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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
Το Σάββατο 21/9, το Autumn Gar-
dens και το Anastasia Lodge ελπί-
ζουν να συγκεντρώσουν £2000 για 
την ενίσχυση του φιλανθρωπικού 
οργανισμού Alzheimer’s Society με 
ειδική εκδήλωση... 

Σελ 4

Φιλανθρωπικός περίπατος
Τα λόγια των νέων της παροικίας 
μας και της ομογένειας σε σχέση 
με την αγάπη και το όραμά τους 
για την Κύπρο μας, πραγματικά 
συγκινούν και στέλνουν μηνύματα 
προς όλες τις κατευθύνσεις... 

Σελ 6

«Η Κύπρος μαζί μας»

Η επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου 
Νικήτα στην Αθήνα

σελ 2

Έμειναν στα... χαμόγελα

Η «Δημοκρατία» 
του Τζόνσον

σελ 5

σελ 3
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Δείπνο προς τιμή του ΠτΔ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΟ

Δείπνο προς τιμή του Προέδρου της 
Δημοκρατίας οργανώνει η Εθνική Κυ-
πριακή Ομοσπονδία στις 21 Σεπτεμ-
βρίου στις 7:15μμ, με αφορμή τη σύ-
ντομη επίσκεψή του Νίκου 
Αναστασιάδη 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 επιθυ-
μούν να συμμετέχουν στο δείπνο, θα πρέπει να κάνουν κρατήσεις 
μέχρι το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου, επικοινωνόντας με τον κ. Ανδρέα 
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. 

Σημαντικές συναντήσεις στην Ελλάδα
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ

O Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας βρέθηκε την 
περασμένη Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου, στην Ελλάδα, όπου επισκέφθηκε 
εθιμοτυπικά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο και 
τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τους οποίους ενημέρωσε για 
το πολυσχιδές ποιμαντικό, πνευματικό 
και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Αρ-
χιεπισκοπής. 

Ο Αρχιεπίσκοπος στις συναντήσεις 
του συνοδευόταν από τον Αρχιδιάκονο 
Ευγένιο Τσαραμανίδη, το νομικό του 
σύμβουλο Σάκη Κεχαγιόγλου και τον 
συνεργάτη Γεώργιο Παπαγιαννό-
πουλο, σύμφωνα με τη σχετική ανα-
κοίνωση της Αρχιεπισκοπής.  

Επίσης, την Παρασκευή 6 Σεπτεμ-
βρίου, ο Αρχιεπισκοπος πραγματοποί-
ησε επίσκεψη στον Αρχιεπίσκοπο Αθη-
νών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο, 
από τον οποίο ζήτησε να προσεύχεται 
για το έργο της τοπικής Εκκλησίας, 
αλλά και για τον ίδιο, ενώ τον προσκά-
λεσε να επισκεφθεί την Αγγλία. 

Ο Προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας, από την πλευρά του, 
του ευχήθηκε καλή δύναμη στο έργο του και «πολύκαρπη διακονία, 
την οποία χρειαζόμαστε, διότι είναι μεγάλος ο αριθμός των Ελλήνων 
εκεί και αυξάνεται διαρκώς». 

Παράλληλα, τον ευχαρίστησε για την τιμητική επίσκεψη και επισή-
μανε πως «κάνουμε ό,τι μπορούμε, με τις μικρές μας δυνάμεις, ώστε 
να ενισχύουμε με τις αποσπάσεις των κληρικών το έργο σας. Παρόλο, 
μάλιστα, που δεν έχουμε αρκετούς ιερείς, η Ιερά Σύνοδος υποστήριξε 
ότι πρέπει να συνεχίσουμε να ενισχύουμε τις αποσπάσεις». 

Νωρίτερα το πρωί, τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο επισκέφθηκαν ο 
πρόεδρος του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων, Ηρακλής 
Ρεράκης, ο γ.γ. Παναγιώτης Τσαγκάρης, και ο ταμίας, Λέων Μπρανγκ. 

Ο Αρχιεπίσκοπος τους ευχήθηκε καλή πορεία με αφορμή την έναρξη 
της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, ενώ, μεταξύ άλλων, μετά την ολοκλή-
ρωση της συνάντησης ανέφερε πως συζήτησαν «θέματα που έχουν 
αιχμές, που θέλουν συζήτηση, αλλά έχουμε και όρεξη όλοι μαζί να 
αγωνιστούμε να ξεπεραστούν οι διάφορες δυσκολίες. Ήταν μια συνά-
ντηση ευχών, συνάντηση επικοινωνίας για τα διάφορα προβλήματα 

και αποφασίσαμε να ξαναβρεθούμε σε ένα μήνα, ώστε να εξετάσουμε 
καινούργιες καταστάσεις, καινούργια προβλήματα που έχουν σχέση 
και με τα σχολεία μας και με τις οικογένειές μας και με τη Δικαιοσύνη 
και με την Πολιτεία και, επομένως, έχουμε μπροστά μας ένα μεγάλο 

αγώνα που θα προσπαθήσουμε με ει-
ρήνη, με γαλήνιο τρόπο, να φέρουμε 
καλή ατμόσφαιρα στα παιδιά μας στα 
σχολεία». 

Ο πρόεδρος της ΠΕΘ, Ηρακλής Ρε-
ράκης, αφού τον ευχαρίστησε για τη 
συνάντηση, υπογράμμισε πως «υπάρ-
χουν αρκετά προβλήματα, αλλά με τη 
βοήθεια και τη συμβολή του Αρχιεπι-
σκόπου νομίζω θα λυθούν και για το 
μάθημα των Θρησκευτικών, όπου ο 
Μακαριώτατος ως γνωστόν ζητάει να 
έχει ορθόδοξο προσανατολισμό ανα-
μένοντας και τις νέες αποφάσεις του 
Συμβουλίου της Επικρατείας. Για αυτό, 
όπως είπε ο Μακαριώτατος, θα βρε-
θούμε στο τέλος του μήνα για να συ-
ζητήσουμε και να αποφασίσουμε τι θα 

κάνουμε όλοι μαζί ενωμένοι».  
Εν τω μεταξύ, όπως έγραψε και την περασμένη εβδομάδα η «Πα-

ροικιακή», η Αρχιεπισκοπή ετοιμάζεται για τα ονομαστήρια του Αρχιε-
πισκόπου. 

Σε σχετική ανάκοινωση αναφέρονται τα εξής: 
«Γίνεται γνωστό στόν Ἱερό Κλῆρο και τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς ὅτι 

τήν Κυριακή 15η Σεπτεμβρίου 2019, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τιμᾶ τήν 
μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Νικήτα κατά τήν ὁποία 
ἄγει τά Σεπτά Ὀνομαστήριά του ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης ἡμῶν, 
Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων καί Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτας. 

Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, Κυριακή 15η Σεπτεμβρίου 2019 καί ὥρα 9.00 
π.μ. ὁ Σεβασμιώτατος θά χοροστατήσει στήν  ακολουθία τοῦ Ὄρθρου 
καί  ακολούθως θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Καθεδρικό 
Ναό τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας, Moscow Road, London W2 4LQ. 

Θά ακολουθήσει δεξίωση στήν κρύπτη τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ. 
Τό  απόγευμα τῆς ἰδίας (5.00 – 8.00 μ.μ.) ὁ Σεβασμιώτατος θά 

δεχθεῖ ἑόρτιες εὐχές στο Μέγαρο τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, 5 Craven-
Hill, London W2 3EN.»

Στο Λονδίνο η Υφ. Ναυτιλίας
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ LONDON SHIPPING WEEK

Η Υφυπουργός Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω κα Νατάσα Πηλείδου, 
πραγματοποιεί επίσκεψη στο Λονδίνο, στα πλαίσια του London Inter-
national Shipping Week, κατόπιν πρόσκλησης της Υπουργού Ναυτιλίας 
της Αγγλίας κας Nusrat Ghani. Το London International Shipping Week 
αποτελεί σημαντικό ναυτιλιακό προορισμό και στα πλαίσια αυτής της 
βδομάδας διοργανώνονται διάφορες εκδηλώσεις και συνέδρια με συμ-
μετοχή σημαντικών ναυτιλιακών αξιωματούχων και εταιρειών από όλο 
το κόσμο. Η Υφυπουργός Ναυτιλίας θα πραγματοποιήσει συνάντηση 
με την Υπουργό Ναυτιλίας της Αγγλίας για συζήτηση θεμάτων κοινού 
ενδιαφέροντος. Η Υφυπουργός Ναυτιλίας θα συμμετέχει ως ομιλήτρια 
στα Συνέδρια “Diversity and Digitisation of Shipping” και “Empowering 
Women in Shipping”. 

Η κα Πηλείδου θα έχει επίσης συναντήσεις με ναυτιλιακές εταιρείες 
και οργανισμούς με στόχο τη προώθηση, ενδυνάμωση και περαιτέρω 
ανάπτυξη της κυπριακής εμπορικής ναυτιλίας.
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Απόφαση – «σφαλιάρα» στον Τζόνσον για τη Βουλή
ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΣΚΩΤΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΕ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ!

Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

Η Daily Telegraph (11/09) γράφει ότι ο πρωθυ-
πουργός Μπόρις Τζόνσον θα μπορούσε να ξεπε-
ράσει το αδιέξοδο Brexit με ένα σχέδιο που να προ-
βλέπει ένα κανονιστικό, και όχι τελωνειακό πλαίσιο 
στη Θάλασσα της Ιρλανδίας. Το σχετικό δημοσίευμα 
υπονοεί ότι το Δημοκρατικό Ενωτικό Κόμμα (DUP) 
της Β. Ιρλανδίας θα ήταν δεκτικό σε τέτοια πρόταση.  

Οι προσδοκίες αυξάνονται στις Βρυξέλλες, σύμ-
φωνα με τους Financial Times, ότι ο Τζόνσον 
προετοιμάζεται να μετατοπίσει τη θέση του στο 
θέμα του backstop.  

Ωστόσο, ο Guardian αναφέρει ότι ο νεοδιορι-
σθείς επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ, Φιλ Χόγκαν, 
δήλωσε ότι ενώ η πρόταση για μια τελωνειακή 
ζώνη που θα καλύπτει όλο το νησί της Ιρλανδίας 
προσφέρει κάποια ελπίδα, «απέχει πολύ από 
το να παρέχει τη λύση στο Brexit». 

Οι Times δεν αποκλείουν άρση του αδιεξόδου, 
αλλά υπογραμμίζουν ότι οι πιθανότητες να συμ-
βεί αυτό είναι περιορισμένες.  

Σύμφωνα με τη Sun, ο Τζόνσον δέχεται πιέ-
σεις από τους ευρωσκεπτικιστές του κόμματός 
του. Ο Τζόνσον, μας ενημερώνει η εφημερίδα, 
έχει δηλώσει στους «αντάρτες» φιλοευρωπαϊ-
στές βουλευτές του Συντηρητικού κόμματος ότι  
«είμαι  έτοιμος να δεχθώ  δόρατα στην πλάτη 
μου» από τα μέλη της σκληρής αντιευρωπαϊκής 

ομάδας European Research Group εάν υιοθετήσει 
μια πιο ήπια στάση στο θέμα των ιρλανδικών συνό-
ρων.   

Αποσύρεται ο «σταρ» της Βουλής   
Η φωτογραφία του προέδρου της Βουλής Τζον 

Μπέρκοου που υπέβαλε την παραίτησή του, κυ-
ριαρχούσε την Τρίτη στα πρωτοσέλιδα των εφημε-
ρίδων. Στις δηλώσεις με τις οποίες ανακοίνωσε την 

απόφασή του, ευχήθηκε καλή επιτυχία σε όποιον 
τον διαδεχτεί, ενώ μετά τις δηλώσεις του καταχειρο-
κροτήθηκε, κυρίως όμως από τα έδρανα της αντι-
πολίτευσης.   

Οι Financial Times και ο Guardian (10/09) ση-
μειώνουν ότι ο ρόλος του κ. Μπέρκοου στην ενδυ-
νάμωση του ρόλου των βουλευτών ήταν σημαντικός 
ενώ η Daily Mirror σημειώνει ότι η ιστορία ίσως 

αποδειχθεί πιο φιλική για το πρό-
σωπό του απ’ ό,τι οι εχθροί του.   

Ο Ιαν Νταντ του ιστότοπου  Politics.co.uk εκτιμά 
ότι ο Μπέρκοου ήταν «ο κατάλληλος άνθρωπος, 
στην κατάλληλη θέση, την κατάλληλη στιγμή: ένας 
ακτιβιστής ομιλητής όταν η κυβέρνηση προσπάθησε 
να υποβαθμίσει και τελικά να αναστείλει τις εργασίες  
του κοινοβουλίου».  

Αλλά οι Times θεωρούν ότι ο κ. Μπέρκοου  
με τις ενέργειες και τις δηλώσεις του «προκά-
λεσε την πόλωση στους κόλπους του κοινο-
βουλίου», ενώ η Daily Telegraph σημειώνει  
ότι αφήνει πίσω του «κληρονομιά δυσπιστίας». 

Ο Ρίτσαρντ Λίτελτζον της Daily Mail θεωρεί 
ότι ο Μπέρκοου ως πρόεδρος της Βουλής «δεν 
τίμησε το αξίωμά του» και κατά την άποψη της 
Sun είναι «μία  πομπώδης  προσωπικότητα 
που εκπροσωπεί ένα παράνομο, αντιδημο-
κρατικό κατεστημένο».  

Η Daily Express προτιμά να επικεντρωθεί 
στην τελευταία συζήτηση στη Βουλή των Κοι-
νοτήτων επί της πρότασης του πρωθυπουρ-
γού για διεξαγωγή πρόωρων εκλογών, πριν 
την αναστολή των εργασιών της Βουλής. Η 
διαδικασία κατέληξε με την ψηφοφορία επί της 
πρότασης, η οποία οδήγησε σε δεύτερη ήττα 
της κυβέρνησης.

Brexit: Σχέδιο του Μπόρις Τζόνσον για την αποφυγή του backstop

Παράνομη χαρακτήρισε το ανώτατο εφετείο της Σκωτίας την από-
φαση του βρετανικού πρωθυπουργού, Μπόρις Τζόνσον, να αναστείλει 
το κοινοβούλιο για πέντε εβδομάδες, την ώρα που οι πολιτικές διεργα-
σίες στη Βρετανία βρίσκονται σε εξαιρετικά κρίσιμο σημείο, με τη χώρα 
να βιώνει πρωτόγνωρη πολιτική κρίση. 

Η λειτουργία του κοινοβουλίου ανεστάλη από την Δευτέρα έως τις 
14 Οκτωβρίου, μια κίνηση στην οποία προέβη ο Τζόνσον προκειμένου 
να να αναχαιτίσει τις προσπάθειες της αντιπολίτευσης να μπλοκάρουν 
τα σχέδιά του για έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

«Τεράστιο ευχαριστώ σε όλους τους υποστηρικτές μας και στη φα-
νταστική νομική ομάδα μας που πέτυχαν την ιστορική απόφαση ότι η 
διακοπή των εργασιών της Βουλής είναι παράνομη» έγραψε στο 
Twitter η βουλευτής του Σκωτσέζικου Εθνικού Κόμματος, Τζοάνα Τσέρι, 
η οποία ηγήθηκε της προσφυγής στο εν λόγω δικαστήριο. 

Ο Τζο Μομ, δικηγόρος που εμπλέκεται στην υπόθεση, δήλωσε πως 
την Τρίτη θα αρχίσει η προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο, το κορυφαίο 
δικαστικό σώμα του Ηνωμένου Βασιλείου. 

Μέχρι τις 5 χθες το απόγευμα πάντως, δεν είχε υπάρξει κάποιο 
σχόλιο από το γραφείο του Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος έχει επανειλημ-
μένως δηλώσει ότι δεν πρόκειται ο ίδιος να ζητήσει νέα παράταση 
από την ΕΕ για το Brexit πέραν της 31ης Οκτωβρίου, ημερομηνία που 
-σύμφωνα με τον ίδιο- η Βρετανία θα αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση πάση θυσία. 

Εν τω μεταξύ, ζήτημα δημοκρατίας για τη διακυβέρνηση του Μπόρις 
Τζόνσον έθεσαν οι Financial Times με φόντο τους χειρισμούς ενόψει 
του Brexit. Σύμφωνα με τον αρθρογράφο της σελίδας Gideon Rach-
man, ο κίνδυνος να προστεθεί ο Βρετανός Πρωθυπουργός στη λίστα 
με αυταρχικούς, συγκεντρωτικούς ηγέτες όπως οι Ντ. Τραμπ, Ρετζέπ 
Τ. Ερντογάν, Ν. Μόντι, Β. Ορμπαν, δεν είναι μικρός. Κι’ αυτό, παρά το 
γεγονός ότι το προφίλ που έχτισε επί πολλά χρόνια ο Τζόνσον ήταν 

αυτό του «καλού παιδιού», του καταδεκτικού, του καλοδιαβασμένου 
και του φύσει και θέσει φιλελεύθερου.  

Τι κοινό έχει λοιπόν με τους υπόλοιπους, αναρωτιέται ο αρθρογρά-
φος; «Αρκετά, όπως προκύπτει. Τα τελευταία χρόνια “δικτάτορες” πο-
λιτικοί έχουν ευδοκιμήσει σε όλο τον κόσμο. Δεν περιορίζονται πλέον 

σε απολυταρχικά κράτη όπως η Κίνα και η Ρωσία. Όπως φάνηκε με 
τους Τραμπ, Μπολσονάρο και Ορμπαν, ακόμα και δημοκρατίες μπο-
ρούν να εκλέξουν ηγέτες με προσωπικότητα και θέληση να ποδοπα-
τήσουν πολιτικούς και νομικούς κανόνες», αναφέρει. 

Τα βασικά συστατικά της στρατηγικής του, αναφέρει, δηλώνουν την 
πρόθεση να κάμψουν ή να παραβούν το νόμο, να απολύσουν δημόσια 
στελέχη αν δεν δείξουν πίστη και να ευχαριστήσουν τους οπαδούς με 
«πολιτικά λανθασμένα» σχόλια για τη φυλή ή το φύλο. 

«Πολλοί στην βρετανική ελίτ παραμένουν προσκολλημένοι στην πί-
στη ότι αυτές οι τακτικές ίσως δουλεύουν στη Βραζιλία, την Ουγγαρία 
ή ακόμα και στις ΗΠΑ, αλλά «δεν μπορούν να συμβούν εδώ». Γράφο-

ντας στην Daily Mail, μια εφημερίδα υπέρμαχο του Brexit και του Μπό-
ρις Τζόνσον, ο Στ. Γκλόβερ, ένας αρθρογράφος, υποστήριξε την πε-
ρασμένη εβδομάδα ότι ο Τζόνσον ίσως έχει ξεχάσει ότι ο βρετανικός 
λαός αποφεύγει τους ηγέτες που εκδηλώνουν σκληρότητα και ωμό-
τητα», σημειώνει. Όπως αναφέρουν οι Financial Times, έρευνα για 
λογαριασμό του Hansard Society φανερώνει ότι τουλάχιστον το 54% 
των πολιτών συμφωνεί με την θέση ότι το Ηνωμένο Βασίλειο χρειάζεται 
ένα ισχυρό ηγέτη πρόθυμο να παραβεί τους κανόνες, με μόλις το 33% 
να εκφράζει διαφωνία.  

