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Σε συµφωνία µετά από διαβού-
λευση µε τον Αρχιεπίσκοπο έχει 
καταλήξει το Τµήµα Αρχαιοτήτων 
όπως το σύνολο των ανευρεθέ-
ντων αρχαιοτήτων στη Γεροσκή-
που ενταχθεί στην ανάπτυξη... 

Σελ 6

Σκανδαλώδης συμφωνία
Η Κύπρος αποχαιρέτησε τον Δή-
μαρχο Αμμοχώστου Αλέξη Γαλανό 
ενώ οργανώσεις της παροικίας μας 
εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη για 
το χαμό του αγωνιστή και «καλού 
συνεργάτη»...  

Σελ 12 & 26

Θλίψη για τον Α.Γαλανό
23 Ιουλίου 2018... Μια μέρα που 
άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της 
στις ζωές, αλλά και στη μνήμη 
πολλών ανθρώπων στο Μάτι, τον 
Νέο Βουτζά και τη Ραφήνα. Ένα 
χρόνο μετά, η κατάσταση... 

Σελ 7

Μάτι, ένα χρόνο μετά

Η παροικία δεν ξεχνά 
και καταδικάζει το δίδυμο 

έγκλημα του ‘74

ΑΚΕΛ: ΚΡΙΣΙΜΗ ΚΑΜΠΗ Η 9Η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ

σελ 2 & 8

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕΒΛΟΥΤ ΤΣΑΒΟΥΣΟΓΛΟΥ ΠΟΥ ΙΣΧΥΡΙΣΤΗΚΕ ΟΤΙ Ο ΠΤΔ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕ ΛΥΣΗ ΔΥΟ ΚΡΑΤΩΝ (σελ 4)

Και επισήμως πρωθυπουργός 
με την Τουρκία να πανηγυρίζει 

για τον... απόγονο!

Κίνηση ματ από Ακιντζί

σελ 3

ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΖΗΤΗΜΑ ΓΙΑ ΛΥΣΗ-ΠΑΚΕΤΟ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΄Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΗ! (σελ 5) 

Την ώρα που η ΕΕ προειδοποιεί εκ νέου 

τον Μπόρις Τζόνσον για το ενδεχόμενο No 

Deal Brexit, ολόκληρη η βρετανική κοινή 

γνώμη και όχι μόνο παρακολουθεί τις εξε-

λίξεις με κομμένη την ανάσσα αφού είναι 

πλέον φανερό ότι αρχίζει ένας νέος φαύλος 

κύκλος αβεβαιότητας, ενώ στη Βουλή των 

Κοινοτήτων, οι δυνάμεις που αντιστρατεύο-

νται την έξοδο χωρίς συμφωνία, «ακονίζουν 

μαχαίρια»...
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Με πολλά μηνύματα για τη σημασία κατανόησης 
των ιστορικών λαθών που κορυφώθηκαν το 1974 
και τα οποία οδήγησαν στη διχοτόμηση της Κύπρου 
μας, πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τετάρτη στο 
Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο του Wood Green, η ετή-
σια εκδήλωση της Ένωσης Κυπρίων Αγγλίας για κα-
ταδίκη του δίδυμου εγκλήματος σε βάρος του τόπου 
μας, με αφορμή τη συμπλήρωση 45 χρόνων από το 
πραξικόπημα της ΕΟΚΑ Β’ και την τουρκική εισβολή. 

Κυριότερο από αυτά τα μηνύματα, ότι η Ιστορία 
που έχει ήδη κατακρίνει τους άφρωνες πραξικοπη-
ματίες, θα κρίνει μια μέρα και όσους πολιτικούς ακο-
λούθησαν, σε σχέση με το χειρισμό του Κυπριακού. 

Παρόντες, δεκάδες ελληνοκύπριοι και τουρκοκύ-
πριοι που έστειλαν με την παρουσία τους το δικό 
τους μήνυμα για τον πόθο της επανένωσης της πα-
τρίδας μας. Την Κυπριακή Δημοκρατία εκπροσώ-
πήσε ο Γενικός Πρόξενος στην Ύπατη Αρμοστεία, 
Θεόδωρος Δ. Γκότσης, την Εθνική Κυπριακή Ομο-
σπονδια ο πρόεδρός της Χρήστος Καραολής και ο 
εκ των αντιπροέδρων και διευθυντής της «Παροι-
κιακής», Πάμπος Χαραλάμπους, το ΑΚΕΛ ο επαρ-
χιακός γραμματέας Βρετανίας Ανδρέας Γρηγορίου 
και την Παγκόσμια Οργάνωση Νεολαίας Κυπρίων 
Αποδήμων (ΝΕΠΟΜΑΚ) ο πρόεδρός της Χρήστος 
Ττιούτον. 

«Για να μην ξεχνούμε» ήταν τα λόγια με τα οποία 
άνοιξε την εκδήλωση, ο γραμματέας της ΕΚΑ, Κυ-
ριάκος Παναγή, ενώ, ακολούθησαν τραγούδια από 
την χορωδία της ΕΚΑ, υπό τη διεύθυνση του 93χρο-
νου μαέστρου ..... Μιχαηλούδη, που είναι ο εκ των 
ιδρυτών της χορωδίας του Δήμου Αμμοχώστου. 

Στην ομιλία της, η πρόεδρος της ΕΚΑ δρ. Ελένη 
Παλαζίδου, τόνισε πως «βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο 
σημείο της ιστορίας μας. Μέχρι πριν από μερικά 
χρόνια το εξωτερικό ενδιαφέρον είχε να κάνει με τη 
στρατηγική μας θέση κοντά στη Μέση Ανατολή. 
Τώρα υπάρχει επίσης η ανακάλυψη φυσικού αερίου 
γύρω από το νησί μας», ενώ, τόνισε πως πρέπει να 
«πούμε στους ηγέτες μας, τον κύριο Αναστασιάδη 
και τον κ. Akinci, να κάτσουν ξανά στο τραπέζι των 
διαπραγματεύσεων, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων 
Εθνών και στο πλαίσιο που συμφωνήθηκε με τον 
ΟΗΕ να προχωρήσουμε στην επανένωση του νη-
σιού μας.»  

«Μπορεί να υπάρξουν προτάσεις και υποσχέσεις 
για άλλες πιθανές λύσεις από άλλες χώρες», σημεί-
ωσε προσθέτοντας ότι έφτασε η ώρα να «ενεργή-
σουμε ως αληθινοί Κύπριοι για το συμφέρον των 
νόμιμων Κυπρίων πολιτών και κανένος άλλου.» 

Μάλιστα απευθυνόμενη στους δύο ήγετες είπε χα-
ρακτηριστικά «γράψτε ιστορία με αυτά που ενώνουν 
την πατρίδα μας και όχι με όσα και όσους έφεραν τη 
διαίρεσή της. Η ιστορία θα σας κρίνει!» 

Στη σύντομη ομιλία του, ο Γενικός Πρόξενος Θεό-
δωρος Γκότσης υπογράμμισε τη σημασία τη σημασία 
της ενότητας σε αυτές τις δύσκολες ώρες που περνά 
η Κύπρος και τόνισε τη σημασία της ομόφωνης από-
φασης των Αρχηγών των κομμάτων σε σχέση με 
την πρόταση Ακιντζί. 

Κύριος ομιλητής στην εκδήλωση, ήταν το μέλος 
του Πολιτικού Γραφείου του ΑΚΕΛ, Νεοκλής Συλι-
κιώτης, ο οποίος υπενθύμισε ότι «το πραξικόπημα 
αποτελεί τη μεγαλύτερη προδοσία που συντελέστηκε 
ποτέ σε βάρος της πατρίδας και του λαού μας. Το 
πραξικόπημα της χούντας των Αθηνών και της γρι-
βικής ΕΟΚΑ Β’ για την ανατροπή του Μακάριου συ-
νιστούν την κλιμάκωση του σχεδίου που είχε εξυ-
φανθεί από το ΝΑΤΟ με στόχο τη διχοτόμηση της 
Κύπρου. 

Εμπόδια σ’ αυτό το σχέδιο ήταν η ίδια η Κυπριακή 
Δημοκρατία, ο Πρόεδρος Μακάριος και το ΑΚΕΛ. 

Η Κύπρος δεν προδόθηκε μόνο από τους έξω. 
Κανένας, ούτε το ΝΑΤΟ, ούτε η CIA, ούτε η Τουρκία, 
θα μπορούσαν να επιτύχουν  στα σχέδια τους αν 
δεν είχαν συμμάχους- εφιάλτες. Αν δεν είχαν τη συ-
νεργασία της Χούντας, του Γρίβα, της ΕΟΚΑ Β’.  

Όντως οι ενωτικοί έδωσαν στο πιάτο την ευκαιρία 
στην Τουρκία.  

Μπορεί λοιπόν ο Γρίβας, η ΕΟΚΑ Β’ και τα μέλη 
της που υλοποίησαν τα πραξικοπηματικά τους σχέ-
δια, να διακήρυτταν ότι πολεμούσαν για ιερά ιδανικά, 
στην πράξη όμως άνοιγαν το δρόμο για το ξεπού-
λημα της Κύπρου.  

Μπορεί να δήλωναν ατρόμητοι πατριώτες και να 
παρίσταναν τους αγνούς πολεμιστές του Έθνους, 
όταν όμως άκουσαν τις σειρήνες της εισβολής έτρε-
ξαν να κρυφτούν στο Τρόοδος, στέλνοντας τον κό-
σμο, άοπλο και προδομένο, να αντιμετωπίσει τους 
εισβολείς. 

Η προδοσία του πραξικοπήματος ήταν το άλλοθι 
για την εισβολή της Τουρκίας.  

Την ίδια ώρα ανέδειξε και μια άλλη δραματικη 

πτυχή του Κυπριακού λέγοντας πως «συνεπώς η 
Κύπρος δεν θα τουρκοποιηθεί αν επανενωθεί. Θα 
τουρκοποιηθεί αν δεν επανενωθεί. Το μέλλον όλων 
μας θα απειλείται όχι αν λύσουμε το Κυπριακό με 
λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, αλλά αν 
εγκαταλείψουμε αυτό το πλαίσιο.  

Στην Κύπρο τα αποτελέσματα της δράσης της 
ακροδεξιάς τα ζήσαμε και τα ζούμε μετά το δίδυμο 
έγκλημα του φασιστικού πραξικοπήματος και της 
τουρκικής εισβολής και κατοχής. Βλέπουμε στοιχεία 
της ακροδεξιάς να αναδιοργανώνονται σήμερα κάτω 
από τα ίδια συνθήματα, με πιο τρανό το παράδειγμα 
του ΕΛΑΜ- του παραρτήματος της Χρυσής Αυγής 
στην Κύπρο. Με επιθέσεις κατά μεταναστών και 
Τουρκοκυπρίων, με εθνικιστική ρητορική και τη νο-
σταλγία τους για τον Γρίβα και την αναβίωση της 
δράσης της ΕΟΚΑ Β’, συνθέτουν τη θλιβερή παρου-
σία τους στην κυπριακή κοινωνία. 

Την ίδια ώρα, όμως, η κυβερνητική παράταξη του 
ΔΗΣΥ κάνει ανοίγματα προς την ακροδεξιά. Οι εκ-
δηλώσεις τιμής του ολετήρα της Κύπρου Γρίβα, οι 
τιμές στους πραξικοπηματίες που επιτέθηκαν στο 

Προεδρικό, αλλά και η συμπερίληψη στα ψηφοδέλτια 
γόνων πραξικοπηματιών επαναβεβαιώνουν την 
στροφή προς την ακροδεξιά. 

Την ώρα που οι διάφοροι ζώνονται τα ενωτικά λά-
βαρα και με τις ιαχές τους προσπαθούν να τρομά-
ξουν τον εχθρό, η Τουρκία συνεχίζει να εφαρμόζει 
ανενόχλητη την πολιτική της για ενσωμάτωση των 
κατεχομένων. Συνεχίζει να παραβιάζει την ΑΟΖ της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, περικυκλώνοντας μας. 
Απειλεί να ανοίξει την Αμμόχωστο με τρόπο που θα 
βαθύνει περισσότερο τη διχοτόμηση. Συνεχίζει να 
καλλιεργεί το φανατισμό στη θρησκεία ως μέσο 
άσκησης μεγαλύτερου ελέγχου στην τ/κ κοινότητα.  

Μια μερίδα στην τ/κ κοινότητα αντιστέκεται σε όλα 
αυτά. Όμως δεν θα αντέξει για πάντα να τα βάζει με 
την ισχυρή Τουρκία. Αν δεν το κατανοήσουν έγκαιρα 
αυτό η δεξιά και η ακροδεξιά στην ε/κ κοινότητα, 
αυτή τη φορά θα πληγώσουν ανεπανόρθωτα την 
Κύπρο. 

Ο κ. Αναστασιάδης παρέλαβε το Κυπριακό από 
τον Δ. Χριστόφια με κοινά ανακοινωθέντα που εξα-
σφάλιζαν διαχρονικές θέσεις της πλευράς μας. Με 
πολλά θέματα συμφωνημένα και καταγεγραμμένα 
ως συγκλίσεις. Με συγκλίσεις που επιλύουν το κε-
φάλαιο της ενέργειας με τη λύση του Κυπριακού και 
τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας διασφαλισμένα.  Με τη διεθνή κοινότητα να ανα-
γνωρίζει ότι η πλευρά μας ήταν ένα βήμα μπροστά 
στην προσπάθεια για λύση του προβλήματος. Ο 
Πρόεδρος Αναστασιάδης τι έκανε και σε ποια φάση 
οδήγησε το Κυπριακό; Θα πρέπει να προβληματιστεί 
έστω και τώρα γι’ αυτό.  

Πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους. Η Κύπρος 
δεν θα σωθεί με τις τριμερείς συνεργασίες, τα καζίνο, 
το παζάρι των διαβατηρίων και τους πύργους. Η Κύ-

προς θα σωθεί αν επανενωθεί. Ο κ. Αναστασιάδης 
οφείλει να αναλάβει πρωτοβουλίες, να επιδείξει συ-
νέπεια και αποφασιστικότητα, προκειμένου να προ-
ωθήσει το στόχο της λύσης. Να αναδείξει με συνέπεια 
τις διαχρονικές θέσεις και την επιχειρηματολογία μας.  

Ασφαλώς δεν απαλλάσσουμε την Τουρκία από τη 
διαχρονική της ευθύνη για τη μη επίλυση του Κυ-
πριακού. Αυτό που λέμε είναι ότι οφείλουμε να κά-
νουμε ό, τι μπορούμε προκειμένου να είναι ξεκάθαρο 
σε όλους ότι η ε/κ πλευρά επιδιώκει με συνέπεια τη 
λύση του προβλήματος. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή 
κάθε άλλο παρά αυτό συμβαίνει. 

Θέλω να επαναλάβω ότι ως ΑΚΕΛ θα αφιερώ-
σουμε όλες μας τις δυνάμεις στη μάχη για τη σωτηρία 
της Κύπρου. Θα αντισταθούμε με όλες μας τις δυ-
νάμεις στο εφιαλτικό σενάριο της διχοτόμησης. Δεν 
θα πάψουμε να εργαζόμαστε για λύση διζωνικής, δι-
κοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα όπως 
την περιγράφουν τα κείμενα των Ηνωμένων Εθνών. 
Αυτός είναι ο μόνος δρόμος για την επανένωση του 
τόπου μας, για την ανατροπή των δεδομένων που 
δημιούργησαν η εισβολή και η κατοχή». 

