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Επίσημο δείπνο προς τιμή του 
Προέδρου της Δημοκρατίας θα πα-
ραθέσει η Εθνική Κυπριακή Ομο-
σπονδία στις 21 Σεπτεμβρίου, κατά 
την σύντομη επίσκεψη του Νίκου 
Αναστασιάδη... 

Σελ 2

Στο Λονδίνο ο ΠτΔ
6 χρόνια πριν, στις 18 Σεπτεμβρίου 
του 2013 στο Κερατσίνι και όταν 
το ρολόι δείχνει 00.05, ο Παύλος 
Φύσσας χτυπημένος από το μα-
χαίρι του χρυσαυγίτη, καταδεικνύει 
τον δολοφόνο του... 

Σελ 23

6 χρόνια χωρίς τον Παύλο
Ο Ιωάννης Βαφέας είναι επαγγελ-
ματίας ντράμερ, έκανε σπουδές 
στη μουσική jazz στο Berkley στη 
Βοστώνη και master degree στη 
μουσική jazz και άλλες σπουδές 
στο κονσερβατόριο... 

Σελ 7

Συνέντευξη

Ο έρανος του ΑΚΕΛ Βρετανίας 
και το κομματικό Ακτίβ

σελ 2

Ορατός ο κίνδυνος διχοτομησης

Η δικαστική απόφαση, 
οι αποκαλύψεις Κάμερον 

και οι θέσεις Κόρμπιν

σελ 5

σελ 3



 2 | Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019

Δείπνο προς τιμή του ΠτΔ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΟ

Δείπνο προς τιμή του Προέδρου της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας οργανώνει η Εθνική 
Κυπριακή Ομοσπονδία στις 21 Σεπτεμ-
βρίου στις 7.15μμ, με αφορμή τη σύντομη 
επίσκεψη του Προέδρου Νίκου Αναστα-
σιάδη στο Λονδίνο, όπου θα σταθμεύσει 
στο πλαίσιο του ταξιδιού στη Νέα Υόρκη 
για να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση 
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 

Στη διάρκεια του δείπνου, το οποίο θα 
δοθεί στα γραφεία της ΕΚΟ (Britannia Road, London N12 9RU), ο 
Πρόεδρος Αναστασιάδης θα ενημερώσει την παροικία για όλα όσα 
διαδραματίζονται γύρω από το Κυπριακό και την κατάσταση που 
επικρατεί στη θάλασσα της Κύπρου. 

Σε σχετική ανακοίνωση  πρόσκληση αναφέρεται πως όσοι επι-
θυμούν να συμμετέχουν στο δείπνο, θα πρέπει να κάνουν κρατή-
σεις μέχρι το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου, επικοινωνόντας με τον κ. 
Ανδρεά Καραολή στο 020 8445 9999 ή 07956 849094, τον Χρίστο 
Τούτον ή τον Adrian Patsalos στο enquiries@cypriotfederation. 
org.uk 

Είσοδος £30 με φαγητό και ποτό.

Την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2019, η 
Εκκλησία μας τίμησε τη μνήμη του Αγίου 
Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Νικήτα. 

Ειδική μέρα για τον Σεβασμιότατον Αρ-
χιεπίσκοπο Θυατείρων και Μ. Βρετανίας 
κ.κ. Νικήτα που γιόρτασε τα ονομαστήριά 
του, χοροστατούντος στην Ακολουθία του 
Όρθρου και ακολούθως τέλεσε τη Θεία Λει-
τουργία στον Ιερόν Καθεδρικό Ναό τής του 
Θεού Σοφίας, Moscow Road, London 
W2 4LQ. 

Ακολούθησε δεξίωση στην Κρύπτη του 
Καθεδρικού Ναού όπου ο Ιερός Κλήρος ευχήθηκε στον Σεβασμιό-
τατον Χρόνια Πολλά και Καλά, με υγεία. 

Η «Παροικιακή» προσθέτει τις δικές της ευχές προς τον 
Σεβασμιότατον.

Γιόρτασε τα ονομαστήριά του 
ο Αρχιεπίσκοπος Νικήτας

Το ΑΚΕΛ Βρετανίας ανακοινώνει την έναρξη του Εράνου για 

το 2019. Ο Ετήσιος έρανος αποτελεί για εμάς την βασική πηγή 

εσόδων, το οικονομικό στήριγμα για την ανάπτυξη και 

υλοποίηση της ποικιλόμορφης δράσης του ΑΚΕΛ Βρετανίας. 

Είναι η αναγκαία υλική υποδομή ώστε να γίνεται δυνατή η 

υλοποίηση του ετήσιου πλάνου δράσης μας. 

Για εμάς ο έρανος ουδέποτε υπήρξε ως μια αποκλειστικά 

οικονομική διαδικασία. Για εμάς ο Έρανος αποτελεί μια 

πρώτιστα πολιτική διαδικασία μέσα από την οποία τα στελέχη 

του κόμματος έρχονται μαζικά σε επαφή τόσο με μέλη όσο και 

με φίλους του κόμματος. Μια διαδικασία μέσα από την οποία 

ζητάμε ανοικτά από τα μέλη και φίλους του κόμματος, μέσα από 

την οικονομική τους εισφορά, να δείξουν έμπρακτα την στήριξη 

του στον καθημερινό αγώνα που δίνει το κόμμα μας και του 

δώσουν την δυνατότητα για ακόμα μεγαλύτερη δράση και 

προσφορά για την πατρίδα και τον Λαό μας.  

Η επιτυχία του Εράνου βασίζεται πάντα στην συλλογική 

προετοιμασία και δράση μας τόσο σε επίπεδο Κομματικών 

Ομάδων Βάσης όσο και σε κεντρικό επίπεδο. Οι ΚΟΒ ήδη 

ξεκίνησαν τον προγραμματισμό εκδηλώσεων και εξορμήσεων-

επισκέψεων στα πλαίσια του Εράνου. Ήδη τα πρώτα μηνύματα 

μέσα από επισκέψεις - εξορμήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε 

Southampton, Cardiff, Margate και South London είναι πολύ 

ενθαρρυντικά Στόχος όλων μας είναι να συνεχίσουμε σε τέτοιους 

ρυθμούς ώστε να υπερκαλυφθεί ο στόχος του Εράνου. 

Μέσα από την υπερκάλυψη του ΕΡΑΝΟΥ θα δοθεί η δυναμική 

που χρειάζεται το κόμμα για να συνεχίσει να απαντά παρών στα 

καλέσματα αγώνα για την Κύπρο και τον Λαό μας. Οι στιγμές 

που διανύουμε για την πατρίδα μας είναι κρίσιμες, με το 

Κυπριακό να βρίσκετε σε μια από τις πιο καθοριστικές στιγμές 

της ιστορίας του. Στιγμές που δεν επιτρέπουν εφησυχασμό αλλά 

επιβάλλουν την συσπείρωση και την ενίσχυση του αγώνα μας 

για επανένωση του τόπου και του λαού μας στην βάση 

Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας . Ενδυνάμωση για να 

αποτραπεί η διχοτόμηση, για να απομονωθούν οι φωνές του 

μίσους που την καλλιεργούν, για να φραχτεί ο δρόμος στην 

ακροδεξιά και το φασισμό που βρίσκονται σε έξαρση.  

Παράλληλα οι νέες συνθήκες στην Βρετανία επιβάλλουν την 

εξέλιξη της δομής και της δράσης μας, τόσο εντός της 

παροικίας και των οργανωμένων της συνόλων, αναπτύσσοντας 

δράση σε νέες περιοχές αναβαθμίζοντας την επαφή μας με τις 

νέες γενιές Αγγλοκύπριων και παράλληλα οργανώνοντας όσο 

το δυνατό περισσότερους νέους μετανάστες σε ολόκληρη την 

Βρετανίας. 

Στις 24 Σεπτεμβρίου θα είναι ο Σταθμός Ελέγχου για τον 

Έρανο στα πλαίσια ανοικτού πολιτικού ΑΚΤΙΒ που θα πραγμα -

τοποιήσουμε στην παρουσία του σύντροφου Στέφανου 

Στεφάνου, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κ.Ε.ΑΚΕΛ

EΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΡAΝΟΥ ΤΗΣ Κ.Ε ΑΚΕΛ 2019

Στόχος η Υπερκάλυψης
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Αποκάλυψη-σοκ του Ντ. Κάμερον για τον Τζόνσον
«ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΕ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗB ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ ΚΑΙ Η�ΤΑΝ ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΟΤΙ ΤΟ BREXIT ΘΑ ΣΥΝΤΡΙΒΟΤΑΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΨΗ�ΦΙΣΜΑ»

Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

Eνδεκα δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου της 
Βρετανίας θα ακούσουν και σήμερα τα πολιτικά επι-
χειρήματα για την κατηγορία εις βάρος της κυβέρ-
νησης του Μπόρις Τζόνσον ότι σκοπίμως αιτήθηκε 
από τη βασίλισσα την αναστολή της λειτουργίας του 
κοινοβουλίου για πέντε εβδομάδες, προκειμένου να 
καταπνίξει τον διάλογο για την κρίση του Brexit. 

Οι ακροάσεις ξεκίνησαν την Τρίτη και ολοκληρώ-
νονται σήμερα. «Οι δικαστές έχουν προειδοποιηθεί 
να παραμείνουν ουδέτεροι» ο πηχυαίος τίτλος των 
Times (18/09). Η εφημερίδα μας ενημερώνει ότι ο 
βρετανός πρωθυπουργός έχει υποβάλλει επιστολή 
στο δικαστήριο στην οποία συνιστά στους δικαστές 
«να παραμείνουν μακριά από την πολιτική αρένα». 
Στις εσωτερικές σελίδες  της ίδιας εφημερίδας  ο 
πολιτικός αναλυτής Ντάνιελ Φίλκενστεϊν υπογραμ-
μίζει τη σημασία της όλης διαδικασίας: «Οι ακροάσεις 
ίσως να σηματοδοτήσουν τη στιγμή που η Βρετανία 
σταμάτησε να είναι μια κοινοβουλευτική δημοκρατία 
που περιορίζεται από το νόμο και έγινε μια νομικί-
στικη  δημοκρατία που μετριάζεται από την πολι-
τική», γράφει ο αναλυτής των Times.      

Η εφημερίδα «i» επικεντρώθηκε στα επιχειρήματα 
των δικηγόρων που αμφισβητούν τη νομιμότητα της 
απόφασης να κλείσει η βουλή. «Ο πρωθυπουργός 
έκανε κατάχρηση των εξουσιών του για να σιωπήσει 
τους βουλευτές», υποστηρίζει η εφημερίδα.  

Το δημοσίευμα της Daily Telegraph αντικατοπτρί-
ζει την ατμόσφαιρα έξω από την αίθουσα του δικα-
στηρίου, όπου οι διαδηλωτές, υπέρ ή κατά του Brexit,  
«για ώρες περίμεναν, κραυγάζοντας συνθήματα». 
«Κάποια στιγμή τα αίματα άναψαν με τους δικηγό-
ρους να αναλαμβάνουν δράση και προς τις δύο 
αντιτιθέμενες πλευρές», σημειώνει ο συντάκτης της 
Telegraph.    

Μία από τις πολλές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν 
οι δικαστές, είναι να αποφανθούν λαμβάνοντας 
υπόψη τη διαφορετική νομοθεσία στην Αγγλία, τη 
Σκωτία και τη Βόρεια Ιρλανδία επί του ζητήματος. 

Το ανώτερο δικαστήριο της Αγγλίας και της Ουα-
λίας είχε απορρίψει προσφυγή ακτιβιστών κατά της 
απόφασης του Μπόρις Τζόνσον, κρίνοντας ότι το 
ζήτημα είναι καθαρά πολιτικό και όχι νομικής φύσης. 

Αντίθετα, το ανώτερο δικαστήριο 
της Σκωτίας έκρινε παράνομο το 
κλείσιμο του κοινοβουλίου, θεωρώντας ότι ο βρετα-
νός πρωθυπουργός ήθελε να αποφύγει τον έλεγχο 
των βουλευτών λίγο πριν ληφθούν οι τελικές απο-
φάσεις για το Brexit.  

Διαδηλωτές αποδοκιμάζουν τον  
Τζόνσον στο Λουξεμβούργο     

Διαδηλωτές αποδοκίμασαν τον πρωθυπουργό 
της Βρετανίας τη Δευτέρα, μετά τις συνομιλίες με 
τον ομόλογό του στο Λουξεμβούργο  Ξαβιέ Μπετέλ 
με αποτέλεσμα να ακυρώσει την προγραμματισμένη 
συνέντευξη Τύπου εξαιτίας των διαμαρτυριών. 
«Ντροπή σου» φώναζαν οι διαδηλωτές στον Τζόν-
σον, καθώς αποχωρούσε από τη συνέντευξη Τύπου. 
Η εικόνα του κ. Μπετέλ να δείχνει απορημένος το 
άδειο βάθρο κυριαρχούσε στις πρώτες σελίδες των 
περισσότερων εφημερίδων. 

«Ο Τζόνσον έφυγε ταπεινωμένος καθώς η επί-
σκεψη του ολοκληρώθηκε  στο χάος» είναι η άποψη 
του Guardian (17/09) που σημειώνει  ότι ο πρωθυ-
πουργός χλευάστηκε όταν επέλεξε να αποφύγει τους 
διαδηλωτές. Οι Financial Times στη λεζάντα της 
φωτογραφίας που δείχνει τον πρωθυπουργό του 
Λουξεμβούργου να στέκεται έκπληκτος κοντά στο 
άδειο βήμα γράφουν «Ο αόρατος άνθρωπος».

Το ανώτατο δικαστήριο αποφαίνεται για το κλείσιμο της βουλής

Ο Βρετανός πρώην πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον δήλωσε χθες 
ότι ο Μπόρις Τζόνσον ποτέ δεν πίστευε στον αγώνα υπέρ της αποχώ-
ρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, και ήταν σίγουρος ότι το 
Brexit θα συντριβόταν στο δημοψήφισμα του 2016. 

Ο Κάμερον έσπασε μετά από καιρό τη σιωπή του, δίνοντας τις τε-
λευταίες μέρες σειρά συνεντεύξεων για να προωθήσει το βιβλίο του, 
το οποίο αναφέρεται στην περίοδο πριν και μετά το ιστορικό βρετανικό 
δημοψήφισμα της 23ης Ιουνίου 2016. 

«Ξέρετε, λίγα μόλις λεπτά πριν βγει για να εξηγήσει τους λόγους 
που τασσόταν υπέρ του Brexit, μου έστειλε ένα γραπτό μήνυμα το 
οποίο έλεγε: «Το Brexit πρόκειται να συντριβεί...», είπε ο Κάμερον σε 
συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο ITV. 

«Νόμιζε ότι το Brexit θα χάσει στο δημοψήφισμα, αλλά δεν ήθελε να 
χάσει την ευκαιρία να βρεθεί στη ρομαντική, πατριωτική και εθνικιστική 
πλευρά του Brexit», συνέχισε ο πρώην πρωθυπουργός και αρχηγός 
των Τόρις, ο οποίος παραιτήθηκε την επόμενη μέρα του αποτελέσματος 
του δημοψηφίσματος που ο ίδιος είχε προκηρύξει. 

Ο Μπόρις Τζόνσον «δεν είχε ποτέ υπερασπιστεί (το Brexit) στο πα-
ρελθόν, σκέφτηκε (σ.σ. το Brexit) ότι θα χάσει και γι’ αυτό έκανε την 
επιλογή» να το στηρίξει, επέμεινε. 

Ο πρώην δήμαρχος του Λονδίνου και διατελέσαντας υπουργός Εξω-
τερικών ήταν από τους βασικούς αρχιτέκτονες της εκστρατείας υπέρ 
της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ στο δημοψή-
φισμα του 2016, όπου το 52% των Βρετανών ψήφισε υπέρ της εξόδου 
από το μπλοκ. 

«Ειλικρινά λυπάμαι πολύ εδώ που φτάσαμε», είπε ο πρώην πρω-
θυπουργός. «Λαμβάνω το μερίδιο ευθύνης μου, διότι ήταν το δικό μου 
δημοψήφισμα, η δική μου εκστρατεία (υπέρ της παραμονής στην ΕΕ) 
και έχασα» δήλωσε ο 52χρονος Κάμερον. 

Ο ίδιος αρνήθηκε και πάλι να ζητήσει συγγνώμη για την προκήρυξη 

του δημοψηφίσματος – κάτι που επικριτές του ζητούν να το κάνει εδώ 
και τρία χρόνια – σημειώνοντας ότι αποκλείει να επιστρέψει στην πο-
λιτική.  

Με άδεια χέρια επέστρεψε ο Μπ. Τζόνσον  
Χωρίς κάποια πρόοδο έληξε το πρώτο γεύμα εργασίας ανάμεσα 

στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ και 
τον Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον, χθες στο Λουξεμβούργο. 
Οι Βρυξέλλες είπαν ότι ακόμη περιμένουν προτάσεις από τη βρετανική 
πλευρά, έτσι ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία σκληρού συνόρου με-
ταξύ Βόρειας Ιρλανδίας και Ιρλανδίας. 

«Είναι ευθύνη του Ηνωμένου Βασιλείου να παρουσιάσει νομικά 
εφαρμόσιμες λύσεις, που να είναι συμβατές με τη συμφωνία αποχώ-
ρησης», ανέφερε σε δήλωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά το 
γεύμα των δύο ηγετών. Ο πρόεδρος Γιούνκερ υπογράμμισε πως «η 

Επιτροπή εξακολουθεί να είναι πρόθυμη και ανοιχτή να εξετάσει εάν 
κάποιες προτάσεις ανταποκρίνονται στους στόχους του backstop. Τέ-
τοιες προτάσεις δεν έχουν γίνει ακόμη». Τον Μπόρις Τζόνσον αποδο-
κίμασαν με συνθήματα δεκάδες διαδηλωτές, φωνάζοντάς του «πες 
την αλήθεια, σταμάτα το πραξικόπημα», καθώς περπατούσε για να 
συναντήσει τον πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου, Ζαβιέ Μπετέλ, 
οπότε αποφάσισε να ματαιώσει προγραμματισμένη συνέντευξη Τύ-
που. 

Από την πλευρά της, η Downing Street, στη δήλωση που εξέδωσε 
μετά το γεύμα, ανέφερε ότι οι συνομιλίες ανάμεσα στη Βρετανία και 
την Ε.Ε. για τη συμφωνία εξόδου θα ενταθούν, ενώ επανέλαβε ότι ο 
Βρετανός ηγέτης δεν θα ζητήσει αναβολή του Brexit πέραν της 31ης 
Οκτωβρίου. «Οι ηγέτες συμφώνησαν πως οι συνομιλίες χρειάζεται να 
ενταθούν και σύντομα συναντήσεις θα πραγματοποιούνται καθημε-
ρινά», αναφέρεται στη δήλωση που εκδόθηκε από εκπρόσωπο του 
γραφείου του Τζόνσον, μετά τη συνάντηση με τον Γιούνκερ στο Λου-
ξεμβούργο. «Συμφωνήθηκε επίσης ότι οι συνομιλίες θα πρέπει να διε-
ξαχθούν σε πολιτικό επίπεδο, ανάμεσα στον Μισέλ Μπαρνιέ και τον 
υπουργό αρμόδιο για το Brexit, Στίβεν Μπάρκλεϊ, ενώ οι συζητήσεις 
του προέδρου Γιούνκερ με τον πρωθυπουργό θα συνεχιστούν», συ-
μπληρώνει η δήλωση. 

Και ενώ η κυβέρνηση δείχνει ιδιαίτερα αγχωμένη να πετύχει μια 
συμφωνία με την Ε.Ε., έτσι ώστε να αποφευχθεί ένα άτακτο Brexit, 
Ευρωπαίοι αξιωματούχοι τονίζουν ότι δεν έχουν δει ούτε αρκετά λε-
πτομερείς ούτε αρκετά συγκεκριμένες προτάσεις από τη βρετανική 
πλευρά, έτσι ώστε να αποφευχθεί το σκληρό σύνορο μεταξύ των δύο 
Ιρλανδιών. Ευρωπαίοι διπλωμάτες εκφράζουν εξάλλου ανησυχία ότι, 
παρόλο που μπορεί να επιτευχθεί μια νέα συμφωνία, είναι αμφίβολο 
κατά πόσον θα είναι εφικτή η έγκρισή της από το Κοινοβούλιο.
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«Λογική» συμφωνία αποχώρησης από την ΕΕ ή παραμονή
ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΨΗ�ΦΙΣΜΑ ΣΤΗΡΙΖΕΙ Ο ΚΟΡΜΠΙΝ

Μία πιο ήπια συμφωνία για το Brexit με τις Βρυξέλλες, την οποία 
θα θέσει στο Βρετανικό λαό για να αποφασίσει σε δημοψήφι-
σμα, με δεύτερη επιλογή την παραμονή στην ΕΕ, υποστηρίζει 

ο ηγέτης του Εργατικού κόμματος Τζέρεμι Κόρμπιν σε άρθρο του στην 
εφημερίδα Guardian και επισημαίνει ότι ο ίδιος θα μείνει «ουδέτερος», 
αφήνοντας τους πολίτες να αποφασίσουν το αποτέλεσμα. 

Ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστηρίζει ότι μία 
κυβέρνηση των Εργατικών θα εξασφαλίσει μία λογική συμφωνία με 
την ΕΕ, που θα στηρίζεται στα τέσσερα βασικά σημεία που έχει ήδη 
παρουσιάσει το παρελθόν - τελωνειακή ένωση με την ΕΕ, στενές σχέ-
σεις με την ενιαία αγορά, διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομέ-
νων και προστασία του περιβάλλοντος. Η πρόταση αυτή θα τεθεί σε 
δημοψήφισμα με δεύτερη επιλογή την παραμονή. «Δεσμεύομαι να 
εκτελέσω αυτό που θα αποφασίσουν οι πολίτες, ως πρωθυπουργός 
των Εργατικών» γράφει. 

Με τη θέση αυτή επιβεβαιώνει ότι θα προχωρήσει και στις αναμενό-
μενες γενικές εκλογές, προκαταλαμβάνοντας προσπάθειες στελεχών 
του κόμματος (όπως ο αντιπρόεδρος Τομ Γουότσον και οι σκιώδεις 
υπουργοί Οικονομικών και Εξωτερικών Τζον ΜακΝτόνελ και Έμιλι 
Θόρνμπερι) που επιδιώκουν να εξασφαλίσουν ότι το κόμμα των Ερ-
γατικών θα υποστηρίξει μία καμπάνια για την παραμονή στην ΕΕ. 

Ο Τζέρεμι Κόρμπιν αντιπαραβάλλει τη θέση του με αυτή των Συντη-
ρητικών, που θέλουν να βγάλουν τη χώρα από την ΕΕ χωρίς συμφω-
νία, αλλά και με τη νέα τοποθέτηση των Φιλελεύθερων Δημοκρατών 
να αγνοήσουν το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, ζητώντας την 

ανάκληση του άρθρου 50 και την ακύρωση του Brexit. Το κόμμα των 

Εργατικών ισχυρίζεται «είναι το μόνο κόμμα στο Ηνωμένο Βασίλειο 

έτοιμο να δείξει εμπιστοσύνη στους πολίτες του να λάβουν οι ίδιοι την 

απόφαση». «Οι Εργατικοί είναι το μόνο κόμμα αποφασισμένο να ενώ-

σει τους πολίτες. Μόνο μία ψήφος στους Εργατικούς θα φέρει σε 
πέρας το δημοψήφισμα για το Brexit. Μόνο μία κυβέρνηση Εργατικών 
θα επιστρέψει την εξουσία στα χέρια του λαού. Ας σταματήσουμε τη 
μη συμφωνία και ας αφήσουμε τους πολίτες να αποφασίσουν» τονίζει 
ο Κόρμπιν. 

Το θέμα θα απασχολήσει το συνέδριο του κόμματος που θα ξεκινήσει 
το ερχόμενο Σαββατοκύριακο στο Μπράιτον, όπου αναμένεται να 
υπάρξουν έντονες συζητήσεις γύρω από τις δύο βασικές προτάσεις 
του Τζέρεμι Κόρμπιν και αυτών που υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να 
υπάρξει ξεκάθαρη θέση για την παραμονή. 

