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Πιέσεις προκειμένου να διερευνή-
σει την πιθανότητα άσκησης δίω-
ξης εναντίον των 12 Ισραηλινών 
που κρατήθηκαν στην Κύπρο ως 
ύποπτοι για ομαδικό βιασμό 
19χρονης Βρετανίδας... 

Σελ 7

Από ανατροπή σε ανατροπή
Έκρηξη βομβιστικού μηχανισμού 
σημειώθηκε τη Δευτέρα στη Β. Ιρ-
λανδία. Έλαβε χώρα στη γέφυρα 
«Wattle» και φαίνεται πως είχε 
στόχο αστυνομικούς... 
 

Σελ 6

«Ξύπνησε» ο εφιάλτης
Επιστολή προς την εταιρεία ανά-
πτυξης του Κινγκς Κρος απέ-
στειλε ο δήμαρχος επισημαίνο-
ντας ότι η χρήση τεχνολογίας 
αναγνώρισης προσώπων ενδέ-
χεται να είναι παράνομη.... 

Σελ 6

Αντιδράσεις στο Λονδίνο

Επίθεση κατά βουλευτών 
από Τούρκους του Λονδίνου 
επειδή μιλούν για εισβολή!

ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΟΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΜΕ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

σελ 4

«ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΣΤΕΝΑ» ΔΗΛΩΝΕΙ ΣΤΗΝ «Π» Ο ΥΠΕΞ ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

Θολό το τοπίο στο Κυπριακό

Μπλοφάρει ή είναι 
απλά... επικίνδυνος;

σελ 5

ΑΝΑΣΤΑΤΗ Η ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ NO DEAL (σελ 2)
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Ανάστατη η παροικία μετά το νέο «κτύπημα» 
της κυβέρνησης του Μπόρις Τζόνσον

Η ΝΤΑΟΥΝΙΓΚ ΣΤΡΙΤ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΤΕΛΙΚΑ ΟΥΤΕ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ

Η έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου θα φέρει ενώπιον 
των κομμάτων ένα πακέτο νόμων για τη διαχείριση της εξόδου του 
Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να έχει επι-
τευχθεί συμφωνία. Με το πακέτο αυτό θα κλείσουν και οι τελευταίες εκ-
κρεμότητες. Το Brexit θα είναι ίσως το πρώτο θέμα με το οποίο θα 
ασχοληθεί το νομοθετικό σώμα, ενώ το ζήτημα βρίσκεται ψηλά στις 
προτεραιότητες της κυβέρνησης. 

Στις 31 Οκτωβρίου εκπνέει η παράταση που έχει δοθεί από τις Βρυ-
ξέλλες ώστε το Βρετανικό Κοινοβούλιο να επικυρώσει τη συμφωνία 
αποχώρησης. Η ρητορική του πρωθυπουργού Τζόνσον (ζητά επανα-
διαπραγμάτευση της συμφωνίας που έχει πετύχει η προκάτοχός του 
Τερέζα Μέι, αίτημα που έχουν απορρίψει οι ”27”) δείχνει ότι η ημερομηνία 
αυτή θα περάσει χωρίς αποτέλεσμα. 

 
Στη Νομική Υπηρεσία 

 
Ο «Πολίτης» πληροφορείται ότι τα σχετικά νομοσχέδια για τη διαχεί-

ριση μιας σειράς πρακτικών θεμάτων βρίσκονται για νομοτεχνική επε-
ξεργασία στη Νομική Υπηρεσία. Τα νομοσχέδια αφορούν τεχνικές δια-
δικασίες, ενώ αρμόδιες πηγές αναφέρουν στον ”Π” ότι οι προετοιμασίες 
είναι σε προχωρημένο στάδιο -σε συνεργασία και με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή- για τη διαχείριση μιας κατάστασης που έμοιαζε αδιανόητη 
έναν χρόνο νωρίτερα. 

«Σε συνέχεια της απόρριψης της Συμφωνίας Αποχώρησης από το 
Βρετανικό Κοινοβούλιο, ο κίνδυνος της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία («άτακτη» έξοδος) καθί-
σταται ορατός. Οι συνέπειες μιας άτακτης αποχώρησης θα είναι σημα-
ντικές τόσο για το ίδιο το Ηνωμένο Βασίλειο όσο και για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις εκατέρωθεν. Η Κύπρος, παρά 
το ότι συνεχίζει να στηρίζει και να εργάζεται για την ομαλή αποχώρηση 
του Ηνωμένου Βασιλείου με συμφωνία, ως το ιδανικό ασφαλώς σενά-
ριο, ταυτόχρονα ετοιμάζεται και για την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου 
χωρίς συμφωνία αποχώρησης, στοχεύοντας στην κατάλληλη ενημέ-
ρωση και την αντιμετώπιση, στο μέτρο του δυνατού, των επιπτώσεων», 
τονίζεται στον ειδικό ιστότοπο για το Brexit που έχει δημιουργήσει το 
Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. 

Σε ένα σενάριο εξόδου χωρίς συμφωνία θα προκύψουν ανάγκες για 
τη διαχείριση τελωνειακών και φορολογικών διαδικασιών, ενώ στο ζή-
τημα των αερομεταφορών (κρίσιμο για την Κύπρο λαμβάνοντας υπόψη 

ότι το 1/3 των τουριστικών αφίξεων προέρχεται από το Ηνωμένο Βασί-
λειο) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει ως έκτακτο μέτρο, σε περί-
πτωση άτακτης αποχώρησης του ΗΒ από την ΕΕ, Κανονισμό με τον 
οποίο επιδιώκεται, για μια μεταβατική περίοδο ενός έτους, να διατηρηθεί 
το ίδιο επίπεδο συνδεσιμότητας μεταξύ των χωρών μελών της ΕΕ και 
της Βρετανίας. 

Άλλα θέματα που αναμένεται να ρυθμιστούν σε επίπεδο ”27” είναι οι 
συμφωνίες για την κλιματική αλλαγή και ζητήματα δικαστικής συνερ-
γασίας.   

Τα επόμενα βήματα  
Την επάρκεια της τεχνικής προετοιμασίας, παρά τις εκκρεμότητες 

που υπάρχουν σε νομοθετικό επίπεδο, επιβεβαιώνουν και φορείς του 
επιχειρηματικού τομέα, ο οποίος θα κληθεί να αντιμετωπίσει στην 
πράξη τη νέα κατάσταση. 

«Σε θέματα όπως για παράδειγμα ο ΦΠΑ (σ.σ. οι συναλλαγές με το 
ΗΒ θα πάψουν να θεωρούνται ενδοκοινοτικές) και οι τελωνειακές δια-

δικασίες είναι όλα έτοιμα», τονίζει στον ”Π” ο γενικός διευθυντής της 
ΟΕΒ  Μιχάλης Αντωνίου. 

”Είμαστε σε επαφή και με Ευρωπαίους συναδέλφους και με Βρετα-
νούς, είχαμε επαφή και με την επικεφαλής της μονάδας Ευρωπαϊκής 
Ένωσης του βρετανικού ΥΠΕΞ και η αναζήτηση εργαλείων που θα με-
τριάσουν τις επιπτώσεις στις διμερείς σχέσεις είναι συνεχείς. Καταβάλ-
λουμε προσπάθεια να κινήσουν όλα ομαλά, και σε περίπτωση Brexit 
χωρίς συμφωνία, μέχρι να ισορροπήσουν οι αγορές”, πρόσθεσε ο 
κ. Αντωνίου. 

Απάντηση δεν υπάρχει στο πώς θα αντιδράσει η πραγματική οικο-
νομία, κάτι που σχετίζεται και με την όλη διαχείριση της επόμενης ημέ-
ρας ενός Brexit χωρίς συμφωνία από τη βρετανική κυβέρνηση. Ως 
έναν βαθμό οι αγορές έχουν αφομοιώσει ένα δυσμενές σενάριο. Βρι-
σκόμαστε μακριά από το αρχικό σοκ του 2016, αλλά και την αβεβαιότητα 
του περασμένου Μαρτίου οπότε η Βρετανική Βουλή απέτυχε να επι-
κυρώσει τη συμφωνία εξόδου. 

 
Η ισοτιμία 

 
Το κρίσιμο για την Κύπρο είναι πώς θα διαμορφωθεί η ισοτιμία της 

στερλίνας έναντι του ευρώ. Κάθε επιδείνωση της αξίας του βρετανικού 
νομίσματος είναι επιβαρυντική για την κυπριακή οικονομία. Οι πιο ευαί-
σθητοι τομείς της κυπριακής οικονομίας είναι ο τουρισμός και ο εξαγω-
γικός, με αιχμή το χαλλούμι. Με βάση την παραπάνω προσέγγιση, η 
βασική πηγή των προβλημάτων για την Κύπρο θα προκύψει από την 
περαιτέρω υποτίμηση της βρετανικής στερλίνας -πάντα σε ένα σενάριο 
εξόδου χωρίς συμφωνία- με αποτέλεσμα να επηρεαστεί η αγοραστική 
δυνατότητα των Βρετανών πολιτών. Το 35% των αφίξεων του κυπρια-
κού τουρισμού προέρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο και είναι προφα-
νές ότι η Κύπρος, όπως και όλοι οι προορισμοί σε ευρώ, θα είναι ακρι-
βότεροι. Σε αυτή την περίπτωση αποκτούν προβάδισμα οι δολαριακοί 
προορισμοί της Μεσογείου, δηλαδή Τουρκία, Αίγυπτος, Μαρόκο, Τυ-
νησία και Κροατία. Η υποτίμηση της στερλίνας θα επηρεάσει και τις 
εξαγωγές προϊόντων. Το κύριο προϊόν που εξάγουμε στη Βρετανία 
είναι το χαλλούμι. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση ενός Brexit χωρίς 
συμφωνία, τις διαπραγματεύσεις για το νέο εμπορικό καθεστώς θα τις 
διεξαγάγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς τα κράτη μέλη της Ένωσης 
δεν ασκούν αυτόνομη εμπορική πολιτική. 

 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΠΟΛΙΤΗΣ»

Μεγαλώνει η ανησυχία για τις επιπτώσεις 
ενός «άτακτου» Brexit και στην Κύπρο

Ανάστατη είναι η κυπριακή παροικία μετά την αποκάλυψη και στη 
συνέχεια την επίσημη ανακοίνωση, ότι η κυβέρνηση του Πρωθυπουρ-
γού, Μπόρις Τζόνσον, θέλει να βάλει τέλος «αμέσως» στην ελεύθερη 
κυκλοφορία των ευρωπαίων πολιτών σε περίπτωση ενός Brexit χωρίς 
συμφωνία στις 31 Οκτωβρίου, υιοθετώντας μια πιο σκληρή στάση σε 
σχέση με την προηγούμενη κυβέρνηση της Τερέζα Μέι. 

Η τέως πρωθυπουργός, την οποία διαδέχθηκε ο Τζόνσον στις 24 
Ιουλίου, κατέληξε σε συμφωνία η οποία προέβλεπε «μια μεταβατική 
περίοδο» ακόμη και σε περίπτωση απουσίας μιας συμφωνίας διαζυγίου 
με την ΕΕ, επιτρέποντας στους ευρωπαίους πολίτες να μεταβαίνουν, 
να επισκέπτονται ή να σπουδάζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, χωρίς να 
απαιτούνται ιδιαίτερα διαβήματα. 

«Η ελεύθερη κυκλοφορία όπως υφίσταται σήμερα θα τελειώσει στις 
31 Οκτωβρίου όταν το Ηνωμένο Βασίλειο εγκαταλείψει την ΕΕ», δή-
λωσε εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ. 

«Για παράδειγμα, θα εισαγάγουμε αμέσως πιο αυστηρούς κανόνες 
όσον αφορά την εγκληματικότητα για τα άτομα που εισέρχονται στο 
Ηνωμένο Βασίλειο», πρόσθεσε η εκπρόσωπος, διευκρινίζοντας πως 
οι άλλες άμεσες αλλαγές ενόψει της εφαρμογής ενός νέου συστήματος 
μετανάστευσης «βρίσκονται υπό επεξεργασία». 

Είπε πως ο Μπόρις Τζόνσον θέλει να εισαγάγει ένα 'πόιντ σύστεμ' 
κατά τα πρότυπα της Αυστραλίας. 

Η 'Ενωση 3million' που προασπίζεται τα συμφέροντα των περίπου 
3,6 εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών που κατοικούν στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, αντέδρασε στην ανακοίνωση αυτή. «Είναι ανεύθυνο και θα 
ανοίξει την πόρτα σε γενικευμένες διακρίσεις», έγραψε στο Twitter. 

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, στα τέλη Ιουλίου, τουλάχιστον ένα εκα-
τομμύριο Ευρωπαίοι είχαν αποκτήσει καθεστώς "μόνιμου κατοίκου" 
προκειμένου να εξακολουθήσουν να διαμένουν στη χώρα μετά το 
Brexit. 

Στις αρχές Αυγούστου, ο πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει ένα σχέ-
διο πιο γρήγορης έκδοσης βίζας για την προσέλκυση «καλύτερων 
εγκεφάλων» ώστε το Ηνωμένο Βασίλειο «να συνεχίσει να είναι μια 
επιστημονική υπερδύναμη» μετά το Brexit.  

Υποσχέθηκε επίσης να προστατεύσει τα δικαιώματα των Ευρωπαίων 
πολιτών που έχουν εγκατασταθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο ώστε να μπο-
ρούν να εξακολουθήσουν να ζουν στη χώρα, ακόμα και στην περί-
πτωση «μη συμφωνίας». 

Η ελευθερία κυκλοφορίας επιτρέπει στους ευρωπαίους πολίτες να 
κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στις χώρες της ΕΕ. 

Είναι μια από τις τέσσερις βασικές ελευθερίες της ελεύθερης αγοράς, 
μαζί με την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων, των αγαθών και 
των υπηρεσιών.  

Ανάστατη η παροικία  
Όπως ήταν αναμενόμενο, η νέα αυτή ανακοίνωση προκάλεσε ακόμη 

μεγαλύτερη ανησυχία στην κυπριακή παορικία του Ηνωμένου Βασι-
λειου, αφού η εν λόγω απόφαση παρατείνει την αβεβαιότητα και δημι-
ουργεί νέα δεδομένα για επιχειρήσεις και πολίτες. 

Η μεταβατική περίοδος για την οποία είχε δεσμευτεί η προηγούμενη 
κυβέρνηση, πλέον είναι φανερό ότι δεν θα τηρηθεί σε περίπτωση «No 
Deal Brexit» με αποτέλεσμα τα πράγματα να δυσκολεύουν ακόμη πε-

ρισσότερο. Ήδη καταγράφηκαν και οι πρώτες αντιδράσεις από οργα-
νωμένα σύνολα της παροικίας μας που ζητούν με από την κυβέρνηση 
να κάνει δεύτερες σκέψεις για το ενδεχόμενο άτακτου Brexit. 

Το ΑΚΕΛ Βρετανίας αναφέρει σε ανακοίνωση του ότι «οι απειλές 
για ένα άτακτο Brexit και η αναίρεση των δεσμεύσεων περί μετα-
βατικής περιόδου, δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην πα-
ροικία και όχι μόνο. Θα πρέπει άμεσα να αναθεωρηθούν από την 
κυβέρνηση Τζόνσον για το καλό όλων των πολιτών του Ηνωμένου 
Βασιλείου, των ευρωπαίων πολιτών που διακινούνται σήμερα 
ελεύθερα για εμπορικούς, για ανθρωπιστικούς και άλλους σκο-
πούς, αλλά κυρίως των εργαζομένων, αφού με βάση αρκετές 
έρευνες, αυτοί που θα πληρώσουν τελικά τις επιπτώσεις από μια 
τέτοια εξέλιξη θα είναι δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι στο Ηνωμένο 
Βασίλειο και σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό χώρο», αναφέρει μεταξύ 
άλλων η ανακοίνωση του ΑΚΕΛ Βρετανίας.  

«Παρακολουθούμε στενά»  
Με δηλώσεις του στην «Παροικιακή», ο Υπουργός Εξωτερικών της 

Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, διαβεβαίωσε ότι η Κυπριακή Δημο-
κρατία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις όπως αυτές διαμορφώνονται 
μετά τη δημοσιοποίηση των προθέσεων της κυβέρνησης Τζόνσον και 
ότι διπλωμάτες του υπουργείου βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τη 
βρετανική κυβέρνηση. 

Αν και απέφυγε σε πρώτο στάδιο να αποκαλύψει τις προθέσεις της 
Κύπρου σε σχέση με πιθανές διακρατικές συμφωνίες ύστερα από ένα 
πιθανό «άτακτο Brexit», δήλωσε αποκλειστικά στην εφημερίδα μας 
ότι «η Κυπριακή Δημοκρατία θεωρεί ότι η Συφωνία Αποχώρησης 
θέτει το καλύτερο πλαίσιο για αποχώρηση. Από εκεί και πέρα 
οποιαδήποτε άτακτη έξοδος της Βρετανίας από την ΕΕ, θα λει-
τουργήσει αρνητικα τόσο για τα συμφερόντα του Ηνωμένου Βα-
σιλείου όσο και για τα συμφέροντα των χωρων της ΕΕ. 

Η Κυπριακή Δημοκρατία παρακολουθεί  στενά τις εξελίξεις και 
βρίσκεται σε επαφή με τη βρετανική κυβέρνηση για όλα όσα 
αφορούν το Brexit αλλά και για θέματα διμερούς ενδιαφέροντος.»

ΕΚΤΕΝΕΣ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΠΟΛΙΤΗΣ» ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ
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Οι Εργατικοί δεσμεύονται να ρίξουν τον 
Τζόνσον και να καθυστερήσουν το Brexit 

ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΙΣ ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΓΙΑ ΧΑΟΣ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΟ NO DEAL BREXIT

Το αντιπολιτευόμενο Εργατικό κόμμα 
στη Βρετανία ξεκίνησε την προσπάθειά 
του να ρίξει τον πρωθυπουργό Μπόρις 
Τζόνσον με μια πρόταση μομφής, κα-
λώντας τους βουλευτές να στηρίξουν 
μια υπηρεσιακή κυβέρνηση υπό τον 
Τζέρεμι Κόρμπιν προκειμένου να απο-
τραπεί ένα Brexit χωρίς συμφωνία. 

Ο Τζόνσον έχει δεσμευτεί να οδηγήσει 
τη Βρετανία εκτός της Ευρωπαϊκής 
Eνωσης έως τις 31 Οκτωβρίου, με ή 
χωρίς συμφωνία, προετοιμάζοντας το 
έδαφος για μια αντιπαράθεση στο κοι-
νοβούλιο όπου οι βουλευτές είναι αντί-
θετοι σε ένα διαζύγιο χωρίς μια μεταβα-
τική συμφωνία. 

Σε επιστολή του προς τους ηγέτες 
των κομμάτων της αντιπολίτευσης και 
αρκετά υψηλόβαθμα στελέχη των Συ-
ντηρητικών που είναι αντίθετοι σε ένα 
άτακτο Brexit, ο Κόρμπιν δήλωσε ότι η 
δική του "αυστηρού χρονικού περιορι-
σμού, προσωρινή κυβέρνηση" θα κα-
θυστερήσει το Brexit και θα προχωρήσει 
σε βουλευτικές εκλογές. 

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Εργατικοί θα 
πραγματοποιήσουν εκστρατεία στις 
εκλογές για να διενεργηθεί ένα δεύτερο 
δημοψήφισμα επί των όρων του Brexit, 
που θα περιλαμβάνει και την επιλογή 
για το εάν η χώρα θα πρέπει να παρα-
μείνει στο μπλοκ τρία χρόνια αφού ψή-
φισε να αποχωρήσει από την ΕΕ. "Αυτή 
η κυβέρνηση δεν έχει εντολή για μια Μη 
Συμφωνία και το δημοψήφισμα του 
2016 για την ΕΕ δεν έδωσε εντολή για 
μια Μη Συμφωνία", δήλωσε ο Κόρμπιν. 
"Κατά συνέπεια σκοπεύω να καταθέσω 
πρόταση μομφής το συντομότερο δυ-
νατόν όταν θα μπορούμε να είμαστε βέ-
βαιοι για την επιτυχία". 

Εκπρόσωπος του πρωθυπουργικού 
γραφείου δήλωσε ότι η επιλογή είναι ξε-

κάθαρη: "Αυτή η κυβέρνηση πιστεύει ότι 
οι πολίτες είναι οι άρχοντες και η ψήφος 
πρέπει να είναι σεβαστή, ο Τζέρεμι Κόρ-

μπιν πιστεύει ότι οι πολίτες είναι υπη-
ρέτες και οι πολιτικοί μπορούν να ακυ-
ρώσουν τα δημοψηφίσματα που δεν 
τους αρέσουν". 

Οι βουλευτές επιστρέφουν από τη θε-
ρινή ανάπαυλα των εργασιών του κοι-
νοβουλίου στις 3 Σεπτεμβρίου, έτοιμοι 
για μια μάχη για το Brexit που θα καθο-
ρίσει την τύχη της πέμπτης μεγαλύτερης 
οικονομίας του κόσμου. Στην περί-
πτωση που η κυβέρνηση του Τζόνσον 
χάσει σε μια διαδικασία πρότασης μομ-
φής, οι βουλευτές θα έχουν μια περίοδο 
14 ημερών για να προσπαθήσουν να 
σχηματίσουν μια νέα κυβέρνηση. Δια-
φορετικά θα προκηρυχθούν εκλογές, οι 
οποίες θα μπορούσαν να διενεργηθούν 
μετά την ημερομηνία εξόδου από την 
ΕΕ που έχει οριστεί για τις 31/10/2019. 

Η πρωτοβουλία Κόρμπιν έρχεται λί-
γες ώρες μετά τις τρομακτικές αποκα-
λύψεις ότι η Βρετανία θα βρεθεί αντιμέ-

τωπη με ελλείψεις καυσίμων, τροφίμων 
και φαρμάκων εάν αποχωρήσει από την 
Ευρωπαϊκή Eνωση χωρίς συμφωνία, 
ενώ θα προκληθεί κομφούζιο στα λιμά-
νια και θα απαιτηθούν σκληρά σύνορα 
με την Ιρλανδία. Δεδομένα που αναγρά-
φονται σε κυβερνητικά έγγραφα τα 
οποία διέρρευσαν και δημοσιεύτηκαν 
από την εφημερίδα The Sunday Times. 

Με βάση τους υπολογισμούς του Λον-
δίνου, το 85% των φορτηγών που περ-
νούν στην ΕΕ "μπορεί να μην είναι 
έτοιμα" για τους τελωνειακούς ελέγχους 
της Γαλλίας, κάτι που θα προκαλέσει 
σοβαρά προβλήματα στα σημεία ελέγ-
χου και ενδέχεται η ροή να μην εξομα-
λυνθεί παρά μετά από 3 μήνες. 

Ακόμη, η βρετανική κυβέρνηση ανα-
μένει ότι θα χρειαστούν σκληρά σύνορα 
ανάμεσα στη βρετανική επαρχία της Βό-
ρειας Ιρλανδίας και τη Δημοκρατία της 
Ιρλανδίας, καθώς οι τρέχοντες σχεδια-
σμοί για να αποφεύγονται οι έλεγχοι δεν 
θεωρούνται βιώσιμοι, κατά τα έγγραφα 
που επικαλείται η εφημερίδα. Το πακέτο 
των εγγράφων προσφέρει "μια σπάνια 
ματιά στους μυστικούς σχεδιασμούς 
που καταρτίζει η κυβέρνηση για να απο-
τρέψει μια καταστροφική κατάρρευση 
των υποδομών της χώρας", σύμφωνα 
με το δημοσίευμα. Ο φάκελος, που φέ-
ρει διαβάθμιση "εμπιστευτικός", πράγμα 
που σημαίνει ότι χρειάζεται άδεια χειρι-
σμού απορρήτων για την πρόσβαση σ` 
αυτόν, χαρακτηρίζεται αξιοσημείωτος, 
αφού δίνει την πιο πλήρη εικόνα για την 
ετοιμότητα του ΗΒ να αντιμετωπίσει το 
διαζύγιο χωρίς συμφωνία, προστίθεται 
στο ρεπορτάζ της εφημερίδας. 

Η Βρετανία οδεύει σε συνταγματική 
κρίση στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 
σε σύγκρουση με την ΕΕ, αναφέρει με-
ταξύ άλλων η εφημερίδα.

Η κυβέρνηση έχει λάβει τα απαραίτητα 
μέτρα για την απευκταία περίπτωση μιας 
άτακτης αποχώρησης της Βρετανίας από 
την ΕΕ, δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρό-
σωπος Πρόδρομος Προδρόμου,  ερωτη-
θείς για το ενδεχόμενο εξόδου της Βρετα-
νίας από την ΕΕ χωρίς συμφωνία, στις 31 
Οκτωβρίου. 

"Στο Υπουργικό Συμβούλιο έχουν περά-
σει αποφάσεις σε διάφορους τομείς που 
θα επηρεαστούν άμεσα από την αποχώ-
ρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, προκειμέ-
νου να είμαστε έτοιμοι και για αυτό το κακό 
σενάριο", σημείωσε. 

