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Ο Δρ Μαρίνος Σιζόπουλος, πρό-
εδρος του Κ.Σ. ΕΔΕΚ «φώτισε» σε 
ομιλία του ορατές αλλά και αθέατες 
όψεις του Κυπριακού ζητήματος. 
Η ομιλία πραγματοποιήθηκε κατά 
τη διάρκεια της εκδήλωσης 

Σελ 2

Η ομιλία του Μ. Σιζόπουλου
Το μήνυμα ότι θα αγωνιστούν για 
να επιβάλουν το σεβασμό στο θε-
μελιώδες δικαίωμα κάθε πολίτη να 
έχει αξιοπρεπή στέγη έστειλε το 
Συνέδριο «Στέγη για Όλους» και 
στο οποίο...  

Σελ 6

Οργή λαού...
«Κατηγορώ» του Αλ. Τσίπρα κατά 
της άφαντης κυβέρνησης. Ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ θα υπερασπιστεί τους αγώ-
νες κατά της διαφθοράς... «μέχρι 
τέλους». Απέδωσε στον Κυρ. Μη-
τσοτάκη «πολιτική δειλία»... 

Σελ 7

Ο πιο δειλός ρεβανσισμός

Τριμερής με πολλά 
μηνύματα

σελ 17

ΕΕ προς πρωθυπουργό: 
«Μπόρις κόφ’το»

Εισβολή στη Συρία 
και ανησυχία στην Κύπρο

σελ 3

σελ 4 & 5
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Αθέατες όψεις του Κυπριακού 
φωτίζονται 60 χρόνια μετά

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΔΡΑ Μ. ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕ ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΔΕΚ

60 χρόνια από την δημιουργία της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας ο αγώνας ακόμα συνεχίζεται. Το τελευταίο 
διάστημα γινόμαστε μάρτυρες δραματικών εξελίξεων 
ενός διαιωνιζόμενου ζητήματος που παραμένει 
άλυτο και η μόνη διέξοδος για τον τερματισμό του 
είναι η μελέτη του παρελθόντος, που θα προσφέρει 
διδάγματα για το παρόν και το μέλλον.  

Επειδή, όμως η ιστορία δεν καταγράφεται με υπο-
θέσεις, αλλά με επιστημονική ανάλυση γεγονότων 
και ντοκουμέντων, ο Δρ Μαρίνος Σιζόπουλος, πρό-
εδρος του Κ.Σ. ΕΔΕΚ «φώτισε» σε ομιλία του ορατές 
αλλά και αθέατες όψεις του Κυπριακού ζητήματος. 
Η ομιλία πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της 
εκδήλωσης «1959-2019, 60 Χρόνια Κυπριακής Δη-
μοκρατίας» στο Οίκημα της Κυπριακής Αδελφότητας 
στο Λονδίνο και διοργανώθηκε από την κομματική 
οργάνωση του Κ. Σ. ΕΔΕΚ στη Μεγάλη Βρετανία 
στις 27 Σεπτεμβρίου. 

 «Με αφορμή  την επέτειο αυτή είναι πολύ σημα-
ντικό να προχωρήσουμε σε μια αντικειμε- 
νική και διεισδυτική ιστορική αναδρομή» είπε ξεκι-
νώντας τον λόγο του ο Δρ Σιζόπουλος, που τόνισε 
την αναγκαιότητα αυτής της αναδρομής, «όχι για 
την ανάξεση πληγών του παρελθόντος, αλλά για 
τον εντοπισμό των λαθών και των παραλείψεων 
ώστε να αποφευχθεί η επανάληψή τους».   

Κομβικοί «σταθμοί» στην ιστορία 
του Kυπριακού 

Πιο συγκεκριμένα, ο ομιλητής μίλησε σχετικά με 
την σπουδαία γεωπολιτική του νησιού ανά τους αι-
ώνες και τον στρατηγικό της ρόλο στην περιοχή και 
στην συνέχεια προχώρησε σε μία εκτενέστατη και 
λεπτομερή παρουσίαση κομβικών «σταθμών» στην 
ιστορία του κυπριακού ζητήματος. 

Με αφετηρία το 1952 ο 
Δρ Σιζόπουλος ανέδειξε 
τις βλέψεις της Τουρκίας 
να ματαιώσει την ένωση 
της Κύπρου με την Ελ-
λάδα, ενώ ταυτόχρονα 
εξέτασε την σημασία της 
τριμερούς διάσκεψης στο 
Λονδίνο το 1955 για την 
επίτευξη των συγκεκριμέ-
νων στόχων. Ιδιαίτερη 
μνεία έκανε στις εκθέσεις 
του Τούρκου συνταγματολόγου, Νιχάτ Ερίμ παρου-
σιάζοντας τα βασικά τους σημεία που, σύμφωνα με 
τον ίδιο, αποτέλεσαν βάση για το σχέδιο «επανά-
κτησης της Κύπρου». 

Προχωρώντας σε ένα ακόμη «κομβικό σημείο» 
μίλησε για την Αμερικανοβρετανική  συνάντηση στις 
Βερμούδες και εξέτασε την ανάμειξη των ΗΠΑ, ανέ-
λυσε τα σημαντικά στοιχεία που προέκυψαν από 
την συμφωνία του ’59 στο Λονδίνο καθώς και το 
περιεχόμενο αυτής.    

Το σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
Ο Δρ Σιζόπουλος δεν παρέλειψε να αναφερθεί 

στο σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας το οποίο 
δεν εγκρίθηκε, αλλά ούτε και επικυρώθηκε από τον 
λαό, ωστόσο τέθηκε σε εφαρμογή την 16η.8.1960, 
επίσημη ημέρα ανακήρυξης της Κυπριακής Δημο-

κρατίας. «Η Κυπριακή Δημοκρατία αναγνωρίστηκε 
ως ανεξάρτητο κράτος από το σύνολο των χωρών 
και έγινε αποδεκτή ως πλήρες μέλος του ΟΗΕ», 
πληροφόρησε. 

Ακολούθησε μία σειρά αλλεπάλληλων γεγονότων 
τα οποία συντέλεσαν καθοριστικά στην διαμόρφωση 
της σημερινής κατάστασης. Ο πρωταγωνιστικός ρό-
λος του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, η ανάμειξη των 
εγγυητριών δυνάμεων, η τουρκοκυπριακή ένοπλη 
ανταρσία με τα συνεπακόλουθά της είναι μόνο ορι-
σμένες από τις πτυχές του κυπριακού που παρου-
σίασε λεπτομερέστατα ο ομιλητής, ο οποίος κέρδισε 
την προσοχή του παρουσιάζοντας με ακρίβεια πλη-
ροφορίες, πολλές από τις οποίες ήταν άγνωστες 
στο ευρύ κοινό.  

«Μελέτησε το παρελθόν, 
Διάγνωσε το παρόν, Πρόλαβε το μέλλον»  

«Η ιατρική σκέψη ενισχύει σημαντικά την πολιτική, 
αρκεί να αξιοποιήσουμε τη διαχρονική ρύση του πα-
τέρα της ιατρικής, του Ιπποκράτη “Μελέτησε το πα-
ρελθόν, Διάγνωσε το παρόν, Πρόλαβε το μέλλον”».  

Με αυτά τα λόγια ο ομιλητής θέλησε να κάνει σα-
φές πως η παραπάνω αναφορά ιστορικών γεγονό-
των δεν αποτέλεσε μία στείρα παράθεση γεγονότων 
και πληροφοριών, αλλά αντικείμενο μελέτης μέσω 
της οποίας κατέληξε σε συμπεράσματα και προτά-
σεις τις οποίες μοιράστηκε με το κοινό του. 

Ο ίδιος, λοιπόν, πρότεινε συζήτηση για επίλυση 
της εξωτερικής πτυχής στο πλαίσιο διεθνούς διά-
σκεψης με τη συμμετοχή και των 5 μονίμων μελών 
του Σ.Α. όπως προνοεί η σχετική απόφαση της Γ.Σ. 
του ΟΗΕ του Μαΐου του 1983: πλήρη αποχώρηση 
των κατοχικών στρατευμάτων, επαναπατρισμό των 
εποίκων και επιστροφή των προσφύγων – Ελληνο-

κυπρίων και Τουρκοκυ-
πρίων – στις περιουσίες 
τους και σε συνθήκες 
ασφάλειας.  

Αφού η διάσκεψη κα-
ταλήξει σε συμφωνία τότε 
να συζητηθεί η εσωτερική 
πτυχή στη βάση συγκε-
κριμένων παραμέτρων, 
όπως την πλήρη εφαρ-
μογή του ευρωπαϊκού κε-
κτημένου σε ολόκληρη 

την επικράτεια, την κατοχύρωση των πολιτικών και 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των πολιτών ανε-
ξάρτητα από εθνοτική ή θρησκευτική προέλευση και 
κοινό εκλογικό σώμα για την εκλογή προέδρου και 
αντιπροέδρου. Η εκλογή-τους να γίνεται με κοινό 
ψηφοδέλτιο, όπου υποψήφιος πρόεδρος είναι Ε/Κ 
αντιπρόεδρος να είναι Τ/Κ και το αντίστροφο. 

«Για την επίτευξη των στόχων είναι πολύ σημα-
ντικό να αξιοποιήσουμε τα πολιτικά και διπλωματικά 
όπλα τα οποία διαθέτουμε και κύρια να ενισχύσουμε 
και να προστατεύσουμε την Κ.Δ. η οποία είναι το 
πλέον δυνατό πολιτικό όπλο στον αγώνα ενάντια 
στην κατοχή για την απελευθέρωση της πατρίδας 
μας», κατέληξε για να αναπτύξει στην συνέχεια έναν 
γόνιμο διάλογο με τους παρευρισκομένους.  

Χαρά Καϊμάκη

«Ελπίδα μας η δικοινοτική 
συνεργασία σε όλα τα επίπεδα»

ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ:

500. 000 ευρώ σε 100 νικητές διαθέτει 

μέσω των δικοινοτικών βραβείων το Φι-

λανθρωπικό Ίδρυμα Στέλιος Χατζηιωάν-

νου. 

Μιλώντας στον Active και στην εκπο-

μπή Ατζέντα, ο Σερ Στέλιος Χατζηιωάν-

νου, ανέφερε πως τα δικοινοτικά βραβεία 

ξεκίνησαν πριν από 11 χρόνια με πέντε 

ομάδες επιχειρηματιών να συμμετέχουν. 

Σήμερα, 11 χρόνια μετά τα βραβεία επε-

κτάθηκαν σε όλες τις ανθρώπινες δρα-

στηριότητες με 600 αιτήσεις, 300 αιτήσεις 

ελληνοκυπρίων και 300 αιτήσεις τουρκο-

κυπρίων. 

Ο κ. Χατζηιωάννου τόνισε πως φέτος 

δεν ήταν η καλύτερη χρονιά σε αριθμό αι-

τήσεων, ωστόσο η μείωση που καταγρά-

φηκε στις αιτήσεις ήταν γύρω στο 10-

15%, σε σχέση με το 2017, τη χρονιά των 

συνομιλιών του Κράν Μοντανά, παρ’ όλα 

αυτά αποτιμά θετικά την προσπάθεια, εν 

αντιθέσει με το πολιτικό κλίμα που υπάρ-

χει αυτή την περίοδο στη χώρα. 

Πρόσθεσε δε πως ελπίδα του ιδρύμα-

τος είναι η συνεργασία των ανθρώπων 

σε όλα τα επίπεδα , είτε μέσω των επι-

χειρήσεων, είτε του πολιτισμού, είτε σε 

προσωπικό επίπεδο. 

Ο κ. Χατηζιωάννου αναφέρθηκε στην 

αδικοχαμένη αστροφυσικό Νάταλι Κρί-

στοφερ η οποία συμμετείχε και βραβεύ-

θηκε στα δικοινοτικά βραβεία στο παρελ-

θόν, θεωρώντας ότι όντας ένας άνθρωπος 

ακτιβιστής, που πίστευε στη δικοινοτική 

συνεργασία είναι απαραίτητο να συνεχι-

στεί το έργο της και τα όνειρά της. 

Σημείωσε ότι αναφορικά με τις τρεις αι-

τήσεις που είχε υποβάλει για τα δικοινο-

τικά βραβεία στο παρελθόν η Νάταλι Κρί-

στοφερ, αυτές θα βραβευθούν με τις 

30,000 ευρώ να πηγαίνουν στους συνερ-

γάτες της για την συνέχεια του έργου της 

εις μνήμην της. 

Κληθείς να σχολιάσει επί της αρνητικής 

κριτικής που δέχεται ότι τέτοιες ενέργειες 

εδραιώνουν το στάτους κβό της κατοχής, 

ο κ. Χατζηιωάννου τόνισε ότι βλέπει τους 

ανθρώπους που πιστεύουν στη συνερ-

γασία και επενδύει στο καλό του τόπου. 

«Αν θέλεις ειρήνη, πρέπει να συνεργάζε-

σαι πρέπει να μιλάς σε όλα τα επίπεδα» 

τόνισε. 

Τέλος, ο κ. Χατζηιωάννου, κληθείς να 

σχολιάσει εάν θα εμπλακεί με την πολι-

τική αρκέστηκε να απαντήσει πως του 

αρέσει η δουλειά που κάνει ως επιχειρη-

ματίας ενώ ασχολείται πολύ με το να βοη-

θάει την κοινωνία.  Την ίδια ώρα, ανέφερε 

πως θα επιχειρούσε ένα άνοιγμα συνερ-

γασίας με τουρκοκύπριους επιχειρημα-

τίες, ωστόσο δεν έχει βρεθεί μέχρι στι-

γμής κάποιος επιφανής τουρκοκύπριος 

επιχειρηματίας που θα επιθυμούσε την 

εμπλοκή του σε μεγάλα project. 

 

Πηγή: philenews/Active
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«Μπόρις, κόφ’ το» λέει η ΕΕ, ενώ πιθανολογούνται μαζικές παραιτήσεις
«ΑΓΡΙΑ ΚΟΝΤΡΑ» ΜΕ ΕΕ, ΝΕΑ ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΡΛΙΝΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

"Αδύνατη" χαρακτήρισε μια συμφωνία για το 
Brexit πηγή της Ντάουνινγκ Στριτ μετά το τηλεφώ-
νημα του Τζόνσον με την Άνγκελα Μέρκελ την Τρίτη. 
Σύμφωνα με το BBC, ο Βρετανός πρωθυπουργός  
συζήτησε τις βρετανικές προτάσεις για το Βrexit με 
την Γερμανίδα καγκελάριο. Ωστόσο, η κ. Μέρκελ κα-
τέστησε σαφές ότι μια συμφωνία για το διαζύγιο με 
βάση όσα έχει προτείνει η Βρετανία είναι "απίθανη". 

Η επίτευξη μιας συμφωνίας Brexit είναι ουσιαστικά 
αδύνατη μέχρι το τέλος του μηνός, υπογραμμίζει η 
Daily Telegraph (09/10). H καγκελάριος της Γερ-
μανίας Άγκελα Μέρκελ επιμένει ότι η Βόρεια Ιρλανδία 
πρέπει να παραμείνει ευθυγραμμισμένη με την ΕΕ 
μετά την αποχώρηση της Βρετανίας. Η εμμονή αυτή 
της κ. Μέρκελ είναι η "ταφόπετρα" του σχεδίου του 
πρωθυπουργού Τζόνσον για την άρση του αδιεξό-
δου, συνεχίζει η εφημερίδα. Η Telegraph υπενθυμίζει 
ότι εφόσον δεν θα υπάρξει  συμφωνία για ένα συ-
ναινετικό διαζύγιο με την ΕΕ τότε ο Τζόνσον είναι 
υποχρεωμένος μετά από απόφαση του βρετανικού 
κοινοβουλίου να ζητήσει αναβολή του Brexit και πα-
ράταση της ισχύος του Άρθρου 50.    

H Daily Mirror εκτιμά ότι την ευθύνη για την κα-
τάρρευση των συνομιλιών με την ΕΕ φέρει ο Μπόρις 
Τζόνσον. Η εφημερίδα υπογραμμίζει τη δήλωση του 
προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ 
Τουσκ που έσπευσε να τονίσει ότι ο Βρετανός πρω-

θυπουργός "παίζει ένα ηλίθιο παιχνίδι επίρριψης ευ-
θυνών". Ο υπουργός της σκιώδους κυβέρνησης αρ-
μόδιος για το Brexit, σερ Κέιρ Στάρμερ, σημείωσε 
ότι από την αρχή, πρόθεση του κ. Τζόνσον ήταν να 
μην υπάρξει συμφωνία, μας ενημερώνει η Mirror.  

H i δεν αποκλείει την περίπτωση ο πρωθυπουρ-
γός του ΗΒ να μη συμμετάσχει στο καθοριστικής 
σημασίας Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κορυφής της επό-

μενης εβδομάδας. Πρόκειται για την τελευταία ση-
μαντική συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών πρίν 
τη λήξη της προθεσμίας για αποχώρηση της Βρετα-
νίας από την ΕΕ, γράφει η εφημερίδα. 

«Ο Τζόνσον  προτρέπει  τον Βαράντκαρ να συνε-
χίσει τις συνομιλίες», είναι ο πηχυαίος τίτλος στην 
πρώτη σελίδα των Financial Times.  Η εφημερίδα 
τονίζει ότι οι ελπίδες για μια συμφωνία Brexit πριν 

από τις 31 Οκτωβρίου έχουν 
σχεδόν εξανεμισθεί. Ωστόσο, ο 
Βρετανός πρωθυπουργός και ο Ιρλανδός ομόλογός 
του θα συναντηθούν αυτή την εβδομάδα για να προ-
σπαθήσουν να αναζωπυρώσουν τις διαπραγματεύ-
σεις με την ΕΕ.  

Η Metro επισημαίνει ότι έχει αρχίσει «ένα παιχνίδι 
επίρριψης ευθυνών» μεταξύ των Ευρωπαίων ηγε-
τών και της Ντάουνινγκ Στριτ «ένδειξη ότι οι προ-
οπτικές για την επίτευξη συμφωνίας είναι όσο ποτέ 
άλλοτε απόμακρες».  

Η Daily Express αναφέρεται στην έντονη ανταλ-
λαγή απόψεων που είχαν Μέρκελ-Τζόνσον «γεγονός 
που θέτει τέλος στις ελπίδες για επίτευξη συμφω-
νίας». Λιγότερο απαισιόδοξη είναι η εφημερίδα The 
Times. Σύμφωνα με τους Times υπάρχει μια "τε-
λευταία ευκαιρία" για μια συμφωνία μετά τις συνομι-
λίες του Τζόνσον με τον Ιρλανδό ομόλογό του. 

 
«Κοντόφθαλμη η αμερικανική πολιτική» 

 
Την ανησυχία τους εκφράζουν οι Financial Times 

(08/10) μετά την απόφαση του Τραμπ να αποσύρει 
τις αμερικανικές δυνάμεις από τη Β. Συρία. Επικρί-
νουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ επειδή εγκατέλειψε 
"απερίσκεπτα" τον κύριο σύμμαχο της Συρίας στον 
πόλεμο κατά του ISIS (Ισλαμικό Κράτος).

Brexit: Εξανεμίζονται οι ελπίδες για την επίτευξη συμφωνίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά από τον Βρετανό πρωθυπουργό, Μπόρις 
Τζόνσον, να σταματήσει να παίζει αυτό το «ανόητο παιχνίδι αλληλο-
κατηγοριών» για το Brexit, μετά τη δημοσίευση πληροφοριών που φε-
ρουν πηγή της Ντάουνινγκ Στριτ να δηλώνει ότι η συμφωνία είναι ου-
σιαστικά αδύνατη, διότι η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ 
προβάλλει αιτήματα που δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά. 

Με μόλις 23 ημέρες πριν την προγραμματισμένη αποχώρηση του 
ΗΒ από την ΕΕ, το μέλλον του Brexit παραμένει βαθιά αβέβαιο και το 
Λονδίνο και οι Βρυξέλλες προσπαθούν να τοποθετηθούν με τέτοιο 
τρόπο ώστε να αποφύγουν την ευθύνη για μια καθυστέρηση ή ένα 
άτακτο Brexit χωρίς συμφωνία. 

Σε μια ένδειξη ότι οι προτάσεις της τελευταίας στιγμής από τον Βρε-
τανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον για να γεφυρωθεί το αδιέξοδο 
απέτυχαν, πηγή της Ντάουνινγκ Στριτ δήλωσε ότι η Μέρκελ και ο Τζόν-
σον μίλησαν  την Τρίτη το πρωί και εκείνη ξεκαθάρισε ότι μια συμφωνία 
είναι «εξαιρετικά απίθανη». Η πηγή της Ντάουνινγκ Στριτ δήλωσε ότι, 
εάν η θέση της Μέρκελ για την παραμονή της Βόρειας Ιρλανδίας στην 
τελωνειακή ένωση της ΕΕ είναι και η θέση του μπλοκ, τότε είναι 
αδύνατη μια συμφωνία. «Εάν αυτό αποτυπώνει μια νέα, καθιερωμένη 
θέση, τότε σημαίνει ότι μια συμφωνία είναι ουσιαστικά αδύνατη, όχι 
μόνο τώρα, αλλά για πάντα», ανέφερε η πηγή της Ντάουνινγτκ Στριτ. 
Εκπρόσωπος της Μέρκελ επιβεβαίωσε την τηλεφωνική επικοινωνία 
της καγκελαρίου με τον Βρετανό πρωθυπουργό, αλλά αρνήθηκε να 
κάνει περαιτέρω σχόλια.  

Η ΕΕ ήταν δηκτική για τον Τζόνσον και το Brexit  
«Μπόρις Τζόνσον, το διακύβευμα δεν είναι να κερδηθεί ένα ανόητο 

παιχνίδι αλληλοκατηγοριών. Το διακύβευμα είναι το μέλλον της Ευρώ-
πης και του Ηνωμένου Βασιλείου καθώς και η ασφάλεια και τα συμφέ-
ροντα των λαών μας. Δεν θέλετε συμφωνία, δεν θέλετε παράταση,  

 
δεν θέλετε να ανακληθεί (το διαζύγιο), quo vadis;», έγραψε ο πρόεδρος 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Πολωνός Ντόναλντ Τουσκ, στο Twitter. 

Τέτοιου είδους σχόλια υποδηλώνουν ότι έχει ήδη ξεκινήσει στα σο-
βαρά το παιχνίδι επίρριψης ευθυνών για το Brexit και ότι τώρα το Λον-
δίνο και οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες προετοιμάζονται για ένα πικρό 
και πιθανόν χαώδες Brexit, για το οποίο καμία από τις δύο πλευρές 
δεν θέλει να είναι υπεύθυνη. 

Από την πλευρά του το Λονδίνο είπε ότι η Βρετανία δεν έχει δει 
συμβιβασμούς από την ΕΕ μέχρι στιγμής στις συνομιλίες για το Brexit, 
με τον εκπρόσωπο του Τζόνσον να καλεί το μπλοκ να επιδείξει ευελιξία 
προκειμένου να επιτευχθεί μια συμφωνία εξόδου. Ο εκπρόσωπος δή-
λωσε ότι ο Τζόνσον είπε στους υπουργούς του πως στόχος συνεχίζει 
να είναι μια συμφωνία και ότι συνεχίζονται οι τεχνικού χαρακτήρα συ-
νομιλίες μεταξύ Βρετανών και Ευρωπαίων αξιωματούχων. 

 Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συνομιλίες είναι προφανώς σε κρίσιμο ση-
μείο. «Ο πρωθυπουργός θέλει όντως μια συμφωνία, αλλά εάν είναι 

να το πετύχουμε αυτό, θα απαιτηθούν κάποιοι συμβιβασμοί από την 
ΕΕ και αυτό δεν είναι κάτι που έχουμε δει μέχρι στιγμής», δήλωσε ο 
εκπρόσωπος, σημειώνοντας ότι δεν είναι η Βρετανία που κάνει λόγο 
για παιχνίδια επίρριψης ευθυνών.  

Νέα πτώση της στερλίνας και νέες παραιτήσεις 
Η στερλίνα υποχώρησε σε χαμηλό μηνός έναντι του ευρώ την Τρίτη, 

ύστερα από αναφορές σύμφωνα με τις οποίες οι συνομιλίες για το 
Brexit μεταξύ της Βρετανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται 
κοντά σε κατάρρευση. Η στερλίνα υποχώρησε κατά 0,5% στο χαμηλό 
εβδομάδας του 1,2226 δολαρίου και σημείωσε πτώση άνω του 0,7% 
έναντι του ευρώ, αγγίζοντας το επίπεδο των 89,93 πενών – το χαμη-
λότερο από τις 9 Σεπτεμβρίου-. 

Εν τω μεταξύ, η ανησυχία εντείνεται ολοένα και περισσότερο, διότι η 
χώρα οδεύει σε αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμ-
φωνία, με μια ομάδα τουλάχιστον πέντε υπουργών να θεωρείται πως 
θα παραιτηθεί ομαδικά. 

Η υπουργός Πολιτισμού, Νίκι Μόργκαν, ο υπουργός αρμόδιος για 
τη Βόρεια Ιρλανδία, Τζούλιαν Σμιθ, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ρόμπερτ 
Μπάκλαντ, ο υπουργός Υγείας, Ματ Χάνκοκ, και ο Γενικός Εισαγγελέας, 
Τζέφρι Κοξ, εκτιμάται πως σκοπεύουν να παραιτηθούν, κατά τις πλη-
ροφορίες των Τimes. Στέλεχος της κυβέρνησης δήλωσε υπό τον όρο 
να μην κατονομαστεί στην εφημερίδα ότι «πολύ μεγάλος αριθμός» με-
λών του κοινοβουλίου που ανήκουν στην κοινοβουλευτική ομάδα των 
Τόρις, επίσης θα παραιτηθεί εάν η χώρα φανεί πως οδεύει στο λεγόμενο 
no-deal Brexit. «Η κυβέρνηση ορίζει τη στρατηγική, όχι αξιωματούχοι 
που δεν έχουν εκλεγεί. Εάν αυτό που βλέπουμε αποτελεί προσπάθεια 
να γίνει κάτι τέτοιο, θα αποτύχει», τόνισε άλλος υπουργός —που, επί-
σης, δεν κατονομάζεται— στην εφημερίδα αναφερόμενος στον κορυ-
φαίο σύμβουλο της Ντάουνινγκ Στριτ, τον Ντόμινικ Κάμινγκς.
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επί του πιεστηρίου

Άμαχοι τα πρώτα θύματα της εισβολής στη Συρία
Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 1974, ΛΕΝΕ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το απόγευμα της Τετάρτης, η 
εισβολή της Τουρκίας στη Συρία, η οποία και ανακοινώθηκε 
επίσημα από τον Πρόεδρο της χώρας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερ-
ντογάν. 

Αεροπορικοί βομβαρδισμοί βρίσκονται σε εξέλιξη στα 
σύνορα, ενώ ήδη άρχισαν να έρχονται οι πρώτες αναφορές 
για νεκρούς. Πρόκειται για αμάχους, σύμφωνα με τα διεθνή 
ΜΜΕ. 

Έντονες είναι οι αντιδράσεις εκ μέρους χωρών της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο. Την ίδια ώρα, η τουρκική 
λίρα κατρακυλά. 

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μαας ανέ-
φερε ότι η στρατιωτική επιχείρηση της Άγκυρας θα οδηγή-
σει σε περαιτέρω αποσταθεροποίηση της περιοχής και 
θα ενισχύσει το Ισλαμικό Κράτος. Ζήτησε από την Τουρκία 
να τερματίσει την επιχείρηση. 

Η υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γαλλίας, 
Αμελί ντε Μοντσαλίν είπε πως η Γαλλία και η Βρετανία θα 
ζητήσουν τη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του 
ΟΗΕ για την τουρκική εισβολή στη Συρία. Η Γαλλία, η 
Γερμανία και η Βρετανία καταλήγουν σε ένα κοινό ανακοι-
νωθέν για την καταδίκη της επίθεσης. 

Ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε υπογράμμισε 
πως η επιχείρηση διακινδυνεύει να αποσταθεροποιήσει 
την περιοχή και να πλήξει αμάχους. 

Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας Γέπε Κόφοντ εξέ-
φρασε σε tweet του «την έντονη ανησυχία του για την 
τουρκική στρατιωτική επιχείρηση στη Συρία. Κατά τη 

γνώμη μου, αυτή είναι μια θλιβερή και λάθος απόφαση 
που μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις για τους αμάχους 
και στη μάχη κατά του Ισλαμικού Κράτους». 

Κρατικά ΜΜΕ της Συρίας και αξιωματούχος των Κούρ-
δων έκαναν γνωστό ότι τα αεροπορικά πλήγματα στοχο-
θέτησαν την πόλη Ρας αλ Άιν, στη βορειοανατολική Συρία, 
κοντά στα σύνορα με την Τουρκία. «Τουρκικά πολεμικά 
αεροσκάφη ξεκίνησαν τις αεροπορικές επιδρομές εναντίον 
κατοικημένων περιοχών», αναφέρει ο εκπρόσωπος Tύπου 
των SDF Μουσταφά Μπαλί στο Twitter. 

Σύμφωνα με πηγή από τις τουρκικές υπηρεσίες ασφα-
λείας, τουρκικά πυροβόλα Χόβιτσερ άρχισαν να πλήττουν 
βάσεις των Μονάδων Προστασίας του Λαού (YPG, οι 

Κούρδοι πολιτοφύλακες) και αποθήκες με πυρομαχικά. 
Οι Κούρδοι έπληξαν το Τζεϊλανπινάρ της Τουρκίας με 

δύο οβίδες. Ο τουρκικός στρατός, κυρίως η πολεμική αε-
ροπορία αναλαμβάνει πρωτοβουλίες κατά τις πρώτες ώρες 
της επιχείρησης. Ο τουρκικός στρατός επιχειρεί να πλήξει 
το ηθικό των Κούρδων μαχητών με οθωμανικά πολεμικά 
εμβατήρια. Σύμφωνα με τηλεγράφημα του Reuters, η 
εντολή των υποστηριζόμενων από την Τουρκία συριακών 
δυνάμεων ανταρτών προς τους μαχητές τους είναι «Μη 
δείξετε έλεος στους Κούρδους πολιτοφύλακες (YPG) Χτυ-
πήστε τους με σιδερένια γροθιά». 