Σύμφωνα με την Guardian, o επικεφαλής των Εργατικών σκοπεύει 
να μείνει αμέτοχος στα αιτήματα, εντός και εκτός του πολιτικού του πε-
ριβάλλοντος, να πάρει θέση σε ένα δεύτερο δημοψήφισμα και επιλέγει 
να μείνει ένας «ουδέτερος διαιτητής» που θα εκτελέσει την απόφαση 
των πολιτών. Για τη στάση του αυτή ήδη δέχθηκε επικρίσεις από την 
πρωθυπουργό της Σκοτίας Νίκολα Στέρτζον, η οποία σε μήνυμά της 
στο Twitter έγραψε: «Το να παραμένεις ουδέτερος στο Brexit είναι μία 
ντροπιαστική αποποίηση ηγεσίας». 

Πάντως μέλη του κόμματος, που βρίσκονται κοντά στις θέσεις του 
Κόρμπιν, πιστεύουν ότι με τον τρόπο αυτό το κόμμα των Εργατικών 
διαμορφώνει ένα νέο ενδιάμεσο χώρο για τους ψηφοφόρους ανάμεσα 
στις δύο ακραίες τοποθετήσεις των Τόρις και των Φιλελεύθερων, ενώ 
ταυτόχρονα αφήνει ελεύθερους τους βουλευτές του να επιλέξουν την 
καμπάνια που προτιμούν να στηρίξουν.

 Part time staff required

Experienced part time staff 

required to work in a fish and 

chip shop in Enfield 

Telephone 07960 206 886  

 Ζητά Εργασία

Έμπειρη Ελληνίδα ζητά να 

προσέχει ηλικιωμένους και να 

κάνει και δουλειές στο σπίτι. 

Telephone 07784 821 663

 Driver / carer required
Driver/carer required to drive a mini-bus for day centre.  

Caring experience preferred but not essential as training will be given.  

All enquires : Cypriot Comminty Centre 

                      Earlham Grove London N22 5HJ 

                      0208 881-2329 ask for Christalla Evdokimou - Manager. 
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Ορατός ο κίνδυνος οριστικοποίησης της διχοτόμησης

Τα Ηνωμένα Έθνη θα συνεχίσουν να καθοδηγούνται από τα σχετικά 
ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, είπε ο εκπρόσωπος του ΓΓ 
Στεφάν Ντουζουρίκ, προσθέτοντας ότι, λαμβάνουν υπόψη το ψήφισμα 
550, που «θεωρεί ότι οι όποιες απόπειρες για εγκατάσταση σε οποι-
οδήποτε μέρος των Βαρωσίων άλλων πλην των κατοίκων τους δεν 
είναι αποδεκτές». 

Ανέφερε επίσης ότι τα Ηνωμένα Έθνη «παρακολουθούν την κατά-
σταση στενά και συνεχώς», ενώ ισχυρίσθηκε ότι «τα ΗΕ δεν έλαβαν 
κάποια επίσημη ενημέρωση για σχέδια ανοίγματος των Βαρωσίων».  

Στον εκπρόσωπο τέθηκαν υπόψη από το ΚΥΠΕ, οι δηλώσεις που 
έκανε την περασμένη Πέμπτη ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Με-
βλούτ Τσαβούσογλου, ότι θα ανοίξουν τα Βαρώσια και ρωτήθηκε αν 
με αφορμή την ανησυχία που ο κ. Ντουζαρίκ εξέφρασε δύο μέρες 
νωρίτερα για δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού Νετανιάχου, 
για ενσωμάτωση της Δυτικής Όχθης, υπάρχει κάτι αντίστοιχο και για 
τις τουρκικές δηλώσεις για τα Βαρώσια. 

«Θα αφήσω σε σας τις συγκρίσεις διαφορετικών υποθέσεων. Θα 
παίρνουμε κάθε θέμα χωριστά. Το θέμα που αναφέρατε σχετικά με 
την Κύπρο είναι προφανώς σημαντικό και ευαίσθητο στο πλαίσιο του 
Κυπριακού». 

Σε ερώτημα αν εννοεί την Τουρκία όταν λέγει πως τα ΗνωμΈθνη 

δεν έχουν ενημερωθεί επίσημα, ο κ. Ντουζαρίκ επέμεινε ότι «δεν λά-
βαμε κάποια επίσημη ενημέρωση για το θέμα». 

Το ίδιο ανέφερε και όταν του επισημάνθηκε η επιστολή που έστειλε 
στον ΓΓ στις 26 Ιουνίου, ο πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης και η απά-
ντηση του Αντόνιο Γκουτέρες προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. 

Στην απαντητική επιστολή, στις 7 Ιουλίου, ο κ. Γκουτέρες διαβεβαι-
ώνει τον πρόεδρο Αναστασιάδη ότι «η θέση των ΗΕ παραμένει απα-
ράλλακτη. Τα ΗΕ συνεχίζουν να καθοδηγούνται από τα σχετικά ψηφί-
σματα του ΣΑ και είναι διαθέσιμα να βοηθήσουν με όποια μέτρα 
συνάδουν με αυτά τα ψηφίσματα». 

Εν τω μεταξύ, την επιθυµία για νέα συνάντησή της το συντοµότερο 
µε τους δύο ηγέτες εκφράζει η ειδική απεσταλµένη του ΓΓ του ΟΗΕ 
Τζέιν Χολ Λουτ, µε επιστολές που απέστειλε και δηµοσιοποιήθηκαν 
ταυτόχρονα την Παρασκευή και από τους δύο ηγέτες. 

Η αναφορά σε νέα συνάντηση εκλαµβάνεται ως γενική, γιατί αν 
αυτή θα γινόταν τις επόµενες µέρες πριν τη µετάβασή τους στη Νέα 
Υόρκη, εκτιµάται ότι η κα Λουτ θα τηλεφωνούσε για διευθέτηση µιας 
τέτοιας συνάντησης. Πηγές της Προεδρίας ανέφεραν ότι αυτή η συ-
νάντηση αναφέρεται στην παρουσία, µάλλον, της κας Λουτ στις χω-
ριστές συναντήσεις που θα έχει ο ΓΓ του ΟΗΕ στο περιθώριο της Γε-
νικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 23-24 Σεπτεµβρίου.  

Τα Ηνωμένα Έθνη για Αμμόχωστο και οι ενέργειες Λουτ

ΑΚΕΛ: ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΥΝ ΟΣΟΙ ΦΛΕΡΤΑΡΑΝ ΜΕ ΤΗ ΛΥΣΗ ΔΥΟ ΚΡΑΤΩΝ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ  

 
Ορατός είναι πλέον ο κίνδυνος οριστικοποίησης της διχοτόμησης 

με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, τους στενούς συνεργάτες του και το 
κυβερνών κόμμα να πελαγοδρομούν. Την ίδια ώρα, σε μια περίοδο 
που θα έπρεπε να είχε κηρυχθεί διεθνής σταυροφορία καταγγέλλοντας 
τα νέα τετελεσμένα της Τουρκίας σε βάρος της χώρας, η κυπριακή δι-
πλωματία περί άλλων τυρβάζει ενώ ο πολιτικός προϊστάμενος του 
υπουργείου Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης, αναλώνεται στο εσω-
τερικό με το να κτίζει προφίλ προεδρικού υποψηφίου, επιτιθέμενος 
απρόκλητα σε βάρος του Κόμματος της Αριστεράς και υπερασπιζόμε-
νος τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο Κυπριακό…  

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ, Γιώργος Λουκαΐδης 
τόνισε ότι  πρέπει να σταματήσουν οι τουρκικές ενέργειες στην Αμμό-
χωστο, διαφορετικά θα πρόκειται για μια εξέλιξη που δεν θα επηρεάσει 
μόνο τους Βαρωσιώτες αλλά θα επηρεάσει αρνητικά την πορεία του 
Κυπριακού. 

Κάλεσε τον Πρόεδρο Αναστασιάδη να ζητήσει τις ισχυρότερες δυ-
νατές αντιδράσεις από τη διεθνή κοινότητα. Είπε χαρακτηριστικά ότι ο 
Πρόεδρος πρέπει να αλλάξει ρότα, αφού είναι ορατός πλέον ο κίνδυνος 
οριστικοποίησης της διχοτόμησης. Είπε επίσης ότι η κυβέρνηση δεν 
ήταν σωστά προετοιμασμένη αφού υπήρχε διγλωσσία για το τι πρα-
γματικά συντελείται και δρομολογείται στην Αμμόχωστο. 

Οι δηλώσεις Λουκαίδη «ενόχλησαν» τον υπουργό Εξωτερικών Ν. 
Χριστοδουλίδη ο οποίος δήλωσε ότι είναι λυπηρό να γίνονται τέτοιες 
δηλώσεις. Η κυβέρνηση, πρόσθεσε, ποτέ δεν υποτίμησε, ούτε υπο-
βάθμισε τις τουρκικές ενέργειες στην Αμμόχωστο. Χαρακτήρισε επίσης 
λυπηρό να χρησιμοποιούνται τα εθνικά θέματα για να πετύχουν κάποιοι 
κομματικούς πόντους, τη στιγμή που πρέπει να αντιμετωπίσουμε την 
τουρκική αδιαλλαξία.  

Η δήλωση αυτή του υπουργού Εξωτερικών προκάλεσε την έντονη 
αντίδραση του ΑΚΕΛ. «Είναι το λιγότερο ντροπή να λέει ο ΥΠΕΞ, ότι 
το ΑΚΕΛ θέλει να αποκομίσει μικροκομματικά οφέλη ασκώντας κριτική 
στην κυβέρνηση για το Κυπριακό. 

Το ΑΚΕΛ, είπε, προειδοποιεί εδώ και δυο χρόνια για τις αρνητικές 
συνέπειες και πρόσθεσε ότι αν δεν συνέλθουν κάποιοι και να κατα-
νοήσουν ότι πρέπει να χειριστούν το Κυπριακό με υπευθυνότητα, τότε 
θα οδηγηθούμε στη διχοτόμηση. 

Ο Α. Κυπριανού σημείωσε επίσης ότι εκείνοι που μεταμορφώνονται 
με κάθε ευκαιρία είναι ο κ. Αναστασιάδης και ο κ. Χριστοδουλίδης και 
το ΑΚΕΛ έχει πολλά παραδείγματα στα οποία μπορεί να αναφερθεί. 

Εξάλλου, σε ανακοίνωση του το  Γραφείο Τύπου του ΑΚΕΛ υποδει-
κνύει με αφορμή την επίθεση Χριστοδουλίδη ΑΚΕΛ:  

«Κάποιος βέβαια θα μπορούσε να υποδείξει στον Υπουργό του 

κ. Αναστασιάδη ότι την Τουρκία διευκολύνουν όσοι φλέρταραν με τη 
λύση δύο κρατών. Θα μπορούσε επίσης κάποιος να υποδείξει τις με-
ταμορφώσεις και τους αντιφατικούς χειρισμούς του Προέδρου στο Κυ-
πριακό και το γεγονός ότι –όπως και αν τα έχουν καταφέρει οι κυβερ-
νώντες- η Τουρκία παρουσιάζεται αποενοχοποιημένη στο Κυπριακό 
ακόμα και σε Εκθέσεις του ΓΓ του ΟΗΕ. 

Ο κ. Χριστοδουλίδης αντί να κάνει μικροπολιτική επιτιθέμενος στο 
ΑΚΕΛ θα έπρεπε να ήταν απασχολημένος με την κυβερνητική δι-
γλωσσία για την Αμμόχωστο επειδή ο εποικισμός της Αμμοχώστου 
δεν είναι πυροτέχνημα, όπως αρχικά έλεγαν οι κυβερνώντες, αλλά 
πραγματική απειλή. Θα έπρεπε ακόμα να ασχολείται με τις αποτυχίες 
της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης, όπως τα αυστηρά μέτρα 
που θα πετύχαινε η κυπριακή διπλωματία σε βάρος της Τουρκίας, 
όπως οι μύθοι περί «θωρακισμένης ΑΟΖ» αλλά και ότι «δεν έχουμε 

να ανησυχήσουμε σε κάτι από τουρκικές ενέργειες ή δηλώσεις», την 
ώρα που η Τουρκία προωθεί νέα τετελεσμένα σε βάρος της Κύπρου. 

Προφανώς να είναι ασυνήθιστο για ένα στέλεχος των κυβερνώντων 
και να μην μπορεί να κατανοήσει ότι εμείς στο ΑΚΕΛ πάντα λέμε τα 
ίδια πράγματα και πριν, και μετά, και κατά τις εκλογές. Δεν μεταμορ-
φωνόμαστε ούτε και προσαρμοζόμαστε ανάλογα με το ακροατήριο. 
Το ΑΚΕΛ εδώ και χρόνια εκφράζει τις ίδιες θέσεις και αρχές που και 
σήμερα εκφράζουμε. Όταν οι κυβερνώντες καθησύχαζαν για τις επερ-
χόμενες εξελίξεις εμείς προειδοποιούσαμε για την επικίνδυνη πορεία 
στην οποία βρίσκεται το Κυπριακό και για τη δρομολόγηση νέων σο-
βαρών τετελεσμένων από την κατοχική δύναμη. Δυστυχώς επιβεβαι-
ωθήκαμε! 

Δεν ζητούμε δικαίωση για το ΑΚΕΛ. Ζητούμενο και καθήκον μας 
είναι να δικαιώσουμε την Κύπρο και το λαό μας. Είναι γι’ αυτό που επι-
μένουμε και ζητούμε συνέπεια και απόλυτη προσήλωση στο συμφω-
νημένο πλαίσιο λύσης και στις συμφωνηθείσες συγκλίσεις, στην προ-
σπάθεια για επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών, στην προοπτικής 
λύσης στο Κυπριακό που θα απελευθερώνει και θα επανενώνει την 
Κύπρο».  

Τσαβούσογλου: Θα ανοίξουμε την Αμμόχωστο  
Συµφωνία στην Αν. Μεσόγειο για το φυσικό αέριο χωρίς την Τουρκία 

δεν θα έχει κανένα όφελος, υποστηρίζει ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου και 
προειδοποιεί Αµερικανούς και Γάλλους που έχουν θέση για το ζήτηµα 
«να µάθουν τα όριά τους». Μιλώντας στο CNN Turk, επανέλαβε την 
πρόθεση της Τουρκίας να ανοίξει την Αµµόχωστο και απαντώντας σε 
ερώτηση δηµοσιογράφου τόνισε χαρακτηριστικά ότι: «Κάνουµε προ-
ετοιµασίες. Ναι, θα ανοίξουµε την Αµµόχωστο. Στην Αν. Μεσόγειο κα-
νένας δεν µπορεί να µας υποδείξει ούτε µπορεί να µας εµποδίσει. 
Εµείς θα υποστηρίξουµε τα δικαιώµατά µας, όπως και αυτά των Τ/κ». 

Οι Αµερικάνοι και οι Γάλλοι να µάθουν τα όριά τους, είπε σε άλλο 
σηµείο της συνέντευξής του. Στην Αν. Μεσόγειο συµφωνία για το αέριο 
χωρίς την Τουρκία δεν θα έχει κανένα όφελος, συµπλήρωσε. 

Οι δηλώσεις Τσαβούσογλου πυροδότησαν νέες αντιδράσεις από τα 
ε/κ κόµµατα. 

Καταδικάζοντας απερίφραστα τις νέες προκλητικές δηλώσεις Τσα-
βούσογλου, το ΑΚΕΛ τόνισε µε δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του 
κόµµατος Στέφανου Στεφάνου ότι για την αποτροπή των νέων τετε-
λεσµένων χρειάζεται δραστηριοποίηση σε κάθε επίπεδο.
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ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΛΑΠΗΘΟΥ, ΚΑΡΑΒΑ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ MB

Χορός του Λεμονιού 2019 

Καλλιτεχνικά Νέα
με τον Βασίλη Παναγή

Welcome Back Coffee Morning  
Το Λύκειο Ελληνίδων οργανώνει εκδήλωση 

στο Ελληνικό Κέντρο, Welcome Back Coffee 
Morning, για να γιορτάσει τα 40 χρόνια λειτουρ-
γίας του. Θα γίνει διάλεξη με θέμα την Γερμα-
νική ποίηση του Hölderlin και τους Έλληνες, με 
ομιλήτρια την Δρα Δήμητρα Τζανιδάκη-Kreps.  

Η εκδήλωση θα γίνει την Τρίτη 1 Οκτωβρίου 
στις 12.00 το μεσημέρι. 

Για περισσότερες πληροφορίες από το: 
enquiries@lykiontonhellinidon.co.uk.  

Θύμισες από το English School  
Λευκωσίας  

Με ομιλητές τον διακεκριμένο ιατρό Κύπρο 
Νικολαΐδη και τον γνωστό παράγοντα της πα-
ροικίας Χάρη Σοφοκλίδη. Θα γίνει παρουσίαση 
του βιβλίου του Κυριάκου Δημητριάδη «The 
English School, Nicosia Cyprus: Ιστορικό ντοκου-
μέντο 1900 – 1960». Το English School στη Λευ-
κωσία έπαιξε μεγάλο ρόλο στην εκπαίδευση νε-
αρών Κυπρίων οι οποίοι έκαναν στη συνέχεια 
σπουδές στη Μ. Βρετανία, και μπόρεσαν έτσι 

να πραγματοποιήσουν τα όνειρα τους.   
Η εκδήλωση θα γίνει στο Ελληνικό Κέντρο 

την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου.  Η είσοδος εί-
ναι ελεύθερη, αλλά καλό είναι να κρατήσετε 
θέσεις.  

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 τη σελίδα 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: 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 Ελευθερία Αρβανιτάκη στο Λονδίνο  
Tην Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου στις 8.00-10.15  το 

βράδυ για μια ακόμη συναυλία στο Barbican 
Centre.  Την εκδήλωση οργανώνει η Ark4Art.  

Η Ελευθερία Αρβανιτάκη είναι μια σπουδαία 
ερμηνεύτρια που προσμετρά 30 και πλέον χρό-
νια πορείας στο ελληνικό τραγούδι. Έχει συνερ-
γαστεί με κορυφαίους Έλληνες, αλλά και ξέ-
νους δημιουργούς, έχει ταξιδέψει τη μουσική 
της και τη μουσική της Ελλάδας κυριολεκτικά 
στις πέντε Ηπείρους πραγματοποιώντας εμφα-
νίσεις σε ιστορικά θέατρα και φεστιβάλ. Μετά 
την αξέχαστη συναυλία της στο Southbank τον 
Μάιο του 2017, επιστρέφει στο Λονδίνο, στα 

πλαίσια του Dynata Tour 2019 που παρουσίασε 
σε Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Σουηδία και 
Ισπανία. Αναμένουμε!  

Οι Πύξ Λάξ (Pyx Lax) στο Λονδίνο  
Το γνωστό συγκρότημα Πύξ Λάξ (Pyx Lax ) 

έρχεται στο Λονδίνο την Δευτέρα 18 Νοεμ-
βρίου 2019 στις 7.00 το βράδυ στο γνωστό O2 
στο Shepherds Bush Empire.  

Για εισιτήρια από το: po.st/pyxlax  
Η Θεατρική ομάδα ΤΑΤ θα παρουσιάσει 

την Κυπριακή ηθογραφία “ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΥ” 
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

Εορτασμοί στην 

κοινότητα του 

Αγίου Ιωάννου 

του Θεολόγου 

Hackney 

184 Mare Street, 

Hackney, London E8 3RD 

Ο πρόεδρος και τα μέλη 

της επιτροπής της κοινότη-

τας Αγίου Ιωάννου του 

Θεολόγου στο Hackney, 

ανακοινώνει ότι την Κυ-

ριακή 22.09.2019 αρχίζουν 

οι εορτασμοί για την γιορτή 

του πολιούχου Αγίου της 

κοινότητας που είναι στις 26 

Σεπτεμβρίου,  προεξάρχο-

ντος της λειτουργίας του 

Επισκόπου Τροπαίου κυ-

ρίου Αθανασίου. 

Μετά το τέλος της λει-

τουργίας θα ακολουθήσει 

δεξίωση στο χώλλ της 

Εκκλησίας. 

Όλοι ευπρόσδεκτοι.

Ο Σύνδεσμος Αποδήμων Λαττήθου, Καραβά 

και Περιχώρων στη Μ. Βρετανία, διοργανώνει και 

φέτος την ετήσια χοροεσπερίδα του, στα πλαίσια 

της οποίας θα διεξαχθεί 

και ο εντυπωσιακός πα-

ραδο¬σιακός διαγωνι-

σμός «Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ 

ΛΕΜΟΝΙΟΥ». 

Πρόκειται για ανα-

βίωση της παραδοσιακής 

εκδή¬λωσης, που γινό-

ταν στον τόπο καταγωγής 

μας στην Κύπρο για 

πολλά χρόνια πριν από 

την τουρκική ει¬σβολή. 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 

26 Οκτωβρίου 2019, στις 6:30μ.μ., στην αί-

θουσα τελετών της Κοινότητας Τιμίου Σταυρού 

και Αρχαγ-γέλου Μιχαήλ που βρίσκεται στο 

Golders Green Road, London NW11 8HL. 

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι συμπατριώ-

τες μας, ιδιαίτερα τα μέλη και οι φίλοι του Συνδέ-

σμου και κυρίως οι νέοι και οι νέες που 

κατάγονται από την Επαρχία Κερύνειας, να μάς 

τιμήσουν με την πα¬ρουσία τους. Δηλώσεις συμ-

μετοχής μπορούν να γί¬νουν προφορικά, ηλε-

κτρονικά ή τηλεφωνικά στα πιο κάτω μέλη του 

Δ.Σ.: 

Σάββας Παυλίδης 

s.pavlides1@gmail.com ή tel. 07767855065 

Χριστάκης Καριολής 

chriskariolis@gmail.com 

ή tel. 07885798374 Αφρο-

δίτη Γεωργίου 

aphrogeorgiou@aol.com 

ή tel. 07415505854 ή 

queensparkflowers@hot-

mail.com 

Πάρης Γεωργίου 

p.m.georgiou@btinter-

net.com ή tel. 

07973631403 Γιώργος 

Χ ρ ι σ τ ο δ ο ύ λ ο υ 

tolligc@gmail.com ή tel. 

07957156776 Ντίνος Αποστολίδης tel. 

07479398814 Σούλα Crouch 

trevorjcrouch@hotmail.com ή tel. 07956165910 

Διομήδης Παναγιώτου tel. 07958303722 

Στα πλαίσια της Χοροεσπερίδας θα κυκλοφορή-

σει Αναμνηστικό Λεύκωμα με χρήσιμες πληροφο-

ρίες, χαιρετισμούς, διαφημίσεις και ευχές. 0α γίνει 

επίσης κλήρωση πλούσιων δώρων. Παρακα-

λούμε πολύ να έχουμε τη στήριξή σας. 

Στην εκδήλωση αναμένεται να παραστούν 

επίση¬μοι τόσο από την παροικία όσο και από 

την Κύπρο. Είσοδος: £25 το άτομο. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο, Σάββας Παυλίδης, 

Πρόεδρος 

1959-2019 60 Χρόνια 
Κυπριακής Δημοκρατίας 

Πώς από το «Ένωση με την Ελλάδα» 
καταλήξαμε στη σημεμινή κατάσταση 

 

Η ΕΔΕΚ ΗΒ διοργανώνει εκδή-
λωση με αφορμή την επέτειο ανακή-
ρυξης της Κυττριακής Δημοκρατίας 
με ανάλυση σημαντικών εγγράφων 
του Φακέλου της Κύπρου, από τον 
πρόεδρο της ομόνυμης Επι¬τροπής 
της Βουλής των Αντιπροσώπων και 
πρόεδρο του Κινήματος Σοσιαλδημο-
κρατών, δρ Μαρίνο Σιζόπουλο. 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί, 
στις 27 Σεπτεμβρίου 2019, στο 
Οίκημα της Κυπριακής Αδελφό τητας, 
στις 7.00 μ.μ. Της συζήτησης θα ακο-
λουθήσει δεξίωση. Για περισσότερες πληροφορίες αποποταθείτε 
στους κυρίους Μιχάλη Κασιή: 07596170656 και Γιώργο Κουτ-
τούκη: 07949211155.

Συνεχίζονται οι εγγραφές 

στα Παροικιακά Σχολεία 

Τα Ελληνικά Παροικιακά Σχολεία άνοιξαν 

στις 14 Σεπτεμβρίου. 