Ο κ. Προδρόμου ανέφερε πως "η θέση 
της κυπριακής κυβέρνησης όπως και του 
συνόλου της ΕΕ είναι ότι είναι επιθυμητό 
και αναγκαίο να υπάρξει κάποια συμφωνία. 
Θα είναι επιζήμια η αποχώρηση του Ηνω-
μένου Βασιλείου χωρίς συμφωνία". 

Παράλληλα, ανέφερε, η θέση της κυβέρ-
νησης είναι επίσης ταυτόσημη με τη θέση 
της ΕΕ ότι η συμφωνία που έχει επιτευχθεί 
μέσω επίπονων και μακρών διαπραγμα-
τεύσεων είναι αυτή η οποία θα πρέπει να 
ισχύσει και δεν υπάρχει δυνατότητα για κά-
ποια άλλη συμφωνία. 

Ελπίζουμε ότι θα πρυτανεύσει η σύνεση 
και η λογική και ότι θα βρεθεί μια συνεν-
νόηση ανάμεσα στην καινούργια βρετανική 
κυβέρνηση και τις Βρυξέλλες, σημείωσε ο 

κ. Προδρόμου, λέγοντας πως "ακόμα και 
για την απευκταία περίπτωση μιας άτακτης 
αποχώρησης,  αφού εδώ και καιρό έχει 
προβάλει και αυτό το ενδεχόμενο, για αυτό 
τον λόγο η κυβέρνησή μας έχει λάβει τα 
απαραίτητα μέτρα". 

 Απαντώντας σε άλλη ερώτηση, ο κ. Προ-
δρόμου είπε πως η συμφωνία μεταξύ της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και της κυβέρνη-
σης του Ηνωμένου Βασιλείου είναι μια πολύ 
καλή συμφωνία, η οποία φροντίζει τόσο για 
τους Βρετανούς στην Κύπρο όσο και για 
τους Κύπριους στη Βρετανία αλλά και για 
τις σχέσεις γενικότερα ανάμεσα στις δυο 
χώρες, με δεδομένη την ιδιομορφία της πα-
ρουσίας Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο. 

 Η επιδίωξη θα είναι σε περίπτωση που 
δεν υπάρξει γενική συμφωνία να ισχύσει 
αυτή η διμερής συμφωνία, ανέφερε, σημει-
ώνοντας πως  το βέλτιστο θα είναι να ισχύ-
σει η γενική συμφωνία της οποίας μέρος 
αποτελεί και η κυπρο-βρετανική συμφω-
νία. 

 Οσον αφορά τα ζητήματα που επηρεά-
ζουν τους Βρετανούς πολίτες στην Κύπρο 
και τους Κύπριους πολίτες στη Βρετανία 
και κυρίως τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν 
στις περιοχές των Βάσεων είπε πως αυτοί 
πρέπει να είναι βέβαιοι ότι η κυβέρνηση 
φροντίζει να μην επηρεαστούν δυσμενώς.

Έτοιμη η Κύπρος για ένα ενδεχόμενο 
«άτακτο» Brexit, είπε ο Προδρόμου 

ΑΝ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ...

Η ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗΛΗ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ» 
ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΑΣ ΒΥΡΩΝΑ ΚΑΡΥΔΗ, ΘΑ ΕΠΑΝΕΛΘΕΙ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Νέο δημοψήφισμα για το Brexit θέλει το 52% των Βρετανών
Κάτι παραπάνω από τους μισούς Βρετανούς πολίτες τάσσονται υπέρ 

της διεξαγωγής νέου δημοψηφίσματος για μια οριστική συμφωνία για 
το Brexit. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα χθεσινής δημοσκόπησης από την 
εταιρεία Kantar, δύο μήνες πριν από την προγραμματισμένη ημερομη-
νία εξόδου της Βρετανίας από την ΕΕ, οι πολίτες θέλουν να υπάρξει 
ξεκάθαρη απάντηση και απόφαση για την έξοδο απο την Ευρώπη, με 
ή χωρίς συμφωνία.  

Το 52% των ερωτηθέντων απάντησε ότι συμφωνεί με τη διενέργεια 
δημοψηφίσματος επί μιας συμφωνίας διαζυγίου, ενώ το 29% είναι 
αντίθετο σε κάτι τέτοιο και το 19% δεν έχει άποψη, σύμφωνα με την 
εταιρεία δημοσκοπήσεων Kantar. 

Οι κυβερνώντες Συντηρητικοί διαθέτουν μεγάλο προβάδισμα έναντι 
του αντιπολιτευόμενου Εργατικού Κόμματος, σύμφωνα με τη δημο-
σκόπηση που εμφανίζει το κόμμα του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον 
στο 42% και εκείνο του Τζέρεμι Κόρμπιν στο 28%. 

Σημειώνεται ότι μόλις προχθές, η Ευρωπαϊκή Ένωση απέρριψε το 
αίτημα του Τζόνσον να ξανανοίξει η συμφωνία του Brexit, τονίζοντας 
ότι η Βρετανία δεν πρότεινε κάποια ρεαλιστική εναλλακτική για το "back-
stop", το δίχτυ ασφαλείας για το σύνορο της Ιρλανδίας, που είναι μια 
συμφωνηθείσα πολιτική ασφαλείας. 

"Επί του παρόντος είναι απολύτως αληθές ότι οι φίλοι μας και οι 
εταίροι είναι λίγο αρνητικοί... αλλά νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. 
Νομίζω ότι τώρα υπάρχει μια πραγματική αίσθηση ότι κάτι πρέπει να 

γίνει με αυτό το 'backstop", είπε ο Τζόνσον στους δημοσιογράφους. 

"Πιστεύουμε ότι τώρα υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία συνεργασίας για 

όλους, να αφαιρεθεί αυτό το backstop και μετά... καθώς θα διεξάγονται 

οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία ελευθέρου εμπορίου, που θα 

κάνουμε μετά την 31η Οκτωβρίου, θα προτείνουμε όλους τους τρόπους 

με τους οποίους μπορούμε να διατηρήσουμε το απρόσκοπτο εμπόριο 

στο βορειοϊρλανδικό σύνορο". 

Την ίδια ώρα, το αρμόδιο υπουργείο για το Brexit ανακοίνωσε ότι οι 

εκπρόσωποι της Βρετανίας θα σταματήσουν να παρίστανται στις πε-

ρισσότερες συνεδριάσεις της ΕΕ από την 1η Σεπτεμβρίου, εκτός από 

αυτές που "αφορούν το εθνικό συμφέρον" όπως η ασφάλεια.
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Ενισχύει την Κύπρο η επισήμανση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ότι μόνο η 
κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει εξουσία να αποφασίζει 
για γεωτρητικές εργασίες και η έκκλησή του προς την Τουρκία να απο-
σύρει το Γιαβούζ από τα χωρικά ύδατα της Κύπρου, δήλωσε στο 
ΚΥΠΕ ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Πρόδρομος Προδρόμου. 

Πρόσθεσε πως «φαίνεται για μια ακόμα φορά ότι η διεθνής κοινότητα, 
με αυτή την τοποθέτηση των ΗΠΑ, αποδοκιμάζει και είναι αντίθετη με 
τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας και την αποσταθεροποιητική 
δράση που έχει αναλάβει», και εξέφρασε την ελπίδα ότι αυτά τα μηνύ-
ματα θα κάνουν την τουρκική κυβέρνηση να αντιμετωπίσει μέσα από 
διαφορετικό φακό τα πράγματα «και να επιτρέψει, μέσα από ουσιαστική 
διαπραγμάτευση του Κυπριακού, πάνω από όλα, να μπορέσουμε να 
έχουμε σχέσεις νομιμότητας και συνεργασίας στο μέλλον». 

Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις εκπροσώπου του αμερικανικού 
Υπουργείου Εξωτερικών στο ΚΥΠΕ σε σχέση με τις δραστηριότητες 
του πλωτού γεωτρύπανου Γιαβούζ στα χωρικά ύδατα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, ο κ. Προδρόμου επεσήμανε πως είναι αυτόδηλη η ση-
μασία μιας τέτοιας τοποθέτησης όταν προέρχεται από την κυβέρνηση 
των ΗΠΑ. 

"Μας ενισχύει σίγουρα η επισήμανση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ότι μόνο 
η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει εξουσία να αποφασίζει 
για γεωτρητικές εργασίες, όπως επίσης ενισχύει την Κύπρο η έκκληση 
στην Τουρκία να αποσύρει το συγκεκριμένο σκάφος από τα χωρικά 
ύδατα της Κύπρου", ανέφερε. 

Πρόσθεσε πως "η έκκληση της κυβέρνησης των ΗΠΑ προκειμένου 
οι όποιες ενέργειες να στηρίζονται στη νομιμότητα και να βασίζονται 

σε σχέση συνεργασίας είναι ταυτόσημη με τη θέση της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας, η οποία έχει στο παρελθόν προτείνει στην Τουρκία διαβου-
λεύσεις για από κοινού καθορισμό της ΑΟΖ μεταξύ των δυο χωρών, 
αλλά και με τη γενική θέση για την επίλυση του Κυπριακού, η οποία 
πραγματικά θα διευκόλυνε και συνεννοήσεις συνεργασίας για το φυσικό 
αέριο". Ο κ. Προδρόμου είπε πως "φαίνεται για μια ακόμα φορά ότι η 
διεθνής κοινότητα, με αυτή την τοποθέτηση των ΗΠΑ, αποδοκιμάζει 
και είναι αντίθετη με τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας, και την 
αποσταθεροποιητική δράση που έχει αναλάβει. Ελπίζουμε ότι αυτά τα 
μηνύματα θα κάνουν την τουρκική κυβέρνηση να αντιμετωπίσει μέσα 
από διαφορετικό φακό τα πράγματα, και να επιτρέψει μέσα από ου-
σιαστική διαπραγμάτευση του Κυπριακού πάνω από όλα να μπορέ-
σουμε να έχουμε σχέσεις νομιμότητας και συνεργασίας στο μέλλον".

Πυρά κατά Βρετανών βουλευτών επειδή 
μιλούν για εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο!

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΥΡΗ ΕΠΕΤΕΙΟ

Τον εκνευρισμό μελών της τουρκοκυπριακής κοινότητας στη Βρετανία 
έχει προκαλέσει η συμμετοχή βουλευτών σχεδόν όλων των βρετανικών 
κομμάτων σε βίντεο της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Ηνωμένου 
Βασιλείου για τη συμπλήρωση 45 ετών από την τουρκική εισβολή. 

Σύμφωνα με εκτενές δημοσίευμα σε ενημερωτική ιστοσελίδα του 
Λονδίνου, που καλύπτει θέματα ενδιαφέροντος Τούρκων και Τουρκο-
κυπρίων της Βρετανίας, οι ενστάσεις που διατυπώνονται αφορούν τη 
χρήση των όρων «εισβολή» και «κατοχή» από τους βουλευτές αυτούς, 
ορισμένοι εκ των οποίων επί δεκαετίες υποστηρίζουν ενεργά την απο-
χώρηση των κατοχικών στρατευμάτων και την επανένωση της Κύ-
πρου. 

Το δημοσίευμα, που κάνει λόγο για «στρατιωτική παρέμβαση» της 
Τουρκίας στην Κύπρο με σκοπό την προστασία των Τουρκοκυπρίων, 
χαρακτηρίζει «προπαγανδιστικό» το βίντεο της Ομοσπονδίας. 

Το δημοσίευμα παραθέτει μάλιστα τα ονόματα των 17 βουλευτών 
από τους Συντηρητικούς, τους Εργατικούς, το Εθνικό Κόμμα Σκωτίας, 
τους Φιλελεύθερους Δημοκράτες και το ChangeUK που συμμετέχουν 
στο βίντεο, μαζί με φωτογραφίες των Τερέζα Βίλιερς, Πάμπου Χαρα-
λάμπους και Κέιτ Όσαμορ. 

Η πρόεδρος του Συμβουλίου Τουρκοκυπριακών Συνδέσμων Ηνω-

μένου Βασιλείου Λέιλα Κεμάλ δηλώνει «χαρούμενη» για το γεγονός 
ότι «εκτίθεται η μεγάλη μεροληψία» των συγκεκριμένων Βρετανών 
βουλευτών με τη συμμετοχή τους στο «προπαγανδιστικό» βίντεο. 

Τη συμμετοχή τους καταδικάζει μέσω του δημοσιεύματος η Τουρκο-
κύπρια βαρόνη Χουσείν-Έτσε, μέλος της Βουλής των Λόρδων, κάνο-

ντας λόγο για άγνοια ιστορικών γεγονότων. 
«Απογοητευμένος» δηλώνει και ο πρόεδρος του Βρετανο-Τουρκο-

κυπριακού Συνδέσμου Ερσού Εκρέμ, ο οποίος προσθέτει ότι οι συ-
γκεκριμένοι βουλευτές δεν υπηρετούν τα συμφέροντα των τουρκοκυ-
πριακής καταγωγής ψηφοφόρων τους και τους προσβάλλουν. 

Σε αντίστοιχο τόνο είναι τα σχόλια και άλλων στελεχών της τουρκο-
κυπριακής κοινότητας της Βρετανίας που παρατίθενται στο δημοσί-
ευμα. 

Κληθείς να σχολιάσει την αντίδραση αυτή, ο πρόεδρος της Εθνικής 
Κυπριακής Ομοσπονδίας Ηνωμένου Βασιλείου Χρίστος Καραολής 
είπε στο ΚΥΠΕ: «Είμαστε πολύ ευγνώμονες στου φίλους μας στο κοι-
νοβούλιο που ξεκάθαρα και χωρίς υπεκφυγές υποστηρίζουν τον τερ-
ματισμό της τουρκικής κατοχής, καταδικάζοντας την εισβολή και κα-
λώντας σε επανένωση της Κύπρου». 

Είναι, συνέχισε, «απίστευτο ότι μετά από 45 χρόνια κάποιοι προ-
σπαθούν να ξαναγράψουν την ιστορία και να εκφοβίσουν τους βου-
λευτές επειδή τολμούν να λένε την αλήθεια, αποκαλώντας την εισβολή 
της Τουρκίας με το πραγματικό της όνομα. Δείχνει γιατί είναι σημαντικό 
να συνεχίσουμε να κάνουμε τη φωνή μας να ακούγεται ακόμα πιο δυ-
νατά στο κοινοβούλιο».

Προχωρά στο ΕΔΑΔ η υπόθεση για Βαρώσι ενώ έγγραφο του 1960 αποτυπώνει τις τ/κ απαιτήσεις
Περιθώριο μέχρι τις 4 Νοεμβρίου έδωσε το Ευρωπαϊκό Δικα-

στήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) στην τουρκική πλευρά 
για να υποβάλει τις παρατηρήσεις της στην υπόθεση που αφορά 
ε/κ περιουσία στο Βαρώσι, στην οποία το ΕΒΚΑΦ παρουσιάζεται 
ως ενδιαφερόμενο μέρος. 

Την ίδια ώρα που από τ/κ πλευράς εγείρονται αξιώσεις για περι-
ουσίες στην περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου, αποχαρακτηρι-
σμένο έγγραφο του 1960 δείχνει ότι οι συνολικές απαιτήσεις της 
τουρκοκυπριακής κοινότητας από την βρετανική αποικιοκρατική 
Κυβέρνηση, ως αποζημίωση για την κακοδιαχείριση των βακου-
φίων, ανέρχονταν σε σχεδόν 4 εκ. στερλίνες, με την τ/κ πλευρά να 
αναγνωρίζει σε δική της έκθεση ότι «θα ήταν αδύνατο για την 
[αποικιοκρατική] Κυβέρνηση να αποκαταστήσει» τις περιουσίες 
που απώλεσε το ΕΒΚΑΦ κατά την περίοδο της αγγλοκρατίας. 

Η διευθέτηση που συμφωνήθηκε στα πλαίσια της παραχώρησης 
ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, περιορίστηκε τελικά 
σε 1,5 εκ. στερλίνες, σύμφωνα με το παράρτημα U της Συνθήκης 
Εγκαθίδρυσης. 

Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο δικηγόρος της εταιρείας “K.V. Med-
iterranean Tours”, Αχιλλέας Δημητριάδης, εξαντλήθηκαν τα περι-
θώρια επίτευξης φιλικού διακανονισμού με την τουρκική πλευρά 
και η υπόθεση, που αφορά ένα συγκρότημα πολυκατοικίας στην 
περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου, συνεχίζεται στο Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο. Στο παρόν στάδιο, είπε, η τουρκική πλευρά έχει περι-
θώριο μέχρι τις 4 Νοεμβρίου για να υποβάλει τις παρατηρήσεις 
της, ενώ σύμφωνα με την πληροφόρηση του δικηγόρου, το Δικα-
στήριο ζήτησε την περασμένη εβδομάδα και από την ΚΔ να τοπο-
θετηθεί κατά πόσο θα συμμετάσχει ή όχι στη διαδικασία. 

Η υπόθεση, που ξεκίνησε στις 23/7/2010 με προσφυγή της εται-
ρείας στην ‘επιτροπή ακίνητης ιδιοκτησίας’ (ΕΑΙ) για αποκατάσταση 
της περιουσίας της στα Βαρώσια και αποζημίωση για την απώλεια 
χρήσης, κατέληξε το 2016 σε τέλμα με την απόφαση του «ανωτάτου 
διοικητικού δικαστηρίου» του ψευδοκράτους να αποφαίνεται ότι το 
ΕΒΚΑΦ θα πρέπει να συμπεριληφθεί ως τρίτο μέρος στη διαδικα-
σία. Το ΕΒΚΑΦ υποστηρίζει ότι η εν λόγω περιουσία ήταν εγγε-
γραμμένη στο «Ίδρυμα Αμπντουλάχ Πασά» που διαχειρίζεται το 
ίδιο και επομένως έχει λόγο ενώπιον της ‘ΕΑΙ’, επιχείρημα που 
απορρίπτει η πλευρά της εταιρείας. Η εταιρεία αποτάθηκε στο 
ΕΔΑΔ παραπονούμενη για την παρατεταμένη διάρκεια και την 
αναποτελεσματικότητα της ‘ΕΑΙ’ και για το γεγονός ότι το ΕΒΚΑΦ 
έγινε αποδεκτό ως διάδικος, γεγονός που, όπως υποστηρίζει, πα-
ρεμποδίζει στην ουσία την αποκατάσταση της περιουσίας.

ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΟΖ

KE: Ενισχύει την Κύπρο η τοποθέτηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για το Γιαβούζ
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Παραμένει θολό το τοπίο στο Κυπριακό

Η ΜΚΟ  ερευνητών και δημοσιογράφων της Ανατολικής Ευρώπης, 
του Καυκάσου, της Κεντρικής Ασίας και της Κεντρικής Αμερικής που 
εξειδικεύεται σε θέματα οργανωμένου εγκλήματος και διαφθοράς επα-
νέρχεται με νέο άρθρο και απαντά στις επικρίσεις που δέχθηκε από 
την Κυβέρνηση για το ρεπορτάζ της που εμπλέκει τον Πρόεδρο Ανα-
στασιάδη σε υπόθεση ξεπλύματος χρήματος. 

Το OCCRP υπογραμμίζει πως κανείς δεν έχει απορρίψει τα δεδο-
μένα αυτά, τα οποία όπως αναφέρει, βασίζονται σε έγγραφα που έχει 
στην κατοχή του. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει οτι: 
(α) Το δικηγορικό γραφείο ίδρυσε ο Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης 

στη δεκαετία του 1970, ήταν συνιδιοκτήτης μέχρι τον Φεβρουάριο του 

2013 και μέτοχοι είναι πλέον οι δύο θυγατέρες του. 
β) Οι συναλλαγές που διευκολύνθηκαν προέρχονταν από τις εται-

ρείες Batherm Ventures Limited και Matias Co. Limited, με τις εταιρείες 
Delco Networks S.A. και Gotland Industrial Inc., εταιρείες που ήταν 
σημαντικοί παίκτες στην υπόθεση Troika Laundromat, 

(γ) Troika Laundromat είναι το οικονομικό όχημα που χρησιμοποι-
ήθηκε για τη διεξαγωγή οικονομικών εγκλημάτων, συμπεριλαμβανο-
μένου του ξεπλύματος χρημάτων, της φοροδιαφυγής, της δωροδοκίας 
και της απόκρυψης περιουσιακών στοιχείων, σε πολλές περιπτώσεις 
για ανώτερα στελέχη της πολιτικής και επιχειρήσεων στη Ρωσία. 

(δ) Ο κ. Αναστασιάδης ήταν εταίρος στην επιχείρηση το χρονικό 
διάστημα που πραγματοποιήθηκαν αυτές οι συναλλαγές. 

(ε) Όλα τα παραπάνω είναι γεγονότα που τεκμηριώνονται στο δη-
μοσίευμα και παλαιότερες εκθέσεις του OCCRP. 

Επίσης η ανακοίνωση αναφέρει οτι «ο λίβελος ορίζεται ως ανακρι-
βείς πληροφορίες που δυσφημίζουν ένα άτομο. Όμως η έκθεση δεν 
μπορεί να θεωρηθεί ως συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς αναφέρεται 
μόνο σε γεγονότα που υποστηρίζονται από τεκμηριωμένα στοιχεία 
στα οποία στηρίχθηκε το δημοσίευμά μας». 

«Τόσο ο κ. Αναστασιάδης, όσο και το δικηγορικό γραφείο, συμπε-
ριλαμβανομένων όλων των μετόχων, είχαν την ευκαιρία να σχολιάσουν 
τα στοιχεία μας, εβδομάδες πριν από τη δημοσίευση του ρεπορτάζ. 
Κανείς δεν το έπραξε», καταλήγει το δημοσίευμα.

Απάντηση OCCRP στις κατηγορίες της Κυβέρνησης περί λιβελογραφημάτων

ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣΗΣ!

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ  

 
Τα επικοινωνιακά κόλπα του Προεδρικού και του κυβερνώντος κόμ-

ματος μπορεί να περνούν στην κοινή γνώμη, με τη βοήθεια των ελεγ-
χόμενων από τους ίδιους μέσων μαζικής ενημέρωσης, σε καμιά περί-
πτωση όμως δεν πείθουν τους ξένους διπλωμάτες, ιδιαίτερα τη 
Γραμματεία του ΟΗΕ, για τις προθέσεις του Προέδρου Αναστασιάδη.  

Αντιλαμβανόμενη το γεγονός αυτό η Ελληνοκυπριακή πλευρά ανα-
γκάστηκε να ρίξει τους τόνους για τις προοπτικές κατάληξης σε συμ-
φωνία στους όρους αναφοράς με το νέο γύρο επισκέψεων της κας 
Τζέιν Χολ Λουτ. 

Ενώ τη Δευτέρα ακόμη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ανακοινώνο-
ντας την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε η Ειδική Απεσταλμένη του 
ΓΓ του ΟΗΕ με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, δήλωσε ότι «κατά τη συ-
νομιλία συμμερίστηκαν την άποψη ότι μπορεί να ολοκληρωθεί η απα-
ραίτητη προεργασία για να φτάσουμε σε επανέναρξη των συνομιλιών», 
την επομένη φορώντας  το… «κοστούμι» των κυβερνητικών πηγών 
τα... μάσησαν.  

Σύμφωνα με δηλώσεις αρμόδιας πηγής στο κρατικό Κυπριακό Πρα-
κτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ), κατά την επίσκεψη, η κα Λουτ θα διαπι-
στώσει αν υπάρχει κοινό έδαφος για κατάληξη σε όρους αναφοράς. 
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η κα Λουτ «δεν αναμένεται να φέρει κάτι 
και στόχος είναι να συμφωνήσουν μεταξύ τους οι πλευρές για να έχει 
ο ΓΓ του ΟΗΕ το μήνυμα και το έδαφος που χρειάζεται».  

Παράλληλα και σύμφωνα με την ηλεκτρονική «Κίπρις Πόστασι», 
κατά την τηλεφωνική επικοινωνία Ακιντζί - Λουτ έγινε ανταλλαγή από-
ψεων σχετικά με τα βήματα που χρειάζονται να γίνουν για να ολοκλη-
ρωθούν οι όροι αναφοράς.  

Η κυβερνητική πηγή σημείωσε στο ΚΥΠΕ πως σε ό,τι αφορά τους 
όρους αναφοράς ο Πρόεδρος θα αναφερθεί στα όσα σημείωσε και 
στην πρόταση που κατέθεσε κατά την άτυπη συνάντησή του με τον κ. 
Ακιντζί στις 9 Αυγούστου για το περιεχόμενό τους.  

Ο Πρόεδρος είχε πει στον Τ/κ ηγέτη ότι οι διαπραγματεύσεις μπορούν 
να ξεκινήσουν αμέσως στη βάση της Κοινής Δήλωσης της 11ης Φε-
βρουαρίου του 2014, των συγκλίσεων που έχουν επιτευχθεί και οι 
οποίες οδήγησαν στη διάσκεψη του Κραν Μοντάνα, καθώς και στη 
βάση της συζήτησης επί των έξι παραμέτρων του ΓΓ του ΟΗΕ, όπως 
αυτή εξελίχθηκε κατά τη Διάσκεψη για την Κύπρο μέχρι το δείπνο της 
6ης Ιουλίου 2017. 