 
Η μεγαλύτερη επιχείρηση μετά την εισβολή 

στην Κύπρο 
 
Ως τη μεγαλύτερη στρατιωτική επιχείρηση της Τουρκίας 

μετά την εισβολή του 1974 στην Κύπρο, χαρακτηρίζουν 
στρατιωτικοί αναλυτές την επιχείρηση της Τουρκίας στην 
βόρεια Συρία. Σε δηλώσεις του στη "Χουριέτ", ο στρατιω-
τικός αναλυτής Χακάν Ακμπάς είπε ότι “είναι μια ιστορική 
μέρα για την Τουρκία”, προσθέτοντας ότι “τα τελευταία δύο 
χρόνια το πιο σημαντικό γεωστρατηγικό πρόβλημα της 
Τουρκίας είναι η ζώνη ασφαλείας”. “Αυτή η γραμμή είναι 
μια πολύ μεγάλη γραμμή και γίνεται λόγος για μια επιχεί-
ρηση στο ένα τρίτο αυτής της περιοχής”, ανέφερε ο Χακάν 
Ακμπάχ, λέγοντας ότι από την αρχή στις επαφές με τις 
ΗΠΑ γινόταν αναφορά για την περιοχή μεταξύ των δύο 
αυτών σημείων και ότι σε εκείνη την περιοχή είναι που κι-
νούνταν οι 50 Αμερικανοί στρατιώτες.

Το βιβλίο του Δ. Παρτασίδη «Πρόσωπα της Κύπρου» δώρο στον Βρετανό Υπ. Ευρώπης
Tη δέσμευση του Ην. Βασιλείου στη συνέχιση στήριξης των προσπαθειών 

για λύση του μακροχρόνιου κυπριακού προβλήματος επανέλαβε ο Βρετανός 
Υπουργός Ευρώπης Christopher Pincher στο πλαίσιο δεξίωσης που οργάνωσε 
ο οργανισμός "Συντηρητικοί Φίλοι της Κύπρου" στο περιθώριο του ετήσιου συ-
νεδρίου του Συντηρητικού κόμματος στο Manchester. 

Η οικοδέσποινα φιλοκύπρια Υπουργός Περιβάλλοντος Theresa Villiers τόνισε 
την αποφασιστικότητα της να παραμείνει ως μια ισχυρή φωνή συνεχίζοντας 
την προσπάθεια της για απελευθέρωση και επανένωση της Κύπρου. 

Ακολούθησε σύντομος χαιρετισμός από τον Ύπατο αρμοστή της Κυπριακής 
Δημοκρατίας στο Ην. Βασίλειο Ανδρέα Κακουρή ο οποίος με σοβαρότητα αλλά 
και πειστικότητα παρουσίασε το κυπριακό σε όλους τους πυλώνες που συνδέ-

ουν την Κύπρο με τη Βρετανία με έμφαση στην ορθή λύση του προβλήματος. 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος Συντηρητικών Φίλων της Κύπρου Jason Chara-

lambous αφού ευχαρίστησε τους βουλευτές, δημοτικούς συμβούλους και εκα-
τοντάδες άλλους συνέδρους τόνισε τη σημασία των σχέσεων μεταξύ των δια-
φόρων χωρών. 

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με το ιδρυτικό μέλος  του οργανισμού ΣΦΚ 
Δώρο Παρτασίδη να δωρίζει στον Υπουργό Ευρώπης το βιβλίο του "Faces of 
Cyprus" με αφιέρωμα για να γνωρίσει τους Κύπριους καλύτερα και να εργαστεί 
για επανένωση της Κύπρου χωρίς στρατεύματα και εγγυήσεις από τρίτες 
χώρες. Με το βιβλίο στο χέρι και με ενθουσιασμό ο κ. Pincher το σήκωσε ψηλά 
επιδεικνύοντας το στην κατάμεστη από κόσμο αίθουσα εκδηλώσεων.

ΗΤΑΝ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΕΙΡΩΝΕΥΟΤΑΝ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΔΟΛΟΦΟΝΗΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΠΑΥΛΟΥ ΦΥΣΣΑ!

Πυρά ΑΚΕΛ κατά ΔΗΣΥ και Κ. Μπογδάνου μετά τις προκλήσεις

Στο επίκεντρο 
συνάντησης του Γ.Γ. 

του ΑΚΕΛ με την  
Φ. Μογκερίνι 
το Κυπριακό

Συνάντηση με τη Φεντερίκα 

Μογκερίνι, Ύπατη Εκπρό-

σωπο της ΕΕ για την εξωτε-

ρική πολιτική, με αντικείμενο 

τις τουρκικές προκλήσεις στη 

ΑΟΖ και την Αμμόχωστο, είχε 

χθες ο Γενικός Γραμματέας 

του ΑΚΕΛ  Άντρος Κυπριανού.  

Ο Γενικός Γραμματέας εξή-

γησε ότι ο καλύτερος τρόπος 

να αντιμετωπιστεί η κατά-

σταση είναι η επανέναρξη των 

συνομιλιών για επίλυση του 

Κυπριακού, καλώντας την 

Τουρκία και τους δύο ηγέτες 

να συνειδητοποιήσουν την ευ-

θύνη τους έναντι της ευρύτε-

ρης περιοχής, του κυπριακού 

λαού και της χώρας. Συγκε-

κριμένα ο Γενικός Γραμματέας 

του ΑΚΕΛ δήλωσε ότι "είχαμε 

τη δυνατότητα να συναντη-

θούμε με αντιπροσωπείες του 

κόμματος εργατών Βελγίου και 

του Σινν Φέιν Ιρλανδίας, με 

επικεφαλής του αντιπρο-

έδρους των κομμάτων και επί-

σης είχα τη δυνατότητα να πα-

ραβρεθώ και να μιλήσω στη 

συνεδρίαση της ομάδας της 

Αριστεράς για τις εξελίξεις στο 

Κυπριακό, καθώς επίσης και 

συναντηθήκαμε μέχρι στιγμής 

με τους Ευρωπαίους Επιτρό-

πους Χρήστο Στυλιανίδη και 

Φεντερίκα Μογκερίνι". 

Λόγω του προχωρημένου 

της ώρας, ολόκληρη η ειδήση 

θα δημοσιευτεί στην επόμενη 

έκδοση της «Παροικιακής».

Την έντονη αντίδραση του ΑΚΕΛ είχαν ως αποτέλεσμα 
δηλώσεις του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Κωνστα-
ντίνου Μπογδάνου σε κυπριακά ΜΜΕ. 

 Σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος Τύπου του Κόμματος, 
Στέφανος Στεφάνου, καταδεικνύει ότι ο κ. Μπογδάνος βρί-
ζει το ΑΚΕΛ, κατηγορώντας μάλιστα τον ΔΗΣΥ ότι εισάγει 
από την Ελλάδα γραφικούς ακροδεξιούς. 

Σημειώνοντας διάφορες τοποθετήσεις του πρώην δη-
μοσιογράφου και βουλευτή της ΝΔ, ο κ. Στεφάνου τονίζει 
ότι το ΑΚΕΛ δεν συνδέεται με την Ελλάδα «που εκφράζουν 
και ονειρεύονται οι Μπογδάνοι». 

Αυτούσια η δήλωση Στεφάνου: Η σημασία μιας τοπο-
θέτησης συναρτάται από τον ποιόν αυτού που την εκφρά-
ζει. Το ότι λοιπόν μία περίπτωση όπως αυτή του Έλληνα 
βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Κ. Μπογδάνου βρίζει το 
ΑΚΕΛ και δηλώνει σε συνεντεύξεις του ότι η «η Ιστορία 
του ΑΚΕΛ είναι διάσπαρτη από στιγμές ντροπής» και ότι 

«το ΑΚΕΛ δεν θα έπρεπε να μιλά για ελληνικό πατριωτι-
σμό», έχει τη βαρύτητα που μπορεί να έχει μια περίπτωση 
όπως του συγκεκριμένου. Καμία! 

Είναι ωστόσο εξαιρετικά αποκαλυπτικό για την ταυτότητα 
του ΔΗΣΥ το γεγονός ότι η Οργάνωση Νέων Επιστημόνων 
του Κόμματος επέλεξε να προσκαλέσει στην Κύπρο αυτόν 
τον σεσημασμένο ακροδεξιό -ο οποίος, για παράδειγμα, 
ολοφύρεται επειδή ένας συνοριοφύλακας αγκάλιασε ένα 
πρόσφυγα που διασώθηκε από τη θάλασσα- για να συ-
ζητήσει το Μεταναστευτικό. Ο συγκεκριμένος βουλευτής, 
που συνάντησε μάλιστα και Υπουργούς της κυβέρνησης 
Αναστασιάδη, είναι αυτός που ειρωνευόταν τη μητέρα του 
δολοφονημένου από τη Χρυσή Αυγή Μάγδα Φύσσα και 
εξέφραζε τη συμπάθεια του στο δολοφόνο. Είναι ο ίδιος 
που ισχυριζόταν ότι φταίει η εξέγερση του Πολυτεχνείου 
«που χάσαμε την Κύπρο», και όχι προφανώς η προδοσία 
της Χούντας, όπως άλλωστε διαδίδουν οι χουντοπραξικο-

πηματίες σε Ελλάδα και Κύπρο, ενώ προειδοποιούσε ότι 
θα μπουν με τα τανκς στο κτήριο της ΕΡΤ. Ο ρατσισμός, η 
ομοφοβία, οι προσβολές στα Άτομα με Αναπηρία, ο χα-
φιεδισμός, ο αντικομμουνισμός της εποχής των σπηλαίων 
και άλλα παρόμοια είναι όσα συμπληρώνουν το προφίλ 
του υψηλού προσκεκλημένου του ΔΗΣΥ. 

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός και οι Υπουργοί της κυ-
βέρνησης θα ήταν χρήσιμο να ενημερώσουν για τα απο-
τελέσματα των επαφών του. Σε κάθε περίπτωση, ο ΔΗΣΥ 
δεν χρειάζεται να κάνει εισαγωγή από την Ελλάδα γραφι-
κούς ακροδεξιούς. Διαθέτει αρκετούς ο ίδιος. 

Με ποια Ελλάδα συνδέεται το ΑΚΕΛ, είναι γνωστό. Όχι 
με την Ελλάδα που εκφράζουν και ονειρεύονται οι Μπο-
γδάνοι. Αλλά με την Ελλάδα της δημοκρατίας, των γνήσιων 
εθνικών και λαϊκών αγώνων, του αντιφασισμού και με όλα 
όσα παθαίνουν αναφυλαξία οι ομοϊδεάτες του Μπογδάνου.
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Έντονη ανησυχία για την κλιμάκωση της έντασης

Η περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στην Αποκλειστική Οικονο-
μική Ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας προκαλεί έντονη ανησυχία 
και στη διεθνή κοινότητα. Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται από πλευράς 
Ρωσίας, η οποία μάλιστα προτρέπει για αποφυγή βημάτων που θα 
οδηγήσουν σε αποσταθεροποίηση στην περιοχή. Παρέμβαση υπήρξε 
και από την Αίγυπτο που στηρίζει με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο τα 
δικαιώματα και την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Ανησυχία για την περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στην απο-
κλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας, εκφράζει το 
Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών και προτείνει αποφυγή της κλιμά-
κωσης μιας δυνητικής κρίσης στην Ανατολική Μεσόγειο και την αυ-
στηρή προσήλωση στις αρχές του διεθνούς δικαίου.  

Σε σχόλιο από το Τμήμα Πληροφοριών και Τύπου του ρωσικού 
ΥΠΕΞ, το οποίο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ρωσικής πρεσβείας 
στην Κύπρο στο Facebook αναφέρεται ότι «παρακολουθούμε με 
ανησυχία την περαιτέρω κλιμάκωση των εντάσεων σε σχέση με 
τους υδρογονάνθρακες στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας». 

«Προτρέπουμε την αποφυγή βημάτων που θα οδηγούσαν στην 
αποσταθεροποίηση και σε δημιουργία κρίσης στην Ανατολική Με-
σόγειο, την αυστηρή προσήλωση στις αρχές του διεθνούς δικαίου 
και την προσπάθεια επίλυσης διαφορών αποκλειστικά με ειρηνικά 
μέτρα», αναφέρεται. Σημειώνεται τέλος ότι «υποστηρίζουμε μια σύ-
ντομη επανέναρξη των συνομιλιών, προκειμένου να επιτευχθεί μια 
σταθερή, βιώσιμη και δίκαιη λύση του κυπριακού προβλήματος προς 

το συμφέρον όλων των κατοίκων της νήσου». «Ως μόνιμο μέλος του 
Συμβουλίου Ασφαλείας θα προσφέρουμε κάθε διαθέσιμη βοήθεια 
προς αυτό», καταλήγει. 

Επίσης, σε δήλωση του αιγυπτιακού ΥΠΕΞ, η οποία αναρτήθηκε 
στην επίσημη σελίδα του στο Facebook, αναφέρεται συγκεκριμένα: 
«Η Αίγυπτος επαναβεβαιώνει τα δικαιώματα και την κυριαρχία της 
Κυπριακής Δημοκρατίας επί των πόρων της στην περιοχή της Αν. 
Μεσογείου σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων 
των περιοχών στις οποίες η Κύπρος έχει παραχωρήσει άδειες για 
έρευνες και εξόρυξη υδρογονανθράκων». Η ανακοίνωση προειδο-
ποιεί ακόμη για τις συνέπειες της συνέχισης οποιωνδήποτε μονομε-
ρών ενεργειών που παραβιάζουν τα κυπριακά δικαιώματα.

Η Ρωσική Ομοσπονδία ανησυχεί και καλεί σε επανέναρξη συνομιλιών για το Κυπριακό

ΑΝΥΠΟΧΩΡΗΤΗ Η ΤΟΥΡΚΙΑ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ   
Στη σκιά της τουρκικής εισβολής στη Συρία, στη Λευκωσία εκφράζο-

νται εκτιμήσεις ότι οι εξελίξεις δεν θα αφήσουν ανεπηρέαστη την 
Κύπρο, των ώρα που εκφράζονται έντονες ανησυχίες για την κλιμά-
κωση της έντασης και στην Κυπριακή ΑΟΖ με τα τουρκικά γεωτρύπανα 
να πραγματοποιούν γεωτρήσεις υπό την κάλυψη του Τουρκικού Πο-
λεμικού Ναυτικού, ενώ Τούρκοι Καθηγητές εκτιμούν ότι η Άγκυρα δεν 
πρόκειται να υποχωρήσει στην Ανατολική Μεσόγειο όπου προβλέπουν 
αλλαγή των ισορροπιών. 

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι η επέμ-
βαση της Τουρκίας στη Συρία είναι καταδικαστέα και επηρεάζει την 
Κύπρο. Η Τουρκία, είπε, είναι ένα κράτος ταραξίας και είναι μια ένδειξη 
με ποιον έχουμε να κάνουμε. 

Είναι σημαντικό, πρόσθεσε, όλοι στο εσωτερικό να στέλνουν σωστά 
μηνύματα προς την Τουρκία γιατί υπάρχουν προσεγγίσεις και ερμηνείες 
που δίνουν άλλοθι στην Άγκυρα. 

Αναφορικά με το Κυπριακό ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι αν η ΕΕ 
επέρριπτε ευθύνες στην Τουρκία, δεν θα υπήρχε προοπτική επανέ-
ναρξης των συνομιλιών. Σημείωσε ακόμα ότι ένας σημαντικός τρόπος 
αντίδρασης είναι μέσα από συλλογικές ενέργειες και όχι να αφήνονται 
υπονοούμενα. 

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών είπε ότι ο Πρόεδρος Αναστα-
σιάδης απάντησε θετικά ότι είναι έτοιμος να παραστεί σε μια τριμερή 
ακόμα και σε μια πενταμερή στο Παρίσι. 

Ακόμα ανέφερε ότι είναι καθοριστικής σημασίας η επόμενη εβδομάδα 
κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί και η Σύνοδος Κορυφής.  

«Αντί εξωτερική πολιτική, έκαναν επικοινωνιακή πολιτική»  
Επί χρόνια οι κυβερνώντες αντί να κάνουν εξωτερική πολιτική έκαναν 

επικοινωνιακή πολιτική, δήλωσε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ, 
βουλευτής Στέφανος Στεφάνου.  

Μπροστά στην κατάρρευση των ψευδαισθήσεων που καλλιέργησαν 
όλα αυτά τα χρόνια, πρόσθεσε, ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Νίκος Χρι-

στοδουλίδης επιχειρεί τώρα να αποστασιοποιηθεί από όλα όσα οι ίδιοι 
διαφήμιζαν για χρόνια. Αναφέρει ακόμη στη δήλωση του ο Στ.Στεφάνου: 
«Εδώ και μερικά χρόνια η κυβέρνηση Αναστασιάδη- Συναγερμού  -
συνεπικουρούμενη από τα ΜΜΕ που πρόσκεινται σε αυτή- καλλιερ-
γούσε την αντίληψη ότι οι Τριμερείς Συνεργασίες και οι στρατιωτικές 
συνεργασίες με το Ισραήλ, τις ΗΠΑ κι άλλες χώρες θα θωράκιζαν την 
ΑΟΖ από την τουρκική επιθετικότητα και έλεγε μάλιστα η Κύπρος με-

τατράπηκε στο «γεωπολιτικό άρχοντα της Μεσογείου». Χαρακτηριστικά, 
πριν ένα χρόνο, ο Υπουργός Εξωτερικών από την Κρήτη όπου πρα-
γματοποιούνταν η συνάντηση Κύπρου, Ελλάδας, Αιγύπτου, δήλωνε 
ότι «δεν έχουμε τίποτα να ανησυχήσουμε από τουρκικές ενέργειες ή 
δηλώσεις». Σήμερα όμως –με δραματικό, για την πατρίδα μας, τρόπο- 
αποδεικνύεται ότι η ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν θωρακίστηκε 
και ότι οι κ. Αναστασιάδης και Χριστοδουλίδης έπρεπε να ανησυχούν, 
να εκτιμούν διαφορετικά τους κινδύνους και να δράσουν έγκαιρα. 

Αργότερα, οι κυβερνώντες καλλιεργούσαν την αντίληψη ότι η κυ-
πριακή κυβέρνηση θα πετύχει την επιβολή αυστηρών μέτρων της ΕΕ 
σε βάρος της Τουρκίας. Είτε λόγω ιδεολογικών αγκυλώσεων είτε λόγω 
αδυναμίας να εκτιμήσουν την πραγματικότητα, αγνοήσαν τα ισχυρότατα 
γεωπολιτικά, εμπορικά, οικονομικά και στρατιωτικά συμφέροντα που 
συνδέουν την Τουρκία με ισχυρά κράτη της ΕΕ και κρατών της Δύση. 
Τώρα όμως, μετά από αλλεπάλληλες αποτυχίες, ακόμα και οι ίδιοι χα-
μηλώνουν τον πήχη των προσδοκιών».  

Με αφορμή την τριμερή συνάντηση Κύπρου- Ελλάδας- Αιγύπτου, ο 
Στ.Στεφάνου σημειώνει:   

«Αυτές οι συναντήσεις καλώς γίνονται και αυτές θα πρέπει να αξιο-
ποιούνται για εμβάθυνση και ενίσχυση των σχέσεων και της συνεργα-
σίας. Ελπίζουμε η πραγματικότητα και οι εξελίξεις να έχουν προσγειώσει 
πλέον τους κυβερνώντες και να μην ισχυριστούν τα όσα μέχρι σήμερα 
ισχυρίζονταν καλλιεργώντας ψευδαισθήσεις στην κοινωνία».   

Περί πειρατείας... 
Και ρέστα ζητά ο Υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας, καθώς αποδίδει 

σε άλλους «ενεργειακή πειρατεία» στη Μεσόγειο!  Ο Φατίχ Ντονμέζ 
μιλώντας στη 10η Σύνοδο Ενέργειας Τουρκίας υποστήριξε πως η 
Τουρκία είναι η μόνη χώρα στην περιοχή που έχει τέσσερα τερματικά 
LNG. Εχουν επιταχυνθεί οι έρευνες πετρελαίου και φυσικού αερίου, 
καθώς και οι εργασίες παραγωγής, συνεχίζονται οι σεισμικές έρευνες 
και εργασίες γεώτρησης στις θάλασσες της Τουρκίας και στα πεδία 
που την έχει «εξουσιοδοτήσει η “τδβκ”». Ο Τούρκος Υπουργός επανέ-
λαβε τον ισχυρισμό ότι ως Τουρκία «είμαστε στη Μεσόγειο, θα προ-
στατεύσουμε τα δικαιώματα της “τδβκ” (ψευδοκράτος) και των Τ/κ 
μέχρι τέλους». Αναφερόμενος στο γεωτρύπανο Γιαβούζ, είπε ότι το 
Σάββατο έφτασε στο σημείο και ξεκίνησε τις εργασίες σταθεροποίησης. 
Οι τελευταίες προετοιμασίες ολοκληρώθηκαν. «Θα ξεκινήσει να τρυπά. 
Ανά πάσα στιγμή θα έρθει η είδηση», ανέφερε.  

Σε δηλώσεις του στο Bloomberg είπε ότι εντός 24 ωρών ξεκινά τη 
γεώτρηση από το τουρκικό γεωτρύπανο Γιαβούζ, ενώ για το γεωτρύ-
πανο Φατίχ ανέφερε ότι θα φτάσει στο στόχο του σε ένα μήνα.
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Επίσημη επίσκεψη στην Κύ-
προ θα πραγματοποιήσει με-
ταξύ 13 και 16 Οκτωβρίου ο 
Πρόεδρος της Ιρλανδίας, 
Μάικλ Χίγκινς, έπειτα από 
πρόσκληση του Προέδρου Ν. 
Αναστασιάδη. Πρόκειται για 
την πρώτη επίσημη επίσκεψη 
Προέδρου της Ιρλανδίας στην 
Κύπρο από το 2006. 

Όπως δήλωσε ο Κυβερνη-
τικός Εκπρόσωπος, Πρόδρο-
μος Προδρόμου, κατά τις συ-
νομιλίες που θα έχουν οι δυο 
Πρόεδροι, ο Πρόεδρος Ανα-
στασιάδης θα εγείρει τα θέματα 
της τουρκικής προκλητικότη-
τας και των παράνομων επεμ-
βάσεων στην κυπριακή ΑΟΖ, 
θα ενημερώσει για τις εξελίξεις 
στο Κυπριακό, ενώ θα συζη-
τηθούν, επίσης, οι διμερείς 
σχέσεις Κύπρου-Ιρλανδίας και 
οι εξελίξεις στην ΕΕ, και ειδι-
κότερα το θέμα της εξόδου της 
Βρετανίας από την Ένωση. 

To πρόγραμμα της επίση-
μης επίσκεψης, θα περιλαμ-
βάνει επίσης επισκέψεις στην 
νεκρή ζώνη, και συναντήσεις 
με την Ειρηνευτική Δύναμη 
των Ηνωμένων Εθνών στην 
Κύπρο και τη Διερευνητική 
Επιτροπή Αγνοουμένων. Ο 
Πρόεδρος Χίγκινς θα απευθύ-
νει, επίσης, χαιρετισμό στη 
Βουλή των Αντιπροσώπων.

Ιστορική επίσκεψη 
Ιρλανδού Προέδρου 

στην Κύπρο

Της Νίκης Κουλέρμου  
Το μήνυμα ότι θα αγωνιστούν για να επιβάλουν το σε-

βασμό στο θεμελιώδες δικαίωμα κάθε πολίτη να έχει αξιο-
πρεπή στέγη έστειλε το Συνέδριο που διοργάνωσε η Κοι-
νωνική Συμμαχία «Στέγη για Όλους» και στο οποίο 
συμμετείχαν και εκπρόσωποι αντίστοιχων ευρωπαϊκών 
κινημάτων. Εισηγητές από όλο το φάσμα των 20 και πλέον 
οργανώσεων που συμμετέχουν στη Συμμαχία κατέθεσαν 
σωρεία εισηγήσεων και προτάσεων για ανάπτυξη κοινω-
νικών προγραμμάτων για όλες τις ομάδες πληθυσμού: 
Μονογονιούς, τρίτεκνους, λήπτες δημοσίου βοηθήματος, 
ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, αγρότες, φτωχούς εργαζό-
μενους, φοιτητές, νέους. 

«Εκείνο που επιτακτικά χρειάζεται είναι κοινωνικά στε-
γαστικά προγράμματα» τόνισε στην ομιλία του ο γγ της 
ΠΕΟ, Πάμπης Κυρίτσης. Το Κράτος και η Τοπική Αυτοδι-
οίκηση πρέπει να γίνουν φορείς παραχώρησης φθηνής 
ποιοτικής στέγης. Να αξιοποιηθεί η δημόσια περιουσία 
για την ανέγερση χαμηλού κόστους κατοικιών, οι οποίες 
να διατίθενται στη βάση εισοδηματικών και κοινωνικών 
κριτηρίων για στέγαση με τη μέθοδο της ενοικιαγοράς ή 
με χαμηλό ενοίκιο. Παράλληλα επιβάλλεται και η εισαγωγή 
σχεδίου επιδότησης ενοικίου με βάση εισοδηματικά και 
κοινωνικά κριτήρια. Τα υφιστάμενα σχέδια επιδότησης 
ενοικίων για λήπτες Ε.Ε.Ε. και για πρόσφυγες είναι ανε-
παρκή και όσον αφορά τον αριθμό που καλύπτουν αλλά 
και όσον αφορά το ύψος της επιδότησης. Ενδεικτικό το τι 
συμβαίνει τα τελευταία χρόνια σ’ ό,τι αφορά τη δυνατότητα 
απόκτησης ιδιόκτητης στέγης, όπως ανέφερε ο Π. Κυρί-
τσης, είναι και το ότι το ποσοστό των νοικοκυριών που 
διαμένουν σε ιδιόκτητη στέγη μειώθηκε από 74% το 2013 
σε 70,1% το 2018. Αντίστοιχα το ποσοστό των νοικοκυριών 
που ζει με ενοίκιο αυξήθηκε από 26% το 2013 σε 29,9% 
το 2018. 

Η ΠΕΟ εισηγείται επίσης να εισαχθούν φορολογικά κί-
νητρα, εκπτώσεις για εκείνους τους δανειολήπτες που με 
μεγάλη δυσκολία προσπαθούν να είναι συνεπείς με τις 
υποχρεώσεις τους καταβάλλοντας τη δόση τους. Αυτό θα 

απαμβλύνει ένα από τα μεγάλα κενά που εντοπίστηκε με 
το Σχέδιο Εστία και παράλληλα θα διευκολύνει και άτομα 
που θα δανειοδοτούνται στο μέλλον για απόκτηση ιδιό-
κτητης στέγης. Ταυτόχρονα, εισηγείται τη μετεξέλιξη του 
Οργανισμού Ανάπτυξης Γης και του Οργανισμού Χρημα-
τοδοτήσεως Στέγης σε ένα κοινωνικά ελεγχόμενο, ενιαίο 
Φορέα στεγαστικής πολιτικής, ο οποίος θα έχει την ευθύνη 
συστηματικής παρακολούθησης του στεγαστικού προβλή-

ματος, εκπόνησης και υλοποίησης στεγαστικών προγραμ-
μάτων και για την αποτελεσματική αξιοποίηση όλων των 
διαθέσιμων πόρων για τη στεγαστική πολιτική. 

Με τα πιο μελανά χρώματα σκιαγράφησε την κατάσταση 
στη στέγαση του προσφυγικού κόσμου η πρόεδρος της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων, Εγκλωβισμέ-
νων, Αγνοουμένων και Παθόντων Σκεύη Κουκουμά. Υπεν-
θύμισε ότι από το 2013 έχουν τερματιστεί τα σχέδια που 
αφορούσαν τα χαμηλότερα οικονομικά στρώματα του προ-
σφυγικού κόσμου. Τερματίστηκε η ανέγερση πολυκατοι-
κιών σε κυβερνητικούς οικισμούς και οι διαχωρισμοί οικο-
πέδων με παράλληλη παραχώρηση οικονομικής βοήθειας. 
Η ίδια κατέθεσε επίσης βασικούς άξονες στους οποίους 
πρέπει να κινηθεί το Κράτος για το σχεδιασμό της προ-
σφυγικής πολιτικής, όπως: Επαναφορά του σχεδίου πα-

ραχώρησης οικοπέδου και οικονομικής βοήθειας για την 
ανέγερση κατοικίας. Επαναλειτουργία του σχεδίου ανέ-
γερσης πολυκατοικιών. Ουσιαστική αύξηση της οικονομι-
κής χορηγίας για αγορά ή ανέγερση κατοικίας για οικογέ-
νειες με εισοδήματα κάτω των 35 χιλιάδων ευρώ. 
Ουσιαστική αύξηση του επιδόματος ενοικίου, με βάση τις 
πραγματικές αυξήσεις των ενοικίων. Άμεση εφαρμογή σχε-
δίου για την αναδόμηση των πολυκατοικιών εντός των κυ-
βερνητικών οικισμών. Επίσπευση σχεδίου και αύξηση των 
κονδυλίων για συντήρηση των τουρκοκυπριακών κατοι-
κιών. Διαμόρφωση νέου σχέδιο δανειοδότησης από τον 
ΦΙΚΒ σε ιδιοκτήτες περιουσιών στα κατεχόμενα για στε-
γαστικούς σκοπούς και δυσπραγούσες περιπτώσεις.  