Στην ομιλία του, η οποία μεταφράστηκε και στα 
τουρκικά, στάθηκε ιδιαίτερα στη θυσία όλων όσοι 
αντιστάθηκαν και έδωσαν τη ζωή τους για να μην 
περάσει ο φασισμός. «Τιμούμε σήμερα ζώντες και 
νεκρούς που την κρίσιμη ώρα δε δείλιασαν αλλά 
έτρεξαν στην πρώτη γραμμή να υπερασπιστούν την 
Κύπρο. Αυτούς τους απλούς ανθρώπους που την 
κρίσιμη ώρα αναδείχθηκαν σε ήρωες υπερασπιζό-
μενοι τη δημοκρατία και την ελευθερία της Κύπρου. 

Δεν αρκεί όμως να τους τιμούμε. Οφείλουμε να 
δικαιώσουμε τη θυσία τους. Οφείλουμε να συνεχί-
σουμε τον αγώνα για επανένωση και ειρήνη», είπε.    

Και συνέχισε: «Εμείς δεν ξεχνούμε! Δεν ξεχνούμε 
ποιοι διέταξαν την εξόντωση της Κύπρου. Η πατρίδα 
τους ήταν χρήσιμη μόνο αν ήταν παραδομένη στις 
υπηρεσίες τους. Ήταν χρήσιμη μόνο ως «αβύθιστο 
αεροπλανοφόρο»· «κατασκοπευτική βάση του ελεύ-
θερου κόσμου» ενάντια στη Σοβιετική Ένωση ορ-
μητήριο για την κατάπνιξη των αραβικών απελευθε-
ρωτικών κινημάτων και κέντρο ελέγχου της ροής 
πετρελαίου προς τη Δύση.  

Ήθελαν την πατρίδα μας υποταγμένη στα συμφέ-
ροντά τους, όπως την θέλουν και σήμερα. Ο περι-
βόητος νόμος Ρούμπιο-Μενέντεζ τον  οποίο στηρίζει 
η κυβέρνηση  Αναστασιάδη και τον οποίο χαιρέτισε 
ο Συναγερμός, σ’ αυτό στοχεύει. Να γίνει η Κύπρος 
όργανο τους στην αντιπαράθεση ΗΠΑ-Ρωσίας, θέ-
τοντας σε κίνδυνο τη χώρα και το λαό μας.» 

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «η Τουρκία ήταν δια-
χρονικά το εμπόδιο για την επίτευξη λύσης με τις 
αδιάλλακτες θέσεις της. Η Τουρκία πάντοτε είχε ως 
προτεραιότητα την προώθηση των δικών της συμ-
φερόντων. Πώς εμείς μπορούμε να καταστήσουμε 
ανέφικτους τους στόχους της; Πώς μπορούμε να την 
υποχρεώσουμε είτε να συνεργαστεί στην ορθή βάση 

λύσης, είτε να εκτεθεί, πληρώνοντας το ανάλογο κό-
στος; Δεν υπάρχουν πολλοί τρόποι. Θα το επιτύ-
χουμε εμμένοντας στη συμφωνημένη βάση λύσης. 
Αυτό μας συμβουλεύουν όλοι διεθνώς να κάνουμε. 
Μπορούμε να το πετύχουμε αξιοποιώντας το δίκαιο 
που έχουμε με το μέρος μας. Με την προϋπόθεση 
να είμαστε καλά προετοιμασμένοι και συγκεντρώ-
νοντας όλα τα επιχειρήματα που έχουμε στη διάθεση 
μας. Δίχως αντιφάσεις, παλινδρομήσεις και τακτικι-
σμούς που απλώς διευκολύνουν την Τουρκία να 
προωθήσει τους στόχους της. Δίχως αγκυλώσεις και 
ρατσιστικές αντιλήψεις. Συνεργαζόμενοι με τους Τ/κ 
συμπατριώτες μας που θέλουν και αγωνίζονται και 
αυτοί για τη λύση και την επανένωση. Λυπούμαι να 
πω ότι τα τελευταία χρόνια δεν λειτουργούμε έτσι. 
Αντιθέτως, χειρισμοί που γίνονται διευκολύνουν την 
Τουρκία να μένει στο απυρόβλητο, όπως καταδεί-
χτηκε μέσα από τις εκθέσεις του ΓΓ του ΟΗΕ από το 
Σεπτέμβριο του 2017 και εντεύθεν. 

Η Τουρκία κλιμακώνει την προκλητικότητα της και 
επιχειρεί νέα τετελεσμένα που μας φέρνουν πιο κο-
ντά στην οριστική διχοτόμηση. Το παρατεταμένο 
αδιέξοδο, όπως είχαμε έγκαιρα προειδοποιήσει της 
έδωσε την ευχέρεια να θέσει στο τραπέζι την απα-
ράδεκτη απαίτηση για δύο κράτη.  

Ενώ μας έλεγαν ότι θωράκισαν την ΑΟΖ, ότι είχαμε 
επαρκείς κι αποτελεσματικούς μηχανισμούς να απο-
τρέψουμε τις προκλήσεις της Τουρκίας στην ΑΟΖ, 
ότι η Τουρκία δεν θα μπορούσε να προχωρήσει σε 
γεωτρήσεις, τι βιώνουμε σήμερα; Η Τουρκία προ-
χωρεί σε γεωτρήσεις, ενώ οι κυρώσεις που εξαγγέλ-
λονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι όχι μόνο 
αναποτελεσματικές αλλά και πολύ κατώτερες των 
προσδοκιών και των διακηρύξεων της κυβέρνησης 
και των δηλώσεων του Υπουργού Εξωτερικών.  

Την ίδια στιγμή οι μεθοδεύσεις της Τουρκίας για 
την Αμμόχωστο εγκυμονούν τεράστιους κινδύνους. 
Οι ενέργειες της πλευράς μας θα έπρεπε να στο-
χεύουν στον τερματισμό των  τουρκικών προκλή-
σεων  και στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καθαρά και ξάστερα, 
με μόνη προυπόθεση τον τερματισμο της τουρκικής 
προκλητικότητας, να πείσει το ΓΓ του ΟΗΕ ότι είναι 
έτοιμος για συνέχιση των συνομιλιών με τον τρόπο 
που ο ΓΓ εισηγείται.  

Δηλαδή, να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις από 
εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανα. Να επα-
ναβεβαιωθεί η αποδοχή όλων των συγκλίσεων μέχρι 
τότε. Να αποδεχτεί το Πλαίσιο Γκουτέρες ως τη βάση 
των συνομιλιών και την διαδικασία διασταυρούμενης 
διαπραγμάτευσης των 6 βασικών θεμάτων. 

Ακόμα και στην τελευταία επιστολή του προς τον 
ΓΓ του ΟΗΕ ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, επαναλαμ-
βάνει τις «νέες» ιδέες για αποκεντρωμένη εξουσία, 
κοινοβουλευτικό πολίτευμα και συρρίκνωση της μιας 
θετικής ψήφου όπου όχι μόνο  ακυρώνουν τις επι-
τευχθείσες συγκλίσεις, όχι μόνο όλες οι «νέες» συ-
γκλίσεις βρίσκονται εκτός του πλαισίου Γκουτέρες, 
αλλά είναι λανθασμένες και επί της ουσίας. 

Πολύ φοβούμαστε ότι οι μέχρι στιγμής χειρισμοί 
και εξελίξεις κάθε άλλο παρά οδηγούν εκεί.    

Καλούμε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να κατανοή-
σουν τις πραγματικότητες. Δεν είμαστε στο παρά 
πέντε. Είμαστε στο και πέντε. Η Κύπρος αν δεν επα-
νενωθεί θα τουρκοποιηθεί. Αν αφεθεί η Τουρκία ανε-
νόχλητη να εποικίζει και να φορτώνει στρατεύματα 
τη μισή μας πατρίδα, κάποια στιγμή θα θελήσει να 
επεκταθεί και στην υπόλοιπη μισή.  

Ε/κ και Τ/κ θα μπορούμε να υπολογίζουμε στο 
μέλλον μόνο όταν διασφαλιστεί ότι θα το ζήσουμε 
μαζί. Ότι θα το ζήσουμε στα πλαίσια λύσης που θα 
τερματίζει την κατοχή και τον εποικισμό. Που θα απο-
καθιστά την κυριαρχία, την ανεξαρτησία, την εδαφική 
ακεραιότητα και την ενότητα της Κυπριακής Δημο-
κρατίας. Λύση βασισμένη στα Ψηφίσματα των Ηνω-
μένων Εθνών, τις Συμφωνίες Υψηλού Επιπέδου, 
στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Λύση που θα 
αποστρατιωτικοποιεί την Κύπρο και θα αποκλείει τα 
όποια εγγυητικά και επεμβατικά δικαιώματα. Λύση 
που θα επανενώνει το έδαφος, το λαό, τους θεσμούς 
και την οικονομία στο πλαίσιο δικοινοτικής, διζωνικής 
ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα όπως αυτή περι-
γράφεται στα κείμενα των Ηνωμένων Εθνών. Λύση 
που θα οδηγεί σε ενωμένο κράτος, συνέχεια της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας.» 

Η εκδήλωση έκλεισε με δύο ποιήματα από το Βα-
σίλη Παναγή και ένα από την Αϊσιάν Σαράπογλου, 
ενώ, η ΕΚΑ τίμησε και τον 93χρονο μαέστρο της χο-
ρωδίας της .... Μιχαηλούδη για τη διαχρονική προ-
σφορά του στην Ένωση Κυπρίων Αγγλίας, αλλά και 
σε ολόκληρη την παροικία.

«Η Κύπρος αν δεν επανενωθεί θα τουρκοποιηθεί»
ΔΕΚΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΟΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΙ ΑΠΟΔΗΜΟΙ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΔΥΜΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
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«Παραιτήσου Κόρμπιν» από την Τερέζα Μέι!
ΜΕΪ ΠΡΟΣ ΚΟΡΜΠΙΝ: «Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΟΥ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ ΗΔΗ»

Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

Σχεδόν όλες οι πρώτες σελίδες των εφημερίδων 
της Τετάρτης επικεντρώνονται στην ανάδειξη του 
Μπόρις Τζόνσον στον πρωθυπουργικό θώκο. 

Η Metro (24/07) εμπνέεται από την ομιλία νίκης 
του Τζόνσον χαρακτηρίζοντας τον ως τον «νέο δανδή 
της Ντάουνινγκ Στριτ». Στόχος του νέου πρωθυ-
πουργού είναι η έξοδος της χώρας από την ΕΕ, η 
αποκατάσταση της ενότητας στο ΗΒ, η ήττα των 
Εργατικών υπό τον Τζέρεμι Κόρμπιν στις επόμενες 
βουλευτικές εκλογές και η επανεκκίνηση της βρετα-
νικής οικονομίας, σημειώνει η εφημερίδα.  

«Γεια σου φίλε!» είναι ο πηχυαίος τίτλος στη Sun 
που και αυτή αναφέρεται στη νικητήρια ομιλία του 
Τζόνσον κάνοντας χρήση ένα λογοπαίγνιο από τη 
μεγάλη επιτυχία των Μπιντλς, Hey Jude.    

«Τώρα να μας φέρεις την λιακάδα», γράφει η 
Daily Mail που προβάλλει την υπόσχεση του Τζόν-
σον ότι θα "αναζωογονήσει" το έθνος και θα αποκα-
ταστήσει την "αυτοπεποίθηση" της Βρετανίας. Ο 
νέος πρωθυπουργός αντιμετωπίζει μια "τρομακτική 
κατάσταση" επισημαίνεται στο σχετικό δημοσίευμα. 
Ο Μπόρις Τζόνσον έχει μπροστά  του την επικείμενη   
προθεσμία για το Brexit, την κρίση στις σχέσεις με 
το Ιράν, την ενίσχυση του κόμματός του για να δώσει 
τη μάχη στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, ενώ 
έχει δεσμευθεί να τερματίσει την "παράλυση" λόγω 
του Brexit και να εξαλείψει το "αρνητικό φορτίο" που 

κουβαλά η χώρα, υπογραμμίζει η Daily Mail.      
Η Daily Express αναδεικνύει την αποφασιστικό-

τητα του Τζόνσον "να γίνουν πράγματα" και την υπό-
σχεσή του "να εργασθεί σκληρά" για να "αποδε-
σμεύσει" τη Βρετανία από τα "δόκανα" της ΕΕ μέχρι 
τις 31 Οκτωβρίου. "Περιμένετε κι έρχεται ο Τζόνσον", 
είναι το μήνυμα της Express προς τους τεχνοκράτες 
της ΕΕ και τους "προφήτες της καταστροφής".      

Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Δεν 
είναι πια αστείο» η Daily Mirror 
φαίνεται να είναι λιγότερο αισιό-

δοξη για το μέλλον μετά την εκλογή Τζόνσον. Οι 
φωτογραφίες της πρώτης σελίδας είναι μια επιλογή 
από τις "κωμικές στιγμές" του Μπόρις Τζόνσον όταν  
επανεξελέγη δήμαρχος Λονδίνου το 2012, χρονιά 
κατά την οποία η πρωτεύουσα φιλοξένησε τους θε-
ρινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.     

Η Telegraph  
προσβλέπει στο 

σχηματισμό του νέου υπουργι-
κού συμβουλίου υπό τον Τζόν-
σον το οποίο, σύμφωνα με την εφημερίδα, θα απο-
τελείται κυρίως από Brexiteers. Μεταξύ εκείνων που 
προαλείφονται για υπουργικά χαρτοφυλάκια είναι 
και η Πρίτι Πατέλ (Priti Patel). Η κ. Πατέλ είχε διατε-

λέσει υπουργός Διεθνούς Ανάπτυξης στην 
κυβέρνηση της Τερέζα Μέι, την περίοδο 
2016-2017, υποχρεώθηκε όμως να υπο-
βάλλει την παραίτησή της μετά τις αποκα-
λύψεις για μυστικές συνομιλίες με εκπρο-
σώπους της ισραηλινής κυβέρνησης. "Η νέα 
κυβέρνηση από εθνολογική άποψη θα είναι 
η περισσότερο ποικιλόμορφη στην πολιτική 
ιστορία της Βρετανίας", προσθέτει η Daily 
Telegraph.  

Οι Times εκτιμούν ότι η κ. Πατέλ, ηλικίας 
47 ετών, θα είναι η νέα υπουργός Εσωτερι-
κών ενώ αβέβαιο θεωρείται το μέλλον του 
νυν υπουργού Εξωτερικών και αντιπάλου 
του Τζόνσον για την ηγεσία του κόμματος, 
Τζέρεμι Χαντ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες 
ο κ. Χαντ έχει αρνηθεί να αναλάβει στη νέα 
κυβέρνηση το υπουργείο Άμυνας. Όπως 
αναφέρουν οι Times, o Χαντ θεωρεί τη με-
τάθεση του από το ΥΠΕΞ στο Άμυνας ως 
"υποβιβασμό". 

O Μπόρις Τζόνσον είναι ο νέος ένοικος της Ντάουνινγκ Στριτ

Η Τερέζα Μέι χρησιμοποίησε την τε-
λευταία συνεδρίαση της Βουλής των 
Κοινοτήτων στην οποία παρέστη ως 
πρωθυπουργός για να ρίξει τα βέλη της 
στο αρχηγό της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης Τζέρεμι Κόρμπιν προτείνοντάς 
του να ακολουθήσει το δικό της παρά-
δειγμα και να παραιτηθεί. 