Η κυβερνητική πηγή σημείωσε πως το γεγονός πως η κα Λουτ ανα-
μένεται να έχει επαφές και με τις τρεις εγγυήτριες δυνάμεις (Ελλάδα, 
Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο) ίσως δεν είναι άσχετο με το ότι δεν έχει 
γίνει ακό-μη γνωστή η ακριβής ημερομηνία άφιξής της στο νησί και 
πως δεν υπάρχει επίσης ενημέ-ρωση για το πόσες ημέρες η απε-
σταλμένη του ΓΓ θα μείνει στην Κύπρο. 

Η κα Λουτ είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Πρόεδρο Αναστα-
σιάδη και με τον Τ/κ ηγέτη Μουσταφά Ακιντζί το απόγευμα της Δευτέρας 

και συζήτησε μαζί τους για τη συνέχιση των διαβουλεύσεων, μετά και 
την άτυπη συνάντηση την οποία οι δύο ηγέτες είχαν στις 9 Αυγού-
στου. 

Η ίδια κυβερνητική πηγή αναφέρει στο ΚΥΠΕ ότι ο Πρόεδρος θα θέ-
σει ενώπιον της κας Λουτ τις συνεχιζόμενες και εντεινόμενες παράνομες 
επεμβάσεις και ενέργειες της Τουρκίας που στρέφονται ενάντια στην 
Κύπρο, καθώς και τα όσα απειλητικά εξαγγέλλονται από το κατοχικό 
καθεστώς για την Αμμόχωστο.  

Και τέταρτο τουρκικό πλοίο στην Αν. Μεσόγειο  
Το τέταρτο τουρκικό πλοίο Ορούτζ Ρέρις είναι καθ’ οδόν για την 

ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε µέσω twitter ο Τούρκος Υπουργός Εξω-
τερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Απαντώντας στον αρχηγό του Ρε-
πουµπλικανικού Λαϊκού Κόµµατος (CHP) Κεµάλ Κιλιτσντάρογλου, ο 
οποίος διερωτήθηκε γιατί η Τουρκία δεν βρίσκεται στην ανατολική Με-
σόγειο, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου είπε πως προφανώς ο Κεµάλ Κιλι-
τσντάρογλου νοµίζει πως το Φατίχ, το Γιαβούζ και το Μπαρµπαρός 
είναι ελληνικά πλοία. 

Ο Τούρκος Υπουργός έγραψε: «Ο κ. Κιλιτσντάρογλου προφανώς 
νοµίζει ότι το Φατίχ, το Γιαβούς και το Μπαρµπαρός, που προστατεύουν 
τα δικά µας δικαιώµατα και της “τδβκ”, είναι ελληνικά πλοία. Και το τέ-
ταρτο µας πλοίο, Ορούτζ Ρέις, είναι καθ’ οδόν. Είµαστε έτοιµοι να 
ενηµερώσουµε για το θέµα τον κ. Γενικό Πρόεδρο, ο οποίος δεν είναι 
επαρκώς ενηµερωµένος για την εθνική υπόθεσή µας στο Κυπριακό». 

Ο Κεµάλ Κιλιτσντάρογλου είχε δηλώσει νωρίτερα σε οµιλία του στο 
Νέβσεχιρ ότι πρέπει να γίνει συνεργασία µε τη διοίκηση της Συρίας και 
να εξοµαλυνθούν οι σχέσεις µε την Αίγυπτο. 

«Στην ανατολική Μεσόγειο υπάρχει πλούσιο πετρέλαιο, φυσικό 
αέριο. Η Αµερική είναι εκεί, η Ελλάδα είναι εκεί, η “ε/κ διοίκηση νοτίου 
Κύπρου” είναι εκεί, η Αίγυπτος είναι εκεί, το Κατάρ είναι εκεί, όλοι είναι 
εκεί, µόνο ένα κράτος δεν είναι εκεί, η Τουρκία. Γιατί δεν είναι; Λένε στα 

λόγια ότι ασκούν επιτυχηµένη εξωτερική πολιτική. Γιατί δεν είµαστε 
εκεί; Επειδή τσακωθήκαµε µε την Αίγυπτο. Γιατί τσακωθήκαµε; ∆εν εί-
χαµε κανένα πρόβληµα µε την Αίγυπτο. Γιατί τσακωθήκαµε; Θέλω 
αυτό να το σκεφτούν οι αδελφοί µου στο ΑΚΡ», είπε. 

 
«Να κάνουν το απαιτούμενο βήμα» 

 
Η Τουρκία θα πρέπει να κάνει το απαιτούμενο βήμα, ενόψει των 

προσπαθειών για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, ανέφερε ο 
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Πρόδρομος Προδρόμου. 

 Ερωτηθείς σχετικά με τις τελευταίες κινήσεις του τουρκικού ερευνη-
τικού πλοίου Μπαρμπαρός στην κυπριακή ΑΟΖ, ο κ. Προδρόμου πα-
ρέπεμψε στις νέες διαβουλεύσεις που ξεκινούν σε περίπου ένα δε-
καήμερο με την Ειδική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ Τζέιν Χολ Λουτ. 

 «Ευελπιστούμε ότι με την εδώ παρουσία της και με τις συζητήσεις 
που θα γίνουν, θα γίνει το απαιτούμενο βήμα, αυτό που περιμένει και 
ο ΓΓ, ούτως ώστε να επαναρχίσει η διαπραγμάτευση για το Κυπριακό», 
είπε. 

 Συνεχίζοντας σημείωσε ότι «η ριζική λύση στην αποσταθεροποιητική 
δραστηριότητα, την οποία αναλαμβάνει η Τουρκία, θα είναι η επίλυση 
του Κυπριακού στη βάση του διεθνούς δικαίου, των αποφάσεων και 
των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών και των όσων ισχύουν για 
ευρωπαϊκή χώρα». 

 Με αυτό τον τρόπο, συμπλήρωσε, θα μπούμε σε μια νέα βάση 
σχέσεων, ενώ ανέφερε ότι η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων συ-
νάδει με το ότι θα έχει δημιουργηθεί μέχρι τότε και ένα διαφορετικό 
κλίμα. 

«Περιμένουμε – αυτή ήταν η τοποθέτηση του Προέδρου από την 
πρώτη στιγμή και μετά τη συνάντηση με τον Τ/κ ηγέτη – ότι στον 
δρόμο για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων θα ανταποκριθεί 
και η Τουρκία σε αυτό που αναμένεται, πρώτον τη βούληση για να 
επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις, αλλά ταυτόχρονα και τη δημιουρ-
γία του κατάλληλου κλίματος για διαπραγματεύσεις», κατέληξε. 

 
Η πρόταση Ακκιντζί για την ασφάλιση οχημάτων 

 
Θετικά αντιμετωπίζουν οι Τουρκοκύπριοι την πρόταση του Τ/κ ηγέτη 

Μουσταφά Ακιντζί ώστε η ασφάλεια οχημάτων να ισχύει σε όλο το 
νησί, μια εκ των προτάσεων που κατάθεσε κατά τη συνάντηση του με 
τον Πρόεδρο Αναστασιάδη στις 9 Αυγούστου, σύμφωνα με την ηλε-
κτρονική «Κίπρις». Ο Μπαρίς Μπουτζιού, είπε ότι αν τελικά η πρόταση 
γίνει αποδεκτή από την ε/κ πλευρά τότε θα υπάρξει αύξηση στη διέ-
λευση από και προς τα κατεχόμενα. Αναφέρθηκε στο γεγονός ότι στοι-
χίζει περισσότερα σε ένα πολίτη να έχει δύο ασφάλειες, μια για κατε-
χόμενα και μια για ελεύθερες περιοχές προσθέτοντας ότι αν γίνει η 
πρόταση αυτή αποδεκτή τότε θα πρέπει τεχνικές επιτροπές να έχουν 
επαφές με τις ασφαλιστικές εταιρείες. 

Ο «πρόεδρος» της ένωσης ασφαλιστικών εταιρειών Ραίφ Τσουκού-
ροβαλι είπε ότι η «πρόταση δεν είναι απλή και είναι δύσκολη η υλο-
ποίηση της».



 6      | Πέμπτη 22 Αυγούστου 2019

Στους 900.000 οι μισθωτοί-σκλάβοι στη Βρετανία
«ΠΛΑΣΤΕΣ» ΟΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ

Σχεδόν τους 900.000 έφτασε ο αριθμός των εργαζομένων με συμ-
βόλαια μηδενικών ωρών (zero contracts) στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμ-
φωνα με τα στοιχεία του Γραφείου Εθνικών Στατιστικών για το δεύτερο 
τρίμηνο του 2019. Τα συμβόλαια μηδενικών ωρών -δηλαδή συμβάσεις 
εργασίας χωρίς αναφορά συγκεκριμένου ωραρίου που θέτουν τον ερ-
γαζόμενο στην απόλυτη διάθεση του εργοδότη, ο οποίος μπορεί να 
τον απασχολήσει όποτε και για όσο θέλει- εμφανίστηκαν στις αρχές 
της προηγούμενης δεκαετίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Οπως φαίνεται και στο γράφημα, το 2000 αναφέρονταν περίπου 
200.000 τέτοια συμβόλαια, σήμερα όμως έχουν πενταπλασιαστεί, ενώ 
η χρήση τους έχει διαδοθεί και σε άλλες χώρες της Ε.Ε., παρά τις επα-
νειλημμένες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ζητούν 
την απαγόρευσή τους. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι το άλμα στη χρήσης των «συμβολαίων 
δουλείας» παρατηρείται μετά τη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση και 

αφού έχουν προηγηθεί αύξηση της ανεργίας αλλά και νομοθετικές 
πρωτοβουλίες απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων από τις κυ-
βερνήσεις της Ε.Ε. 

«Δεν μας εκπλήσσει η αύξηση των συμβολαίων μηδενικών ωρών, 
αφού οι υπουργοί έχουν αποτύχει να ανακόψουν τις άδικες εργασιακές 
πρακτικές. Η κυβέρνηση πρέπει να απαγορεύσει αυτά τα συμβόλαια 
ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να έχουν σταθερές θέσεις εργασίας και πλήρη 
εργασιακά δικαιώματα», δήλωσε ο γενικός γραμματέας της συνομο-
σπονδίας των βρετανικών συνδικάτων (TUC) Φράνσις Ο’Γρέιντι. Το 
παράδοξο είναι ότι το ρεκόρ των συμβάσεων της ντροπής συμπίπτει 
με το θετικό ρεκόρ στις αυξήσεις μισθών, που φέτος έφτασαν το 3,9%. 
Ωστόσο, σε πραγματικές τιμές οι μισθοί μένουν κάτω από τα επίπεδα 
προ της κρίσης του 2008. 

ΠΗΓΗ: Εφημερίδα των Συντακτών

ΑΜΦΙΛΕΓΟΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΤΩΝΕΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Επιστολή προς την εταιρεία ανάπτυξης της συ-
νοικίας του Κινγκς Κρος στο κέντρο του Λονδίνου 
απέστειλε ο δήμαρχος της πόλης Σαντίκ Καν, επι-
σημαίνοντας ότι η χρήση τεχνολογίας αναγνώρισης 
προσώπων από την εταιρεία ενδέχεται να είναι πα-
ράνομη. Ο Καν θέλησε να εκφράσει την ανησυχία 
του μία ημέρα μετά την παραδοχή από την εταιρεία 
διαχείρισης της περιοχής ότι αξιοποιεί τεχνολογία 
αναγνώρισης προσώπων «με στόχο τη διατήρηση 
της δημόσιας ασφάλειας», όπως αποκαλύπτει η εφη-
μερίδα The Guardian. 

Στην επιστολή του, με αποδέκτη τον διευθύνοντα 
σύμβουλο της εταιρείας Ρόμπερτ Εβανς, ο δήμαρχος 
του Λονδίνου ζητεί διευκρινίσεις για τη χρήση της 
συγκεκριμένης τεχνολογίας. 

Οι ιδιοκτήτες του Κινγκς Κρος, συνοικίας που πε-
ριλαμβάνει τον ιστορικό σιδηροδρομικό σταθμό και 
εκείνον του γειτονικού Σεντ Πάνκρας, τα κτίρια γρα-
φείων της Google και το κτηριακό συγκρότημα της 
σχολής καλών τεχνών Σεντ Μάρτινς, είναι οι πρώτοι 
που παραδέχονται ότι αξιοποιούν την αμφιλεγόμενη 
αυτή τεχνολογία παρακολούθησης. Κάμερες που 
καταγράφουν τα πρόσωπα πολιτών σε δημόσιους 
χώρους, όπως δρόμους, εμπορικά κέντρα, ποδο-
σφαιρικά γήπεδα και μουσικές συναυλίες, συλλέγο-
νται από τις διωκτικές αρχές και συγκρίνονται με 
πρόσωπα υπόπτων από βάσεις δεδομένων. 

Η νομιμότητα της τεχνολογίας αυτής δεν είναι, 
όμως, ξεκάθαρη. Η αστυνομία της Ουαλλίας αντιμε-
τωπίζει μάλιστα αγωγή από την οργάνωση Liberty, 

εκ μέρους εργαζομένου ο οποίος θεωρεί ότι η κατα-
γραφή του προσώπου του ήταν παράνομη, καθώς 
δεν είχε υποπέσει σε κάποιο αδίκημα. 

Ο δήμος του Κάμντεν, στον οποίο ανήκει το συ-
γκρότημα του Κινγκς Κρος, ανέφερε ότι η χρήση κα-
μερών ασφαλείας και λογισμικού αναγνώρισης προ-
σώπων δεν πρέπει να είναι ανεξέλεγκτη. «Το κοινό 
–όπως και ο δήμος μας– θέλει να είναι σίγουρο ότι 
οι κινήσεις του δεν καταγράφονται παράτυπα», ανέ-
φερε ο δήμος σε ανακοίνωσή του. 

Την περασμένη Δευτέρα, η βρετανική υπηρεσία 
προστασίας δεδομένων ICO δήλωσε ότι εξετάζει την 
τεχνολογία παρακολούθησης στο Κινγκς Κρος για 
να αποφανθεί εάν η χρήση της είναι νομότυπη και 
αξιόπιστη. Επιστημονικές μελέτες στις ΗΠΑ έδειξαν 
ότι η τεχνολογία αναγνώρισης προσώπων μπορεί 
να υποπέσει σε σφάλματα εξαιτίας των εγγενών 
προκαταλήψεων των δημιουργών της. Αμερικανική 
μελέτη έδειξε ότι το ποσοστό σφάλματος για γυναίκες 
με σκούρο δέρμα κυμαινόταν μεταξύ 21% και 35% 
στο λογισμικό τριών εταιρειών του χώρου. Το ποσο-
στό σφάλματος για λευκούς άνδρες δεν υπερέβαινε 
το 1%. Εχοντας βασιστεί στις ανησυχίες αυτές, ο 
δήμαρχος του Λονδίνου ανέφερε στην επιστολή του 
ότι οι δημόσιοι χώροι της πρωτεύουσας μπορούν 
και πρέπει να χρησιμοποιούνται από όλους τους 
Λονδρέζους, ανεξαρτήτως ηλικίας, σωματικών ικα-
νοτήτων, γένους, σεξουαλικής κατεύθυνσης, θρη-
σκεύματος και κοινωνικής τάξης.  

ΠΗΓΗ: «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.

Αντιδράσεις για την τεχνολογία 
αναγνώρισης προσώπων στο Λονδίνο

Στην εκκένωση ολόκληρου οικοδομικού συγκρο-
τήματος διαμερισμάτων στο ανατολικό Λονδίνο προ-
χώρησε την Τρίτη η Μητροπολιτική Αστυνομία της 
Βρετανίας, καθώς ένας άντρας κλειδώθηκε σε δια-
μέρισμα και απειλούσε να ανατιναχτεί. 

Μετά από πολύωρη επιχείρηση και διαπραγμά-
τευση, ο άντρας παραδόθηκε στις Αρχές και συνε-
λήφθη, ενώ οδηγήθηκε αμέσως σε νοσοκομειακή 
μονάδα, προκειμένου να του παρασχεθεί ιατρική 
βοήθεια, κυρίως σε ψυχολογικό επίπεδο. 

Το περιστατικό έλαβε χώρα στο συγκρότημα 
Earlsdown House στο Barking. Στο σημείο είχαν 
σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, ασθενο-
φόρα, καθώς και ειδικό τιμ διαπραγμάτευσης, ώστε 
να πειστεί ο δράστης και να εγκαταλείψει το σχέδιο 
αυτοκτονίας του. 

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Σκότλαντ Γιαρντ, 
ο άντρας αμπαρώθηκε σε διαμέρισμα του 7ου ορό-
φου και απειλούσε να ανατιναχτεί ο ίδιος και να 
κάψει ολόκληρο το συγκρότημα.

Συνελήφθη ο άνδρας που απειλούσε 
να τους ανατινάξει όλους

ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΑΣ ΣΤΟ BARKING

Viral έχει γίνει ένας εργαζόμενος του μετρό του 
Λονδίνου για τον τρόπο που ανακοινώνει την 
έλευση του συρμού. Ο άνδρας κάνει μία τέλεια μί-
μηση του θρυλικού εκφωνητή αγώνων μποξ Mi-
chael Buffer και ενθουσιάζει όσους είχαν τη χαρά 
να τον ακούσουν. 

Στον σταθμό Bank, οι επιβάτες έχουν συχνά 
την ευκαιρία να απολαύσουν τέτοιου είδους μηνύ-
ματα. «Ας ετοιμαστούμε για το ταξίδι», αναφωνεί 
ο εργαζόμενος, απηχώντας μία από τις πιο γνω-
στές ατάκες του Michael Buffer. 

«Το τρένο ζυγίζει 600 τόνους και είναι από κα-

θαρό ατσάλι. Είναι ανίκητο, το καλύτερο τρένο 
στον κόσμο», συνεχίζει να λέει ο εργαζόμενος, μι-
μούμενος τη φωνή και τον τόνο του Buffer. 

Το βίντεο έχει γίνει viral στα social media με 
πολλούς χρήστες να εκφράζουν τον ενθουσιασμό 
τους. 

«Ω ναι, δίνεις στους εργαζομένους την ευκαιρία 
να εκφράζονται, κάνεις τους ανθρώπους να χα-
μογελούν. Τι να μην σου αρέσει;» 

Άλλος χρήστης που χρησιμοποιεί συχνά τον 
συγκεκριμένο σταθμό επεσήμανε πως οι ανακοι-
νώσεις τέτοιου είδους είναι συχνές.

Eργαζόμενος του μετρό στο Λονδίνο 
έγινε viral για τον πιο απίθανο λόγο

 «Ξύπνησε» ο εφιάλτης μετά την έκρηξη με στόχο αστυνομικούς
ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Έκρηξη βομβιστικού μηχανισμού σημειώθηκε τη Δευτέρα στη Βό-

ρεια Ιρλανδία. 

Από το περιστατικό, το οποίο έλαβε χώρα στη γέφυρα «Wattle» 

κοντά στην πόλη Νιουτάουνμπατελ, δεν επήλθε ο τραυματισμός κά-

ποιου πολίτη ή αστυνομικού.Το βράδυ της Κυριακής, οι αρχές ασφα-

λείας εντόπισαν στην ίδια περιοχή έναν ψεύτικο εκρηκτικό μηχανι-

σμό. 

Λίγες ώρες αργότερα, όμως, και ενώ στο σημείο βρίσκονταν άνδρες 

της αστυνομίας, η βόμβα εξερράγη. 

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, ο ψεύτικος μηχανισμός είχε 

τοποθετηθεί σκοπίμως στο σημείο, προκειμένου να προσελκύσει το 

ενδιαφέρον των αστυνομικών. 

Στόχος των δραστών, κατά τις επίσημες αρχές, ήταν η δολοφονία 

των αστυνομικών. 

Βουλευτής του «Σιν Φέιν» - πολιτικού βραχίονα του IRA - έσπευσε 

να καταδικάσει την επίθεση, χαρακτηρίζοντάς την ως «τελείως λαθε-

μένη». 

Οι αρχές της Βόρειας Ιρλανδίας καλούνται να αντιμετωπίσουν μία 

σειρά αντιφρονούντων οργανώσεων, οι οποίες κάνουν χρήση του 

ονόματος του IRA, επιδιώκοντας την απόσχιση της περιοχής από το 

Ηνωμένο Βασίλειο. 

Χωρίς να συνδέεται με το περιστατικό, σημειώνεται πάντως ότι ο 

πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, και ο Ιρλανδός ομό-

λογός του Λίο Βαράντκαρ συνομίλησαν τη Δευτέρα τηλεφωνικά για 

περίπου μία ώρα και συμφώνησαν να συναντηθούν στο Δουβλίνο 

στις αρχές Σεπτεμβρίου. 

Ο Τζόνσον έχει δεσμευτεί ότι η Βρετανία θα αποχωρήσει από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Οκτωβρίου ακόμη και χωρίς συμφωνία, 

μια προοπτική που ενέχει τον κίνδυνο να επανέλθουν τα σκληρά σύ-

νορα μεταξύ της Ιρλανδίας και της Βόρειας Ιρλανδίας.
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Καλλιτεχνικά Νέα
με τον Βασίλη Παναγή

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 σε ολό-
κληρο τον κόσμο. Συνεχίζει ακούραστη και 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  
«Αμερικάνα» 

Θεατρικό έργο στο Ελληνικό Κέντρο  
Το θεατρικό έργο «Αμερικάνα. θα παρουσια-

στεί στο Ελληνικό Κέντρο το Σάββατο 28 Σε-
πτεμβρίου στις 8.00-9.30 μ.μ.  

Τα εισιτήρια προ πωλούνται στην τιμή των 
£15 και £12. Για περισσότερες πληροφορίες 
στο 020 7487 5060 ή Web: https://americanaat-
thehelleniccentre.eventbrite.co.uk 

Email: press@helleniccentre.org  
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

ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Θα καλυφθούν από το κράτος όλα τα έξοδα για τη θεραπεία του μικρού Αντώνη

ΥΠΟΘΕΣΗ «ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΒΙΑΣΜΟΥ»

Πιέσεις προκειμένου να διερευνήσει την πιθανό-
τητα άσκησης δίωξης εναντίον των 12 Ισραηλινών 
που κρατήθηκαν στην Κύπρο ως ύποπτοι για ομα-
δικό βιασμό 19χρονης Βρετανίδας δέχεται η ισραη-
λινή αστυνομία. 

Όπως μεταδίδει ο ισραηλινός 
Τύπος, οι πιέσεις έρχονται από 
ομάδες ακτιβιστών, οι οποίοι ζη-
τούν να διερευνηθεί ενδεχόμενη 
δίωξη που θα βασίζεται σε νό-
μους περί πορνείας και εκδίκη-
σης. 

 Μιλώντας στο «Κανάλι 12», 
στέλεχος της Αστυνομίας του Ισ-
ραήλ ανέφερε ότι η δίωξη προ-
κύπτει από προτροπή ομάδας 
ακτιβιστών και σημείωσε ότι το 
θέμα εξετάζεται από τη Νομική 
Υπηρεσία της χώρας για να δια-
πιστωθεί αν η τοπική αστυνομία 
έχει την εξουσία να διερευνήσει 
περιστατικό που συνέβη στο 
εξωτερικό. 

Σύμφωνα πάντα με τοπικά 
ΜΜΕ, 20 ακτιβιστές υπέβαλαν καταγγελία την πε-
ρασμένη εβδομάδα για λογαριασμό της 19χρονης 
Βρετανίδας, που κρατείται για ψευδή καταγγελία περί 
ομαδικού βιασμού. Όπως αναφέρει η καταγγελία, οι 
12 Ισραηλινοί παραβίασαν τους νόμους της χώρας 
μέσω δημοσίευσης εκδικητικού πορνογραφικού υλι-
κού, το οποίο παραδόθηκε και στις ισραηλινές Αρ-
χές. 

Ο αξιωματούχος της Αστυνομίας δήλωσε ότι αν 
διεξαχθεί έρευνα, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να 
εντοπιστεί ποιος διέρρευσε το βίντεο, εκτός και αν 
συνεργαστεί η κυπριακή αστυνομία. 

Εξάλλου, το 2014 το Ισραήλ έγινε η πρώτη χώρα 
που απαγόρευσε τη διανομή εκδικητικού πορνογρα-
φικού υλικού, μέσω νόμου που ορίζει ότι οι ένοχοι 
διώκονται ως παραβάτες σεξουαλικής εκμετάλλευ-

σης και τιμωρούνται με φυλά-
κιση έως πέντε ετών. 

Στο σχετικό ισραηλινό δημο-
σίευμα δε, σημειώνεται ότι η 
μαγνητοσκόπηση μιας σεξουα-
λικής πράξης χωρίς άδεια «δεν 
είναι παράνομη στην Κύπρο». 

Σε μια άλλη εξέλιξη, ορίστηκε 
για τις 27 Αυγούστου η νέα δι-
κάσιμος στην υπόθεση της 
19χρονης Βρετανίδας, που κα-
τήγγειλε ψευδώς ομαδικό βια-
σμό. Η εξέλιξη αυτή προέκυψε 
τη Δευτέρα ενώπιον του Επαρ-
χιακού Δικαστηρίου Αμμοχώ-
στου, όπου παρουσιάστηκε και 
πάλι η νεαρή Βρετανίδα με νέα 
δικηγόρο την Νικολέττα Χαρα-
λαμπίδου. 