Οι εγγραφές συνεχίζονται.
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Συνέντευξη στη Σούλλα Ορφανίδου 

Ο Ιωάννης Βαφέας είναι επαγγελματίας 
drummer.  Έκανε σπουδές στη μουσική-jazz,  στο 
Berklee College of Music στη Βοστώνη, Μ.Α. και  
master degree στη μουσική jazz  και άλλες σπου-
δές στο Κονσερβατόριο της Βοστώνης.  

Με την πάροδο των χρόνων ο Ιωάννης εμφα-
νίζεται στη μουσική βιομηχανία, ηχογραφεί και δι-
δάσκει μουσική. Παρουσιάζεται συστηματικά σε 
διάφορα γνωστά μουσικά φεστιβάλ, κονσέρτα και 
γνωστά jazz clubs ανά τον κόσμο. 

Ο Ιωάννης Βαφέας παρουσιάστηκε σε γνω-
στά φεστιβάλ και εκδηλώσεις στη Γερμανία, Πο-
λωνία, Αγγλία, Λίβανο, Ελλάδα, Κουβέϊτ, Ιταλία, 
στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Σερβία και μοιρά-
στηκε τη σκηνή με γνωστά ονόματα καλλιτεχνών 
και Συμφωνικές Ορχήστρες.  

Έχει στο ενεργητικό του πολλές δισκογραφι-
κές συμμετοχές, σε δίσκους (cd's), ηχογραφήσεις 
και θεατρικές παραγωγές. 

Από το 2002 ο  Ιωάννης Βαφέας διδάσκει 
Μουσική σε δημόσια σχολεία και από το 2009,  
μουσική-jazz, σε ιδιωτικά Πανεπιστήμια στην 
Κύπρο. Έχει κάνει σεμινάρια στο "soiling" και 
"brush", σε διάφορα Πανεπιστήμια και μουσικές 
σχολές. 

Τον Απρίλιο του 2017 κυκλοφορεί το πρώτο 
του άλμπουμ, με τίτλο "bridge of locks", με το 
κουαρτέτο Ι. Vafeas. 

Είναι ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Πολιτι-
στικού Οργανισμού A. VAFEA JAZZ Projects. 

Πόσο καιρό ασχολείστε με τη μουσική και σε 
ποιά ιδιότητα; 

 Αμέσως μετά την στρατιωτική μου θητεία, σε 
ηλικία 19 χρονών περίπου, άρχισα συστηματικά 
να παίζω μουσική ως επαγγελματίας μουσικός, 
δηλαδή βιοποριστικά ζούσα απο την μουσική. Τα 
χρόνια πριν την εθνική φρουρά, τα σχολικά δη-
λαδή, ήταν και αυτά γεμάτα απο μουσικές εμπει-
ρίες με την συμμετοχή μου σε διάφορες μπάντες 
και φυσικά το σπίτι ήταν γεμάτο μουσική αφού ο 
πατέρας μου ήταν επαγγελματίας ντράμερ. 

'Εχετε κάποιες δισκογραφικές δουλειές  στο 
ενεργητικό σας μέχρι σήμερα;  

 Ένας επαγγελματίας μουσικός, μπορεί να ερ-
γοδοτηθεί σε τέσσερις τομείς της μουσικής βιο-
μηχανίας. Α. Να παίζει ζωντανή μουσική Β. Να 
διδάσκει μουσική Γ. Να 
συνθέτει ή να ενορχη-
στρώνει Δ.Να ηχογραφεί 
μουσική Η πλειοψηφία 
των μουσικών που γνω-
ρίζω, κατά καιρούς, 
ασχολούνται και με τα 
τέσσερα. Στην Κύπρο, 
παρ’ολο που δεν 
υπήρχε μέχρι πρόσφατα 
δισκογραφική εταιρία, 
είχα την ευκαιρία να ηχο-
γραφήσω μουσική για 
αρκετά άλμπουμς. Ηχο-
γράφησα επίσης μου-
σική για θέατρο, 
τηλεοπτικές και ραδιο-
φωνηκές διαφημήσεις, 
όπως και για ταινίες μι-
κρού μήκους. Η τελευ-
ταία δισκογραφική 
απόπειρά μου, ήταν το 
2017 με το άλμπουμ 
“Bridge of locks” που 
περιήχε κυρίως συνθέ-
σεις του αμερικανού σαξοφωνίστα Chris Byars. 

Ποιό είναι το κύριο επάγγελμα σας και πόσο 
χρόνο έχετε στη διάθεση σας ή αφιερώνετε 
για τη μουσική; 

Ασχολούμαι εξ’ολοκλήρου με την μουσική είτε 
διδάσκοντας, είτε παίζοντας. Δίδαξα κατά καιρούς 
τόσο στα σχολεία μέσης εκπαίδευσης, στο Πανε-
πιστήμιο Λευκωσίας και έκανα σεμινάρια στην 
Κύπρο και στο εξωτερικό, με ποιό πρόσφατα ένα 
σεμινάριο στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και ένα 
σεμινάριο που ήταν μέρος του 5ου φεστιβάλ τζαζ 
της Ρόδου. Όσον αφορά τις ζωντανές εμφανίσεις, 
δραστηριοποιούμαι κυρίως στην Κύπρο αλλά 

έχω και αρκετές εμφανίσεις σε φεστιβάλ σε Jazz 
Clubs στην Ευρώπη. 

Πόσο σάς στηρίζει η οικογένεια σας σε αυτό 
τον τομέα; 

Όπως σας είπα και πριν ένα μεγάλο μέρος της 
ζωής μου, είναι συνηφα-
σμένο με την μουσική. 
Λόγω αυτού του γεγονό-
τος, αναπόφευκτα, η κα-
θημερινότητα της 
οικογένειάς μου (της γυ-
ναίκας μου και των δύο 
μου παιδιών) είναι κτι-
σμένη γύρω απο το δικό 
μου πρόγραμμα. Είναι 
πολύ σημαντικό για μένα 
να έχω και τα δύο, αντλώ-
ντας παράλληλα αγάπη 
και στήριξη απο την οικο-
γένειά μου.  

Ποιά πόλη είναι η έδρα 
σας και πού ζείτε σή-
μερα μόνιμα; 

 Γεννήθηκα στη  Λε-
μεσό, αλλα ζω μόνιμα 
εδώ και χρόνια στην Λευ-
κωσία. 

Έχετε κάνει σπουδές 
στη μουσική και κάποιες 

εμφανίσεις μέχρι σήμερα...πού και πότε; 
Αποφοίτησα απο το Berklee College of Music 

της Βοστώνης το 1994 και το 1997 πήρα το με-
ταπτυχιακό μου απο το κονσερβατόριο της Βο-
στώνης. Εμφανίσεις, έχω κάνει σε πολλές χώρες 
της Ευρώπης όπως Αγγλία, Πολωνία, Βέλγιο, Ιτα-
λία, Γερμανία, χώρες της Μέσης Ανατολής Κου-
βέιτ, Λίβανο και φυσικά στην Αμερική όπου έζησα 
για 7 χρόνια.  

Ποιά είναι τα ενδιαφέροντα σας όταν δεν 
ασχολείστε με τη μουσική; 

 Όταν δεν ασχολούμαι με την μουσική, τον 
χρόνο μου τον αφιερώνω στην οικογένειά μου, 

που εξ’αλλου τον δικαιούται! Αν μιλαμε για διακο-
πές μ’αρέσει να περνώ χρόνο στο βουνό  το 
οποίο προτιμώ απο την θάλασσα. 

Ποιές εμφανίσεις και πού έχετε προγραμμα-
τίσει φέτος; 

 Κυριότερες εμφανίσεις μου αυτό το καλοκαίρι 
ήταν στο 40th Gouvy Jazz Festival στο Βέλγιο, 
στο Athens Technopolis Jazz festival , στο 
Rhodes Jazz Festival, στο Vamos Jazz Festival 
στην Κρήτη, στο Φεστιβάλ του Πολιτιστικού Κέ-
ντρου του Πανεπιστημίου Κύπρου και το Para-
dise Jazz Festival στην Κύπρο. Τα περισσότερα 
απο τα ποιό πάνω με την μπάντα μου, το “Ioannis 
Vafeas Trio” όπου μπάσο παίζει ο Μιχάλης Μέσ-
σιος και πιάνο ο Χρίστος Γερολατσιήτης. Σε κά-
ποιες απο τις εμφανίσεις, είχαμε φιλοξενούμενο 
τον σπουδαίο έλληνα σαξοφωνίστα Βασίλη Ξενό-
πουλο. Η επόμενη κοινή μας εμφάνιση θα είναι 
τον ερχόμενο Οκτώβρη στο περίφημο θέατρο 
ΑΠΟΛΛΩΝ στη Σύρο όπου ο Βασίλης θα παρου-
σιάσει το νέου του άλμπουμ Dexterity. 

Πώς θα περιγράφατε τον εαυτό σας με δυό 
λόγια; 

 Προσπαθώ καθημερινά να μην ξεχνώ την ευ-
λογία το ότι ζω, το ότι έχω για επάγγελμα κάτι που 
για μένα είναι χαρά μεγάλη και το ότι με αξίωσε ο 
Θεός να έχω δίπλα μου την γυναίκα μου και τα 
παιδιά μου. 

Πού στοχεύετε να φτάσετε στη μουσική. Ποιές 
είναι οι προσδοκίες και οι στόχοι σας για το 
μέλλον; 
Μέχρι πρόσφατα οι μουσικοί ορίζοντες κάποιου 
μουσικού που έχει ως βάση την Κύπρο, ήταν θα 
έλεγα απογοητευτικοί. Τα τελευταία δύο χρόνια 
περίπου, τα πράγματα για μένα έχουν αλλάξει ρι-
ζικά και αυτό οφείλεται εξ’ολοκλήρου στην 
αδελφή μου Αίγλη η οποία έχει αναλάβει όλες μου 
τις εμφανίσεις και όλες μου τις συνεργασίες. Αυτό 
σιγά-σιγά έχει μεγαλώσει, και έχει μπεί σε πρα-
γματικά επαγγελματικές ράγες, με την δημιουργία 
της εταιρίας A.VAFEAJAZZPROJECTS. Εύχομαι 
να είμαστε καλά και να έχουμε συνέχεια....

 

Ιωάννης Βαφέας



George MIchaelides
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Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου ο επόμενος αγώνας 

της Ν. Σαλαμίνας με τη Hillington Borough 

στις 7.45μμ 

 στο γήπεδο της Σαλαμίνας 

στο Enfield QEII Stadium EN1 3PL.

Ολοταχώς για Wembley

Η Τσέλσι με τεράστιο πρωτα-

γωνιστή τον Τάμι Έιμπρα-

χαμ που πέτυχε χατ-τρικ και 

έφτασε στα 7 γκολ στα τελευ-

ταία 3 ματς πρωταθλήματος, 

έφτασε με τρομερή άνεση στο 

τελικό 5-2 επί της Γουλβς στο 

«Μολινό». Στο 4-0 από το 

πρώτο ημίχρονο σταμάτησε η 

Τότεναμ κόντρα στην Κρίσταλ 

Πάλας, νίκη με σκορ 1-0, πολύ 

άγχος και γκρίνια από την εξέ-

δρα η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 

απέναντι στη Λέστερ. Ένα γκολ 

χρειάστηκε η Σαουθάμπτον για 

να περάσει από την έδρα της 

Σέφιλντ Γιουνάιτεντ (1-0), γκολ 

στο φινάλε απέναντι στη 

Μπράιτον και βαθμός για τη 

Μπράιτον με το 1-1!  

Τότεναμ -Κρίσταλ Πάλας 4-0 

Η Τότεναμ θα μπορούσε να 

έχει φτάσει το σκορ απέναντι 

στην Κρίσταλ Πάλας σε πολύ 

μεγάλα επίπεδα, έχοντας πετύ-

χει τέσσερα γκολ από το 

πρώτο μέρος με τεράστια 

άνεση και δημιουργώντας ευ-

καιρίες γι' ακόμα περισσότερα 

τέρματα μέχρι και το φινάλε του 

παιχνιδιού! Ο Σον μόλις στο 

10ο λεπτό άνοιξε το σκορ με 

ωραία ατομική ενέργειά στέλ-

νοντας τη μπάλα χαμηλά στην 

απέναντι γωνία με σουτ μέσα 

από την περιοχή, για να έρθει 

το 2-0 από το αυτογκόλ του 

Φαν Άνολτ στο 20' στην παρεμ-

βολή του σε γέμισμα από τον 

Σερζ Οριέ. 

Στο 22ο λεπτό, με τα «σπι-

ρούνια» να μην αφήνουν καθό-

λου το πόδι από το γκάζι, ο Σον 

με τρομερό βολέ στην κίνηση 

από το δεύτερο δοκάρι από 

ασίστ του Οριέ έγραψε το 3-0, 

για να έρθει και το τέταρτο γκολ 

πριν την ολοκλήρωση του ημι-

χρόνου από τον Λαμέλα, έπειτα 

από ασίστ του Κέιν που απλά 

του «σέρβιρε» τη μπάλα. Αυτά 

τα τέσσερα γκολ ήταν υπεραρ-

κετά για τους τρεις βαθμούς, με 

το ξέσπασμα των 45 λεπτών 

να είναι ιδανικό πριν από το τα-

ξίδι στην Ελλάδα για το ματς με 

τον Ολυμπιακό στο Τσάμπιονς 

Λιγκ. 

 

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – 

Λέστερ 1-0 

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 

πέρασε πολύ δύσκολες στι-

γμές στο παιχνίδι απέναντι στη 

Λέστερ, φτάνοντας τον κόσμο 

σε σημειο ν' ανησυχήσει για 

την κατάκτηση των βαθμών, 

αλλά και να εκφράσει δυσαρέ-

σκεια με την εικόνα που πα-

ρουσίαζε το σύνολο του Όλε 

Γκούναρ Σόλσκιερ στον αγωνι-

στικό χώρο. Ναι μεν ήρθε το 

γκολ με τον Μάρκους Ρά-

σφορντ να εκτελεί εύστοχα το 

πέναλτι που κέρδισε από τον 

Σογιούνκου στο 8ο λεπτό, 

αλλά από εκεί και πέρα κάθε 

άλλο παρά άνετο ήταν το ηλιό-

λουστο απόγευμα στο Μάντσε-

στερ. 

Οι «σφήκες» «τσίμπησαν» 

βαθμό και Άρσεναλ με ένα 

απίστευτο 2-2 

Ένα απίστευτο παιχνίδι με 

τέσσερα γκολ, ρυθμό... «ρο-

ντέου», πολλαπλές ευκαιρίες, 

μία Άρσεναλ που προηγήθηκε 

με 2-0, μία φανταστική Γουότ-

φορντ η οποία «κατάπιε» την 

αντίπαλη ομάδα της και ισοφά-

ρισε σε 2-2 φάνηκαν αρκετά, 

για να ολοκληρώσουν το... 

«τσίμπημα» των «χόρνετς» 

απέναντι στους «κανονιέρη-

δες». 

Μετά από ένα εντυπωσιακό 

90λεπτο, με φάσεις, γρήγορο 

ρυθμό, ανατροπή σκορ και συ-

ναισθημάτων, Γουότφορντ και 

Άρσεναλ πρόσφεραν απλό-

χερα γκολ και θέαμα σε όσους 

παρακολούθησαν το ματς για 

την δεύτερη ημέρα δράσης της 

6ης αγωνιστικής και εν τέλει 

κατέληξαν στο ισόπαλο 2-2. 

Νίκη... καναρινάτη κόντρα 

στην προβληματική Σίτι! 

Μια... καναρινάτη νίκη με 

σκορ 3-2 πήρε επί της Μάντσε-

στερ Σίτι η Νόριτς, που ξεγύ-

μνωσε την άμυνα των 

πρωταθλητών και έκανε την 

έκπληξη της σεζόν μέχρι τώρα 

σταματώντας σερί 18 αήττη-

των αγώνων για την ομάδα του 

Πεπ Γκουαρδιόλα. Ξανά γκολ ο 

Τίμου Πούκι, που συνεχίζει να 

καταδιώκει τον Σέρχιο Αγουέρο 

με τον οποίο μείωσαν προσω-

ρινά οι «πολίτες» -συν μία 

ασίστ για τον Φινλανδό! 

«Φωτιά» οι Τσέλσι και Τότεναμ, με χίλια ζόρια και γκρίνια η Γιουνάιτεντ

Έδειξε πυγμή και μαχητικότητα η Σαλαμίνα

Ο «Μέσι» επιστρέφει στις 

προπονήσεις τον Δεκέμβριο

Ο Tom Loizou με τους συνεργάτες του σε ρόλο κατασκόπου κάτω από το άγρυπνο μάτι του Χριστάκη Δίπλα στην ομάδα του πάντα ο Πρόεδρος

Mιά αφηνιασμένη Σαλαμίνα άφησε πίσω της την κακή της 
εμφάνιση της περασμένης εβδομάδας και κάρφωσε στον 

τοίχο την Tower Hamlets κερδίζοντάς την με 2-0 για το Κύπελλο 
FA Vase 2ης qualifying round. Από το πρώτο λεπτό η Σαλαμίνα 
έδειξε ποιος θα ήταν το αφεντικό στο παιχνίδι, επέβαλε τον 
ρυθμό της και έκανε συχνές επισκέψεις στα καρέ της Tower 

Η πρώτη ευκαιρία όμως του αγώνα έγινε από την αντίπαλη 
ομάδα όπου το σιoύτ βρήκε το δοκάρι. Αυτή ήταν η πρώτη ευ-
καιρία για τους αντιπάλους. 

Ανασυντάχθηκε η Σαλαμίνα και κέρδισε ένα φάουλ έξω από 
την επανορθωτική, την εκτέλεση ανέλαβε ο Sean Johnson, το 
σιούτ του δυνατό απέκρουσε προσωρινά το τείχος που στήθηκε 
μπροστά του, στην επιστροφή και στη σύγχυση ο Intri Papai 
την στέλλει στα δίκτυα για το 1-0. 

Μέχρι το 45λεπτο χάθηκαν καλές ευκαιρίες και από τις δύο 
ομάδες, αλλά κέρβερος για την ομάδα μας στάθηκε ο τερματο-
φύλακας Tyler Forde που με τις απίθανες αποκρούσεις του 
άφησε ανέπαφα τα δίκτυά του. 

Στο Β μέρος η Towers Hamlets πίεσε τη Σαλαμίνα για ισοφά-
ριση αφήνοντας διαδρό μους για τον George Lutaaya και Deniz 
Mehmet που έμπαιναν σφήνα από τα πλάγια. 

Δύο αλλαγές ετοιμάζει η Σαλαμίνα που θα την κάνουν πιο 
επικίνδυνη με τα ξεκούραστα πόδια του Josh Gratham και 
Courtney Austin που αντικατάστησαν τον Denis και Intri. 

Στο 73’ ήρθε και το δεύτερο τέρμα για τη Σαλαμίνα, ήταν ο 
Courtney βρήκε τον Josh Grantham που με ένα καταπληκτικό 
σιούτ έκανε το 2-0 για να οδηγήσει τη Σαλαμίνα στον επόμενο 
γύρο. 

Η Σαλαμίνα αγωνίστηκε με τους Tyler Forde, John Kyriacou, 

Lee White, Ryan Hervel, Andy Anastasiou, Luke Durnin, Ri-
chard Georgiou, Sean Johnson, Irnti Rapai, Deniz Mehmet, 
George Lutaaya. Subs: Josh Grantham, Courtney Austin, 
George Atkinson, Antonio Michael, Jamie Smith, Xavier Plo-
wright. 

Στον επόμενο γύρο η Σαλαμίνα αντιμετωπίζει την Eynesbury 
Rovers το Σάββατο 12 Νοεμβρίου στο γήπεδο της στις 3.00μμ 
το απόγευμα. Όλοι εκεί να σταθούμε δίπλα στην ομάδα μας.



George MIchaelides
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Ολοταχώς για τον τίτλο οι 

Άγιοι, καθάρισαν την Ampthill 

Town με 4-1 και σκαρφάλωσαν 

για μια ακόμη φορά στην κο-

ρυφή με τέρματα από τους 

Nayan Tajbakhsh, Javonne 

Mollon και 2 τέρματα από τον 

Courtney Massay. 

Η ιστοσελίδα Sigma Live σε 

άρθρο της στις 15/9/2019 

εγκωμιάζει την ομάδα των 

Αγίων με αυτό το άρθρο. 

«Κάνουν φασαρία» 

στην Αγγλία 

οι ομογενείς «Άγιοι» 

Κάνει πραγματικό «σαματά» 

στο Λονδίνο η ποδοσφαιρική 

ομάδα του «Αγίου Παντελεή-

μονα». Ξεκινώντας από τα 

αλώνια, οδεύει με ταχύτητες 

που αναγκάζουν τον Αγγλικό 

τύπο να ασχοληθεί, στα σαλό-

νια του ημιεπαγγελματικού πο-

δοσφαίρου της χώρας. 

Η ομάδα της εκκλησίας με 

Ε/κ προπονητή, απόδημο από 

την Αγία Βαρβάρα και ρόστερ 

από Ε/κ, Έλληνες και μερικούς 

Βρετανούς, προκαλεί πάταγο 

με την πορεία της στην Κατη-

γορία 1 του Σπάρταν Σαουθ 

Μιντλαντς, επίπεδο που απο-

τελεί κομμάτι της περίφημης 

Βρετανικής Ομοσπονδίας Πο-

δοσφαίρου. 

Αφού μέσα σε τρία χρόνια 

κατάφερε να ανέλθει κατηγο-

ρίες, κατακτώντας πρωταθλή-

ματα, τα δύο εκ των οποίων 

αήττητη, άρχισε τη φετινή 

σεζόν φουριόζα και πανέτοιμη 

να κάνει άλλο ένα ποδοσφαι-

ρικό θαύμα. 

Στηριζόμενη μόνο στην 

αγάπη και το υστέρημα της κοι-

νωνίας της εκκλησίας του 

Αγίου Παντελεήμονα – που 

διατηρεί το ελληνικό φρόνημα 

και τους δεσμούς με τις δύο 

πατρίδες ψηλά – κερδίζει όλο 

και περισσότερα φώτα δημο-

σιότητας, αναγκάζοντας γνω-

στούς και αγνώστους, όχι μόνο 

να χειροκροτούν αλλά και να 

ψάχνουν περισσότερα για την 

ιστορία της. 

Στο φετινό μαραθώνιο μετρά 

ήδη πέντε νίκες και μία ισοπα-

λία, με συντελεστή τερμάτων 

28-8 και κατέχει ήδη την 

πρώτη θέση στο σχετικό πί-

νακα. Με δεδομένο πως προ-

βιβάζονται οι τέσσερις πρώτες 

ομάδες του πρωταθλήματος 

θεωρείται σχεδόν δεδομένο ότι 

θα καταφέρει και φέτος να πάει 

μια κατηγορία ψηλότερα, επε-

κτείνοντας το ρεκόρ των τεσ-

σάρων κατηγοριών από το 

2015. 

Ιστορία σαν παραμύθι… 

Η ιστορία της ομάδας μοιάζει 

με παραμύθι καθώς το μακρινό 

πλέον 2015 και συγκεκριμένα 

την 16η Μαίου, λίγα άτομα, με-

τρημένα στα δάκτυλα των δύο 

χεριών αποφάσισαν, μέσω της 

ελληνορθόδοξης κοινότητας 

του Αγίου Παντελεήμονα να 

ιδρύσουν ποδοσφαιρικό σύλ-

λογο. Ο Άγιος Παντελεήμονας 

(St. Panteleimon FC) έγινε η 

πρώτη ομογενειακή ομάδα 

που μετέχει στα πρωταθλή-

ματα της Αγγλίας επιτελώντας 

πάνω από όλα κοινωνικό έργο! 

Εμπνευστής του ποδοσφαι-

ρικού συλλόγου ήταν ο Ναυ-

πλιώτης ιερέας του Λονδίνου, 

Αναστάσιος Σαλαπάτας. Κορυ-

φαία φυσιογνωμία ωστόσο ο 

εξ Αγίας Βαρβάρας απόδημος 

Κύπριος Γιώργος Φραγκέ-

σκου. Προπονητής της ομάδας 

από την πρώτη μέρα ίδρυσης 

του συλλόγου μέχρι και σή-

μερα. Ο εμπνευστής και καθο-

δηγητής, λένε οι ίδιοι 

ποδοσφαιριστές, που του ανα-

γνωρίζουν την «ποδοσφαιρική 

βουλιμία» να ωθήσει την 

ομάδα μέχρι και τα επαγγελμα-

τικά πρωταθλήματα. Έχοντας 

στο ρόστερ και τον γιο του Μι-

χάλη Φραγκέσκου και το γα-

μπρό του Τζεβόν Μαλόι, τους 

οποίους όμως αντιμετωπίζει 

ως μέρος του συνόλου, στέλνει 

μήνυμα ότι πάνω από όλα είναι 

η ομάδα. Μέχρι στιγμής τα κα-

ταφέρνει περίφημα. Και εις 

ανώτερα.    

