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Αφού ο ΠτΔ δεν μπορεί να απα-
ντήσει στις καταγγελίες των διε-
θνών οργανισμών, που εμπλέκουν 
το δικηγορικό του γραφείο σε «ξέ-
πλυμα», τουλάχιστον ας μην προ-
καλεί το δημόσιο αίσθημα... 

Σελ 6

Συνεχίζεται ο σάλος
Ο Chrys Chrysanthou, ο επί σειρά 
ετών δημοσιογράφος, φωτογρά-
φος, ραδιοφωνικός παρουσιαστής 
και παραγωγός της παροικίας μας 
και όχι μόνο, πέρασε από προχθές 
Τρίτη στην αιωνιότητα... 

Σελ 11

«Έφυγε» ο Chrys
Ο Μητσοτάκης έθεσε την πρό-
ταση που θα απευθύνει στον 
πρωθυπουργό της Βρετανίας 
Μπόρις Τζόνσον, να... «δανείσει» 
το Βρετανικό Μουσείο τα γλυπτά 
στην Αθήνα το 2021! 

Σελ 7

Γκάφα ολκής!

Οφειλώμενη τιμή 
προς τους αποδήμους

σελ 2

Διπλωματικό θρίλερ 
για τους όρους αναφοράς

ΧΑΟΣ

σελ 3

σελ 3
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Οφειλόμενη τιμή στους Kύπριους της διασποράς
ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Τέσσερεις απόδημοι τιμήθηκαν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
Νίκο Αναστασιάδη για τη σημαντική τους δράση στην υπηρεσία της 
πατρίδας, στο πλαίσιο δεξίωσης που πραγματοποιήθηκε στους κήπους 
του Προεδρικού Μεγάρου, στη Λευκωσία, ενώ, την ίδια μέρα, οι οργα-
νώσεις της διασποράς τίμησαν στο συνεδριακό κέντρο «Φιλοξενία» 
άλλους δύο. Τον επί σειρά ετών Επαρχιακό Γραμματέα του ΑΚΕΛ 
Βρετανίας Χριστόδουλο Στυλιανού και τον Χαμπή Νικολάου, απόδημο 
στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. 

Στο Προεδρικό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επανέλαβε τη δεδη-
λωμένη βούλησή της Κυβέρνησης για την περαιτέρω ενίσχυση και εμ-
βάθυνση της αμοιβαίας επωφελούς συνεργασίας που διέπει τις σχέσεις 
ομογένειας και Κύπρου. Στη δεξίωση που παρέθεσαν ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης και η σύζυγός του, Άντρη, προς τιμήν των συνέδρων 
του Παγκόσμιου Συνεδρίου Κυπρίων Διασποράς ΠΟΜΑΚ-ΠΣΕΚΑ-
ΝΕΠΟΜΑΚ, τιμήθηκαν ο πρώην Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και 
Μεγάλης Βρετανίας Γρηγόριος, ο Μητροπολίτης Γέρων Ναϊρόμπι 
Υπέρτιμος και Έξαρχος Μακάριος, η ιατρός και πρώην Πρόεδρος του 
Γυναικείου Τμήματος Συνδέσμου Αμερικής Δρα Φλωρεντία Χριστο-
δουλίδου και ο πρώην Πρόεδρος της Κυπριακής Κοινότητας Νότιας 
Αυστραλίας Χρίστος Ιωάννου. 

«Αναμφίβολα, η διεθνώς αναγνωρισμένη και διακεκριμένη προ-
σφορά όλων, ευδιάκριτη στην πολυποίκιλη θρησκευτική, εθνική, επι-
στημονική, επιχειρηματική και προς όφελος της ομογένειας δράση 
τους, συνδεδεμένη παράλληλα με υψηλές πράξεις και έργα προαγω-
γής, μεταξύ άλλων του πολιτισμού, της παιδείας και της φιλανθρωπίας, 
λειτούργησε καθοριστικά προς την πρόοδο και την ανάπτυξη της πα-
τρίδας μας, της χώρας που ζουν, αλλά και της ανθρωπότητας ευρύ-
τερα» ανέφερε στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος Αναστασιάδης. 

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τιμώντας την καταγωγή σας, δια-
τηρώντας τη θρησκεία, τη γλώσσα και τις παραδόσεις του τόπου μας, 
καταστήσατε τους εαυτούς σας πρεσβευτές του πολιτισμού, της ιστο-
ρίας και κυρίως της ορθής προβολής των θέσεων και των δίκαιων 
εθνικών μας αιτημάτων στο εξωτερικό» συμπλήρωσε. 

Χαρακτήρισε παράλληλα άξιο επαίνου το γεγονός ότι οι ομογενείς 
πέτυχαν να μεταλαμπαδεύσουν την άδολη φιλοπατρία που τους δια-
κρίνει στη νέα γενιά απόδημων, «το μέλλον της διασποράς», όπως 
είπε, οι οποίοι συνεχίζουν τη μέχρι τώρα πορεία και προσφορά. 

«Πραγματικά είναι αξιοσημείωτο αυτό που καταγράφεται γιατί κάθε 
χρόνο παρακολουθούμε να πολλαπλασιάζονται οι νέοι που εντάσσονται 
στη ΝΕΠΟΜΑΚ και που αποτελούν τη διάδοχο κατάσταση της πρώτης 
ή της δεύτερης γενιάς των μεταναστών μας» είπε. 

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης συνεχάρη όλους για τη διακεκριμένη 
παρουσία και δραστηριότητά τους στο εξωτερικό, εκφράζοντας τις ευ-
γνώμονες ευχαριστίες και την εκτίμηση της Πολιτείας και του συνόλου 
του κυπριακού λαού για τη διαχρονική στήριξη τους προς την πατρίδα. 

Στήριξη, η οποία, όπως είπε, κρίθηκε καθοριστικής σημασίας, ιδιαιτέρως 
όσον αφορά τις δυσκολίες, τις οποίες διήλθε σε ιστορικά κρίσιμες στι-
γμές ο τόπος. 

Στη διάρκεια της δεξίωσης οι ομογενείς χάρισαν στον Πρόεδρο Ανα-
στασιάδη μια προτομή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ως ένα συμβολικό 
δώρο. Παραλαμβάνοντας το δώρο από τον Πρόεδρο της ΠΟΜΑΚ Αν-
δρέα Παπαευριπίδη, εκ μέρους των οργανώσεων των αποδήμων, ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «ο Μέγας Αλέξανδρος υπήρξε μια 
ιστορική φυσιογνωμία για τον Ελληνισμό, για τη Μακεδονία, για την 
Ελλάδα, για τον απανταχού Ελληνισμό, για αυτό και καλό είναι να δι-
δασκόμεθα από τη μαχητικότητα, τον πατριωτισμό, από τη βούληση». 
«Και είναι ένα καλό συμβολικό δώρο, διότι χρειαζόμαστε αντοχές με 
όσα αντιμετωπίζουμε» συμπλήρωσε. 

Από την πλευρά του ο Επίτροπος Προεδρίας Φώτης Φωτίου ανα-

φέρθηκε στον χαιρετισμό του στην εξαιρετική και διαχρονική προσφορά 
των τιμωμένων, λέγοντας ότι «πρόκειται για την προσφορά μιας ολό-
κληρης ζωής για τον συνάνθρωπο και πάνω από όλα για την πα-
τρίδα». 

Είπε ακόμη ότι με την βράβευση δίνεται συνέχεια στον θεσμό που 
άρχισε πριν από τέσσερα χρόνια, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
να τιμά προσωπικότητες μεταξύ του κόσμου των αποδήμων που ξε-
χώρισαν και ξεχωρίζουν για την προσφορά τους. 

Νωρίτερα, τα μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου των οργανώσεων 
των αποδήμων έφτασαν στο Προεδρικό Μέγαρο και ενημερώθηκαν 
από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυ-
πριακό, στην παρουσία στενών συνεργατών του Προέδρου. 

Πριν την ενημέρωση, ο Επίτροπος Προεδρίας Φώτης Φωτίου, ο 
Πρόεδρος της ΠΟΜΑΚ Ανδρέας Παπαευριπίδης, ο Πρόεδρος της 
ΠΣΕΚΑ Φίλιπ Κρίστοφερ και ο Πρόεδρος της ΝΕΠΟΜΑΚ Χρίστος 
Τούτον κατέθεσαν στεφάνι στον ανδριάντα του Αρχιεπισκόπου Μακα-
ρίου ΙΙΙ. 

 
Οι βραβεύσεις στο «Φιλοξενία» 

 
Ο Χριστόδουλος Στυλιανού τιμήθηκε στη διάρκεια του 20ου Παγκό-

σμιου Συνεδρίου των Αποδήμων, για τις υπηρεσίες του προς την κυ-
πριακή κοινότητα του Ηνωμένου Βασιλείου και την Κύπρο. 

Ο Επίτροπος Προεδρίας παρέδωσε την τιμητική αυτή διάκριση, 
στον εγγονό του Χριστόδουλου, Χρήστο Τουτόν, Πρόεδρο του 
NEΠOMAK, ο οποίος δήλωσε υπερήφανος για τον παππού του. 

Ο Χριστόδουλος Στυλιανού γεννήθηκε στο χωριό Αυγόρου, στις 21 
Ιανουαρίου του 1943. Είναι παντρεμένος με τη Νίνα και έχει δύο κόρες, 
τη Μαρία και την Ελένη, καθώς και δύο εγγόνια. 

Ήρθε στην Αγγλία σε πολύ νεαρή ηλικία και από την πρώτη μέρα 
ανέλαβε πρωτοβουλίες προσπαθώντας να βοηθήσει τους ξενιτεμένους 
συμπατριώτες μας. Διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο σε πολλές απο-
φάσεις της οργανωμένης παροικίας, καθώς και στο αγώνα δικαίωσης 
της Κύπρου. 

Για πολλά χρόνια βοήθησε τα Ελληνικά Σχολεία να ευδοκιμήσουν 
ως πρόεδρος του Ελληνικού Σχολείου του Bowes και ως πρόεδρος 
της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών στην Αγγλία. 

Διετέλεσε επί σειρά ετών Επαρχιακός Γραμματέας του ΑΚΕΛ στη 
Βρετανία και αντιπρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας Κυπρίων στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ, μετά την αποχώρησή του, ανακηρύχθηκε σε 
επίτιμο αντιπρόεδρο της ΕΚΟ. 

Ο Χριστόδουλος Στυλιανού ήταν επίσης συνιδρυτής και γενικός δι-
ευθυντής της Κυπριακού Κοινοτικού Κέντρου στο Wood Green, το 
οποίο αποτέλεσε και αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς για ολόκληρη 
την παροικία.

Φώτης Φωτίου: «Πετύχαμε τον στόχο μας»
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ 20ΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΥΠΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

Με συνέντευξη Τύπου των Προέδρων της ΠΟΜΑΚ, της ΠΣΕΚΑ, 
ΝΕΠΟΜΑΚ και του Επιτρόπου Προεδρίας ολοκληρώθηκαν οι εργασίες 
του 20ου Παγκόσμιου Συνεδρίου Κύπριων της Διασποράς, το οποίο 
πραγματοιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στο «Φιλοξενία», με τους 
απόδημους να ζητούν από την Κυβέρνηση επίκαιρο υλικό για τις εξε-
λίξεις στην Κύπρο. 

«Νιώθω ότι οι βασικοί στόχοι του συνεδρίου της Διασποράς μας 
έχουν επιτευχθεί», είπε ο Φώτης Φωτίου στις δηλώσεις του, προσθέ-
τοντας ότι «δεν θέλουμε τους ηγέτες της Διασποράς μας να έρθουν 
εδώ μόνο για να ενημερωθούν». 

Η ενημέρωση είναι βασικό στοιχείο, είπε, σημειώνοντας όμως ότι 
«πρέπει να ξέρουμε τι ζητούμε από αυτούς τους ανθρώπους για να 
μπορέσουν και οι ίδιοι να μας βοηθήσουν στις κυβερνήσεις, στις χώρες 
που ζουν αλλά ιδιαίτερα στα ισχυρά κέντρα λήψης αποφάσεων». 

Νομίζω, συνέχισε ο κ. Φωτιου, ότι αυτό το Συνέδριο είχε μια ιδιαιτε-
ρότητα. Σύμφωνα με τον ίδιο δεν περιοριστήκαμε μόνο στην συζήτηση, 
στην ενημέρωση των τελευταίων εξελίξεων για το Κυπριακό, κάτι που 
πάντοτε γίνεται και έτσι πρέπει. «Έχουμε συζητήσει μια σειρά από 
άλλα σημαντικά θέματα που χρειάζεται η βοήθεια της Διασποράς μας 
όπως είναι το ανθρωπιστικό θέμα των αγνοουμένων, όπως είναι η ισ-
λαμοποίηση των κατεχομένων εδαφών μας εν σχέσει με τη δημογρα-
φική αλλοίωση εκεί, αλλά και την καταστροφή της πολιτιστικής και εκ-
κλησιαστικής μας κληρονομίας και ακόμα έχουμε παρουσιάσει και τα 
αναπτυξιακά προγράμματα της Κύπρου, όπως επίσης και το πρό-
γραμμα της Ολυμπιακής Επιτροπής για στήριξη των αθλητών μας». 

«Νιώθω πραγματικά περήφανος γιατί όλες οι ομοσπονδίες έχουν 
εξαγγείλει ότι θα στηρίξουν αθλητές μας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 
στο Τόκιο», ανέφερε ο Επίτροπος Προεδρίας. 

Ο κ. Φωτίου ευχαρίστησε όλες τις οργανώσεις των αποδήμων για 
την συνεργασία. Ευχαρίστησε επίσης τη νέα γενιά της Διασποράς, η 
οποία «έδωσε τη δυναμική της παρουσία και σ’ αυτό το συνέδριο». 

«Θα συνεχίσουμε να τους στηρίζουμε για να διατηρήσουν την εθνική 
τους ταυτότητα, να γνωρίζουν την ιστορία τους, τον πολιτισμό τους, 
την γλώσσα τους», είπε. 

Ο κ. Φωτίου συνέχισε λέγοντας ότι «βασική πρόνοια της στρατηγικής 
μας είναι οι συνεργασίες σε τριμερές ή διμερές επίπεδο με άλλες 
χώρες όπως το Ισραήλ, την Αίγυπτο, την Αρμενία, την Ιρλανδία, την 

Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σερβία».   
«Θα συνεχίσουμε αυτές τις προσπάθειες, αυτές τις συνεργασίες 

γιατί νομίζω ότι ενώνοντας δυνάμεις μπορούμε καλύτερα να προωθή-
σουμε τα εθνικά μας συμφέροντα εκεί που πρέπει», ανέφερε. 

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της ΠΣΕΚΑ Φίλιπ Κρίστοφερ ανέ-
φερε ότι το συνέδριο έχει επιτύχει τους σκοπούς του. 

Επανέλαβε ότι έχουμε τεράστια προβλήματα ως Διασπορά, «και 
αυτό έχει να κάνει με την διαφώτιση και στην ανάγκη να  υπάρχει βελ-
τιωμένος τρόπος να διοχετεύονται πληροφορίες».   

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υστερούμε σε διαφωτιστικό υλικό», είπε. 
 Ευχαρίστησε όλους τους αξιωματούχους για την ενημέρωση που 

παρείχαν στο Συνέδριο. 
Ζήτησε ακόμη η Κυπριακή Δημοκρατία να αυξήσει τα ποσά που ξο-

δεύει για διαφώτιση. «Δεν επιτρέπεται να ξοδεύουμε περισσότερο 
εμείς από ότι ξοδεύει η Κυπριακή Κυβέρνηση», είπε. Κάλεσε σε ανα-
βάθμιση των Πρεσβειών που βρίσκονται τουλάχιστον σε μεγάλες 
χώρες όπως στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο. 

Ο Φίλιπ Κρίστοφερ αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη να υπάρχει 
ενότητα στο εσωτερικό, σημειώνοντας ότι δημιουργείται πρόβλημα 
από τις δηλώσεις που γίνονται από διάφορα κόμματα για ζητήματα 
που προσπαθούν οι απόδημοι να προστατέψουν. Έκανε έκκληση 
όπως αποφεύγονται δηλώσεις «που ζημιώνουν την Κύπρο». 

Ο Πρόεδρος της ΠΟΜΑΚ Ανδρέας Παπαευριπίδης υιοθέτησε όσα 
είπε ο Πρόεδρος της ΠΣΕΚΑ. 

Αναφέρθηκε επίσης στην μεγάλη σημασία που έχει για τη Διασπορά 
«η άμεση πληροφόρηση». «Θέλουμε αυτή την βοήθεια», σημείωσε. 

Η προπαγάνδα η οποία διοχετεύεται από την Τουρκία λόγω του ότι 
διαθέτει μεγάλα ποσά είναι πολύ μεγάλη, ανέφερε. 

Σε δική του παρέμβαση ο Πρόεδρος της ΝΕΠΟΜΑΚ Χρίστος Τούτον 
ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια του συνεδρίου συζητήθηκαν τρόποι βελ-
τίωσης του έργου της οργάνωσης και προώθησης του μηνύματος της 
μέσω των κοινωνικών δικτύων. Είπε επίσης ότι ενημερώθηκαν περισ-
σότερο για τα ζητήματα που επηρεάζουν την Κύπρο, κάτι που θα τους 
επιτρέψει να βοηθήσουν την προσπάθεια της Κύπρου στις χώρες 
τους. 

Εξέφρασε ακόμη την ευγνωμοσύνη της οργάνωσης για την υπο-
στήριξη της οποίας τυγχάνει.
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Κατρακυλά η χώρα, η στερλίνα και το... πολιτικό ήθος
ΤΟ ΧΑΟΣ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΕΔΩ ΚΑΙ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΥ ΕΧΑΣΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ...

Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

Την Τρίτη με ψήφους 328 υπέρ, έναντι 301 κατά, 
η πρόταση της αντιπολίτευσης για την αποτροπή 
ενός άτακτου Brexit πέρασε, με τον Μπόρις Τζόνσον 
να δέχεται βαριά ήττα. 

 "Ο Τζόνσον χάνει τον έλεγχο", "Αντάρτες βου-
λευτές κατά του Τζόνσον", "Κατέρρευσε η στρατηγική 
του Τζόνσον για το Brexit", "Το Κοινοβούλιο παρα-
δίδεται στην ΕΕ", "Ο Τζόνσον ζητάει να γίνουν εκλο-
γές" είναι μερικοί από τους πρωτοσέλιδους τίτλους 
των εφημερίδων της Τετάρτης.  

"Ο πρωθυπουργός έχασε μια ιστορική ψηφοφο-
ρία" έγραψαν οι Times (04/09) σημειώνοντας ότι ο 
Τζόνσον "έχασε τον έλεγχο του Brexit".    

"Οι αντάρτες βουλευτές του Συντηρητικού κόμμα-
τος συμμάχησαν με την αντιπολίτευση  και ανέτρε-
ψαν τα σχέδια του Τζόνσον", επισημαίνει η Daily 
Mirror. Ο μήνας το μέλιτος της Ντάουνινγκ Στριτ με 
τη Βουλή διήρκησε πάρα πολύ λίγο, σύμφωνα με 
την Mirror.  

"Ταπεινώθηκε ο Τζόνσον", είναι η εκτίμηση του  
Guardian που έσπευσε να  επισημάνει  ότι  ορισμέ-
νοι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος  δεν ενέ-
δωσαν στις απειλές του πρωθυπουργού και είχαν 
το θάρρος να καταψηφίσουν την κυβέρνηση.    

"Πολλοί θα ζητούν τώρα την επιστροφή της Τερέζα 
Μέι στην πρωθυπουργία", σημειώνει ο Τζον Γκρέις 
της εφημερίδας Guardian.     

"Ακόμη μια χαοτική εξέλιξη στην πορεία για το 
Brexit", έγραψε η i για το αποτέλεσμα της ψηφοφο-
ρίας της Τρίτης.      

Σοκαρισμένη από την "ανταρσία" των Τόρις βου-
λευτών είναι η Daily Express. H εφημερίδα επικρίνει 
τον πρώην υπουργό των Οικονομικών Φίλιπ Χάμοντ 
και άλλα ανώτατα στελέχη της συντηρητικής παρά-
ταξης επειδή όπως γράφει "παρέδωσαν το κοινο-

βούλιο στην ΕΕ".  
Η Daily Telegraph παραδέχεται ότι πολλοί πα-

ραδοσιακοί ψηφοφόροι του Συντηρητικού κόμματος 
δύσκολα θα συμφωνήσουν με την απόφαση για τον 
εξοστρακισμό από το κόμμα των βουλευτών που 
δεν ακολούθησαν τη γραμμή του πρωθυπουργού 
και των σκληρών Brexiteers.  

"Οι εξελίξεις της Τρίτης έχουν ως αποτέλεσμα το  

κόμμα να βρίσκεται σε κατά-
σταση διάλυσης", υπογραμμί-
ζουν οι Financial Times.    

Στο ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών επικεντρώ-
νεται η Daily Mail επιλέγοντας για κεντρικό τίτλο τη 
φράση "τώρα εσύ αποφασίζεις Βρετανία".   

 Ο Μπόρις Τζόνσον θα προκηρύξει πρόωρες 
εκλογές εάν η Βουλή των Κοινοτήτων εγκρίνει αυτήν 

την εβδομάδα κάποιον νόμο για να εμποδί-
σει την έξοδο της Βρετανίας από την ΕΕ χω-
ρίς συμφωνία, εκτιμούσαν οι περισσότεροι 
αναλυτές την Τρίτη το πρωί.   

Τη Δευτέρα έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ 
ο Βρετανός πρωθυπουργός απέκλεισε την 
πιθανότητα ακόμη και να ζητήσει από τις 
Βρυξέλλες νέα αναβολή της αποχώρησης 
της Βρετανίας από την ΕΕ, προειδοποι-
ώντας έμμεσα τους βουλευτές ότι θα ανα-
γκαστεί να ζητήσει τη διεξαγωγή πρόωρων 
εκλογών αν δέσουν τα χέρια του για τo 
Brexit.   

"Εν όψει της τελικής αναμέτρησης" , 
έγραψε η Sun μετά το διάγγελμα. Το ενδε-
χόμενο των πρόωρων εκλογών είχε απα-
σχολήσει τους στενούς συνεργάτες του πρω-
θυπουργού αρκετές μέρες πριν, διαβάσαμε 
στον Guardian (03/09).

Βαριά και ταπεινωτική ήττα του Μπόρις Τζόνσον στη Βουλή

Με βαριούς χαρακτηρισμούς που... ύβρεις, ξεκίνησε χθες στη Βουλή 
των Κοινοτήτων η συζήτηση επί του νομοσχεδίου της αντιπολίτευσης 
για αποτροπή του no deal στο Brexit με υποβολή αιτήματος για νέα 
παράταση της διαδικασίας του Άρθρου 50. Στόχος των βουλευτών 
ήταν να ψηφίσουν μέχρι το τέλος της ψεσινής διαδικασίας το νομο-
σχέδιο επί της αρχής, καθώς και επί πιθανών τροπολογιών, ώστε να 
μεταφερθεί προς συζήτηση και ψήφιση αύριο και μεθαύριο στη Βουλή 
των Λόρδων. Μετά θα επιστρέψει στους βουλευτές για οριστική έγκριση 
το βράδυ της Παρασκευής ή τη Δευτέρα. 

Εφόσον το νομοσχέδιο υπερψηφιστεί (όπως αναμενόταν), ο πρω-
θυπουργός Τζόνσον αναμενόταν να υποβάλει πρόταση διενέργειας 
πρόωρων εκλογών στις 15 Οκτωβρίου, όπως είχε πράξει κα. Την 
υποβολή της πρότασης θα ακολουθήσει συζήτηση και ψηφοφορία, 
όπου θα απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των 2/3 των βουλευτών. 

Οι Εργατικοί της αντιπολίτευσης έχουν διαμηνύσει ότι δε θα στηρίξουν 
απόψε την πρόταση του πρωθυπουργού, αλλά έχουν αφήσει ανοιχτό 
το ενδεχόμενο να το κάνουν αμέσως μετά την οριστική υπερψήφιση 
του νομοσχεδίου, δηλαδή την Παρασκευή ή τη Δευτέρα. 

Νωρίτερα, στη συνεδρίαση με ερωτήσεις προς τον πρωθυπουργό, 
σφοδρή ήταν η αντιπαράθεση μεταξύ Μπόρις Τζόνσον και Τζέρεμι 
Κόρμπιν. Ο ηγέτης των Εργατικών προκάλεσε τον πρωθυπουργό να 
παρουσιάσει τα σχέδιά του για μια συμφωνία με την ΕΕ, με τον πρω-
θυπουργό να απαντά καλώντας τον κ. Κόρμπιν να αποδεχθεί τις εκλο-
γές στα μέσα Οκτωβρίου. 

Ο κ. Τζόνσον δέχεται έντονη κριτική για το γεγονός ότι κατά τη διάρ-
κεια της συζήτησης φάνηκε να αποκαλεί τον Τζέρεμι Κόρμπιν «γυναι-
κούλα», όπως επίσης «χλωριωμένη κότα», προσβλητικός χαρακτηρι-
σμός που παραπέμπει στη διαρκή  κομματική αντιπαράθεση για την 
πιθανή εισαγωγή στη Βρετανία χλωριωμένων κοτόπουλων από τις 
ΗΠΑ σε περίπτωση άτακτου Brexit. 

Ο πρωθυπουργός εγκαλείται επίσης για τη χρήση της λέξης «σκ...ά», 
επικαλούμενος φράση μέλους της σκιώδους κυβέρνησης των Εργατι-
κών. Όλα αυτά με φόντο την κατρακύλα της λίρας που έφτασε σε 
πολύ χαμηλά επίπεδα, αν και χθες φάνηκε να παρουσιάζει σημάδια 
ανάκαμψης μετά το «μπλόκο» στα σχέδια Τζόνσον. 

Την ίδια ώρα, η αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς μια 
εμπορική συμφωνία θα κοστίσει στην Βρετανία τουλάχιστον 16 δισε-
κατομμύρια δολάρια (14,6 δισ. ευρώ) σε εξαγωγικές απώλειες και πι-
θανώς θα κοστίσει πολύ περισσότερο λαμβάνοντας υπόψη τις έμμεσες 
επιπτώσεις, ανέφερε έκθεση της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών 
για το εμπόριο και την ανάπτυξη (ΔΗΕΕΑ). 

«Η έρευνα της ΔΗΕΕΑ τονίζει ότι ένα Brexit χωρίς συμφωνία (no-
deal Brexit) θα έχει ως αποτέλεσμα απώλειες τουλάχιστον 16 δισεκ. 
δολαρίων στις βρετανικές εξαγωγές, που ισοδυναμεί σε απώλειες πε-
ρίπου 7% στις συνολικές εξαγωγές του ΗΒ στην ΕΕ», λέει η έκθεση. 

«Αυτές οι απώλειες θα να είναι πολύ μεγαλύτερες εξαιτίας των μη δα-
σμολογικών μέτρων, των διασυνοριακών ελέγχων και την επακόλουθη 
διαταραχή των δικτύων παραγωγής ΗΒ-ΕΕ». 

Πάντως, η Koμισιόν έδωσε χτες στη δημοσιότητα την επικαιροποι-
ημένη και τελευταία, σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, έκθεση 
για την προετοιμασία για μια έξοδο του ΗΒ από την ΕΕ χωρίς να έχει 
επικυρωθεί η Συμφωνία Αποχώρησης (no-deal Brexit), η οποία εγκρί-
θηκε από το Κολέγιο των Επιτρόπων, στην πρώτη του συνεδρίαση 
μετά το διάλειμμα του Αυγούστου. Σύμφωνα με την Επικεφαλής Εκ-
πρόσωπο, Μίνα Αντρέεβα, ο Πρόεδρος της Κομισιόν Ζ.Κ.Γιούνκερ 
ενημέρωσε το Κολέγιο για την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυ-
πουργό Μπόρις Τζόνσον και στη συνέχεια ο Μισέλ Μπαρνιέ παρείχε 
τεχνική ενημέρωση για τις συνεχιζόμενες συζητήσεις με τις ομάδες 
των Βρετανών. Η βρετανική πλευρά δεν έχει ακόμα παράσχει μια 
εναλλακτική στο backstop, ενώ για σήμερα υπάρχουν προγραμματι-
σμένες συζητήσεις με την ομάδα του Ντ.Φροστ, οι οποίες ωστόσο δεν 
έχουν ξεκινήσει. Ταυτόχρονα, ερωτηθείσα σχετικά, η κ. Αντρέεβα ξε-
καθάρισε ότι για τις Βρυξέλλες, ο Μπόρις Τζόνσον είναι ακόμα ο Πρω-
θυπουργός και η θεσμικά καθορισμένη ομάδα για τη διαπραγμάτευση 
είναι αυτή του Ντ.Φρόστ, αποφεύγοντας να προβεί σε εικασίες, ή σε 
σχολιασμό σεναρίων που αφορούν το εσωτερικό του ΗΒ. 

Σύμφωνα με τα έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα η Κομισιόν 
«σε περίπτωση που επικρατήσει το σενάριο της αποχώρησης χωρίς 
συμφωνία, το ΗΒ θα πρέπει να αντιμετωπίσει τρία βασικά ζητήματα. 
Πρόκειται για τα εξής: 1) προστασία και προάσπιση των δικαιωμάτων 
των πολιτών που έχουν ασκήσει το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας 
τους πριν από το Brexit, 2) τήρηση των οικονομικών υποχρεώσεων 
που έχει αναλάβει το ΗΒ ως κράτος μέλος και 3) σεβασμός του γράμ-
ματος και του πνεύματος της Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής 
και διαφύλαξη της ειρήνης στη νήσο της Ιρλανδίας.
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Έντονη καταδική των τουρκικών ενεργειών από ΑΚΕΛ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ

Έντονη ήταν η αντίδραση του ΑΚΕΛ στις νέες προκλήσεις στα κατε-
χόμενα σε σχέση με τους σχεδιασμούς για την Αμμόχωστο. Σε ανα-
κοίνωση του κόμματος αναφέρεται πως οι ενέργειες του λεγόμενου 
«υπουργού εξωτερικών» Κουντρέτ Οζερσάι σε σχέση με την περί-
κλειστη πόλη της Αμμοχώστου, στην παρουσία αξιωματούχων του 
τουρκικού κατοχικού στρατού και της τουρκικής κυβέρνησης, συνιστούν 
καταδικαστέες προκλήσεις που συγκρούονται κάθετα με τα Ψηφίσματα 
550 και 789 του ΣΑ του ΟΗΕ. 

«Συνιστούν παράλληλα βάναυση πρόκληση σε βάρος των νόμιμων 
κατοίκων της πόλης. Δεν είναι τυχαίο που αυτά συντελούνται σε μια 
περίοδο που κορυφώνονται οι προσπάθειες για επανέναρξη ουσια-
στικών διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό, ενόψει και της συνάντησης 
των δύο ηγετών στην παρουσία της Ειδικής Απεσταλμένης του ΓΓ του 
ΟΗΕ, Τζέιν Χολ Λουτ. Οι ενέργειες Οζερσάι και της λεγόμενης «κυ-
βέρνησης» στα κατεχόμενα σε σχέση με το Βαρώσι στοχεύουν στην 
υπονόμευση των προσπαθειών για επανέναρξη διαπραγματεύσεων 
για μια λύση αρχών στο Κυπριακό». 

Εν τω μεταξύ η επίσκεψη δημοσιογράφων στην περίκλειστη πόλη 
της Αμμοχώστου και οι εικόνες από αυτήν, προκάλεσαν συζήτηση 
αλλά και αντιπαράθεση και στην τ/κ πλευρά. 