Η κα. Χαραλαμπίδου διευ-
κρίνισε ότι η πελάτιδα της επιθυμεί κατά την ακροα-
ματική διαδικασία να εκπροσωπείται από Βρετανό 
δικηγόρο και ως εκ τούτου έχει αποσταλεί από το 
γραφείο της σχετική επιστολή προς τον Γενικό Ει-
σαγγελέα και αναμένεται η απάντησή του. 

Ως εκ τούτου η δικαστής Τώνια Νικολάου έδωσε 
νέα αναβολή στην υπόθεση για τις 27 Αυγούστου 
στις 9 το πρωί. 

Υπενθυμίζεται ότι ο προηγούμενος δικηγόρος της 
19χρονης, Ανδρέας Πιττάτζης, αποσύρθηκε από την 
υπεράσπισή της, λέγοντας ότι υπήρχαν σοβαρές 
διαφωνίες με την πελάτισσά του.

To κράτος καλύπτει όλα τα έξοδα για την θεραπεία του μικρού Αντώνη στο 
εξωτερικό. Ο Αντώνης, 22 μηνών, πάσχει από σπάνια ασθένεια και χρειάζεται, 
όπως έγινε γνωστό, 2 εκατομμύρια ευρώ για εξειδικευμένη θεραπεία στις 
ΗΠΑ. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης έγραψε στο twitter: 

«Χαίρομαι γιατί μετά από συνεννόηση με τον Υπουργό Υγείας και δικές του 
ενέργειες η δαπάνη για θεραπεία του μικρού Αντώνη μπορεί να καλυφθεί εξ` 
ολοκλήρου από το κράτος. Με τις πιο θερμές μου ευχές για γρήγορη ανάρρωση 
και δύναμη στην οικογένειά του θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που 
στη δύσκολη στιγμή αγκάλιασαν τον μικρό Αντώνη και τους γονείς του». 

Σε συνέχεια προχθεσινής ανακοίνωσης του Υπουργείου Υγείας και έπειτα 
από επικοινωνία που είχαν οι αρμόδιοι Λειτουργοί του Υπουργείου με την οι-
κογένεια του ασθενή που πάσχει από νωτιαία μυϊκή ατροφία, και λόγω του 
κατεπείγοντος του θέματος, πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί συνεδρία 
της Επιτροπής Ονομαστικών Αιτημάτων, η οποία εξέτασε το αίτημα της οικο-
γένειας για κάλυψη των εξόδων για λήψη της θεραπείας. 

Σύμφωνα με τα αιτιολογικά που παρουσιάστηκαν και στη βάση επιστημο-
νικών κριτηρίων, η Επιτροπή ενέκρινε το αίτημα και ενημέρωσε σχετικά την 
οικογένεια. Στη συνέχεια, θα γίνουν άμεσα οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε να 
προμηθευτεί η οικογένεια το φαρμακευτικό σκεύασμα από το εξωτερικό, 
μέσω του Υπουργείου Υγείας. 

Η περίπτωση του μικρού Αντώνη είχε προκαλέσει παγκύπρια συγκίνηση 
για τον αγώνα ζωής που δίνει ο μικρός και η οικογένειά του, ώστε να θερα-
πευτεί από τη σπάνια νόσο της Νωτιαίας Μυϊκής Ατροφίας τύπου 1. 

Όπως είχε δημοσιευθεί τις προηγούμενες μέρες, ο μικρός Αντώνης πρέπει 
μέχρι τον ερχόμενο Οκτώβριο που κλείνει τα δύο του χρόνια, να λάβει γονι-
διακή θεραπεία σε εξειδικευμένο κέντρο, το κόστος της οποίας είναι υπέρογκο 
και ανέρχεται στα €1,88 εκατ. Η κινητοποίηση της κοινωνίας ήταν άμεση και 
έγινε ξεκάθαρη από την πρώτη στιγμή, με τον κόσμο να σπεύδει να βοηθήσει 
όπως και όσο μπορεί, διαδίδοντας παράλληλα την ιστορία του μικρού Αντώνη.

Καταγγελία κατά των 12 
για την ανάρτηση του βίντεο

Σε παγκύπριο, αλλά και παμπαροικιακό κάλεσμα 
προχωρούν οι συγγενείς του Βρυώνη Παύλου, προ-
κειμένου να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα χρήματα 
για ολοκλήρωση της θερα-
πείας του στο Λονδίνο. 

Ο 28χρονος νεαρός από το 
Κολόσσι Λεμεσού πάσχει από 
μια σπάνια κληρονομική 
ασθένεια που ονομάζεται με-
γαλοκεφαλία και είναι άτομο 
με ειδικές ικανότητες. 

Ο παγκύπριος έρανος –
όπως αναφέρεται στην άδεια 
διενέργειας εράνου που δό-
θηκε από το Υπουργείο Εσω-
τερικών– «τρέχει» από τις 2 
Ιουλίου. 

Σύμφωνα με τη μητέρα του 
Βρυώνη, κα Χαρίκλεια Παύ-
λου, στόχος είναι να μαζευ-
τούν 20 χιλιάδες ευρώ για τη 
θεραπεία του. Δυστυχώς, 
όμως, μέχρι σήμερα η αντα-
πόκριση του κόσμου δεν ήταν 
μεγάλη, γι’ αυτό η μητέρα 
προχωρεί εκ νέου σε δημόσια έκκληση για βοήθεια.  

Η μάχη που διαρκεί χρόνια  
Η κα Χαρίκλεια είναι μητέρα τεσσάρων παιδιών. 

Έχασε τη μεγαλύτερή της κόρη, τη Γαλάτεια, σε ηλι-
κία 23 ετών από ανεπάρκεια νεφρών. Τώρα δίνει 
μία νέα μάχη για να καταφέρει να κρατήσει στη ζωή 
τον μικρότερο γιο της, τον Βρυώνη. Όπως ανέφερε 
στη «Σ» η μητέρα του, ο Βρυώνης γεννήθηκε με μία 
σπάνια κληρονομική ασθένεια, που ονομάζεται με-
γαλοκεφαλία και μπαινοβγαίνει στα νοσοκομεία από 
πολύ μικρή ηλικία. Δυστυχώς, όμως, τον τελευταίο 
χρόνο υποτροπίασε και χρειάστηκε η μετάβασή του 
στο Κέντρο Γενετικής του Λονδίνου για να υποβληθεί 
σε θεραπεία και σε σειρά χειρουργικών επεμβά-
σεων. Η μητέρα του προηγουμένως είχε τη δυνατό-

τητα με τη βοήθεια του κράτους να παρέχει στο 
παιδί της τις εξετάσεις και τις θεραπείες που χρει-
αζόταν. Αυτή τη φορά, όμως, παλεύει μόνη και χρει-

άζεται τη στήριξη των συ-
μπολιτών της. Με τη 
βοήθεια της παροικίας και 
άλλων οργανωμένων φο-
ρέων, μάζεψε τα χρήματα 
που χρειαζόταν για να μετα-
βεί ο γιος της στο Λονδίνο 
και να υποβληθεί σε επέμ-
βαση. Η πρώτη επέμβαση, 
στο κεφάλι, πραγματοποι-
ήθηκε πριν από περίπου εί-
κοσι μέρες και η κα Παύλου 
δεν ήταν κοντά στο παιδί 
της, καθώς δεν είχε την οι-
κονομική δυνατότητα να βρί-
σκεται εκεί. Στην προσπά-
θειά της βοηθήσει τον γιο 
της, αποτάθηκε στο Υπουρ-
γείο Εσωτερικών και κατά-
φερε να εξασφαλίσει άδεια 
διενέργειας εράνου ο οποίος 
έχει ισχύ από τις 2 Ιουλίου 

μέχρι και τις 2 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους. Τα 
χρήματα που ευελπιστεί να μαζέψει θα χρησιμοποι-
ηθούν για τα έξοδα της θεραπείας του γιου της. 
«Χρειάζομαι 20 χιλιάδες αγγλικές λίρες για τις επεμ-
βάσεις, τη θεραπεία και τη διαμονή του Βρυώνη», 
ανέφερε η ίδια στην εφημερίδα «Σημερινή». 

Μετά από πολλές προσπάθειες και με τη στήριξη 
της παροικίας, η κα Παύλου μεταβαίνει σύντομα, 
ξανά στο Λονδίνο για να βρίσκεται στο πλευρό του 
γιου της. 

Η οικογένεια κάνει έκκληση προς την παροικία 
όπως ανταποκριθεί. Όσοι επιθυμούν να βοηθήσουν 
τον Βρυώνη, μπορούν να επικοινωνήσουν με την 
«Παροικιακή» και τον κ. Νεόφυτο Νικολάου στο 
07778050320.

Κάλεσμα ανθρωπιάς για τον Βρυώνη
ΠΑΣΧΕΙ ΑΠΟ ΣΠΑΝΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΗΓΑΙΝΟΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ
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«Οι ήρωες μόνο ανηφόρες ανεβαίνουν»
«Χαμένοι είναι οι αγώνες που δεν δίνονται». 
Εσύ, Τάσο Μάρκου, έδωσες τον δικό σου υπέροχο αγώνα. 
 

Του Χαράλαμπου Σοφοκλή* 
 
Πολλοί σου υποσχέθηκαν βοήθεια όταν πολεμούσες στην πρώτη 

γραμμή του μετώπου. Σχεδόν όλοι σε πρόδωσαν. Σε πρόδωσαν 
πολιτικοί και στρατιωτικοί. Είμαι σίγουρος πως κάποιοι σε ζήλευαν 
γιατί δεν μπορούσαν να αναμετρηθούν μαζί σου. Εσύ όμως δεν 
πρόδωσες κανένα. Ανέλαβες να οργανώσεις και να υπερασπιστείς 
την πρώτη ακριβώς γραμμή του μετώπου, από τη Μια Μηλιά μέχρι 
τον Κουτσοβέντη. Μα πάνω απ’ όλα δεν πρόδωσες την τιμή και 
την αξιοπρέπειά σου. 

Πέρασα και σε είδα εκατοντάδες φορές. Συνήθως περνώ και στα-
ματώ τα βράδια. Ο κυκλικός κόμβος της Μακεδονίτισσας είναι πο-
λυσύχναστος. Πιο εύκολα σταματώ δίπλα στο άγαλμά σου. Κάθε 
φορά που έρχομαι σε θαυμάζω όλο και περισσότερο. Η μεγαλοψυ-
χία σου, η αγάπη και αφοσίωση στους στρατιώτες και συμπολεμι-
στές σου σε έκαναν να βάλεις την πατρίδα πιο πάνω από την 
οικογένειά σου. Δεν σου πέρασε ποτέ από το μυαλό να γίνεις ρί-
ψασπις, να τρέξεις και να σωθείς όπως κάναμε οι περισσότεροι… 
Ζωή και βόλεμα, για σένα, σε μια ημικατεχόμενη πατρίδα, ήταν ατι-
μία και ντροπή: Ήξερες πως στο σπίτι σε περίμεναν η αγαπημένη 
σου σύζυγος και τα δύο αξιολάτρευτα παιδιά σου. Σίγουρα θα τους 
σκεφτόσουν. Σίγουρα θα ήθελες να ήσουν δίπλα τους για να τους 
προστατέψεις από τα δεινά του Μαύρου Καλοκαιριού του ’74. Το 
καθήκον όμως σου επέβαλλε να βρίσκεσαι στην πρώτη γραμμή 
του μετώπου. Συμπεριφέρθηκες ως επαγγελματίας στρατιωτικός 
και έβαλες την πατρίδα πιο πάνω από την οικογένειά σου. 

Κάποιοι προσπάθησαν να σε παραγκωνίσουν ευθύς μετά το 
πραξικόπημα. Ήξεραν πως δεν ήσουν του χεριού τους. Ποτέ δεν 
βολεύτηκες και ποτέ δεν έγινες συνεργάτης τους. Ποτέ δεν πρό-
δωσες τον όρκο σου. Ποτέ δεν έγινες δοσίλογος και συνεργάτης 
με αυτούς που πρόδωσαν την πατρίδα τους. Ποτέ δεν πέρασε από 
το μυαλό σου να «κερδίσεις» θέσεις και μεγαλεία και να στραφείς 
εναντίον της νόμιμης κυβέρνησης του Αρχ. Μακαρίου. Ίσα – ίσα 
που αποφάσεις και ενέργειές σου για να υπερασπιστείς τη νομιμό-
τητα, λίγο έλειψε να σου στερήσουν την παραμονή σου στο στρά-
τευμα. 

Ποτέ μα ποτέ δεν δείλιασες να αναλάβεις πρωτοβουλίες, αλλά 
και να κάνεις ενέργειες ώστε να ξεσκεπάσεις τους χουντικούς και 
άλλους αξιωματικούς, οι οποίοι απεργάζοντο την καταστροφή της 
πατρίδας σου και συνειδητά προετοίμαζαν το πραξικόπημα για την, 
δήθεν, Ένωση με την Ελλάδα. 

Εσύ, Τάσο Μάρκου, μαζί με μια ομάδα Κυπρίων αξιωματικών της 
Εθνικής Φρουράς καταφέρατε να «κλέψετε» απόρρητο έγγραφο 
(της Εθνικής Φρουράς), το οποίο καθόριζε την 14η Φεβρουαρίου 
1972 ως ημέρα πραξικοπήματος εναντίον της νόμιμης κυβέρνησης 
του Αρχ. Μακαρίου. Η ενέργειά σας αυτή και το παλλαϊκό συλλα-
λητήριο στην Αρχιεπισκοπή απέτρεψαν το πραξικόπημα. 

Πολλές φορές έπαιξες «κορώνα – γράμματα» την στρατιωτική 
σου καριέρα αλλά και την ίδια τη ζωή σου, προκειμένου να υπερα-
σπιστείς την πατρίδα σου, αλλά και να μείνεις πιστός στον όρκο 
που έδωσες ως αξιωματικός της Εθν. Φρουράς. Παρόλο που στις 
15 Ιουλίου 1974 παραγκωνίστηκες -οι χουντικοί σε θεωρούσαν θα-
νάσιμο κίνδυνο- όταν έγινε η τούρκικη εισβολή στις 20 Ιουλίου έτρε-
ξες αμέσως στην Κυθρέα, στο στρατόπεδο που είχες τοποθετηθεί 
από τον προηγούμενο χρόνο. 

 

«Αν δεν αντισταθούμε εδώ, σ’ αυτά τα βουνά, 

πού θα αντισταθούμε; Στην Αμμόχωστο;» 
 
Στέκομαι δίπλα σου, λεβεντονιέ από το Παραλίμνι, ένδοξε Κύπριε 

αξιωματικέ, και παρόλο που είναι βράδυ, και το φως λιγοστό, 
βλέπω φωτοστέφανο γύρω από το πρόσωπό σου. Βλέπω φως να 

σε φωτίζει σαν βλέπεις ΒΑ, εκεί που αγωνίστηκες. Εκεί που οργά-
νωσες το τάγμα σου ανάμεσα Μιας Μηλιάς και Κουτσοβέντη. 

Και θα σου πω κάτι για να ξέρεις… Ο Νίκος Κοτζιαμάνης, ο γλύ-
πτης που φιλοτέχνησε το άγαλμά σου, ένα βράδυ μου τηλεφώνησε 
από το Λονδίνο για να με ρωτήσει αν μπόρεσε να αποτυπώσει τη 
λεβεντιά και την αντρειοσύνη σου, έτσι όπως τις έχω περιγράψει 
σε άλλη «συνάντησή» μας. 

Ένιωσε ανακούφιση όταν του είπα πως κατάφερε να αποτυπώ-
σει στο άγαλμά του την κυπριακή λεβέντικη ψυχή, που χωρίς φόβο 
και υστεροβουλία θυσιάστηκε για να υπερασπιστεί την πατρίδα 
του, αλλά και για να ξεπλύνει την ντροπή τόσων άλλων που τόβα-
λαν στα πόδια… 

Μόνος στάθηκες στην περιοχή, βόρεια της Μιας Μηλιάς, με λί-
γους στρατιώτες, λες και η μοίρα το ‘θελε ένας άλλος Λεωνίδας να 
φυλάξει τα στενά προς την Κυθρέα και την Αμμόχωστο. Λιγοστοί 
οι στρατιώτες σου, πενιχρά τα μέσα που είχες τη διάθεσή σου. Ήξε-
ρες πολύ καλά πως δεν αρκούσαμε σε μια «ενδεχόμενη» προσπά-
θεια προέλασης των Τούρκων. Από τις 22 Ιουλίου που βρεθήκαμε 
εκεί, προσπάθησες να οργανώσεις τις θέσεις μάχης. Είχαμε φύγει 
από τα περιβόλια της Κυθρέας και μας μετέφερες εκεί για να αντι-
μετωπίσουμε τις τούρκικες δυνάμεις που είχαν προωθηθεί στο Δί-
κωμο και ανατολικότερα προς το Συγχαρί. Ήσουν ανήσυχος 

θυμάμαι. Το ‘βλεπα στα λόγια και στις κινήσεις σου. Όμως ποτέ δεν 
έχασες το θάρρος σου. Η λεβέντικη κορμοστασιά σου, το αεικίνητό 
σου, οι συχνές επισκέψεις σου στα πιο προκεχωρημένα φυλάκια 
της γραμμής (Φράκτης Μιας Μηλιάς) είχαν ένα και μοναδικό στόχο: 
να μας εξυψώσεις και να δηλώσεις τη δική σου παρουσία, μέρα και 
νύχτα. 

Ήρθα λοιπόν και πάλι σήμερα για ν’ ακούσω ξανά τη βροντερή 
φωνή σου, όπως τότες, όταν τα ‘βαλες με κάποιο Έλληνα συντα-
γματάρχη, που μέρα μεσημέρι κατέβαζε από τον Πενταδάκτυλο 
εκατοντάδες στρατιώτες και τους οδηγούσε μέσα σε φορτηγά προς 
τη Λευκωσία, λες και θα έκανε παρέλαση. Πετάχτηκες στη μέση του 
δρόμου, εκεί στα καφενεία της Μιας Μηλιάς, και τον ανάγκασες να 
κατέβει από το λαντρόβερ που προηγείτο της «στρατιωτικής πα-
ρέλασης». 

Δε θα ξεχάσω το θυμό σου. Του ‘βαλες τις φωνές, κι ας ήταν 
ανώτερός σου. Είχε βλέπεις «2 αστέρες» παραπάνω από σένα. 
Έτσι είναι. Στο στρατό ισχύουν οι αστέρες. Στη μάχη όμως μετρά η 
λεβεντιά. Κι ήσουν πράγματι πολύ πιο λεβέντης απ’ αυτόν. Τι κι αν 
σου απάντησε πως είχε διαταγή να οπισθοχωρήσει; Ένας ολάκε-
ρος συνταγματάρχης δεν μπορούσε ν’ αντιληφθεί ότι ο στρατός δεν 
οπισθοχωρεί μέρα μεσημέρι και μάλιστα «εν πομπή και παρατά-
ξει». Εσύ επέμενες να ρωτάς πού πάει αυτό το στρατό, γιατί τον 

μετακινεί από μια περιοχή που, όχι μόνο δεν επιτρεπόταν η οπι-
σθοχώρηση, αλλά επιβαλλόταν και η αποστολή ενισχύσεων. Επέ-
μενες γιατί ήξερες της προδοσίας το τίμημα. Γνώριζες ότι από κει 
θα περνούσε το τούρκικο ασκέρι για την Αμμόχωστο. Ούτε ακόμη 
στην έντονη και βροντερή σου ερώτηση, «Αν δεν αντισταθούμε 
εδώ, σ’ αυτά τα βουνά, πού θα αντισταθούμε; Στην Αμμόχωστο;», 
δεν κάμφθηκε το «φιλότιμό» του. Οι διαταγές, βλέπεις, δεν έχουν 
να κάμουν με λεβέντες και φιλότιμο. 

 

Σε είδα να ξεχειλίζεις από οργή και αγανάκτηση 
 
Σε χαιρέτησε ο Έλληνας αξιωματικός -τυπικός σε όλα του- αλλά 

εσύ δεν ανταπέδωσες το χαιρετισμό. Σε είδα να ξεχειλίζεις από 
οργή και αγανάκτηση. Γνώριζες, ίσως, ότι ούτε στην Αμμόχωστο 
δεν θα αντιστεκόμασταν… 

Δε μας άφησες ούτε το λιτό γεύμα, που μας πρόσφεραν στο κα-
φενείο της Μιας Μηλιάς, να ολοκληρώσουμε. Μας διέταξες να χω-
ριστούμε γρήγορα σε ομάδες και με κάθε προφύλαξη να 
προχωρήσουμε προς την περιοχή του Φράκτη, όπου μέσα σε κό-
λαση πυρός άρχισες να μας οργανώνεις, ώστε να έχουμε θέσεις 
μάχης την ίδια μέρα. 

Σε βλέπω εδώ ακίνητο με το όπλο στο χέρι, αξέχαστε Τάσο Μάρ-
κου. Ποτέ όμως δεν ήσουν ακίνητος. Σε βλέπω να δρασκελάς τα 
«λακκοβούναρα» της Μιας Μηλιάς με το γρήγορο βήμα σου. Σε 
βλέπω να προχωρείς πάντα πιο μπροστά απ’ όλους. Πραγματικός 
ηγέτης άνοιγες δρόμο και εμείς πίσω σε ακολουθούσαμε. Η κάψα 
του καλοκαιριού, το λιγοστό φαγητό από κονσέρβα βοδινού (Θεέ 
μου, πώς το τρώγαμε;), το λιγοστό και πάντα ζεστό νερό, δεν βά-
ραιναν ποτέ τα βήματά σου. 

Σε βλέπω να κοιτάς παντού με το σπινθηροβόλο βλέμμα σου, 
σε ακούω να μας εμψυχώνεις με τη βροντερή φωνή σου. Σε ακούω 
να μας λες να προσέχουμε, γιατί είμαστε λίγοι και μας χρειάζεσαι. 
Σε ακούω να βρίζεις τους πρωταίτιους της προδοσίας και της ντρο-
πής, αλλά κι αυτούς που κώφευαν στις συνεχείς εκκλήσεις σου για 
ενισχύσεις που δεν έφταναν ποτέ. 

Τώρα σε βλέπω εδώ. Ξέρω πως τούτες τις μέρες, που η θύμηση 
ματώνει την ψυχή, θυμώνεις ακόμη περισσότερο. Βλέπω το 
βλέμμα σου στραμμένο προς τα κει. Εκεί είναι η ψυχή σου. Λίγα 
χιλιόμετρα βορειοανατολικά… Δε θέλησες να φύγεις την ώρα της 
δικής μας φυγής. Εμείς κατηφορίσαμε, κυριολεκτικά και μεταφο-
ρικά. Εσύ όμως... 

 

Κοίταζες τον Πενταδάκτυλο κατάματα… 

εμείς του γυρίσαμε τις πλάτες 
 
Κοίταζες τον Πενταδάκτυλο κατάματα. Δεν ήθελες το «μού-

ντζωμά» του. Εμείς του γυρίσαμε τις πλάτες για να μην τον βλέ-
πουμε…. 

Ένας ήρωας, ένας αρχιλεβέντης, όμως, όπως εσύ, διαλέγει 
πάντα τον ανηφορικό δρόμο. Είμαι σίγουρος πως δεν παραδόθη-
κες. Δε θα το ‘κανε η ψυχή σου. Έριξες σίγουρα και το τελευταίο 
σου βόλι. Γι’ αυτό έμεινες εκεί. Και η ψυχή σου έμεινε εκεί στο πεδίο 
της μάχης. Γιατί να κατηφορίσεις μαζί μας; Οι ήρωες μόνο ανηφό-
ρες ανεβαίνουν. Εμείς κατηφορίσαμε (συγνώμη για τη σύγκριση) 
κι αφού γλιτώσαμε το τομάρι μας, άλλοι βολευτήκαμε λιγότερο και 
άλλοι περισσότερο. Εσύ όμως έμεινες εκεί για να μας διδάσκεις τι 
θα πει τιμή και περηφάνια. Δε θα μπορούσες πουθενά να βολευτείς 
εσύ κι ούτε ποτέ πέρασε από το μυαλό σου να κατηφορίσεις. Δε 
θα μπορούσες ποτέ ν’ αντέξεις μια τέτοια ντροπή. 

Στέκομαι δίπλα σου και σε καμαρώνω. Λέω να μείνω ακόμη λίγο 
να κλέψω λίγη από τη δική σου περηφάνια. Κι όμως πρέπει πάλι 
να κατηφορίσω προς το σπίτι μου. 

Σου υπόσχομαι όμως πως θα ξανάρθω και πάλι… 
 

*Εκπαιδευτικός

ΤΑΣΟΣ ΜΑΡΚΟΥ - 45 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ...



George MIchaelides

9      | Πέμπτη 22 Αυγούστου 2019

Άψογη η Σαλαμίνα – o Richard έκανε τα δικά του
Τον καλό της εαυτό βρήκε η 

Σαλαμίνα στον περασμένο 

αγώνα κόντρα στην Bucking-

ham Athletic. 