   

• 15.09.2019 14:13 
Κύπρος Sigmalive 

Αναπνέουν κορυφή οι «Άγιοι»

Παιχνίδι για γερά νεύρα παί-

χτηκε στο Southgate School. 

Αποέλ και Κώμη Κεπήρ 

έδωσαν τα ρέστα τους με απο-

τέλεσμα να μοιραστούν τέρ-

ματα και βαθμούς. 

Τόσο το Αποέλ όσο και η 

Κώμη Κεπήρ εκφράζουν 

πολλά παράπονα από τη διαι-

τησία Housein. Το Αποέλ για 

καταλόγιση πέναλτι εις βάρος 

της ομάδας του όταν ο τερμα-

τοφύλακας Emanuel Ocaside 

κοντραρίστηκε με επιθετικό της 

Κώμη Κεπήρ. 

Από την άλλη οι Κωμήτες 

εκεί που νόμιζαν ότι θα έφευ-

γαν με το τρίποντο μετά το 

90λεπτο, ο διαιτητής κράτησε 

7 λεπτά καθυστέρηση και το 

Αποέλ στο παραπέντε ισοφά-

ρισε. 

Όπως και να έχουν τα πρά-

γματα, ο αγώνας ήταν αθλητο-

πρεπέστατος εκ μέρους των 

παικτών και ιθυνόντων και 

αυτό είναι που μετράει περισ-

σότερο. 

Τον χορό των έξι τερμάτων 

άνοιξε ο George Dustapasidis 

στο 45λεπτο για να συνεχίσουν 

οι Κωμήτες να πιέζουν και να 

κάνουν το 2-0 με ωραίο σιούτ 

του Antony Georgiou στο 40’. 

Η πρώτη διαμαρτυρία από 

πλευράς των Αποελιστών έρ-

χεται στο 44’ όταν τέρμα τους 

το ακυρώνει ο βοηθός διαιτη-

τής Γερασίμου. 

Στο Β μέρος παίχτηκε το πιο 

καλό παιχνίδι. Οι οδηγίες των 

δυο προπονητών Chris Za-

charia και Mario Christou ήταν 

φούλ επίθεση και αυτό έγινε, η 

μπάλα ανεβοκατέβαινε σαν 

αστραπή από μια εστία στην 

άλλη. 

Στο 70’ κερδίζει πέναλτι το 

Αποέλ και ο Δημήτρης Φρα-

γκεσκίδης εύστοχα κάνει το 2-

2. 

Σειρά της Κώμης να κερδίσει 

πέναλτι και ο Anthony Geor-

giou στέλλει τη μπάλα στο 82’ 

στα δίκτυα για το 3-2 υπέρ της 

Κώμης. 

Από το 82’ μέχρι το 90’ χά-

θηκαν τεράστιες ευκαιρίες και 

από τις δυο ομάδες. Περάσαμε 

το 90λεπτο και κρατήθηκαν κά-

ποιες καθυστερήσεις από τον 

διαιτητή. Αυτός κρατάει το 

ρολόι, αυτός αποφασίζει πόσο 

θα είναι και έρχεται το 96λεπτο 

για να γίνει το σώσε με το 3-3 

γκολ που σημείωσε η Παπα-

κώστα. 

Κατά τα άλλα,  συγχαρητή-

ρια και στις δυο ομάδες για την 

απόδοση τους, σίγουρα θα φέ-

ρουν πολλούς πονοκεφάλους 

σε άλλες ομάδες. 

Διαφήμιση ποδοσφαίρου στο Κώμη Κεπηρ - Αποέλ

Αλώνησε στην κυριολεξία η 

Ανόρθωση στο LFA Sunday 

Challenge Cup, έβαλε μια 

ντουζίνα σε ένα αγώνα προ-

πόνησης. Έξι γκολ σε κάθε 

ημίχρονο, έτσι για να αποδεί-

ξει ότι το παροικιακό μας πο-

δόσφαιρο είναι πολύ ψηλά. 

Τα τέρματα για την Ανόρ-

θωση σημείωσαν ο Andre 6 

τέρματα, ο Luke 2, o Δημή-

τρης 2, o Adam Ali 1 και 

Gio 1.

Αλώνισε η Ανόρθωση

Τα άλλα αποτελέσματα 
Για το Πρωτάθλημα του 

ΚΟΠΑ οι Αρμένιοι κέρδισαν 
τη Cinar με 4-3. 

Έχασε η Ομόνοια 
Σε αγώνα για το LFA Sun-

day Challenge Trophy η 

Ομόνοια ηττήθηκε με 5-2 
από την Trabzounspor. 

7άρα ο Παναθηναϊκός 
Σε αγώνα για το LFA Sun-

day Challenge Trophy ο Πα-
ναθηναϊκός οδοστρωτήρας 
πέρασε και καθάρισε 7 με 7 

γκολς τη Stoke Newington 
και είναι πανηγυρικά στον 
επόμενο γύρο. 

Ο αγώνας έγινε στο En-
field Playing Fields Astro, 
Great Cambridge Road στο 
Enfield.

Ισοπαλία έφερε το Haringey Borough στο παιχνίδι με την Cray Wanderers το Σάββατο το 

απόγευμα. Μακριά από τις καλές του εμφανίσεις το Haringey πέταξε 2 βαθμούς.

Aπώλεσε βαθμούς το Haringey Borough

Το σφυκτοδεμένο συγκρότημα της Κώμης Κεπήρ Το αξιόμαχο συγκρότημα του Αποέλ

Ο προπονητής  

Ντίνος Ιπποκράτους

Πάλι έκανε το θαύμα του, 

 ο Andre κάρφωσε τη  

μπάλα στα δίκτυα 6 φορές



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. 

 
Tα Ελληνικά Παροικιακά Σχολεία του ΣΕΓ που έκλεισαν 

 για τις καλοκαιρινές διακοπές, ανοίγουν στις 14.09.2019. 
Αναλυτικά όλες τις λεπτομέρειες για τα σχολεία που 

ανήκουν στον Σύλλογο Ελλήνων Γονέων έχουν ως εξής: 
• Το Ελληνικό παροικιακό σχολείο Hazelwood του ΣΕΓ που συνέρ-

χεται στο ομώνυμο σχολείο στη Hazelwood Lane N13 κάθε Σάβ-
βατο έκλεισε για τις καλοκαιρινές διακοπές και ανοίγει το Σάββατο 
14 Σεπτεμβρίου. 
• Το Ελληνικό παροικιακό σχολείο Gof’s του ΣΕΓ που συνέρχεται 
κάθε Σάββατο στο ομώνυμο σχολείο στη Gof’s Lane, Cheshunt 
έκλεισε για τις καλοκαιρινές διακοπές και ανοίγει το Σάββατο 14 
Σεπτεμβρίου. 
• Το Ελληνικό παροικιακό σχολείο Queenswell του ΣΕΓ που συ-
νέρχεται κάθε Σάββατο στη Woodside Lane στο Finchley Catholic 
School έκλεισε για τις καλοκαιρινές διακοπές και ανοίγει το Σάβ-
βατο 14 Σεπτεμβρίου. 
• Το Ελληνικό παροικιακό σχολείο Ashmole του ΣΕΓ που συνέρχε-
ται κάθε Σάββατο στο σχολείο Ακαδημίας Ashmole στη Cecil Road, 
London N14, έκλεισε για τις καλοκαιρινές διακοπές και ανοίγει το 
Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου. 
• Το Ελληνικό παροικιακό σχολείο Gearies του ΣΕΓ που συνέρχεται 
κάθε Σάββατο στο ομώνυμο σχολείο στην Gearies Hill Ilford, 
έκλεισε για τις καλοκαιρινές διακοπές και ανοίγει το Σάββατο 14 
Σεπτεμβρίου. 
• Το Ελληνικό παροικιακό σχολείο Hazelwood του ΣΕΓ που συνέρ-
χεται κάθε Σάββατο απόγευμα στο ομώνυμο σχολείο στην Hazel-
wood Lane N13, έκλεισε για τις καλοκαιρινές διακοπές και ανοίγει 
το Σάββατο απόγευμα 14 Σεπτεμβρίου. 
• Το Ελληνικό παροικιακό σχολείο Rushcroft του ΣΕΓ που συνέρ-
χεται κάθε Τετάρτη στο ομώνυμο σχολείο στη Rushcroft Road, 
London E4 έκλεισε για τις καλοκαιρινές διακοπές και ανοίγει την 
Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου. 
• Τα Γραφεία του ΣΕΓ που έκλεισαν για τις καλοκαιρινές διακοπές,  
άνοιξαν στις 27 Αυγούστου. - Aντώνης Αντωνιάδης. 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

24 Σεπτεμβρίου (Τρίτη) 
• Το ΑΚΕΛ Βρετανίας καλεί ανοικτό Πολιτικό Ακτίβ στο Κοινοτικό 
Κέντρο, Earlham Grove N22 5HJ, στις 7.30μμ για τα μέλη και φί-
λους του. Ομιλητής ο Στέφανος Στεφάνου, μέλος Π.Γ. και εκπρό-
σωπος Τύπου Κ.Ε. ΑΚΕΛ. Όλοι ευπρόσδεκτοι. 
• Η Ελευθερία Αρβανιτάκη θα βρίσκεται στο Λονδίνο για ακόμη μια 
συναυλία στο Barbican Centre, όπου έδωσε τις άλλες της παρουσιά-
σεις. Η Ελευθερία έχει παρουσιάσει την Κυπριακή και Ελληνική μου-
σική στις 5 Ηπείρους του Ημισφαιρίου.  

27 Σεπτεμβρίου (Παρασκευή) 
• Η ΕΔΕΚ Βρετανίας οργανώνει συγκέντρωση για τις νεώτερες εξε-
λίξεις του Κυπριακού. Ομιλητής ο Πρόεδρος Μαρίνος Σιζόπουλος 
στις 7μμ στην Κυπριακή Αδελφότητα, Britannia Road, London N12 
9RU. Ακολυθεί δεξίωση. Τηλ. Μ. Κασιής 079 49 211155. 

28 Σεπτεμβρίου (Σάββατο) 
• Το θεατρικό έργο «Αμερικάνα» παρουσιάζεται στο Ελληνικό  
Κέντρο, 16-18 Paddington Street, W1U 5AS στις 8.00μμ. Τα εισι-
τήρια προπωλούνται στις τιμές £15 και £12. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες τηλ. 020 7487 5060 / email: press@helleniccentre.org 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

2 Οκτωβρίου (Τετάρτη) 
• Η Επιτροπή του Συνδέσμου Κυπρίων «Cypriot Elders in Enfield» 
συνέρχεται σε συνεδρία στις 10πμ στο Community House, 
311 Fore Street, Edmonton N9. Θα συζητηθούν σοβαρά θέματα 
που καθιστούν την παρουσία όλων των μελών απαραίτητη. 

9 Οκτωβρίου (Τετάρτη) 
• Οργανώνεται συγκέντρωση με θέμα «Η Κωνσταντινούπολη και 
οι Έλληνες της Πόλης μέσα από τους αιώνες». Ομιλητές οι δόκτο-
ρες Ε. Χρυσός και G. Βασσιάδης, στο Ελληνικό Κέντρο 16-18 
Paddington Street, W1U 5AS στις 7.00 μμ.  

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. 

Antonis Antoniades
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Γωνιά Παροικιακής ποίησης 

• If plan ‘A’ fails, remember you have 25 letters left! 
• Αν αποτύχει το σχέδιο ‘Α’, να θυμάσαι έχουμε 

ακόμη 23 υπόλοιπο! 

Ερμηνεία: 
Να μην απογοητευόμεθα ποτέ στη ζωή! Έχουμε δυνά-

μεις να αντεπεξέλθουμε από τα προβλήματα, δυσκολίες 

και αδιέξοδα που  μας κυνηγούν! 

Λόγια Νηστεμένα
Ειρήναρχος Στεφάνου

Πόσες φορές ξενύχτησα
Της Eύας Λυσάνδρου (Άγιος Ανδρόνικος)

Πόσες φορές ξενύχτησα εις το προσκέφαλό σου 
πόσες φορές μοιράστηκα σαν μάνα τον καημό σου. 
Εγώ σε παρηγόρησα στου πόνου σου την ώρα, 
και εσύ με τόση απονιά με εγκαταλείπεις τώρα. 
Βαρύς είναι ο πόνος μου και η πίκρα μου μεγάλη. 
Αχάριστε και άπονε να τόβρεις από άλλη. 

Όλα για την αγάπη σου τα έκανα θυσία 

και εσύ με αφήνεις έρημη, γκρεμίζεις εκκλησία. 
Αφού η καρδιά σου βάσταξε το σπίτι μας να κλείσεις 
φύγε λοιπόν και πήγαινε και μην ξαναγυρίσεις. 
Πόσες φορές ξενύχτησα, 

τις πίκρες που ετράβηξα για σένα τις ξεχνάω, 
ούτε σε σκέφτομαι λεπτόν, ούτε σε αγαπάω. 

Μού’χεις κάνει τη ζωή μου ένα μαρτύριο 

αχάριστε, σατράπη, είσαι για μένα δηλητήριο. 
Όλα τα έχασα για σένα και η ψυχή μου ράγισε, 
δεν αντέχω άλλο πιά μ’ άναψες εσύ φωτιά. 

Καλό φθινόπωρο εις όλους.

Τα πάντα έχουν μιαν αρχή, απ’ το μηδέν αρχίζουν, 

πορεία, δρόμους στη ζωή, θα προσπαθήσουνε στη γη, 

τροχό τους να γυρίζουν! 

Γράφουν την Ιστορία τους, με τα δικά τους χέρια, 

μελέτη, πέννα και χαρτί, με πάθη, βία και πυγμή, 

μέχρι ζωής το τέρμα! 

Όλα στο τέλος θα κριθούν, θάρθει βαθμολογία, 

κι ανάλογα στο διάβασμα, το χρονικό τους πέρασμα, 

βίου απολογία! 

Ο βασικός υπεύθυνος, η ίδια η ζωή μας, 

σκέψη και συμπεριφορά, ο νους, ιδέες, τα μυαλά, 

και η διαγωγή μας! 

Αυτά μάς κρίνουν τελικά, στα Έργα μας η Βάση, 

και ο δικός μας εαυτός, σαν μάρτυρας και νομικός, 

αυστηρά θα μας δικάσει! 

Και την απόφαση κανείς, δεν μπόρει ν’ ανατρέψει, 

ωσάν της Γης, αδιάφθορος, το πρέπον και το δίκαιον, 

τιμή θα βασιλέψει! 
01/09/19

Βίου Απολογία
Του Ειρήναρχου Στεφάνου
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Βίος και Πολιτεία (1987)  

ΠΕΜΠΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 22:00 Κωμωδία με 

τους Γ. Κιμούλη, Β. Μπάρμπα κ.ά. Ένας ιδιοφυής 

ηλεκτρονικός, είναι υπάλληλος 

του «Τηλεπικοινωνιακού Ορ-

γανισμού Ελλάδος» και φαί-

νεται πως είναι ο μόνος που 

μοιάζει να μην έχει ενσωμα-

τωθεί πλήρως στο παμφάγο 

σύστημα. Όντας μέλος της 

επαναστατικής οργάνωσης 

Συνταγματικός Αγώνας, που μάχεται ενάντια στην 

αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης, συνδέει τον κο-

μπιούτερ του διοικητού του "Τ.Ο.Ε." μ' έναν εκρηκτικό 

μηχανισμό, απειλώντας έτσι να καταστρέψει τις τη-

λεπικοινωνίες της χώρας, αν δεν του επιτρέψουν 

να εκπέμψει από την τηλεόραση το επαναστατικό 

του μήνυμα.   
Το Γέλιο Βγήκε από τον Παράδεισο (1963)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  21:00 Κωμωδία 

με τους Δ. Παπαγιαννόπουλο, Γ. Κωνσταντίνου, Ν. 

Ρίζο κ.ά. Ο Ξενοφών, ιδιοκτήτης εργοστασίου, αρ-

νείται να δώσει την συγκατάθεση του στην κόρη του 

Λίζα να παντρευτεί τον συμφοιτητή της Μπιλ, προ-

ορίζοντας για γαμπρό του τον αγαθό και ελαφρό-

μυαλο συνεταίρο του Προκόπη...  
Γης Μαδιάμ (1969)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 22:30 Κωμωδία 

με τους Θ. Βέγγο, Α. Παπαδόπουλο κ.ά. Ένας μυ-

στικός αστυνομικός αναλαμβάνει να βρει και να επα-

ναφέρει στην οικογένεια του, ένα πλουσιοκόριτσο 

που το έσκασε από το σπίτι.  

Μήτσος ο Ρεζίλης (1984)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  20:30 Κωμωδία με 

τους Σ. Μουστάκα, Μ. Φωτόπουλο, Ν. Ρίζο κ.ά. Πα-

ρόλο που οι μητέρες τους ήταν αντίπαλες καφετζού-

δες  στο μαχαλά, ο Μήτσος και ο Σπίνος έμειναν οι 

καλύτεροι φίλοι. Μεγάλοι πλέον, αφού απέτυχαν ως 

νονοί της νύχτας, αποφασίζουν να ανοίξουν γραφείο 

συνοικεσίων.  

Η Βίλα των Οργίων (1964)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  21:55 Κωμωδία με 

τους Λ. Κωνσταντάρα, Κ. 

Αναλυτή, Δ. Παπαγιαννό-

πουλο, Α. Ντούζο, Γ. Βογια-

τζή κ.ά. Ο Αλέκος πιάνει επ' 

αυτοφώρω την γυναίκα του 

Εύα στην αγκαλιά του εργο-

δότη του Ζάβαλου. Όλοι τους 

θα οδηγηθούν στο τμήμα. Η 

κυρία Δάμνα προσπαθώντας να ξεφορτωθεί το 

καρνέ της με τα τηλέφωνα των πελατών της, το δίνει 

στη Βιολέτα, μια νεαρή κλέφτρα που βρίσκεται στο 

τμήμα για εξακρίβωση στοιχείων.  

Ο Ηλίας του 16ου (2008)  

KYΡIAKH 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  20:30 Κωμωδία με 

τους Π. Φιλιππίδη, Θ. Μπαζάκα, Θ. Τσαλταμπάση 

κ.ά. Τρείς φίλοι, ο Ηλίας, ο Βαγγέλης, και ο Θωμάς 

ζητούν απεγνωσμένα χρήματα και γι’αυτό αποφα-

σίζουν να κλέψουν το αφεντικό του Βαγγέλη, ιδιο-

κτήτη καφετέριας και ενεχυροδανειστή που φυλάει 

τα ενέχυρα στο σπίτι του. Για να μην τους αντιλη-

φθούν μάλιστα, θα ντύσουν τον Ηλία αστυνόμο, και 

θα φυλάει τσίλιες. Το σχέδιο προχωράει καλά, μέχρι 

που μια γυναίκα τον καλεί για υπόθεση κλοπής.  

Ο Γίγας της Κυψέλης (1968)  

KYΡIAKH 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  22:00  Κωμωδία με 

τους Ν. Ρίζο, Α. Τζανετάκο κ.ά. Αν και κοντός, ο ψι-

λικατζής  Νίκος, έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του 

και φλερτάρει τη ντίβα της γειτονιάς,  Κλάρα. Η υπη-

ρέτρια της Κλάρας, η Ζαμπέτα, από παρεξήγηση 

νομίζει ότι το κόρτε είναι για την ίδια. Όταν θα μάθει 

την αλήθεια, η απογοήτευση θα είναι μεγάλη και θα 

πάει στα μπουζούκια να ξεχάσει. Εκεί θα την προ-

τρέψουν να γίνει τραγουδίστρια, αφού έχει πολύ 

καλή φωνή. Σύντομα θα γίνει πρώτο όνομα... 

Ο Θύμιος τα ‘κανε Θάλασσα (1959)  

ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  21:40 Κωμωδία με 

τους Κ. Χατζηχρήστο, Ο. Μακρή κ.ά. Ο Θύμιος πάει 

στην Αθήνα από το χωριό του. Στο δρόμο θα σώσει 

τη Λίζα, στην απόπειρα της να αυτοκτονήσει. Στη 

διάρκεια του ταξιδιού τους με το τρένο, η Λίζα θα 

του διηγηθεί όλη την ιστορία που την οδήγησε σε 

αυτήν την τραγική κατάσταση. Ο Θύμιος προθυμο-

ποιείται να την βοηθήσει υποδυόμενος ένα γιατρό, 

με τον οποίο τηλεγράφησε η Λίζα στους δικούς της, 

ότι έχει παντρευτεί...   
Βαβυλωνία (1970)  

ΤΡΙΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  21:10 Κωμωδία με τους 

Α. Προύσαλη, Γ. Κοντούλη κ.ά. Στο Ναύπλιο το 1827, 

την περίοδο της σύστασης της πρώτης κυβέρνησης 

του Ελληνικού Κράτους, ένας Χιώτης, ένας Μωραί-

της, ένας Κύπριος, ένας Αθηναίος, ένας Αρβανίτης 

και ένας Ανατολίτης, θα βρεθούν στο χάνι του Μπα-

στιά. Εκεί έρχεται η τραγουδίστρια της όπερας Ρο-

ζίνα μαζί με τη συνοδεία της.   

Αυτό το Κάτι Άλλο! (1963)  

ΤΡΙΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  22:30 Κωμωδία με την 

Ά. Φόνσου, Λ. Κωνσταντάρα, Κ. Γιουλάκη, Μ. Κα-

ραγιάννη κ.ά. Ο Τέλης είναι ένα επιπόλαιος νέος 

που περνά τον καιρό του με γλέντια, ζώντας σε βά-

ρος της αδελφής και της θείας του. Για να μπορέσει 

να επιστρέψει το χρήματα που χρωστάει στο Στέλιο 

και να μην χάσει το εργοστάσιο, τη μοναδική περι-

ουσία που τους έχει απομείνει, δέχεται το προξενιό 

που του ετοίμασε η θεία του. Τον περιμένει όμως 

μια μεγάλη έκπληξη.  

Του Κουτρούλη ο Γάμος (1962)  

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  20:50 Κωμωδία με 

τους Γ. Γκιωνάκη, Γκ. Ντάλι κ.ά. Από μια παρεξή-

γηση, ο Μανώλης παριστάνει τον πρέσβη της Ου-

ζούνας και πολιορκεί την πλούσια Πέμυ. Στην προ-

σπάθεια του θα βρει σύμμαχο τον πατέρα της...

www.hellenictv.net 
t: 020 8292 7037
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ΠΕΜΠΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Wine Festival 2019: 

Παραδοσιακοί χοροί και 
τραγούδια από 
συγκροτήματα της Κύπρου 

22:00 Ελληνική Ταινία: 
Βίος και Πολιτεία  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Με το Φακό του Hellenic TV: 

Εκδήλωση της ΕΚΟ προς 
τιμήν του Ύπατου Αρμοστή  
στο ΗΒ Ευριπίδη Ευρυβιάδη 

21:00 Ελληνική Ταινία: Το Γέλιο 
Βγήκε από τον Παράδεισο 

22:30 Ελληνική Ταινία: Γης Μαδιάμ  
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  
12:00 Ειδήσεις 
14:00 Κύπριοι του Κόσμου 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 «Αύριο είναι Κυριακή» 

Η Εκπομπή της Εκκλησίας 
με τον Πρωτοπρεσβύτερο 
Ιωσήφ Παλιούρα.  

