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Δείπνο προς τιμή του Ύπατου Αρ-
μοστή Ευριπίδη Ευρυβιάδη παρέ-
θεσε η Ελληνική Κυπριακή Αδελ-
φότητα με αφορμή την επικείμενη 
αφυπηρέτηση του, αλλά και την 
πολύτιμη προσφορά... 

Σελ 11

Τίμησαν τον Ευριπίδη
Με φοντό το παρασκήνιο για το 
νόμο που αφορά στην προστάσια 
της πρώτης κατοικίας, οργανώσεις 
προειδοποιούν ότι θα μείνουν χι-
λιάδες Κυπρίων στο δρόμο, ενώ ο 
Διοικητής της Κεντρικής...  

Σελ 6

Τσουνάμι εκποιήσεων...
Νέος σεισμός «ταρακούνησε» 
χθες την Κρήτη με την ανησυχία 
των πολιτών να μεγαλώνει καθώς 
πρόκειται για νέο ρήγμα αλλά και 
για το γεγονός ότι ήταν κι’ αυτός 
σχετικά δυνατός σεισμός... 

Σελ 7

Νέος σεισμός

«Βυθίζεται» όλο 
και περισσότερο η στερλίνα

ΝΕΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΡΩΣΙΑ ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΤΑΔΙΑΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ (σελ 4)

σελ 3

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΕΛΙΚΟ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΗΓΕΤΩΝ (σελ 5)

«Καμία παραβίαση 
δεν θα μείνει αναπάντητη» 

διεμήνυσε από τη Λευκωσία 
ο πρωθυπουργός της Ελλάδας

Θέμα αλήθειας, δικαιοσύνης 
και νόμου το Κυπριακό

σελ 4

ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΙΣΤΩΝ Η ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΘΡΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΙΚΗΤΑ (σελ 2) 



 2      | Πέμπτη 1η Αυγούστου 2019

«Ζήτημα αλήθειας, δικαιοσύνης, νόμου» χαρακτή-
ρισε το Κυπριακό ο νέος Αρχιεπισκόπος Θυατείρων 
και Μεγάλης Βρετανίας Νικήτας. 

Μιλούσε κατά τη διάρκεια του ενθρονιστήριου λό-
γου του το πρωί του Σαββάτου στον Ιερό Καθεδρικό 
Ναό της του Θεού Σοφίας στο δυτικό Λονδίνο. 

Στον ενθρονιστήριο λόγο του ο νέος Αρχιεπίσκο-
πος σημείωσε ότι αναλαμβάνει τα νέα του καθήκοντα 
σε μία περίοδο που «κλονίζεται ο κόσμος», τονίζο-
ντας ότι μαζί με το νέο του ποίμνιο θα στηρίξει τα 
σχολεία, τους συλλόγους της παροικίας και πάνω 
από όλα τη νεολαία, αλλά και τα ιερατεία που έχουν 
εργαστεί σκληρά επί βρετανικού εδάφους. 

Εξέθεσε συνοπτικά ορισμένους από τους στόχους 
της αρχιδιακονίας του, αναφερόμενος μεταξύ άλλων 
σε μάχη κατά της σύγχρονης δουλείας και της εμπο-
ρίας λευκής σαρκός, όπως και στην συνεργασία με-
ταξύ όλων των χριστιανικών Εκκλησιών, αλλά και 
μεταξύ όλων των θρησκειών. 

Ευχαρίστησε εκ βάθους καρδίας τον Οικουμενικό 
Πατριάρχη και την Ιερά Σύνοδο, όπως και τους εκ-
προσώπους της ελληνικής και κυπριακής κυβέρνη-
σης. Δήλωσε ότι θα είναι πάντα στο πλευρό τς μαρ-
τυρικής Κύπρου και εξέφρασε την ευχή να δει κατά 
τη θητεία του το νησί ελεύθερο και ενωμένο. 

Χαρακτήρισε το Κυπριακό «ζήτημα αλήθειας, δι-
καιοσύνης, νόμου» και τόνισε ότι ως τέτοιο πρέπει 

να επικοινωνηθεί στον υπόλοιπο κόσμο. Συμπλή-
ρωσε ότι Έλληνες και Κύπριοι είναι μια οικογένεια. 

Στη δεξίωση που ακολούθησε ο Σεβασμιώτατος 
κάλεσε το νέο του ποίμνιο να μοιραστεί την αγάπη 
του Κυρίου ώστε μαζί του να αντεπεξέλθουν στις 
δυσκολίες της ζωής. «Ενωμένοι μπορούμε να κά-
νουμε πολλά», πρόσθεσε. Κάλεσε επίσης τους πι-
στούς να μην ξεχάσουν τις ρίζες τους, «μία φυλή 
που γέννησε αγίους και σοφούς». Εξέφρασε δε την 
πρόθεση να συμβάλει στη δημιουργία μίας πανεπι-
στημιακής έδρας στη Βρετανία για την ιστορία της 
Κύπρου και στη διδαχή των νέων να αναγνωρίζουν 
ως ταυτότητά τους της Ορθοδοξία. 

Εκπροσωπώντας την ελληνική κυβέρνηση ο υφυ-
πουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τον Απόδημο 
Ελληνισμό Αντώνης Διαματάρης δήλωσε: «Έχω πα-
ρακολουθήσει από την προηγούμενή μου θέση του 
εκδότη και διευθυντή του ‘Εθνικού Κήρυκα’ στη Νέα 
Υόρκη την πορεία του Αρχιεπισκόπου και μπορώ να 
δηλώσω ότι πρόκειται για έναν λαμπρό αρχιερέα, ο 
οποίος διακατέχεται από βαθιά συνείδηση της εκ-
κλησιαστικής του αποστολής αλλά παράλληλα και 
της εθνικής του».  

«Θέλω επίσης να ευχαριστήσω και να συγχαρώ 
τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη, κ. Βαρ-
θολομαίο, για τις επιλογές που έχει κάνει τελευταία, 
με τον Αρχιεπίσκοπο Νικήτα στην Αγγλία, τον Αρχιε-

πίσκοπο Ελπιδοφόρο στην Αμερική, ο οποίος ήδη 
έχει αφήσει τις καλύτερες δυνατές εντυπώσεις, και 
τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας Μακάριο, καθώς επί-
σης και για την αναβάθμιση της Μητροπόλεως Κα-
ναδά σε Αρχιεπισκοπία», πρόσθεσε ο ίδιος. 

 Στη δεξίωση που ακολούθησε ο κ. Διαματάρης 
εξήρε το πνευματικό, εκπαιδευτικό και κοινωνικό 
έργο του Σεβασμιοτάτου, το ήθος του, τις μεγάλες 
ικανότητές του, την πολύπλευρη προσφορά του στην 
Εκκλησία της Αμερικής και στην εκεί μεγάλη και εκλε-
κτή ελληνική κοινότητα. 

«Είμαι δε βέβαιος ότι θα υπηρετήσετε και το εδώ 
ποίμνιο με την ίδια επιτυχία και με τις ίδιες αρχές 
που σας συνοδεύουν καθ`όλη τη διάρκεια της δια-
κονίας σας», συμπλήρωσε ο Έλληνας υφυπουργός 
Αποδήμων. 

Την κυπριακή κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Ύπα-
τος Αρμοστής στο Ηνωμένο Βασίλειο Ευριπίδης Ευ-
ρυβιάδης. Στη δική του ομιλία μετέφερε στο Σεβα-
σμιότατο τις ευχές του Προέδρου της Δημοκρατίας 
και του κυπριακού λαού, ανατρέχοντας στην ιστορική 
συμβολή των Κυπρίων στην εγκαθίδρυση της Ελ-
ληνορθόδοξης Εκκλησίας στη Βρετανία. Χαρακτή-
ρισε την εκλογή του στην κεφαλή της Αρχιεπισκοπής 
«ορόσημο» για την παροικία. 

Ο εφησυχάζων Αρχιεπίσκοπος κ. Γρηγόριος, ο 
οποίος δεν κατάφερε να παραστεί στη δεξίωση λόγω 

ασθενείας, έστειλε τα συγχαρητήριά του και τις ευχές 
του στο διάδοχό του. 

Παρόντες στην τελετή ενθρόνισης ήταν επίσης ο 
πρέσβης της Ελλάδας στο Ηνωμένο Βασίλειο Δη-
μήτριος Καραμήτσος-Τζιράς, η πρέσβης της Ελλά-
δας στην Ιρλανδία Αικατερίνη Σιμοπούλου, ο Μη-
τροπολίτης Πάφου, η Επίσκοπος του Λονδίνου, άλλοι 
εκπρόσωποι της Εκκλησίας της Αγγλίας και άλλων 
χριστιανικών δογμάτων, η δήμαρχος του Γουέστμιν-
στερ Ρουθ Μπους, ο Βρετανός βουλευτής κυπριακής 
καταγωγής Πάμπος Χαραλάμπους και εκπρόσωποι 
πρεσβειών άλλων ορθοδόξων χωρών. 

Η τελετή πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββά-
του στον Ιερό Καθεδρικό Ναό της του Θεού Σοφίας 
στο δυτικό Λονδίνο. 

Ο 64χρονος μέχρι πρότινος Μητροπολίτης Δαρ-
δανελίων, γεννηθείς στις ΗΠΑ όπου και ζούσε μέχρι 
τώρα, εξελέγη πρόσφατα παμψηφεί από την Αγία 
και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου ως 
διάδοχος του επί 31 έτη Αρχιεπισκόπου κ. Γρηγορίου, 
που αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. 

Στο ναό συγκεντρώθηκε από νωρίς πλήθος πι-
στών και επισήμωνγια να παραστεί στην τελετή και 
να αναφωνήσει «άξιος» για το νέο προκαθήμενο της 
ελληνορθόδοξης Εκκλησίας στο Ηνωμένο Βασίλειο 
και την Ιρλανδία.

«Ζήτημα αλήθειας, δικαιοσύνης, νόμου» το Κυπριακό
ΓΕΜΑΤΗ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΙΣΤΩΝ Η ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΘΡΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

Οι φωτογραφίες από την τελετή ενθρόνισης παραχωρήθηκαν στην «Π» από τον γνωστό φωτογράφο της παροικίας μας, Αλέξιο Γεννάρη
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Βυθίζεται όλο και περισσότερο η στερλίνα
ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΙΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΓΙΑ BREXIT ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ

Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

Οι Sunday Times (28/07) εκτιμούν ότι η κυβέρ-
νηση των Τόρις  που «πέθαινε στα πόδια της» έχει 
επανενεργοποιηθεί. Αναγνωρίζει η εφημερίδα ότι εί-
ναι νωρίς ακόμη για "αξιολογήσεις" και ότι κάθε νέος 
πρωθυπουργός στην αρχή απολαμβάνει τη στήριξη 
μεγάλης μερίδας του εκλογικού σώματος αλλά ση-
μειώνει ότι ο Μπόρις Τζόνσον ηγείται μιας κυβέρνη-
σης που διαθέτει ακριβώς τον ίδιο  αριθμό βουλευ-
τών όπως και η προηγούμενη. Το Συντηρητικό 
κόμμα δεν διαθέτει την απόλυτη πλειοψηφία στο 
κοινοβούλιο και χρειάζεται τις ψήφους των βουλευ-
τών του Δημοκρατικού Ενωτικού Κόμματος της Βό-
ρειας Ιρλανδίας (DUP) για να παραμείνει  στην κυ-
βέρνηση. 

Έναν τόνο αισιοδοξίας εκπέμπει το δημοσίευμα 
της Sunday Telegraph για τις πρώτες ημέρες της 
κυβέρνησης Τζόνσον.   

«Επιτέλους η Βρετανία έχει έναν πρωθυπουργό 
που είναι πρόθυμος και ικανός να προχωρήσει την 
υπόθεση του Brexit», γράφει η Telegraph.  

H Mail on Sunday θεωρεί ότι ο χαρακτήρας του 
κ. Τζόνσον έχει «πολλά ψεγάδια» αλλά πιστεύει ότι 
ο νέος πρωθυπουργός εξακολουθεί να παρέχει στη 
χώρα τις καλύτερες πιθανότητες να αναρριχηθεί από 
«το χάος και την απογοήτευση των τελευταίων τριών 
ετών». 

Η Sunday Mirror δεν φαίνεται να εντυπωσιάζεται 

από τις τελευταίες δηλώσεις του Τζόνσον, τις οποίες 
και απορρίπτει υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για 
«ανεμοστρόβιλο υποσχέσεων». 

Σύμφωνα με τον Observer (28/07) οι πρώτες δη-
λώσεις που έκανε ο  Μπόρις Τζόνσον ως πρωθυ-
πουργός δεν ήταν ενθαρρυντικές, αλλά θα ήταν λά-
θος να τον «υποτιμήσουμε».  

Ο μέχρι πρότινος υπουργός Οικονομικών της Βρε-
τανίας  Φίλιπ Χάμοντ, ο οποίος 
παραιτήθηκε την περασμένη 
εβδομάδα από το πόστο του 

μετά από την ανάληψη των πρωθυπουργικών κα-
θηκόντων από τον Μπόρις Τζόνσον, είχε μυστικές 
συνομιλίες με αξιωματούχους του κόμματος των Ερ-
γατικών για την εξεύρεση τρόπου να εμποδίσουν 
ένα Brexit χωρίς συμφωνία (no-deal Brexit), αναφέ-
ρει ο Observer. Ο Χάμοντ, ο οποίος εναντιώνεται 
στην αποχώρηση 
από την ΕΕ χωρίς 

συμφωνία για να μετριαστούν οι 
οικονομικοί κλυδωνισμοί, συνα-
ντήθηκε με τον εκπρόσωπο του κόμματος της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης για το Brexit, μετά την πα-
ραίτηση του, σύμφωνα με το δημοσίευμα. 

Η βρετανική εφημερίδα επισήμανε ότι Χάμοντ και 
Στάρμερ συμφώνησαν να συνεργαστούν με 
υψηλόβαθμους βουλευτές, ανάμεσά τους 
και ο πρώην υπουργός των Συντηρητικών 
Όλιβερ Λέτγουιν, για να συζητήσουν ποιος 
είναι ο καλύτερος τρόπος να χρησιμοποι-
ηθούν οι κοινοβουλευτικές ψήφοι για να τορ-
πιλίσουν το no-deal Brexit. 

Εν τω μεταξύ, πολλές εφημερίδες της Κυ-
ριακής  δημοσίευσαν τα αποτελέσματα δη-
μοσκοπήσεων που δείχνουν ότι η υποστή-
ριξη των ψηφοφόρων προς το Συντηρητικό 
κόμμα έχει αυξηθεί  από τότε που ο Μπόρις 
Τζόνσον αντικατέστησε την Τερέζα Μέι  - με 
τους Τόρις να έχουν προβάδισμα από 2%  
έως και 10% έναντι των Εργατικών. 

Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε για τους 
Sunday Times. Η βρετανική εφημερίδα ανα-
φέρει ότι η εκλογή Τζόνσον ενίσχυσε τα πο-
σοστά των Τόρις, που συγκεντρώνουν το 
31% των ψήφων, καταγράφοντας άνοδο έξι 
ποσοστιαίων μονάδων.

Μυστικές συνομιλίες για να αποτραπεί ένα "σκληρό" Brexit

Βουτιά κατέγραψε προχθες η βρετα-
νική λίρα, καθώς οι επενδυτές στοιχη-
ματίζουν ότι η ριψοκίνδυνη διπλωματία 
του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον 
με την ΕΕ για το Brexit θα πυροδοτήσει 
ένα άσχημο διαζύγιο, το οποίο θα μπο-
ρούσε να προκαλέσει χάος στην πα-
γκόσμια οικονομία και τις χρηματοπι-
στωτικές αγορές. 

Η στερλίνα υποχώρησε νωρίς προ-
χθες το πρωί στο ενδοσυνεδριακό χα-
μηλό του 1,2120 δολαρίου κατά τη διάρ-
κεια της διαπραγμάτευσής της στην 
Ασία, το χαμηλότερο επίπεδο από τον 
Μάρτιο του 2017. Αργότερα, περιόρισε 
τις απώλειές της και εκινείτο γύρω στο 
1,2166 δολάριο. Έναντι του ευρώ εκι-
νείτο στο χαμηλότερο επίπεδο από τον 
Σεπτέμβριο του 2017 γύρω στις 91,55 
πένες. 

Η στερλίνα εκινείτο στο επίπεδο του 
1,32 δολαρίου στις αρχές Μαΐου, ενώ 
έκτοτε υποχωρεί σταθερά, με τις απώ-
λειες να επιταχύνονται μετά από τις 24 
Ιουλίου, όταν ο νέος πρωθυπουργός 
Μπόρις Τζόνσον ανέλαβε τα ηνία της 
χώρας με μια ξεκάθαρη ατζέντα να οδη-
γήσει τη Βρετανία εκτός της ΕΕ, με ή 
χωρίς μια μεταβατική συμφωνία. Η πι-
θανότητα μιας τέτοιας εξέλιξης, πιθα-
νώς, καταστροφικής για τη βρετανική 
οικονομία, θεωρείται ότι αυξήθηκε κα-
θώς ο Τζόνσον διόρισε στο Υπουργικό 

του Συμβούλιο υποστηρικτές του Brexit. 
Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τη 
σκληρή του γραμμή απέναντι στην ΕΕ 
έπληξε τις προοπτικές για μια συμφωνία 
της τελευταίας στιγμής. Η λίρα έχει χάσει 
περίπου το 2,4% της αξίας της από τότε 
που ανέλαβε ο Τζόνσον. 

Από το δημοψήφισμα του 2016 για 
την ΕΕ, η λίρα καταγράφει διακυμάνσεις 
ανάλογα με τις δηλώσεις που γίνονται 
αναφορικά με το Brexit: μετά από την 
ανακοίνωση του αποτελέσματος, σημεί-
ωσε τη μεγαλύτερη ημερησία πτώση 
της από τότε που υιοθετήθηκε το σύ-
στημα των ελεύθερα κυμαινόμενων συ-
ναλλαγματικών ισοτιμιών στις αρχές της 
δεκαετίας του 1970. Από το δημοψήφι-

σμα του 2016 και ύστερα, η στερλίνα 
έχει υποχωρήσει κατά 28 σεντς, μια από 
τις σημαντικότερες πτώσεις για το βρε-
τανικό νόμισμα τις τελευταίες δεκαετίες. 

Πολλοί επενδυτές υποστηρίζουν ότι 
ένα Brexit χωρίς συμφωνία θα προκα-
λέσει κύματα σοκ στην παγκόσμια οι-
κονομία, θα βυθίσει τη βρετανική οικο-
νομία σε ύφεση, θα πλήξει τις 
χρηματοπιστωτικές αγορές και θα απο-
δυναμώσει τη θέση του Λονδίνου ως 
κυρίαρχου διεθνούς χρηματοπιστωτικού 
κέντρου. Οι υποστηρικτές του Brexit 
ισχυρίζονται ότι ενώ θα υπάρξουν κά-
ποιες βραχυπρόθεσμες δυσκολίες, η 
αναταραχή από ένα Brexit χωρίς συμ-
φωνία έχει μεγαλοποιηθεί και ότι μακρο-
πρόθεσμα το Ηνωμένο Βασίλειο θα ευη-
μερήσει εάν αποχωρήσει από την ΕΕ. 

Εν τω μεταξύ, οι επενδύσεις στη βρε-
τανική βιομηχανία αυτοκινήτων μει-
ώθηκαν περισσότερο από 70% το 
πρώτο εξάμηνο του έτους εξαιτίας των 
ανησυχιών για ένα άτακτο Brexit, σύμ-
φωνα με σύνδεσμο του κλάδου, που 
προειδοποίησε ότι η αποχώρηση από 
την ΕΕ χωρίς μια συμφωνία θα ήταν η 
«χειρότερη έκβαση». Η βιομηχανία αυ-
τοκινήτων, ο μεγαλύτερος εξαγωγικός 
κλάδος προϊόντων της Βρετανίας που 
απασχολεί πάνω από 800.000 εργαζο-
μένους, είναι από τους σφοδρότερους 
πολέμιους ενός Brexit χωρίς συμφωνία.

Τα αντανακλαστικά του της βρετανικής 
φρεγάτας HMS Montrose φαίνεται πως τσε-
κάρουν οι ιρανικές δυνάμεις που βρίσκονται 
στον Κολπό του Ιράν. 

Οι ιρανικές ναυτικές δυνάμεις ελέγχουν 
την «αποφασιστικότητα» του Βασιλικού 
Ναυτικού στο Στενό του Ορμούζ, με τη φρε-
γάτα HMS Montrose να βρίσκεται αντιμέ-
τωπη με 85 «αλληλεπιδράσεις» με τις ιρα-
νικές δυνάμεις μέσα σε 27 ημέρες, 
σύμφωνα με τον διοικητή του πλοίου, Γουί-
λιαμ Κινγκ. 

«Οι Ιρανοί φαίνεται να είναι πρόθυμοι να 
δοκιμάσουν την αποφασιστικότητά μας, να 
δοκιμάσουν τις αντιδράσεις μας τον περισ-
σότερο καιρο», είπε ο Κινγκ, μιλώντας στο 
BBC. «Θα ισχυριστούν ίσως ότι η παρουσία 
μας είναι παράνομη, παρόλο που είμαστε 
εντελώς νόμιμα σε διεθνή ύδατα», πρό-
σθεσε. 

Σύμφωνα με τον διοικητή, έχουν σημει-
ωθεί περιστατικά κατά τα οποία το Ιράν 
στέλνει «ταχύπλοα σκάφη προς εμάς, για 
να ελέγξει που φτάνουν τα αντανακλαστικά 
μας». Ο ίδιος αναγνώρισε ότι παρά τα επει-
σόδια αυτά, η γενική αλληλεπίδραση μεταξύ 
βρετανικών και ιρανικών δυνάμεων ήταν 
«επαγγελματική» και «εγκάρδια». 

Το HMS Montrose θα τερματίσει τις πε-
ριπολίες του στον Κόλπο στο τέλος της 
εβδομάδας και θα αντικατασταθεί από το 
HMS Duncan, ένα αντιτορπιλικό πυροβόλο 
εξοπλισμένο με σύνθετα συστήματα αισθη-

τήρων και αντιπυραυλικά βλήματα. 
Χθεσινές πληροφορίες ανέφεραν πά-

ντως ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ 
και του Μπόρις Τζόνσον, ασκούν σε Γαλλία 
και Γερμανία έντονες πιέσεις για αποστολή 
ναυτικών δυνάμεων στην περιοχή των Στε-
νών του Ορμούζ για την διασφάλιση της 
ασφάλειας της ναυσιπλοΐας στο «μαλακό 
υπογάστριο» του Ιράν. 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανι-
κών, αλλά και ευρωπαϊκών μέσων ενημέ-
ρωσης, οι ΗΠΑ κατέθεσαν επίσημο αίτημα 
μέσω της διπλωματικής οδού προς την κυ-
βέρνηση της Άνγκελα Μέρκελ να δεσμευτεί 
πως θα συμβάλλει με ναυτικές δυνάμεις σε 
μια κοινή επιχείρηση προστασίας της ναυ-
σιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. Η πιθανή 
επιχείρηση θα έχει σύμφωνα με πληροφο-
ρίες τον τίτλο «Επιχείρηση Φρουρός» (Op-
eration Sentinel).   

Αντίστοιχα το Ηνωμένο Βασίλειο από την 
ημέρα που ανέλαβε ο Μπόρις Τζόνσον πιέ-
ζει και την κυβέρνηση Μακρόν, αλλά και 
την κυβέρνηση Μέρκελ να δραστηριοποι-
ηθούν περαιτέρω στην περιοχή των Στε-
νών. Η Βρετανία τις τελευταίες εβδομάδες 
έχει εμπλακεί σε μια αντιπαράθεση με την 
Τεχεράνη με αφορμή την «κατάληψη» βρε-
τανικού πλοίου από ιρανικές δυνάμεις (πολ-
λοί μιλούν για αντίποινα για την κατάληψη 
ιρανικού πλοίου στο Γιβραλτάρ από βρε-
τανικές δυνάμεις προ εβδομάδων).

Μεγαλώνει η ανησυχία για πόλεμο
ΙΡΑΝ
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ειδήσεις σε 2’

Με τον Υπουργό Εξωτερι-
κών της Κύπρου Νίκο Χριστο-
δουλίδη, συναντήθηκε σήμερα 
το πρωί στη Λευκωσία ο Ελ-
ληνας Υπουργός Εξωτερικών 
Νίκος Δένδιας, ο οποίος συ-
νόδευε τον Πρωθυπουργό Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη, στην 
πρώτη επίσημη επίσκεψή του 
στην Κύπρο. Διπλωματικές 
πηγές ανέφεραν στο ΚΥΠΕ ότι 
στη συνάντηση έγινε ενημέ-
ρωση, συζήτηση και συντονι-
σμός γύρω από τις τελευταίες 
εξελίξεις στο Κυπριακό, την 
επικείμενη συνάντηση του 
Προέδρου Νίκου Αναστασιάδη 
με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη 
Μουσταφά Ακιντζί, καθώς και 
την ανανέωση της εντολής της 
Ειρηνευτικής Δύναμης του 
ΟΗΕ στην Κύπρο και το θέμα 
της καταγραφής περιουσιών 
στο Βαρώσι. Επίσης, στη συ-
νάντηση οι δύο Υπουργοί συ-
ζήτησαν τις εξελίξεις στην ΑΟΖ 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
τα ευρω-τουρκικά, διεργασίες 
στο Συμβούλιο της Ευρώπης 
για υποθέσεις που άπτονται 
του Κυπριακού και θέματα 
αγνοουμένων, τριμερείς συ-
νεργασίες και θέματα Med7.

«Καμία παραβατική συμπεριφορά δεν θα μείνει αναπάντητη»
ΞΕΚΑΘΑΡΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Καμία παραβατική συμπεριφορά δεν θα μείνει αναπά-
ντητη, τόνισε ο Ελληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-
τσοτάκης, σημειώνοντας ότι επιδιώκουμε πάντοτε την ει-
ρήνη, προστατεύουμε, όμως και τα κυριαρχικά μας 
δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. 

Σε ομιλία του στο στρατόπεδο της ΕΛΔΥΚ, τελευταίο 
σταθμό της διήμερης επίσημης επίσκεψής του στην Κύ-
προ, ο Ελληνας Πρωθυπουργός είπε ότι ζούμε σε μία τα-
ραγμένη περίοδο, γεμάτη προκλήσεις ασφαλείας και αστά-
θειας για την ευρύτερη περιοχή και πρόσθεσε: 

“Το δικό μας μήνυμα είναι σταθερό, καθαρό και ειλικρινές 
προς όσους αμφισβητούν την κυριαρχία της Ελλάδας και 
της Κύπρου: καμία παραβατική συμπεριφορά δεν θα μείνει 
αναπάντητη. Επιδιώκουμε πάντοτε την ειρήνη και τη συμ-
φιλίωση. Προστατεύουμε, όμως και τα κυριαρχικά μας δι-
καιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Και -θα 
το τονίσω αυτό- δεν είμαστε μόνοι μας”. 

Οπως είπε, “έχουμε στο πλευρό μας όλα τα κράτη-μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία έχουν εκφράσει 
έμπρακτα την υποστήριξή τους. Απέστειλαν, ήδη, ένα 
πρώτο σαφές μήνυμα ότι η παραβίαση του Διεθνούς Δι-
καίου και οι παράνομες γεωτρήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ 
και στην αιγιαλίτιδα ζώνη θα έχουν τίμημα. Και ότι θα επη-
ρεάσουν αρνητικά τις ευρω-τουρκικές σχέσεις”. 

“Και δεν είναι μόνον η Ευρώπη. Οι δύο χώρες μας, Ελ-
λάδα και Κύπρος, έχουν οικοδομήσει πολύ ισχυρές συμ-
μαχίες σε όλη την γύρω περιοχή. Παρά λοιπόν, τις ρητο-
ρικές εξάρσεις και τους παροξυσμούς τους πρακτικούς, οι 
παράνομες ενέργειες τελικά απομονώνουν και αποδυνα-
μώνουν την Τουρκία”, συνέχισε. 

Ο Ελληνας Πρωθυπουργός είπε ότι η παρουσία μου 
στην Κύπρο και στο στρατόπεδο της ΕΛΔΥΚ, σηματοδοτεί 
τη σαφή στήριξη της Ελλάδας στο απόλυτο δικαίωμα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας να εκμεταλλεύεται το σύνολο των 
φυσικών πόρων που βρίσκονται εντός της Αποκλειστικής 
Οικονομικής της Ζώνη, κάτι που άλλωστε απορρέει από 
το ίδιο το Διεθνές Δίκαιο. 

Η Αθήνα ήταν, είναι και θα παραμείνει σταθερά στο 
πλευρό της Λευκωσίας και στην προσπάθεια επίλυσης 

του Κυπριακού, πρόσθεσε. 
Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η επανένωση του νησιού θα 

πρέπει να είναι στη βάση των Αποφάσεων του ΟΗΕ, 
χωρίς τρίτους εγγυητές, χωρίς κατοχικά στρατεύματα στο 

έδαφος μιας κυρίαρχης, ανεξάρτητης, ευρωπαϊκής χώ-
ρας. 

“Για μία λύση που θα φέρει ευημερία και οφέλη στο σύ-
νολο του κυπριακού λαού, Ελληνοκύπριους και Τουρκο-
κυπρίους”, είπε. 

Απευθυνόμενος στους αξιωματικούς και οπλίτες της 
ΕΛΔΥΚ, ο Πρωθυπουργός είπε ότι “φτάνοντας κανείς σε 
αυτό το στρατόπεδο, συνειδητοποιεί ότι η ιστορία που 
είναι γραμμένη στα βιβλία και αποτυπωμένη στις μνήμες 
εκείνων που την έζησαν, παραμένει τελικά ζωντανή. Είναι 
παρούσα και μας υπενθυμίζει το χρέος μας να τιμούμε 
τους ήρωες. Να υπερασπιζόμαστε το δίκαιο. Και να μην 
εφησυχάζουμε”. 

“Βλέπω τα πρόσωπά σας και νιώθω υπερηφάνεια για 
την Ελληνική Δύναμη Κύπρου. Και θέλω να σας μεταφέρω 
τις ευχαριστίες όλων των Ελλήνων γιατί επιλέξατε να βρί-
σκεστε εδώ, να υπηρετείτε την πατρίδα αλλά και την 
αδελφή Κύπρο. Είστε η έμπρακτη απόδειξη της αλληλεγ-
γύης των δύο χωρών, αλλά και της κοινής μας υποχρέω-

σης να μεριμνούμε διαρκώς για τη σταθερότητα στο νησί. 
Και είμαι σίγουρος, ότι υπηρετείτε καθημερινά το δύσκολο 
αλλά σπουδαίο έργο σας, με υψηλό αίσθημα εθνικής συ-
νείδησης. Και σας βεβαιώνω ότι η χώρα σάς το αναγνω-
ρίζει. Όπως, κ. Διοικητά, δεν ξεχνά και τους νεκρούς της 
ΕΛΔΥΚ. Τιμούμε τη μνήμη τους και εμπνεόμαστε απ’ τον 
ηρωισμό τους και την αυταπάρνησή τους”, συμπλήρωσε 
ο κ. Μητσοτάκης. 