Το μοντέλο «απόσχισης τμημάτων» των Βαρωσίων δεν ικανοποιεί 
τον ακτιβιστή της τ/κ πρωτοβουλίας Αμμοχώστου, Μερτκάν Χαμίτ που 
δήλωσε στην εφημερίδα Χαβαντίς ότι μια πρωτοβοουλία που δεν λαμ-
βάνει υπόψη αυτούς που έχουν περιουσιακά δικαιώματα στην περι-
φραγμενή πόλη και τα στοιχεία που θα προκαλέσουν αντιπαράθεση, 
δεν είναι ειρηνευτική. Επέκρινε δε τον Κουντρέτ Οζερσάι γι’ αυτή την 
πρωτοβουλία, λέγοντας ότι είναι μια «πολιτική προεκλογική εκστρατεία» 
με φόντο τις «προεδρικές εκλογές». 

Ενώ υπάρχουν τα ψηφίσματα του ΟΗΕ για τα Βαρώσια και ενώ 
είναι ξεκάθαρο το τί πρέπει να γίνει, το να δηλώνει ο κ. Οζερσάι ότι τα 
ΗΕ δεν έχουν ρόλο, είναι κατά τον κ. Χαμίτ όχι μια πράξη του κεφαλιού 
του, αλλά κίνηση εναντίον της κοινωνίας. Ο Τ/κ ακτιβιστής αναφέρθηκε 
και σε συνάντηση που είχε η πρωτοβουλία Αμμόχωστος με τον κ. 
Οζερσάι όταν αυτός ήταν διαπραγματευτής της τ/κ πλευράς. Τότε, 
ανέφερε ο Μερτκάν Χαμίτ, ο Κουντρέτ Οζερσάι ήταν υπέρ της εισόδου 
στην περίκλειστη πόλη μιας τεχνικής ομάδας για καταγραφή που δεν 
θα απαρτιζόταν μόνο από Τ/κ, αλλά και από Ε/κ, ενώ είχε ταχθεί ενα-
ντίον του να έβγαζε κάποιος φωτογραφία από τα Βαρώσια στην κατά-
σταση που βρίσκονται σήμερα γιατί αυτό θα ήταν κακή εικόνα για την 

«τδβκ», το ψευδοκράτος δηλαδή, προς την διεθνή κοινότητα. 
Οι σημερινές του πράξεις έρχονται σε αντίθεση με τα όσα τότε δή-

λωνε, ανέφερε ο κ. Χαμίτ για τον κ. Οζερσάι, λέγοντας πως σήμερα ο 
ίδιος εκ μέρους της «κυβέρνησης» του ψευδοκράτους βγαίνει με όλους 
φωτογραφία στα Βαρώσια. Είτε λέει ψέματα, είτε μας κλέβουν το χρόνο 
και το μέλλον μας, είτε κάτι συνέβη και υπάρχει αυτή η αλλαγή, και 

αυτό στα μάτια μου, είπε ο κ. Χαμίτ, είναι οι «προεδρικές εκλογές». 
Από την άλλη, μιλώντας επίσης στην Χαβαντίς, ο «δήμαρχος» Αμ-

μοχώστου, Ισμαήλ Αλτέρ είπε ότι σε περίπτωση σταδιακού ανοίγματος 
των Βαρωσίων είναι έτοιμοι να παρέχουν «δημοτικές υπηρεσίες» εκεί 
και όπου χρειαστεί. Εάν ολόκληρα τα Βαρώσια αποστρατιωτικοποι-
ηθούν, συνέχισε, είναι έτοιμοι να προβούν ακόμα και σε προσλήψεις 
για να ανταποκριθούν ως «δήμος» στις ανάγκες. Υπενθύμισε ότι ο 
«δήμος» είχε συνεργαστεί με τον στρατό που έχει την διοίκηση της 
περίκλειστης, όταν πριν λίγα χρόνια είχε προκληθεί εκεί φωτιά και 
είχαν προβεί τότε σε κάποιες εργασίες καθαρισμού σε συγκεκριμένες, 
καθορισμένες περιοχές. 

H Χαβαντίς προτάσσει επίσης στο πρωτοσέλιδό της την δήλωση 
του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Πρόδρομου Προδρόμου χθες για τα 
Βαρώσια και το ερώτημα που διατύπωσε εάν για το θέμα είναι αρμόδιος 
ο κ. Οζερσάι ή ο κ. Ακιντζί.  

Στο μεταξύ, η εφημερίδα Γενί Ντουζέν φιλοξενεί συνέντευξη με την 
Ε/κ Κίκα Τ.Δ από τα Βαρώσια που περιγράφει τα συναισθήματά της 

όταν είδε τις φωτογραφίες από την περιοχή που μεγάλωσε. «Δεν μπο-
ρούσα να πιστέψω την εγκατάλειψη που είδα. Τα όμορφα κτίρια που 
είχαμε, το σπίτι μας, όταν τα είδα έπαθα σοκ. Δεν μπορώ να περιγράψω 
τον πόνο και την απογοήτευση που έζησα», δήλωσε στην Γενί Ντουζέν 
η 64χρονη σήμερα Κίκα. 

Αναγνώρισε, είπε, το σπίτι της στις φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν 
και όταν είδε την σημερινή του κατάσταση, έπαθε κρίση. Η Κίκα μετά 
το 1974 ζει στην Αγγλία και δηλώνει ότι περνά από το οδόφραγμα για 
να πάει στην Αμμόχωστο και μέχρι τώρα έβλεπε το σπίτι της μόνο 
από μακριά, σκεπτόμενη πώς να ήταν τώρα το εσωτερικό του. Ρώτησε 
δε τον Κουντρέτ Οζέρσαι γιατί μόνο σε Τ/κ δημοσιογράφους επέτρεψε 
την πρόσβαση και όχι και σε Ε/κ, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι 
ήθελε να δείξει πως είναι η εξουσία. 

«Έχω πολύ όμορφες αναμνήσεις από τα Βαρώσια». Η 64χρονη ε/κ 
δηλώνει πεπεισμένη ότι η διαίρεση της Κύπρου δεν θα κάνει κανέναν 
ευτυχισμένο. «Αυτή την ερείπωση δεν μπορώ να την δεχθώ. Δεν είμαι 
πολτικός, λέω τα συναισθήματά μου ως ένα άτομο που έζησα τον πό-
λεμο. Μιλώ ως ένα άτομο που νιώθει λύπη, εγκατάλειψη, τα σύνορα 
και έχασε την εμπιστοσύνη του στους πολιτικούς και στις δύο πλευρές. 
Με πονά που 45 χρόνια έχουν περάσει έτσι. Έχω βαρεθεί να πληρώ-
νουμε τα λάθη άλλων και είμαι πεπεισμένη ότι η διαίρεση της Κύπρου 
κανέναν δεν κάνει ευτυχισμένο», κατέληξε η Κίκα από το Βαρώσι. 

Με τίτλο «Το παιδί που θα ανοίξει τα Βαρώσια», ο «βουλευτής» Αμ-
μοχώστου του ΡΤΚ, Ασίμ Ακάνσοι σε άρθρο του σήμερα στη Γενί 
Ντουζέν γράφει ότι ο Κουντρέτ Οζερσάι έχει μετατρέψει το θέμα των 
Βαρωσίων σε ένα επιτυχημένο πολιτικό παιχνίδι. Μετά από διάφορους 
Υπουργούς που ήρθαν από την Τουρκία , τώρα άνοιξε την πόρτα για 
να δουν ένα μέρος της περιοχής και σε Τ/κ δημοσιογράφους και έτσι, 
αναφέρει, έστειλε μηνύματα στον Πρόεδρο Αναστασιάδη και άσκησε 
ψυχολογική επιρροή στην ε/κ κοινότητα. Ο Ακάνσοϊ αφού παραθέτει 
τις διάφορες δηλώσεις που έχει κάνει κατά καιρούς για το θέμα ο  
Οζερσάι, υποστηρίζει ότι η όλη υπόθεση έχει σχέση με την υπόθεση 
της ε/κ εταιρείας (με περιουσία στα Βαρώσια) που βρίσκεται ενώπιον 
του ΕΔΑΔ. Μέχρι τις 4 Νοεμβρίου που η Τουρκία πρέπει να παρου-
σιάσει τις παρατηρήσεις της που αφορούν και την «επιτροπή ακίνητης 
περιουσίας» ως αποτελεσματικό εσωτερικό ένδικο μέσω, ενώπιον του 
ΕΔΑΔ, συνεχίζει ο τ/κ πολιτικός, πρέπει να αλλάξει η απόφαση του 
«επαρχιακού δικαστηρίου» Αμμοχώστου του 2005 για τα Βαρώσια 
που αποφάνθηκε ότι είναι όλη η περιοχή, περιουσία του ΕΒΚΑΦ.
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Διπλωματικό θρίλερ για τους όρους αναφοράς

Πρόταση για τη δημιουργία νέου λογαριασμού για τα έσοδα από το 
φυσικό αέριο κατέθεσε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης κατά τη συνάντηση 
της 9ης Αυγούστου με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. 

Όπως επιβεβαίωσε ο Υφυπουργός Παρά τω Προέδρω Βασίλης 
Πάλμας, ο Πρόεδρος ενημέρωσε για την πρόταση του τα μέλη του 
Εθνικού Συμβουλίου. 

Συγκεκριμένα η πρόταση αφορά στη δημιουργία Ανοιχτού Καταπι-
στευτικού Λογαριασμού. 

Η τ/κ πλευρά θα έχει δικαίωμα διαχείρισης του μεριδίου που της 
αναλογεί, βάσει της πληθυσμιακής αναλογίας. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αναγνώριση της Κυπριακής ΑΟΖ 
από την Τουρκία και κατ’ επέκταση ο τερματισμός των έκνομων ενερ-

γειών της. 
Ο κ. Πάλμας είπε ότι στο πλαίσιο λύσης του κυπριακού το θέμα του 

φυσικού αερίου θα είναι στη δικαιοδοσία της Ομοσπονδιακής κυβέρ-
νησης. 

Την ομοφωνία του με την άποψη ότι το θέμα των πηγών υδρογο-
νανθράκων μπορεί να έχει όφελος και για τις δύο κοινότητες στην Κύ-
προ και να συμβάλλει στην ειρήνη και την σταθερότητα, εκφράζει σε 
απαντητική του επιστολή προς τον Τ/κ ηγέτη, ο Πρόεδρος της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, προσθέτοντας ότι ο καλύτερος 
τρόπος για να συμβεί αυτό είναι μέσα από μια περιεκτική λύση. 

 Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, ο Γενικός Διευθυντής της 
Υπηρεσίας Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής Μάρτιν Φέρβεϊ στην συνάντηση που είχε με τον Μουσταφά 
Ακιντζί του επέδωσε την απαντητική επιστολή του κ. Γιούνγκερ στην 
επιστολή που ο Τ/κ ηγέτης είχε στείλει στον Πρόεδρο της Κομισιόν 
και την Φεντερίκα Μογκερίνι, Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέμα 
εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, στις 13 Ιουλίου, με την οποία 
εξηγούσε σε λεπτομέρεια την πρόταση που είχε κάνει προς την ε/κ 
πλευρά για την δημιουργία επιτροπής συνδιαχείρισης του φυσικού 
αερίου. Στην επιστολή του εκφράζει την ικανοποίησή του για την συ-
νάντηση στις 9 Αυγούστου, την εργασία της Τζέιν Χολ Λουτ που βρί-
σκεται σε εξέλιξη και την επικείμενη συνάντηση με τον ΓΓ του ΟΗΕ. 
Αναφέρεται επίσης ότι ο κ. Γιούνκερ «επανέλαβε την στήριξη της ΕΕ 
στις διεργασίες για μια λύση του Κυπριακού υπό την αιγίδα των ΗΕ».

Η πρόταση για τα έσοδα του φυσικού αερίου και η τοποθέτηση του Γιούνκερ

Η ΤΖΕΪΝ ΧΟΛ ΛΟΥΤ ΠΑΡΕΤΕΙΝΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΚΑΙ ΠΗΓΑΙΝΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ  

 
Σε θρίλερ εξελίσσεται το πήγαινε – έλα της Ειδικής Απεσταλμένης 

του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Τζέιν Χολ Λουτ  σε 
ελεύθερες περιοχές και κατεχόμενα, στην προσπάθεια της για συνο-
μολόγηση Όρων Αναφοράς, που θα οδηγήσει στην τριμερή των ηγετών 
των δυο Κοινοτήτων με τον Γ.Γ. του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες και στη 
συνέχεια στην άτυπη Πενταμερή Σύνοδο για την Κύπρο. Η Αμερικανίδα 
διπλωμάτης δηλώνει αποφασισμένη να επιτύχει συμφωνία για τους 
όρους αναφοράς, κάτι που είναι ο μοναδικός στόχος της εδώ αποστο-
λής της, εξ΄ου και οι συνεχείς παρατάσεις που λαμβάνει η παραμονή 
της στο νησί. 

Ο αρχικός προγραμματισμός, σε σχέση με το ταξίδι της Αμερικανίδας 
διπλωμάτη στην Κύπρο, έκανε λόγο για μια συνάντηση την Κυριακή 
(1/9) με τους δυο ηγέτες. Εξάλλου, αποτελούσε ζητούμενο εάν η κυρία 
Λουτ θα προλάβαινε να πραγματοποιήσει τη Δεύτερα (2/9) ένα δεύτερο 
γύρο επαφών, δεδομένου ότι την ίδια ημέρα, θα αποχωρούσε από 
την Κύπρο. 

Αξίζει να σημειωθεί πως όταν την Δευτέρα (2/9) ανακοινώθηκε από 
τα κατεχόμενα ότι η κυρία Λουτ, θα είχε και τρίτη συνάντηση με τους 
δυο ηγέτες την Τρίτη (8/4), συνεργάτες του Προέδρου Αναστασιάδη, 
δεν έκρυψαν την έκπληξη τους απ' αυτή την εξέλιξη. 

Οι τρεις συναντήσεις, έγιναν την Τετάρτη (4/9) τέσσερις, ενώ την 
Πέμπτη (5/9), όπως όλα δείχνουν θα πραγματοποιηθεί και πέμπτος 
γύρος επαφών. 

Διπλωματικές πηγές φέρουν την κα Λουτ να ετοιμάζει γραπτό κεί-
μενο-έγγραφο, που θα περιλαμβάνει τις επικεφαλίδες των όρων ανα-
φοράς.  

Σύμφωνα με πληροφορίες το κείμενο αρχίζει με την προσήλωση 
των δύο πλευρών στη λύση ΔΔΟ και συνεχίζει με τις επικεφαλίδες των 
όρων αναφοράς για:  

α) το κοινό ανακοινωθέν του Φλεβάρη του 2014,  
β) το πλαίσιο Γκουτέρες και  
γ) τις συγκλίσεις μέχρι το Κραν Μοντανά. 
Κυβερνητικές πηγές  υποβάλλουν ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερες δυ-

σκολίες στη συνομολόγηση του εγγράφου, αλλά είναι ζήτημα «βελτίω-
σης» του κειμένου. 

Άλλες πληροφορίες ανέφεραν ότι η «δυστοκία» ίσως να οφείλεται 
και στην απόσπαση έγκρισης από πλευράς Τουρκίας στο κείμενο.  

Διπλωματικές πηγές επισύρουν σχετικά την προσοχή στο γεγονός 
ότι ο «εκλεκτός» της Άγκυρας στα κατεχόμενα Κουντρέιτ Οζερσάι, 
γνωστός θιασώτης διχοτομικής λύσης δυο κρατών, δεν αποκρύβει την 
απογοήτευση για το ενδεχόμενο συμφωνίας για επανάληψη των συ-
νομιλιών για αναζήτηση λύσης στη βάση της Διζωνικής, Δικοινοτικής 
Ομοσπονδίας. 

Ο Οζερσάϊ, ο οποίος «συγκυβερνά» στα κατεχόμενα με το εθνικιστικό 
Κόμμα Εθνικής Ενότητας, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:  

Αυτοί που προσπαθούν να μας εγκλωβίσουν ξανά στις ίδιες διαδι-

κασίες, με την ίδια βάση που έχει επανειλημμένα αποδειχθεί ότι «δεν 
μπορεί να συμβεί [σ.σ. να επιτύχει] υπό αυτές τις συνθήκες, είναι αυτοί 
που δεν θέλουν να αλλάξει η κατάσταση στην Κύπρο, οι πραγματικοί 
καθεστωτικοί. Αυτούς που θα κάνουν αυτό το λάθος, δεν θα τους συγ-
χωρέσει η ιστορία ούτε οι Τ/κ», γράφει στο μήνυμά του στο Facebook 

και το Twitter ο κ. Οζερσάι. 
Σημειώνεται ότι ανάλογες αντιδράσεις εναντίον της προοπτικής συ-

νέχισης των συνομιλιών από το σημείο που διακόπηκαν στο Κραν 
Μοντανά εκφράζουν πολιτικά κόμματα και στις ελεύθερες περιοχές 
(ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, ΕΛΑΜ κ.ά.)… 

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε την Τρίτη, μετά τη συνεδρία 
του Εθνικού Συμβουλίου, ότι είμαστε κοντά στο να καταλήξουμε σε μια 
από κοινού κατανόηση για τους όρους αναφοράς την οποία και θα με-
ταφέρει η κα Λουτ στον ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών.  

Ο κ. Προδρόμου ξεκαθάρισε ότι οι όροι αναφοράς θα είναι ένα κεί-
μενο με τα ζητήματα στα οποία θα αναφέρονται οι διαπραγματεύσεις 
και δεν θα καταγράφονται με λεπτομέρεια τα πεπραγμένα των δια-
πραγματεύσεων. 

Με την ενημέρωση της οποίας έτυχε το Εθνικό Συμβούλιο από τον 
Πρόεδρο Αναστασιάδη επανήλθαν, πάντως, οι γνωστές διαφωνίες για 
το πλαίσιο Γκουτέρες (ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ, κλπ…) παρ’ όλο ότι οι αρχηγοί 
των κομμάτων αυτών διευκρίνιζαν ότι συμφωνούν στην επίλυση του 
Κυπριακού μέσω διαπραγματεύσεων και στην επανέναρξη των δια-
πραγματεύσεων.  

«Να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους»  
Ο Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού, απηύθυνε νέα έκκληση 

στους δύο ηγέτες να συνειδητοποιήσουν την κρισιμότητα των στιγμών 
και την ανάγκη επανέναρξης διαπραγματεύσεων, σημειώνοντας πα-
ράλληλα ότι «αν επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις, τα δύσκολα θα 
ακολουθήσουν».  

Επανέλαβε πως «αν δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις, τότε σταδιακά 
θα οδηγηθούμε στην οριστική διχοτόμηση», αλλά ταυτόχρονα πως τα 
δύσκολα θα ακολουθήσουν και «εκεί θα πρέπει να υπερασπιστούμε 
αρχές, τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ και να επιδιώξουμε λύση, η 
οποία ακριβώς θα βασίζεται σε αυτό το πλαίσιο, δηλαδή στα σχετικά 
ψηφίσματα του ΟΗΕ, στο διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο και στις 
Συμφωνίες Υψηλού Επιπέδου».  

Σ’ αυτή την προσπάθεια σημείωσε ότι το ΑΚΕΛ θα είναι εποικοδο-
μητικό και θετικό και κάλεσε όλους να αναλάβουν τις ευθύνες τους. 
Δεν έκρυψε εξάλλου ότι το ΑΚΕΛ συμφωνεί με όσα αναφέρονται ως 
όροι αναφοράς, θυμίζοντας ότι αυτά επαναλαμβάνει τα τελευταία δύο 
χρόνια. Απαντώντας σε ερωτήσεις χαρακτήρισε «πολύ παράδοξο να 
διεξάγονται διαπραγματεύσεις και να υπάρχουν ενέργειες, οι οποίες 
να θεωρούνται απειλητικές» από την πλευρά της Τουρκίας. 

Ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβ. Νεοφύτου, είπε πως είναι μονόδρομος 
το να συμφωνηθούν οι όροι αναφοράς. «Είναι για εμάς στην ε/κ κοινό-
τητα εθνική προτεραιότητα και εθνική αναγκαιότητα. Στηρίζουμε τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην προσπάθειά του μέσα από τη συμ-
φωνία των όρων εντολής να επαναρχίσει ο διάλογος, εάν υπάρξει σύ-
γκλιση αυτές τις ώρες, ή ακόμα και αύριο, μεθαύριο», είπε. 

Οι όροι αναφοράς κινούνται στη λογική της εποικοδομητικής ασά-
φειας, δήλωσε ο πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγοι – Συνεργασίας 
Πολιτών, Γιώργος Περδίκης. Τη θέση ότι βασικός άξονας της τακτικής 
της ε/κ πλευράς θα πρέπει να είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει τρίτη 
διάσκεψη αν δεν υπάρξει προετοιμασία και αν δεν διαπιστωθεί ότι έχει 
δημιουργηθεί κοινό έδαφος που να επιτρέπει προσδοκίες για θετικό 
αποτέλεσμα, εξέφρασε ο πρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών, Γιώργος 
Λιλλήκας.  

Συντονισμός Λευκωσίας - Αθήνας   
Λευκωσία και Αθήνα συντονίζονται για τα επόμενα βήματα στο Κυ-

πριακό σε συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Πρωθυ-
πουργό της Ελλάδας την ερχόμενη Τρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου. 

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Πρόδρομος Προδρόμου σε γραπτή 
δήλωση αναφέρει ότι μετά τη σημερινή συνεδρίαση του Εθνικού Συμ-
βουλίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε τηλεφωνική επικοινωνία 
με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη. 

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ενημέ-
ρωσε τον Πρωθυπουργό για τις διαβουλεύσεις με την Ειδική απε-
σταλμένη του ΓΓ , Τζέϊν Χολ Λουτ και την πρόοδο που σημειώνεται 
σχετικά με τους Όρους Αναφοράς, στην κατεύθυνση επανέναρξης των 
διαπραγματεύσεων και άκουσε και τις δικές του απόψεις. 

"Καταγράφεται πλήρης ταύτιση θέσεων Κύπρου και Ελλάδας και 
συμφωνία ως προς τους επιδιωκόμενους στόχους. Στη διάρκεια της 
συνομιλίας τους συμφώνησαν όπως συναντηθούν την ερχόμενη Τρίτη, 
10 Σεπτεμβρίου, στην Αθήνα, προκειμένου να έχουν μια διεξοδική συ-
ζήτηση, για τον πλήρη προγραμματισμό και συντονισμό των επόμενων 
βημάτων", αναφέρει ο Εκπρόσωπος.
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Με απόφαση του Υπουργι-
κού Συμβουλίου δρομολογείται 
η σύσταση Υφυπουργείου Και-
νοτομίας και ψηφιακής Τεχνο-
λογίας. 

Ο λόγος , σύμφωνα με τον 
Υπουργό Οικονομικών, το ότι 
παρατηρήθηκε κενό συντονι-
σμού όσων εμπλέκονται σε 
αυτά τα ζητήματα. 

Στο Υφυπουργείο θα εντα-
χθούν οι Υπηρεσίες πληροφο-
ρικής του Υπουργείου Οικονο-
μικών. 

Το νομοσχέδιο αποστέλλε-
ται άμεσα για εξέταση στη 
Βουλή.

Δρομολογείται η 
σύσταση Υφυπουργείου 

Καινοτομίας και 
ψηφιακής Τεχνολογίας Αφού ο Πρόεδρος Αναστασιάδης δεν μπορεί να απα-

ντήσει στις καταγγελίες των διεθνών οργανισμών, οι οποίες 
εμπλέκουν το δικηγορικό του γραφείο σε υποθέσεις ξε-
πλύματος βρώμικου χρήματος, τουλάχιστον ας μην προ-
καλεί το δημόσιο αίσθημα, υπέδειξε χθες το ΑΚΕΛ. 

Σχολιάζοντας τη στάση του ΠτΔ, ο οποίος εδώ και μέρες 
αποφεύγει να απαντήσει στις νέες πολύ σοβαρές καταγ-
γελίες του Διεθνούς Παρατηρητηρίου για το Οργανωμένο 
Έγκλημα και τη Διαφθορά (OCCRP), το ΑΚΕΛ υπέδειξε 
ότι η μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας επιθυμεί όπως ο 
ΠτΔ να είναι και να φαίνεται καθαρός. 

Αντίθετα, πρόσθεσε, ο Νίκος Αναστασιάδης και η κυ-
βέρνησή του έρχονται σε αντιπαράθεση με τις αρχές της 
διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης που πρέπει να διέ-
πουν κάθε ευνομούμενο κράτος. 

Το ΑΚΕΛ υπενθύμισε επίσης ότι στα χρόνια της διακυ-
βέρνησης Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ η Κύπρος βρέθηκε υπό 
κατηγορία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και διαφθορά 
από σωρεία θεσμών και διεθνών οργανισμών, όπως η 
Κομισιόν, Ευρωκοινοβούλιο, ΟΟΣΑ, Παγκόσμια Τράπεζα, 
OCCRP κτλ. Παρά ταύτα, πρόσθεσε, αντί ο ΠτΔ και οι κυ-
βερνώντες να απαντήσουν στις κατηγορίες και να προ-
στατεύσουν το όνομα της Κύπρου, προτίμησαν να σώσουν 
την εικόνα τους κάνοντας επικοινωνιακή διαχείριση του 
θέματος για εσωτερική κατανάλωση. 

«Ο Νίκος Αναστασιάδης δεν απαντά, γιατί μάλλον δεν 
μπορεί να απαντήσει στις καταγγελίες που τον αφορούν. 
Τουλάχιστον, ας μην προκαλεί το δημόσιο αίσθημα», υπέ-
δειξε το ΑΚΕΛ. 

Εν τω μεταξύ, ακόμη και ο Drew Sullivan, συνιδρυτής 
του Διεθνούς Παρατηρητηρίου για το Οργανωμένο 
Έγκλημα και τη Διαφθορά (OCCRP), έπιασε στο «ψιλό» 
τις επικρίσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας ότι το ΑΚΕΛ 
φταίει για το δημοσίευμα που εμπλέκει τον ίδιο και το δι-
κηγορικό γραφείο που φέρει το όνομά του σε ύποπτες 
υποθέσεις διακίνησης χρήματος Ρώσων ολιγαρχών με 
συμφωνίες τις οποίες και δημοσίευσε. 

Σε ανάρτησή του στο Τwitter ο Drew Sullivan αναφέρει 
ότι είναι αστείο ο Πρόεδρος και ο κύκλος του να κατηγο-
ρούν το ΑΚΕΛ για το δημοσίευμα του OCCRP. 

«Θεωρώ αστείο ο Πρόεδρος της Κύπρου @Anastasia-
desCy και η κλίκα του να κατηγορούν το #AKEL και “κλέ-
φτες” στην προεδρική διοίκηση για το δημοσίευμά μας. 
Μάγκες! Είναι δικό μας λάθος! Βρήκαμε τις συμφωνίες με 
Ρώσους του δικηγορικού του γραφείου στα στοιχεία του 
#TroikaLaundromat. Απλώς καλή δημοσιογραφία», 
έγραψε συγκεκριμένα. 

Κληθείς να σχολιάσει την ανάρτηση ο κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος, Πρόδρομος Προδρόμου, ανέφερε στη «Χα-

ραυγή» ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έδωσε εξηγήσεις 
με την προχθεσινή συνέντευξή του στον τηλεοπτικό 
σταθμό «Άλφα» και ότι απαντήσεις δόθηκαν και με τις 
ανακοινώσεις που εξέδωσε η προεδρία. 

«Για μας τελείωσε το θέμα», σημείωσε ο κυβερνητικός 
εκπρόσωπος και δεν θέλησε να προβεί σε οποιοδήποτε 
άλλο σχόλιο. 

Την ίδια ώρα, την έγγραφή και συζήτηση θέματος στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, ζήτησαν χθες Τετάρτη 
το ΑΚΕΛ και το Κίνημα Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών. 

Σε δηλώσεις μετά το πέρας της συνεδρίας της Επιτρο-
πής, ο Πρόεδρος των Οικολόγων Γιώργος Περδίκης, είπε 
πως θέλουμε να συζητηθεί το σύνολο των πληροφοριών 

που αφορούν πολλά δικηγορικά γραφεία και όχι μόνο το 
γραφείο Νίκος Χρ. Αναστασιάδης, προσθέτοντας πως 
υπάρχουν πληροφορίες που επηρεάζουν την αξιοπιστία 
και την ηθική των δικηγόρων της Κύπρου. 

Είπε, εξάλλου, πως το ζήτημα που εγείρεται δεν είναι η 
έρευνα της ΜΟΚΑΣ και η μονάδα είναι αξιόπιστη, αφού η 
ΜΟΚΑΣ είναι αναρμόδια να χειριστεί το θέμα, προσθέτο-
ντας πως η έρευνα γίνεται «για επικοινωνιακούς λόγους». 

«Δεν πρόκειται για διερεύνηση ποινικού αδικήματος. Το 
ζήτημα είναι περισσότερο ηθικό και η αναζήτηση της αλή-
θειας αν έγιναν ή όχι οι πράξεις, έχει να κάνει αν είναι ψέ-
ματα ή αλήθεια, και αν είναι ψέματα ή αλήθεια αυτό θα 
αποφασιστεί ενώπιον Δικαστηρίου», είπε. 

Από την πλευρά της, η βουλευτής του ΑΚΕΛ Ειρήνη 
Χαραλαμπίδου είπε ότι αναμένει ότι το αίτημα θα γίνει θα 
γίνει αποδεκτό και θα τεθεί άμεσα το θέμα προς συζήτηση 
«δεδομένου ότι από τις συγκεκριμένες αποκαλύψεις η Κύ-
προς διασύρεται διεθνώς». 

Εξάλλου, η κ. Χαραλαμπίδου είπε πως το ΑΚΕΛ με 

πρόταση νόμου που θα καταθέσει στη Βουλή ζητά να κα-
ταργηθεί ειδική ρύθμιση που εξαιρούσε τα κρατικά τεμάχια 
απέναντι από το Landmark (πρώην Hilton) που προορί-
ζονταν για πώληση στο Κατάρ από την υπόλοιπη ακίνητη 
ιδιοκτησία του κράτους. 

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση στην οποία ανα-
φέρθηκε η κ. Χαραλαμπίδου, σκοπός της πρότασης νόμου 
είναι η τροποποίηση του περί ακίνητης ιδιοκτησίας για κα-
τοχή εγγραφή και εκτίμηση νόμου ώστε να καταργηθεί η 
ισχύουσα ειδική διαδικασίας αποξένωσης ειδικά καθορι-
σμένων στην ισχύουσα νομοθεσία κρατικών τεμαχίων ακί-
νητης ιδιοκτησίας. 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, είπε, τα συγκεκριμένα 
τεμάχια κρατικής γης τα οποία αφορούσαν σε επένδυση 
κρατικής εταιρείας του Κατάρ εντάσσονται πλέον στην 
υπόλοιπη ακίνητη ιδιοκτησία της Δημοκρατίας δυνάμενα 
να τύχουν αποξένωσης μόνο υπό όρους, περιορισμούς 
προϋποθέσεις και κριτήρια τα οποία θα καθορίζονται με 
την έκδοση κανονισμών και αδιακρίτως για το σύνολο της 
κρατικής ακίνητης περιουσίας. 