19:35 Με το Φακό του Hellenic TV: 
Ιερά πανήγυρις κοινότητας 
Αγίων Δώδεκα Αποστόλων 

20:30 Ελληνική Ταινία: 
Μήτσος ο Ρεζίλης 

21:55 Ελληνική Ταινία: 
Η Βίλα των Οργίων  

ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  
12:00 Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:10 «Διαλέγω Καριέρα» 

με την Ελευθερία Σωφρονίου 
19:50 «Πρόσωπα» 

με τον Βασίλη Παναγή 

20:30 Ελληνική Ταινία: 
Ο Ηλίας του 16ου  

22:00 Ελληνική Ταινία: 
Ο Γίγας της Κυψέλης  

ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 «Greekstories» 

με τον Αυγουστίνο Γαλιάσσο 
20:35 «Ανάδειξέ το» 

με τις Άννα Νικολαΐδη και 
Ρούλα Σκουρογιάννη  

21:450 Ελληνική Ταινία: 
Ο Θύμιος τα ‘κανε Θάλασσα 

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

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

με τον Πρωτοπρεσβύτερο 
Ιωσήφ Παλιούρα 

21:10 Ελληνική Ταινία: Βαβυλωνία 
22:30 Ελληνική Ταινία: 

Αυτό το Κάτι Άλλο  
ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  
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 
20:50 Ελληνική Ταινία: 

Του Κουτρούλη ο Γάμος  
22:30 Με τον Φακό του Hellenic: 

Η Ενθρόνιση του 
Αρχιεπισκόπου Θυατείρων 
Νικήτα στον Καθεδρικό Ναό 
της Αγίας του Θεού Σοφίας.

ΠΕΜΠΤΗ 12/9 
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  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/9 
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 14/9 
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 Άκου να Δείς (Ε) 
15.00 ΑrtCafe (Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
16.20 Κυπριώτικο Σκετς 

«Για το ππαράν τζιαι 
για το φύτσιον» 

16.50 Road Trip (Ε) 
17.20 Πεταλούδα (Ε) 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Aθλητικό Σάββατο   
ΚΥΡΙΑΚΗ 15/9 
05.30 Θεία Λειτουργία 
08.00 Καμώματα τζι Αρώματα 
09.00 Road Trip (Ε) 
09.30 Χωρίς Αποσκευές (Ε) 
10.00 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
11.30 Αμύνεσθαι Περί Πάτρης  
12.00 Ειδήσεις 
12.15 ΑrtCafe (Ε) 

13.15 Εu4u 
14.15 Τετ-Α-Τετ (Ε) 
15.30 Σπίτι στη Φύση (Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
16.15 Κυπριώτικο Σκετς 

«Για το ππαράν τζιαι 
για το φύτσιον» 

16.50 Χωρίς Αποσκευές (Ε) 
17.20 Πεταλούδα (Ε) 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Αθλητική Κυριακή   
ΔΕΥΤΕΡΑ 16/9 
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  
ΤΡΙΤΗ 17/9 
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  
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/9 
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

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.

Ένας Αξιοπρεπής Καζανόβας (1988) 

ΠΕΜΠΤΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 22:00 Κωμωδία με τους 
Νίκο Παπαναστασίου, Ισμήνη Καλέση, Νίκο Χύτα, 
Φρύνη Αρβανίτη και Τόνια Αδαμοπούλου. Ο Κοσμάς, 
ένας καταπιεστικός σύζυγος που αποφεύγει την ερω-
τική επαφή και τη δημιουργία οικογένειας, εγκαταλεί-
πεται από τη γυναίκα του. Όταν μένει αδέσμευτος, 
γνωρίζει άλλες γυναίκες στις οποίες όμως βρίσκει στοι-
χεία που του θυμίζουν τη σύζυγο του. Αποφασίζει λοι-
πόν να την φέρει πίσω και για να το καταφέρει αυτό, 
πρέπει να της υποσχεθεί ένα παιδί. Έτσι λοιπόν κατα-
στρώνει ένα σχέδιο. 

Ο Σπαγγοραμμένος (1967)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 21:00 Κωμωδία με 
τους Λάμπρο Κωνσταντάρα, Τζένη Ρουσσέα, Κατερίνα 
Γιουλάκη, Ανδρέα Μπάρκουλη, Μαρία Μπονέλου. Ο 
Λάμπρος Σκουντρής είναι ένας επιχειρηματίας που έχει 
στο μυαλό του μόνο την δουλειά και την οικονομία. Η 
μοναδική φορά που θα παρασυρθεί και θα το ρίξει έξω, 
ίσως αποδειχθεί μοιραία.  

Αν Όλες οι Γυναίκες (1967)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 22:20 Κω-
μωδία με τους Λάμπρο Κωνσταντάρα, Αλεξάνδρα Λα-
δικού, Μίρκα Καλατζοπούλου, Ερρίκο Μπριόλα, 
Χριστόφορο Νέζερ, Έφη Οικονόμου, Γιάννη Φέρμη, 
Αρτέμη Μάτσα, Σταύρο Ξενίδη. Σε μια μικρή χώρα όλοι 
οι άνδρες λείπουν στον πόλεμο και οι γυναίκες υποχρε-
ωτικά κάνουν όλες τις δουλειές, φροντίζοντας τα σπίτια, 
τα ζώα και τα κτήματα. Εντελώς αναπάντεχα ο πόλεμος 
τελειώνει και οι άντρες επιστρέφουν στα σπίτια τους. 
Την αρχική χαρά των γυναικών, σύντομα διαδέχεται η 
απογοήτευση, καθώς οι άντρες δεν έχουν το μυαλό 
τους στα συζυγικά τους καθήκοντα. Οι γυναίκες με αρ-
χηγό την Ειρήνη, αποφασίζουν να δράσουν.  

Τρία Πουλάκια Κάθονται (2003) 

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
20:30 Κωμωδία με τους Ζαχαρία 
Κεφαλογιάννη, Δημήτρη Πιατά, 
Νίκη Παλληκαράκη, Κατερίνα Πα-
πουτσάκη, Καίτη Παπανίκα, Χρή-
στο Λούλη, Όλγα Πολίτου, Δημήτρη 
Καλλιβωκά. Ο Δημοσθένης Ταξιάρ-
χης, επάγγελμα σανδαλοποιός, είναι ωραίος, άστατος 
και παλαβιάρης. Μαζί με τον φίλο του Σπύρο Γύρα, Δι-
οικητή της Αστυνομίας, τριγυρίζουν με τα ποδήλατά 

τους, ψάχνοντας τον ιδανικό έρωτα και το νόημα της 
ζωής.  

Πίσω Πόρτα (2000)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  22:05 Κοινωνική με 
τους Αλεξανδριανή Σικελιανού, Κωνσταντίνο Παπαδη-
μητρίου, Ιεροκλή Μιχαηλίδη, Χάρη Σώζο, Αντώνη Κα-
φετζόπουλος, Μαρία Σολωμού, Ευαγγελία Βαλσαμά. 
Κεντρικός ήρωας της «Πίσω Πόρτας» είναι ένα δεκα-
τριάχρονο αγόρι, ο Δημήτρης, γόνος ευκατάστατης οι-
κογένειας των Αθηνών. Όταν ο μεγαλοεργολάβος 
πατέρας του αυτοκτονεί εξαιτίας της πολεοδομίας, που 
απαγορεύει την ανέγερση του ουρανοξύστη του, ο μι-
κρός ξεκινά απότομα την πορεία του προς την ενηλι-
κίωση. Η απέχθεια προς τον καιροσκόπο νέο σύζυγο 
της μητέρας του θα τον ωθήσει σε μια πρώιμη έξοδο 
από το οικογενειακό καταφύγιο, αναζητώντας την 
εμπειρία της ζωής.  

Ο Τσαρλατάνος (1973)  

KYΡIAKH 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 20:45 
Κωμωδία με τους Θανάση Βέγγο, 
Σταύρο Ξενίδη, Διονύση Παπαγιαν-
νόπουλο, Αντώνη Παπαδόπουλο, 
Ευαγγελία Σαμιωτάκη. Ο Θανάσης 
εργάζεται σκληρά στην Γερμανία, για 
πολλά χρόνια, κάνοντας αιματηρές 
οικονομίες για να μπορέσει να γυρί-
σει στην Ελλάδα και να παντρέψει 
την αδελφή του Θανασώ. Όταν ο δά-
σκαλος του χωριού του γράφει ότι ο πατέρας του είναι 
άρρωστος, αποφασίζει να επαναπατριστεί άμεσα. Πη-
γαίνει στην τράπεζα για να αποσύρει ότι λεφτά έχει 
αποταμιεύσει τόσα χρόνια και ανακαλύπτει ότι η τρά-
πεζα έχει χρεοκοπήσει και άρα είναι εντελώς άφραγκος 
και δεν έχει ούτε τα λεφτά για το εισιτήριο επιστροφής. 

Η Άγνωστος (1956)  

KYΡIAKH 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  22:10 Δικαστικό δράμα 
με τους Αλέκο Αλεξανδράκη, Μίμη Φωτόπουλο, Λά-
μπρο Κωνσταντάρα, Βύρωνα Πάλλη, Μάρθα Καρα-
γιάννη, Ελένη Ζαφειρίου. Ο μικρός Άλκης αναζητά 
απεγνωσμένα την μητέρα του Λίνα. Αυτή εγκατέλειψε 
την οικογένεια και τον άνδρα της για κάποιον άλλο. Το 
μετάνιωσε, επέστρεψε ικετεύοντας τον άνδρα της να 
την συγχωρέσει αλλά αυτός την έδιωξε οριστικά από 
το σπίτι. Ο Άλκης μεγαλώνει και σπουδάζει νομικά, 

όπως και ο πατέρας του και ετοιμάζεται να αρχίσει την 
καριέρα του σαν δικηγόρος. 

Καυτά Ψυχρά κι Ανάποδα (1971) 

ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 21:40 Κωμωδία με τους 
Διονύση Παπαγιαννόπουλο, Αλέκο Τζανετάκο, Γιώργο 
Νέζο, Ελένη Δακορώνια και Γιώργο Βελέντζα.  Ένας ευ-
κατάστατος αλλά τσιγκούνης εργοδότης, ταλαιπωρεί 
τον φτωχό υπάλληλο του ο οποίος πληρώνετε με ελά-
χιστα λεφτά και δεν μπορεί να εξοικονομήσει χρήματα 
για να παντρευτεί την αγαπημένη του.  Ο εργοδότης 
του, γνωρίζει την αρραβωνιαστικιά του υπαλλήλου του  
και εγκρίνει έναν γάμο…  με τον άχρηστο γιο του, τον 
οποίο όμως προορίζει αντικαταστάτη και συνεχιστή της 
επιχείρησης.  

Της μιας Δραχμής τα Γιασεμιά (1962)  

ΤΡΙΤΗ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 21:00 Αισθηματικό μελό με 
τους Ορέστη Μακρή, Κατερίνα Βασιλάκου, Έφη Οικο-
νόμου, Κώστα Δούκα. Ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα θα 
γίνει η αιτία να γνωριστούν ο πλούσιος επιχειρηματίας 
Αλέξης, με την Άννα Μαρία νεαρή σπουδάστρια του 
Ωδείου. Η Άννα Μαρία είναι εγγονή ενός διάσημου, κά-
ποτε μαέστρου που τώρα γυρίζει τις ταβέρνες παίζο-
ντας μουσική και ζητιανεύοντας. Ο Αλέξης δεν της 
φανερώνει ότι είναι πλούσιος, αλλά και η Άννα κρατάει 
μυστική την καταγωγή της. 

1 5  Α υ γ ο ύ σ το υ  ( 1 9 9 6 )  

ΤΡΙΤΗ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 22:20 Περιπέτεια με τους 
Κώστα Κοτσιανίδη, Ελένη Καστάνη, Αλκίλα Καραζήση, 
Αμαλία Μουτούση, Αιμίλιο Χειλάκη, Θεοδώρα Τζήμου. 
Μια οικογένεια ξεκινά για την μεγάλη έξοδο του δεκα-
πενταύγουστου από την Αθήνα στην επαρχεία χωρίς 
να ξέρει τι την περιμένει. 

Διακοπές στην Αίγινα (1958)  

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 20:45 
Κωμωδία με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, 
Λάμπρο Κωνσταντάρα, Ανδρέα Μπάρ-
κουλη, Θανάση Βέγγο, Αλέκα Στρατη-
γού. Ο δημοσιογράφος Τζόνης, έρχεται 
στην Αίγινα μαζί με την κόρη του Αλίκη 
για δουλειές, αλλά και για διακοπές. Στο 
λιμάνι η Αλίκη θα γνωριστεί με  τον Ζαν, 
απόγονο μεγάλης αρχοντικής οικογένειας του νησιού, 
ο οποίος δε θα της αποκαλύψει την πραγματική του 
ταυτότητα αλλά θα της παρουσιαστεί σαν τον μπεκρή 
του νησιού.

ΠΕΜΠΤΗ 19/9 

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) 

17.20 Καμώματα τζι’ Αρώ-

ματα 

18.00 Ειδησεις 

19.05 Χάλκινα Χρόνια 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/9 

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) 

17.20 Καμώματα τζι’ Αρώματα 

18.00 Ειδησεις 

19.05 Χάλκινα Χρόνια 

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/9 

06.15 Βήματα στην άμμο (Ε) 

06.45 Καμώματα τζι’ Αρώ-

ματα 

08.30 Χάλκινα Χρόνια 

10.30 Road Trip (E) 

11.00 Φάκελοι Κύπρου 

12.00 Ειδήσεις 

12.15 Προσωπογραφίες (Ε) 

13.00 Πεταλούδα (Ε) 

14.00 Κύπριοι του κόσμου (Ε) 

15.00 ArtCafe (Ε) 

16.00 Ειδήσεις 

16.15 Κυπριώτικο Σκετς 

16.50 Road Trip E) 

17.20 Πεταλούδα (Ε) 

18.00 Ειδησεις 

19.05 Αθλητικό Σάββατο 

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/09 

05.30 Θεία Λειτουργία 

08.10 Καμώματα τζι’ Αρώ-

ματα 

09.15 Road Trip (E) 

09.40 Χωρίς Αποσκευές (Ε) 

10.30 EU4U 

11.30 Αμύνεσθαι Περί Πάτρης 

12.00 Ειδήσεις 

12.15 ArtCafe (Ε) 

13.15 Ποπ Κορν 

14.15 Tet-A-Tet (E) 

15.30 Σπίτι στη Φύση (E) 

16.00 Ειδήσεις 

16.15 Κυπριώτικο Σκετς 

16.50 Χωρίς Αποσκευές (Ε) 

17.20 Πεταλούδα (Ε) 

18.00 Ειδησεις 

19.05 Αθλητική Κυριακή 

ΔΕΥΤΕΡΑ 23/9 

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) 

17.00 Καμώματα τζι’ Αρώματα 

18.00 Ειδησεις 

19.05 Χάλκινα Χρόνια 

ΤΡΙΤΗ 24/9 

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) 

17.00 «Καμώματα τζι’ Αρώματα 

18.00 Ειδησεις 

19.05 Χάλκινα Χρόνια 

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/9 

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) 

17.25 Καμώματα τζι’ Αρώματα 

18.00 Ειδησεις 

19.05 Χάλκινα Χρόνια 
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ΠΕΜΠΤΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
00:00 Σύνδεση με ΡΙΚ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα – Ενημερωτική 

Εκπομπή ΡΙΚ 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ 
19:05 Κυπριακή Σειρά: Χάλκινα Χρόνια - 

ΡΙΚ 
20:00 Wine Festival 2019 
20:40 Σύνδεση με ΡΙΚ 
22:00 Ελληνική Ταινία:  Ένας Αξιοπρεπής 

Καζανόβας 
23:55 Σύνδεση με ΡΙΚ  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
00:00 Σύνδεση με ΡΙΚ 
11:00 Από Μέρα σε Μέρα – Ενημερωτική 

Εκπομπή ΡΙΚ 
17:25 Καμώματα τζ Αρώματα – ΡΙΚ 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ 
19:05 Κυπριακή Σειρά: Χάλκινα Χρόνια -ΡΙΚ. 
20:00 Με τον Φακό του Hellenic TV: Ομιλίες 

από την Ενθρόνιση του Αρχιεπισκό-
που Θυατείρων κ Μεγάλης Βρετανίας 
κ.Νικήτα  

21:00 Ελληνική Ταινία: 
Ο Σπαγγοραμμένος 

22:20 Ελληνική Ταινία: Αν όλες οι Γυναίκες 
23:55 Σύνδεση με ΡΙΚ  

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
00:00 Σύνδεση με ΡΙΚ 
12:00 Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ 
14:00 Κύπριοι του Κόσμου - ΡΙΚ 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ 
19:05 Αύριο είναι Κυριακή - η Εκπομπή της 

Εκκλησίας με τον Πρωτοπρεσβύτερο 
πατέρα Ιωσήφ Παλιούρα 

19:35 Με τον Φακό του Hellenic TV: Παρου-
σίαση βιβλίου για το χωριό Άγιος Θε-
όδωρος Καρπασίας του συγγραφέα 
Λεωνίδα Λεωνίδου 

20:30 Ελληνική Ταινία: Τρία πουλάκια κάθο-
νται 

22:05 Ελληνική Ταινία: Πίσω πόρτα  
23:55 Σύνδεση με ΡΙΚ  

KYΡIAKH 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
00:00 ύνδεση με ΡΙΚ 
12:00 Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ 
19:10 Διαλέγω Καριέρα με την Ελευθερία 

Σωφρονίου 
19:50 Πρόσωπα με τον Βασίλη Παναγή  

20:45 Ελληνική Ταινία: Ο Τσαρλατάνος 
22:10 Ελληνική Ταινία: Η Άγνωστος 
23:55 Σύνδεση με ΡΙΚ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
00:00 Σύνδεση με ΡΙΚ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα – Ενημερωτική 
Εκπομπή ΡΙΚ 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ 
19:05  Κυπριακή Σειρά: Χάλκινα Χρόνια - 

ΡΙΚ 
20:00 Greekstories:  Αυγουστίνος Γαλιάσ-

σος 
20:40 'Ανάδειξέ το' με την Άννα Νικολαΐδη 
και την Ρούλα Σκουρογιάννη  
21:40 Ελληνική Ταινία: Καυτά Ψυχρά κι 

Ανάποδα 
23:00 Το ταξίδι της ζωής με την  Άντζυ Λου-

πέσκου, Διαισθητική Ψυχολόγο και  
Υπνοθεραπεύτρια 

23:55 Σύνδεση με ΡΙΚ  

ΤΡΙΤΗ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
00:00 Σύνδεση με ΡΙΚ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα – Ενημερωτική 

Εκπομπή ΡΙΚ 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ 
19:05 Κυπριακή Σειρά: Χάλκινα Χρόνια - 
ΡΙΚ 
20:00 Δράξασθε παιδείας με τον Πρωτο-
πρεσβύτερο πατέρα Ιωσήφ Παλιούρα 
21:00 Ελληνική Ταινία: Της μιας Δραχμής τα 

Γιασεμιά 
22:20 Ελληνική Ταινία: 15 Αυγούστου 
23:55 Σύνδεση με ΡΙΚ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
00:00 Σύνδεση με ΡΙΚ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα – Ενημερωτική 

Εκπομπή ΡΙΚ 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ 
19:05 Νέα Κυπριακή Σειρά: Χάλκινα Χρόνια 

- ΡΙΚ 
20:00Οι Ταινίες της Εβδομάδας με την Βα-
σούλα Χριστοδούλου 
20:45 Ελληνική Ταινία: Διακοπές στην Αί-

γινα 
22:30 Με τον Φακό του Hellenic TV: Go 
Greek 
23:55 Σύνδεση με ΡΙΚ
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T
he UN is and will conti-

nue to be guided by  

relevant Security Council 

resolutions and has not        

received formal information 

on plans to open Varosha, 

the Secretary General Spokes-

person Stéphane Dujarric has 

said. 

He was asked during a       

briefing on Monday at the UN 

headquarters about statements 

made recently by the Turkish 

Foreign Minister Mevlut Cavu-

soglu that the Turkish side is 

ready to open the occupied 

fenced off town of Varosha.  

Dujarric was particularly asked 

on the fact that he had expres-

sed concern about statements 

made by the Israeli Prime       

Minister on West Bank. 

“I would let the compare and 

contrast of different files to      

you. We will take each issue 

separately. The issue that you 

mentioned regarding Cyprus      

is obviously important and sen-

sitive in the context of Cyprus. 

We’re monitoring the situation 

closing and continuously. The 

UN is and will continue to be 

guided by relevant Security 

Council resolutions. The UN 

has not received any formal      

information on plans to open 

Varosha”, he pointed out. 

The UNSG Spokesperson 

also quoted UN resolution 550: 

“Considers attempts to settle 

any part of Varosha by people 

other than its inhabitants as       

inadmissible.” 

He went on to say that “any 

UN involvement in planning      

implementation of potential 

measures related to Varosha 

will be guided by the relevant 

Security Council resolutions.” 

Asked to clarify if the UN     

has not been informed by the 

government of Turkey on the 

issue, he said “We have not      

received any formal information 

on this matter.” 

In another question if he 

means that they have not been 

informed by the government of 

Turkey, Dujarric said “By whom-

ever, we have not received any 

formal information.” 

Meanwhile, a report prepared 

by the Ministry of Foreign          

Affairs over the possibility of the 

Republic of Cyprus taking the 

case of Turkish provocations in 

the fenced off area of Famagusta 

before the UN Security Council 

is in the President’s hands, 

Government Spokesman Pro-

dromos Prodromou announced. 

He further said that soon 

there will be announcements 

on the issue. 

The report was examined 

during a meeting President 

Nicos Anastasiades and Foreign 

Minister Nikos Christodoulides 

held with the newly elected 

mayor of Famagusta Simos 

Ioannou and the municipality’s 

board. 

Prodromou said the meeting 

was very useful as it gave the 

President and the Minister a 

chance to be informed on all 

the relevant issues involved 

and how the situation stands as 

well as the measures and 

moves which the government 

of the Republic of Cyprus is  

taking. 

Prodromou said there will      

be a complete coordination with 

the government and the munici-

pality to achieve the effective-

ness of the measures that are 

underway. 

The President said that the 

issue of Famagusta was          

discussed and soon the rele-

vant announcements will be 

made. 

The Spokesman further        

said the two women that were          

illegally detained on Sunday 

were expected to be released. 

On the issue of the 16-year-old 

boy who took down the flag of 

Turkey as well as a picture         

of the late T/C leader Rauf 

Denktash last Sunday, the 

Spokesman said private initia-

tives were underway too.  

“We really hope that this 

issue ends because it should 

not become an issue of political 

exploitation,” he added. 

On his part, Famagusta 

Mayor Simos Ioannou said that 

the President informed them 

thoroughly on the actions he 

has undertaken for Famagusta 

and the Cyprus issue. 

He further said that Fama-

gusta Municipality will provide 

information to foreign media, 

such as Euronews, to promote 

the issue of Famagusta, while 

municipality Council delegation 

will visit Brussels on October 14 

for meetings with EU officials. 

Moreover a protest is being       

organized by Famagusta during 

President Anastasiades’ speech 

at the UN General Assembly. 

Ioannou added that their     

proposal to President Anasta-

siades to convene the National 

Council on the issue of Fama-

gusta has been accepted. 

In response to another       

question, he also said that         

the Municipality had discussed 

with the Foreign Minister the 

issue of taking measures to 

avoid the sale of the property   

in the Turkish occupied areas. 

Asked if owners are being 

approached by investors to sell 

their properties in Famagusta, 

he answered affirmatively,       

noting that they are not only 

Turkish or Turkish Cypriot          

investors but also foreigners. 

T
he UK Government launched on Monday a major         

information campaign urging UK nationals living in       

Cyprus to get ready for Brexit on 31 October.  It is part 

of a wider communications campaign effort across Europe. 

A press release issued by the British High Commission in Cyprus 

says that UK nationals on the island will receive information about 

specific actions they need to take to keep their rights and access 

to services in Cyprus, including around residency, healthcare,         

driving licences and passports. The campaign will use multiple 

channels - from Facebook posts to advertisements in the media - 

urging people to take action ahead of 31 October.  

Foreign Secretary Dominic Raab said that the government is 

stepping up efforts to ensure Britons abroad are prepared for Brexit. 

This campaign, he said, provides practical advice to the more than 

one million British people living in the EU, as well as British tourists 

and business travellers. There are more than one million UK            

nationals living in the EU, with around 85,000 living in Cyprus. 

The UK Government recently announced up to £3 million in grant 

funding for charities and other voluntary organisations who can        

inform UK nationals about the need to register or apply for resi-

dency and to support them as they complete their applications.  