Μετά από συνεχείς τραυματι-

σμούς και αναγκαστικές καλο-

καιρινές διακοπές επέστρεψαν 

πίσω ο Richard Georgiou και 

Denis. Άπιαστη η Σαλαμίνα σε 

όλο τον αγώνα και με πρωτα-

γωνιστή τον Richard Georgiou 

κέρδισε το παιχνίδι 4-2. 

Στο τρίτο λεπτό η ομάδα του 

Γιώργου Γεωργίου μπήκε 

μπροστά στο σκορ, σε μια οικο-

γενειακή υπόθεση ο Charlie 

Georgiou έκλεψε τη μπάλα από 

τον τερματοφύλακα της Αthletic 

και την έδωσε λοκούμι στον Ri-

chard. Εύκολα ο Richard στα δί-

κτυα και 1-0. 

Στο 9 λεπτό γίνεται το 2-0 

όταν ο John Kyriacou  πάσαρε 

ωραία στον Richard που άψογα 

με σιουτ έκανε το 2-0. 

Το Buckingham αντέδρασε 

και στο 17 λεπτό μείωσε σε 

2–1. Μέχρι το τέλος του 45λε-

πτου το παιχνίδι κύλησε με 

υπεροχή της Σαλαμίνας. 

Στο Β μέρος όπως γίνεται 

πάντα, φούλαρε μηχανές η Σα-

λαμίνα και μέχρι το φινάλε 

έκανε τα τέρματά της τέσσερα 

με γκολς από τον Richard κάνο-

ντας το hat-trick και ένα γκολ 

από τον Connor. 

Το μόνο που κατάφερε το 

Buckingham ήταν να μειώσει σε 

4-2. 

Για τη Σαλαμίνα σκόραραν 

(3) Richard Georgiou και 1 Con-

nor Bancans. 

Σύνθεση Σαλαμίνας: Forde, 

Chambi, Oujdi, Hervel, White, 

Durnin, R. Georgiou, Ellis, C. 

Georgiou, Artimatis, Kyriacou. 

Subs: Ovie, Reynolds, Boxer, 

Bancans.

Απώλεσαν βαθμούς οι «Άγιοι»

Απώλεσαν βαθμούς οι 

«Άγιοι» αφού έχασαν ευκαι-

ρίες με το τσουβάλι, ιδίως στο Β 

μέρος απέναντι στην Brims-

down για το Spartan South Mid-

land League Division One. 

Στα αποδυτήρια πριν τον 

αγώνα ο έμπειρος προπονητής 

Γιώργος Φραγκέσκου καλούσε 

τους ποδοσφαιριστές του 

πρώτα να παίξουν αθλητοπρε-

πέστατα, να δουν την αντίπαλη 

ομάδα στα μάτια και να πάρουν 

το τρίποντο με ένα σύστημα 

3-5-2. Άρχισαν τον αγώνα οι 

«Άγιοι». Από τα πρώτα λεπτά 

επέβαλαν τον ρυθμό τους και 

κυνήγησαν το τέρμα, όμως 

πολύ νωρίς βρέθηκε η ομάδα 

στον τοίχο μετά από ένα ανα-

πάντεχο τέρμα που δέχτηκε 

έπειτα από αδράνεια της άμυ-

νας. Ευτυχώς η ομάδα ανασυ-

ντάχθηκε πολύ γρήγορα και στο 

19’ ο Michael Frangeskou μέσα 

από την μικρή περιοχή έστειλε 

τη μπάλα στα δίκτυα για το 1-1. 

Από εκεί και πέρα οι Άγιοι με 

τον σπεσιαλίστα Guilherme 

Monti έκαναν το παιχνίδι τους 

χάνοντας τη μια ευκαιρία μετά 

την άλλη. 

Το τελικό σφύριγμα του διαι-

τητή βρήκε τις δυο ομάδες στο 

1-1. Ένα αποτέλεσμα που στε-

ρεί τους Αγίους να παραμείνουν 

στην κορυφή. Κανένας παίκτης 

δεν υστέρησε. Bλέποντας την 

ομάδα θα διαπιστώσεις ότι έχει 

καταπληκτικούς παίκτες τόσο 

στην άμυνα όσο και στην επί-

θεση, στυλοβάτης στην άμυνα 

ο ψηλόσωμος Michael Fran-

geskou σωστός βράχος. 

Στην επίθεση ο Roberto Kat-

sikas, o Noyan. Αυτός όμως 

που ξεχωρίζει είναι ο δαιμόνιος 

Monti με το νούμερο 20 στην 

πλάτη. Παίκτης για μεγάλα σα-

λόνια, σωστός κίνδυνος - θάνα-

τος για την αντίπαλη εστία. 

Εν τέλει το ευχαριστήθηκα 

που πήγα στο παιχνίδι, καλή 

ομάδα οι Άγιοι με φίλαθλους 

που αγαπούν την ομάδα, όπως 

η Ηρούλλα Σταυρινού, η καλύ-

τερη φίλαθλος των Αγίων, βρι-

σκόταν από τη μια μεριά στην 

άλλη του γηπέδου για να δίνει 

συμβουλές, κουράγιο και οδη-

γίες στην ομάδα. Όλα εκεί στην 

ομάδα δουλεύουν ρολόι που 

πάντα με τις ευχές του πάτερ 

Σαλαπάτα δεν υπάρχει περί-

πτωση να πάει κάτι στραβά.

Στην πρώτη θέση το Haringey Borough

Οι στυλοβάτες της ομάδας 

Κουρούσιης, Γεωργίου. 

Σφραγίδα εμπιστοσύνης

Ο ψυχρός «εκτελεστής» 

Richard Georgiou

Γιώργος Φραγκέσκου, 

έμπειρος και επιβλητικός

Πάτερ Σαλαπάτας το Α και το 

Ω της ομάδας πάντα δίπλα 

στην ομάδα του

Η πιο πιστή οπαδός των 

Αγίων Ηρούλλα Σταυρινού

Tom Loizou μεγαλουργεί 

στο Haringey Βorough Αρέστη Γιώργος Κωνσταντίνος Αλεξάνδρου Άθως Σολωμού

Βρίσκεται εκεί που του αξίζει, η ομάδα του Haringey Borough, 

στην Α θέση με τρία στα τρία. Το Σάββατο βρήκε μπροστά της 

ένα δύσκολο αντίπαλο, τη Cheshunt. Να σημειώσουμε ότι ο Tom 

Loizou παλιά ήταν προπονητής στο Cheshunt, έτσι είχε «λογαρια-

σμούς», καλούς βέβαια, με την παλιά του ομάδα, αλλά το πάθος 

και η δύναμη που επέδειξαν οι ποδοσφαιριστές για μια ακόμη φορά 

του έμπειρου προπονητή Tom Loizou της χάρησαν τη νίκη. 

Το τέρμα που έκρινε τον αγώνα πέτυχε ο Chidubem Onokwai. 

Οι Κύπριοι ποδοσφαιριστές Γιώργος Αρέστη, Κωνσταντίνος  

Αλεξάνδρου και Άθως Σολωμού ήταν για μια ακόμη φορά άριστοι. 

Στο Haringey Borough επικρατεί μια καθαρά Κυπριακή ατμό-

σφαιρα και εξηγούμαι: 

Γιώργος Αρέστη, Δημήτρης Φροξίλιας, Κωνσταντίνος Αλεξάν-

δρου, Πάρης Παναγιώτου, Άθως Σολωμού που ήρθε από το Αποέλ 

και πρόσφατα και ο Στέλιος Δημηρίου που έπαιζε στο St. Mirren 

and Macclesfied FC. 

Ο έμπειρος προπονητής Tom Loizou σε μια σύντομη μας συνο-

μιλία αναφέρθηκε στην παρουσία των Κυπρίων ποδοσφαιριστών, 

τονίζοντας ότι σκοπός της ομάδας είναι να δίνει το δικαίωμα 

σ’ αυτούς τους επαγγελματίες Κύπριους διεθνείς να αγωνίζονται σε 

αγγλικό Πρωτάθλημα. Εύχομαι, συμπλήρωσε, να πάνε όλα καλά 

και φέτος να πάρουμε το Πρωτάθλημα γιατί έχουμε τις δυνατότη-

τες.



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. 

• Ο Σύνδεσμος “Cypriots Elders of Enfield”, μεταφέρει το Club του 

της Δευτέρας στο Community Centre, 311 Fore Street, Edmonton 

N9 0PZ από τις 11πμ έως τις 3μμ. Πληροφορίες: 020 8443 1843 / 

020 8804 5973. 

• 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 

Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 

• 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 τις 11πμ έως τις 3μμ στο Com-

munity House, 311 Fore Street N9 0PZ και προσκαλεί 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.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 

27 Αυγούστου (Τρίτη) 

• Το Παγκόσμιο Συνέδριο Αποδήμων Κυπρίων (ΠΟΜΑΚ, ΠΣΕΚΑ, 

ΝΕΠΟΜΑΚ) στη Λευκωσία, όλες οι παροικιακές Οργανώσεις μέλη 

των πιο πάνω, να στείλουν τους αντιπροσώπους των, πληρωμένων 

των δικαιωμάτων τους. Τηλ. 020 8445 9999. 

Tα Ελληνικά Παροικιακά Σχολέια του ΣΕΓ κλείουν για τις 

καλοκαιρινές διακοπές και 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 Σε-

πτεμβρίου. 

• 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 Σε-

πτεμβρίου. 

• 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, Lon-

don E4 έκλεισε για τις καλοκαιρινές διακοπές και ανοίγει την 

Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου. 

• Τα Γραφεία του ΣΕΓ κλείουν για τις καλοκαιρινές διακοπές και 

ανοίγουν στις 27 Αυγούστου.Aντώνης Αντωνιάδης 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

1 Σεπτεμβρίου (Κυριακή) 

• Οι Δαυλιώτες Η.Β γιορτάζουν τον Άγιο Σωζόμενο στις 11.00πμ στο 

ναό της Παναγίας στο Κάμπεργουελ. Θα μνημονεύσουν όλους τους 

Δαυλιώτες πεσόντες στην Τουρκική εισβολή ως και τον πάτερ Χρυ-

σόστομο. Στο τέλος θα δοθούν εδέσματα, καφές και τσάι. 

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 προυσιά-

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 Κέ-

ντρο, 16-18 Paddington Street, W1U 5AS στις 8.00μμ. Τα εισιτήρια 

προπωλούνται στις τιμές £15 και £12. Για περισσότερες πληροφο-

ρίες τηλ. 020 7487 5060 / email: press@helleniccentre.org 

Antonis Antoniades
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Γωνιά Παροικιακής ποίησης 

Σ’ όλους Εκείνους τους Αθανάτους! 

Σ’ αυτούς, που όρθωσαν τα κορμιά τους, 

μπροστά στην Τούρκικη εισβολή. 

Να μνημονέψω, την λεβεντιά τους, χρέος το νιώθω και οφειλή. 

Στο Αυγουστιάτικο φεγγάρι, οι Αθανάτοι βγαίνουν σεργιάνι, 

μεσ’ την αιθέρια φεγγοβολιά! 

Αναπαράσταση για να δώσουν, το δάσκαλο τους, να ανταμώσουν, 

τη Μάνα Κύπριδα Παναγιά. 

Δεκαπενταύγουστο... 1974. 

Τέτοια ημέρα, ξυπνούν οι μνήμες, ανοιγοκλείνουν οι ουρανοί!! 

Φωνή στεντόρια, Θεοσταλμένη, στην λειτουργία μας προσκαλεί. 

Σ’ ένα αλώνι εξαγνισμένο, στρατιές αγγέλων συλλειτουργούν!! 

Ναό περίλαμπρο θεμελιώνουν, στο παραπέτασμα τ’ ουρανού! 

Στο Αυγουστιάτικο φεγγάρι, το κρασί απ’ το πιθάρι, 

αφρισμένο ξεχειλά! Τρέχει ποτίζει το Άγιο χώμα, 

κάτω στον κάμπο, στη Μια Μηλιά!! 

Η προδοσία και η ανδρεία, ήρθε η ώρα, να μετρηθούν! 

Κι οι Αθανάτοι... ειν’ ορκισμένοι, στον εισβολέα ν’ αντισταθούν!! 

Οι Αποστόλοι κι ο δάσκαλός τους, οι ασυμβίβαστοι Μαχητές!! 

Κι οι αρχιτέκτονες... στα σαλόνια, προσποιημένα, 

ξένα πιόνια, ψυχροί και άβουλοι θεατές! 

Ο Τάσος Μάρκου δίνει την μάχη, με την αντίσταση της ψυχής. 

Και ο Αττίλας, απέναντί του, μια μεραρχία υπεροχής! 

Καμιά ενίσχυση δεν φτάνει... Κι ο εισβολέας προελαύνει 

προς την Αμμόχωστο προχωρά. 

Κάθε αντίσταση καταρρέει, σείονται, πέφτουν τα οχυρά. 

Στης προδοσίας τη μαύρη πλάνη, μάτωσε, χάθηκε το φεγγάρι, 

παντού απλώθηκε σκοτεινιά. 

Πέφτουν τα τείχη, πέφτει η πόλη, κλαίει σπαράζει η Παναγιά. 

Ο Υποστράτηγος Τάσος Μάρκου!! Πρότυπο τόλμης και αρετής!! 

Μπρος την Μορφή του κλίνει το γόνυ, ο συγγραφέας, ο ποιητής!! 

‘Ενα ταξίδι μέσα στον χρόνο. Ένα προσκύνημα Ιερό!! 

Τιμή και δόξα στους Αθανάτους, στον Ευελπίδη Λεβεντογιό!! 

 

Από το κατεχόμενο Δίκωμο Κερύνειας, 
                                 Ξεριζωμένη Λεμονιά.

Aναπαράσταση

Της Παναγιώτας Ζένιου (Ξεριζωμένη Λεμονιά)

Αφιέρωμα στον αγνοούμενο Υποστράτηγο 

Τάσο Μάρκου!

• The best things in life, aren’t things! 

• Τα καλύτερα αγαθά της ζωής, δεν είναι τα 

υλικά αγαθά! 

Ερμηνεία: 
Ο θησαυρός, πλούτη και δόξα, δεν προσφέρουν ψυχική 

γαλήνη, χαρά και ευτυχία! 

Λόγια Νηστεμένα
Ειρήναρχος Στεφάνου
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Ριζότο (2001)  

ΠΕΜΠΤΗ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  22:15 Κοινωνική ταινία 

με την Δήμητρα Ματσούκα, Άννα Μάσχα, Κωνστα-

ντίνο Μαρκουλάκη, Κλέων Γρηγοριάδη, Σωτήρη 

Σκαντζίκα και Παντελή Καναράκη. Η Ευγενία είναι 

φωτογράφος και η Βίκυ στυ-

λίστρια. Και οι δυο παντρε-

μένες με παιδιά. Ζούνε σε 

ένα συνεχές άγχος. Οι άντρες 

τους, ο Φίλιππος και ο Μα-

νώλης, θέλουν πολύ να τις βοηθήσουν αλλά δεν το 

κάνουν. Αποτέλεσμα οι καβγάδες γίνονται απανωτοί 

και τελικά όλοι ξεσπάνε στα παιδιά. Η Βίκυ και η Ευ-

γενία σε πλήρη απόγνωση αναγκάζονται να συμ-

μαχήσουν για να τα βγάλουν πέρα. Ζούνε στο ίδιο 

σπίτι και διαπιστώνουν ότι η ζωή τους είναι πιο εύ-

κολη. Ο Φίλιππος και ο Μανώλης αντιδρούν στη 

νέα κατάσταση. Στην πορεία όμως, τα πράγματα 

μπερδεύονται σε όλα τα επίπεδα και κυρίως... στο 

ερωτικό.    

Η Διπλή Ζωή μιας Γυναίκας (2003)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  21:15 Αστυνομικό 

θρίλερ με την Τάνια Τρύπη, Σοφοκλή Πέππα, Κώστα 

Μαρκόπουλο, Χρήστο Τσάγκα, Αλεξάνδρα Παυλίδη. 

Ο ‘Μαύρος Πάνθηρας’ είναι μια ελκυστική χορεύτρια 

του καμπαρέ που παρουσιάζει το νούμερο της με 

το πρόσωπο της σκεπασμένη με μια μάσκα πάν-

θηρα. Τα  πάντα γύρω από αυτή είναι ένα μυστήριο. 

Κανένας στο μαγαζί δεν έχει δει ποτέ το πρόσωπο 

της και δεν πάει ποτέ με πελάτες.   
Αγνή κι’ Ατιμασμένη (1962)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 22:30 Μελόδραμα 

με την Γκέλυ Μαυροπούλου, Ανδρέα Μπάρκουλη, 

Διονύση Παπαγιαννόπουλο. Η Μιράντα για την 

αγάπη του φτωχού τραγουδιστή Πέτρου θα απαρ-

νηθεί το πλούσιο σπιτικό της. Όμως ο Πέτρος δεν 

θέλει να γίνει η αιτία για να δυστυχήσει μέσα στην 

φτώχεια και θα την εγκαταλείψει και η Μιράντα είναι 

σε απελπιστική κατάσταση.  

Μάρα η Τσιγγάνα (1971)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  20:50 Δραματική ταινία 

με την Κατερίνα Χέλμη, Ελένη Θεοφίλου, Γιώργο 

Μούτσιο, Θάνο Μούτσιο, Θάνο Μαρτινό και Μιράντα 

Μυράτ. Η γοητευτική Μάρα 

ανήκει σ’ ένα περιπλανώμενο 

καραβάνι τσιγγάνων. Χορεύει 

με πάθος στα διάφορα κέντρα 

της πόλης τους τσιγγάνικους 

χορούς της ψάχνοντας την ευ-

τυχία κοντά στους λευκούς. Ο 

γιος ενός πλούσιου εργοστασιάρχη την ερωτεύεται 

παράφορα και τη πιέζει να γίνει γυναίκα του, ενώ οι 

γονείς του προσπαθούν με κάθε τρόπο να διαλύ-

σουν αυτό το δεσμό..  

Κάθε Εμπόδιο για Καλό (1953)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  22:10 Κωμωδία με 

την Σμαρούλα Γιούλη, Ντίνο Ηλιόπουλο, Περικλή 

Χριστοφορίδη, Ράλλη Αγγελίδη και Μαίρη Χριστοφή. 

Ο Κώστας, ένας μικρός δικηγόρος, αναλαμβάνει να 

συνοδεύσει την Σμάρω, μια πλούσια κληρονόμο η 

οποία ζει στην επαρχία και θέλει να κατεβεί στην 

Αθήνα για να πουλήσει την περιουσία της. Ο Κώστας 

όμως ξεκινάει με καθυστέρηση μιας μέρας, ενώ η 

Σμάρω κατεβαίνει μόνη της στην Αθήνα.  

Η Εφοπλιστίνα (1971)  

KYΡIAKH 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  20:45 Κωμωδία με την 

Δέσποινα Στυλιανοπούλου, Ανδρέα Μπάρκουλη, 

Γιώργο Παπαζήση, Σταύρο Ξενίδη και Λαυρέντη Δια-

νέλλο. Η Δέσποινα, που έμεινε ορφανή από μικρή, 

συνηθίζει να τριγυρνά μόνη στην περιοχή, κάνοντας 

διάφορες δουλειές. Ένας ντετέκτιβ της αποκαλύπτει 

ότι είναι η χαμένη κόρη του  εφοπλιστή Καρανίκα, ο 

οποίος την αναζητεί εδώ και καιρό. Λίγο πριν από 

τη συνάντησή τους, ο Καρανίκας πεθαίνει από τη 

συγκίνηση και η Δέσποινα κληρονομεί όλη την πε-

ριουσία του. Αναλαμβάνει τη διαχείριση της επιχεί-

ρησης, αλλά έχει να αντιμετωπίσει τον πόλεμο που 

της κάνουν οι διευθυντές...  

Το Πρόσωπο της Ημέρας (1965)  

KYΡIAKH 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  22:20  Κωμωδία με 

τους Κώστα Βουτσά, Κώστα Καζάκο, Ελένη Προ-

κοπίου, Λίλιαν Μηνιάτη και Γιώργο Μοσχίδης. Ο 

Γρηγόρης, καταστηματάρχης από την Κατερίνη, κερ-

δίζει το πρώτο βραβείο σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό 

που του καλύπτει τα έξοδα 

διαμονής, για μια βδομάδα, 

στην Αθήνα. Φτάνοντας στην 

πρωτεύουσα, τα μέλη δύο 

συμμοριών νομίζουν πως εί-

ναι ο «Πολύδωρας», ο άνθρωπος που επρόκειτο 

να μεταφέρει ένα κλεμμένο αρχαίο άγαλμα, για να 

το πουλήσει σε κάποιον πλούσιο συλλέκτη.   

Διαρρήκτης με το Zόρι (1988)  

ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  21:40 Κωμωδία με 

τους Σωτήρη Μουστάκα, Αλίκη Καμινέλη, Γιώργο 

Βάσο, Πάνο Κορκοτά, Χριστίνα Δελαβίνια και Μίμη 

Θειόπουλο. Ένας τίμιος κλειδαράς, δέχεται την επί-

σκεψη μίας όμορφης γυναίκας, η οποία του ζητά 

την βοήθειά του. Εκείνος δέχεται να την βοηθήσει 

παρασυρόμενος από την γοητεία της. Σύντομα ανα-

καλύπτει ότι πίσω από την όμορφη γυναίκα κρύβεται 

μια σπείρα κακοποιών η οποία θέλει να τον χρησι-

μοποιήσουν σε μια διάρρηξη.  

Παντρεμένος τζιαι Παρθένος (2004)  

ΤΡΙΤΗ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  20:30 Κωμωδία σε κυ-

πριακή διάλεκτο με τους Σώτο Φιλιππίδη, Σάββα 

Στυλιανόπουλο, Όλγα Ποταμίτου και Κώστα Παπα-

μαρκίδη. Ο νεαρός γαμπρός πέφτει θύμα παρεξή-

γησης αμέσως μετά την τελετή του γάμου, με απο-

τέλεσμα η νύφη να μην τον αφήσει  την πρώτη νύχτα 

γάμου να κοιμηθεί μαζί της.  

www.hellenictv.net 
t: 020 8292 7037

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ HELLENIC TV

FREEVIEW 
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ΠΕΜΠΤΗ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Wine Festival 2019 
22:05 Ελληνική Ταινία: Ριζότο  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  
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: 

Παρουσίαση Ντοκιμαντέρ του 
Λεωνίδα Λεωνίδου για τον 
Άγιο Θεόδωρο Καρπασίας 

21:15 Ελληνική Ταινία: 
Η Διπλή Ζωή μιας Γυναίκας 

22:30 Ελληνική Ταινία: 
Αγνή κι’ Ατιμασμένη  

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  
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.  

19:55 Wine Festival 2019: 
Νέοι Καλλιτέχνες 
Γιώργος Γερμανάκης & 
Elizabeth Chapman 

20:50 Ελληνική Ταινία: 
Μάρα η Τσιγγάνα 

22:10 Ελληνική Ταινία: 
Κάθε Εμπόδιο για Καλό  

ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  
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: 

Η Εφοπλιστίνα  

22:20 Ελληνική Ταινία: 
Το Πρόσωπο της Ημέρας  

ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  
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: 
Διαρρήκτης με το Zόρι  

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

ΤΡΙΤΗ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  
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 

20:30 Κυπριακή Ταινία: 
Παντρεμένος τζιαι Παρθένος 

22:00 Wine Festival 2019: 
Πέγκυ Ζήνα  

ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Με τον Φακό του Hellenic TV: 

Garden Party προς τιμήν του 
Ύπατου Αρμοστή Ευριπίδη 
Ευρυβιάδη με αφορμή την 
αφυπηρέτησή του 

20:30 Ελληνική Ταινία: 
Οι Μπουκαδόροι  

22:00 Με τον Φακό του Hellenic: 
Διάλεξη Αύρας Σιδηροπού-
λου στο King's College

ΠΕΜΠΤΗ 22/8 
06.00 Όμορφη μέρα 

κάθε μέρα (Ε) 
08.00 Καμώματα 

Τζι Αρώματα (Ε) 
08.30 Ιστορίες του Χωρκού 
09.30 Μανώλης και Κατίνα 
10.30 ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ 

ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
11.30 Κυπριώτικο Σκετς 

«Ιστορίες 
του Μιτσήορκη» (Ε) 

12.00 Ειδήσεις 
13.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
14.00 Χρυσές Συνταγές (Ε) 
15.00 Happy Hour (Ε) 
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 23/8 
06.00 Όμορφη μέρα 

κάθε μέρα (Ε) 
08.00 Καμώματα 

τζι Αρώματα (Ε) 
08.30 Ιστορίες του Χωρκού 
09.30 Μανώλης και Κατίνα 
10.30 ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ 

ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ε) 
11.30 Κυπριώτικο Σκετς 

«Επιχείρηση 
Αγία Νάπα» 

12.00 Ειδήσεις 
13.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
14.00 Χρυσές Συνταγές (Ε) 
15.00 Happy Hour (Ε) 
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 
 

ΣΑΒΒΑΤΟ 24/8 
06.15 Βήματα στην άμμο (Ε) 
06.45 Καμώματα 

τζι Αρώματα 
08.30 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
10.35 Road Trip (Ε) 
11.00 Φάκελοι Κύπρος 
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 

«Οι Γειτόνοι» 
16.50 Road Trip (Ε) 
17.20 Πεταλούδα (Ε) 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Aθλητικό Σάββατο   
ΚΥΡΙΑΚΗ 25/8 
06.00 Συναυλία 
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 

«Οι Γειτόνοι» 
16.50 Χωρίς Αποσκευές (Ε) 
17.20 Πεταλούδα (Ε) 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Αθλητική Κυριακή   
ΔΕΥΤΕΡΑ 26/8 
06.00 Όμορφη μέρα 

κάθε μέρα 
08.00 Καμώματα 

Τζι Αρώματα (Ε) 
08.30 Ιστορίες του Χωρκού 
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 Happy Hour (Ε) 
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 27/8 
06.00 Όμορφη μέρα 

κάθε μέρα 
08.00 Καμώματα 

Τζι Αρώματα (Ε) 
08.30 Ιστορίες του Χωρκού 
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35Χρυσές Συνταγές (Ε) 
14.30 Μανώλης και Κατίνα 
15.00 Happy Hour (Ε) 
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 28/8 
06.00 Όμορφη μέρα 

κάθε μέρα 
08.00 Καμώματα 

Τζι Αρώματα (Ε) 
08.30 Ιστορίες του Χωρκού 
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 Happy Hour (Ε) 
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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T
urkey ought to make the 
necessary steps, as ef-
forts to resume negotia-

tions for a Cyprus settlement 
progress, Government Spokes-
man Prodromos Prodromou 
said on Wednesday.  