Πολλοί βουλευτές του Εργατικού Κόμ-
ματος είναι δυσαρεστημένοι με την ηγε-
σία Κόρμπιν, ιδιαίτερα με την διαχείριση 
της κρίσης του αντισημιτισμού στις τά-
ξεις του κόμματος και την αμφίσημη 
στάση του ως προς το Brexit. Ομως, 
έχει ισχυρά ερείσματα στην βάση του 
Εργατικού Κόμματος, ενώ το 2016 επι-
βίωσε απόπειρας εκδίωξής του από την 
ηγεσία. 

«Ισως θα μπορούσα θα τελειώσω την 
αντιπαράθεση μαζί του λέγοντας αυτό: 
ως ηγέτης κόμματος που αποδέχθηκε 
ότι έληξε ο χρόνος της, λέω ότι ίσως 
τώρα είναι η ώρα για εκείνον να κάνει 
το ίδιο», είπε η Τερέζα Μέι προκαλώντας 
ιαχές από τους βουλευτές των Τόρις και 
κραυγές «κι΄άλλο...». 

Συγκινημένη ορισμένες στιγμές, η Τε-
ρέζα Μέι χρησιμοποίησε την τελευταία 
της συνεδρίαση της Ωρας του Πρωθυ-
πουργού για να τιμήσει τον σύζυγό της, 
τον «βράχο» της Φίλιπ, που παρακο-
λουθούσε από τα έδρανα των επισκε-
πτών. 

Προειδοποίηση ΕΕ προς Τζόνσον 
για τα περί No Deal 

 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προειδο-

ποίησε σήμερα τον νέο πρωθυπουργό 
της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον για τις 
"πολύ επιζήμιες οικονομικά συνέπειες" 
μιας αποχώρησης χωρίς συμφωνία της 
Βρετανίας από την ΕΕ, την ημέρα της 
ανάληψης των καθηκόντων του. 

Επανέλαβε επίσης τη δυνατότητα για 
τροποποιήσεις στην κοινή πολιτική δια-
κήρυξη για τη συμφωνία αποχώρησης 
που είχε δεχτεί το Λονδίνο, αλλά όχι στη 
συμφωνία του διαζυγίου. 

Ο Τζόνσον επανέλαβε επανειλημμένα 
την πρόθεσή του να εφαρμόσει το Brexit 

στις 31 Οκτωβρίου, η καταληκτική ημε-
ρομηνία που έχει οριστεί έπειτα από 
δύο αναβολές για την έξοδο της Βρετα-
νίας, και αυτή την ίδια χωρίς συμφωνία 
με την ΕΕ. 

"Πρόσφατες δηλώσεις, κυρίως αυτές 
που έγιναν κατά τη διάρκεια της εκστρα-
τείας για την ηγεσία του Συντηρητικού 
Κόμματος, αύξησαν σημαντικά τον κίν-
δυνο μιας άτακτης εξόδου του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου", προειδοποίησαν οι εκ-
πρόσωποι των κοινοβουλευτικών 
ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
σε δήλωσή τους στο τέλος συνεδρίασης 
που διεξήχθη με τον επικεφαλής δια-
πραγματευτή της ΕΕ Μισέλ Μπαρνιέ. 

"Μια έξοδος χωρίς συμφωνία θα είναι 
πολύ επιζήμια οικονομικά, ακόμη και αν 
οι ζημιές δεν θα προκληθούν με τον ίδιο 
τρόπο στις δύο πλευρές", προειδοποί-
ησαν. Ένα Brexit χωρίς συμφωνία "δεν 
θα αντισταθμιστεί από κάποιας μορφής 
διευθέτηση ή μια μίνι συμφωνία μεταξύ 
της ΕΕ και της Βρετανίας", δήλωσαν. Η 
ΕΕ δεν θα διαπραγματευτεί τη συμφω-
νία αποχώρησης που συνομολογήθηκε 
μεταξύ της ΕΕ και της βρετανικής κυ-
βέρνησης, επανέλαβαν οι ευρωβουλευ-
τές. "Μια συντεταγμένη έξοδος δεν είναι 
δυνατή παρά εάν τα δικαιώματα των 
πολιτών, η οικονομική ρύθμιση και ένα 
δίκτυ ασφαλείας (backstop) που, σε 
κάθε περίπτωση, εγγυάται την απουσία 
σκληρού συνόρου στην Ιρλανδία.

Η Τουρκία πανηγυρίζει την τουρκική κλη-
ρονομιά του Μπόρις Τζόνσον που αναλαμ-
βάνει την πρωθυπουργία του Ηνωμένου 
Βασιλείου, με τους πολιτικούς και τα μέσα 
ενημέρωσης να προεξοφλούν ότι ο "από-
γονος των Οθωμανών" θα ενισχύσει τους 
δεσμούς ανάμεσα στις δύο χώρες που βρί-
σκονται στις παρυφές της ευρωπαϊκής 
ηπείρου. 

Ο πρώην δήμαρχος του Λονδίνου είναι 
ο δισέγγονος του τελευταίου υπουργού 
Εσωτερικών της Οθωμανικής Αυτοκρατο-
ρίας, του Αλί Κεμάλ και το γεγονός αυτό εί-
ναι πηγή υπερηφάνειας για πολλούς Τούρ-
κους. Παρά τις κάποιες υποτιμητικές 
παρατηρήσεις του για τη Τουρκία, στις 
οποίες περιλαμβάνεται ένα σατιρικό ποίημα 
για τον Ερντογάν και οι δηλώσεις του 2016 
σύμφωνα με τις οποίες η Βρετανία θα 
έπρεπε να προβάλει βέτο στην ένταξη της 
Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση, τα τουρ-
κικά μέσα αποκαλούν τρυφερά τον Τζόνσον 
"Μπόρις ο Τούρκος". 

"Ο απόγονος των Οθωμανών γίνεται 
πρωθυπουργός", είναι ο πρωτοσέλιδος 
τίτλος της αντιπολιτευόμενης εφημερίδας 
Sozcu. "Για την Αγγλία, ένας πρωθυπουρ-
γός με ρίζες στο Τσάνκιρι", γράφει η εφη-
μερίδα αναφερόμενη στην επαρχία από την 
οποία κατάγεται ο Αλί Κεμάλ στην κεντρική 
Τουρκία. Όπως και ο Τζόνσον, ο προπάπ-
πος του ήταν δημοσιογράφος που μπήκε 

στη κυβέρνηση, μία κίνηση που αποδεί-
χθηκε δυσοίωνη. Στις τελευταίες ημέρες της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ο Αλί Κεμάλ 
συνελήφθη και λιντσαρίστηκε από εθνικι-
στές που επεδίωκαν την ίδρυση του τουρ-
κικού κράτους. 

Ο Ερντογάν συνεχάρη τον Μπόρις Τζόν-
σον μέσω του Twitter και προέβλεψε ότι οι 
σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και του ΗB θα 
βελτιωθούν. Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου τον 
συνεχάρη επίσης ανεβάζοντας βίντεο όπου 
εμφανίζονται τούρκοι δημοσιογράφοι να 
ρωτούν τον Μπόρς Τζόνσον για τις ρίζες 
του στο Τσάνκιρι, κατά την διάρκεια επίσκε-
ψής του στην Αγκυρα το 2016. 

Το πρακτορείο ειδήσεων Demiroren με-
τέδωσε δήλωση κατοίκου του χωριού Κάλ-
φατ του Τσάνκιρι, ο οποίος είπε ότι είναι 
τιμή που κάποιος από το χωριό τους έγινε 
πρωθυπουργός και πρόσθεσε ότι ο Τζόν-
σον οφείλει την ξανθή και ατίθαση κόμη του 
στους τούρκους προγόνους του. "Τους 
προγόνους του τους αποκαλούν "ξανθιά 
παιδιά". Από εκεί έχει κληρονομήσει τα μαλ-
λιά του", είπε ο Μουσταφά Μπαλ. 

Οι σχέσεις του Τζόνσον με την Τουρκία 
έχουν υπάρξει ταραγμένες. Πριν από τρία 
χρόνια, πήρε το πρώτο βραβείο σε διαγω-
νισμό περιοδικού που ζητούσε από τους 
αναγνώστες να γράψουν σατιρικά ποι-
ήματα για τον Ερντογάν "όσο πιο βρωμερά 
και υβριστικά γίνεται".

Η Τουρκία πανηγυρίζει για τις 
οθωμανικές ρίζες του Μπόρις Τζόνσον

ΚΙ’ ΟΜΩΣ...
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ειδήσεις σε 2’

Τα διαπιστευτήριά του στον 
ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέ-
ρες επέδωσε χθες το από-
γευμα, ο μόνιμος αντιπρόσω-
πος της Δημοκρατίας, 
πρέσβης Ανδρέας Μαυρο-
γιάννης. Μετά την τελετή, οι 
δύο άνδρες είχαν σύντομη συ-
νομιλία, η οποία κάλυψε το 
Κυπριακό και τις σχέσεις της 
Κυπριακής Δημοκρατίας με 
τον ΟΗΕ. Ο Ανδρέας Μαυρο-
γιάννης διαδέχεται τον πρέ-
σβη Κορνήλιο Κορνηλίου. 

Παράλληλα διατηρεί και τα 
καθήκοντά του ως διαπραγμα-
τευτής της ελληνοκυπριακής 
κοινότητας.

Η σκόπιμη διαστρέβλωση των θέσεων του ΑΚΕΛ 
δεν διασώζει το ΔΗΣΥ και το Προεδρικό

«ΠΑΙΖΟΥΝ» ΜΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ

Ανακοίνωση - απάντηση στην Κυβέρνηση και τον εκ-
πρόσωπο της, εξέδωσε την Τρίτη το ΑΚΕΛ στην οποία 
κάνει λόγο για σκόπιμη διαστρέβλωση των λεγομένων του 
κόμματος και παραθέτουν ξανά απόσπασμα της ανακοί-
νωσης σε σχέση με την παρούσα κατάσταση στο Κυ-
πριακό. 

«Επειδή στο Προεδρικό και στο ΔΗΣΥ είτε δεν διαβά-
ζουν, είτε δεν θέλουν να κατανοήσουν τις θέσεις του ΑΚΕΛ, 
παραθέτουμε ξανά απόσπασμα από τη σημερινή ανακοί-
νωση του ΑΚΕΛ: Ως ΑΚΕΛ δεν έχουμε ως κριτήριο τι λέει 
ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας –ενδεχομένως για 
τις δικές του σκοπιμότητες- για να κρίνουμε τον κ. Ανα-
στασιάδη και τις θέσεις του. 

Εδώ και καιρό συσσωρεύονται ενδείξεις ότι ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης συζήτησε και βολιδοσκόπησε επανειλημ-

μένα ξένους αξιωματούχους, διπλωμάτες, καθώς και Κύ-
πριους πολιτικούς και δημοσιογράφους για λύση δύο κρα-
τών. Άλλωστε αυτά έχουν λεχθεί από τηλεοράσεως και 
έχουν γραφτεί στον Τύπο κατ’ επανάληψη, με αναφορές 
σε ημερομηνίες και συγκεκριμένα πρόσωπα.» 

Με αυτή την τοποθέτηση μας, το Προεδρικό και ο ΔΗΣΥ 
αυτό που συμπέραναν είναι ότι το ΑΚΕΛ υιοθετεί την τουρ-
κική ρητορική. Προφανώς αδυνατούν να δώσουν εξηγή-
σεις στον κυπριακό λαό για τα αδιέξοδα της πολιτικής 
τους, για αυτό καταφεύγουν στη σκόπιμη διαστρέβλωση. 
Κατασκευάζουν θέσεις και ακολούθως τις απαντούν μόνοι 
τους. Σε κάθε περίπτωση είναι θετικό ότι –μπροστά στα 
αδιέξοδα που οδήγησαν οι παλινδρομήσεις τους- το Προ-
εδρικό και ο ΔΗΣΥ διατρανώνουν τώρα τη δέσμευση τους 
στη ΔΔΟ και στο Πλαίσιο Γκουτέρες.

Επίδοση 
Διαπιστευτηρίων  

Μαυρογιάννη 
στον ΓΓ του ΟΗΕ

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΣΑΒΟΥΣΟΓΛΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙ ΛΥΣΗΣ ΔΥΟ ΚΡΑΤΩΝ

«Ο Αναστασιάδης μου πρότεινε λύση δύο κρατών στο Κυπριακό»

Οζερσάι και Τατάρ 
στην περίκλειστη  

Αμμόχωστο
Αυτή τη φορά μαζί και με 

τον «πρωθυπουργό» Ερσίν 
Τατάρ, μετέβη ο «υπεξ» Κου-
ντρέτ Οζερσάι, στην περίκλει-
στη πόλη της Αμμοχώστου για 
να επιθεωρήσουν την πε-
ριοχή. Όπως αναφέρεται στην 
ιστοσελίδα του «μπαϊράκ», η 
επίσκεψη έγινε χθες και τους 
Τατάρ και Οζερσάι συνόδευαν 
ο «διοικητής» των «τουρκικών 
δυνάμεων ασφαλείας», τα-
ξίαρχος Τεβφίκ Αλγκάν και ο 
επίσης ταξίαρχος, «βοηθός δι-
οικητή», Τζεμάλ Βολκάν. 

Αναφέρεται επίσης ότι η επι-
τροπή που έχει συσταθεί για 
την καταγραφή στα Βαρώσια, 
τις επόμενες ημέρες θα μπει 
στην περίκλειστη πόλη για να 
συνεχίσει τις εργασίες της.

Σε συνέντευξή του στο τουρκικό κανάλι TGRT, ο Τούρκος 
ΥΠΕΞ είπε ότι στην Ελλάδα υπάρχει νέα κυβέρνηση και 
πως ο Τούρκος Πρόεδρος είχε συναντηθεί και παλαιότερα 
μαζί του πριν γίνει Πρωθυπουργός. 

“Εμείς θέλουμε να εξομαλύνουμε ακόμη περισσότερο 
τις σχέσεις μας με την Ελλάδα. Εμείς θέλουμε να καθί-
σουμε μαζί και να λύσουμε τις διαφωνίες μας που έχουμε 
με την Ελλάδα με ένα πακέτο, είτε είναι το Αιγαίο, είτε είναι 
η ανατολική Μεσόγειος, αντικρίζουμε θετικά τις δηλώσεις 
του Έλληνα ομολόγου μας προς αυτή την κατεύθυνση. 
Εμείς σε αυτό είμαστε μέσα”, ανέφερε ο Τούρκος ΥΠΕΞ. 

Όπως είπε, η τουρκική κοινή γνώμη στηρίζει πάντοτε 
βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, ωστόσο στην Ελλάδα 
δεν υπάρχει η ίδια άνεση. “Υπάρχει μια σοβαρή πίεση της 
κοινής γνώμης στην Ελλάδα, το ίδιο βλέπουμε και στον 
‘Ε/κ τομέα’ και για την επίλυση του προβλήματος στην 
ανατολική Μεσόγειο εμείς είμαστε μέσα για συνεργασία 
σε διμερές επίπεδο με την Ελλάδα ή με τη συμμετοχή και 
της ΕΕ”, ανέφερε. 

Για τις κυρώσεις της ΕΕ, ο Τούρκος Υπουργός είπε ότι 
“μόνο για να ικανοποιήσουν τον ‘Ε/κ τομέα’ πήραν μια 
συμβολική απόφαση που δεν έχει μεγάλη αξία , αλλά ό,τι 
και να είναι 'αποτελεί ένα βήμα εναντίον της Τουρκίας' . 