The Government has also allocated an extra £300,000 to British 

diplomatic missions across the EU to engage with ‘hard to reach’ 

UK nationals such as disabled people, those living in remote areas 

or people who might need extra help to complete any paperwork 

in preparation for Brexit. This extra assistance, the press release 

says, will build on the support that British diplomatic missions are 

already providing with more than 541 outreach events with UK        

nationals since November 2017. 

The new information campaign asks UK nationals to take action 

to prepare for Brexit by checking the Living in Cyprus Guide at 

gov.uk/livingincyprus and apply for residency, register with the    

Cypriot general health scheme (GeSY), exchange their UK driving 

licence for a Cypriot one or apply for an international driving permit 

and check their passport is valid for travel. 

Meanwhile, the hotel and tourism associations in Cyprus have 

expressed concern over the implications of a hard Brexit for the       

industry, noting that bookings have virtually stopped while the           

situation remains in flux. 

Harris Loizides, Cyprus Hotel Association (CHA) President, said 

that the British market appears “reserved” while “there are no more 

bookings for 2020.” The British market, the biggest for Cyprus’         

tourism, is going through one of its biggest crises, he added. 

Asked about the prospects for 2020, Loizides said that there is 

already immense pressure to lower the prices, however he could 

not predict the impact on the number of tourist arrivals next summer. 

Akis Vavlitis, the President of the Association of Cyprus Tourist 

Enterprises (ACTE) said “Everything depends on how Britain 

leaves the EU and what the climate will be” in the first months after 

Brexit. 
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UN guided by Security Council 
resolutions on Varosha

“Get ready for Brexit” 
campaign launches 
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Basile’s Greek Spice Boy 

tour heading to the UK!

I
nternationally acclaimed, 

universally acknowledged 

and parentally ignored…yes 

that’s Basile...and he’s heading 

back to our shores next month 

with The Greek Spice Boy     
Cometh UK Tour! 

Courtesy of 1 To One Events 

Ltd, the Greek American       

comedian kicks off his shows 

on 2 October at the Glee Club 

in Birmingham. The tour will 

then take him to Bristol (Anson 

Rooms) on 3 October, Becken-

ham (Bromley Hall, Langley Park 

School) on 4 October, London’s 

Millfield Theatre on 6 October 

and concluding on 7 October in 

Nottingham (Glee Club). 

From the moment Basile    

takes the stage, the lunacy       

begins! His show has been      

described as “walking through 

a hall of revolving doors ways 

that lead to a series of uncon-

ventional situations that leave 

the audience in fits of laughter”!  

From family situations involving 

his ethnic background to what-

ever is happening around the 

world, then throwing his charac-

ters and voices in the mix, will 

satisfy the young to the very 

old!  So Spice Up your comedy 

pallet with a Pinch Of Basile for 

an evening of hilarity that you 

won’t forget! 

Basile has been busy with his 

personal appearances and     

developing programming for 

cable TV.  He has entertained 

millions of comedy fans in the 

United States, Canada, Europe, 

Australia, and Africa. His unique 

blend of material, improvisation, 

and characters has made him 

one of the most sought after 

comedians in the entertainment 

industry today.  

Basile’s general audience 

show, Dysfunctionally Yours,       

is currently touring to sold-out      

audiences throughout North 

America. His diversity in enter-

tainment continues as he stars 

in his critically acclaimed series, 

Growing Up Greek in America. 

This comedy series is spoken in 

Greek and English and to date 

has sold over a million copies 

and is distributed worldwide. 

This fresh, new show is       

described as Anglo meets     

Greek/Cypriot... it’s Feta sprinkled 

on Fish ‘n’ Chips! Expect to be 

falling out of your seat with 

laughter! Get your tickets now - 

visit www.basileuktour.co.uk 

Urgent appeal: Help find 
a donor match for Talia

Y
oung UK Cypriot Talia Tosun was diagnosed 

with Acute Lymphoblastic Leukaemia,            

a type of blood cancer, in May. Unfortunately, 

after undergoing unsuccessful chemotherapy, 

she now needs a stem cell transplant. 

The best possible match for Talia would be from 

someone of Cypriot, Turkish, Greek or Middle          

Eastern descent, but finding a donor has proved 

difficult since there is currently a huge lack of 

black, Asian and minority ethnic donors on the 

Anthony Nolan register. 

For someone with blood cancer, a stem cell       

transplant could be their last chance of survival. 

Your support could help find their matching stem 

cell donor and give Talia a second chance of life.  

Could you be a match for Talia? 

• Aged between 16-30 

• In good health 

• Turkish Cypriot, Greek Cypriot, Turkish or Middle-

Eastern 

• Living in the UK 

Fit the criteria? What happens next… 

• Sign up to the Anthony Nolan register – 

www.anthonynolan.org - you’ll be sent a swab 

pack in the post. Simply swab both inner cheeks 

and send back. 

• If you’re a match, they’ll be in touch to verify 

whether you’re healthy and happy to proceed 

• 90% of donors have their stem cells collected 

through the bloodstream in a simple process called 

peripheral blood stem cell (PBSC) collection. 

• Only 10% of donors have their stem cells       

collected via the bone marrow itself. There are 

myths about this being a painful procedure, but it 

is mostly performed under general anaesthetic. 

Someone out there - maybe you, maybe one 

of your friends or family members - could be a full 

match. Please consider  registering with Anthony 

Nolan as a bone marrow donor! You could save 

a life. 

To spread the word and find out more, please 

visit: www.itech.media/swab-for-talia 

#SwabForTalia

Events at 
the Cypriot 
Community 
Centre 

 

The Cypriot Community 

Centre in Wood Green, 

proudly presents the Grand 

opening of the Triple ‘C’ Bar 

on Friday 11th October 2019 

from 6.30pm – 12pm, with an 

evening of entertainment  

starring the incredibly talented 

stand up comedian Chris 

Marco K.  

Plus special guests: belly 

dancer Samsara, followed by 

a disco with the legendary 

D.J. Coz.  

£25.00 a ticket including 

mini meze.  
 

................................... 
 

On Friday 22nd November 

2019, at 7pm, the Cypriot 

Community Centre, together 

with MOSAIC Greek Band, 

proudly present an evening 

dedicated to the popular 

songs of Gregoris Bithikotsis 

and Stratos Dionysiou.  

Tickets £20 including mini 

meze, drinks available to       

purchase at the bar. 

Bookings for either of these 

events are taken on 020 8881 

2329.  

The Cypriot Community 

Centre is located at Earlham 

Grove, Wood Green, London 

N22 5HJ.
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A
ctress Audrey Hepburn, star 

of Breakfast at Tiffany’s,       

remains one of Hollywood’s 

greatest style icons and one of 

the world’s most successful       

actresses. 

Actress, fashion icon, and 

philanthropist Audrey Hepburn 

was born on May 4, 1929, in 

Brussels, Belgium. At age 22, 

she starred in the Broadway 

production of Gigi.  

Two years later, she starred 

in the film Roman Holiday (1953) 

with Gregory Peck. In 1961, she 

set new fashion standards as 

Holly Golightly in Breakfast at 

Tiffany’s. Hepburn is one of the 

few actresses to win an Emmy, 

Tony, Grammy, and Academy 

Award.  

In her later years, acting took 

a back seat to her charity work 

on behalf of children. 

 

Background 

Hepburn spent part of her 

youth in England at a boarding 

school there. During much of 

World War II, she studied at the 

Arnhem Conservatory in The 

Netherlands. After the Nazis       

invaded the country, Hepburn 

and her mother struggled to 

survive. She reportedly helped 

the resistance movement by 

delivering messages. 

After the war, Hepburn        

continued to pursue an interest 

in dance. She studied ballet in 

Amsterdam and later in London. 

In 1948, Hepburn made her 

stage debut as a chorus girl in 

the musical High Button Shoes 

in London. More small parts      

on the British stage followed. 

She was a chorus girl in Sauce 

Tartare (1949), but was moved 

to a featured player in Sauce 

Piquante (1950). 

That same year, Hepburn 

made her feature film debut in 

1951’s One Wild Oat, in an        

uncredited role. She went on       

to parts in such films as Young 

Wives’ Tales (1951) and The 

Lavender Hill Mob (1951),       

starring Alec Guinness.  

Her next project on the New 

York stage introduced her to 

American audiences. 

At the age of 22, Audrey  

Hepburn went to New York to 

star in the Broadway production 

of Gigi, based on the book by 

the French writer Colette. Set in 

Paris around 1900, the comedy 

focuses on the title character, a 

young teenage girl on the brink 

of adulthood. Her relatives try 

to teach her ways of being a 

courtesan, to enjoy the benefits 

of being with a wealthy man 

without having to marry. They 

try to get a friend of the family, 

Gaston, to become her patron, 

but the young couple has other 

ideas. Only a few weeks after 

the play premiered, news reports 

indicated that Hepburn was 

being wooed by Hollywood. 

 

Roman Holiday and stardom  
Hepburn had her first starring 

role in Roman Holiday (1953), 

playing Princess Ann, a Euro-

pean princess who escapes the 

reins of royalty and has a wild 

night out with an American 

newsman (Gregory Peck). The 

film was a box office success, 

and Hepburn gained critical      

acclaim for her portrayal, unex-

pectedly winning an Academy 

Award for Best Actress, a 

BAFTA Award for Best British 

Actress in a Leading Role, and 

a Golden Globe Award for Best 

Actress – Motion Picture Drama 

in 1953. 

The next year Hepburn          

returned to the Broadway stage 

to star in Ondine with Mel 

Ferrer. A fantasy, the play told 

the story of a water nymph who 

falls in love with a human 

played by Ferrer. With her lithe 

and lean frame, Hepburn made 

a convincing sprite in this sad 

story about love found and lost. 

She won the 1954 Tony Award 

for Best Actress in a Play for 

her performance. While the lead-

ing characters in the play grew 

apart, the actors found them-

selves becoming closer. The two 

also made a dynamic pair off 

stage and Hepburn and Ferrer 

got married on September 25, 

1954, in Switzerland. 

 

Film Star 
Back on the big screen,      

Hepburn made another award 

worthy performance in Sabrina 

(1954) as the title character, the 

daughter of a wealthy family’s 

driver. Sabrina returned home 

after spending time in Paris as 

a beautiful and sophisticated 

woman. The family’s two sons, 

Linus and David, played by 

Humphrey Bogart and William 

Holden, never paid her much 

mind until her transformation. 

Pursuing her one time crush 

David, Sabrina unexpectedly 

found happiness with his older 

brother Linus. Hepburn earned 

her an Academy Award nomina-

tion for her work on this bitter-

sweet romantic comedy. 

Showcasing her dancing    

abilities, Hepburn starred oppo-

site Fred Astaire in the musical 

Funny Face (1957). This film 

featured Hepburn undergoing 

another transformation. This 

time, she played a beatnik book-

store clerk who gets discovered 

by a fashion photographer 

played by Astaire. Lured by a 

free trip to Paris, the clerk         

becomes a beautiful model. 

Hubert de Givenchy, one of      

her close friends, designed 

Hepburn’s clothes for the film. 

Stepping away from light-

hearted fare, Hepburn co-starred 

in the film adaptation of Leo   

Tolstoy’s War and Peace with 

her husband, Mel Ferrer, and 

Henry Fonda in 1956. Three 

years later, she played Sister 

Luke in The Nun’s Story (1959), 

which earned her an Academy 

Award nomination. The film       

focused on her character’s 

struggle to succeed as a nun. 

Following that stellar performance, 

she went on to star in the John 

Huston directed western The 

Unforgiven (1960) with Burt 

Lancaster. That same year, her 

first child, a son named Sean, 

was born. 

 

Breakfast at Tiffany’s  
and continued success 

Hepburn next starred as New 

Yorker Holly Golightly opposite 

George Peppard, in Blake        

Edwards‘s Breakfast at Tiffany’s 

(1961), a film loosely based on 

the Truman Capote novella of 

the same name. The character 

is considered one of the best 

known in American cinema, 

and a defining role for Hepburn. 

The dress she wears during the 

opening credits is considered 

an icon of the twentieth century 

and perhaps the most famous 

“little black dress” of all time.  

She was nominated for an Aca-

demy Award for Best Actress 

for her performance. 

 

Later Work 

For the rest of the 1960s, 

Hepburn took on a variety of 

roles. She starred with Cary 

Grant in the romantic thriller 

Charade (1963). 

Hepburn’s second film of 1964 

was George Cukor’s film adap-

tation of the stage musical My 

Fair Lady, released in Novem-

ber. Hepburn’s casting in the 

role of Cockney flower girl Eliza 

Doolittle sparked great contro-

versy. Julie Andrews, who had 

originated the role in the stage 

show, had not been offered the 

part because producer Jack L. 

Warner thought Hepburn or 

Elizabeth Taylor were more 

“bankable” propositions. Hepburn 

initially asked Warner to give 

the role to Andrews but was 

eventually cast. The press further 

played up the fabricated rivalry 

between Hepburn and Andrews, 

when the latter won an Academy 

Award for Mary Poppins at the 

37th Academy Awards (1964) 

while Hepburn was not even 

nominated, despite My Fair 

Lady’s accumulation of eight out 

of a possible twelve awards.  

Taking on more dramatic 

fare, she starred a blind woman 

in the suspenseful tale Wait 

Until Dark (1967) opposite Alan 

Arkin. Her character used her 

wits to overcome the criminals 

that were harassing her. This 

film brought her a fifth Academy 

Award nomination.  

That same year, Hepburn 

and Mel Ferrer separated and 

later divorced. She married      

Italian psychiatrist Andrea Dotti 

in 1969, and the couple had a 

son, Luca, in 1970. 

In the 1970s and 1980s, 

Hepburn worked sporadically. 

She starred opposite Sean 

Connery in Robin and Marian 

(1976), a look at the central      

figures of the Robin Hood saga 

in their later years. In 1979, 

Hepburn co-starred with Ben 

Gazzara in the crime thriller 

Bloodline. Hepburn and Gazzara 

teamed up again for the 1981 

comedy They All Laughed,        

directed by Peter Bogdanovich.  

Her last screen role was a 

cameo appearance as an angel 

opposite Richard Dreyfuss, in 

Always (1989) directed by 

Steven Spielberg. 

 

Legacy 

In her later years, acting took 

a back seat to her work on       

behalf of children. She became 

a goodwill ambassador for 

UNICEF in the late 1980s. 

Travelling the world, Hepburn 

tried to raise awareness about 

children in need. Making more 

than 50 trips, Hepburn visited 

UNICEF projects in Asia, Africa, 

and Central and South America. 

She won a special Academy 

Award for her humanitarian 

work in 1993, but she did not 

live long enough to receive it. 

Hepburn died on January 20, 

1993, at her home in Tolochenaz, 

Switzerland after a battle with 

colon cancer. 

Her work to help children 

around the world continues. 

Her sons, Sean Ferrer and Luca 

Dotti, along with her companion 

Robert Wolders, established 

the Audrey Hepburn Memorial 

Fund at UNICEF to continue 

Hepburn’s humanitarian work in 

1994. It is now known as the 

Audrey Hepburn Society at the 

US Fund for UNICEF. 

 

Top 10 Hepburn Films 

Roman Holiday - 1953 

Sabrina - 1954 

Wait Until Dark - 1956 

Love in the Afternoon - 1957 

Funny Face - 1957 

Breakfast at Tiffany’s -1961 

Charade - 1963 

My Fair Lady - 1964 

Paris When it Sizzles - 1964 

How to Steal a Million - 1966 

 

Source: www.biography.com, 
en.wikipedia.org,                 

www.audrey1.org and 
www.unicef.org 

Audrey Hepburn

My Movie Icons George.M.Georgiou
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Ad Astra 
 

James Gray, the filmmaker  

of such urban crime thrillers       

as LITTLE ODESSA and THE 

YARDS, switches genre for this 

intelligent futuristic sci-fi adven-

ture that can also be described 

as APOCALYPSE NOW in space!  

Major Roy McBride (Brad Pitt) 

is a highly regarded astronaut 

in charge of a team building the 

world’s largest antenna designed 

to locate alien life. But following 

a series of power surges on 

earth McBride is assigned on a 

classified mission to travel to 

Neptune via the Moon and Mars 

in order to discover the truth  

behind these strange pheno-

mena… 

Like Martin Sheen, the         

protagonist in Francis Ford 

Coppola’s Vietnam nightmare, 

Pitt’s McBride is also a moody, 

fragile man on the verge of a 

breakdown but also blinkered in 

his determination to achieve  

his goal despite his personal 

connections to this impossible 

mission. 

There is a lot of narration 

here as well by McBride as he 

struggles to piece together the 

puzzle. It has been a good year 

for Pitt, who follows his excellent 

performance in Tarantino’s 

ONCE UPON A TIME…IN 

HOLLYWOOD with another 

mesmerising appearance. His 

striking presence is used well 

here and carries this atmos-

pheric and beautifully designed 

film almost single handily.  

Tommy Lee Jones is also       

effective in a series of flashback 

sequences as Roy’s father   

now missing in space for over 

20 years, while Ruth Negga, 

the Ethiopian actress raised in 

Ireland, is now making it big in 

Hollywood following her Oscar 

nomination in LOVING and 

plays a key character that helps 

McBride in his quest. Liv Tyler 

is wasted as Eve McBride - her 

part is minimal and it probably 

ended on the cutting floor.  

Worth experiencing on the 

biggest screen possible! 

 

The Kitchen 

It is good to see a strong       

female cast in a crime thriller  

directed with energy and style 

by acclaimed writer turned        

director Andrea Berloff.  

The time is 1978 and the 

place New York’s Hell’s Kitchen. 

Three housewives struggle to 

make ends meet when their 

mobster husbands are sent to 

prison. They have no alternative 

but to take matters as well as 

the Irish mafia into their own 

hands.  

The beginning is strong, like 

a 70’s version of WIDOWS,  

taking its time to introduce its 

characters - Kathy Brennan 

(Melissa McCarthy) is a sweet 

loving wife with kids but lost 

without her husband until she 

discovers her inner strength, 

while Ruby (Tiffany Haddish)      

is delighted that her bully        

husband is locked away and  

so is Claire (Elizabeth Moss) 

glad to see the back of her 

abusive spouse.  

The script is based on a comic 

book series which probably      

explains the frequent splashes 

of extreme violence. It is a strong 

premise but curiously it is diffi-

cult to care much about the plight 

of these women in this rather  

unpleasant film which finally 

leaves a bitter taste in the mouth.  

The Farewell 

Lulu Wang’s charming, semi-

autobiographical film recently 

won the Audience Award at the 

London Sundance Film Festival.  

Awkwafina (CRAZY RICH 

ASIANS, OCEAN’S EIGHT) 

plays Wang’s alter ego - Billi is 

a Chinese born American who 

adores her grandmother and 

spends most of her time making 

long distance calls to China. 

But when Billi’s beloved Nai Nai 

(Zhao Shuzhen) is diagnosed 

with terminal cancer, the whole 

family decides to go back to 

Changchun and spend some 

precious time with her as well 

as give her good quality of life 

during her remaining few weeks. 

They agree not to say anything 

to her about her condition and 

their excuse for the trip is to       

attend a cousin’s wedding… 

It is a genuine crowd pleaser 

- a touching and often very 

funny story told from the heart. 

The joy of Wang’s writing is  

that she brings fully fleshed 

characters to the screen that  

almost everyone from any        

ethnic backgrounds can identify 

with, a bit like Nia Vardalos      

did in MY BIG FAT GREEK 

WEDDING. A warm film full of 

dignity and humanity that will 

touch your heart! 

 

Downton Abbey 
 

Fans of the popular television 

series will enjoy this big budget 

adaptation which looks good  

on the big screen and boasts 

impressive production values.  

The time is 1927 and the 

Crawley family along with their 

servants are busy preparing for 

a royal visit. The Edwardian 

English country house is literally 

turned upside down…  

The highly watchable cast 

deliver engaging performances 

but the real joy is Maggie 

Smith’s Violet Crawley who       

relishes Julian Fellowes’ smart 

dialogue and exchanges with 

much gusto and mischievous-

ness a plethora of acid verbal 

witticisms along with Penelope 

Wilton’s equally brusque        

Baroness Isobel Grey.  

Michael Engler directs with 

energy and class despite the 

fact that the thin plot feels         

like an overextended episode 

and it is left to Mark Day’s sharp   

editing to keep the whole         

project together. When every 

couple of scenes reach a kind 

of false crescendo you can’t 

help but think of a commercial 

break. 

 

The Shock Of 

The Future 

Marc Collin’s hypnotic film 

takes place almost entirely in 

one location apart from a 

couple of scenes towards the 

end.  

The time is 1978 and the 

place Paris - Ana (Alma Jodo-

rowsky) is busy in a friend’s 

home studio struggling to find 

ideas and to compose electro-

nic music instead of jingles for 

commercials that drive her 

mad. She plays and listens to 

music; a few men pop in and 

give advice about synthesisers 

and new electronic equipment 

until a young female singer 

(Clara Luciani) enters the 

scene… 

The directorial debut of      

Nouvelle Vague band member 

Marc Collin is clearly a labour of 

love and befits tremendously 

from Jodorowsky’s committed 

and luminous performance.  

A unique film and a fine 

tribute to female musicians!

H
ere I am again stateside, 

away from the madden-

ing Brexit crowd; In      

Boston, a great city to hang out 

in with generally quite genial 

people. However, some things 

don’t change. I write this while 

travelling on the ‘T’, their Tube. 

The addiction to technology      

remains unabated and relentless. 

Ninety nine percent of my carriage 

is plugged in, listening, texting, 

face-timing, gaming and doing 

whatever they can so as not to 

be in the ‘real’ world. With all that 

head bending going on, the 

physio profession is going to be 

very busy in the next few decades. 

It’s understandable, this escape 

from reality. After all their reality 

is Trump. Right now however, 

the attention is on the Democrats 

as the final 10 (the original field 

was 49 making the Conservative 

Party leadership election a minor 

squabble in comparison) battle 

it out to decide who will be their 

challenger to the TweetKing in 

2020. Switch on the TV and there 

are analysts analysing, commen-

tators commentating, and pundits 

delivery amusing punditry on 

every line they utter, most of 

which is pathetic political piffle.  

So rather than caught up in all 

of that, after all I am on vacation 

as they say, I choose to go and 

see the Little Shop of Horrors 

performed by The Lyric Stage 

Company of Boston, now forty 

five years strong. This is my third 

time seeing this extremely like-

able and talented company. You 

receive a warm welcome from 

their army of volunteers and staff 

and the small, intimate performing 

space, located on the second 

floor of a hotel, is adaptable and 

atmospheric. Alan Menken (music) 

and Howard Ashman’s (book and 

lyrics) musical is a total p**stake 

of the B-Movie horror genre such 

as It Came from Outer Space 

and The Creature from the Black 

Lagoon. Likeable as it is, and this 

production was very enjoyable, 

it suffers from an overweighted 

first act leaving the post interval 

entertainment short on action and 

fun. Nevertheless, the company 

all give it their best shot, high 

quality stuff, and the horrific man-

eating plant, Audrey II, scoffs her 

way into the record books.  

Meanwhile back outside, the 

horror that is modern day America, 

strikes home in the form of a 

sandwich board man, wearing a 

Stetson, whose message simply 

reads “America First...Trump is 

our Saviour...Ditch the Liberals”. 

My mother always did say “Then 
eshi san douz Ameriganouz...       
je douz Englezouz”. #NotMeToo. 

Meanwhile Sotira Kyriakides 
gets vocally bejewelled... 

Daniel Clarkson’s The Crown 

Dual (Wilton’s Music Hall) was 

a terrific parody of the popular 

Netflix series ‘The Crown’, a very 

amusing homage to the often 

absurd thinking of the Royal 

Family and the Realm. Rosie Holt 

and Brendan Murphy were an 

absolute hoot as they portrayed 

Queen Elizabeth 2 and Phillip, 

Duke of Edinburgh during the early 

years. The portrayal of Princess 

Margaret was exquisite! Endless 

quick change routines, hat passing, 

corgi impressions and audience 

engagement all added to the 

merriment. The mimicry was tip 

top, making me feel a bit sorry 

for our Royals who have to enun-

ciate in their vowel-strangling 

speech. You need to know the 

series to get some of it but either 

way a highly entertaining evening! 

And Jonoulla Havana delights 
in her ignorance... 

I had an amazing time watching 

Ben Johnson’s bawdy Bartholo-

mew Fair (Sam Wanamaker 

Playhouse), part of the Globe. 

It is raucous, joyful and so funny. 