Την περασμένη Τρίτη, ο Άντρος Κυπριανού μιλώντας 
στο Γ’ Πρόγραμμα του ΡΙΚ, άφησε αιχμές για ολιγωρία 
της ΜΟΚΑΣ, αμφισβητώντας τον ρόλο του γενικού εισαγ-
γελέα στην έρευνα που γίνεται. Ο κ. Κυπριανού ερωτώμε-
νος αν αμφισβητεί τη ΜΟΚΑΣ είπε: «Την αμφισβητώ. 
Έπρεπε από την πρώτη στιγμή αυτεπάγγελτα να έχει 
ενεργήσει» και όχι μετά από δυόμισι εβδομάδες. Είπε 
ακόμα πως το αποτέλεσμα της έρευνας θα το κρίνει στην 
βάση του πόσο τεκμηριωμένο θα είναι. Ο γγ του ΑΚΕΛ 
υποστήριξε πως η έρευνα δεν έπρεπε να γίνει από τη 
ΜΟΚΑΣ, αλλά από μία ανεξάρτητη επιτροπή, κάτι που θα 
γινόταν σε οποιανδήποτε άλλη χώρα παρουσιάζονταν τέ-
τοια δημοσιεύματα εναντίον του Προέδρου. Ωστόσο, επα-
νέλαβε:πως «σε ό,τι αφορά τη ΜΟΚΑΣ θα δούμε και θα 
κρίνουμε». 

Ο Άντρος Κυπριανού απάντησε και στις βολές του κυ-
βερνητικού εκπροσώπου και επανέλαβε πως η αμερολη-
ψία της ΜΟΚΑΣ θα κριθεί στη πράξη. «Κανείς» είπε «ούτε 
εγώ ο ίδιος δεν μπορεί να λέει για τον εαυτό του αν είναι 
έντιμος ή αντικειμενικός. Έχει δικαίωμα η κ. Παπακυριακού 
να τοποθετείται προσβλητικά για τον ηγέτη ενός κόμματος. 
Και εγώ και κείνη θα κριθούμε». Σε σχέση με τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας ο γγ του ΑΚΕΛ είπε πως η προσπάθεια 
να ταυτίσει τον εαυτό του με το κράτος αποτελεί σύνδρομο 
και σε καμία περίπτωση όταν κατηγορείται ο Νίκος Ανα-
στασιάδης δεν σημαίνει πως κατηγορείται ή διασύρεται το 
κράτος. Χαρακτήρισε τις τακτικές του Προέδρου ως τακτι-
κές Ναπολέοντα. 

Σάλος από τις σοβαρές κατηγορίες κατά του Προέδρου Αναστασιάδη

Εικόνες εγκατάλειψης και 
πλήρους ανομίας παρουσιά-
ζουν τα εμπορικά κέντρα των 
προσφυγικών οικισμών ανά το 
παγκύπριο. Μάλιστα σε αρκε-
τές περιπτώσεις έχουν μετα-
τραπεί σε εστίες διακίνησης και 
χρήσης ναρκωτικών. Τα πιο 
πάνω δεδομένα έχουν δημι-
ουργηθεί με την πάροδο των 
χρόνων, χωρίς ωστόσο να έχει 
γίνει κάτι από την κυβέρνηση 
για επίλυση των προβλημάτων 
και βελτίωση της κατάστασης. 
Οι διαδικασίες είναι ατέρμονες 
και πολλές φορές μη αποτελε-
σματικές, ενώ δεν διατίθενται 
τα απαραίτητα κονδύλια για 
συντήρηση των χώρων. Αυτά 
και άλλα πολλά ακούστηκαν 
στη χθεσινή συνεδρία της Επι-
τροπής Προσφύγων της Βου-
λής, η οποία εξέτασε το καθε-
στώς λειτουργίας εμπορικών 
κέντρων στους προσφυγικούς 
οικισμούς.

Στο έλεος 
της αδιαφορίας 

τα εμπορικά κέντρα 
των συνοικισμών

ΠΡΩΗΝ ΛΑΪΚΗ

Στα 5 με 6 σεντ για κάθε ευρώ που έχασαν στο κούρεμα 
των καταθέσεών τους, αναλογούν μέχρι στιγμής τα χρήματα 
που αντιστοιχούν στους καταθέτες της πρώην Λαϊκής Τρά-
πεζας από τη διαχείριση της δεύτερης μεγαλύτερης τρά-
πεζας της Κύπρου, η οποία εισήλθε σε εξυγίανση το 2013. 
Βάσει της ενημέρωσης που έγινε στην Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Θεσμών, τα μέχρι στιγμής καθαρά έσοδα από 
τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της πρώην Λαϊ-
κής ανέρχονται στα €192 εκατομμύρια, ενώ στα περιου-
σιακά στοιχεία περιλαμβάνεται και ένα πακέτο 4,8% του 
μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Κύπρου, το οποίο απο-
τιμάται στα €34 εκατ. Τα ποσά αυτά θα κατανεμηθούν ανα-
λογικά στους πιστωτές της Λαϊκής εφόσον η αρχή εξυγίαν-
σης (δηλαδή η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου) θα 
προχωρήσει στη διαδικασία εκκαθάρισης. 

Έτσι στα ταμεία της Αρχής Εξυγίανσης βρίσκονται περί-
που €224 εκατομμύρια (περιλαμβανομένου του πακέτου 
μετοχών της Τράπεζας Κύπρου) για διανομή στους πιστω-
τές της Λαϊκής που έχασαν €4 δισ. στο κούρεμα. «Αν κά-
ποιος κάνει μια μαθηματική πράξη, ουσιαστικά θα πάρουν 
για κάθε ευρώ 5 ως 6 σεντ με τα σημερινά δεδομένα, πρά-
γμα το οποίο δεν είναι καθόλου ικανοποιητικό», ανέφερε 
στις δηλώσεις του ο Πρόεδρος της επιτροπής Ζαχαρίας 
Ζαχαρίου προσθέτοντας πως η καθυστέρηση στην διαχεί-
ριση των περιουσιακών είχε ως αποτέλεσμα την υποχώ-
ρηση των αξιών των περιουσιακών. Όπως, είπε, «αν κοι-
τάξει τη βιβλιογραφία μια εξυγίανση τελειώνει το μέγιστο 
σε δύο χρόνια και εμείς είμαστε ήδη στον έκτο και όταν 
έχεις να πωλήσεις περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό, 
των οποίων η μητρική εταιρεία είναι υπό πτώχευση, ασφα-
λέστατα χάνονται αξίες», είπε. 

Μιλώντας ενώπιον της επιτροπής, ο Διοικητής τη ΚΤΚ 
Κωνσταντίνος Ηροδότου είπε ότι η ΚΤΚ επιθυμεί να τελει-
ώσει όσο το δυνατό γρηγορότερα. «Εμείς θέλουμε όσο 
πιο γρήγορα γίνεται και να μπούμε στη διαδικασία εκκαθά-
ρισης που είναι το επόμενο στάδιο για να επιστραφούν τα 
χρήματα που αντλήθηκαν», είπε. 

Υπενθυμίζοντας ότι η αρχική αξία των περιουσιακών 

στοιχείων είχε αποτιμηθεί τον Μάρτιο του 2013 σε €663 
εκατ με το μερίδιο που είχε η πρώην Λαϊκή στην Τράπεζα 
Κύπρου να είχε αποτίμηση την ίδια περίοδο στα €382 εκατ, 
ο κ. Ηροδότου είπε παράλληλα πως, η αρχή εξυγίανσης 
είχε πωλήσει το 50% του μετοχικού πακέτου της πρώην 
Λαϊκής με έσοδα περίπου €65 εκατ, ενώ το άλλο 50% που 
απομένει αποτιμάται στα €34 εκατ. 

«Άρα χάθηκαν από πλευράς αξίας 283 εκατ από τα 

€663 λόγω καθαρά της διακύμανσης της μετοχής της τρά-
πεζας Κύπρου», είπε. 

Για τα επόμενα βήματα, ο κ. Ηροδότου είπε πως η ΚΤΚ 
κινείται σε δύο επίπεδα προκειμένου να προχωρήσει όσο 
το δυνατόν στη διαδικασία της εκκαθάρισης. Πρώτον εξε-
τάζεται η πιο ασφαλής νομικά διαδικασία για τερματισμό 
της διαδικασίας εξυγίανσης και μετάβαση στη διαδικασία 
εκκαθάρισης, ενώ σε άλλο επίπεδο προωθείται ο διαγωνι-
σμός για επιλογή εκκαθαριστή. Με βάση το χρονοδιά-
γραμμα που έχει τεθεί, όπως είπε, ο διαγωνισμός αναμέ-
νεται να τρέξει εντός Σεπτεμβρίου και μέχρι τον Νοέμβριο 
να επιλεγεί ο εκκαθαριστής, ο οποίος θα προταθεί στο Δι-
καστήριο. 

«Για να πάνε τα λεφτά στους καταθέτες πρέπει να προ-

χωρήσουμε στη διαδικασία εκκαθάρισης», πρόσθεσε. 

Ψίχουλα τα όσα πήραμε 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο διαχειριστής Κλε-

όβουλος Αλεξάνδρου, οι συνολικές εισπράξεις από τη δια-

χείριση ανέρχονται στα €223 εκατομμύρια, ενώ οι πληρω-

μές ανέρχονται στα €31,2 εκατομμύρια. 

Όπως ανάφερε, οι πωλήσεις που έγιναν αφορούν στην 

πώληση της θυγατρικής στη Σερβία έναντι €2,2 εκατ, στην 

Ουκρανία έναντι €2,5 στη Ρουμανία έναντι €14,3 εκατ, στη 

Μάλτα έναντι €47,5 εκατ και στην Ελλάδα έναντι €73,5 

εκατ. 

Είπε πως εκκρεμεί ένα ποσό €13 εκατ που δεσμεύτηκε 

στη Μάλτα λόγω αποφάσεων δικαστηρίων, για την απε-

λευθέρωση των οποίων, πρέπει να αποταθεί η Αρχή Εξυ-

γίανσης στις αρχές της Μάλτας ή να αποταθεί ο εκκαθαρι-

στής. 

Ο κ. Αλεξάνδρου συμφώνησε πως αν περιουσιακά στοι-

χεία πωλούνταν με ταχύτερο ρυθμό τα εισοδήματα θα ήταν 

πολύ περισσότερα», αλλά εξήγησε πως χάθηκαν περίπου 

€250 εκατ από την μείωση της αξίας των μετοχών της Τρά-

πεζας Κύπρου, ενώ πρόσθεσε ότι θυγατρικές εταιρείες της 

Λαϊκής παρουσίαζαν συνεχώς λειτουργικές απώλειες, η 

προσαρμογή της αποτίμησης που έκαναν ενδιαφερόμενοι 

επενδυτές και «το μένος των ξένων εποπτών», που προ-

σπάθησαν να ανακαλέσουν τις άδειες των θυγατρικών της 

Λαϊκής. 

«Είναι ψίχουλα που μπορέσαμε να μαζέψουμε σε σύ-

γκριση με τα €4 δις των κουρεμένων αλλά αν δεν τα παίρ-

ναμε αυτά ίσως να πληρώναμε δύο φορές περισσότερα 

αν ανακαλούνταν οι άδειες των των θυγατρικών (της πρώην 

Λαϊκής) στο εξωτερικό. 

Εν τω μεταξύ, πέραν των μισών εξόδων του διαχειριστή 

που ανέρχονται σε περίπου €19 εκατ, καταβλήθηκαν σε 

δικηγορικά γραφεία.

ΕΠΙΜΕΝΕΙ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ OCCRP ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΝΑ ΠΕΡΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ

Οι καταθέτες παίρνουν 5-6 σεντ για κάθε ευρώ που έχασαν στο κούρεμα
Πλήθος κόσμου βρέθηκε 

στην αποψινή εκδήλωση του 
ΑΚΕΛ έξω από τη πρεσβεία 
της Βραζιλίας για να διαδηλώ-
σουν για την καταστροφή του 
δάσους του Αμαζονίου και την 
απραξία της κυβέρνησης της 
χώρας. Στην παρέμβαση του 
ο Στέφανος Στεφάνου, μέλος 
του Π.Γ ΑΚΕΛ και βουλευτής 
είπε πως αποφασίστηκε η 
πραγματοποίηση της εκδήλω-
σης επειδή «νιώθουμε την 
ανάγκη να ευαισθητοποι-
ήσουμε και να αφυπνίσουμε 
τους πολίτες για τα περιβαλ-
λοντικά εγκλήματα που δια-
πράττονται σε ολόκληρο τον 
κόσμο». 

«Νιώθουμε την ανάγκη να 
ενώσουμε τη φωνή μας μ’ 
αυτή εκατομμυρίων ανθρώ-
πων σε ολόκληρο τον κόσμο 
που κινητοποιείται, αντιδρά, 
αγωνίζεται και προσπαθεί να 
βάλει φρένο στον περιβαλλο-
ντικό κατήφορο που πήρε η 
ανθρωπότητα. 

Νιώθουμε την ανάγκη να 
αναδείξουμε την υποκρισία 
όλων αυτών των ισχυρών του 
κόσμου που ενώ ρυπαίνουν 
και καταστρέφουν αδυνατούν 
να συμφωνήσουν και να εφαρ-
μόσουν ολοκληρωμένο πρό-
γραμμα αντιμετώπισης της οι-
κολογικής κρίσης.

Πλήθος κόσμου στην 
εκδήλωση του ΑΚΕΛ 

για τον Αμαζόνιο
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Είναι σκανδαλώδης σε πε-
ρίοδο κρίσης ελάφρυνση φό-
ρου ακίνητης περιουσίας έως 
8.500 ευρώ σε περιουσίες 
άνω του 1 εκατ. ευρώ, όταν 
για τις μικρές είναι 70-80 ευρώ, 
η κυβέρνηση Μητσοτάκη 
απέρριψε ακόμη και την πρό-
ταση ελάφρυνσης στους ακρί-
τες του Αιγαίου, είπε η ανα-
πληρώτρια τομεάρχης Οικο- 
νομικών του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα 
Παπανάτσιου. Μιλώντας στο 
ρ/σ Στο Κόκκινο 105,5" η ίδια 
τόνισε πως «η συγκεκριμένη 
μείωση του ΕΝΦΙΑ για την 
οποία θριαμβολογούν στη Νέα 
Δημοκρατία είναι η πρόταση 
του ΣΥΡΙΖΑ για το 2019, αλλά 
με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ 
θα βλέπαμε κι άλλη μείωση το 
2020. 

Οι μικρές περιουσίες θα 
έβλεπαν μείωση 50% και με-
σοσταθμικά θα ήταν της τάξης 
του 30% για περιουσίες μέχρι 
500.000 ευρώ», σημείωσε η 
ίδια και πρόσθεσε ότι «το 
ποσό που δίνεται από τον δη-
μοσιονομικό χώρο για τη μεί-
ωση του ΕΝΦΙΑ δεν θέλαμε 
και δεν θέλουμε να δίνεται στις 
μεγάλες περιουσίες».

«Σκανδαλώδης 
η ελάφρυνση 8.500 

ευρώ για περιουσίες 
άνω του 1 εκατ.»

ΗΠΑ: «Δεν υπάρχει 
αμφιβολία για την 

ελληνική κυριαρχία»
Στήριξη στις ελληνικές θέ-

σεις και μήνυμα προς την 
Τουρκία έστειλε ο πρέσβης 
των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέ-
φρι Πάιατ. Μιλώντας σε εκδή-
λωση για την αμερικανική πα-
ρουσία στη ΔΕΘ και κληθείς 
να σχολιάσει τον χάρτη μπρο-
στά από τον οποίο μίλησε ο 
Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερ-
ντογάν σημείωσε ότι δεν 
υπάρχει καμία αμφιβολία για 
την ελληνική κυριαρχία στα 
νησιά του Αιγαίου. Αναφέρ-
θηκε, επίσης, στο ρόλο της 
Ελλάδας ως χώρα παραγω-
γής ενέργειας στην περιοχή 
και αναφέρθηκε στην παρου-
σία αμερικανικών εταιρειών 
ενέργειας, καθώς και στο πρό-
τζεκτ για την επέκταση του λι-
μανιού της Αλεξανδρούπολης. 
Εκθείασε, επίσης, τη μεταρ-
ρυθμιστική λογική της νέας ελ-
ληνικής κυβέρνησης αναφέ-
ροντας ότι οι σχέσεις μας 
μπήκαν σε νέο πλαίσιο από 
το 2018 και υπογράμμισε ότι 
η νέα κυβέρνηση φαίνεται «φι-
λική προς τις επενδύσεις».

Σκληρή αντιπαράθεση για τα μάρμαρα

MOODY’ S

H πλήρης άρση των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων (capital con-
trols) από την 1η Σεπτεμβρίου, την οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουρ-
γός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι θετική για το αξιόχρεο 
(credit positive) των τραπεζών, αναφέρει σε έκθεσή του ο οίκος πιστο-
ληπτικής αξιολόγησης Moody`s. 

«Αναμένουμε ότι η άρση των "capital controls" θα ενισχύσει την 
εμπιστοσύνη των καταθετών και θα βοηθήσει τις τράπεζες να βελτιώ-
σουν τα χρηματοδοτικά προφίλ και τα έσοδά τους, κάτι που είναι "credit 
positive", σημειώνει. Η άρση των "capital controls" σημαίνει ότι τα νοι-
κοκυριά και οι επιχειρήσεις της Ελλάδας δεν θα αντιμετωπίζουν πλέον 
περιορισμούς για τη μεταφορά χρημάτων στο εξωτερικό», αναφέρει. 

«Αυτό θα ενθαρρύνει πιθανότατα τα νοικοκυριά και τις εταιρείες να 
επαναφέρουν στις εγχώριες τράπεζες χρήματα που έχουν εκτός του 
τραπεζικού συστήματος και είναι πιθανόν να μειώσει το κόστος χρη-
ματοδότησης των ελληνικών τραπεζών με την ευκολότερη πρόσβασή 
τους στις διεθνείς κεφαλαιαγορές», εξηγεί ο Moody`s. Η αύξηση των 
καταθέσεων τα τελευταία χρόνια και η πρόσβασή τους στη διατραπεζική 
αγορά ρέπος βοήθησε τις ελληνικές τράπεζες να μηδενίσουν τον Μάρ-
τιο του 2019 το ανεξόφλητο υπόλοιπο των δανείων τους από τον μη-
χανισμό έκτακτης χρηματοδότησης (ELA), το οποίο είχε φθάσει τα 87 
δις. ευρώ ή περίπου το 22% του συνολικού ενεργητικού των τραπεζών 
τον Ιούνιο του 2015, αναφέρει ο οίκος. 

Οι ιδιωτικές καταθέσεις στην Ελλάδα ήταν αυξημένες κατά περίπου 
12% ή 15 δις. ευρώ τον Ιούνιο του 2019 σε σχέση με τον Ιούνιο του 
2015, «ενισχυμένες από τη σταδιακή βελτίωση του κλίματος της αγο-
ράς, της οικονομικής δραστηριότητας και της απασχόλησης. Καθώς 
επανήλθε η διάθεση των διεθνών επενδυτών για τον ελληνικό κίνδυνο 
και αυτοί αποδέχονταν ένα ευρύτερο φάσμα ελληνικών στοιχείων ενερ-
γητικού ως ενέχυρο για διατραπεζικές συναλλαγές ρέπος, οι τράπεζες 
μείωναν τη χρηματοδότησή τους από τον ELA. Η αποπληρωμή του 
ELA στηρίζει τα καθαρά περιθώρια επιτοκίων των τραπεζών, καθώς 
τόσο οι συναλλαγές ρέπος όσο και οι νέες καταθέσεις έχουν χαμηλό-
τερο κόστος από τον ακριβότερο ELΑ. Η επιτυχής ολοκλήρωση του 
προγράμματος οικονομικής προσαρμογής της Ελλάδας, που ολοκλη-
ρώθηκε πέρυσι τον Αύγουστο, και η σταδιακή επάνοδος στην οικονο-
μική ανάπτυξη καθοδηγούν την αύξηση των ιδιωτικών καταθέσεων, οι 
οποίες αυξήθηκαν κατά 5,8% στα 137 δις. ευρώ τον Ιούνιο του 2019 
από 129 δις. ευρώ τον Ιούνιο του 2018». Ο Moody`s σημειώνει ότι η 
νέα κυβέρνηση στήριξε την προεκλογική της καμπάνια σε μία πλατ-
φόρμα φιλικών για επιχειρήσεις οικονομικών πολιτικών.

Η άρση των 'capital controls' 
είναι θετική για τις τράπεζες

«Η κυβέρνηση επιχειρεί 
να φάει από τα έτοιμα»
Στο πεδίο της οικονομίας, 

«η κυβέρνηση επιχειρεί «να 
φάει» από τα έτοιμα που 
βρήκε από την κυβέρνηση του 
ΣΥΡΙΖΑ», τόνισε ο εκπρόσω-
πος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέ-
ξης Χαρίτσης. «Ήταν η κυβέρ-
νηση του ΣΥΡΙΖΑ που έβγαλε 
τη χώρα από τα μνημόνια, 
ήταν η κυβέρνηση του ΣΥ-
ΡΙΖΑ που ξεκίνησε να παίρνει 
μέτρα ελάφρυνσης των ασθε-
νέστερων στρωμάτων, αλλά 
και της μεσαίας τάξης, μετά 
από οχτώ χρόνια πολύ βαθιάς 
κρίσης και βεβαίως ήταν η κυ-
βέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αυτή η 
οποία δημιούργησε έναν κα-
θαρό διάδρομο για την ελλη-
νική οικονομία, με τη ρύθμιση 
για το χρέος και το μαξιλάρι.

Οι υποσχέσεις του κ. Μητσοτάκη για «καλές δου-
λειές» διαψεύδονται ήδη από τα πεπραγμένα της 
κυβέρνησής του 

«Οι δύο πρώτοι μήνες διακυβέρνησης της ΝΔ ση-
μαδεύτηκαν από δύο αρνητικά ρεκόρ στην αγορά 
εργασίας» σχολιάζει με νόημα η βουλευτής Επικρα-
τείας και τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά-
λισης του ΣΥΡΙΖΑ Έφη Αχτσιόγλου, και πρόσθεσε 
ότι "οι υποσχέσεις του κ. Μητσοτάκη για «καλές δου-
λειές» διαψεύδονται ήδη από τα πεπραγμένα της 
κυβέρνησής του. 

"Τον Αύγουστο το ποσοστό της μερικής και εκ πε-
ριτροπής απασχόλησης στις νέες προσλήψεις ση-
μείωσε ρεκόρ φτάνοντας το 57%, ενώ τον Ιούλιο 
είχε σημειωθεί αρνητικό ρεκόρ στις απολύσεις με 
απώλεια 14.691 θέσεων εργασίας. 

Το ίδιο ακριβώς διάστημα η κυβέρνηση διευκόλυνε 
τις απολύσεις απαλλάσσοντας τους εργοδότες από 
την υποχρέωση να τις αιτιολογούν, κατάργησε μέτρα 
προστασίας των εργαζομένων στις εργολαβίες και 
απ’ ό,τι φαίνεται σχεδιάζει να καταργήσει ξανά τις 
κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας. 

Οι υποσχέσεις του κ. Μητσοτάκη για «καλές δου-
λειές» διαψεύδονται ήδη από τα πεπραγμένα της 
κυβέρνησής του". 

Την ίδια ώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ αντέδρασε έντονα για τις 
δηλώσεις του ΥΠΕΣ, Τάκη Θεοδωρικάκου σχετικά 
με τους συμβασιούχους του Δημοσίου. Σε σχετική 
ανακοίνωση αναφέρεται ότι «Με πρωτοβουλία της 
Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ επεκτάθηκαν τα πεδία του Μη-
τρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Δημοσίου (Απο-
γραφή) σε όλες τις κατηγορίες εργαζομένων του δη-
μοσίου. Πλέον μέσω της απογραφής υπάρχει 
απόλυτη διαφάνεια για όλο το προσωπικό της δη-
μόσιας διοίκησης. Τα στοιχεία αναρτώνται ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα μετά από τη σχετική επικαιρο-
ποίηση και διασταύρωση που γίνεται από τις αρμό-
διες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών.Το τα-
κτικό προσωπικό του δημοσίου όχι μόνο δεν 
αυξήθηκε αλλά μειώθηκε στα χρόνια της Κυβέρνη-
σης ΣΥΡΙΖΑ. Ειδικότερα το τακτικό προσωπικό του 
δημοσίου από 576.856 το Δεκέμβριο του 2014, μει-
ώθηκε σε 565.324 το Δεκέμβριο του 2018. Η δε μι-
σθολογική δαπάνη για το συνολικό προσωπικό του 
δημοσίου, είναι απολύτως ελεγχόμενη, εντός των 
πλαισίων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιο-
νομικής Σταθερότητας (ΜΠΔΣ). 

Ως γνωστόν ο αριθμός των συμβασιούχων πα-
ρουσιάζει έντονη διακύμανση ανάλογα με την επο-
χικότητα και τυχόν απρόβλεπτες συνθήκες. (Παρα-

δείγματα εποχικών πυροσβεστών, αναπληρωτών 
καθηγητών κλπ).Η δέσμευση για διατήρηση σταθε-
ρού αριθμού συμβασιούχων, αφορά το μέσο όρο 
ανά  έτος και όχι τους αριθμούς ανά μήνα. Έτσι, ο  
μέσος όρος των συμβασιούχων  για το έτος 2018 
ανήρθε περίπου σε 49.000 συμβασιούχους. 

Σε κάθε περίπτωση, η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν 
αυτή που δρομολόγησε μόνιμες και βιώσιμες λύσεις 
στα ζητήματα του ανθρώπινου δυναμικού του δη-
μοσίου. Ειδικότερα προχώρησε στη μονιμοποίηση 
άνω των 3.000 πυροσβεστών 5ετους υποχρέωσης 
που ήταν σε ομηρία από τις προηγούμενες κυβερ-
νήσεις και εκκίνησε  τις διαδικασίες πρόσληψης 
3.200 μόνιμων υπαλλήλων στο πρόγραμμα 
«Βοήθεια στο Σπίτι», 4.500 μόνιμων καθηγητών 
στην Ειδική Αγωγή,10.500 μόνιμων καθηγητών Γε-
νικής Παιδείας και 10.000 στην Υγεία. Ακόμη πέτυχε 
την του κανόνα 1:1 για τις προσλήψεις στο δημόσιο 
από 1/1/2019. Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτή που 
νομοθέτησε τον πολυετή και ετήσιο στρατηγικό προ-
γραμματισμό προσλήψεων στο δημόσιο. Είναι μα-
θηματικά βέβαιο ότι, αν οι πολιτικές της Κυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑ εφαρμοστούν από την παρούσα Κυβέρ-
νηση, θα έχουμε κάλυψη των πραγματικών αναγκών 
του δημοσίου με μόνιμο προσωπικό, μείωση των 
συμβασιούχων (καθώς για παράδειγμα οι αναπλη-
ρωτές θα αντικατασταθούν από μόνιμους καθηγητές) 
αλλά και τήρηση των ορίων του ΜΠΔΣ.   

Μήπως η Κυβέρνηση της ΝΔ πιστή στις προεκλο-
γικές της  δεσμεύσεις θέλει να επαναφέρει τον μνη-
μονιακό κανόνα 1:5 για τις προσλήψεις; 

Μήπως δεν θέλει να προχωρήσει  τις προσλήψεις 
μόνιμων καθηγητών  και μόνιμων υπαλλήλων στο 
πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι»; 

Μήπως ξεκινά πάλι μια  προσπάθεια στοχοποί-
ησης του δημοσίου και των λειτουργών του κατά τα 
πρότυπα του 2014, για την εφαρμογή ακραίων νεο-
φιλελεύθερων πολιτικών; 

Μήπως ο πραγματικός στόχος της Κυβέρνησης 
είναι  η ιδιωτικοποίηση κρίσιμων τομέων του δημο-
σίου και η απόλυση των συμβασιούχων σε αυτούς; 
Μήπως γι’αυτό γίνεται ειδική αναφορά στους τομείς 
της καθαριότητας και της σίτισης;   

Καλούμε τον Υπουργό Εσωτερικών να απαντήσει 
υπεύθυνα αν η Κυβέρνηση θα τηρήσει τον κανόνα 
1:1 για τις προσλήψεις στο δημόσιο τομέα και αν θα 
προχωρήσουν οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού 
στην Παιδεία και στους άλλους τομείς του Κοινωνικού 
Κράτους που είχαν δρομολογηθεί από την Κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ. 

Σφοδρές αντιδράσεις για τους 
συμβασιούχους του δημοσίου 

Σε μείζον πολιτικό θέμα 
ανάγεται η υπόθεση των γλυ-
πτών του Παρθενώνα μετά 
τη συνέντευξη του πρωθυ-
πουργού Κυριάκου Μητσο-
τάκη στον «Observer» και την 
επιχειρούμενη ανασκευή των 
λεγομένων του από το 
υπουργείο Πολιτισμού. 

Ο κ. Μητσοτάκης, ούτε λίγο 
ούτε πολύ στην εν λόγω συ-
νέντευξη έθεσε την πρόταση 
που θα απευθύνει στον πρω-
θυπουργό της Βρετανίας 
Μπόρις Τζόνσον, να δανείσει 
το Βρετανικό Μουσείο τα γλυ-
πτά στην Αθήνα το 2021 για 
ορισμένο χρόνο ενόψει των 
εορτασμών για τα 200 χρόνια 
από την Ελληνική Επανά-
σταση.  

Προφανώς ο πρωθυπουρ-
γός αγνοούσε τη συνέντευξη 
του διευθυντή του Βρετανικού 
Μουσείου Χάρτγουιγκ Φίσερ 
στα «Νέα» τον περασμένο Ια-
νουάριο, που ορθά - κοφτά 
δήλωνε ότι «δανείζουμε μόνο 
σε εκείνους που αναγνωρί-
ζουν την ιδιοκτησία».

Έντονη πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπά-
σει γύρω από την πρόθεση της ελληνικής κυ-
βέρνησης να διατυπώσει αίτημα δανεισμού 
των μαρμάρων του Παρθενώνα που βρίσκο-
νται στο Βρετανικό Μουσείο, με αφορμή τη 
συμπλήρωση διακοσίων χρόνων από την 
Επανάσταση του 1821. 

Την πρόταση εξήγγειλε ο Έλληνας Πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέ-
ντευξή του στην εφημερίδα “Observer”, η 
οποία δημοσιεύτηκε την Κυριακή, ενώ το 
Υπουργείο Πολιτισμού αναμένεται να προχω-
ρήσει στη σύνταξη του σχετικού υπομνήματος, 
παρά τις έντονες αντιδράσεις των κομμάτων 
της αντιπολίτευσης. 

Συγκεκριμένα, σε συνέντευξή της στον 
ΣΚΑΪ, η Ελληνίδα Υπουργός Πολιτισμού και 
Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, απαντώντας στις 
αιτιάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης 
για υπαναχώρηση από τις πάγιες ελληνικές 
θέσεις, σημείωσε ότι η πρόταση για δανεισμό 
των μαρμάρων του Παρθενώνα από το Βρε-
τανικό Μουσείο στην Ελλάδα δεν συνιστά εκ 
μέρους της ελληνικής κυβέρνησης αποδοχή 
βρετανικής κυριότητας στα εν λόγω γλυπτά. 

Η κ. Μενδώνη υπογράμμισε ότι πάγια θέση 
όλων των ελληνικών κυβερνήσεων είναι ότι 
τα μάρμαρα του Παρθενώνα που βρίσκονται 
στο Βρετανικό Μουσείο είναι αντικείμενο κλο-
πής και ως εκ τούτου η Ελλάδα δεν αναγνω-
ρίζει ούτε την κυριότητα, ούτε τη νομή ούτε 
την κατοχή τους από το Βρετανικό Μουσείο. 

«Από τη στιγμή που έχουμε κλοπή αυτο-

μάτως αυτό δεν δημιουργεί κανένα απολύτως 
δικαίωμα [εκ μέρους του Βρετανικού Μου-
σείου]», σημείωσε η κ. Μενδώνη, ξεκαθαρί-
ζοντας ότι η πρόταση που εξήγγειλε ο κ. Μη-
τσοτάκης προϋποθέτει ως δεδομένο αυτό το 
συγκεκριμένο πλαίσιο των ελληνικών θέσεων. 