"Δηλαδή ακόμη και αν δεν έχει αξία, το έκαναν για να 
ευχαριστήσουν τον ‘Ε/κ τομέα’ και την Ελλάδα”, ανέφερε. 

Ο κ. Τσαβούσογλου είπε ότι με την αποστολή του τέ-
ταρτου πλοίου στη Μεσόγειο έστειλαν το μήνυμα ότι “αντί 
εσείς να βρείτε μια λύση, αν λαμβάνετε μια απόφαση ενα-
ντίον της Τουρκίας, έστω και αν είναι συμβολική, θα αυξή-
σουμε ακόμη περισσότερο τις δραστηριότητές μας εκεί, 
αλλά αν θέλετε να το λύσετε εμείς είμαστε μέσα”. 

Αναφερόμενος στις τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχε 
με ομολόγους του της ΕΕ καθώς και την Ύπατη Αρμοστή 
της ΕΕ Φεντερίκα Μογκερίνι, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου 
υποστήριξε πως του ανέφεραν πως εκείνη την μέρα δεν 
υπήρχε στην ατζέντα τους θέμα για μέτρα εναντίον της 
Τουρκίας, ωστόσο έλαβαν τελικά μια απόφαση που δεν 
έχει καμιά αξία με την πίεση της Ε/κ πλευράς.  

“Στην πραγματικότητα εδώ η ΕΕ πρέπει να αναλάβει 
ρόλο διαμεσολαβητή, πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλία”, 
ανέφερε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, υποστηρίζοντας ότι 
δεν πρέπει να κάνει τέτοια βήματα (για μέτρα). 

 Ο Τούρκος ΥΠΕΞ ανέφερε πως όταν αργότερα επικοι-
νώνησε με τον Γερμανό ΥΠΕΞ αυτός ρώτησε την άποψη 
της Αγκυρας στην περίπτωση που η Γερμανία αναλάβει 
μια πρωτοβουλία σε αυτό το θέμα. 

"Εμείς του είπαμε πως αν μια χώρα όπως η Γερμανία 
αναλάβει πρωτοβουλία το στηρίζουμε. Φτάνει να μην παίρ-
νετε θέση με την αντίληψη της αλληλεγγύης των μελών 
της ΕΕ”, είπε ο Τούρκος ΥΠΕΞ. 

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου ανέφερε πως στην τελευταία 
συνάντησή του με τον Ελβετό ΥΠΕΞ στην Άγκυρα του 
πρότεινε επίσης να αναλάβουν ρόλο διαμεσολαβητή. “Φτά-
νει να είναι αντικειμενικοί, ουδέτεροι”, ανέφερε. Ωστόσο ο 
Τούρκος ΥΠΕΞ είπε ότι στηρίζουν βήματα για το διαμοι-
ρασμό των υδρογονανθράκων είτε είναι μέσω ΕΕ, είτε 
ΗΕ, είτε μιας εταιρείας, αλλά αν γίνει το αντίθετο, θα αυξή-
σουν την παρουσία τους στην ανατολική Μεσόγειο. 

“Αυτό δεν είναι μπλόφα, δεν είναι απειλή, και το είδε και 
όλος ο κόσμος ότι δεν είναι ούτε μπλόφα ούτε απειλή”, 
ανέφερε ο Τούρκος ΥΠΕΞ,  λέγοντας ότι δεν επιτρέπουν 
σε κανένα να αμφισβητεί τα κυριαρχικά τους δικαιώματα 
στην δική τους υφαλοκρηπίδα, όπως είπε.  

Κληθείς να σχολιάσει τα δημοσιεύματα στον Ε/κ τύπο 
ότι η Τουρκία βρήκε φυσικό αέριο στην αν. Μεσόγειο, είπε 
ότι οι γεωτρήσεις συνεχίζονται και δεν είναι σε σημείο που 
να μπορεί να γίνει τέτοια ανακοίνωση ακόμη. “Αλλά νομίζω 
ότι η Ε/κ πλευρά για να κερδίσει περισσότερο την προσοχή 
της διεθνούς κοινότητας και να αυξήσει την πίεση εναντίον 
της Τουρκίας διαρρέει παραποιημένες ειδήσεις. Να' ναι 
καλά, λένε τόσο καλά τα ψέματα. Δυστυχώς αυτό το είδα 
να συμβαίνει πολύ. Το είδα και κατά την περίοδο των δια-
πραγματεύσεων πολύ”, ανέφερε ο κ. Τσαβούσογλου. 

 Για το Κυπριακό είπε ότι το τελευταίο διάστημα γίνονται 
δηλώσεις σχετικά με “ανεπίσημες πενταμερής διαπρα-
γματεύσεις”. “Εμείς πάντοτε λέγαμε ναι σε μια διαπρα-
γμάτευση ανεπίσημη. Είναι σημαντικό για να αποφασί-
σουμε επί τίνος θα συζητήσουμε. Ωστόσο στο Κραν 
Μοντάντα αλλά και νωρίτερα στη Γενεύη, είχαμε πει ότι 
αυτές οι διαπραγματεύσεις θα είναι οι τελευταίες για ομο-
σπονδία. Πριν αρχίσει η σύνοδος το είπαμε. Επομένως 
εμείς ως Τουρκία τις τελευταίες μας διαπραγματεύσεις για 
την ομοσπονδία τις κάναμε. Αλλά τώρα πρέπει να δούμε 
τις εναλλακτικές. Τί είναι πιο ωφέλιμο;", είπε επί λέξει ο κ. 

Τσαβούσογλου. 
Συνέχισε λέγοντας ότι "για παράδειγμα ο Αναστασιάδης 

εκεί στο Κραν Μοντάνα μου είπε ότι η καλύτερη λύση είναι 
η λύση δύο κρατών. Τον ρώτησα τον λόγο και μου είπε 
‘επειδή οι Ε/Κ δεν θέλουν να μοιραστούν τίποτε με τους 
Τ/Κ’. Δεν θέλουν να διαμοιραστούν τις αρμοδιότητες. Δεν 
θέλουν να διαμοιραστούν την εξουσία. Και μάλιστα είναι 
πολύ ενδιαφέρον, δεν θέλουν να διαμοιραστούν ούτε τα 
νοσοκομεία'," υποστήριξε ο Τούρκος ΥΠΕΞ. 

Συνεχίζοντας και κάνοντας αναφορά στα όσα του είπε ο 
Πρόεδρος Αναστασιάδης, ο Τσαβούσογλου  υποστήριξε 
ότι ο Πρόεδρος του είπε πως: "Επομένως, μια ομοσπον-
δία, δεν θα λειτουργήσει. Αλλά ας το συζητήσουμε αυτό 
μετά τις εκλογές". 

"Μετά ήρθε στην Νέα Υόρκη (ο Νίκος Αναστασιάδης) 
και είπε ‘δεν κατάφερα να πάρω στήριξη από τη διεθνή 
κοινότητα για λύση δύο κρατών. Επομένως ας είναι συνο-
μοσπονδία’. Εγώ του είπα ‘δεν αποκλείουμε καμιά επιλογή. 
Ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Αλλά όπως είπες κι εσύ απέτυ-
χαν οι συνομιλίες για ομοσπονδία και έκανες κι εσύ πίσω. 
Τώρα ας βάλουμε και τις άλλες εναλλακτικές στο τραπέζι, 
να δούμε ποια μας οδηγεί σε λύση και να τις συζητή-
σουμε’”, ανέφερε. 

 Ο ΥΠΕΞ της Τουρκίας συνέχισε λέγοντας ότι η ανεπί-
σημη πενταμερής που έχουμε μπροστά μας, θα γίνει για 
να συζητήσουμε αυτό. "Δεν είναι δηλαδή για να συνεχί-
σουμε τις διαπραγματεύσεις από εκεί που μείναμε στο 
Κραν Μοντάνα. Ιδιαίτερα είναι σημαντικό για να ακούσουμε 
την πραγματική άποψη του Αναστασιάδη. Είναι ο Ανα-
στασιάδης που θα τα καθορίσει όλα; Όχι. Έχουμε κι εμείς 
απόψεις, αλλά ο Αναστασιάδης σε μένα λέει κάτι, πηγαίνει 
στον Ακιντζί και λέει κάτι άλλο. Στην Λουτ λέει κάτι άλλο. 
Στην Ελλάδα λέει κάτι άλλο. Λέει σε όλους κάτι διαφορε-
τικό", υποστήριξε. 

Συνέχισε λέγοντας ότι "Δηλαδή εδώ πρέπει σε όλους 
να πει ειλικρινά την άποψή του. Και η ‘τδβκ’ έχει πράγματα 
να πει. Τί θα συζητήσουμε και υπό ποιους όρους. Αν αυτή 
η ανεπίσημη πενταμερής πραγματοποιηθεί, θα είναι για 
να ακουστούν οι απόψεις όλων. Δηλαδή δεν είναι για νέες 
διαπραγματεύσεις ή για διαπραγματεύσεις από εκεί που 
έμειναν”, ανέφερε.

Δεν υπάρχει ακόμα συμφω-
νία για λύση στο Κυπριακό και 
ούτε μια ομοσπονδιακή δομή 
και γι’ αυτό δεν υπάρχει μηχα-
νισμός κεντρικής διαχείρισης 
από κοινού των υδρογοναν-
θράκων και των άλλων φυσι-
κών πόρων, είπε ο Μπαρίς 
Μπουρτζιού λέγοντας ότι μέχρι 
την επίτευξη μιας συνολικής 
λύσης δεν τίθεται θέμα η «ε/κ 
διοίκηση της νότιας Κύπρου» 
να έχει μονομερώς τη διαχεί-
ριση του φυσικού πλούτου.

Μπουρτζιού: Δεν θα 
«ξεχάσουμε» 

τα δικαιώματα των Τ/κ 



 5      | Πέμπτη 25 Ιουλίου 2019

Κίνηση ματ από Ακιντζί και τρομερά διλήμματα

Αντί για ομοσπονδία οι δύο πλευρές πρέπει να ιδρύσουν ένα συνεταιρισμό, δήλωσε 
ο "υπουργός εξωτερικών" Κουντρέτ Οζερσάι, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να αποφεύ-
γονται οι όροι όπως "συνομοσπονδία" ή "δύο κράτη" επειδή στο παρελθόν είχαν ταυτιστεί 
με εκείνους που δεν θέλουν λύση. Σε σχετική ερώτηση ο Κουντρέτ Οζερσάι είπε ότι 
ακόμη δεν έχει αποφασίσει εάν θα υποβάλει υποψηφιότητα στις "προεδρικές εκλογές" 
που θα πραγματοποιηθούν σε ένα χρόνο στα κατεχόμενα. Σε συνέντευξή του στο ειδη-
σεογραφικό πρακτορείο Ανατολού, ο Οζερσάι είπε ότι η ε/κ πλευρά τους λέει ότι πρέπει 
να καθίσουν να συζητήσουν το θέμα των Βαρωσίων και ότι πρέπει να ανοίξει υπό τη δι-
οίκηση των Ηνωμένων Εθνών. “Με αυτή την έννοια δίνουμε απάντηση σε αυτούς για το 
θέμα του φυσικού αερίου”, είπε ο Κουντρέτ Οζερσάι. “Όταν λέμε ελάτε να συζητήσουμε 
το θέμα του φυσικού αερίου - το οποίο αποδέχεστε ότι ανήκει και σε μας- για να λάβουμε 
από κοινού μια απόφαση και μου λες ‘όχι, δεν συζητώ μαζί σου, είναι κυριαρχικό μου δι-

καίωμα’, τότε κι εγώ γιατί να καθίσω και να συζητήσω το θέμα των Βαρωσίων τα οποία 
είναι κομμάτι του εδάφους της ‘τδβκ’ με στρατιωτικό καθεστώς και υπό την κυριαρχία 
μου; Εάν η ε/κ πλευρά θέλει κάποια πράγματα να είναι διαφορετικά, πρέπει πρώτα να 
καθίσει και να σκεφτεί η ίδια”, ανέφερε ο Οζερσάι. Είπε ακόμη ότι τα Βαρώσια μετατρά-
πηκαν σε σύμβολο του στάτους κβο στην Κύπρο, υποστηρίζοντας ότι επομένως μετά 
από 50 χρόνια, που δεν υπήρξε αποτέλεσμα στις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό 
και δεν υπάρχει κοινό όραμα των δύο πλευρών, πλέον τα Βαρώσια πρέπει να διευθε-
τηθούν εκτός περιεκτικής λύσης του Κυπριακού. Όπως είπε, επειδή ο "νυν κυβερνητικός 
συνασπισμός κομμάτων" στα κατεχόμενα έχει ένα κεκαλυμμένο όραμα για τα Βαρώσια 
σκέφτονται να ανακαλύψουν τα επιστημονικά δεδομένα, να δημιουργήσουν σωστές 
πολιτικές με βάση τα δεδομένα αυτά και να τις εφαρμόσουν. Ο Κουντρέτ Οζερσάι κατη-
γόρησε ξανά την ε/κ πλευρά ότι δεν είναι έτοιμη να μοιραστεί με τους Τ/κ την εξουσία.

Οζερσάι: Αντί για ομοσπονδία οι δύο πλευρές να ιδρύσουν συνεταιρισμό

ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΑΤΥΠΗ ΠΕΝΤΑΜΕΡΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ  

 

Με την αξιοπιστία του να βρίσκεται πλέον στο ναδίρ, ο Προέδρος 
Αναστασιάδης ο οποίος αναγκάστηκε να αποδεχτεί πρόταση 
του Μουσταφά Ακιντζί για άτυπη Πενταμερή Διάσκεψη για την 

Κύπρο και στις 9 Αυγούστου θα προσέλθει σε συνάντηση των ηγετών 
των δυο Κοινοτήτων για προετοιμασία της. Η πρόταση Ακιντζί ήλθε σε 
συνέχεια της πρόταση του για τη δημιουργία Κοινής Επιτροπής για 
συνδιαχείριση του φυσικού αερίου από την Αποκλειστική Οικονομική 
Ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Ν. Αναστασιάδης παραμένει 
ανεπανόρθωτα εκτεθειμένος μετά και την αποκάλυψη του Τούρκου 
υπουργού Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου ότι στη διάρκεια των 
μυστικών συνομιλιών τους, ο Ν. Αναστασιάδης του είπε πως «η καλύ-
τερη λύση είναι η λύση δύο κρατών» ενώ επανερχόμενος υποστήριξε 
«λύση συνομοσπονδίας». 

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Μ. Ακιντζί, άφησε τους πάντες να συζητούν 
για τα περί συνδιαχείρισης του φυσικού αερίου, με την Ελληνοκυπριακή 
πλευρά να την απορρίπτει ασυζητητί και την Άγκυρα (όπως και τα πο-
λιτικά κόμματα στα κατεχόμενα), να την υιοθετούν ενώ είχε αποστείλει 
3 μέρες νωρίτερα στον Γ.Γ. του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, επιστολή με 
την οποία εισηγείτο τη σύγκλιση άτυπης Πενταμερούς Διάσκεψης για 
την Κύπρο, κατά το πρότυπο της Συνόδου στο Κραν Μοντανά. 

Όπως προκύπτει από τα γεγονότα, ο Μ. Ακιντζί φέρεται να έριξε 
στο τραπέζι την πρόταση για το φυσικό αέριο άνκαι γνώριζε ότι θα 
απορριφθεί για να έλθει στη συνέχεια «να κτυπήσει» εκεί που δεν το 
περίμενε ούτε ο Αναστασιάδη, ούτε οι διχοτομιστές στην Άγκυρα και 
στα κατεχόμενα. 