Φοιτητές κάνουν δύο και τρεις δουλειές 
για να βγάλουν το ενοίκιο  

Έξι συνολικά προτάσεις κατέθεσε ο γγ της ΠΟΦΕΝ Χα-
ράλαμπος Πατζαρής για μια συνολική και ολοκληρωμένη 
πολιτική φοιτητικής στέγης, σημειώνοντας ότι η αύξηση 
των ενοικίων και η έλλειψη φοιτητικών εστιών δημιουργούν 
σοβαρά διλήμματα στους φοιτητές, όπως το να επιλέγουν 
να πηγαινοέρχονται από τις πόλεις τους για να μην ενοι-
κιάζουν είτε το να δουλεύουν έως και δύο δουλειές και με 
δύσκολες συνθήκες εργασίας προκειμένου να καλύψουν 
τα ενοίκιά τους. Οι τρεις πρώτες προτάσεις είναι: 

1. Στην περιοχή της Έγκωμης και του Αγίου Δομετίου, 
κοντά στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα ενοίκια αρχίζουν συ-
νήθως από 450 ευρώ και φτάνουν έως και 650 ευρώ. 

2. Στην περιοχή της Αγλαντζιάς, κοντά στο Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, οι τιμές αρχίζουν από 450 ευρώ και ξεπερνούν 
τα 600 ευρώ. 

3. Στη Λεμεσό, κυρίως στο κέντρο όπου βρίσκεται κοντά 
το ΤΕΠΑΚ, τα ενοίκια αρχίζουν συνήθως από τα 600 ευρώ 
και ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ!!! Καθόλου τυχαίο που στο 
ΤΕΠΑΚ, εδώ και λίγα χρόνια, φτάνουν όλο και περισσότερα 
παραδείγματα φοιτητών που ενώ εξασφάλισαν θέση επι-
λέγουν να μη φοιτήσουν στη Λεμεσό λόγω ενοικίων! Φέτος 
φαίνεται ότι αυξήθηκαν αυτές οι περιπτώσεις.

«Στέγη για Όλους» : Σωρεία προτάσεων στο 1ο Συνέδριο
ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ ΣΤΕΓΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΠΑΙΤΗΣΑΝ 20 ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
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Στο 2021 στοχεύει η κυβέρ-
νηση αναφορικά με την έκ-
δοση των νέων δελτίων ταυ-
τότητας, σύμφωνα με τον 
υπουργό Επικρατείας αρμό-
διο για θέματα Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης, Κυριάκο Πιερρα-
κάκη.Βασική προτεραιότητα 
του υπουργείου αποτελεί η 
αναβάθμιση των υπηρεσιών 
ταυτοποίησης και αυθεντικο-
ποίησης, ώστε το κράτος να 
μπορεί να ταυτοποιεί τον πο-
λίτη, με τις νέες ταυτότητες, 
«για τις οποίες είναι ήδη στον 
αέρα ο διαγωνισμός μέσα από 
το υπουργείο Προστασίας του 
Πολίτη», σύμφωνα με τα όσα 
δήλωσε ο κ. Πιερρακάκης, στο 
Athens Investment Forum, του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλά-
δας. Το κυβερνητικό επιτελείο 
εξετάζει το μοντέλο της Εσθο-
νίας, όπου οι ταυτότητες «μοι-
άζουν πιο πολύ με το σημε-
ρινό δίπλωμα οδήγησης, είναι 
έγχρωμες και έχουν επάνω 
τους και την κατάλληλη ψη-
φιακή υποδομή», όπως εξή-
γησε ο υπουργός Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης.

Αλλαγή ταυτοτήτων 
το 2021

«Δεν έχει έρθει ακόμα 
να ζητήσει συγγνώμη»

Κρίσιμες είναι οι τελευταίες 
ημέρες για την 8χρονη Αλεξία, 
που χτυπήθηκε από «αδέ-
σποτη» σφαίρα το Πάσχα, 
στη Θήβα. Η θεραπεία της 
στο Παίδων έχει ολοκληρωθεί 
και τώρα πρέπει να μεταφερ-
θεί στο εξωτερικό. 

Συγκεκριμένα, η μικρή βρί-
σκεται ακόμη στην αναμονή 
για τη μεταφορά της στο κέ-
ντρο αποκατάστασης του Αμ-
βούργου, καθώς δεν έχει συ-
γκεντρωθεί το απαραίτητο 
ποσό, σύμφωνα με τον Alpha. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, 
έστειλε επιστολή με την οποία 
προτείνει να δίνει το ποσό των 
800 ευρώ κάθε μήνα στην οι-
κογένεια για την αποκατά-
σταση της μικρής. «Το ποσό 
αυτό είναι γελοίο. Με εξοργίζει 
πολύ. Δεν έχει έρθει ακόμα να 
ζητήσει συγγνώμη», δηλώνει 
από την πλευρά του, ο πατέ-
ρας της 8χρονης.

 Αλέξης Τσίπρας: O πιο δειλός ρεβανσισμός στη σύγχρονη πολιτική ιστορία

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Από πουθενά δεν «βγαίνει» η ανάπτυξη 2,8% 
στο προσχέδιο του προϋπολογισμού, αν δεν βγει, 
θα κόψουν κοινωνικό κράτος, τόνισε ο τομεάρχης 
Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ Ευκλείδης Τσακαλώτος 
μιλώντας Στο Κόκκινο και τον Νίκο Σβέρκο. 

«Αυτή την στιγμή έχουμε μόνο το προσχέδιο του 
προϋπολογισμού, δεν ξέρουμε τις λεπτομέρειες, τι 
θα κάνουν στην Υγεία, την Παιδεία, στο κοινωνικό 
κράτος», είπε ξεκινώντας ο κ. Τσακαλώτος, προ-
σθέτοντας ότι «μέχρι την Τρίτη 15 Οκτωβρίου θα 
πρέπει να έχει κατατεθεί στις Βρυξέλλες, φαντάζομαι 
ότι συνεχίζεται η διαπραγμάτευση, καθώς υπάρχουν 
στοιχεία που δεν είναι σίγουρο εάν θα γίνουν απο-
δεκτά, θα τα συζητήσουν ή θα έχουν ερωτήματα οι 
θεσμοί». 

Όπως είπε χαρακτηριστικά «αν διαβάσετε -και 
βλέπετε να χαμογελάω, αλλά είναι μία πικρία- για 
το χρέος, αυτά που λέει είναι σαν να μιλούσα εγώ: τι 
ωραία έγινε, πώς κανονίστηκε, πώς έχουμε καθαρό 
διάδρομο, πώς χτίστηκε το μαξιλάρι, πώς το μαξιλάρι 
μας επιτρέπει να βγούμε στις αγορές… Η πρώτη 
αναντιστοιχία με όσα έλεγαν πριν είναι σε αυτό: 

έχουμε μία κυβέρνηση που καταθέτει προσχέδιο 
προϋπολογισμού που αναιρεί όλη την ρητορική, της 
προεκλογικά και την περασμένη τετραετία». 

«Το μεγάλο ερωτηματικό», όπως τόνισε, είναι τα 
πλεονάσματα, καθώς «αφού είχε σχέδιο φοροελα-
φρύνσεων, γιατί να μην χτίσει πάνω στο μαξιλάρι 
για να μειώσει 1% το πλεόνασμα, να έχει 1,8 δισ. 
ευρώ περισσότερα μέτρα για τις δικές της φοροελα-
φρύνσεις; Είναι παράξενο. Ήθελε να κάνει το καλό 
παιδί; … Άκουσα τον κ. Σταϊκούρα να λέει ότι “δεν 
είναι της ώρας” και θα χτίσουν πρώτα την αξιοπιστία 
της κυβέρνησης», αλλά «η αξιοπιστία δεν χτίζεται 
με το να λες “θα είμαι αξιόπιστος”, το κάνεις με το 
περιεχόμενο ενός προϋπολογισμού. Όταν μιλάς αυ-
θαίρετα για ανάπτυξη 2,8% -αφήνω το 4% που έλε-
γαν και δεν υπάρχει πουθενά- αυτό το 2,8% δεν 
βγαίνει από πουθενά. Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο 
λέει ότι υπάρχει μεγάλη απόκλιση μεταξύ όσων λέει 
η κυβέρνηση και όλων των διεθνών οργανισμών 
που κυμαίνονται στο 2%». Μάλιστα, υπογράμμισε 
ότι στον πρόλογό του, το προσχέδιο θέτει και σειρά 
επιπλέον αστάθμητων παραγόντων».

Δεν βγαίνει ανάπτυξη 2,8% χωρίς να 
περικόψουν το κοινωνικό κράτος

«Όσες φορές και να γρά-
ψετε και να προφέρετε τη 
λέξη σκευωρία, δεν θα κατα-
φέρετε να μας κάνετε να ξε-
χάσουμε ποιο είναι το σκάν-
δαλο» υπογράμμισε ο Αλέξης 
Τσίπρας και ανέφερε συγκε-
κριμένα «τι σημαίνει Novartis: 
ο μηχανισμός της υπερτιμο-
λόγησης των φαρμάκων, την 
ώρα που ο ελληνικός λαός 
στέναζε από τη λιτότητα και 
από 'μέτρα του σοκ'» και που 
έφτανε μέχρι το επίπεδο των 
υπουργών «αφού συνδεόταν 
με την έκδοση υπουργικών 
αποφάσεων ή και με την ανά-
ληψη πρωτοβουλιών νομοθέ-
τησης που διευκόλυναν την 
προώθηση συμφερόντων».

«Κατηγορώ» του Αλ. Τσίπρα κατά της άφα-
ντης κυβέρνησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα υπερασπιστεί 
τους αγώνες κατά της διαφθοράς... «μέχρι τέ-
λους». 

Απέδωσε στον Κυρ. Μητσοτάκη «μέγιστη 
πολιτική δειλία» λόγω της απουσίας του, αλλά 
και επειδή «δεν έχει το σθένος να παραπέμψει 
και εμένα», είπε ο Αλέξης Τσίπρας. 

«Πρόκειται για τον πιο δειλό ρεβανσισμό 
στη σύγχρονη πολιτική ιστορία του τόπου» 
ήταν τα λόγια του, δείχνοντας τα άδεια κυβερ-
νητικά έδρανα, μια εικόνα πρωτόγνωρη για 
μια τόσο σοβαρή κοινοβουλευτική διαδικασία. 

«Καταλογίζετε σχεδόν πέντε κακουργήματα 
στον Παπαγγελόπουλο και δεν έχετε τα κότσια 
να είναι στα έδρανα ο πρωθυπουργός, οι 
υπουργοί, έστω ένας υφυπουργός» είπε χα-
ρακτηριστικά τονίζοντας πως το ελάχιστο που 
θα όφειλαν να κάνουν τα μέλη της κυβέρνησης 
ήταν να να σταθούν στο ύψος πολιτικών και 
κοινοβουλευτικών περιστάσεων. 

«Να λάβουν τον λόγο, να αναλάβουν την 

πολιτική ευθύνη. Αποφάσισαν όμως να το βά-
λουν στα πόδια. Είναι και ρεβανσιστές και δει-
λοί» υπογράμμισε ο αρχηγός της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης. 

«Δεν ξέρω αν στη πραγματικότητα δεν επι-
θυμούσε και σέρνεται σε αυτή την ιστορία από 
την εσωκομματική του αντιπολίτευση» σημεί-

ωσε, «αλλά, εφόσον επέλεξε τη σημερινή δια-
δικασία, η απουσία του συνιστά μέγιστη πολι-
τική δειλία». Όπως τόνισε, ο πρωθυπουργός 
είχε τη στοιχειώδη υποχρέωση να είναι στη 
Βουλή για να ακούσει «αυτόν που εδώ και 
μήνες κατονομάζει ως Ρασπούτιν και να ανα-
λάβει την ευθύνη που τον οδηγεί χωρίς στοι-
χεία σε μια διαδικασία πολιτικού ρεβανσι-
σμού». «Αν είναι μία φορά δειλός ο κ. Μητσο- 
τάκης γιατί παραπέμπει το Παπαγγελόπουλο 
κάνοντας το χατίρι του κ. Σαμαρά, είναι δυο 
φορές δειλός γιατί δεν έχει το σθένος να πα-
ραπέμψει κι εμένα» τόνισε σηκώνοντας το γά-
ντι. Όπως εκτίμησε μάλιστα, ο Κ. Μητσοτάκης 
επιλέγει να μην παραπέμψει τον πρώην πρω-
θυπουργό για να γλιτώσει τον «πολιτικό δια-
συρμό και τον διεθνή εξευτελισμό». 

«Στην ουσία το πρόβλημά σας είναι ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ και εγώ» σημείωσε ο Αλ. Τσίπρας που 
χαρακτήρισε ως εξιλαστήριο θύμα τον Πα-
παγγελόπουλο.

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ ΠΡΟΣ ΝΤ. ΤΟΥΣΚ

Συνάντηση και γεύμα με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 
Ντόναλντ Τουσκ, είχε ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ 
ανέφερε ότι συζήτησαν για το επικείμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, για 
το Brexit και την προσφυγική κρίση. 

Ο Αλ. Τσίπρας τόνισε τη σημασία που έχει η έναρξη των ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων της Βόρειας Μακεδονίας αλλά και της Αλβανίας, 
εφόσον τηρήσει τις δεσμεύσεις της σε σχέση με την Ελληνική Εθνική 
Μειονότητα. 

Παράλληλα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε «την ανάγκη να 
αξιοποιηθούν οι κυρώσεις -που αποφασίσαμε στο προηγούμενο Συμ-
βούλιο- κατά της Τουρκίας, για τις παράνομες ενέργειές της στη Κυ-
πριακή ΑΟΖ». Τέλος, τον ευχαρίστησε για την εποικοδομητική συνερ-
γασία που είχαν τα τελευταία 4,5 χρόνια.

Να αξιοποιηθούν οι κυρώσεις 
κατά της Τουρκίας

Αθώοι κρίθηκαν μετά από 
μακρά διαδικασία ενώπιον του 
Τριμελούς Εφετείου Κακουρ-
γημάτων ο Σταύρος Ψυχάρης 
και τα 10 μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Alpha Bank 
οι οποίοι αντιμετώπιζαν κατη-
γορίες σχετικά με τη χορήγηση 
δανείων στον ΔΟΛ χωρίς τις 
κατάλληλες εγγυήσεις. Συνο-
λικά τα δάνεια ανέρχονταν στο 
ποσό των 44,7 εκατομμυρίων.

Αθώος ο Ψυχάρης για 
τα δάνεια του ΔΟΛ

Μέλη των θεραπευτικών κοινοτήτων, συγγενείς, φίλοι και 
εργαζόμενοι του ΚΕΘΕΑ πραγματοποίησαν διαμαρτυρία χτες 
το μεσημέρι έξω από το υπουργείο Υγείας ζητώντας να μην 
προχωρήσει η προτεινόμενη Πράξη Νομοθετικού Περιεχο-
μένου, με την οποία καταλύεται, όπως λένε, η αυτοδιοίκηση 
του ΚΕΘΕΑ. 

Απαίτηση των συγκεντρωμένων, η διατήρηση του ΚΕΘΕΑ 
και το δικαίωμα στη δωρεάν, εθελοντική, στεγνή (χωρίς υπο-
κατάστατα και φάρμακα) απεξάρτηση. 

«Με το διορισμό έμμισθων επικεφαλής στο διοικητικό συμ-

βούλιο, που προσδοκεί η κυβέρνηση, καταρρέει όλο το θε-
ραπευτικό μοντέλο του ΚΕΘΕΑ», αναφέρει ο Μιχάλης Μυ-
λωνάς, διευθυντής του ΚΕΘΕΑ «Εξέλιξις». Εδώ και 37 χρόνια 
που λειτουργεί ο οργανισμός, το διοικητικό συμβούλιο εκλέ-
γεται από όλα τα μέλη της θεραπευτικής κοινότητας, τα συμ-
βούλια γονέων και τους εργαζομένους, κάθε 2 χρόνια, εξηγεί 
ο κ. Μυλωνάς. «Το ΚΕΘΕΑ αποτελεί σύμβουλο-οργανισμό 
του ΟΗΕ και συμμετέχει σε όλα τα διεθνή όργανα. Αν αλλάξει 
η δομή του, χάνει την υπόστασή του και θα σταματήσει πια 
να είναι ένας από του οχτώ επιλεγμένους συμβούλους του».

Μαζική κινητοποίηση ενάντια στην κατάργηση του αυτοδιοίκητου του ΚΕΘΕΑ 

 
Από τα παλιά σπίτια της 

πλατείας Λαού, που φτάνουν 
στην Παναγία Δέσποινα και 
έχουν χαρακτηρισθεί ως «επι-
κινδύνως ετοιμόρροπα» ξεκί-
νησε η κατεδάφιση και ο κα-
θαρισμός των χώρων στη 
Λαμία. 

Στο ξεκίνημα των εργασιών 
κατεδάφισης βρέθηκε ο Δή-
μαρχος Λαμιέων, Θύμιος Κα-
ραΐσκος. Υπενθυμίζεται ότι, 
σύμφωνα με έρευνα του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας που 
πραγματοποιήθηκε το 2017 
στο κέντρο της Λαμίας, εντο-
πίστηκαν συνολικά 60 εγκα-
ταλελειμμένα κτήρια εκ των 
οποίων το 26,7% ήταν επικιν-
δύνως ετοιμόρροπα.

Άρχισαν κατεδαφίσεις 
στη Λαμία

Οικιακή βοηθός «ξάφριζε» 
κοσμήματα και χρήματα από 
σπίτια όπου εργαζόταν σε 
προάστια της ανατολικής Θεσ-
σαλονίκης. 

Πρόκειται για 32χρονη, 
υπήκοο Αλβανίας, η οποία 
ταυτοποιήθηκε ως δράστιδα 
τεσσάρων κλοπών, κατά το 
διάστημα από τον περσινό Σε-
πτέμβριο έως τον ίδιο μήνα 
φέτος.

Οικιακή βοηθός 
«ξάφριζε» σπίτια επί 

ένα χρόνο
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Κύριο χαρακτηριστικό του σημερινού κόσμου, ο ατομικισμός. 

Βάση του η ατομική ιδιοκτησία. Από εδώ ήρθε και η ατομική, 
μονογαμική οικογένεια, η σημερινή οικογένεια, που δεν υπήρχε 
από καταβολής ανθρώπινης κοινωνίας . Χειρότερα, η ατομική 
ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής που οδήγησε στη διάσπαση 
της κοινωνίας, σε κραυγαλέες αντιθέσεις, σε τάξεις πλούσιων 
που ζουν  στη χλιδή και σε τάξεις φτωχών που δεν ζουν αλλά 
απλά παλεύουν να επιβιώσουν. Αυτοί που κατέχουν τα μέσα 
παραγωγής, συσσώρευσαν και χρήμα, πολύ χρήμα, κεφάλαιο, 
ιδιοποιούνται, κάνουν δικό τους,το προϊόν που παράγουν άλλοι, 
τη δουλειά των άλλων, εκμεταλλεύονται τους άλλους. Μια χού-
φτα παράσιτα, οι έχοντες και κατέχοντες, κλέβουν τους  κόπους 
των πολλών. Σύγχρονοι βασιλιάδες μια ασήμαντη μειοψηφία 
και σύγχρονοι είλωτες η συντριπτική πλειοψηφία. Και όχι μόνο. 
Από τη μια άκρη της γης ίσαμε με την άλλη, βιάζουν την ατμό-
σφαιρα για το ατομικό τους κέρδος, βιάζουν το περιβάλλον και 
τα οικοσυστήματα. Ο αυριανός κόσμος που θα σέβεται τον 
άνθρωπο και το περιβάλλον μέσα στο οποίο θα ζει ,τη φύση, 
τα ζώα,τα φυτά,τη γενετική των ζώων και των φυτών, τα βουνά, 
τα δάση, τη θάλασσα,το νερό, το χώμα,τον άνεμο,  δεν θα 
στηρίζεται στον ατομικισμό, αλλά στη συλλογικότητα. Και ας 
μην παίζουν με τη νοημοσύνη του απλού ανθρώπου οι κάθε 
λογής δυνάστες και εκμεταλλευτές . Η  συλλογικότητα δεν αναι-
ρεί,δεν ακυρώνει, δεν σβήνει τα ιδιαίτερα, ατομικά χαρακτηρι-
στικά του κάθε ανθρώπου που είναι ξεχωριστή, μοναδική οντό-
τητα και ύπαρξη,δεν αναιρεί και δεν σβήνει obliterate την 
προσωπικότητα, το ταλέντο κτλ μα τα προϋποθέτει. Η συλλο-
γικότητα θα απελευθερώσει τον άνθρωπο.  Θα αναιρέσει, θα 
σβήσει, θα θάψει μια για πάντα την εκμετάλλευση ανθρώπου 
από άνθρωπο. Στην αυριανή συλλογικότητα που ο άνθρωπος 
θα παίρνει από την κοινωνία ανάλογα με τις ανάγκες του και 
θα είναι πραγματικά ελεύθερος, τα μέσα παραγωγής δεν θα 
είναι ατομική ιδιοκτησία του κάθε παράσιτου, αλλά συλλογική, 
κοινωνική, παλλαϊκή ιδιοκτησία. Αυτή η συλλογικότητα είναι το 
μέλλον του ανθρώπου, μα και το μέλλον του πλανήτη.

Χάος χωρίς τέλος εξαιτίας των Συντηρητικών
 

 

 

 

 

  

Για να δηλώσουμε το προφανές, στο τέλος 

του μήνα το Hνωμένο Βασίλειο θα αποσχι-

στεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Συ-

ντηρητικοί εξακολουθούν να βρίσκονται σε 

χάος. Έχουμε έναν μη εκλεγμένο πρωθυ-

πουργό, τον  Boris Johnson ο οποίος αρχικά 

προκάλεσε το φιάσκο του Brexit το 2016 και 

φαίνεται ότι προχωρεί όλο και βαθύτερα σε 

ένα χάος που θα μας επηρεάσει όλους. 

Ο Johnson και οι φίλοι του ισχυρίζονται ότι 

έχουν πετύχει και τα δύο, σταθερότητα και 

ανάπτυξη σε μία οικονομία που οι ημέρες της 

λιτότητας έχουν φτάσει στο τέλος τους. Αυτό 

είναι ακόμα ένα από τα τυπικά ψέματα του 

Boris, που συνηθίζει να παραπλανά με ένα 

σωρό αναλήθειες, όπως πολλοί Συντηρητι-

κοί. Η μόνη άνθηση που έχουμε δει από το 

2010 είναι η άνθηση των κοινοτικών τραπε-

ζών της χώρας και η αύξηση των βίαιων 

εγκλημάτων λόγω των περικοπών 20.000 

αστυνομικών από μία Συντηρητική Κυβέρ-

νηση που δεν νοιάζεται για τον λαό ή τις κοι-

νότητές της.  

Σήμερα οι τοπικές αρχές παίρνουν μόνο το 

ένα τρίτο της οικονομικής ενίσχυσης από 

αυτό που λάμβαναν επί 10 χρόνια. Τα τελευ-

ταία 10 χρόνια οι Συντηρητικοί έκλεισαν 

αστυνομικά τμήματα σε όλη τη χώρα, νοσο-

κομειακές πτέρυγες, κέντρα νεολαίας, βιβλιο-

θήκες και κέντρα ημέρας “Day Centres” που 

χρησιμοποιούν οι ηλικιωμένοι. Δυστυχώς, τα 

πράγματα θα χειροτερέψουν εάν τελικά  φύ-

γουμε από την Ε.Ε. 

To Brexit είναι ένα χάος εξαιτίας των Συντη-

ρητικών. Ανέφερα πολλές φορές τις επιπτώ-

σεις που θα έχει το Brexit σε όλους μας σε 

προηγούμενα άρθρα μου. Αυτό, ωστόσο, 

που με προβληματίζει πιο πολύ είναι ότι η 

Περιφέρεια Enfield του Λονδίνου - στην 

οποία το 62% των ψηφοφόρων είχαν ψηφί-

σει την παραμονή στην ΕΕ -  είχε επανεκλέξει 

τον περιβόητο David Burrowes ως μελλο-

ντικό υποψήφιο στην Εκλογική Περιφέρεια 

Enfield-Southgate. 

Ο κ. Burrowes καταψηφίστηκε επειδή ήταν 

ένθερμος υποστηρικτής  του Brexit, ενώ η 

πλειοψηφία της εκλογικής του Περιφέρειας 

τάσσεται σταθερά υπέρ της παραμονής. Γιατί  

στα αλήθεια  οι τοπικοί συντηρητικοί τον θέ-

λουν και πάλι να εκπροσωπεί μια τοπική πε-

ριοχή που θέλει να παραμείνει στην Ε.Ε.; 

Αντιλαμβάνομαι ότι ο κ. Burrowes δεν χρει-

άστηκε να αμφισβητήσει την προηγούμενη 

θέση του, γεγονός το οποίο δεν προκαλεί έκ-

πληξη. 

Μπορώ μόνο να φανταστώ τι είδους υπο-

ψήφιο θα επιλέξουν οι Συντηρητικοί στο En-

field - North. Θα είναι πράγματι φρικιαστικό… 

Ίσως να είναι έχουμε  Γενικές Εκλογές  δε-

δομένης της τρέχουσας πολιτικής αναταρα-

χής και θα πρότεινα σθεναρά στην κοινότητα 

να τιμωρήσουμε τους Συντηρητικούς για το 

Brexit και όχι μόνο. 

Στο Λονδίνο το μόνο πολιτικό κόμμα που 

μπορεί να νικήσει τους Συντηρητικούς και 

τους Libdems είναι το Εργατικό Κόμμα. Η 

ψήφος για οποιοδήποτε άλλο πολιτικό κόμμα 

εκτός του Εργατικού Κόμματος είναι μια χα-

μένη ψήφος  και δεν μπορούμε να επιτρέ-

ψουμε στους Συντηρητικούς να αρπάξουν 

την εξουσία σε τοπικό επίπεδο ή ακόμη και 

σε εθνικό  

Ούτε μία ψήφο στους Συντηρητικούς ή 

τους LibDems αφού για όλη την σημερινή κα-

τάσταση την ευθύνη έχουν και τα δύο αυτά 

κόμματα. Ως εκ τούτου, απευθύνω έκκληση 

προς τα μέλη της Κοινότητας που τάσσονταν 

υπέρ των Συντηρητικών, αλλά νοιώθουν 

θυμό απέναντί τους λόγω του Brexit, να αλ-

λάξουν την ψήφο τους, στηρίζοντας το Εργα-

τικό Κόμμα και συγκεκριμένα τον Πάμπο 

Χαραλάμπους. Πρέπει να σταθούμε ενωμέ-

νοι, στέλνοντάς τους μήνυμα πως οι μέρες 

τους στην εξουσία είναι μετρημένες. 

 

*Ο Δημοτικός Σύμβουλος, Γιώργος Σάβ-

βας βρίσκεται κάθε Παρασκευή από τις 11.30 

π.μ. μέχρι τις 1.00 μ.μ.  στο Δημαρχείο En-

field, Silver Street EN13XF

του 
Βασίλη 
Κωστή

Συλλογικότητα
του 
Γιώργου Σάββα 
ΔΣ Enfield
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Ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων & Μ.Β.  
κ. Νικήτας στο Harrow ΒΔ  Λονδίνου 

 
Την Κυριακή 6η Οκτωβρίου 

2019 ο Σεβασμιώτατος Αρχιε-
πίσκοπος Θυατείρων και Μεγά-
λης Βρεταννίας κ. Νικήτας επι-
σκέφθηκε για πρώτη φορά τη 
θεοφιλή Κοινότητα Αγ. Παντελε-
ήμονος στο Harrow ΒΔ Λονδί-
νου. 

Ο Σεβασμιώτατος, στον 
οποίο επιφυλάχθηκε θερμή 
υποδοχή από τον Κλήρο, τους 
Άρχοντες και τον λαό της τοπι-
κής Παροικίας, τέλεσε με ιερή 
κατάνυξη την Αρχιερατική Θεία 
Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου 
Παντελεήμονος και Αγίας Παρα-
σκευής και ομίλησε με ιδιαίτερη 
γλαφυρότητα προς το εκκλησία-
σμα (σύμφωνα με την Παρά-
δοση, αμέσως μετά το Ιερό 
Ευαγγέλιο), αναφερόμενος στον 
εορταζόμενο Άγιο της ημέρας, 
τον Άγιο Απόστολο Θωμά, στο 
προσωπικό βίωμα της πίστης 
στον Χριστό, στην οικογένεια 
και στη χριστιανική ανατροφή 
των παιδιών, επίσης δε στο 
πνεύμα αλλά και την εμπειρία 
της Ιεραποστολής, που καλλιερ-
γείται πάντα στη ζωή της Ορθό-
δοξης Εκκλησίας. 

Στο τέλος της Θεία Λειτουρ-
γίας ο Ιερατικώς Προϊστάμενος 
Πρωτοπρ. Αναστάσιος Δ. Σαλα-
πάτας καλωσόρισε με θερμά 
λόγια τον Σεβασμιώτατο.  
Ακολουθούν κάποια λόγια από 
την ομιλία του: 

“Σεβασμιώτατε, 
Ως ευ παρέστητε!  
Αισθανόμαστε ιδιαίτερη εύ-

νοια, τιμή και περιποίηση που 
συμπεριλάβατε τη φιλοπρόοδη 
Κοινότητά μας ανάμεσα στις 
πρώτες Ενορίες της Ιεράς Αρ-
χιεπισκοπής που προγραμματί-
σατε να επισκεφθείτε. Σας ευ-
χόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία 
και κάθε ευλογία στο ιερό έργο 
σας. Η Αρχιεπισκοπική θητεία 
σας να είναι άλυπη, θεοφρού-
ρητη και θεοστήρικτη.Υποσχό-
μαστε ταπεινά υπακοή και σε-
βασμό στο άξιο  

 

 
πρόσωπο και στο ιερό έργο 

σας. Υποσχόμαστε ταπεινά 
υπακοή και σεβασμό στο άξιο 
πρόσωπο και στο ιερό έργο 
σας...” 

Ο Πρόεδρος προσέφερε το 
δώρο της Κοινότητας κι ο Σεβα-
σμιώτατος ευχαρίστησε για την 
προσφορά. Κατόπιν διένειμε το 
αντίδωρο, ευλόγησε τα παιδιά 
του τοπικού Ελληνικού Κολεγίου 
και τους Νέους Επιστήμονες της 
Κοινότητας, φωτογραφήθηκε με 
την Εκκλησιαστική και Κοινοτική 
Επιτροπή, κι επίσης θαύμασε 
τις αγιογραφίες του Ιερού Ναού, 
έργο του Αγιογράφου κ. Θεό-
δωρου Βογδάνου. 