Was it because I didn’t know the 

play and therefore didn’t have 

any preconceptions? I don’t know, 

but I loved it. Maybe not every-

body’s cup of tea but this girl had 

a whale of a time. The smaller 

space suits it perfectly, and the 

company utilise the stage, the 

auditorium and beyond, popping 

up behind you, above you in the 

balconies and sat among us. 

The musical minstrels provide 

additional energy and the actors 

display extraordinary stamina 

and skill, swapping roles in a jiffy, 

each persona they play uniquely 

funny and delightful. The charac-

ters are everything you imagine; 

a rogue’s gallery of thieves and 

vagabonds, who would do any-

thing to survive, thoroughly amoral, 

but so appealing too. Highly  

recommended excess! 

Finally Gracia Erinoglu heeds 
the call... 

Programme B from the Alvin 

Ailey American Dance Theatre 

(Sadler’s Wells) featured Ailey’s 

signature piece, Revelations, a 

beautifully ethereal ensemble 

work, EN, by Jessica Lang, and 

Juba by Robert Battle, which 

was an interesting interpretation 

of Stravinsky’s Rite of Spring. 

However, the piece that capti-

vated me was The Call, which 

successfully married West African, 

classical and jazz with a quintet 

of dancers that were poetry in 

motion, like ballet with soul. The 

fluidity and synchronicity was a 

joy to behold, performed with so 

much passion and energy. Lucky 

you if you also managed to experi-

ence this unique troupe. They’ll 

be back! 

 

The Crown Dual -  

run complete 

Bartholomew Fair -  

020 7401 9919 

Alvin Ailey - run complete 

Theatre Reviews 

George Savvides 
Barney Efthimiou

The American  

horror show 
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A
fter having a few stressful 

encounters, I had to re-

evaluate some thoughts 

and plans yet again, in order to 

maintain some sanity. It really 

isn’t so easy when certain people 

around you, who are family 

and/or elderly who were difficult 

to begin with, and as the age 

they are even more set in ways. 

Sometimes it may be other       

relatives, old friends or young 

ones who see the world from 

modern view and mindset. Often 

people can make situations and 

drama out of things that don’t 

really exist, yet by misinterpre-

tation, be it the language barrier 

and tone, a mixture of strong 

personality, foreign and British 

culture mix, a relationship can 

keep breaking down continuously. 

Possibly, different personalities 

may clash because of life choices 

and personalities have individual 

superior thoughts that they may 

try to either hold, force or constantly 

instil to action on others.  

Being of Mediterranean back-

ground, it seems to come as part 

of the foreign package. Many will 

keep trying to maintain a friendly 

family relationship; however it can 

be extremely draining and tiring. 

The impact of stresses and argu-

ments can cause a great deal of 

stress which can impact on our 

health in ways that often we 

wouldn’t even think of. Most know 

that stress can cause blood 

pressure to rocket, not so good 

if one suffers with that in the first 

place. Other related problems are 

strokes, heart attacks, seizures 

that can result in coma and loss 

of appetite which is not good if 

one is prone to fainting when 

not eating on time to maintain 

blood sugar levels. Then there 

is teeth grinding from being 

stressed and anxious, which 

eventually can ruin teeth surpri-

singly. Being more accident prone 

is well documented when under 

a great deal of stress, due to 

the lack of concentration in   

performing general tasks. 

Keeping calm and relaxed is 

important for our good health, 

so setting out some strategies 

is important, yet easy to get  

distracted from actually doing so. 

When people disrupt my      

serenity, be it family or associate, 

I remove myself from the toxic 

situation by not answering the 

telephone calls, often not respon-

ding to the text message, or 

even answering the door which 

is a little harsh and can riddle 

one with guilt, but I have trained 

myself to be maybe a little selfish 

that no matter what happens, 

even though I don’t ever like 

ending on a bad note. My well-

being comes first and if people 

choose to disrupt my harmony 

at that moment in time, it is best 

for them and myself that I remove 

them from my space and time, 

till I have brought myself back 

to calm after dealing with what 

I consider to be their inappro-

priate bad behaviour that does 

not fit in accordance to my own 

morals and standards.  

So this a good time to remem-

ber all the good relaxing things 

you can do to help you get that 

smile and sparkle back that 

others had taken away from you.  

Surround yourself with people 

you love, the ones that truly 

make you smile and laugh from 

within. These are the ones that 

root for you from the heart with 

good and sincere intention, 

who do not want you to be sad 

at all. They will go out of their 

way to make sure they see you 

get your smile on. 

Relax and do things you 

enjoy, whether it is putting on 

your music and dancing around 

or going out with friends to dance 

or even sing and dance. It will 

get those endorphins kicking in 

for sure and make you feel better.  

Treat yourself to something 

pampering, even if it means a 

bubbly soak or a home pedicure. 

Do your hair, nails, make up, 

whatever it takes. Have a good 

massage along to some relaxing 

music that you like.  

Watch your favourite feel good 

movie and eat some food along 

with your favourite drink that 

you love and makes you happy.  

The most important thing is 

that you share how you are feel-

ing with some real good friends, 

that are non-judgemental and 

sincere to you. Sharing a prob-

lem and your feelings with those 

who genuinely care will give 

you their non biased thought and 

ideas on how you could possibly 

deal with situations, that you 

may not have thought of. Don’t 

wallow in the problems - air it, 

discard it and move on from it, 

with a new angle of approach to 

deal with it for self-preservation. 

Feel happy and blessed as 

your friends become your chosen 

family. If you have family that 

you would have chosen as your 

friends, even if they were not 

family, then you are sincerely 

blessed. 

 
Love and Sparkles, 

Samsara x 
 

www.samsarabellydancer.co.uk

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

Good friends for wellbeing



There was a sense of déjà vu 
at The Hive London as Barnet 
beat Maidenhead United 1-0 
with Josh Walker the goal 
scorer again. The first chance 
of the game fell Maidenhead’s 
way on four minutes when 

James Akintunde twisted and 
drilling low into Scott Loach’s 
gloves. The Bees continued to 
pose an attacking threat in the 
latter stages of the half as the 
Magpies stood strong to main-
tain their clean sheet. 
The second half began just how 
the first ended as the hosts con-
tinued to pose danger going for-
ward. and it nearly paid off on  
The Bees did finally have their 
noses in front though after 
Adams charged forward before 
his initial shot was saved, falling 
to the feet of Walker who 
blasted home on 66 minutes. 
Barnet also beat Aldershot 2-0 
on Tuesday 
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Michael Yiakoumi

Premier League Haringey Borough 
 FA Cup this week

KOPA League

Liverpool maintained their 
100% start to the Premier 
League season after coming 
from behind to beat Newcastle 
United 3-1the Reds’ 14th con-
secutive league victory — 
thanks to goals from Sadio 
Mane and Mo Salah in the day’s 
early kick off,  
Liverpool looked like they were 
in for a difficult afternoon after 
Anfield was stunned into silence 
early on as Jetro Willems thun-
dered Newcastle into a shock 
lead. 
Norwich beat Man City 3-2 they 
led through goals from Kenny 
Mclean and Todd Cantwell  
Sergio Aguero edged City back 
into it just before the break, be-
fore a defensive error from 
Nicolas Otamendi enabled 
Teemu Pukki to restore Nor-
wich’s two-goal advantage. 
Rodri got City back in it late on, 
but the champions could not 
find an equaliser as they slipped 
to a first league defeat since 
January.  
Manchester United have suf-
fered from the penalty spot this 
season, having missed two spot 
kicks already with Marcus 
Rashford the last of those 
against Southampton. 
However, the young striker 
stepped up from 12 yards 
against Leicester City after he 
was felled in the penalty area 
in the eighth minute at Old Traf-
ford to put United in front. 
Chelsea had endured a difficult 
start to the season ahead of a 
tough trip to Wolverhampton 
Wanderers, but three goals in 
10 first-half minutes put them in 
command at Molineux. 
Tammy Abraham completed his 

first Premier League hat-trick in 
the second half to take his goal 
tally to seven atop the Premier 
League scoring charts along-
side Aguero, but his eventful af-
ternoon was not over there as 
he then put through his own 
net.Wolves’ Patrick Cutrone 
further reduced the deficit late 
on, only for another Chelsea 
youngster, Mason Mount, to 
wrap up the 5-2 win in stoppage 
time. 
Spurs were another side without 
a win since the opening week-
end ahead of the visit of a Crys-
tal Palace team who had won 
their last two league games, but 
a Son Heung-min double 
helped the hosts race into a 3-
0 lead inside 24 minutes.Argen-
tine forward Erik Lamela added 
a fourth before the interval as 
Tottenham strolled to a 4-0 suc-
cess. 
Moussa Djenepo’a strike gave 
Southampton a 1-0 win at pro-
moted Sheffield United, while a 
last-gasp equaliser from Jeff 
Hendrick earned Burnley a 1-1 
draw at Brighton & Hove Albion. 
Flores’s return following the dis-
missal of Javi Gracia after four 
games of the Premier League 
season seemed to be going flat 
as Pierre-Emerick Aubameyang 
struck twice for Arsenal in the 
first half.But Tom Cleverley 
halved the deficit in the 53rd mi-
nute after an Arsenal mix-up 
and Watford were rewarded for 
a much-improved display when 
substitute Roberto Pereyra con-
verted an 81st-minute penalty 
awarded for a foul on him by 
David Luiz. 
Bournemoth beat Everton 3-1 
and Aston Villa drew 0-0 with 
West Ham. 

Barnet back to winning ways

Haringey Borough are back 
playing in  the FA Cup this Sat-
urday and are at home against 
fellow Isthmian League team 
Staines.Haringey Borough beat 
Herne Bay in the previous 
round to go through..  
Haringey  faced a Cray side 
who, like them, had enjoyed FA 
Cup success a week earlier. 
Valery Pajetat made an early 
save from Karl Dent as the 
hosts began well, when Dimitris 

Froxylias scored but Georgio 
Aresti had an effort blocked at 
the other end and Anthos Solo-
mou shot wide. Cray got back 
on terms on 73 minutes, 
though, when a penalty was 
awarded for a challenge on Tay-
lor, who stroked home the spot-
kick. 
Haringey slipped one place to 
third as a result of the draw, with 
Hornchurch winning 4-1 at 
Carshalton.  

Cyprus Football

Results of Match Day 3:  
AEK-Omonia 2-2, Doxa-Ethnikos Achnas 1-1, Paralimni-Anorthosis 
1-2, APOEL-AEL 3-0, Apollon-Paphos 3-2. Nea Salamina 3 Olym-
piakos 2. 
Standings: Omonia 7, Anorthosis (2 games) 4, AEL 4, AEK (2 
games) 4, Ethnikos (2 games) 4, Apollon (1 game) 3, APOEL (1 
game) 3, Paphos 3,Nea Salamina (3 games) 3 Doxa 2, Olympiakos 
(1 game) 1,  Paralimni 0. 

Chrysostomou Brothers  

Bowls Champions

A good weekend for the Chrysostomou brothers Laki and Mikko at 
the Cockfosters’ club bowls finals. On this the centenary year for 
the club they put on outstanding displays to win their respective 
competitions. Laki Chrysostomou became Cockfosters bowls 
champion for 2019 and Mikkos and Monique win the Porter cup 
pairs at Cockfosters for 2019.

Youth results 
U18 , AEK 8 Hadley 1, Omonia Gold 1 HMH 4. Whetstone 6  
Omonia Green 3, Boreham Wood 2 AEK Black 2 
U16, St Albans 1 Omonia Green 4, Belstone 4 Omonia White 2 
U15, Omonia Green 4 Berkhamsted 2, Omonia Gd 2 Harvesters 1 
U14,Omonia Gold 5 Harrow 3, Omonia Silver 7 Pro football 1 
U13, Omonia Greens 2 Whetstone 5, Croxley 6 AEK Black 2 

Community Youth football

Second game of the season for the Omonia Youth Under 11 Whites. 
Another excellent game of football with the adapting to 9 a side so well.   

There was only two KOPA 
games last Sunday morning 
kicked off with a 97 minute 
thriller Komi Kebir v Apoel the 
longer it went on the more ex-
citing it got.Komi Kebir led half 
time 2-0, with goals from 
George Dustapasidis and An-
thony Georgiou which was a 
real cracker when he charged 
towards the Apoel goal and hit 
a real blaster from just outside 
the box. The second half Apoel 
only had only one option but to 
attack and reduced the score to 
2-1and equalised with a goal 
from Papacosta and a penalty 
from Dimitris Frangeskides and 
now it was game on and in the 
82nd minute Komi Kebir retook 
the lead with a penalty from An-
thony Georgiou and then the 
game went on and on and 

Apoel equalised in the 96th mi-
nute through Papacosta. 
In the other League game Ar-
menians beat Cinar 4-3 it was 
the first win of the season for 
the Armenians and Cinar still to 
win a game. 
In the LFA Sunday Challenge 
Cup the two KOPA League 
teams that played scored 19 
goals between them with Anor-
thosis beating Exonians with 
their goals coming from Andre 
McCollins 6, Luke 2,Dimitris 2, 
Adem Ali and Gio. 
Panthinaikos beat Stoke New-
ington with goals coming from 
Andrew Yiasoumi hat trick, 
Ioannis Efstathiou,Anthony Pa-
nayi and two from Zack Urbari, 
In the LFA Sunday Challenge 
Trophy Omonia lost to Trazon-
spor 5-2.
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Pts 

  1 St Panteleimon  . . . . . .19 

  2 Shefford T. & Campton 18 

 3 Ampthill town . . . . . . . 14 

  4 Enfield Borough  . . . . .14            

  5 Stotford  . . . . . . . . . . . .13 

  6 Rayners Lane  . . . . . . .12 

 7 New Salamis . . . . . . . . 10 

 8 Winslow  . . . . . . . . . . . . 9 

 9 Langford  . . . . . . . . . . . . 9 

10 Milton Keynes Robins . 8 

11 Brimsdown  . . . . . . . . . . 7 

12 Bedford . . . . . . . . . . . . . 7 

13 Broxbourne  . . . . . . . . . 6 

14 Buckingham . . . . . . . . . 6 

15 London Lions . . . . . . . . 6 

16 Park View  . . . . . . . . . . .5 

17 Wodson Park  . . . . . . . . 3 

18 Amersham  . . . . . . . . . . .3 

19 Hillingdon . . . . . . . . . . . 2 

20 London Tigers . . . . . . . .0

New Salamis through to the First Round of the FA Vase Trophy  

and Wembley bound

Friday night football, New Sa-
lamis who now play in the Spar-
tan South Midlands League are 
on their way to Wembley after 
beating  Tower Hamlets. Tower 
Hamlets started very strong and 
had a lot of the ball, and very 
early on hit the crossbar from a 
fantastic shot by the number 9, 
that beat Tyler Forde in goal. 
Whilst they started well, this just 

woke the reds into action. All of 
a sudden gaps started opening 
and they were getting more of 
the ball. They then won a free 
kick out on the left side of the 
area. Sean Johnson took the 
kick which smashed into the 
wall, it rebounded out to him, 
he dummied before chipping 
the ball to the far post into Irnti 
Rapai’ feet. He cut inside and 

hit a low shot into the goal for 
1-0 to Salamina. 
The game was end to end and 
anything that was sent at the 
Reds, Luke Durning marshalling 
the defence and Andy Anasta-
siou repelled. When a shot did 
get past them Tyler stopped ev-
erything. 
It was not long before New Sa-
lamis  made their mark on the 

game again. The second and 
decisive goal came in the 73rd 
minute. Lee White took a throw 
on the left hand side and found 
Courtney’s feet in the box, his 
delicate touch found Josh Gran-
tham he took one touch and 
curled a magnificent shot 
around the defender and into 
the corner of the net 2-0. 
Salamina saw out the last 20 

minutes with comfort, Ryan 
Hervel marshalling his team, 
and anything that came at the 
defence was stopped, John Ky-
riacou have an inspired match. 
The draw for the next round  
took place at Wembley Stadium 
on Monday and saw New Sala-
mis now go into the first round 
proper to play Spartan South 
Midlands League team Eynes-

bury Rovers at home  on Sat-
urday 12th October 2019 .  
New Salamis are playing a 
team that is a division above 
them 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 will be 
played at Wembley Stadium.

FA Vase 2nd Qualifying Round, New Salamis 2 – 0 Tower Hamlets

Spartan South Midlands Football League
St Panteleimon still top and unbeaten in the Spartan South Midlands League
St Panteleimon are still thriving and flourishing in the Spartan South 
Midlands League a good 4-1 away win against third placed Ampthill 
a team who were unbeaten before this game. 
A dry pitch and hot day tested both teams, but the Saints settled 
into their stride quickly and were ahead after 18 minutes with some 
close passing from Monti and Massey, then Massey was through 
and unselfishly crossed low for the oncoming Noyan Tajbakhsh to 
score. 
The home side equalised after a defensive mix up on 26 minutes to 
make it 1-1. But when the Saints are fired up on their day they are 
very hard to contain. Again strong wing-play on the left saw a ball 
crossed and be met with an unstoppable ferocious strike from Ja-
vonne Molloy. Bottom corner and the away fans were delirious. Half 
time and 1-2 up, the energised Saints came back and put the game 
beyond all doubt, as the home side tired and were outrun. 

The Saints style of play is close ball control, rapid passing and mov-

ing into space. Guillerme Monti showed this at Ampthill with an ex-

ceptional performance of dazzling close skill, and the opposition 

found him impossible to deal with. Courtney Massey crowned the 

game in the 68th and 81st minutes with two quality low finishes, the 

first running onto a through ball from Tajbakhsh and the second 

after some lovely passes, and Massey edged the ball past the 

keeper. Another 3 points and an unbeaten run of 7 games. Top of 

the league with a goal difference of 23, which is larger than the sum 
of the next three teams’ combined goal differences.  

 Local and community fixtures
Saturday 21st September 2019 

Emirates FA Cup 

Haringey Borough v Staines 

3,00pm CVS VAN HIRE STADIUM, (COLES PARK) White Hart 

Lane, London N17 7PJ 

Vanarama National League 

Halifax v Barnet 

3.00pm The Shay, Halifax, HX1 2YT  

Spartan South Midlands League 

Enfield Boro v St Panteleimon 

3.00pm Wingate and Finchley, Summers Lane, N12 0PD  

Sunday 22nd September 2019 

KOPA League 

Pantel v New Salamis U23 

12.00pm Southgate School,Sussex Way, Barnet EN4 0BL 

Olympia v Anorthosis  

10.15am Whittington Park, Holloway road, London, N19 4RS 

Armenian v Panathinaikos  

10.15am Enfield Playing Field,Great Cambridge Road,EN1 3SD 

Komi Kebir v Cinar  

10.15am Southgate School, Sussex Way, Barnet EN4 0BL 

Omonia v Akanthou 

11.30.00am Powerleague , Edmonton County School, EN1 1HQ 

Tuesday 24th September 2019 
Vanarama National League 
Ebbsfleet United v Barnet  
7,45pm Stonebridge Rd, Northfleet, Gravesend DA11 9GN 
Spartan South Midlands League 

Tuesday 24th September 2019 
St Panteleimon v Amersham  
7.45pm North Greenford FC,Berkeley Avenue,  UB6 0NX 

Wednesday 25th September 2019 
Spartan South Midlands League 
New Salamis v Hillingdon  
7.45pm Enfield Town FC Donkey Lane, Enfield, EN1 3PL 
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Κυριακή (Aunty Kay) Βαρδάκη (Στυλιανού) 
(από το Τρίκωμο) 

Απεβίωσε ειρηνικά στον ύπνο της με τον μοναδικό εν ζωή υιό της 

Παναγιώτη, (Peter Kosta) παρά το πλευρό της, στις 07.09.2019. 

Η νεκρώσιμος ακολουθία θα γίνει την Τετάρτη 02.10.2019 και ώρα 12.00 

το μεσημέρι στην Ελληνορθόδοξη Εκκλησία των Αγίων Πέτρου και Παύλου, 

Lower Ashley Road, Bristol BS5 0YL και η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο 

Canford. 

Κατά επιθυμία της μαμάς μου η παραδοσιακή Κυπριακή Παρηορκά θα 

δοθεί στον χώρο του νεκροταφείου. 

Επίσης η αγαπημένη μας Aunty Kay δεν θέλει λουλούδια, προτιμά να 

γίνουν χρηματικές δωρεές στο Muscular Sclerosis Charity, εις μνήμην του 

υιού της Μαρίνου. 

Το σαρανταήμερο μνημόσυνο θα γίνει την Κυριακή 13.10.2019, στην 

Εκκλησία των Αγίων Πέτρου και Παύλου. 

Τηλέφωνο οικείων: 07973 837 726 Παναγιώτης

† DEATH ANNOUNCEMENT 

 Kyriaki (Aunty Kay) Vardakis (Stylianou) 
(from Trikomo) 

Died peacefully in her sleep with her remaining son Panayiotis (Peter 

Kosta) at her side, on Saturday 07.09.2019. 

The funeral service will take place on Wednesday 02.10.2019 at 12.00 

noon at the Greek Orthodox Church of St Peter and Paul, Lower Ashley 

Road, Bristol BS5 0YL and the burial at Canford Cemetery. 

It was her wish that a traditonal Cypriot wake (Pariorka) will take place 

afterwards as people leave. 

At Aunty Kay’s request please no flowers but donations to a Muscular 

Sclerosis Charity in memory of her son Marino. 

The 40 day memorial ceremony will take place on Sunday 13 October 

2019 at the Greek Orthodox Church of  St Peter and Paul. 

For further information contact her son Panayiotis on 07973 837 726.23.07.1923 – 07.09.2019

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 22.09.2019, 

στην Εκκλησία των Δώδεκα Αποστόλων, 

Kentish Lane, Brookmans Park, Hatfield, Herts, 

AL9 6NG, 5ον ετήσιο μνημόσυνο του πολυ -

αγαπημένου και αξέχαστού μας συζύγου, 

πατέρα, παππού και θείου 

Κώστα Σωφρονίου 

(Πατρίκι) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του 

όπως παρευρεθούν. 

Η σύζυγος Άννα, κόρη Μαρία, γαμπρός Χρίστος, 

εγγόνια Κωνσταντίνος και Ανναμπέλλα, 

αδελφότεκνα και λοιποί συγγενείς.

† 5oν ετήσιο ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 22.09.2019, στην Εκκλησία του Απoστόλου 

Βαρνάβα, Finsbury Road, Wood Green, London N22 8PA, το 2ον ετήσιο 

μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας συζύγου, πατέρα, 

παππού και αδελφού 

Φλουρέντζου Φιλίππου (Άγιο Σέργιο Αμμοχώστου) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Η σύζυγος Παναγιώτα, παιδιά: Φίλιππος, Κούλλα και Ιωάννα, 

γαμπρός, νύφη, εγγόνια και αδέλφια.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Χριστίνα Γιωργαλλή (Κούμουρου) 
(από τη Γιαλούσα) 

Απεβίωσε το Σάββατο 07.09.2019, σε ηλικία 86 ετών. 

Αφήνει την κόρη της Μαρούλλα, τον υιό της Αντρέα, 2 εγγονές: 

Αντωνία και Χριστίνα και 3 δισέγγονα. 

Η κηδεία της θα γίνει την Τετάρτη 25.09.2019 και ώρα 11.30πμ 

από την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, Borough Road, 

Kingston-upon-Thames, Surrey KT2 6BD και η ταφή στο London 

Road cemetery, 59 Victoria Road, Mitcham CR4 3JB. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο Ashridge Club, Ashridge Way, 

Morden, London SM4 4ED. 

Λουλούδια ή εισφορές είναι ευπρόσδεκτα. 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Christina Georgallis (Koumourou) 
(from Yialoussa ) 

Passed away on Saturday 07.09.2019 at the age of 86. 

She leaves behind her daughter  Maroulla, son  Andrew, 

2 granddaughters: Antonia  and Christina  and  3 great- 

grandchildren. 

The funeral will take place on Wednesday 25.09.2019 

at 11.30am at the Greek Orthodox Church of St. George, 

Borough Road, Kingston-upon-Thames, Surrey KT2 6BD and 

the burial at London Road cemetery, 59 Victoria Road, 

Mitcham CR4 3JB. 

The wake will take place at Ashridge Club, Ashridge Way, 

Morden, London SM4 4ED. 