Με επιστολή που του απέστειλε στις 10 Ιουλίου, ζητά την προσωπική 
εμπλοκή του ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες για Πενταμερή, άτυπη 
Διάσκεψη για την Κύπρο με στόχο να ξεκαθαρίσει το θoλό τοπίο που 
«προκλήθηκε από τις δηλώσεις του Ελληνοκύπριου ηγέτη σε ότι αφορά 
την επιδιωκόμενη μορφή λύσης του Κυπριακού». 

Υποστηρίζει ότι υπήρξε σύγχυση κατά πόσον υπάρχει πραγματική 
βούληση από την ε/κ πλευρά για συνολική διευθέτηση αφού η ε/κ ηγε-
σία έδινε διαφορετικά μηνύματα για τη βάση της λύσης σε διαφορετι-
κούς συνομιλητές σε διαφορετικούς χώρους, χρόνους. 

Βεβαίως ο Μουσταφά Ακιντζί, χωρίς να το αναφέρει, παραπέμπει 
στα όσα διέρρευσαν από τις συναντήσεις Αναστασιάδη με Τσαβούσο-
γλου και Οζερσάι στις οποίες έγινε γνωστό ότι συζητήθηκε και το σε-
νάριο λύσης δυο κρατών. 

Αυτό διαφαίνεται και από τη συνέχεια της επιστολής Ακιντζί προς 
Γκουτέρες όταν τονίζει ότι στην Πενταμερή θα πρέπει να ξεκαθαρίσει 
εάν όλοι συμφωνούν σε μια λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας 
στη βάση της πολιτικής ισότητας. 

Είναι ξεκάθαρο ότι ο Τουρκοκύπριος ηγέτης δεν αναφέρεται μόνο 
στον Αναστασιάδη αφού χρησιμοποιεί πληθυντικό ζητώντας να ξεκα-
θαρίσουν ΟΛΟΙ τις θέσεις τους και καλεί τον ΓΓ του ΟΗΕ να συγκαλέσει 

πενταμερή άτυπη συνάντηση υπό την αιγίδα του ΟΗΕ για να επιβε-
βαιωθεί εάν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη έχουν τον ίδιο στόχο. Προτείνει 
στην συνάντηση αυτή να υπάρχει και εκπροσώπηση και από την ΕΕ, 
όπως έγινε στο παρελθόν. 

Ο Μ. Ακιντζί προσθέτει ότι σε περίπτωση που αυτό επιβεβαιωθεί, 
πρέπει να υπάρξει μια διαδικασία συνομιλιών υπό την ηγεσία του ΓΓ 
του ΟΗΕ με ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα και επικεντρωμένη στη λύση.  

Ο Αναστασιάδης δηλώνει ετοιμότητα  
Η πρωτοβουλία του Τουρκοκύπριου ηγέτη φαίνεται ότι «τάραξε» για 

τα καλά τα λιμνάζοντα εδώ και δυο χρόνια, νερά στο Κυπριακό. 

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ο οποίος για την πρόταση για το φυσικό 
αέριο πέρασε μια βδομάδα και ακόμη δεν έχει ετοιμάσει την απάντηση 
του, στη νέα πρωτοβουλία αντέδρασε άμεσα. Ούτε σύσκεψη Αρχηγών 
συγκάλεσε, ούτε Εθνικό Συμβούλιο. 

Ο Ακιντζί τον έπιασε στον ύπνο και πλέον ο Ν. Αναστασιάδης κινδύ-
νευε να δημιουργήσει την εικόνα ότι αδιαφορεί και δεν επιδεικνύει εν-
διαφέρον για λύση του Κυπριακού. 

Δια του κυβερνητικού εκπροσώπου Πρ. Προδρόμου, ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης, έστω με 24 ώρες καθυστέρηση, μετά τη δημοσιοποίηση 
της επιστολής Ακιντζί προς τον Γ.Γ. του ΟΗΕ, εξέφρασε ικανοποίηση 
για την εισήγηση του Τουρκοκύπριου ηγέτη. 

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκφράζει την ικανοποίηση για το γε-
γονός ότι ο κ. Μουσταφά Ακιντζί, κατ΄αντίθεση με την πρότασή του για 
το θέμα των υδρογονανθράκων που υπέβαλε στις 13 Ιουλίου, στην 
επιστολή του προς τον ΓΓ των ΗΕ ημερομηνίας 10 Ιουλίου, εισηγείται 
τη σύγκληση άτυπης διάσκεψης στο πρότυπο του Κραν Μοντανά, 
υιοθετώντας εν τη ουσία μία εκ των προτάσεων που ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας έχει και γραπτώς εισηγηθεί προς τον ΓΓ στην επιστολή 
του της 14ης Ιουνίου», ανέφερε ο κ. Προδρόμου, σε διάσκεψη Τύπου 
στο Προεδρικό. 

Πέρα από το… παιχνίδι εντυπώσεων για την πατρότητα της ιδέας, 
ο Ν. Αναστασιάδης εκφράζει την ετοιμότητα να συναντηθεί με τον 

Τουρκοκύπριο ηγέτη, είτε κατ΄ιδίαν είτε στην παρουσία της κας Λουτ, 
προκειμένου να συζητηθούν οι λεπτομέρειες και ο χρόνος σύγκλησης 
μιας άτυπης, διαδικαστικής φύσεως, συνόδου με σύνθεση Κραν Μο-
ντανά, με την ελπίδα ότι μια τέτοια άτυπη σύνοδος, κατάλληλα προ-
ετοιμασμένη, θα οδηγήσει σε επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών. 

Σημειώνει παράλληλα ότι επανέναρξη των συνομιλιών σημαίνει ότι 
και η Τουρκία θα συμβάλει ενεργά στη δημιουργία κατάλληλου κλίματος 
τερματίζοντας τις έκνομες ενέργειες της, είτε στην Αποκλειστική Οικο-
νομική Ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας, είτε με σχεδιασμούς που 
αφορούν την περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου.  

ΑΚΕΛ: Κρίσιμη η 9η Αυγούστου  
Το ΑΚΕΛ με γραπτή δήλωση του Εκπροσώπου Τύπου του Κόμμα-

τος, βουλευτή Στ. Στεφάνου, χαιρέτισε την εκφρασθείσα πρόθεση για 
αποδοχή της πρότασης για σύγκληση άτυπης διάσκεψης στο πρότυπο 
του Κραν Μοντανά. Στόχος αυτής της διάσκεψης θα πρέπει να είναι η 
δημιουργία των προϋποθέσεων για να επαναρχίσουν οι συνομιλίες 
από το σημείο που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά και στη βάση του 
Πλαισίου του ΓΓ του ΟΗΕ. 

Το ΑΚΕΛ, προσθέτει ο Στ. Στεφάνου, υπογραμμίζει ότι πρέπει να 
υπάρξει καλή προετοιμασία και ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης θα πρέ-
πει να μπει σε αυτή τη διαδικασία με πραγματική βούληση να προχω-
ρήσουν τα πράγματα μέχρι τέλους. Δηλαδή, να επιτευχθεί συμφωνία 
που να οδηγεί σε λύση αρχών στο Κυπριακό, εφόσον βέβαια υπάρχει 
ανταπόκριση και από την άλλη πλευρά. Σε περίπτωση νέας αποτυχίας, 
τα πράγματα θα καταστούν εξαιρετικά επικίνδυνα και δύσκολα. 

Η 9η Αυγούστου, τονίζει το ΑΚΕΛ, θα είναι μια κρίσιμη μέρα για την 
Κύπρο. Αναφέρει στη δήλωση του ο Στ. Στεφάνου: 

«Η συνάντηση των δύο ηγετών θα καθορίσει αν μπορεί να σπάσει 
το σημερινό αδιέξοδο στο Κυπριακό το οποίο τροφοδοτεί την τουρκική 
επιθετικότητα στην κυπριακή ΑΟΖ. Οι δύο ηγέτες δεν έχουν πολυτέλεια 
για αποτυχία ή άλλη χρονοτριβή. 

Αν η συνάντηση της 9ης Αυγούστου αποτύχει, δεν θα είναι καθόλου 
εύκολη η σύγκληση της Άτυπης Διάσκεψης η οποία με τη σειρά της, 
μπορεί να οδηγήσει σε επανέναρξη της διαπραγματευτικής διαδικασίας 
με τον τρόπο που εισηγείται ο ΓΓ του ΟΗΕ. 

Το ΑΚΕΛ καλεί τον Πρόεδρο Αναστασιάδη να αποδείξει έμπρακτα 
την απαραίτητη πολιτική βούληση για να προχωρήσουν τα πράγματα 
στο Κυπριακό. Να σφραγίσει 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. Αυτά είναι που ζητά 
ο ΓΓ του ΟΗΕ προκειμένου να προχωρήσει. 

Όλες οι άλλες τακτικές και στρατηγικές όχι μόνο έχουν αποτύχει, 
αλλά έχουν προκαλέσει ζημιά και νέους κινδύνους για τον τόπο μας 
και τον αγώνα μας για λύση που θα τερματίζει ην κατοχή και θα επα-
νενώνει τον τόπο και το λαό».
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Ποινή φυλάκισης 16 ετών 
και 8 ετών επέβαλε το Κακουρ-
γιοδικείο Λευκωσίας σε δυο 
κατηγορούμενους για υπό-
θεση 16 κιλών κοκαΐνης. 

Τα αδικήματα έλαβαν χώρα 
τον περασμένο Ιανουάριο 
στην Λακατάμια όταν μετά από 
πληροφορία, η ΥΚΑΝ έθεσε 
υπό παρακολούθηση υποστα-
τικό στην περιοχή της Λακατά-
μιας. Αυτοκίνητο, που προσέγ-
γισε το σημείο, το βράδυ 
ανακόπηκε για έλεγχο και 
μέσα σε αυτό εντοπίστηκαν 15 
και πλέον κιλά κοκαΐνης. Η 
Αστυνομία πέρασε χειροπέδες 
στα δύο πρόσωπα που επέ-
βαιναν του οχήματος.

Βαριά καμπάνα 16 ετών 
για 16 κιλά κοκαΐνης

Σε συµφωνία µετά από διαβούλευση µε τον Αρχιεπί-
σκοπο έχει καταλήξει το Τµήµα Αρχαιοτήτων όπως το σύ-
νολο των ανευρεθέντων αρχαιοτήτων (ιερό, άλσος, υδρα-
γωγείο, κήποι κ.α.) ενταχθεί στην ανάπτυξη και 
διαφυλαχθεί ως ενότητα, µαζί µε το φυσικό του περιβάλλον 
και τη ζώνη προστασίας της παραλίας, σε απόσταση 
ασφαλείας από την ανάπτυξη και µέσα σε ζώνη πρασίνου 
ή αίθριο χώρο. 

Ιερό ελληνιστικού τύπου διαγράφεται από τη µέχρι 
σήµερα έρευνα του Τµήµατος Αρχαιοτήτων, όπως και 
υδραγωγείο που διατρέχει το τεµάχιο από βορειοανατολικά 
προς νοτιοδυτικά και έχει αποκαλυφθεί στο µεγαλύτερό 
του τµήµα, όπως αναφέρεται σε χθεσινή ανακοίνωση του 
Τµήµατος Αρχαιοτήτων, που χαρακτηρίζει τα ευρήµατα 
σηµαντικά. Σηµειώνεται ταυτόχρονα ότι η έρευνα στο χώρο 
έχει αρχίσει από το 2015, µε µικρές δοκιµαστικές τοµές 
αρχικά και µε εντατικοποίηση των ερευνών το τελευταίο 
διάστηµα. 

Κατακραυγή 
Το ΑΚΕΛ Γεροσκήπου θεωρεί ότι η πολιτιστική κληρο-

νοµιά ανήκει στο λαό και δεν µπορεί να θυσιάζεται στο 
βωµό της επιχειρηµατικής δραστηριότητας του Αρχιεπι-
σκόπου και των συνδιαλλαγών του µε την κυβέρνηση Ανα-
στασιάδη, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, λέγοντας 

«όχι στην καταστροφή των αρχαιοτήτων στο βωµό του 
εύκολου και πρόσκαιρου κέρδους». Ταυτόχρονα ζητά από 
τον ∆ήµο Γεροσκήπου στη βάση των νέων δεδοµένων να 
επανεξετάσει τη θέση του και «µαζί να ασκήσουµε τις ανά-
λογες πιέσεις προς την κυβέρνηση για να επαναφέρει το 
χαρακτηρισµό του εν λόγω τεµαχίου όπως πριν το 2017, 
ειδικά µετά τις θέσεις αρχαιολόγων», σύµφωνα µε τις 
οποίες στο χώρο αυτό ενδέχεται να αποδειχθεί ότι βρί-
σκεται η αρχαία Ιεροκηπία, η οποία µε κάθε τρόπο πρέπει 
να διαφυλαχθεί και να αναδειχθεί. Υπογραµµίζει ότι το ζή-

τηµα να αποχαρακτηρίσει το συγκεκριµένο αρχαίο µνηµείο 
επανέρχεται υπό το φως της επιστολής της κας Ιερω-
νυµίδου και υπογραµµίζει ότι το Τµήµα Αρχαιοτήτων θα 
πρέπει να συνεχίσει ανενόχλητο τις ανασκαφές για ανά-
δειξη αυτού του ανεκτίµητου θησαυρού, υπογραµµίζοντας 
ότι δεν θέλει να είναι συνένοχο σε αυτό το έγκληµα που 
συντελείται σε βάρος της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς. 
Ανάλογα και η Ε∆ΟΝ Πάφου καταδικάζει το έγκληµα σε 
βάρος της πολιτιστικής κληρονοµιάς και καλεί κάθε νέο 
και νέα στον αγώνα να αποτραπεί αυτό το πολιτιστικό 
έγκληµα, αφού ο πολιτισµός θα πρέπει να έχει ως απο-
στολή τη δηµιουργία κριτικά σκεπτόµενων ανθρώπων, τη 
διαπαιδαγώγηση και συµβολή στην κοινωνική πρόοδο. 

Η Κίνηση για τη Σωτηρία της Πάφου µε επιστολή της 
καλεί το Υπουργικό Συµβούλιο όπως επαναχαρακτηρίσει 
άµεσα το όλο τεµάχιο σαν αρχαιολογικό µνηµείο όπου δεν 
επιτρέπεται καµιά απολύτως ανάπτυξη, ενέργεια που θα 
λάµβανε χώρα αν το συγκεκριµένο τεµάχιο ανήκε σε κοι-
νούς θνητούς. Εισηγείται όπως η κυβέρνηση προχωρήσει 
άµεσα σε ανταλλαγή του χώρου µε χαλίτικο τεµάχιο. Προ-
ειδοποιεί δε ότι θα αντιδράσει σε κάθε προσπάθεια υπο-
βάθµισης των αρχαιολογικών ευρηµάτων. 

 
Άννα Μισιαούλη

Σκανδαλώδης συµφωνία Τµ. Αρχαιοτήτων - Αρχιεπισκοπής
ΣΕ ΑΥΛΗ... ΤΩΝ ΠΥΡΓΩΝ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ 2.500 ΧΡΟΝΩΝ!

Έντονο παρασκήνιο βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ της κυ-
βέρνησης και των κομμάτων ΔΗΣΥ – ΔΗΚΟ σε σχέση με 
τις αναπομπές τις οποίες κατέθεσε ο Πρόεδρος Αναστα-
σιάδης και οι οποίες στοχεύουν στην ανατροπή των νόμων 
που ψήφισε πρόσφατα η Βουλή για τις εκποιήσεις. 