Εσείς, οι αξιωματικοί, οι οπλίτες της ΕΛΔΥΚ, τους είπε, 
“τιμάτε το ρητό του Ηροδότου, το «όμαιμον τε και ομό-
γλωσσον και ομόθρησκον και ομότροπον». Και υπηρετείτε 
με ευθύνη το σύμβολό σας: το γαλανό του ουρανού, το 
μπλε της θάλασσας να πλαισιώνουν Ελλάδα και Κύπρο, 
κάτω από το ίδιο δάφνινο στεφάνι. Όλοι αυτό σας το ανα-
γνωρίζουν, σάς συγχαίρουμε από καρδιάς και προσωπικά 
ως Πρωθυπουργός της Ελλάδος είμαι εξαιρετικά υπερή-
φανος για την αποστολή την οποία επιτελείτε”. 

Εξάλλου, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση από το Γρα-
φείο Τύπου της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού, νω-
ρίτερα, ο Πρωθυπουργός πραγματοποίησε σε κλίμα συ-
γκίνησης επισκέψεις μνήμης και τιμής στους Έλληνες και 
Κύπριους αγωνιστές. Πρώτος σταθμός ήταν τα Φυλακι-
σμένα Μνήματα, όπου τον υποδέχθηκαν ο αγωνιστής της 
ΕΟΚΑ, Δήμος Βρυωνίδης και συγγενής του Ευαγόρα Παλ-
ληκαρίδη. Εκεί ξεναγήθηκε στα κελιά των μελλοθανάτων 
αγωνιστών της ΕΟΚΑ, στην αίθουσα απαγχονισμού και 
κατέθεσε στεφάνι στους τάφους αγωνιστών. 

Στη συνέχεια, προστίθεται, ο Πρωθυπουργός, συνο-
δευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια και 
τον Υπουργό Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη, επισκέφθηκε 
το μνημείο της Μακεδονίτισσας, όπου βρίσκονται τάφοι 
πεσόντων κατά την εισβολή του 1974 και αεροπλάνο «Νo-
ratlas», όμοιο εκείνου που είχε καταρριφθεί στην περιοχή 
κατά την επιχείρηση «Νίκη». 

Ο κ. Μητσοτάκης κατέθεσε επίσης στεφάνι και υπέγραψε 
στο βιβλίο των επισκεπτών. 

Το πρωί ο Πρωθυπουργός είχε συνάντηση και με τον 
Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο Β`, αλλά μετά τη συ-
νάντηση δεν έγιναν δηλώσεις.

Συνάντηση 
Χριστοδουλίδη-Δένδια 

στη Λευκωσία

ΒΑΡΩΣΙΑ

Μισό εκατομμύριο στερλίνες πήραν Κουτσιούκ & Ντενκτάς 
για εξόφληση των απαιτήσεων των Τουρκοκυπρίων

Στήριξη ΕΕ σε 4 
προτάσεις των 

τεχνικών επιτροπών
Τέσσερις προτάσεις που 

υποβλήθηκαν από δικοινοτι-
κές τεχνικές επιτροπές στην 
Κύπρο έλαβαν το πράσινο 
φως από την ΕΕ η οποία χρη-
ματοδοτεί πρόγραμμα με την 
ονομασία “Support facility to 
bi-communal Technical Com-
mittees”. Σε δελτίο Τύπου που 
στάληκε από το UNDP, ανα-
φέρεται συγκεκριμένα ότι στη-
ρίζονται προτάσεις που υπο-
βλήθηκαν από την τεχνική 
επιτροπή για το έγκλημα και 
την εγκληματικότητα, για αν-
θρωπιστικά θέματα, για το πε-
ριβάλλον και για την εκπαί-
δευση. Οι προτάσεις που 
λαμβάνουν χρηματοδότηση 
αφορούν συμμετοχή σε εργα-
στήριο στο Πανεπιστήμιο του 
Cambridge για κοινή διαχεί-
ριση ζητημάτων, συμμετοχή 
σε έργο για την κοινωνική εν-
σωμάτωση με την ονομασία 
“Angels of peace”.

Μισό εκατομμύριο στερλίνες κατέθεσε η βρετανική κυ-
βέρνηση σε κοινό λογαριασμό των Φαζίλ Κουτσιούκ και 
Ραούφ Ντενκτάς, ποσό που ήταν μέρος του 1,5 εκ. στερ-
λινών με το οποίο θα γινόταν πλήρης και τελική εξόφληση 
όλων των απαιτήσεων της τουρκικής κοινότητας, περι-
λαμβανομένου του ΕΦΚΑΒ, με την προϋπόθεση ότι οι 
Τ/Κ δεν θα είχαν οποιαδήποτε απαίτηση μετά από αυτή 
την πληρωμή. Σύμφωνα με το δικηγόρο Αχιλλέα Δημη-
τριάδη, η διευθέτηση αποδεικνύεται σε σχετικό παράρτημα 
της Συνθήκης Εγγυήσεων ενώ υπάρχει και η απόδειξη 
της πληρωμής, και διερωτήθηκε τι έγιναν τα χρήματα. 

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, με αφορμή τις δηλώσεις 
του Γενικού Διευθυντή του ΕΒΚΑΦ Ιμπραχίμ Φατίχ Μπε-
ντέρ και τον ισχυρισμό του ότι τους ανήκει τεράστιο μέρος 
της περίκλειστης Αμμοχώστου (Βαρώσι), ο κ. Δημητριάδης 
υπενθύμισε την υπόθεση Ξενίδη Αρέστη όπου το ΕΦΚΑΒ 
ισχυριζόταν ότι του ανήκε η περιουσία της κ. Αρέστη, αλλά 
αυτό απορρίφθηκε από το δικαστήριο και στα προδικα-
στικά και επί της ουσίας. 

Επίσης κάλεσε τους Βαρωσιώτες, που είναι ιδιοκτήτες 
περιουσίας στην περίκλειστη περιοχή, να κάνουν αιτήσεις 
στην “Επιτροπή Ακίνητης Ιδιοκτησίας” μόνο για αποκατά-
σταση και για απώλεια χρήσης. Με αυτόν τον τρόπο θα 
αναγκαστεί η τουρκική πλευρά να αποκαταστήσει αυτές 
τις περιουσίες. 

Ο Γενικός Διευθυντής του ΕΒΚΑΦ ισχυρίστηκε πως τους 
τίτλους ιδιοκτησίας που έδειχναν ότι η γη ανήκε στα βα-
κούφια τους είχαν βρει τυχαία σε ένα κτίριο στα Βαρώσια 
το 1990, ενώ ισχυρίστηκε ακόμη ότι υπάρχει έγγραφο που 
αποδεικνύει ότι οι Βρετανοί δεν είχαν δώσει 1,5 εκ. στερ-
λίνες αγοράζοντας τις περιουσίες των βακουφίων, αλλά 
για την επιδιόρθωσή τους. 

Αυτός ο ισχυρισμός, είπε ο κ. Δημητριάδης, «συνοδεύε-
ται και από ένα αφήγημα, το οποίο πρέπει να πω ότι σε 
μεγάλο μέρος του ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα 
εκτός από ένα σημείο. Το σημείο αυτό έχει να κάνει με τη 
Συνθήκη Εγκαθίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας όπου 
το 1960 ως μέρος της διευθέτησης της ανεξαρτησίας, η 

αγγλική αποικιοκρατική κυβέρνηση έδωσε στην τ/κ κοινό-
τητα, ένα τεράστιο για την τότε εποχή, ποσό, ενάμιση εκα-
τομμύριο στερλίνες, προς πλήρη και τελική εξόφληση όλων 
των απαιτήσεων της τουρκικής κοινότητας, περιλαμβανο-
μένου του υψηλού συμβουλίου του ΕΦΚΑΒ. Και ανέλαβαν 
επίσης οι Τ/κ ότι δεν θα είχαν οποιαδήποτε απαίτηση μετά 
από αυτή την πληρωμή». Η πληρωμή αυτή έγινε και τα 
λεφτά πληρώθηκαν, είπε, και για χάριν της ιστορίας, την 
1η Αυγούστου 1960 πήραν μισό εκατομμύριο στερλίνες ο 
Δρ Κουτσιούκ και ο Ραούφ Ντενκτάς σε προσωπικό τους 
λογαριασμό. Το υπόλοιπο, 1 εκατομμύριο, πληρώθηκε 
αργότερα στην τουρκική κοινοτική συνέλευση. Ο κ. Δημη-
τριάδης έθεσε το ερώτημα τι έγινε με το μισό εκατομμύριο 
που δόθηκε στην τουρκική κοινότητα και στο Δρα Κουτσι-
ούκ, ο οποίος ήταν ο Πρόεδρος του Υψηλού Συμβουλίου 
του ΕΦΚΑΒ. Είναι φανερό, συμπλήρωσε, ότι πληρώθηκαν 
αυτά τα λεφτά προς πλήρη εξόφληση των απαιτήσεων 
της τ/κ κοινότητας, αλλά φαίνεται ότι ουδέποτε έφθασαν 
σε αυτούς που έπρεπε να φθάσουν.
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Αντίστροφη μέτρηση για τελικό ξεκαθάρισμα

Το θέμα των αποζημιώσεων στα Βαρώσια μελετά το ψευδοκράτος αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τον 
«πρωθυπουργό» Ερσίν Τατάρ, ο οποίος υποστήριξε ότι θα καταφέρουν να ‘απελευθερωθούν’ και από 
αυτά. Ο Ερσίν Τατάρ είπε ότι θέλουν να ανοίξουν τα Βαρώσια σταδιακά. Απευθυνόμενος στον Έλληνα 
Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη είπε "έχουμε τον τουρκικό έθνος πίσω μας, μιλάτε όσο θέλετε".  

Σε ομιλία του στην Κωνσταντινούπολη σε σύνοδο για τον τουρισμό στα κατεχόμενα, ο Ερσίν Τατάρ είπε 
ότι απευθύνει μήνυμα στον Έλληνα Πρωθυπουργό που ήρθε στην Κύπρο λέγοντάς του: “Το τουρκικό 
έθνος είναι πίσω μας. Μιλάτε όσον θέλετε. Στην Κύπρο υπάρχουν δύο λαοί. Κανείς δεν μπορεί να πάρει 
τα δικαιώματα του ‘τ/κ λαού’ που πηγάζουν από τις διεθνείς συμφωνίες. Το λέω αυτό ως ‘πρωθυπουργός’ 
της ‘τδβκ’”. Συνεχίζοντας είπε για τον Έλληνα Πρωθυπουργό, “ο Μητσοτάκης ας μην ξεχνά ότι ο πατέρας 
του και πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο οποίος το έσκασε από τη 
χούντα, μπόρεσε να γυρίσει στην Ελλάδα χάρη στη επέμβαση της Τουρκίας στην Κύπρο, που έριξε τη 
χούντα” Για τα Βαρώσια ο Ερσίν Τατάρ είπε ότι “έμειναν κλειστά για 45 χρόνια, φτάνει. 

Υπάρχουν και ζητήματα αποζημιώσεων”. “Από τις εργασίες που έγιναν αποδεικνύεται ότι είναι οθωμανική 

περιουσία και οι περιουσίες μας λεηλατήθηκαν από λάθη που έγιναν 
κατά την αγγλοκρατία. Πρέπει εκεί να ανοίξει υπό τ/κ διοίκηση. Στην 
‘τδβκ’ υπάρχει η Επιτροπή Αποζημιώσεων την οποία αναγνωρίζει και 
η Ευρώπη. Θα υποβάλουν εκεί αιτήσεις. Μπορεί να υπάρχουν Ε/κ 
και Βρετανοί παλιοί κάτοικοι. Μπορεί να υπάρχουν και Αμερικανοί”, 
ανέφερε. 

Ο Ερσίν Τατάρ είπε ότι θέλουν να ανοίξουν τα Βαρώσια σταδιακά, 
λέγοντας πως αν κοιτάξει κανείς από ένα ψηλό κτίριο της Αμμοχώστου 
θα δει ότι εκεί είναι η συνέχεια της Αμμοχώστου.  

Πρόσθεσε ότι το άνοιγμα των Βαρωσίων θα ωφελήσει την οικονομία 
των κατεχομένων. “Επειδή είναι κλειστά υπάρχουν και θέματα απο-
ζημιώσεων. Θα απελευθερωθούμε κι από αυτά. Αυτή τη στιγμή η ‘κυ-
βέρνησή’ μας κάνει εργασίες. Κάνει εργασίες καταγραφής”, ανέφερε.

Ψευδοκράτος: Επιμένουν στα περί σταδιακού άνοιγματος των Βαρωσίων

ΑΚΕΛ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΤΖΙ ΚΡΑΤΟΥΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ  

 
Εν αναμονή της συνάντησης των ηγετών των δυο Κυπριακών Κοι-

νοτήτων στις 9 Αυγούστου τελούν τα Ηνωμένα Έθνη προκειμένου να 
καθορίσουν τα επόμενα τους βήματα στο Κυπριακό.  Η 9η Αυγούστου 
είναι μια κρίσιμη μέρα για την πορεία του Κυπριακού αφού στη συνά-
ντηση των δύο ηγετών θα κριθεί κατά πόσο μπορεί να σπάσει το ση-
μερινό διαπραγματευτικό κενό και να προχωρήσουμε στην επανέναρξη 
ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. 

Ενημερωτικές επαφές με τους δύο ηγέτες πραγματοποίησε η ειδική 
απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα Ελίζαμπεθ Σπέχαρ.  

Αρμόδιες πηγές από τον περίγυρο του Προέδρου Αναστασιάδη 
υποβάλλουν ότι στη συνάντηση θα διαφανεί σε πρώτο στάδιο η προ-
σέγγιση του κ. Ακιντζί για τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό, αλλά και 
ποιες είναι οι πραγματικές προθέσεις της Τουρκίας.  

Από τη μια, υπάρχουν οι κλιμακούμενες προκλήσεις της Τουρκίας 
στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ ταυτόχρονα, υπάρχει και 
το ζήτημα της Αμμοχώστου. Την ίδια ώρα προγραμματίζεται η συνά-
ντηση του Προέδρου Αναστασιάδη με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη και 
στη συνέχεια ενδεχόμενα να γίνει και προσπάθεια από τον ΓΓ του 
ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες. 

Υπό το πρίσμα των πιο πάνω, «είναι κρίσιμο να διαβλέψουμε τι 
πραγματικά συμβαίνει και ποιες είναι οι προθέσεις της Τουρκίας», ση-
μειώνουν οι ίδιες πηγές. 

Εκτιμάται ότι σε μια πρώτη φάση στις 9 του Αυγούστου ενδεχομένως 
να γίνει κατανοητό με ποιο τρόπο θα προσεγγίσει ο Ακιντζί τα επόμενα 
βήματα στο Κυπριακό. Στη συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα προσπαθήσει να καταλάβει ποιος είναι 
ο βαθμός ελευθερίας που έχει ο κ. Ακιντζί σε συνάρτηση και με το τι 
μπορεί να σχεδιάζει η Τουρκία. 

Σε δηλώσεις του ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Μ. Ακκιντζί χαρακτήρισε 
σημαντική τη συνάντησή του με τον Νίκο Αναστασιάδη, πριν από την 
ανεπίσημη πενταμερή συνάντηση. 

Τόνισε ότι θα μιλήσει ανοικτά για όλα τα θέματα, αφού η Ελληνοκυ-
πριακή ηγεσία δίδει διαφορετικά μηνύματα, σε διαφορετικά άτομα και 
σε διαφορετικούς χώρους και πρόσθεσε ότι αυτά όλα θα πρέπει να ξε-
καθαριστούν στην ανεπίσημη πενταμερή στην παρουσία όλων των 
μερών. 

Είπε ότι η πενταμερής θα πρέπει να προετοιμαστεί πολύ καλά για 
να μην υπάρχουν λανθασμένες ελπίδες. Επανέλαβε ότι οι διαπρα-
γματεύσεις θα πρέπει να έχουν χρονοδιάγραμμα. Θέλουμε ένα μέλλον 
με ειρήνη, ασφάλεια και ισότητα για όλους στο νησί, είπε. 

Ανέφερε ότι η πρόταση για τη δημιουργία κοινής επιτροπής για τους 
υδρογονάνθρακες αντιμετωπίζεται θετικά από ξένους διπλωμάτες και 
οι "προφάσεις" της Ελληνοκυπριακής πλευράς για μη  αποδοχή της 
πρότασης δεν πείθουν. 

 Κατά τον κ. Ακιντζί, η πρόταση της τ/κ πλευράς θα ωφελήσει όλα τα 

μέρη και ότι είναι σημαντικό όπως στη συνάντηση με τον Πρόεδρο 
Αναστασιάδη, θα πρέπει να συζητήσουν τρόπους για μείωση της έντα-
σης στην ανατολική Μεσόγειο. Επίσης, θέλει να ακούσει το όραμα του 
κ. Αναστασιάδη για το πώς σκέφτεται το μέλλον.  

Προτροπές ΑΚΕΛ για σπάσιμο του αδιεξόδου  
Αναστασιάδης και Ακιντζί πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι στα 

χέρια τους κρατούν την τύχη του λαού ανέφερε ο Γ.Γ. της Κ.Ε. του 
ΑΚΕΛ  Άντρος Κυπριανού επισημαίνοντας  ότι είναι υποχρέωση των 
ηγετών των δυο κοινοτήτων στη συνάντηση της 9ης Αυγούστου να 
βρουν τρόπο για άμεση επανέναρξη των διαπραγματεύσεων ενώ η 

Τουρκία καλείται να κατανοήσει ότι πρέπει να σταματήσει τις παράνομες 
ενέργειές της στην κυπριακή ΑΟΖ. 

Ο Άντρος Κυπριανού επανέλαβε τη θέση για λύση Διζωνικής Δικοι-
νοτικής Ομοσπονδίας. Οτιδήποτε άλλο, τόνισε, θα οδηγήσει με μαθη-
ματική ακρίβεια στην οριστική διχοτόμηση. 

Επίσης, ο ΓΓ ανέφερε ακόμα ότι είναι ουτοπικό να θεωρούν κάποιοι 
ότι μπορούν να στριμώξουν την Τουρκία για να υποχρεωθεί να δεχθεί 
τις απαιτήσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς. 

Σημείωσε ακόμη ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα πρέπει να 
πάει στην συνάντηση με τον Μουσταφά Ακκιντζί με πολιτική βούληση, 
για να επαναρχίσουν ουσιαστικές διαπραγματεύσεις. Αλλιώς τόνισε, ο 
Νίκος Αναστασιάδης θα μείνει στην ιστορία ως ο πρόεδρος της οριστι-
κής διχοτόμησης. 

Το ΑΚΕΛ, δήλωσε το μέλος της Κ.Ε. του κόμματος Γ. Κουκουμάς, 
τονίζει ότι απέναντι στα όποια μηνύματα έρχονται από την Τουρκία, ο 
Πρόεδρος οφείλει να απαντήσει με αποφασιστικότητα και έμπρακτη 
βούληση για να προχωρήσουν τα πράγματα μπροστά. Ο αρνητισμός 
που εκπέμπουν δηλώσεις ορισμένων κυβερνητικών στελεχών προ-
καλεί προβληματισμό. Ο Πρόεδρος δεν μπορεί να προσέλθει στη συ-
νάντηση με τη βεβαιότητα ότι θα την τορπιλίσει η άλλη πλευρά. Αυτή η 

προσέγγιση δοκιμάστηκε κατ’ επανάληψη στο παρελθόν με μόνο απο-
τέλεσμα να θεωρηθεί συνυπεύθυνη η πλευρά μας. Ο Πρόεδρος πρέπει 
να προσέλθει στη συνάντηση με ετοιμότητα να αναλάβει το μερίδιο 
της ευθύνης που του αναλογεί για επιτυχή έκβαση. 

Το ΑΚΕΛ έχει την έντονη άποψη ότι ένας δρόμος υπάρχει για την 
ελληνοκυπριακή πλευρά στη συνάντηση της 9ης Αυγούστου. Όσο κι 
αν η Τουρκία προκαλεί με δημόσιες δηλώσεις της, εμείς πρέπει να ερ-
γαστούμε για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Ο Πρόεδρος 
να επιβεβαιώσει οριστικά και αμετάκλητα ότι η μόνη βάση λύσης είναι 
η επανένωση στη βάση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολι-
τική ισότητα των δύο κοινοτήτων όπως περιγράφεται στα σχετικά ψη-
φίσματα του ΟΗΕ. Να επιβεβαιώσει τη δέσμευσή του στο Πλαίσιο του 
ΓΓ του ΟΗΕ και στις συμφωνηθείσες συγκλίσεις. Να πείσει για την πο-
λιτική του βούληση ότι είναι έτοιμος να πάει μέχρι τέλους αν επαναρχί-
σουν διαπραγματεύσεις. Αυτά είναι που ζητά ο ΓΓ του ΟΗΕ προκειμέ-
νου να προχωρήσει σε σύγκληση Άτυπης Διάσκεψης η οποία, με τη 
σειρά της, μπορεί να οδηγήσει σε επανέναρξη της διαπραγματευτικής 
διαδικασίας. 

Όλοι πρέπει να αντιληφθούν ότι ο χρόνος τελειώνει. Το διαπραγμα-
τευτικό κενό των τελευταίων δύο χρόνων έδωσε χώρο στην επιθετικό-
τητα της Τουρκίας για να προκαλεί νέα τετελεσμένα. Η οριστική διχο-
τόμηση είναι προ των πυλών. Το στάτους κβο δεν μένει στάσιμο. 
Διολισθαίνει καθημερινά σε μια νέα κατάσταση που είναι εξαιρετικά 
επικίνδυνη για το λαό μας. Μόνο η απελευθέρωση και η επανένωση 
της πατρίδας και του λαού μπορεί να αναχαιτίσει τους κινδύνους και 
να χαράξει προοπτική ελπίδας και ευημερίας για τον κυπριακό λαό.   

Συμβούλιο Ασφαλείας της Τουρκίας: Ζωτικής σημασίας...   
Ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη της συνεργασίας στη βάση ει-

ρήνης και σταθερότητας στην περιοχή αποτελεί η στάση της Τουρκίας 
στο θέμα της ανατολικής Μεσογείου, αναφέρεται στην ανακοίνωση 
του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλίας (ΣΕΑ) το οποίο συνεδρίασε για έξι 
ώρες υπό την προεδρία του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν. 

Στην ανακοίνωση αναφέρεται συγκεκριμένα ότι αποτελεί ζωτικής 
σημασίας η συνέχιση της αποφασιστικής "στάσης μας η οποία συμ-
βάλλει στην ανάπτυξη της συνεργασίας στη βάση της ειρήνης και στα-
θερότητας στην περιοχή και έχει στόχο τη προστασία των δικαιωμάτων 
και συμφερόντων μας και των δικαιωμάτων και συμφερόντων της 
‘τδβκ’ στην ανατολική Μεσόγειο όπως πηγάζουν από το διεθνές δίκαιο”. 
Αναφέρεται ακόμη ότι οι επιχειρήσεις κατά της τρομοκρατίας θα συνε-
χιστούν μέχρι να καθαρίσει πλήρως η περιοχή, ενώ εκφράζεται η απο-
φασιστικότητα της Τουρκίας στις προσπάθειες για ίδρυση ‘διαδρόμου 
ειρήνης’ στο πλαίσιο της ασφάλειας των συνόρων της χώρας με τη 
Συρία.  

Υπονοώντας σαφώς τις ΗΠΑ στην ανακοίνωση αναφέρεται ακόμη 
ότι η Τουρκία εκπλήρωσε τις δεσμεύσεις και υποχρεώσεις της με βάση 
το πνεύμα των συμφωνιών με το ΝΑΤΟ και των διμερών συμφωνιών 
και αναμένει την ίδια ευαισθησία και από τους συμμάχους της.
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Το ΑΚΕΛ καταδικάζει απερί-
φραστα την ομοφοβία, το μι-
σογυνισμό και τέτοιες μεσαι-
ωνικές αντιλήψεις από όπου 
κι αν προέρχονται, δήλωσε 
στον ΑΣΤΡΑ η Σκεύη Κου-
κουμά. Η βουλευτής του ΑΚΕΛ 
τόνισε ότι δεν είναι η 1η φορά 
που η ιεραρχία της εκκλησίας 
έρχεται σε αντίθεση με την 
πραγματικότητα και με την επι-
στημονική αλήθεια, και προ-
σβάλει ανθρώπους. 

Είπε επίσης ότι τέτοιες αντι-
λήψεις εξέφρασε στο παρελ-
θόν και ο Αρχιεπίσκοπος και 
υπενθύμισε ότι το ΑΚΕΛ κά-
λεσε τότε την Επίτροπο Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων να 
παρέμβει, αλλά η ίδια δεν το 
θεώρησε αναγκαίο.

Συνεχίζεται ο σάλος για 
τις δηλώσεις του 

Μητροπολίτη Μόρφου

∆ραµατική αύξηση των επιστολών εκποίησης µετά την 
αλλαγή του νοµοθετικού πλαισίου τον Ιούλιο του 2018, 
δείχνουν στοιχεία τα οποία κατέθεσε ο Διοικητής της Κε-
ντρικής Τράπεζας Κωνσταντίνος Ηροδότου στην Επιτροπή 
Οικονοµικών της Βουλής, ενόψει της συζήτησης για τις 
αλλαγές τις οποίες προωθούν τα κόµµατα της αντιπολί-
τευσης επί του πλαισίου των εκποιήσεων. 

Όπως αναφέρεται στην επιστολή του Διοικητή «τα τε-
λευταία τέσσερα χρόνια έχουν σταλεί συνολικά επιστολές 
Τύπου “Ι” που αφορούν 10.434 ακίνητα». Σηµειώνεται 
µάλιστα ότι ποσοστό «πέραν του 40% των (πιο πάνω) 
επιστολών έχουν σταλεί από τον Ιούλιο του 2018 µέχρι 
και τον Μάρτιο του 2019». Αναφέρεται επίσης ότι ποσοστό 
3% των επιστολών αφορούν κύρια κατοικία (356 περι-
πτώσεις). Σηµειώνεται ακόµη ότι ποσοστό 5% των ακινή-
των για τα οποία στάλθηκαν επιστολές πουλήθηκαν σε 
πλειστηριασµούς, ενώ ποσοστό 7% αγοράστηκαν από 
τις ίδιες τις τράπεζες. Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι δύο 
κύριες κατοικίες συνολικής αγοραίας αξίας 831 χιλ. ευρώ 

πουλήθηκαν σε πλειστηριασµούς, ενώ άλλες εφτά κύριες 
κατοικίες αξίας 4,5 εκατ. ευρώ αγοράστηκαν από τις τρά-
πεζες «όλες από τον Ιούλιο του 2018 και µετέπειτα». 

«Εύλογες οι ανησυχίες της Βουλής» 
Εν τω µεταξύ ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Κ. 

Ηροδότου χαρακτηρίζει ως «εύλογες» της ανησυχίες της 

Βουλής, προσθέτοντας ότι «η ΚΤ είναι έτοιµη να συζητήσει 
άµεσα τρόπους ενδυνάµωσης των µηχανισµών ελέγχου 
της Οδηγίας της ΚΤΚ για τη διαχείριση των καθυστερή-
σεων, ούτως ώστε ενδεχόµενες υφιστάµενες κακές πρα-
κτικές να µειωθούν στο ελάχιστο». Αναγνωρίζει µάλιστα 
ότι «απώτερος στόχος των τροποποιήσεων (τις οποίες 
ψήφισε πρόσφατα η Βουλή) ήταν η αύξηση των αναδιαρ-
θρώσεων, µε γνώµονα την προστασία των δανειοληπτών 
στις περιπτώσεις όπου οι τράπεζες δεν ενήργησαν καλή 
τη πίστη εφαρµόζοντας την Οδηγία της ΚΤ για τη ∆ιαχεί-
ριση Καθυστερήσεων». Υποστηρίζει ωστόσο ότι «ο σκο-
πός αυτός δεν επιτυγχάνεται µε τις τροποποιήσεις. Αντι-
θέτως», προστίθεται, «δηµιουργούνται σηµαντικά κίνητρα 
για δηµιουργία και διατήρηση στρατηγικών κακοπληρωτών 
µέσα στην οικονοµία, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει 
εν τέλει σε κοινωνικοποίηση ζηµιών εις βάρος άλλων κα-
τηγοριών πολιτών περιλαµβανοµένου των φορολο-
γουµένων και γενικότερα εις βάρος των υγιών µονάδων 
καθώς και των ενσυνείδητων δανειοληπτών.

Χιλιάδες θα βρεθούν στους δρόμους από τις εκποιήσεις
ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ

«Το αρχαίο Μνημείο της Ελληνιστικής Περιόδου στη Γε-

ροσκήπου θα γίνει η πίσω αυλή για το πολυτελές ξενοδο-

χείο και τους δύο πύργους που κτίζει ο Αρχιεπίσκοπος. Η 

περιφρόνηση των κυβερνώντων και του Αρχιεπισκόπου 

προς τις ανησυχίες και τις εκκλήσεις επιστημονικών φο-

ρέων, του Δήμου Γεροσκήπου, οργανωμένων συνόλων 

και πολιτών είναι κυριολεκτικά εξοργιστική», αναφέρει με-

ταξύ άλλων δήλωσή του ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ, 

Στέφανος Στεφάνου. 

«Μετά από μέρες ένοχης σιωπής, η κυβέρνηση Ανα-

στασιάδη – Συναγερμού αναγκάστηκε χθες να πάρει θέση 

για το πολιτιστικό έγκλημα στη Γεροσκήπου, ομολογώντας 

ουσιαστικά τη συνενοχή της. 

Η Υπουργός Μεταφορών έκανε σαφές ότι η ανίερη συν-

διαλλαγή κυβέρνησης Αναστασιάδη – Συναγερμού και Αρ-

χιεπισκόπου θα πάει μέχρι τέλους. Δεν περιμένουν ούτε 

να τελειώσουν οι αρχαιολογικές έρευνες. 

Το αρχαίο Μνημείο της Ελληνιστικής Περιόδου στη Γε-

ροσκήπου θα γίνει η πίσω αυλή για το πολυτελές ξενοδο-

χείο και τους δύο πύργους που κτίζει ο Αρχιεπίσκοπος. Η 

περιφρόνηση των κυβερνώντων και του Αρχιεπισκόπου 

προς τις ανησυχίες και τις εκκλήσεις επιστημονικών φο-

ρέων, του Δήμου Γεροσκήπου, οργανωμένων συνόλων 

και πολιτών είναι κυριολεκτικά εξοργιστική. 

Η κυβέρνηση προσκυνά τα επιχειρηματικά «θέλω» του 

Αρχιεπισκόπου καταστρέφοντας αρχαία μνημεία. 

Το ΑΚΕΛ καλεί την κυβέρνηση να απαντήσει στο λαό: 

Από πότε οι πύργοι και τα ξενοδοχεία του Αρχιεπισκόπου 

και του όποιου άλλου είναι σημαντικότερα από τα αρχαία 

μνημεία και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου; 

Ως πότε οι κυβερνώντες θα ισοπεδώνουν νόμους, αρ-

χές, αξίες και μνημεία για να περάσει το τρακτέρ των μπίζ-

νες του Αρχιεπισκόπου; 

Πότε οι κυβερνώντες θα αντιληφθούν ότι το κράτος μας 

είναι σύγχρονο, κοσμικό και ευρωπαϊκό; 

Το πολιτιστικό έγκλημα στη Γεροσκήπου πρέπει να απο-

τραπεί. Για τούτο το ΑΚΕΛ θα κάνει ό,τι είναι δυνατό εντός 

και εκτός Βουλής.

«Η κυβέρνηση προσκυνά τα επιχειρηματικά θέλω του Αρχιεπισκόπου»
Ο Επίσκοπος Αρσινόης Νε-

κτάριος είναι ο νέος Μητροπο-

λίτης Κιτίου ύστερα από ομό-

φωνη απόφαση της Ιεράς 

Συνόδου της Εκκλησίας της 

Κύπρου η οποία συνήλθε 

προκειμένου να επικυρώσει το 

αποτέλεσμα των εκλογών της 

πρώτης φάσης, οι οποίες πρα-

γματοποιήθηκαν την Κυριακή, 

και να καταρτίσει το τριπρό-

σωπο, εκ των τριών πλει-

οψηφισάντων προσώπων.