Εξάλλου, η απόφαση του Τζόνσον να θέσει εκτός κόμματος 21 βου-
λευτές επειδή αντιτίθενται στους σχεδιασμούς για του Brexit, δηλώνει 
μακράν από τις «διδακτορικές συμπεριφορές», με την πίστη στον 
ηγέτη να αποτελεί βασικό κορμό της ιδιοσυγκρασίας.  

Και όλα αυτά, λίγες ώρες μετά τις αποκαλύψεις του βρετανικού 
Τύπου ότι ο Τζόνσον εξετάζει την προοπτική δημιουργίας μιας γέφυρας 
μεταξύ Σκωτίας και Βόρειας Ιρλανδίας, προκειμένου να δώσει λύση 
στο αδιέξοδο που έχει προκύψει στις διαπραγματεύσεις. Ο Βρετανός 
πρωθυπουργός ζήτησε από τα μέλη της κυβέρνησής του να εξετάσουν 
το κόστος και τα ρίσκα που εγκυμονεί η ανέγερσαη μιας γέφυρας μή-
κους 28 μιλιών πάνω από τη θάλασσα της Ιρλανδίας.  

Στη διάρκεια της περσινής χρονιάς, πάντως, εκπρόσωποι του Δη-
μοκρατικού Ενωτικού Κόμματος της Β. Ιρλανδίας είχαν συνταχθεί με 
το πλάνο του Τζόνσον για τη δημιουργία μιας γέφυρας, αξίας 15 δισε-
κατομμυρίων λιρών, η οποία θα συνέδεε τη νοτιοδυτική Σκωτία με τη 
Β. Ιρλανδία. Ωστόσο, βόμβες από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι 
οποίες βρίσκονται μέσα στη θάλασσα, αποτελούν ένα από τα μεγάλα 
ρίσκα για την υλοποίηση του σχεδίου. Σύμφωνα με τις τελευταίες πλη-
ροφορίες, ο Τζόνσον ρώτησε το επιτελείο του «που και πως μπορούν 
να βρεθούν τα χρήματα», καθώς και τα «ρίσκα που μπορούν να υπάρ-
ξουν», σχετικά με τις βόμβες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.
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Όταν ο Τραμπ μιλούσε ως κτηματομεσίτης
11Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2001: Η ΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΑΛΛΑΞΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

11η Σεπτεμβρίου 2001, η μέρα «που άλλαξε τον 
κόσμο», καθώς άναυδη η παγκόσμια κοινή γνώμη 
παρακολουθούσε από τους τηλεοπτικούς δέκτες την 
τρομοκρατική επίθεση που δέχονταν 
οι ΗΠΑ με τους χιλιάδες νεκρούς. 
Ένα τρομοκρατικό κτύπημα που άλ-
λαξε τις ΗΠΑ και το πώς αντιλαμβα-
νόταν η Δύση την «ισλαμική τρομο-
κρατία». 

Δύο μόλις ημέρες μετά, στις 13 Σε-
πτεμβρίου του 2001, ο Ντόναλντ 
Τραμπ, πολλά χρόνια πριν γίνει 
πρόεδρος των ΗΠΑ, δήλωνε από το 
γραφείο του στη Νέα Υόρκη πως 
ήταν αυτόπτης μάρτυρας. 

Σε συνέντευξή του στο NBC 
News, κατέθετε πως από το γραφείο 
του είδε το ένα αεροσκάφος να πέφτει στο World 
Trade Center. 

«Σήμερα αυτή η χώρα είναι εντελώς διαφορετική. 
Και θα είναι πολύ πιο διαφορετική στα επόμενα χρό-

νια που θα ακολουθήσουν», έλεγε. 
«Δεν μπορώ να πιστεύω ότι βλέπω το Lower 

Manhattan χωρίς το World Trade Center και γι' αυτό 
πρέπει να το ανοικοδομήσουμε. Όχι 
απαραίτητα σε αυτή τη μορφή, αλλά 
πρέπει να το φτιάξουμε τουλάχιστον 
όσο καλό ήταν, ίσως και καλύτερο. 
Ήταν φανταστική η δουλειά των πυ-
ροσβεστών και των διασωστών, 
δούλευαν σαν να μην έχει γίνει τί-
ποτα κακό, ήταν εκπληκτικό». 

Ο κτηματομεσίτης τότε Τραμπ 
που φλέρταρε με την είσοδό του 
στην πολιτική, είχε κάνει δηλώσεις 
και στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό 
WWOR. «Έχετε ένα από τα κτίρια-
ορόσημα στο οικονομικό κέντρο. 

Υπέστη ζημιές, τι συνέβη εκεί;», τον ρωτούσε τότε ο 
παρουσιαστής να απαντά πως πλέον το Παγκόσμιο 
Κέντρο Εμπορίου δεν υπάρχει, χωρίς να κάνει ανα-
φορά στα θύματα...

Φιλανθρωπικός περίπατος για στήριξη 
του Alzheimer’s Society

Το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου, οι ένοικοι, το προ-
σωπικό και οι φίλοι των Οίκων Ευγηρίας και Παρο-
χής Υπηρεσιών Ημερήσιας Φροντίδας Autumn Gar-
dens και Anastasia Lodge ελπίζουν να συγκεν 
τρώσουν £2000 για το φιλανθρωπικό οργανισμό 
Alzheimer’s Society, διοργανώνοντας περίπατο 4ων 
χιλιομέτρων μεταξύ των δύο οίκων που βρίσκονται 
στο Winchmore Hill και στο Southgate. 

Παγκοσμίως, η άνοια είναι μία από τις μεγαλύτερες 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. 
Υπολογίζεται ότι περίπου 50 εκα-
τομμύρια άνθρωποι ζουν με άνοια 
σε όλο τον κόσμο. Ένας στους 
τρεις από εμάς θα επηρεαστεί από 
την άνοια και η νόσος Αλτσχάιμερ 
είναι η πιο κοινή μορφή της. 

Η Elena Makrides, Διευθύντρια 
και των δύο Οίκων Ευγηρίας δή-
λωσε ότι «Καθώς οι άνθρωποι 
ζουν περισσότερο, βλέπουμε όλο 
και πιο πολλά άτομα με άνοια. Για 
τους περισσότερους ανθρώπους 
με Αλτσχάιμερ, το πιο πρόωρο σύ-
μπτωμα είναι η απώλεια βραχυ-
πρόθεσμης μνήμης. Η ανάμνηση 
γεγονότων που συνέβησαν πριν 
πολύ καιρό δεν επηρεάζεται συνή-
θως στα πρώτα στάδια της νόσου. Οι Οίκοι Ευγηρίας 
και Παροχής Υπηρεσιών Ημερήσιας Φροντίδας Au-
tumn Gardens και Anastasia Lodge προσφέρουν 
στην παροικία μας φροντίδα και υποστήριξη 365 
ημέρες το χρόνο (residential, nursing and dementia 
care).» 

Η κόρη 96χρονης από την Κύπρο που διαμένει 
στο Anastasia Lodge περιγράφει την εμπειρία της 
οικογένειάς της με την άνοια: 

«Η οικογένειά μας έχει ιστορικό άνοιας. Η αδερφή 
μου διαγνώστηκε με πρώιμη άνοια στην ηλικία των 
42 χρόνων και δυστυχώς απεβίωσε 5 χρόνια αργό-
τερα. Η μητέρα μου έγινε 80 χρονών όταν άρχισε 

να ξεχνάει και να διστάζει να βγει έξω μόνη της κα-
θώς δε θυμόταν πως να επιστρέψει στο σπίτι. Αρ-
χικά, προσπαθήσαμε να υποστηρίξουμε τη μητέρα 
μας στο σπίτι με τη βοήθεια του Alzheimer’s Society 
και των κοινωνικών υπηρεσιών, που μας παρείχαν 
φροντιστές δύο φορές τη μέρα. 

Με το πέρασμα του χρόνου η συμπεριφορά της 
όμως έγινε πιο απρόβλεπτη και επικίνδυνη, αφήνο-
ντας συχνά το γκάζι ανοιχτό όλη τη νύχτα. Σύντομα 

ήταν εμφανές ότι χρειαζόταν φρο-
ντίδα 24 ώρες τη μέρα, πράγμα 
που ήταν εξαντλητικό και στερούσε 
εμένα και την αδερφή μου από τις 
οικογένειές μας. 

Η απόφαση να ψάξουμε για 
έναν οίκο ευγηρίας με φροντίδα για 
την άνοια το 2010 ήταν υπερβο-
λικά δύσκολη, αλλά έπρεπε να λά-
βουμε υπόψιν μας πρώτα τις ανά-
γκες της μητέρας μας. Η ιατρική 
φροντίδα και ασφάλεια της, ήταν η 
προτεραιότητά μας. Ήταν μεγάλη 
παρηγοριά για την οικογένειά μας 
το γεγονός ότι το Anastasia Lodge 
και το Autumn Gardens λειτουρ-
γούν από Κύπριους ιδιοκτήτες και 
ότι η φροντίδα που προσφέρουν 

βασίζεται στον πολιτισμό μας, κάτι που βοήθησε τη 
μητέρα μας να προσαρμοστεί στο Anastasia Lodge 
πιο γρήγορα. 

Σχεδόν 10 χρόνια μετά, η μητέρα μας βρίσκεται 
ακόμη στο Anastasia Lodge όπου δέχεται την καλύ-
τερη δυνατή φροντίδα που θα μπορούσε να έχει για 
όσο τη χρειάζεται». 

Για να βοηθήσουμε το Autumn Gardens και το 
Anastasia Lodge να συγκεντρώσουν το εν λόγω 
ποσό για τον φιλανθρωπικό οργανισμό Alzheimer’s 
Society, συμμετέχουμε στον περίπατο που θα γίνει 
στις 21 Σεπτεμβρίου. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες, επισκεφτείτε το www.autumn-gardens.com.

Η ΕΔΕΚ ΗΒ διοργανώνει εκδήλωση με αφορμή την επέ-

τειο ανακήρυξης της Κυπριακής Δημοκρατίας με ανάλυση 

σημαντικών εγγράφων του Φακέλου της Κύπρου, από τον 

πρόεδρο της ομώνυμης Επιτροπής της Βουλής των Αντι-

προσώπων και πρόεδρο του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών, 

δρ Μαρίνο Σιζόπουλο. 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί, στις 27 Σεπτεμβρίου 

2019, στο Οίκημα της Κυπριακής Αδελφότητας, στις 7.00 

μ.μ. Της συζήτησης θα ακολουθήσει δεξίωση. Για περισσό-

τερες πληροφορίες αποταθείτε στους κυρίους Μιχάλη Κασιή: 

07596170656 και Γιώργο Κουττούκη: 07949211155.

1959-2019 60 Χρόνια Κυπριακής Δημοκρατίας
ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πώς από το «Ένωση με την Ελλλάδα» καταλήξαμε στη σημερινή κατάσταση
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Έμειναν στις χειραψίες και στα… χαμόγελα

Την απόλυτη βούλησή τους για επανέναρξη ουσιαστικών διαπρα-
γματεύσεων που θα οδηγήσουν σε μια βιώσιμη και λειτουργική λύση 
του Κυπριακού, εκφράζουν σε κοινό ανακοινωθέν που εξέδωσαν ο 
Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης και ο 
Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά το πέρας της 
συνάντησής τους στην Αθήνα. 

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης και ο Ελληνας Πρωθυπουργός, εκ-
φράζουν, συγκεκριμένα, την απόλυτη βούλησή τους «για επανέναρξη 
ουσιαστικών διαπραγματεύσεων που θα οδηγήσουν σε μια βιώσιμη 
και λειτουργική λύση του Κυπριακού χωρίς εγγυήσεις και ξένα στρα-
τεύματα, στη βάση του διεθνούς δικαίου, σύμφωνα με τα Ψηφίσματα 
και τις αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και τις αρχές και 
τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης». 

Όπως αναφέρεται περαιτέρω, η Κύπρος και η Ελλάδα είναι απο-
λύτως έτοιμες «να συνεργαστούν με τα Ηνωμένα Έθνη στο πλαίσιο 
της πρωτοβουλίας που εκδηλώνει ο Γενικός Γραμματέας των Η.Ε. 
για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για τη συνολική επί-
λυση του Κυπριακού». 

Κατά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ενημέρωσε τον 
Πρωθυπουργό για την άτυπη συνάντησή του με τον Τ/κ ηγέτηκαι την 
καταρχήν συναντίληψη για τους Όρους Αναφοράς, καθώς επίσης και 

για τις προσπάθειες με την Τζέιν Χολ Λούτ για τη συνομολόγηση των 
Όρων Αναφοράς που θα επιτρέψουν την επανέναρξη διαπραγμα-
τεύσεων. Επίσης, αναφέρθηκε αναλυτικά και στα προβλήματα που 
παρεμβλήθηκαν από την Τουρκία στη συνέχεια, ενώ ενδελεχής ενη-
μέρωση έγινε και «για τις επιθετικές και έκνομες δραστηριότητες της 
Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ και τα χωρικά ύδατα, όσο και έναντι 
της Αμμοχώστου, καθώς και σχετικά με την εκδήλωση ακραίας αδιαλ-
λαξίας κατά την παράνομη επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών της 
Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου στα κατεχόμενα», όπως αναφέρει 
το ανακοινωθέν. 

Όπως αναφέρουν οι δύο ηγέτες, συμφώνησαν σε κοινούς χειρι-
σμούς για την αντιμετώπιση των παράνομων τουρκικών ενεργειών, 
ενώ επίσης διατύπωσαν την κοινή θέση ότι η Τουρκία πρέπει να τερ-
ματίσει αυτές τις ενέργειες και να συμβάλει στη δημιουργία του κα-
τάλληλου κλίματος για συνομιλίες. Ο Κ. Μητσοτάκης, καλωσορίζοντας 
τον Πρόεδρο Αναστασιάδη επαναβεβαίωσε ότι η Ελλάδα παραμένει 
σταθερή στην προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού και στέκεται 
δίπλα στην Κύπρο για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων της. Πα-
ράλληλα σημείωσε ότι η παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας προ-
καλεί και ότι η στάση της Τουρκίας «θίγει τα συμφέροντα της ΕΕ και 
αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό».

Αθήνα: Διαβεβαιώσεις στήριξης από Κ. Μητσοτάκη

ΤΟ ΠΗΓΑΙΝΕ – ΕΛΑ ΤΗΣ ΤΖΕΙΝ ΧΟΛ ΛΟΥΤ ΣΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ – ΑΚΙΝΤΖΙ ΔΕΝ ΕΦΕΡΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ  

 
Σε παταγώδη αποτυχία κατέληξε η αποστολή στο νησί της Ειδικής 

Απεσταλμένης του Γ.Γ. του ΟΗΕ Τζέιν Χολ Λουτ και των εκ του σύνεγγυς 
συνομιλιών που είχε με τους ηγέτες των δυο κοινοτήτων σε μια προ-
σπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών. Η πολυήμερη παραμονή της 
κας Λουτ δεν έφερε το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα που ήταν η συμφωνία 
στους Όρους Αναφοράς για να μπορέσει ο Γ.Γ. του ΟΗΕ να προχωρή-
σει στο επόμενο βήμα που είναι, όπως είχε προγραμματιστεί κι εξαγ-
γελθεί, η σύγκληση Άτυπης Πενταμερούς Διάσκεψης για την Κύπρο, 
στο πρότυπο της Διάσκεψης στο Κραν Μοντανά πριν από 2 χρόνια. 

Νίκος Αναστασιάδης και Μουσταφά  Ακιντζί επισφράγισαν την απο-
τυχία τους σε μια εθιμοτυπική συνάντηση με την κ. Λουτ και περιορί-
στηκαν στα… χαμόγελα και τις χειραψίες μπροστά στις κάμερες ενώ 
οι αμέσως επόμενες μέρες καταγράφουν σκλήρυνση των θέσεων 
όλων των πλευρών, προφανώς ενόψει αναμενόμενες παρεμβάσεων 
διεθνών παραγόντων και των επαφών που μεταφέρονται πλέον στη 
Νέα Υόρκη όπου θα βρεθούν όλοι οι «παίκτες» στο Κυπριακό για τη 
Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. 

 Ζητούμενο είναι πως θα ενεργήσει ο Γ.Γ. του ΟΗΕ μετά την ενημέ-
ρωση του από την Ειδική Απεσταλμένη του για τα όσα άκουσε στην 
Κύπρο αλλά και για τις επαφές που είχε με τους ιθύνοντες των τριών 
εγγυητριών δυνάμεων. Στη δημόσια σφαίρα είναι εμφανής η προσπά-
θεια αλληλοεπίρριψης ευθυνών, παράλληλα με την περιχαράκωση 
γύρω από μαξιμαλιστικές θέσεις ή και τοποθετήσεις που δεν ξεκαθα-
ρίζουν το τοπίο και αφήνουν την άλλη πλευρά να επικαλείται αρνητική 
διάθεση στη διευθέτηση του Κυπριακού.  

Αρνητική εξέλιξη  
«Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης να πείσει τον ΓΓ του ΟΗΕ ότι έχει τη 

βούληση να συμβάλει θετικά στη δημιουργία των προϋποθέσεων επα-
νέναρξης και θετικής ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων», τονίζει 
το ΑΚΕΛ. Σε δηλώσεις του ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κόμ-
ματος Γιώργος Λουκαίδης αναφέρει: «Η νέα αποτυχία για την συνομο-
λόγηση των όρων αναφοράς, που θα μας έφερναν ένα βήμα πιο 
κοντά στην επανέναρξη των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, αποτελεί 
ασφαλώς μια αρνητική εξέλιξη. 

 Ελπίζουμε και ευχόμαστε ότι αυτή η εξέλιξη, τούτη τη φορά δεν θα 
αποδοθεί και στη δική μας πλευρά από τη Γενική Γραμματεία του 

ΟΗΕ. Κυρίως, όμως, ευχόμαστε και ελπίζουμε ότι το επόμενο διάστημα 
ο Πρόεδρος Αναστασιάδης θα ενεργήσει με τρόπο που θα πείθει τον 
ΓΓ του ΟΗΕ ότι ο ίδιος έχει όλη την απαιτούμενη βούληση και ετοιμότητα 
να συμβάλει στη δημιουργία των προϋποθέσεων επανέναρξης και 
θετικής ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων στο κυπριακό.  