Οι αναπομπές αναμένεται να συζητηθούν σε έκτακτη 
συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών τη Δευτέρα 29 Ιου-
λίου, στις 8:30 π.μ., και ακολούθως να οδηγηθούν με δια-
δικασία εξπρές στην Ολομέλεια της Βουλής, στις 10:30 
π.μ., για λήψη τελικών αποφάσεων. 

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Χαραυγής» ένα από τα 
σενάρια τα οποία εξετάζονται στο παρασκήνιο είναι η σιω-
πηλή αποδοχή των αναπομπών του Προέδρου Αναστα-
σιάδη από τα κόμματα ΔΗΣΥ-ΔΗΚΟ, τα οποία μαζί εξα-
σφαλίζουν πλειοψηφία. 

Δηλαδή, να τεθεί αίτημα για αναβολή της συζήτησης 
μέχρι την εφαρμογή του Σχεδίου Εστία, ώστε εκπνεύσει η 
προθεσμία που έχει στη διάθεσή της η Βουλή για να απα-
ντήσει στις αναπομπές (σ.σ.: μέχρι τις 3 Αυγούστου) και 
με τον τρόπο αυτό να ανατραπούν οι νομοθεσίες. 

Επίσης, εξετάζεται το σενάριο της επικύρωσης της νο-
μοθεσίας, η οποία προνοεί την αναστολή των εκποιήσεων 
για τους δικαιούχους του Εστία μέχρι την 1η Οκτωβρίου, 
και της αποδοχής της αναπομπής, η οποία αφορά τη νο-
μοθεσία που δίνει το δικαίωμα στον δανειολήπτη να προ-
σφύγει στο δικαστήριο και να εξασφαλίσει διάταγμα ανα-
στολής της εκποίησης της περιουσίας του σε περίπτωση 

που δεν τηρήθηκε ο Κώδικας της Κεντρικής Τράπεζας για 
τις αναδιαρθρώσεις. 

Σημειώνεται ότι οι αντιδράσεις των οίκων αξιολόγησης 
αφορούν κυρίως τη δεύτερη νομοθεσία, ενώ για την ανα-
στολή των εκποιήσεων για τα δάνεια του Εστία μέχρι την 

1η Οκτωβρίου ο οίκος Moody’s ανέφερε στο πρόσφατο 
ενημερωτικό του δελτίο (Credit Outlook) ότι «δεν θα επη-
ρεάζει ουσιαστικά τις τράπεζες». 

Εν τω μεταξύ το ΑΚΕΛ, δια του Στέφανου Στεφάνου, 
προανήγγειλε χθες ότι «οι αναπομπές δεν μπορούν να γί-
νουν αποδεκτές». Επεσήμανε επίσης ότι οι κυβερνώντες 

δεν επέτρεψαν ούτε στο παρελθόν να περάσει οποι-
αδήποτε νομοθεσία για την προστασία της κύριας κατοικίας 
και της μικρής επαγγελματικής στέγης, με αποτέλεσμα να 
παραμένουν εκτεθειμένοι οι συνεπείς δανειολήπτες αλλά 
και όσοι δεν διαθέτουν επαρκή εισοδήματα για να μπουν 
σε διαδικασία βιώσιμης αναδιάρθρωσης. 

Ο Στ. Στεφάνου προειδοποίησε ότι με το υφιστάμενο 
νομικό πλαίσιο χιλιάδες δανειολήπτες είναι εκτεθειμένοι 
έναντι της ισχύος που διαθέτουν οι τράπεζες, αλλά και ότι 
το πρόβλημα με τους άστεγους έχει λάβει ήδη πολύ ανη-
συχητικές διαστάσεις. Υπενθύμισε επίσης ότι οι κυβερνώ-
ντες, παρά τις προεκλογικές τους δεσμεύσεις, δεν έχουν 
πράξει σχεδόν τίποτα μέχρι σήμερα για την προστασία 
της κύριας κατοικίας και της μικρής επαγγελματικής στέγης, 
τη βελτίωση της ικανότητας των δανειοληπτών ώστε να 
είναι σε θέση να προβούν σε βιώσιμη αναδιάρθρωση του 
δανείου τους και την προστασία όσων δεν είναι σε θέση 
να αξιοποιήσουν το Σχέδιο Εστία. 

Από την πλευρά του ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, 
Πρόδρομου Προδρόμου, έκανε λόγο για «παράπλευρες 
συνέπειες και ενδεχόμενους κινδύνους για τη σταθερό-
τητα» που θα επιφέρουν οι αλλαγές τις οποίες ψήφισε η 
Βουλή και ζήτησε εκ νέου την αποδοχή των αναπομπών 
του ΠτΔ και την επανεκτίμηση της κατάστασης μετά την 
εφαρμογή του Εστία. 

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

Παρασκήνιο για διευκόλυνση των τραπεζών από ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ

Σε γραπτή ανακοίνωση του 
Δήμου αναφέρεται ότι κατανο-
ώντας τα προβλήματα που δη-
μιουργούνται κατά την εξυπη-
ρέτηση του κοινού από τα 
Κεντρικά Γραφεία επί της Λε-
ωφόρου Αθηνών, ειδικότερα 
σε ώρες αιχμής, ο Δήμος προ-
βαίνει σε ένα ακόμη αποφασι-
στικό βήμα για διευκόλυνση 
των δημοτών. “Εντός του τρέ-
χοντος έτους θα λειτουργήσει 
το Κέντρο Εξυπηρέτησης Δη-
μότη Λάρνακας που βρίσκεται 
στην Οδό Ανδρέα Μιαούλη, 
πάροδος Λεωφόρου Μακα-
ρίου Γ’. Πρόκειται για το κτίριο 
των πρώην κεντρικών γρα-
φείων του Συνεργατικού Ταμι-
ευτηρίου Λάρνακας.

Το 2018 χρησιμοποίησαν το 
παράνομο αεροδρόμιο της Τύ-
μπου 4 εκατομμύρια επιβάτες, 
σύμφωνα με τον «υπουργό 
μεταφορών», Τολγκά Ατακάν, 
ο οποίος ανέφερε ότι το κτίριο 
του νέου τερματικού σταθμού 
θα ολοκληρωθεί το συντομό-
τερο δυνατό, κάνοντας λόγο 
για καθυστέρηση 6-7 μηνών. 

Σύμφωνα με τον τ/κ Τύπο, 
σε δηλώσεις του στο τουρκικό 
πρακτορείο ειδήσεων «Ανα-
τολή» ο κ. Ατακάν ανέφερε ότι 
το παράνομο αεροδρόμιο δεν 
μπορεί να αντεπεξέλθει στις 
ανάγκες που έχει σήμερα το 
ψευδοκράτος, το οποίο στηρί-
ζεται στον τουρισμό και την τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση. 

Αναφέρθηκε επίσης σε προ-
σπάθεια των Τ/κ του εξωτερι-
κού να ιδρύσουν νέα αεροπο-
ρική εταιρεία. Εάν τα 
καταφέρουν, πρόσθεσε, μπο-
ρεί το παράνομο αεροδρόμιο 
της Τύμπου να προσελκύσει κι 
άλλο κόσμο. Τα υφιστάμενα 
προβλήματα, ανέφερε, προ-
σπαθούν να τα αντιμετωπί-
σουν με τις Τουρκικές Αερο-
γραμμές. Θα μπορούσαν, 
συμπλήρωσε, να αρχίσουν κά-
ποιες απευθείας πτήσεις από 
άλλες πόλεις της Τουρκίας απ’ 
όπου δεν πραγματοποιούνται 
σήμερα δρομολόγια. 

Στόχος τους, πρόσθεσε, εί-
ναι τα τις χρονιές 2020, 2021 
και 2022 να φτάσουν τα 5 εκ. 
επιβάτες το χρόνο.

Κέντρο Εξυπηρέτησης 
του Δημότη αποκτά 

η Λάρνακα

4 εκ. επιβάτες 
χρησιμοποίησαν το 

παράνομο αεροδρόμιο 
στην Τύμπου το 2018

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Απαράδεκτες διακρίσεις εις βάρος πολεμιστών του 
1974 περιέχει η απόφαση της κυβέρνησης για πα-
ραχώρηση τιμητικού επιδόματος. Ήδη βουλευτές του 
ΑΚΕΛ έχουν προβεί σε διαβήματα για τον αποκλει-
σμό κατηγοριών εν δυνάμει δικαιούχων, οι οποίοι, 
όπως διαπιστώνεται, είναι πολλοί. 

Σύμφωνα με πρόσφατη επιστολή της βουλευτίνας 
Σκεύης Κουκουμά στην 
Υπουργό Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων, έχει 
διαπιστωθεί ότι αποκλει-
σμένοι από το επίδομα 
είναι και οι λήπτες κοι-
νωνικής σύνταξης, ανε-
ξάρτητα από την προ-
σφορά τους στην 
αντιμετώπιση της τουρ-
κικής εισβολής. Όπως 
αναφέρει στην αρμόδια 
υπουργό η βουλευτής 
του ΑΚΕΛ και πρόεδρος 
της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων, 
Εγκλωβισμένων και Παθόντων, η απόφαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου, με βάση την οποία το επί-
δομα θα καταβάλλεται μόνο σε όσους είναι δικαιούχοι 
θεσμοθετημένης σύνταξης, δημιουργεί απαράδεκτες 
και άδικες διακρίσεις και δεν μπορεί να εξηγηθεί πώς 
το Υπουργικό Συμβούλιο αναγνωρίζει την προσφορά 
στην πατρίδα ανάλογα με τις εισφορές του καθενός 
στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις. 

Με την επιστολή, η βουλευτής του ΑΚΕΛ ζητά να 
διορθωθεί η στρέβλωση, ώστε να καταστούν δικαιού-
χοι και όσοι δεν συμπλήρωσαν εισφορές, έτσι ώστε 
να δικαιούνται θεσμοθετημένη σύνταξη. 

Πέραν αυτών, όμως, έχει διαπιστωθεί και καταγ-
γελθεί ήδη ότι η απόφαση του Υπουργικού Συμβου-
λίου αποκλείει από το τιμητικό επίδομα και άλλες κα-

τηγορίες βετεράνων, 
όπως αντιστασιακούς, 
την περίοδο του προδο-
τικού πραξικοπήματος, 
αλλά και μη στρατεύσι-
μους και άμαχους πολί-
τες που πιάστηκαν αι-
χμάλωτοι πολέμου. 

Τα κενά και οι αδυνα-
μίες της απόφασης με 
βάση την οποία παρέχε-
ται τιμητικό επίδομα συ-
μπληρωματικό της σύ-
νταξης σε όσους 
υπηρέτησαν πέραν των 

24 μηνών και σε όσους αιχμαλωτίστηκαν από τους 
Τούρκους τέθηκαν εγκαίρως ενώπιον της αρμόδιας 
υπουργού. Η απάντηση της κας Αιμιλιανίδου είναι 
ότι αναμένει από το Υπουργείο Εσωτερικών την ολο-
κλήρωση του Μητρώου των αμάχων ώστε να κατα-
βάλει το επίδομα σε όσους το δικαιούνται. Καμία 
ανταπόκριση δεν υπάρχει για τους αντιστασιακούς 
του πραξικοπήματος… 

Τάσος Περδίος

Πολεμιστές πρώτης και δεύτερης κατηγορίας
ΕΙΠΕ ΟΤΙ «Ο ΓΕΝ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΕΙΝΑΙ ΑΙΣΧΟΣ» !

Τη βαθιά του απολογία προς το Δικαστήριο, τον Γενικό Εισαγγελέα 

και τους υπόλοιπους δικηγόρους,  εξέφρασε ο δικηγόρος Πόλυς Πολυ-

βίου για την απαράδεκτη, όπως ο ίδιος την χαρακτήρισε, συμπεριφορά 

του, σε σχέση με το νέο φραστικό επεισόδιο που υπήρξε χθες μεταξύ 

του ιδίου και του Κώστα Κληρίδη κατά την εκδίκαση της 3ης ποινικής 

υπόθεσης εναντίον στελεχών της Τράπεζας Κύπρου ενώπιον του Μό-

νιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας. 

Ο Πόλυς Πολυβίου είπε ότι «η πίεση ασκείται από τον Γενικό Εισαγ-

γελέα, ο οποίος είναι αίσχος στη δικαιοσύνη της Κύπρου και κατέστρεψε 

τα δικαστήρια». 

Η εν λόγω αναφορά του κ. Πολυβίου προκάλεσε την έντονη αντί-

δραση του Γ. Εισαγγελέα ζητώντας την προστασία του Δικαστηρίου και 

την άμεση προσαγωγή του κ. Πολυβίου «εκεί που πρέπει». 

Λαμβάνοντας το λόγο, αμέσως μετά την επανέναρξη της διαδικασίας 

η οποία είχε διακοπεί λόγω  ακριβώς αυτού του επεισοδίου,  ο κ. Πολυ-

βίου είπε, μεταξύ άλλων, ότι η ατμόσφαιρα μιας ποινικής δίκης είναι 

έντονη και πολλές φορές υπάρχουν παρεκτροπές. «Έχω προβεί σε 

μια τέτοια παρεκτροπή και σε μια τέτοια συμπεριφορά προηγουμένως», 

είπε ο κ. Πολυβίου, προσθέτοντας ότι «χρησιμοποίησα μια φράση που 

δεν έπρεπε να χρησιμοποιήσω». 

«Ήταν εν βρασμώ ψυχής. Θέλω να απολογηθώ απερίφραστα στο 

Δικαστήριο, στον Γενικό Εισαγγελέα και σε όλους τους άλλους δικηγό-

ρους για την χρήση εκείνης της λέξης, για την απαράδεκτη συμπεριφορά 

μου». 

Ο κ. Πολυβίου είπε, επίσης, ότι «εδώ είναι Δικαστήριο, δεν είναι κα-

φενείο και πρέπει να διατηρούμε ένα επίπεδο σε αυτή την αίθουσα», 

λέγοντας στη συνέχεια ότι «ξεπέρασα τα όρια μου, εκφράζω βαθιά 

απολογία και αποσύρω την αναφορά μου».

Απολογήθηκε ο Π. Πολυβίου
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Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε 
στην περιοχή της Ασωπίας, 
στον δήμο Τανάγρας, το από-
γευμα της Τετάρτης. Επί τό-
που επιχειρούσαν ισχυρές δυ-
νάμεις της Πυροσβεστικής. 

Σύμφωνα με την Πυροσβε-
στική, γύρω στις 5 επιχειρού-
σαν 20 πυροσβέστες με 10 
οχήματα, 10 πυροσβέστες με 
5 οχήματα από το Μηχανοκί-
νητο Ειδικό Τμήμα Πυροσβε-
στικών Επιχειρήσεων και 22 
άτομα πεζοπόρο τμήμα. 

Η φωτιά δεν είχε απειλήσει 
μέχρι εκείνη τη στιγμή το γει-
τονικό οικισμό. Ωστόσο καθώς 
η απόσταση από την κατοικη-
μένη περιοχή δεν ήταν με-
γάλη, η πυροσβεστική κατέ-
βαλε μεγάλες προσπάθειες να 
αποτρέψει την επέκταση της 
φωτιάς.