Η Ιερά Σύνοδος 
εξέλεξε ομόφωνα 

τον Νεκτάριο

ΣΟΒΑΡΟΤΑΤΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΕΛ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΣΥΝΟΛΑ
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Οργή έχει προκαλέσει η 
αποφυλάκιση του δολοφόνου 
του Αλέξανδρου Γρηγορόπου-
λου Επανεινώνδα Κορκονέα, 
11 χρόνια μετά το μοιραίο 
βράδυ της 6ης Δεκεμβρίου του 
2008, όταν ο 15χρονος Αλέξης 
έπεφτε νεκρός από τις σφαί-
ρες του αστυνομικού στα 
Εξάρχεια. Μετά την ποινή–
«χάδι» του Εφετείου με την 
οποία μετατράπηκαν τα ισόβια 
που είχαν επιβληθεί πρωτοδί-
κως σε 13 χρόνια ποινή φυ-
λάκισης, ο Ε. Κορκονέας αφέ-
θηκε την Τρίτη το απόγευμα 
ελεύθερος από τις φυλακές. 
Ήδη για χτες Τετάρτη (8 μ.μ) 
έγινε κάλεσμα μέσω των so-
cial media για συγκέντρωση 
διαμαρτυρίας στο σημείο της 
δολοφονίας του Α. Γρηγορό-
πουλου. 

Οργή για αποφυλάκιση 
Κορκονέα

Tελευταίο πρωτοσέλιδο 
της καθημερινής 

έκδοσης του «ΕΘΝΟΥΣ»

Τέλος εποχής για την ημε-

ρήσια έκδοση της εφημερίδας 

το «ΕΘΝΟΣ» καθώς ο ιδιο-

κτήτης αποφάσισε την ανα-

στολή του καθημερινού φύλ-

λου και τη διατήρηση μόνο της 

κυριακάτικης έκδοσης και της 

ενημερωτικής ιστοσελίδας. 

Την Τρίτη κυκλοφόρησε στα 

περίπτερα το τελευταίο ημε-

ρήσιο φύλλο ενώ όπως ανα-

κοινώθηκε τη Δευτέρα στους 

εργαζόμενους του μέσου θα 

παραμείνει το εβδομαδιαίο 

φύλλο και η ιστοσελίδα eth-

nos.gr. «Είμαστε αναγκασμέ-

νοι να αναστείλουμε από τις 

31 Ιουλίου 2019 την κυκλοφο-

ρία του ΕΘΝΟΥΣ. Παραμένει, 

όμως, κοντά σας το εβδομα-

διαίο φύλλο μας, το "ΕΘΝΟΣ 

ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ" καθώς και η 

ενημερωτική ιστοσελίδα μας 

ethnos.gr με όλες τις ειδήσεις, 

πάντοτε αξιόπιστα, έγκυρα και 

ταχύτατα. 

Ευχαριστούμε όλους τους 

αναγνώστες μας που μας τί-

μησαν μέχρι σήμερα με την 

καθημερινή αγορά της εφημε-

ρίδας από το περίπτερο και 

τους καλούμε να μας ακολου-

θήσουν στο κυριακάτικο και 

διαδικτυακό ταξίδι μας προς 

την ενημέρωση και γνώση».

Κυβερνητικό Βατερλώ: «πήγαν για μαλλί και βγήκαν κουρεμένοι»

ΘΕΩΡΟΥΝ «ΜΕΣΑΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΤΟ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ !

 «Ήταν ένα νομοσχέδιο που έφερε πολύ μικρές 
αλλαγές στις δικές μας ρυθμίσεις», δήλωσε η ανα-
πληρώτρια τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, 
βουλευτής Μαγνησίας, Κατερίνα Παπανάτσιου, στον 
ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού- Μακεδονικού 
Πρακτορείου Ειδήσεων, «Πρακτορείο 104,9 FM» 
για την ψήφιση του νομοσχεδίου που αφορά τη μεί-
ωση του ΕΝΦΙΑ και τις βελτιώσεις στη ρύθμιση οφει-
λών. «Αυτές οι αλλαγές δεν μπορούμε να πούμε ότι 
δεν δείξανε και το πολιτικό πρόσωπο της καινούριας 
κυβέρνησης. Η μεροληψία υπέρ των λίγων, υπέρ 
του πλούτου είναι δεδομένη [...] κι η αντίθεσή μας 

είναι ότι δεν θεωρούμε ότι μεσαία περιουσία είναι 
μια περιουσία του ενός εκατομμυρίου», ανέφερε η 
κ. Παπανάτσιου, εκτιμώντας ότι για τις μειώσεις του 
ΕΝΦΙΑ «υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος, αλλά 
θα μπορούσε να δοθεί σε δικαιότερη βάση σε εκεί-
νους που το έχουν περισσότερη ανάγκη». «Πρα-
γματικά κερδισμένοι από τη μείωση του ΕΝΦΙΑ είναι 
αυτή τη στιγμή αυτοί που έχουν μεγάλες περιουσίες. 
Ζητήσαμε να είναι χωριστές διατάξεις για περιουσία 
μέχρι 500.000 [...] 80 χιλιάδες ευρώ περιουσία να 
έχει την ίδια έκπτωση με περιουσία ενός εκατομμυ-
ρίου, δεν θεωρούμε ότι ήταν δίκαιη η κατανομή».

Η μεροληψία της κυβέρνησης υπέρ 
του πλούτου είναι δεδομένη

Σε ό,τι αφορά στο επιχεί-
ρημα ότι δήθεν ο ΣΥΡΙΖΑ 
αντιφάσκει ζητώντας συγκρό-
τηση προανακριτικής επιτρο-
πής με βάση το άρθρο 86 του 
Συντάγματος πήγες του κόμ-
ματος υπενθυμίζουν ότι η κρι-
τική τους στο άρθρο 86 αφο-
ρούσε και αφορά: 1ον τον 
μειωμένο χρόνο παραγραφής 
των αδικημάτων για όσους 
διετέλεσαν μέλη της Κυβέρ-
νησης και 2ον την διασταλτική 
ερμηνεία της έννοιας των κα-
θηκόντων των υπουργών. 

«Τίποτα από τα δύο αυτά 
δεν αφορά την παρούσα πε-
ρίπτωση καθώς δεν τίθεται 
επουδενί θέμα παραγρα-
φής», τονίζεται.

«Αυτοί που εμφανίστηκαν ως κατήγοροι, 
σύντομα βρέθηκαν υπόλογοι καθώς βα-
ρύνονται με το σκάνδαλο του ΚΕΕΛΠΝΟ 
και τη μεθόδευση σε βάρος του Παύλου 
Πολάκη» 

 
Σοβαρά τραυματισμένη βγήκε από τη χθε-

σινή συζήτηση στη Βουλή η κυβερνητική πα-
ράταξη όπως αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ. 
«Η Νέα Δημοκρατία επιχείρησε να στήσει ένα 
επικοινωνιακό σόου στοχοποιώντας τον 
Παύλο Πολάκη και τον ΣΥΡΙΖΑ που αποκά-
λυψε τα όσα σκανδαλώδη συνέβαιναν επί 
χρόνια στο χώρο της υγείας. Απέτυχε οικτρά. 

Αυτοί που εμφανίστηκαν ως κατήγοροι, σύ-
ντομα βρέθηκαν υπόλογοι καθώς βαρύνονται 
με το σκάνδαλο του ΚΕΕΛΠΝΟ και τη μεθό-
δευση σε βάρος του Παύλου Πολάκη» τονί-
ζουν οι ίδιες πηγές. 

Όπως σημειώνουν, «ο βουλευτής Χανίων 
Παύλος Πολάκης παρουσίασε αδιάσειστα 
στοιχεία που επιβεβαιώνουν αυτό που όλοι 

έχουν καταλάβει: το μεγάλο σκάνδαλο στο 

ΚΕΕΛΠΝΟ με τη συστηματική διασπάθιση 

δημοσίου χρήματος και τον σκοτεινό ρόλο του 

Σταμάτη Πουλή. Η υπόθεση ΚΕΕΛΠΝΟ στην 

οποία φέρεται να εμπλέκονται πρώην υπουρ-

γοί και πλήθος στελεχών της συγκυβέρνησης 

ΝΔ - ΠΑΣΟΚ  υπογραμμίζει τη συνάντηση του 

πελατειακού κράτους, της διαφθοράς και της 
επιχειρηματικής διαπλοκής που υπήρξε για 
χρόνια το υπόστρωμα του παλιού πολιτικού 
συστήματος. 

Οι επιλογές της ΝΔ, η συμμετοχή του Στα-
μάτη Πουλή στα ψηφοδέλτιά της αλλά και η 
όψιμη σιωπή του κου Στουρνάρα σχετικά με 
πιθανούς δημοσιονομικούς κινδύνους τους 
οποίους δεν δίσταζε να υπενθυμίζει όσο ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ βρισκόταν στην κυβέρνηση φανερώνουν 
ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει». 

Σε αυτό το έδαφος, συνεχίζουν οι πηγές της 
Κουμουνδούρου, «η ΝΔ μεθόδευσε την όλη 
διαδικασία ώστε να μη συγκροτηθεί προανα-
κριτική επιτροπή, όπως ορίζει το Σύνταγμα 
και ο κανονισμός της Βουλής με προφανή 
στόχο να μην γίνουν δημοσίως γνωστά τα συ-
ντριπτικά στοιχεία γύρω από την υπόθεση. 
Είχε δηλαδή προαποφασίσει να παραβιάσει 
το Σύνταγμα ώστε να συγκαλύψει τα καταγ-
γελλόμενα σκάνδαλα ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά την 
εφαρμογή του για να τα αποκαλύψει.

ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ Η ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟΥΣ

Σεισμός 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε χτες στις 
07:40, 23 χλμ δυτικά/βορειοδυτικά του Ηρακλείου και 304 χλμ. νότια/νο-
τιανατολικά της Αθήνας, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθη-
νών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε 
όλη την Κρήτη. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 66.1 χιλιόμετρα. 

Άμεσα ενεργοποιήθηκαν όλες οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας, το 
Πυροσβεστικό Σώμα, η Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα. 
Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί. Σημειώνεται 
ότι, όλες οι δυνάμεις του νησιού παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα. 

Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, διευθυντής ερευνών – 
μέλος της επιτροπής εκτίμησης σεισμικού κινδύνου στο Αστεροσκοπείο 
Αθηνών, δήλωσε μιλώντας στην ΕΡΤ ότι το εστιακό βάθος  είναι 
σχεδόν πάνω από 100 χλμ και αυτό είναι ευεργετικό καθώς δεν ανα-
μένονται μεγάλοι μετασεισμοί. Πρόκειται για ρήγμα ενδιάμεσου βάθους 
στο ελληνικό τόξο. 

«Στην υπόγεια επιφάνεια μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής σημειώθηκε 
ο σεισμός»  είπε σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ Ηρακλείου ο καθηγητής 
Ευθύμιος Λέκκας, πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδια-
σμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) και της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, 
εξηγώντας ότι έγινε αισθητός στην Κρήτη και ακόμη και στο νότιο 
Αιγαίο, σε μικρότερο βαθμό. Όπως επισήμανε, ήταν ο κύριος σεισμός 
και ως τώρα δεν έχει καταγραφεί μετασεισμός. Ο ίδιος εμφανίστηκε 
καθησυχαστικός και ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία σύνδεση του 
σεισμού στην Κρήτη με αυτόν της Αθήνας, προ ημερών. 

Σε ετοιμότητα βρίσκεται η Πυροσβεστική Υπηρεσία, για κάθε ενδε-
χόμενο, μετά τη σεισμική δόνηση, όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δι-
οικητής ΠΥ της Περιφέρειας Κρήτης Νίκος Λαγουδακης. 

«Σε επαφή που είχαμε με τις τοπικές Αρχές στην περιοχή ανάμεσα 
σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο που επικεντρώθηκε ο σεισμός, δεν υπήρξε 
κάποια πληροφόρηση για οποιαδήποτε ζημιά. Είμαστε όμως σε ετοι-
μότητα, σε περίπτωση που χρειαστεί οτιδήποτε» ανέφερε.

Σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Κρήτη
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«Γνώριμη είναι η φωνή που ακούς, είμαι ο Μακάριος!»
ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΖΑΝΝΕΤΟΥ ΤΟΦΑΛΛΗ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

«Στις 3 Αυγούστου συμπληρώνονται 52 χρόνια από τότε που η Κύ-
προς έχασε τον μεγαλύτερο γιο της.  Οι απόδημοι συμπατριώτες της 
Αγγλίας σήμερα με το μνημόσυνο αυτό αποτίουν φόρο τιμής τόσο 
στον Εθνάρχη Μακάριο όσο και στους ήρωες του λαού μας που όρ-
θωσαν το στήθος τους αγωνιζόμενοι για την δημοκρατία,  τη νομιμότητα 
και την ελευθερία. Και υπόσχονται να διατηρήσουν τις παρακαταθήκες 
του για ενότητα, ομόνοια και σύνεση για το μέλλον. 

Ας δούμε. Όμως, κάτι από τη διαδρομή αυτού του ανθρώπου που 
ξεκίνησε από ένα φτωχόμπαιδο  για να γίνει ίνδαλμα των λαών της 
γης που αγωνίζονταν τότε για λευτεριά και δικαιοσύνη.  

O Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ’ γεννήθηκε στις 13 Αυγούστου 1913 
στο χωριό Άνω Παναγιά της Πάφου. Γονείς του ήταν ο Χριστόδουλος 
Μούσκος και η Ελένη Αθανασίου. Σε νεαρή ηλικία πήγε στη Μονή 
Κύκκου όπου και προσελήφθη ως δόκιμος μοναχός. 

Στις 7 Αυγούστου 1938 χειροτονήθηκε Διάκονος και μετονομάστηκε 
από Μιχάλης σε Μακάριο. Τον ίδιο χρόνο, στάλθηκε ως υπότροφος 
της Μονής Κύκκου στην Αθήνα για θεολογικές σπουδές στο Εθνικό 
Πανεπιστήμιο. Αφού απεφοίτησε το 1942 από τη Θεολογική Σχολή, 
ενεγράφη στη Νομική Σχολή όπου παρακολουθούσε μαθήματα μέχρι 
την απελευθέρωση της Ελλάδας από τη Γερμανική κατοχή οπότε και 
επέστρεψε στην Κύπρο για μικρό χρονικό διάστημα. Επιστρέφοντας 
στην Αθήνα, χειροτονήθηκε σε Πρεσβύτερο και σε Αρχιμανδρίτη στις 
13 Ιανουαρίου 1946 στο ναό της Αγίας Ειρήνης, όπου υπηρέτησε για 
πέντε χρόνια ως Διάκονος με το Μητροπολίτη Αργυροκάστρου Παντε-
λεήμονα και προϊστάμενος του ναού Αγίας Παρασκευής στον Πειραιά. 

Την ίδια χρονιά, του δόθηκε υποτροφία από το Παγκόσμιο Συμβούλιο 
Εκκλησιών και πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για περαιτέρω 
θεολογικές σπουδές. Παρακολούθησε για δυο χρόνια μαθήματα στο 
Πανεπιστήμιο της Βοστώνης με ειδίκευση στην Κοινωνιολογία της 
θρησκείας. 

Στις 8 Απριλίου 1948 εξελέγη Μητροπολίτης Κιτίου και στις 13 Ιουνίου 
χειροτονήθηκε σε Επίσκοπο. Η δράση του ως Μητροπολίτη Κιτίου 
ήταν εξαιρετικά γόνιμη, αφού ανακαίνισε τη Μητρόπολη στη Λάρνακα, 
βελτίωσε την οικονομική κατάσταση του κλήρου, ίδρυσε Φιλόπτωχες 
Αδελφότητες και αναπτέρωσε το ηθικό του καταπιεσμένου του λαού. 

Ως Πρόεδρος του Γραφείου Εθναρχίας, πήγε το 1949 στην Ελλάδα 
όπου είχε συνομιλίες με τον τότε Βασιλιά, τον Πρωθυπουργό και 
άλλους επισήμους, για το Κυπριακό πρόβλημα. Μετά από εισήγησή 
του, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου οργάνωσε στις 15 Ια-
νουαρίου 1950 Παγκύπριο Δημοψήφισμα κατά το οποίο 97% του Ελ-
ληνικού Κυπριακού πληθυσμού ψήφισαν υπέρ της ένωσης της Κύπρου 
με την Ελλάδα. 

Στις 20 Οκτωβρίου 1950, εξελέγη Αρχιεπίσκοπος και Εθνάρχης, σε 
διαδοχή του Μακαρίου Β΄. Αμέσως μετά την εκλογή του ως Αρχιεπι-
σκόπου, ίδρυσε την Παγκύπρια Εθνική Οργάνωση Νεολαίας. Αργό-
τερα, επισκέφτηκε και πάλι την Αθήνα, όπου προσπάθησε να πείσει 
την Ελληνική Κυβέρνηση να προσφύγει στον Οργανισμό Ηνωμένων 
Εθνών για το Κυπριακό ζήτημα. Επιστρέφοντας στην Κύπρο, υπέβαλε 
διαμαρτυρία στην Επιτροπή μη αυτοκυβερνωμένων εδαφών των Ηνω-
μένων Εθνών για την παράλειψη της Μ. Βρετανίας να υποβάλει έκθεση 
για την πολιτική κατάσταση στην Κύπρο. 

Τον Οκτώβριο του 1952 πήγε στη Νέα Υόρκη, όπου συγκροτείτο η 
Ζ΄ Σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, για να προωθήσει το 
Κυπριακό ζήτημα στο διεθνές πεδίο. Με την επιστροφή του στην Κύ-
προ, απηύθυνε επιστολή στον βρετανό Κυβερνήτη, ζητώντας του την 
προώθηση της εφαρμογής του δικαιώματος αυτοδιάθεσης. Η απά-
ντηση του Κυβερνήτη ήταν αρνητική και ο Αρχιεπίσκοπος επέκρινε 

την πολιτική της Μεγάλης Βρετανίας στην Κύπρο. Τον Αύγουστο του 
1953 απηύθυνε αίτηση προς το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ για να 
περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη της 8ης Συνόδου της Γενικής Συ-
νέλευσης του Οργανισμού θέμα εφαρμογής του δικαιώματος αυτοδιά-
θεσης του Κυπριακού λαού. 

Στις 9 Μαρτίου 1956 εξορίστηκε στις Σεϋχέλλες, αφού οι συνομιλίες 
που είχε με τον Κυβερνήτη για το μέλλον της Κύπρου δεν κατέληξαν 
σε συμφωνία. Αφού αφέθηκε ελεύθερος, μετά από ένα περίπου χρόνο, 
η Βρετανική Κυβέρνηση τον κάλεσε στο Λονδίνο, όπου και υπογράφηκε 
η Συμφωνία του Λονδίνου, που ήταν η συνέχεια της Συμφωνίας της 
Ζυρίχης. Με τις Συμφωνίες αυτές, η Κύπρος θα ανακηρυσσόταν ανε-
ξάρτητη Δημοκρατία.  

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ-ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ-ΕΙΣΒΟΛΗ  
Στις 16 Αυγούστου του 1960 η Κύπρος ανακηρύχθηκε ανεξάρτητη 

Δημοκρατία και ο Μακάριος ανέλαβε καθήκοντα προέδρου, αφού κέρ-
δισε τις εκλογές στις 13 Δεκεμβρίου 1959, με ποσοστό 66.29%.  

Το Φεβρουάριο του 1968 ο Μακάριος επανεκλέγηκε Πρόεδρος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Στις 8 Μαρτίου 1970 έγινε δολοφονική απόπειρα εναντίον του Μα-
καρίου από την παράνομη, οργάνωση ΕΟΚΑ Β. Ο Εθνάρχης επέβαινε 

ελικοπτέρου, που θα τον μετέφερε στην ιερά Μονή Μαχαιρά για το 
μνημόσυνο του Υπαρχηγού της ΕΟΚΑ Γρηγόρη Αυξεντίου. Ο Μακάριος 
δεν έπαθε τίποτε, αλλά τραυματίσθηκε ο χειριστής του ελικοπτέρου, ο 
οποίος κατόρθωσε να το προσγειώσει σε ένα οικόπεδο κοντά στην 
Αρχιεπισκοπή. 

Μεγάλη σημασία έδιδε επίσης ο Μακάριος και στα θρησκευτικά του 
καθήκοντα ως προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου, αλλά και 
ως ηγετική φυσιογνωμία στο χώρο της Ορθοδοξίας. Έτσι, το Μάρτιο 
του 1971 μετέβη στην Κένυα, όπου κατέθεσε το θεμέλιο λίθο της Ιερα-
τικής Σχολής, η οποία περατώθηκε το 1974 με δαπάνες της Αρχιεπι-
σκοπής. Κατά την επίσκεψη του στην Κένυα προέβη σε ομαδικές βα-
πτίσεις πέντε χιλιάδων ιθαγενών περίπου. 

Το Φεβρουάριο του 1973 ο Μακάριος επανεξελέγη για τρίτη φορά 
Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Την 7ην Μαρτίου του ιδίου 
έτους οι τρεις Μητροπολίτες της Κύπρου αποφάσισαν «την καθαίρεση 
του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ από του Επισκοπικού και κληρικού 
καθόλου αξιώματος και την επαναφορά τούτου εις την τάξη των λαϊ-
κών»  Η πράξη αυτή των τριών Μητροπολιτών καταδικάσθηκε από το 
λαό και δεν αναγνωρίσθηκε από τους Αρχηγούς των Ορθοδόξων Εκ-
κλησιών.  

Την 15ην Ιουλίου του 1974, το στρατιωτικό καθεστώς των Αθηνών 
μαζί με την ΕΟΚΑ Β, διενήργησαν πραξικόπημα για την ανατροπή 
του Μακαρίου. Ο Μακαριότατος, διασωθείς ως εκ θαύματος, κάλεσε 
τον λαό να αντισταθεί στην Χούντα των Αθηνών και στους άφρονες 
πραξικοπηματίες με εκείνη την ιστορική διακήρυξη «Ελληνικέ Κυπριακέ 
Λαέ, Γνώριμη είναι η φωνή που ακούς, είμαι ο Μακάριος!». Την επο-
μένη, μέσω Μάλτας, αναχώρησε στη Βρετανία και από εκεί στις Ηνω-
μένες Πολιτείας Αμερικής, όπου και μίλησε ενώπιον του Συμβουλίου 
Ασφαλείας καταδικάζοντας το πραξικόπημα που έμελλε να φέρει τη 
μεγαλύτερη καταστροφή στην ιστορία της πατρίδας μας.  

Την 20ήν  Ιουλίου του ιδίου έτους, η Τουρκία  εισέβαλε στην Κύπρο 
και κατέλαβε το 37% περίπου του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας, εκδίωξε το 28% περίπου των Ελληνοκυπρίων από τις πατρογο-
νικές τους εστίες, σκότωσε αμάχους και προκάλεσε τεράστιες κατα-
στροφές. 

Ο Μακάριος απεβίωσε στις 3 Αυγούστου του 1977, λίγο πριν συ-
μπληρώσει τα 64 του χρόνια, πληγωμένος από το πραξικόπημα και 
την τουρκική εισβολή, που έφεραν τόσα δεινά στο λαό του. Η καρδιά 
του δεν μπορούσε να αντέξει περισσότερο. Άφησε ορφανό το λαό του 
στις πιο δύσκολες στιγμές της πολυτάραχης ιστορίας του.  Ωστόσο, η 
ιστορία θα τον κατατάξει στα υψηλότερα σκαλοπάτια της αγάπης και 
της ευγνωμοσύνης του λαού του, που τόσο τον αγάπησε. Ο Μακάριος 
αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες φυσιογνωμίες του 20ού αιώνα. 
Αιωνία του η Μνήμη! 

Το καλύτερο μνημόσυνο για τον Μακάριο είναι όπως ο Κυπριακός 
λαός, ιδιαίτερα στις τόσο κρίσιμες στιγμές για τον τόπο μας, να  παρα-
μείνει άρρηκτα ενωμένος για να αντιμετωπίσει τους κινδύνους που 
καραδικούν.  Για να καρποφορήσουν επιτέλους οι προσπάθειες για 
να λευτερωθεί κι επανενωθεί η Κύπρος για το καλό, για την ελευθερία 
και την επανένωση του υπέροχου λαού μας.  

ΖΑΝΝΕΤΟΣ ΤΟΦΑΛΛΗΣ

Ιδού η αλήθεια για το ατιµώρητο έγκληµα
Του Γιαννάκη Οµήρου* 
 
Όταν µετά την πτώση της Χούντας, µέσα από τις στάχτες της κυπριακής 

τραγωδίας, καταχωρήθηκαν ποινικές διώξεις κατά των πρωταιτίων του 
πραξικοπήµατος της 15ης Ιουλίου 1974 εναντίον του Προέδρου Μακαρίου, 
η κυβέρνηση Καραµανλή της µεταπολιτευτικής περιόδου, ανέστειλε τις 
διώξεις µε επίκληση νοµοθεσίας που δικαιολογούσε αναστολή «όταν 
απειλούνται οι σχέσεις της Ελλάδος µετά τρίτης τινός χώρας». Η χώρα 
βέβαια δεν ανεφέρθη, αλλά ήταν προφανές ότι επρόκειτο για τις Ηνωµένες 
Πολιτείες. Έτσι η χούντα διώχθηκε και τιµωρήθηκε µόνο για το πραξικό-
πηµα της 21ης Απριλίου του 1967 και για την αιµατηρή καταστολή της 
εξέγερσης του Πολυτεχνείου τον Νοέµβριο του 1973. 

Ευρισκόµενος στην Αθήνα το 2015 όταν στην προεδρία της Βουλής 
βρισκόταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου, έθεσα ως στόχο να πείσω για την 
ανάγκη να δοθεί τέρµα σε αυτή την ιστορική εκκρεµότητα. Πολύ διακριτικά 
και µακριά από τα φώτα της δηµοσιότητας συµφωνήσαµε ότι το θέµα θα 
έπρεπε να λήξει. Επιδίωξα και είχα συνάντηση µε τον Πρωθυπουργό 
Τσίπρα. Εξήγησα ότι ήταν αδιανόητο να υπάρχουν οποιεσδήποτε ανα-
στολές και δισταγµοί στο να δοθεί στην Κύπρο το υλικό του «Φακέλου 
της Κύπρου», δεδοµένου µάλιστα ότι οι όποιοι φόβοι για διασάλευση 
των σχέσεων της Ελλάδας µε τις ΗΠΑ, είχαν ξεπεραστεί από δηµόσιες 
τοποθετήσεις – οµολογίες Αµερικανών αξιωµατούχων. Ο Πρωθυπουργός 
συµφώνησε και προχωρήσαµε στις 21 Ιανουαρίου 2016 στην Αθήνα, µε 
τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, Νίκο Βούτση, στη συνοµολόγηση 
Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, για την ψηφιοποίηση και παράδοση στον 
Κύπριο Πρόεδρο της Βουλής ολόκληρου του συλλεγέντος υλικού από 
την «Εξεταστική των πραγµάτων Επιτροπή» για το «Φάκελο της Κύ-
πρου». 

Το υλικό που παραδόθηκε στην κυπριακή Βουλή αναµένεται να χρη-
σιµοποιηθεί για «κοινοβουλευτικούς, επιστηµονικούς και ιστορικούς σκο-
πούς», σύµφωνα µε το Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Ιανουαρίου του 
2016. 

Ωστόσο θα πρέπει να υποµνησθεί, µε την ευκαιρία, µια άλλη ιστορική 

εκκρεµότητα που συνιστά κολοσσιαίο εθνικό όνειδος, όπως αναφέρεται 

πιο πάνω. Η µη ποινική δίωξη των πρωταιτίων που διενήργησαν το 

πραξικόπηµα εναντίον του Προέδρου Μακαρίου. 

Στις 3 ∆εκεµβρίου 1975 οι βουλευτές Γ. Φαράκος, Α. Γιάννου και Κ. 

Κάππος κατέθεσαν επερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων και το ίδιο 

έπραξε και ο Λεωνίδας Κύρκος στις 22 Ιανουαρίου του 1976, «σχετικά µε 

την καθυστέρηση της διώξεως κατά των υπευθύνων της κυπριακής τρα-

γωδίας». Μετά από συζήτηση της επερώτησης, ο τότε Υπουργός ∆ικαιο-

σύνης, Κ. Στεφανάκης, απάντησε µε δήλωση του Πρωθυπουργού Κ. Κα-

ραµανλή ηµερ. 16 Οκτωβρίου 1975: «Θα παραµείνει βέβαια ακόµα 

εκκρεµής η δίωξις των υπευθύνων διά το πραξικόπηµα της Κύπρου και 

τούτο διότι η κυβέρνησης νοµίζει ότι κατά την παρούσα φάσιν του Κυ-

πριακού, δεν είναι δυνατόν να διεξαχθεί η δίκη αυτή, αζηµίως, διά την 

υπόθεσιν της Κύπρου». Έτσι η χούντα διώχθηκε και τιµωρήθηκε µόνο 

για το πραξικόπηµα της 21ης Απριλίου του 1976 και για την αιµατηρή κα-

ταστολή της εξέγερσης του Πολυτεχνείου τον Νοέµβριο του 1973. Όχι για 

την εθνική προδοσία της Κύπρου. 

Και όµως. Ενώ η κυβέρνηση Καραµανλή φρόντισε να «προστατεύσει» 

τους Αµερικανούς και Νατοϊκούς και να επιβάλει συσκότιση για τις ευθύνες 

τους στην κυπριακή τραγωδία, ο Αµερικανός Πρόεδρος Μπιλ Κλίντον 

κατά την επίσηµη επίσκεψή του στην Αθήνα τον Νοέµβριο του 1999, ζή-

τησε συγγνώµη για τη στήριξη που πρόσφεραν οι ΗΠΑ προς την ελλα-

δική χούντα. Ο δε ανώτατος Αµερικανός διπλωµάτης Ρίτσαρντ 

Χόλµπρουκ, σε στιγµές ειλικρίνειας, αναφώνησε το ΜΕΑ CULPA, για το 

ρόλο που διαδραµάτισαν οι Αµερικανοί στη στήριξη της δικτατορίας, 

αλλά και στην κυπριακή τραγωδία. 
 

*Τέως Πρόεδρος της Βουλής

Ο ΕΘΝΑΡΧΗΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΤΟΥ 
ΛΟΝΔΙΝΟΥ. ΆΚΡΟΝ ΑΡΙΣΤΕΡΑ Ο ΝΕΑΡΟΣ ΤΟΤΕ 

ΖΑΝΝΕΤΟΣ ΤΟΦΑΛΛΗ�Σ
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«Ο αγώνας του Μακαρίου Θα δικαιωθεί μόνο όταν η Κύπρος απελευθερωθεί»
ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΝΤΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ

«Είναι από τους λίγους που έχουν μυαλό. Και εκτός από μυαλό 
έχει και θάρρος. Και εκτός από θάρρος, έχει την αίσθηση του χι-
ούμορ, ανεξαρτησία σκέψης, αξιοπρέπεια. Μια αξιοπρέπεια σχε-
δόν βασιλική». 

Σε τρεις γραμμές η Οριάνα Φαλάτσι περιέγραψε τον Μακάριο, αφή-
νοντας κατά μέρος τις αγιογραφίες αλλά και τις περιττές, για τέτοιες 
μορφές, κολακείες. 