Speaking after a Cabinet 
meeting in Troodos and asked 
about Turkey’s latest moves in 
Cyprus’ exclusive economic 
zone, Prodromou pointed to 
the new round of consultations 
that are about to start in more 
or less ten days, upon the arri-
val of UN envoy Jane Holl Lute 

in Cyprus. 
“We hope that with her pres-

ence here and with the discus-
sions that will take place, the 
necessary steps will be made, 
in line with the expectations of 
the Secretary-General, in 
order to resume talks for a Cy-
prus settlement” Prodromou 
noted. 

He also said that the radical 
solution to Turkey’s destabilis-
ing activity is a Cyprus solution 
on the basis of international 
law, UN resolutions and EU 
practice. 

This way we will enter a new 

stage of relations, he said, 
while noting that the resump-
tion of talks should go hand in 
hand with the creation of a 
very different atmosphere. 

He said that, as the Pres-
ident recently said, after meet-
ing with the Turkish Cypriot 
leader, the expectation is that 
Turkey will respond to what is 
anticipated from Ankara to do, 
with regards to the necessary 
will and the creation of the ap-
propriate conditions enabling 
the resumption of talks. 

Repeated rounds of UN-led 
peace talks have so far failed 

to yield results. The last round 
of negotiations, in the summer 
of 2017, at the Swiss resort of 
Crans-Montana ended incon-
clusively. 

Turkey announced its inten-
tion to start drilling off Cyprus 
and send on 4 May 2019 the 
Turkish drill ship “Fatih”, which 
remains anchored 36 nautical 
miles west of Akamas pen-
insula, in an area that falls 
within the EEZ and continental 
shelf of the Republic of Cy-
prus. “Yavuz”, arrived off the 
island’s north-eastern coast on 
8 July 2019. 

In response, EU Foreign 
Ministers endorsed on 15 July 
2019 measures concerning 
Turkey’s illegal drilling in the 
Exclusive Economic Zone 
(EEZ) of Cyprus. In accor-
dance with the 20 June 2019 
European Council conclu-
sions, Foreign Ministers also 
invited the High Representa-
tive and the European Com-
mission to continue working on 
options for targeted measures 
in light of Turkey’s continued 
drilling activities in the Eastern 
Mediterranean  

Presidency Commissioner Photis Photiou submitted a pro-
posal to Cabinet yesterday on the establishment of an investi-
gation, exhumation and identification of remains mechanisms 
for Greek Cypriots and Greeks who perished as a result of the 
Coup d’ Etat and the Turkish invasion of 1974 and are still bu-
ried in the Turkish occupied areas but are not considered to be 
missing persons. 

“Beyond the issue of missing persons, the issue of the fallen 
is yet another tragic aspect of the Turkish invasion,” he said, 
speaking after a cabinet meeting held at the president’s 
summer residence in Troodos. 

“At the moment there are around 500 fallen buried in known 
or unknown graves in the north and lately, relatives are de-
manding from the Republic of Cyprus to have the remains back 
to the government-controlled areas so funerals can take place 
in accordance with our Christian traditions.” 

He said he has received a great number of requests by 
families for the exhumation, identification and return of the 
remains of their loved ones. His office, he added, has also 
received requests from families in Greece via the Embassy of 
Greece in Nicosia and Greek MPs 

Photiou stipulated that even in cases where the burial site is 
known, the procedure is inevitably difficult. His proposal – which 
will likely be discussed next week – outlines the creation of a 
mechanism to investigate and map out every case, obtain 
genetic material from relatives, anthropological information and 
attempt through Unficyp, to see if it is possible to begin 
exhumations and bring back the remains of the fallen 

He added that there are a number of people where it is not 
known where they are buried. They will be located through the 
Committee on Missing Persons because some, while not on the 
missing persons’ list, have been found in mass graves of 
missing persons. 

“The remains of a significant number of buried are known,” 
he said. “And we must do everything in our hands to bring them 
back to the government-controlled areas. This is our duty to 
their relatives.” 

Turkish troops invaded Cyprus on July 20, 1974, five days 
after the legal government of the late Archbishop Makarios III 
was toppled by a military coup, engineered by the military junta 
then ruling Greece and” EOKA B” in Cyprus, Turkey has ignored 
numerous UN resolutions calling for the withdrawal of the 
Turkish troops and respect of the integrity and sovereignty of 
the Republic of Cyprus. 

Since then, the fate of hundreds of people remains unknown. 
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Turkey ought to make the necessary steps so 
as to contribute to Cyprus talks’ resumption

Mr. Photiou submitted 
a proposal to Cabinet 
about G/Cs and Greeks 
who perished in 1974 

The EU has called upon Turkey 
to repeal the dismissal of three 
elected mayors and uphold rule 
of law provisions while tackling 
terrorism, according to an offi-
cial statement issued by the 
competent European Commis-
sion and European External 
Action Service (EEAS) spokes-
person. 

More specificaly, Maja Koci-
jancic stated that "the Turkish 
authorities have temporarily 
suspended the democratically 
elected mayors of Diyarbakir, 
Van and Mardin in south-east 
Turkey while hundreds of 
people have been detained as 
part of a major terrorism-re-
lated investigation". 

"The replacement of Selçuk 
Mızraklı, Bedia Özgökçe Ertan 
and Ahmet Türk by state gov-
ernors is of serious concern as 

it puts the respect of the demo-
cratic outcomes of the 31 
March elections into question. 
Dismissals and detentions of 
local politicians and appoint-
ment of trustees deprive voters 
of political representation at 
local level, and seriously risk 
damaging local democracy" the 
spokesperson warned. 

"While the Turkish govern-
ment has a legitimate right to 
fight terrorism, it is also respon-
sible for ensuring this is done in 
accordance with the rule of law, 
human rights and fundamental 
freedoms enshrined in its Con-
stitution and Turkey’s inter-
national commitments and not 
for political reasons applying 
broad anti-terror or criminal 
legislation", she noted. 

"Turkey has to repeal meas-
ures inhibiting the functioning 

of local democracy, in line with 
the recommendations of the 
Venice Commission and with 
Turkey’s commitment to the 
European Charter of Local 
Self-Government", Maja Koci-
jancic stated. 

"While the EU has unambig-
uously and repeatedly con-

demned violent terrorist attacks 
in Turkey and expressed sol-
idarity with the families of the 
victims, it also reiterates its call 
for the urgent resumption of a 
credible political process to 
achieve a peaceful and sus-
tainable solution", the spokes-
person concluded. 

EU calls to Turkey to uphold the rule of law 



A
 borough wide crack-

down against the sale 

of illicit tobacco saw the 

seizure of 1,180 packets of 

cigarettes in just one day by 

Enfield Council’s Licensing 

Enforcement Team. 

The team, working with a 

Police Licensing Officer, 

HMRC Officers, a dog handler 

and dogs from Wagtail Inter-

national carried out a day of 

unannounced visits to shops 

in the borough on 6 August. 

The packets - equating to 

23,600 sticks of cigarettes in 

total - were seized from three 

premises. They were found to 

have not paid duties/taxes 

and did not conform to stand-

ardised packaging rules. It is 

thought that they had all been 

smuggled into the U.K. from 

abroad. The shops were in 

Southgate, Palmers Green 

and Winchmore Hill wards. 

Enfield Council’s Cabinet 

Member for Licensing and 

Regulatory Services, Cllr 

George Savva, said: “The 

trade in illicit tobacco has se-

rious consequences for health 

and community cohesion in 

Enfield. In addition, it unfairly 

impacts legitimate businesses 

who do the right thing and pay 

the correct taxes. Make no 

mistake, illicit tobacco is not 

a victimless crime." 

There are three types of il-

legal tobacco - smuggled, 

bootlegged and fake. They 

are the root cause of several 

problems: 

• Young people can access 

cheap cigarettes because 

sales are unregulated, so they 

make it easier for children to 

take up the habit 

• Tobacco smuggling costs 

the government more than £3 

billion a year in lost revenue  

• Cheap, smuggled or fake 

tobacco products increase the 

instances of criminality and 

anti-social behaviour in com-

munities 

• Fake cigarettes can often 

contain unexpected and 

sometimes dangerous ing-

redients such as pesticides  

• Legal cigarettes are man-

ufactured to meet safety stan-

dards. Illegal cigarettes are 

likely not self-extinguishable 

and are attributed to a number 

of house fires and deaths.  

Licensing Enforcement Of-

ficers are in the process of 

checking the history of each 

of the three outlets and are 

carrying out full license in-

spections. By bringing smug-

gled goods onto licensed 

premises, the businesses 

could see their licences re-

voked and they may also face 

prosecution. 

If you want to report the sale 

of counterfeit or illicit tobacco 

in Enfield, contact Citizens  

Advice on 03454 04 05 06.
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Crackdown sees thousands 
of illicit cigarettes seized 

Record number of 

tourists in Cyprus 

for July 2019 

J
uly 2019 had the highest 

volume of tourist arrivals 

ever recorded in Cyprus 

during the specific month, with 

arrivals of tourists reaching 

550,971 in July 2019 com-

pared to 539,626 in July 2018, 

recording an increase of 2.1%. 

According to the Passengers 

Survey of the Statistical Serv-

ice, for the period of January-

July 2019, arrivals of tourists 

totalled 2,181,994 compared 

to 2,184,775 in the correspon-

ding period of 2018, recording 

a decrease of 0.1%. 

Tourist arrivals from the 

United Kingdom increased by 

5.4% in July 2019 compared 

to July 2018 and an increase 

of 42.0% was recorded for 

tourists from Israel. A de-

crease of 4.8% in tourist arri-

vals from Russia and 9.3% 

from Sweden were recorded. 

The United Kingdom consti-

tutes the main source of tour-

ism for Cyprus for July 2019, 

with a proportion of 33.4%, 

while arrivals from Russia 

comprise 21.0% of total arri-

vals, from Israel 8.5% and 

from Sweden 4.3%. 

For a percentage of 87.0% 

of tourists, the purpose of their 

trip in July 2019 was holidays, 

for 10.4% visit to friends and 

relatives, and for 2.6% busi-

ness. 

An increase of 1.1% was 

recorded in the number of res-

idents of Cyprus returning 

from a trip abroad in July 

2019, compared to July 2018. 

On the basis of the results 

of the Passengers Survey by 

the Statistical Service, 

166,175 residents of Cyprus 

returned from a trip abroad in 

July 2019 compared to 

164,376 in the corresponding 

month last year, recording an 

increase of 1.1%. 

In July 2019 there was an 

increase of 33.8% in the trips 

of residents to Russia, specif-

ically 9,416 in July 2019 com-

pared to 7,040 in July 2018, 

while a decrease of 8.7% was 

recorded for the trips to 

Greece as well as for the trips 

to the United Kingdom.

A new chapter for Southgate Library 
Southgate Library is return-

ing to its original home, in a 

move that will offer Enfield 

Council the flexibility to host 

a variety of activities and 

events to meet local de-

mand.   

This will mean the library 

can be a real hub for the 

Southgate community and 

could become a venue for 

local clubs, events and pos-

sibly evening activities, with a 

particular focus on activities 

for young people.  

The library already has a 

wide variety of books but its 

move will allow for a greater 

number of PCs and other 

equipment. It will be located 

at ground-level with an on-

street entrance, making it fully 

accessible. 

Enfield Council’s Deputy 

Leader, Cllr Ian Barnes, had 

a sneak preview of the li-

brary’s new premises, which 

will require some renovations 

to make it suitable for use. He 

said: “The move is expected 

to bring a new lease of life for 

Southgate Library. The re-

vived service will provide an 

exciting hub for the Southgate 

community with many pro-

spects being considered for 

the new space including class 

visits and Toddler Times. We 

are investigating partnership 

opportunities and delivering 

exciting events. Equally the 

building will become an impor-

tant provision for young 

people. We hope to be able 

to confirm a number of new 

activities in the near future.” 

Cllr Barnes was joined by 

Eve and Dan Brotzel, who are 

local to Southgate and use the 

library services regularly with 

their three children. They have 

been keen to see a new loca-

tion for the library with better 

visibility from the high street 

and more resources. 

Ms. Brotzel said: “We are 

very encouraged that Enfield 

Council’s library service will 

able to resume the previous 

space. It would be wonderful 

to have more classes and ac-

tivities in the new library, par-

ticularly for children and 

young adults. We hope that 

this is the start of something 

really exciting for the area.” 

The current site closed on 

16 August, and new library 

opened on Monday 19 Au-

gust. 

If anyone is interested in 

volunteering in the new library, 

please go to the volunteering 

webpage at www.enfield.gov. 

uk/iloveenfield for details. 

To find out about the wide 

range of services in all 17 of 

Enfield’s libraries, go to:  

https://new.enfield.gov.uk/ser-

vices/libraries/. 
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I
t’s a classic “Fredo scene,” of 

which there are many in the first 

two Godfather films, released 

in 1972 and 1974. As rival mob hit 

men descend on Don Corleone, 

the Mafia kingpin’s simple son 

fumbles for his pistol. Fredo Cor-

leone’s momentary lapse ultimately 

leaves the family patriarch lying 

wounded in the street, fighting for 

his life, while his eldest son slumps 

to the curb, weeping. 

To this day, the character is an 

unwelcome comparison for any 

individual. Essentially, a “Fredo” 

is a weak link, a dimwit incapable 

of overcoming his intellectual short-

comings. Naturally, it took one of 

Hollywood’s greatest and most 

overlooked actors to portray him. 

And when it came to the craft of 

acting, John Cazale was no Fredo. 

By the time of his death, Cazale 

had appeared in only five full-

length feature films. Remarkably, 

all of them received an Academy 

Award nomination for best picture, 

and three won the top prize. 

But the Corleone character is 

how most film fans remember 

him. “Fredo’s character and Fredo’s 

issues were so far from what John’s 

were,” says Arvin Brown, who      

directed Cazale onstage. “John 

had this tremendous sense of inner 

worth and the kind of strength 

and courage when you’re secure 

in your own skin. So it’s all the 

more remarkable that’s the role 

that has defined him.” 

Brown discovered Cazale and 

Al Pacino during a late-1960s off 

- Broadway production of a one - 

act play by Israel Horovitz, The 

Indian Wants the Bronx. It was in 

that production that Brown first 

witnessed the powerful dynamic 

between Cazale and Pacino. 

Their explosive onstage chemistry 

would continue in the palpable on 

- screen tension in the first two   

Godfather films, as well as in 

1975’s Dog Day Afternoon.  

 

Born in Boston, in 1935, and 

coming of age as a theatre actor 

in New York, Cazale crammed 

decades worth of indelible per-

formances into his brief, brilliant 

career. By the time he died of 

lung cancer on March 12, 1978, 

at age 42, he had become a stan-

dard-bearer for a generation of 

performers who changed the art 

form. “Brando influenced Pacino 

and De Niro - they were in awe of 

Brando. But Cazale was a contem-

porary, and they were in awe of 

what he was doing,” says film-

maker Richard Shepard, whose 

2009 documentary I Knew It Was 

You: Rediscovering John Cazale 

has become the definitive work 

on the actor. 

“Meryl Streep was the third       

interview we did,” says Shepard. 

“It took us a year to get her to talk 

to us. She said, ‘I learned more 

about acting from John than any-

body.’ I was like, ‘What?’ Pacino 

basically said the same thing. I 

realized that ability to be so           

influential on the best actors who 

have influenced a whole new gen-

eration of actors is truly his legacy.” 

Streep, who was in a relationship 

with Cazale when they co-starred 

in 1978’s The Deer Hunter shortly 

before his death, was just one of 

the big names to share the stage 

and screen with the actor. Olym-

pia Dukakis and Richard Dreyfuss 

were Cazale’s theatre contempo-

raries before he made his film debut 

as Fredo. Even after Cazale was 

an established film star and just 

weeks from waging the battle 

with the disease that ultimately 

took his life, he remained devoted 

to the theatre. 

“I was preparing to direct       

Agamemnon at Lincoln Centre 

and searching for a special actor 

to play the lead,” says director 

Andrei Serban. “At the time, John 

was already a very sought after 

actor,” but Serban managed to 

land him for the role of the Greek 

king. The 1977 revival of Aeschy-

lus’ greatest play would be the 

actor’s final stage performance. 

“The abrupt stop came the day 

he found out about his illness,” 

says Serban. “Even then, he acted 

with a certain heroism. Rather 

than sending a message via his 

agent, he came in person to tell 

us about his difficult decision to 

withdraw. In that last handshake 

I felt that I was touched by a hero 

- by Agamemnon himself.” 

After Cazale was diagnosed 

with cancer, he became the cen-

tre of a heated dispute around the 

production of The Deer Hunter. 

Unable to insure the dying actor, 

the production company demanded 

that Cazale’s role be recast. 

Years later, Michael Cimino, the 

film’s director, detailed how he 

spent hours on the phone plead-

ing Cazale’s case. Streep even-

tually revealed in an interview that 

it was co-star Robert De Niro who 

agreed to pay the cost of insur-

ance so that Cazale could appear 

in the film. 

Today’s audiences may not all 

be familiar with John Cazale. But 

they all know Fredo Corleone. 

 

By Tal Pinchevsky  
 

I Knew It Was You:  

Rediscovering John Cazale 

 

I Knew It Was You: Rediscove-

ring John Cazale is a must for 

any film fan. The documentary by 

Richard Shepard examines the 

short but brilliant career of Cazale, 

who starred in just five films be-

fore his death at age 42. But what 

five films they were: The Conver-

sation, The Godfather, The God-

father, Part II, Dog Day Afternoon, 

and The Deer Hunter, which was 

released after Cazale’s death.    

I Knew It Was You refers to the 

famous line uttered by Al Pacino’s 

Michael Corleone to his brother 

Fredo in The Godfather - a line 

that seals Fredo’s fate and sends 

chills up the spine of the viewer.  

The interviews in I Knew It Was 

You are fascinating, including a 

long one with Pacino, who relates 

what it was like to work with         

Cazale in both Godfather films as 

well as Dog Day Afternoon.  

Pacino reveals that one of      

Cazale’s famous lines in Dog Day 

Afternoon was an improvisation, 

and one that Pacino confesses 

he barely could resist bursting out 

laughing at. When the two bung-

ling bank robbers played by       

Cazale and Pacino are regrouping 

about their strategy to get out of 

the situation they are in, Pacino’s 

character, Sonny, tries to calm 

down the anxious Sal (Cazale) by 

promising that when they get out, 

they can go to “any country you 

want. What country do you want 

to go to?” And Cazale’s Sal,       

without missing a beat, thinks for 

a moment and says, “Wyoming.” 

The final scene made it into the 

film. 

A.T. Hurley 
 

Career 

 

Upon graduation, Cazale worked 

as a cab driver, as he started his 

theatrical career at the Charles 

Playhouse, appearing in Hotel 

Paradiso and Our Town in 1959.   

He moved to New York 

City and supported himself as a 

photographer, while looking for 

acting work. He made one of his 

first appearances there in the 

Equity Library’s production of  

Sidney Howard’s Paths of Glory. 

An Off-Broadway production 

of Archibald MacLeish’s J.B. by 

the Equity Library Theatre followed 

on March 17, 1962, at the Master 

Theatre. He also acted in a 1962 

short film entitled The American 

Way.  

In 1965, Cazale was part of the 

National Tour of Lorraine Hans-

berry’s The Sign in Sidney Burst-

ein’s Window. 

He worked as a messenger 

at Standard Oil, where he met Al 

Pacino, another aspiring actor. In 

1966, the two were cast in the 

play The Indian Wants the Bronx. 

They reprised their roles in 1968 

at the Off - Broadway Astor Place 

Theatre, for which they both won 

 Obie Awards. That same year, 

Cazale won another Obie for his 

role as Dolan in Horovitz’s Line. 

In 1968, Cazale appeared in his 

only television role, playing Tom 

Andrews in the episode “The Peep 

Freak” on the cop drama, N.Y.P.D.  

In 1969, he joined the Long 

Wharf Theatre Company, where 

he appeared for the next three 

seasons in a number of produc-

tions, including Tartuffe, The Coun-

try People, The Skin of Our Teeth,      

The Iceman Cometh, and You 

Can’t Take It With You.  

Cazale reprised his role in Line  

in a 1971 production at the Theatre 

De Lys. Appearing with him were  

Richard Dreyfuss as Stephen. 

During this run, John was spotted 

by casting director Fred Roos, 

who then suggested him to           

director Francis Ford Coppola for 

the role of Fredo Corleone in The 

Godfather (1972).  

The Godfather was Cazale’s 

feature film debut. The film’s star 

was one of Cazale’s idols, Marlon 

Brando. The film broke box office 

records and made Cazale and 

several other previously unknown 

co-stars famous. Coppola, im-

pressed with Cazale’s abilities in 

the small role, wrote the part of 

Stan for him in his next film, The 

Conversation (1974), in which he 

co-starred with Gene Hackman. 

He reprised his role as Fredo 

Corleone, now significantly ex-

panded, in 1974 in The Godfather 

Part II.  

He again starred alongside  

Pacino in Sidney Lumet‘s 1975 

film Dog Day Afternoon.  

While achieving success in 

film, Cazale’s commitment to the 

stage continued. In addition to his 

work with the Long Wharf Theatre, 

he appeared in a number of plays 

by Israel Horovitz. In May 1975, 

he returned to the Charles Play-

house to support Pacino in The 

Resistible Rise of Arturo Ui.  

In 1976, ten years after their 

first collaboration, Cazale and 

Pacino appeared together for the 

final time in the Public Theatre’s 

production of The Local Stigmatic.      

In the summer of that year,  

Cazale starred at the Delacorte 

Theatre in Central Park with Sam 

Waterston in Shakespeare’s Mea

sure for Measure. His leading 

lady was the recent Yale School 

of Drama graduate Meryl Streep. 

During the run of the play, Cazale 

and Streep began a romance 

and moved in together.  

Cazale’s final stage appearance 

was on April 29, 1977, in the title 

role of Agamemnon at the Vivian 

Beaumont Theatre. He appeared 

only in the first preview. After the 

performance, he took ill and with-

drew from the show. It was his only 

Broadway performance. Shortly 

afterward, he was diagnosed with     

 lung cancer. Despite the terminal 

diagnosis, Cazale continued work 

with his romantic partner, Meryl 

Streep, and Robert DeNiro, Chris-

topher Walken, and John Savage, 

in The Deer Hunter. According       

to author Andy Dougan, director   

Michael Cimino “rearranged the 

shooting schedule with Cazale 

and Streep’s consent, so that he 

could film all his scenes first”. He 

completed his scenes but died 

before the film was finished. 

Twelve years after his death, 

Cazale appeared in a sixth film,     

 The Godfather Part III (1990), in 

archival footage. The Godfather 

Part III was also nominated for 

Best Picture. This marks a unique 

achievement of Cazale’s: every 

feature film in which he appeared 

was nominated for the Academy 

Award for Best Picture. 

 

1. The Godfather 1972  

2. The Conversation 1974  

3. The Godfather Part II 1974  

4. Dog Day Afternoon 1975 

5. The Deer Hunter 1978  

6. The Godfather Part III 1990  

 

en.wikipedia.org 

John Cazale

My Movie Icons George.M.Georgiou



 16      | Thursday 22 August 2019

Film Reviews 

Offered a chance to make a fleeting visit to the Edinburgh Inter-

national Festival I chose to review The Secret River (Kings 

Theatre). The stage adaptation is based on a Kate Grenville novel 

of the same name that she wrote in 2005 and provides part of the 

history curriculum in Australian schools homing in on the impact of 

colonialism on the native Aboriginal people. It has much in common 

with the stories of so many that have been colonised and Andrew 

Bovell’s adaptation is given a superlative production from director 

Neil Armfield and the company.  

William Thorhnill (Nathaniel Dean) is a British convict now free 

and continuing his con behaviour he decides that he and his family 

should partake in some land grabbing. His initially reticent wife Sal 

(Georgia Adamsson) succumbs and soon enough they, and their 

two sons, are living off the fat of the land. However, it actually be-

longs to a native family, the Dharugs. The unease between them 

softens as they come to an understanding and Thornhill does all 

that he can to ingratiate himself, a trait adopted by so many invaders 

who come to “do good”. That can only last so long and the rest as 

they say is history, in this case a very tragic history. 