Mεγάλη πυρκαγιά 
στην Τανάγρα

Yπό έλεγχο η μεγάλη 
πυρκαγιά στη Ραφήνα

Συναγερμός σήμανε στην 
Πυροσβεστική για φωτιά στη 
Ραφήνα, ένα χρόνο μετά τη 
φονική πυρκαγιά με τους 102 
νεκρούς στο Μάτι. Δυο μέ-
τωπα φωτιάς ξέσπασαν σχε-
δόν ταυτόχρονα, με το δεύ-
τερο να εντοπίζεται στον 
Βαρνάβα. Στη Ραφήνα, η φω-
τιά ξέσπασε σε οικόπεδο με 
πεύκα, λίγο πριν τις 15.30 το 
μεσημέρι της Τετάρτης. Επί 
τόπου έσπευσαν ισχυρές δυ-
νάμεις της Πυροσβεστικής και 
της Πολιτικής Προστασίας Ρα-
φήνας. Στη μάχη της κατάσβε-
σης ρίχτηκαν 101 πυροσβέ-
στες με 48 οχήματα, τέσσερις 
ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 
δύο αεροσκάφη και τέσσερα 
ελικόπτερα. Εσπευσμένα με-
τέβη στη Ραφήνα, ο γενικός 
γραμματέας Πολιτικής Προ-
στασίας, προκειμένου να συ-
ντονίσει όλες τις δυνάμεις.

Μάτι, ένας χρόνος μετά: O γολγοθάς των κατοίκων συνεχίζεται...

ΣΥΓΚΛΟΝΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ ΜΟΙΡΑΣ

Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε ο 
νεαρός γιος του ιδιοκτήτη της αλυσίδας καταστημά-
των παιχνιδιών «Ζαχαριάς». 

Τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημει-
ώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο με τον γιο του επι-
χείρηματία Ζαχαριά, ιδιοκτήτη της αλυσίδας κατα-
στημάτων παιχνιδιών, προσπαθούν να διακρι- 
βώσουν οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. Ο συγκεκριμένος 
δρόμος, αν και ευθεία, αποτελεί καρμανιόλα, καθώς 
πολλοί οδηγοί αναπτύσσουν μεγάλη ταχύτητα, ενώ 
στο παρελθόν έχουν σημειωθεί και πολλά τροχαία. 

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας θα κινηθούν σε δύο 
κατευθύνσεις προκειμένου να έχουν ξεκάθαρη ει-
κόνα για το τι ακριβώς συνέβη στις 18:00 το από-
γευμα της Τρίτης στη λεωφόρο Τραπεζούντος, στον 

αριθμό 88, στο ρεύμα από την Άνοιξη προς τις Αφιδ-
νες, όταν το ανθρακί Volkswagen Golf GTΙ που οδη-
γούσε ο Αλέξανδρος Ζαχαριάς εξετράπη δεξιά της 
πορείας του και «καρφώθηκε» σε δέντρο, με απο-
τέλεσμα ο 23χρονος να βρει τραγικό θάνατο. 

Οι πληροφορίες λένε ότι ο νεαρός, που επέβαινε 
μόνος του στο όχημα, επεχείρησε να προσπεράσει 
προπορευόμενο όχημα, που οδηγούσε μια γυναίκα. 
Όμως, την ίδια στιγμή, η οδηγός προσπάθησε να 
στρίψει και ο Αλέξανδρος Ζαχαριάς για να την απο-
φύγει έκανε ελιγμό, με αποτέλεσμα να χάσει τον 
έλεγχο του αυτοκινήτου και με μεγαλη ταχύτητα να 
προσκρούσει στο δέντρο.  

Παιχνίδια της μοίρας  
Πριν από πέντε χρονια, στις αρχές Αυγούστου 

του 2014, ο 18χρονος τότε Αλεξανδρος, είχε βιώσει 
μια εφιαλτική εμπειρία. Συνεπιβάτης της κόκκινης 
Ferrari που οδηγούσε ο πατέρας του, τραυματίστηκε, 
όταν ο οδηγός, για άγνωστο λόγο, στη συμβολή των 
οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Αγίων Σαράντα στην 
Εκάλη, έχασε τον έλεγχο του super car και για να 
αποφύγει δύο διερχόμενα οχήματα, «γλίστρησε» 
στο αντίθετο ρεύμα και καρφώθηκε σε προστατευ-
τικά κιγκλιδώματα.

Νεκρός ο 23χρονος γιος του Ζαχαριά

Ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο 
της τραγωδίας αποτελούν οι 
εγκαυματίες. Διασκορπισμέ-
νοι σε επτά νοσοκομεία, άλλοι 
τα κατάφεραν και παλεύουν 
να αποκατασταθούν, ενώ 17 
από αυτούς απεβίωσαν. 
«Αυτό που μας ανησυχούσε 
περισσότερο ήταν το τι θα γί-
νουν αυτοί οι άνθρωποι, όταν 
θα εξέλθουν από το νοσοκο-
μείο» δηλώνουν κάτοικοι και 
τοπικές Αρχες. 

«Ευτυχώς βρήκαμε το 
ίδρυμα Λάτση, που τους κα-
λύπτει τα έξοδα αποκατάστα-
σης, εξηγώντας ότι «μεσολα-
βούμε οι εθελοντές και το 
Ίδρυμα Λάτση πληρώνει τους 
προμηθευτές».

23 Ιουλίου 2018... Μια μέρα που άφησε 
ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στις ζωές, αλλά και 
στη μνήμη πολλών ανθρώπων στο Μάτι, τον 
Νέο Βουτζά και τη Ραφήνα. Η πύρινη λαίλαπα, 
μέσα σε λίγες ώρες, είχε μετατρέψει τα όνειρα 
και τους κόπους μιας ζωής σε στάχτες και 
αποκαΐδια. 

Οι εικόνες με τα καμένα σπίτια, τις άμορφες 
μάζες αυτοκινήτων, την οδύνη στο βλέμμα 
των κατοίκων, οι οποίοι είδαν μέσα σε λίγα 
λεπτά τις περιουσίες τους να καταστρέφονται 
και τους δικούς τους να χάνονται, φάνταζαν 
σαν να προηγήθηκε βομβαρδισμός… 

Ένα χρόνο μετά, ο γολγοθάς συνεχίζεται. 
Όπως περιγράφουν κάτοικοι και μέλη των Επι-
τροπών Πληγέντων στον «Φ», η πληγείσα 
περιοχή της Ανατολικής Αττικής εξακολουθεί 
να «μυρίζει» καταστροφή και εγκατάλειψη, 
ενώ ο τρόπος λειτουργίας του κρατικού μηχα-
νισμού έχει καθυστερήσει κατά πολύ τις προ-
σπάθειες αποκατάστασης. 

Στα λόγια των κατοίκων αποτυπώνεται η 

απογοήτευση για την παντελή ανυπαρξία του 
κράτους εκείνο το τραγικό βράδυ, αλλά και 
την προχειρότητα, με την οποία αντιμετωπί-
στηκε η κατάσταση στη συνέχεια. Ένα χρόνο 
μετά την τραγωδία, δεκάδες άτομα εξακολου-
θούν να βρίσκονται χωρίς στέγη, ενώ η εικόνα 
της πληγείσας περιοχής παραμένει η ίδια, κα-
θώς έχουν καθυστερήσει πολύ οι διαδικασίες 

ανοικοδόμησης. «Παραμένει ένα βομβαρδι-
σμένο τοπίο, με τη διαφορά ότι τα καμένα δέ-
ντρα έχουν υλοτομηθεί», αναφέρει ο κ. Γιούρ-
γας. «Τώρα σιγά, σιγά αρχίζουμε να ακούμε 
τους ήχους των μπουλντόζων, οι οποίες κα-
τεδαφίζουν και αργότερα θα αρχίσουν να κτί-
ζουν», επισημαίνει με τη σειρά του ο κ. Αν-
δρονόπουλος. Υπενθυμίζεται ότι την επομένη 
μέρα της φονικής πυρκαγιάς, οι κρατικές υπη-
ρεσίες, είχαν προχωρήσει στην καταγραφή 
και στην απογραφή των ζημιών. Τα σπίτια 
αξιολογήθηκαν ως «πράσινα», «κίτρινα» και 
«κόκκινα», ανάλογα με την έκταση των ζη-
μιών. Στα «πράσινα» οι κάτοικοι διαμένουν 
κανονικά, τα «κίτρινα» διαθέτουν εκτεταμένες 
ζημιές και χρήζουν επισκευής, ενώ τα «κόκ-
κινα» πρέπει να κατεδαφιστούν. Στις δύο τε-
λευταίες περιπτώσεις, η έναρξη των εργασιών 
προϋποθέτει την έκδοση άδειας. 

Όπως όμως ανέφεραν, η έκδοση αδειών 
για ανοικοδόμηση καθυστέρησε σε μεγάλο 
βαθμό.

16ΧΡΟΝΟΣ ΠΥΡΟΒΟΛΗΘΗΚΕ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ

Παραλίγο τραγωδία για οικογένεια Ελλήνων ομο-
γενών στην Αυστραλία. Ο 16χρονος γιος της οικογέ-
νειας, Αλέξης Γάτης, δέχθηκε δυο πυροβολισμούς 
στο στήθος μέσα στο σπίτι του. Οι γονείς του Άλεξ 
παρακολούθησαν το συμβάν από την κάμερα του 
κινητού τους ενώ βρίσκονταν για διακοπές στην Ελ-
λάδα. Ο 21χρονος Dimitri Gatis, αρκετές ώρες αφό-
του είχε φύγει από το σπίτι της οικογένειας μαζί με 
έναν θείο του, οδηγήθηκε στην Aστυνομία για ανά-
κριση και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για από-
πειρα δολοφονίας. 

Ο συλληφθείς μίλησε λίγο μετά το περιστατικό με 
τηλεοπτικά δίκτυα και και τόνισε πως δύο με τρεις 
άνδρες έφτασαν στο σπίτι, πυροβόλησαν κι εξαφα-
νίστηκαν. Λίγες ώρες πριν όμως, είχε ανεβάσει στο 
ίντερνετ ένα «περίεργο» βίντεο. Μιλούσε ακατάλη-
πτα, δάκρυζε και γρήγορα έπεσε σε αντιφάσεις, με 

τις Αρχές να τον βάζουν γρήγορα στο κάδρο του 
«νούμερο 1 υπόπτου». 

Ο 16χρονος αδελφός του Alex νοσηλεύεται στο 
νοσοκομείο με σοβαρές κακώσεις στο στήθος και 
την κοιλιά, οι οποίες προέκυψαν από πυροβολισμό 
που δέχτηκε ενώ βρισκόταν στο μπροστινό υπνο-
δωμάτιο του σπιτιού της οικογένειας. 

Το συγκεκριμένο συμβάν ακολούθησε μετά από 
ένα άλλο βίαιο επεισόδιο, που συνέβη στο κοντινό 
πάρκο Kidman. Η αστυνομία βρήκε έναν σοβαρά 
τραυματισμένο άνδρα και το πτώμα της ενήλικης κό-
ρης του σε ένα αυτοκίνητο, λίγα μέτρα από το σπίτι 
τους. Ο άνδρας κρατείται ως ύποπτος για την δολο-
φονία της. 

Ένας από τους θείους του Alex, ο οποίος θέλει να 
διατηρήσει την ανωνυμία του, δήλωσε συντετριμμέ-
νος ότι αυτό που συνέβη στον άτυχο ανιψιό του δεν 
μπορεί παρά να οφείλεται σε κάποιο μπέρδεμα σχε-
τικά με την ταυτότητά του.«Δεν θα το πίστευα ποτέ 
ότι θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο. Δεν θα μπο-
ρούσε με τίποτα να αποτελέσει στόχο εγκληματιών. 
Είναι ένας άγγελος, ένα καλό αγόρι που δεν έχει πει-
ράξει ποτέ κανέναν», είπε. 

Οι σφαίρες διαπέρασαν το στήθος και την κοιλιά 
του Alex. Ο αδελφός του, Dimitris, ζήτησε βοήθεια. 
Το άτυχο αγόρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Royal 
Adelaide, σε κρίσιμη κατάσταση και υποβλήθηκε 
αμέσως σε χειρουργική επέμβαση. 

Σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς, η κατά-
στασή του κρίνεται σταθερή αλλά χρειάστηκε να αφαι-
ρεθούν τμήματα από τη σπλήνα και το πάγκρεας 
του Alex.

Παρολίγον οικογενειακή τραγωδία 
με ομογενείς στην Αυστραλία

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

Νέα σεισμική δόνηση σημειώθηκε λίγο πριν τις 17:00 χθες το από-
γευμα στην Αττική.  

Ο σεισμός ήταν μεγέθους 3 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ και είχε το 
ίδιο επίκεντρο με τον σεισμό 5,1  που ταρακούνησε την προηγούμενη 
εβδομάδα το Λεκανοπέδιο.  

Το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα τέσσερα χιλιόμετρα γεγονός που 
έκανε τον σεισμό ιδιαιτέρως αισθητό στους κατοίκους της ελληνικής 
πρωτεύουσας. 

Σύμφωνα με τους σεισμολόγους, το επόμενο διάστημα η Αττική θα 
έρθει αρκετές φορές αντιμέτωπη με σεισμικές δονήσεις, ως αποτέλεσμα 
της μετασεισμικής δραστηριότητας στη δυτική Πάρνηθα. 

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη βδομάδα είχε προκληθεί μεγάλη 
αναστάτωση σε ολόκληρη τη χώρα από τις απανωτές σεισμικές δονή-
σεις που ταρακουνήσαν την Αθήνα και όχι μόνο. 

Νέα σεισμική δόνηση στην Αττική

Την υπερασπιστική γραμμή 
της άρνησης στην υπόθεση 
της δολοφονίας του Παύλου 
Φύσσα ακολούθησε ένας 
ακόμη κατηγορούμενος απο-
λογούμενος ενώπιον του Τρι-
μελούς Εφετείου Κακουργη-
μάτων ενώπιον του οποίου 
συνεχίζεται η δίκη της Χρυσής 
Αυγής. Ο 47χρονος Λέων 
Τσαλίκης υποστήριξε πως δεν 
είχε καμία σχέση με τη Χρυσή 
Αυγή, λέγοντας: «είχα πάει 
μόνο δυο φορές για να πάρω 
τρόφιμα γιατί είχα οικονομικές 
δυσκολίες». Όταν κλήθηκε να 
εξηγήσει γιατί σε φωτογραφία 
έχει απαθανατιστεί να χαιρετά 
ναζιστικά, ανέφερε : «είναι η 
δεύτερη φορά που είχα πάει 
στα γραφεία της Τοπικής. Στο 
τέλος είπαν να βγάλουν μια 
φωτογραφία. Εγώ δεν χαιρετώ 
φασιστικά. Είχα υψώσει τη 
γροθιά μου». Το βράδυ της δο-
λοφονίας του Παύλου Φύσσα 
φέρεται ότι βρισκόταν στην κα-
φετέρια Κοράλλι και έβλεπε 
ποδόσφαιρο με τον συγκατη-
γορούμενο του, ο οποίος φέ-
ρεται να κινητοποίησε το τά-
γμα εφόδου «που πήγε να τον 
απεγκλωβίσει». Ο ίδιος, 
ωστόσο, είπε πως δεν αντιλή-
φθηκε φασαρία στην καφετέ-
ρια, καθώς έφτασε με καθυ-
στέρηση.

Δίκη Χρυσής Αυγής: 
Άλλος ένας αρνείται 

ανάμειξη στη δολοφονία
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«Οργανωμένη προσπάθεια να αντιστραφεί η Ιστορία»
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΑΚΕΛ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΑΥΡΕΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΠΛΗΓΕΣ 45 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ

Γι’ ακόμα μια χρονιά συζητούμε αυτές τις μαύρες μέρες του 
Ιούλη, ως να μην έχουμε μπροστά μας τα ιστορικά γεγονότα.  