Η Ιστορία επαλήθευσε πλήρως την περιγραφή της. 
Ένα αγροτόπαιδο που πήρε την απόφαση να δοκιμαστεί ως μοναχός 

κατέληξε Αρχιεπίσκοπος και Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Κατέληξε να γίνει μια φυσιογνωμία που υπερέβη τα στενά όρια της μι-
κρής μας πατρίδας. Που έχαιρε σεβασμού και αναγνώρισης διεθνώς. 

Οι γενιές που τον έζησαν όμως δεν τον θυμούνται μόνο γι’ αυτά. Τον 
θυμούνται γιατί παρόλο που ξεκίνησε από χαμηλά και έφτασε στο ψη-
λότερο σημείο που μπορούσε να φτάσει, παρέμεινε άνθρωπος ταπει-
νός, σεμνός και καταδεκτικός. Άνθρωπος που άπλωνε μεγαλόψυχα το 
χέρι σε όποιον χρειαζόταν βοήθεια. Η πόρτα του ήταν πάντα ανοιχτή 
για όποιον είχε ανάγκη. 

Ο Μακάριος ήταν έξυπνος άνθρωπος. Ένας έξυπνος άνθρωπος ξέ-
ρει να βλέπει μπροστά, να αναλύει τις συνθήκες διαλεκτικά, να απο-
φασίζει και να προχωρεί. Ο Μακάριος δεν εγκατέλειψε ποτέ τις αρχές 
που τον ενέπνεαν. Την ίδια στιγμή είχε το θάρρος που χρειάζεται να 
έχει ένας ηγέτης, για να πάρει δύσκολες αποφάσεις. Είχε την οξυδέρκεια 
να βλέπει μακριά και να δείχνει το δρόμο. 

Στο πρόσωπο του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου η Κύπρος είδε τον 
εαυτό της. Τον αιματηρό της αγώνα για απελευθέρωση και απαλλαγή 
από την αποικιοκρατία. Τον αγώνα για ανεξαρτησία. Την αντίσταση 
στα άνομα σχέδια, την πάλη για τη δημοκρατία και την ενότητα του 
λαού. Το όνειρο οι άνθρωποι αυτού του τόπου να χτίσουν τη ζωή τους 
με αξιοπρέπεια. 

Ο Μακάριος λειτουργούσε πέραν και πάνω από ιδεοληψίες, φανατι-
σμό και εμμονές. Αντιλαμβανόταν πλήρως την αξία της ενότητας ως 
απαραίτητο συστατικό στον αγώνα ενός λαού για την απελευθέρωση 
του και εργαζόταν γι’ αυτή συνειδητά. Είναι χαρακτηριστικό ότι παρόλο 
που με το ΑΚΕΛ δε συμμεριζόταν την ίδια φιλοσοφία, αντίληψη και 
ανάλυση, παρόλο που είχαμε αντιπαρατεθεί μερικές φορές δεν ενέδωσε 
στην αντικομουνιστική υστερία της εποχής. 

Μπορούσε να κατανοήσει ότι δεν θα πετύχαινε κανένα στόχο αν δεν 
ένωνε το λαό γύρω από αυτόν. Αυτό επεδίωξε, δίχως να αποκλείει κα-
νένα. Και όταν ο λαός μας αγωνιζόταν για την απελευθέρωση και την 
ανεξαρτησία του και αργότερα, όταν έπρεπε να υπερασπιστεί την Κυ-
πριακή Δημοκρατία. 

Όταν ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος μίλησε για το «ευκταίο και το εφι-
κτό», μάλλον δεν υποψιαζόταν τί θα έφερναν τα χρόνια που ακολού-
θησαν. Έχει όμως πολλαπλή αξία σήμερα το σκεπτικό του. Αν ανα-
σκοπήσει κανείς τη σύγχρονη ιστορία θα δει ότι κάθε φορά που 
θυσιάζαμε το εφικτό στο βωμό του ευκταίου ο μεγάλος χαμένος ήταν η 
Κύπρος. Ούτε όταν είχαμε συμφωνήσει την ανεξαρτησία, έστω και 
κουτσουρεμένη, ούτε όταν βλέπαμε πως το ποτάμι δεν μπορούσε να 
γυρίσει πίσω, εγκαταλείψαμε τους δογματισμούς και τους ψευδοπα-
τριωτισμούς μας. Αντιθέτως, τους προσφέραμε στο πιάτο των επιβου-
λών του ιμπεριαλισμού και του τουρκικού επεκτατισμού. 

Ο Μακάριος αφιερώθηκε στην Κύπρο και στον κυπριακό λαό. Οι 
παλλαϊκές κινητοποιήσεις υπεράσπισης όλων των ιδανικών που κου-
βαλούσε μαζί της η μορφή του, είναι το αμάχητο τεκμήριο της πορείας 
του. Απέναντι από τη θλιβερή μειοψηφία που τον αποκάλεσε «τύραννο» 
και «προδότη», στάθηκε αποφασιστικά ένα ανθρώπινο ποτάμι με 
πλήρη συνείδηση ότι στο πρόσωπο του υπερασπιζόταν την πατρίδα, 
τη δημοκρατία και τη λαϊκή κυριαρχία. 

Δεν ήταν τυχαίο που οι εφιάλτες της Κύπρου επέλεξαν εκείνο το 
μαύρο πρωί της 15ης Ιουλίου του 1974 να στείλουν το μήνυμα ότι «ο 
Μακάριος είναι νεκρός». Ήξεραν ότι αν σκότωναν τον Μακάριο, θα 
σκότωναν την αντίσταση, θα σκότωναν την πεποίθηση των δημοκρα-
τικών δυνάμεων ότι η Κύπρος θα μπορούσε να νικήσει. Δεν τα κατά-
φεραν ακριβώς για τον ίδιο λόγο. Γιατί ο Μακάριος ήταν πλέον σύμβολο 
για τον κυπριακό λαό και τα σύμβολα δεν πεθαίνουν. Η αντίσταση που 
υψώθηκε σε κάθε γωνιά της Κύπρου, έγινε αργότερα φωνή λαού που 

απαιτούσε την επιστροφή του Μακαρίου. Η επιστροφή του ήταν η 
μόνη φλόγα ελπίδας που είχε ο λαός μας μετά την καταστροφή του δί-
δυμου εγκλήματος του 1974. 

Ο Μακάριος αγαπήθηκε από τους πολλούς. Ταυτόχρονα μισήθηκε 
όσο λίγοι. Ασφαλώς δε μισήθηκε τυχαία. Μισήθηκε γιατί διάλεξε πλευρά. 
Διάλεξε να παλέψει με τους πολλούς για το καλό της Κύπρου. Στάθηκε 
απέναντι από τα σχέδια των ισχυρών που ήθελαν να αλυσοδέσουν 
την Κύπρο στα συμφέροντα τους. 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας μαζί με τους ηγέτες άλλων κρατών για 
την ίδρυση και τον καθορισμό των αρχών του Κινήματος των Αδε-
σμεύτων ήταν στρατηγική κίνηση που θωράκισε τη νεοσύστατη Κυ-
πριακή Δημοκρατία, όπως απέδειξε η Ιστορία. Η αδέσμευτη πολιτική 
που ακολουθούσε ο Μακάριος ήταν το βασικό εμπόδιο για την προ-
ώθηση των σχεδίων των ΗΠΑ στη Μεσόγειο. Είναι γι’ αυτό που επι-

στρατεύτηκαν οι συνομωσίες και τα δολοφονικά σχέδια εναντίον του. 
«Η μέχρι τούδε πολιτική των ελληνικών κυβερνήσεων δεν επέτρεπε 

την απομάκρυνσιν του Μακαρίου. Τώρα όμως ότε από κοινού κατε-
στρώθη μακροπρόθεσμος πολιτική των χωρών μας, υφίσταται υπαλ-
λακτική λύσις και διάφοροι δυνατότητες. Ιδία δε διότι αι λύσεις αυταί 
χαίρουν και της υποστηρίξεως των συμμάχων μας». Αυτά αναφέρονταν 
στο πρακτικό της συνάντησης του πρέσβη Παναγιωτάκου με τον Τούρκο 
πρέσβη Τουρκμέν. Το ημερολόγιο έγραφε Μάρτης του 1972. 

Το ΝΑΤΟ, η CIA και η Τουρκία δεν θα κατόρθωναν να υλοποιήσουν 
τα σχέδια τους σε βάρος της Κύπρου αν δεν έβρισκαν πρόθυμους συ-
νεργάτες στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Τους βρήκαν στο πρόσωπο 
της Χούντας των Αθηνών και της ΕΟΚΑ Β΄. Αυτοί, τους οποίους ο Μα-
κάριος έκανε το λάθος να πιστώσει με ελάχιστο πατριωτισμό και κοινή 
λογική, άνοιξαν την κερκόπορτα στον Αττίλα. 

«Λαέ προδομένε και βασανισμένε, η Χούντα έπεσε αλλά το κακό για 
την Κύπρο έγινε και δεν ξέρω ποιός θα είναι ο επίλογος της κυπριακής 
τραγωδίας…» αντηχούσε η φωνή του πάνω από τα ερείπια του εγκλή-
ματος του 1974. Ακόμα όμως και τότε αρνήθηκε να παραδώσει την 
τύχη του κυπριακού λαού στον εφιάλτη της διχοτόμησης. Αρνήθηκε να 
αποδεχτεί την εισβολή ως τη λύση του προβλήματος. Αρνήθηκε ότι το 
τέλος του δρόμου ήταν η οριστική διχοτόμηση του τόπου και η διάλυση 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Την κρίσιμη στιγμή ο Μακάριος λειτούργησε ως πραγματικός ηγέτης. 
Είδε μπροστά, ανέλαβε την ιστορική ευθύνη την ώρα που όλα έδειχναν 
ότι η Κύπρος χανόταν. Έδειξε το δρόμο συναινώντας σε ένα συμβιβα-
σμό που θα έδινε στην Κύπρο και στο λαό μας προοπτική να ζήσει 
ενωμένος. Να προσδοκεί σε μέρες ειρήνης. Αποδέχτηκε ως πλαίσιο 
λύσης του Κυπριακού τη διπεριφερειακή, δικοινοτική ομοσπονδία ακρι-
βώς για να διασφαλίσει την υπόσταση, την κυριαρχία, την ενότητα και 
την εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου. 

Τότε οι ξένες δυνάμεις και η Τουρκία έστησαν την Κύπρο στο εκτελε-
στικό απόσπασμα για να μας οδηγήσουν στη διχοτόμηση. Σε δύο χω-
ριστά κράτη. 

Απέναντι τους στάθηκε ο Μακάριος και η συντριπτική πλειοψηφία 
του κυπριακού λαού. Αγωνίστηκαν με όλες τους τις δυνάμεις για να 
αποτρέψουν τον εφιάλτη. Απέναντι τους στάθηκε ο Μακάριος που 
έθεσε ξεκάθαρα το στρατηγικό μας στόχο. Χάραξε τη γραμμή της ομο-

σπονδίας, το μέλλον της Κύπρου ως μια πατρίδα με ένα λαό. 
Όσοι σήμερα υπονοούν ή συζητούν πίσω από κλειστές πόρτες το 

ενδεχόμενο να αποδεχτούμε τη μη λύση ως λύση, τα δύο κράτη ως 
μια νέα και μοιραία ιδέα, θα πρέπει να έχουν υπόψιν ότι στέκονται 
στην ίδια πλευρά με αυτούς που διέταξαν το έγκλημα σε βάρος της 
Κύπρου. Στέκονται, ξανά, απέναντι από τον Μακάριο και την προοπτική 
του λαού μας να ζήσει ειρηνικά στη γη που τον γέννησε. Αν επιχειρή-
σουν να ανατρέψουν όσα ο Μακάριος συμφώνησε στην ύστατη προ-
σπάθεια του να ξαναχτίσει όσα άλλοι γκρέμισαν, αυτή τη φορά θα 
πληγώσουν την Κύπρο ανεπανόρθωτα. 

Όλα αυτά θα μπορούσαν να ανήκαν απλώς στην Ιστορία, αν η ανοι-
χτή πληγή της κατοχής δε μας υποχρέωνε να βάζουμε το δάχτυλο επί 
των τύπων των ήλων. 

Οι πληγές του 1974 είναι ακόμα ανοικτές και αιμάσσουσες, γι’ αυτό 
και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στη λήθη να αλώσει τη συνείδηση 
μας. 

Ούτε πρέπει να επιτρέψουμε στις ανιστόρητες, ισοπεδωτικές προ-
σεγγίσεις να βάλουν στο ίδιο καλάθι τα λάθη με τα εγκλήματα, τους 
ήρωες με τους προδότες. 

Ο Μακάριος ασφαλώς δεν ήταν αλάθητος. Ίσως σοβαρότερο του 
σφάλμα να ήταν το γεγονός ότι πίστωσε τη Χούντα και την ΕΟΚΑ Β’ με 
πατριωτισμό και κοινή λογική, που όπως αποδείχθηκε δεν είχαν ούτε 
στο ελάχιστο. Αν εισάκουε τις εκκλήσεις για όσο το δυνατό πιο αποτε-
λεσματική και ολοκληρωμένη οργάνωση των δημοκρατικών δυνάμεων 
για ματαίωση των πραξικοπηματικών σχεδίων, ίσως να μη φτάναμε 
στις 15 Ιουλίου του 1974. Άλλο όμως αυτό και άλλο να ισχυρίζονται 
ορισμένοι ότι ο Μακάριος προκάλεσε ο ίδιος το πραξικόπημα, ότι 
κάλεσε την Τουρκία να εισβάλει στην Κύπρο και άλλα πολλά. 

Όποια άποψη και αν έχει ο καθένας, το γεγονός παραμένει: ο Μακά-
ριος δεν πρόδωσε, ο Μακάριος προδόθηκε. Ό, τι και να ισχυριστεί ο 
οποιοσδήποτε σήμερα, η αλήθεια λάμπει μπροστά μας: ο Μακάριος 
είχε την εντολή του λαού, αυτοί που τον πολέμησαν είχαν τις εντολές 
των εχθρών της Κύπρου. 

Ο στόχος τους ήταν η διχοτόμηση της χώρας μας. Αυτό δεν πρέπει 
να το ξεχνούμε σήμερα, σαρανταπέντε χρόνια μετά, όταν συζητούμε 
για το ποιά πρέπει να είναι η λύση του Κυπριακού. Στο σημείο που 
βρισκόμαστε θα πρέπει να βρούμε το θάρρος να δούμε τα πράγματα 
όπως είναι, όχι όπως θα θέλαμε να είναι. 

Είτε θα λύσουμε το Κυπριακό στη βάση αρχών με λύση διζωνικής, 
δικοινοτικής ομοσπονδίας, είτε η Κύπρος θα διχοτομηθεί όπως ακριβώς 
επιδιώκει η Τουρκία εδώ και δεκαετίες. 

Είτε θα επιλέξουμε ένα έντιμο συμβιβασμό με τους τουρκοκύπριους 
συμπατριώτες μας, είτε θα υποταχθούμε στους στόχους αυτών που 
διέταξαν το έγκλημα σε βάρος της Κύπρου το 1974. 

Τα ψεύτικα μεγάλα λόγια, οι ενωτικές σημαίες, οι βαρύγδουπες δια-
κηρύξεις, οι μύθοι της εθνικοφροσύνης και των μαρμαρωμένων βασι-
λιάδων σταματούν στα οδοφράγματα. 

Το ερώτημα είναι στους τόπους μας ποιός θα μας πάρει; Στα σπίτια 
μας πώς θα πάμε; Τα παιδιά μας σε τι τόπο θα μεγαλώσουν; Πώς θα 
ζήσουν ειρηνικά στον τόπο που γεννήθηκαν; 

Η απάντηση είναι όλα αυτά που συμφώνησε ο αείμνηστος Μακάριος 
και επαναβεβαίωσαν όλοι οι Πρόεδροι της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Είναι όλα όσα πετύχαμε με τις συγκλίσεις, όλα όσα συμφωνήσαμε 
στις διαπραγματεύσεις διασφαλίζοντας τη μία κυριαρχία, ιθαγένεια και 
διεθνή προσωπικότητα της ενωμένης Κύπρου, την ισχυρή κεντρική 
κυβέρνηση του ομοσπονδιακού κράτους, τη συνέχιση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, την κατοχύρωση των τριών βασικών ελευθεριών για 
όλους τους Κύπριους, την αποκατάσταση της δημογραφικής αναλογίας 
μεταξύ των δύο κοινοτήτων, την αναγνώριση του δικαιώματος περιου-
σίας για τους νόμιμους ιδιοκτήτες και τη διασταύρωση της ψήφου για 
την εκλογή της ομοσπονδιακής κρατικής ηγεσίας, βελτιώνοντας έτσι 
και το σύστημα της Ζυρίχης. 

Η πολιτική του Μακαρίου δικαιώθηκε από τις ίδιες τις εξελίξεις. Όμως 
ο αγώνας του, αυτός ο αιματηρός αγώνας δεκαετιών, δεν δικαιώθηκε. 
Θα δικαιωθεί μόνο όταν η Κύπρος απελευθερωθεί και επανενωθεί, 
μόνο όταν ο λαός της βάλει τα θεμέλια για το κοινό και ειρηνικό του 
μέλλον. Αυτή θα είναι η καλύτερη τιμή στη μνήμη του.

ΤΟ HELLENIC TV ΑΛΛΑΖΕΙ ΚΑΝΑΛΙ  
Ο τηλεοπτικός σταθμός της παροικίας, από 1η Αυγούστου 

θα είναι στο κανάλι:  
FREEVIEW Channel 271, Channelbox  

Το νέο σύστημα CHANNELBOX έχει την ικανότητα να κρατάει στην 
μνήμη του το κανάλι το οποίο έχετε επιλέξει την τελευταία φορά. 

Έτσι μόνο την πρώτη φορά θα χρειαστεί να κάνετε χρήση του 
MENU. Μετά, μόλις πατήσετε 271, θα σας πάρει απευθείας 

στο HELLENIC TV. Για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα το HELLENIC 
TV θα είναι και στο κανάλι 264. Υπενθυμίζουμε ότι για να παρακο-

λουθήσετε το HELLENIC TV στο σύστημα FREEVIEW θα πρέπει να 
έχετε SMART TV, η οποία να είναι ενωμένη στο INTERNET.  

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 0208 292 7037.
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Αποχαιρετιστήριο μήνυμα της επικεφαλής της ΚΕΑ
Η ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΟΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΓΛΟ-ΑΚΑΝΘΟΥ

Μεγάλη πανήγυρη 
του Χρυσοσώτηρα

Η Κοινότητα του Σωτήρος Χριστού στο Γούλιτς και ο Σύνδεσμος 
Αγγλο-Ακανθού, με ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι θα γιορτάσουν  
και φέτος με κάθε λαμπρότητα τη Γιορτή του Χρυσοσώτηρα και προ-
σκαλούν εγκάρδια τους συμπατριώτες μας στους εορτασμούς της Με-
ταμόρφωσης του Σωτήρος.  

Την Κυριακή 4 Αυγούστου – Όρθρος και Θεία Λειτουργία.  9-12 μ.. 
Θεία Λειτουργία  της  Εορτής του Σωτήρος. Θα τελεσθεί αρτοκλασία 

και λιτάνευση της Θείας και Ιεράς Εικόνας της Μεταμορφώσεως ου 
Σωτήρος. Θα επακολουθήσουν στο καταπράσινο, ειδυλλιακό προαύλιο 
της Εκκλησίας διάφορες εκδηλώσεις, Κυπριακοί και Ελληνικοί χοροί 
με χορευτικό συγκρότημα. Θα υπάρχουν στο προαύλιο της Εκκλησίας, 
πολλά τραπεζάκια με διάφορα αντικείμενα, τροφές ρούχα κτλ, σου-
βλάκια και νηστήσιμα, διάφορα λογοτεχνικά βιβλία  και πολλά παιδικά 
παιχνίδια. Στο χολ της Εκκλησίας, η Φιλόπτωχος Αδελφότητα θα που-
λάει σε χαμηλές τιμές καφέδες, λουκουμάδες, γλυκά, μαχαλεπί, νη-
στήσιμα κτλ.Το απόγευμα στις 3.15 μ.μ. θα γίνει Παράκληση της Θεο-
τόκου Μαρίας και θα μνημονευτούν τα ονόματα ζώντων και τεθνεώτων, 
των αγνοουμένων και εκτελεσθέντων Κυπρίων αδελφών μας.  

 Ο Ιερός Ναός του Σωτήρος Χριστού Woolwich και Περιχώρων βρί-
σκεται στη διεύθυνση: Upper Wickham Lane, Welling, Kent DA16 
3PR (Τηλέφωνα ναού: 020 8617 3060, 020 8855 8116 ή 0771 8899 
895 (Ιερέας)  και εξυπηρετείται από το τραίνο στο σταθμό Welling από 
το Charing Cross (χρόνος διαδρομής 35 λεπτά) και τα λεωφορεία 96, 
422 και 51 σταματούν έξω από την εκκλησία. 

Για όσους συμπατριώτες μας από το βόρειο Λονδίνο θέλουν να 
πάνε στην Εκκλησία του Σωτήρος, θα υπάρχει λεωφορείο για να με-
ταφέρει τους πιστούς από το Σωματείο  Αγγλο-Ακανθού   στο 628 
Holloway Road, London N19 3NU. Εκκίνηση από το Wood Green 
Town Hall στις 8.30, μετά  θα περάσει από το Σωματείο και θα  φύγει 
για τον προορισμό του στις 9.15-930. Τιμή μόνο 10 λίρες.   Για περισ-
σότερες πληροφορίες και κράτηση εισιτηρίων τηλεφωνήστε στον  κ. 
Γεώργιο Κ. Παπαφώτη 020 8882 0787, Παντελίτσα 0794 9243364, 
Δεσπούλα 0203 5560757 και Κλάρκ Σάββα 0730 5544544.  

Ελπίζουμε ότι θα έχουμε τη χαρά να σας έχουμε και φέτος μαζί μας 
για να αξιωθούμε να γιορτάσουμε τη Θεία Μεταμόρφωση του Σωτήρος 
Χριστού. 

Με πολλές ευχές και αγάπη, 
Ο Ιερατικώς Προϊστάμενος π. Μιχαήλ Παζίνας 
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Βάσος Βασιλείου 
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αγγλο-Ακανθού Γεώργιος Παπαφώτης

Αγαπητοί συνεργάτες, 
Με το τέλος της σχολικής χρονιάς 2018-2019 επιθυμώ να απευθύνω 

προς όλους εγκάρδιο χαιρετισμό. 
Η συνεργασία και η συλλογική προσπάθεια που καταβάλλεται για 

την οργάνωση, λειτουργία και διατήρηση των Ελληνικών Παροικιακών 
Σχολείων είναι αξιέπαινη. 

Η μόρφωση είναι ό,τι πολυτιμότερο μπορούμε να προσφέρουμε 
στα παιδιά μας. Αποτελεί το μέσο με το οποίο θα αγωνιστούν για να 
πετύχουν πρόοδο και ευημερία στη μελλοντική τους ζωή. Το Ελληνικό 
Παροικιακό Σχολείο (ΕΠΣ), με την ελληνοχριστιανική διαπαιδαγώγηση 
που παρέχει, έρχεται να συμπληρώσει τη μόρφωση που λαμβάνεται 
στο αγγλικό εκπαιδευτικό σύστημα. 

Είναι στο ΕΠΣ όπου τα παιδιά παίρνουν τα εφόδια που θα τα βοη-
θήσουν να κρατηθούν στις ρίζες και τον πολιτισμό μας, πράγμα που 
θα αποτελέσει την ασπίδα για την προστασία τους 
από την αφομοίωση στο πολυπολιτισμικό περι-
βάλλον μέσα στο οποίο ζουν. Οι γνώσεις για την 
ιδιαίτερη πατρίδα τους, την Ελλάδα και την Κύπρο, 
ενισχύουν την εθνική, πολιτισμική, θρησκευτική και 
γλωσσική τους ταυτότητα και τους κάνει να νιώθουν 
περήφανοι για την καταγωγή τους. 

Το τέλος της φετινής χρονιάς έχει για μένα ιδιαί-
τερη συναισθηματική σημασία, καθότι σηματοδοτεί 
και την αφυπηρέτησή μου από την εκπαιδευτική 
υπηρεσία και τη λήξη της θητείας μου ως Επιθεω-
ρήτριας-Προϊσταμένης της ΚΕΑ. 

Ένας σύντομος απολογισμός για το έργο που 
παρήγαγε η ΚΕΑ τα τελευταία έξι χρόνια έχει ως 
ακολούθως: 

• στήριξε τα σχολεία παρέχοντας εκπαιδευτικούς 
για τη στελέχωσή τους τόσο από το μόνιμο όσο 
και το επιτόπιο προσωπικό 

• προετοίμασε πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό και 
το έθεσε στη διάθεση των σχολείων προς χρήση 
από εκπαιδευτικούς και μαθητές 

• προμήθευσε όλα τα σχολεία με διδακτικά εγ-
χειρίδια, προσφορά του Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισμού της Κύπρου  

• συστηματοποίησε επιμορφωτικές δράσεις με σεμινάρια και βιω-
ματικά εργαστήρια για τη συζήτηση εκπαιδευτικών θεμάτων, την ανταλ-
λαγή εμπειριών και τη σύσφιξη των σχέσεων του εκπαιδευτικού κόσμου 
της παροικιακής εκπαίδευσης, καθώς και με τη μορφή επιτόπιων επι-
μορφωτικών συναντήσεων σε επίπεδο σχολικών μονάδων 

• συντόνισε, καθοδήγησε και παρείχε συμβουλευτική υποστήριξη 
στα σχολεία για οργανωτικά και εκπαιδευτικά θέματα 

• ετοίμασε και παρουσίασε εβδομαδιαία παιδικά ραδιοφωνικά προ-
γράμματα με τη συνεργασία του Ελληνικού Ραδιοφωνικού Σταθμού 
του Λονδίνου (LGR), με σκοπό την ψυχαγωγία των  παιδιών και συγ-
χρόνως την προώθηση υγειών και μηνυμάτων μεσα από τη χρήση 
παιδικής  λογοτεχνίας. 

• οργάνωσε και λειτούργησε το «Θεατρικό και Μουσικό Εργαστήρι», 
το οποίο αποτέλεσε καινοτομία, καθώς στα πλαίσιά του επιδιώχθηκε 
και επιτεύχθηκε η φυσική και αβίαστη απόκτηση νέου λεξιλογίου, η 
άσκηση στην παραγωγή και κατανόηση του προφορικού λόγου, καθώς 
και η  καλλιέργεια της αυτοπεποίθησης στην χρήση της ελληνικής 
γλώσσας, μέσα από την εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών μεθό-
δων, όπως είναι το παιδαγωγικό-εκπαιδευτικό παιχνίδι και η υπόδυση 
ρόλων 

• έθεσε σε λειτουργία ιστοσελίδα η οποία ανανεώνεται συνεχώς με 
πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό, χρήσιμες πληροφορίες για την λειτουργία 
των σχολείων, ενημέρωση για επιμορφωτικές δράσεις και φωτογραφικό 
υλικό από εκδηλώσεις, αποτελώντας με αυτόν τον τρόπο πλατφόρμα 
ενημέρωσης τόσο για εκπαιδευτικούς όσο και για γονείς 

• σχεδίασε και υλοποίησε την κυκλοφορία ενός μηνιαίου ηλεκτρονικού 
δίγλωσσου ενημερωτικού δελτίου «Επικοινωνία – Communication», 
που απευθύνεται σε γονείς, εκπαιδευτικούς και παιδιά και αποτελεί 
μέσο ενημέρωσης γύρω από τις σχολικές δράσεις που αναλαμβάνο-
νται, τις εργασίες των παιδιών, τα τεκταινόμενα στην παροικία και άλλα 

ποικίλα θέματα. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δραστη-
ριότητες για τα παιδιά, προσφέροντάς τους υγιείς τρόπους απασχόλη-
σης. 

• στήριξε την ίδρυση και οργάνωση νέων σχολικών μονάδων 
• προκήρυξε διαγωνισμούς λογοτεχνικής και εικαστικής δημιουργίας 

ανάμεσα σε μαθητές και μαθήτριες των ΕΠΣ, ευαισθητοποιώντας τους 
για εθνικά και πολιτιστικά θέματα 

• συνεργάστηκε και προσέφερε στήριξη σε οργανώσεις και συνδέ-
σμους της παροικίας 

• συνέβαλε μαζί με άλλους φορείς της παροικίας στην προσπάθεια 
που καταβλήθηκε για τη διατήρηση των εξετάσεων της ελληνικής 
γλώσσας σε ανώτερο επίπεδο Α Level. 

Το έργο στα παροικιακά σχολεία είναι χωρίς αμφιβολία πολύ αξιό-
λογο. Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας μου στην παροικιακή εκπαί-

δευση, συνάντησα πολλές δυσκολίες και προβλή-
ματα τα οποία, ωστόσο, δεν στάθηκαν εμπόδιο 
στην εκτέλεση των καθηκόντων μου.  Έχοντας ως 
γνώμονα το καλώς νοούμενο συμφέρον για τη 
μόρφωση των παιδιών μας στο Ελληνικό Παροι-
κιακό Σχολείο, εργάστηκα με ζήλο και αφοσίωση 
καθώς και με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι 
στους νέους μας από τους οποίους πάντοτε 
αντλούσα δύναμη.  

Στην προσπάθεια αυτή, πολλοί ήταν εκείνοι που 
στάθηκαν αρωγοί και συνεργάτες μου. Γι’ αυτό, με 
την ευκαιρία της αφυπηρέτησής, μου θα ήθελα να 
ευχαριστήσω θερμά όλους τους συντελεστές της 
παροικιακής εκπαίδευσης: 

• τους Διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς των 
σχολείων 

• τους Προέδρους και τα μέλη των σχολικών επι-
τροπών 

• τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο πρώην Θυα-
τείρων και Μ. Βρετανίας κ.κ. Γρηγόριο και μέχρι 
πρόσφατα και Πρόεδρο του ΕΦΕΠΕ 

• τα μέλη της Γραμματείας του ΕΦΕΠΕ 
• τον Ύπατο Αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρα-

τίας στο ΗΒ κ. Ευριπίδη Ευρυβιάδη 
• το προσωπικό της Κυπριακής Ύπ. Αρμοστείας 
• τους Συντονιστές Εκπαίδευσης της Ελληνικής Πρεσβείας κ. Βαρ-

βάρα Καμπουρίδη και κ. Γιώργο Κόσυβα καθώς και τον Αναπλη-
ρωτή Συντονιστή Εκπαίδευσης κ. Μιχάλη Κοκολάκη 

• την Κυπριακή Εθνική Ομοσπονδία 
• την Κυπριακή Αδελφότητα 
• τους συλλόγους και τις οργανώσεις με τους οποίους συνεργάστηκε 

η ΚΕΑ 
Βέβαια, το μεγαλύτερο «Εύγε» ανήκει στους μαθητές και τις μαθή-

τριές μας, που αφιερώνουν τον ελεύθερο χρόνο τους για την φοίτησή 
τους στο ελληνικό σχολείο. 

Η λειτουργία των ΕΠΣ συνεχίζεται σταθερά με στόχο τη διατήρηση 
του ελληνικού και κυπριακού στοιχείου στο Ηνωμένο Βασίλειο, με 
άτομα που νοιάζονται για την ευημερία και τη μόρφωση της νέας γενιάς 
των αποδήμων μας. 