Έχοντας υπόψη την κρισιμότητα των στιγμών για το Κυπριακό και 
τη θέση της Γραμματείας του ΟΗΕ ότι το παράθυρο ευκαιρίας δεν θα 
μείνει για πολύ ανοιχτό, αναγνωρίζοντας τους κινδύνους που η χώρα 
μας αντιμετωπίζει από την τουρκική επιθετικότητα και παράνομα τετε-
λεσμένα καθώς και το γεγονός ότι βρισκόμαστε ήδη στο παρά ένα της 
οριστικής διχοτόμησης, επιβάλλεται όπως ο πρόεδρος Αναστασιάδης 
ενεργήσει με αποκλειστικό γνώμονα το καλώς νοούμενο συμφέρον 
της πατρίδας, μακριά από οποιεσδήποτε σκοπιμότητες, παλινδρομή-
σεις και αντιφάσεις. Σε μια τέτοια περίπτωση, το ΑΚΕΛ, όπως και στο 
παρελθόν, θα στηρίξει τη διαδικασία, χωρίς ασφαλώς να δίνει λευκή 
επιταγή σε κανέναν».  

Ωστόσο οι επόμενες μέρες μετά την αποχώρηση της κ. Λουτ σημα-
δεύονται από διπλωματική ένταση με εκατέρωθεν κατηγορίες. Ο  Τούρ-
κος υπουργός Εξωτερικών προκλητικά παρεμβαίνει με απαράδεκτες 
θέσεις που δεν συμβάλλουν στη λύση ενώ την ίδια ώρα προκαλεί 
αντιδράσεις και μέσα στην Τ/κ κοινότητα. 

Πολιτική ισότητα, αποτελεσματική συμμετοχή και εκ περιτροπής 
προεδρία είναι «κόκκινες γραμμές» για την Τουρκία και τους Τ/κ, δή-
λωσε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ενώ υποστήριξε ότι προτού ξεκινή-
σουν οι διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό θα πρέπει να ξεκαθαρίσει 
σε μια πενταμερή τι θέλει ο καθένας και στη συνέχεια να διαμορφωθούν 
εκεί οι όροι αναφοράς. Είπε ακόμη ότι «μετά την αποτυχία στο Κραν 

Μοντανά είχαμε ανακοινώσει ότι πλέον διαπραγματεύσεις με αυτό το 
σχήμα δεν θα ωφελήσουν». «Επομένως είπαμε ότι πρέπει να αξιολο-
γηθούν και άλλες επιλογές. Ως Τουρκία δεν αποκλείσαμε καμιά επιλογή, 
δεν επιβάλαμε καμιά επιλογή. Αλλά αυτή η ανάγκη είναι φανερή. Επο-
μένως πριν ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις πρέπει να αποφασίσουμε 
μαζί στις ανεπίσημες συνομιλίες τι θα διαπραγματευτούμε και μετά να 
το διαμορφώσουμε σε ένα πλαίσιο διαπραγματεύσεων».  

Αναφέρθηκε εκ νέου στις ιδέες της ε/κ πλευράς λέγοντας ότι «ειδικά 
ο κ. Αναστασιάδης πρώτα είπε για λύση δύο κρατών, όχι μόνο σε 
μένα, αλλά και στους Ε/κ και στην Ελλάδα και στον Ακιντζί το είπε. 
Μετά είπε συνομοσπονδία, χαλαρή ομοσπονδία, αποκεντρωμένη. Δια-
φορετικές ιδέες συνεχώς», ανέφερε.  

Αδύνατη η διεξαγωγή συνομιλιών υπό απειλές  
Είναι αδύνατη η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, 

υπό την απειλή κανονιοφόρων και την παρουσία τουρκικών γεωτρύ-
πανων στην κυπριακή ΑΟΖ, αναφέρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, 
Νίκος Αναστασιάδης, σε συνέντευξή του στην ελληνική εφημερίδα “ΤΑ 
ΝΕΑ”. Παράλληλα, αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο προσφυγής στο 
Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το ζήτημα της Αμμοχώστου και 
υπογραμμίζει ότι η πρωτοβουλία για τριμερή συνάντηση για το Κυ-
πριακό ανήκει πλέον στον ΓΓ του ΟΗΕ. Ο κ. Αναστασιάδης υπογραμ-
μίζει ότι οι πρόσφατες δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών 
πλήττουν Ε/κ και Τ/κ και δημιουργούν σοβαρό προβληματισμό. «Θέλω 
να ελπίζω ότι θα συμβάλουν όλοι, και ιδιαίτερα η Τουρκία, στη δημι-
ουργία κλίματος που θα επιτρέψει στον ΓΓ του ΟΗΕ να συγκαλέσει 
μια νέα σύνοδο για την Κύπρο», σημειώνει. Αναφορικά με το αν μπο-
ρούν να γίνουν συνομιλίες την ώρα που τα τουρκικά γεωτρύπανα βρί-
σκονται στην ΑΟΖ, υπογραμμίζει ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί 
και υπογράμμισε ότι αυτή είναι ομόφωνη θέση όλης της πολιτικής ηγε-
σίας. Σε ερώτηση σχετικά με το αν η Δημοκρατία θα ζητήσει περαιτέρω 
κυρώσεις από την ΕΕ κατά της Τουρκίας, σημειώνει ότι η αποθράσυνση 
της Τουρκίας έχει περάσει πλέον τα όρια μιας πρόσκαιρης παραβατι-
κότητας. «Δεν παραγνωρίζω τις δυσκολίες που υπάρχουν είτε από 
ευρωπαϊκής πλευράς είτε από άλλες δυνάμεις. Λόγω και των συμφε-
ρόντων δεν φαίνεται να είναι αποφασισμένες να προχωρήσουν σε τέ-
τοια μέτρα που πραγματικά να προκαλούν κόστος στην Τουρκία. Εμείς 
όμως θα συνεχίσουμε να δίνουμε τη μάχη και ελπίζω κάποια στιγμή 
να διαφοροποιηθεί το κλίμα», αναφέρει.
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Συνέντευξη στον Δημήτρη Παλμύρη  
Στη Νεολαία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αποδήμων Κυπρίων 

(ΝΕΠΟΜΑΚ) οργανώνονται οι νέοι της διασποράς, ηλικίας 18 με 30 
χρόνων. Όπως μας εξηγεί ο Χρίστος Τούτον, ο 24χρονος πρόεδρος 
της ΝΕΠΟΜΑΚ με καταγωγή από το Αναβαργός της Πάφου και το Αυ-
γόρου και ο οποίος ζει στη Βρετανία: «Η Ομοσπονδία έχει μια παγκό-
σμια επιτροπή την οποία αποτελούν αντιπρόσωποι από οκτώ 
οργανώσεις νέων αποδήμων σε όλο τον κόσμο: Ηνωμένο Βασίλειο, 
ΗΠΑ, Καναδάς, Ν. Αφρική, Αυστραλία, Ελλάδα, Ευρώπη και Ζιμπά-
μπουε». Η κάθε οργάνωση πραγματοποιεί τις δικές της δραστηριότη-
τες στη χώρα της, ενώ ταυτόχρονα η ΝΕΠΟΜΑΚ αναλαμβάνει τα 
παγκόσμια προγράμματα και τις πρωτοβουλίες.  

Εμπειρίες ανεκτίμητης αξίας  
«Έχουμε δύο κύρια προγράμματα που προσφέρουμε. Το ένα απευ-

θύνεται σε νέους ηλικίας 18-22 χρόνων και ονομάζεται “ΝΕΠΟΜΑΚ: 
Ανακάλυψε την Κύπρο” (NDCP). Για τρεις εβδομάδες τα μέλη μας 
έχουν την ευκαιρία να περιοδεύσουν στην Κύπρο, να κάνουν μαθή-
ματα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και να μάθουν από πρώτο χέρι για 
την κουλτούρα τους», μας εξηγεί η Γενική Γραμματέας της Ομοσπον-
δίας, Τζιόρτζια Σταύρου, 28 ετών η οποία ζει στο Νιου Τζέρσεϊ των 
ΗΠΑ. Το δεύτερο και νεότερο πρόγραμμα της Ομοσπονδίας είναι η 
«Περιήγηση της κυπριακής κουλτούρας». Αφορά νέους ηλικίας 23-30 
χρόνων και έχει διάρκεια 10 ημερών. Εκεί οι νέοι έχουν μέσω της πε-
ριήγησης την ευκαιρία να δουν τα διάφορα μέρη του νησιού και να έρ-
θουν σε επαφή με την ιστορία και τον πολιτισμό του. 

«Τουλάχιστον το ένα τέταρτο όσων συμμετέχουν σε αυτά τα προ-
γράμματα δεν έχουν έρθει ποτέ στη ζωή τους στην Κύπρο», προσθέτει 
ο Χρίστος. «Έτσι είναι μια μοναδική ευκαιρία να επισκεφτούν την πα-
τρίδα τους. Είμαστε περήφανοι που έχουμε τη δυνατότητα να προσφέ-
ρουμε στους νέους αυτή την ευκαιρία». Σημαντικό ρόλο παίζει η 
ανάπτυξη σχέσεων με την Κυπριακή Δημοκρατία, μέσα από το Υπουρ-
γείο Εξωτερικών, τον Προεδρικό Επίτροπο και με σημαντικούς κρατι-
κούς θεσμούς, όπως το Πανεπιστήμιο Κύπρου που παίζει ένα 
σημαντικό ρόλο στο πρόγραμμα NDCP. 

«Συμμετείχα στο NDCP, πριν από δύο χρόνια, είχε περάσει πολύς 
καιρός από τότε που ξαναβρέθηκα στην Κύπρο. Έχοντας έρθει μέσα 
από το πρόγραμμα έμαθα πολλά για τη χώρα, τη γλώσσα ενώ είχαμε 
μαθήματα για την ιστορία και τον πολιτισμό της. Μάθαμε πολλά. Είδα 
την Κύπρο. Όχι όμως μόνο την τουριστική της πλευρά», μας λέει η Μα-
ρίνα Προδρόμου, αντιπρόεδρος της ΝΕΠΟΜΑΚ και πρόεδρος της Ορ-
γάνωσης της Νοτίου Αφρικής και με ρίζες από Κακοπετριά και Γαλάτα 
που φθάνουν μέχρι και τον Ελληνισμό της Αιγύπτου. 

«Όλοι μας μεταφέρουν πως ο κάθε νέος που συμμετέχει σε αυτές 
τις δράσεις έχει πολύ καλύτερη κατανόηση της Κύπρου και της κουλ-
τούρας της. Γιατί είναι εμπειρίες ζωής δεν είναι κάτι που μπορείς να 
πάρεις διαβάζοντας ένα βιβλίο», τονίζει ξανά η Τζιόρτζια. Όλα αποτε-
λούν πολύ έντονες εμπειρίες: από την επίσκεψη στην Πράσινη Γραμμή 
μέχρι και την εκμάθηση παραδοσιακών χορών στην ίδια την Κύπρο. 
Επιπρόσθετα όλο αυτό το βιώνουν με άτομα που επίσης δεν γεννή-
θηκαν εδώ, αλλά έχουν παρόμοιες εμπειρίες. «Είναι εμπειρίες ανεκτί-
μητης αξίας».  

Κουβαλώντας την Κύπρο μαζί τους  
Η ΝΕΠΟΜΑΚ πραγματοποιεί τοπικές δράσεις σε πολλές χώρες. Εκ-

δηλώσεις προωθούν την κυπριακή κουλτούρα, την ιστορία της αλλά 

και καλλιεργούν τους νέους, ακόμη και για ζητήματα σχετικά με το Κυ-
πριακό. «Κάθε φορά που ένας νέος εντάσσεται στην Ομοσπονδία, σε 
τρία με τέσσερα χρόνια θα έχει μάθει τόσα πολλά για την Κύπρο και 
την κληρονομιά της», τονίζει ο Χρίστος. 

«Μετά από το ταξίδι μου με το NDCP, επιστρέφοντας στην Ν. 
Αφρική, εμπλάκηκα στη ΝΕΠΟΜΑΚ και στις εκδηλώσεις που κάνει για 
να ενώσει του Κυπρίους στη χώρα», λέει η Μαρίνα. Κύριος στόχος 
είναι να διατηρηθεί η κυπριακή παράδοση ζωντανή, μέσα από διάφο-
ρες δραστηριότητες όπως μαθήματα χορού κ.α. Υπάρχει ενδιαφέρον 
από τους νέους λέει η Μαρίνα: «Γιατί είμαστε διασπορά και είμαστε μα-

κριά από το σπίτι, επομένως υπάρχει μεγαλύτερη αίσθηση της ανά-
γκης για επαφή, αλλά και για να μην ξεχνάμε από πού προερχόμαστε». 
Καμιά φορά, έχουν έντονη την ανάγκη ενσωμάτωσης της παράδοσης, 
όπως τους κυπριακούς χορούς. Περισσότερο ακόμη και από τους Κυ-
πρίους που μένουν στην Κύπρο. «Γιατί μας λείπει τόσο και κάνουμε 
τα αδύνατα δυνατά να την έχουμε μαζί αν μπορείτε να το καταλάβετε 
αυτό» λέει γελώντας.  

Ελκυστική η επιστροφή στην Κύπρο  
Παρά την αγάπη για την Κύπρο, η ιδέα της επιστροφής είναι στην 

πράξη δύσκολη. Αν και υπάρχουν οικογενειακοί δεσμοί με την Κύπρο, 
το σπίτι, η δουλειά και η άμεση οικογένεια των νέων της διασποράς 
παραμένει στο εξωτερικό. «Δεν θα ήθελα να έρθω χωρίς την οικογένειά 
μου για παράδειγμα», λέει η Μαρίνα. 

Ωστόσο, μας λέει ο Χρίστος, υπάρχει μια στροφή προς την Κύπρο. 
«Συμμετέχω στην Ομοσπονδία τα τελευταία πέντε χρόνια, τα τελευταία 
δύο είδα μια αλλαγή στη στάση των νέων όσον αφορά το ζήτημα της 
επιστροφής στην Κύπρο τόσο για να ζήσουν όσο και για σπουδές. Γί-
νεται πιο ελκυστική επιλογή από ό,τι στο παρελθόν», μας λέει. Ακόμη 
και από τις ΗΠΑ, συμφωνεί η Τζιόρτζια, υπάρχουν παραδείγματα νέων 
κοντά στα τριάντα που άφησαν τις δουλειές τους και ήρθαν στην 
Κύπρο. «Κάποιοι αγόρασαν σπίτια εδώ και άλλοι θέλουν να μείνουν 
για διάστημα 2-3 χρόνων. Όμως σε κάθε περίπτωση γίνεται πιο δη-
μοφιλής η επιλογή αυτή», συνέχισε η ίδια. «Πράγματι και από τη Ν. 
Αφρική υπάρχουν νέοι που έρχονται εδώ. Ωστόσο από την εμπειρία 
μου, είναι δύσκολο. Παρ’ όλα αυτά κάποιοι από εμάς βρίσκουν πως 
αξίζει τον κόπο να ρισκάρουν και να επιστρέψουν», εξηγεί η Μαρίνα. 

Παρά τις δυσκολίες δεν είναι σε γνώση των νέων αποδήμων κάποιο 

πρόγραμμα βοήθειας ή ακόμα και για προσέλκυση επένδυσης για 
νέους απόδημους ως κίνητρο για επιστροφή. «Στις ΗΠΑ υπάρχουν 
προγράμματα στήριξης των Κυπρίων που έρχονται από την Κύπρο, 
αλλά δεν έχω υπόψη μου κάτι αντίστοιχο για απόδημους που επιστρέ-
φουν στην Κύπρο», λέει η Τζιόρτζια. Ωστόσο μόνοι τους οι νέοι από-
δημοι και με τη βοήθεια των οικογενειών τους εδώ, δημιουργούν δίκτυα 
που τους βοηθούν στην εγκατάσταση στην Κύπρο. 

Υπάρχει και το ζήτημα του πώς θα μπορούσε η ίδια η Κύπρος να 
βοηθήσει. Ένα μέτρο που θα ξεχώριζε, σύμφωνα με τον Χρίστο, θα 
ήταν προγράμματα αμειβομένης πρακτικής άσκησης στην Κύπρο για 
νέους απόδημους. Έτσι ένας νέος της διασποράς θα μπορούσε να 
έρθει σε επαφή με τον τρόπο ζωής στην Κύπρο, καθώς θα δούλευε 
εδώ, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει μακροπρόθεσμη δέσμευση. «Ξέρω 
για παράδειγμα πως χώρες όπως το Ισραήλ έχουν πολύ δυνατό τομέα 
νέων επιχειρήσεων (start ups) και μια από τις κύριες πτυχές της πολι-
τικής τους σε αυτό τον τομέα είναι να ενθαρρύνουν Εβραίους από όλο 
τον κόσμο να έρθουν να δουλέψουν σε αυτές τις εταιρείες για μια μικρή 
περίοδο, 1-2 χρόνια ή λιγότερο. Αλλά αυτό δεν υπάρχει στην Κύπρο 
παρά μόνο μέσω της κυβέρνησης. Έτσι θα θέλαμε να δούμε πιο πολλά 
να γίνονται στον ιδιωτικό τομέα. Για να ενθαρρύνουν τους νέους να έρ-
χονται στο νησί. Και θα ήταν επίσης καλό για την ίδια την Κύπρο να 
ενδυναμωθεί στον τομέα των νέων επιχειρήσεων», λέει ο Χρίστος.  

Όραμα για την Κύπρο  
Ερωτώμενοι για το μέλλον της Κύπρου απαντούν πως θα ήθελαν 

να βλέπουν το νησί να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των νέων τεχνο-
λογιών, να είναι ένα σύγχρονο κράτος, να προχωρά μπροστά, να και-
νοτομεί. «Κάποιες φορές νιώθουμε πως τα πράγματα εδώ θα 
μπορούσαν να γίνονται καλύτερα», προσθέτει διστακτικά ο Χρίστος. 
«Θα μπορούσε να υπάρχει καλύτερη διαχείριση, καλύτερη διακυβέρ-
νηση και χρήση νέων τεχνολογιών και στη μικρότερη κλίμακα όπως σε 
κάθε ξεχωριστό μαγαζί-επιχείρηση», λέει ο Χρίστος, ωστόσο προσθέτει 
πως παρατηρεί την πρόοδο. Αλλά, εάν συζητάμε για το τι θέλουν από 
την Κύπρο, τότε θα θέλουν να είναι το καλύτερο που μπορεί. 