Ύστερα μετέβη στην Αίθουσα 
Εκδηλώσεων της Κοινότητας, 
όπου τον ανέμεναν περί τα 120 
άτομα, μέλη και φίλοι της Κοι-
νότητας. Ο Σεβασμιώτατος ευ-
λόγησε την τράπεζα και παρα-
κάθησε σε γεύμα που 
προσέφερε η Κοινοτική Επι-
τροπή. 

Στο τέλος του γεύματος ο 
Πρόεδρος της Κοινότητας Δρ. 
Παναγιώτης Προκοπίου προ-
σφώνησε τον Σεβασμιώτατο και 
του παρουσίασε σε αδρές  
γραμμές την ιστορική πορεία και 
εξέλιξη της Κοινότητας.  

Αντιφώνησε ο Σεβασμιώτα-
τος, συγχαίροντας κατ’ αρχάς 
την Κοινότητα για την πρό-
σφατη εκ θεμελίων ανέγερση 
του Βυζαντινού Ορθόδοξου 
Ναού, ο οποίος έχει ευρύχωρο 
Ιερό Βήμα και πολύ ωραία Αγία 
Τράπεζα. Ανέφερε πως του 
άρεσε ιδιαίτερα το σύνθημα 
«όλοι μαζί» που ακούσθηκε 
κατά την ανάγνωση του Συμβό-
λου της Πίστεως και της Κυρια-
κής Προσευχής και επεσήμανε 
ότι αυτό το οικογενειακό πνεύμα 
είναι το θέλημα του Θεού για 
την Εκκλησία. Εξεφρασε την 
θαυμασμό του για την από-
κτηση της κοινοτικής περιου-
σίας, η οποία αποτελεί τη βάση 
της προόδου της Κοινότητας. 

 

 
Στο σημείο αυτό αναφέρθηκε 

ακροθιγώς στην άμεση ανάγκη 
για ανακαίνιση του Αρχιεπισκο-
πικού Μεγάρου στο κέντρο του 
Λονδίνου, για το οποίο απαιτεί-
ται το ποσόν, των £2 εκ. και για 
την οποία χρειάζεται η υποστή-
ριξη του λαού των Θυατείρων.      
  Με συγκίνηση και χριστιανική 
αγάπη αναφέρθηκε στην περι-
πέτεια της υγείας του Σεβ. Αρ-
χιεπισκόπου πρώην Θυατείρων 
και Μ.Β. κ. Γρηγορίου και πα-
ρεκάλεσε όλους να προσευχη-
θούν για τον Σεβασμιώτατο.  

Κατόπιν εκφράστηκε με 
θερμά λόγια για την προσφορά 
του Αρχιδιακόνου π. Ευγενίου 
Τσαραμανίδη, του οποίου η πα-
ρουσία και η προσφορά στην 
Ιερά Αρχιεπισκοπή είναι ευλογία 
από τον Θεό.  

Τόνισε πως θα έλθει και πάλι 
σύντομα στην Κοινότητα, αλλά 
βέβαια θα πρέπει να επισκεφθεί 
όλες τις Κοινότητες της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής για να γνωρίσει 
την Ομογένεια και η Ομογένεια 
να τον γνωρίσει.  

Ευχήθηκε κάθε επιτυχία στην 
Κοινοτική Ποδοσφαιρική Ομάδα 
των «Αγίων» και ολοκλήρωσε 
τον λόγο του με την σκέψη πως 
τα σημαντικά στοιχεία της ζωής 
είναι να είναι κανείς χριστιανός, 
να ζει ως χριστιανός και να μα-
θαίνει συνέχεια τα στοιχεία της 
πίστης μας, κατηχούμενος μέσα 
στο πλαίσιο της Αγίας Εκκλη-
σίας μας. 

Η παρουσία του Σεβασμιω-
τάτου κ. Νικήτα στην Κοινότητα 
Αγ. Παντελεήμονος δημιούρ-
γησε ιδιαίτερη χαρά και συγκί-
νηση στους Ομογενείς της πε-
ριοχής, που έσπευσαν αθρόα 
να παρακολουθήσουν την 
πρώτη του επίσκεψη στην Κοι-
νότητα, να λάβουν την Αρχιεπι-
σκοπική ευλογία του και να του 
ευχηθούν από μέσης καρδίας 
καλή καρποφορία στον Αμπε-
λώνα των Θυατείρων! 
Φωτογραφίες:Αλέξιος Γεννά-
ρης

 Το Σωματείο ΑΛΚΥΟΝΙΔΕΣ Η.Β προσφέρει δωρεάν στέγη και στήριξη σε άπορους        
ασθενείς που φιλοξενούνται στην ‘Φωλιά’, τώρα στο Finsbury Park. Το ζεστό αυτό καταφύγιο δια-
θέτει τέσσερα διπλά υπνοδωμάτια και τρία μπάνια. Ευχαριστούμε όλους τους εθελοντές που ερ-
γάζονται αφιλοκερδώς καθώς και όλους όσους στηρίζουν το έργο μας. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα 
τον Πάτερα Αστέριο που ήλθε από το Reading για τον Αγιασμό και τον Κωνσταντίνο Παπαχριστο-
φόρου, φοιτητή μαθηματικών στο Durham, που μας ψυχαγώγησε με την κιθάρα και το τραγούδι 
του. Τιμήθηκαν οι αθλητές Αθηνά Παντζαρή και David Nicholsby.  

Με την βοήθεια της παροικίας και μεγάλων χορηγών όπως το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη, την εταιρία  
Capital Group, το Sir Reo Stakis Foundation, The Heart Foundation Eleousa, το Christos Lazari 
Foundation, The Keith Coombs Trust αλλά και πολλούς χορηγούς που θέλησαν να παραμείνουν 
ανώνυμοι το Σωματείο μας μπόρεσε να καλύψει έξοδα διαμονής για έξι οικογένειες από τον Αύ-
γουστο 2019. Η Φωλιά μας τα τελευταία δέκα χρόνια λειτουργεί με 95% πληρότητα και έχει φιλο-
ξενήσει πάνω από 350 οικογένειες. 

Στο Birmingham  η δυναμική μας ομάδα οργανώνει συχνά εκδρομές για 22 Κυπριόπουλα  με 
ειδικές ανάγκες. 

Χρειαζόμαστε την βοήθεια σας για να συνεχίσουμε και ο απώτερος σκοπός μας είναι να μπο-
ρέσουμε να αγοράσουμε ιδιόκτητο χώρο. Γίνετε και εσείς χορηγός! 

Μπορείτε να συνεισφέρετε διαδικτυακά ή μέσω της τράπεζας:  
Lloyds Bank: Account Alkionides UK. Account No: 04712789, Sort Code: 30-96-96 

 Πληροφορίες: Alkionides Reg. Charity 1125976 www.alkionides.org 
E-mail: enquiries@alkionides.org Tel:01189 472405 / 07913968639 
Φωτογραφίες:Αλέξιος Γεννάρης 

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΑΣ ‘ΦΩΛΙΑ’ 

 
Ο Σύνδεσμος μας πραγματοποιεί και αυτή την χρονιά την ετήσια χοροε-
σπερίδα  
για ενίσχυση του ταμείου του το Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2019 στις 7.00 
μμ στο  
Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο στο  
Η Επιτροπή προσκαλεί όλα τα μέλη και φίλους να παρευρεθούν για να  
περάσουμε μια υπέροχη βραδιά. 
Earlham Grove, Wood Green, London N22 5HJ 
Η τιμή εισιτηρίων είναι £30 το άτομο και παιδιά με Ειδικές Ανάγκες δω-
ρεάν. Για κρατήσεις εισιτηρίων και περισσότερες πληροφορίες παρακα-

Χοροεσπερίδα Συνδέσμου παιδιών  
               με ειδικές ανάγκες

Για μία ακόμα χρονιά η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής και Ψαλμωδίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Θυα-
τείρων και Μεγάλης Βρετανίας ανοίγει τις πόρτες της, με τον επίσημο Αγιασμό να πραγματοποιείται 
την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου στις 19.00 από τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο, κ.κ. Νικήτα στον Καθε-
δρικό Ναό της Εκκλησίας της Παναγίας στο Wood Green. 
Ως Διευθυντής της Σχολής έχει χριστεί ο Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος, π. Ιωσήφ Παλι-
ούρας. Μάλιστα στο διοριστήριο γράμμα του ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος εξέφρασε την πεποί-
θησή του πως ο νέος Διευθυντής θα υπηρετεί αυτή την θέση «με αφοσίωση, ταπείνωση και ένθεο 
ζήλο».  
Δίνοντάς του θερμά συγχαρητήρια και τις εγκάρδιες ευχές του, τον συμβούλευσε να είναι υπάκουος 
στην Εκκλησιαστική Αρχή και να φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία της Σχολής. Ιδιαίτερη βαρύτητα 
έδωσε στην προσέλκυση νέων μαθητών, την καλή οργάνωση και την περαιτέρω ανάπτυξή της για 

την διάδοση της πατρώας Βυζαντινής Μουσικής και Ψαλμωδίας. 
Μακραίωνη η παράδοση της Σχολής: 
Η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής ιδρύθηκε το 1986 με τον ερχομότου π. Ιωσήφ Παλιούρα στο Λονδίνο. 
Διοικείται από επιτροπή την οποία διορίζει ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων κ. Νικήτας 
και φυσικά όλη της η λειτουργία τελεί κάτω από τις ευλογίες και το άγρυπνο μάτι του. 
Κάνοντας μία αναδρομή στην μακραίωνη παράδοσή της, η διοίκηση εξήγησε «η Σχολή μας είναι το 
μοναδικό ίδρυμα σε όλη την Ευρώπη οργανωμένο που δίνει επίσημα Πτυχίο Ιεροψάλτη και Δίπλωμα 
Καθηγητή Βυζαντινής Μουσικής. Λειτουργεί καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 5-9μμ σε κτίριο που 
παρέχει η Κοινότητα Αποστόλου Βαρνάβα στο Βόρειο Λονδίνο. 
Επίσης έχουμε 10 παραρτήματα σε Ναούς του Λονδίνου αλλά και σε πόλεις εκτός όπως Birmingham 
και Brighton. Στην Σχολή μας φοιτούν γύρω στους 80-90 μαθητές κάθε χρόνο και παρακολουθούν 
μαθήματα Θεωρίας και Πράξης Βυζαντινής Μουσικής, Πρακτική Διδασκαλία Βυζαντινής Μουσικής, 
Μαθήματα Λειτουργικής και Τυπικού της Εκκλησίας μας, Ευρωπαϊκή Μουσική και Όργανα. 
Η φοίτηση είναι πενταετής και επιπλέον χρόνια για το Πτυχίο Ιεροψάλτη και το Δίπλωμα Καθηγητή. 
Στην σχολή μας έχουν γραφεί μέχρι σήμερα περισσότεροι από 600 μαθητές. Στόχος της Σχολής 
ήταν και είναι αρχικά η επάνδρωση των Αναλογίων των Εκκλησιών μας, αλλά και η εκπαίδευση Δι-
δασκάλων Μουσικής. Τα έχουμε καταφέρει και τα δύο. 
Παράλληλα με τα μαθήματα οι μαθητές και οι διδάσκαλοι συμμετέχουν στην Βυζαντινή αλλά και 
στην Δημοτική μας Χορωδία. Στόχος και των δυο χορωδιών οι οποίες δουλεύουν σε εβδομαδιαία 
βάση είναι τόσο η προώθηση και προβολή της πατρώας μας βυζαντινής και παραδοσιακής μουσικής 
αλλά και η συμμετοχή σε επίσημες εκδηλώσεις της Ιεράς μας Αρχιεπισκοπής και της Παροικίας. 
Εφέτος η Σχολή Βυζαντινή Μουσική, της Ιεράς μας Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας 

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής 34 χρόνια 
λειτουργίας, πάνω από 600 μαθητές  

Ανοίγουν και φέτος οι πόρτες της
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To 6ο ετήσιο Eλληνικό συνέδριο, Reload, πραγματοποιήθηκε στις 5 Οκτω-
βρίου 2019, στα γραφεία της Allen & Overy LLP στο Λονδίνο, σε συνερ-
γασία με το London Business School, London School of Economics και 
το Κέντρο South East European Studies (SEESOX) του University of Ox-
ford. Tο συνέδριο, Reload συγκεντρώνει, κάθε χρόνο, μια διεθνή κοινότητα 
επιχειρηματιών, επενδυτών, ακαδημαϊκών,  και άλλων σημαντικών επαγ-
γελματιών, για να συζητηθεί το μέλλον των νέων επιχειρήσεων, επενδύ-
σεων, πολιτικής και καινοτομίας, γύρω από το θέμα «Greece Open For 
Business». Tο συνέδριο φέτος, φιλοξένησε, περισσότερους από 40 διε-
θνείς ομιλητές και πάνω 10 startup εταιρίες από το δίκτυο του Reload 
Greece, ενώ στόχευε στην κινητοποίηση της διασποράς για την προώθηση 
καινοτόμων επενδύσεων στην Ελλάδα. 
 Tο φάσμα των ομιλητών, οι εμπνευσμένες μελέτες  περίπτωσης, αλλά 
και οι ανεκτίμητες ευκαιρίες δικτύωσης, είναι αυτά που βοηθούν κάθε 
χρόνο τους παρευρισκόμενους, ώστε να σχεδιάσουν τα επόμενα τους 
πλάνα , να πάρουν αποφάσεις αλλά και να κτίσουν ένα διεθνή κύκλο 
γνωριμιών. Στο φετινό συνέδριο, με αφορμή την ίδρυση, της επενδυτικής 
πρωτοβουλίας EquiFund, κόστους 300 εκατομμυρίων Ευρώ, που δημι-
ουργήθηκε από την Ελληνική Δημοκρατία, σε συνεργασία με το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Επενδύσεων, εξετάσθηκαν οι εξελίξεις στο ελληνικό επιχει-
ρηματικό τοπίο και συζητήθηκαν οι βέλτιστες πρακτικές, ώστε η χώρα να 
αποτελέσει κεντρικό σημείο της επιχειρηματικής σκηνής στην Νοτιοανα-
τολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια. 
 Οι ομιλίες περιλάμβαναν, συζητήσεις που αφορούσαν, την καινοτομία 
στη συγκέντρωση χρημάτων και στην επίδραση των επενδύσεων, καθώς 
πρότειναν λύσεις για την διερεύνηση σύγχρονων τάσεων. Όπως  ανα-
φέρθηκε, η τεχνολογία AI, ρομποτικής και Cloud, πιθανόν να οδηγήσουν 
σε μεγάλη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε. Επιπλέον, 
έγιναν συζητήσεις που αφορούσαν το πώς η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βα-
σίλειο αναπτύσσουν τεχνολογικές καινοτομίες με παγκόσμιο δυναμικό. 
Οι συζητήσεις στο φετινό συνέδριο πραγματοποιήθηκαν με τα τρία ταυ-
τόχρονα δρώμενα, CONNECT, LEARN και INSPIRE. 
 

Kάποιους από τους ομιλητές αποτέλεσαν, οι Ιωάννης Τσακίρης και   
Χρίστος Δήμας, Υφυπουργοί Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην Ελλάδα, 
ο Γιώργος Χιούπης, Διευθυντής της FrontierEconomics και Πρόεδρος 
του ΔΣ του ReloadGreece, ενώ στο συνέδριο παραβρέθηκαν και εκπρό-
σωποι των οργανισμών TechIatalia από την Ιταλία, Campus Startup από 
την Ουγγαρία και του Advantage Austria της Αυστρίας, όπου μοιράστηκαν 
με τους παρευρισκόμενους, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες συνεργασίας 
που παρουσιάζονται στο Λονδίνο. 
 Mεταξύ άλλων στο συνέδριο παραβρέθηκε και ο  Κωνσταντίνος Γκούλας, 
μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Delft University of Technology, ο οποίος 
έχει συν-παράγει την πρώτη προπέλα με τρισδιάστατη εκτύπωση και για 
την οποία κέρδισε μία θέση στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες 2019. 
Ενδιαφέρουσα προς το κοινό, φάνηκε και η ομιλία των κυρίων, Φώτη 
Καρώνη, Διευθυντή Επιχειρήσεων & δικτύου 5G στην BT Group και 
Ιωάννη Κωνσταντινίδη, Διευθυντή Στρατηγικής, Μετατροπής και Χονδρι-
κής στον Όμιλο ΟΤΕ , όπου συζήτησαν για τους μύθους και τις αλήθειες 
που φέρνει το πολυσυζητημένο δίκτυο 5G στο μέλλον της επικοινωνίας. 
 To συνέδριο, ξεκίνησε στις 9 το πρωί και τελείωσε στις 18:30 το από-
γευμα, ενώ πραγματοποιούνταν κάποια διαλείμματα μεταξύ των ομιλιών. 
H ανταπόκριση του κόσμου ήταν μεγάλη. Οι παραβρισκόμενοι σε κάθε 
ομιλία πληθαίναν και ανανεώνονταν, ανάλογα με το θέμα που ανέλυε ο 
ομιλητής, ενώ δεν δίσταζαν να θέτουν τις δικές τους απορίες και σκέψεις 
για κάθε θέμα που τους απασχολούσε. Όπως ανέφερε ο κύριος Μιχάλης 
Ιακωβίδης, Πρόεδρος του Sir Donald Gordon Επιχειρηματικότητας και 
Καινοτομίας στο London Business School, «Το συνέδριο του Reload 
Greece έχει εξελιχθεί από ένα απλό σημείο συνάντησης των ενδιαφερό-
μενων για την Ελληνική επιχειρηματικότητα, σε μια ανεκτίμητη εκδήλωση 
με εξαιρετικές συζητήσεις γύρω από νέες τεχνολογίες, αγορές, τάσεις και 
επιχειρηματικά μοντέλα.» 
                                                  της Θεοδώρας Kυριάκου

6ο Συνέδριο RELOAD GREECE 
Κινητοποιώντας καινοτόμες επενδύσεις στην Ελλάδα

Διασκεδάστε μαζί μας κάθε πρώτη Τρίτη του 
μήνα, 1-4 μ.μ. 
 Το Come Together Memory Club είναι μία 
πρωτοβουλία που στοχεύει στο να φέρει τους 
ηλικιωμένους πιο κοντά με τους φροντιστές 
τους, ώστε μαζί να απολαύσουν ένα όμορφο 
απόγευμα σε ένα φιλικό και ασφαλές περι-
βάλλον. 
 Το φιλόξενο Σπίτι Φροντίδας στο Southgate 
διαθέτει εύκολα προσβάσιμο για αναπηρικά 
αμαξίδια κήπο, όπου μπορείτε να δημιουργή-
σετε ευχάριστες αναμνήσεις συντροφιά με 
τους υπόλοιπους επισκέπτες. Χαλαρώστε με 
απολαυστικά ροφήματα και σπιτικές σπεσια-
λιτέ που υπόσχονται πως … σίγουρα δεν θα 
επιστρέψετε στο σπίτι πεινασμένοι ή διασκε-
δάστε με πολλά παιχνίδια μνήμης και συναρ-
παστικές δραστηριότητες. 
Η φιλοσοφία του Come Together Memory Club 
βασίζεται στην δημιουργική και ψυχαγωγική 
απασχόληση των ατόμων με άνοια, που συμ-
βάλλει στην διατήρηση των ικανοτήτων και 
των κοινωνικών δεξιοτήτων τους, όπως η 
μνήμη, η αίσθηση της κατεύθυνσης και ο λό-
γος.  
 Η συναναστροφή και η αλληλεπίδραση μέσω 
ομαδικών δραστηριοτήτων επιδρά καταλυτικά 
στο ψυχικό κόσμο τους , βελτιώνοντας την 
διάθεση και γενικότερα την καθημερινότητα 
τόσο των ίδιων όσο και των φροντιστών τους.          
 Παράλληλα, οι ευρύχωροι εξωτερικοί χώροι 
ενισχύουν την επαφή με την φύση παρέχοντας 
ερεθίσματα, ελαφριά σωματική άσκηση και 
βελτιωμένη νοητική διεργασία.  
Μέσα από τις φιλικές συζητήσεις και την 
ανταλλαγή εμπειριών μπορεί να γίνει η ανά-
κληση νοσταλγικών αναμνήσεων, καθώς και 
η ενεργοποίηση των ασθενών μέσω των αι-
σθήσεων που χρησιμοποιούνται κατά την 
διάρκεια των δραστηριοτήτων. 
 Κοινωνικοποιηθείτε, εκφραστείτε και απολαύ-
στε την χαρά της δημιουργίας στο Come To-
gether Memory Club. Είναι ένας διασκεδαστι-
κός, ευχάριστος και δωρεάν τρόπος να 
περάσετε αξέχαστα τις Τρίτες σας! 
 Σημειωτέον πως είναι απαραίτητο να κάνετε 
κράτηση της θέσης σας και όλα τα μέλη του 
club να συνοδεύονται από τους φροντιστές 
τους. Όπως ενημερώνουν οι υπεύθυνη, είναι, 
επίσης, χρήσιμη η εκ των προτέρων ενημέ-
ρωση για κάθε ιδιαίτερη διατροφική σας ανά-
γκη. 
Περιοχή: Autumn Gardens  
Ώρα: 1-4 μ.μ. 
Χώρος Στάθμευσης: Διαθέσιμος στο πάρκινγκ 
μας ή δωρεάν στον δρόμο. 

Δημιουργήστε ευχάριστες  
αναμνήσεις στο Come  
Together Memory Club

 Με μεγάλη χαρά σας προσκαλούμε, στην ενδιαφέρουσα διάλεξη, του 17ου Κύκλου 
διαλέξεων του Ελεύθερου Πανεπιστη μίου για την ομογένεια του Λονδίνου με θέμα: 
«Από την Ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας μέχρι σήμερα». 
 Σας περιμένουμε, την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019  στις 7:45μ.μ ,στο Οίκημα Ελλη-
νικής Κυπριακής Αδελφότητας (Britannia Road North Finchley, London N12 9RU).  
H διάλεξη αποτελεί εισήγηση, του Εξοχότατου Υπάτου Αρμοστή της Κυπριακής  Δη-
μοκρατίας 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 δεξίωση! 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
Επιτροπή  Εκδηλώσεων Αδελφότητας Τηλ: 020 8445 7070 ή 020 8445 9999  
Email: andreas@nfcypriots.plus.com  Κινητό 07956 849094 

Διάλεξη Ελεύθερου Πανεπιστη μίου
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Καλλιτεχνικά Νέα
με τον Βασίλη Παναγή

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

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

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

Θα έχουμε τη χαρά να έχουμε την Άντρια 

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

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

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

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

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

Μουσική: Λάκης Παπαδόπουλος, Στίχοι: Πα-
ντελής Αμπαζής 

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

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

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

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

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

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

Μια παρουσίαση στα Ελληνικά και Αγγλικά 

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

Οργανώνεται από τον Όμιλο Εξυπηρετητών, 
με ελεύθερη είσοδο. 

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

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

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

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

Αυτά για τώρα, Σας χαιρετώ 
Δικός σας 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ

 
Ο Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής Δημήτρης Kοντολάζος, έρχεται στο Regency Banqueting Suite στο Bruce Grove, την Kυριακή 3 

Nοεμβρίου 2019 στις 18:00,για μια βραδιά γεμάτη χορό, άφθονο φαΐ, ποτό αλλά και πολλή διασκέδαση.  
Για άλλη μια χρονιά η «ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ», οργανώνει ένα αξέχαστο Dinner & Dance.  Με αφορμή τα 45 χρόνια προσφοράς, ενημέρωσης, 

στον κόσμο της παροικίας και θέλοντας να σας ευχαριστήσουμε για την στήριξη που προσφέρεται στο έργο αυτό, της διατήρησης της 
κυπριακής κοινότητας στο Λονδίνο, σας προσκαλούμε σε μια κεφάτη, λαϊκή βραδιά με τον δημοφιλή τραγουδιστή Δημήτρη Kοντολάζο!  

O Kοντολάζος ξεκίνησε την καριέρα του το 1973 με το τραγούδι "O Μπαρμπαλιάς", σε στίχους Δημήτρη Καραστάθη και μουσική 
Πέτρου Ζέρβα, το οποίο τον έφερε στην πρώτη θέση στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης και τον οδήγησε, στην αρχή μιας επι-
τυχημένης καριέρας. Θεωρείτε, ένας από τους σπουδαιότερους λαϊκούς τραγουδιστές, στη δεκαετία του '80, έχοντας στο ιστορικό του 
τραγούδια με συνθέσεις των Αλέκου Χρυσοβέργη, Τάκη Σούκα, Σπύρου Γιατρά, Τάκη Μουσαφίρη, Νίκου Καρβέλα ,Μιχάλη Ρακιντζή. 
Συνεργάστηκε, με κορυφαίους τραγουδιστές όπως ο Στράτος Διονυσίου, η Λίτσα Διαμάντη, ο Γιάννης Πουλόπουλος, η Βίκυ Μοσχολιού, 
η Δήμητρα Γαλάνη, η Χάρις Αλεξίου, ο Γιάννης Πάριος, η Αννα Βίσση και όχι μόνο. Τραγούδια σταθμός στην καριέρα του, τα «Εγώ δεν 
ήμουνα αλήτης», «Αν μ’ αγαπούσες λίγο», «Όλα τα ‘δωσα για σένα». 

Το νόστιμο μενού της βραδιάς, περιλαμβάνει ένα πλήρες γεύμα με ορεκτικό, κυρίως γεύμα, επιδόρπιο και αναψυκτικό της επιλογής 
σας, ενώ στο τέλος προσφέρονται φρούτα τσάι και καφές. 

 
Περιμένουμε τις κρατήσεις σας! 
 
Οι τιμές των εισιτηρίων είναι:  £50, £60, £70, £75, £80 (εξαντλήθηκαν) 
Ελάτε, να χορέψουμε,  να τραγουδήσουμε και να απολαύσουμε τα φανταστικά πιάτα που θα προσφέρονται, σε μια βραδιά  
που δεν θα ξεχάσει κανείς! 
Για περισσότερες πληροφορίες ,  
καλέστε στο τηλέφωνο 0208 341 5853/ 07904537181 ή  στο email: bc@parikiaki.com . 
Tο Dinner and Dance είναι μια συνεργασία της εφημερίδας «ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ» με το ShowTime Prom.  
Iδιαίτερες ευχαριστίες  
στους χορηγούς μας:

45 χρόνια «ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ» με τον 
 Δημήτρη Kοντολάζο! 

 
 
Ο Σύνδεσμος Επτακώμης καλεί όλους τους Επτακωμίτες στην 
εκκλησία της Παναγίας του Wood Green, Trinity Road, την Κυ-
ριακή 20 Οκτωβρίου για να γιορτάσουμε τον πολιούχο του χω-
ριού μας Απόστολο και Ευαγγελιστή Λουκά. 
Θα ακολουθήσει δεξίωση με Μπουφέ στο Κυπριακό Κοινοτικό 
Κέντρο, στο Wood Green Earlham Grove  
Τo κόστος τψν εισητηρίων είναι, £ 20. 
Για πληροφορίες τηλεφωνήστε: 

07973 676 973/ 07952 296 552 

Σύνδεσμος Επτακώμης

Εκδήλωση για την επέτειο της Κυπριακής Ανεξαρτησίας 
Με αφορμή τα 59 χρόνια Κυπριακής Ανεξαρτησίας ο Σύνδεσμος 
Αμμοχώστου Μεγάλης Βρετανίας και η APPG for Cyprus απευθύ-
νουν πρόσκληση σε εκδήλωση. 
Κατά την διάρκειά της το ευρύ κοινό θα έχει την ευκαιρία να πρα-
γματοποιήσει μία ενδιαφέρουσα συζήτηση με μέλη του Κοινοβου-
λίου, τα οποία θα αναφερθούν σε θέματα σχετικά με την Κύπρο 
και, συγκεκριμένα, την Αμμόχωστο. 
Πληροφορίες 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τραίτη 22 Οκτωβρίου από 
τις 19.00 έως τις 20.30 στο “House of Commons”, “Grand Com-
mittee Room”, London SW1A 0AA και διοργανώνεται από τον 
πρόεδρο της ομάδας και μέλος του Κοινοβουλίου, Sir Roger Gale 
σε συνεργασία με τον Δρα Βασίλη Μαύρου, πρόεδρο του συνδέ-
σμου Αμμοχώστου ΜΒ. 
Χορηγός η APPG for Cyprus: Sir Roger Gale (ΚΜ), Bambos Cha-
ralambous (KM), Catherine West (KM), Ian Paisley (KM), Henry 
Smith (KM), Preet Kaur Gill (KM), Rt Hon Lord Pendry, Steve 
Double (KM), John Grogan (KM), Sarah Champion (KM), Dr Mat-
thew Offord (KM), Baroness Massey of Darwen, Rt Hon Alistair 
Carmichael (KM), Mrs Sheryll Murray (KM). 
Μετά την εκδήλωση θα ακολουθήσει δεξίωση στο Jubilee Room 
20.30 – 21.00. 
  Οι διοργανωτές παρακαλούν τους παρευρισκομένους να πα-
ρουσιάζουν τις προσκλήσεις τους στην είσοδο του Cromwell, ενώ 
παράλληλα, ενημερώνουν πως δεν υπάρχουν δημόσιοι χώροι 
στάθμευσης στο House of Commons.  Για τον έλεγχο ασφαλείας 
θα χρειαστούν 20 λεπτά. 
Μπορείτε να πραγματοποιείτε κρατήσεις στο email:  
info@famagusta.org.uk ή στο τηλέφωνο (+44) 20 7263 8100 

Η Αμμόχωστος στο  
επίκεντρο της  

Βουλής Κοινοτήτων
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Σίφουνας η Ομόνοια

Ανεμοστρόβιλος η Κώμη

Με κεκτημένη ταχύτητα πήγε 

η Σαλαμίνα να αντιμετωπίσει τη 

Bedford, για το Spartan 

League, μετά τη νίκη την περα-

σμένη βδομάδα με 4-1 κόντρα 

στη Shefford Town. 