«Είναι σαφές και κατηγορηματικό στη συ-
νέντευξη του Έλληνα Πρωθυπουργού ότι ποτέ 
και πουθενά δεν τίθεται θέμα [βρετανικής] κυ-
ριότητας. Δεν αλλάζει σε τίποτα η ελληνική 
θέση για τον απλό λόγο ότι δεν μπορούμε να 
αποδεχθούμε την κλοπή», σημείωσε η κ. Μεν-
δώνη αναφορικά με τα γλυπτά του Παρθε-
νώνα. 

Επιπλέον, η Υπουργός Πολιτισμού και 
Αθλητισμού της Ελλάδας διατύπωσε την εκτί-
μηση ότι εάν η πρόταση έκθεσης των γλυπτών 
του Παρθενώνα στην Ελλάδα γίνει αποδεκτή, 

αυτό θα σημαίνει ότι η μέχρι πρότινος άκαμπτη 
στάση των Βρετανών αρχίζει να κάμπτεται. 

Στο συγκεκριμένο ζήτημα τοποθετήθηκε με 
ανάρτησή του στο Facebook και ο επικεφαλής 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξης Τσί-
πρας, ασκώντας έντονη κριτική στη συγκεκρι-
μένη πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης. 

«Η τουλάχιστον αφελής πρωτοβουλία του 
κ. Μητσοτάκη για το δανεισμό των Μαρμάρων 
του Παρθενώνα, επιτρέπει στο Βρετανικό 
Μουσείο να εμφανίζεται σήμερα ως νόμιμος 
ιδιοκτήτης τους», σημείωσε ο κ. Τσίπρας, κά-
νοντας λόγο για «αστοχία της κυβέρνησης». 

Παράλληλα, ο κ. Τσίπρας κάλεσε την ελλη-
νική κυβέρνηση «να σταματήσει να ρίχνει νερό 
στο μύλο των Βρετανών και αντί επιστολών 
δανεισμού προς το Μουσείο να ζητήσει, επ` 
αφορμή των 200 χρόνων από την ελληνική 
επανάσταση και με την στήριξη όλων μας, την 
οριστική επιστροφή των Μαρμάρων του Παρ-
θενώνα». 

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος του ΚΙ-
ΝΑΛ Φώφη Γεννηματά, σε δήλωσή της, ση-
μείωσε ότι «τα κλεμμένα γλυπτά του Παρθε-
νώνα πρέπει να επιστρέψουν μόνιμα στην 
Ελλάδα». «Αυτό και μόνο αυτό διεκδικούμε. 
Από την Μελίνα έως σήμερα. Ας το αντιληφθεί 
και ο κ. Μητσοτάκης ιδιαίτερα μετά το φιάσκο 
της πρότασής του περί δανεισμού», κατέληξε 
η κ. Γεννηματά.
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Εισέβαλε η Σοβιετική Ένωση στην Πολωνία στις 17 Σεπτέμβρη 1939;
Του Βασίλη Κωστή 
  

Συχνά και καθόλου τυχαία, υποστηρίζεται από κάποιους ότι το 

«Σύμφωνο μη επίθεσης» μεταξύ της Σοβιετικής Ένωσης και της 

Γερμανίας, γνωστό και ως «Σύμφωνο» ή «Συνθήκη Μολότοφ - Ρί-

μπεντροπ», το οποίο υπογράφηκε στη Μόσχα τον Αύγουστο του 

1939, ήταν μια συμφωνία (agreement) για τη διχοτόμηση - το μοί-

ρασμα της Πολωνίας. Κατά την κρίση μου, ένας από τους λόγους 

για τους οποίους προβάλλεται αυτό το βολικό ψέμα είναι και ο εξής: 

Η Βρετανία και η Γαλλία όντως υπέγραψαν Σύμφωνο Μη Επίθεσης 

με τον Χίτλερ που διχοτόμησε ένα άλλο κράτος, την Τσεχοσλοβα-

κία. Αυτό το Σύμφωνο ήταν η «Συμφωνία του Μονάχου» της 30ης 

Σεπτέμβρη 1938. Στο μοίρασμα της Τσεχοσλοβακίας συμμετείχε 

και η Πολωνία, που πήρε ένα μέρος της περιοχής Cieszyn, παρ' 

όλο που ο πολωνικός πληθυσμός εκεί αποτελούσε μειοψηφία. Η 

Γερμανία, που ήταν ο μεγαλύτερος «παίκτης» σ' αυτό το ιμπερια-

λιστικό «παιχνίδι», πήρε τη «μερίδα του λέοντος». 

Η εισβολή στην Τσεχοσλοβακία και η κατοχή της δεν προβλεπό-

ταν από τη «Συμφωνία του Μονάχου», αλλά η Βρετανία και η Γαλ-

λία δεν έκαναν τίποτα γι' αυτήν την κατάφωρη παραβίαση της 

συμφωνίας. Στην ουσία, αυτές οι δύο χώρες ήταν συνένοχες για το 

μοίρασμα της Τσεχοσλοβακίας. Ήξεραν, όμως, τι έκαναν. Έσπρω-

χναν τη Γερμανία πιο κοντά στα σοβιετικά σύνορα. Η Σοβιετική 

Ένωση υπέγραψε συμφωνία μη επίθεσης με τη Γερμανία, όχι για 

να διχοτομήσει την Πολωνία, όπως έγινε στην Τσεχοσλοβακία, 

αλλά για να υπερασπίσει την εδαφική της ακεραιότητα, την κρατική 

της υπόσταση. Η συμφωνία περιέλαβε και μια «διαχωριστική, απα-

γορευτική γραμμή» μέσα στην Πολωνία, πέραν από την οποία δεν 

μπορούσαν να περάσουν τα γερμανικά στρατεύματα σε περί-

πτωση που σε έναν πόλεμο η Γερμανία συνέτριβε τον πολωνικό 

στρατό. Την 1η Σεπτέμβρη 1939, η Γερμανία εισέβαλε στην Πολω-

νία και μέσα σε δύο περίπου εβδομάδες συνέτριψε, όντως, τον πο-

λωνικό στρατό. Ο νικημένος πολωνικός στρατός και η πολωνική 

κυβέρνηση θα μπορούσαν, αν ήθελαν, να υποχωρήσουν στο ανα-

τολικό κομμάτι της Πολωνίας, το κομμάτι πέραν της προαναφερ-

θείσας «διαχωριστικής, απαγορευτικής γραμμής» και από εκεί να 

συνάψουν ειρήνη με τη Γερμανία. Η Σοβιετική Ένωση πρόσφερε 

αυτή την επιλογή στους Πολωνούς, όχι από αγάπη για την Πολωνία 

- που από τον καιρό της Συνθήκης της Ρίγας (Treaty of Riga), το 

1921 είχε υπό την κατοχή της τη μισή Λευκορωσία και Ουκρανία - 

αλλά γιατί θα είχε ένα παρεμβαλλόμενο κράτος (buffer state), οπλι-

σμένο και εχθρικό προς τη Γερμανία, ανάμεσα στο Γ' Ράιχ και τα 

σοβιετικά σύνορα. 

Τι έκανε η πολωνική κυβέρνηση; Ενάντια στα συμφέροντα του 

πολωνικού λαού, πέρασε στην ουδέτερη Ρουμανία, θέτοντας εαυ-

τόν υπό περιορισμόν. Δεν μπορούσε να λειτουργήσει ως κυβέρ-

νηση από τη Ρουμανία. Ούτε μπορούσε να φύγει από τη χώρα 

αυτή και να πάει στη Γαλλία ή τη Βρετανία, που είχαν στο μεταξύ 

κηρύξει πόλεμο εναντίον της Γερμανίας, επειδή κάτι τέτοιο θα ήταν 

παραβίαση της ρουμανικής ουδετερότητας, εχθρική πράξη ενάντια 

στη Γερμανία. 

Η πολωνική κυβέρνηση κατάφερε να μετατραπεί σε αιχμάλωτο 

πολέμου μέσα στη Ρουμανία! Η Ρουμανία αφόπλισε και τον πολω-

νικό στρατό, όταν αυτός πέρασε τα σύνορα και εισήλθε στα εδάφη 

της. Χωρίς κυβέρνηση, η Πολωνία δεν ήταν πλέον κράτος. Δεν 

υπήρχε εκπρόσωπος της Πολωνίας για να διαπραγματευθεί την 

κατάπαυση του πυρός ή οποιαδήποτε συνθήκη με τον Χίτλερ. Η 

«διαχωριστική, απαγορευτική γραμμή» που περιλαμβανόταν στο 

«Σύμφωνο μη Επίθεσης» μεταξύ Σοβιετικής Ένωσης και Γερμανίας 

βρισκόταν μέσα στην επικράτεια του πολωνικού κράτους, το οποίο 

όπως εξήγησα παραπάνω έπαψε να υπάρχει μετά τη φυγή της πο-

λωνικής κυβέρνησης και του πολωνικού στρατού στη Ρουμανία. 

Κανένας δεν μπορούσε να εμποδίσει τη Γερμανία να «ακουμπή-

σει» τα σοβιετικά σύνορα εκτός από τον Κόκκινο Στρατό. Αφήνω 

κατά μέρος ότι σ' αυτό το ανατολικό μέρος της Πολωνίας, όπου είχε 

δημιουργηθεί κενό εξουσίας, κενό κράτους, η πλειοψηφία των κα-

τοίκων ήταν Λευκορώσοι και Ουκρανοί, παρ' όλες τις εκστρατείες 

πολωνοποίησής τους τις δεκαετίες 1920 και 1930. 

Γιατί, κατά τη γνώμη μου, η κίνηση τής Σοβιετικής Ένωσης να 

καταλάβει την Ανατολική Πολωνία στις 17 Σεπτέμβρη 1939, δεν θε-

ωρείται πράξη επιθετικότητας ή εισβολής; 

1) Η πολωνική κυβέρνηση, άσχετα αν ήταν υπό περιορισμό στη 

Ρουμανία, δεν κήρυξε πόλεμο ενάντια στη Σοβιετική Ένωση. 

2) Ο Ανώτατος Διοικητής των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων 

διέταξε τους Πολωνούς στρατιώτες να μην πολεμήσουν τους Σο-

βιετικούς  και να συνεχίσουν να πολεμούν τους Γερμανούς. 

3) Ο αιχμάλωτος (υπό περιορισμό) στη Ρουμανία Πρόεδρος της 

Πολωνίας παραδέχτηκε ότι η Πολωνία δεν είχε πλέον κυβέρνηση. 

4) Η ρουμανική κυβέρνηση σιωπηρώς πλην σαφώς παραδέ-

χτηκε πως η Πολωνία δεν είχε πλέον κυβέρνηση. 

5) Η Ρουμανία είχε στρατιωτική συμφωνία με την Πολωνία σε 

περίπτωση πολέμου (της μιας ή της άλλης) με τη Σοβιετική Ένωση. 

Δεν κήρυξε πόλεμο ενάντια στη Σοβιετική Ένωση. 

6) Η Γαλλία δεν κήρυξε πόλεμο ενάντια στη Σοβιετική Ένωση, 

παρ' όλο που είχε αμοιβαία αμυντική συμφωνία με την Πολωνία. 

Κήρυξε, όμως, πόλεμο ενάντια στη Γερμανία. 

7) Η Βρετανία ποτέ δεν απαίτησε από τη Σοβιετική Ένωση να 

αποσύρει τα στρατεύματά της από τη Δυτική Λευκορωσία και τη 

Δυτική Ουκρανία, τα εδάφη δηλαδή του πρώην πολωνικού κράτους 

που κατελήφθησαν από τον Κόκκινο Στρατό μετά τις 17 Σεπτέμβρη 

1939. Αντιθέτως, η βρετανική κυβέρνηση συμφώνησε ότι αυτά τα 

εδάφη δεν έπρεπε να αποτελούν μέρος του μελλοντικού πολωνικού 

κράτους. Επιπλέον, μ' αυτό συμφώνησε και η εν εξορία (στη Βρε-

τανία κατέληξε τελικά) πολωνική κυβέρνηση! 

8) Η Κοινωνία των Εθνών (The League of Nation) δεν απεφάνθη 

ότι η Σοβιετική Ένωση εισέβαλε σε ένα κράτος - μέλος της, την Πο-

λωνία. 

9) Όλες οι εμπόλεμες χώρες αποδέχτηκαν τη σοβιετική διακή-

ρυξη ουδετερότητας. 

 Φυσιολογικά, μια χώρα δεν μπορεί να εισβάλει σε άλλη χώρα 

και αξιόπιστα να αξιοί ότι είναι ουδέτερη σε σχέση με τον πόλεμο, 

στον οποίο εμπλέκεται η άλλη χώρα. Αλλά, καμία από τις εμπόλε-

μες χώρες δεν κήρυξαν τη Σοβιετική Ένωση εμπόλεμη χώρα. Ούτε 

οι ΗΠΑ, ούτε η Κοινωνία των Εθνών, ούτε καμία άλλη χώρα στον 

κόσμο κήρυξε τη Σοβιετική Ένωση εμπόλεμη χώρα.
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Έξαρση της ιλαράς στην Ευρώπη
ΑΥΞΗΣΗ ΣΕ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ

Η Ευρώπη βιώνει σοβαρή έξαρση των κρουσμά-
των ιλαράς, με την ασθένεια να επανεμφανίζεται σε 
τέσσερις χώρες της, ανάμεσά τους το Ηνωμένο Βα-
σίλειο και την Ελλάδα, όπου θεωρείτο ως τώρα πως 
είχε εξαλειφθεί, τονίζει εκφράζοντας έντονη ανησυχία 
σε έκθεσή του που δημοσιοποιεί σήμερα ο Παγκό-
σμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), απευθύνοντας έκ-
κληση να ενταθούν οι εκστρατείες εμβολιασμού. 

Ο ΠΟΥ κάνει λόγο για 89.994 κρούσματα ιλαράς 
σε 48 ευρωπαϊκές χώρες το πρώτο εξάμηνο του 
2019, αριθμό υπερδιπλάσιο από αυτόν που κατα-
γραφόταν την αντίστοιχη πε-
ρυσινή περίοδο (44.175) και 
ήδη υψηλότερο από εκείνον 
ολόκληρης της περασμένης 
χρονιάς (84.462). Ο ΠΟΥ 
προσθέτει στην έκθεσή του 
ότι βάσει των δεδομένων για 
το 2018, πλέον παύει να θε-
ωρεί το ΗΒ, την Ελλάδα, την 
Τσεχία και την Αλβανία χώρες 
όπου η ασθένεια έχει "εξαλει-
φθεί". Στο ΗΒ, καταγράφηκαν 
953 κρούσματα το 2018 (και 
άλλα 489 από την 1η Ιανουα-
ρίου 2019), στην Ελλάδα 
2.193 (28), στην Αλβανία 
1.466 (475) και στην Τσεχία 
217 (569). 

Το φαινόμενο καταγράφεται 
σε όλες τις άλλες περιοχές του 
κόσμου πλην της αμερικανικής ηπείρου, υπογραμ-
μίζει η υπηρεσία αυτή του ΟΗΕ, με τα κρούσματα 
της ασθένειας, που μπορεί να αντιμετωπιστεί εύκολα 
με εμβόλια και μπορεί να σκοτώσει ή να αφήσει ανά-
πηρα τα παιδιά, μα αυξάνονται σε παγκόσμια κλί-
μακα στα 365.000, επίπεδο που είναι το υψηλότερο 
από το 2006. 

Η Κέιτ Ο` Μπράιεν του ΠΟΥ επέρριψε την ευθύνη 
για το πρόβλημα στις ανεπάρκειες των εθνικών συ-
στημάτων υγείας αλλά και στην παραπληροφόρηση 
για τα εμβόλια, και προέτρεψε τους ιστότοπους κοι-
νωνικής δικτύωσης και κάθε διαδικτυακή κοινότητα 
να εξασφαλίζει ότι προσφέρει ακριβείς πληροφορίες 
για την πρόληψη της εξαιρετικά μολυσματικής ασθέ-
νειας. "Ολισθαίνουμε προς τα πίσω, είμαστε σε λά-
θος δρόμο", στηλίτευσε η Ο` Μπράιεν, διευθύντρια 
του τμήματος του ΠΟΥ το οποίο είναι αρμόδιο γα 
την ανοσοποίηση και τα εμβόλια, κατά τη διάρκεια 
συνέντευξης Τύπου. "Καταγράφουμε μια ιδιαίτερα 
ανησυχητική τάση, όλες οι περιοχές βιώνουν αύξηση 
των κρουσμάτων ιλαράς πριν της περιοχής της αμε-
ρικανικής ηπείρου, όπου καταγράφεται μικρή μεί-
ωση", συνέχισε. 

Σε παγκόσμια κλίμακα, καταγράφηκαν σχεδόν τρι-
πλάσια επιβεβαιωμένα κρούσματα ιλαράς από τον 

Ιανουάριο ως τον Ιούλιο φέτος από την αντίστοιχη 
περίοδο του 2018, υπογραμμίζει στην έκθεσή του ο 
ΠΟΥ: σχεδόν 365.000, τα περισσότερα από το 2006, 
και αυτός ο αριθμός αποτελεί απλώς ένα κλάσμα 
των 6,7 εκατομμυρίων ύποπτων κρουσμάτων. Η 
ιλαρά εκτιμάται ότι στοίχισε 109.000 ζωές το 2017, 
κατά τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα του Πα-
γκόσμιου Οργανισμού Υγείας. 

Οι μεγαλύτερες επιδημίες που έχουν ξεσπάσει και 
συνεχίζουν να μαίνονται είναι αυτές στη Λαϊκή Δη-
μοκρατία του Κονγκό (155.460 κρούσματα), στη Μα-

δαγασκάρη (127.454) και 
στην Ουκρανία (54.246), επι-
σημαίνει ο ΠΟΥ. Στις ΗΠΑ, 
καταγράφηκαν 1.215 κρού-
σματα ιλαράς σε 30 Πολιτείες, 
επιδημία που χαρακτηρίζεται 
η χειρότερη από το 1992, 
υπογράμμισαν ομοσπονδια-
κοί υγειονομικοί αξιωματούχοι 
τη Δευτέρα. Σύμφωνα με ει-
δικούς, ο ιός εξαπλώνεται ει-
δικά μεταξύ παιδιών που 
πάνε σχολεία και ο γονείς 
τους δεν τα έχουν εμβολιάσει. 
Παγκόσμια έρευνα που δη-
μοσιοποιήθηκε τον Ιούνιο κα-
τέδειξε ότι η εμπιστοσύνη στα 
εμβόλια είναι υψηλότερη στις 
φτωχότερες χώρες, αλλά μει-
ώνεται στις πλουσιότερες, 

όπου διαδίδεται ο σκεπτικισμός. "Πράγματι βλέπουμε 
την παραπληροφόρηση [για τα εμβόλια] ως μεγεθυ-
νόμενη απειλή", είπε η Ο` Μπράιεν. 

"Καλούμε τις εταιρείες που διαθέτουν ιστότοπους 
κοινωνικής δικτύωσης, τις κοινότητες, τους ηγέτες, 
τους ανθρώπους που τοποθετούνται δημόσια, να 
εξασφαλίσουν ότι δίνουν ακριβείς, έγκυρες, επιστη-
μονικά αξιόπιστες πληροφορίες", επέμεινε. Στην Ου-
κρανία, όπου αναλογούν σχεδόν τα μισά κρούσματα 
της ασθένειας, οι αρχές ήδη καταβάλλουν μεγάλες 
προσπάθειες για την αντιμετώπιση του προβλήμα-
τος, σύμφωνα με τον ΠΟΥ. Το υπουργείο Υγείας διε-
ξάγει στοχευμένες εκστρατείες εμβολιασμού, ιδιαί-
τερα στα σχολεία, μεταξύ των νεοσύλλεκτων και των 
εργαζομένων στις υγειονομικές υπηρεσίες, εξήγησε 
ο Οργανισμός. Στην Ευρώπη, καταγράφηκαν 37 θά-
νατοι το πρώτο εξάμηνο εξαιτίας της ιλαράς και 74 
το 2018. 

Στα περισσότερα κρούσματα, οι ασθενείς είναι 
κάτω των 19 ετών (60% του συνόλου). Σε αρκετές 
ανεπτυγμένες χώρες, έχει δημιουργηθεί ένα "αντιεμ-
βολιαστικό" κίνημα, το οποίο διατείνεται μεταξύ άλ-
λων πως υπάρχει σχέση ανάμεσα στο εμβόλιο για 
την ιλαρά και τον αυτισμό. Ο ΠΟΥ έχει διαψεύσει 
επανειλημμένα αυτή τη θεωρία. 

Η ανάρτηση του Peter Andre από την Κύπρο

Βίντεο και φωτογραφίες με τις διακοπές της οικο-
γένειάς του στην Κύπρο μοιράστηκε με τους 1.2 εκα-
τομμύρια ακόλουθούς του στο Instagram o κυπρια-
κής καταγωγής τραγουδιστής της Pop Peter Andre. 

Συγκεκριμένα ανέβασε φωτογραφία με τα τέσσερα 
παιδιά του τραγουδιστή αγκαλιασμένα  με τους  γο-
νείς  του την ώρα που απολάμβαναν τον ήλιο στις 
διακοπές τους στην Κύπρο. 

Ο κ. «Μysterious Girl» δημοσίευσε την οικογενει-
ακή φωτογραφία με αφορμή όπως έγραψε την  64η 
επετείου γάμου των γονιών του. 

«Αύριο η μαμά και ο μπαμπάς συμπληρώνουν 
64 χρόνια γάμου. Δεν υπάρχουν λόγια για να περι-
γράψω την αγάπη μου για τους δυο σας. Με  έχετε 
με διδάξει τόσα πολλά για το σεβασμό προς τους 
άλλους και πάντα να αναζητώ το καλό στους αν-
θρώπους και να αγαπάω πάντα, να συγχωρώ, να 

είμαι  ταπεινός και να εκτιμώ τα πάντα. 
«Ελπίζω να σας κάνουμε όλοι περήφανους, εγώ, 

σε ηλικία 46 ετών, σας ζητώ σχεδόν κάθε μέρα συμ-
βουλές σχετικά με τη ζωή, ευχαριστώ που είστε οι 
καλύτεροι γονείς. Απουσιάσουν η Thea και ο Χάρυ 
σε αυτή την εικόνα, αλλά τα περισσότερα εγγόνια εί-
ναι εκεί», έγραφε. 

Ο Peter Αndre ανέβασε και άλλες φωτογραφίες 
από τις διακοπές των υιών του στο νησί με τη λεζά-
ντα.  «Αγαπούμε τις διακοπές μας στην Κύπρο. Αδελ-
φική αγάπη». 

Ο Peter Andre  φαίνεται πως τιμά ιδιαίτερα την 
κυπριακή  κουζίνα αφού σε παλαιότερη φωτογραφία  
διακρίνεται η παραδοσιακή «φουκού» με σούβλα, 
λουκάνικο κλπ με σχόλιο μάλιστα «Bravo sou re». 

ΠΗΓΗ: SigmaLive

Εκτιμώντας την κοινωνική/πολιτική κατάσταση στη χώρα που ζούμε, τη Βρετανία, καταλήγουμε 
σε μια γενική διαπίστωση ότι τα πολιτικό-κοινωνικά δρώμενα είναι ΄΄ομαλά΄΄ και ότι επικρατεί μια 
σχετική ησυχία σε πάρα πολλούς τομείς. Παρά ταύτα, ανεξάρτητοι παρατηρητές εκφράζουν ανη-
συχίες για σωρεία εκκρεμούντων προβλημάτων για τα οποία η Κυβέρνηση του Συντηρητικού 
Κόμματος,  όχι μόνο δεν επίλυσε, αλλά ούτε και έθεσε ή φαίνεται να έχει θέσει οιανδήποτε συγκε-
κριμένο στόχο για τη σωστή αντιμετώπιση τους.     

Αναλύωντας μερικά απ΄αυτά, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι είναι τρομακτικό το γεγονός, 
το στεγαστικό, όπου διαπιστώνεται ότι ένα στα 100 παιδιά είναι άστεγα ή ζουν σε προσωρινή 
στέγαση. Κι αυτό, συμβαίνει τον εικοστόν πρώτον (21ο) αιώνα, στην πέμπτη ισχυρότερη οικονομία 
στον κόσμο όπου επικρατεί μια τέτοια κατάσταση. Παρόλον που η Βρετανία είναι η μεγαλύτερη 
από τα δώδεκα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να εγγυηθεί προς όλα τα μέλη 
της ανερχόμενης γενεάς, σταθερές συνθήκες για κοινωνική συναισθηματική και πνευματική ανά-
πτυξη ή τουλάχιστον αρμονική οικογενειακή ζωή. Κι αυτό περιλαμβάνει περισσότερα από 100.000 
παιδιά.  

Για να διαφανεί και να μην μειωθεί η σοβαρότητα της κατάστασης, πρέπει μόνο να αναφερθεί 
ότι οι κατά διαστήματα προειδοποιήσεις πολιτικών κομμάτων και απλών πολιτών που για ένα 
χρόνο τώρα, ισχυρίζονται ότι130.000 παιδιά είναι άστεγα,. 

Αναλύωντας το πρόβλημα με οποιονδήποτε κοινωνικό λειτουργό ή καθηγητή, απλά θα διαπι-
στωθεί ότι παιδιά που ζουν σε περιορισμένες και προσωρινές συνθήκες, με τους απογοητευμένους 
γονείς τους και τα αδέλφια τους, - εύκολα βγαίνει το συμπέρασμα, - ότι δεν μπορούν να επωφε-
ληθούν όσο θα έπρεπε από την εκπαίδευσή τους, όσο άλλα παιδιά σε διαφορετικές βέβαια συν-
θήκες. Σ’ ένα ασφαλές και προσιτό σπίτι θα πρέπει να αποτελεί βασικό ανθρώπινο δικαίωμα 
ζωής. Η αιτία π.χ. της έλλειψης στέγης δεν είναι απλά η έλλειψη σπιτιών, αλλά ανεπάρκεια χρη-
μάτων για την πληρωμή του επιτοκίου για ένα σπίτι το οποίο ένας χρεώνετε μεγάλο ποσό. Και 
αυτό ισχύει για όσους αγοράζουν με δάνειο, αν όχι για το σύνολο των αγοραστών 

Ο Γραμματέας Υπεύθυνος Στέγης του Εργατικού Κόμματος John Healey, έχει τώρα την ευκαιρία, 
- που πρέπει,- να οδηγήσει αν εφαρμοστεί, στη μετατροπή της πολιτικής του κόμματος του, για 
το στεγαστικό με στόχο, προτεραιότητας και συγκεκριμένης εκστρατείας για το σύνολο του Εργα-
τικού κινήματος. Για το Εργατικό Κόμμα θα πρέπει να αποτελεί μιά πολιτική υπόσχεση κι ένας 
υψηλός στόχος για την μελλοντική κυβέρνηση του, που είναι η οικοδόμηση αρκετών κατοικιών 
για την επίλυση της κρίσης για τη στέγαση. Αλλά αν κάθε παιδί από οικογένεια που ήταν εγκατε-
στημένο σ΄ ένα σπίτι που θα μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά, αυτό θα έθετε ένα πρότυπο 
στην πολιτική που κανένα από τα αστικά κόμματα δεν μπορούσε να υιοθετήσει. 

Δυστυχώς στα καπιταλιστικά κόμματα οι εμπορικές οικονομικές πολιτικές είναι ένα σύστημα 
ιδιόκτητης γης και ιδιοκτησίας των λίγων, που βασίζεται σε ένα κερδοσκοπικό καθεστώς το οποίο 
παγιδεύει όλους σ΄ αυτό και στην πράξη αποκλείει, τα περισσότερα που δικαιούται ένας άνθρωπος, 
σ΄ενα κράτος/κοινωνία δικαίου. Η στεγαστική κρίση μπορεί απλά να λυθεί με την κατασκευή πε-
ρισσότερων κατοικιών, ιδιαίτερα αν ο ιδιωτικός τομέας συμβάλει στην οικοδόμηση νέων κατοικιών. 
Δυστυχώς όμως ο ιδιωτικός τομέας δεν τείνει να μετατρέψει προσοδοφόρα κομμάτια γης, σε οι-
κόπεδα για οικοδομές και κατοικήσιμα κτίρια, αν αυτό δεν τους προεξοφλά σημαντική κερδοφορία. 
Η μεταπολεμική Βρετανία με τους Συντηρητικούς στην εξουσία οι οποίοι υποχρεώνονταν να 
ανταγωνίζονται τους Εργατικούς, υποσχόμενοι πάντοτε να χτίσουν περισσότερα σπίτια. Αναμφί-
βολα ήταν και θα είναι ένα εξαιρετικά ευεργετικό σύστημα όταν κάποτε το κράτος, ενεργώντας για 
το κοινό καλό προωθήσει στην κατασκευή αρκετών κατοικιών για να είναι σε θέση να εγγυηθεί σε 
κάθε οικογένεια, ένα ασφαλές σπίτι, αν όχι ιδιόκτητο, τουλάχιστον με προσιτό ενοίκιο. Σ΄ αυτόν 
τον φιλάργυρο κύκλο, το εισόδημα από ενοίκια που τους επιστρέφει η γη, είναι ένα κοινό αγαθό 
γι αυτούς που το αποκτούν. Κι αυτό συνέβαινε μέχρι που παρέμβουν τα συμφέροντα - η αγορά 
και το κέρδος – και το μετατρέψουν από ένα κοινό καλό μεγάλης χρησιμότητας σε μια κερδοσκοπική 
επένδυση.  

Η Βρετανία χρειάζεται αλλαγή στην πολιτική της όπου ένα σπίτι θεωρείται ακριβώς αυτό, και 
όχι, ως ένα επενδυτικό μέσο. Η συντομότερη διαδρομή προς αυτήν την επιθυμητή κατεύθυνση 
είναι η προώθηση από το κράτος της κατασκευής αρκετών κατοικιών που θα μειώσουν τις τιμές 
κατοικιών και θα θέσουν ένα προσιτό ανώτατο όριο για τα ενοίκια. Η απόκτηση ιδιόκτητης 
κατοικίας όμως σημαίνει τεράστια δάνεια με υψηλούς τόκους από τις επενδύσεις που πραγματο-
ποιούνται και το κέρδος από την εργασία των άλλων, είναι μια άγια τριάδα πάνω στην οποία στη-
ρίζεται η καπιταλιστική νοοτροπία.  

Μια άλλη γνωστόστατη λύση είναι φυσικά το ενοίκιο, Όμως ένας πρέπει να έχει ιδιόκτητο κτίριο 
με πολύ χαμηλό επιτόκιο είναι η ιδανική λύση η οποία και θριαμβεύει, αλλά είναι δυνατόν να συλ-
λάβουμε, μέσα στον κόσμο στον οποίο ζούμε επί του παρόντος, μια πολιτική στέγασης που εξυ-
πηρετεί την ανθρώπινη ανάγκη και όχι την αγορά.

Στεγαστικό, ένα μεγάλο 
κοινωνικό πρόβλημα 
στη Βρετανία

του 
Χριστόδουλου 

Στυλιανού
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Χορός του Λεμονιού 2019
Ο Σύνδεσμος Αποδήμων Λαπήθου, Καραβά και 

Περιχώρων στη Μ. Βρετανία, διοργανώνει και φέτος 
την ετήσια χοροεσπερίδα του, στα πλαίσια της 
οποίας θα διεξαχθεί και ο εντυπωσιακός παραδο-
σιακός διαγωνισμός «Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΛΕΜΟΝΙΟΥ». 

Πρόκειται για αναβίωση της παραδοσιακής εκδή-
λωσης, που γινόταν στον τόπο καταγωγής μας στην 
Κύπρο για πολλά χρόνια πριν από την τουρκική ει-
σβολή.  

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 
26 Οκτωβρίου 2019, στις 6:30μ.μ., στην αίθουσα 
τελετών της Κοινότητας Τιμίου Σταυρού και Αρχαγ-
γέλου Μιχαήλ που βρίσκεται στο Golders Green 
Road, London NW11 8HL.  

Kαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι συμπατριώτες 
μας, ιδιαίτερα τα μέλη και οι φίλοι του Συνδέσμου   
και κυρίως οι νέοι και οι νέες που κατάγονται από 
την Επαρχία Κερύνειας, να μάς τιμήσουν με την πα-
ρουσία τους. Δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να γί-
νουν προφορικά, ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά στα πιο 
κάτω μέλη του Δ.Σ.: 

Σάββας Παυλίδης 
s.pavlides1@gmail.com ή tel. 07767855065 
Χριστάκης Καριολής 

chriskariolis@gmail.com ή tel. 07885798374 
Αφροδίτη Γεωργίου 
aphrogeorgiou@aol.com ή tel. 07415505854 
ή queensparkflowers@hotmail.com 
Πάρης Γεωργίου 
p.m.georgiou@btinternet.com ή tel. 07973631403 
Γιώργος Χριστοδούλου 
tolligc@gmail.com ή tel. 07957156776 
Ντίνος Αποστολίδης 
tel. 07479398814 
Σούλα Crouch 
trevorjcrouch@hotmail.com ή tel. 07956165910 
Διομήδης Παναγιώτου 
tel. 07958303722   
Στα πλαίσια της Χοροεσπερίδας θα κυκλοφορήσει 

Αναμνηστικό Λεύκωμα με χρήσιμες πληροφορίες, 
χαιρετισμούς, διαφημίσεις και ευχές. Θα  γίνει επίσης 
κλήρωση πλούσιων δώρων. Παρακαλούμε πολύ να 
έχουμε τη στήριξή σας. 

Στην εκδήλωση αναμένεται να παραστούν επίση-
μοι τόσο από την παροικία όσο και από την Κύπρο.  

Είσοδος: £25 το άτομο.    
Για το Διοικητικό Συμβούλιο, 
Σάββας Παυλίδης, Πρόεδρος

Η ΕΔΕΚ ΗΒ διοργανώνει εκδήλωση με αφορμή την επέτειο ανακήρυξης της Κυπριακής Δημοκρατίας 
με ανάλυση σημαντικών εγγράφων του Φακέλου της Κύπρου, από τον πρόεδρο της ομόνυμης Επι-
τροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων και πρόεδρο του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών, δρ Μαρίνο 
Σιζόπουλο. 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί, στις 27 Σεπτεμβρίου 2019, στο Οίκημα της Κυπριακής Αδελφό-
τητας, στις 7.00 μ.μ. Της συζήτησης θα ακολουθήσει δεξίωση. Για περισσότερες πληροφορίες απο-
ταθείτε στους κυρίους Μιχάλη Κασιή: 07596170656 και Γιώργο Κουττούκη: 07949211155.

1959-2019 60 Χρόνια Κυπριακής Δημοκρατίας

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 Μεγαλομάρτυ-

ρος Νικήτα κατά τήν ὁποία ἄγει τά Σεπτά 

Ὀνομαστήριά του ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρ-

χης ἡμῶν, Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων καί 

Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτας. 

Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, Κυριακή 15η Σεπτεμ-

βρίου 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. 

Ἐκ τῶν γραφείων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς.

Ο Αρχιεπίσκοπος 
στο Goldens Green 

 
Η Κοινότητα Τιμίου Σταυρού 
και Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο 
Golders Green προσκαλεί 

τους ευσεβείς χριστιανούς στη 
Θεία Λειτουργία της 14ης 

Σεπτεμβρίου, της οποίας θα 
προεξάρχει ο Σεβασμιότατος 

Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και 
Μ. Βρετανίας κ. Νικήτας, 

καθώς και στο γεύμα που θα 
προσφέρει η Κοινότητά μας 

μετά τη λήξη της Θείας 
Λειτουργίας. 

Ώρα έναρξης Όρθρου: 09:00. 
Για κρατήσεις θέσεων στο στο 

02084557510 ή στο 
holycrossstmichael@gmail.com

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΛΑΠΗΘΟΥ, ΚΑΡΑΒΑ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ ΜΒ

Εγγράψτε τα παιδιά  
στα Ελληνικά Σχολεία 

 
Καλούνται οι γονείς όλων 

των Παροικιακών Ελληνικών 
Σχολείων του Λονδίνου και 
όχι μόνο, όπως εγγράψουν 
τα παιδιά τους στα σχολεία 

της ενορίας τους και 
περιπλέον να επιδιώξουν 

την εγγραφή και νέων 
μαθητών. 

Τα σχολεία ανοίγουν μετά τις 
καλοκαιρινές διακοπές, το 
Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου.  

Α.Αντωνιάδης

ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πώς από το «Ένωση με την Ελλλάδα» καταλήξαμε στη σημερινή κατάσταση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ

Ονομαστήρια του Αρχιεπισκόπου
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Καλλιτεχνικά Νέα
με τον Βασίλη Παναγή

Welcome Back Coffee Morning  
Το Λύκειο Ελληνίδων οργανώνει εκδήλωση 

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

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

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

Θύμισες από το English School  
Λευκωσίας  

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

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

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

Η Κωνσταντινούπολη και οι Έλληνες 
της Πόλης  μέσα από τους αιώνες  

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

Για περισσότερες πληροφορίες από το 
info@acguk.net ή από τη σελίδα www.acguk.net 

Η εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη 9 Οκτω-
βρίου 2019 στις 7.00 το βράδυ.  

Ένα ταξίδι στις «θάλασσες» 
της ελληνικής μουσικής  

Μια παρουσίαση στα Ελληνικά και Αγγλικά 
της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής με ζω-

ντανή παράσταση παραδοσιακών τραγουδιών.  
Οργανώνεται από τον Όμιλο Εξυπηρετητών, 

με ελεύθερη είσοδο. 
Για κρατήσεις: 07960 797435 ή στο 

info@omilos-eksipiretiton.gr. 
Η εκδήλωση θα γίνει στο Ελληνικό Κέντρο 

Λονδίνου την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019 στις 
7.00 το βράδυ.  

Η Ελευθερία Αρβανιτάκη στο Λονδίνο  
Tην Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου στις 8.00-10.15  το 

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

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

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

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

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

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

την Κυπριακή ηθογραφία “ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΥ” 
και ζητά συνεργάτες. 

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

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

Αυτά για τώρα, Σας χαιρετώ 
Δικός σας 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΥΠΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Το Μέλαθρον Αγωνιστών της ΕΟΚΑ επισκέφθηκαν οι Κύπριοι της Διασποράς
Στο Μέλαθρον Αγωνιστών της ΕΟΚΑ, στην Παλώδια, βρέθηκαν δε-

κάδες απόδημοι μας, στην πλειοψηφία τους νέοι, οι οποίοι συμμετείχαν 
στο 20ο Παγκόσμιο Συνέδριο Κυπρίων της Διασποράς. 

Στην παρουσία του Επιτρόπου Προεδρίας, Φώτη Φωτίου, ο Πρό-
εδρος του Μελάθρου, Θεοφάνης Παναγιώτου, παρουσίασε το έργο 
που επιτελεί το Μέλαθρον και κυρίως στον τομέα της αποκατάστασης, 
ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην νέα πτέρυγα που προγραμματίζεται 
να ολοκληρωθεί περί το τέλος του 2019 και η οποία θα ονομαστεί 
"Πτέρυγα Απόδημου Ελληνισμού". 

Μιλώντας κατά το γεύμα που παρέθεσε το ΔΣ του Μελάθρου, ο 
Επίτροπος Προεδρίας εξήρε το έργο που επιτελείται και σημείωσε 
πως αυτό δεν είναι μόνο κοινωνικό, αλλά και εθνικό, προσθέτοντας 
πως "το Μέλαθρον είναι το στολίδι της Κύπρου στη μεγάλη προσπάθεια 
που γίνεται για να προσφερθούν συγκεκριμένες, εξειδικευμένες υπη-
ρεσίες στους συνανθρώπους μας, που δεν μπορούν να βρουν αυτές 

τις υπηρεσίες αλλού". 
Μετέφερε, επίσης, τους θερμούς χαιρετισμούς του ίδιου του Προ-

έδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος, όπως ανέφερε, βρίσκεται πάντα δί-
πλα στο έργο που επιτελεί το Μέλαθρον Αγωνιστών της ΕΟΚΑ, ενώ 
διαμήνυσε πως "θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, ώστε η διασπορά μας 
να στηρίξει οικονομικά το έργο που επιτελεί το Μέλαθρον Αγωνιστών 
ΕΟΚΑ και θα το πετύχουμε". Την ίδια ώρα, είπε, οι νέοι της διασποράς 
μας έχουν την Κύπρο στην καρδιά τους και πως, "μπορεί να έχουν 
γεννηθεί στις χώρες που ζουν τώρα, όμως μεταφέρουν με τον πιο 
έντονο τρόπο το ελληνικό κύτταρο και είμαστε περήφανοι γι αυτά τα 
παιδιά, γιατί αγωνίζονται μαζί μας". "Είναι ευαισθητοποιημένα και πο-
λιτικοποιημένα, αγωνίζονται για την ιδιαίτερη τους πατρίδα και θέλουν 
να ξέρουν τη σύγχρονη ιστορία του Ελληνισμού, θέλουν να προσφέ-
ρουν και να βοηθήσουν και αξίζουν συγχαρητήρια", συμπλήρωσε. Ο 
κ.Φωτίου, υπέδειξε ότι, κανένας δεν παραγνωρίζει τη διαχρονική προ-

σφορά όλων των αποδήμων μας, οι οποίοι "έχουν σταθεί δίπλα στην 
Κύπρο, των αγώνων που διεξάγουμε, στο εθνικό μας θέμα αλλά και 
σε δύσκολους καιρούς, όταν είχαμε προβλήματα με την οικονομία". Η 
διασπορά μας, κατέληξε, ήταν πάντοτε παρούσα και έδινε τον καλύτερο 
της εαυτό για να βοηθήσει την Κύπρο. 

Εξάλλου, ο Πρόεδρος της ΠΟΜΑΚ, Ανδρέας Παπαευριπίδης, είπε 
πως το Μέλαθρον αποτελεί ένα στολίδι για την Κύπρο, αφού δεν 
υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη ένα τέτοιο κέντρο με τέτοιες εξειδι-
κευμένες υπηρεσίες. Αποτελεί, πρόσθεσε, ένα σύμβολο για τον αγώνα 
της ΕΟΚΑ και διαβεβαίωσε πως οι απόδημοι πάντα θα στηρίζουν το 
έργο που επιτελεί. 

Τη χαρά του για την παρουσία του στο Μέλαθρον Αγωνιστών της 
ΕΟΚΑ εξέφρασε ο Πρόεδρος της ΝΕΠΟΜΑΚ Χρίστος Τούτον, ενώ 
τους απόδημους μας καλωσόρισε ο Πρόεδρος Συνδέσμου Αγωνιστών 
ΕΟΚΑ, Θάσος Σοφοκλέους.

Ο Chrys Chrysanthou, ο επί σειρά ετών δημοσιογρά-
φος, φωτογράφος, ραδιοφωνικός παρουσιαστής και πα-
ραγωγός της παροικίας μας και όχι μόνο, πέρασε από 
προχθές Τρίτη στην αιωνιότητα. 

Ο Chrys άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 68 
ετών. Γεννήθηκε στην Αμμόχωστο και οι γονείς του ήταν 
από το χωριό Κώμη Κκεπίρ. Φοίτησε στο Ά Γυμνάσιο 
Αμμοχώστου και στη συνέχεια ήρθε στο Λονδίνο, όπου 
σπούδασε στη Σχολή Δημοσιογραφίας και Γραφικών 
Τεχνών στο Barnet και στο Southgate College. 

Ο Chrys ήταν γνωστός στην κοινότητά μας και όχι 
μόνο. Ήταν δημοσιογράφος και φωτογράφος για τις 
εφημερίδες «Βήμα», «Παροικιακή» και «Νέα». Επίσης, 
ραδιοφωνικός παραγωγός και παρουσιαστής στο Ελ-
ληνικό Ραδιόφωνο του Λονδίνου. 

Είχε το προνόμιο να πάρει συνέντευξη και να τραβήξει 
φωτογραφίες του μπόξερ Muhammad Ali, των ηθοποιών 
Roger Moore, Omar Sharif, Vincent Price, Oliver Reed 
και Lee Marvin, των ηθοποιών Julie Andrews και Julie 
Christie, των μουσικών Bee Gees, Elton John, Rolling 
Stones, Cliff Richard, Marc Bolan, The Who, Beatle 
Ringo Starr, Art Garfunkel, David Essex, Μίκη Θεοδω-
ράκη, Cat Stevens, Michael Jackson, Tom Jones, Ντέμη 
Ρούσο, Diana Ross, David Bowie, George Michael, 
Νανά Μούσχουρη, Neil Diamond, καθώς και από μέλη 
της Βασιλικής Οικογένειας όπως ο δούκας του Εδιμ-
βούργου και η πριγκίπισα Anne. 

Έχει ζήσει στο Λος Άντζελες, στη Γαλλία και στην Ελ-
λάδα πριν μετακομίσει στη Λεμεσό και δημιουργήσει το 
φωτογραφικό στούντιο Chrys Chrysanthou. 

Ήταν πολύ αφοσιωμένος στην οικογένειά του και 
στους φίλους του και αγαπήθηκε από όλη μας την κοι-
νότητα. Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί σήμερα Πέ-
μπτη 5 Σεπτεμβρίου 2019 στην Εκκλησία της Αγίας Φύ-
λας στη Λεμεσό. 

Σύσσωμη η οικογένεια της «Παροικιακής» στην οποία 
πρόσφερε τις υπηρεσίες του, εκφράζει τα συλλυπητήριά 
της προς την οικογένειά του.

Έφυγε από τη ζωή στα 68 του ο Χρύσανθος Χρυσάνθου
ΚΗΔΕΥΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ
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Σαρωτική η Σαλαμίνα

Η επιτυχία ξεκίνησε από τα αποδυτήρια κάτω από 

τις οδηγίες του έμπειρου προπονητή Γιώργου Γεωρ-

γίου και του βοηθού του Άντυ Κουρούσιη. 

Τους επέβαλε να παίξουν το παιχνίδι που ξέρουν και 

αγαπούν και να μπουν στο γήπεδο και να κτυπήσουν 

στο ψαχνό τους αντιπάλους, ήταν κύπελλο και δεν χω-

ρούσαν λάθη, ή κερδίζεις ή φεύγεις. 

Μπήκαν λοιπόν οι λεβέντες στο γήπεδο και τους διά-

λυσαν με το 4-0 που μπορούσε να ήταν και 8-0. 

Σημασία ήταν το αποτέλεσμα και η νίκη απέναντι 

στην Codicote για το Κύπελλο FA Vase. Σαρωτική η 

Σαλαμίνα από το πρώτο λεπτό με τον Richard να κάνει 

τα δικά του και τον Courtneny Austin να βάζει τα γκο-

λάκια του. 

Το 4-1 ήταν αποτέλεσμα σοβαρότητας, κοίταζε τον 

αντίπαλο στα μάτια και τον κέρδισε η Σαλαμίνα. 

Από δυο τέρματα ο Richard και Austin, με τον Ri-

chard να χάνει ένα πέναλτι. Αυτό όμως είναι ψίχουλα 

μπροστά στην απόδοση. 

Μπράβο Σαλαμινάκκα, Μπράβο. 

Το Haringey Borough πάει από το καλό στο 

καλύτερο, φιγουράρει στην κορυφή του Bostic 

Victor Premier και φαίνεται ότι εκεί θα παραμείνει 

μέχρι το τέλος της σεζόν. 

Θύμα της τη βδομάδα που μας πέρασε, η East 

Thurrock που την καθάρισε με 2-0, σκόρερς ποιοί 

άλλοι από τους ψυχρούς εκτελεστές Άθω 

Σολωμού και Γιώργο Αρέστη. Ο Τομ Λοΐζου και η 

παρέα του είναι σίγουροι ότι φέτος το Haringey 

θα αφήσει πολλούς να παραμιλούν!!

Οι γνωστοί εκτελεστές!!

Δυστυχώς δεν τα κατάφεραν οι Άγιοι στο 

Κύπελλο, παρόλο που αγωνίστηκαν με πείσμα 

βρέθηκαν μπροστά στο σκορ, στο τέλος η ατυχία 

και η αποβολή ποδοσφαιριστή τούς ανάγκασε 

στην ήττα στο Κύπελλο Vase. 

Το τελικό 4-3 κόντρα στη Long Buckby, αφήνει 

μια πικρή γεύση στους Αγίους αλλά με ηθικό 

ψηλό βλέπουν τα επόμενα παιχνίδια για το 

πρωτάθλημα αφού βρίσκονται στην πρώτη θέση. 

Έχουν σκοπό να την κρατήσουν μέχρι το τέλος. 

Ατύχησαν οι Άγιοι

Με το βλέμμα στο ΠρωτάθλημαΓιώργος Αρέστη και Άθως Σολωμού οι «γίγαντες» του Haringey

Πάντα δίπλα στην αγαπημένη τους Σαλαμίνα - τί και αν βρέχει,  

τί αν έχει ζέστη εκεί!
Οδηγίες από τον «στρατηγό» και υποστράτηγο

Εκεί που ταιριάζει 

στον λεβέντη Στάθη 

πίσω από τα σίδερα! 

Η Σαλαμίνα διαθέτει μια πληθώρα ποδοσφαιριστών έτοιμοι να κτυπήσουν Πρωτάθλημα και Κύπελλο
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Εκδήλωση μνήμης και αγάπης

Μία «ματσάρα»... «ροντέο», 

τέσσερα γκολ, γρήγορο 

παιχνίδι, σκληρές φάσεις, ένα 

πέναλτι, ένα δοκάρι, χρήση του 

VAR σε γκολ και τελικό σκορ 

2-2 συνθέτουν την   αναμέ-

τρηση της Άρσεναλ με την 

Τότεναμ στο «Έμιρεϊτς» στο 

πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής 

της Πρέμιερ Λιγκ. 

Το ξεκίνημα του ματς  ανήκε 

στην φιλοξενούμενη Τότεναμ, η 

οποία με το... «καλησπέρα» 

μόλις στο 10' άνοιξε το σκορ κι 

έκανε το 1-0 με τον Κρίστιαν 

Έρικσεν. Στην συνέχεια όμως η 

γηπεδούχος Άρσεναλ, αν και... 

«ζαλισμένη» από το γρήγορο 

γκολ, πίεσε για την ισοφάριση, 

έχασε ευκαιρίες αλλά στο 40' 

έβγαλε η ίδια τα... «μάτια» της. 

Ο Γκρανίτ Τζάκα υπέπεσε σε 

πέναλτι κι έδωσε την ευκαιρία 

στο Χάρι Κέιν να κάνει το 2-0 

και να δώσει ισχυρό προβάδι-

σμα νίκης στην ομάδα του. 

Ωστόσο, στο δεύτερο λεπτό 

των καθυστερήσεων του πρώ-

του ημιχρόνου ο Λακαζέτ κατά-

φερε να μειώσει σε 2-1 και 

κάπου εκεί το έμελλε στο δεύ-

τερο ημίχρονο να εξελιχθεί σε... 

«ροντέο». 

 Στο δεύτερο 45λεπτο και οι 

δύο ομάδες μπήκαν με το... 

«μαχαίρι στα δόντια», έχασαν 

ευκαιρίες, δημιούργησαν 

«σκληρές» φάσεις, ανέβασαν 

την ένταση κατακόρυφα, ο Κέιν 

στο 58' είχε δοκάρι, αλλά στο 

71' «μίλησε» ο Πιέρ Ομπαμε-

γιάνγκ, ο οποίος με ένα σουτ 

ισοφάρισε σε 2-2 για την Άρσε-

ναλ, η οποία στο 80' έφτασε 

στο... «τσακ» για την ανατροπή 

και το 3-2, αλλά ύστερα από 

χρήση VAR το γκολ ακυρώ-

θηκε. 

Έτσι λοιπόν, με τελικό σκορ 

2-2 οι δύο ομάδες του Λονδίνου 

προσέφεραν θέαμα και γκολ 

αλλά στο τέλος αρκέστηκαν 

στον έναν βαθμό της ισοπα-

λίας. 

Μετά την ισοπαλία αυτή, η 

γηπεδούχος Άρσεναλ ανέβηκε 

στους επτά βαθμούς και βρέ-

θηκε στην 5η θέση της βαθμο-

λογίας, ενώ η φιλοξενούμενη 

Τότεναμ μόλις στους πέντε 

βαθμούς και βρέθηκε στην 9η 

θέση. 

Η επόμενη αγωνιστική, μετά 

την διακοπή για την δράση των 

εθνικών ομάδων θα βρει τους 

«κανονιέρηδες» στην έδρα της 

Γουότφορντ και τα «σπιρούνια» 

να φιλοξενούν την Κρίσταλ 

Πάλας.

«Χ»ωρίς ανάσα!
Tα αποτελέσματα 

Άρσεναλ-Τότενχαμ  . . . . 2-2 

Έβερτον-Γουλφς . . . . . . 3-2 

Μπέρλυ-Λίβερπουλ  . . . 0-3 

Γουέστ Χαμ-Νόριτς.  . . . 2-0 

Κρύσταλ Π.-Άστον Β.  . . 1-0 

Λέστερ-Μπόρμουθ  . . . . 3-1 

Μαν. Σίτι-Μπράιτον . . . . 4-0 

Νιούκαστλ-Γώτφορτ  . . . 1-1 

Ρσιέλσι-Σιέφιλτ  . . . . . . . 2-2 

Σαουθάμπ.-Μαν. Γιουν.  1-1 

Βαθμολογία 

 1 Λίβερπουλ  . . . . . . . . . 12 

  2 Μάντσιεστερ Σίτι  . . . . 10 

 3 Λέστερ  . . . . . . . . . . . . . 8 

 4 Κρύσταλ Πάλας  . . . . . . 7 

 5 Άρσεναλ . . . . . . . . . . . . 7 

 6 Έβερτον  . . . . . . . . . . . . 7 

 7 Γουέστ Χαμ  . . . . . . . . . 7 

 8 Μάντσιεστερ Γιουν. . . . 5 

 9 Τότενχαμ  . . . . . . . . . . . 5 

10 Σιέφιλτ  . . . . . . . . . . . . . 5 

11 Τσιέλσι  . . . . . . . . . . . . . 5 

12 Μπέρλεϋ  . . . . . . . . . . . 4 

13 Σαουθάμπτον  . . . . . . . 4 

14 Νιούκαστλ  . . . . . . . . . . 4 

15 Μπόρμουθ  . . . . . . . . . . 4 

16 Μπράιτον  . . . . . . . . . . . 4 

17 Γουλφς  . . . . . . . . . . . . . 3 

18 Άστον Βίλα  . . . . . . . . . 3 

19 Νόριτς . . . . . . . . . . . . . . 3 

20 Γώτφορτ . . . . . . . . . . . . 1

Το Κυπριακό ποδόσφαιρο 

δεν πρέπει να ξεχνά την 

ιστορία του. Μπορεί ποδοσφαι-

ρικά (και όχι μόνο) να είμαστε 

μικρή χώρα, όμως, στην ποδο-

σφαιρική μας ιστορία, υπάρ-

χουν πολλές στιγμές που μας 

έχουν γεμίσει με περηφάνεια. 

Στον αγώνα με το Καζακ-

στάν στις 6 Σεπτεμβρίου στο 

ΓΣΠ, η Κυπριακή Ομοσπον-

δία Ποδοσφαίρου θα τιμήσει 

τους ποδοσφαιριστές που 

αποτελούσαν την Εθνική Αν-

δρών το 1968 και το 1973, 

όταν πετύχαμε τις πρώτες 

μας νίκες στο Κύπελλο 

Εθνών Ευρώπης και σε προ-

κριματική φάση Παγκοσμίου 

Κυπέλλου. 

Την πρώτη μας νίκη στο Κύ-

πελλο Εθνών Ευρώπης την πε-

τύχαμε στις 17 Φεβρουαρίου 

1968 όταν νικήσαμε την Ελβε-

τία με 2-1. Ο αγώνας έγινε στο 

παλιό ΓΣΠ στην παρουσία 

10.000 θεατών. 

Οι Ελβετοί προηγήθηκαν στο 

9’ με αυτογκόλ του Κάττου, στο 

26’ ο Μελής Άσπρου πέτυχε το 

πρώτο τέρμα της Εθνικής μας 

και στο 46’ ο Πάμπος Πα-

μπουλλής διαμόρφωσε το τε-

λικό 2-1. 

Οι ποδοσφαιριστές της Εθνι-

κής του 1968 που θα τιμηθούν 

από την ΚΟΠ:  

Ανδρέας Φιλώτας (Ολυμπια-

κός), Χρίστος Κώστα Κάττος 

(Ομόνοια Λευκωσίας), Ξυπολυ-

τάς Ιωάννης (Ολυμπιακός), Πα-

νίκος Κρυστάλλης (Απόλλων), 

Πάμπος Παπαδόπουλος Πα-

μπουλλής (ΟΣΦΠ), Μενέλαος 

Άσπρου (Ομόνοια), Δρόσος 

Καλοθέου (Ομονοια), Ανδρέας 

Πάκκος (ΑΠΟΕΛ), Πανίκος Ευ-

θυμιάδης (Ολυμπιακός), Λάκης 

Αβρααμίδης (Ολυμπιακός). 

*Στην ομάδα ήταν επίσης οι 

Πανίκος Ιακώβου, Μάκης Αλκι-

βιάδης και Κώστας Παναγιώτου 

που έχουν αποβιώσει. 

Στις 14 Φεβρουαρίου 1973 η 

Κύπρος πέτυχε την πρώτη της 

νίκη σε προκριματική φάση 

Μουντιάλ. Νίκησε με 1-0 τη Βό-

ρειο Ιρλανδία του Τζορτζ Μπεστ 

στο παλιό ΓΣΠ το οποίο ήταν 

κατάμεστο. Το γκολ το πέτυχε ο 

Κόκος Αντωνίου στο 87ο λεπτό. 

Οι ποδοσφαιριστές της Εθνι-

κής του 1973 που θα τιμηθούν 

από την ΚΟΠ: 

Λάκης Θεοδώρου (ΕΠΑ), 

Σταύρος Στυλιανού (ΑΕΛ), Κυ-

ριάκος Κουρέας (ΟΣΦΠ), Στε-

φανής Μιχαήλ (ΑΠΟΕΛ), 

Πανίκος Ευθυμιάδης (Ολυμπια-

κός), Νίκος Χαραλάμπους 

(Ομόνοια), Πάμπος Παπαδό-

πουλος Παμπουλής (ΟΣΦΠ), 

Κόκος Αντωνίου (Ομόνοια), Αν-

δρέας Στυλιανού (ΑΠΟΕΛ), Μι-

χάλης Μιχαήλ (Ν.Σαλαμίνα), 

Δημήτρης Κούδας  (ΕΝΠ),  Χρι-

στάκης Γιολίτης (Απόλλων), 

Πανίκος Γιολίτης (Απόλλων). 

Στην ομάδα ήταν επίσης οι 

Μιχάλης Τάρταρος , Φάνος Στυ-

λιανού και Νικολής Στυλιανού 

που απεβίωσαν.  

*Παμπουλής και Ευθυμιάδης 

αγωνίστηκαν και στους δυο 

αγώνες, τόσο το 1968 όσο και 

το 1973. Και στους δυο αγώνες 

προπονητής ήταν ο αείμνηστος 

Πάμπος Αβρααμίδης. 

Θα τιμηθεί και ο τότε γυμνα-

στής της Εθνικής και νυν Πρό-

εδρος της ΚΟΕ Ντίνος 

Μιχαηλίδης. 

(από την ιστοσελίδα της ΚΟΠ) 

Η ΚΟΠ τιμά τις Εθνικές του 1968 και του 1973

Για 17 ολόκληρα χρόνια γίνεται αυτός ο 

ωραίος αγώνας που αποδεικνύει την αγάπη 

και την εκτίμηση στο πρόσωπο του αδικοχαμέ-

νου Παντελή-Πωλ Μιχαήλ. Ένας αγώνας μεταξύ 

παλαιμάχων της ομάδας Παντέλ και της σημερι-

νής ομάδας. 

Η μητέρα του Παντελάκη, Μελανή Μιχαήλ, 

που είχε το πρόσταγμα της ωραίας αυτής εκδή-

λωσης, καλωσόρισε τους ποδοσφαιριστές, υπο-

στηρικτές και φιλάθλους για τη συμμετοχή τους 

και τους ευχαρίστησε για την παρουσία τους 

που αποδεικνύει την αγάπη που τρέφουν τόσο 

στο πρόσωπο του Παντελάκη όσο και στην 

ομάδα. 

Από το 2012  Ντέμης Χρίστου αποδεικνύει 

έμπρακτα την αγάπη του για την ομάδα αφού 

είναι χορηγός των αγώνων μεταξύ παλαιμάχων 

και νεαρών. Τα χρήματα που μαζεύονται πάνε 

στην ομάδα που τα χρειάζεται για να βγάλει το 

πρόγραμμα της χρονιάς που ακολουθεί, μιας και 

αγωνίζεται στο Πρωτάθλημα του ΚΟΠΑ και την 

Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου αγωνίζεται κόντρα στην 

Ανόρθωση. 

Για την ιστορία ο αγώνας μεταξύ Παλαιμάχων 

και νεαρών παίκτηκε το πρωί της Κυριακής στο 

Southbury Leisure με αποτέλεσμα 5-3.