Εύχομαι κάθε επιτυχία στην προσπάθεια όλων. 
Μαρία Παντελή- Παπαλούκα
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Καλλιτεχνικά Νέα
με τον Βασίλη Παναγή

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. 

Στην προσωπική της δισκογραφία συγκατα-
λέγονται άλμπουμ που έχουν σφραγίσει το σύγ-
χρονο ελληνικό τραγούδι. Έχει μια σταθερή 
σχέση με την παράδοση, το ρεμπέτικο και το 
σμυρναίικό τραγούδι από το ξεκίνημα της κα-
ριέρας της με την Οπισθοδρομική Κομπανία και 
πάντα συμπεριλαμβάνει την παράδοση στον 
ήχο και το ρεπερτόριο των ζωντανών της εμ-

φανίσεων. Από την άλλη, το μοναδικό της ηχό-
χρωμα της επιτρέπει να ερμηνεύει μοναδικά 
και τραγούδια δυτικότροπα – άλλωστε η φωνή 
της έχει χαρακτηριστεί πολλές φορές σταυρο-
δρόμι Ανατολής και Δύσης. Συνεχίζει ακούρα-
στη να μας ταξιδεύει στις παραστάσεις της και 
μετά από την αξέχαστη συναυλία της στο South-
bank τον Μάιο του 2017, επιστρέφει στο Λον-
δίνο τον Σεπτέμβριο με μια μοναδική συναυλία 
στο Barbican Centre, στα πλαίσια του Dynata 
Tour 2019 που παρουσίασε σε Γερμανία, Ολ-
λανδία, Βέλγιο, Σουηδία και Ισπανία. Στο Barbi-
can Centre έχει εμφανιστεί τον Οκτώβριο του 
2008 και παλιότερα το 2002, αλλά και σε συ-
νεργασία με τον Philip Glass για το project του 
Orion το 2004. 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://americanaatthehelleniccen-
tre.eventbrite.co.uk 

Email: press@helleniccentre.org 
Είναι ένα δυναμικό έργο βασισμένο στην πε-

ρίοδο του εμφύλιου πολέμου στην Ελλάδα μετά 
τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμου, όταν η Ελ-
λάδα προσπαθούσε να βρει τα πόδια της.  

Δύο γυναίκες η Αμερικάνα και η θυγατέρα 
της Κατερίνα, αγωνίζονται να κρατήσουν την 
οικογένεια μαζί και για ένα καλύτερο μέλλον.   

Η παράσταση έχει διάρκεια 60 λεπτών και η 
σκηνοθεσία ανήκει στον Κύπριο ηθοποιό και 

σκηνοθέτη John Ioannou. Μετά την παράσταση 
θα ακολουθήσουν ερωτήσεις και απαντήσεις.  

Μουσική σύνθεση: Ian Schofield 
Μουσική εκτέλεση: Rachel Coe.  
Video Design: Ben Glover.  
Η παραγωγή ανήκει στο Ελληνικό Κέντρο και 

στην ομάδα της επίσης Κύπριας Marias Vigar, η 
οποία λαμβάνει μέρος στην παράσταση.  

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

«ΜΑΣ ΔΙΔΑΞΑΤΕ ΠΟΛΛΑ...»

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ «ΧΡΥΣΟΣΩΤΗΡΟ»  
ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΟ WOOLWICH  
Η Ελληνορθόδοξος Κοινότης των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης 

Βορείου Enfield και Περιφέρειας, με ιδιαίτερη χαρά σας πληροφορούμε ότι 
την Κυριακή 4 Αυγούστου 2019 θα πραγματοποιηθεί ταξίδι με πούλμαν στον 
Ιερό Ναό Σωτήρος Χριστού στο WOOLWICH (Upper Wickham Lane, Welling, 
Kent DA16 3AP). Το λεωφορείο θα ξεκινήσει στις 8πμ από την αγγλικανική 

εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, 706 Hertford Road, EN3 6NR. ( προηγούμενος  
χώρος λειτουργιών των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης). 

 2ος σταθμός λεωφορείου θα είναι στις 8.30πμ από τη στάση λεωφορείων 
δίπλα από τον αστυνομικό σταθμό στην Fore Street, Edmonton N9.  

Αναχωρήση από την εκκλησία του Σωτήρος στις 5μμ. Τιμή εισιτηρίου £18.00 
το άτομο. Για προκρατήσεις και περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ 
επικοινωνήστε: Κυριάκο: 07 802 277 272 & email: kpits@hotmail.co.uk 

 Μυριάνθη:  07 876 437 846 και Αλέκα: 07 939 315 115 
Εκ της επιτροπής.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ετήσιο 
Μνημόσυνο 

Πεσόντων της 
Αραδίππου 

 
 
Το Συμβούλιο και τα μέλη του Συνδέσμου 

Αραδίππου Αγγλίας σας προσκαλούν στο ετήσιο 
μνημόσυνο των πεσόντων αγωνιστών της 
Αραδίππου που φέτος θα γίνει στον Ιερό Ναό 

Αγίου Δημητρίου, Town Road, Edmonton 
N9 0LP, την Κυριακή 4 Αυγούστου 2019, μετά 
τη Θεία Λειτουργία. 

Τον επιμνημόσυνο λόγο θα εκφωνήσει η 
βουλευτής Εκλογικής Περιφέρειας Λάρνακας του 
ΑΚΕΛ, κ.Ευανθία Σάββα. 

Θα ακολουθήσει δεξίωση στο χολ της εκκλη-
σίας. Δεν θα σταλούν ιδιαίτερες προσκλήσεις. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

Παναγιώτης Κυριάκου – 07852105187 

Κόκλης Αγαθοκλέους - 07956965020 

ή email: aradippou.uk@hotmail.co.uk

Δείπνο προς τιμή του Ευριπίδη Ευρυβιάδη 
από την Ελληνική Κυπριακή Αδελφότητα

WOOLWICH

Εκδρομή 
Συνδέσμων 

Ηλικιωμένων 
στον Χρυσoσώτηρο

Ο Σύνδεσμος «Cypriots 
Elders» «Κύπριοι Ηλικιωμένοι» 
οργανώνουν εκδρομή στις 4 Αυ-
γούστου στον Χρυσοσώτηρο στο 
Woolwich. H εκκίνηση θα γίνει στο 
Χασάπικο «ο Ζούρτος» στο 
Palmers Green N13 στις 8.00πμ 
και στις 8.30πμ από τον Αστυνο-
μικό Σταθμό στην Fore Street στο 
Edmonton Ν9. 

Το αγώγειον είναι £15 για όλους 
μέλη και μη μέλη. Το ίδιο θα είναι 
και για τα μέλη του πρώην Συν-
δέσμου Tiverton που βρίσκεται σε 
διάλυση μετά τον θάνατο του Προ-
έδρου τους μ. Φάνου Χατζημιχαήλ 
(αιωνία του η μνήμη). 

Συνομιλίες για ενοποίηση με-
ταξύ των δυο Συνδέσμων «Cy-
priot Elders’s» και «Tiverton» εί-
χαν σχεδιαστεί να αρχίσουν, όμως 
διακόπηκαν εξαιτίας ορισμένων 
δυσκολιών. Θα αρχίσουν τώρα το 
συντομότερον. Έτσι η εκδρομή γί-
νεται με τη συμμετοχή και των με-
λών του πρώην Συνδέσμου Tiver-
ton, με τους ίδιους όρους που 
ισχύουν για όλους που συμμετέ-
χουν στην εκδρομή. 

Οι οργανωτές προσκαλούν όλα 
τα μέλη του Συνδέσμου Tiverton 
και τους υποδέχονται με τους κα-
λύτερους τρόπους. 

Για κρατήσεις θέσεων και για 
πληροφορίες τηλεφωνήστε 
έγκαιρα και μέχρι τις 28 Ιουλίου 
στις κυρίες Κατερίνα 07720 015 
625 και Λεία 020 8804 5973.  

Αντώνης Αντωνιάδης

Την περασμένη Πέμπτη το βράδυ το Συμβούλιο της Αδελ-
φότητας οργάνωσε αποχαιρετιστήριο δείπνο στο εστιατόριο 
Ελυζέ,  προς τιμή του ‘Υπατου  Αρμοστή της Κύπρου στο ΗΒ 
Κ Ευριπίδη Ευρυβιάδη ο οποίος ύστερα από εξαετή επάξια 
εκπροσώπηση της Κυπριακής Δημοκρατίας  στο ΗΒ και 46 
χρόνια ευδόκιμης διπλωματικής υπηρεσίας  σε πολλές χώρες 
αφυπηρετεί. 

Προσφέροντας του αναμνηστική πλακέτα ο Πρόεδρος της 
Ελληνικής Κυπριακής Αδελφότητας Αντώνης Γερολέμου είπε 
ότι τόσο η παροικία μας όσο και η  θα στερηθούν τη μεγάλη 
και πολύτιμη προσφορά ενός ακούραστου διπλωμάτη, πολύ 
καλού φίλου, συμβούλου  και συνεργάτη  που με τις γνώσεις 
την πείρα, την  εργατικότητα, και την εντιμότητα του, πρόβαλλε 
και προάσπιζε, με πάθος και  αποφασιστικότητα  τα δίκαια   
και τα συμφέροντα της ημικατεχόμενης μας πατρίδας, στο 
πολύ σημαντικό και δύσκολο διπλωματικό κέντρο του Λονδί-
νου. 

Τον ευχαρίστησε επίσης για τη στενή και καρποφόρα γόνιμη 
συνεργασία που είχε τελευταία 6 χρόνια,  για τη συνεχή προ-
βολή του Κυπριακού στα κέντρα αποφάσεων της  Βρετανίας  
για την παρουσία σου στις εκδηλώσεις της παροικίας  και τη 
βοήθεια σου, στην επιτυχία τον διαφωτιστικών προσπαθειών 
της Εθνικής Ομοσπονδίας, της Αδελφότητας και των σωμα-
τείων της παροικίας,  και για την προώθηση και επίλυση των 
πολλαπλών προβλημάτων της παροικίας μας 

Ο ‘Υπατος Αρμοστής  Ευριπίδης Ευρυβιάδης, συγκινημέ-
νος, εξήρε τις αρετές του κυπριακού λαού και τόνισε την ανά-
γκη να είναι συλλογικός ο αγώνας όλων των Κυπρίων για τη-
νελευθερία και την επανένωση της Κύπρου. Τόνισε την 
προσφορά της ομογένειας προς την Κύπρο, τον πιο θερμό 
σύμμαχο και  συμπαραστάτη στους εθνικούς αγώνες, τον 
γνήσιο θεματοφύλακα των αξιών μας, ευχαριστώντας της 

Αδελφότητα, την Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία και την πα-
ροικία  για τον τρόπο με τον οποίο αγκάλιασαν τον ίδιο.  Ανα-
φέρθηκε επίσης στο πλούσιο εθνικοθρησκευτικό έργο του 
εφησυχάζοντος πλέον Αρχιεπισκόπου Γρηγορίου, και ζήτησε 
από την παροικία να στηρίξει με τον ίδιο τρόπο τον διάδοχό 
του, στην Ύπατη Αρμοστεία, που θα αναλάβει καθήκοντα 
στις αρχές Σεπτεμβρίου 

Τόνισε τη συντονισμένη αντίδραση σε βρετανικές θέσεις 
που πλήττουν τα κυπριακά δίκαια, με σημαντικό το ρόλο και 
της οργανωμένης παροικίας .Μίλησε για την πολυεπίπεδη 
διπλωματία σε οργανισμούς όπως η Κοινοπολιτεία, ο Διεθνής 
Ναυτιλιακός Οργανισμός και η ΕΕ. Τελειώνοντας είπε ότι 
μπορεί η διπλωματική του αποστολή να φτάνει στο τέλος 
της,  αλλά ο ίδιος θα  συνεχίσει , να εργάζεται για το καλό της 
χώρας και του λαού μας.  

Στην ανταλλαγή απόψεων που ακολούθησε τα μέλη του 
Συμβουλίου τόνισαν ότι η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία και 
η Αδελφότητα,  όπως και οι οργανώσεις μας θα στερηθούν  
της βοήθειας ενός καλού  φίλου και συνεργάτη στους αγώνες  
για τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής, την κατάργηση 
των εγγυήσεων και των επεμβατικών δικαιωμάτων της Τουρ-
κίας, της αποχώρησης των τουρκικών στρατευμάτων κατοχής 
και της πιο αποτελεσματικής προσφοράς  στους αγώνες της 
Κύπρου   όπως και για τη διατήρηση της ελληνικής ταυτότητας 
των αποδήμων, της  γλώσσας, της θρησκείας, των παραδό-
σεων, των ηθών και εθίμων μας. 

Τέλος ο Α Γερολέμου διαβεβαίωσε τον κ Ευρυβιάδη, ότι η 
Αδελφότητα και η ομογένεια διδάχτηκαν πολλά από τον 
Υπατο Αρμοστή και  θα συνεχίσουν να εργάζονται συστημα-
τικά για να διατηρείται το Κυπριακό πάντοτε στο προσκήνιο 
και ψηλά  στις προτεραιότητες των βουλευτών και της Βρε-
τανικής Κυβέρνησης. 



Ό
λα...«στραβά» κύλησαν στο φιλικό με 

αντίπαλο την Λυών για την Άρσεναλ, η 

οποία απ' το 13' χρειάστηκε να βγάλει  

αλλαγή τον Αλεξάντρ Λακαζέτ λόγω τραυματι-

σμού και δεχόμενη δύο τέρματα στο δεύτερο      

ημίχρονο αρκέστηκε στην ήττα με 2-1. Βασικός ο 

Σωκράτης Παπασταθόπουλος, αγωνίστηκε για 

ένα εικοσάλεπτο ο Θεμπάγιος.  

Με τον χειρότερο δυνατό τρόπο ολοκληρώθηκε 

το έκτο φετινό φιλικό προετοιμασίας για την       

Άρσεναλ και το πρώτο παιχνίδι για φέτος στο 

«σπίτι» της. 

Οι «κανονιέρηδες» αντιμετώπισαν στο          

«Έμιρεϊτς» την Λυών, σε μία φιλική αναμέτρηση 

στο πλαίσιο του «Έμιρεϊτς Καπ». 

Αναμέτρηση η οποία εξελίχθηκε από νωρίς 

ως... «εφιάλτης» για την ομάδα. Ο λόγος; Στο 13' 

ο Λακαζέτ προσκομώντας ένα τραυματισμό στον 

αστράγαλο χρειάστηκε να αποχωρήσει απ' τον 

αγωνιστικό χώρο και να τον αντικαταστήσει ο Ρέις 

Νέλσον, θέτοντας όλους τους ανθρώπους της 

ομάδας να σκέφτονται το μέγεθος του συγκεκρι-

μένου τραυματισμού. 

Βέβαια, μπορεί το μυαλό να ήταν στον Γάλλο 

επιθετικό, αλλά στο 35' ο Ομπαμεγιάνγκ έκανε το 

1-0, το οποίο δεν άλλαξε μέχρι το δεύτερο 

45λεπτό. 

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι Γάλλοι «χτύπησαν» 

δύο φορές τους Λονδρέζους σε 66' και 75', κάνο-

ντας την ανατροπή και το 2-1, το οποίο δεν          

άλλαξε κι έδωσε την ήττα στην Άρσεναλ. 

Οι ενδεκάδες με τις οποίες ξεκίνησαν οι δύο 

ομάδες: 

Άρσεναλ (4-2-3-1): Λένο – Μάιτλαντ,         

Μονρεάλ, Τσάμπερς, Παπασταθόπουλος – 

Γκουεντουζί, Τζάκα – Μικιταριάν, Ομπαμε-

γιάνγκ, Γουίλοκ – Λακαζέτ. 

Λυών (4-3-3): Λόπες – Ντουμπουίς,           

Μαρσάλ, Γιάνγκα, Ντεναγιέρ – Ζεν Λούκας, 

Τσέικ, Μέντες – Τραορέ, Γκουΐρι, Ντεπάι. 
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Τραυματίστηκε ο Λακαζέτ, 
ηττήθηκε η Άρσεναλ 

Σ
ύμφωνα με ΜΜΕ της       

Αιγύπτου, ο πατέρας του 

μέσου της Άρσεναλ,       

Μοχάμεντ Ελνενί βρήκε στο 

σπίτι του γιου του, στην πόλη 

Mahalla Al-Kubra, ένα πτώμα 

και κάλεσε αμέσως την αστυνο-

μία. 

 Μία τρομερή είδηση κάνει το 

γύρο του διαδικτύου με πρωτα-

γωνιστή, άθελά του, τον μέσο 

της Άρσεναλ, Μοχάμεντ Ελνενί. 

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της          

αιγυπτιακής ιστοσελίδας "24.ae", 

ο πατέρας του 27χρονου χαφ 

εντόπισε ένα πτώμα στο σπίτι 

του ποδοσφαιριστή, στην πόλη 

Mahalla Al-Kubra. 

Συγκεκριμένα, το πτώμα    

βρέθηκε στον κήπο του σπιτιού, 

το οποίο είναι υπό κατασκευή, 

με τον πατέρα του Ελνενί να 

καλεί άμεσα την αστυνομία. 

Προς το παρόν, δεν έχουν 

υπάρξει πληροφορίες για το αν 

πρόκειται για εγκληματική   

ενέργεια ή ατύχημα, ενώ δεν 

έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τα 

στοιχεία του θύματος. 

Ο Ελνενί αγωνίστηκε στους 

"κανονιέρηδες" τα τελευταία 3,5 

χρόνια, μετρώντας δύο γκολ και 

οχτώ ασίστ σε 89 συμμετοχές 

σε όλες τις διοργανώσεις.         

Παράλληλα, είναι 75 φορές      

διεθνής με την Αίγυπτο, έχοντας 

σημειώσει και έξι τέρματα. 

Θυμίζουμε πως πρόσφατα 

ακόμη δύο παίκτες της Άρσεναλ 

και συγκεκριμένα οι Μεζούτ 

Οζίλ και Σιντ Κολάσιντας είχαν 

βρεθεί στο επίκεντρο του ενδια-

φέροντος, καθώς δέχθηκαν επί-

θεση με μαχαίρι από αγνώστους 

στο Λονδίνο, με τον Βόσνιο 

μπακ να σώζει τον συμπαίκτη 

του! 

Βρέθηκε πτώμα  
στο σπίτι του Ελνενί! 

GP Γερμανίας:  

9ος ο Χάμιλτον

Ο
ι δύο πιλότοι της Alfa 

Romeo, Κίμι Ράικονεν 

και Αντόνιο Τζιοβινάτσι 

τιμωρήθηκαν για παραβίαση 

των τεχνικών κανονισμών στο 

GP της Γερμανίας, με συνέπεια 

ο Λιούις Χάμιλτον να ανέβει 

στην 9η θέση. Πρώτος βαθμός 

για τον Ρόμπερτ Κούμπιτσα. 

To GP της Γερμανίας στη 

βροχερή πίστα του Χόκενχαϊμ 

μάς προσέφερε τρομερές       

συγκινήσεις, καθώς ήταν το 

πιο αμφίρροπο και πιο εντυ-

πωσιακό της χρονιάς, με τον 

Μαξ Φερστάπεν να κατακτά 

την πρώτη θέση, ύστερα από 

έναν επεισοδιακό αγώνα με 

πολλές εγκαταλείψεις. 

Καταστροφικός αποδείχθηκε 

ο αγώνας για τη Mercedes, 

αφού ο Βαλτέρι Μπότας εγκα-

τέλειψε στο επτά γύρους πριν 

από το τέλος, ενώ ο Λιούις      

Χάμιλτον τερμάτισε 11ος, καθώς 

τιμωρήθηκε με πέντε δευτερό-

λεπτα επειδή μπήκε αντικανο-

νικά στo pit stop. Ωστόσο,         

τελικά ο Βρετανός πιλότος της 

Formula 1 κατάφερε να μπει 

μέσα στη βαθμολογούμενη 

10άδα, καθώς οι Κίμι Ράικονεν 

και Αντόνιο Τζιοβινάτσι τιμωρή-

θηκαν για παραβίαση των        

τεχνικών κανονισμών. 

Συγκεκριμένα, οι δύο Alfa 

Romeo έλαβαν ποινές 30      

δευτερολέπτων για παραβίαση 

του άρθρου 27.1 των τεχνικών 

κανονισμών, που αναφέρει 

πως "ο οδηγός πρέπει να       

χειρίζεται το μονοθέσιο μόνος 

του και χωρίς βοήθεια".  

Αποτέλεσμα, οι δύο πιλότοι 

να πέσουν στην 12η και 13 

θέση αντίστοιχα, με τους           

Χάμιλτον και Ρόμπερτ Κούμπι-

τσα να μπαίνουν στην πρώτη 

δεκάδα. Μάλιστα, για τον        

Πολωνό πιλότο ήταν ο πρώτος 

βαθμός μετά την επιστροφή 

του στη Formula 1. 

Τ
ην τελευταία του πνοή 

άφησε ένας 17χρονος τερ-

ματοφύλακας στην Αργε-

ντινή, ο οποίος κατέρρευσε 

πανηγυρίζοντας γιατί κατάφερε 

να αποκρούσει ένα πέναλτι. 

Ο Ραμόν Ίσμαελ Κορονέλ, 

αγωινιζόταν για την Union de      

Golondrina σε ένα χωριό κοντά 

στην πόλη της Reconquista     

βόρεια της Σάντα Φε, στο πλαίσιο 

ενός ετήσιου αγώνα για θρησκευ-

τική γιορτή. 

Απέκρουσε πέναλτι με το     

στήθος και καθώς πανηγύριζε, 

κατέρρευσε μπροστά στα μάτια 

των έντρομων συμπαικτών του 

και των οπαδών. 

Αμέσως τον τοποθέτησαν στο 

πίσω μέρος μίας καρότσας – δεν 

υπήρχαν ούτε γιατροί ούτε ασθε-

νοφόρο στο σημείο – και μέχρι να 

τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο, 

ο 17χρονος είχε «σβήσει». 

Πέθανε  

πανηγυρίζοντας 

απόκρουση  

πέναλτι

Ο
 Ντιέγκο Μαραντόνα χει-

ρούργησε το πονεμένο 

δεξί του γόνατο, η εγχεί-

ρηση πήγε τέλεια όπως είπε ο  

εκπρόσωπός του και ο Αργεντινός 

θρύλος δηλώνει ότι περπατάει και 

πάλι όπως στα δεκαπέντε του. 

Πολλές φορές το δεξί γόνατο 

του Ντιέγκο Μαραντόνα τον τα-

λαιπωρούσε σε τέτοιο βαθμό που 

αδυνατούσε μέχρι και να περπα-

τήσει. Κατά την παρουσία του 

Ντιεγκίτο στον πάγκο των Ντορά-

ντος στο Μεξικό, το πρόβλημα 

έγινε χειρότερο και ο Αργεντινός 

αναγκάστηκε ν' αφήσει τη δουλειά 

του για να αφιερωθεί στην υγεία 

του. 

Πράγματι, μία κλινική στο 

Μπουένος Άιρες ανέλαβε να      

χειρουργήσει τον θρύλο του     

ποδοσφαίρου κι εκείνος δεν βρήκε 

λόγια να ευχαριστήσει τους για-

τρούς στο πρώτο του post. Στο   

Instagram του Μαραντόνα, λοιπόν, 

"ανέβηκε" ένα video στο οποίο      

τον δείχνει να κάνει τα πρώτα του 

βήματα μετά την επέμβαση. 

Στο σχόλιο του ο Ντιεγκίτο 

έγραψε ότι περπατά και πάλι 

όπως περπατούσε στα 15 του 

χρόνια, ενώ ευχαρίστησε προσω-

πικά και τον γιατρό που τον 

"έφτιαξε". 

Χειρουργήθηκε 
ο Μαραντόνα  

Haringey Borough Fixtures 2019
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Σερβική υπόθεση η πρόκριση του ΑΠΟΕΛ 
Σόου του Πάβλοβιτς!

Η
 Λίβερπουλ απέτυχε         

γι' ακόμα ένα φιλικό  

παιχνίδι να πάρει θετικό 

αποτέλεσμα, κάτι που όμως δεν 

σημαίνει ότι είναι απαραίτητα 

κακό για τον Κλοπ ώστε να 

εντοπίσει τα προβλήματα και να 

τα διορθώσει. Στο 3-0 έφτασε η 

Νάπολι στο Murrayfield στο 

Εδιμβούργο, ντεμπούτο με      

την φανέλα του συλλόγου του 

Μέρσεϊσαϊντ για τον πιτσιρικά, 

Χάρβεϊ Έλιοτ.    

Μια εβδομάδα πριν από την 

έναρξη των επίσημων αγωνι-

στικών της υποχρεώσεων με το 

παιχνίδι απέναντι στη Μάντσε-

στερ Σίτι για το Community 

Shield, έπειτα από το οποίο θα 

έρθει και το ευρωπαϊκό Super 

Cup στην Κωνσταντινούπολη 

κόντρα στην Τσέλσι, η Λίβερ-

πουλ υπέστη ακόμα μια ήττα 

στα φιλικά της φετινής προετοι-

μασίας της. 

Απέναντι στη Νάπολι στο 

Murrayfield του Εδιμβούργου, 

οι «κόκκινοι» δέχθηκαν τρία 

γκολ δίχως απάντηση... 

Στο 17ο λεπτό ο Λορέντσο   

Ινσίνιε έπειτα από σπριντ που 

έκανε από αριστερά έκοψε        

κεντρικά, έφερε τη μπάλα στο 

δεξί κι έκανε δυνατό σουτ για το 

1-0. 

Στο 29' ο Αρκάντιους Μίλιακ 

διπλασίασε τα τέρματα της   

ομάδας του Κάρλο Αντσελότι 

και του Κώστα Μανωλά με    

προβολή από γύρισμα του      

Ινσίνιε στην περιοχή, ενώ, το     

τελικό 3-0 διαμόρφωσε στο 52ο 

λεπτό ο Αμίρ Γιουνές εκμεταλ-

λευόμενος σύγχυση στα καρέ 

των Πρωταθλητών Ευρώπης 

για να κάνει εύκολο σουτ και να         

σκοράρει. 

Στο τελευταίο 10λεπτο έκανε 

ντεμπούτο με τη φανέλα της       

Λίβερπουλ και ο Χάρβεϊ Έλιοτ 

που ανακοινώθηκε νωρίτερα το 

πρωί της Κυριακής. 

Βαριά «τριάρα» της 
Νάπολι στη Λίβερπουλ 

Π
ροθεσμία τριών εβδομά-

δων έχουν οι ποδοσφαι-

ριστές της Μπαρτσελόνα 

για να επιστρέψουν τα αυτοκίνητα 

που τους είχε δώσει η Audi, 

έπειτα από την ολοκλήρωση 

της συνεργασίας της εταιρίας με 

τους «μπλαουγκράνα»  

Τα αυτοκίνητα που τους είχε 

παραχωρήσει η Audi καλούνται 

να επιστρέψουν οι ποδοσφαιρι-

στές της Μπαρτσελόνα. Η       

γερμανική εταιρεία είχε παρα-

χωρήσει οχήματα στους παίκτες 

των «μπλαουγκράνα» στο 

πλαίσιο της συνεργασίας της     

με τους Καταλανούς. 

Από την στιγμή, όμως, που η 

χορηγική συμφωνία των δύο 

πλευρών ολοκληρώθηκε στα 

τέλη του περασμένου μηνός και 

δεν ανανεώθηκε, πλέον, όπως 

αναφέρει η «AS», η Audi ενημέ-

ρωσε τον σύλλογο ότι θέλει 

πίσω τα αυτοκίνητά της! 

Αυτήν την στιγμή οι πρωτα-

θλητές βρίσκονται εκτός Ισπα-

νίας και πραγματοποιούν το 

βασικό στάδιο της προετοιμα-

σίας τους ενόψει της νέας      

αγωνιστικής περιόδου. Έτσι, 

αποφασίστηκε να παραδοθούν 

τα οχήματα σε τρεις εβδομάδες, 

όταν θα έχει επιστρέψει η απο-

στολή στην «βάση» της . 

Το ίδιο ισχύει μάλιστα και για 

τους παίκτες που αποχώρησαν 

από τον σύλλογο, όπως ο 

Αντρές Ινιέστα, που πέρσι μετα-

κόμισε στην Βίσελ Κόμπε της 

Ιαπωνίας, όπως επίσης και τον 

Πάκο Αλκάθερ που αγωνίζεται 

στην Μπορούσια Ντόρτμουντ 

με την μορφή δανεισμού από 

τους «μπλαουγκράνα». 

Υπενθυμίζεται πως όταν είχε 

ξεκινήσει η χορηγική συμφωνία, 

η Audi είχε παραχωρήσει συνο-

λικά 25 αυτοκίνητά της σε      

παίκτες της Μπαρτσελόνα, 

όπως επίσης κι ένα στον προ-

πονητή της ομάδας, Ερνέστο 

Βαλβέρδε, ο οποίος μάλιστα 

ήταν ο μοναδικός που δικαιού-

νταν από το προπονητικό τιμ 

του συλλόγου. 

Λ
ετονία, Βοσνία και Βουλ-

γαρία θα αποτελέσουν 

τα πρώτα «εμπόδια» της 

Εθνικής Ελλάδας στο δρόμο 

προς την επιτυχία στο επόμενο 

Ευρωμπάσκετ του 2021, σύμ-

φωνα με την κλήρωση για τη 

φάση των ομίλων της διοργά-

νωσης. 

Η Εθνική Ελλάδας με τον 

Γιάννη Αντετοκούνμπο στην απο-

στολή της αναμένεται να αποτε-

λέσει μία από τις πιο δυνατές 

ομάδες του Μουντομπάσκετ στην 

Κίνα και είναι ήδη το φαβορί για 

την πρώτη θέση στον όμιλό της. 

Εκεί θα κληθεί να αντιμετωπί-

σει λοιπόν τις Λετονία, Βοσνία 

και Βουλγαρία σύμφωνα με την 

κλήρωση που διεξήχθη από τη 

FIBA. 

Α’ όμιλος: Πολωνία, Ισραήλ, 

Σλοβακία ή Κύπρος ή Ρουμανία 

Β’ όμιλος: Ιταλία, Βόρεια        

Μακεδονία, Εσθονία, Ρωσία 

Γ’ όμιλος: Τσεχία, Βέλγιο,        

Λιθουανία, Αλβανία ή Λευκορω-

σία ή Δανία 

Δ’ όμιλος: Κροατία, Τουρκία, 

Ολλανδία, Σουηδία 

Ε’ όμιλος: Φινλανδία, Γεωρ-

γία, Πορτογαλία ή Ισλανδία ή 

Ελβετία 

ΣΤ’ όμιλος: Αυστρία, Ουγγα-

ρία, Σλοβενία, Ουκρανία 

Ζ’ όμιλος: Γερμανία, Μαυρο-

βούνιο, Λουξεμβούργο ή           

Κόσοβο ή Μεγάλη Βρετανία 

Η’ όμιλος: Ελλάδα, Λετονία, 

Βοσνία, Βουλγαρία 

Κλήρωση Ευρωμπάσκετ: 

 Αυτοί είναι οι αντίπαλοι της Εθνικής Ελλάδας!

Η Audi ζήτησε πίσω  

τα αυτοκίνητά της 

Τ
η νίκη (3-0) με  προσωπικό 

σόου του Πάβλοβιτς πήρε 

ο ΑΠΟΕΛ απέναντι στη 

Σουτιέσκα για το δεύτερο προ-

κριματικό γύρο του Τσάμπιονς 

Λιγκ και εξασφάλισε έτσι την 

πρόκρισή του στον τρίτο γύρο 

της διοργάνωσης. 