The play is narrated, in English, by one of the Dharugs, Dhirrum-

bin (Ningali Lawford-Wolf). She, and several other Aboriginal per-

formers, bring authenticity and soul to the piece. Apart from her they 

speak their own language and their musical interjections are some 

of the most poignant moments of the production. The ‘whiteys’ are 

daubed in white paint, almost like a colonial branding and though 

their words are seemingly meaningful and fair, Armfield wants us to 

think otherwise. This is wonderfully sensuous, atmospheric theatre 

that gives a voice to those who for so long were oppressed and con-

tinue to be treated as second class citizens. The Dharugs have 

equivalents across the globe with equally compelling stories to tell. 

There is a devastatingly awful postscript to this review because 

Ningali Lawford-Wolf passed away suddenly on 11 August.  

Meanwhile Megali Lepti is bewitched by a political diva... 

You won’t cry for Jamie Lloyd’s amazing production of Evita 

(Regents Park Open Air Theatre), the woman who rose to fame 

and then infamy, sixty years ago. It’s like being in a football stadium 

for the opening night of a major musical event, pyrotechnics going 

off here there and everywhere with all sorts of other colourfully visual 

effects. In this setting on a dark, damp night it made it even more 

atmospheric.  

Samantha Pauly is a vibrant and very modern Evita, dressed in a 

white dress that has suffered a graffiti attack. Top marks to Trent 

Saunders, who plays Che, the revolutionary and narrator who com-

mentates on all the comings and goings. I wasn’t overly excited by 

the score, much of the narrative is sing-speak but the two standout 

songs - Another Suitcase in Another Hall and Don’t Cry for Me Ar-

gentina - are wicked. Che sings about Oh What a Circus and this is 

just as entertaining, even on a chilly evening.  

And Sotira Kyriakides is also verdantly entertained… 

Kew Gardens is the perfect setting for Alice in Wonderland. 

It is otherworldly and a celebration of the wonderful, where the real 

and the wondrous coincide. After a stuttering start the production 

picks up pace as Lewis Carroll’s amazingly loony cast of characters 

come to the fore, their vividness and antics are a delight to behold. 

Most enjoyable is their conviction that all is not and should not be 

just what we assume it to be. Except for a disappointing Tweedle-

dum and Tweedledee, the other characters shine forth with the zest 

and craziness this upside-down world demands, whilst Alice pro-

vides a prim and proper counterfoil who also learns to delight in the 

curiouser and curiouser world she has delved into. Special shout 

out for the March Hare, who is also a dab hand with the glove pup-

pet Dormouse. Also for the Mad Hatter, the Queen of Hearts and 

the Duchess. Come and be prepared to bring out the child in you. 

Finally Lisandros Finaglou keeps on “promming”… 

Dalia Stasevska’s is the BBC Symphony Orchestra’s new prin-

cipal guest conductor and Prom 25 marked an astonishing debut. 

The evening opened with Sibelius’s Karelia Suite, a piece of great 

contrast and richness, beautifully played. A plaintive Cello Concerto 

by Mieczysław Weinberg followed, with soloist Sol Gabetta playing 

superbly and swaying along to the orchestra. She was relishing her 

night on the Hall stage. Tchaikovsky’s 6th (the Pathétique) provided 

passion and bravado from the orchestra and conductor, the au-

dience hushed into musical heaven. Dauntless Daria. 

 

The Secret River - National Theatre from 22 Aug - 020 7452 3000 

Evita - 0333 400 3562 

Alice – www.theatreonkew.co.uk 

Proms 2019 – www.bbc.co.uk/proms

Theatre Reviews 

George Savvides 
Barney Efthimiou

The stench of 

colonial legacy 

 

Pain and Glory 
Celebrated Spanish film-

maker Pedro Almodovar’s latest 
film arrives at cinemas following 
high praise at the Cannes Film 
Festival in May. The fascinating 
story of a middle aged film di-
rector called Salvador Mallo 
(Antonio Banderas) is probably 
the closest to Almodovar’s own 
life. News about a retrospective 
on his distinguished career 
prompts Mallo not only to re-ex-
amine his life and values but 
also to reminisce about his 
childhood in the 60’s at the time 
when he left his village in Valen-
cia with his parents for the big 
city. Also a chance encounter 
with a past lover sparkles even 
more memories from his past 
and his first sexual awaken-
ing…It is a terrific, mature work 
from the Spanish master- Almo-
dovar at his finest. His econom-
ical, Spartan writing tells a 
thousand stories without much 
dialogue while his superb use of 
flashbacks when Salvador was 
a smart, handsome boy with his 
beloved mother (Penelope 
Cruz) will stay long in the mem-
ory. The performances are out-
standing throughout especially 
from Banderas, who delivers a 
deep and complex portrayal of 
a great man at life’s crossroads. 
This is definitely the crowning 
glory of Banderas’ illustrious ca-
reer that first began under Al-
modovar’s direction in films like 
LAW OF DESIRE and WOMEN 
ON THE VERGE OF A NERV-
OUS BREADOWN before Hol-
lywood knocked at his door. An 
intelligent film about first desire 
and much more! 

 

Crawl 
This hugely enjoyable horror 

thriller arrives direct from its 
London premiere at Frightfest. 
French director Alexandre Aja is 
an expert in creating nail biting 
tension like he previously did in 
his home-grown breakthrough 

FILM OF THE WEEK movie HIGH TENSION before 
he reached America for the re-
make of THE HILLS HAVE 
EYES and PIRANHA 3D. The 
action takes place in Florida 
during a devastating hurricane 

dren many generations earlier. 

But Sarah’s book of scary 

stories is very much alive…It is 

suitably atmospheric but not 

truly scary despite impressive 

set pieces including spiders, 

monsters, scarecrows and a 

black toe! 

 
Hail Satan? 

This bizarre documentary by 
Penny Lane about the rise of 
The Satanic Temple in America 
was selected as the closing film 
at the London Sundance Film 
Festival earlier this year. Lane 
follows this eccentric group and 
their leader Lucien Greaves in 

and follows the story of Haley 
(Kaya Scondelario), an expert 
crawl swimmer who rushes 
home in search of her missing 
father Dave (Barry Pepper). 
She finds him trapped in his 
flooded basement with increas-
ing rising water not far from a 
destroyed alligator farm… 
Scondelario makes a feisty, re-
sourceful heroine while Aja de-
livers the goods with great style 
and makes great use of the 
claustrophobic environment. 
High tension that will keep you 
at the edge of your seat until the 
final credits! 

 

Scary Stories to 

Tell in the Dark 

Another horror straight form 

Frighfest is this creepy film from 

Andre Ovredal, the Scandina-

vian director of last year’s im-

pressive THE AUTOPSY OF 

JANE DOE. It is Halloween in 

1968 in the small sleepy town of 

Mill Valley- a group of teen-

agers after they get bored 

watching “Night of the Living 

Dead” at their local drive-in they 

decide to visit the infamous Bel-

lows house in which young 

Sarah was locked up in the 

basement for poisoning chil-

their attempt to practise freely 
their love for this cult. Needless 
to say they face a lot of opposi-
tion from many religious groups 
across America which makes 
the Satan worshippers even 
more determined to practise 
their beliefs and rebel against 
the authorities. Their ability to 
choose whatever they want to 
worship gives them a sense of 
freedom and their campaign to 
erect a Baphomet statue on the 
grounds of the Arkansas State 
Capitol springs even more con-
troversy. It is a unique film often 
very funny -worth experiencing!  

 

American 

Factory 
This fascinating documentary 

from Netflix by Steven Bognar 
and Julie Reichert visits an 
abandoned General Motors 
plant now taken over by a Chi-
nese billionaire determined to 
make it a success following its 
closure during the 2008 reces-
sion. His plan is to mix Chinese 

and blue collar Americans but 
he is also adamant that no 
unions are to be involved de-
spite the dissatisfaction of the 
working class Americans, who 
find themselves working for 
more hours and less money 
than they earned back in 2008. 
The filmmakers present a well-

balanced argument without tak-
ing any sides but also without 
any irony. It is a touch too long 
but worth discovering! 
 

Leto 
Kirill Serebrennikov’s psy-

chedelic music film, shot in 
sparkling black and white with 
occasional splashes of colour, 
takes place in Russia in the 
summer of 1981 and tells the 
true story of legendary Soviet 

rock musician Viktor Tsoi. His 
underground post-punk con-
certs in Leningrad are watched 
by delirious fans but in the pres-
ence of severe censors always 
ready to interfere. Serebrenni-
kov’s enjoyable biopic mixes re-
ality with fantasy to great effect 
accompanied by a terrific 
soundtrack that includes songs 
by Talking Heads and Iggy Pop. 

  

L’Homme Fidele 

Louis Garrel directs his sec-
ond feature with sensitivity and 
also plays Abel, the faithful man 
of the title. He is over the moon 
when his girlfriend Marianne 
(Laetitia Cast) tells him she is 

pregnant but his world crashes 
almost immediately after she 
tells him that the father is his 
best friend Paul. Nine years 
later Paul dies and Abel gets 
back together with Marianne…
Garrel elicits terrific perform-
ances from his cast especially 
from promising newcomer Lily-
Rose Depp as Paul’s younger 
sister Eve who always had a 
crush on Abel.
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I
f you are off on your travels 

and find yourself to be one of 

those people like myself, that 

try to pack everything in your 

suitcase, but just struggle to keep 

it to the weight limit, I have found 

a few ways to combat some of 

those travel battles.  

Anyone that has seen me 

travel, along with all my luggage, 

could say I am a little bit of a diva. 

However, when you are a fashio-

nista and like everything match-

ing, from bikinis, sarongs, 

sandals, clothes, shoes, bags, 

make-up, how can you possibly 

get everything in that suitcase? 

When traveling abroad and 

dancing, those belly dance cos-

tumes alone, weigh quite a lot 

with all the embellishment of 

coins and beading, along with all 

the jewellery and props that go 

with it. So there never seems to 

be enough room for what 

I wanted to take.  

Whether it is a short stay or 

long stay, it is important that I set 

out some major strategic packing 

planning tactics, to make it easier 

and have what I want at hand 

with me. 

Ok yes I am a little bit of a per-

fectionist and yes I like certain 

things in order, so I know where 

to find them and yes that in-

cludes things in my suitcase. 

I took a tip from my cousin who 

travels with work on business all 

the time. I once asked how do 

you cope with this travelling and 

packing all the time. It all seems 

like such a saga to prep and  be 

back for one or two days then off 

again. The answer was always 

have the suitcase packed. So 

from then on, that is exactly what 

I did. I would wash my clothes on 

return of my stay away, and put 

them straight back in, changing a 

few colours of bikinis and co-or-

dinating items of clothing to 

match if returning back to the 

same destination. 

Keep one set of make-up and 

toiletry essentials and top up as 

necessary at the airport for ev-

eryday items. You may laugh 

now, but when every one else is 

struggling for what they need, 

you will have it. 

So here are my travel tips. In 

my always ready to go suitcase, 

I have a set of clothes and biki-

nis, that I mainly wear on vaca-

tion only. I roll them up,rather 

than fold so I can see them easily 

and for those that do ironing, I 

don't do it at home and am most 

certainly not going to do it whilst 

away. (This is where a trouser 

press comes in handy for every-

thing not only trousers). In one 

corner of the suitcase I pack all 

dresses, in another corner all 

trouser bottoms and in other sec-

tions, short tops, another for long 

tops. Keep in separate light-

weight cloth bags. It makes it 

easy when you get to your desti-

nation or place of stay. Just take 

out a bag and you can easily find 

what you are looking for. So 

keeping a separate bag of under 

clothing garments lingerie etc, 

another for accessories and yet 

another for matching hair items. 

A very lightweight nylon rucksack 

for my sportswear and yes even 

my boxing gloves and training 

bands if a gym is accessible. 

Even though I only train twice a 

week, if I was away a month, that 

is month's worth of strength, lost.  

 

Toiletries 

In surprisingly another light-

weight plastic toiletries bag. I 

keep the essentials of what I may 

find difficult to get abroad. It may 

be a specific hair colour or 

maybe acrylics for nails as I do 

my own. My make-up colours for 

day or night in smaller package 

mini versions so you have a vari-

ation in foundation powder, eye-

shadow,  lipstick or mascara. 

 I buy my main toiletries 

of shampoos, conditioners, 

cleansers and face creams etc at 

the airport and in  a few small 

containers so if I go to the beach 

and want to shower up after. I am 

not carrying loads of large bottles 

of shower gels and shampoo, 

antiperspirant etc. Then when 

one is finished and empty. You 

still have another small one to 

get by on the way back and you 

don't need to carry heavy loads, 

all the way back just for a little 

travel use on return journey. 

I am one of those that also 

most definitely has hand lug-

gage. So another little trolley for 

the heavy items, like those of 

heavy shoes, hair straighteners 

etc, and of course I leave some 

space for all the toiletry minis, 

that I will buy at the airport. Keep 

some space for a jacket and my 

picnic for travel. Don't even ask 

on that one. My friends and col-

leagues find it all hilarious and 

entertainment in itself, but some-

times it is good to be organised 

and then that leaves you more 

time to enjoy and do things you 

love on impulse !  

 

Happy Holidays  

 

Love and Sparkles, 

Samsara x 
 

www.samsarabellydancer.co.uk 

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

Packing for Holidays



Tottenham are delighted to an-
nounce that Anthony Georgiou 
has signed a new contract with 
the Club until 2021. He has now 
joined League One side Ips-
wich Town on loan until Janu-
ary. 
A product of their Academy sys-
tem, the 22-year-old winger 
made his first team debut for 
Spurs in a Champions League 
group stage fixture against 
APOEL in September, 2017, 
and has since become a full in-
ternational for Cyprus. Anthony 
spent the second half of last 
season on loan at Levante II in 
Spain and featured for Spurs 
during their International Cham-
pions Cup and Audi Cup fix-
tures this summer. 
The 22-year-old winger, who 
can also play as a left back, An-
thony Georgiou said he is ex-
cited about the season ahead 
with Town and can’t wait to get 
started at Portman Road. 
 “It’s all come about quite 
quickly to be fair but I’ve known 
I need to get out on loan and 
play some games so I’m very 
happy with how it’s gone. “I 
was at the game against 

Peterborough and was happy 
when they got the goal in the 
last few minutes. The fans 

were amazing and I was im-
pressed with the support at an 
away game.

Sadio Mane scored against his 
former club as nervy Liverpool 
beat Southampton 2-1 and 
made it two wins from two at 
the start of the new Premier 
League season on Saturday. 
Juergen Klopp’s side struggled 
to get going at St Mary’s but 
produced a moment of quality 
at just the right time, with Mane 
brilliantly giving them the lead 
on the stroke of half time, before 
Roberto Firmino made sure of 
the win after the break. 
Earlier, Arsenal made hard work 
of getting the better of a deter-
mined Burnley side at the Emi-
rates, with Pierre-Emerick Au-
bameyang’s seventh goal in 
four appearances against Burn-
ley earning Arsenal a 2-1 win. 
Looking to build on his side’s 

opening-day victory, Arsenal 
manager Unai Emery gave first 
starts to new signings David 
Luiz and Dani Ceballos, with the 
latter involved immediately, set-
ting up Alexandre Lacazette for 
Arsenal’s opener. Burnley, 
though, did not give up and 
were level before half time 
through Ashley Barnes, who 
scored his third goal of the sea-
son from close range. 
After the break, Ceballos con-
tinued to stand out, setting up 
Aubameyang for his superb 
winner in a match which saw 
Burnley have more shots at 
goal. 
Last season’s Championship 
top goalscorer Teemu Pukki 
took his Premier League tally to 
four with a sensational hat-trick 

to earn Premier League new 
boys Norwich a 3-1 win over 
Newcastle United. 
Everton were far from their best 
against manager Marco Silva’s 
former side Watford, but Brazil-
ian Bernard’s first home Pre-
mier League goal was enough 
for the hosts to secure the 1-0 
victory. 
A penalty conceded inside 40 
seconds set Villa on the back 
foot against Bournemouth, as 
Josh King converted before 
Harry Wilson, on loan from Liv-
erpool, put the visitors 2-0 in 
front. 
The Man City v Spurs much 
certainly lived up to its billing 
with an outstanding game of 
football. Two teams of techni-
cally gifted players competing 
at a relentless tempo saw the 
result decided by a video review 
which spotted a handball which 
would never have been given 
under the previous laws on han-
dling. 
Jesus drove in what looked like 
the winner in added time but 
while City were celebrating, the 
VAR review had spotted the ball 
brushing the arm of City de-
fender Aymeric Laporte before 
the Brazilian struck home. 
The new handball ruling has re-
moved the need for intent to be 
considered. Even accidental 
contact with the hand is enough 
to rule out a goal. 
The drama — and the bitter 
feeling of celebrating victory 
only to end up seeing it taken 
away — was all too familiar for 
City who had exited the Cham-
pions League in April to Spurs 

when they had a late goal dis-
allowed. 
Pep Guardiola’s side had taken 
the lead in the 20th minute 
when Kevin De Bruyne swung 
in a cross from the right which 
Sterling met at the back post 
with a textbook header. 
But City’s advantage lasted less 
than three minutes as Erik 
Lamela fired Spurs level after 
he was expertly picked out by 
Tanguy Ndombele. 
The setback failed to hold back 
Guardiola’s side and it was no 
surprise when Sergio Aguero 
restored their lead in the 35th 
minute, with De Bruyne once 
again the provider with a low 
ball superbly turned in at the 
near post by the Argentine. 
Again City camped in the Spurs 
half, peppering Hugo Loris’s 
goal, but once more the visitors 
fought back. 
Mauricio Pochettino sent on 
Lucas Moura as a substitute 
and the Brazilian scored with 
his first touch, beating Kyle 
Walker to head in a Lamela cor-
ner. 
Then came the late drama and 
controversy as VAR once again 
stole the headlines. 
Chelsea manager Frank Lam-
pard had to settle for a 1-1 draw 
against Leicester City in his first 
home match in charge on Sun-
day as a second-half header by 
Wilfred Ndidi cancelled out 
Mason Mount’s early goal on 
his home debut. 
Chelsea raced into the lead 
when the 20 year-old Mount, 
one of a crop of young players 
given their chance by Lampard, 

stole the ball from a dallying 
Ndidi and left Kasper Schmei-
chel with no chance with his 
shot in the seventh minute. 
The goal capped an opening 
onslaught by the new-look 
Blues who were roared on by 
the home fans excited at the re-
turn of Chelsea’s all-time top 
scorer Lampard as manager. 
Before the match, fans in the 
Shed End unveiled a banner 
emblazoned with the huge 
words: “Welcome home, Super 
Frank” and Lampard told re-
porters later that it was “the stuff 
of dreams”. 
John Lundstram’s second-half 
goal gave Sheffield United a 1-
0 win over Crystal Palace on 
Sunday, in the first Premier 
League game at Bramall Lane 
for 12 years. 
Palace manager Roy Hodgson 
restored Wilfred Zaha to his 
starting line-up after starting him 
on the bench for the scoreless 
opening-week draw against Ev-
erton, while Chris Wilder started 
with the same side that secured 

a 1-1 draw against Bourne-
mouth.  
Zaha, who has been linked with 
a move away from the club be-
fore the European transfer win-
dow closes on Sept. 2, was kept 
under control by the Sheffield 
defence as Palace once again 
struggled to create scoring op-
portunities. 
David McGoldrick missed a 
great opportunity to put the 
home side ahead just before 
halftime, but 25-year-old mid-
fielder Lundstram made no mis-
take early in the second period, 
lashing the ball home after it 
was steered into his path by 
Palace goalkeeper Vicente 
Guaita. 
Lundstram’s strike meant he 
has now scored a goal in each 
of England’s top four divisions. 
Employing a more direct ap-
proach to try to force an equal-
iser, Palace had plenty of pos-
session, but the Sheffield 
rearguard dealt comfortably 
with their attacks as they sealed 
their first win of the season. 

Michael Yiakoumi
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Premier League and VAR drama again

New Tottenham contract and Ipswich loan 

for one of our own Anthony Georgiou

Liverpool win Super Cup 

after penalty shootout

Champions League winners 
Liverpool won the Super Cup 5-
4 on penalties against Chelsea 
on Wednesday after the game 
ended 2-2 following extra-time. 
With the first nine penalties all 
converted, Chelsea striker 
Tammy Abraham saw his effort 
blocked by the legs of Liverpool 
keeper Adrian to hand victory to 
Juergen Klopp’s side Liverpool. 
Chelsea went ahead in the 36th 
minute when N’Golo Kante 
drove from midfield and found 
Christian Pulisic, who turned in-
side and delivered the perfect 
through ball for Olivier Giroud 
to confidently slot home. 
Roberto Firmino at the break 
and he had an instant impact, 

poking the ball into the un-
guarded goal to make it 1-1 in 
the 49th minute. 
In extra time Liverpool struck 
after just five minutes with Mane 
driving home after an excellent 
exchange with Firmino. 
But six minutes later, Chelsea 
were back on level terms with a 
Jorginho penalty after Abraham 
was brought down in the box by 
Liverpool keeper Adrian and 
French referee Stephanie Frap-
part, the first woman to officiate 
a major men’s European final, 
pointed to the spot.  
 With the scores level 120 mi-
nutes the game went into the 
shootout.

Barnet came from behind twice 
to draw 2-2 at home to Ches-
terfield on Saturday 
Spireites debutant Mike Fondop 
netted either side of a Jack Tay-
lor wonder-strike before Simeon 
Akinola’s second-half penalty 
sealed the draw. 
The Bees made two changes 
from the side that lost 1-0 at 
home to Dover Athletic on Tues-
day night as Dan Sparkes and 
Andre Boucaud replaced 
Ricardo Santos and David 
Tutonda. 
With five minutes left, Loach 
made an incredible double-
save. After preventing the Spi-
reites from scoring at the first 
attempt, David Buchanan’s div-
ing header at the far post looked 
to be going in, but the shot-
stopper tipped the ball out of 
danger. 
That would be the closest either 
side came to a winner in the 
latter stages of the game as the 
points were forced to be shared.

Our Michael Yiakoumi with new Arsenal star Dani Ceballos
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Michael Yiakoumi

Local and community fixtures
Local and Community fixtures 
Saturday 24th August 2019 
Vanarama National League 
Wrexham v Barnet  
3.00pm Racecourse Ground, Mold Rd, 
Wrexham LL11 2AH 
BetVictor Premier 
Haringey Borough v Brightlingsea 
3.00pm CVS van hire stadium, (Coles Park) 

White Hart Lane, London N17 7PJ 
Spartan South Midlands League 
First Division 
New Salamis v Winslow United  
3.00pm Enfield Town Football Club, 
The Queen Elizabeth Stadium, Donkey Lane, 
Enfield, EN1 3PL 
St Panteleimon v London  
3.00pm North Greenford FC, Berkeley Fields, 

Berkeley Avenue, Greenford UB6 0NX 
(Monday 26th August 2019) 
Vanarama National League 
Barnet v Torquay 
3.00pm The Hive, Camrose Avenue, 
Edgware HA8 6AG 

BetVictor Premier 
Finchley & Wingate v Haringey Borough 

3.00pm The Maurice Rebak Stadium, 

Summers Lane, Finchley, London, N12 0PD 

(Wednesday 28th August 2019) 

League Challenge Trophy 

New Salamis v Berkhamsted Raiders  

7.45pm Enfield Town Football Club, 

The Queen Elizabeth Stadium, 

Donkey Lane, Enfield, EN1 3PL

Spartan South Midlands Football League
New Salamis back 
to winning ways 

Buckingham Athletic 2  

New Salamis 4 

The reds got back to winning 

ways away from home with a 

4–2 win at Buckingham Athletic. 

Salamina went into the lead in 

the 3rd minute when Charlie 

Georgiou nicked the ball off the 

keeper and fed the ball to his 

brother Richard who slotted the 

ball into an empty net-1-0 

The 2nd goal came in the 9th 

minute when John Kyriacou 

burst into the area and was 

felled. Up stepped Richard 

Georgiou who scored from the 

spot 2-0. Salamina were very 

comfortable. 

Buckingham then got a foothold 

in the game when a very dubi-

ous penalty was awarded and 

they made it 2-1 on the 17th mi-

nute mark. 

The rest of the half was fiesty 

and over officious refereeing 

spoilt the game. 

The second half saw debutant 

Connor Banacan join the game. 

Salamina started the brighter 

and Charlie Georgiou was 

brought down for a second pen-

alty. Richard Georgiou slotted 

home again to complete his hat 

trick and make it 3-1 on 58 mi-

nutes. Goal 4 soon followed 

Connor started and finished a 

fantastic move for his first goal 

for 4-1 on 70 minutes. 

Buckingham then lost their dis-

cipline and the captain was sent 

to the sin bin before they scored 

for 4-2 with 8 minutes left. They 

then had a player sent off for a 

crude challenge in the last 

minute. 