Βρήκε μπροστά της η Σαλα-

μίνα τη Bedford και ξέσπασε, 

δεν της χαρίστηκε παρότι έριξε 

άσπρη πετσέτα πολύ γρήγορα. 

Αγνώριστη η Σαλαμίνα, με 

ψυχή και δύναμη μπήκε στον 

αγωνιστικό χώρο με ένα και μο-

ναδικό σκοπό, τη νίκη, με όποιο 

κόστος. Δεν άργησε να βρει το 

ρυθμό της και πήρε μια δίκαιη 

νίκη με 7-1. 

Τα τέρματα της Σαλαμίνας 

σημείωσαν Courtney Austin (3), 

Deniz Mehmet (2), Luke Durnin 

(1), George Lutaaya (1). 

Σύνθεση ομάδας: Beattie, 

Chambi, Foster, Hervel, White, 

Rose, Michael, Durnin, Austin, 

Mehmet, Lutaaya. 

Subs: Plowright, Xiouri.

Διέλυσε τη Bedford η Σαλαμίνα

Ποιος είδε και δεν φοβήθηκε τη φετινή Ομόνοια 

που σε κάθε της παιχνίδι δείχνει ότι τα δίνει όλα 

μέχρι το τελευταίο λεπτό για τη νίκη. Το μεσημέρι 

της Κυριακής στο ίδιο γήπεδο όπου 1 ώρα πριν 

η Κώμη διέλυσε τη Cinar. Το ίδιο έκανε και η Ομό-

νοια της Παντέλ στο ίδιο γήπεδο, στο Southgate 

School. 

Η Ομόνοια έστησε στον τοίχο την άμοιρη Πα-

ντέλ και την έστειλε (11 φορές) στη σέντρα του 

γηπέδου. 

Μονόλογος σωστός από το πρώτο λεπτό μέχρι 

το 90”, όπου η Ομόνοια με πρωταγωνιστή τον 

Jordan που σημείωσε 6 τέρματα, δύο τέρματα 

σημείωσε ο Luke Procopiou, 2 o Harry Philippou 

και 1 ο Φώτης, πήρε το τρίποντο και φιγουράρει 

στην κορυφή με 9 βαθμούς. 

Η Παντέλ υστέρησε αφού βρήκε μπροστά της 

μια Ομόνοια πειθαρχημένη. 

«Ομάδα Πρωτοβουλίας για τη Δημιουργία Συνδέσμου 

Φιλάθλων Ομόνοιας Μεγάλης Βρετανίας 

Με ανακοίνωση μας στις 16 Σεπτεμβρίου ενημερώσαμε 

για την πρόθεση μας να προχωρήσουμε στην ίδρυση 

Συνδέσμου Φιλάθλων στην Βρετανία. Θέλουμε αρχικά να 

ευχαριστήσουμε τους Ομονοιάτες και Ομονοιάτισες για 

την ανταπόκριση και την μαζική εγγραφή και στήριξη της 

πρωτοβουλίας μας αυτής. 

Προσκαλούμε όλα τα μέλη του Συνδέσμου στην Ιδρυ-

τική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 20 Οκτωβρίου 

στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο στο Λονδίνο (Earlham 

Grove, Wood Green, London N22 5HJ). Θα υπάρχει προ-

βολή του αγώνα ΟΜΟΝΟΙΑ – Ανόρθωση η ώρα 16:00 και 

θα ακολουθήσει η συνέλευση 

Επαναλαμβάνουμε το κάλεσμα μας προς όλους τους 

ενδιαφερόμενους να συμπληρώσουν την φόρμα εγγρα-

φής στην σελίδας μας στο Facebook, ή να επικοινωνήσει 

μέσω email: syfiomonoiauk@gmail.com ή στο τηλέφωνο 

07746 709215 

Ομάδα Πρωτοβουλίας για τη Δημιουργία  

Συνδέσμου Φιλάθλων Ομόνοιας Μεγάλης Βρετανίας.» 

01/10/2019 

Πατέρας και γιος στο παι-

χνίδι Ομόνοιας-Παντέλ κάτω 

από τα άγρυπνα βλέμματα 

του παππού Ανδρέα και για-

γιάς Μέλανη

Ο Άρης Χατζιήκκος, τερματο-

φύλακας της Κώμης, απέκτησε 

το πρώτο του παιδί και το 

ονόμασε Έλα. (Ουδέν σχόλιο)

Τα παιδιά της Cinar

Σταθερά στην πρώτη θέση 

της βαθμολογίας παραμένουν οι 

«Άγιοι» που την Τρίτη το από-

γευμα έφεραν ισοπαλία 1-1 με 

τη Stoffold σε ένα αγώνα για το 

πρωτάθλημα Spartan South. 

Οι Άγιοι με αυτή την ισοπαλία 

κάνουν τους βαθμούς τους 30, 

6 βαθμκούς πιο πάνω από τη 

δεύτερη Shefford Town.

Σταθερά πρώτοι

Μεγάλες επιτυχίες για τις ομάδες μας στο LFA Cup Ανόρ-
θωσης, Ολύμπία και Παναθηναϊκός. 

Η Ανόρθωσης κέρδισε πανηγυρικά 9-3 την Clapham 
Rovers. 

Η Ολύμπια κέρδισε τη West Ministers Wanderers με 7-1. 
Ο Παναθηναϊκός κέρδισε τη Rasing Ballers με 2-1.

Κέρδισαν και οι τρεις

Φύσηξε και σάρωσε η Κώμη 

τη Cinar και τη σκόρπισε στους 

13 ανέμους. 

Από το πρώτο μέχρι το τελευ-

ταίο λεπτό κτυπούσε στο ψαχνό 

η ομάδα του Μάριου Χρίστου, 

ενός νεαρού προπονητή με 

όραμα και γιατί όχι, είναι πολύ 

ενθαρρυντικό να βλέπεις στα 

παροικιακά μας γήπεδα ικανούς 

νεαρούς προπονητές, οδήγησε 

την Κυριακή την ομάδα του σε 

ένα μεγάλο θρίαμβο, κόντρα 

στη Cinar που παρουσιάστηκε 

στο γήπεδο χωρίς εναλλαγή 

στον πάγκο της. 

Η Κώμη έφτιαξε το παιχνίδι 

στα μέτρα της και κτύπησε στο 

ψαχνό με σκόρερς τον ποδο-

σφαιριστή σύμφουνα Antony 

Georgiou που σημείωσε τρία 

τέρματα (3), ο Δημήτρης (3), ο 

Andrew Prokopiou (2), Andreas 

Shentis (2), Kiri Stasi (2) και 

Con Michael 1. 

Για τη Cinar τα τέρματα 1 

ο Elis και 1 ο Yianik.

Δημιουργείται Συνδέσμος 

Φιλάθλων Ομόνοιας Βρετανίας

Πήραμε την πιο κάτω ανακοίνωση 

και την παραθέτουμε αυτούσια
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Η Τότεναμ ηττήθηκε με κάτω 

τα χέρια στην έδρα της Μπράι-

τον (3-0), σε ένα ματς που επι-

σκιάστηκε από τον σοβαρότατο 

τραυματισμό του Ούγκο Γιορίς.  

Η ασταθής εικόνα της Τότε-

ναμ από το ξεκίνημα της σεζόν 

συνεχίζεται, με τους «Σπερς» 

να γνωρίζουν ακόμα μια ήττα 

μακριά από την έδρα τους, δεί-

χνοντας ξανά ευάλωτοι στα με-

τόπισθεν. Η Μπράιτον 

κατατρόπωσε με 3-0 την ομάδα 

του Ποτσετίνο, σε ένα παιχνίδι 

πάντως το οποίο επισκιάστηκε 

από τον πολύ σοβαρό τραυμα-

τισμό του Ούγκο Γιορίς.  

Μόλις στο 3' ο Γιορίς στην 

προσπάθειά του να μπλο-

κάρει την μπάλα, του 

έφυγε από τα χέρια, με 

τον Μοπάι από κοντά 

να στέλνει την μπάλα 

στα δίχτυα για το 1-0 

της Μπράιτον. Ο Γάλλος 

γκολκίπερ πέφτοντας 

προς τα πίσω είδε τον αγκώνα 

του να λυγίζει και να «διαλύε-

ται» σε έναν σοκαριστικό τραυ-

ματισμό που «πάγωσε» όλο το 

γήπεδο!  

Ο Γιορίς έφυγε με φορείο, με 

τους παίκτες της Τότεναμ να 

επηρεάζονται εμφανέστατα 

από το περιστατικό. Ο 

Γκαζανίγκα ήταν αυτός 

που πήρε τη θέση του 

κάτω από τα δοκάρια, 

αλλά στο 32' δεν μπό-

ρεσε να γλιτώσει το 2-0 

της Μπράιτον. Παρότι 

απέκρουσε την προσπάθεια 

του Κόνολι, ο φορ των «Γλά-

ρων» παίρνοντας το ριμπάουντ 

έκανε το 2-0.  

Η Τότεναμ δεν μπορούσε να 

βρει απαντήσεις και σαν να μην 

έφτανε αυτό ήρθε και το 3-0. Ο 

Κόνολι με ένα όμορφο διαγώ-

νιο σουτ στο 65' έστειλε για 

τρίτη φορά την μπάλα στα δί-

χτυα των «Σπερς», οι οποίοι 

είχαν καταρρεύσει. Στη συνέ-

χεια ο Σον έχασε δύο σπου-

δαίες ευκαιρίες να μειώσει το 

σκορ, με την Μπράιτον να πα-

νηγυρίζει το πρώτο της τρίπο-

ντο έπειτα από τη νίκη της στην 

πρεμιέρα και την Τότεναμ να 

συνεχίζει να προβληματίζει με 

το αγωνιστικό της πρόσωπο. 

Τραγική η Τότεναμ 
Δέχθηκε τριάρα από την Μπράιτον

Ενα γκολ του Νταβίντ Λουίζ 

ήταν αρκετό για να δώσει στην 

Άρσεναλ τη νίκη (1-0) κόντρα 

στη Μπόρνμουθ. Στην 3η θέση 

οι Λονδρέζοι.  

Ο Νταβίντ Λουίζ πέτυχε το 

πρώτο του γκολ με τους Λον-

δρέζους κι έδωσε τη νίκη 1-0 

στην Άρσεναλ κόντρα στην 

Μπόρνμουθ στο Emirates! Στην 

3η θέση οι «Κανονιέρηδες», 

στις 17 εντός έδρας νίκες στην 

Premier League ο Έμερι. Βασι-

κός αγωνίστηκε ο Παπασταθό-

πουλος, ο οποίος δεν 

αντιμετώπισε προβλήματα. Ιδα-

νικό το ξεκίνημα για τους γηπε-

δούχους, αφού μόλις στο 9ο 

λεπτό ο Νταβίντ Λουίζ με κεφα-

λιά από σέντρα του Πεπε δια-

μόρφωσε το 1-0. Οι Λονδρέζοι 

ήταν καλύτεροι, πίεσαν, αλλά ο 

Σακά δεν μπόρεσε να βρει δί-

χτυα, ενώ το σουτ του Ομπαμε-

γιάνγκ βρήκε το δοκάρι. Στην 

επανάληψη ο ρυθμός έπεσε, η 

Μπόρνμουθ προσπάθησε να 

απειλήσει, αλλά ο Λένο είχε σω-

στές τοποθετήσεις στις προ-

σπάθειες των Γκρόνεβελντ, 

Φρέιζερ. Ετσι, οι Gunners έμει-

ναν πέμπτο ματς αήττητοι στην 

Premier League.   

Άρσεναλ: Λένο, Λουίζ, Παπα-

σταθόπουλος, Κολάσινατς, 

Τσέιμπερς, Τσάκα, Θεμπάγιος 

(75' Γουίλοκ), Γκεντουζί, Σάκα 

(83' Τορέιρα), Ομπαμεγιάνγκ, 

Πεπε (63' Μαρτινέλι)  

Μπόρνμουθ: Ράμσντεϊλ, 

Κουκ, Ακε, Ρίκο, Στέισι (79' 

Φράνσις), Λέρμα, Γουίλσον, 

(79' Γκρόνεβελντ), Μπίλινγκ, 

Γουίλσον, Κινγκ, Σολάνκε (63' 

Φρέιζερ) 

 Επέστρεψε στις νίκες η Άρσεναλ  

Tα αποτελέσματα 

Άρσεναλ-Μπόρμουθ . . . 1-0 

Μαν. Σίτι - Γουλφς . . . . . 0-2 

Σαουθάμπτον - Τσιέλσι.  1-4 

Νιούκαστλ - Μάντσ. Γ.  . 1-0 

Μπράιτον - Τότενχαμ  . . 3-0 

Μπέλεϋ - Έβερτον . . . . . 1-0   

Λίβερπουλ - Λέστερ  . . . 2-1   

Νόργουϊτς-Άστον Βίλα  . 1-5 

Γώτφορτ - Σιέφιλτ.  . . . . 0-0 

Γουέστ Χαμ-Κρύσταλ Π. 1-2 

Βαθμολογία 

 1 Λίβερπουλ  . . . . . . . . . 24 

  2 Μάντσιεστερ Σίτι  . . . . 16 

 3 Άρσεναλ . . . . . . . . . . . 15 

 4 Λέστερ  . . . . . . . . . . . . 14 

 5 Τσιέλσι  . . . . . . . . . . . . 14 

 6 Κρύσταλ Πάλας  . . . . . 14 

 7 Μπέρλεϋ . . . . . . . . . . . 12 

 8 Γουέστ Χαμ  . . . . . . . . 12 

 9 Τότενχαμ . . . . . . . . . . . 11 

10 Μπόρμουθ  . . . . . . . . . 11 

11 Γουλφς  . . . . . . . . . . . . . 9 

12 Μάντσιεστερ Γιουν. . . . 9 

13 Σιέφιλτ  . . . . . . . . . . . . . 9 

14 Μπράιτον  . . . . . . . . . . . 9 

15 Άστον Βίλα  . . . . . . . . . 8 

16 Νιούκαστλ  . . . . . . . . . . 8 

17 Σαουθάμπτον  . . . . . . . 7 

18 Έβερτον  . . . . . . . . . . . . 7 

19 Νόριτς . . . . . . . . . . . . . . 6 

20 Γώτφορτ . . . . . . . . . . . . 2

Η Τσέλσι επικράτησε εύκολα εκτός έδρας με 4-1 της Σαουθά-

μπτον και ανέβηκε στην 5η θέση. Ο Νταβίντ Λουίζ έδωσε τη νίκη 

στην Άρσεναλ (1-0) την Μπόρνμουθ και προσπέρασε την Λέστερ. 

Η Τσέλσι του Φρανκ Λάμπαρντ μπήκε πολύ δυνατά στην αναμέ-

τρηση απέναντι στη Σαουθάμπτον στο « St. Mary's» και μέσα σε 

24', πήρε προβάδισμα δύο τερμάτων. 

Εντυπωσιακή η Τσέλσι πέρασε 

από το Σαουθάμπτον με τεσσάρα

Καταστροφή στο Μάντσεστερ για την Σίτι. Η Γουλβς έφυγε από 

το Etihad με το υπέρ της 2-0 και επέτρεψε στην Λίβερπουλ να ξε-

φύγει οκτώ βαθμούς από τον Γκουαρδιόλα και τους παίκτες του.  

 Διπλό τίτλου για την Λίβερπουλ έκανε η Γουλβς στην Σίτι. Μπο-

ρεί να είμαστε στην 8η αγωνιστική της Premier League, αλλά το +8 

των Κόκκινων από τους Πολίτες είναι ένα σούπερ μαξιλάρι ασφα-

λείας για τη συνέχεια. 

Απίστευτη γκέλα οι "πολίτες"

Πόσο πιο χαμηλά...Ο 19χρονος Λόνγκσταφ με γκολάρα έδωσε 

τεράστια νίκη 1-0 στη Νιουκάστλ κι έσπρωξε τη Γιουνάιτεντ στον 

γκρεμό! Στη... 12η θέση οι «Κόκκινοι» και ο Σόλσκιερ σε τρομερά 

δύσκολη θέση.

Συνεχίζεται ο κατήφορος 

στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ  

Όσοι βρεθήκαμε στο γήπεδο 

του Haringey Borough το Σάβ-

βατο το απόγευμα ζήσαμε 

ωραίες στιγμές χαράς αλλά και 

έντασης. 

Το Haringey Borough έδινε 

αγώνα knock-out για να αποδεί-

ξει ότι είναι σκληρή για να πεθά-

νει. Κέρδισε 1-0 και πέρασε 

στον επόμενο γύρο. 

Όλοι οι ποδοσφαιριστές έπαι-

ξαν με την ψυχή τους. Ο Γιώρ-

γος Αρέστη όμως έδωσε ψυχή, 

παλληκαριά και δύναμη και πέ-

ρασε τις εξετάσεις σαν καλύτε-

ρος του αγώνα (man of the 

match) με άριστα με τόνο. Κυ-

ριαρχούσε στο κέντρο και μοί-

ραζε ωραίο παιχνίδι. 

Σε κάποια φάση μπήκε απει-

λητικά στα καρέ της Cray Wan-

derers και εκεί που ετοιμαζόταν 

για σιούτ σπρώχθηκε δυνατά 

μέσα στην μικρή περιοχή, με 

τον διαιτητή να σφυρίζει πέ-

ναλτι. Εκεί φάνηκε η αξία του 

Δημήτρη Φροξίλια, ψυχρός 

εκτελεστής ο μάγκας έστειλε τη 

μπάλα στο πλεκτό για το 1-0 

που έμελλε να είναι και το τε-

λικό αποτέλεσμα με τους ποδο-

σφαιριστές στο τέλος να κάνουν 

πανηγύρια.

Ακτύπητο το Haringey

Όλοι στο πλευρό του Haringey
Στον επόμενο γύρο του Κυπέλλου Emirates FA Cup το Haringey Borough αντιμετωπίζει τη 

Yeovil Town το Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2019 στις 3.00μμ στο γήπεδο του Haringey Borough, 

CVS VAN HIRE STADIUM, (COLES PARK) White Hart Lane, London N17 7PJ 

Μετά τον αγώνα έστησαν χορό μαζί με τον πρόεδρο και προπονητή

Το δίδυμο της επιτυχίας Άθως και Δημήτρης Ο Αρέστη άριστος για μια ακόμη φορά

Tom Λοΐζου - «Ρε ξυπνάτε, πάμε για Wembley»



Παροικιακές Εκδηλώσεις Γωνιά Παροικιακής ποίησης 

Κάθε Δευτέρα 

Λειτουργεί Θεατρικό Εργαστήρι της ΚΕΑ στην Κυπριακή Αδελφό-

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

7.30μμ για παιδιά όλων των ηλικιών. Τα μαθήματα παραδίδονται 

στα ελληνικά από προσοντούχους δασκάλους. 

• Κάθε Δευτέρα μέχρι Πέμπτη 

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

Grove N22 5HJ) λειτουργεί υπηρεσία συμβουλών και πληροφο-

ριών για κοινωνικά επιδόματα. Αποτείνεστε στον Άντη Ευσταθίου, 

τηλ. 020 8881 2329 για ραντεβού. 

Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 

• Στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, Earlham Grove, London N22 

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

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

www.aceman.co.uk 

• Όσοι επιθυμούν να παρακολουθούν μαθήματα Judo, μπορούν 

να αποταθούν στο Judo Training Sobell Club in Finsbury Park, 

Δευτέρα ή Τετάρτη. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε: 

www.sobelijudoclub.com 

Κάθε Τρίτη 

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

τραγουδά χωρίς μουσική και διευθύνεται από την Κάλια Παχλιτζα-

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

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

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

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

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

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

Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 

• Συνέρχεται σε πρόβες η Χορωδία της ΕΚΑ στη διεύθυνση 22 

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

κ. Μιχαηλούδη και την Πέμπτη για μαντολίνο και μπουζούκι. 

Για συμμετοχή: 07885 680 033. 

Κάθε Τετάρτη 

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

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

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

07720 015 625 / 020 8804 5973. 

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

με πρωταγωνιστές τους Κυπρίους Jamie και Natasha Demetriou 

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

γωγός ο John Petrie και σκηνοθέτης ο Α. Gaynord. 

 

Κάθε 1η και 3η Τετάρτη του μήνα 

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

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

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

3.30μμ. Πληροφορίες: 07973 895 657. 

Κάθε τελευταία Τετάρτη του μήνα 

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

πινα πόδια όλων των ηλικιών στο Κοινοτικό Κέντρο, Wood Green 

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

στάλλα, διευθύντρια του Κυπριακού Κοινοτικού Κέντρου. 

Κάθε δεύτερη Πέμπτη του μήνα 

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

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

Κάθε Παρασκευή (από 11/10/19) 

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

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

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

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

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

13 Οκτωβρίου (Κυριακή) 

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

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

£25. Για πληροφορίες τηλ. 020 7563 9835. 

24 Οκτωβρίου (Πέμπτη) 

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

«Από την Ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας μέχρι σήμερα». 

Ομιλητής ο Κύπριος Ύπατος Αρμοστής κ. Ανδρέας Κακουρής, στην 

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

26 Οκτωβρίου (Σάββατο) 

• Ο Σύνδεσμος Λαπήθου, Καραβά και Περιχώρων οργανώνει τον 

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

Αρχαγγέλλου Μιχαήλ στο Golders Green Road, London NW11 8HL 

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

27 Οκτωβρίου (Κυριακή) 

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

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

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

δίσουν ο Στέλιος Χιώτης και άλλοι τραγουδιστές. 

Σε Βιβλιοθήκες του Enfield 

• Το Δημοτικό Συμβούλιο του Enfield οργανώνει Προσωπικές 

Συμβουλευτικές Συναντήσεις για τους πολίτες του σε περίπτωση 

επιβολής του Brexit. Μπορείτε να τις επισκεφθείτε χωρίς ραντεβού, 

αν έχετε προβλήματα. Θα σας συμβουλεύσουν. 

Επισκεφθείτε τις Συμβουλευτικές Συναντήσεις 

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

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

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

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 

3 Νοεμβρίου (Κυριακή) 

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

ρίφημο τραγουδιστή, Δημήτρη Κοντολάζο, στο Regency Banquet-

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

πληροφορίες τηλ. 020 8341 5853 / 07904 537 181. 

7 Νοεμβρίου (Πέμπτη) 

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

νικής Παραδοσιακής Μουσικής με ζωντανή παράσταση τραγουδιών 

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

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

10 Νοεμβρίου (Κυριακή) 

• Το ΑΚΕΛ Βρετανίας οργανώνει Διαγωνισμό Ταβλιού για ενίσχυση 

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

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

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

18 Νοεμβρίου (Δευτέρα) 

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

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

Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων επικοινωνείστε με το: 

po.st/pylax. Μην το χάσετε. 

21 Νοεμβρίου (Πέμπτη) 

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

της Ελληνικής Παροικιακής Εκπαίδευσης». Ομιλητής ο κ. Σάββας 

Παυλίδης, πρώην Προϊστάμενος ΚΕΑ, στην Κυπριακή Αδελφότητα, 

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

30 Νοεμβρίου (Σάββατο) 

• Η Ετήσια Χοροεσπερίδα Συνδέσμου Ριζοκαρπασιτών Η.Β. στην 

Κυπριακή Αδελφότητα, Britannia Road, London N12 9RU στις 

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

01727 568 779, Α. Γαβριηλίδη 020 888 4949. 

Antonis Antoniades
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Γωνιά Παροικιακής ποίησης 

Όταν σε βλέπω κούκλα μου
Της Eύας Λυσάνδρου (Άγιος Ανδρόνικος)

Όταν σε βλέπω κούκλα μου έχω χαρά μεγάλη 

φεύγει μου ο στεναγμός και ακόμα και η ζάλη. 

Είναι αλήθεια πίστεψε το, 

μα νιώθω ειλικρινά σαν πουλί που κελαηδάει 

και είναι μέσα στη φωλιά. 

Κελαηδεί και μου φωνάζει να έλθω λίγο πιο κοντά, 

για να ακούω τη φωνή του που είναι τόσονε γλυκιά. 

Έλα κούκλα μου ξανά, σε πεθύμησα για μας. 

Να σου πω το μυστικό μου που εσύ είσαι το όνειρο μου. 

Είσαι η μόνη μου ελπίδα και η πραγματική χαρά. 

Γύρισε ξανά σε μένα κούκλα μου γλυκιά. 

Πολλές είναι οι κούκλες στον ντουνιά μα εσύ είσαι η πρώτη. 

Έλα πάλι στην αυλή μου και όσο ζω θάσαι δική μου. 

Δεν μπορώ να σε ξεχάσω ούτε και να ησυχάσω. 

Ησυχάζω όταν σε ειδώ και όταν δεν σε ειδώ ανησυχώ.

• We are Here for a good time - Not a long time! 

• Εδώ βρισκόμαστε για καλοζωΐα - όχι για μα-

κροζωΐα! 

Ερμηνεία: 
Ας συγκεντρωθούμε στα ευχάριστα της ζωής! Να μην μας 

φοβίζουν τα αρνητικά και το αναπόφευκτο τέλος! 

Να ζήσουμε τη ζωή - να μην μας ζήσει αυτή!

Λόγια Νηστεμένα
Ειρήναρχος Στεφάνου

Όσο τα πόδια και μυαλό, ευρίσκονται σε δράση, 

να μην φοβάσαι τη ζωή, πάντα ψηλά η κεφαλή, 

ο κόσμος να χαλάσει! 

Όταν δουλεύει το μυαλό, πηδάλιο, τιμόνι, 

στον φούρνο κάτι θα βρεθεί, η αναγκαία η τροφή, 

σπόρος, καρπός στ’ αλώνι! 

Είναι κρυμμένα στη δουλειά, τα αγαθά της φύσης, 

τα καρποφόρα χώματα, ζωής, καρδιάς αρώματα, 

στο θέρος θα μυρίσεις! 

Στα χέρια όλα βρίσκονται, υπάρχουνε οι λύσεις, 

στα τόσα μας προβλήματα, του βίου μας παθήματα, 

αρκεί να τα κινήσεις! 

Με πίστη, πάθος, εμμονή, και τίμιο αγώνα, 

θα ανεβούμε το βουνό, τον δρόμο τον ανώμαλο, 

θα δούμε Αμπελώνα! 

Μ’ όλα τα χρειαζόμενα, ζωής τα αναγκαία, 

πολύ απλά και ταπεινά, ψυχής, ζωής σημαντικά, 

της λογικής ωραία! 

Με Αθηνάς βοήθεια, κίνα και συ τη χείρα, 

αυτά μας είπαν οι παλιοί, αρχαίοι,πρόγονοι, σοφοί, 

μιλούσανε με πείρα! 

Τ’ ακονισμένο το μυαλό,το σώμα προστατεύει, 

το υγιές το συντηρά, ψυχής ανοίγει τα φτερά, 

ο νους μπροστά, σαν κυβερνά, προς νίκη μας οδεύει!!!

Ο Νούς
Του Ειρήναρχου Στεφάνου
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Το Πέρασμα (1989)  

ΠΕΜΠΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 22:30 Αστυνομική Πε-

ριπέτεια με τους Γ. Νίνιο, Β. Λιοδάκη κ.ά.  Δυο φα-

ντάροι απολύονται από το 

στρατό και ξεκινούν να 

πάνε στα σπίτια τους με 

ωτοστόπ. Στην πορεία 

μπλέκονται σε έναν καυγά 

και ο ένας από τους δύο 

σκοτώνεται. Ο άλλος φοβισμένος αποφασίζει να αλ-

λάξει τη ζωή του και με τη βοήθεια μιας γυναίκας 

τρέπεται σε φυγή.   

Ο Μπακαλόγατος (1963)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  21:45 Κωμωδία με 

τους Κ. Χατζηχρήστο, Μ. Νέζερ κ.ά. Ο Ζήκος είναι 

επαρχιώτης από το Καρπενήσι που δουλεύει υπάλ-

ληλος στο μπακάλικο του Παντελή και είναι ερωτευ-

μένος με την όμορφη Φιφίκα, η οποία θέλοντας να 

παίξει μαζί του, προσποιείται ότι ανταποκρίνεται. Ο 

Παντελής αν και προχωρημένης ηλικίας θέλει για 

λογαριασμό του τη νεαρή φίλη της Φιφίκας, Λίτσα. 

Ο Ζήκος τον κοροϊδεύει για την επιλογή του, αλλά 

αυτός δεν πτοείται. Προχωρεί στους αρραβώνες, σε 

συνεννόηση με τον πατέρα της Λίτσας και ερήμην 

της ίδιας.  
Η Αγάπη Έρχεται στο Τέλος (2013)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 23:00 Αισθηματική 

κωμωδία με την Τζ. Λιώση, Ν.Αγγελή κ.ά. Ένα κο-

ρίτσι σε μια κρουαζιέρα με την οικογένειά της, ερω-

τεύεται τον υπολοχαγό του πλοίου και πρέπει τελικά 

να λάβει μια δραματική απόφαση όταν φτάσει στην 

Κωνσταντινούπολη. Ένα αγόρι, κρυφά ερωτευμένο, 

τελικά καταφέρνει να εκφράσει τα συναισθήματά 

του, μέσω ενός ψεύτικου προφίλ στο Facebook.  

 Αντίο Ζωή (1960)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  20:30 Αισθηματικό 

Δράμα με τους Γ. Φούντα, Ε. Χατζηαργύρη κ.ά. Μια 

γυναίκα που ζει ευτυχισμένη με το σύζυγο και το 

παιδί της ανακαλύπτει ότι πάσχει από καρκίνο και 

προσπαθεί να τους εξασφαλίσει την ευτυχία μετά το 

θάνατο της, χωρίς αυτοί να αντιληφθούν οτιδήποτε.  