Ο ίδιος ο Χρίστος δεν είναι γόνος προσφύγων. Όμως μεγάλο μέρος 
της διασποράς προέρχεται από πρόσφυγες, «φέρουν μαζί τους τον 
πόνο της προσφυγιάς». Πολλοί μετανάστευσαν εξαιτίας της προσφυ-
γιάς. Για τις δικές τους επιθυμίες λέει πως «θέλουμε να δούμε ένα επα-
νενωμένο νησί, τους πρόσφυγες να επιστρέφουν στα χωριά τους και 
θέλουμε να δούμε μια Κύπρο όπου δεν θα έχει σημασία ποια είναι η 
θρησκεία, η καταγωγή, η εθνικότητά σου, όπου οι Κύπριοι θα φροντί-
ζουν τους άλλους Κυπρίους και θα χτίζουν μια καλύτερη πατρίδα». 

Η Τζιόρτζια είναι παιδί προσφύγων από τον Άγιο Επίκτητο και τον 
Καραβά, οι οποίοι μετανάστευσαν εξαιτίας της εισβολής: «Είναι γλυ-
κόπικρο για την οικογένειά μου, γιατί οι γονείς μου γνωρίστηκαν στις 
ΗΠΑ. Χωρίς τα γεγονότα δεν θα υπήρχε η οικογένειά μου. Τώρα εκεί 
είναι η ζωή μας, η οικογένειά μας και παρότι έχουμε οικογένεια στην 
Κύπρο, γνωρίζουμε πως δεν θα επιστρέψουμε αφού ακόμη και οι γο-
νείς μου έζησαν περισσότερη από τη μισή τους ζωή στις ΗΠΑ αντί στην 
Κύπρο. Ωστόσο ξέρω πως θα κοιμόμασταν πολύ καλύτερα τη νύχτα 
εάν ξέραμε πως έχει αποδοθεί δικαιοσύνη για όλους τους Κυπρίους 
παντού. Όταν έρχομαι εδώ, στην Κύπρο νιώθω καλά, πως αυτό είναι 
σπίτι μου. Όμως νιώθω ακόμη πως κάτι δεν είναι ακριβώς σωστό και 
νιώθω πως ψάχνουμε αυτή την ψυχική ειρήνη». Η Μαρίνα δακρυ-
σμένη δεν μιλά, καθώς είναι φανερό πως τα λόγια των άλλων παιδιών 
την αφορούν και την ακουμπούν επίσης.

Νέοι απόδημοι σε κυπριακά ΜΜΕ: Θέλουμε να έχουμε μαζί μας την Κύπρο



Η ώρα των παροικιακών σχολείων
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Τα Ελληνικά Παροικιακά Σχολεία ανοίγουν το Σάβ-
βατο 14 Σεπτεμβρίου. Οι μαθητές επιστρέφουν στα 
θρανία τους και οι δάσκαλοι στις έδρες τους, ενι-
σχυμένοι με επανδρωμένες δυνάμεις για την παρά-
δοση της διδασκαλίας τους, οι δάσκαλοι και οι μα-
θητές με την αξιόλογη εκμάθηση της γλώσσας των 
προγόνων τους, την ελληνική γλώσσα. 

Τα Κυπριόπουλα του HB επωμίζονται περισσότε-
ρες προσπάθειες από τους λοιπούς μαθητές για 
εκμάθηση δεύτερης γλώσσας. Όμως αυτό δεν τους 
βλάπτει, ούτε τους στερεί οτιδήποτε στην προσπά-
θεια μόρφωσής τους. Ειδικοί εκπαιδευτές, γνωστοί 
ανά το παγκόσμιο επιστήμονες και  γλωσσολόγοι 
μάς λέγουν το αντίθετο. Ότι δηλαδή οφελούνται πολύ 

περισσότερο από ό,τι τυχόν να στερούνται, μαθαί-
νοντας και δεύτερη γλώσσα και ειδικά την ελληνική. 

Τα βρετανικά Πανεπιστήμια δέχονται φοιτητές, 
που αποκτούν 3 Α Levels και ας είναι ένα από αυτά 
στην ελληνική γλώσσα. 

Λοιπόν, αγαπητοί μαθητές και γονείς, να μην μας 
στενοχωρεί το γεγονός ότι τα παιδιά μας καταβάλ-
λουν επιπρόσθετες προσπάθειες για την εκμάθηση 
της γλώσσας μας. Οι ειδικοί εκπαιδευτές μάς διαβε-
βαιώνουν το αντίθετο. Ότι δηλ. επωφελούνται, δι-
δασκόμενοι την ελληνική γλώσσα και δεν στερούνται 
από τη λοιπή προσπάθειά τους στη λοιπή εκμάθή 
τους στην Παιδεία. 

Επομένως συμπατριώτες, πρώτα πρέπει όλοι μας 
να συγχαρούμε τα παιδιά που πηγαίνουν στα Ελ-
ληνικά Παροικιακά Σχολεία, να συγχαρούμε και τους 
γονείς τους που τους φροντίζουν γι’ αυτό, και δεύτε-
ρον να καλέσουμε και όλους τους γονείς που δεν 
στέλλουν τα παιδιά τους στα Ελληνικά Παροικιακά 
Σχολεία, να αποφασίσουν να τα στέλνουν. 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Κυπριακή 
Εκπαιδευτική Αποστολή στο 020 8881 6982, τον 
Σύλλογο Ελλήνων Γονέων στο 020 889 1872, κα-
θώς και με όλα τα άλλα παροικιακά οργανωμένα 
σύνολα, είναι πρόθυμα να σας δώσουν οποιεσδή-
ποτε πληροφορίες τους ζητήσετε.  

Αντώνης Αντωνιάδης

Ο Σύνδεσμος Αραδίππου Αγγλίας οργανώνει 

Βραδιά Τόμπολας (Bingo) αυτή την Παρασκευή 

13 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 7.30μμ στο Κυπριακό 

Κοινοτικό Κέντρο (Earlham Grove N22). 

Η είσοδος κοστίζει £20 και συμπεριλαμβάνει φαγητό 

και κάρτες παιχνιδιών. 

Για περισσότερες πληροφορίες και για κράτηση 

θέσεων παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε 

στους ακόλουθους αριθμούς: 

07956965020 (Κόκλης), 

07852105187 (Παναγιώτης) 

ή γραπτώς στο aradippou.uk@hotmail.co.uk.  

Σας περιμένουμε όλους για μιά όμορφη βραδιά 

με καλό φαγητό, παρέα και πλούσια δώρα!

Bingo από το Σύνδεσμο Αραδίππου ΑγγλίαςΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ 
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Tο Haringey Borough στον επόμενο γύρο

Αναπνέουν ξανά τον αέρα της 

κορυφής οι Άγιοι. Αυτή τη φορά 

εκτός έδρας κέρδισαν την Buck-

ingham με 7-3. 

Φορώντας τη νέα βυζαντινή 

τους στολή που την πρόσφερε η 

εταιρεία αθλητικών ειδών CAP 

(Misallidis Georgos) οι Άγιοι τη 

βρήκαν γιουρλίδικη και πήραν 

ένα κρίσιμο παιχνίδι που την 

ανεβάζει στην κορυφή. Όλες οι 

γραμμές της ομάδας δούλεψαν 

σαν ελβετικό ρολόι κάτω από 

την καθοδήγηση του έμπειρου 

προπονητή Γιώργου Φραγκέ-

σκου. 

Τα τέρματα σημείωσαν ο δει-

νός σκόρερ Coutney Smasher 

Massay που έστειλε τη μπάλα 

στα αντίπαλα δίκτυα 5 φορές. 

Τα άλλα δυο σημείωσαν ο σπε-

σιαλίστας Guilheme Monti και ο 

δυναμικός Noyan Tajbakhsh. 

Oι Άγιοι στη βαθμολογία φι-

γουράρουν στην πρώτη θέση με 

16 βαθμούς σε 6 αγώνες ενώ η 

δεύτερη στη βαθμολογία  Shef-

ford Town έχουν 15 βαθμούς και 

ένα αγώνα περισσότερο. Πιο 

κάτω στην 7η θέση η Σαλαμίνα 

που έχασε με 4-1 στον αγώνα 

κόντρα στη Broxbourne. 

Στην κορυφή οι «Άγιοι»

Μεγάλο αγώνα δίνει αύριο η 

Σαλαμίνα στο Donkey Lane, 

Enfield, κόντρα στην Tower 

Hamlets για τον δεύτερο γύρο 

του Κυπέλλου The Buidbase FA 

Vase στις 7.45 το βράδυ. 

Στον πρώτο αγώνα του Κυ-

πέλλου η Σαλαμίνα κέρδισε την 

Codicote με 4-0 την περασμένη 

βδομάδα. 

Καλούμαστε όλοι να στα-

θούμε στο πλευρό της δικής 

μας ομάδας και να ενθαρρύ-

νουμε τους ποδοσφαιριστές 

ούτως ώστε να προχωρήσουν 

στον επόμενο αγώνα. Για να 

μην ξεχνιόμαστε, ο τελικός 

αυτού του Κυπέλλου θα παιχθεί 

στο Wembley Stadium, και άν 

φθάσει η Σαλαμίνα μέχρι εκεί 

θα γραφτεί ιστορία.

Να σταθούμε δίπλα της

Οι λεβέντες του Haringey Borough Δημήτρης Φροξίλιας, Άθως Σολωμού, (ο Tom Loizou 

ή άλλως Jurgen Klopp), Γιώργος Αρέστη, Κωνσταντίνος Αλεξάνδρου και Πάρης Παναγιώτου, 

σκασιαρχείο έκανε ο Στέλιος Δημητρίου.

Αποτελεσματική και χαρισματική η ομάδα του Haringey Borough κτύπησε στο ψαχνό την Herne 

Bay για το Κύπελλο Emirates FA Cup και την κέρδισε 3-0. Με τέρματα από τους Lionel Stone, George 

Aresti και Anthony McDonald. Αυτό που μετράει περισσότερο δεν είναι η νίκη και η πρόκριση, μετράει 

περισσότερο ότι σ’ αυτή τη χαρισματική ομάδα αγωνίζονται Κύπριοι ποδοσφαιριστές δίνοντας ένα 

χρώμα κυπριακό στην ομάδα του Haringey Borough. 

Στέλιος Δημητρίου, Κωνσταντίνος Αλεξάνδρου, Γιώργος Αρέστη, Άθως Σολωμού, ως επίσης ο 

Μιχαλάκης Κυριάκου και Πάρης Παναγιώτου έρχονται να συμπληρώσουν το Πασλ της ομάδας. 

Από την άλλη πλευρά ένας άξιος προπονητής, ο Tom Loizou είναι ο καθοδηγητής των επιτυχιών 

της ομάδας, στο πλάι του ο David Cumberbatch, γνωστός από το πέρασμα του στα παροικιακά 

γήπεδα, φυσιοθεραπευτής, ο Κρης Σάββα που μαζί με το διοικητικό συμβούλιο, τον Πρόεδρο Άκη 

Αχιλλέως, ως επίσης τους φανατικούς υποστηρικτές φιλάθλους Γιώργο Κιλικίτα, Χάρη Χρίστου και 

τον Άκη Κυριάκου (Τσιέλσι) συμπληρώνουν αυτό το μεγάλο οικοδόμημα. 

Το Haringey Borough μπήκε για καλά στο σπίτι μας, το Σάββατο ήταν γεμάτο με πολλούς Κύπριους 

φιλάθλους. Μπράβο.

Πάντα δίπλα στην ομάδα τους:  

Χάρης, Κωνσταντίνος, Δημήτρης και Μάριος

Το νέο απόκτημα της ομά-

δας Μιχάλης Κυριάκου

Πάντα κάτω από το άγρυπνο μάτι του έμπειρου 

Γιώργου Φραγκέσκου

Γουρλίδικες οι νέες  

βυζαντινές στολές στο 

πρώτο παιχνίδι Αυστηρές οδηγίες από τον «στρατηγό» πριν τον αγώνα 

Με το ευρύ σκορ 4 – 0 νίκησε   

εκτός έδρας η Εθνική Κύπρου 

τον Σαν Μαρίνο σε αγώνα για 

την έκτη αγωνιστική των προ-

κριματικών του EURO 2020. 

Με τη νίκη αυτή η Κύπρος 

έφτασε στους επτά βαθμούς, 

ξεπερνώντας τη Σκωτία (έχασε 

στην έδρα της με 4-0 από το 

Βέλγιο) και παράλληλα ισοβαθ-

μεί με το Καζακστάν που ηττή-

θηκε   με 1-0 στη Ρωσία. 

Στο 2ο λεπτό ο Κούσουλος 

άνοιξε το σκορ και στο 39ο 

λεπτό ο Παπουλής πέτυχε το 2-

0, αποτέλεσμα πρώτου ημιχρό-

νου. 

Στο δεύτερο ημίχρονο και συ-

γκεκριμένα στο 73ο λεπτό ο 

Ιωάννης Κούσουλος σκόραρε 

για δεύτερη φορά για την 

Εθνική, κάνοντας το 3-0 και στο 

75ο λεπτό ο Αρτυματάς με κε-

φαλιά ανέβασε τον δείκτη του 

σκορ στο 4-0, διαμορφώνοντας 

το τελικό αποτέλεσμα.

Νίκη της Εθνικής Κύπρου 

Το έκανε και αυτό η Εθνική 

Ελλάδος. Παρότι προηγήθηκε 

με τον Μασούρα, δεν τελείωσε 

το ματς και έδωσε την ευκαιρία 

στο Λιχτενστάιν να σκοράρει 

για πρώτη φορά στα προκριμα-

τικά και να πάρει τον βαθμό 

(1-1). 

Η Ελλάδα είχε σε όλο το ματς 

την υπεροχή, δεν κατάφερε 

όμως να μετουσιώσει τις ευκαι-

ρίες της σε γκολ, με συνέπεια 

να ισοφαριστεί λίγο πριν το 

τέλος και να μην προλάβει να 

αντιδράσει. Την παράσταση 

έκλεψαν οι άδειες κερκίδες του 

ΟΑΚΑ. Πραγματικά πολύ άσχη-

μες εικόνες. 

Αλλη μια μαύρη σελίδα 

Η Ελλάδα νίκησε την Τσεχία 

με 77-84, αλλά δεν κάλυψε      

την επιθυμητή διαφορά των      

12 πόντων, αν και την άγγιξε. 

Απέτυχε στο Παγκόσμιο          

Κύπελλο, τερματίζοντας στις 

θέσεις 13–16. 

Η Ελλάδα νίκησε τους        

Τσέχους με 77-84, ωστόσο αν 

και άγγιξε τη διαφορά των 12 

πόντων, δεν κατάφερε να την 

καλύψει και τερμάτισε στις      

θέσεις 13-16 στο Παγκόσμιο 

Κύπελλο, κάτι το οποίο συνι-

στά αποτυχία της ελληνικής 

ομάδας. 

 Αποκλείστηκε η  Ελλάδα 

στο Μουντομπάσκετ 
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Μπήκε σαν σύμφουνας η Ανόρθωση και ισο-

πέδωσε την Παντέλ 13-1, να τα μετράς κουράζε-

σαι, πώς να το κάνουμε, πρώτο παιχνίδι και για 

τις δυο ομάδες στο φετινό πρωτάθλημα. Η Πα-

ντέλ έδειξε απροετοίμαστη παρόλο ότι πήγε στο 

Southbury Leisure με 14 ποδοσφαιριστές δεν 

άντεξε την πίεση της Ανόρθωσης που στον 

πρώτο της αγώνα δυσκολεύτηκε να σχηματίσει 

ενδεκάδα, όμως δεν είχε κανένα πρόβλημα να φι-

λοδωρήσει την Παντέλ με 13 τέρματα που μπο-

ρούσαν να ήταν διπλάσια. 

Ο Andre σημείωσε 5 τέρματα, ο Adam Ali άλλα 

4 τέρματα ενώ ο Δημήτρης Vas Herg από ένα, για 

την Παντέλ ο Σπύρου. 

Οδοστρωτήρας η Ανόρθωση

Με φούλ μηχανές η Σαλαμίνα 

κέρδισε τον Παναθηναϊκό με 

6–2 στον πρώτο τους αγώνα για 

το Παροικιακό Πρωτάθλημα. 

Ο Παναθηναϊκός στάθηκε στο 

γήπεδο και κοίταξε στα μάτια 

τους έμπειρους ποδοσφαιριστές 

της Σαλαμίνας που μετά από 

την αποχή της από το Πρωτά-

θλημα του ΚΟΠΑ επέστρεψε 

πίσω με άσχημες διαθέσεις. 

Η σύνθεση της Σαλαμίνας: 

Lysandros Demetriou, Andreaw 

Chambi, Luke Durnin, Chris 

Xiouri, Adem Esen, Ryan Her-

vel, Pan Boxer, Turese Rey-

nolds, Deniz Mehmet, George 

Lutaaya, Thomas Boxer και 

στον πάγκο τους Steven Wright, 

Jessie Courtney, Mathew Mar-

gan, Amelio Georgiou και Obu 

Junior. 

Με αυτή τη σύνθεση η Σαλα-

μίνα ήταν δύσκολο να χάσει από 

τον Παναθηναϊκό που έχει σφο-

δρά παράπονα από τον διαιτητή 

James Keane που σε δυο περι-

πτώσεις έδωσε πέναλτι υπέρ 

των ερυθρολεύκων. Τα παρά-

πονα ήταν έντονα με αποτέλε-

σμα την αποβολή του βοηθού 

Salvi Sarno. 

Ο Παναθηναϊκός έδειξε από 

το πρώτο παιχνίδι ότι είναι σο-

βαρή ομάδα με παίκτες που 

παίζουν με δύναμη και έχουν τε-

χνική κατάρτιση. 

Τα τέρματα για τη Σαλαμίνα ο 

Tomas Boxer, Ryan Hervel, 

Denis, George Lutayia. Για τον 

Παναθηναϊκό John Efstathiou 

και Zach Uribarri. 

Με φούλ μηχανές η Σαλαμίνα

Η Ακανθού έκανε τη ζημιά

Με το δεξί μπήκε το Αποέλ 

στο Πρωτάθλημα, κερδίζοντας 

την ομάδα των Αρμενίων με 

5–0. 

Καλύτερο το Αποέλ σε όλη τη 

διάρκεια του αγώνα δεν άφησε 

περιθώρια στη νεαρή ομάδα 

των Αρμενίων να κάνει το        

παιχνίδι της. Τα πρώτα 30 

λεπτά το παιχνίδι παιζόταν στο 

κέντρο του γηπέδου, σε ένα 

ισορροπημένο τριαντάλεπτο με 

εναλλασσόμενη υπεροχή. 

Στο 39’ ήρθε ο Κυριάκος       

Κυριάκου να φέρει τα πάνω 

κάτω βάζοντας τα μπάλα στα 

δίκτυα για να οδηγηθούν οι 

ομάδες στα αποδυτήρια. 

Στην επανάληψη το Αποέλ 

συγκεντρώθηκε περισσότερο 

και σημείωσε ακόμη 4 τέρματα 

στο 55’ 68’ 70’ και 73’ με χάτρικ 

από τον Δημήτρη Φραγκεσκίδη, 

το πέμπτο τέρμα ήρθε από τον 

Harry Christodoulou.  