St Panteleimon draw and 

drop to second place 

St Panteleimon 1 

Brimsdown 1 

St Panteleimon started on top 

of the Spartan South Midlands 

League at the beginning of Sat-

urday but drew 1-1 at home to 

Brimsdown Where they were 

1–0 down after five minutes and 

equalised in the 20th minute 

with a goal from Michael Fran-

geskou. 

This means the Saints still re-

main unbeaten but now drop to 

second place two points behind 

the leaders Shefford Town. 

Spartan South 

Midlands 

League 

Division One

League Table 

Team                                     P 

  1 Shefford T & Cmptn 4  12 

 2 St Panteleimon  . . . 4   10   

 3 Ampthill Town  . . . . 4   10 

 4 Winslow United  . . . 3     9 

 5 Enfield  Borough . . 4    8 

 6 New Salamis  . . . . . 4     7 

 7 Rayners Lane  . . . . 4     7 

 8 Langford  . . . . . . . . .4     6 

 9 Stotfold  . . . . . . . . . 3     6 

10 Milton Keynes R  . . 4     6 

11 Brimsdown  . . . . . . 3     4 

12 Bedford  . . . . . . . . . 4     4 

13 Buckinham Athl.  . . 4     3 

14 Park View . . . . . . . . 4     2 

15 FC Broxbourne B. . 4     2 

16 London Tigers . . . . 2     1 

17 Hillington Borough  3     1 

18 London Lions  . . . . 1     0 

19 Amersham Town  . . 3     0 

20 Wodson Park . . . . . 4     0

RESULTS 

Bedford 1 Amersham 0 

Buckingham 2 New Salamis 4 

Broxbourne 0 Winslow 5 

Hillingdon 1 Shefford 4 

Langford 3 Enfield Boro 4 

London Lions 1 Ampthill 2 

London Tigers 0 Rayners L 2 

MK Robins 3 Wodson 2 

St Panteleimon 1 Brimsdown  1 

Stotfold 2 Park View  2 

Brimsdown 5 Wodson 1 

Shefford 4 Broxbourne 1  

Winslow Utdd 2 Roman G 3 

To view more sports 

news and other com-

munity and 

worldwide news 

please visit  

our website 

www.parikiaki.com

New Salamis hat trick hero Richard Georgiou

St Panteleimon team talk

Haringey Borough are the only  

side with a one hundred percent 

record, and it was forward Chid 

Onokwai who they had to thank 

for it once more. The former FC 

Romania and Hayes & Yeading 

Utd man has played three com-

petitive matches for his new 

club and scored in all of them,  

grabbing the only goal of the 

game with twenty minutes to go 

and consigning hosts Cheshunt 

to defeat. 

The game  may only have had 

one goal, but there were ten yel-

low cards, however- Borough 

winning that battle too, six-four. 

Borough are two points ahead 

of three sides on seven points. 

Bowers & Pitsea, who have 

taken to Premier Division life 

rather well, travelling to Lewes 

and coming away with a two-nil 

victory. Bradley Warner put 

them ahead nine minutes be-

fore the break, and Lewis 

Manor sealed the points four mi-

nutes from the end. 

Folkestone Invicta sit in fourth, 

and remain unbeaten after com-

ing from behind to score a late 

leveller at home to Leather-

head. Jerry Nnamani put the 

Tanners ahead five minutes be-

fore the break, but Ira Jackson 

was there to equalise three mi-

nutes from time. 

Worthing, who were amongst 

the promotion favourites, and 

were taking on another fancied 

side in Hornchurch. At half time, 

with the score at nil-nil and both 

sides having had to make a 

change due to injury, it looked 

to be the hard-fought battle ex-

pected. 

Anyone who then went to sleep 

for 45 minutes before waking 

up and seeing the final score 

would have thought there had 

been a misprint, however, as 

the Urchins came out after the 

break to hit six goals without 

reply. Worthing fans might have 

wished they were asleep as a 

Chris Dickson hat trick, two from 

Ronnie Winn and a late goal 

from Charlie Stimson made the 

journey back to Essex rather 

enjoyable, and sent Hornchurch 

into second place. 

BETVICTOR Premier League
Haringey Borough on top

Premier Division Table 

  Team                                 Pts 

  1 Haringey Borough  3     9 

 2 Hornchurch  . . . . . . 3     7   

 3 Bowers & Pitsea  . . 4     7 

 4 Folkestone Invicta  3     7 

 5 East Thurrock Utd . 3    6 

 6 Potters Bar Town  . 3     6 

 7 Horsham  . . . . . . . . 3     5 

 8 Bognor Regis Town 3     4 

 9 Enfield Town  . . . . . 3     4 

10 Mersham  . . . . . . . . 3     4 

11 Margate  . . . . . . . . . 3     3 

12 Kingstonian . . . . . . 3     3 

13 Carshalton . . . . . . . 3     3 

14 Cheshunt  . . . . . . . . 3     3 

15 Bishops Stoetford  3     3 

16 Worthing  . . . . . . . . 3     3 

17 Leatherhead  . . . . . 3     2 

18 Cray Wanderers  . . 3     2 

19 Brightlingsea Rgnt 3     2 

20 Wingate & finchley 3     2 

21 Corinthian-Casuals 3     1 

22 Lewes . . . . . . . . . . . 3     1

BETVICTOR
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† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 25.08.2019, στην 

Εκκλησία των Δώδεκα Αποστόλων, Kentish Lane, 

Brookmans Park, Hatfield, Herts, AL9 6NG, το  

1ον ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και 

αξέχαστού μας συζύγου και πατέρα 

Δημητρίου (Jimmy) Δημητρίου 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη 

μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Η σύζυγος Οκτάβια “Οfty” 

και οικογένεια.

Δημήτριος (Jimmy) Δημητρίου
(Λονδίνο)

Η κηδεία του θα γίνει την Τρίτη 27.08.2019 

και ώρα 11:45πμ 

από την Εκκλησία 

Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, 

Wightman Road, London N8 0LY 

και η ταφή στο κοιμητήριο του 

St Pancras & Islington in East Finchley, 

278 High Road, London N2 9AG. 

Αφήνει τoυς γιούς του Χρίστοφερ και Λεοντή, 

τις αδελφές του, συγγενείς και φίλους. 

† ΚΗΔΕΙΑ

Aνδρέας Χριστοφή (Αττέσιη)
(από τη Γιαλούσα)

CONTACT US FOR A 

QUOTE AND 

TO DISCUSS YOUR 

REQUIREMENTS 

TEL: 020 8362 0881 
Email: info@thepenridge.co.uk 

470 Bowes Road, London N11 1NL

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Αντρέας Πούφουρου

Τελούμε την προσεχή 

Κυριακή 25.08.2019, 

στην Εκκλησία της 

Παναγίας Camberwell, 

305 Camberwell New 

Road, London SE5 

0TF, το 6μηνο μνημό-

συνο του πολυαγαπη-

μένου και αξέχαστού 

μας συζύγου, πατέρα 

και παππού 

Αντρέα Πούφουρου  

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη 

του όπως παρευρεθούν.

(Ακανθού)

Η σύζυγος Μaria, παιδιά: Michael και 

Helen-σύζυγος Marios, εγγόνια: 

Andrie, Zac, Sofia και Debbie.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Κυριάκος Μολέσκη 
(από την Ακανθού)  

Mε βαθιά θλίψη αγγέλλουμε ότι απεβίωσε το Σάββατο 10.08.2019, 

ο αγαπημένος μας σύζυγος, πατέρας, παππούς και αδελφός Κυριάκος 

Μολέσκη σε ηλικία 84 ετών. 

Ο εκλιπών ήρθε στην Αγγλία το 1952. 

Αφήνει τη σύζυγό του Παρασκευού, 65 χρόνια έγγαμου βίου, 3 παιδιά: Γιώργο, 

Παφνούτη και Μαρία, 7 εγγόνια, 5 δισέγγονα, 3 αδελφούς, 2 αδελφές, συγγενείς 

και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Πέμπτη 29.08.2019 και ώρα 12.30μμ από τον 

Καθεδρικό Ναό του Τιμίου Σταυρού και Αρχαγγέλου Μιχαήλ, Golders Green 

Road, London NW11 8HL και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate. 

H παρηγοριά θα δοθεί στο Penridge Suite, 470 Bowes Road, New Southgate, 

London N11 1NL. 

Tα λουλούδια να αποστέλλονται: Demetriou & English Funeral Directors, 

131-133 Myddleton Road, Wood Green, London N22 8NG, Tel: 020 8889 9888, 

μέχρι την Τετάρτη 28.08.2019 η ώρα 5.00μμ.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Kyriacos Moleski 
(from Akanthou)  

It is with deep sorrow that we announce the death of our beloved husband, 

father, grandfather, great-grandfather and brother Kyriacos Moleski who 

passed away on Saturday 10.08.2019 at the age of 84. 

He came to England in 1952. 

Kyriacos leaves his wife of 65 years Paraskeva, 3 children: George, Phil and 

Maria, 7 grandchildren, 5 great-grandchildren, 3 brothers, 2 sisters, relatives 

and friends. 

The funeral will take place on Thursday 29.08.2019 at 12.30pm at the Greek 

Orthodox Cathedral of The Holy Cross and St. Michael, Golders Green Road, 

London NW11 8HL and the burial at New Southgate cemetery. 

The wake will take place at the Penridge Suite, 470 Bowes Road, 

New Southgate, London N11 1NL. 

Flowers may be sent to Demetriou & English by 5.00pm on Wednesday 

28.08.2019.28.10.1934 – 10.08.2019

Για μνημόσυνα 

και 

ευχαριστήρια 

παρακαλώ 

επικοινωνάτε 

μαζί μας 

το αργότερο 

μέχρι την Τρίτη 

το απόγευμα 

στο 

020 8341 5853
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Τελούμε την Κυριακή 25.08.2019, 

στην Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη 

του Βαπτιστή, Wightman Road, 

London N8 0LY το 9μηνο μνημόσυνο 

της πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας, 

συζύγου, μητέρας και γιαγιάς 

Ελένης (Νίτσα) Θεοδώρου Κασάπη, 

και καλούμε όλους που τιμούν την 

μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Οι Τεθλιμμένοι: Ο σύζυγος Θεόδωρος, 

τα παιδιά, Πανίκος, Άρτεμις, Χριστίνα, 

ο γαμπρός Steven, και πολυαγαπημένος 

της εγγονός Θεόδωρος (Theo).

†   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ - ΕΛΕΝΗ (ΝΙΤΣΑ) ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΣΑΠΗ

(Καραβά) 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 25.08.2019, στην 

Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman 

Road, London N8 0LY, το 1ον ετήσιο μνημόσυνο της 

πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας συζύγου, 

μητέρας και γιαγιάς 

Αντρούλλας Σταύρου 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της 

όπως παρευρεθούν. 

Θα προσφερθούν τσάι και εδέσματα 

στην οικία της εκλιπούσας. 

Ο σύζυγος Βάσος, παιδιά: Γιώργος, Μιχάλης, 

γαμπρός Χριστάκης, νύφες: Jo και Faye, 

εγγόνια: Άντρια, Γιώργος, Βάσια, Γιώργος, 

Christopher, Μαρία και Σοφία.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Αντρούλλα Σταύρου 

Tελούμε την προσεχή Κυριακή 25.08.2019 

στην Εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης, 

Friern Barnet Lane, London N20 0NL, 

το 3μηνο μνημόσυνο της πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας 

συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας 

Άννας Κλεόπα 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Ο σύζυγος Μίκης, παιδιά: Τάσος, Δημητράκης και Μάριος, 

νύφες: Μαρία, Λυδία και Νίκη, εγγόνια: Μίκης-αρραβωνιαστικιά 

Federica, Άντρια-σύζυγος Αλέξης, Γεωργία, Μιχάλης, Γεωργία, 

Μιχάλης, αδέλφια, αδελφότεκνα και λοιποί συγγενείς.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Άννα Κλεόπα
(Τρίκωμο)
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Αντρέας Γρηγορίου (Φακαλά) 
(από την Αγία Βαρβάρα, Λευκωσία)  

Απεβίωσε την Πέμπτη 15.08.2019, σε ηλικία 77 ετών. 

Αφήνει 2 παιδιά: Ρόμπερτ και Άννα, τον εγγονό του Αντρέα και 

πολλούς συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει τη Δευτέρα 02.09.2019 και ώρα 2.00μμ 

στο Νew Southgate Crematorium. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο New Southgate Crematorium. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε:  

DEMETRIOU & ENGLISH FUNERAL DIRECTORS LTD, 
131-133 Myddleton Road, Wood Green, London N22 8NG 

Tel: 020 8889 9888

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Andreas Gregoriou (Fakala) 
(from Agia Varvara, Nicosia) 

Passed away on Thursday 15.08.2019 at the age of 77. 

He leaves 2 children: Robert and Anna, his grandson Andreas 

and many relatives and friends. 

The funeral will take place on Monday 02.09.2019 at 2.00pm 

at Νew Southgate Crematorium. 

The wake will take place at New Southgate Crematorium. 

For more information:  

DEMETRIOU & ENGLISH FUNERAL DIRECTORS LTD, 

131-133 Myddleton Road, Wood Green, London N22 8NG 

Tel: 020 8889 9888

Σ
ε γραπτή ανακοίνωση αναφέρεται ότι «ύστερα 

από ενέργειες του Δήμου Αθηένου, η τέφρα του 

διαχρονικού ευεργέτη της και μεγάλου υποστηρικτή 

των εθνικών θεμάτων στην Αμερική Νίκου Μουγιάρη, 

θα μεταφερθεί, από τις ΗΠΑ όπου βρίσκεται, στη γε-

νέτειρά του Αθηένου». 

Προστίθεται ότι «η νεκρώσιμος ακολουθία του μακα-

ριστού Νίκου Μουγιάρη θα τελεσθεί με δαπάνες του 

Δήμου Αθηένου». 

Σε δεύτερη γραπτή ανακοίνωση του Δήμου αναφέρε-

ται ότι «η κηδεία του μεγάλου και διαχρονικού ευερ-

γέτη της Αθηένου και μεγάλου υποστηρικτή των 

εθνικών θεμάτων Νίκου Μουγιάρη, θα πραγματοποι-

ηθεί στις 25 Αυγούστου 2019. Η εξόδιος ακολουθία 

θα τελεστεί τις 11 το πρωί από την Εκκλησία Πανα-

γίας Χρυσελεούσης στην Αθηένου». 

Στην κηδεία αναμένεται να παραστεί ο Πρόεδρος της 

Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος θα 

απευθύνει επικήδειο εκ μέρους της Κυπριακής Δη-

μοκρατίας. 

Ο Δήμος Αθηένου «καλεί όλους όσοι τιμούν το με-

γάλο αυτό τέκνο της Αθηένου να παραστούν στην 

εξόδιο ακολουθία. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο 

Αθηένου σε οικογενειακό τάφο». 

 

Γεννημένος στην Αθηένου στις 28 Φεβρουαρίου 

1945, ο Νίκος Μούγιαρης είχε μεταναστεύσει στην 

Αμερική σε ηλικία 19 ετών, τον Απρίλιο του 1964. 

Υπήρξε πρόεδρος της μεγάλης εταιρείας καλλυντι-

κών MANA Products με έδρα τη Νέα Υόρκη, ιδρυτής 

του Συμβουλίου Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας 

(HALC), εκτελεστικός αντιπρόεδρος του Παγκυπρίου 

Συνδέσμου Αμερικής και στέλεχος πολλών οργανι-

σμών της ομογένειας. Επρόκειτο για έναν από τους 

επιφανέστερους ομογενείς με πλούσιο φιλανθρω-

πικό έργο. Σημειώνεται ότι ο θάνατός του προκάλεσε 

κύμα συγκίνησης στην ελληνοαμερικανική κοινότητα, 

στην Κύπρο και σε όλα τα κέντρα του ελληνισμού της 

διασποράς. 

Ο Κύπριος υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστο-

δουλίδης, όπως και ηγετικά στελέχη των αποδήμων 

Κυπρίων με αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα εξέ-

φρασαν τα συλλυπητήριά τους. Ανακοινώνοντας τον 

θάνατό του, το Συμβούλιο Ελληνοαμερικανικής Ηγε-

σίας αναφέρει ότι «ένας φτωχός φοιτητής από την 

Κύπρο, ο Νίκος Μούγιαρης, παρακολούθησε σπου-

δές στη Χημική Μηχανική στα πανεπιστήμια Rutgers 

και St. John, πήρε δάνειο ύψους 6.000 δολαρίων και 

ίδρυσε τη ΜΑΝΑ Products, μία από τις κορυφαίες 

εταιρείες καλλυντικών παγκοσμίως. Πιστός στο αμε-

ρικανικό όνειρο, ο Νίκος συγκινήθηκε ιδιαίτερα όταν 

το προσωπικό του ταξίδι επιβραβεύθηκε με το μετάλ-

λιο της τιμής του Ellis Island». Επιπλέον, το HALC 

χαρακτηρίζει τον Νίκο Μούγιαρη και παράδειγμα του 

ελληνοαμερικανικού ονείρου. 

«Ενώ έφθασε στο αποκορύφωμα της αμερικανικής 

ζωής –στην επιχειρηματικότητα, στη φιλανθρωπία, 

στην εμπλοκή στα κοινά– έδινε καθημερινά προτε-

ραιότητα στον ελληνισμό. Μια ελληνική παροιμία λέει 

ότι “μια κοινωνία μεγαλώνει όταν ηλικιωμένοι άντρες 

φυτεύουν δέντρα στη σκιά που γνωρίζουν ότι δεν θα 

καθίσουν ποτέ”. Ο Νίκος φύτεψε ολόκληρα δάση». Η 

ανακοίνωση αναφέρεται στον ρόλο του εκλιπόντος 

στην ίδρυση του HALC, στη συμμετοχή του στην ηγε-

σία της Συντονισμένης Προσπάθειας Ελλήνων, του 

Παγκυπρίου, στην ΠΣΕΚΑ και στις μεγάλες δωρεές 

του στα Χωριά SOS, στην Εδρα Ελύτη του Πανεπι-

στημίου Rutgers και άλλους πολλούς σκοπούς. 

Ο πρόεδρος της ΠΣΕΚΑ και του Παγκυπρίου Συν-

δέσμου Αμερικής Φίλιπ Κρίστοφερ –που συνδεόταν 

με φιλία και κοινούς αγώνες 40 ετών με τον Νίκο 

Μούγιαρη– σε δηλώσεις του προς την ομογενειακή 

εφημερίδα Greek News είχε αναφέρει πως η ομογέ-

νεια της Αμερικής έχει βαρύ πένθος. «Πενθούμε τον 

μεγάλο ευεργέτη και ηγέτη, όχι μόνο του Παγκυ-

πρίου, αλλά και της ομογένειας, της Κύπρου και ολό-

κληρου του ελληνισμού. Ο αγαπημένος του ποιητής 

ήταν ο Οδυσσέας Ελύτης – γι’ αυτό και βοήθησε την 

Εδρα Ελληνικών Σπουδών Ελύτη στο Πανεπιστήμιο 

Rutgers– και του άρεσε να μας απαγγέλλει τους στί-

χους του: Οσο κι αν κανείς προσέχει, όσο κι αν τα 

κυνηγά, πάντα, πάντα θα είναι αργά, δεύτερη ζωή 

δεν έχει». Ο Φίλιπ Κρίστοφερ μίλησε με νοσταλγία 

για τους κοινούς αγώνες τους, αλλά και για τον σπά-

νιο χαρακτήρα του Νίκου Μούγιαρη. 

O Πρόεδρος Ν. Αναστασιάδης κατά τη διάρκεια δε-

ξίωσης που έδωσε στο Προεδρικό προς τιμή των 

Αποδήμων, μέσα στα πλαίσια του Συνεδρίου 

ΠΟΜΑK - ΠΣΕΚΑ τον Αύγουστο 2017, τίμησε τον  

Νίκο Μουγιάρη με το μετάλλιο «Εξαίρετης Προσφο-

ράς».

Θέλω κι εγώ να γράψω λίγα 

λόγια από όλους τους φίλους 

και συναγωνιστές για τον αδελφικό 

μας φίλο Κώστα, ο οποίος με τον 

αδόκητο θάνατό του αφήνει ένα τε-

ράστιο κενό για όλους εμάς και γε-

νικά για όσους είχαν την τύχη να 

τον γνωρίσουν. 

O Κώστας που γεννήθηκε στην 

Πάνω Επισκοπή - Βόρειο Ήπειρο 

στις 8/5/1936 σαν γνήσιος πατριώ-

της δεν μπορούσε να συμβιβαστεί 

με το καταπιεστικό κι απάνθρωπο 

καθεστώς του Εμβερ Χότζα. Γι’ 

αυτό στα 13 του χρόνια διέφυγε 

από την Αλβανία και πέρασε στην 

Ελλάδα, όπου συμπλήρωσε το Γυ-

μνάσιο στην Αθήνα ενώ ταυτό-

χρονα εργαζόταν για να επιβιώσει. 

Ακολούθως αντιλαμβάνομαι ότι 

μπήκε στη Φιλοσοφική Σχολή του 

Πανεπιστημίου - αλλά δεν μπόρεσε 

να συνεχίσει λόγω της έλλειψης οικονομικής στήριξης. 

Όμως η λατρεία του για τη μόρφωση και το συνεχές διάβασμα παρέμεινε 

μέχρι το θάνατό του στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων του - κι είχε σαν απο-

τέλεσμα να γίνει ένας εξαιρετικός γνώστης της ελληνικής γλώσσας και ιστο-

ρίας. Παράλληλα με την Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Ιστορία. 

Το άλλο αξιοθαύμαστο προσόν που τον διέκρινε στις καθημερινές επαφές 

και συναντήσεις του ήταν η αστείρευτη πηγή της μνήμης του που εντυπω-

σίαζε τους πάντες. 

Τον Σεπτέμβρη του 1971 όταν στην Ελλάδα κυβερνούσε ακόμα η Χούντα 

των Συνταγματαρχών, ο Κώστας έφτασε στη Βρετανία κι αποτάθηκε για πο-

λιτικό άσυλο. Την ίδια εποχή γνώρισε και παντρεύτηκε στο Λονδίνο τη Νίνα 

με την οποία απέκτησε δυο παιδιά, την Αθηνά και τον Θανάση. 

Για 2-3 χρόνια ασχολήθηκε με τη δημοσιογραφία στις ελληνικές εφημερίδες 

που κυκλοφορούσαν τότε στο Λονδίνο όπου έχαιρε μεγάλης εκτίμησης από 

τους συναδέλφους του. 

Δυστυχώς όμως - όπως είναι γνωστό - τότε ο μισθός στις εφημερίδες δεν 

ήταν αρκετός για ένα οικογενειάρχη με δυο παιδιά να επιβιώσει, γι’ αυτό από 

το 1974 άρχισε να εργάζεται για το London Transport απ’ όπου αφυπηρέτησε 

μετά από 30 χρόνια υπηρεσίας, το 2004. 

Επίσης πρέπει να αναφέρουμε ότι πριν το 1971 είχε εργαστεί για 3/4 χρόνια 

σε φορτηγά πλοία κι είχε την ευκαιρία να επισκεφτεί πολλά λιμάνια σ’ όλες τις 

Ηπείρους του κόσμου. 

Σαν άνθρωπος ο Κώστας ήταν πάντοτε ευθύς, ευγενικός και γενναιόδωρος. 

Πίστευε κι υποστήριζε τον συνδικαλισμό και τις αρχές του σοσιαλισμού/κομ-

μουνισμού, ήταν ενάντια στον πόλεμο κι υποστήριζε με πάθος τον πυρηνικό 

αφοπλισμό. 

Πάντοτε λάμβανε ενεργό μέρος στις διαδηλώσεις, συλλαλητήρια - πορείες 

ενάντια στον ιμπεριαλισμό, φασισμό, αποικισμό και φυλετικές διακρίσεις. 

Όσο για τα θέματα που αφορούν τον Ελληνισμό - όπως η στήριξη των Ελ-

λήνων της Βορείου Ηπείρου, των Ελλήνων της Γεωργίας, για την Επιστροφή 

των Μαρμάρων του Παρθενώνα, έχει διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο. 

Επίσης στις συγκεντρώσεις και πορείες διαμαρτυρίας ενάντια στη Χούντα 

και για Δημοκρατία στην Ελλάδα καθώς και σ’ όλες τις εκδηλώσεις ενάντια 

στο προδοτικό πραξικόπημα και τη συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή στην 

Κύπρο, έδινε πάντοτε το παρόν του. 

Τελικά, ας μη λησμονούμε ότι από το 1990 ήταν ιδρυτικό μέλος της Ελλη-

νοκουρδικής Επιτροπής Αλληλεγγύης που ιδρύθηκε στο Λονδίνο για τη στή-

ριξη του αγώνα του Κουρδικού Λαού - κι έλαβε επάξια μέρος σαν 

αντιπρόσωπος στο Συνέδριο που έγινε στη Λευκωσία. 

«Αιωνία σου η μνήμη Κώστα, αδελφικέ μας φίλε και συναγωνιστή». 

Aνδρέας Γαβριηλίδης 

«Αιωνία σου η μνήμη Κώστα, 

αδελφικέ μας φίλε και συναγωνιστή»
Στη γενέτειρα του Αθηένου θα κηδευτεί 

ο Νίκος Μουγιάρης

08.05.1936 - 29.07.2019
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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
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