Μέλανη και Ανδρέας Μιχαήλ εκεί που ο πόνος συναντά την αγάπη και την προσφορά

Ο «δικός» μας 

Μιχαλάκης Μιχαήλ 

θα τιμηθεί από την ΚΟΠ



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 Lyn-
mouth Road N2, στις 8μμ υπό τη διδασκαλία του μουσουργού κ. 
Μιχαηλούδη και την Πέμπτη για μαντολίνο και μπουζούκι. Για συμ-
μετοχή: 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 

Της Κούλλας Μαυρομμάτη (Λύση)

Θεέ μου καταξίωσμε στη Λύση να πατήσω 

στην όμορφην της εκκλησιάν να ξαναπροσκυνήσω 

τζιαι τ’ αγιασμένο χώμαν της να σσιύψω να φιλήσω 

Ω! Παναγία Δέσποινα θαυμάζω την καρκιά σου 

που άφησες τζιαι κάμασιν τζιαμίν την εκκλησιά σου 

τζι’ άρπαξαν που τα σιέρκα σου τα εικονίσματά σου 

Σ’ ούλον τον κόσμον ξακουστά ήτουν τα θαύματά σου 

κάμε το θαύμα σου τωρά για να ξανάρτει η χαρά 

τζιαι μείς να βάλουμε φτερά τζιαι νάρτουμεν κοντά σου 

Θκιώξε τους που τον τόπο μας πολόγιαστους να φκούσιν 

τζιαι πίσω άμαν έρτουμεν ούλα ννα ξηχαστούσιν 

τζι όπου έσιει χαλάσματα πάλε εν να σαστούσιν 

Τα σιέρκα σου ν’ ανοίξεις σαν μάνα να μας αγκαλιάσεις 

τα δάκρυα μας να στεγνώσεις που τη σκλαφκιάν να μας ποσπάσεις 

τζι’ αντάμα ούλοι νάμαστιν όποτ’ εν να γιορτάσεις 

Το παναΰριν της χαράς ήτουν εις τες γιορτές σου 

τζιαι πορικά λογιών-λογιών γεμάτες οι αυλές σου 

τζιαι ψαλμωδίες μαγικές ν’ αντηχούν στες γειτονιές σου 

Τζιαι πρόσωπα χαρούμενα τζιαι γελαστά εθώρες 

σαν που κατέβην τζι’ ο Θεός μιτά μας τζιείν τες ώρες 

τζιαι παραμέρκασεν τες λύπες που τον κόσμον τζιαι τες μπόρες 

Ξένοι πολλοί ερκούντασιν λαμπάδες φορτωμένοι 

εγιόρταζεν η Παναΐα τζι’ ήτουν ούλοι καλεσμένοι 

τζιυνούρκα ρούχα γιορτινά στην τρίχαν αλλαμένοι 

Ερκούνταν με τα δώρα τους τζιαι που μακρά τζιαι που κοντά 

εις της αγάπης τη γιορτή αδερφωμένα τα χωρκά 

μέρες που εν θα ξηχαστούν ως πον τα μμάθκια μου ανοιχτά 

Τζιαι πώς άντεξες Πλάστη μου μια τέθκιαν αδικίαν 

να φκάλουν που το σπίτι της έξω την Παναΐα 

τζι’ ούτε καμπάνα ν’ ακουστεί ούτε τζιαι λειτουργία 

Τζιαι να μας τρώει ξενιθκιά να κρούζει η καρκιά μας 

να μπαινοφκαίννει τ’ άδικον στα σπίθκια τα δικά μας 

π’ όπου δικλείσεις εν να δεις τ’ αποτύπωματά μας 

Τες λύπες μας τζιαι τες χαρές το γέλιον τζιαι το δάκρυ 

τη μνήμη που κρατήθηκε με πείσμαν τζιαι γινάτι 

τζι’ η θύμηση που καρτερά παράπονο γεμάτη 

Τούτες οι μνήμες εν θα σβήσουν ούτε τζι’ εν να ξηθωρκάσουν 

μήτε της πεθυμιάς το χρώμαν εν δυνατόν που να το χάσουν 

γιατί εν μέσα στη θωρκά μας όσα γρόνια τζι’ αν περάσουν. 

Υ.Γ. 8 Σεπτεμβρίου και 25/3 γινόταν μεγάλον πανηγύρι αφιερω-
μένο στην Παναγία.

Μέρες που εν θα ξηχαστούν

• Do not forget that appreciation is always 

appreciated! 

• Ας μην ξεχνούμε, ότι, η εκτίμηση πάντοτε 

αντεκτιμάται!! 

Ερμηνεία: 
Παρόλες τις δύσκολες και αντίξοες συνθήκες της ζωής, 

έρχεται η στιγμή που ανταποδίδονται οι καλές πράξεις! 

Λόγια Νηστεμένα
Ειρήναρχος Στεφάνου
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Μια Ελληνίδα στο Χαρέμι (1971)  

ΠΕΜΠΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 22:00 Κωμωδία με την 

Ρ. Βλαχοπούλου, Β. Σειληνό κ.ά. Η Ρένα δουλεύει 

ως τηλεφωνήτρια σε μια επιχείρηση για να συντη-

ρήσει τα δύο αδέρφια της, το Χρόνη και το Βαγγέλη, 

που είναι αρραβωνιασμένος με τη Μαρία. Άνεργοι 

και οι δύο, ασχολούνται ο Χρόνης με τις εφευρέσεις 

και ο Βαγγέλης με το χορό και τη τζαζ. Η Ρένα πα-

ράλληλα με τη δουλειά της παριστάνει και το μέντι-

ουμ που ξέρει και λέει το φλιτζάνι.   

Σούλα Έλα Ξανά (2009)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  21:00 Κωμωδία 

με τη Ζ. Μακρυπούλια, Φαίδρα Δρούκα, Τζώρτζη 

Μουριάδη, Μ. Μαρίνο, Μ. Μπεγνή κ.ά. Η Σούλα 

είναι δασκάλα στις Σπέτσες. Μόλις έκλεισε τα 30 της 

κι αρχίζει να χτυπάει το 

βιολογικό της ρολόι. Την 

ήμερα των γενεθλίων 

της λαμβάνει μηνύματα 

επανασύνδεσης από 

τέσσερις πρώην της. 

Τους είχε χωρίσει γιατί ο 

ένας ήταν τσιγκούνης, ο 

άλλος γυναικάς, ο άλλος ζηλιάρης και ο τέταρτος 

μαμμόθρεφτος. Σκαρώνει λοιπόν ένα σχέδιο και 

προσκαλεί και τους τέσσερις στο νησί...  
Ο Φαφλατάς (1971)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 23:30 Κωμωδία 

με τους Λ. Κωνσταντάρα, Μ. Κοντού κ.ά. Ο Λα-

μπρούκος είναι μεγαλοδικηγόρος με το μυαλό του 

στην μεγάλη ζωή και τις γυναίκες. Αναλαμβάνει μόνο 

μεγάλες και επικερδείς υποθέσεις. Μαζί με τον βοηθό 

του Μανώλη αναχωρούν για ολιγοήμερες διακοπές. 

Στο δρόμο ένα μικρό τροχαίο ατύχημα οδηγεί σε 

καυγά με την Τζίνα, οδηγό του άλλου αυτοκινήτου 

και την φίλη της Ράνια.  

Στο Βάθος Κήπος (2009)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  20:30 Κωμωδία με 

τους Β. Μαυρογεωργίου, Ηλ. Τσακαλία κ.ά. Ο Φαί-

δωνας και η Αναστασία είναι ένα νέο ζευγάρι που 

ερωτεύονται τρελά. Αποφασίζουν να κάνουν οικο-

γένεια και παιδιά. Από καθαρή τύχη βρίσκουν ένα 

ωραίο σπίτι με τεράστιο κήπο για να στεγάσουν την 

καινούρια τους ζωή. Με αφορμή μια τρύπα που σκά-

βει ο Φαίδωνας στον κήπο, το νεαρό ζευγάρι βρί-

σκεται μπλεγμένο μ' ένα πτώμα στον κήπο τους!  

Χάρισμα (2010)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  21:55 Κωμωδία με 

τη Β. Καβαλιεράτου, Μ. Παπαδημητρίου κ.ά. H 

Ισµήνη είναι μορφωμένη, 

ευκατάστατη, ευαίσθητη 

και… συναισθηµατικά 

"ανάπηρη". Κανείς δεν 

επιτρέπεται να την πλη-

σιάσει αρκετά. Ο Χάρης 

είναι ακαλλιέργητος, αγε-

νής, άξεστος, προσβλη-

τικά ειλικρινής αλλά 

γεµάτος πάθος. Ένας συναισθηµατικός οδοστρω-

τήρας! Εκείνος την ερωτεύεται στην πρώτη τους συ-

νάντηση και στην τρίτη είναι πια σίγουρος πως είναι 

η γυναίκα µε την οποία θέλει να µοιραστεί τη ζωή 

του. Εκείνη στην αρχή τον αντιπαθεί µετά νοιώθει 

αποστροφή εν τέλει είναι σίγουρη πως δεν θέλει να 

τον ξαναδεί ποτέ. Μήπως είναι κι αυτή ερωτευµένη 

µαζί του κι απλά δεν το ξέρει ακόµα;  

Ο Παπά-Σούζας (1983)  

KYΡIAKH 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  20:45 Κωμωδία με 

τους Ν. Παπαναστασίου, Στήβ Ντούζο, Γ. Γκιωνάκη, 

Ν. Ρίζο κ.ά. Ο Παπα-Ησύχιος θλίβεται βλέποντας 

την εκκλησία του κάθε Κυριακή άδεια. Αποφασίζει 

να προσελκύσει τη νεολαία προσεγγίζοντας την μέσα 

από τον τρόπο ζωής της και τις συνήθειές της. Αγο-

ράζει μια μηχανή ανώμαλου δρόμου και συναγωνί-

ζεται μαζί τους στις κόντρες.  

Αστέρω (1958)  

KYΡIAKH 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  22:25  Αισθηματικό 

μελό με την A. Bουγιουκλάκη, Δ. Παπαμιχαήλ κ.ά. 

Η Αστέρω, φτωχή παρακόρη του πλούσιου άρχοντα 

Μήτρου, είναι ερωτευμένη με το Θύμιο, γιο του άρ-

χοντα. Ο Μήτρος όμως, αντιδρώντας στο γάμο που 

σχεδιάζουν οι δύο νέοι, στέλνει την Αστέρω στα Χει-

μαδιά. Εκεί, ο πλούσιος τσέλιγκας Θάνος, βλέποντας 

την Αστέρω να κάνει γυμνή μπάνιο στο ποτάμι, την 

ερωτεύεται και τη ζητάει σε γάμο από τον Μήτρο.  

Ο Παπατρέχας (1966)  

ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  21:40 Κωμωδία με 

τους Θ. Βέγγο, Σ. Σαμπάχ, Κ. Γιουλάκη κ.ά. Ο Πο-

λύδωρος, θυρωρός σε πολυκα-

τοικία της πρωτεύουσας, τρέχει 

και δε φτάνει, προκειμένου να 

εξυπηρετήσει όλους τους ένοι-

κους, για να εξοικονομήσει χρή-

ματα να παντρέψει τις έξι αδερ-

φές του και τη γεροντοκόρη θεία 

του. Ακολουθεί ανελέητο κυνήγι 

γαμπρών και γάμων, με σκοπό να πάρει και αυτός 

σειρά και να παντρευτεί την καλή του.  

Ο Ανακατωσούρας (1967)  

ΤΡΙΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  20:50 Κωμωδία με τους 

Ντ. Ηλιόπουλο, Γκ. Μαυροπούλου κ.ά. Ο Θωμάς 

είναι ένας καλός κι αγαθός ανθρωπάκος που είναι 

παντρεμένος με τη Λίζα. Εργάζεται ως υπάλληλος 

πώλησης αυτοκινήτων αλλά ερασιτεχνικά συνθέτει 

τραγούδια. Ένα απο αυτά έχει προκριθεί και θα δια-

γωνισθεί στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης.   

Τι 30, τι 40, τι 50 (1972)  

ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  20:50 Κωμωδία με 

τους Λ. Κωνσταντάρα, Ρ. Διαλυνά κ.ά. Ο Ζάχος, ένας 

σοβαρός 50άρης με συντηρητικές απόψεις για τη 

ζωή και τον έρωτα, προσλαμβάνει ως γραμματέα 

του την Τέτα, την 20χρονη κόρη πρώην φιλενάδας 

του. Όταν η Τέτα θα εξομολογηθεί ότι είναι ερωτευ-

μένη με έναν ώριμο κύριο, η σκέψη όλων θα πάει 

στο διαφημιστή του Ζάχου, Βίκτωρα. Μια σειρά πα-

ρεξηγήσεων θα συμβούν μέχρι να αποκαλυφθεί με 

ποιόν είναι ερωτευμένη η Τέτα.
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ΠΕΜΠΤΗ 5 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: Day 2 

Tania Lydia, Roger Grech, 
Mario Christou (Dancer) 

21:30 Ελληνική Ταινία: 
Μια Ελληνίδα στο Χαρέμι  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 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: 

Greek Festival κοινότητας 
Αγίου Δημητρίου 

21:00 Ελληνική Ταινία: 
Σούλα Έλα Ξανά 

22:30 Ελληνική Ταινία: Ο Φαφλατάς  
ΣΑΒΒΑΤΟ 7 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: 
Αντικατοχική συγκέντρωση  
της ΕΚΟ στο House of 
Commons. 

20:30 Ελληνική Ταινία: 
Στο Βάθος Κήπος 

21:55 Ελληνική Ταινία: Χάρισμα  
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  
12:00 Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:10 «Διαλέγω Καριέρα» 

με την Ελευθερία Σωφρονίου 
19:50 «Πρόσωπα» 

με τον Βασίλη Παναγή 

20:45 Ελληνική Ταινία:Παπά-Σούζας  
22:25 Ελληνική Ταινία: Αστέρω   
ΔΕΥΤΕΡΑ 9 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  

21:40 Ελληνική Ταινία: Παπατρέχας 
23:00 Το ταξίδι της ζωής με την 

Άντζυ Λουπέσκου, 
Διαισθητική Ψυχολόγο και 
Υπνοθεραπεύτρια  

ΤΡΙΤΗ 10 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 

20:50 Ελληνική Ταινία: 
Ο Ανακατωσούρας 

22:15 Ελληνική Ταινία: 
Η Μάνα της Φόνισσας  

ΤΕΤΑΡΤΗ 11 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: 

Καλλιτέχνες της ομογένειας 
20:50 Ελληνική Ταινία: 

Τι 30, τι 40, τι 50  
22:30 Με τον Φακό του Hellenic: 

Famagusta Association of 
Great Britain - Ετήσιο 
μνημόσυνο πεσόντων της 
Επαρχίας Αμμοχώστου.

ΠΕΜΠΤΗ 5/9 
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 (Ε) 
14.30 Μανώλης και Κατίνα 
15.00 Με το Πέρασμα 

του Χρόνου 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα 

τζι Αρώματα (Ε) 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια (Ε)  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/9 
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 (Ε) 
14.30 Μανώλης και Κατίνα 
15.00 Με το Πέρασμα 

του Χρόνου 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα 

τζι Αρώματα (Ε) 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 7/9 
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 

«Ο Παραπόττης» (Ε) 
16.50 Road Trip (Ε) 
17.20 Πεταλούδα (Ε) 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Aθλητικό Σάββατο   
ΚΥΡΙΑΚΗ 8/9 
05.30 Θεία Λειτουργία 
08.00 Καμώματα  

τζι Αρώματα (Ε) 
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 

«Ο Παραπόττης» (Ε) 
16.50 Χωρίς Αποσκευές (Ε) 

17.20 Πεταλούδα (Ε) 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Αθλητική Κυριακή   
ΔΕΥΤΕΡΑ 9/9 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 

07.30 Όμορφη Μέρα  (Ε) 
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας  
13.35 Χρυσές Συνταγές (Ε) 
14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα 

τζι Αρώματα (Ε) 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια  (Ε)  
ΤΡΙΤΗ 10/9 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη Μέρα  (Ε) 
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας  
13.35 Χρυσές Συνταγές (Ε) 
14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα 

τζι Αρώματα (Ε) 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια  (Ε)  
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/9 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη Μέρα  (Ε) 
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας  
13.35 Χρυσές Συνταγές (Ε) 
14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα 

τζι Αρώματα (Ε) 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια  (Ε)

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 Cyprus Nicos 

Anastasiades honoured last 

Wednesday evening four 

members of the diaspora for their 

important service to their country, 

during a reception held at the   

garden of the Presidential Palace, 

in Nicosia. Moreover, he assured 

those present about the willing-

ness of the government to further 

strengthen the mutually beneficial 

cooperation between the diaspora 

and Cyprus. 

The reception was hosted         

by President Anastasiades and        

his wife, Andri, honouring the            

participants of the 20th World 

Conference of Overseas Cypriots 

POMAK-PSEKA-NEPOMAK. 

The four recipients are the former 

Archbishop of Thyateira and 

Great Britain Gregorios, the Met-

ropolitan of Kenya Makarios, the 

former President of the Women’s 

division of the Pancyprian Asso-

ciation Doctor Florentia Christo-

doulidou and the former President 

of the Cyprus Community of 

South Australia Christos Ioannou. 

In his speech, the President 

praised their internationally rec-

ognised and outstanding contrib-

ution, for the benefit of the diaspora, 

in the realms of culture, educa-

tion, philanthropy. Their work  

also played a decisive role for the     

progress and development of our 

country, their country of residence 

and the society in general, he 

added. 

“There is no doubt that by hon-

ouring your origins, keeping your 

religion, language, the traditions 

of our country, you turned your-

selves into ambassadors of culture, 

history and, primarily, of the proper 

display of our positions and just 

national causes abroad,” he said. 

The President also noted the 

remarkable, as he said, increase 

of young members who enter 

each year NEPOMAK, the Youth 

of the World Federation of Over-

seas Cypriots. 

During the event, the organi-

sations of Overseas Cypriots         

presented a bust of Alexander   

the Great as a symbolic gift to the 

President of Cyprus, who in turn 

remarked that “we ought to learn 

from his fighting spirit, his patriot-

ism and his resolve.” 

Presidential Commissioner 

Photis Photiou also referred to the 

exceptional and timeless contri-

bution of those who received the 

distinctions by the President, noting 

their efforts for the benefit of their 

fellow citizens and of their country. 

The members of the Central 

Council were briefed earlier by 

the President of Cyprus on the  

latest developments regarding 

the Cyprus issue.  

Former POMAK/PSEKA Officers 

and retired Cyprus High  

Commissioner also honoured 

  

During the course of the confe-

rence, Christodoulos Sylianou and 

Hambis Nicolaou (both Honorary 

Members of the POMAK/PSEKA 

Central Council) and retired        

Cyprus High Commissioner to 

the UK, Euripides Evriviades, 

were honoured for their services 

and dedication to Cyprus and the 

diaspora movement. 

Mr Evriviades was born in     

Larnaca, Cyprus, on 6 August 

1954. He was Cyprus High Commis-

sioner to the UK from November 

2013 until his retirement at the 

end of last month. Before assum-

ing this post, he was Deputy Per-

manent Secretary/Political Director 

of the Ministry of Foreign Affairs 

(Jan 2012-Nov 2013) serving inter-

mittently as Ag. Permanent Secre-

tary. Prior, he served as Ambassador 

/ Permanent Representative to 

the Council of Europe (Nov 2008-

Jan 2012), having also chaired its 

Rapporteur Group on External 

Relations (2011). Previously, he 

was Political Director of the Ministry 

(2006-2008), having concurrent 

accreditation to the State of Kuwait, 

pro tem Nicosia.  

Mr Evriviades was Ambassador 

to the United States of America 

and non-resident High Commis-

sioner to Canada, serving con-

comitantly as: the Permanent 

Representative to the International 

Civil Aviation Organization; the 

Permanent Observer to the Orga-

nization of American States; and 

Representative to the World Bank 

and the International Monetary 

Fund (2003-2006). He also served 

as Ambassador to the Netherlands 

(2000-2003) and to Israel (1997-

2000). Earlier in his career, he held 

positions at Cypriot embassies in 

Bonn, Germany (1986-1988); 

Moscow, USSR/Russia (1988-

1993); and Tripoli, Libya (1995).  

He started his diplomatic career 

in 1976 at the Cyprus Consulate 

General in New York as Vice-

Consul (1976-78) and later as 

Consul (1978-1982). He also held 

the position of First Secretary at 

the Permanent Mission of Cyprus 

to the United Nations (1980-1982). 

From 1976 to 1980, he was a 

member of the Cyprus Delegation 

to the Third United Nations       

Conference on the Law of the 

Sea (4th–10th sessions). He has 

published articles on the subject, 

as well as on the Cyprus question; 

on security issues of the eastern 

Mediterranean; and on diplomacy.  

On 20 April 2015 he was voted 

by his peers in London as Diplomat 

of Year from Europe, an award of 

The Diplomat Magazine (est. 

1947). On 15 January 2006, he 

received in Washington, DC, the 

King Legacy Award for Interna-

tional Service, bestowed upon him 

by the Committee on the Interna-

tional Salute to the Life and Legacy 

of Dr. Martin Luther King, Jr., A 

Man for All Nations. He was      

honoured in The Hague as the 

“Ambassador of the Year” by the 

Stichting Vrienden van Saur 

(“Friends of Saur”) Foundation, a 

Dutch social and philanthropic 

society (October 2003). Other 

decorations include the Great 

Commander of the Order of the 

Orthodox Knights of the Church 

of the Holy Sepulcher (Jerusalem, 

February 2000); and the Order of 

Merit (First Class) of the Federal 

Republic of Germany (Bonn, March 

1989). 

Mr Evriviades holds a Master’s 

degree in Public Administration 

(MPA-policy area of concentra-

tion: International Affairs and      

Security) from the John F Kennedy 

School of Government, Harvard 

University (1984) which he atten-

ded as a Fulbright Fellow. He 

graduated (cum laude, 1976) with 

a Bachelor of Science degree in 

Business Administration from the 

University of New Hampshire. He 

received a Doctor of Laws, Honoris 

Causa, from his alma mater, the 

University of New Hampshire (21 

May 2005). He is married to 

Anastasia Iacovidou-Evriviades, 

an attorney-at-law. He has an avid 

interest in the arts, especially 

music, as well as in antiquities, 

cartography and motorcycling. 

Accepting the award on behalf 

of Christodoulos Stylianou for his 

services to the Cypriot community 

in the UK and Cyprus, was his 

grandson Christos Tuton, Presi-

dent of NEPOMAK. 

Mr Stylianou was born in      

Avgorou, Cyprus on 21st January 

1943. He came to England at a 

very young age and was active in       

trying to help his fellow Cypriots 

and trying to help solve the       

Cyprus problem. 

For many years he was help-

ing our community Greek schools 

thrive as Chair of Bowes Greek 

School and Chair of OESEKA. 

He was the Vice President and 

now Honorary Vice President of 

the National Federation of Cypriots 

in the UK. He was the General 

Secretary of AKEL in Britain for 

several years. 

Mr Stylianou was also co-

founder and General manager of 

the Cypriot Community Centre      

in Wood Green, home to many 

Cypriot associations and a place 

where many Cypriots congre-

gate.
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Members of the diaspora honoured for their 
services and dedication to their homeland



U
K Cypriot journalist, 

photographer, radio 

presenter and producer 

Chrys Chrysanthou sadly 

passed away on Tuesday 3rd 

September 2019 at the age of 

68. He leaves behind his two 

sons Alex and Philip.  

Chrys was born in Famagusta 

and his parents were from         

the village of Komi Kebir. He    

attended the A’ Gymnasium 

Ammochostos and then came 

to London where he studied at 

the London School of Journalism 

and Graphic Design at Barnet 

and Southgate College. 

Chrys was well known in our 

community; he was a journalist 

and photographer for the Vema, 

Parikiaki and Nea newspapers 

and radio presenter and pro-

ducer for London Greek Radio. 

He was also a sought after 

wedding photographer. 

He had the privilege to inter-

view and take photos of boxer 

Muhammad Ali, actors Roger 

Moore, Omar Sharif, Vincent 

Price, Oliver Reed and Lee 

Marvin, actresses Julie Andrews 

and Julie Christie, musicians 

such as the Bee Gees, Elton 

John, Rolling Stones, Cliff        

Richard, Marc Bolan, The Who, 

Beatle Ringo Starr, Art Garfun-

kel, David Essex, Mikis Theo-

dorakis, Cat Stevens, Michael 

Jackson, Tom Jones, Demis 

Roussos, Diana Ross, David 

Bowie, George Michael, Nana 

Mouskouri, Neil Diamond and 

members of the Royal family 

such as the Duke of Edinburgh 

and Princess Anne. 

Chrys has lived in Los Angeles, 

France and Greece before 

moving to Limassol, Cyprus and 

setting up the Chrys Chrysanthou 

Photo Studio. 

He was very devoted to      

helping his family and friends 

and was loved by all our com-

munity. 

The funeral will be held today, 

Thursday 5th September 2019, 

at Agia Fyla Church in Limassol, 

Cyprus.  

Parikiaki Newspaper would 

like to express their condolen-

ces to the family.
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Chrys Chrysanthou sadly 
passes away

After The Formalities, new poem 

collection by Anthony Anaxagorou 

A
 knife is pulled. An Uber 

driver is racially abused 

on the day of the Brexit 

referendum. A father bathes his 

son in ice water. A schoolboy 

drives a drawing pin into a map 

of the world. 

The threat of violence is 

never far away in Anthony       

Anaxagorou’s breakthrough 

collection After the Formalities.  

Technically achieved, emo-

tionally transformative and razor-

sharp, these are poems that 

confront and contradict; poems 

in which the scholarly synthe-

sises with the streetwise, and 

global histories are told through 

the lens of one family. 

Anaxagorou ‘speaks against 

the darkness’, tracking the 

male body under pressure from 

political and historical forces, 

and celebrates the precarious 

joy of parenthood.  

The title poem is a meditation 

on racism and race science 

that draws on the poet’s Cypriot 

heritage and is as uncomfort-

able as it is virtuosic. Elsewhere, 

in a sequence of prose poems 

that shimmer with lyric grace, 

he writes, ‘I’m your father & the 

only person keeping you alive.’ 

Join Anaxagorou to celebrate 

the launch of his breakthrough 

collection, with support from  

Wayne Holloway-Smith, Mary 

Jean Chan and others TBA, on 

Friday 13 September, 7pm at 

The Stage. Tickets £4 available 

from https://richmix.org.uk/book 

-online/476403 

For further information, 

please call 020 7613 7498.
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EUREKA! 

I
n 1204 AD, the unthinkable happened and       

Constantinople, after nine centuries of withstand-

ing all comers, was brutally sacked. Even more 

startling was the fact that the perpetrators were not 

any of the traditional enemies of the Byzantine       

Empire: the armies of Islam, the Bulgars, Hungarians, 

or Serbs, but the western Christian army of 

the Fourth Crusade.  

Finally, the mutual suspicion and distrust that had 

existed for centuries between the western and      

eastern states and churches had blown up into        

full-scale warfare. With the fall of the city, many of 

its religious icons, relics, and artworks were spirited 

away and the Byzantine Empire was divided up      

between Venice and its allies. The empire would  

rise again from the ashes but never again could 

Constantinople claim to be the greatest, richest, and 

most artistically vibrant city in the world. 

 

Prologue 

The Byzantines, with their capital at Constantino-

ple founded by emperor Constantine in 324 AD, saw 

themselves as the defenders of Christendom, the 

beacon which shone out across the Mediterranean  

and central Asia, hosts to the holiest city outside      

Jerusalem, and the rock which stood against the 

tide of Islam sweeping in from the east. For the 

western half of the old Roman Empire, though, the 

Byzantines were regarded as decadent and untrust-

worthy, their religious practices were suspect, and 

several of their emperors had even proclaimed 

icons and their veneration as heresy. 

The centuries of argument and mistrust, the       

constant rivalry between Popes and emperors, and 

the rising ambition of western states to wrest from      

Byzantium the remnants of its empire in Italy were, 

for a time, held in check by the first three Crusades. 

All three, though, would prove to be unsuccessful in 

permanently securing Christianity’s Holy Places from 

the Arabs. Worse, they created a damaging rift in 

east-west relations as blame was apportioned to 

either side for the lack of success. The Byzantines 

were considered to lack the will to fight the common 

enemy while, from the other side; the Crusaders 

were seen as opportunists out to grab the choicest 

parts of the Byzantine Empire in the east.  

The Byzantines had never fully understood the 

concept of a Holy War, which the western leaders 

used to rouse armies to be sent to the east. The west 

considered Byzantine emperors to be only ever       

interested in the preservation of their empire and 

perceived superiority over the west. For the emperors, 

though, they saw the Byzantine Empire and        

Christendom as one and the same thing, nor could 

they be criticised for thinking the Crusaders as an 

unruly mob of miscreants out on a looting party, 

given the rape and pillaging which often went on as 

Crusader armies passed through Byzantine territory. 

These were the experiences and suspicions on both 

sides leading into the early 13th century AD. 

 

The Fourth Crusade  

The Fourth Crusade was launched by Pope          

Innocent III in 1202 AD with the principal intention 

of reclaiming Jerusalem for Christendom after its fall 

in 1187 AD to Saladin, Sultan of Egypt. In June 1202 

AD the Crusaders assembled in Venice from           

across Europe, led by Marquis Boniface of Montferrat. 

From there they sailed to Egypt - or at least, that was 

the original plan. The Venetians, being the rapa-

cious traders they were, insisted that their 240 ships 

be paid for, but the Crusaders could not meet the 

asking price of 85,000 silver marks. Consequently, 

a deal was made that in return for passage the       

Crusaders would stop off at Zara on the Dalmatian 

coast and reconquer it for the Italians, the city having 

recently defected to the Hungarians. The Venetians 

would also provide 50 ships at their own cost and 

receive half of any territory conquered.   

The Pope was not best pleased to hear the news 

that Christian Zara had been sacked in November 

1202 AD, and he promptly excommunicated the 

Crusaders and the Venetians.  

Historians continue to debate the exact reason 

why the Crusaders then turned on Constantinople 

instead of Jerusalem, but one crucial ingredient in 

the troublesome mix of mutual suspicions between 

the western powers and Byzantium was the Repub-

lic of Venice and one man, in particular, the Doge 

Enrico Dandolo. Intent on winning Venetian domi-

nation of the trade in the east, he well remembered 

his undignified expulsion from Constantinople when 

he served as an ambassador. This seemed as good 

an opportunity as ever to finally knock out Constan-

tinople as a trade competitor. In addition, the Pope 

would achieve the supremacy of the western Church 

once and for all and the Crusader knights would not 

only gain revenge on the duplicitous Byzantines for 

their unhelpful support of previous Crusades but 

also surely pick up some glory and handsome booty 

in the process. The riches of Constantinople could 

then pay for the rest of the Crusade as it marched 

on to Jerusalem. It may not have been so cynically 

planned by all parties but in the end, it is exactly 

what happened with the exception that the Fourth 

Crusade ended with the fall of the Byzantine capital 

and Jerusalem was left for a later date. 

 

The Attack on Constantinople  

The Crusaders arrived outside Constantinople on 

24 June 1203 AD and played their trump card. The 

western powers had agreed to back Alexios IV 

Angelos, the son of the deposed Byzantine Isaac 

Angelos II and promised to return his father to the 

throne if he promised to help the Crusaders with 

money, soldiers, and supplies. Isaac was duly            

reinstalled in the palace of his ancestors in 1203 AD 

with Alexios as co-emperor. 

Constantinople had fallen remarkably easily once 

the Crusaders had overcome the garrison at Galata 

and lowered the massive chain, which blocked the 

harbour of the Golden Horn. Sailing in with their fleet 

and attacking the sea walls and land walls simulta-

neously with siege engines and scaling ladders, 

even the elite Varangian Guard could not prevent 

the attackers forcing their way into the city. The           

incumbent emperor and brother of Isaac, Alexios III 

Angelos, caught completely unprepared by the         

arrival of the Crusaders, fled the city. 

The old regime had fallen. However, the new pair 

of emperors went back on the arranged deal of        

assistance and also failed to formally make the        

Byzantine Church subordinate to the Pope. The    

emperor’s efforts to raise taxes and a massive fire 

in the city caused by the Crusaders setting a mosque 

ablaze only added fuel to the people’s discontent. It 

was no surprise, then, that a usurper came along, 

one Alexios V Doukas. An army commander and 

senior diplomat backed by the people, Doukas 

seized the throne and executed his predecessors, 

father and son together, in January 1204 AD. 

Alexios Doukas, known as Mourtzouphlos             

attempted to put up a serious defence of his capital 

against unfavourable odds. For now Doge Dandolo 

and the Crusaders saw their golden opportunity not 

just to receive aid from the Byzantines but to loot the 

city entirely for all it was worth. Alexios ensured that 

the mighty walls were further strengthened, towers 

were heightened, and the initiative seized with        

several raids made on the Crusader camps. The 

Crusaders retaliated by launching an all-out attack 

on the morning of 9 April 1204 AD, but the Byzantines 

repelled it. Then, on 12 April, the Crusaders attacked 

the weaker sea walls of the harbour and targeted two 

towers in particular by lashing their ships together 

and ramming them repeatedly. Initially, the defenders 

held on, but eventually, the attackers forced their 

way through on both the seaside and the landside 

when the Franks finally battered down one of the 

city gates. The Crusaders were into the city and     

carnage followed. Citizens were raped and massacred, 

buildings were torched and churches desecrated. 