Τέσσερα Μαύρα Κουστούμια (2006)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  21:55 Μακάβρια κω-

μωδία με τους Ρ. Χαραμπίδη, Γ. Ζουγανέλη κ.ά. Τέσ-

σερεις φίλοι αποφάσισαν να ασκήσουν το επάγ-

γελμα του νεκροθάφτη σαν προσωρινή λύση, αλλά 

για πάρα πολλά χρόνια δεν 

βρίσκουν τον τρόπο να αλ-

λάξουν επάγγελμα. Κάποτε 

πείθονται έναντι μιας τερά-

στιας  αμοιβής να προσφέ-

ρουν σε κάποιο πλούσιο Έλ-

ληνα της αλλοδαπής την 

τελευταία του επιθυμία που 

είναι να τον πάρουν για ταφή 

με τα πόδια από την Αθήνα σε κάποιο χωριό της 

Βοιωτίας. Και τότε μια παράξενη οδύσσεια αρχίζει.  

5.000 Ψέματα (1966)  

KYΡIAKH 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  20:45 Κωμωδία με 

τους Γ. Κωνσταντίνου, Δ. Παπαγιαννόπουλο κ.ά. 

Δυο φτωχοί φοιτητές γνωρίζουν έναν συλλέκτη αρ-

χαίων αντικειμένων, ο οποίος τους προσλαμβάνει 

για να κλέψουν από έναν άλλο συλλέκτη ένα αρχαίο 

αγαλματίδιο. Όντως το κλέβουν, αλλά όταν το πη-

γαίνουν στο συλλέκτη, αυτός παθαίνει συγκοπή και 

αυτοί μένουν με το αγαλματίδιο στα χέρια. Και τώρα 

τι πρέπει να κάνουν; 

Άντε Γεια... (1991)  

KYΡIAKH 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  22:25 Κοινωνική με 

την Κ. Παπανίκα, Ά. Κούρκουλο κ.ά. Ο Χρήστος, 

ένας 22χρονος νέος, θέλει να πετύχει, να γίνει διά-

σημος και να βγάλει λεφτά. Τα λεφτά όμως τα έχει ο 

Μιχάλης που είναι άντρας της Μαρίνας και πατέρας 

της Φανής. Η Μαρίνα είναι μια γυναίκα που έχει θυ-

σιάσει τον εαυτό της για τον άντρα της και τα παιδιά 

της, αλλά τώρα στα σαράντα, η καρδιά της χτυπάει 

ξανά. Όμως η 18χρονη Φανή, που θέλει να γίνει 

πρωταθλήτρια της κολύμβησης, είναι ήδη ερωτευ-

μένη με το Χρήστο. Υπάρχει όμως και η Ρούλα, η 

θερμόαιμη κοπέλα του, που τον αγαπάει...  

Το Δράμα μιας Αμαρτωλής (1961)  

ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  21:40 Δραματική ταινία 

με την Ε. Χατζηαργύρη, Γ. Καμπανέλλη κ.ά. Ένας 

αγνοούμενος αξιωματικός επιστρέφει στην Ελλάδα 

μετά από πολλά χρόνια για να βρει την αρραβωνια-

στικιά του παντρεμένη με κάποιον άλλον...   
Πατέρα Κάτσε Φρόνιμα (1967)  

ΤΡΙΤΗ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  21:00 Κωμωδία με τους 

Λ. Κωσταντάρα, Αλ. Τζανετάκο κ.ά. Ο Αντώνης θυ-

μώνει με το τελευταίο 

γράμμα του γιου του 

Θωμά, που σπουδά-

ζει στην Αθήνα και ο 

οποίος του ζητάει για 

πολλοστή φορά χρή-

ματα για "εξέταστρα". 

Αποφασίζει να αφήσει το Αίγιο και να πάει στην 

Αθήνα για να δει τι συμβαίνει. Οι φόβοι του θα βγουν 

αληθινοί καθώς μαθαίνει ότι ο Θωμάς έχει ένα χρόνο 

να πατήσει στη σχολή και περνάει τον καιρό του σε 

γλέντια. Αμέσως τον στρώνει στο διάβασμα, αλλά ο 

Αντώνης δε ξαναγυρίζει στο χωριό γιατί γνώρισε την 

Μπέτυ, τη φίλη του Θωμά...    

Ερωτική Έκρηξη (1988)  

ΤΡΙΤΗ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  22:25 Αισθηματική ταινία 

με την Π. Σταθακοπούλου, Π. Ευαγγελόπουλο κ.ά. 

Η Λούλη είναι ένα όμορφο κορίτσι που δουλεύει 

γκαρσόνα σ’ ένα μπαρ ενός Αμερικάνου. Εδώ θα 

γνωρίσει τον Αντώνη και θα μπλέξει άγρια μαζί του 

χωρίς να υποψιάζεται ότι είναι τρομοκράτης.   

Τα Χρύσα Μήλα των Εσπερίδων (1997)  

ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  20:45 Κωμωδία με την 

Αφ. Αλ Σάλεχ, Γ. Βελέντζα κ.ά. Ο Λουκάς, είναι ένας 

παλαιοπώλης που όλη του τη ζωή κράτησε σε από-

σταση την υστερική οικογένειά του και τις τσιρίδες 

της πεθεράς του. Όμως, για κακή του τύχη, το κλεμ-

μένο χρυσό νόμισμα των Εσπερίδων και η εμφάνιση 

μιας μυστηριώδους γυναίκας, θα αλλάξουν τη ζωή 

του δραματικά, ενώ θα τον μπλέξουν σε απροσδό-

κητες περιπέτειες.

www.hellenictv.net 
t: 020 8292 7037
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ΠΕΜΠΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Πολιτιστικό Ημερολόγιο 

Πολεμικό Μουσείο Θεσ/νίκης 
22:30 Ελληνική Ταινία: Το Πέρασμα  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 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 Μπακαλόγατος 
23:00 Ελληνική Ταινία: 

Η Αγάπη Έρχεται στο Τέλος   
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 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: 
Δείπνο της ΕΚΟ προς τιμήν 
του ΠτΔ Νίκου Αναστασιάδη   

20:30 Ελληνική Ταινία: Αντίο Ζωή 
21:55 Ελληνική Ταινία: Τέσσερα 

Μαύρα Κουστούμια  
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 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:5.000 Ψέματα  
22:10 Ελληνική Ταινία: Άντε Γεια  

ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 «Greekstories» 

με τον Αυγουστίνο Γαλιάσσο 
20:40 «Ανάδειξέ το» 

με τις Άννα Νικολαΐδη και 
Ρούλα Σκουρογιάννη  

21:40 Ελληνική Ταινία: 
Το Δράμα μιας Αμαρτωλής   

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

ΤΡΙΤΗ 15 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: Πατέρα 
Κάτσε Φρόνιμα 

22:25 Ελληνική Ταινία: Ερωτική 
Έκρηξη   

ΤΕΤΑΡΤΗ 16 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: Τα Χρύσα 

Μήλα των Εσπερίδων  
22:20 Με τον Φακό του Hellenic TV: 

A seminar on Cyprus orga-
nised by the Cypriot Estia of 
London

ΠΕΜΠΤΗ 10/10 
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 11/10 
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 12/10 
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 13/10 
05.30 Θεία Λειτουργία 
08.00 Καμώματα τζι Αρώματα 
09.00 Road Trip (Ε) 
09.30 Άκρη του Παράδεισου 

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

18.00 Ειδήσεις 
19.05 Κύπριοι το Κόσμου   
ΔΕΥΤΕΡΑ 14/10 
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 15/10 
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 16/10 
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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E
gypt, Greece and Cyprus 

have strongly condemned 

Turkey’s provocative  

actions in Cyprus’ exclusive 

economic zone (EEZ), express-

ing “grave concern” over the 

current escalation within the 

maritime zones in the Eastern 

Mediterranean. 

In a joint declaration issued      

following a Trilateral Summit held 

in Cairo, Egypt, the three countries 

also called on Turkey “to terminate 

its provocative actions and to 

contribute constructively and in 

concrete terms for the resumption 

of structured and result-oriented 

negotiations for a comprehensive 

and sustainable settlement of the 

Cyprus problem on the basis of 

the relevant UN Security Council 

Resolutions.” 

The declaration comes as      

Turkey dispatched drill ships to 

the Cypriot EEZ for illegal hydro-

carbon explorations. 

“The Heads of State and Gov-

ernment expressed their grave 

concern regarding the current  

escalation within the maritime 

zones in the eastern part of the 

Mediterranean Sea, in particular, 

they strongly condemned Turkey’s 

ongoing actions in Cyprus’ Exclu-

sive Economic Zone and territorial 

waters, which violate international 

law, as well as new attempts to      

illegally conduct drilling operations 

in Cyprus’ EEZ/continental shelf, 

in marine areas already delimited, 

in accordance with international 

law. They expressed their concern 

over increased militarization of 

the area that threatens the wider 

stability, peace and security in the 

Mediterranean Sea,” the declara-

tion said. 

The three countries also 

“stressed the importance for the 

respect of the sovereignty and 

the sovereign rights of each state 

in its Maritime Zones in accordance 

with international law, and as        

reflected in the UN Convention on 

the Law of Sea (UNCLOS) and 

called for the immediate termina-

tion of all illegal exploration activi-

ties, while the also “condemned 

violations of Greek national air-

space and territorial waters in the 

Aegean Sea, in contravention of 

international law,” emphasizing 

the universal character of the    

UNCLOS and the importance to 

proceed expeditiously with the 

negotiations on the delimitation of 

their common maritime boundaries, 

as appropriate.  

On the Cyprus problem, the 

three countries reiterated “their 

unwavering support to the efforts 

of the Government of the Repub-

lic of Cyprus to reach a comprehen-

sive, just and viable solution to the 

Cypriot problem based on the  

relevant U.N. Security Council 

Resolutions, and international law.” 

“They called on Turkey to        

terminate its provocative actions 

and to contribute constructively 

and in concrete terms for the     

resumption of structured and       

result oriented negotiations for a 

comprehensive and sustainable 

settlement of the Cyprus problem 

on the basis of the relevant UN 

security council resolutions.” 

“Such a solution must be      

compatible with the Republic of 

Cyprus’ capacity as an EU member 

state and fully safeguard its inde-

pendence, sovereignty, territorial 

integrity and security. To this end, 

the termination of the anachronis-

tic security arrangements and the 

withdrawal of foreign forces remain 

a sine qua non for the Republic 

of Cyprus as a sovereign State,” 

the Heads of State and Govern-

ment said, stressing “that the 

United Nations remains the only 

framework through which a         

settlement can be achieved.” 

Furthermore, the three countries 

expressed their desire to continue 

strengthening their cooperation 

through a series of agreements 

on the exploration and transfer of 

natural gas, which further high-

lights the fact that the discovery 

of hydrocarbons reserves can 

serve as a catalyst for regional 

stability and prosperity. 

“In this regard, they welcomed 

the announcement of the estab-

lishment of the East Mediterranean 

Gas Forum (EMGF) to be located 

in Cairo as an important mechanism 

to coordinate gas policies, and 

align the energy sector with       

sustainable development, which 

is of pivotal importance to the       

regions stability, and agreed to  

intensify and conclude discussions 

to elevate the EMGF to the level 

of a regional organization,” the 

declaration said, adding to this end, 

they recognized the importance 

of establishing an electrical grid 

between Egypt, Cyprus and 

Greece, such as the framework 

agreement between the Egyptian 

Electricity Holding Company and 

the Euro Africa Interconnector 

Company on 22 May 2019. 

Yesterday, Italy’s Prime Minister 

Giuseppe Conte also condemned 

the violation of Cyprus’ sovereign 

rights and of international law by 

Turkey expressing his country’s 

full solidarity with Cyprus, in a 

telephone conversation he had 

with President Anastasiades. 

A written statement of Govern-

ment Spokesman Prodromos Pro-

dromou says that “the President 

informed the Italian Prime Minister 

extensively about Turkey’s ongoing 

illegal actions and intrusion in a     

licensed block in the Exclusive 

Economic Zone of the Republic 

of Cyprus and they exchanged 

views over ways to address the 

Turkish provocations and violations 

of the sovereign rights of the       

Republic of Cyprus.” 

According to the Spokesman, 

“Mr. Conte reiterated his country’s 

position, clearly condemning the 

violation of the sovereign rights of 

the Republic of Cyprus and of     

international law by Turkey and 

expressed Italy’s full solidarity 

with Cyprus, reasserting that he 

will maintain this position at the 

forthcoming summit of the         

European Council.”

C
rews yesterday began searching for the remains of 

Greek Cypriots killed during the Turkish aerial         

bombardment of the Tylliria area in August 1964. 

At present, the search will focus around the location of a 

makeshift hospital in Pachyammos that was hit with napalm        

incendiary bombs. 

“We are here today because 55 years later, we must … carry 

out this exhumation because   we must provide answers to the 

relatives’ many questions,” presidential commissioner Photis 

Photiou said. 

The case is not related with the ongoing bicommunal         

programme to locate and identify missing persons. 

The Greek Cypriot side has carried out several other similar 

exhumations at various locations where people known to have 

been killed in battle had been buried. 

The search is expected to last one month, and experts do     

not expect to locate complete skeletons due to the intensity         

of the bombardment and the use of napalm, Photiou       

said. 

Photiou said the authorities had some figures in mind         

concerning the fallen but declined to disclose them for the time 

being. 

A UN report based on government figures says 53       

Greek Cypriots were killed and 125 injured in and the        

bombardment of the area by the Turkish air force. Among them 

were 28 civilians who were killed and 56 wounded. The report 

had no figure for the Turkish Cypriot toll. 

Photiou said the known victims were members of the         

Paphos medical corps, headed by doctor Demetris Mavro-

genis. 

Some 12 or 13 people were killed when a napalm bomb         

levelled the house used as a hospital. Some remains belonging 

to five individuals, including Mavrogenis, were collected from 

the crater left behind and were buried at Ktima. 

Photiou said the search will expand to other locations in the 

area, including the Pomos forest, where according to       

information, some remains may have been buried.
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Joint declaration condemns 
Turkey’s illegal actions

Search launched for 
G/Cypriots killed in 
1964 Turkish bombing



B
ritish Prime Minister 

Boris Johnson is facing 

a fresh rebellion in his 

cabinet, with a group of minis-

ters poised to resign due to   

concerns that he is leading the 

country towards a no-deal 

Brexit, The Times newspaper 

reported yesterday, 

Culture Secretary Nicky       

Morgan, British Minister for 

Northern Ireland Julian Smith, 

Justice Secretary Robert      

Buckland, Health Minister Matt 

Hancock and Attorney General 

Geoffrey Cox are all on a “resig-

nation watch list”, according to 

The Times report. 

An unnamed cabinet minister 

cited by the newspaper said 

that a “very large number”           

of Conservative members of        

parliament will quit if it comes 

to a no-deal Brexit. 

The Times said that ministers 

had warned Johnson in a cabinet 

meeting about the “grave”          

risk of the return of direct          

rule in Northern Ireland and 

raised concerns about Dominic        

Cummings, Johnson’s top       

adviser. 

“Cabinet will set the strategy, 

not unelected officials. If this is 

an attempt to do that then it will 

fail,” the report quoted another 

cabinet minister as saying. 

While the Times newspaper 

did not specify how many Con-

servative lawmakers oppose a 

no-deal scenario, the Financial 

Times reported early yesterday 

that at least 50 members of  

parliament from the party will 

revolt against a general election 

manifesto pledging to pursue a 

no-deal Brexit. 

Certain lawmakers from the 

party are considering running 

on a softer individual Brexit  

platform or even standing aside 

altogether as a Tory candidate, 

the FT report added. 

The media reports come as 

the European Union accused 

Britain of playing a “stupid 

blame game” over Brexit after 

a Downing Street source told 

Reuters a deal was essentially 

impossible because German 

Chancellor Angela Merkel       

had made unacceptable            

demands. 

With just over three weeks 

before the United Kingdom is 

due to leave the European bloc, 

the future of Brexit remains 

deeply uncertain as both London 

and Brussels position themselves 

to avoid blame for a delay or a 

disorderly no-deal Brexit.
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Boris Johnson faces cabinet revolt 
over no-deal Brexit

Sir Stelios aims to help 

charities ‘forever’ 

through his foundation

T
he aim of the Stelios Foun-

dation is to give money for 

charity “forever”, Sir Stelios 

Haji-ioannou said on Tuesday 

ahead of an event in Nicosia to 

hand out 50 cash awards of 

€10,000 as part of the annual 

Stelios Cyprus Bi-Communal 

Awards 2019. 

One hundred Greek Cypriots 

and Turkish Cypriot paired into 

50 bicommunal teams received 

a cheque of €10,000 on Tuesday, 

a total of €500,000. “I consider 

this an amount that I can sustain 

long-term,” Sir Stelios said. 

The businessman and founder 

of easyJet, which more than 100 

million passengers use every year, 

has become part of the ‘Giving 

Pledge’ in 2017, an effort to help 

society’s problems by the world’s 

wealthiest individuals and families 

to commit more than half of their 

wealth to philanthropy or charita-

ble causes either during their      

lifetime or in their will. 

In Sir Stelios’ case, half of his 

estate will be granted to the        

Stelios Foundation. The yearly bi-

communal awards, he explained, 

can be sustained because he has 

a regular income, as the family, 

which has a one-third share in 

easyJet gets a percentage of 4 

to 5 per cent from each flight. 

At the conference, he also talked 

about the winning categories, 

which are art, NGO, business, 

partners in life, science, other and 

sports. Next year, there will be 

another new category, ‘Youth’, 

meant for those under 21, as 

“they are the future.” 

Sir Stelios mentioned other 

amounts the charity has handed 

out this year, such as €10,000 

which were given to each of the 

two children of serial killer Nicos 

Metaxas who are aged 4 and 6 

and live with their mother. He       

explained he originally gave 

€70,000 to the families of the     

victims but then realised that 

Metaxas’ children were also victims 

as living on the island is bound to 

be difficult for them due to their 

father’s actions, he said. 

As part of the annual awards, 

the Stelios Foundation also hands 

out money for projects astrophy-

sicist Natalie Christopher, who 

died in an accident in the summer, 

had applied for. 

Natalie had submitted three  

different applications in the cate-

gories of science and sport show-

ing her commitment for peace on 

the island. Sir Stelios, honouring 

Natalie’s memory and her will for 

peaceful coexistence in Cyprus, 

decided to award €30,000 for the 

three projects she had dreamt of 

with her Turkish Cypriot partners: 

Yenal Ogmen Evren Cazil and 

Umrenil Umral. The money will 

go to the Turkish Cypriots. 

The aim of the awards is to 

strengthen the socio-economic 

ties between the two communities 

in Cyprus, to encourage coopera-

tion and trust between Greek 

Cypriots and Turkish Cypriots. 

Since 2009, the total sum of 

€3.75m in cash prizes has been 

awarded.

Police investigate Larnaca 
racist car park incident
A

 police investigation into 

a racist incident in a 

parking lot in Larnaca is 

expected to be wrapped up 

soon and the findings forwarded 

to the attorney-general who      

will decide how to proceed, the      

police chief said Tuesday. 

“Some additional clarifications 

are being sought regarding       

the particular case and it is      

expected to be completed very 

soon and forwarded to the          

attorney-general because it is 

one of the offences that need 

the approval of the Legal Service 

to be led before justice,” Kypros 

Michaelides said. 

The chief could not say 

whether it would be by the end 

of the week but the instructions 

were to finish the investigation 

as soon as possible “because 

we consider the case very         

important and serious and        

justice must be dispensed.” 

Police launched a probe after 

a Russian woman posted a 

video on social media showing 

her being racially abused by 

three Greek Cypriot women          

in a Larnaca parking lot on      

Saturday. 

Svetlana Zaitseva was called 

derogatory names and threat-

ened with court action after she 

said she recorded the women’s 

car allegedly hitting a parked 

car and trying to flee the scene 

when they thought no one was 

looking. 

The three Greek Cypriot 

women reported Zaitseva for 

violating their personal data by 

publishing the video. 

Reports said one of them, a 

teacher, has already been 

sacked by the private institute 

she worked for and has since 

suffered a nervous breakdown 

The incident was condemned 

by a number of political parties 

and Ombudswoman Maria  

Stylianou-Lottidou.
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T
wo Walker Greek School 

students, Christian Lysan-

drou and Lilly Christodou-

lou, both aged 9, are set to run 

the 5k Great Ormond Street 

Hospital (GOSH) Race for Kids 

this Saturday 12 October. 

Christian is running the 5k 

stretch whilst Lilly will do it in 

her roller skates.  

The pair, who have named 

their team Sunshine, began with      

a target of just £250 and are so 

proud to have reached over 

£2000 already.  

You too can show your support 

for the young fundraisers by  

donating via their page: 

www.justgiving.com/LILLY      

andCHRISTIAN-greatormond-

streethospital 

Christian and Lilly said, 

“Every day brings new challenges 

at GOSH. We want to help the 

hospital buy the much needed 

equipment it needs. We are so 

happy to be able to do this and 

help them. As young children 

ourselves, we are limited to the 

amount we can do, but we are 

thrilled to be able to do this and 

keep the sun shining inside the 

hospital even when it’s pouring 

outside. Hence our team name 

– Sunshine.” 

They added, “Please support 

us any way you can; we would 

be extremely grateful for a few 

pounds each and would love 

you to come along on the day 

and cheer us on. We are so 

grateful for all the help GOSH 

has given us as children when 

we have needed it. Thank you 

GOSH.” 

Every day, 619 children and 

young people from across the 

UK arrive at Great Ormond 

Street Hospital. It sees more 

seriously ill children with rare 

diseases than any other UK 

hospital.  

The money raised from     

RBC Race for the Kids will help 

to fund ground-breaking research; 

advanced equipment; child      

and family support services  

and the rebuilding and refur-

bishment of wards and medical 

facilities.

Walker Greek School      
students taking part in 
5k Race For Kids

Live 4 Dancing finalists in Anne Walker 
Dance School of the Year Award 2019

S
till reeling with the news 

of winning Dance School 

of the Year 2019 – North 

London at the Greater London 

Enterprise Awards, Live 4 Dancing 

received more great news to get 

excited about last week…the 

dance academy are finalists in 

the Anne Walker MBE Dance 

School of the Year 2019 award! 

This annual award was 

founded in 2013 by Anne Walker 

MBE in order to celebrate the 

achievements of Theatre Dance 

Teachers everywhere.  

It is open to all dance 

teachers, wherever they teach, 

and is designed to encourage 

teachers to realise what amazing 

achievements they have made 

within their school during the 

last twelve months, in particular, 

and in many cases during many 

years of running their school. 

Entries are judged by         

completely independent profes-

sionals who may not know      

anything at all about the school. 

Speaking to Parikiaki, Live 4 

Dancing’s Creative Director and 

Ballroom Dance Teacher, Greek 

Cypriot Maria Kyriacou said she 

was over the moon to learn that 

the academy are finalists of this 

prestigious award.  

“I am so grateful to everyone 

who has supported me in this 

vision over the past three years. 

My parents, my amazing mentor, 

dance coaches, dance studio 

families and students, the list is 

endless. It’s been an amazing 

ride, with highs and lows, but 

huge courage and persistence.  

“It is a massive honour to        

be shortlisted amongst some   

incredible schools, not just from 

the UK but Europe, Canada and 

Australia too. I am truly living 

the dream at the moment.” 

The glamorous Dance School 

of the Year Awards 2019       

black-tie ceremony will be held 

on Friday 25th October 2019 at 

the Woodbury Park Hotel in 

Devon. We wish Maria and all 

the Live 4 Dancing team the 

very best of luck! 

Live 4 Dancing is a place 

where students from the age        

of 5-17 learn to Ballroom       

dance and perform. It’s a studio 

where creativity, individuality 

and self-expression are encour-

aged and has a community of 

teachers and students who are 

passionate about the perform-

ing arts.  

The academy, which operates 

on weekdays and weekends, 

strives to nurture and develop 

talent, celebrate the achieve-

ments of all students and inspire 

a love and appreciation of dance.  

It is committed to providing a 

safe and positive environment 

in which all students can feel 

empowered, comfortable and 

free to express themselves.  

A structured class programme 

teaches the Waltz, Tango,       

Foxtrot, Quickstep in Ballroom, 

and the Cha Cha, Rumba, 

Samba, Jive, Paso Doble, Salsa 

and Bachata in Latin.   

Children have the opportunity 

to take exams assessed by the 

Imperial Society of Teachers of 

Dancing (ISTD) and take part in 

performances twice a year. 

For more information or to 

book a trial class, please        

email info@live4dancing.co.uk 

or call 07990 842 796.           

Web: www.live4dancing.co.uk

N
ovember is set to arrive 

with a bang, a whizz  

and a sparkle after the 

borough’s annual fireworks       

display was confirmed to take 

place in Enfield Town Park. 

The popular event, which       

returns after an absence of four 

years, will feature fireworks,        

a fun fair and food and is being 

organised by Enfield Council. It 

will take place between 5-9pm 

on 2 November. 

Tickets cost £5 for children or 

£8 for adults, with discounts      

for families or larger parties, and 

can be obtained at www.enfield-

festivals.co.uk. 

Enfield Council’s Deputy 

Leader, Cllr Ian Barnes, said: 

“We’re really excited that we’re 

continuing to develop our varied 

programme of events in the      

borough, and aim to bring the 

community together through 

them. 

“The Enfield Fireworks have 

been an institution for years and 

I shared our residents’ sense      

of sadness when they were   

cancelled, it is brilliant news that 

we’ve been able to bring them 

back."       

“I hope people will come 

along and enjoy this iconic 

event supported by the Scouts 

who do such a sterling job of 

providing high quality provision 

for young people in our            

borough.” 

Enfield Scouts have agreed 

to supply some volunteer       

stewards on the night to support 

this great community event.   

An Enfield Scouts spokesper-

son said: "We are pleased the 

Council reached out to us to 

support their event. This is a 

great opportunity to bring the 

community together and we 

continue to work closely with 

Enfield Council in the future. We 

wish everyone a happy and safe 

night."  

Fireworks return to Enfield Town Park

Asteria Greek Cypriot Youth Club launches  

Asteria Greek Cypriot Youth Club launched last Thursday 3 October 2019 at Union Church, 1 Northiam, 

Totteridge, London N12 7ET. The youth club, for ages 13-19 years, offers Greek dance lessons and 

events, musical jamming sessions and lessons, the opportunity to make new friends, rekindle old friend-

ships and take part in dinner and dances and social gatherings.  

For enquiries, please send a direct message to @bellaconstanti or @elenadionissiou_x  

You can follow Asteria Greek Cypriot Youth Club on Facebook: asteriayouthclub and Instagram:         

asteria_youth. Email: asteriayouthclub@icloud.com Tel: 07956 308 256. Web: www.asteriayouthclub.co.uk

Absence 
Poetry by Andreas N. Demetriou 

Desolate the house, 

Silent the kitchen;  

The children's faces long gone, 

The nest forlorn, empty; 

Just two plates on the dining table,  

For mum and dad; 

No more loud laughter, 

No boisterous voices; 

A bitter silence remains, 

Confused memories 

Of having to cope; 

They squeeze each other's frail 

hands, 

And weep. 

 

London-Paphos, August 2019 
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The estate agents with honesty at their core 

M
ost weeks, my articles 
on the Crouch End 
property market tackle 

some of the big issues surround-

ing the local property market, 
such as the lack of new homes 
being built in Crouch End, the 
trials and tribulations of being a 
Crouch End buy-to-let landlord 
and the future of the Crouch 
End property market. 

In this week’s article, I want 
to give you some fun facts 
about the Crouch End property 
market – I talk about the 20  
biggest streets in N8 in terms  

of the number of households  
on that street or road then    
compare their total values and 
how many people have moved 
homes in the last three years 
on those streets, with some 
most interesting and intriguing 
outcomes. 

The biggest street in N8, 
when it comes to the number of 
houses on it is Park Road, with 
482 homes. In second place is 

High Street with 477 homes 
and in third is Tottenham Lane 
with 425 homes (see chart 
above). 

Not surprisingly, the most 
valuable street of the top 20 
biggest streets is Park Road at 
£270.7m with an average value 
of £562,000 per property. 

The street with the greatest 
number of movers in the last 3 
years is High Street, 12.4%, 
with the highest saleability rate 
of 52.0%. 

The full breakdown can be 
found in this chart below. 

Yet, on a more serious 
note…The basic rudiments of 
the Crouch End property market 
remain principally healthy in 
many parts of Crouch End, yet 
the existing political environment 
means that the vital element of 
confidence has been diminished 
slightly in certain parts. This is 
triggering a minority of potential 
property purchasers and house-
sellers to vacillate, yet with       

unemployment at an all-time low, 
a record number of people with 
a job, ultra-low interest rates 
and decent mortgage availabi-
lity (with the Banks and Building 
Societies tending to drop mort-
gage rates instead of increasing 
them), those Crouch End first 
time buyers (and especially 
Crouch End buy-to-let landlords) 
who have adjourned their next 
house purchase because of 
perceived political uncertainty, 
should be reminded that talking 
to many of my fellow Crouch 
End agents, they have more 
homes on their books than at 
any time for the last three or 
four years, so there is a greater 
choice of Crouch End properties 
to call your next home/BTL       
investment with a potential of 
securing a great property deal 
in the next month or so. 

Irrespective of what happens 
with Brexit, Crouch End people 
will still need a roof over their 
heads and as I have mentioned 
on a number of occasions, I 
have proved beyond doubt we 
are not building enough homes, 
both locally in Crouch End and 
nationally. If supply is limited 
and demand increases (as the 
population grows and we get 
older), prices in the medium to 
long term can only go in one  
direction. Upwards! 

So, whatever happens with 

BoJo and Brexit – why wait,  

because once we get over that 

hurdle, there will just be another 

hurdle and another hurdle and 

by which time – we will be in 

2029 and you would have 

missed the boat.  

We survived the Global        

Financial Crash, 3-day week in 

the 1970’s, hyperinflation etc 

etc…..yet the choice is yours. 
 

Sources:  
Royal Mail, Homesearch, 

Land Registry  
 

David Astburys 
15 Park Road, Crouch End 

London N8 8TE 
Tel: 020 3000 6787 

www.davidastburys.com

George Sifonios 

What’s the biggest street         
in Crouch End (N8)?

L
ook around the streets of Helsinki, peek into 
the nooks of buildings or under bridges, and 
here’s what you won’t see: the flattened boxes, 

sleeping bags, even tents that are the tell-tale signs 
of outdoor sleeping in cities around the world. 