Ο διαιτητής είχε εύκολο        

παιχνίδι αφού δεν έδειξε καμία 

κίτρινη κάρτα. 

Με το δεξί το Αποέλ

Κυρίαρχος η Ολύμπια

Andre, Adam Ali, Δημήτρης, οι πιστολέρο της Ανόρθωσης

Δεν χωρά καμία αμφιβολία ότι 

φέτος θα δούμε ένα Πρωτάθλημα 

με πολλά τέρματα. Κεφάτη μπήκε η 

ομάδα του  Σινόττι και καθάρισε εύ-

κολα τη Cinar με 10-1. 

Δέκα - ένα στον πρώτο αγώνα 

δίνει μια ψυχολογία στην Ολύμπια 

ανεβασμένη, από την άλλη πλευρά 

η Cinar πρέπει να συνέλθει αν 

θέλει να δει άσπρη μέρα. 

Τα τέρματα για την Ολύμπια που 

ήταν κυρίαρχος σε όλο τον αγώνα, 

στα κέφια τους ήταν ο Ηλίας και Δη-

μήτρης που σημείωσαν από τέσ-

σερα τέρματα, ενώ ο Ricki και Yemi 

έβαλαν το κερασάκι στην τούρτα. 

Λίγο πριν τη σέντρα Αποέλ-Αρμένιοι

Ο στρατηγός με τους βοηθούς του Φλώρο και Μιχάλη

Το βαρύ πυροβολικό Ryan, Chambi, Denis

Συμβουλές από τον λεβέντη Φελλαχούη 

στον Χάρρυ

Salvi δίπλα στον George

Η Ακανθού βγήκε αγκάθι για την 

Κώμη Κεπήρ την Κυριακή στο South-

gate School, την κέρδισε με 1-0 σε ένα 

αγώνα χωρίς πάθος και δύναμη από 

πλευράς Κώμης Κεπήρ, που μας έχει 

συνηθίσει σε παιχνίδια με δύναμη και 

μαχητικότητα. 

Το Α μέρος κύλισε με εναλλασσόμενη 

υπεροχή. 

Στο Β μέρος η Ακανθού μπήκε φορ-

σάτη και στο 55’ κάρφωσε τη μπάλα 

στα δίκτυα του Βαγγέλη για το 1-0, ένα 

αποτέλεσμα που έμεινε μέχρι το τέλος. 

O Mάριος Χρίστου προπονητής της Κώμη Κεπήρ, 

με το νέο απόκτημα της ομάδας Βαγγέλη Δερβιτσάη



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. 

 
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 

1-12 Σεπτεμβρίου/Κυριακή-Πέμπτη) 
• Με τη φροντίδα και συνοδεία της Τούλας Ιακωβίδη, διοργανώνεται 
12ήμερη εκδρομή σε 5 νησιά και σ’ άλλα μέρη της Ελλάδας... Απευ-
θεία πτήση Θεσσαλονίκη Αθήνα. Σε πολυτελή ξενοδοχεία. Για κρα-
τήσεις τηλ. 020 7209 1681 / 07903 605 376. 

24 Σεπτεμβρίου (Τρίτη) 
• 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.  

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 10pm 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. 

Επισκεφθείτε τις Συμβουλευτικές Συναντήσεις. 
• Κάθε Τρίτη στη Βιβλιοθήκη του Edmonton Green στις 10πμ - 4μμ. 
Κάθε Τετάρτη στη Βιβλιοθήκη του Enfield Town στις 10πμ - 4μμ. 
Κάθε Παρασκευή στη Βιβλιοθήκη στο Palmers Green στις 10πμ - 
4μμ.

Antonis Antoniades
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Γωνιά Παροικιακής ποίησης 

• Reading is to the mind, what exercise is to 

the body! 

• Το διάβασμα είναι για το μυαλό, ότι η γυμνα-

στική για το σώμα! 

Ερμηνεία: 
Η μελέτη και το διάβασμα, μάς διατηρούν και μας οδη-

γούν με διαύγεια στην πορεία της ζωής και το μέλλον.

Λόγια Νηστεμένα
Ειρήναρχος Στεφάνου

Πού είναι ο θρόνος της θεάς, της ψυχικής γαλήνης, 
της ηρεμίας και χαράς, της ευτυχίας που ποθάς, 

αγάπης και ειρήνης! 

Ψάχνω, γυρεύω να τη βρω, άκουσα πως υπάρχει, 
να πάω να προσευχηθώ, γονατιστός να της τα πω, 

ίσως και βρω μιαν άκρη! 

Κάμνω το τέλος μου, αρχή, να μου δώσει το κουβάρι, 
με σωτηρίας την κλωστή, να με ωθήσει, να μου πει, 

να βγω απ’ το σκοτάδι! 

Σαν Αριάδνη πούδωσε, στον ήρωα Θησέα, 
κουβάρι, νήμα, συμβουλή, απ’ τον Λαβύρινθο να βγει, 

βοήθειαν γενναία! 

Μινώταυροι με κυνηγούν, Κρήτης μονομαχίες, 
την ηρωΐδα μου ζητώ, από την τρύπα μου να βγω, 

ζωής μου δυσκολίες! 

Μα δυστυχώς δεν άλλαξε, κληρονομιάς μου προίκα, 
ψάχνω, παλεύω, προσπαθώ, κλειστές οι πόρτες που χτυπώ, 

ακόμη δεν την βρήκα! 

Όμως δεν τα παράτησα, παρόλα μου τα χρόνια, 
θα συνεχίσω να ζητώ, μέχρι τη μέρα που θα δω, 

Άνοιξης χελιδόνια! 

Κάμπους ολοπράσινους, λουλούδια ανθισμένα, 
αν ξέρεις πού ευρίσκεται, γράψε μου πού κρύβεται, 

κάμετο για μένα! 

Να λυτρωθώ απ’ τα δεινά, τα πάθη μου τα τόσα, 
σ’ ευχαριστώ με την καρδιά, να’χεις του κόσμου τα καλά, 
Χρόνια Πολλά και αγαθά, άφθονα και καμπόσα!!!

Πού είναι;
Του Ειρήναρχου Στεφάνου

Για σένα
Της Eύας Λυσάνδρου (Άγιος Ανδρόνικος)

Κανένας δεν μ’ αγάπησε μεσ’ τη ζωή μου ως τώρα. 
Στον πονεμένο δρόμο μου σέρνω βαριά στον ώμο 
της μοίρας μαύρα δώρα. 
Ένα μαύρο κομπολόι μου χαρίσαν στη ζωή 
προδοσία καταφρόνια μίσος, ψέμα και ντροπή. 
Ορφάνεψα και δίστασα από μικρό παιδάκι 
κι από σεν μια φορά που γύρεψα λίγη χαρά 
με πότισες φαρμάκι. 
Απ’ τις πολλές καταστροφές δεν ξέρω τι να κάνω 
κι απορούνε μερικοί γιατί έχω μισήσει τη ζωή 
και δεν θέλω πια να γειάνω. 
Τι να πω και τι να πούμεν όλοι μάς κατηγορούνε. 
Για να βρούνε κάτι τι για να γράψουν στο χαρτί. 
Για σένα όλα τα θυσιάζω και ό,τι κάνω όλα μοιράζω. 
Νάσθε πάντα ευτυχισμένοι, για σένα πάντα 
η καρδιά μου εν πληγωμένη.
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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

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ HELLENIC TV

FREEVIEW 
CH.264

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.
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P
resident of the Republic 

of Cyprus Nicos Anasta-

siades and Greek Prime 

Minister Kyriakos Mitsotakis, 

in a Joint Communiqué, issued 

after their meeting in Athens, 

yesterday, express their strong 

will for the resumption of the 

negotiation process on the  

Cyprus Problem. 

The two heads of state reitera-

ted the need for a just and viable 

solution of the Cyprus problem, 

without foreign troops and third-

party guarantees – a solution which 

must be based on the International 

Law, the UN resolutions and the 

European principles. 

In the Joint Communiqué,   

Anastasiades and Mitsotakis      

declare that they are ready to    

“cooperate with the United Nations, 

in the context of the initiative       

assumed by the UN Secretary-

General for the resumption of 

substantial negotiations for a 

comprehensive solution to the 

Cyprus problem.” 

During their meeting President 

Anastasiades briefed the Greek 

Prime Minister on the recent       

developments as regards the  

Cyprus issue. More specifically, 

Anastasiades briefed Mitsotakis 

on his recent informal meeting 

with the Turkish Cypriot leader 

Mustafa Akinci and their common 

understanding in principle as       

regards the terms of reference, 

as well as on the efforts made 

with UN Secretary General’s envoy 

in Cyprus Jane Holl Lute for the 

agreement on the terms of refer-

ence, in order for the negotiations 

to recommence. 

Furthermore, President Anasta-

siades referred in detail to the 

problems caused by Turkey after 

the above-mentioned develop-

ments. Anastasiades also briefed 

the Greek PM on the “aggressive 

and illegal actions of Turkey in the 

Cyprus’ Exclusive Economic Zone 

(EEZ), the territorial waters of the 

Republic of Cyprus, and Fama-

gusta, as well as on the extreme 

obstinacy displayed by the Turkish 

Foreign Minister Mevlut Cavusoglu, 

during his recent illegal visit in the 

occupied areas of Cyprus,” says 

the Joint Communiqué. 

In their joint announcement, 

Anastasiades and Mitsotakis      

expressed their great concern and 

strong contrasts with the illegal 

maritime actions of Turkey as well 

as with its declarations for the 

sealed-off section of Famagusta. 

The two heads of state also 

agreed on coordinated action in 

order to confront Turkish illegal 

actions, while reiterating that     

Turkey must immediately stop 

these illegal actions and contri-

bute in the effort for the resumption 

of negotiations on the Cyprus 

problem. 

T
he Cypriot government and main political parties on 

Monday condemned Ankara’s plans to open a Turkish 

consulate in Famagusta in the north as announced by 

its Foreign Minister Mevlut Cavusoglu during his visit to the 

island, which began on Sunday. 

Cavusoglu, who was also touring the fenced-off area of Varosha 

on Monday afternoon, told a gathering in Yialousa, in the Karpas 

peninsula that it would be “our 243th mission in the world”. 

“No one will have the power to break the Turkish Cypriot bond 

with the motherland,” Cavusoglu also tweeted later in reference to 

the move. 

Responding, government spokesman Prodromos Prodromou 

tweeted on Monday morning that consulates were opened only on 

the basis of international law. 

“A consulate is being established by countries who consult each 

other and on the basis of international law. What is a ‘consulate’        

in an occupied and forcibly looted area, without the slightest            

recognition from any other country? A lair of illegality and a           

manifestation of barbarism, perhaps?” 

The main parties also reacted. Ruling DISY leader Averof           

Nephytou said: “We strongly condemn Turkey’s continuing challenges 

in Cyprus, such as yesterday’s position of the Turkish foreign         

minister to open a so-called consulate in occupied Famagusta.” 

“It is unacceptable but at the same time, unfortunately, Turkey’s 

positions are clear.” 

Neophytou called for Greek Cypriot unity to meet the current 

Turkish challenges. These include drilling in areas earmarked by the 

Cyprus government for gas exploitation and plans to open Varosha 

for development. At the same time, he said, the only way to face 

these challenges was through Cyprus negotiations. Turkish provo-

cations were a message “that we must all take into account in Cyprus, 

to find ways to become one body and to speak with one voice.” 

Main opposition AKEL also referred to the consulate move as a 

provocation. 

“This is a new illegality and challenge at the expense of Cyprus 

and international law,” party spokesman Stefanos Stefanou said. 

He said it undermined even further efforts to resume substantive 

negotiations. 

“AKEL reiterates that the two leaders must remain focused on 

trying to start meaningful negotiations on the agreed basis of the 

bizonal bicommunal federation with political equality, as set out in 

the relevant UN Security Council resolutions,” said Stefanou. 

He spoke of the failure last week of the two sides to reach a deal 

on the terms of reference for new talks saying it should not have 

been a difficult task to accomplish, given previous convergences 

between the two sides. 

“We reiterate that the prolonged negotiations gap coupled with 

Turkey’s despotism makes it easier for the occupying power to inflict 

new serious casualties on Cyprus and its people,” Stefanou added.
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Strong will for the  
resumption of negotiations

Cyprus condemns 
Turkey’s plans to open 
Famagusta consulate

‘Cypriots deserve to live in a united country’
T

he bicommunal peace         

initiative UniteCyprusNow 

on Tuesday said the state-

ments made by Turkish Foreign 

Minister Mevlut Cavusoglu during 

his visit to Cyprus on Monday had 

further damaged prospects for 

talks. 

“We remind Mr Cavusoglu that 

the Treaty of Guarantee is not only 

about the protection of Turkish 

Cypriots but about the integrity      

of Cyprus as a whole and that        

the security of one side in a       

post-solution Cyprus will not be 

to the detriment of the other,” the 

group said. 

It added that Turkish Cypriots 

had elected a leader to represent 

them in the talks for a solution        

of the Cyprus problem and the   

guarantor powers should contri-

bute positively to the process and 

support the leaders instead of     

undermining them and their             

efforts. 

“No side, including Turkey, has 

the right to single-handedly decide 

on the future of negotiations,” it 

added. 

As regards Cavusoglu’s allega-

tions that President Nicos Anas-

tasiades suggested a two state 

solution to him in Crans-Montana, 

UniteCyprusNow said “division 

goes against the will of the over-

whelming majority of Cypriots who 

do not want the country partitioned.” 

This had not only been proven 

by repeated polls but also by the 

election of leaders who promised 

to reunite the island under a       

federation, it said. 

It added that the two sides       

had once more failed to agree      

on the terms of reference, which 

was requested of them by the       

UN Security Council and the        

UN Secretary-General Antonio 

Guterres as a means to resuming 

negotiations with a sense of          

urgency. 

It said both leaders had been 

elected with the promise to deliver 

a federal solution. 

“UniteCyprusNow finds it         

unacceptable that the two leaders 

were unable to reach a conclusion 

and we are now further away  

from a solution than we were in 

Crans-Montana, despite being so 

close, as admitted by all sides      

concerned,” it said. 

“Cypriots deserve to live in a 

united country, a country that      

belongs to them and they should 

ultimately be the ones to deter-

mine its future.”



U
K Cypriot Christina Loizou, from 

Shoreham, was crowned Miss Brighton 

2019 during a live glittering final which 

took place on Sunday 8th September at the 

Mercure Hotel, Brighton.  

Christina beat 11 other women for the title 

at what was her third attempt to win the crown. 

The 23-year-old solicitor’s receptionist was 

the judges’ favourite on the night of the 

contest, impressing in the black dress, bikini, 

evening wear and charity aspects of the 

contest. 

After picking up the crown Christina, who 

went to Cardinal Newman school in Hove, 

said: “It’s going to be great to represent the 

city as Miss Brighton. I’m so proud to be from 

here, I’ve lived here my whole life, this is a 

dream come true.” 

Christina told Parikiaki, “It’s a night I will  

remember for the rest of my life! So many 

people told me to walk away and try some-

thing different but I knew what my dream was. 

Something my director Keely told me once 

was you never know who you will inspire, 

and if I gave up or wasn’t myself on that stage, 

I would be showing them that it’s ok to not 

stand up and show who you are and what 

you love doing. After that, I felt I would be  

letting down those who felt they couldn’t do it 

and so I went out there to show them that 

they can.” 

Christina thanked her directors Keely and 

Julie for “not giving up and believing in me,” 

mum Liz for “being my rock from the begin-

ning”, dad Neo and step mum Athena for 

“coming and watching each year,” auntie 

Stella for “pushing me to go for that casting 

in 2016”, auntie Eleni and brother Christo for 

“all the support”, and finally partner Jonathan 

for “always being there at every pageant and 

supporting me every day of my life.” 

Christina now wants to use her role to      

empower people against bullying: “Bullying 

can happen to anyone at any age…The        

reason I was doing Miss Brighton is for the 

girls who don’t have the confidence to do it 

themselves to show they can. I just want to 

make a difference and this title will give me 

that opportunity.” 

Christina has started an anti-bullying        

Facebook page, Stand Together Against       

Bullying, where people can go to find 

numbers for helplines and would like to start 

her own charity. 

This year’s Miss Brighton contestants were 

tasked with raising money for the Alzheimer’s 

Society. At the ceremony, Christina also won 

the title of Miss Charity, having raised more 

than £1,000 for it over the course of the       

competition. 

Christina will now represent Brighton in       

the National Final of Miss Great Britain in 

February 2020 as part of the organisation’s 

75th anniversary celebrations. 

Parikiaki would like to congratulate          

Christina on her achievement. Well done!
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UK Cypriot Christina Loizou 
crowned Miss Brighton 2019

Chris Marco K is back 

with a one man show!

U
K Cypriot comedian Chris 

Marco K is back with 

another one man show! 

Titled “Being Greek”, it will take 

place on Saturday 2nd November 

at the Dugdale Theatre in Enfield 

Town.  

Chris Marco K is fast proving 

to be an unstoppable force; he 

is set to feature in Greek American 

comedian Basile’s Spice Boy 

UK tour coming this October.  

With his blend of comical 

genius and quick wit, Chris’ new 

show promises a reel of hilarity, 

all centred on being Greek. So 

if you haven’t seen the comical 

craftiness of this young star, 

then now’s your chance to see 

him live and in action! 

Tickets priced £10.00 can   

be purchased online at    

www.chrismarcok.com or direct 

from the Dugdale box office. 

Trailer released for film “74” portraying Cyprus invasion
P

aul Lambis, an award-winning    

Greek Cypriot screenwriter, author 

and director, is creating a full-length       

feature film about the Turkish invasion of 

Cyprus called “74.” 

Its first, unofficial teaser trailer has now been 

released, preparing its audience for the 

wrenching moments that are set to unfold  

onscreen, as viewers watch the idyllic Medi-

terranean island overrun by Turkish troops. 

The plot of the movie revolves around the 

lives of four women, and the injustices     

committed against them in the aftermath of 

the Turkish military invasion of Cyprus on 

July 20, 1974. 

Paul Lambis’ war drama is a story of loss, 

death, life, and love, which is seen through 

the eyes of these four powerful figures, 

each one of them representing a town 

under Turkish occupation, including Kyrenia, 

Varosha, Morphou, and Girne. 

What unites all of these symbolic female 

characters is their hope for their island 

country to one day be re-unified. 

The movie is planned to be filmed in 2020, 

and auditions for the cast of the film will be 

conducted this month. 



W
hat do you like about 
London most, both 
in terms of performing 

and as a city?  
I really love London. I like        

its cosmopolitan character, the 

possibility to be in a full and 

noisy crowd and the next        

moment to enjoy a peaceful walk 

and clear your mind. I love   

visiting London’s museums, 

I love attending theatrical        

performances and music shows, 

as well as London’s gastronomic 

options. It is indeed among my 

favourite destinations.  