Alexios fled to Thrace, and three days of looting       

followed. 

 

Looting the City 

Constantinople, in 1204 AD, had a population of 

around 300,000, dwarfing the 80,000 in Venice. But 

it was not only its size that impressed the Crusaders, 

its buildings, churches and palaces, the huge forums 

and gardens, and, above all, its riches struck awe 

in the western visitors. Then awe was swiftly replaced 

by greed. Monumental sculptures, countless artworks, 

books, manuscripts, and jewels which had been 

steadily accumulated by emperors and nobles over 

a millennium were all stripped away and either         

destroyed or melted down for coinage. Furniture, 

doors, and marble architectural elements were taken 

away for reuse elsewhere, and even the tombs of 

emperors, including that of the great Justinian I, 

were opened up and their precious contents removed. 

One of the most precious of all Byzantine religious 

relics to be stolen was the Mandylion shroud, a cloth 

or scarf said to have carried an impression of Christ 

himself. It was taken as a prize to France but, alas, 

this priceless icon was destroyed during the French 

Revolution. In another example, a gold reliquary 

containing a fragment of the True Cross ended up 

in the cathedral of Limburg in Germany. The Hippo-

drome of Constantinople, especially, was looted for 

all the treasures, which stood in the central island 

around which the chariots raced. The four bronze       

horses now in St. Mark’s Cathedral in Venice were 

probably once part of a chariot group, which stood 

atop the arena’s monumental entrance gate. 

The Byzantines lamented not only the awful 

bloodshed and the monetary loss of the sacking but 

also the destruction of historically important artworks, 

which they knew full well, connected the city and, 

indeed, the western world back to its Roman           

heritage.  

 

Aftermath 

The emperor Alexios V Doukas fled the city, but 

he was later captured, blinded, and then tossed to 

his death from the top of a column a few months 

later. After the dust settled and everyone had their 

fill of pillaging and looting, the Partitio Romaniae       

treaty, already decided on beforehand, carved up 

the Byzantine Empire amongst Venice and its allies. 

The Venetians took three-eighths of Constantinople, 

the Ionian islands, Crete, Euboea, Andros, Naxos, 

and a few strategic points along the coast of the Sea 

of Marmara. Baldwin of Flanders was then made 

the Latin emperor and crowned in the Hagia Sophia, 

receiving five-eighths of Constantinople and one-

quarter of the empire which included Thrace, north-

west Asia Minor, and several Aegean islands. 

Boniface of Montferrat took over Thessalonica and 

formed a kingdom there, which also included Athens  

and Macedonia. In 1205 AD, following the death of 

Baldwin in a Bulgarian prison, William I Champlitte and 

Geoffrey I Villehardouin founded a Latin principality 

in the Peloponnese while the French duke Othon 

de la Roche grabbed Attica and Boeotia. 

The Byzantine Empire would be re-established in 

1261 AD, albeit a shadow of its former self, when 

forces from the Empire of Nicaea, the centre of the 

Byzantines-in-exile retook Constantinople. Emperor 

Michael VIII (1259-1282 AD) was then able to place 

his throne back in the palace of his Byzantine        

predecessors.  

 
Mark Cartwright www.ancient.eu 

 

The Horses of Saint Mark 

The Horses of Saint Mark also known as the        

Triumphal Quadriga, is a set of Roman bronze 

statues of four horses, originally part of a monument 

depicting a quadriga. The horses were placed        

on the facade, on the loggia above the porch, of          

St Mark's Basilica in Venice, northern Italy after 

the sack of Constantinople in 1204. They remained 

there until looted by Napoleon in 1797 but were        

returned in 1815. The sculptures have been       

removed from the facade and placed in the interior 

of St Mark's for conservation purposes, with replicas 

in their position on the loggia. 

The sculptures date from classical antiquity and 

have been implausibly attributed to the 4th century 

BC Greek sculptor Lysippos. A date in the 2nd or 

3rd century AD is considered far more likely; the        

famous Equestrian Statue of Marcus Aurelius in 

Rome (c. 175 AD) provides a point of comparison.  

It is certain that the horses, along with the         

quadriga with which they were depicted, were long 

displayed at the Hippodrome of Constantinople; 

they may be the "four gilt horses that stand above 

the Hippodrome" that "came from the island 

of Chios under Theodosius II" mentioned in the        

8th- or early 9th-century Parastaseis syntomoi       

chronikai. They were still there in 1204, when they 

were looted by Venetian forces as part of the sack 

of the capital of the Byzantine Empire in the Fourth 

Crusade. The collars on the four horses were added 

in 1204 to obscure where the animals' heads had 

been severed to allow them to be transported from 

Constantinople to Venice.  

Shortly after the Fourth Crusade, Doge Enrico 

Dandolo sent the horses to Venice, where they were 

installed on the terrace of the façade of St Mark's 

Basilica in 1254.  

 

en.wikipedia.org

1204: The Sack 
of Constantinople

George.M.Georgiou
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

The Shiny Shrimps 
 

This delightful French movie 

is based on THE SHINY 

SHRIMPS, an amateur Parisian 

gay water polo team in which 

co-director Cedric Le Gallo was 

a valuable member for 8 years. 

He, along with fellow director 

Maxine Govare, tell the team’s 

inspiring story as they prepare 

to enter the Gay Games in  

Croatia. In the early part of the 

film they wisely concentrate on 

building up their characters 

especially after World Champion 

swimmer Matthias Le Goff 

(Nicolas Gob) makes a homo-

phobic comment on TV. His 

punishment is to train the         

outrageous team and like a fish 

out of water amongst these 

bigger than life personalities he 

reluctantly begins this almost 

impossible task… 

It is a joyous film very much 

in the spirit of films like          

PRISCILLA, THE QUEEN OF 

THE DESERT, the Australian 

extravaganza also turned into a 

West End musical. The story 

also brings to mind last year’s 

British comedy SWIMMING 

WITH MEN but the comparison 

ends there.  

This may sound too camp 

and predictable but the witty 

script keeps the surprises rolling 

especially towards the end. Even 

though some of the characters 

are verging on the stereotypical 

the directors manage to make 

them believable and truly sym-

pathetic but most importantly 

one roots for them to succeed. 

It deserves to be a mega hit like 

LA CAGE AUX FOLLES and a 

Hollywood remake! 

 

IT Chapter Two 
 

The sequel to Stephen King’s 

horror picks up the original 

eighties story 27 years later. 

Evil returns to Derry and it is 

now up to Mike (Isaiah Mustafa) 

to bring back his old friends - 

the Losers Club. Andy Muschietti 

also returns as director and 

opens his spectacular film with 

a brutal homophobic attack      

before the group of friends are 

recruited in order to confront 

their fears as well as face        

one more time Pennywise (Bill 

Skarsgard), the devilish clown… 

The action is cleverly edited 

with key flashback sequences 

with the young gang while the 

casting of the older actors is 

spot on. Jessica Chastain is the 

grown up Beverly still scarred 

from memories about her 

father’s endless abuse while 

James McAvoy’s stuttering Bill 

is still haunted by his brother’s 

Georgie’s disappearance.  

There is plenty to enjoy in 

this superior chiller despite its 

overlong running time and feel-

ing of déjà vu. It boasts superb 

production values and an ace 

cast that delivers! 

 

The Mustang  

Robert Redford, the director 

and star of THE HORSE       

WISPERER always had an       

affinity for horses. He now acts 

as executive producer on this 

terrific film based on a rehabili-

tation therapy programme 

where training wild mustangs is 

used in prisons for hardened  

inmates.  

Roman Coleman (Matthias 

Schoenaerts), a convict in a      

remote Nevada prison is asked 

to participate in this programme 

run by Myles (Bruce Dern), an 

experienced trainer… 

It is a truly inspirational and 

unpredictable film directed with 

sensitivity and grace by Laura 

de Clermont Tonnerre, who elicits 

exceptional performances from 

her actors especially from 

Schoenaerts. Ruben Impens’ 

cinematography captures the 

free spirit of the wild animals 

magnificently - in great contrast 

of the inmates’ isolation.  

Touching and compelling and 

worth seeking out! 

 

Rojo 

Benjamin Naishtat sets the 

action of his intriguing film in  

Argentina in the late seventies 

just before the military coup. 

The action is seen through the 

eyes of Claudio (Dario Grandi-

netti), a successful middle class 

lawyer, who one night in a       

restaurant is verbally attacked 

by a mysterious stranger. A      

few months later this seemingly 

casual incident will have a 

major effect on his life…  

It is a terrific, intense film that 

relies heavily on atmosphere 

and the stillness of the perform-

ances. Grandinetti is amazing 

as the confident and well      

controlled lawyer who begins  

to lose his cool when a cele-

brated Chilean private detective 

arrives on the scene to investi-

gate a case from the past.        

Everything appears to be        

normal but underneath the         

increasing tension is burning up 

like dynamite. 

The Run 
 

This fascinating documentary 

by Anupam Sharma follows 

Australian adventurer and       

politician Pat Farmer on his 

celebrated Spirit of India run. 

He begins his journey from 

southern India and two months 

later he reaches his destination 

on the northern border. It is a 

Herculean task for Farmer and 

his crew determined to finish 

this incredible goal despite a 

plethora of problems along the 

way.  

Farmer is an eloquent, ordinary 

man of the people who feels 

bitter that his own country          

ignores his achievement but it 

is the genuine warmth of the  

locals that will stay long in the 

memory - who at every stop 

welcome the Australian team 

with parades, festivals and 

parties often interrupting the 

flow of the run.  

 

Rapid Response  

This daring and urgent        

documentary follows a team       

of doctors whose expertise      

has helped save many lives      

on the motor racing track.  

In the fifties and sixties there 

was no such thing as track 

safety until people like Stephen 

Olvey, a medical student and 

racing fan volunteered to join 

the medical team at the Indian-

apolis 500.  

Health and safety has           

certainly improved throughout 

the years but still racing is        

one of the most dangerous 

sports in the world. Sadly last 

weekend 22-year-old French 

Formula 2 racer Antoine Hubert 

died at the Belgian Grand Prix 

which makes this bleak docu-

mentary even more topical and 

relevant today.  

Explosion after explosion and 

yet another driver is rushed    

into hospital but like the most 

addictive drug there is not a   

single driver, despite a broken 

body - who doesn’t long to get 

back to the race track as soon 

as possible.  

georgesavvides@hotmail.co.uk

T
he Lafayette family 

gather at their late 

father’s home in Arkansas 

to bury the hatchet and prepare 

the former plantation for an 

estate sale. Until, that is, they 

make a discovery which 

changes everything. Families 

are complex structures but       

trying to portray that on stage 

in an interesting and engaging 

way is not easy. I can site   

several examples where look-

ing at the family photo album 

would have been far more      

appealing and revealing. Thank- 

fully Branden Jacobs-Jenkins’s 

Appropriate (Donmar Ware-

house) is anything but and is 

a compelling piece of story-

telling that gets beneath the 

skin of a disputatious clan to 

expose differences that up to 

now have been unsaid. 

Dead daddy was a man who 

divided opinion. His offspring 

struggle to understand why he 

had acted in the way he did 

while alive. Toni (Monica Dolan), 

around whom much of the 

play revolves, will not have a 

bad word said about him. Not 

so her two older siblings, Franz 

(Edward Hogg) and Bo (Steven 

Mackintosh) who believe he 

was a little deranged, had 

prejudices that were intolerable 

and perhaps worst of all he 

cared far more about himself 

than his children. The disagree-

ments pale into insignificance 

when they make their hideous 

discovery, a book with photo-

graphs of countless black people 

who have been murdered. 

Suddenly perspective becomes 

everything, and they are forced 

to confront a whole new real-

ity. 

Jacobs-Jenkins gets this 

privileged, white family to       

engage in a seriously uncom-

fortable discourse about race. 

This about to be sold planta-

tion had been a place of tribu-

lation to many slaves, the 

morbid stench of which will  

follow them wherever they go, 

yet one by one they adopt a 

position that says so much 

about their desire to run away. 

Bo sees dollars and wants to 

sell the photographic evidence 

while Franz and fiancé River 

(Tafline Steen) set up a gold-

fish bowl therapy session which 

has hints of a seance. Although 

the emotions jerk suddenly, 

not giving enough time for the 

arguments to develop the  

writing shines a bright light on 

liberalism and its very uneasy 

relationship with racism.  

Director Ola Ince skilfully 

manoeuvres the minor writing 

glitches by allowing the simmer-

ing pot to boil over at just the 

right moments on Fly Davis’s 

eerily macabre set that is         

intensely evocative and in the 

darker moments appears like 

a mausoleum for the frazzled 

Lafayettes. Riveting drama 

excellently performed.  

Meanwhile Lisandro Finaglou 
continues to revel in the season... 

Prom 50 showcased quirky 

and quintessentially classical 

with the Orchestre de Paris, 

under the skilful baton of 

music director Daniel Harding, 

rising to the challenge with 

aplomb. Jörg Widmann’s 

Babylon Suite from his opera 

Babylon, is something akin to 

a Derek Jarman film in musical 

form. It starts with a simple  

accordion and then grows into 

a frenzy. It really is that crazy 

but thankfully it mellows into 

an eclectic blend of lyrical and 

brash. I loved the oompah band. 

I jest not. Again taken out of 

context from the whole opera 

did it no favours but it was a 

fascinating roller coaster listen. 

Prior to this there was a beauti-

ful rendition of Schumann’s 

Genoveva Overture and the 

second half was given over to 

Beethoven’s ‘Pastoral’, Sym-
phony No.6, heavenly music 

played immaculately. After all 

the earlier madness I was 

calm again. 

Meanwhile Prom 51 was all 

about Mozart, well almost. 

The Magic Flute, Die Zauber-

flote to the cognoscenti, is a 

wonderful piece of work. This 

version came from Glynde-

bourne in a semi-staged format, 

concocted by Donna Stirrup. 

After this experience I have 

vowed never to watch semi-

staged again. It was a farce 

and the visuals, costumes and 

set, dominated by giant pup-

pets, were all set in the Down-

town Abbey kitchens. Topical 

but tragic. Thankfully we had 

the maestro’s gorgeous music 

and some quality singing.      

The undoubted doyenne of 

proceedings was Caroline 

Wettergreen as Queen of the 

Night and she nailed that       

unforgettable aria in act two. 

Bjorn Burger also impressed 

as Papageno, a crisp baritone 

with excellent comic timing. 

Conductor Ryan Wrigglesworth 

kept his composure despite 

the on-stage shenanigans and 

as a result the Orchestra of 

the Age of Enlightenment, 

featuring some original period 

instruments, did what they do 

almost every time I hear them, 

played superbly. 

 

Appropriate -  

020 3282 3808 

 

Proms 2019 - 

www.bbc.co.uk/proms

Theatre Reviews 

George Savvides 
Barney Efthimiou

No escaping 

legacy 
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The preservation and protection of 
intergenerational family wealth  
is often high on the agenda for 

the families who have generated that 
wealth as well as the financial profes-
sionals and lawyers who advise them. 
When a relationship breaks down and 
divorce becomes a reality, this issue 
becomes even more prominent but by 
then it is sometimes too late to take steps 
to protect the assets that may have been 
built up over many generations. 

The answer is not to spend or transfer 
assets out of the other person’s reach 
at the start of or in the middle of divorce 
proceedings in order to try and avoid 
claims. This can lead to disastrous 
consequences in England and Wales. 
The answer is to consider these issues 
well in advance of any marriage or      
absent of any notion of separation and 
take steps to try and preserve wealth.  

This article looks at the steps that 
can be taken to preserve inter-genera-
tional wealth in an English family law 
context. It considers the use of Trusts, 
pre-nuptial and post nuptial agreements 
as well as other practical steps that 
can be taken to protect assets and 
therefore reduce risk.  

 
ENGLAND & WALES AND THE LAW 

 
England & Wales is sometimes       

described as the “Divorce Capital of 
the World” as it is perceived as making 
favourable financial orders for the 
spouse in the weaker financial position. 
A common law/discretionary approach 
is adopted which results in far reaching 
orders being made the type and extent 
of which are unheard of in many coun-
tries across Europe and the rest of the 
world. Unlike many countries, particularly 
throughout Europe, there is no codified 
law.  

England & Wales has no default 
marital regimes. In many other parts of 
the world, marital regimes often found 
in pre- nuptial agreements have an  
important role to play in clearly catego-
rising and defining precisely what       
assets will or will not form part of the 
marital pot for division on divorce. 
These documents will be binding. This 
is not the case in England & Wales, 
where pre-nuptial or post agreements 
can be ignored altogether or only imple-
mented in part, if the Court feels that 
this would result in an “unfair” outcome. 
That is not to say they are not still help-
ful tools.  

The starting point for the division of 
capital on divorce in England & Wales 
is the equal division of all assets gene-
rated by a couple during the marriage. 
This is known as matrimonial property 
and the sharing principle applies. It is 
not uncommon for the Court to move 
away from the 50/50 principle, if that 
share is deemed inadequate to meet 
the reasonable financial needs, particu-
larly for the weaker financial party who 
is also the primary carer for the children. 
Sometimes they receive a greater 
share than 50% of the marital assets 
when it is deemed by the Courts that 
additional money is required to meet 
their reasonable financial needs.  

England & Wales does not automa-
tically ringfence and exclude inherited 

assets, pre-marital assets, gifted        
assets and those generated after      
separation. If those assets are required 
to meet the reasonable needs of the 
weaker financial party, then they will be 
utilised. This therefore means that a 
spouse on divorce can potentially 
make a claim against long standing     
intergenerational money contained 
within trusts and other investments 
that were acquired long before the 
marriage. Many European and non-
European countries find this an           
extraordinary concept to digest.  

Pensions can also be divided in 
England (although where the pension 
is based might impact the scope for 
such orders being implemented)  

Maintenance orders can also be 
made for the soon to be ex -spouse as 
well as the children. Spousal mainte-
nance orders can last for many years 
post- divorce and sometimes even for 
joint lives, particularly where the weaker 
spouse has not worked for years, has 
either no pension provision or was never 
expected to do so. Many countries      
across the world allow maintenance 
for children but not for ex -spouses and 
where they do, spousal maintenance 
is typically only paid for a short period 
of time and not for years.  

England also has extremely onerous 
powers of financial disclosure. The 
Court can frequently look behind      
company and trust structures to see 
how they operate and to what extent a 
spouse or partner has influence over 
payments they receive from such        
assets (considering past as well as 
current activities of those entities). 
Further, Trust and company assets 
(and their true usage) can be investi-
gated thoroughly. Trustees or company 
directors might even be core third 
parties to proceedings or, witnesses in 
proceedings. 

The Court can alter the legal         
ownership of assets, including shares, 
property, pensions. It can also some-
times find Trusts to be a “sham” or that 
they should be set- aside. The terms 
of Trusts or direct assets paid from 
them can also be altered.  

It is therefore no surprise that many 
weaker financial parties therefore  
seek to have their divorces heard in 
England & Wales. 

 
JURISDICTION FOR DIVORCE IN 
ENGLAND & WALES 

 
There has to be a connection with 

England before the English Court will 
entertain a divorce case here. In order 
for someone to have sufficient connec-
tion to England & Wales to start divorce 
proceedings here they have to show: 

 
(a) Both spouses are habitually      

resident in England and Wales; or 
(b) Both spouses were last habit-

ually resident in England and Wales 
and one of them still resides there; or  

(c) The Respondent (i.e. the person 
receiving the divorce paperwork) is   
habitually resident in England and 
Wales; or  

(d) The Applicant (i.e. the person 
commencing the divorce proceedings) 
has resided in England and Wales for 

one year immediately prior to the        
Petition and is habitually resident in 
England and Wales; or  

(e) The Applicant is domiciled in 
England and Wales and has resided 
there for 6 months immediately prior to 
the divorce petitioner and is habitually 
resident there; or  

(f) Both spouses are domiciled in 
England and Wales. (Domicile is the 
equivalent of nationality in European 
terms).  

(g) Only if none of the above apply 
and neither spouse can bring a divorce 
in any other EU member state, then 
proceedings can also be started if 
either spouse (i.e. any one spouse) is 
domiciled in England & Wales on the 
date of the divorce petition.  

In essence, if either spouse is living 
in England & Wales, it makes it highly 
probably that divorce proceedings can 
be started there, but if both live here, 
England certainly has jurisdiction for 
divorce. 

  
SO WHAT CAN BE DONE TO        
PROTECT FAMILY WEALTH?  

 
Here is a list of some of the steps 

that can be taken by the person seek-
ing to protect and preserve their family 
wealth:  

(a) Seek specialist legal and financial 
advice early if there are English connec-
tions or English assets. By early this 
could be prior to any structuring of 
family wealth or if marriage is being 
contemplated (at least 6 months before 
the wedding). This could ultimately 
save a lot of money.  

(b) Try to look at maintaining some 
control over lifestyle spending during 
the marriage. Base spending upon an 
acceptable sum. Try to avoid setting 
precedents for higher maintenance or 
living costs as these could form the 
basis of sums being claimed on divorce. 
(Lifestyle is factored into what an      
English Court deems reasonable needs!) 

(c) Try to encourage your spouse to 
use their own income stream (if work-
ing) rather than being reliant on your 
funds or those you receive from a trust 
fund.  

(d) If payments are made from a 
Trust are made to you, then ensure their 
specific purpose is carefully recorded 
and consider loans from the Trust 
rather than gifts e.g. when buying 
properties and be careful about how 
the use of any property is described.  

(e) Keep Trust and company assets 
you do not wish to be considered as 
available assets for division on divorce, 
as separate as possible from personal 
funds. Assets held in Trust and/or in 
companies can be helpful, but only if 
they are commenced without contem-
plation of separation or to purposefully 
dissipate assets which would other-
wise be included in the pot for distribu-
tion upon divorce or separation.  

(f) Ensure that the trust funds or 
company’s assets and drawings are 
being treated exactly in accordance 
with the use described in the trust 
deed/letters of wishes and/or the      
companies’ Articles of Association or 
shareholders agreements. 

(g) If you are thinking of starting a 

company with your spouse, look at 
how the shares will be held and in 
which proportions or whether it’s better 
that only one of you is a shareholder. 
Also, define the roles in the company 
carefully etc. 

(h) If you are not yet married,        
consider sensitively whether there is a 
need to marry! This can be particularly 
important where one spouse has      
considerably greater wealth than 
another and where they might have 
been married previously and their new 
spouse might be keen to start a family 
early on in the relationship. The rights 
of cohabitants in England & Wales are 
very limited in comparison to those of 
married couples.  

(i) If you still wish to marry, consider 
a pre-nuptial agreement and or letters 
of wishes and or shareholders agree-
ments if one or both spouses are share-
holders of a company. Pre-nuptial 

agreements are not automatically 
binding in England however if there is 
a significant difference in the level of 
family wealth prior to the marriage it is 
definitely better for a couple to enter 
into one than not. They are given strong 
evidential weight if they are entered 
freely, with full knowledge of all material 
facts and with both parties having the 
benefit of legal advice.  

(j) Whilst it is better to enter into a 
pre-nuptial agreement prior to a        
marriage, if this is not possible and 
both parties agree, it is possible to 
record the intended financial arrange-
ments on divorce in a post nuptial 
agreement i.e. a document signed by 
the couple after the marriage. Again, 
these documents are not binding but 
will be given strong evidential weight 
in any divorce proceedings. Any such 
agreement will however require the full 
consent of the other party. 

As can be seen, having an early 
consultation with a family lawyer to 
identify risks in any family law matters 
is so important.  

If you would like legal assistance in 
relation to any of the matters set out 
above, please do not hesitate to contact 
me on 0203 178 1668 or email  
lucy.loizou@iflg.uk.com. Take a look at 
my firm’s website www.iflg.uk.com for 
further details about all of the family 
law services that we offer. My next 
show on London Greek Radio (103.3 
FM) will be on 11 September 2019 at 
7.15pm. 

 
About Lucy Loizou 

 
Lucy Loizou, is a Partner with the         

International Family Law Group LLP. 
She undertakes complex financial       
disputes and has acted for several 
high-profile individuals. She regularly 
lectures on areas of family law. 

Divorce and the use of trusts 
and pre/post nuptial agreements 
to preserve family wealth Lucy Loizou



In Cyprus over the weekend 

Omonia still unbeaten beat New 

Salamina 2-0 with both their 

goals coming in the second half 

through Mavrias in the 24th mi-

nute and Matt Derbyshire in the 

32nd minute. Second placed 

AEL on four points beat Enosis 

Neon Paralimniou 2-0 with both 

their goals coming in the sec-

ond half 50th minute Coelho 

and Avraam 60th minute. In the 

final game on Saturday Olym-

piakos drew with Doxa Katoko-

pia 1=1, Olympiakos goal com-

ing from Economides on the 

59th minute and Doxa equal-

ised in the 69th minute with 

Benjamin. 

In Sunday’s games AEK Lar-

naca beat Pafos away 2-0 in a 

very tough game that was level 

until the 60th minute when 

Surek was sent off leaving 

Pafos with ten men and AEK 

capitalised by scoring straight 

away with a penalty from Tri-

covski who then scored again 

from a penalty in added time to 

give AEK a vital win. 

The games Anorthosis v Apol-

lon and Ethnikos Achna v Apoel 

were postponed due to Apoel 

And Apollon playing European 

ties earlier in the week 

Michael Yiakoumi
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Omonia looking good on top  

in Cyprus

Cypriot connection strike twice 

to give Haringey Borough the win

George Aresti and Anthos Solomon
Haringey Borough, who eased to a two-nil victory 
over East Thurrock United. Both goals came in 
the first half,  from Cypriot internationals Anthos 
Solomon after ten minutes and Georgios Aresti 
a minute before half time. Four hundred and 
twenty were at Coles Park to watch it. 
Folkestone Invicta are sitting pretty at the top of 

the table one point ahead of Haringey Borough 
after a late Johan Ter Horst goal enabled a smash 
and grab at the Camping World Community Sta-
dium. The only two unbeaten sides in the Division 
were going head to head, and then there was 
one, as Horsham didn’t have time to find an 
equaliser. 

UK Cypriot Tottenham 

player Jack Roles 

loaned to Cambridge

Cambridge United competed 
the loan signing of Tottenham 
Hotspur youngster Jack Roles 
until 5th January. Roles is a 
right footed attacking player 
who has shown an eye for goal 
across a number of Totten-
ham’s academy and devel-
opment age groups, having 
been with Spurs from the age 
of six. 
Last season he registered eight 
goals in 19 appearances for the 
North London club’s devel-
opment side, and two goals in 
seven European appearances 

for Tottenham’s U19 UEFA 
Youth League side. Roles also 
featured in his first senior 
games for Tottenham over the 
summer, playing against Man-
chester United and Juventus in 
their pre-season tour of Asia for 
the International Champions 
Cup. 
UK Cypriot Jack Roles whose 
maternal grandparents are from 
Yialoussa in Cyprus has repre-
sented Cyprus U19, U23 and 
now trains with the senior Cy-
prus team.

UK Cypriots  selected to play for Cyprus  

national football teams

Anthony Georgiou Jack Roles Nicholas Tsaroulla Ruel Sotiriou

Antonis Vasiliou

Five UK Cypriots have beem selected to represent Cypriot football National teams, For the seniors to 

play Kazakhstan this friday are two Tottenham players Anthony Georgiou and Jack Roles both out on 

loan to Ipswich and Cambridge respectively. 

For the U21’s to play Norway and Holland selected are Nicholas Tsaroulla of Brentford and Ruel 

Sotiriou of Leyton Orient. 

For the U19’s Antonis Vasiliou of Barnet has been selected to play against Turkey and Austria. 

Its good to see that the Cyprus FA have recognised UK Cypriot football talent in the UK and maybe 

we will see more developing in the future. 

One UK Cypriot Jason Demetriou who plays for Southend FC is injured is a regular and has captained 

the national team and played for AEK Larnaca and Anorthosis in Cyprus, 

The first UK Cypriot to represent Cyprus and the most successful was Gregory Savva who was born 

in London from Croydon went and played for Omonia in Cyprus where he won several championships 

and trophies and went onto play for the Cyprus national side and then moved onto Olympiakos in 

Greece where again he won several championships and trophies.

The KOPA League kicks off this Sunday 8th September 2019. There will only be one division this season con-

sisting of eleven clubs as the oldest team in the community KLN nd Achna have withdrawn from the League. 

The teams that are playing in the league this season are Anorthosis, Pantel, New Salamis Under 23’s, Pana-

thinaikos, Olympia, Cinar, Apoel, Armenian Youth, Komi Kebir, Akanthou and Omonia.

KOPA League News
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 Community Fixtures
Saturday 7th September 2019 
The Emirates FA Cup 
First Round qualifying 
Haringey Borough v Herne Bay 
3pm Haringey Borough, CVS VAN HIRE 
STADIUM, (COLES PARK) White Hart Lane, 
London N17 7PJ 

Spartan South Midlands League 
Buckingham v St Panteleimon 

3.00pm Stratford Fields, Stratford Road, 

Buckingham MK18 1NY 

Broxbourne v New Salamis 

3.00pm Goffs Lane, Goffs Oak, Hertfordshire 

EN7 5QN 

Sunday 8th September 2019 

KOPA League 

Division One 

Anorthosis v Pantel 

10.00am Southbury Leisure Centre, 

192 Southbury Road, Enfield EN1 1YP 

New Salamis U23 v Panathinaikos 

11.30am Powerleague Enfield, Edmonton County 

School, Enfield, EN1 1HQ 

Olympia v Cinar 

10.15am Whittington Park, Holloway road,  

London, N19 4RS 

 

Apoel v Armenian Youth 

12.00pm Enfield Playing Fields, Great Cambridge 

Road, Enfield EN1 3SD 

Komi Kebir v Akanthou 

 10.15am Southgate School, Sussex Way,  

Barnet EN4 0BL

FA Vase Cup: 
New Salamis win in style

FA Vase First Qualifying Round 

New Salamis 4 – 0 Codicote 
Their first ever game in the FA Vase and they did not disappoint. 

The team as one performed with great determination from the first 

whistle to last to make sure they went through to round two. 

They dominated from era early on and were rewarded in the 11th 

minute when Courtney Austin burst through onto Andy Anastasiou’s 

through ball took a touch steadied himself and despatched his 

shot into the back of the net 1-0.  

Charlie Georgiou was causing havoc in the Codicote defence, and 

it was not long before they went further ahead. Richard Georgiou 

burst into the box and was brought down. Penalty !. He stepped 

up sent the keeper the wrong 2-0 on 18 minutes. The reds well on 

top.  

They then had another chance to go further ahead, again from the 

penalty stop, but this time the keeper made a fine save with his 

feet. They cruised the rest of the half and went in 2-0 up. 

The second half saw us start just like the first. 4 minutes into the 

half Richard burst into the area and slotted the ball home 3-0. 

Again they pushed and then were awarded a 3rd penalty of the 

game the Codicote number six was having a torrid game conceding 

all three penalties. This time Courtney stepped up and scored 

from the spot. 4-0, 53 minutes gone.  

They controlled the rest of the game and comfortably won 4-0. 

They now face Tower Hamlets FC in the second Qualifying Round 

on Friday 13th September 2019 at home at Enfield Town FC, 

Queen Elizabeth Stadium, Donkey Lane, Enfield, EN1 3PL 7.45pm 

Kick Off, 

They are hoping for a big crowd and hope the community comes 

out to support them. 