Flowers or donations are welcome.1933 – 2019

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 

22.09.2019, στην Εκκλησία της Παναγίας, 

Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB, 

το 12oν ετήσιο μνημόσυνο της πολυαγαπημέ-

νης και αξέχαστής μας συζύγου, θυγατέρας 

και αδελφής 

Ειρήνης Ορείτη 

Λονδίνο (Καταγωγή γονέων 

Σκυλούρα και Ορκά) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν 

τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Ο σύζυγος Ανδρέας, γονείς: Κώστας και 

Έλλη Κτωρή, αδέλφια: Χρήστος και 

Παναγιώτης, πεθερικά: Παναγιώτης 

και Σταυρούλλα Ορείτη.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Απεβίωσε την Πέμπτη 05.09.2019, σε ηλικία 86 ετών. 

Η εκλιπούσα ήρθε στην Αγγλία το 1951. 

Αφήνει τον σύζυγό της Αλέξανδρο, 4 παιδιά: Loula 

(Lynn), Μυρούλλα (Mary), Δήμητρα (Debbie) και 

Αντώνη (Tony), 2 γαμπρούς, τη νύφη της, 7 εγγόνια, 

αδέλφια,  συγγενείς, και φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει την Πέμπτη 26.09.2019 και ώρα 

1.15μμ από την Εκκλησία του Αποστόλου Ανδρέα, 

Kentish Town Road, London NW1 9QA και η ταφή στο 

κοιμητήριο του New Southgate. 

H παρηγοριά θα δοθεί στο Penridge Suite, 

470 Bowes Road, New Southgate, London N11 1NL. 

Τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα. 

Τηλ. οικείων: 07930 960 630

† AΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Χρυσταλλού Αντωνίου
(από το Λεονάρισσο)

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 22.09.2019, στην Εκκλησία των Aγίων 

Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης.  Βishhop Stopford’s School, Brick Lane, 

Enfield EN1 3PU, το 8ον ετήσιο μνημόσυνο της πολυαγαπημένης και 

αξέχαστής μας  

Κατερίνας Μ. Ματσούκα (Παλαιχώρι) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Η οικογένειά της
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Αντώνιος Δημοσθένους Αντωνίου (Tony) 

Απεβίωσε από ανίατη ασθένεια, στο νοσοκομείο King George, το Σάββατο 

07.09.2019, περιτριγυρισμένος από την αγαπημένη του οικογένεια, σε ηλικία 

62 ετών. 

Ο εκλιπών γεννήθηκε 17.04.1957 στο Λονδίνο και ήταν το μικρότερο από τα 

2 παιδιά του Δημοσθένη και της Μαριούς Αντωνίου από τη Λινού Σολέας και 

Ακανθού. Ήταν αγαπητός από όλους τους συγγενείς και φίλους και διακρινό-

ταν για την ειλικρίνεια, την ευγένεια, τη φιλοξενία και το πλατύ χαμόγελό του. 

Η απουσία του θα αφήσει ένα δυσαναπλήρωτο κενό σε όσους τον γνώριζαν. 

Αφήνει τη σύζυγό του Γεωργία, την κόρη του Μαρία, τον υιό του Christopher, 

τη νύφη του Angela, εγγονή Georgia, τη μητέρα του Mαριού, την αδελφή του 

Σόνια, συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει τη Δευτέρα 30.09.2019 και ώρα 11.00πμ από την 

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

η ταφή στο Forest Park Cemetery, Forest Road, Hainault, Essex, IG6 3HP.  

Η παρηγοριά θα δοθεί στο: The Willows, Forest Road, Hainault, Essex, 

IG6 3SL. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Antonios Demosthenous Antoniou (Tony) 

Tony Antoniou, aged 62, sadly passed away surrounded by his loving 
family on 7th September 2019 at King George Hospital from an incurable 
cancer. 

Born on 17th April 1957 in London, the youngest of two children to 
Demosthenes and Mariou Antoniou from Linou Soleas and Aganthou, 
Cyprus. Tony was loved by all his relatives and friends for his generosity, 
kindness and friendly nature. Tony always had a warm smile and will be 
missed by all. 

He leaves behind his devastated wife Georgina, daughter Maria, son 
Christopher, daughter-in-law Angela, granddaughter Giorgia, mother 
Mariou, sister Sonia and many other relatives and friends. 

For those who wish to attend and pay their respects, his funeral will take place 

on Monday 30th September 2019 at 11am, at The Greek Orthodox Church of 

St. Demetrios, Τown Road/Logan Road, London N9 0LP and the burial at 

Forest Park Cemetery, Forest Road, Hainault, Essex, IG6 3HP. 

The wake will take place at The Willows, Forest Road, Hainault, Essex, 
IG6 3SL. Instead of flowers, there will be a donation box. 

Απεβίωσε στην Αυστραλία (Πήγε πριν 26 

χρόνια), την Τρίτη 10.09.2019, η Γεωργία 

(Gina) Νικόλα σε ηλικία 55 ετών. 

Αφήνει τον σύζυγό της Αντρέα, τον υιό της 

Ηλία, τη μητέρα της Αντρούλλα, 4 αδελφές, 

2 αδελφούς, αδελφότεκνα, συγγενείς και 

φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει σήμερα Πέμπτη 

19.09.2019 και ώρα 11.00πμ από την 

Εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνος στην 

Αυστραλία.

† AΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Γεωργία (Gina) Nικόλα
(από τo Λονδίνο)

Απεβίωσε τη Δευτέρα 09.09.2019, η πολυαγαπημένη μας μητέρα 

και γιαγιά Σπυρού Παπαδοπούλου σε ηλικία 89 ετών. 

Αφήνει 4 παιδιά: Γιώτα, Βαρβάρα, Κενδέα, Αγάπιο, τον γαμπρό 

της Μιχάλη, τη νύφη της Δώρα, εγγόνια και δισέγγονα. 

Η εκλιπούσα θα επανενωθεί με τον σύζυγό της Φρίξο και τα 

3 παιδιά της: Αντρέα, Γεωργία και Έλενα. 

Η κηδεία της θα γίνει την Παρασκευή 27.09.2019 και ώρα 12.15μμ 

από την Εκκλησία του Αγίου Λαζάρου και Αποστόλου Ανδρέου, 

Rutland Road, Forest Gate, London E7 8PH και η ταφή στο Forest 

Park Cemetery & Crematorium, Forest Road, Hainault, Ilford, 

Essex IG6 3HP. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο 10 Stapleford Avenue, Newbury Park, 

Ilford, Essex ΙG2 7RU. 

Αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για το Parkinson’s UK.  

Τηλέφωνα: 0208 590 1326 / 07884 024 828 / 07564 656 844

† AΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Σπυρού Παπαδοπούλου
(από την Άχνα)
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ / MNHMOΣYNO
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι παρευρέθη-

καν στη νεκρώσιμη ακολουθία στο Λονδίνο και στην 

κηδεία στην Εκκλησία Παναγίας Φανερωμένης στη 

Λάρνακα, του πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας  

Αλέξαντρου-Λύσαντρου Χρ. Παλλαρή 

όσους έκαναν εισφορές για τον Σύνδεσμο Καρκινο-

παθών και Φίλων (ΠΑΣΥΚΑΦ) και για το Συσσίτιο 

Απόρων Οικογενειών Παναγίας Φανερωμένης 

Λάρνακας ή συμπαραστάθηκαν με οποιονδήποτε 

τρόπο στο βαρύ μας πένθος. 

Τελούμε την Κυριακή 22.09.2019 στην Εκκλησία 

Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, το 

40ήμερο μνημόσυνο και καλούμε όλους όσοι 

τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Οι τεθλιμμένοι: Η σύζυγος Μυροφόρα Χρίστου 

Παλλαρή, παιδιά: Κυριακή, Χρίστος, Ζαχαρίας, 

Παναγιώτης, εγγόνια, Ηλιάνα, Λύσαντρος, 

Θεόδωρος, αδέλφια και λοιποί συγγενείς.

Απεβίωσε το Σάββατο 31.08.2019, η Ειρήνη Παντελή σε 

ηλικία 93 ετών. 

Η εκλιπούσα ήρθε στην Αγγλία το 1960. 

Αφήνει 2 παιδιά: Μιχαλάκη και Γιωργούλλα, τον γαμπρό 

της Γιακουμή, τη νύφη της Αντρούλλα, 5 εγγόνια, την 

αδελφή της Σταυρούλλα, συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει την Τετάρτη 02.10.2019 και ώρα 

11.00πμ από την Εκκλησία της Παναγίας Camberwell, 

305 Camberwell New Road, London SE5 0TF και η ταφή 

στο Streatham Park Cemetery, Rowan Road, London 

SW16 5JG. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για 

φιλανθρωπικούς σκοπούς. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο χολ της Εκκλησίας. 

Τηλ. οικείων: 01753 522 971 

† AΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Ειρήνη Παντελή
(από τα Λύμπια)

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 22.09.2019, στην 

Εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης, Friern Barnet 

Lane, London N20 0NL, το 9μηνο μνημόσυνο του 

πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας συζύγου, 

πατέρα και παππού 

Χαράλαμπου Παπαμιχαήλ 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του  

όπως παρευρεθούν. 

Η σύζυγος Ελένη, παιδιά: Ευθύμιος, Αγγελική και 

Παρασκευή, εγγόνια: Melissa, Alexia και Savva, 

δισέγγονα: Olivia και Isabella και λοιποί συγγενείς.

Χαράλαμπος Παπαμιχαήλ
(Άγιο Αμβρόσιο Κερύνειας)

Πάντα θα είσαι στην καρδιά 
και στη σκέψη μας.

Kyriacos (Charlie) Constanti 

          (From Yerani - Famagusta)  

The family would like to thank everyone 

who attended Kyriacos funeral, sent 

flowers and donated to the British Heart 

Foundation (£1650).  

Kyriacos 40 day memorial will be held 

on Sunday 22nd September 2019 at 

St. Katherine’s Greek Orthodox Church, 

Friern Barnet Lane, Whetstone, N20 

0NL. 

NOTE OF THANKS 

AND 

MEMORIAL (MNHMOΣΥΝΟ)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Κύπρος Προδρόμου
(από τη Γαληνή)

Απεβίωσε την Τετάρτη 

11.09.2019, 

ο Κύπρος Προδρόμου 

σε ηλικία 71 ετών. 

Αφήνει τη σύζυγό του Κατερίνα 

από την Καλοψίδα, 2 παιδιά: 

Γιώργο και Μαρία, τον γαμπρό 

του Jason, 3 εγγόνια: Ραφαήλ, 

Ελένη και Θεοφάνη, αδέλφια, 

συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Τρίτη 

24.09.2019 και ώρα 12.30μμ 

από την Εκκλησία των Αγίων 

Πάντων, Camden Street, 

London NW1 0JA και η ταφή 

στο κοιμητήριο του New 

Southgate. 

H παρηγοριά θα δοθεί στο 

Penridge Suite, 470 Bowes 

Road, New Southgate, London 

N11 1NL 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια 

να γίνονται εισφορές για 

Φιλανθρωπικούς σκοπούς. 

Τηλ. οικείων: 020 7609 7181
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Παναγιώτα (Penny) Στρούθου  

(από  το  Ακάκ ι )  

Απεβίωσε την Τρίτη 10.09.2019, σε ηλικία 91 ετών. 

Ήρθε στην Αγγλία το 1949. 

Αφήνει 4 παιδιά: Κατερίνα, Λουΐζα, Χαράλαμπο και Αντωνάκη, 

τον γαμπρό της Χριστάκη, 5 εγγόνια, 4 δισέγγονα, συγγενείς και 

φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει την Παρασκευή 27.09.2019, η ώρα 

10.00πμ από την Εκκλησία των Δώδεκα Αποστόλων, Kentish 

Lane, Brookmans Park, Hatfield, Herts, AL9 6NG και η ταφή 

στο Margate Cemetery, Manston Road, Margate CT9 4LY 

(for Private Family Burial). 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο Botany Bay Hotel, Marine Drive, 

Kingsgate Broadstairs, Kent CT10 3LG.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Panayiota (Penny) Strouthou  

(from Akaki) 

Passed away on Tuesday 10.09.2019 at the age of 91. 

She came to England in 1949. 

Panayiota leaves 4 children: Katrina, Louisa, Charles and 

Antony, son-in-law Christopher, 5 grandchildren, 4 great-

grandchildren, relatives and friends. 

The funeral will take place on Friday 27.09.2019 at 10.00am 

at the Greek Orthodox Church of The Twelve Apostles, 

Kentish Lane, Brookmans Park, Hatfield, Herts, AL9 6NG   

and the burial at Margate Cemetery, Manston Road, Mar-

gate CT9 4LY (for Private Family Burial). 

The wake will take place at the Botany Bay Hotel, Marine 

Drive, Kingsgate Broadstairs, Kent CT10 3LG.

Πριν από 6 χρόνια, στις 18 Σεπτεμβρίου, η μάσκα της 

Χρυσής Αυγής έπεφτε οριστικά με τον χειρότερο τρόπο, 

καθώς ένα παλικάρι έπεφτε νεκρό από τις μαχαιριές του 

Γιώργου Ρουπακιά. 

Οδός «Παύλου Φύσσα». Αυτή είναι απ’ τον Οκτώβρη του 

2013 η ονομασία της πρώην «Παναγή Τσαλδάρη» στο 

Κερατσίνι, όπου το ξημέρωμα της 18ης Σεπτεμβρίου ο 

34χρονος τραγουδιστής πλήρωσε με τη ζωή του το… τίμημα 

της αντιφασιστικής του δράσης. 

Την αφορμή που έψαχνε η Χρυσή Αυγή για να σιγήσει ο 

Παύλος Φύσσας αποτέλεσε ο έντονος φραστικός καυγάς του 

με μέλη της οργάνωσης στην καφετέρια «Κοράλι» και η κλι-

μάκωση του κατά την αναχώρηση από εκεί. Η Ελληνική 

Αστυνομία δέχτηκε κλήση δύο λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα 

με τη μαρτυρία ότι μια ομάδα 50 ατόμων με ρόπαλα βρισκό-

ταν στην συμβολή των οδών Ιφιγένειας και Λ. Παναγή Τσαλ-

δάρη, κατευθυνόμενα προς την καφετέρια. 

Το χρονικό του φόνου και οι παλινωδίες της Χρυσής 

Αυγής 

Στις 23:59:19, ανατέθηκε σε μια ομάδα οχτώ αστυνομικών 

της ομάδας ΔΙ.ΑΣ να μεταβούν στο σημείο, όπου είχαν ήδη 

συγκεντρωθεί 60 άτομα. Η επέμβαση δεν ήταν έγκαιρη. Οταν 

έφτασαν εκεί ο Φύσσας κείτονταν αιμόφυρτος στο πεζοδρό-

μιο με τραύματα από μαχαίρι στο στήθος. Προτού χάσει τις 

αισθήσεις του πρόλαβε να υποδείξει το δράστη, ο οποίος συ-

νελήφθη αμέσως. Ο 45χρονος Γώργος Ρουπακιάς είχε με-

ταβεί «κατ’ επειγόντως» στο σημείο με αυτοκίνητο, 

εκτελώντας, όπως προέκυψε, διατεταγμένη υπηρεσία. Κατά 

τη μεταφορά του στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας ο Φύσσας υπέ-

κυψε στα τραύματα του. Το θέατρο του παραλόγου γύρω 

από τα κίνητρα και την «ιδεολογική ταυτότητα» του δράστη 

ξεκινά. 

Η Χρυσή Αυγή αρνείται κατηγορηματικά ότι έχει οποι-

αδήποτε σχέση με το έγκλημα, «βαφτίζοντας» τον Ρουπακιά 

– κατά δήλωση του Νίκου Μιχαλολιάκου – «περαστικό από 

τα γραφεία της οργάνωσης». Η έρευνα αποκαλύπτει ότι μετά 

τη δολοφονία ο Ρουπακιάς επικοινώνησε τηλεφωνικώς με 

τον Γιώργο Πατέλη, πυρηνάρχη της τοπικής οργάνωσης Νί-

καιας, ο οποίος στην συνέχεια κάλεσε στο τηλέφωνο τον 

βουλευτή του κόμματος Γιάννη Λαγό. 

Ο Ηλίας Κασιδιάρης περιγράφει τη σχέση του ψυχρού 

εκτελεστή με την οργάνωση «χαλαρή», ενώ ο αρχηγός του 

κόμματος δηλώνει στις αρχές ότι κοιμόταν την ώρα του φο-

νικού. Με βάση βέβαια τα αρχεία των τηλεφωνικών συνδια-

λέξεων, ο ίδιος είχε επικοινωνία με τους Λαγό και Πατέλη 

μετά τη δολοφονία, με τον τελευταίο δε και λίγες ώρες νωρί-

τερα πριν από αυτήν. 

Το ξεσκέπασμα και η απόδοση ευθυνών 

Ρόλο συντονιστή στην επίθεση φέρεται να είχε ο υπαρχη-

γός της οργάνωσης Χρήστος Παππάς. Οι εξελίξεις σε πολι-

τικό και νομικό επίπεδο είναι ραγδαίες, καθώς η πρωτοφανής 

κινητοποίηση των αρχών φέρνει στο φως της δημοσιότητας 

αποκαλύψεις με τη μορφή χιονοστιβάδας. 

Το εισαγγελικό πόρισμα κάνει λόγο για σύσταση εγκλημα-

τικής οργάνωσης και μετά την εξέταση πάνω από εκατό υπο-

θέσεων, σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος 77 

κατηγορούμενων, από τους οποίους οι 29 προφυλακίστηκαν, 

με πρώτο το Νίκο Μιχαλολιάκο προφυλακίζονται σταδιακά 

(πέραν του Μπούκουρα) οι βουλευτές Χρήστος Παππάς, 

Γιάννης Λαγός, Γιώργος Γερμενής, Παναγιώτης Ηλιόπουλος, 

Νίκος Κούζηλος, Αρτέμης Ματθαιόπουλος και τελευταίος 

ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Ηλίας Κασιδιάρης. 

Σε ότι αφορά τον Ρουπακιά, αποδεικνύεται ότι άνηκε στο 

στενό ηγετικό πυρήνα της Χρυσής Αυγής στη Νίκαια, έχοντας 

ρόλο αναπληρωτή οικονομικού υπευθύνου και όχι μόνο. Στη 

λίστα των ηγετικών στελεχών κάθε τοπικής οργάνωσης του 

κόμματος το όνομα του αναγράφεται δίπλα σε αυτό του Πα-

τέλη, επικεφαλής των ταγμάτων εφόδου της Νίκαιας. Βέβαια, 

χάρη στο τέρας της γραφειοκρατίας στην Ελλάδα, όλοι είναι 

έξω αυτή τη στιγμή, ακόμη και ο δολοφόνος Ρουπακιάς, πε-

ριμένοντας την οριστική εξέλιξη του δικαστηρίου. 

«Σιγά μη φοβηθώ», το σύνθημα της συναυλίας στη 

Δραπετσώνα 

 Επί ευκαιρίας συμπλήρωσης έξι χρόνια από τη δολοφο-

νία του Παύλου Φύσσα και στο πλαίσιο αυτό η οικογένεια 

Φύσσα διοργάνωσε μια σειρά από εκδηλώσεις και συζητή-

σεις τις προηγούμενες μέρες , «έναν αντιφασιστικό Σεπτέμ-

βρη» , όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της.  

Με κεντρικό σύνθημα «Σιγά μη Φοβηθώ» πραγματοποι-

είσαι  στον Πολυχώρο Λιπασμάτων, συναυλία με πολλούς 

καλλιτέχνες από διάφορα είδη μουσικής, υπό το πρίσμα ενός 

κοινού στόχου, τη μάχη κατά του φασισμού. Στη συναυλία 

συμμετέχουν οι : Ματούλα Ζαμάνη, Άλλος κόσμος, Night-

stalker, No Hard Feelings, Social Waste, The Titz, Dj Moya, 

ενώ η είσοδος ήταν ελεύθερη. Χιλιάδες άνθρωποι είχαν 

κατακλύσει τον Πολυχώρο Λιπασμάτων στην Δραπετσώνα 

φωνάζοντας συνθήματα κατά του φασισμού και της Χρυσής 

Αυγής. 

«Φέτος βρισκόμαστε λίγο πριν το τέλος της δίκης οπότε η 

σημειολογία είναι πολλαπλή και γιατί έμεινε η Χρυσή Αυγή 

εκτός Βουλής αλλά και γιατί θα βγει η απόφαση εντός των 

επόμενων μηνών όπου περιμένουμε ότι θα είναι θετική προς 

την κατεύθυνση που επιθυμούμε δηλαδή στη συνολική κα-

ταδίκη της εγκληματικής οργάνωσης», επισήμανε μεταξύ 

άλλων η δικηγόρος της Οικογένειας Φύσσα, Ελευθερία 

Τομπατζόγλου, ενώ προσέθεσε ότι «σε συνδυασμό με τις 

πρόσφατες αποφάσεις που ήταν οι πρώτες που καταδίκασαν 

υψηλόβαθμα στελέχη και βουλευτές της Χρυσής Αυγής για 

αδικήματα που είχαν διαπράξει κατά τον χρόνο που ήταν 

βουλευτές θεωρούμε ότι και στη δίκη του Εφετείου θα έχουμε 

ένα αντίστοιχο αποτέλεσμα». 

Παράλληλα η κ. Τομπατζόγλου σημείωσε: «Το ζήτημα 

είναι ότι αυτή η μέρα επειδή είναι ημέρα αφιερωμένη στον 

Παύλο είναι μέρα μουσικής. Είναι κάτι το οποίο τους δίνει μία 

σχετική παρηγοριά όταν βλέπουν νέο κόσμο να τους στηρίζει 

και περιμένουν κι εκείνοι το αποτέλεσμα της δίκης». 

Στη μεγάλη συμβολή της κοινωνίας ώστε να αντιμετωπι-

στεί κάθε μορφή βίας αναφέρθηκε ο κ. Γιώργος που είναι εκ-

παιδευτικός από το Κερατσίνι. «Ο φασισμός δεν αφορά μόνο 

τη βία που ασκείται ενάντια σε κάποια άτομα μπορεί όμως 

να έχει και άλλες μορφές, γι αυτό χρειάζεται μεγάλη προσπά-

θεια που θα πρέπει να κάνει κάθε άνθρωπος με τον εαυτό 

του αλλά και με τον συνάνθρωπό του», δήλωσε στο ΑΠΕ-

ΜΠΕ ο κ. Γιώργος. Όπως εξήγησε « είναι θέμα κοινωνίας και 

γνώσης, να προσεγγίσουμε την αλήθεια και να ζήσουμε σε 

μία κατεύθυνση ώστε να εκφραζόμαστε ελεύθερα κι αυτό 

είναι πολύ σημαντικό, σεβόμενοι βέβαια και την ελευθερία 

του άλλου». 

Για τον Γιάννη που είναι 20 ετών ο «Παύλος Φύσσας 

συμβολίζει τον αντιφασιστικό αγώνα» και την καθημερινή 

μάχη ενάντια σε τέτοιου είδους συμπεριφορές, «ώστε να μην 

ξανασυμβούν ποτέ παρόμοια συμβάντα». 

«Μετράμε τον 6ο Σεπτέμβρη χωρίς τον Παύλο και όλα 

αυτά τα χρόνια δίνουμε ο καθένας μας τις προσωπικές του 

μάχες αλλά και όλοι μαζί, προκειμένου να αποδοθεί δικαιο-

σύνη, όχι μόνο μέσα στην δικαστική αίθουσα, όπου η δίκη 

κατά των δολοφόνων της ΧΑ βαίνει προς τον πέμπτο χρόνο 

της, αλλά και στην κοινωνία. Όλα αυτά τα χρόνια, λοιπόν, η 

προσπάθεια των αντιφασιστών οδήγησε στην – σε μεγάλο 

βαθμό – κοινωνική απομόνωση του ναζιστικού μορφώματος, 

αρχικά με το σταδιακό κλείσιμο των γραφείων του ανά την 

Ελλάδα και στη συνέχεια με τον εκλογικό του αποκλεισμό 

από το κοινοβούλιο, αλλά και την έγερση του ενδιαφέροντος 

του κόσμου για τις εξελίξεις στην δίκη», υπογραμμίζει μεταξύ 

άλλων η οικογένεια Φύσσα σε ανακοίνωσή της.

Έξι χρόνια χωρίς τον Παύλο 
Η νύχτα που μαχαιρώθηκε από νεοναζί  



24      | Πέμπτη 19 Σεπτεμβίου 2019