Regarding performing in  

London, well, I have beautiful 

memories of all my London 

concerts and the venues that 

hosted us, such as the Queen 

Elizabeth Hall and the Royal 

Festival Hall, as well as the 

Barbican, where I have played 

more than twice. I remember the 

last time I played at the Barbican 

– 10 years ago!! - There was a 

great vibe and a very enthusi-

astic audience. Let us hope  

that it will be like that this time 

too.  

  

By its very title, ‘Opistho-
dromiki Kompania’, the first 
group you were in, celebrated 
the legacies of rembetika and 
Asia Minor. Do you consider 
this to be your musical foun-
dation?  

Being in a group means   

sharing the joy, the responsi-  

bility, and the agonies. This is 

very important when it comes to 

both performing and designing 

your next steps. So, in terms of 

mentality, being in a group is 

important in terms of believing 

in group dynamics.  

Musically speaking, I’ve          

always been fond of tradition 

and of cherishing the roots of 

our music. When I discovered 

rembetika – which had been 

banned by the military regime in 

Greece back in the 60s and 70s 

– a whole world was revealed 

to me. It was amazing and   

challenging to give life to these 

songs again with Opisthodromiki 

Kompania and I often perform 

rembetika even today in my live 

projects.  

  

Which of your songs are 
your personal favourites?  

This is hard to answer. I really 

cannot tell that easily. I would, 

however, give an extra-like –       

to use social media terms – to 

‘Parapono’, the poem of        

Odysseas Elytis with music by       

Dimitris Papadimitriou, on the 

‘Tragoudia Yia Tous Mines’ 

album. The point if this song is 

that “there’s no second life, no 

matter what you do”. It is a 

song that changed my life and I 

consider it very special.  

  

How would you describe 
the state and role of the 
Greek music scene at present, 
especially in this climate of 
austerity?  

Can you imagine a world 

without music? I surely cannot. 

Music is like oxygen. It helps us 

breathe. Through music we 

party, through music we mourn. 

So, music is always essential 

and central in our lives. Now, if 

you are asking me about how 

hard it is to be a musician and 

work in the music business in 

the years of the crisis, I will         

tell you that it is indeed very 

hard, since people will choose 

to spend on living essentials       

instead of soul essentials like 

music.  

However, I feel and know that 

there’s quite a big crowd of 

music lovers in Greece who will 

choose to attend concerts in 

order to regenerate themselves, 

and that there’s a lot of young 

artists who keep on making 

music, irrespective of getting      

financed by a record company. 

And this is a reason to smile 

and to hope that things will      

improve in music too.  

Who are your Greek music 
idols and which emerging  
talent interests you most?  

I would not use the term 

idols, but I would use the term 

“teacher” or “mentor” for great 

personalities of Greek music 

that have had an effect to me. 

For instance, the rembetika 

singer Marika Ninou and Jenny 

Vanou, an amazing jazzy-like 

singer who was very famous in 

the 70s, are both my “teachers” 

in a sense, since I studied the 

way they were performing very 

closely.  

I also have great respect for 

Manos Hatzidakis, not only as 

a composer whose grandeur is 

beyond any doubt, but also as 

a cultural mentor and prophet 

of his time – and our time as 

well. Additionally, I have great 

respect for Dionissis Savopoulos, 

who is really one of a kind in 

terms of song writing, and I 

consider myself blessed for 

starting my music career with 

him.  

I am sure that there are 

young artists in Greece who are 

very talented and whose work 

will leave an important artistic 

imprint in the years to come. 

For instance there’s Natassa 

Bofiliou and Eleonora Zouganeli, 

who are both very talented and 

enjoy great popularity nowa-

days.  

  

Do you like performing        
in Cyprus? What does the      
island mean to you?  

I love Cyprus, I have many 

friends on the island, and I love 

the linguistic idiom, which is still 

vivid. For me Cyprus is a part of 

Greece, so every time I play 

there I have a sense of playing 

at home, not to a strange land. 

Moreover, one of my very          

favourite theatres is in Cyprus: 

the Curium in Limassol.  

  

What are your artistic      
priorities?  

To be able to make beautiful 

songs, to collaborate with         

artists I respect and admire  

and be in a harmonic relation-

ship artistically speaking,          

to give memorable perform-

ances.  

  

What motivates your         
international collaborations? 
Which international artists do 
you find most inspirational?  

Music is a journey; in fact it is 

a fascinating journey. When 

you travel through music and 

broaden your horizon, it is          

inevitable to come across differ-

ent sounds and various tradi-

tions.  

I told you before that I’ve        

always been fond of the roots  

of different kinds of music. After 

travelling all those years and 

meeting with various artists, it 

was really inevitable to work 

with people from abroad.  

‘Dynata’ and ‘Meno Ektos’ 

were the results of my first          

international collaboration with 

the American Armenian compo-

ser Ara Dinkjian, with whom we 

made a whole album, ‘The 

Bodies and the Knives’, after 

the ‘Menos Ektos’ album. Then, 

some amazing collaborations 

followed: Cesaria Evora, Philip 

Glass, Dulce Pontes, Javier 

Limon, Buika, Teofilo Chantre... 

I hope I am not forgetting        

anyone...  

  

You are currently on your 
Dynata European tour. The 
Greek and Cypriot diaspora 
are especially proud and       
excited when Greek artists 
showcase Greek music abroad. 
Does that come across loud 
and clear?  

I have had the pleasure – 

and luck – to take part in many 

world and ethnic music festivals 

around the globe, where the 

audiences attending the shows 

are people interested in music 

with a local, traditional character. 

This does not mean that it is all 

Greeks and Cypriots, as you 

can well understand. For            

instance, I have given many 

concerts in Spanish cities 

where there was no Greek or 

Cypriot in the audience. On the 

other hand, I have had the 

pleasure to perform in front of 

Greeks and Cypriots living 

away from their homeland and 

you could sense how emotional 

this was for them. However,  

this sense of treasuring your 

country of origin and its culture 

is not common among younger 

generations, i.e. in people that 

were raised in a foreign country 

where their parents or grand-

parents moved, perhaps look-

ing for better work conditions. 

So, I’m not sure what this is 

going to be like in the next few 

years.  

What is your next project?  
I’m releasing my new album 

in October and I’ll be playing        

a new song in my London       

concert as well. Then, shows 

with Yannis Kotsiras will con-

tinue for a while in Thessaloniki 

in November and December 

and in 2020, I will announce a 

small series of performances in 

Athens, as well as a mini tour in 

Spain in May. That’s all I can 

share for now.  

  

 As part of her Dynata 
European Tour, Eleftheria     
Arvanitaki will be at the      
Barbican Centre in London 
on Tuesday 24th September at 
8pm. For tickets please visit 
www.barbican.org.uk  

 
Interview: Sotiris Kyriacou 

Photo: George Spanos 
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Eleftheria Arvanitaki  
The much lauded singer speaks to Parikiaki 
on the occasion of her London concert  

O
ne of Greece’s most pop-

ular singers and compo-

sers, Lavrentis Macher-

itsas, sadly died on Monday at 

the age of 63. 

He was found unconscious at 

his summer house in Pteleos, 

Magnisia and was transferred 

to Volos hospital where he passed 

away at 6.45am. It is believed 

he died of a heart attack.  

After becoming involved in 

music at an early age and form-

ing his first band, P.L.J., at the 

age of 20, Machairitsas started 

song-writing in his early 30s. 

Since then, he has collaborated 

with many top artists including 

Haris Alexiou, Maria Farantouri, 

Giorgos Dalaras, Dimitra Galani, 

Dimitris Mitropanos, Vassilis 

Papakonstantinou and Eleftheria 

Arvanitaki. 

A scheduled concert he was 

due to perform at in Athens on 

Tuesday with Nikos Portokalo-

glou to raise funds for a children’s 

charity, was cancelled. 

His funeral took place           

yesterday in Athens. 

Popular Greek singer-songwriter  
Lavrentis Macheritsas dies aged 63
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

For Sama 
 

This courageous documentary 

was filmed over five years 

throughout the uprising and siege 

of Aleppo. Waad ad Katwab’s 

only weapon against the unseen 

enemy is her camera and she 

photographs and records almost 

everything for a precious diary 

dedicated to her newly born 

daughter Sama. The happy days 

are also there particularly when 

Waad falls in love with Hamza, 

an old friend and a prominent 

young doctor whom she marries. 

Once the siege begins, he is one 

of the few doctors who remains 

in the city providing emergency 

care to its unfortunate but brave 

citizens.  

Waad even records the birth 

of her daughter Sama – a joyous 

moment despite the circum-

stances. She also provides the      

narration sharing her thoughts, 

fears and regrets for bringing 

up a child into this living hell.  

Some scenes are deeply  

harrowing especially when two 

boys bring their youngest bro-

ther to the hospital hoping for a 

miracle while a grieving mother 

screams hysterically when her 

child is found dead under the 

rubble.  

It is one of the most powerful 

and moving documentaries I 

have ever seen - the best of its 

kind since Michael Cacoyannis’ 

ATTILA 74 in which he docu-

mented the Cyprus tragedy       

following the Turkish invasion. 

Essential viewing! 

 

Night Hunter 
 

An impressive feature film 

debut from David Raymond, 

who follows the story of Marshall 

(Henry Cavill), a cop on a 

mission to track down a brutal 

serial rapist and killer. Meanwhile 

vigilantes Cooper (Ben Kingsley) 

and Julia (Eliana Jones) have 

their own unorthodox methods 

of trapping and punishing preda-

tors and perverts. But after Julia 

is kidnapped Marshall is forced 

to join forces with Cooper… 

It is an intense thriller with a 

clever twist. Strong on atmos-

phere and with decent perform-

ances from Cavill as the moody 

protagonist. Kingsley also makes 

a fine contribution and so is Stan-

ley Tucci as the Commissioner.  

 

Phoenix 

Norwegian Writer/director 

Camilla Strom Henriksen makes 

a remarkable feature directorial 

debut with this sensitive film 

which tells the story of Jill (Yive 

Bjorkaas Thedin), a 14 year-old 

in charge of her younger brother 

and struggling to keep her family 

together. Her mother Astrid 

(Maria Bonnevie) is mentally 

unstable while her estranged 

father (Sverrir Gudnasson) is busy 

developing a new relationship 

but to Jill’s delight he announces 

that he will visit her in two days’ 

time for her birthday…  

It is beautifully acted, directed 

and photographed with moody 

lighting that conveys the inner 

thoughts of its characters. It is 

intense and compelling with an 

assured central performance 

from newcomer Thedin. 
 

Midnight Cowboy 
 

John Schlesinger’s brilliant 

film is back in cinemas in a brand 

new 4K restoration in order to 

celebrate its 50th anniversary. 

A landmark achievement - the 

first X-rated film to win Best Film 

at the 1969 Oscars with explicit 

sex scenes that capture the spirit 

of the period.  

Jon Voight is magnificent as 

Joe Buck, the naïve young 

Texan who arrives in New York 

dreaming of becoming a male 

escort to many desirable women. 

Instead he befriends a seedy 

con artist called Ratzo (Dustin 

Hoffman).  

It is an amazing film fresh as 

the day it was first released. A 

rare and unmissable opportunity 

to see it on the big screen 

where it belongs! 

 

FRIGHTFEST 

 
DARK ENCOUNTER: Carl 

Strathie sets the action of his 

psychological fantasy thriller in 

1982 - the year E.T. was released 

and that is no coincidence. A 

special nod also to CLOSE  

ENCOUNTERS OF A THIRD 

KIND but with a twist- this story 

follows strange happenings a 

year after an 8-year-old girl 

mysteriously disappears. A      

fascinating premise with a strong 

beginning but the editing and 

pacing need to be much sharper. 

CUT OFF: An intriguing     

German thriller based on an       

international bestseller that     

demands attention from begin-

ning till end. It is a complex 

labyrinthine story about a patho-

logy doctor who discovers a 

capsule in a mutilated body with 

his daughter’s name in it. Directed 

with urgency and style by Chris-

tian Alvart and worth seeing! 

MARY: Michael Goi, the       

cinematographer of AMERICAN 

HORROR STORY turns director 

for this eerie ghost ship horror 

which tells the story of a family 

stranded in the middle of the 

ocean. Gary Oldman and Emily 

Mortimer in particular, are very 

effective as the couple with high 

hopes after they acquire their 

new yacht… Atmospheric and 

suitably claustrophobic!  

GHOST KILLERS VS 

BLOODY MARY: A Brazilian 

gory horror played as a comedy 

borrowing the premise from 

GHOSTBUSTERS. Four amateur 

YouTubers specialising in super-

natural events accept an offer to 

exorcise Blood Mary, the horrid 

school ghost. It is too silly to 

take seriously and not as funny 

as it thinks it is. 

SPIRAL: This is a terrific chiller 

very much in the GET OUT spirit 

where a married male gay couple 

begin to regret deeply their deci-

sion to move to a new home in 

an apparently idyllic small town. 

It is a good to see an attractive 

black actor (Jeffrey Bowyer-

Chapman) playing the intelligent 

gay protagonist. Intense and 

compelling! 

EAT BRAIN LOVE: A love story 

amongst zombies - very funny and 

inventive about two high school 

students who after they get       

infected by the zombie virus 

they devour half of their class. 

The actors wisely play this bizarre 

comedy straight under Rodman 

Fiender’s tight direction, who 

keeps the action and blood flow-

ing with much gusto and energy. 

THE BLACK STRING: A       

remarkable feature film debut 

from Brain Hanson, who tells 

the intriguing story of Jonathan 

(Frankie Muniz), a solitary man 

whose date with an enigmatic 

woman turns his life upside down. 

Muniz is superb as the conve-

nience store worker determined 

to discover the truth behind his 

dark visions and paranoia. 

SATANIC PANIC: This deli-

cious send up of films like 

ROSEMARY’S BABY and other 

cult Satan movies follows the 

story of Sam (Hayley Griffith) a 

young woman whose first night 

delivering pizzas turns into a 

nightmare when she interrupts 

a satanic ritual in a wealthy 

mansion. It may be predictable 

but its sense of fun is infectious!

E
ven today there are 

many people who either 

try to shrug off mental   

ill health or tell others to “pull 

themselves together”. Thankfully 

a couple of regal and sporting 

interventions have made it more 

acceptable for men especially 

to speak up and get help.   

Florian Zeller’s The Son 

(Duke of York’s), a transfer 

from the Kiln in Kilburn, is not a 

play about mental health and 

much more a surgical dissec-

tion of a family in breakdown, 

dominated by Nicholas, a       

wilful teenager hellbent on 

screwing his life up. Not helped, 

perhaps, by separa-ted parents, 

mother Anne and father Pierre. 

The portrayal of parents as 

being the source of meltdown 

is an easy, and lazy ruse and 

Zeller manages to steer a 

clever, if precarious, path 

through those troubled waters 

of parent-child relationship 

and blame. To quote one of 

my siblings “therapy helps”. 

Amanda Abbington is excel-

lent as the conflicted Anne, 

even though she flits in and out 

of the action. Nicholas lives 

with her and their relationship 

oscillates between love and 

teenage loathing. When he 

moves in with his father and 

new partner Sofia, the connec-

tion is even more difficult as 

the boy loses control in every 

sense and Lizzy Clachan’s 

clever set soon becomes a 

psychological war zone. John 

Lights’ is terrific as Pierre, a 

man who has little idea of what 

to do to make “everything right” 

were that possible. The design 

is a perfect metaphor for the 

action as it is used for graffiti 

madness, deep felt love and 

warmth and episodes of       

material destruction. 

There are moments,           

primarily during the heartrend-

ing denouement, when the 

emotional power and inner   

torment are unrelenting. The 

play may not say anything 

new but it shines a light on   

the fraught and dangerous 

tightrope that many people 

walk where falling on the 

wrong side can result in         

disaster and in Laurie Kynaston 

an actor who makes you feel 

everything that young Nicholas 

is going through. Sometimes 

things are not going to be    

fine. 

Meanwhile Sotira Kyriakides 
loves a bit of “hello sailor” ... 

Opera Della Luna gave us a 

wonderfully camp and hysteri-

cally caricatured HMS Pinafore 

(Wilton’s Music Hall). Difficult 

to fault the ingenious less-is-

more adaptability of the stage 

design that encapsulated a 

niftiness and joyous breeziness. 

A great cast and a special 

mention for their wonderfully 

mannered and exaggerated 

delivery and aplomb were 

Matthew Siveter’s Captain 

Corcoran (Captain of the HMS 

Pinafore), and Graeme Hender-

son as Joseph Porter. The music 

and choreography excelled and 

the bombastic and portentous 

opening and closing drum rolls 

by Graham Dares, as well as 

his thundering cymbals, were 

worth the ticket price alone. 

The company have had a much 

lauded 25-year history and 

now they are appealing for  

donations to help them continue 

their work. I would urge you      

to give whatever you can at 

www.operadellaluna.org. 

And Marcos Christou, a 
Prom debutant, wants more... 

Prom 57, a morning concert, 

featured Mozart, Rachmaninov 

and Qigang Chen whose piece 

opened proceedings. A modern 

Chinese composition, at points 

atonal and dissonant but plenty 

quirky enough to engage.       

Fittingly the orchestra for this 

event was the Shanghai 

Symphony Orchestra conduc-

ted by Long Yu, who played 

exceptionally well throughout. 

Mozart’s Piano Concerto No.23 

in A is gorgeous and pianist 

Eric Lu drew out all the lyricism 

and beauty. In contrast Rach-

maninov’s Symphonic Dances 

was surprisingly (to me) big and 

bombastic with an almighty 

percussive ending. The orches-

tral encore of Hey Jude was a 

treat. Na na na na na na...           

I loved the whole event. 

Finally, Eleni Lavarou is 
awestruck by dance and     
history… 

In 1958 Alvin Ailey formed 

the American Dance Theater 

(Sadler’s Wells in order to      

retain the spirit of the African 

American experience. Pro-

gramme A (we will be review-

ing B and C too) gave us an 

eclectic mash-up of West      

African, jazz and hip hop and 

some parts hard to describe.  

The soundtrack included       

Gospel and Nina Simone.      

Revelations, choreographed 

by Ailey, is an incredibly moving 

piece where several of the 

dancers get to show us their 

wonderful talent in movement 

and expression. My favourite 

piece was Lazarus, which told 

a story of slavery that crackled 

with defiance and included       

ensemble sections that brought 

me to tears. Don’t miss this!   