Οι γαλαζοκίτρινοι επικράτη-

σαν εύκολα της Σουτιέσκα με 

τρία γκολ του Σέρβου επιθετικού 

και με συνολικό σκορ 4-0 (0-1 

εκτός) πέρασαν στην επόμενη 

φάση όπου και θα αντιμετωπί-

σουν μία εκ των Καραμπάγκ και 

Ντάνταλκ. 

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα 

του ΑΠΟΕΛ έδειξε την κλάση 

του και με το πρώτο του χατ 

τρικ με τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ 

έδωσε την πρόκριση στην 

ομάδα του. 

Μοναδικό αρνητικό της ανα-

μέτρησης ήταν ο τραυματισμός 

του Αλ Τάμαρι στα τελευταία 

λεπτά του αγώνα. 

Πάρτι πρόκρισης για 

τον Ολυμπιακό 
Να αποκλείσει τον 

Άρη η ΑΕΛ

Ο Άρης Θεσσαλονίκης αντιμετωπίζει την ΑΕΛ σήμερα σην        

Λεμεσό στον επαναληπτικό αγώνα του δεύτερου προκριματικού 

γύρου του Γιουρόπα Λιγκ. Το πρώτο παιγνίδι έμεινε στο 0-0. 

Καλή τύχη ΑΕΚ
Η ΑΕΚ βρίσκεται στην Βουλγαρία για να αγωνιστεί σήμερα στον 

επαναληπτικό αγώνα με την Λέφσκι Σόφιας. 

 Οι Λαρνακείς, θυμίζουμε, στην ΑΕΚ Αρένα επικράτησαν 3-0 της 

Λέφσκι και ταξιδεύουν στην Σόφια για να υπερασπιστούν το απο-

τέλεσμα του πρώτου αγώνα και να εξασφαλίσουν την πρόκρισή 

τους στην επόμενη φάση των προκριματικών του Γιουρόπα Λιγκ. 

Ο
 ουσιαστικός Ολυμπια-

κός μετέτρεψε τον....      

τελικό, σε παράσταση 

για έναν ρόλο!  

Έπιασε από το λαιμό την        

Βικτόρια Πλζεν και την...        

σκόρπισε!  

Το θριαμβευτικό 4-0 (όλα         

τα γκολ στο 2ο) στέλνει τους 

Πειραιώτες στον 3ο προκρ. 

γύρο του Champions League 

και στην Μπασακσεχίρ! 



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 Παρασκευή 

• Ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος Α. Σάββα είναι διαθέσιμος για 

συναντήσεις με τους πολίτες του Enfield, κάθε Παρασκευή, από τις 

11.30πμ μέχρι τις 1.00μμ, στο Δημαρχείο του Enfield (Silver Street 

EN1 3XF). Τηλέφωνο: 07943 698 925. 

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 

3 Αυγούστου (Σάββατο) 

• Η Ετήσια Γ.Σ. Αλκυονίδων Η.Β. στην 145 Westdene Crescent, 

Reading RG4 7HD στις 2.00μμ. Θέματα: Έγκριση πρακτικών προ-

ηγούμενης Γ.Σ, έκθεση Οργανωτικής δράσης, έκθεση Οικονομι-

κών, εκλογή νέου Δ.Σ. και άλλα. Τηλ. 01189 472 405. 

4 Αυγούστου (Κυριακή) 

• Η Κυπριακή κοινότητα του Folkestone προσκαλεί τους ομογενείς 

στη Γιορτή και πανήγυρη της Αγίας Φωτεινής της Κυπρίας. Η λειτουρ-

γία θα αρχίσει στις 11πμ. Για περισσότερες πληροφορίες και τηλέ-

φωνα λεωφορείων τηλ. 07950 244 211/07836 218 167. 

• Ο Σύνδεσμος Cypriot Elders οργανώνει εκδρομή στον Χρυσοσώτηρα 

στο Woolwich. Εκκίνηση από τον Ζούρτον, Palmers Green Ν13 στις 

8.00πμ και στις 8.30πμ από τον αστυνομικό σταθμό, Fore Street N9. Αγώ-

γειον £15.00. Για κρατήσεις τηλ. 07720 015 625 και Λεία 020 8804 5973. 

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

Antonis Antoniades
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Γωνιά Παροικιακής ποίησης 

• Todays preparation, determines tomorrow’s 

achievement! 

• Η σημερινή προετοιμασία, προδιαγράφει την 

αυριανή επιτυχία! 

Ερμηνεία: 
Με ταχτική, αγωνιστική διάθεση και τίμια εργασία, εξασφα-

λίζεται το μέλλον!  

Λόγια Νηστεμένα
Ειρήναρχος Στεφάνου

Ο κόσμος επαττάλεψεν τζι’ η αντροπή εχάθην 

στην ατιμίαν την ψευτιάν τζιαι στην κλεψιάν εστάθην 

Ο κόσμος πιον εβρώμησεν τζιαι κοπριές μυρίζει 

του Νώε τον κατακλυσμόν να ’σιει εν καθαρίζει 

Απού φα τζι’ απού γελάσει τζι’ απού εκμεταλλευτεί 

τζιαι την πάντα του να σάσει το κεντί του να σκεφτεί 

Ζούγκλα με τ’ άγρια θηρία ο πλανήτης μας εγίνη 

το ’ναν τ’ αμμάτιν εν έσιει τ’ άλλου εμπιστοσύνη 

Ποιος εν ο φίλος εν ηξέρεις για να τον εμπιστευτείς 

έτυχεν σου μια ανάγκη πάνω του να στηριχτείς 

Εχαθήκαν οι αξίες που ’χαν οι παλιοί τζιαιροί 

πλάσμαν έμπιστον για να ’βρεις πρέπει να κρατείς τζιερί 

Πώς τζιαι γιατί τζιαι ποιος φταίει για το κατάντημά μας 

να νοθεφτεί τζιαι να φτηνίσει τόσον η ποιότητά μας 

Λαλούσιν πως τα γράμματα στον άθθρωπον εν φως 

τωρά πον’ ούλλοι μορφωμένοι λλίος κόσμος εν σωστός 

Αγράμματος ο κόσμος πριν μα ’τουν ο λόος του κοτσιάνι 

ούτ’ έγγραφα γρειάζετουν ούτε σταξιάν μελάνι 

Είσιεν στα στήθη του καρκιάν  γεμάτην καλοσύνη 

τζιαι πίστευκεν εις την τιμήν τζιαι στη δικαιοσύνη 

Περήφανα πορεύκετουν μεσ’ της ζωής τη στράταν 

τζιαι προκοπήν εμύριζεν κάθε παθκιά που πάταν 

Ο κόσμος πιον εστάθηκε στο χρήμα τζιαι στο ψέμα 

να ’σιει να ζιει τζιείνος καλά 

τζι’ ο άλλος αν λυσσιοπεινά ήντα με κόφτει εμένα 

Εν τα ριάλια σήμερα το πλάσμαν που μετρούσιν 

άμαν ριάλια εν έσιεις εν δικλούν να σε δούσιν 

τζιαι καλημέρα να σου πουν εν να δυσκολευτούσιν 

Θωρούν πρώτα την πούγκαν σου για να σε κουβεντιάσουν 

τζι’ αν δούσιν πως εν όφτζιερη εν σου λαλούν με γειά σου 

Εν η αλήθκεια δίχως τους παθκιάν εν παρπατούμεν 

μα την εκτίμησην που πρέπει πας το χρήμα να διούμεν 

Εν χρήσιμα τζιαι αναγκαία στης ζωής μας τον ρυθμόν 

μα δοξάζει τα ο κόσμος περίτου τζιαι που τον Θεόν 

Εν ο ππαράς του σατανά π’ άμαν σε ρέξει σιέρι 

γένεσαι κλέφτης τζιαι φονιάς τζι’ ούτε κανανέναν πιον πονάς 

όσον τζι’ αν υποφέρει

Εχαθήκαν οι αξίες
Της Κούλλας Μαυρομμάτη (Λύση)
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Ένα και να Καίει (1986)  

ΠΕΜΠΤΗ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  22:05 Κωμωδία με τους 

Νίκο Ρίζο, Μάρκο Λεζέ, Σάββα Τάσσιο, Λίλη Ντερ-

τιμά, Ηλία Κωνσταντίνου, Βέρα Γκούμα, Νίκο Τσα-

χιρίδη και Ντέπη Παναγιωτάκη. 

Ο Τόλης είναι πρόεδρος μιας το-

πικής ποδοσφαιρικής ομάδας 

και ο Ηλίας πρόεδρος μιας άλ-

λης. Οι δύο ομάδες και οι πρό-

εδροι τους είναι αιώνιοι αντίπα-

λοι. Αλληλοφαγώνονται για το πρωτάθλημα. 

Παράλληλα ο Τόλης είναι ερωτευμένος με την 

αδελφή του Ηλία, την Ευλαμπία. Όταν κάποτε απο-

φασίζει να την ζητήσει σε γάμο από τον Ηλία, φαί-

νεται ότι η αιώνια διαμάχη θα πάρει κάποιο τέλος. 

Όμως τα πράγματα μπερδεύονται και πάλι όταν ο 

Τόλης ζητά αντί για προίκα δύο από τους καλύτερους 

παίκτες από την ομάδα του Ηλία.  

Τον Αράπη κι αν τον Πλένεις (1973)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  21:30 Κωμωδία με 

τους Κώστα Βουτσά, Νίκο Ρίζο, Ελιά Καλλιγεράκη, 

Γιώργο Μοσχίδη. Ο Αντώνης εργάζεται γκαρσόνι 

στο καφενείο του Γιώργου. Είναι πολύ εργατικός, 

αλλά οι εισπράξεις του δεν του επιτρέπουν να βλέπει 

το μέλλον με αισιοδοξία. Η Ρούλα, το φλερτ του, τον 

αγαπάει ακόμη και φτωχό, αλλά ο αδελφός της, ο 

Καπετάνιος, δεν θέλει να ακούσει κουβέντα για έναν 

τέτοιο δεσμό. Ανάμεσα στους πελάτες του Αντώνη 

έρχεται στο καφενείο και ένας Μαύρος, πάντα κα-

λοντυμένος, που αφήνει μεγάλο πουρμπουάρ. Για 

τον Αντώνη, ο πελάτης του αυτός, ο καλύτερος που 

έχει, πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλωμάτης. Έτσι 

ξαφνιάζεται όταν μαθαίνει ότι είναι υπηρέτης και ότι 

οι μαύροι υπηρέτες είναι ακριβοί, επειδή είναι της 

μόδας. Ο Αντώνης μαθαίνει ότι εύκολα, μ´ ένα απλό 

βάψιμο, ένας λευκός μπορεί να γίνει... μαύρος και 

αποφασίζει να πιάσει δουλειά στο σπίτι ενός εφο-

πλιστού ως... μαύρος..  
Κλασική Περίπτωση Βλάβης (1987)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 22:55 Κωμωδία με 

τους Κώστα Τσάκωνα, Μάγδα Τσαγκάνη, Μίνα Πα-

παζαφειροπούλου, Τάσο Κωστή και Βέτα Μπετίνη. 

Οι περιπέτειες δύο μαστόρων, οι οποίοι καταστρέ-

φουν με απίστευτο τρόπο τις συσκευές που ανα-

λαμβάνουν να επισκευάσουν, επιδεικνύοντας πα-

ράλληλα θρασύτατη συμπεριφορά στους πελάτες.  

Στις Γυναίκες Λέμε ναι (1987)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  20:35 Κωμωδία με τους 

Κώστα Βουτσά, Γκέλυ Γαβριήλ, Θεόδωρο Σιριώτη, 

Τρίφωνα Παπουτσή, Δημήτρη Πετράτο και Αντώνη 

Τρικομηνά. Ο Κώστας Βουτσάς είναι πρόεδρος μιας 

εταιρείας καλλυντικών στην οποία κυκλοφορούν 

πολλές όμορφες γυναίκες. Λόγω της αδυναμίας του 

στο γυναικείο φύλο, αδυνατεί να αντισταθεί στον 

πειρασμό....Όμως η γυναίκα του αντιλαμβάνεται τις 

ατασθαλίες του και αποφασίζει να του κάνει την ζωή 

δύσκολη κάνοντας του αντίποινα. Εκείνος, στον 

φόβο μην χάσει την αγαπημένη του σύζυγο, αρχίζει 

την παρακολούθησή της με διάφορους τρόπους.  

Το Φτωχόπαιδο (1964)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  22:05 Αισθηματική ται-

νία με τους Θάνο Λειβαδίτη, Μέμα Σταθοπούλου, 

Ελένη Ζαφειρίου, Λαυρέντη Διανέλλο και Έφη Οι-

κονόμου.Η όμορφη κόρη ενός μεγαλοεπιχειρηματία 

νιώθει μόνη και δυστυχισμένη. Ο πατέρας της απο-

φασίζει να την βοηθήσει, χωρίς να το αντιληφθεί 

όμως η περήφανη κόρη του, ‘’αγοράζοντας’’ της έναν 

αριστοκράτη γαμπρό. Δράματα και έρωτες χωρίς 

ανταπόκριση χειροτερεύουν την κατάστασή της.  

Έλα Τώρα που Λείπει ο Άντρας μου (1986)  

KYΡIAKH 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  20:40 Κωμωδία με τους 

Σωτήρης Τζεβελέκο, Στέλλα Κωνσταντινίδου, Βλάση 

Μπονάτσο, Βάνα Μπάρμπα, Δήμητρα Νομικού, 

Μαίρη Χαλκιά. Ο φύλακας ενός εργοστασίου δια-

σώζει κάποια χαρτιά από τη φωτιά που το έκαψε, 

τα οποία προσπαθούν να του τα πάρουν οι δύο 

ιδιοκτήτες, για τους δικούς του λόγους ο καθένας.  

Γκόλφω (1955)  

KYΡIAKH 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  22:00   Ένα μελόδραμα 

από τα πρώτα του Ελληνικού Κινηματογράφου, ιστο-

ρικής αξίας με τους Γ.Γαληνό, Α.Βαλάκου κ.ά. Ο Τά-

σος και η Γκόλφω αγαπιούνται. Παράλληλα η πλού-

σια Σταυρούλα αγαπά τον Τάσο και θα προσπαθήσει 

με οποιοδήποτε τρόπο να τον κάνει δικό της.   

6 με Έξι (1999)  

ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  21:40 Κοινωνική ταινία 

με την Α. Αθανασιάδου, Γ. Νινιό 

κ.ά. Ένας τραγουδιστής προ-

σπαθεί να καταξιωθεί στο 

χώρο χωρίς την παραμικρή 

υποχώρηση σε ό,τι αφορά τα 

"πιστεύω" του και την προσω-

πική του ζωή. Όμως, τα κυκλώ-

ματα του τραγουδιού έχουν διαφορετική γνώμη.  

Παλικάρι στα Θρανία (1987)  

ΤΡΙΤΗ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  20:50 Κοινωνική ταινία με 

τους Β. Τσάγκλο, Π. Μιχαλόπουλο κ.ά. Ένας επαρ-

χιώτης καθηγητής που περιμένει χρόνια το διορισμό 

του αποφασίζει να εργαστεί σε ιδιωτικό λύκειο στην 

Αθηνά. Οι εκεί κακομαθημένοι και φραγκάτοι μαθη-

τές αποφασίζουν με ύπουλους τρόπους να τον εκ-

διώξουν από το σχολειό...

www.hellenictv.net 
t: 020 8292 7037
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ΠΕΜΠΤΗ 1 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: 

Wine Festival 2019 - Ομιλίες: 
- Πάμπος Χαραλάμπους, 
- Επ/πος Τροπαίου Αθανάσιος, 
- ΑΚΕΛ Αλέκου Χρήστος, 
-Ύπ. Αρμοστής Ε.Ευρυβιάδης, 
- Γεν. Πρόξενος Θ. Γκότσης 

22:05 Ελληνική Ταινία: 
Ένα και να Καίει  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 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: 

Εθνικό Μνημόσυνο Για τους 
Πεσόντες του 1974 της ΕΔΕΚ 
και του Συνδέσμου Συγγενών 
Πεσόντων Αντιστασιακών 

21:30 Ελληνική Ταινία: 
Τον Αράπη κι αν τον Πλένεις  

22:55 Ελληνική Ταινία: 
Κλασική Περίπτωση Βλάβης  

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 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.  

19:45 Με τον Φακό του Hellenic TV: 
Ιερά Πανήγυρις των Αγίων 
Δώδεκα Αποστόλων 

20:35 Ελληνική Ταινία: 
Στις Γυναίκες Λέμε Ναι 

22:05 Ελληνική Ταινία: 
Το Φτωχόπαιδο  

ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  
12:00 Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:10 «Διαλέγω Καριέρα» 

με την Ελευθερία Σωφρονίου 

20:30 «Πρόσωπα» 
με τον Βασίλη Παναγή 

20:40 Ελληνική Ταινία: Έλα Τώρα 
που Λείπει ο Άντρας μου 

22:00 Ελληνική Ταινία: Γκόλφω  
ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  
10:00 Ειδήσεις 
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: 6 με Έξι 
23:00 Το ταξίδι της ζωής με την 

Άντζυ Λουπέσκου, 
Διαισθητική Ψυχολόγο και 
Υπνοθεραπεύτρια  

ΤΡΙΤΗ 6 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 

20:50 Ελληνική Ταινία: 
Παλικάρι στα Θρανία 

22:20 Με τον Φακό του Hellenic TV: 
Go Greek  

ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Ο Μάριος Καμιναρίδης 

παρουσιάζει τον Ανδρέα 
Βύρα, Δήμαρχο Λάρνακας & 
Πρόεδρο της Ένωσης Δήμων 

20:40 Ελληνική Ταινία: 
Το Αγόρι που Αγαπώ 

Με τον Φακό του Hellenic TV: 
22:00 Με τον Φακό του Hellenic: 

Ελληνικά Σχολεία Απ. 
Βαρνάβα - Τελική Γιορτή

ΠΕΜΠΤΗ 1/8 
06.00 Όμορφη μέρα 

κάθε μέρα 
07.30 Ιστορίες του Χωρκού 
08.00 ΤΕΤΡΑΛΟΓΙΑ: ΕΣ ΓΗΝ 

ΕΝΑΛΙΑΝ «ΠΥΡΦΟΡΑ ΓΗ, 
ΑΙΜΑ ΠΟΥ ΡΕΕΙ» 

09.00 «Κεφαλονιά Το στολίδι 
του Ιονίου» 

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   
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/8 
06.00 Όμορφη μέρα 

κάθε μέρα 
07.30 Ιστορίες του Χωρκού 
08.00 ΤΕΤΡΑΛΟΓΙΑ«Η ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ 

ΕΝ ΦΥΛΗ ΣΥΝΟΤΖΙΑΙΡΗ 
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» 

09.00 «Παναγία Τσαμπίκα» 
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές (Ε) 
14.30 Μανώλης και Κατίνα 
(Ε) 
15.00 Happy Hour (Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα (Ε) 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια   
ΣΑΒΒΑΤΟ 3/8 
06.15 Βήματα στην άμμο (Ε) 
06.45 Καμώματα 

τζι Αρώματα 
08.30 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
10.35 Ντοκιμαντέρ 

«Ο Μακάριος, Μνήμη 
και Μνημοσύνη» (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 «Το 

τυχερόν του καθανού» 
16.50 Road Trip (Ε) 
17.20 Πεταλούδα (Ε) 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Σάββατο κι Απόβραδο   
ΚΥΡΙΑΚΗ 4/8 
06.00 Συναυλία 

Νίκου Πορτοκάλογλου 
08.10 Καμώματα  

τζι Αρώματα (Ε) 
09.10 Road Trip (Ε) 
09.30 Χωρίς Αποσκευές (Ε) 
10.10 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 «Το 

τυχερόν του καθανού» 
16.50 Χωρίς Αποσκευές (Ε) 
17.20 Πεταλούδα (Ε) 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Τετ Α Τετ   
ΔΕΥΤΕΡΑ 5/8 
06.00 Όμορφη μέρα 

κάθε μέρα 
08.00 Καμώματα 

Τζι Αρώματα (Ε) 
08.30 Ιστορίες του Χωρκού 
09.30 Μανώλης και Κατίνα 
10.30 Θαλασσογραφία (Ε) 
11.00 Με το πέρασμα 

του χρόνου (Ε) 
12.00 Ειδήσεις 
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 6/8 
06.00 Όμορφη μέρα 

κάθε μέρα 
08.00 Καμώματα 

Τζι Αρώματα (Ε) 
08.30 Ιστορίες του Χωρκού 
09.30 Μανώλης και Κατίνα  
10.30 Θαλασσογραφία (Ε) 
11.00 Με το πέρασμα 

του χρόνου (Ε) 
12.00 Ειδήσεις 
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)  
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/8 
06.00 Όμορφη μέρα 

κάθε μέρα 
08.00 Καμώματα 

Τζι Αρώματα 
07.30 Ιστορίες του Χωρκού 
09.30 Μανώλης και Κατίνα  
10.30 Θαλασσογραφία (Ε) 
11.00 Με το πέρασμα 

του χρόνου (Ε) 
12.00 Ειδήσεις 
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 
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
he main concern and 

complete, firm strategic 

pursuit of Greece’s       

external policy is an end to 

the Turkish occupation, 

stated Monday Greek Prime 

Minister Kyriakos Mitsotakis. 

He also expressed hope that 

a new framework of understan-

ding will ensue from President 

Nicos Anastasiades’ meeting 

with Turkish Cypriot leader 

Mustafa Akinci, on 9th August, 

“that will allow for some pro-

gress” for Cyprus. 

Mitsotakis was speaking         

to the press after his talks in        

Nicosia with President Nicos 

Anastasiades, in the framework 

of his official visit to the island. 

Referring to the Cyprus   

problem, he said he reiterated 

to President Anastasiades that 

“the main concern and complete, 

firm strategic pursuit of Greece’s 

external policy is an end to the 

Turkish occupation.”  

Expressing satisfaction for 

the forthcoming meeting bet-

ween Anastasiades and Akinci, 

Mitsotakis said he is cautiously 

optimistic that a new framework 

of understanding will ensue that 

will allow for progress to be 

achieved on the major issue. 

The Greek Prime Minister 

also said that he made it once 

more clear that the Cyprus 

problem cannot be settled  

without the full abolition of the 

anachronistic system of guaran-

tees and the withdrawal of 

Turkish occupying troops from 

the island. 

He added that he will await 

with interest to be informed by 

President Anastasiades on the 

outcome of the meeting on      

August 9. 

On his part, President      

Anastasiades said he will meet 

Akinci with determination and 

positive political will, “looking 

forward as Cypriots, to work to 

find a solution that will primarily 

serve the interests of all        

Cypriots.” 

He also said that it is a       

common position that the           

resumption of the talks requires 

the active contribution of         

Turkey in creating the necessary 

climate, ending its illegal actions 

within Cyprus’ EEZ, as well as 

any plans in the fenced off area 

of Famagusta which instead of 

building confidence, they pro-

mote a sense of suspicion and 

mistrust in relation to the real 

intentions of the other side.” 

The two men also referred to 

Turkey’s provocations within 

Cyprus’ Exclusive Economic 

Zone (EEZ). 

The Greek Prime Minister 

said that they discussed ways 

of concerted reaction to          

Turkey’s intensified provocative 

behaviour. He noted that it is 

not a reaction limited just to the 

excellent cooperation between 

Greece and Cyprus.  

“It is a reaction which concerns 

the EU since the matter is not 

just about the sovereign rights 

of one of its member states but 

also EU energy policy and its 

need to diversify its energy 

sources in the Eastern Mediter-

ranean basin.” 

In the framework of Euro-

pean institutions, Mitsotakis 

said, “Cyprus should consider 

Greece’s support as granted, 

so that intensified Turkish pro-

vocative behaviour will receive 

the corresponding reaction,        

always at a European level.” 

On his part, President Anas-

tasiades expressed his warm 

thanks for Greece’s “strong sup-

port on dealing with Turkey’s        

illegal activities.”  

At the same time, he noted, 

“it was jointly determined that it 

is our duty and obligation to   

defend international legitimacy 

and the sovereign rights of an 

EU member state, on the basis 

of European acquis and inter-

national law and it is with         

particular satisfaction that we 

welcome EU decisions.” 

Anastasiades and Mitsotakis 

also spoke of how important the 

trilateral cooperation mechanisms 

Cyprus and Greece have estab-

lished in the Eastern Mediterra-

nean region are. 

It is a positive precedent,  

Mitsotakis said, adding that    

“the participation in these         

discussions of other important, 

strategic players who have a 

strong interest in the Eastern 

Mediterranean, is a development 

which is extremely welcome.” 

Anastasiades said that         

during their talks they recon-

firmed their will to have joint   

actions in the Eastern Mediter-

ranean, to enhance initiatives 

which have been promoted 

jointly through the trilateral        

cooperation they have estab-

lished with Egypt, Israel, Leba-

non, Jordan and Palestine. 

“Our goal is none other than 

upgrading regional coopera-

tion, dialogue, peaceful and 

creative co-existence, aiming   

to the make the most of the   

prospects ahead especially in 

the energy sector,” he added. 

President Anastasiades further 

reiterated that the network of 

cooperation developed is 

“against no-one and excludes 

no neighbouring country.” On 

the contrary, he added, it estab-

lishes cooperation and enhances 

a common goal for peace,        

security and stability in the      

particularly vulnerable region     

of the Eastern Mediterranean. 

T
he Council of Ministers decided to launch in the   

coming September an excavation programme for 

Greek Cypriot missing persons killed during the          

intercommunal fighting at Tyllyria in the north western part 

of Cyprus. 

In a written statement, Presidential Commissioner Photis 

Photiou said the excavations aim to find the remains of Greek 

Cypriots, hospital staff and national guardsmen who were in a 

temporary hospital at Pachyammos that was bombed by the 

Turkish air force with napalm incendiary bombs in August 1964, 

as well as another two sites where people killed by the          

bombings are believed to be buried. 

“The hospital staff and soldiers that were hospitalised there 

lost their lives in a horrific way during the bombing of the       

hospital which was totally destroyed,” Photiou said. 

The Presidential Commissioner also said burned human        

remains have been collected from the debris in the site of the 

destroyed hospital, noting however that the exact number of 

wounded persons hospitalised at the time the bombing took 

place is not known. 

Photiou presided over a meeting between representatives of 

the competent services at the Presidential Palace aiming at      

designing and coordinating the excavations. 

He also noted that the excavations take place in the context 

of the Republic of Cyprus’ exhumation and identification         

programme in the government-controlled areas and will be        

carried out by Cypriot scientists while the genetic examinations 

will be carried out by the Cyprus Institute of Genetics and        

Neurology. 

These cases, he noted, are not included in the bi-communal 

Committee of the Missing Persons’ list and are not associated 

with the CMP’s exhumation programme. 

“As the case with other exhumations and identifications          

carried out in the context of the Republic of Cyprus exhumation 

and identification programme, these efforts have purely humani-

tarian nature," Photiou added. 

“As the government and the state we believe we have a legal 

and moral obligation to deliver the identified remains to their 

families so that they could proceed with a decent burial accord-

ing to our religion and tradition,” the Presidential Commissioner 

concluded. 
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Mitsotakis: The end of Turkish 
occupation a top priority

Excavations for  
Greek Cypriot missing  
persons in Tylliria 



B
ritish Airways customers 

are still facing the prospect 

of disruption to summer 

holidays after the airline failed 

in a legal bid to block strikes by 

pilots. 

Speaking after the Court of 

Appeal dismissed BA's challenge 

to the legality of the ballot, the 

Balpa union said it would not 

announce strike dates yet to 

allow further talks at the conci-

liation service, ACAS. But it 

warned the airline it would have 

to make concessions in its        

approach to the long-running 

pay row by the end of the week. 

By law, the union has to give 

14 days' notice of any strike 

dates before any action could 

hit services. It means that any 

holidays completed within the 

next fortnight, at least, will be 

safe from any disruption. 

BA went to court last week 

after pilots voted 93% in favour 

of strikes. The union has been 

in talks since last November 

over a new three-year pay deal. 

It wants a profit share and share 

save scheme too. 

BA has offered an 11.5%         

increase over the term - in line 

with rises offered to other 

workers. 

Balpa general secretary, 

Brian Strutton, said: "BA's          

attempt to defeat the democratic 

view of their pilots in court, 

rather than deal with us across 

the negotiating table, has sadly 

wasted huge amounts of time 

and money that could have 

been put into finding a peaceful 

resolution. 

"Now the window for negotia-

tion and compromise is closing 

fast. BA need to wake up to       

reality." 

He added: "BALPA wants to 

resolve this matter through        

negotiation and so we are not 

announcing strike dates. Instead, 

we have called on BA to hold 

further talks at ACAS and they 

have agreed to meet at ACAS 

today and for the rest of this 

week for one last try to resolve 

this dispute by negotiation. We 

have spent four days in talks at 

ACAS already, and BA refused 

to move their position one iota." 

The airline's barrister told the 

High Court last week that the 

proposed action is designed to 

cause "the maximum in disrup-

tion" and could cost the airline 

up to £40m a day. 

The airline's statement said it 

was "sorry" for the distress 

caused to customers by the 

threat of strikes. It read: "While 

no strike dates have yet been 

issued by Balpa, and they are 

required to give us 14 days'      

notice of any intention to call 

strike action, we ask our cus-

tomers to review their contact 

details by visiting ba.com, or by 

contacting their travel agent. 

"We continue to pursue every 

avenue to find a solution to 

avoid industrial action and       

protect our customers' travel 

plans. 

"Our proposed pay deal of 

11.5% over three years is fair, 

and by contrast to Balpa, has 

been accepted by the members 

of the Unite and GMB trade 

unions, which represent nearly 

90% of all British Airways         

colleagues."
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British Airways loses bid to halt 
pilots strike

Federation congratulates 

Theresa Villiers

T
heresa Villiers, MP for 

Chipping Barnet since 

2005, is the new Secre-

tary of State for Environment, 

Food and Rural Affairs, replacing 

Michael Gove in Boris Johnson’s 

new cabinet. 

President of the National 

Federation of Cypriots in the     

UK, Christos Karaolis, has       

sent a congratulatory email to          

Ms Villiers and the Federation 

encourages everyone in the 

community to send the following 

email, or similar, to show support 

for her work for Cyprus and our 

community: 

 

Dear Ms Villiers, 
Congratulations on your        

re-appointment to Cabinet as  
Secretary of State for Environ-
ment, Food and Rural Affairs. I 
am sure that you will make a 
positive difference in this area 
and I know that you have been 
working hard to protect green-
belt areas, parks and local       
heritage in Chipping Barnet. 

I also wanted to thank you for 
your longstanding, vocal and 
passionate support for our UK 
Cypriot community, enhancing 
the ties between the UK &         
Cyprus and campaigning for         
a Free, United Cyprus where 
Cypriots of all ethnic back-
grounds (Greek Cypriot, Turkish 
Cypriot, Maronites, Armenians 
and Latins) can live peacefully 
and prosper together. 

We are also grateful for your 
other work such as improving 

school standards in Barnet, 
supporting local businesses 
and better NHS services. 

Yours sincerely, 
 

The Federation has also 

written to the new Prime      

Minister, Boris Johnson MP, 

and the new Foreign Secretary, 

Dominic Raab MP, to express 

its congratulations. 

Theresa Villiers is a Conser-

vative MP serving as Secretary 

of State for Environment, Food 

and Rural Affairs. 

She was born in Norfolk in 

1968 and has been the MP for 

Chipping Barnet for four years. 

A former barrister, Villiers 

studied law at the University of 

Bristol, graduating with a first 

class honours degree. She then 

went on to gain a Bachelor of 

Civil Law postgraduate degree 

from Oxford. 