In Finland, homelessness has fallen by roughly 
40% over the past decade - despite a double-dip 
recession. As politicians from Berlin to London to 
New York struggle to solve their affordable housing 
crises with rent regulations and freezes, temporary 
accommodation, social housing and public co-financ-
ing of reduced-rent apartments, Finland took a more 
direct approach. The government built more homes 
and provided them to the people who needed them 
most. 

The country is an outpost - one of a score world-
wide - of the Housing First movement, an idea born 
in New York City in the early 1990s in the brain of 
Sam Tsemberis. A Greek-born psychologist who 
grew up in Montreal, Tsemberis had come to the 
city to work with the mentally ill, many living on the 
streets between periods of involuntary commitment. 
The nonprofits and governments struggled to help 
them climb a staircase that would lead eventually 
to independent living in a place of their own.  

Sleeping on the streets has been almost            
eradicated in Finland, a country of 5.5 million, where 
about 500 people currently have nowhere to go at 
night. That compares with 52,000 people sleeping 
rough in Germany, a country of 80 million. 

“What the Finns did was they invested in preven-
tion,” Tsemberis said. “They started to subsidize 
rents before people lost their housing.” 

Attaining the goal required considerable investment 
from the Nordic welfare state. About 7,000 affordable 
homes have been built across three programs since 
2008, recognizing that only rarely do the homeless 
find apartments on the regular rental market. 

There are still more than 5,000 people without 
their own homes -- more than eight in 10 of whom 
sleep on floors and sofas at friends’ or family’s 

houses. The government’s target is to eradicate 
homelessness by 2027. 

Across Europe, the picture is much bleaker. In 
England, the number of people registered as         
statutory homeless rose 48% from 2010 to 2017, 
while Germany saw a 25% increase in the 2014 to 
2016 period.   

Finland, whose southern tip sits 60 degrees north 
of the equator, has provided affordable homes since 
the 1940s, when the first housing benefit was          
established. The system was expanded in the 1970s 
and 1980s, and now about 15% of the population 
are paid an allowance to help pay for rent. There 
are about 375,000 state-subsidized affordable rental 
apartments in the country. 

Such policies are more effective in securing        
housing for people with low incomes than rent        
controls popular in many countries because they 
push up housing supply, while rent controls tend to 
discourage investment in rental properties. 

Since 2000, Finland has built more apartments 
than Sweden in absolute terms, even though 
Sweden has twice the population and a much faster-
growing economy. The supply has helped keep 
house prices and rents stable and prevent a shadow 
rental market from forming. 

A recent study by the state-funded VATT Institute 
for Economic Research found that housing allow-
ances don’t push up rents as much as might be   
expected. Some studies have even found financial 
benefit to housing the homeless, as they consume 
fewer acute resources and emergency services that 
tend to be more expensive to provide. A study from 
2011 put the savings at about 15,000 euros 
($17,000) a year per homeless person, and research 
in 2013 recorded an 80% reduction in days spent 
in the hospital or rehabilitation, while total costs rose 
due to rent expenses. 

 
Extracts from an article by Kati Pohjanpalo which 

appeared on Bloomberg.com on 19 July 2019.

How Finland slashed  

homelessness by 40%
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Abominable 
 

Abominable is simply adorable. 

The young Yetis is considered 

to be an “abominable monster” 

by his captors but after he escapes 

from a high security experiment 

laboratory he finds himself hiding 

on the roof of an apartment 

building in Shanghai. Teenager 

Yi (voiced by Chloe Bennet) 

finds him there and along with 

her friends Jin (Tenzing Noargay 

Trainor) and Peng (Albert Tsai) 

they soon embark on a danger-

ous adventure in order to reach 

the Himalayas and deliver their 

new friend, whom they now call 

“Everest”, back to his family…  

It is gorgeously designed and 

wittily scripted with well-drawn 

characters. The exciting action 

sequences are complimented 

by some wonderfully surreal 

moments like the attack of the 

giant blueberries deep in the 

green forest before they reach 

the snowbound mountains.  

There are also the unpredict-

ably hilarious whooping snakes 

owned by the eccentric Burnish 

(Eddie Izzard), who wants to    

recapture the lovable Yeti for 

his own collection. Meanwhile, 

his assistant the ambitious zoo-

logist Dr Zara (Sarah Paulson) 

has her own devious agenda.  

It is a fresh and highly original 

animation feature with unpredict-

able set pieces that never        

outstay their welcome and      

with characters not previously 

explored in the genre. A must 

for the whole family!  

 

Gemini Man 
 

This is an odd project for Ang 

Lee, the celebrated director of 

BROKEBACK MOUNTAIN and 

LIFE OF PI, who changes gear 

here and is directing almost by 

numbers a truly unmemorable 

action thriller.  

Henry Brogan (Will Smith) is 

an elite assassin whose perfectly 

planned assignments begin to 

have a few hiccups when he  

realises that a mysterious man 

is following and anticipating his 

every move… 

The opening is strong and it 

looks absolutely splendid in 

IMAX 3D but as the confusing 

plots develops it loses its          

momentum and purpose. Still, 

there is a brilliant motorcycle 

chase sequence filmed in one 

shot which takes the breath 

away and goes one step further 

than the one in MISSION        

IMPOSSIBLE: FALLOUT- you 

can almost hear Will Smith 

whispering softly to himself “if 

Tom Cruise can do it, I can do 

better”. Overall, it is a dull movie 

– another vanity project for      

Will Smith in his dual role. (Sur-

prisingly he didn’t cast his son 

Jaden as his younger persona).  
 

American Woman 

Sienna Miller delivers her 

best performance to date under 

Jake Scott’s assured direction. 

She plays Deb Callahan a         

32-year-old woman in rural 

Pennsylvania whose teenage 

daughter mysteriously disappears. 

She is left all alone to raise her 

baby grandson while still 

searching for the truth behind 

her daughter’s predicament… 

It is a distinct looking film that 

impresses with its careful       

production designs and elegant 

cinematography that capture 

most effectively the period which 

spans over 11 years. The acting 

is strong particularly from the 

women - Miller is well supported 

by Christina Hendricks as her 

sister and Amy Madigan as 

their mother. Engaging till the 

end but curiously it fails to 

touch the heart! 
 

Farming 

I don’t think I have ever seen a 

more personal project than this. 

Adewale Akinnouye Agbaje is a 

force of nature, who has written 

and directed a very passionate, 

urgent film based on his own 

life story.  

Farming is a term that refers 

to Nigerian children fostered by 

English families in the sixties 

and seventies. Enitan (Zephan 

Amissah) is such a child, who 

at the age of six week old is left 

in the care of Ingrid (Kate Beck-

insale) his white working class 

surrogate mother in the run down 

town of Tilbury in Essex. Des-

pite the fact that Enitan (now 

played by Damson Idris) grows 

up to be a teenager in a loving 

environment he defies all expec-

tations and becomes a violent 

member of a skinhead gang…  

Like last week’s THE LAST 

TREE, another black teenager 

is struggling to find his own iden-

tity. Agbaje also plays Enitan’s 

father in this remarkable film 

which although is set in the 

eighties it is still very relevant to 

our times. Unsettling but essen-

tial! 

 

Tehran City  

Of Love 

As the title suggests, Ali      

Jaberansari sets the action of 

his beautifully observed film in 

the capital city of Iran and follows 

the separate and seemingly  

unconnected stories of three 

lonely souls.  

Mina works as a secretary in 

a beauty clinic, addicted to ice 

cream and also to making prank 

sex phone calls to some of the 

clinic’s male clientele. Champion 

of bodybuilding competitions, 

Hessam now works as a          

personal trainer but also looks 

forward to taking part in a film 

starring Louis Garrell, while 

Vahid decides to change his job 

from a funeral to a wedding 

singer… 

This unsentimental film is 

also a clever study of isolation 

in the big city with many        

memorable moments particularly 

those scenes which express 

Mina’s joy for ice cream. She is 

delighted when she meets a 

man whom she believes to be 

her soul mate while Hessam 

gets almost uncomfortably          

intimate with one of his clients.  

 

The Dead Centre 

This atmospherically eerie 

chiller benefits tremendously 

from Shane Carruth’s strong 

central performance as David 

Forrester, a committed psychia-

trist determined to solve the 

mystery behind an amnesiac 

patient’s unexplained arrival 

from the mortuary to a psych 

ward.  

Joe Doe (Jeremy Childs)        

returns from the dead but has 

no memory whatsoever in how 

he got to the hospital in the first 

place… 

Childs’s icy stillness is very 

effective while director Billy      

Senese avoids any clichés in 

his storytelling and manages to 

keep the suspense and tension 

going till the final credits. 

 

Any feedback is welcome: 

georgesavvides@hotmail.co.uk

T
hose upon whom we 

bestow the title “national 

treasure” usually react 

to the status with false modesty   

or run a mile from being identified 

in that way. One such “treasure” 

is (Sir - he prefers not to use 

the knighthood unless he must) 

Ian McKellen, who now he has 

entered his octogenarian years, 

is embarking on a national tour 

of a one man show. Not just any 

80-year-old however, a star of 

stage and screen who is also a 

campaigner and philanthropist. 

The profits from the run will go 

to various theatres and arts  

related charities and causes. 

The show has been marketed 

as “Tolkien, Shakespeare, 

and You” (Harold Pinter 

Theatre) and the second half 

is very much that, as he effort-

lessly switches from Macbeth 

to Widow Twanky using nothing 

more than a shopping bag and 

a paper hanky.  

He shows no signs of slowing 

down and when he seamlessly 

moves into a recitation of T S 

Eliot’s Gus the Theatre Cat he 

had us eating out of his hands. 

A subtle hint perhaps that he 

is playing the role in the soon 

to be released film version of 

Cats. Self-publicity forgiven 

because of aforementioned 

benevolence. Yet with a career 

that has seen him travel the 

world, perform in some of the 

most unlikely places, trodden 

the boards with the equally 

great and good it is the personal 

moments that are the most 

telling and inspiring. He takes 

little credit for advancing the 

cause of the LGBT community 

and playing a key role in convin-

cing successive governments 

to pass legislation to equalise 

human rights. He continues 

that work today. 

His passion for local and      

regional theatre is undimmed 

and you feel a furnace of fury 

burning within, despite his      

pathos, at the closing of three 

particular theatres in Bolton, 

where he spent much of his 

adolescence. Humour is a 

constant so as we digest his 

commitment to causes he 

peppers the evening with         

hilarious anecdotes that range 

from the silly to the salacious 

without every crossing that 

imaginary “line” which makes 

the bawdy base. One particu-

lar aside about having his first 

erection in the very theatre        

in which we found ourselves 

triggered raucous laughter. A 

show that lasts over two and a 

half hours suggests a step too 

far yet his wit, self deprecation 

and epigrammatic material, as 

well as a condensed riotous 

romp through all the plays of 

Shakespeare, gives the impres-

sion he could have gone on  

for a lot longer without ever 

becoming tiresome.  

I entered the Harold Pinter 

as a sceptic (not a great fan of 

one person self-indulgence 

which can happen) and left      

as an admirer of the man and   

the actor. Magari na ime j’eyo 
etsi sdin iligia dou...if I make it 

to eighty. 

And Rose Goodenough 

sees contemporary references 

eighty years later... 

Patrick Hamilton wrote  

Gaslight (Yvonne Arnaud) in 

1938 and this absorbing play 

adaptation of his book, deftly 

directed by Lucy Bailey is a 

disconcerting ride as it delves 

into the undergrowth of coercive 

relationships. Ostensibly it is    

a Victorian drama about a 

couple, Bella and Jack, who 

have come to a bit of a crisis 

in their lives. He blames her 

for behaving erratically yet she 

has no memory of doing the 

things of which she is accused. 

She is not helped when Rough 

turns up, a stranger, who tries 

to convince her all is not what 

it seems with husband Jack. 

Confusion reigns and the poor 

woman is pulled this way and 

that in search of the truth but 

amnesia has set in so what 

entails is a very bumpy ride. 

In fact, spoiler alert, he is 

deliberately trying to drive her 

crazy to distract from his criminal 

activities. Charlotte Emerson 

is slightly too melodramatic as 

Bella which is no surprise in 

trying to portray insanity while 

James Wiley is an oleaginous 

and deceitful Jack. Veteran 

Martin Shaw stands out as 

Rough in a clever nuanced 

performance. The design suits 

the tenor of the piece, an optical 

illusion almost, a room with a 

view so to speak. A fascinating 

and depressingly topical play. 

Male coercion lives. 

 

Ian McKellen on Stage - 

0844 871 7622 

 

Gaslight – on tour 

Theatre Reviews 

George Savvides 
Barney Efthimiou

A life well lived... 

and living 
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A
s I have previously written 

about the benefits of        

Bellydance, I thought I 

would follow on with the subject 

of all types of dance and other 

numerous gains it provides.  

There is such a variation            

of dance styles and feeling the 

rhythm of different music; music 

that gets to your soul to help you 

feel great mentally, and helping 

you get fit at the same time. 

A recent study showed signifi-

cant relevance in dance having 

the superior power over other 

forms of exercise when it came to 

helping the area of the brain that 

declines with age. It was only 

dancing that showed notable      

behavioural changes. It showed 

an improvement in memory 

learning and also with balance. 

This is important in age related 

diseases like that of Alzheimer's. 

So through movement, working 

on balance and coordination 

skills, like counting steps and 

learning dance routines, and with 

the combination of stretching  

flexibility skills, listening and 

counting beats of music, the 

power of dance is actually more 

than what one would assume. It 

can be energetic and lively, or 

slow yet controlled. All forms are 

as beautiful as they are unique in 

their way. Finding music that       

you enjoy usually draws you to 

certain dance styles. 

So let’s begin with our traditional 

Greek music and dance. It is the 

music of course that we first listen 

to, which is then followed by the 

urge to get up and move to the 

beat or rhythm that you hear and 

feel. There’s the slow rhythm           

of the zeimbekiko, traditionally 

danced solo by the male, who 

would dance and display freely 

from the heart, releasing and        

revealing emotional movement 

and should not be interrupted. It 

is a powerful dance. Although 

many women often do the dance 

and of course, any dance should 

be done and enjoyed by anyone, 

seeing a man dancing it tradi-

tionally as it should be executed, 

with its strong masculine move-

ments and precision, is indeed 

enthralling.  

The ladies traditional tsifteteli is 

a form of dance using lots of hip, 

abdomen, footwork and graceful 

arm movements. It is the power-

ful beat and faster rhythms that 

makes a body want to glide with 

graceful femininity but yet power-

ful at the same time with the 

strong hip movement. 

We have of course also other 

various folk dances of Cyprus 

and all the Greek Islands. Each 

area will have its own variation 

and if you like dancing with others 

and counting steps, then this is 

great for you. There are many   

different folk dances, more difficult 

than many think, as dancing 

alongside others means synchroni-

city, lots of timing, counting,       

balance and teamwork.  

So although those are of our 

own, let’s not forget the beauty of 

music from other countries and 

origin that entices us to the dance 

floor. 

Salsa with its beautiful hot 

rhythms, allow movements of the 

body to want to flow and sway 

sensually to the beat. With some 

basic steps in learning and some 

natural creativity within, it can      

become an extremely stimulating 

dance. Salsa is great if you want 

to dance along with a partner. 

There is always Tap and Ballet, 

which brings me great memories 

as this was one of the first forms 

of dance class that I attended.      

Although I enjoyed the beauty in 

both tap and ballet, being a free 

spirit, I kept wanting to be wild 

and go off, dancing wild, free and 

solo without control. I found it 

frustrating being told to conform. 

Of course one has to be patient 

and learn steps first. 

Ballet in itself is a great muscle 

toning dance form of exercise. 

However it does require patience 

and discipline. 

Tap is fun tapping hard work 

with lots of great footwork and 

free flow energy from within. 

There are lots of concentrated 

movements in the ankles, 

sequences with lots of dynamic 

turns, arms, spins and kicks 

using lots of stamina for sure. 

Watch a few old movies of the       

famous Fred Astair and Ginger 

Rogers for some inspiration. 

There are many other dances 

styles including jazz, swing,      

ballroom, line dancing, flamenco, 

Bollywood, Nathan and Latin 

American, so get moving and find 

something you enjoy doing. Be it 

classes or music and dance     

venues with live bands that bring 

you to life, exercise your mind as 

you exercise your body.  
 

Love and Sparkles, 

Samsara x 
 

www.samsarabellydancer.co.uk

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

Exercise your mind 

and body with dance

Date of issue:  

9 July 2019 

 
For a sixth consecutive year, 

member states of the Postal 

Union for the Mediterranean 

“Euromed Postal”, issue a 

stamp with a common theme. 

The theme for this year is   

“Traditional Costumes”. 

The Cyprus stamp depicts 

two traditional costumes, one 

for women and one for men. 

Cypriot costumes are of a 

conservative nature, but various 

and graceful. Each region in 

Cyprus had its own distinct 

every-day costume, with its 

unique characteristics in colour, 

fabric and decoration. 

The main variations of the 

woman’s costume is the urban, 

the “Karpasiitiki” (named after 

the region of Karpasia, in the 

northeast of the island), the 

“Pafitiki” (named after the city 

of Pafos, in the west of the        

island) and the “orini” which 

was worn on the mountainous 

areas of Cyprus. 

The basic part of the man’s 

costume is the multi-pleated 

“vraka”. Along with “vraka”, a 

dark, cotton, striped shirt was 

worn for everyday use and a 

silk one was worn to Sunday 

church service. 

 

Based on information         
supplied by the Cyprus Post 
Office, Philatelic Section,        
Strovolos, Nicosia, Cyprus. 

Andrew Menelaou

Cyprus: 

Euromed 2019 -  

Mediterranean Costumes

Philately Dame Julie Andrews to appear 
live at the Royal Festival Hall

I
n a UK-exclusive event South-

bank Centre, in collaboration 

with Fane Productions, pres-

ents ‘A Conversation with Dame 

Julie Andrews’ on the afternoon 

of Saturday 2 November 2019. 

This one-time special event      

will see the beloved and much-

honoured star of stage and 

screen Dame Julie Andrews 

discuss her highly anticipated 

memoir, Home Work: A Memoir 

of My Hollywood Years, in con-

versation with acclaimed actor 

Alex Jennings at Southbank 

Centre’s Royal Festival Hall.  

With her trademark honesty 

and lively wit, Dame Julie will 

reflect on her extraordinary     

career, chronicling the experi-

ences and the stage and film 

roles that have garnered her 

multiple awards and a very 

special place in the nation’s 

heart. From her iconic perform-

ance as Eliza Doolittle in My Fair 

Lady on Broadway, her feature 

film debut as the magical Mary 

Poppins, her unforgettable      

portrayal of Maria Von Trapp in 

The Sound of Music, to her 

more recent roles in The Princess 

Diaries films, as Marlena in the 

hugely successful Despicable 

Me and Minion franchises and 

as Queen Lillian in the block-

buster Shrek franchise, Dame 

Julie will take the audience on 

a very special, very intimate 

journey spanning more than 

half a century.  

Dame Julie will discuss her 

career with Alex Jennings, a 

three-time Olivier Award-winning 

actor who has worked extensively 

with the Royal Shakespeare 

Company and National Theatre, 

and recently appeared on the 

Royal Festival Hall stage        

himself starring in The Light       

in the Piazza.  

His screen credits include 

The Crown, The Lady in the 

Van and The Queen. In 2016 

he played Henry Higgins in My 

Fair Lady at the Sydney Opera 

House in the 60th anniversary 

production directed by Dame 

Julie Andrews.  

The conversation will be      

followed by an audience Q+A 

with pre-sourced questions. 

Tickets can be booked via 

https://southbankcentre.co.uk 

Each ticket will include a hard-

back copy of Home Work: A 

Memoir of My Hollywood Years 

(RRP £20) supplied by Foyles 

bookshop. Dame Julie joins a 

stellar Southbank Centre Litera-

ture Autumn 2019 Season line-

up which sees appearances 

from Louis Theroux, Malcolm 

Gladwell, Malorie Blackman, 

Richard Ayoade, Celeste Ng, 

Randall Munroe, Lenny Henry, 

Sara Pascoe, Hannah Gadsby, 

Richard Dawkins and more.   
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Andrea Georgiou 

Basile brings comedy   

with spice to  

London’s Millfield Theatre 
 

Acclaimed Greek-American comedian Basile 

had the Greeks and Cypriots of north London 

struggling to catch their breath on Sunday               

(6 October) as he brought his Greek Spice Boy 
Cometh Tour to the Millfield Theatre. 

The tour saw the king of ethnic comedy            

perform back-to-back shows around the country, 

with his fans literally crying with laughter through-

out his performances! 

From the second Basile made his entrance to 

the track Born To Be Wild, complete with leather 

jacket, black sunglasses and cigarette, you knew 

it was going to be a good night! To say Basile is 

larger than life is an understatement, he truly has 

to be seen to be believed! 

The jokes are familiar stereotypes that we can 

all relate to... 

“Let me show you an impression of a child 
going to Greek School” – he proceeds to cry out 

hysterically and flap his arms about; recalling 

visits to Greece – “Does anyone know what the 
water pressure in Greece is like….Ptou,” he spits 

into the microphone; teasing the Greek soldiers 

for wearing a “foustanella” (skirt) and huge pom 

poms on their feet; joking about names: “With a 
father named Herb, a mother named Rosemary, 
I was always going to be Basile.” 

But the best punch line was: “Greeks gave         
us democracy, they gave us philosophy, architec-
ture, zoology, now they’re just famous for yogurt!”, 
cue uncontrollable laughs from the audience. 

Basile continued by making fun of the Cypriot 

dialect, comparing the different words we use: 

“pastitio” and “makaronia tou fornou” and how 

Satan doesn’t even go to Cyprus because he 

can’t handle the heat!  

The US sensation shared memories of being 

forced to eat “bamyies” or “meexes” (snot) as a 

child, and how he would wind up his mum, who 

would avoid asking if he wanted “fakes” to eat, 

preferring instead to refer to it as lentil soup so 

as to avoid saying the F-word! 

He spoke about his dog Zorba who happily 

played with a goat, only to find it roasting on             

a spit on Easter Sunday – “since then he’s been 
the best behaved dog ever!”; why Greek Orthodox 

Christians are not cremated after death: “Do you 
see how much alcohol we drink? The fire would 
never go out!”; and his peculiar food preference 

– “koliva” (boiled wheat) – “but someone has to 
die.” 

My all-time favourite stories though have to       

be those about his Yiayia: “She was always      
wearing mavra (black), and my Bapou was          
still alive! When he asked her why, she replied          

‘Berimeno’!”  
Yiayia wanted “Wee Fee” (Wi-Fi), “Fatsabooga” 

(Facebook) and Alexa, as well as an iPhone - 

“Thelo afto me to milo”, then complained it was 

broken, only for Basile to discover that she         

was actually touching the camera icon, hence the     

150 plus photos of her ear! 

The laughs continued as Basile recalled his 

Yiayia’s threats: “Tha se vraso”, “Tha sou spaso 
ta moutra”, “Tha se kano mavro”, how he had to 

explain to his American friends what Yiayia 

meant when she said “An then eise spiti stis 8, 
tha se fao,” and the shame when they asked, 

“were you and your mama and grandma picking 
weeds off the side of the highway?” No says  

Basile, “that was another Greek family!” 
The material was brilliant, hitting the right notes 

with the audience, which consisted of not only 

Greek speakers but “xeni” – and he did pick on a 

few throughout the show! 

The evening ended with a huge musical 

number – Friend Like Me, from Disney’s Aladdin, 

with some added spice and explicit dance 

moves! Who knew Basile could sing like that?! 

It takes great talent to connect with people        

the way Basile does; his ability to make people 

laugh, even when it’s just his body and facial        

expressions doing the talking, is impeccable.  

After the show, the comedian met his fans in 

the theatre foyer for a chat, photos, and to sign 

copies of his t-shirt which read ‘Mary had a little 
lamb’ on the front with ‘and it was delicious’ on 

the back! 

A huge well done to Maria and Peter Frampton 

of 1 to One Events and to our community comedy 

act Chris Marco K who supported Basile around 

the country. 

The tour was a great success and helped raise 

money for the Lyreio Children’s Orphanage in 

Greece, in memory of Pani Argyrou. 

Follow @1tooneevents for updates on next 

year’s tour!



Ever After London, the newest online boutique  

for occasion, evening wear and more!

N
ew online fashion brand 

Ever After London is the 

creation of young budding 

entrepreneur Eva Georgiou.  

It was formed in January 

2019 and is moving forward in 

the right direction. 

Ever After London provides 

evening, occasion and day 

dresses for young to middle 

age women of all sizes.  

The easy to use and stylish 

website provides a large range 

of dresses, from the perfect 

Little Black Dress, Casual Day 

Dresses and even Full Length 

Gowns. 

With new, on trend styles 

being released weekly and an 

existing very popular collection, 

Ever After London is a your new 

‘one stop’ shop to find the perfect 

dress for any event.   

Next day delivery is also 

available on all styles making 

each shopping experience fast 

and easy! 

Later this year, Ever After 

London also plan to launch a 

bridesmaid dress line, under 

the name ‘Happily Ever After’, 

which will also be available 

within the site. 

Eva has a background of 

fashion experience; she studied 

at the London College of 

Fashion and then worked for 

online fashion store ASOS.  

She is now a fashion supplier 

for Angel Trimmings. 

The idea came to Eva to 

begin Ever After London when 

she noticed a gap in the online 

fashion market that she could 

fulfil and that was for occasion 

and evening dresses at reason-

able prices. She noticed that 

women were struggling to find 

the perfect dress for events, 

and that there was a definite new 

trend towards people preferring 

to buy online. 

Ever After London would like 

to offer a 10% discount code      

to all Parikiaki readers! This is 

redeemable online, using code: 

AFTER10 at checkout. 

www.everafterclothing.co.uk 

INSTAGRAM:  

@Ever_afterclothing 

FACEBOOK:  

@everafterclothinguk 
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Premier League

A stoppage-time penalty from 
James Milner earned Liverpool 
a dramatic 2-1 victory over 
Leicester City at Anfield on Sat-
urday, maintaining the league 
leaders’ 100% start to the Pre-
mier League season. On his re-
turn to the club he almost 
guided to the 2013-14 Premier 
League title, Leicester manager 
Brendan Rodgers set his cur-
rent side up to frustrate a Liver-
pool team chasing a 17th con-
secutive league victory. 
Sadio Mane brilliantly slotted 
home his 50th league goal for 
the club to break the deadlock 
in the 40th minute. James Mad-
dison equalised with 10 minutes 
left. However, the drama was 
not over, as Mane was brought 
down in the box to give Liver-
pool the chance to snatch all 
three points and Milner con-
verted the penalty.  
Elsewhere Brazilian striker 
Wesley scored twice and 
missed a penalty as Aston Villa 
thumped injury-hit Norwich City 
5-1 at Carrow Road for their big-
gest Premier League away win 
in 11 years. Jack Grealish, 
Conor Hourihane and Douglas 
Luiz completed the rout, with 
Josip Drmic scoring a late con-
solation for Norwich who looked 
a shadow of the side who had 
beaten Manchester City in their 
previous home game. 
A 72nd-minute volley from Jeff 
Hendrick meanwhile gave Burn-
ley a 1-0 win over Everton in 
the Premier League at Turf 
Moor on Saturday, condemning 

Marco Silva’s side to a fourth 
straight defeat.  
Teenage striker Aaron Connolly 
scored twice on his first Premier 
League start as Brighton & 
Hove Albion humbled Totten-
ham Hotspur 3-0 to ensure the 
visitors’ nightmare week ended 
on the worst possible note. De-
feat at the Amex stadium was 
compounded by a bad injury to 
goalkeeper Hugo Lloris, who 
was stretchered off after falling 
heavily on his arm in conceding 
Brighton’s third-minute opener 
to Neal Maupay. 
Man City went down 2-0 with 
Adama Traore scoring a late 
double at a stunned Etihad Sta-
dium. City’s fans could at least 
comfort themselves as Man-
chester United slipped to a dis-
mal 1-0 defeat by Newcastle 
United later on Sunday which 
left them in 12th spot, two points 
above the relegation zone. 
Teenager Matthew Longstaff, 
playing in midfield alongside his 
older brother Sean, scored 
Newcastle’s winning goal on his 
Premier League debut to help 
his side out of the bottom three. 
Arsenal moved into third place 
in the table with 15 points to 
City’s 16 thanks to Davis Luiz’s 
first goal for the club early on in 
a tight 1-0 win at home to 
Bournemouth. 
Chelsea romped to a 4-1 victory 
at Southampton to climb into 
fifth place with 14 points — 
Tammy Abraham paving the 
way for the win with his eighth 
league goal of the season. 

Community Youth

U18 Omonia White 2 AEK Black 6, Cassiobury 4 AEK Gold 0, 
Omonia Gold 7 Hadley Rangers 1 
U16 Omonia Green 5 Whetstone 1, Omonia White 3 Harvesters 3 
U15 Omonia Gold 6 AC Finchley 2, Harvesters 1 Omonia Green 
2, Omonia Silver 2 HMH 6, Omonia White 7 Harvesters 4 
U14 Edgware 5 Omonia Silver 8, Hadley Rangers 4 Omonia Gd 6 
U13 AEK Black 2 Edmonton Rangers 8, Omonia 1 Hinton  3,  
Omonia Gold 15 HMH 0 
U12 Edmonton Rangers 1 Omonia Youth 2, Omonia White 4  
Harvesters 2,Omonia Green 1  Maccabi 2 

Omonia Youth U15 gold 

AEK Youth U11’s

Omonia Youth FC are cur-
rently looking for girl foot-
ballers to join the U15 girls 
squad for the 2019/20 season. 
If you are a girl in school year 
9 or 10 and want to train and 
play football please contact us, 
for more information please 
contact our girls head coach 
George Pantelides 07768 147 
803 for more infor about the 
club our website  
www.omonia youthfc,com

Omonia Youth FC are looking 

for girl footballers

Cyprus Football
Omonia had a shock in suffering 
their first defeat of the season 
losing to Pafos, Omonia were 
full of confidence after taking 
the lead through Matt Derby-
shire Pafos equalised within a 
minute through Nehir Besara 
with a close range shot. And it 
was 1-1 until the dying minutes 
when Kevin LeFrance scored 
the winning goal for Pafos. 
New Salamis beat AEL 3-2 they 
took a 1-0 lead in he 16th mi-
nute through Lambotbut then 
trailed 2-1 to AEL whose both 
goals were scored by 
Texeira.but two goals from Kosti 
and Eloundo in the 60th and 
67th min.gave the red’s the win 
Enosis Neon Paralimniou beat 
Doxa Katokopias 3-1, Paralimni 

were 2-0 up within four minutes 
both goals from Theodorou, 
Carlos reduced the score to 2-
1 before Kyriacou made it 3-1. 
.Apollon beat Olympiakos 3-
1.AEK beat Ethnikos 5-1 sur-
prisingly Ethnikos took the lead 
1-0 in the 30th minute but then 
the opposition went goal 
mad.AEK’s goals came from 
Truyois, Trickovski,Giannou, Fi-
olic and C Planas. 
Anorthosis v Apoel did not take 
place due to Apoel participating 
in a Europa League fixture. 
Standings Anorthosis 10, Omo-
nia 10, AEK,9, Apollon 7, Ethni-
kos Achna 7, AEL 7, Pafos 6, 
Apoel 6, New Salamis 6, Para-
limni 3, Doxa 2 and Olympiakos 
2. 