 

The Son - 0844 871 7623 

 

The Proms - 

www.bbc.co.uk/proms 

 

Alvin Ailey’ – 020 7863 8000 

Theatre Reviews 

George Savvides 
Barney Efthimiou

It’s going  

to be fine... 
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I
n this world of social media, 

when everyone's life is in your 

face, you may think that every-

one else’s life is sweet and yours 

is not, in reality, everyone is different 

in many ways and with their own 

problems and varied emotional 

heartache. The difference being 

some display their emotions pub-

licly and others do not. Just as 

each of us are individual, the way 

we handle our anxiety or sadness 

is also individual and personal. It 

is not compulsory to conform in 

order to blend in with the rest of 

society, and if people want to    

misjudge you, it is because of their 

own ignorance. So whether you 

are one of those that takes a      

picture of the sandwich you are 

about to tuck into, or one who  

uploads a picture of your car or 

your time in the bathroom, it is       

of course your own choice if you 

want the world to know about it. 

Some prefer to display only the 

things that will make other people 

smile and think "how endearing" 

giving hope, love and joy to others, 

while others choose to be open 

and let people see their misfortune 

or sadness. It is a personal choice 

- don't be dragged down into the 

feeling inadequate zone.  

I, myself, aim to put something 

up on Facebook once a week 

and keep it neutral, informative 

and joyful, but between Instagram, 

Twitter and all the rest, I often 

don't even do that  because I am 

busy just BEING and living it in 

the moment. I want to enjoy living 

life, not filming it for everyone else 

to think what a great life she has 

or doesn't have. If on the other 

hand some pictures happen to be 

taken, or there is film footage by 

someone, then I will share. So 

yes, social media is great to catch 

up on how loved ones and family 

are growing up or have achieved 

something great and wisely      

knowledgeable, or for amusing 

and beautiful moments. I have 

been out where people check in 

somewhere and do an endless 

selfie film clip and I just don't get 

it. Again a personal choice, but in 

reality just don't forget to live in 

the moment.  

If the world around you is bring-

ing you down or you are feeling  

a little inadequate because of     

social media or just life in general, 

here are some healthy ways          

to bulletproof your thoughts, 

emotions and wellbeing. 

Detox your body - that does not 

mean live on carrot juice for a week, 

it simply means focusing on giving 

a helping hand to those vital organs 

that sometimes take a battering.  

The brain is the body's control 

centre, it is in charge of what we 

think, feel and do. It regulates 

blood pressure, breathing, heart 

rate and temperature. It also       

interprets a vast amount of infor-

mation from the inside of the 

body to the outside. The brain is 

involved in controlling our mood 

by influencing levels of the mood 

lifting chemicals serotonin and 

dopamine, and by also interpret-

ing sensory information it receives 

from the body and the environment.  

With stress, lack of daylight, 

sunlight, exercise, vital nutrients, 

the body and mind will suffer and 

malfunction. So you can start by 

making sure you get out a little 

each day in the daylight, even 10 

minutes will give you your daily 

dose of the essential vitamin D 

that will re-energise you. 

The heart is the main organ, 

the muscular pump with the job of 

pumping blood rich in oxygen 

around the body to meet its various 

demands to keep the body func-

tioning adequately. Avoiding oily, 

rich, comforting foods with little 

exercise and being overweight, 

will decrease its smooth working 

system. Eating a balanced diet of 

natural, healthy, nutritional food, 

is always best.  

Alcohol, medication, sugar and 

caffeine are not always the best 

for the body. Sometimes they can 

stimulate or relax and relieve one 

thing but can have side effects in 

other ways and can play havoc 

with the kidneys, liver or heart. As 

always, everything should be in 

moderation and only taken when 

really necessary. Drinking plenty 

of water alongside to counteract 

the negative effects is advised. 

Keeping calm is vital for well-

being. If you are feeling down or 

mellow, the last thing you want is 

to be around those that may trigger 

you to feel worse. So avoiding 

these types of people as much as 

possible is fine. If you feel like you 

don't want to go out and party 

and you just want to be on your 

own, do just that. Withdrawing 

from events or those who are 

soul destroying and toxic is your 

safety bulletproof vest for you, 

your brain and your emotions. 

If you are having a down day or 

two, it's ok, you are human, you 

don't have to be lively all the time, 

just go with it; knowing it will pass 

and that there is always a brighter 

day. Good or bad, life is not rosy 

all the time, it is a constant cycle 

that turns - the wheel of life that 

we should be grateful to just be 

a part of.  
 

Love and Sparkles, 

Samsara x 
 

www.samsarabellydancer.co.uk

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

Keep calm and let it go
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Michael Yiakoumi

European Championships Community Youth KOPA League

UK Cypriots shine in Cyprus 
internationals 
The Cyprus National football 
teams had a very busy weekend 
with the Senior, U21’s and U19’s 
having a busy week. 
The senior team that included UK 
Cypriots Anthony Georgiou and 
Jack Roles drew their first game 
of the week drawing with Kazakh-
stan 1-1 after being a goal down 
in the 7th minute and Sotiriou 
equalised in the 38th minute for 
Cyprus. In their second game Cy-
prus easily won 4-0 in San Ma-
rino in their Euro 2020 qualifier 
with their goals coming from Kou-
soulos 2, Artymata and Papoulis.  
The result takes Cyprus up to 
third place in Group I on seven 
points, but a massive 11 points 
behind group leaders Belgium, 
who hammered Scotland 4-0 at 
Hampden Park. Russia are in 
second place on 15 points in the 
group after a 1-0 win over Ka-
zakhstan. 
The U21’s that included two UK 
Cypriots Ruel Sotiriou from Ley-
ton Orient and Nicholas Tsaroulla 
from Brentford played two games 
they lost to Norway 2-1 and lost 
to the Netherlands 5-1 with Ruel 
Sotiriou scoring the Cyprus only 
goal. 
The U19’s had an up and down 
time losing to Austria 4-0 and 
beating Turkey 1-0 but losing their 
final game to Latvia 2-1 with An-
tonis Vasiliou of Barnet playing 
for them. 
Harry Kane strikes hat trick for 

England 
England’s serene progress to-
wards Euro 2020 continued as 
captain Harry Kane grabbed a 
hat-trick in a 4-0 demolition of 
Bulgaria in Group A at Wembley 
on Saturday.Harry Kane seen 
here with our Michael Yiakoumi 

opened the scoring after 24 
minutes and struck home two 
penalties after the break as well 
as providing the assist for Ra-
heem Sterling to get on the 
scoresheet.The Tottenham Hot-
spur striker’s second hat-trick for 
his country took his tally to 25 
goals from 40 appearances and 
put him ahead of 1966 World Cup 
final hero Geoff Hurst on the list 
of all-time England scorers. 
Bulgaria had never beaten Eng-
land in 10 previous encounters, 
scoring only twice, and despite 
starting reasonably solidly and 
having the game’s first chance 
through naturalised Brazilian 
Wanderson, they were the archi-
tects of their own downfall. 
Kosovo have emerged as the un-
likely closest challengers to Eng-
land in the group after goals from 
Vedat Muriqi and Mergim 
Vojvoda secured their victory 
over the Czechs in the day’s 
other Group A game. But failed 
to contain England on Tuesday 
night game endig in England;s  
favour in a eight goal thriller 5-3. 
Valon Berisha gave 120th-ranked 
Kosovo the lead after 35 seconds 
but England hit back seven mi-
nutes later through Raheem Ster-
ling’s header and the rampant 
hosts led 5-1 at the interval with 
a double for teenager Jadon San-
cho. 
Within 10 minutes of the restart 
they had scored twice through 
Berisha and a penalty by Vedat 
Muriqi, rattling England and left 

them wooried for a while. 
“Greece miserable run 
Greece’s miserable run in the 
Euro 2020 qualifiers continued 
when it was held to a 1-1 draw at 
home by Liechtenstein who has 
a population of 38,000  had lost 
their previous 19 European and 

Omonia Youth FC  

win Middlesex FA Award

Community grassroots football 
club Omonia Youth FC were last 
Friday among a select number 
of winners as the Middlesex FA 
hosted their annual Grassroots 
Awards Evening at their Rectory 
Park headquarters. 
The event successfully show-
cased the work currently per-
formed across the County with 
Omonia Youth FC recipients of 
the ‘Respect Award – We Only 
Do Positive’. 
The award was gratefully re-
ceived by representatives of the 
club who attended the evening; 
Chairman Michael Pieri, Co-
Vice Chairman Myri Demetriou, 
Lead Secretary Xenia Acar, 
Former Vice Chair Chris Mous-
icos and Coach Development 
Officer David Poncia 

.Omonia Youth FC have worked 
hard over the last few years to 
ensure that the young foot-
ballers at the club enjoy their 
football development in a posi-
tive and safe environment.  
Former Vice Chair Chris Mous-
icos built a strong and important 
link with ‘Kick it Out’ after 
players at the club were racially 
abused during matches which 
now sees the club have the 
‘Kick it Out’ logo emblazoned 
on the sleeve of every home kit, 
indicating the club’s support for 
the equality and inclusion orga-
nisation. For the past two sea-
sons, the club’s young foot-
ballers have also benefited from 
talks from coaches about inclu-
sion, anti-racism and anti-dis-
crimination

AEK U11 made a good start to the new season in new 

format of 9 a-side where offsides are introduced.

AEK Youth U11step up to being 9 a side 

KOPA League kicked off for 
season 2019/20 last Sunday 
the League now consists of 
eleven clubs as a result of the 
oldest club in our community 
KLN and Achna withdrawing. 
The format of the league for the 
coming season is one division. 
The teams playing in the league 
this season are Anorthosis, 
Pantel, New Salamis U23’s, Pa-
nathinaikos, Olympia, Cinar, 
Apoel, Armmenian Youth, Komi 
Kebir, Akanthou and Omonia. 
Olympia got off to a good start  
beating Cinar 10-1 but forget-
ting the score it was not an easy 
game for Steve Cinotti,s team 
especially at the beginning. For 
the first twenty minutes the 
game was even and both teams 
had chances to score. In the 
end Olympia with their new in-
flux of young players they 
showed that the fitness and new 
found enthusiasm played a big 
part in the end to give them a 
massive win. Goalscorers for 
Olympia were Dimitri and Elias 
four each, Yemi and Ricky. 
Last year’s Champions Anortho-
sis and already this season’s 

frontrunners and favourites for 
this season’s championship. 
gave it all and beat Pantel 13-1 
their scorers were Andre 5, 
Adem Ali 4, and Dimitri. 
 Apoel were in the goals too 
beating Armenian Youth 5-0 
with their goals coming from hat 
trick hero Dimitri Frangeskides 
and one each from Kyriacos Ky-
riacou and Harry Christodoulou. 
New Salamis U23’s under the 
management of Chris Andreou 
and Harry Charalambous.got off 
to a good start beating Panathi-
naikos 6-2 but it began as a 
pretty even game  in fact Pana-
thinaikos gave them a good 
game and that  it was 3-2 at one 
stage but Panathinaikos faded 
away. New Salamis goals came 
from Tom Boxer 3, Ryan Hervel, 
Deniz Mehmet and George Lut-
taya. Panathinaikos goals came 
from John Efstathiou and Zach 
Urribari. 
Akanthou who finished second 
from bottom last season in the 
second division surprised ev-
eryone by beating Komi Kebir 
1-0 with their goal coming in the 
55th minute from Vangeli. 

Olympia sponsor Danielle Esposito and son from the 
company  Mozarella Express.
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Pts 

  1 St Panteleimon  . . . . . .16 

  2 Shefford T. & Campton 15 

 3 Ampthill town . . . . . . . 14 

  4 Enfield Borough  . . . . .14            

  5 Stotford  . . . . . . . . . . . .12 

  6 Rayners Lane  . . . . . . .11 

 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 . . . . . . . . 3 

16 Amersham Town  . . . . . 3 

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

18 Park View  . . . . . . . . . . .2 

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

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

RESULTS 

Bedford- Enfield  . . . . . . 1-2 

Bucks-St Panteleimon  . 3-7 

Broxbourne-N Salamis  . 1-4 

Hillingdon- MK Robins  . 2-2 

London Lion-Amersham 2-4 

Park Vew-Brimsdown  . .1-2 

Rayners Lane-Ampthill  3-3 

Winslow-Shefford  . . . . . 2-5 

Wodson-Stotfold  . . . . . .0-3

To view more 

sports news 

and other 

community 

and 

worldwide news 

please visit  

our website 

www.parikiaki.com

 Spartan South Midlands Football League
St Panteleimon top and unbeaten

 

Haringey Borough beat Herne Bay in  FA Cup 
Boro successfully found a way past a resolute and skilful Herne 
Bay side to book their passage into the second qualifying round 
draw of the Emirates FA Cup to play Isthmian league team Staines 
FC at home in the next round.Boro grew into the game and Froxy-
lias came close when putting over the bar after a swift move by 
the Boro. The most likely looking way Boro were going to score 
was from a set piece and after Kamurasi plucked a couple of 
corners out of the air he was helpless when Stone rose to meet 
Demetri’s pin point cross on the stroke of half time to give Boro an 
undeserved lead. The second half was more like the Boro when 
wave after wave of attack was met with some frantic defending 
and quality goalkeeping . 

Solomou wondered how he had not got onto the scoresheet after 

he was twice clean through with Kamurasi to beat and on both oc-

casions the keeper got the better of him . When left back Demetri 

struck the foot of the post it seemed as though Boro may have to 

sweat see the game out however an unenforced error by a Herne 

Bay defender ,who sought a backpass to the keeper but simply 

found the feet of Aresti who capped a fine performance with a well 

taken finish ,ended the resiliance  of the Herne Bay side  Thereafter 

Boro took total control as the game was stretched and after McDon-

ald had scored from a tight angle there was still time for sub Onok-

wai to somehow hit the bar whilst standing under it !!.

Buckingham 3 
St Panteleimon 7 
At the home of Buckingham Ath-
letic FC, it took about sixty sec-
onds for the Saints to open the 
scoring, with their first attack. 
Courtney Massey finished well 
and set the Saints off. Within 13 
minutes Massey had a hat-trick. 
Some good interplay on the right 
and some sharp passes from 
Noyan Tajbakhsh and Roberto 
Katsikas made Massey’s runs on 
goal pay off in lightning fashion. 
A penalty for Buckingham and a 
nice close finish after a free kick, 
made the score 2-3 at half time. 
Within five minutes of the second 
half starting the Saints were 2-5 
up. A lovely through ball from 
Tajbakhsh gave Massey his 
fourth, with a sublime chip, lifted 
over the keeper. And then Guil-
herme Monti, gave Buckingham an exhibition of his silky skills 
and close control, as he found space and shot sharply 
to make it 5. 
Then some fatigue and mistimed tackles saw Demetri Anastasiou 
sent off for the Saints when he received his second yellow card on 
70 minutes. A Saints penalty then gave Tajbahksh his chance to 

score, and he did so with a superb Panenka style chip, to make it 
2-6. But the game wasn’t finished. In the last five minutes, Massey 
got his fifth, and the home side earned a penalty to make it 3-7. 
An entertaining afternoon and three well-earned points from the 
hard-working Saints. Top of the league with 28 goals in 6 games. 
Next week the Saints travel to Bedfordshire to play Ampthill 
Town FC.

New Salamis big Friday night in Wembley bound FA Vase Trophy

 Local and community fixtures
Friday 13th September 2019 
FA Vase Cup 
2nd qualifying round 
New Salamis v Tower Hamlets 
7.45pm Enfield Town Football Club, The Queen Elizabeth Stadium, 
Donkey Lane, Enfield, EN1 3PL 
Saturday 14th September 2019 
Vanarama National League 
Barnet v Maidenhead 
3,00pm The Hive, Camrose Avenue, Edgware HA8 6AG 
BetVictor Premier 
Cray Wanderers v Haringey Borough 
3.00pm Bromley Football Club, Hayes Lane, Bromley, BR2 9EF 

Spartan South Midlands League 
Ampthill v St Panteleimon  
3.00pm Woburn Street, Ampthill, Bedford MK45 2HX 
Sunday 15th September 2019 
KOPA League 
Komi Kebir v  Apoel 
10.15 Southgate School, Sussex Way, Barnet EN4 0BL 
Cinar v Armenian Youth 
10.15am Enfield Playing Fields, Great Cambridge Road, 
Enfield EN1 3SD 
LFA Sunday Challenge Cup 
First Round 
Anorthosis v Exonians 
1.30pm New River Sports Centre, White Hart Lane, N22 5QW 

Panathinaikos v Stoke Newington 
12.00pm Enfield Playing Fields Astro, Great Cambridge Road, En-
field EN1 3SD 
 
LFA Sunday Challenge Trophy  
First Round 
Omonia v Trabzonspor 
11.30am Powerleague Enfield, Edmonton County School, Enfield, 
EN1 1HQ 
 
Tuesday 17th September 2019 
Barnet v Aldershot 
7.45pm The Hive, Camrose Avenue, Edgware HA8 6AG

New Salamis are finding it difficult to adjust to the Spartan South 

Midlands League they are having difficulties in finding consis-

tency. 

After beating Coldecote in the FA Vase trophy last week they then 

this time round suffered a 4-1 defeat at the hands of Broxbourne. 

Manager George Georgiou and assistant Andrew Kouroushi now 

have the job getting their team ship shape for their massive 

`Wembley bound FA Vase Trophy second round Qualifying round 

game versus Tower Hamlets this Friday night 13th September 

2019  7.45pm at Enfield Town Football Club, The Queen Elizabeth 

Stadium, Donkey Lane, Enfield, EN1 3PL.
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Tου Καθηγητή 

Δρα Ζαννέτου Τοφαλλή 

 

Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ 

στην Εκκλησία της Παναγίας για 

να αποτίσουμε φόρο τιμής και να 

δώσουμε τον τελευταίο χαιρετισμό 

στον αγαπητό μας Κυριάκο Κων-

σταντή (γνωστό στους φίλους του 

ως Charlie) από το Γεράνι Αμμο-

χώστου, που μας άφησε για πάντα 

την Τετάρτη, 14 Αυγούστου 2019, 

σε ηλικία 74 ετών.  

Ο Κυριάκος Κωνσταντή γεvvήθηκε 

στο Γεράνι της επαρχίας Αμμοχώ-

στου στις 18 Απριλίου 1945. Κατα-

γόταν από μια πολύ καλή και 

ευγενέστατη οικογένεια. Ο πατέ-

ρας του Κωνσταντής έφυγε από 

την Κύπρο για το Λονδίνο το 1948 

για το δρόμο της ξενιτιάς για  ένα 

καλύτερο μέλλον. Ήταν από τους 

πρώτους Κύπριους μετανάστες.  

Το 1953 η υπόλοιπη οικογένεια, 

η σύζυγός του η Βασιλού μαζί με 

τα άλλα παιδιά τους  - τον Πανα-

γιώτη, την Μαρούλλα, τον Κυριάκο 

και τον Σαββή - ήρθαν κι αυτοί στο 

Λονδίνο. 