In 2005, Villiers was promoted  

to the Shadow Cabinet by 

David Cameron after just seven 

months in the UK Parliament, 

as Shadow Chief Secretary to 

the Treasury. 

In 2007 she became Shadow 

Secretary of State for Trans-

port. 

Under the Coalition govern-

ment in 2010, she was     

appointed to the Privy Council 

and became Minister of State 

for Transport. 

Villiers was appointed to the 

Cabinet as Secretary of State 

for Northern Ireland from 2012 

to 2016.

Alambritis signs letter to Boris Johnson 
calling for more funding for councils
M

erton’s Cypriot council 

leader has joined with 

other Labour Leaders 

from across England and Wales 

to call on Boris Johnson, the 

new Prime Minister, to end cuts 

to local government.  

Tory cuts mean councils have 

lost 60p out of every £1 that the 

last Labour Government was 

spending on local government 

in 2010. Pressures on councils 

are increasing – adult social 

care is crumbling, more children 

are being taken into care than 

ever before, and there is a dire 

shortage of council housing. 

Hard-working council staff who 

deliver our services have lost 

the equivalent of £1 out of every 

£5 they earned before, and       

are now the lowest paid in the 

public sector. Merton Council 

has lost over £70m in funding 

since 2010. 

The letter has been signed by 

over 100 Labour Council Leaders 

from England and Wales and it 

calls on the new Prime Minister 

to immediately invest £2bn in 

children’s services and £2bn in 

adult social care, reverse the 

changes to the council funding 

formula that have forced the 

biggest cuts on the most           

deprived areas, and pledge to 

use the Spending Review to      

restore council funding to 2010 

levels over the next four years. 

Stephen Alambritis, Leader of 

Merton Council, said: “This 

letter has my full support. Along 

with other Labour Council 

Leaders I am calling on the new 

Prime Minister to immediately 

invest £2bn into children’s servi-

ces and £2bn into adult social 

care, as well as using the        

upcoming Spending Review to 

restore funding to local govern-

ment to 2010 levels over the 

next four years.” 

“We are delivering a powerful 

message to the Prime Minister 

and Chancellor that councils 

simply cannot take any more 

cuts. Further cuts to local        

government by central govern-

ment will mean that there will 

be devastating effects for          

children at risk, disabled adults, 

and vulnerable older people, as 

well as on community services 

up and down the country.”



 19      | Thursday 1 August 2019

T
he  first National Geogra-

phic Traveller Food Festival 

at Islington’s Business      

Design Centre on Saturday 20th 

and Sunday 21st July attracted 

6,000 visitors in total over the two 

weekend days.  

The Greek National Tourism 

Organisation stand, Stand B11 

was dedicated to Greece’s cuisine 

and wines with co-sponsors from 

the wines of Northern Greece. 

Regional tourism bodies included 

the Attica Region, Thessaloniki 

Tourism, the Region of Crete and 

the South Aegean. Metaxa, also 

provided a mixologist and there 

were food samples on the stand 

itself.  

Sympossio chefs,  George 

Chatzopoulos and Ioannis Rodo-

kanakis from Aldemar Resorts in 

Crete and western Greece res-

pectively, showcased the cuisine 

from these two areas of Greece 

during two masterclasses at the 

Cinnamon Theatre, on Saturday 

and Sunday, presented by Yase-

men Kaner-White. Sympossio is 

an annual interactive cooking 

event that over the last 10 years 

has travelled to 20 countries and 

more than 50 destinations. In the 

UK & Ireland alone, Sympossio 

has hosted over 1,200 travel trade 

participants learning to cook 

Greek. Menus for each year can 

be found on www.sympossio.gr 

Over 140 people attended the 

two Sympossio masterclasses 

sampling three courses of Greek 

cuisine. On Saturday at 12:30 the 

masterclass was Cretan cuisine 

consisting of courgette flower 

stuffed with rice and ‘Galeni’cream 

cheese, followed by a Cretan 

burger made of fried ‘xinohondros’, 

‘apaki’, Cretan graviera cheese, 

raisins and drops of ‘petimezi’ 

(grape syrup) served on pita 

bread, rounded off by a dessert 

of ‘Tiganites’ (fried parcels filled 

with sweet ‘mizithra’ cheese),  

caramelized apricots and cooked 

in ‘Soumada’ (Cretan almond      

liquor) with sprigs of fresh rose-

mary.  

On Sunday at 13:40 the master-

class showcased Western Greece 

with marinated courgette ribbon 

salad with a citrus sauce, smoked 

eel and grated ‘botargo’, followed 

by aromatic chicken meatballs in 

a classic tomato sauce on a     

bed of vegetable ‘trachanas’ and       

‘Andritsena’ and feta cheese 

foam, finishing with a dessert that 

consisted of a generous dollop of 

Greek yogurt, topped with grape 

spoon sweet and caramelized 

walnuts.  

The emphasis on all of the 

dishes prepared and cooked by 

Chef George Chatzopoulos and 

Chef Ioannis Rodokanakis was 

on good quality ingredients, 

sourced locally in Crete and West-

ern Greece, to produce dishes 

that are both healthy and reflect 

the local specialities of Greece, 

in particular Cretan cuisine, which 

is renowned world-wide for its 

health benefits that promote       

longevity. 

“Whilst we cannot claim that 

Greek cuisine will ensure eternal 

life even though we consider it to 

provide the elixir of life, we were 

able to introduce, to visitor to this 

first National Geographic Traveller 

Food Festival, new ideas to      

classic dishes and cuisine 

created by our talented chefs. 

We’re delighted that the event 

was successful and that so many 

Londoners were able to sample 

Greek cuisine as they may have 

not done so before. Now we look 

forward to welcoming many more 

UK visitors to our shores, espe-

cially as the summer season       

begins in earnest” concluded Alex-

andros Angelopoulos, Executive 

Director for Aldemar Resorts.  

At the end of the second day 

the two Greek chefs had two 

books by Gennaro signed by     

this chef who proclaimed that        

he loves Greece and all things   

Greek: “una faccia, una razza,” 

he proclaimed!    

Gennaro Contaldo, is an Italian 

chef and restaurateur, known for 

his association with his protégé, 

Jamie Oliver, and his partnership 

with fellow Italian chef Antonio 

Carluccio and their BBC Two tele-

vision series Two Greedy Italians. 

Greek cuisine masterclasses 
at first National Geographic 
Traveller Food Festival

Enthronement of the new  
Archbishop of Thyateira and GB

O
n Saturday 27th July 2019, a large 

crowd attended the Enthronement 

of the new Archbishop of Thyateira 

and Great Britain Nikitas at the Greek       

Orthodox Cathedral of the Holy Wisdom, 

Moscow Road in Bayswater. 

The event was watched live by thousands 

on the internet and screens were placed 

around the Church and at the Royal           

Lancaster Hotel banqueting hall in Central 

London where a lunch took place later. 

At the Enthronement, Ecumenical         

Patriarch Bartholomew was represented by 

Metropolitan of France, Emmanuel, who 

also addressed the new Archbishop of 

Thyateira. 

The new Archbishop of Thyateira thanked 

Ecumenical Patriarch Bartholomew, who 

sent him to undertake the leadership of        

the Church of Great Britain and Ireland,       

assuring that he shall always remain loyal 

to the Phanar. 

“I come to Great Britain in a time that the 

world is shaken by many inequalities and 

sufferings. For this reason, my priority is to 

cooperate all together, people and clergy, 

so as to hold the pilot light of Orthodoxy 

burning in Great Britain, and renew this light 

with a genuine and undistorted oil, i.e. the 

oil of Orthodox Faith”, stressed, inter alia, 

Archbishop Nikitas. 

During his speech, the new Archbishop 

also addressed the Deputy Foreign Minister 

responsible for Greeks Abroad, Mr. Antonis 

H. Diamataris, as follows: “We may be          

expatriates, but our heart beats in Greek 

pulse, Greek blood runs in our veins”. 

Finally, the Archbishop addressed the 

Representative of the Republic of Cyprus 

stressing the following: “Mr. Evriviadis, we 

shall always stand by your side, in the     

struggle of the suffering Cyprus to find a 

sustainable solution to the Cyprus             

problem”. 

He also thanked his predecessor          

Archbishop Gregorios for laying a solid 

foundation for him to continue. 

Speeches continued over lunch from 

Louis Loizou, a Trustee of the Archdiocese 

of Thyateira and Great Britain, Marios           

Minaides, President of the Greek Orthodox 

Communities in the UK, Euripides L              

Evriviades, High Commissioner Republic of 

Cyprus to the UK and Antonis Diamantaris, 

Publisher Deputy MInister for Expatriate 

Greeks. 

There was also a thank you speech from 

the new Archbishop. 

 

Photos: Alexios Gennaris 

B
evelini, the happy, 

healthy, Mediterranean 

food product company, 

has donated the sum of £250 

to one of the Mayor of Enfield’s 

chosen charities, the UK Thalas-

saemia Society. 

The presentation took place 

at the Simply Mediterranean 

grocery and coffee deli bar in 

London Road, Enfield who are 

one of Bevelini’s stockists. 

The cheque was presented to 

the Mayor of Enfield, Councillor 

Kate Anolue by Vas Sideras 

from Bevelini. Also in atten-

dance was the young mayor of 

Enfield Okan Gurhan, Enfield 

Councillor Maria Alexandrou, 

and Chair of the Palmers Green 

Business Association Costas 

Georgiou. 

The UK Thalassaemia Society 

supports people affected by  

thalassaemia, a genetic blood 

disorder which requires lifelong 

blood transfusions and various 

other medical treatment. The 

charity offers support, advice, 

counselling and distributes         

information encouraging blood 

screening. It also organises 

conferences for patients and 

health professionals to keep 

them up to date on the latest 

treatments available.

Bevelini donates to Mayor of Enfield’s charity
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Why is Business  
Insurance important?

Andy Patikis 

Oncover  
Insurance  

Services Ltd  
is regulated  

by the  
Financial  
Conduct  
Authority

B
usiness insurance can be a complex  

subject, with many internal variables       

that need to be examined before a wise 

decision can be made. For this reason, anyone 

considering business insurance should first seek 

the advice of a reputable broker.  

As with most insurance types, business           

insurance is used to protect the business and 

the business owner should unforeseen events 

happen to the business. The trick is to make 

sure that your business is covered for those 

events that are most likely to happen and to 

never find yourself unprotected, which might 

lead to the financial collapse of the business. 

Business insurance can be purchased to 

cover virtually every aspect of the business. For 

example, most business owners have a policy 

that protects them should they lose their          

business property. Fire and theft insurance 

would be two means of doing this. Business 

owners may also want to protect their inventory 

and their equipment. As well, they most often 

want to have some form of protection in case an 

employee is injured on the job.  

The types of business insurance and the 

levels of coverage are often determined by         

the type of business itself, but it can also be             

influenced by lenders who hold portions of the 

business as security against loans that may 

have been made to the business in the            

past. Lenders who have financed expensive              

machinery or other types of equipment will often 

want the business owner to have some form         

of insurance on the machinery. This use of          

insurance helps to protect the lender as well as 

the business owner should loss occur to the         

insured item. 

At the very minimum, you want to make sure 

that your personal liability is covered by some 

form of business insurance. Ignoring this may 

cost you everything that you have worked for 

and earned. 

 

Insuring your  

rental property correctly 
 

There have been a number of stories in recent 

months about how landlords have suffered 

costly damage to their rental properties and 

have not been covered by their insurance          

policies. Such stories highlight the importance 

of carefully scrutinising what is and isn’t covered 

in your landlord’s insurance policy. 

Following an argument, an angry tenant        

left his property owner with £17,000 worth of        

damage. The destruction included abusive       

graffiti, animal faeces and vandalised fixtures 

and fittings, which the Blackpool landlord       

believed may have been caused by intentionally 

breeding dogs in a ‘makeshift cot’. The landlord 

was not fully covered, as his policy excluded 

damage caused by tenants and animals. 

There are several common exclusions that 

come with landlord policies. Accidental damage 

is not always excluded, but cover is inconsistent 

from one insurer to the next. Some policies          

include damage caused by children, for exam-

ple, whilst others do not. 

Many accidental damage clauses can be         

extended to offer additional cover. Remember, 

though, that your tenants should insure their 

own belongings – you are only obliged to ensure 

the structure of the building and any belongings 

you provide as part of the tenancy. 

Animals: Chewing, fouling, scratching and 

tearing damage caused by animals are, as the 

unfortunate property owner from Blackpool 

found out, often not covered. 

Sometimes damage caused by attempts at 

amateur repairs will not be covered. This might 

also include damage caused by cleaning.       

Insurers often will not cover damage unless the 

job was completed professionally, but a profes-

sional trader should also have professional         

indemnity and public liability insurance. 

Malicious damage by your tenant (or by 

anyone when the property is vacant) is 

frequently excluded.  

Where an insured peril might be covered but 

this can be argued to be as a result of malicious 

damage, an insurer may reject the claim. For       

instance, water damage may be covered, but        

if the damage was the result of the tenant          

deliberately vandalising the water pipes it may 

not be. 

Please call us on 02076 912 409 for an         

appropriate quotation.

Insurance making sense...
ADVERTISING FEATURE  

The estate agents with honesty at their core 

W
hat is home reposses-

sion? If you continue 

to not meet your mort-

gage repayments, then worst-

case scenario, your home could 

be repossessed. 

If your lender has tried to 

help you but all options fail, or 

perhaps you haven’t let them 

know about your situation at all, 

then your lender has the right  

to take your home from you. 

Often, the house will be put up 

for auction in order to sell it as 

quickly as possible. If they don’t 

get enough money from it to 

pay your outstanding mortgage 

balance off, then unfortunately, 

you will continue to be chased 

for the rest of the money. If your 

home is repossessed, your name 

will be permanently on a register 

which will make it extremely hard 

to ever get a mortgage again. 

If you can see your situation 

heading down the repossession 

route, it’s best to consider       

selling the house yourself (as 

we mentioned earlier), as you’re 

likely to get more money for it 

then the lender will at an auction. 

Once it’s sold, you can then 

move into a cheaper property, 

or rented housing. 

 

Budget planning 

Our preferred choice, and no 

doubt yours too, would be to 

avoid finding yourself in arrears 

in the first place. How can you 

do this? By taking a closer look 

at your finances. 

Look at how much money 

you have coming in a month 

and make a list of all the out-

goings you can possibly think 

of. Obviously, bills are bills and 

will always need to be paid, but 

hopefully, this will highlight       

any flexible outgoings you have   

and areas where you could      

potentially cut back on, for         

instance socialising or food 

shopping. Using a budget 

planner can certainly help get 

you started with this. 

 

Top tips to avoid getting into 

arrears 

Remortgaging is something 

that most of us have to do, 

especially if you took out a fixed 

rate that’s now come to an end, 

or perhaps your circumstances 

have changed and your current 

mortgage isn’t right for you  

anymore. But, believe it or not, 

a lot of people actually stick 

with the mortgage deal they’re 

on, perhaps because it’s less 

hassle for them, or because of 

the cost they think is associated 

with remortgaging. 

In this article, we’re going to 

run through the different fees 

you could potentially incur when 

remortgaging. But please don’t 

take this as gospel because   

everyone’s situation is different, 

and it really does depend on 

factors such as what mortgage 

deal you’re currently on, or 

what the lender’s criteria is, to 

name just a few. 

 

Remortgaging fees 

Don’t fall at the first hurdle 

when remortgaging by only 

looking at the rate. Interest 

rates are low at the moment, 

however, it’s just as important 

to consider the fees you might 

have to pay, as sometimes, this 

can outweigh the benefits of the 

low-interest rate. 

There are various different 

fees associated with remortgag-

ing. As we mentioned earlier, 

it’s not as black and white as 

saying you’ll have to pay all of 

these fees listed below. It very 

much depends on your indivi-

dual situation, but as a rough 

guideline, here are the fees that 

could be applied when going 

through the remortgage process. 

 

Arrangement fee 

This is a cost you pay to your 

new lender for arranging your 

mortgage deal and can also be 

referred to as a product fee. 

The amount you pay will depend 

on the lender but as a general 

rule of thumb, the lower the        

interest rate on the mortgage, 

the greater the arrangement 

fee. 

There are usually two ways 

you can pay this fee, either       

upfront as a lump sum or by 

adding it onto your mortgage. It 

might seem a bit steep to pay it 

out all in one go at the start, but 

remember, if it’s added onto 

your mortgage you’ll have to 

pay interest on it, so it’s worth 

considering which option is 

right for you. 

 

Legal fees 

When remortgaging and 

moving from one lender to 

another, there’s a legal fee      

that needs to be paid to your            

solicitor for the work they carry 

out for things such as, convey-

ancing and valuations. The fee 

for remortgaging is less than if 

you were moving house, as 

there’s much less work involved. 

 

Early repayment charges 

(ERC) 

If you want to leave your      

current mortgage deal before it 

finishes then you may have to 

pay a charge to your lender, 

which is known as an early        

repayment charge. If your          

current deal has already ended 

and you’re now on a standard 

variable rate (SVR), you won’t 

have to pay an ERC. 

 

Valuation fee 

When remortgaging to a new 

lender, they will need to carry 

out a valuation of your house to 

see how much it is worth, and 

you’ll be charged for the fee. 

Sometimes this is included in 

the deal so make sure you 

check first with your lender. 

 

Broker fee 

Mortgage brokers take the 

hassle out of you having to        

find your own mortgage deal.        

They also offer an end to end          

service, ensuring the whole 

process runs as smoothly as 

possible. If you do use a mort-

gage broker, rather than going 

straight to a bank, there may be 

a fee that you have to pay.           

At David Astburys, we can put 

you in touch with reliable and 

trustworthy brokers who can 

assist you. 

 

David Astburys 
15 Park Road, Crouch End 

London N8 8TE 
Tel: 020 3000 6787 

www.davidastburys.com

George Sifonios 

Tips and advice on how to        
cut the cost of remortgaging 
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Animals 
 

Sophie Hyde’s cleverly observed 

comedy based on Emma Jane 

Unsworth’s novel arrives fresh 

from its recent premiere at the 

London Sundance Film Festival. 

She tells the story of best friends 

Laura (Holliday Grainger) and 

Tyler (Alia Shawkat), who never 

miss an opportunity to party, get 

drunk or get stoned. They have 

been inseparable for years but 

things are about to change espe-

cially now that they have reached 

their thirties. Also Laura begins to 

date Jim (Fra Fee), a handsome 

musician while Tyler wants to 

carry on the party… 

It is a fine celebration of female 

friendship with two excellent      

performances from the leading 

ladies who share a tremendous 

chemistry. Grainger, seen in last 

week’s TELL IT TO THE BEES, 

is almost unrecognisable as the 

aspiring writer who spends more 

time lying on the floor pissed out 

of her mind rather than sitting on 

her desk writing her next novel. 

Australian filmmaker Hyde, who 

made a huge impression a couple 

of years ago with her unique       

film about gender transition         

52 TUESDAYS, delivers another 

compelling and often hilarious 

film about female solidarity.  

This kind of buddie movie         

is often associated with male         

protagonists which makes Hyde’s 

fresh and unpredictable film even 

more special. 

 

Photograph 
 

Ritesh Batra, the director of 

THE LUNCHBOX, delivers another 

deceptively simple film, again 

with scene stealer Nawazuddin 

Siddiqu, who is now upgraded 

into the leading role of a struggling 

street photographer in Mumbai.  

Rafi, pressured to marry by his 

grandmother, convinces a stranger 

to pose for a photograph as his  

fiancée. Miloni (Sanya Malhotra) 

is a shy young woman from a 

middle class family who surprises 

herself when she agrees to pose 

for the photograph and surprises 

herself even more when she       

begins to develop an unlikely 

friendship with Rafi… 

Batra knows how to tell a good 

story with humanity and humility 

while his fully fleshed, dignified 

characters become alive by the 

charming performances of his    

actors. An engaging film beautifully 

observed and worth discovering! 

 

Holiday 

Isabella Eklof, the Danish          

director of this controversial,       

provocative film screened at last 

year’s London Film Festival          

receives a long overdue cinema 

release. Eklof is also the writer of 

the highly acclaimed BORDER 

and here she tells the story of   

Sascha (Victoria Carmen Sonne), 

the girlfriend of Michael (Lai Ide), 

a brutal drug dealer on holiday 

with his family and associates in 

Bodrum, Turkey. Sascha’s free 

spirited nature is challenged by 

her thuggish boyfriend when she 

befriends a couple of Dutch 

men… 

It is a compelling, daring film 

that challenges its viewer with 

many unsettling scenes involving 

deeply unpleasant scenes of 

rape and sexual abuse. If this film 

wasn’t made by a woman it would 

probably have been described as 

exploitative and manipulative.  

 

Oldboy 

Park Chan-wook’s extreme 

vengeance modern classic made 

in 2003 returns to the big screen 

in a brand new 4K restoration 

and is very much worth re-visit-

ing. Hollywood remade this in 

2013 directed by Spike Lee with 

Josh Brolin in the leading role. It 

was a decent film but curiously 

unmemorable - so here’s your 

chance to experience this supre-

mely violent story of Oh Dae-su 

(Choi Min-sik), a businessman 

who is mysteriously kidnapped 

and kept in a seedy hotel room 

for 15 years. When he is finally 

released he has no alternative 

but to seek revenge on those     

responsible for his captivity… 

An urgent, gripping film with 

many unexpected twists and        

remarkable set pieces!  
 

The Angry Birds 2 

Red (Jason Sudeikis), Chuck 

(Josh Gad) and Bomb (Danny 

McBride) are still angry in this 

amicable sequel to the animation 

feature made a couple of years 

ago. The birds have no choice 

but to join forces with their old 

enemies, the green piggies, 

when a new danger invades a 

nearby pacific island… 

The plot doesn’t make much 

sense but the plethora of silly 

gags will keep one amused and 

entertained especially during the 

genuinely funny sequence in the 

men’s toilet where the birds are 

disguised as a giant eagle.  

It is bright and colourful but 

easily forgettable! 

 

ALSO OUT THIS WEEK: 
 

HARD PAINT (TINTA BRUTA): 

I first saw this sexually explicit film 

from Brazil at last year’s Flare 

Film Festival. Directors Marcio 

Reolon and Filipe Matzembacher 

tell the story of Pedro (Shico       

Menegat), an isolated young man 

who comes fully alive during gay 

chatroom performances where 

he strips and paints his body      

with fluorescent paint… 

It is a mesmerising, daring film 

that demands attention from       

beginning till end. It has been a 

festival favourite across the globe 

and is very much worth experien-

cing.  

 

CHARMING: This charming 

animated comedy brings a new 

twist to the Cinderella, Snow White 

and Sleeping Beauty stories.       

Unbeknown to each other they 

are all engaged to Prince Charm-

ing, who as a child was cursed by 

a magic spell to be the love object 

to every woman who lays eyes 

on him. It sounds like fun but the 

Prince is finally incapable of        

falling in love and is given a dead-

line by his father to either fall in 

love before his 21st birthday or 

lose the throne… 

The Prince’s three fiancées   

are represented as bimbos but 

thankfully there is also the feisty 

Lenore (Demi Lovato), who is more 

interested in stealing treasures 

and jewellery from the rich rather 

than falling in love.  

It is an enjoyable film with          

an unexpected contribution from 

John Cleese as a butch but        

sensitive executioner. 

 

BALANCE, NOT SYMMETRY: 

Another film this week about         

female solidarity is Jamie Adams’ 

likable film. American student 

Shirley (Laura Harrier) is at       

Glasgow School of Art when her 

father suddenly dies. This tragic 

event prompts her to re-examine 

her relationship with her British 

mother Mary (Kate Dickie)          

and best friend Hannah (Bria              

Vinaite)… 

The film may feel a touch       

overextended but overall it      

works thanks to engaging and 

committed performances from       

its leading ladies who also         

contribute with the dialogue. 

List all the books, old and new, 
you’ve started reading and 
never finished. Many immedi-

ately come to mind for me, including 
Leo Tolstoy’s War and Peace (Royal 
Opera House), a complex enerva-
ting novel that Stalin once used to 
rouse the troops in their struggle 
against the Führer. Nevertheless, 
Prokofiev decided to craft an epic 
opera, lasting almost four hours (with 
interval) and the Welsh National 
Opera trundled into town last week  
to stage two performances of David 
Pountney’s English language produc-
tion that I applaud for its nerve and 
ambition. It looks and sounds very 
Russian and the score is intensely 
patriotic and celebratory, something 
the composer had imposed upon 
him, with passages of triumph herald-
ed by a buoyant brass section accom-
panied by war-mongering drums. 

The set designed by Robert Innes 
Hopkins is surprisingly claustropho-
bic and restricted for a project of this 
scale. Needs must I imagine but      
the impact is still strong with wood 
dominating the space and projected 
imagery, taken from Sergei Bandar-
chuk’s film of 1966 (well worth a 
viewing), mustering up authentic      
and evocative pictures of Russia in 
its  imperial pomp and the equally          
devastating reality of war. The con-
trast is highly effective. The perform-
ances were strong without being 
particularly outstanding though Lauren 
Michelle (Natasha) impressed and 
Mark Le Brocq (Pierre) was a mighty 
force majeure with a voice that soared 
but the characterisation lacked the 
heroism required. Other performers 
of note included Simon Bailey (Kutu-
zov) and Jurgita Adamonytè (Hélène) 
and the chorus were inspiring.  

Truth be told, after my book 
reading experience, I feared the 
worst. In fact, although the initial hour 
was somewhat of a sprawling trudge 
it grew on me and the war sequences 
were compelling with the filmic       
component adding enormously to the 
action. Understanding also that the 
company have money problems at 
present I salute their courage, their 
talent and a rousing experience that 
has parallels with the increasingly 
zealous leader of modern-day        
Russia…who one day soon may 
usurp Prokofiev just as his hero old 
Joe Stalin did.   

Meanwhile Nadia Nathaniel is 
spooked by a reverend... 

Mention the name Tennessee      
Williams and immediately the con-
versation turns to the complexity of 
human relationships. In The Night of 
the Iguana (Noël Coward Theatre) 
we are in a grimy Mexican hotel in 
the summer of 1940 with four indivi-
duals on a journey. Centre of atten-
tion is a horrible man, Reverend 
Lawrence Shannon (Clive Owen). 
Defrocked and disgraced he has 
been accused of raping a girl.      
Meanwhile Hannah Jelkes (Lia        
Williams) is a hard-up painter who 
has the added burden of a depend-

ent grandfather, Nonno (Julian Glover), 
a man three years away from becom-
ing a centenarian but determined to 
complete his final poetic piece. The 
hotel owner, Maxine (Anna Gunn) is 
an old friend of the Rev and recently 
widowed with an oddly effective way 
of how to move on. Rae Smith’s set 
is wittily shambolic and symbolic, and 
the soundscape by Max Pappenheim 
is very atmospheric. Direction by 
James Macdo9nald is nuanced and 
sharp getting under the skin of the 
queer quartet. The whole cast are  
excellent with the headliner, Clive 
Owen, delivering the goods and 
some, a man in need of love not lust. 

And Gracia Erinoglu is freaked 
out… 

The hors d’oeuvres for Jean Paul 
Gaultier’s Fashion Freak Show 
(Royal Festival Hall) was a staged 
conversation with the man himself. 
Now 67 years old he retains that  
passion and enthusiasm for his craft. 
However, it was the show, a kind of 
spectacular celebration of all that       
he represents, that you must see.      
It’s trashy, colourful, outrageous,       
salacious and an outlandish act of 
self-indulgence. Two hours of being 
fabulous with dancers, actors, 
singers and alternative performers, 
that made even the recent Pride 
event look tepid. Under 30’s look for 
Eurotrash on YouTube and you’ll get 
the picture. Kinky, glamorous and 
camp, a night to remember.   

Finally, Rose Goodenough kicks 
off our Proms 2019 season… 

What a marvellously eclectic and 
wonderful evening’s entertainment 
Prom 11 turned out to be…and         
that was just the colourfully attired          
audience! Titled 1969: The Sound of 
a Summer it had something for         
everyone. The year that Armstrong 
stepped onto the lunar surface and 
Lulu won Eurovision. Yes sublime 
and ridiculous. It began with Vanessa 
Haynes giving a lovely rendition of 
Joni Mitchell’s Woodstock. There 
was a whole range of popular music 
though my nonagenarian companion 
was moved by William Walton’s 
music for the Battle of Britain film, 
played with gusto by the BBC        
Concert Orchestra conducted by 
Stephen Bell.  

The evening dripped with nostal-
gia and we were treated to some       
superb singing from Tony Momrelle, 
the standout number when she 
joined Haynes to give us a fantastic 
version of Here Comes the Sun. It 
ended with Bacharach’s I Say a Little 
Prayer and an encore of Bowie’s 
Space Oddity. Presenter Lemn       
Sissay was the icing on the cake.   
Delightful.   

 
The Night of the Iguana –  

0844 482 5151 
 

‘Fashion Freak Show –  
020 3879 9555 

 
BBC Proms 2019 – 

www.bbc.co.uk/proms 

Theatre Reviews 

George Savvides 
Barney Efthimiou

A musical epic... 

in parenthesis 
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W
hat are you wearing 

today? Are you in a 

bright bold colour or 

are you in shades of grey? 

What you purchase or wear in 

colour says a lot about how   

you are feeling from within.      

You may not even realize it but 

subconsciously, the colour you 

choose to wear can reveal a lot 

about you and how you are 

feeling.  

It is a well known fact that  

artists and designers believe 

colour can dramatically affect 

our mood, feelings and emotions. 

Colour is a strong communica-

tion tool that can be used to   

signal action and influence        

reaction. Colour can affect your 

productivity. 

So let's take a look at some 

colour and reflection.  

 

GREY - Can show a passive, 

neutral statement of wanting 

one to take one seriously. Too 

much grey can be a little too  

serious and can show a solemn 

mood, so sometimes a little 

splash of another colour with 

add an element of another 

emotion.  

 

ORANGE - Is shown to be 

bold, strong, dynamic and     

powerful. It shows one is ready 

to steam ahead and take on the 

world. It’s ideal for those sports 

enthusiasts or for regaining and 

taking all control back. 

 

PURPLE - Luxurious colour 

of rich extravagance; Passion-

ate colour of love and craving 

for wanting more; Illusions of 

grandeur, wealth, authority and 

elegance; A one of a kind 

unique personality. A sign in not 

caring of what others think of 

them.  

 

BLUE - Trustworthy, natural 

and loyal. In touch with the      

natural bright sky and colour of 

the beautiful aquatic sea, great 

for calm but at the same time 

productive with an abundance 

of energizing power. 

 

RED - Is a strong, powerful 

and energetic colour. A passion-

ate colour, ideal for a date that 

you are enthusiastic about and 

want to be attention grabbing.   

It can stimulate the appetite 

and is often used in restaurants 

for this purpose. Also used in 

power sports to show strength 

and with authority threat of 

danger. Often also used for a 

powerful car. 

 

YELLOW - Fun, bold and 

very optimistic, all like that of 

the brightly shining sun, showing 

a bright, beautiful glorious day. 

Living to the max. 

 

GREEN - is calming and        

relaxing like that of the fresh 

green grass and surrounding 

woodland. Green shows you 

need to be kept in the serenity 

of peace; sharing the need to 

keep in a natural tranquil state 

of mind and emotion without 

being disturbed. 

 

BLACK - is shown to be 

sleek and chic. A colour symbo-

lic of strength, preferred by      

empowered people that cannot 

be swayed or manipulated 

easily. It is used for giving a 

slim silhouette as it gives the       

illusion of depth and slender. 

Can be sinister as it shows an 

illusion of possible mistrust. 