Scorers : Richard Georgiou 2, Courtney Austin 2 

Team : Tyler Forde, John Kyriacou, Andreas Cumunaj, Luke Durnin, 

Lee White, Andy Anastasiou, Richard Georgiou, Xavier Plowright, 

Charlie Georgiou, Deniz Mehmet, Courtney Austin. Subs : Matt 

Walsh, Mason Ellis, Connor Bancans, George Atkinson, Tyrese 

Reynolds, Antony Ioannou 

St Panteleimon lead three times but fail to win
St Panteleimon leading three times but lose game 4-3 in the FA 

Vase Cup 

Panteleimon must be kicking themselves after leading three times 

1-0 2-1 3-2 in this cup match but then went down to ten men and 

a penalty against them reduced the score to 3-2 and the North-

ampton team Long Buckby went onto win 4-3. 

Last year the Saints beat Long Buckby 4-1 and reached the first 

round proper but this time they were out in the qualifying stages. 

,St Panteleimons goals were scored by Noyan Tajbakhsh 2 and 

Robert Katsikas. 

The only consolation they have is that they are still top of the 

Spartan South Midlands football League which is a feeder to the 

Isthmian league. 

St Panteleimon are top unbeaten 13 points after five games in 

second place on same points and an inferior goal difference are 

Ampthill Town. 

Followed by Shefford Town on  

12 points,Enfield Borough on 11 points,New Salamis and Rayners 

Lane on 10points. Then three teams on nine points Winslow United 

, Stotford and Langford on nine points. 

Six teams get promoted so St Panteleimon and our other 

community team New Salamis are doing well. 

• Photos Alexios Gennaris 



Liverpool’s perfect start to the season continued with a 3-0 win at 
Burnley, a club-record 13th successive Premier League victory 
that quickly displaced Manchester City, 4-0 conquerors of Brighton 
& Hove Albion, at the top of the table. 
At Turf Moor, Liverpool took the lead on 33 minutes when Trent Al-
exander-Arnold’s cross looped off Chris Wood’s head into the far 
corner of the net, with Sadio Mane and Roberto Firmino also scor-
ing in another impressive performance. 
City’s win was even more emphatic and never in doubt from the 
moment Kevin de Bruyne put them ahead in the second minute. 
With Sergio Aguero scoring twice to keep up his record of scoring 
in each of City’s four league games and substitute Bernardo Silva 
netting with his second touch. 
United failed to take advantage of their numerical superiority at 
Southampton where the home side played the final 17 minutes 
with 10 men after defender Kevin Danso was sent off for a second 
yellow card. 
Although United took the lead through Daniel James, who reg-
istered his third league goal of the season with a fine strike, Danish 
centre back Jannik Vestergaard headed the equaliser on 58 mi-
nutes. 
Third-placed Leicester continued their excellent start to the season 
with a 3-1 win over Bournemouth, with Jamie Vardy involved in all 
the home team’s goals. The striker scored twice and made a third 
for Youri Tielemans to complete a memorable week in which it 
was announced his wife is pregnant for the fifth time. 
There was more controversy at Selhurst Park where referee Kevin 
Friend disallowed a late equaliser for alleged simulation by Jack 
Grealish. 
Chelsea manager Frank Lampard looked close to securing his 
first home win of the season after Tammy Abraham scored twice 

in the first half but the promoted visitors showed plenty of fight to 
snatch a point with a strike from Callum Robinson and a late own 
goal from Kurt Zouma. 
Bottom side Watford, who had lost their first three games, eased 
some of the pressure on manager Javi Gracia by scraping a point 
in the 1-1 draw at Newcastle United. 
Arsenal strikers Pierre-Emerick Aubameyang and Alexandre La-
cazette inspired a stirring comeback against rivals Tottenham Hot-
spur to salvage a 2-2 draw in a thrilling north London Premier 
League derby on Sunday. 
The visitors took a 10th minute lead when Eriksen knocked the 
ball into an empty net on the rebound, Tottenham were then 
awarded a penalty for a clumsy foul by Granit Xhaka on the lively 
Son Heung-min and Kane converted in the 40th minute to put 
Spurs on track for a first league win on enemy territory in nine 
years. However, Arsenal’s France striker Lacazette halved the def-
icit right before halftime with an emphatic strike after controlling 
an exquisite pass from the club’s record signing Nicolas Pepe. 
An equaliser looked ever likelier and duly arrived when Gabon 
striker Aubameyang prodded a lofted pass from Matteo Guendouzi 
into the net in the 71st minute, scoring a third goal in four Premier 
League games this season. 
Richarlison scored twice and Alex Iwobi netted his first league 
goal to hand Everton a thrilling 3-2 win over Wolverhampton Wan-
derers in an electrifying Premier League encounter at Goodison 
Park on Sunday. 
Wolves gifted the home side the opening goal in the fifth minute, a 
defensive mix-up between defender Conor Coady and goalkeeper 
Rui Patricio presenting the ball to Richarlison, who thumped a 
bouncing shot into the net. 
Everton were equally generous four minutes later as Adama Traore 

sent a low ball into the box and defender Seamus Coleman stopped 
it in front of the goal, teeing it up for Romain Saiss to poke home 
the equaliser.  
Iwobi put his side ahead again three minutes later, rising to send 
Gylfi Sigursson’s header flying past Patricio.  
Wolves looked to be running out of steam in the second half until 
Raul Jimenez stooped to head home a flick-on from a long throw 
to put them level again.Richarlison secured all three points for the 
home side in the 80th minute, out-jumping Willy Boly to give his 
side the lead for the third time. 
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Premier League : Liverpool top and unbeaten

Van Dijk is the first defender to 
win the award, beating Cristiano 
Ronaldo of Juventus and 
Barcelona’s Lionel Messi who 
have won the award, estab-
lished in 2010, five-times be-
tween them. 
The 28-year-old Netherlands 
centre back has transformed 
Liverpool’s defence since join-
ing them from Southampton in 
January, 2018 for a then world 
record fee of 75 million pounds 
($92.08 million) for a defender 
with his physical presence and 
superb reading of the game. 
Van Dijk seen here with our Mi-
chael Yiakoumi began his ca-
reer in his homeland with Gron-
ingen and moved to Scottish 
club Celtic before heading to 
the Premier League. 
Van Dijk had earlier picked up 
the Champions League De-
fender of the Season award. 
Bronze, the former Manchester 
City woman attacking fullback, 
enjoyed a successful season, 
winning the Champions League 
with Lyon and reaching the 
World Cup semi-final with Eng-
land. 

She finished ahead of club team 
mates Ada Hegerberg of Nor-
way and Amandine Henry of 
France. 
“I’m ecstatic and super humbled 
to have won the award up 
against two fantastic players 
who I know really well at Lyon; 
two great girls, great players. 
“I want to say huge thanks to 
the Lionesses, the England 
team. We had a great summer 
and I don’t think I would have 
won this award if it wasn’t for 
them,” she said. 
Following are the award 
winners who were honoured by 
UEFA during the Champions 
League draw in Monaco. 
UEFA Men’s Player of the Year: 
Virgil van Dijk (Liverpool) UEFA 
Women’s Player of the Year: 
Lucy Bronze (Olympique Lyon-
nais) Best players of the 
2018/19 Champions League 
Goalkeeper: Alisson Becker 
(Liverpool) Defender: Virgil van 
Dijk (Liverpool) Midfielder: Fren-
kie de Jong (Ajax) Forward: 
Lionel Messi (Barcelona) 
UEFA President’s Award: Eric 
Cantona 

Dutch Liverpool star 
Van Dijk picks up UEFA 
player of the year

Eastleigh 1-2 Barnet 
A stoppage time winner from 
Shaquille Coulthirst gave the 
Bees all three points in an en-
tertaining game in Hampshire. 
but the skippers strike was 
palmed wide by the Eastleigh 
keeper.  
After 16 minutes the Bees took 
the lead through Jack Taylor as 
he superbly bent the ball into 
the top left corner, it was a su-
perb strike from the 21 year old.  
At the start of the second half, 
a superb block from Harry Tay-
lor denied the hosts the leveller 
as the midfielder threw himself 
at Barnett’s powerful drive.  
Barnet had two golden chances 
on the hour mark, firstly Akinola 
did well to create space to meet 
J Taylor’s cross but his header 
was straight at Stryjek. A minute 
later the Eastleigh keeper made 
a superb stop at point blank 
range as Josh Walker wriggled 
away from the defence and fired 
at goal.  
With 20 minutes to play the 
Bees were pegged back as the 
ball broke to McKnight six yards 
out and he coverted past Loach 

to level the scores.  
Dan Sparkes nearly put his side 
back infront as he curled a bril-
liant free-kick just wide of the 
post from 25-yards-out.  
With five minutes to go the 
hosts were reduced to 10 men 
as Smart was shown a second 
booking for simulation as he 
went down too easily in the 
eyes of the referee.  
With time running out there was 
a chance for Akinola as he burst 
through on goal but his lofted 
effort went over the bar as lifted 
it over the onrushing keeper.  
The Bees found the winner in 
the fourth minute of added on 
time as substitute Shaquile 
Coulthirst tapped home from 
Sparkes’ cross after Stryjek 
dropped a long ball into the 
area.  
The Bees now have a short 
break until their next game as 
they take on Maidenhead at 
The Hive, where they will look 
to buld on the first month of the 
season where they have lost 
just once.

Barnet are back to  
winning ways

Greek giants struggle 
in the Super League

Greek soccer’s giants have 
made a wobbly start in the new 
Super League 1 championship, 
while teams such as Xanthi and 
promoted Volos have stolen the 
show so far. 
Double winner PAOK and 
Champions League challenger 
Olympiakos may have doubled 
up their wins on Sunday, but did 
so with unexpected difficulty, 
while Xanthi and Volos have 
also made it two out of two. 
Meanwhile, big names such as 
Panathinaikos, AEK and Aris 
have been suffering. 
Bottom team Panionios, that 
has started the league on minus 
six points due to financial irreg-
ularities last season, troubled 
PAOK at Toumba, but the Thes-
saloniki team eventually won 2-
1 through a late Karol Swiderski 
goal. Former Arsenal striker 
Chuba Akpom had given PAOK 
the lead before Sotiris Tsiloulis 
equalized for Panionios. 
Olympiakos also had a hard 
time beating Larissa 1-0 away, 
having Mathieu Valbuena to 
thank for his early penalty kick. 

Panathinaikos and Aris are on 
one point from two games after 
following up their draws in 
Round 1 of the league with de-
feats on Saturday. The Greens 
suffered a 3-1 shock loss at 
home to OFI, while Aris went 
down 1-0 at Volos: the league’s 
new boys are now on six points 
from two games, along with 
Xanthi that saw off Panetolikos 
2-1 away. 
At Tripoli AEK got its first win of 
the season beating Asteras Tri-
polis 3-2 away. AEK’s Nelson 
Oliveira canceled out Luis Fer-
nandez’s opener in the first half, 
and Asteras’s Jeronimo Bar-
rales leveled again the score 
after Marko Livaja’s strike. Si-
moes scored in injury time to 
give AEK and its caretaking 
coach Nikos Costenoglou all 
three points. 
Ex-Everton Apostolos Vellios 
scored a stunning goal to give 
Atromitos a point in the 2-2 
draw at Lamia on Sunday, as 
he scored with a sideways bi-
cycle kick from just one meter 
inside the box. 



25      | Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2019

5ον ετήσιο ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Σούλλα Θεωρή
(από την Έγκωμη Λευκωσίας)

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 08.09.2019, στην Εκκλησία της Παναγίας, 

Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB, το 5ον ετήσιο μνημόσυνο 

της πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, 

αδελφής και θείας 

Σούλλας Θεωρή 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Ο σύζυγος Κόκος Θεωρή από την Καλοψίδα, παιδιά: Μαρία και 

Πέτρος, εγγόνια: Αναστασία και Robert, αδέλφια: Σταυρούλλα, 

Μάρω, Γιάννος και Κούλλα, γαμπροί: Κυριάκος και Κόκος, 

αδελφότεκνα και λοιποί συγγενείς.

The 5th year memorial service for our beloved and unforgettable wife, 

mother, grandmother, sister and auntie 

Soulla Theori 
will take place on Sunday 08.09.2019, at the Greek Orthodox Church 

of St. Mary’s Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB. 

Relatives and friends are invited to attend. 

Her husband George, daughter Maria, son Peter, grandchildren: 

Anastasia and Robert, sisters: Stavroulla, Maro and Koulla, 

brother John, brothers-in-law: Kyriacos and George 

and other relatives. 

Soulla Theori 
(from Engomi Nicosia)
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Ελένη Παναγιώτου Eleni Panayiotou

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ † DEATΗ ANNOUNCEMENT

Passed away on Wednesday 28.08.2019 

at the age of 87. 

She came to England in 1960. 

Eleni leaves 4 sons: Peter, John, Jake and 

Angelo, 4 daughters-in-law, 13 grandchildren, 

14 great-grandchildren, 4 sisters, 

one brother, relatives and friends. 

The funeral will take place on Wednesday 

11.09.2019 at 11.30am 

at the Greek Orthodox Church of 

St. John the Baptist, 

Wightman Road, London N8 0LY 

and the burial at New Southgate Cemetery 

at 1.30pm. 

The wake will take place at the 

Penridge Suite, 

470 Bowes Road, New Southgate, 

London N11 1NL. 

Tel: 07721 771 771 Peter

Απεβίωσε την Τετάρτη 28.08.2019, 

η Ελένη Παναγιώτου 

σε ηλικία 87 ετών. 

Η εκλιπούσα ήρθε στην Αγγλία το 1960. 

Αφήνει 4 υιούς: Παναγιώτη, Γιαννάκη, Ιάκωβο 

και Άγγελο, 4 νύφες, 13 εγγόνια, 

14 δισέγγονα, 4 αδελφές, 1 αδελφό 

καθώς και πολλούς άλλους συγγενείς 

και φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει την Τετάρτη 11.09.2019 

και ώρα 11.30πμ 

από την Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, 

Wightman Road, London N8 0LY 

και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate 

η ώρα 1.30μμ. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο Penridge Suite, 

470 Bowes Road, New Southgate, 

London N11 1NL. 

Τηλ. οικείων: 07721 771 771 Peter

(from Ayios Theodoros Karpasias)(από τον Άγιο Θεόδωρο Καρπασίας)

11.08.1932 – 28.08.2019

Αγαπημένε μας, 

Πάει ένας χρόνος που μας έφυγες. Αυτή τη φορά 

το ταξίδι σου μακρύ και δυστυχώς  το τελευταίο 

σου ταξίδι χωρίς επιστροφή αυτή τη φορά. 

Η απουσία σου, όσο προχωρεί ο χρόνος, γίνεται 

πιο αισθητή και ο πόνος μας μεγάλος. Άδικα σε 

περιμένουμε να γυρίσεις το κλειδί στην πόρτα και 

να μπαίνεις γελαστός και ευτυχισμένος στη 

ζεστασιά του σπιτιού μας και στη θερμή αγκαλιά 

των αγαπημένων σου, συζύγου, θυγατέρων, 

εγγονιών και γαμπρών σου. 

Δυστυχώς αυτή τη φορά δεν πήρες εισιτήριο μετ’ 

επιστροφής αγαπημένε μας σύζυγε, στοργικέ 

πατέρα και γλυκύτατε παππουλή, Τάκη. 

Με αγάπη η αγαπημένη σου Λουκία, οι κόρες 

σου Δάφνη, Τάνια, τα εγγόνια σου: Ειρήνη, 

Χριστιάνα, Λουκάς και Ιωάννα, οι γαμπροί σου: 

Γιάννης, Γιάννης, Ίμραν.

Νεκρολούλουδα    ΤΑΚΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΗΣ

Απεβίωσε την Τετάρτη 28.08.2019, η Βέρα Ηροδότου 

σε ηλικία 73 ετών. 

Αφήνει τον σύζυγό της Σωκράτη την κόρη της Μαρία, 

τη νύφη της Μαρία, 6 εγγόνια, 4 δισέγγονα, 3 αδελφές 

και 1 αδελφό (βρίσκονται στην Κύπρο), συγγενείς και 

φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει την Πέμπτη 19.09.2019 και ώρα 

1.00μμ από την Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, Τown 

Road/Logan Road, London N9 0LP και η ταφή στο 

κοιμητήριο του Edmonton, Church Street, London 

N9 9HP η ώρα 2.30μμ. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο κοιμητήριο. 

Τηλ. οικείων: 07504 133 335 / 020 8887 0434

† AΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Βέρα Ηροδότου
(από τον Πύργο Λεμεσού)
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Passed away on Tuesday 13 August 2019 at the 

age of 92. 

He leaves 3 children: Chris, Maria, Michael and 

7 grandchildren. 

The funeral will take place on Friday 13.09.2019 

at 12:30pm at the Greek Orthodox Church of 

Ss Constantine & Helen, 69a Westow Street, 

Upper Norwood, London SE19 3RW and the burial 

at Bandon Hill Cemetery, Plough Lane, Wallington, 

SM6 8JQ. 

There will be a donation box for the Alzheimer’s 

Society.  

† DEATH ANNOUNCEMENT

George Christodoulou 
(From Meniko, Nicosia)

Κώστα Πιερίδη και της θυγατέρας του Μαργαρίτας

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη τους όπως παρευρεθούν.

Η σύζυγος/ μητέρα: Barnadette, παιδιά/ αδέλφια: 

Αντρούλλα, Κυπρούλλα, Κωνσταντίνος, Γιώργος 

             και αδελφή/ θεία: Χριστούλλα.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Κύπρου Πιερίδη 

(Κοκκινοτριμιθιά - 12ον ετήσιο μνημόσυνο) 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 08.09.2019, στην Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, 

Wightman Road, London N8 0LY, το  μνημόσυνο των πολυαγαπημένων και αξέχαστών μας  

(9ον ετήσιο μνημόσυνο)

Θυγατέρα: Χριστούλλα, 

νύφη Bernadette, εγγόνια: Αντρούλλα, 

Κυπρούλλα, Κωνσταντίνος και Γιώργος.

Απεβίωσε την Παρασκευή 30.08.2019, η Αντριανή Δημητρίου σε ηλικία 

87 ετών. 

Η εκλιπούσα ήρθε στο Λονδίνο με την οικογένειά της μετά τον πόλεμο 

του 1974 και δούλεψε σκληρά με τον σύζυγό της Ιάκωβο. 

Η Αντριανή ήταν ένας αξιαγάπητος άνθρωπος και έχαιρε αγάπης και 

εκτίμησης από όλους όσοι τη γνώριζαν, δεν είχε ποτέ κακό λόγο για 

κανένα. Η οικογένειά της ήταν όλη η ζωή της. 

Αφήνει τον σύζυγό της Ιάκωβο (Γιακουμή), 8 παιδιά: Δέσποινα, Βικτώρια, 

Αναστασία, Παναγιώτα, Δήμητρα, Μιχάλη, Δημήτρη, Κόκο, 21 εγγόνια, 

16 δισέγγονα, 5 γαμπρούς, 2 νύφες και πολλούς άλλους συγγενείς και 

φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει την Παρασκευή 13.09.2019 και ώρα 10.30πμ από 

την Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, Τown Road/Logan Road, London 

N9 0LP και η ταφή στο κοιμητήριο του Edmonton, Church Street, 

London N9 9HP. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο Cypriot Community Centre, Earlham Grove, 

Wood Green, London N22 5HJ. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για το Alzheimer’s 

Society και το Marie Curie Cancer Research. 

Τηλ. οικείων: 07939 678 203 / 020 8803 4348 

Αντριανή Δημητρίου

† AΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

(από το Γεράνι Αμμοχώστου)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Φωτεινή Νικόλα 
(από το Βαθύλακα)

 
Απεβίωσε την Τρίτη 27.08.2019, η Φωτεινή Νικόλα σε ηλικία 81 ετών. 

Η εκλιπούσα ήρθε στην Αγγλία το 1954. 

Αφήνει τον σύζυγό της Νίκο, 2 υιούς: Παναγιώτη και Γιώργο, τη νύφη της Ήβη, 2 εγγόνια: 

Elaina και Αντρέα, συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει την Τετάρτη 18.09.2019 και ώρα 12.30μμ από την Εκκλησία 

Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, London N8 0LY και η ταφή στο κοιμητήριο 

του New Southgate. 

H παρηγοριά θα δοθεί στην οικία της εκλιπούσας. 16.12.1937 – 27.08.2019
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Απεβίωσε την Τρίτη 20.08.2019, σε ηλικία 78 ετών. 

Αφήνει τη σύζυγό του Μαρία, 3 παιδιά: Αντρούλλα, Στέλλα 

και Χριστοφή, 6 εγγόνια: Marianna, Andrew, Kristiana, 

Joanna, Zoe και Alexander, αδέλφια (βρίσκονται στην 

Κύπρο), αδελφότεκνα, συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Πέμπτη 12.09.2019 και ώρα 

12.30μμ από την Εκκλησία των Αγίων Αντωνίου του 

Μεγάλου και Τιμίου Προδρόμου, 1 Sussex Way, Holloway, 

Islington, London N7 6RT και η ταφή στο κοιμητήριο του 

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

Η παρηγοριά θα δοθεί στο χολ της Εκκλησίας. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για 

φιλανθρωπικούς σκοπούς. 

Τηλ. οικείων: 07956 845 675

† AΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Γιαννής Λάμπρου Ιωακείμ
(από την Αγία Τριάδα Γιαλούσας)

13.02.1941 - 20.08.2019

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 08.09.2019, 

στην Εκκλησία των Αγίων Πάντων, Camden 

Street, London NW1 0JA, το 10ον ετήσιο 

μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και αξέχα -

στού μας συζύγου, πατέρα και παππού 

Χρυσόστομου Γαβριήλ Ττόκου 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του 

όπως παρευρεθούν. 

Η σύζυγος Ελένη, παιδιά: Αντρέας, Μαρία και 

Γαβριήλ, εγγόνια και λοιποί συγγενείς.

Χρυσόστομος Γαβριήλ Ττόκου
(Λεμεσό)

Η «Παροικιακή» εκφράζει 
τα βαθιά της συλλυπητήρια 

σε όλους τους οικείους 
των αποθανόντων.

 † ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 08.09.2019, στην Εκκλησία του Αγίου 

Ελευθερίου, 113 Ruckholt Road, Leyton, London E10 5NS, το 9μηνο 

μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας συζύγου, πατέρα και 

παππού 

Γιώργου Βουτουρίδη 
(Λεμεσό) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Η σύζυγος Νίτσα και υιός Τάσος.

Απεβίωσε τo Σάββατο 24.08.2019, μετά 

από 2½ χρόνια πάλης με την επάρατη νόσο 

ο Κώστας (Cos) Μιχαήλ σε ηλικία 37 ετών. 

Η κηδεία του θα γίνει την Πέμπτη 

12.09.2019 η ώρα 10.00πμ από την 

Εκκλησία της Παναγίας, Trinity Road, Wood 

Green, London N22 8LB και η ταφή στο 

Trent Park Cemetery, Cockfosters Road, 

London EN4 0DZ. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται 

εισφορές για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

† AΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Κώστας (Cos) Μιχαήλ

Έ
φυγε από τη ζωή σε ηλικία 

71 ετών, ο διαπρεπής σκι-

τσογράφος, Διογένης Κα-

μένος, όπως ανακοίνωσε το 

Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ. 

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της 

ΕΣΗΕΑ ανακοινώνει με θλίψη την 

απώλεια του πολιτικού γελοιογρά-

φου Διογένη Καμένου, ο οποίος 

«έφυγε» χθες (Πέμπτη 29/8/2019) 

από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών», 

αναφέρεται στην ανακοίνωση.  

Ηταν γεννημένος το 1948 στη Λε-

μεσό. Ξεκίνησε να σπουδάζει Ια-

τρική στην Αθήνα αλλά γρήγορα 

τον κέρδισε η γελοιογραφία. 

Δούλεψε σε διάφορα περιο-

δικά και εφημερίδες και έγινε 

ιδιαίτερα γνωστός και αγαπη-

τός στο ελληνικό κοινό από 

την πρωτοποριακή σειρά κό-

μικς με τίτλο «Μήτσος και Κα-

τινάκι» που δημοσιευόταν 

στην «Ελευθεροτυπία» στα 

πρώτα χρόνια της Μεταπολί-

τευσης. 

Το πρωταγωνιστικό του 

ντουέτο, ένα τυπικό μικροα-

στικό ζευγάρι που πάσχιζε να 

«επιβιώσει» στην Ελλάδα της 

Δεξιάς διατηρώντας την αξιο-

πρέπειά του και προσπαθώ-

ντας να εκφράσει προ - 

οδευτικές ιδέες αλλά με ατέ-

λειωτες αντιφάσεις στην κα-

θημερινότητά του, αντανα- 

κλούσε τις αντίστοιχες κοινωνικές 

αντιφάσεις της εποχής με άφθονο 

χιούμορ. 

Ο σχολιασμός του Καμένου 

ήταν πάντα βαθύτατα πολιτικός 

είτε αφορούσε τις σχέσεις των δύο 

φύλων με τον υποτιθέμενο 

«μάτσο» Μήτσο και την άγουρη 

«φεμινίστρια» Κατίνα σε διαρκή 

διαμάχη είτε αφορούσε την οικο-

νομική πραγματικότητα και τα συ-

νεχή μέτρα των κυβερνήσεων της 

Νέας Δημοκρατίας στις τελευταίες 

μέρες της καραμανλικής της εκδο-

χής. 

Από τα πρόσωπα που συνανα-

στρέφονταν με το ζευγάρι, πιο 

«δημοφιλής» ήταν η μισητή φασί-

στρια κυρία Μπαρούφου του 

επάνω ορόφου που, έστω κι αν 

δεν φαινόταν ποτέ το πρόσωπό 

της στα σκίτσα του Καμένου, ο 

Μήτσος ένιωθε στο πετσί του και 

στο κεφάλι του τα αντικείμενα που 

του πετούσε. Ανάμεσά τους κάκτοι 

στο σχήμα του αγκυλωτού σταυ-

ρού, πορτρέτα του Χίτλερ κ.ά. 

Ο Διογένης Καμένος συνέλεξε 

όλο το υλικό από τις περιπέτειες 

του Μήτσου και της Κατίνας σε έξι 

τόμους («Μήτσος κε Κατινάκι», 

«Κατινάκι το… Κατινάκι», 

«Κατινάκι… τηλέφωνο», 

«Μάνα γιατί μ’ έκανες 

κοντό!», «Μήτσος vs Μπα-

ρούφου», «Κατινάκι τι θα 

φάμε;») που κυκλοφόρησαν 

από τις εκδόσεις Ακμων 

(1978) και συνέχισε από 

τότε να δημιουργεί γελοι-

ογραφίες στην «Ελευθερο-

τυπία» μέχρι τον Δεκέμβριο 

του 2010 και να λαμβάνει 

μέρος σε πολλές ομαδικές 

εκθέσεις στην Ελλάδα και 

στο εξωτερικό. 

Παράλληλα με την εργα-

σία του στην «ΕΛΕΥΘΕΡΟ-

ΤΥΠΙΑ», συνεργάστηκε και 

με άλλες εφημερίδες όπως 

με την «ΕΞΟΡΜΗΣΗ», την 

«ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΠΡΩΙΝΗ» και τη 

«ΣΑΤΥΡΙΚΗ» καθώς και στον πε-

ριοδικό Τύπο, σε έντυπα όπως το 

«ΓΚΟΛ», το «ΤΡΑΣΤ ΤΟΥ ΓΕ-

ΛΙΟΥ», το «MAD», με ευφάντα-

στες και αξιοσημείωτες εικονο - 

γραφήσεις και κόμικς. 

Ο Διογένης Καμένος υπήρξε 

ένας εξαιρετικά ταλαντούχος 

επαγγελματίας αλλά και ένας ιδι-

αίτερα συμπαθής άνθρωπος, αγα-

πητός στους συναδέλφους και 

τους συνεργάτες του. Διακρινόταν 

για την αισιοδοξία του και αντιμε-

τώπιζε τις αντιξοότητες πάντοτε με 

χαμόγελο, ενώ, καθ’ όλη την πο-

ρεία του, επέδειξε ήθος, αξιοπρέ-

πεια και συναδελφική αλληλεγγύη. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της 

ΕΣΗΕΑ αναφέρει στην ανακοί-

νωσή του, ότι «αποχαιρετά τον 

εκλεκτό συνάδελφο και συλλυπεί-

ται βαθύτατα τη σύζυγο του Αγγε-

λική και τα παιδιά του Ειρήνη και 

Δημήτρη για την μεγάλη απώλειά 

τους». 

Ο τόπος και ο χρόνος της κη-

δείας του Διογένη Καμένου θα 

γνωστοποιηθούν με νεώτερη ανα-

κοίνωση. 

Έφυγε από τη ζωή ο Κύπριος γελοιογράφος 

που διακρίθηκε στην Ελλάδα
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† MEMORIAL SERVICE

The second annual memorial service of our beloved husband, father, son, brother and bappou Joe, took place 

01.09.2019 at the Greek Orthodox Church of St. Nektarios. We would like to thank all those who attended the memorial. 

You left and forgot to tell us how to live without you. 

But you did leave us all with many wonderful memories, crazy stories and jokes only you could tell.                      

We miss your handsome face, your cheeky grin, your chuckle and infectious laugh. 

We miss your advice, your positive ways but most of all we miss your voice and wish we could hear it again. 

We talk about you and to you everyday Joe and pray that you can hear us. 

You were so brave, although you said we were the brave ones, we are still trying to be strong as you asked us to be, 

but a piece of our hearts lives in Heaven with you. 

We love you still and forever more 

Dawn and Emily and all your loved ones. 

A great man is one who leaves others at a loss after he is gone. 

Joseph Demetrios Anastasi “JOE”

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Αριστόδημος Γεωργίου 
(από το Καλό Χωριό Λεύκας, κάτοικος Kensal Rise)  

Απεβίωσε το Σάββατο 24.08.2019, ο Αριστόδημος Γεωργίου σε 

ηλικία 87 ετών. 

Ο εκλιπών γεννήθηκε 30.11.1931 στο Καλό Χωριό Λεύκας, ήρθε 

στην Αγγλία το 1955 και ως οικοδόμος που ήταν όλα αυτά τα χρόνια, 

απέκτησε πολλούς φίλους και έχαιρε αγάπης και εκτίμησης. 

Αφήνει τη σύζυγό του Παναγιώτα, 65 χρόνια έγγαμου βίου, 3 κόρες: 

Μαρία, Ξενούλλα, Αντρούλλα, 8 εγγόνια και 8 δισέγγονα. 

Η κηδεία του θα γίνει τη Δευτέρα 16.09.2019 και ώρα 12.30μμ από 

τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου, 60 Godolphin Road, 

London W12 8JW και η ταφή στο Kensal Green Cemetery, Harrow 

Road, London W10 4RA η ώρα 2.20μμ. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στην οικία του εκλιπόντος.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Aristodimos Georgiou 
(from Kalo Chorio Lefka, Cyprus)    

Aristodimos Georgiou of Kensal Rise, age 87, died peacefully on 

Saturday, 24th August  2019.  Born on 30th November, 1931 in 

Kalo Horio, Lefka, on the beautiful island of Cyprus, he came to 

England in 1955. In his long career as a builder he made many 

good friends and was well respected.   

Aristodimos is survived by his beloved wife of 65 years Panayiota, 

his three daughters, Maria, Xenoulla and Androulla, his eight 

grandchildren and eight great-grandchildren.  

A funeral will be held at St. Nicolas Greek Orthodox Cathedral, 

60 Godolphin Road, White City, London W12 8JF on Monday 

16th September, 2019 at 12:30 p.m., followed by a graveside 

service at Kensal Green Cemetery, Harrow Rd, Kensal Green, 

London W10 4RA,  at 2:20 p.m. Wake to follow at family home.

He will be deeply missed and 
his memory will be cherished by 
his extended family and friends.
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Celebrating 45 years of

 

Dinner & Dance 
on Sunday 3rd November 2019 

at the Regency Banqueting Suite, 

Bruce Grove, London N17 6UL 
 
Save the date!

YEARS