An Omonia fan club has been 
formed in Britain and they will be 
holding a founding General As-
sembly on October 20 at the Cy-
prus Community Centre in London 
(Earlham Grove, Wood Green, 
London N22 5HJ). The match 
OMONOIA – Anorthosis will be 
screened at 16:00 and the as-
sembly will follow 
They are inviting members, and 
those who are wishing to sign up 
and friends of Omonia. 
For more information contact 
email: syfiomonoiauk@gmail.com 
or tel:07746 709215 

Omonia  

fan club Britain

KOPA League

Loads of goals this week in the 
KOPA League there was only  
two games and 27 goals were 
scored that must be some 
record, Omonia beat Pantel 11-
1 and Komi Kebir beat Cinar 13-
2.Omonia’s goals were scored 
by Jordan 6, Luke Procopiou 2, 
Harry Kyprianou 2 and Fotis. 
In the other high scoring game 
Komi Kebirs goals came from 

Anthony Georgiou 3, Dimitris 3, 
Andrew Procopiou 2, Andreas 
Shenlis 2 and Con Michael. Ci-
nar’s goals were scored by Ellis 
and Yiannick. 
The standings in the league are 
as follows Omonia 9, Olympia 
6, Panathinaikos 6, Komi Kebir 
4, Apoel 4, Akanthou 4, Anor-
thosis 3, Armenian Youth 3, 
Pantel 1 and Cinar 0. 

Con Michael Komi Kebir midfielder

Three generations Olympia fans Charlie  
Gregoriou, son Taso and grandson Andreas
Other KOPA League teams took 
part in LFA Sunday Challenge 
Cup games Olympia last year’s 
finalists beat Westminster Wan-
derers 7-1 with their goals com-
ing from Demi Christou 2, Ricky 
Lucas 2, Raffael Kafouris and 
Callum.  
Panathinaikos beat Rising 
Ballers 1-0 with their goal com-
ing from Peter Michael. 

Anorthosis  travelled all the way 
to Wimbledon and beat Cla-
pham Rovers 9-3. In the LFA 
Junior Cup Akanthou lost to 
Honor Oak 4-2. 
In the next round Anorthosis are 
away to Orpington Rovers, Pa-
nathinaikos are away to Lam-
beth All Stars and Olympia are 
home to either Mile End or 
Northumberland Park Rangers. 

Greece  

Superleague
Olympiakos tops the table with 

16 points after coming from be-

hind on Sunday to beat Aris 2- 

1 Xanthi beat host Panathinai-

kos 1-0 in Athens.Third-placed 

PAOK defeated Asteras at Tri-

poli 2-1. OFI beat Panionios 

4-1   

AEK has slipped to fifth after 

drawing 0-0 at Larissa. 

 Atromitos had an even more 

impressive comeback as it re-

covered from a 2-0 deficit at 

Volos on Saturday to win 3-2.
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The Cypriots at Haringey Borough do it again in the FA Cup

Haringey Borough are only one win away from equalling their FA 
Cup record of last season, a Dimitri Froxylias penalty the only 
goal of the game against Cray Wanderers- who lost for the first 
time since August 14th. The local team Haringey Borough has a 
UK Cypriot manager and Chairman Tom Loizou and Aki Achillea 
pictured in the top right corner and eight Cypriots in the squad. 
The visitors arrived in free goalscoring form however this was a 

cagey outfit and both teams were only able to create half chances 
in the opening half both  keepers had no saves to make 
Boro started the 2nd half with a greater intensity and purpose a 
good flowing move saw Froxylias having a good opportunity to 
open the scoring however he was denied from 8 yards out by 
Carey in goal for Crays 
Furthermore In the 58 min a surging run by Aresti towards the 

Cray penalty area he was eventually upended in the penalty area 
and Froxylias converted into the net to make it 1-0 Boro 
After a flurry of both teams to get back in the match or for Boro to 
increase their lead , they were able to withstand any pressure 
from Cray to look forward to a 4th round qualifying match home m 
versus Vanarama National League team Yeovil Town that be played 
on Saturday October the 20th 2019. 

Saturday 12th October 2019 
Buildbase FA Vase Cup 1st Round 
New Salamis v Eynesbury Rovers 
3.00pm Enfield Town Football Club, 
The Queen Elizabeth Stadium, Donkey 
Lane, Enfield, EN1 3PL 
Vanarama National League 

Barnet v Woking 
3.00pm The Hive, Camrose Avenue, 
Edgware HA8 6AG 
BetVictor Premier 
Haringey Borough v Margate 
3.00pm CVS VAN HIRE STADIUM, 
(COLES PARK) White Hart Lane,  

London N17 7PJ 
Spartan South Midlands League 
St Panteleimon v Langford 
3.00pm North Greenford FC, Berkeley 
Fields, Berkeley Avenue, Greenford 
UB6 0NX 
Sunday 13th October 2019 

KOPA League 
Olympia v Pantel 
10.15am Whittington Park, 
Holloway road, London, N19 4RS 
Komi Kebir v Anorthosis 
10.15am Southgate School,  
Sussex Way, Barnet EN4 0BL 

Cinar v Omonia 
10.15am Enfield Playing Fields, Great 
Cambridge Road, Enfield EN1 3SD 
Apoel v Akanthou 
12.00pm Enfield Playing Fields Astro, 
Great Cambridge Road, 
Enfield EN1 3SD 

 Local and community fixtures

The big one for New Salamis this Saturday : FA Vase Trophy 

keNew Salamis play in the first round of the FA Vase trophy versus Eynesbury Rovers this Saturday 
October the 12th 2019 at 3.00pm Enfield Town Football Club, The Queen Elizabeth Stadium, Donkey 
Lane, Enfield, EN1 3PL, Eynesbury is a division above New Salamis in the Spartan Midlands South 
Premier. Eynesbury FC were formed in 1897 and one of the greatest ever footballers Stanley 
Matthews played for them in 1955.The final of the FA Vase will be played at Wembley. 
New Salamis stepping up a gear 
New Salamis. were on their travels again this time away to Bedford. It’s been a hectic week, with 
three matches. The Reds beset with injuries to the squad following a tough month.                                                                  
Following on from their impressive 4-1 cup win over Shefford Town on Wednesday night, the start of 
this game was almost identical. A goal in the 1st and 5th Minutes. 
On Wednesday they went 2-0 up within the first 5 minutes through Antonio and Xavier, they did 

exactly the same through Deniz and Courtney. Courtney scoring a beautiful curled shot. From there 
they were just majestic, breaking up play, pressing when we needed to and creating chances. Goal 
3 came in the 32 minute, Ryan intercepted play fed Antonio the ball he hit a wicked shot that was 
saved on the line and Deniz followed up to make it 3-0. 
The second half started in the same manner, Courtney scoring another delicious curling shot for his 
second of the game and making it 4-0. 
Luke Durnin then got in on the act bursting through the Bedford defence then lobbing the keeper got 
5-0. 
Courtney made it 6-0 when he fired home for his Hat-trick and his 5th in two games after scoring a 
late brace on Wednesday.Bedford the scored a consolation for 6-1 before George Lutaaya made it 7 
for the Reds when Antonio squared for him in the box. 

St Panteleimon still unbeaten after 12 games

Barnet’s Josh Walker fired 
home to cancel out Angelo Ba-
lanta’s opener for the Daggers. 
The Bees were punished just 
before the break as Angelo Ba-
lanta fired a fizzing effort into 
the back of the net, it was no 
more than the hosts deserved 
after they piled on the pressure 

in the second part of the first-
half.However, Darren Currie’s 
side responded immediately as 
Walker fired into the bottom cor-
ner to make it two goals in as 
many games. The goal argu-
ably came against the run of 
play but was testament to the 
Bees never say die attitude. 

Barnet draw at Dagenham & 

RedbridgeHillingdon Borough 1 – St Panteleimon 1 
A hard fought draw for both sides. The first half saw a few Saints 
chances going wide or over. It was 0-0 at half time. The second 
half saw the Saints bring on Ayub Albadri his pace troubled the 
Hillingdon defence.and in the 75th minute a good cross from the 
left found Albadri who finished well to make it 0-1.The Saints  hung 
on for some tense moments. In the 90th minute, a penalty for the 
home team was converted to make it 1-1 at full time. 
On Tuesday St Panteleimon drew 1-1 away to Stotford, Still 
unbeaten after 12 games, the Saints have 9 wins and 3 draws.  
Photo Alexios Gennaris 
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3ον ετήσιο ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Mαρία Νικολάου Αδάμου
(Καταγωγή γονέων Ερήμη Λεμεσού)

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 13.10.2019 στην Εκκλησία της Παναγίας, Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB, 

το 3ον ετήσιο μνημόσυνο της πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας συζύγου, μητέρας, θυγατέρας, αδελφής και θείας 

Μαρίας Νικολάου Αδάμου 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

3 years has passed without you, seasons have come and gone 
But your love remains with all of us, keeping your memory strong 
We relive your final days and wonder if you really knew 
You were going to a better place, your days left with us were few 
Can we bare the heart break that each time you closed your eyes 
You were praying we would cope and you were saying your goodbyes 
And yet you gave us hope by looking forward to tomorrow 
Putting your fear aside, you tried to help us through our sorrow 

You're spirit's all around us, we feel you everywhere 
You come and visit in our dreams to tell us you still care 
We hope now you can see what a difference you have made 
The gifts that you have left us, the role that you have played 
Your babies have your courage and your will to carry on 
they yearn for you so deeply, but try hard to remain strong 
As they grow to know your memory lives within their heart 
So will your love throughout their lives even though you're apart

To our darling Maria
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ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Με βαθιά θλίψη αγγέλουμε τον θάνατο του πολυαγαπημένου μας 

συζύγου, πατέρα και παππού 

ΚΟΚΟΥ ΤΣΑΟΥΚΚΑ 

(από την Ομορφίτα Λευκωσίας) 

που απεβίωσε την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019, σε ηλικία 84 χρονών, 

ύστερα από ανακοπή καρδίας που επεσυνέβη στην Κύπρο. 

Ο μακαριστός ήρθε στο Λονδίνο το 1960 και ασχολήθηκε στον τομέα της εστίασης 

και διανομέας στο VAKO’S και PAUL’S Bakeries. Το 1976, δημιούργησε δική του 

βιομηχανία ένδυσης και το 1981 λειτούργησε το γνωστό JAWS Fish Bar στο 

Palmers Green. 

Ήταν εξαίρετος οικογενειάρχης, με διασκεδαστικό χαρακτήρα και πολύ αγαπητός 

σε όλους όσους τον γνώριζαν. 

Αφήνει τη σύζυγο του Κυριακούλα, τα παιδιά του Σούλλα, Χρίστο και Αφρούλλα, 

τη νύμφη του Σούζη, τους γαμπρούς του Νίκο και Τόνι, οκτώ εγγόνια και έντεκα  

δισέγγονα. 

Η κηδεία του θα τελεσθεί την ερχόμενη Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019 στις 10π.μ. 

από τον Ιερό Ναό Δώδεκα Αποστόλων, Kentish Lane, Brookman’s Park, Hatfield, 

HERTS AL9 6NG και θα ακολουθήσει στις 12 το μεσημέρι η ταφή στο κοιμητήριο 

του Έτμοντον, Church Street N9. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο Κοιμητήριο και στην οικία της κόρης του Σούλλας στο 

Winchmore Hill. 

 

Οι τεθλιμμένοι: 

Η σύζυγος Κυριακούλα 

Τα παιδιά: 

Σούλλα και Νίκος Παπαδόπουλος, 

Χρίστος και Σούζη Γεωργίου, 

Αφρούλλα Χριστοδούλου Γιαννοπούλου 

Ο γαμπρός Τόνι Αντωνίου 

Τα εγγόνια, τα δισέγγονα, οι συγγενείς και φίλοι 

 

• Αντί λουλούδια παρακαλούμε όπως γίνονται εισφορές σε κουτί που 

θα υπάρχει, για να δοθούν στο Great Ormond Street Hospital. 

Pappou  Koko 

Now you’re fast asleep in heaven 

You seem so far away 

But our hearts are filled with memories  

That are with us every day  

You were feeling cold and tired  

The laughter went away  

You closed your eyes and fell asleep  

Now in your daughter arms you’ll lay 

You truly were amazing  

Gave us love and wisdom too 

And now you’ve left to gain your wings 

But our love will stay with you 

                                  Geoerjy Pantelli

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 13.10.2019, στην Εκκλησία Αγίου 

Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, London N8 0LY, το 21ον ετήσιο 

μνημόσυνο της πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας μητέρας και 

γιαγιάς 

Σωτήρας Παντελή (Ακανθού)  

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Παιδιά, εγγόνια και συγγενείς.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 13.10.2019, 

στην Εκκλησία της Παναγίας, Trinity Road, 

Wood Green, London N22 8LB, το 6ον ετήσιο 

μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και αξέχα-

στού μας συζύγου, πατέρα, παππού και 

αδελφού 

Ανδρέα Κώστα 
(Πεντάγια) 

και καλούμε όλους όσοι όσοι τιμούν 

τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Η σύζυγος Ευθυμία, παιδιά, νύφες, γαμπροί, 

εγγόνια, αδέλφια και λοιποί συγγενείς.

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 

13.10.2019, στην Εκκλησία της 

Παναγίας, Trinity Road, Wood Green, 

London N22 8LB, το 11ον ετήσιο 

μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και 

αξέχαστού μας  

Κυριάκου Νικόλα 

Χρυσοστόμου 

(Ριζοκάρπασο) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν 

τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Η σύζυγος του Σωτήρα, 

η κόρη του Άννα, αδέλφια, εγγόνια, 

αδελφότεκνα και λοιποί συγγενείς.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Passed away on Friday 13.09.2019, 

at the age of 71.  

Loving husband to Elizabeth, 

father to Jack, Constantine  

and Christopher and grandfather to Alex, 

 Harris and Sophia.  

The funeral will take place on Wednesday 

16.10.2019 at 12.00 noon  

at the Greek Orthodox Church of St George, 

Borough Road, Kingston-Upon-Thames, 

Surrey, KT2 6BD 

and the burial at Putney Vale Cemetery. 

† DEATH ANNOUNCEMENT

KYPROS YIAKOUMI KYPRE

(from Phlamoudhi, Cyprus)

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 13.10.2019, στην Εκκλησία της Αγίας 

Αικατερίνης, Friern Barnet Lane, London N20 0NL, το 9ον ετήσιο μνημό-

συνο του πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας πατέρα και παππού 

Ανδρέα Αντωνίου Ττοουλή (Κώμη Κεπίρ) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Οι θυγατέρες: Νίτσα και Στέλλα, εγγόνια: Marie, Andrew, Lisa, 

Anthony και Christopher, δισέγγονα: Alex, Lia, Miles και Elsa.
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† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Tελούμε την προσεχή Κυριακή 13.10.2019, στην Εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης, 

Friern Barnet Lane, London N20 0NL, το 6ον ετήσιο μνημόσυνο 

του πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας πατέρα και παππού 

Χαμπή Μιχαήλ 
(Χοιροκοιτία) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως  παρευρεθούν. 

 

Παιδιά: Μιχάλης, Αντρέα και Ειρήνη, 

εγγόνια: Marie, Andrew, Sarah, Nicola, Alexandra και Kristina 

και λοιποί συγγενείς. 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 

13.10.2019, στην Εκκλησία των 

Aγίων Ραφαήλ Νικολάου και 

Ειρήνης.  Βishhop Stopford’s 

School, Brick Lane, Enfield EN1 

3PU, το 28ον ετήσιο μνημόσυνο του 

πολυαγαπημένου και αξέχαστου 

Γελαστού Παιδιού 

Γρηγόρη Αντώνη 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν 

τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Η μητέρα του Αλέκα Μπούργαλη, 

ο αδελφός του Γιάννης 

και τα ανίψια του.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την προσεχή Κυριακή 

13.10.2019, στην Εκκλησία των 

Αγίων Πάντων, Camden Street, 

London NW1 0JA, το 3ον ετήσιο 

μνημόσυνο της πολυαγαπημένης μας 

Κούλλας Χρίστου 

(Ακανθού) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν 

τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Παιδιά: Maria, Sotira και George, 

γαμπροί: Andreas και Mike, 

νύφη Katerina, εγγόνια: Koulla, 

Christopher, Alexandra, Adam 

και Nicholas, δισέγγονες: Andrea  

και Sofia και λοιποί συγγενείς.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
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Θεόδωρος (Theo) Πλούταρχου Theodoros (Theo) Ploutarhou  

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ † DEATΗ ANNOUNCEMENT

Beloved husband, father, grandfather and 

great-grandfather passed away peacefully at 

home on Sunday 29th September 2019 

surrounded by his family at the age of 89. 

Theo leaves his wife Andrigoulla; son 

Christopher, daughter-in-law Niki; daughter 

Helen, son-in-law Nicos; four grandchildren: 

Andrea - her husband Jacob, Leon, Olivia 

and Theo and two great-granddaughters: 

Ellie-Angelina and Khloe-Nicole. 

The funeral will take place at 12.00 noon on 

Monday 14th October 2019 at St. Mary’s 

Greek Orthodox Church, 21 Trinity Road 

N22 8LB and the burial at Islington & St. 

Pancras Cemetery, 278 High Road, East 

Finchley N2 9AG. 

The wake will take place at Muswell Hill Golf 

Club, 2 Rhodes Avenue, N22 7UT.   

Instead of flowers there will be a donation 

box for the Alzheimer's Society and Stroke 

Association.

Απεβίωσε στο σπίτι του, την Κυριακή 

29.09.2019, περιτριγυρισμένος από την 

οικογένειά του ο αγαπημένος μας σύζυγος, 

πατέρας, παππούς και big παππού, σε 

ηλικία 89 ετών. 

Αφήνει τη σύζυγό του Ανδριγούλλα 

Πλούταρχου από την Ορά, 2 παιδιά: 

Χριστάκη και Ελένη, τη νύφη του Νίκη, τον 

γαμπρό του Νίκο, 4 εγγόνια: Άνδρια - 

σύζυγό της Ιάκωβο, Λεωνίδα, Ολίβια και 

Θεόδωρο, 2 δισέγγονες: Έλλη-Αντζελίνα 

και Χλόη-Νικόλ  

Η κηδεία του θα γίνει τη Δευτέρα 

14.10.2019 και ώρα 12.00 το μεσημέρι από 

την Εκκλησία της Παναγίας, Trinity Road, 

Wood Green, London N22 8LB και η ταφή 

στο κοιμητήριο Islington & St. Pancras, 

278 High Road, East Finchley N2 9AG. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο Muswell Hill Golf 

Club, 2 Rhodes Avenue N22 7UT 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται 

εισφορές για το Alzheimer’s Society και 

Stroke Association.

(From Agioi Vavatsinias, Cyprus)(από τους Αγίους Βαβατσινιάς)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Παναγιώτης Χρίστου 

(από το Τρίκωμο) 

Απεβίωσε μετά από σύντομη ασθένεια, το Σάββατο 28.09.2019, 

ο Παναγιώτης Χρίστου σε ηλικιία 86 ετών. 

Αφήνει τη σύζυγό του Κυβέλη, 3 υιούς: Κώστα, Χριστάκη και 

Αντρέα, τη νύφη του Μαρία, 2 εγγόνια: Christopher και Zoe, τις 

αδελφές του Δανάη και Μαρή, συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Τρίτη 15.10.2019 και ώρα 12.30μμ από 

την Εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης, Friern Barnet Lane, London 

N20 0NL, και η ταφή στο κοιμητήριο του Hendon, Holders Hill Road, 

London NW7 1NB. 

Η Παρηγοριά θα δοθεί στο χολ της Εκκλησίας. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για την Εκκλη-

σία της Αγίας Αικατερίνης.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Panayiotis Christou  

(from Tricomo ) 

Passed away on Saturday 28th September 2019 after a short 

illness at the age of 86. 

He leaves behind his wife Kyveli, three sons: Costas, Chris and 

Andrew, daughter-in-law Maria, two grandchildren: Christopher 

and Zoe, sisters: Danae and Marie, relatives and friends. 

The funeral will take place on Tuesday 15th October 2019 at 

12.30pm at the Greek Orthodox Church of St. Katherine, Friern 

Barnet Lane, London N20 0NL and the burial at Hendon 

Cemetery, Holders Hill Road, London NW7 1NB. 

The wake will be at the church hall. 

No flowers please, all donations will be for the benefit of 

St. Katherine’s Church.
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† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 13.10.2019, στην Εκκλησία των Δώδεκα Αποστόλων, 

Kentish Lane, Brookmans Park, Hatfield, Herts, AL9 6NG, το 8oν ετήσιο μνημόσυνο 

του πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας συζύγου, πατέρα και παππού 

Θεοδόση Πασχάλη (Πάσιουρου) 

(Άχνα) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Η σύζυγος του Βασιλική, παιδιά: Πασχάλης, Χρυστάλλα και Παύλος, εγγόνια και δισέγγονα.

Tελούμε την προσεχή Κυριακή 13.10.2019, 

στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, Τown 

Road/Logan Road, London N9 0LP, το 9μηνο 

μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και αξέχα-

στού μας πατέρα, παππού και αδελφού 

Αντρέα Γεωργίου 
(Άχνα) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του 

όπως  παρευρεθούν. 

 

Παιδιά: George, Κώστας και Helen, 

νύφη Μάρω, εγγονές: Άντρη και Χριστίνα, 

αδέλφια: Κώστας και Μαρούλλα 

και λοιποί συγγενείς,

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Our Sincere Condolences at this difficult time to the wife and 

family of Ilker Kilic following his sudden loss last week 

on behalf of the National Federation of Cypriots in the UK 

 

The President and the Secretariat of the National Federation of Cypriots in 

the UK express their sincere condolences for the loss of Ilker Kilic, a true 

Cypriot, a champion for human rights and social justice who was dedicated 

to the struggle for a free, united Cyprus where all Cypriots - Greek, Turkish, 

Armenian, Latin and Maronites – could live and prosper peacefully together. 

 

May he rest in peace and may his vision of a free, united Cyprus inspire us 

all to continue fighting until that is achieved. 

Στην κατεχόμενη Λευκωσία το συγκινητικό «αντίο» στο ιστο-

ρικό στέλεχος της προοδευτικής Αριστεράς, Ιλκέρ Κιλίτς που 

άφησε την τελευταία του πνοή στις 27 Σεπτεμβρίου, δημιουρ-

γώντας έτσι ανεκπλήρωτο κενό.  

Ο ίδιος υπήρξε πρόεδρος της CTP και ενεργό μέλος της κυ-

πριακής παροικίας από την άφιξή του στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Ήταν άτομο σεβαστό σε όλους όσοι είχαν την τύχη να τον γνω-

ρίσουν, ηγετικό στέλεχος της τουρκοκυπριακής κοινότητας στο 

Λονδίνο και μία σημαντική μορφή στον οργανωμένο αγώνα της 

για την επανένωση της Κύπρου. 

Μέσα από τον τρόπο ζωής του, δίδαξε το ήθος και τις αξίες 

της αγωνιστικότητας και της διαρκούς προσφοράς. Οι αγώνες 

και η πολιτική του σκέψη αποτελούν σημαντική παρακαταθήκη 

για τους απανταχού Κύπριους - και όχι μόνο -. 

Η είδηση του θανάτου του έφερε στο νου όλων το έργο του, 

που τον καθιέρωσαν ως μία από της σπουδαίες μορφές των 

στελεχών της Αριστεράς, αφού υπηρέτησε τα μεγάλα ιδανικά και 

τις αξίες του σοσιαλισμού, την δημοκρατίας, της ελευθερίας και 

του οράματος για μία ενωμένη Κύπρο. 

Η ανιδιοτέλεια, η σεμνότητα, το πάθος και η βαθιά συντροφι-

κότητα χαρακτήρισαν πάντα τη στάση του σε όλες τις στιγμές 

της αγωνιστικής του πορείας.  Ο Ιλκέρ Κιλίτς υπήρξε βαθιά ενω-

τικός, με τέτοιο τρόπο που πάντα κέρδιζε την εκτίμηση των συ-

ντρόφων του, παλαιότερων και νεότερων.  

Η σχέση του με τον αείμνηστο, Δημήτρη Χριστόφια 

Ο ίδιος γνώρισε καλά τον αείμνηστο, Δημήτρη Χριστόφια. 

Πέραν από τις κοινές ιδέες τους ένωσε μία μακροχρόνια, δυνατή 

φιλία. Λίγο καιρό μετά την εκλογή του ως πρόεδρος της Κυπρια-

κής Δημοκρατίας, ο Δ. Χριστόφιας πραγματοποίησε μία από τις 

επισκέψεις του στο Κυπριακό 

Κοινοτικό Κέντρο του Λονδί-

νου, όπου είχε συνάντηση με 

Προοδευτικούς Τουρκοκύπρι-

ους - κάτι που συνήθιζε -.  «Ο 

Ιλκέρ του δώρισε μία πένα και 

μία ευχή. “Με τούτη να υπο-

γράψεις μαζί με τον Μεχμέτ Αλί 

Ταλάτ την λύση του Κυπρια-

κού”», τον θυμούνται να λέει 

όσοι βρέθηκαν εκεί. 

Συντετριμμένοι η οικογένεια 

και οι συναγωνιστές του 

Το «παρών» στην κηδεία 

έδωσαν οικογένεια και φίλοι, 

στελέχη του Ρεπουμπλικανι-

κού Τουρκικού Κόμματος, 

μέλος του οποίου υπήρξε, και εκπρόσωποι του ΑΚΕΛ, που 

τίμησαν την μνήμη του λαμπρού αγωνιστή.  

Η σορός του Ιλκέρ Κιλίτς τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα στα 

γραφεία του ΡΤΚ. Ακολούθησε σε κλίμα βαρύτατου πένθους μία 

εκδήλωση σε κλειστό κύκλο, την οποία συντόνισε ο επικεφαλής 

του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος στο Λονδίνο, Κεμάλ 

Ακούν. Κατά την διάρκειά της ο πρόεδρος, Τουφάν Ερχουρμάν 

εκφώνησε επικήδειο λόγο, τονίζοντας την ανεκτίμητη σημασία 

του έργου του εκλιπόντος ενώ συγκίνηση προκάλεσε ο γιος του, 

Εφέν που μίλησε για την ζωή και το έργο του αγαπημένου του 

πατέρα. 

Με την σειρά του, εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ εξέφρασε τα 

θερμά συλλυπητήρια για το θάνατο του Ιλκέρ Κιλίτς προς την 

 οικογένεια, τους φίλους και τους συντρόφους του στο Ρεπου-

μπλικανικό Τουρκικό Κόμμα και υπογράμμισε με θέρμη πως 

επρόκειτο για μία σπουδαία μορφή της Αριστεράς. Όλοι τους 

αναφέρθηκαν στους σημαντικούς σταθμούς της ζωής ενός 

ανθρώπου που μέχρι και την τελευταία στιγμή κουβαλούσε το 

ιστορικό φορτίο ενός ζητήματος που έχει «σφραγίσει» την ιστο-

ρία της Κύπρου.  

Το έργο και η παρακαταθήκη που αφήνει πίσω του θα απο-

τελούν οδηγό για το μέλλον, υπενθυμίζοντάς μας διαρκώς την 

ακτινοβολία αυτού του ακούραστου αγωνιστή. 

• Της Χαράς Καϊμάκη

Για το θάνατο του Ιλκέρ Κιλίτς, 

ιστορικού στελέχους του ΡΤΚ 

Το ΑΚΕΛ εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια για το θάνατο 

του Ιλκέρ Κιλίτς προς την οικογένεια, τους φίλους και τους 

συντρόφους του στο Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα. 

Ο Κιλίτς ήταν ιδρυτικό μέλος του ΡΤΚ και αγωνίστηκε σε 

όλη του τη ζωή στο μέτωπο των προοδευτικών αγώνων για 

επανένωση της Κύπρου και του λαού της. Για τις ιδέες και τη 

δράση του υπέστη φυλακίσεις και διώξεις τόσο στην 

κατεχόμενη Κύπρο όσο και στην Τουρκία. Υπήρξε λαμπρό 

σύμβολο αγωνιστή της τουρκοκυπριακής Αριστεράς και 

δραστήριο μέλος στο επαναπροσεγγιστικό κίνημα, ιδιαίτερα 

στη Βρετανία όπου και ζούσε από το 1973. Ήταν στενός φίλος 

του ΑΚΕΛ, ενώ πέρσι πρωτοστάτησε στην ίδρυση της 

Δικοινοτικής Πρωτοβουλίας στο Λονδίνο.

Συγκινητικό τελευταίο «αντίο» στον Ιλκέρ Κιλίτς 

Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του αγωνιστή,  

Ιλκέρ Κιλίτς 

Το τελευταίο «αντίο» σε μία ιστορική μορφή του Αγώνα 

για την επανένωση της Κύπρου 
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