 

WHITE - Sign of purity, calm, 

innocence, loyalty, bright, hope-

ful and welcoming wonders of 

the world. Showing an illusion 

of calm wisdom, white shows 

good intentions like that of        

angels, white doves, white 

snow, pure and natural.  

Black and white shows the 

Yin and Yang, the symbolic      

opposites and balance of both.  

These colours show a guide-

line of how you display your 

emotions and mood. It reflects 

to others how you are feeling. 

Obviously there are various 

shades that can change drama-

tically, although orange is          

orange, green can go from grass 

woodlands, khaki and neon 

green - this would definitely 

give different mood status. The 

grass green may be relaxed, 

while the neon green shows 

combination of the wild and 

playful mood, ready for fun with 

calm attitude. 

These are just a few simple 

samples of colour within    

psychology; so if and when you 

are trying to make an impres-

sion for that interview or meet-

ing, a reaction to your colour 

makes a statement. Check out 

others and reacting accordingly 

with behaviour to the mood can 

make the difference.  

Whether it is your clothing, 

your accessories or bold 

choices in items bought that  

are seen, how you work your 

colours together reveal so 

much of your mind.  

Be happy!  
 
 

Love and Sparkles, 

Samsara x 
 

www.samsarabellydancer.co.uk

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

Colour me happy

Date of issue:  

12 September 2018 

 

Jersey, the largest of the Channel Islands, is 

situated north of the coast of Normandy, France, 

together with the islands of Guernsey, Alderney, 

Sark and Herm, and surrounded by a number 

of islets and rocky outcrops.  

Maritime activity commenced after the sea 

levels rose during the Neolithic period, separa-

ting the Channel Islands from mainland Europe 

and compelling Islanders to take to the seas to 

fish, trade and protect their territory.  

The sea has continued to shape Jersey's 

landscape and history throughout the centuries 

with stories of shipbuilding, oyster fishing and 

privateering now combining with modern-day 

pursuits such as sailing for sport, leisure or         

industry, to complete the story of Jersey's 

unique maritime environment and seafaring   

heritage. 

Drawn by world-renowned stamp artist,        

Martin Mörck, himself an avid sailor and           

ship-builder, this new set of stamps embraces 

Islanders' love for the sea and features a selec-

tion of nautical knots.  

The skill of tying specific knots is an important 

one for all sea-farers, with an emphasis on 

safety, reliability and convenience. 

The six stamps feature: 

The Ashley stopper 

Bowline hitch 

Carrick bend 

Double sheet bend 

Fisherman's knot 

Reef knot 

 

Based in information supplied by the Jersey 
Post Office, Philatelic Section, Jersey, Channel 
Islands.

Andrew Menelaou

Jersey Post & Go -  

Nautical Knots

Philately What can I watch without 
paying for a TV licence?

T
he BBC recently                

announced that over-75s 

will need their licence fees 

means tested. 

What this means is households 

with nobody receiving Pension 

Credit, from June 2020, will 

now have to pay for the licence. 

This will affect around 3.7 

million households, all of which 

previously received a free licence 

but will now have to pay for 

one. That’s a little more than 

£150 per year. 

But it is still possible to enjoy 

your favourite shows and watch 

catch-up TV without paying for 

a TV licence, however viewers 

will need to be careful – it’s not 

as simple as just avoiding      

anything broadcast by the BBC. 

If you want to continue using 

BBC iPlayer then you’ll need a 

licence, but you won’t if you use 

other catch-up sites under       

certain conditions. Confused? 

Let us break it down for you. 

One of the most important 

things to remember is that it’s   

illegal to watch a live programme, 

show or event – like a football 

match, for example – without a 

licence. 

It doesn’t matter what device 

you’re using – if it’s live TV, then 

you need a licence. 

TV Licensing defines live TV 

as: “Any programme you watch 

or record as it’s being shown on 

TV or live on any online TV 

service. 

“It’s not just live events like 

sport, news and music. It covers 

all programmes on any channel, 

including soaps, series, docu-

mentaries and even movies.” 

This means you need a            

licence if you watch or record 

shows as they’re being broad-

cast on TV. 

But if you’re watching a 

catch-up show or something on 

demand and you’re not using 

BBC iPlayer, then you won’t 

need a licence. 

Watching DVDs or Blu-rays 

is also fine. 

Don’t forget too that TV            

licences apply per address,       

so you’re covered if you live in 

a shared house as just the one 

licence will cover everyone 

there. 

A TV licence will set you back 

£154.50 over a year for colour 

TV and £52 for black and white 

screens. 

Viewers can pay online or by 

direct debit and can spread the 

cost over the year to pay 

weekly, monthly, quarterly or 

even fortnightly. 

However, when paying 

monthly you will be expected to 

pay the entire fee for your first 

year over the first six months. 

This will then be cut down to 

around £12.87 per month for 

the following 12 months. 

As long as you aren’t watch-

ing live TV, there are a number 

of catch-up options and sub-

scriptions out there for safe 

viewing. 

Remember that you cannot 

watch BBC iPlayer without a       

licence in any case but you can 

use ITV Hub, All 4, and My5. 

The key here is to avoid 

watching programmes that are 

being shown on live TV at the 

same time. 

Subscription services like 

Netflix and Amazon Prime are 

safe as their programmes don’t 

appear on a TV channel at the 

same time. 

YouTube is free and you 

won’t need a licence for that 

either.



Duncan James rumoured to have 

signed up for I’m A Celebrity 2019 

Reports claim that Blue and Hollyoaks star Duncan James will 

be taking part in ITV’s I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here. 
Following in the footsteps of his former band mates Antony Costa 

who competed in 2005, and Simon Webbe in 2008, both finishing 

in fifth place, Duncan will be aiming to do even better, having          

supposedly signed up to follow in their footsteps. 

Tthe 41-year-old is said to have agreed a big-money deal to head 

Down Under later this year. 

ITV bosses were apparently eager to land Duncan - as the show 

will force him to confront his phobia of snakes. 

“Duncan has been approached in the past for I’m A Celebrity but 
the timing wasn’t right - until now,” a source was quoted. 

“With his good looks and personality, he is the perfect fit for the 
jungle.” 

Blue scored a string of hits in the early noughties, and released 

a further two top 20 albums after reuniting to represent the UK at 

the Eurovision Song Contest in 2011. 

Away from the band, Duncan has been a contestant on Dancing 
On Ice and a judge on Don’t Stop Believing. 

He released a solo album in 2006 and has acted on both stage 

and television, portraying Ryan Knight in Hollyoaks.

The Duchess of Sussex has 

guest edited the September 

issue of British Vogue, focusing 

on women who “break barriers.” 
The issue includes a candid 

conversation between Meghan 

and the former First Lady of the 

United States, Michelle Obama. 

The Duchess of Sussex said:     

 “These last seven months have 
been a rewarding process, curat-
ing and collaborating with Edward 

Enninful, British Vogue’s Editor- 
in-Chief, to take the year’s most 
read fashion issue and steer its 
focus to the values, causes and 
people making impact in the 
world today. Through this lens I 
hope you’ll feel the strength of the 
collective in the diverse selection 
of women chosen for the cover 
as well as the team of support 
I called upon within the issue to 
help bring this to light....”

Duchess of Sussex guest edits 

September issue of Vogue
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Andrea Georgiou 

Jennifer Lopez 

turns 50! 
 

Jennifer Lopez turned the big 

5-0 last Wednesday and celebra-

ted the occasion with a mega 

Miami bash.  

The Latina gave her fans an     

intimate look inside her epic party 

in a video titled Day in My Life: 
My Birthday!!! which she posted 

to her YouTube page. 

The video begins with J’Lo’s      

fiancé, Alex Rodriguez, getting 

ready to surprise her with a brand 

new Porsche, which he briefly       

allowed his 14-year-old daughter, 

Natasha, to drive. 

The former MLB star blind-

folded Jennifer, then gave           

Natasha the signal to drive it      

forward as 50 Cent’s In Da Club 

played from the car’s speakers. 

The birthday girl’s children,          

11-year-old twins Emme and 

Maximilian, were also passengers 

in the new car, along with Alex’s 

youngest daughter, Ella, also 11. 

“What the hell?” Jennifer         

exclaimed the second the blind-

fold came off, giving Alex a giant 

hug. “What is that? I’ve never had 
a car like this.” 

The footage then cuts to the 

singer in her custom Versace dress 

as she headed to the Star Island 

neighbourhood of Miami Beach 

with Alex to party the night away.  

The couple left the party in the 

early hours of the morning, after 

rocking out to performances by 

stars like DJ Cassidy, DJ Khaled,  

Fat Joe, Ashanti and Pia Toscano. 

“It’s been a birthday to               
remember. I can truly feel the 
love from all of you. Yesterday 
was a dream,” Jennifer wrote in 

an Instagram post. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Graduation congratulations

Andrew Michael 

 

Congratulations to Andrew Michael who graduated from Northumbria University 

with a First Class Honours in Business with Tourism Management. 

His parents Jenny Chialoufas and Klitos Michael and grandparents Andreas and 

Chrystalla Chialoufas would like to wish him all the best for the future. 

Parikiaki extends its congratulations and best wishes to Andrew.



A
fter a long summer of no league football 

and just international games, the season 

begins for most clubs this week. 

The National Vanarama begin their season   

with a home game versus Yeovil 3pm at the Hive 

this Saturday then on Tuesday they are away to        

Sutton.  

Barnet really need to push for promotion to the 

football League. They have a good manager in 

Darren Currie and good players around him which 

include UK Cypriot Antonis Vasiliou who has         

impressed in pre season friendlies. 

For New Salamis and St Panteleimon, its a 

new journey for both clubs with their debuts in 

the Spartan South Midlands League; both clubs 

will be looking to compete against each other. 

Both teams have done really well in reaching this 

stage. 

New Salamis promoted as runners up in the 

Herts Senior County Premier League have          

their manager and assistant George Georgiou 

and Andrew Kouroushi looking to keep up the 

momentum with the addition of some new 

players.  

New Salamis’ first match is this Saturday away 

against Hillingdon Borough and then Tuesday 6th 

August away to Enfield Borough. 

St Panteleimon, after winning the Middlesex 

Senior County League, have their manager 

George Frangeskou well prepared with a good 

solid squad. They have their first game this          

Saturday away to Milton Keynes Robins and 

Tuesday at home to Rayners Lane 7.45 pm at 

their home ground in North Greenford.

Michael Yiakoumi
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The football season begins for Barnet, New Salamis 
and St Panteleimon

New Salamis St Panteleimon

Barnet

Local and community fixtures
Saturday 3rd August 2019 
 
Vanarama National League 
Barnet v Yeovil 
3.00pm The Hive, Camrose Avenue, Edgware HA8 6AG 
 
Spartan South Midlands League 
Division One 
Hillingdon Borough v New Salamis 
3.00pm Middlesex Stadium, Breakspear Road, Ruislip HA4 7SB 

Milton Keynes Robins v St Panteleimon 
3.00pm Manor Fields, Bletchley, Milton Keynes, MK2 2HU 
 
Tuesday 6th August 2019 

 

Vanarama National League 

Sutton United v Barnet 

7.45pm The Borough Gander Green Lanes, London, Sutton SM1 

2EY 

Spartan South Midlands League 

Division One 

Enfield Borough v New Salamis 

7.45 pm Wingate & Finchley Stadium, Summers Lane, London 

N12 0PD 
 

St Panteleimon v Rayners Lane 

7.45pm North Greenford FC, Berkeley Fields, Berkeley Avenue, 

Greenford UB6 0NX 

Andrew Kouroushi and George Georgiou of New Salamis Darren Currie, Barnet managerFr Salapatas & George Frangeskou of St Panteleimon
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Michael Yiakoumi

St Panteleimon FC receives blessing for the new season 

St Panteleimon FC team’s blessing for the new season 2019/20 and presentation of the new kit was held on Tuesday 30th July at St Panteleimon Greek Orthodox Church, Kenton Road, Harrow. 
St Panteleimon start their league season this Saturday 3rd August with an away game versus Milton Keynes Robins and Tuesday 6th August at home to Rayners Lane. Photos: Alexios Gennaris

Dembele double fires 
Lyon to victory against 
Arsenal

S
ubstitute Moussa Dem-

bele scored twice as 

Lyon came from behind 

to beat Arsenal 2-1 in a pre-  

season friendly in London on 

Sunday. 

Gunners boss Unai Emery 

had opted against including 

Sead Kolasinac and Mesut Ozil 

in his squad after they were         

involved in an attempted car-

jacking during the week. 

He also named new signings 

Dani Ceballos and Gabriel      

Martinelli on the bench, with the 

pair coming on as the Ligue 1 

side overturned Pierre-Emerick 

Aubameyang’s opener to win 

the pre-season trophy. 

Alexandre Lacazette limped 

off injured early as Arsenal   

dominated the opening half,  

Aubameyang smartly tucking 

home Henrikh Mkhitaryan’s cross 

10 minutes before half-time. 

Lyon battled back and         

Dembele struck either side of 

Martinelli having a debut          

Emirates Stadium goal ruled out 

for handball. 

Cypriot Golf Society 

holds past Captains and 

Committee Cup 

George Georgiou and Michael Falekkos

19
 Past Captains and 

C o m m i t t e e 

members competed 

at The Shire Golf Club on the 

19th June 2019.  

The course was in excellent 

condition; however, the weather 

was challenging with blustery 

wind and rain conditions. 

The winner of the day was 

2017 Captain, Michael Falekkos, 

with 34pts playing off an             

8 handicap.  

Runner up was  current Vice 

Captain, (Dr) Gill Kyriakou, with 

33 pts. 

After the dinner, the past      

captains and current committee 

members had an informal         

discussion giving constructive 

criticisms and suggestions to 

ensure that the Cypriot Golf      

Society can continue to grow 

from strength to strength.

Cypriot Tio Ellinas ecstatic 

with a podium place

M
otor racing driver Tio 

Ellinas was ecstatic 

with his first Porsche 

Mobil 1 Supercup podium.  

“At the season opener in 

Barcelona I just missed the       

podium, but here at Hockenheim 

it worked out after all,” said the 

champion of the British Carrera 

Cup.  

“This was a very lively race, 

and with the rain setting in the 

conditions changed. Unfortuna-

tely the interruptions prevented 

me from making it further up the 

order.”

Europa and Champions League

A
 three-goal blitz in the second half saw AEK take a               

commanding first leg lead over Levski Sofia in their Europa 

League second qualifying round tie. After a goalless             

first-half which saw Sofia’s Milanov sent-off in stoppage time, the 

Larnaca side scored three goals in nine minutes – through Yiannou, 

Raul and Hevel – fully taking advantage of playing against ten 

men.  

Apollon lost in Ireland to Shamrock Rovers 2-1 in the first leg 

even although they started well leading from the sixth minute with 

a goal from Papoulis but Shamrock equalised in the 14th minute 

with Grace and scored the winning goal in the 58th minute through 

Lopez. Atromitos defeated Dunajska Streda 2-1 away on Thursday 

and is the favourite for a ticket to the third qualifying round of the 

Europa League, while Aris shared a goalless draw with AEL                

Limassol at home. Olympiakos had to wait 50 minutes on Tuesday 

to break the deadlock with Viktoria Plzen, but then cruised through 

to the third qualifying round of the Champions League as it won   

4-0 at home after the goalless draw away a week earlier. 

Apoel cruised into the next round of Champions League        

qualifying after a 3-0 win over Montenegrin side Sutjeska in Nicosia 

on Tuesday night sealed a 4-0 aggregate victory.  

Leading 1-0 from last week’s first leg, Apoel’s Pavlovic scored 

twice in the first 25 minutes at the GSP stadium to leave the 

Cyprus champions in complete control of the tie. Pavlovic scored 

a third after 66 minutes to complete his hat-trick, with Apoel now 

facing the winner of Wednesday night’s Dundalk v Qarabag match 

in the third qualifying round.
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† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Ευγένιος Στυλιανίδης
(από Αρμίνου - Πάφο) 

The 7th year memorial of 

Evgenios Stylianides 

(from Arminou-Paphos) 

will be held at the Greek Orthodox Church of St. Mary’s 

Camberwell, 305 Camberwell New Road, London SE5 0TF and 

at St. Theodoros church, Ktima, Paphos-Cyprus, 

on Sunday 04.08.2019. 

Relatives and friends are invited to attend. 

(His wife Stella Stylianides from Lazania passed away on 08.09.2010) 

His children: George, Akis and Marios, grandchildren, 

his sisters: Lagia and Chrysoulla and relatives

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 04.08.2019, 

στην Εκκλησία της Παναγίας Camberwell, 305 

Camberwell New Road, London SE5 0TF καθώς και 

στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Θεοδώρου στην Πάφο, 

το 7ον ετήσιο μνημόσυνο 

του πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας πατέρα, 

παππού και αδελφού 

Ευγένιου Στυλιανίδη 
και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του 

όπως παρευρεθούν. 

(Η σύζυγος του Στέλλα Στυλιανίδη από Λαζανιά απεβίωσε στις 08.09.2010) 

Παιδιά: Γιώργος, Άκης και Μάριος, εγγόνια, 

αδελφές: Λάγια και Χρυσούλλα, 

και λοιποί συγγενείς



Η «Παροικιακή» απολογείται για το λάθος της προηγούμενης έκδοσης, κατά την οποία γράφτηκε εκ παραδρομής 
ότι o Σάββας Κυπριανού αφήνει «τη σύντροφό του Sandra».
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25.08.1934 - 16.07.2019

«He can now rest in peace after losing our lovely 
Mum Evangelia 25 years ago. Dad did not complain 
he just got on with life as best he could with quiet 

dignity. Loved and missed by all your nieces, 
nephews, Foofa and Godchildren. 

Dad rest in peace we love you xxx»

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Σάββας (Savingo) 
Κυπριανού 
(από το Πραστιό Μόρφου)  

Απεβίωσε ήσυχα μετά από σύντομη ασθένεια, την 

Τρίτη 16.07.2019, ο Σάββας (Savingo) Κυπριανού σε 

ηλικία 84 ετών. 

Αφήνει 2 παιδιά: Μαρία και Πέτρο, 3 εγγόνια: Αιμίλιο, 

Σοφία και Αλέξανδρο, τον αδελφό Αντρέα, τον 

κουνιάδο του Τάκη - σύζυγο Εύα και το σύγαμπρό του 

Μάκη. 

Η κηδεία του έγινε την Τετάρτη 31.07.2019 από την 

Εκκλησία του Αγίου Λαζάρου και Αποστόλου Ανδρέου, 

και η ταφή στο New Southgate Cemetery. 
 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι 

παρευρέθηκαν στην κηδεία, έκαναν εισφορές για 

φιλανθρωπικούς σκοπούς, κατέθεσαν στεφάνια, 

απέστειλαν συλλυπητήρια μηνύματα και συμμετείχαν 

με οποιονδήποτε άλλο τρόπο στο βαρύ μας πένθος.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Savvas (Savingo) 
Kyprianou 

(from Prastio Morphou, Cyprus)  
 

Passed away peacefully after a short ilness on 

Tuesday 16.07.2019 at the age of 84. 

He leaves 2 children: Maria and Peter, 3 grandchildren: 

Emilio,  Sophia and Alexander, brother Andreas, 

brother-in-law Chris-wife Eva and brother-in-law Maki. 

The funeral took place on Wednesday 31.07.2019 at 

12:30pm at the Greek Orthodox Church of St Lazarus 

and St Andrew the Apostle and the burial at New 

Southgate Cemetery.  

NOTE OF THANKS 

We would like to thank all those who attended the 

funeral service, made donations for various charities, 

sent all the lovely flowers, their condolences or 

participated in any other way to our deep grief.
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† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Ανδρέας Χαραλάμπους (Ασπρής) 
 (από Ζώδια)  

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 04.08.2019, στην Εκκλησία 

Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, London N8 0LY, 

το 1ον ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και αξέχαστού 

μας πατέρα και παππού και καλούμε όλους όσοι 

τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 
 

 Παιδιά: Πάμπος και Χριστάκης 
Εγγόνια: Harry, Jessica, Emily, Alice και Αντρέας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
 

Γρηγόρης Στασή Ολύμπιος 
(από τα Λύμπια) 

Θέλουμε να ευχαριστήρουμε όλους όσοι παρευρέθηκαν στην κηδεία, 
έκαναν εισφορές για το British Heart Foundation, κατέθεσαν στεφάνια, 
απέστειλαν συλλυπητήρια μηνύματα ή συμμετείχαν με οποιονδήποτε 

τρόπο στο βαρύ μας πένθος. 

Παιδιά, νύφη, γαμπρός, εγγόνια, αδέλφια και λοιποί συγγενείς.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 04.08.2019, στην Εκκλησία του 
Αγίου Παντελεήμονος και Αγίας Παρασκευής, 660 Kenton Road, 

Harrow, Middx. HA3 9QN, το 2ον ετήσιο μνημόσυνο 
του πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας συζύγου και πατέρα 

Δημήτριου Κωνσταντίνου (Λευκωσία) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Η σύζυγος και τα παιδιά.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ  
Κατερίνα Spremulli 

(από το Σπαθαρικό)   
Απεβίωσε τη Δευτέρα 22.07.2019, σε ηλικία 74 ετών. 

Αφήνει το σύζυγό της Vincenzo, την κόρη της 
Λουίζα-σύζυγό της Δημήτρη, 2 εγγονές: Κατερίνα 
και Ευαγγελία, 2 αδελφές: Παναγιώτα και Μαρία, 
συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει την Πέμπτη 08.08.2019 και 
ώρα 1μμ από την Εκκλησία της Παναγίας, Trinity 
Road, Wood Green, London N22 8LB και η ταφή 
στο κοιμητήριο του Edmonton, Church Street, 
London N9 9HP. Η παρηγοριά θα δoθεί στο 
κοιμητήριο. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές 
για φιλανθρωπικούς σκοπούς. 

Τηλέφωνο οικείων: 077 1539 7672.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 04.08.2019, στην Εκκλησία των 
Δώδεκα Αποστόλων, Kentish Lane, Brookmans Park, Hatfield, 

Herts, AL9 6NG, το 16ον ετήσιο μνημόσυνο της 
πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας μητέρας και γιαγιάς 

Γιωργούλλας Ιωάννου (Κ. Πύργο Τηλλυρίας) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Τα παιδιά, τα εγγόνια, οι νύφες και λοιποί συγγενείς.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 04.08.2019, στην Εκκλησία του 
Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, London N8 0LY, 

το 7ον ετήσιο μνημόσυνο της 
πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας αδελφής και θείας 

Κλείτας Αναστασιάδη (Λευκωσία) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Αδέλφια, αδελφότεκνα και λοιποί συγγενείς.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 04.08.2019, στην 

Εκκλησία της Παναγίας, Trinity Road, Wood Green, 

London N22 8LB, το 2ον ετήσιο μνημόσυνο της 

πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας θυγατέρας, 

αδελφής και θείας 

 

Αντρούλλας Σωτήρη 
(Λονδίνο) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως 

παρευρεθούν. 

 
Οι γονείς: Χαράλαμπος και Ουρανία Σωτήρη, 

οι αδελφές: Σωτηρούλλα και Αγγέλα, 

τα αδελφότεκνα: Χριστόφορος, Χαραλαμπία, 

Παναγιώτα και Χαραλαμπία.
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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

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 
 

Νεόφυτος Μιχαήλ 
(από τη Δευτερά)   

Απεβίωσε το Σάββατο 20.07.2019, σε ηλικία 71 ετών. 

Αφήνει τη σύζυγό του Ροζίνα από τη Λεμεσό, 2 κόρες: Γιώτα - σύζυγο 

Νίκο, Χριστίνα - σύζυγο Mike, 3 εγγόνια: Mia, Alexia και Chloe. 

Επίσης τον γιό του Michael με την οικογένειά του. 

Η κηδεία του θα γίνει την Τετάρτη 07.08.2019 και ώρα 12:30μμ από 

την Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, 

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

Brunswick Park Road, London N11 1JJ. 

Τηλέφωνο οικείων: 02088 895 773

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 
 

Νικόλας Γεωργίου Κακκουρή 
(από την Καλογραία - Κερύνεια)  

Απεβίωσε την Κυριακή 28.07.2019 σε ηλικία 94 ετών. 

Αφήνει 4 παιδιά: Σωτήρη, Άννα, Κούλλα και Γιώργο, 9 
εγγόνια, 10 δισέγγονα, 2 τρισέγγονα, τον αδελφό του 
Χρήστο, συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Τετάρτη 07.08.2019 και ώρα 10πμ 
από την Εκκλησία του Αποστόλου Βαρνάβα, Finsbury Road, 
Wood Green, London N22 8PA και η ταφή στο κοιμητήριο 
του New Southgate. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο Walker Cricket Ground, Waterfall 
Road, N14 7JZ.

15.08.1924 - 28.07.2019

† DEATH ANNOUNCEMENT  
It is with deep sorrow that we announce the death of our beloved 

Angela Stamatiou  
(from Rizokarpasso) 

She passed away on Tuesday 23.07.2019 at the age of 97. 

She leaves behind many nieces, nephews, great nieces and nephews. 

The funeral service will be held on Tuesday 6th August 2019 
at 12.30pm at the Greek Orthodox Church of St Demetrios, 

Τown Road/Logan Road, London N9 0LP, followed by the burial 
at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, N11 1JJ. 

The wake will take place at the house of her niece Marina. 
Tel: 07958 993 209. 

Flowers are welcome - No collection.

† DEATH ANNOUNCEMENT 
It is with deep sorrow that we announce the death of our beloved 

wife, mother, grandmother and sister 

Ditsa Spanou  
She passed away on Sunday 21st July 2019, two days before 
her 69th birthday. She leaves behind her husband Andreas, 
2 daughters Marie and Anita, sons-in-law Tom and Savvas, 

3 grandchildren Eva, Mia and Andreas, 2 brothers Harry and Steve 
and their respective families. 

The funeral service will be held at St. Katherine’s Church, 
Friern Barnet Lane N20 0NL on Monday 5th August 2019 at 11am 

followed by the burial at New Southgate Cemetery, 
Brunswick Park Road, N11 1JJ. The wake will take place at 
the Ariana Banqueting Hall, North London Business Park, 

almost opposite the Cemetery entrance. 

Instead of flowers we would encourage donations in support of 
the two charities close to the family’s heart - St Luke’s Hospice & 

The Brain Tumour Charity  - a collection box will be available at both 
the church and the wake.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 
Με βαθιά θλίψη αγγέλουμε ότι απεβίωσε την Κυριακή 21.07.2019, 

δύο ημέρες πριν τα 69α γενέθλιά της, η πολυαγαπημένη μας 

σύζυγος, μητέρα, γιαγιά και αδελφή 

Τίτσα Σπανού  
Αφήνει το σύζυγό της Αντρέα, 2 κόρες Marie και Anita, 

2 γαμπρούς Tom και Savvas, 3 εγγόνια Eva, Mia και Andreas, 

2 αδελφούς Harry και Steve και τις οικογένειές τους. 

Η κηδεία της θα γίνει τη Δευτέρα 5 Αυγούστου 2019 και ώρα 11πμ, 

από την Εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης, Friern Barnet Lane 

N20 0NL και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate, 

Brunswick Park Road, N11 1JJ. Η παρηγοριά θα δοθεί στο Ariana 

Banqueting Hall, North London Business Park, που βρίσκεται 

σχεδόν απέναντι από την είσοδο του κοιμητηρίου. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια, να γίνονται εισφορές για το St Luke’s 

Hospice και το The Brain Tumour Charity.
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Ανδρέας 
Μιχαηλίδης 

(από τη Λευκωσία)  
 

Απεβίωσε την Τετάρτη 24.07.2019 σε ηλικία 86 ετών. 

Αφήνει την οικογένειά του, συγγενείς και φίλους. 

Πληροφορίες για την κηδεία και την ταφή 
θα ανακοινωθούν αργότερα.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Costas Mandis 
(from Pano Episkopi - North Epiros)   

Passed away on Monday 29.07.2019, 

at the age of 83. 

He leaves behind his wife Nina, daughter 

Athena, son Athanasios and 3 grandchildren: 

Costatino, Artemisia and Nina. 

The cremation will take place on 

Thursday 8th August 2019, at 10am, 

at Southgate Cemetery and Crematorium, 

Brunswick Park Road, London N11 1JJ.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ  

Κώστας Μάντης 
 

(Από Πάνω Επισκοπή - Βόρειο Ήπειρο)  

Απεβίωσε τη Δευτέρα 29.07.2019 σε ηλικία 83 ετών. 

Αφήνει τη σύζυγό του Νίνα, 
την κόρη του Αθηνά, τον γιο του Αθανάσιο, 

και 3 εγγόνια: Κωνσταντίνο, Αρτεμισία 
και Νίνα. 

Η αποτέφρωσή του θα γίνει την Πέμπτη 
08.08.2019 και ώρα 10πμ στο New Southgate 
Cemetery and Crematorium, Brunswick Park 

Road, London N11 1JJ.
08.05.1936 - 29.07.2019

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ  
Αναστασία Χαραλάμπους 
(πατρικό όνομα Κοραή από την Αθηένου)    

Απεβίωσε τη Δευτέρα 15.07.2019, σε ηλικία 90 ετών. 

Αφήνει την κόρη της Έλένη, 2 εγγόνια: Παναγιώτη 
και Μαρία, συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία και η ταφή θα γίνουν στην Κύπρο, τη 
Δευτέρα 19 Αυγούστου στις 5μ.μ. στη γενέτειρά της 
Αθηένου. 

Την Παρασκευή 09.08.2019 στις 2μ.μ. θα γίνει στο 
Guildford, το Thanksgiving service. Όσοι επιθυμούν 
να παρευρεθούν, παρακαλούμε όπως επικοινωνή-
σουν με την οικογένεια της απευθείας στο email: 
elene.haralambous@googlemail.com. 

Λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένων των περιο-
ρισμών στάθμευσης και των εναλλακτικών λύσεων, 
θα σας αποσταλούν μέσω email.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 
 

Κόκος Αλεξάνδρου 
 

(Από το Λονδίνο)  
Απεβίωσε την Τετάρτη 24.07.2019, σε ηλικία 57 ετών. 

Αφήνει τους γονείς του Ανδρέα και Ειρήνη, τα αδέλφια του Αλέκο, Παύλο και 
Έλενα, γαμπρό Μάριο, νύφη Λένα, αδελφότεκνα, συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Παρασκευή 09.08.2019 και ώρα 1:00μμ 
από την Εκκλησία της Παναγίας, Trinity Road, Wood Green, London 

N22 8LB και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate, 
Brunswick Park Road, London N11 1JJ.. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στην οικία της οικογένειας, 119 Durnsford Road, 
London N11 2EL. Τηλ. οικείων: 020 8888 5858 / 07971 919 260

ΣΥΛΛΥΠΤΗΡΙΑ  
Ο Αντρέας και Χρυστάλλα Τσιαλούφα εκφράζουν τα θερμά 
τους συλλυπητήρια στην Μαρούλλα και Στέλιο Μιχαηλίδη 

για το θάνατο του συζύγου, πατέρα και παππού, 
Αντρέα Μιχαηλίδη που απεβίωσε πρόσφατα.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 04.08.2019, στην Εκκλησία του 

Αποστόλου Βαρνάβα, Wood Green, London N22 8PA, 

το 6μηνο μνημόσυνο της πολυαγαπημένης μας 

Λάουρας Χρυσοστόμου (Επτακώμη) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 
 

Ο σύζυγος Γεώργιος, κόρη Λουκία, γαμπρός Γεώργιος, 

εγγόνια Χρήστος, Λάουρα-Μαρία και λοιποί συγγενείς.
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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