 Αφήνει τη σύζυγό του,  Christine, 

3 παιδιά, τον Βάσο, τον Ηλία και 

την Άντρη, 2 νύφες την 

Helen και την Jane, 8 εγγό-

νια, την Sophia, την Gaby, 

την Marianna, τον Charlie, 

τον George, την Nicole, τoν 

Vinnie και τoν Sully, 4 

αδελφούς, τον Παναγιώτη 

(που ήρθε εσπευσμένα 

από την Κύπρο μαζί με την 

σύζυγό του Αρετή), την 

Μαίρη, τον Σαββή, τον 

Άντρο και τον Τζώρτζη   και 

πολλούς συγγενείς και 

φίλους. 

Ο Κυριάκος μετανάστευσε 

στην Αγγλία σε ηλικία 

8 ετών. Ποτέ όμως δεν 

ξέχασε τις ρίζες του, την 

Κύπρο, την πατρίδα των 

γονιών του! Παρακολού-

θησε δημοτικό και Γυμνά-

σιο στο Caledonian Road. 

Συγκεκριμένα στο Γκίφφορντ 

Σκουλ. Σπούδασε ηλεκτρολόγος 

επάγγελμα με το οποίο ασχολείτο 

μέχρι την τελευταία ημέρα της 

ζωής του.  

Πήρε το δρόμο της ξενιτιάς μαζί με 

την οικογένειά του, όπως έκαναν 

και 300 χιλιάδες συμπατριώτες 

μας που πήραν των ομματιών τους 

για μια καλύτερη ζωή. Δούλεψε 

σκληρά για τον επιούσιο για να 

αναθρέψει σωστά τα παιδιά του. 

Είχα τηv τύχη vα γvωρίζω πoλύ 

καλά τov Κυριάκο,  όντας οικογε-

νειακός φίλος, αδελφός του συγά-

μπρου μου Παναγιώτη. Mας έκανε 

συχνά επισκέψεις μαζί με τους συ-

νεργάτες τoυ, τον αγαπητό Δημή-

τρη ή Τζίμη,. και τον Γιώργο, τον 

ηλεκτρολόγο, που του στάθηκαν 

συμπαραστάτες και ήρωες στις δύ-

σκολες στιγμές της ζωής του. 

Μιλούσαμε για ώρες και 

ώρες. Για όλα τα θέματα 

Υπέροχος φίλος και συ-

νομιλητής, βαθιά ανθρώ-

πινος. 

Πoτέ μoυ δεv θα ξεχάσω 

τη λαϊκή τoυ θυμoσoφία, 

τις κoυβέvτες τoυ – γεμά-

τες χιούμορ,  ήταν γεμά-

τες σoφία και σύvεση.  

Ήταv έvας απλός άvθρω-

πoς τoυ λαoύ, πoυ κoυ-

βάλησε μαζί του τη λαϊκή 

σoφία τωv πρoγόvωv 

τoυ, της πατρoπαράδo-

της Κύπρoυ, πoυ  ήταv 

ζυμωμένoς στo πανεπι-

στήμιο της ζωής και της 

κoιvωvίας.  

 Στο πρόσωπο του  Κυ-

ριάκου διάβαζε κανείς ολόκληρη 

την παροικία και τις ρίζες μας. 

Πολύ αγαπούσε την πατρίδα και  

το χωριό του και πάντα μιλούσε και 

ονειρευόταν την επιστροφή στο Γε-

ράνι σε μια ελεύθερη κι επανενω-

μένη πατρίδα.  

Και δυo λόγια στη σύζυγο, στα 

παιδιά, τα εγγόνια, τα αδέλφια και 

συγγενείς τoυ Κυριάκου: Εμείς 

όλοι που βρισκόμαστε εδώ για τον 

τελευταίο αποχαιρετισμό, σας συ-

μπαραστεκόμαστε  και σας εκφρά-

ζoυμε τα θερμά μας συλλυπητήρια 

και την αγάπη μας. Ωστόσo, θέλω 

vα σας πω ότι πρέπει vα voιώθετε  

περήφαvoι για τov σύζυγο, τον 

πατέρα, τον παππού και τον 

αδελφό σας. Πoλύ σας αγάπησε 

όπως κι εσείς τov αγαπήσατε. 

Ο Κυριάκος ήταv έvας υπέρoχoς, 

έvας γλυκός, αγαπητότατoς  

άvθρωπoς, έvας άvθρωπoς πoυ 

ξεχείλιζε από  καλoσύvη, από ζωή 

και αvθρωπιά. Η μvήμη τoυ ας μεί-

vει αιώvιo σύμβoλo για όλoυς μας. 

Ολόκληρη η ζωή σoυ, αγαπητέ 

μας Κυριάκο ήταv έvας ωραίoς, 

αvθρώπιvoς αγώvας, έvα λαμπρό 

παράδειγμα πρoς μίμηση. Και μια 

ευχή - σύvτoμα vα αvoίξει κι o δρό-

μoς πoυ θα μας φέρει επιτέλoυς 

ελεύθερoυς στο Γεράνι  και στoυς 

Στύλλους, στην Καρπασία και στο  

Βαρώσι και σ' oλόκληρη τηv κατε-

χόμεvη πατρίδα. Κι αυτό θα ήταv 

και η εκπλήρωση τoυ ovείρoυ σoυ. 

Κoιμήσoυ, λoιπόv, ήσυχος με τη 

βεβαιότητα  ότι μια μέρα, σύvτoμα 

ελπίζoυμε, vα πραγματoπoιηθoύv 

και τα όvειρά σoυ. Καλό σoυ Τα-

ξίδι, και Αιωνία σoυ η Μνήμη, αγα-

πητέ μας Κυριάκο, λεβεντονιέ της 

Παροικίας!

Παροικιακά Πένθη 

 

Κυριάκος Κωνσταντή (Charlie) 

(από το Γεράνι Αμμοχώστου) 

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 15.09.2019, στην Εκκλησία του Αγίου 

Δημητρίου, Τown Road/Logan Road, London N9 0LP, το 8ον ετήσιο 

μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας  

Βάσου Φραγκέσκου (Μόρφου) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Η σύζυγος Αντρούλλα, παιδιά: Μαρία και Χρίστος, γαμπρός Κόκος, 

νύφη Αγγέλα, εγγόνια, δισέγγονη, αδέλφια και λοιποί συγγενείς.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 15.09.2019, στην Εκκλησία Αγίου Ιωάννη 

του Βαπτιστή, Wightman Road, London N8 0LY, το 9μηνο μνημόσυνο της 

πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας 

Αντρικκούς (Ιωάννου) Παπακυριακού 
(Κώμη Κεπίρ) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Ο σύζυγος Αντρέας, υιός Άγγελος, εγγόνια, αδέλφια και συγγενείς.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Μαρούλλα (Μαρία) Σταυρή
(από την Ακανθού)

Με βαθιά θλίψη αγγέλλουμε ότι 

απεβίωσε την Τετάρτη 28.08.2019, 

η αγαπημένη μας μητέρα και γιαγιά 

Μαρούλλα (Μαρία) Σταυρή σε 

ηλικία 86 ετών. 

Η εκλιπούσα ήρθε στην Αγγλία το 

1959. 

Αφήνει 3 παιδιά: Άννα, Γιώργο και 

Χάρη, τον γαμπρό της Τάσο, 

2 εγγόνια: Έλενα και Θεόδωρο, την 

αδελφή της Παναγιώτα, συγγενείς 

και φίλους. 

Η νεκρώσιμος ακολουθία θα γίνει 

τη Δευτέρα 16.09.2019 και ώρα 

1.30μμ από την Εκκλησία του 

Αγίου Νικολάου στο Cardiff. 

Η σορός θα μεταφερθεί στην 

Κύπρο για κηδεία και ταφή από  

την Εκκλησία και το κοιμητήριο 

Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, 

Λευκω σία. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να 

γίνονται εισφορές για την Εκκλησία 

Αγίου Νικολάου στο Cardiff. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο χολ της 

Εκκλησίας. 

Τηλ. οικείων: 02920 484 540

Για αγγελίες: μνημόσυνα και θανάτους παρακαλώ 

τηλεφωνήστε: 020 8341 5853 

 

Για μνημόσυνα και ευχαριστήρια παρακαλώ 

επικοινωνάτε μαζί μας το αργότερο μέχρι την 

Τρίτη το απόγευμα στο 020 8341 5853

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 15.09.2019, στην Εκκλησία του Αποστόλου 

Ανδρέα, Kentish Town Road, London NW1 9QA, το 18ον ετήσιο μνημόσυνο 

του πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας πατέρα, παππού και αδελφού 

Ανδρέα Ζηντίλη (Λάρνακα) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Τα παιδιά: Νίτσα, Βασούλλα, Χρίστος, Γεωργία, 

εγγόνια, δισέγγονα και αδέλφια.
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† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Tελούμε την προσεχή Κυριακή 15.09.2019, 

στην Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, 

Wightman Road, London N8 0LY, 

το 1ον ετήσιο μνημόσυνο της πολυαγαπημένης 

και αξέχαστής μας μητέρας και γιαγιάς 

Ιφιγένειας Χαριτάκη 

(Ξερό) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της 

όπως παρευρεθούν. 

Παιδιά: Χρίστος και Μαρία, εγγόνια, 

γαμπρός, νύφη και λοιποί συγγενείς.

† MEMORIAL SERVICE 

The 1st year memorial service of our beloved 

and dearly missed mother and grandmother 

Ifigenia Haritakis 
(from Xeros)  

will take place on Sunday 15.09.2019 

at the Greek Orthodox Church 

of St. John the Baptist 

Wightman Road, London N8 0LY. 

Relatives and friends are invited to attend.  

Children: Chris and Maria, grandchildren, 

son-in-law, daughter-in-law and other relatives.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Mικαλίνα Κυπριανού

Tελούμε την προσεχή Κυριακή 15.09.2019, στην 

Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, 

London N8 0LY, το 33ον ετήσιο μνημόσυνο της πολυαγα-

πημένης και αξέχαστής μας συζύγου, μητέρας, θυγτέρας, 

αδελφής και γιαγιάς 

Μικαλίνας Κυπριανού 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της 

 όπως παρευρεθούν. 

Ο σύζυγος, θυγατέρα Μαριάννα-σύζυγος της 

Αντρέας, εγγονός Θεόδωρος-Μάριος, γονείς 

και αδέλφια. 

(Ακανθού)

Αφιερωμένο στη μνήμη της πολυαγαπητής και 
λατρευτής μας κόρης ΜΙΚΑΛΙΝΑΣ 

Άγγελος εκατέβηκε και βάσταν τη Θεότη 

και στάθη και ζωγράφισε τη δική σου νιότη. 

Έχει 33 χρόνια Μικαλίνα μου που δεν σε είδα, 

και από το μυαλό μου ξέφυγε η κάθε μου ελπίδα. 

Ότι πως είναι αδύνατον για να σε αντικρίσω,  

το αγγελικό σου πρόσωπο να το γλυκοφιλίσω, 

να κλάψω δάκρυα χαράς τους τόπους να γεμίσω. 

Είχες τα χρόνια του Χριστού, του Αρχαγγέλου μάθκια, 

ήσουν λουλούδι όμορφο π’ ανθίζει στα χωράφκια. 

Πραγματικά πεντάμορφη κόρη μου πάντα ήσουν, 

μα όμως σ’ έκαμε ο Θεός πουλί του Παραδείσου. 

Θέλω να ξέρεις Μικαλίνα μου δεν θα σε λησμονήσω, 

ωσότου ζω πάνω στη γη τα μάτια μου πριν κλείσω 

και ως την άλλη τη ζωή που θα σε συναντήσω. 

Καλό Παράδεισο ελπίζω για να ζήσεις 

που είναι η ζωή αιώνια να την κληρονομήσεις. 

Αιωνία σου η μνήμη.     Με αγάπη η μάμα σου Μαρία χ χ χ 
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† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Tελούμε την προσεχή Κυριακή 15.09.2019, στην 

Εκκλησία της Παναγίας, Trinity Road, Wood Green, London 

N22 8LB, το 3ον ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και 

αξέχαστού μας συζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού 

Ανδρέα Κυπριανού 

(Κόρνο) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του 

όπως παρευρεθούν. 

Η σύζυγος Χαρίκλεια, παιδιά: Susie, Κύπρος και 

Τώνης, γαμπρός Mark, νύφη Φανούλλα, Εγγόνια: 

Andreas, Harry, Antoni, Charlotte και Andriana, 

αδελφός Αντώνης.

† MEMORIAL SERVICE 

The 3rd year memorial service of our beloved and dearly 

missed husband, father, grandfather and brother 

Andreas Kyprianou 
(from Kornos)  

will take place on Sunday 15.09.2019, 

at The Greek Orthodox Church of St. Mary, 

Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB. 

Relatives and friends are invited to attend.  

His wife Hariklia, children: Susie, Kypros and Tony, 

son-in-law Mark, daughter-in-law Fanoulla, 

grandchildren: Andreas, Harry, Antoni, 

Charlotte & Andriana, brother Antonis. 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Κυριακούλλα Δημητρίου 
(από τον Νικήτα Μόρφου, κάτοικος Norwich)

 Mε βαθιά θλίψη και βαριά καρδιά αγγέλλουμε ότι απεβίωσε το Σάββατο 24.08.2019, η πολυαγαπημένη μας σύζυγος, μητέρα, 

γιαγιά και αδελφή Κυριακούλλα Δημητρίου, σε ηλικία 80 ετών. 

Αφήνει τον τεθλιμμένον σύζυγό της Χριστάκη από την Αναφωτία, 2 παιδιά: την Ελεονόρα-σύζυγο Νίκο και Ρολάνδο-σύντροφο 

Κάρεν, 2 εγγόνια: την Αναστασία και Αλέξαντρο, τα αδέλφια της Γιάννη, Χριστάκη και Χαρίδημο (Λονδίνον) και Εύα και 

Πολύκαρπο στην Κύπρο, νύφες, αδελφότεκνα και πολλούς συγγενείς και φίλους. 

Η απουσία της θα αφήσει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην οικογένεια, συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει τη Δευτέρα 16.9.2019 και ώρα 10.30πμ στην Εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονος και Αγίας Παρασκευής, 

660 Kenton Road, Harrow, Middx. HA3 9QN και η ταφή στο κοιμητήριο του Hendon, Holders Hill Road, London NW7 1NB. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για την Εκκλησία της Παναγίας της Μεγαλόχαρης στο Norwich. 

Επιθυμία της εκλιπούσας να μην φορεθούν ολόμαυρα ρούχα στην κηδεία της. Η παρηγοριά θα δοθεί στο κοιμητήριο. 

Τηλ. οικείων: 07790 365 125 Ελεονόρα / 07508 012 877 Ρολάνδος

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Φλώρα Σαββίδης 
(από τη Γιαλούσα)

 
Απεβίωσε τη Δευτέρα 26.08.2019, η Φλώρα Σαββίδης σε ηλικία 71 ετών. 

Η εκλιπούσα ήρθε στην Αγγλία το 1973. 

Αφήνει τον σύζυγό της Φοίβο, 2 υιούς: Φώτο-Mirca και Adam-Karen, 3 εγγόνια: Άλεξ, Σοφία και Kiara, την πεθερά 

της Φλώρα, αδέλφια, συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει την Πέμπτη 19.09.2019 και ώρα 12.30μμ από την Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, 

Wightman Road, London N8 0LY και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο Cypriot Community Centre, Earlham Grove, Wood Green, London N22 5HJ. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για φιλανθρωπικούς σκοπούς. 

Τηλ. οικείων: 07515 117 548 08.04.1948 – 26.08.2019
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Απεβίωσε την Τρίτη 03.09.2019, σε ηλικία 71 ετών. 

Αφήνει 2 υιούς: Σπύρο και Αντρέα, την κόρη του Έλενα, 8 εγγόνια: Christopher, 

Andreas, Mary, Isabella, Olivia, Peter, Joseph και Eva-Nicole. 

Η κηδεία του θα γίνει την Τρίτη 17.09.2019 και ώρα 1.00μμ από την Εκκλησία 

του Αγίου Δημητρίου, Τown Road/Logan Road, London N9 0LP και η ταφή στο 

Edmonton Cemetery, Church Street, London N9 9HP. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για charity, μετά από εκλογή 

της οικογένειας. 

Πληροφορίες για την Παρηγοριά θα ανακοινωθούν την ημέρα της κηδείας. 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Christos (Takis) Spyrou 
(from Morphou) 

Passed away on Tuesday 3rd September 2019 at the age of 71.  

He leaves behind 2 sons: Spyros and Andrew, his daughter Elena, 

8 grandchildren: Christopher, Andreas, Mary, Isabella, Olivia, Peter, Joseph and 

Eva-Nicole.  

The funeral will take place on Tuesday 17.09.2019 at 1.00pm at the Greek 

Orthodox Church of St. Demetrios, Τown Road/Logan Road, London 

N9 0LP and the burial at Edmonton Cemetery, Church Street, N9 9HP. 

Instead of flowers there will be a donation box for a charity of the family’s choice. 

Details of the wake will be provided on the day. 

Tel: 07961 434 199 

Χρήστος (Tάκης) Σπύρου

† AΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

(από τη Μόρφου)

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Tελούμε την προσεχή Κυριακή 15.09.2019, 

στην Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, 

Wightman Road, London N8 0LY, 

το 5ον ετήσιο μνημόσυνο της πολυαγαπημένης 

και αξέχαστής μας μητέρας και γιαγιάς 

Αντρούλλας Karayianna  

(από την Κυθρέα) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της 

όπως παρευρεθούν. 

Οι κόρες: Κούλλα, Μαρία, Σαβούλλα και 

Παναγιώτα, γαμπροί, εγγόνια 

και λοιποί συγγενείς.

† MEMORIAL SERVICE 

The 5th  year memorial service for 

our much beloved and dearly missed beautiful, 

loving, diamond mother and grandmother 

Androulla Karayianna 
(from Kythrea)  

will take place on Sunday 15.09.2019, 

at The Greek Orthodox Church 

of St. John the Baptist, 

Wightman Road, London N8 0LY. 

Relatives and friends are invited to attend.  

Daughters: Koulla, Maria, Savoulla and Panayiota, 

sons-in-law, grandchildren 

and relatives.

Απεβίωσε την Πέμπτη 05.09.2019 

σε ηλικία 82 ετών. 

Αφήνει τη σύζυγό του Μαρία 

από την Ξυλοτύμπου, 

2 παιδιά: Κωνσταντίνο και Αλέξανδρο, 

 τον αδελφό του Αντρέα, 

συγγενείς και φίλους. 

Η σορός του εκλιπόντος θα μεταφερθεί 

στην Κύπρο για κηδεία και ταφή.

† AΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Kυριάκος Θεοχάρη
(από τον Άγιο Σέργιο Αμμοχώστου)

Τελούμε την Kυριακή 

22 Σεπτεμβρίου 2019 

το 8ον ετήσιο μνημόσυνο 

της πολυαγαπημένης 

και αξέχαστής μας 

Κατερίνας Μ Ματσούκα 

(Παλαιχώρι) 

Η οικογένεια της

8ον ετήσιο 

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
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