Γι’ ακόμα μια χρονιά οι ένοχοι μιλούν για «εμφύλιο σπαραγμό», 
για «παρασυρμένα αμούστακα παιδιά», για «τη βία και την αντι-
βία».  

Γι’ ακόμα μια χρονιά αποδεικνύουμε ότι αποτελούμε ίσως πα-
γκόσμια εξαίρεση. Χώρα όπου εγκληματίες όχι μόνο δεν δικά-
στηκαν, όχι μόνο δεν καταδικάστηκαν, αλλά μας κουνούν το δά-
χτυλο παραδίδοντας μας μαθήματα πατριωτισμού.  

Το τραγικότερο από όλα, γι’ ακόμα μια χρονιά αναφερόμαστε 
στα εγκλήματα του 1974 ως γεγονότα στιγμιαία μέσα στο χρόνο· 
όχι ως το φόρο αίματος του λαού μας που οφείλουμε να ξεχρεώ-
σουμε. Γι’ ακόμα μια χρονιά μιλούμε για τα αποτελέσματα της 
τραγωδίας και όχι για τα διδάγματα που έπρεπε να αντλήσουμε 
από αυτή.»  

Με αυτά τα λόγια ξεκίνησε το Πολιτικό Μνημόσυνο που διοργάνωσε 
και φέτος το ΑΚΕΛ, με αφορμή τις μαύρες επετείους του πραξικοπή-
ματος και της τουρκικής εισβολής του 1974, το μέλος της γραμματείας 
του ΑΚΕΛ Βρετανίας, Κώστας Κιττής. 

Στο Πολιτικό Μνημόσυνο που πραγματοποιήθηκε την περασμένη 
Κυριακή 21 Ιουλίου στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή στο 
Haringey (Wightman Road), παρόντες ήταν ο Γενικός Πρόξενος της 
Ύπατης Αρμοστείας της Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο, Θεόδωρος 
Γκότσης, ο Πρόξενος της Ελλάδας Αθανάσιος Ρίζος, ο πρόεδρος της 
Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας ΗΒ Χρήστος Καραολής, ο Επαρ-
χιακός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Βρετανίας Αντρέας Γρηγορίου, ο εκ των 
αντιπροέδρων της ΕΚΟ και γενικός διευθυντής της «Παροικιακής» 
Πάμπος Χαραλάμπους, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αμμοχωστιανών 
ΗΒ Βασίλης Μαύρος, ο πρόεδρος του Συνδέσμους «Στύλλοι» Αμμο-
χώστου Δρ. Ζανέττος Ττοφαλής, εκπρόσωποι συνδέσμων και οργα-
νόσεων, καθώς και πλήθος αριστερών, μελών του ΑΚΕΛ και όχι μόνο 
που θέλησαν να καταδικάσουν το δίδυμο έγκλημα που 45 χρόνια 
τώρα κρατά μοιρασμένη την Κύπρο.  

Ο κύριος Κιττής, στάθηκε ειδικότερα, στο γεγονός ότι «σήμερα στην 
Κύπρο γίνεται οργανωμένη προσπάθεια να αντιστραφεί η ιστορία. Στο 
ίδιο κοιμητήριο υπάρχει μνημείο και τιμούνται πλέον μαζί με τους 
ήρωες της δημοκρατίας και αυτοί που επιτέθηκαν εναντίων της. Αυτό 
με κύρια ευθύνη του Αρχιεπισκόπου και άλλων πολιτικών και εκκλη-

σιαστικών παραγόντων. Για ακόμα μια χρονιά ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας, ο Πρόεδρος της Βουλής, η εκκλησιαστική ηγεσία ο Αρχιεπί-
σκοπός, ο ΔΗΣΥ και το ΕΛΑΜ απέδωσαν τιμές και στεφάνια σε αυτούς 
που επιτέθηκαν στο Προεδρικό. Αυτά στο όνομα της ενότητας επικα-
λούμενοι ότι έπεσαν σε διατεταγμένη υπηρεσία. 

Είμαστε οι πρώτοι που μιλήσαμε και αγωνιστήκαμε για την ενότητα 
του Λαού μας. Η Ενότητα όμως προϋποθέτει αναγνώριση των ιστορι-
κών γεγονότων, συναντίληψη για τον στρατηγικό στόχο, τον ελάχιστο 
στοιχειώδη σεβασμό και συνεργασία στην διαμόρφωση της τακτικής 
που θα ακολουθείτε. Τότε ναι, θα είμαστε οι πρώτοι υπέρμαχοι της 

ενότητας. 
Η Κύπρος δεν προδόθηκε μόνο από τους έξω. Κανένας, ούτε το 

ΝΑΤΟ, ούτε η CIA, ούτε η Τουρκία, θα μπορούσαν να πετύχουν τα 
σχέδια τους αν δεν είχαν συμμάχους- εφιάλτες. Αν δεν είχαν τη συνερ-
γασία της Χούντας, του Γρίβα, της ΕΟΚΑ Β΄.  

«Αν πράγματι ο Στρατηγός Γρίβας βρίσκεται στην Κύπρο, αυτός 
που πρέπει να ανησυχεί περισσότερο από εμάς είναι ο Μακάριος», 
δήλωνε κατά την προπραξικοπηματική περίοδο ο Ντενκτάς. Ο δε 
τουρκικός τύπος τόνιζε «η Τουρκία έχασε δύο ευκαιρίες για να διευθε-
τήσει το κυπριακό πρόβλημα, το 1964 και το 1967. Δεν πρέπει να 
χάσει την τρίτη ευκαιρία, την οποία πιθανόν να της δώσουν οι υπο-
στηρικτές της Ενώσεως».   

Όντως οι «ενωτικοί» έδωσαν στο πιάτο την ευκαιρία στην Τουρκία.» 
είπε μεταξύ άλλων.  

Και κατέληξε λέγοντας πως «Σήμερα τιμούμε όσους αντιστάθηκαν 
και έδωσαν τη ζωή τους για να μην περάσει ο φασισμός.  

Τιμούμε όσους στάθηκαν στην πρώτη γραμμή για να υπερασπιστούν 
την ελευθερία και την αξιοπρέπεια της Κύπρου και του λαού μας.  

Τιμούμε όλους αυτούς που δε δείλιασαν. Αυτούς που τόλμησαν να 
μη σκύψουν το κεφάλι στην προδοσία και στο έγκλημα της ΕΟΚΑ Β’ 
και της Ελληνικής Χούντας.  

Τιμούμε σήμερα ζώντες και νεκρούς που επαγρυπνούσαν και γέμιζαν 
τις πλατείες για να υπερασπιστούν τη δημοκρατία.  

Τιμούμε σήμερα ζώντες και νεκρούς που απάντησαν στην ΕΟΚΑ-
Βήτικη τρομοκρατία με παλικαριά.  

Τιμούμε σήμερα ζώντες και νεκρούς που την κρίσιμη ώρα δε δείλια-
σαν αλλά έτρεξαν στην πρώτη γραμμή να υπερασπιστούν την Κύπρο.   

Αυτούς που ήταν απλοί άνθρωποι αλλά την κρίσιμη ώρα μετατρά-
πηκαν σε ήρωες υπερασπιζόμενοι τη δημοκρατία και την ελευθερία 
της Κύπρου. 

Δεν αρκεί όμως να τους τιμούμε. Οφείλουμε να δικαιώσουμε τη 
θυσία τους. Οφείλουμε να συνεχίσουμε τον αγώνα για επανένωση και 
ειρήνη.»

Σκιά τους η δειλία τους...
Της Κάλιας Ανδρέου  
Τέτοιες µέρες θυµάµαι το «Άουτο ντα φε» του Γ. 

Φ. Πιερίδη. Το συγκεκριµένο διήγηµα αναφέρεται 
στη δολοφονία του Σάββα Μένοικου. Ο Μένοικος, 
που σήµερα αποτελεί σύµβολο της αντίστασης των 
αριστερών ενάντια στους δειλούς µασκοφόρους της 
ΕΟΚΑ, λιθοβολήθηκε το 1958 µέχρι θανάτου στο 
Λευκόνοικο. 

Τον φώναζαν προδότη. Τον έδεσαν πάνω σε έναν 
πλάτανο που βρισκόταν στην αυλή της εκκλησίας 
του Λευκονοίκου, φώναξαν τους υποστηρικτές τους 
και τον λιθοβόλησαν όλοι µαζί. Μέχρι θανάτου. Ο 
Μένοικος είναι ένας από τους πολ-
λούς αριστερούς που δολοφονή-
θηκαν µε το πρόσχηµα της «προ-
δοσίας». Έτσι λειτουργούσαν οι 
θρασύδειλοι. Στο σκοτάδι και πά-
ντα πισώπλατα.  

Ο Μένοικος είναι ένας από αυ-
τούς που δεν φοβήθηκαν να αντι-
σταθούν και να προασπιστούν τις 
ιδέες και τα ιδανικά τους, µε όλα 
τα συνεπακόλουθα. Ακόµα και τη 
στιγµή του θανάτου του, δεν φο-
βήθηκε. Τους αντιµετώπισε. Μόνος 
του. 

Τέτοιες µέρες είναι που σκέφτο-
μαι τον τρόπο µε τον οποίο ενεργούσαν οι µασκο-
φόροι της ΕΟΚΑ. ∆εν είχαν τα κότσια να αναµετρη-
θούν ένας προς έναν. Μαζεύονταν κάθε φορά µια 
παρέα δειλών φανατισµένων, πάντα ένοπλοι, πι-
στεύοντας ότι έτσι θα τροµοκρατήσουν και κατευ-
θύνονταν προς το µέρος του ενός. Τον βάφτιζαν 
προδότη για να δικαιολογήσουν την αισχρότητά 
τους. Έπαιζαν τους µάγκες, τους «πατριώτες». ∆εν 
ήταν όµως τίποτε άλλο πέραν από δειλοί, στυγνοί 
δολοφόνοι. 

Οι δολοφονίες των αριστερών έκρυβαν ταξικό 
µίσος. Με τις πράξεις τους δεν ήθελαν µόνο να 
τροµοκρατήσουν, αλλά να επιβληθούν ενάντια στους 
εργαζόµενους που ήθελαν να αντισταθούν στην επι-
βολή της ΕΟΚΑ. 

Μέχρι και σήµερα, τα παιδιά των δολοφονηµένων, 
τα αδέρφια τους και οι γονείς τους ζητούν δικαίωση. 
Μα εµείς, µέχρι και σήµερα, έχουµε το θράσος να 
τιµούµε τις αισχρές πράξεις τους, µε τρισάγια και 
µνηµεία σε άτοµα που ο ρόλος τους ήταν καθορι-
στικός στο µεγαλύτερο έγκληµα του τόπου. Μέχρι 
και σήµερα, βλέπουµε κόµµατα να εκλιπαρούν για 

εθνικιστικές ψήφους, στεγάζοντας 
τους ίδιους τους πραξικοπηµατίες, 
µαζί και τους απογόνους τους. 
Ζούµε στην εποχή που ενώ η κυ-
βέρνηση –τάχα– κάνει προσπά-
θειες για συµφιλίωση και οικο-
δόµηση εµπιστοσύνης µεταξύ των 
δύο κοινοτήτων, δεν αναγνωρίζει 
τα εγκλήµατα που διαπράχθηκαν 
κατά της αριστεράς και των Τουρ-
κοκυπρίων, ακόµα και την κατά-
λυση της δηµοκρατίας από την ε/κ 
ακροδεξιά. 

Μέχρι πότε λοιπόν θα βλέπουµε 
την Ιστορία µας σαν Κύκλωπες; 
Και πώς µπορούµε να οραµατι-

ζόµαστε το µέλλον, όταν ακόµα µας στοιχειώνει το 
παρελθόν; Αυτά ήταν τα εγκλήµατα που οδήγησαν 
στην εισβολή. Και τις συνέπειες πληρώνει ολόκληρος 
ο κυπριακός λαός, µισό αιώνα µετά. 

Τραγική ειρωνεία. Η παραχάραξη της Ιστορίας 
υπό τη σκιά της εθνικιστικής αφήγησης διδάσκεται 
ακόµα στα σχολεία µας. 

Με αυτόν τον τρόπο είναι που η κυβέρνηση υπο-
τίθεται ότι επιδιώκει τη λύση;

Χρόνια πόνου και θλίψης

Της Μαρίας Φράγκου  
Σαράντα πέντε χρόνια πόνου και θλίψης. Μάνες 

που δεν άντεξαν, µάνες που έκλεισαν τα µάτια µε 
το όνοµα του παιδιού τους στα χείλη. Πατεράδες 
που ο πόνος άφησε χαρακιές στο πρόσωπο και άν-
θρωποι που γύρισαν από την κόλαση του πολέµου, 
της αιχµαλωσίας, των βασανιστηρίων. 

Σαράντα πέντε χρόνια µετά και δεν µάθαµε τίποτε. 
Εξακολουθούµε να ανεµίζουµε σηµαίες ενός ανεύ-
θυνου πατριωτισµού, ξεχνώντας πως στο όνοµά 
του έγιναν τα µεγαλύτερα εγκλήµατα. Συνεχίζουµε 
να συµπεριφερόµαστε λες και είµαστε η πλευρά η 
δυνατή. Γιατί άλλο η πλευρά που έχει δίκαιο και 
άλλο η πλευρά η δυνατή. Και δεν θέλουµε να κατα-
λάβουµε πως κουράσαµε και κουραστήκαµε. Το δί-
καιο δεν το χάσαµε, αλλά αρνούµαστε να κατανοή-
σουµε πως µία-µία χάνονται οι ευκαιρίες, όσοι µας 
στήριζαν µας λένε πως πρέπει να κάνουµε συµβι-
βασµούς αν θέλουµε να λύσουµε το Κυπριακό. Ο 
χρόνος έφερε τετελεσµένα που παγιώνονται και κα-
θιστούν το πρόβληµα ακόµα πιο µεγάλο και δυσε-
πίλυτο. 

Κι αντί να δούµε την αλήθεια κατάµουτρα, αντί να 
δούµε πώς φτάσαµε στο παρά ένα -ή και στο ένα- 
της διχοτόµησης, κάνουµε καριέρες µε το Κυπριακό 
προµετωπίδα και µε νεοφανείς, πολλές φορές και 

καινοφανείς ιδέες, συντηρούµε µύθους και γράφουµε 
θούριους. 

Νεοφανείς ηγέτες που αρνούνται να καταλάβουν 
πως το δίκαιο δεν το ανακτά κανείς µε τα όπλα, τα 
συνθήµατα και τα εύηχα τα λόγια τα µεγάλα. ∆εν το 
διεκδικεί κάποιος µε κινδυνολογία και φανατισµό. 
Για να περιστοιχίζεται από φοβισµένους και φανατι-
κούς. 

Την αλήθεια να την βλέπεις κατάµατα. Και να µην 
ενοχλείσαι άµα σου λένε «εκάµαµε κι εµείς πολλά». 
Γιατί κάναµε πολλά κι εµείς. Η πλευρά η δυνατή, η 
πλευρά που ήθελε -κι ακόµα θέλει- να κάνει εξ ολο-
κλήρου κουµάντο στον τόπο, αρνούµενη να παρα-
δεχθεί πως είχε τους Τ/κ πατηµένους στο λαιµό. Και 
δεν είναι κανένα άλλοθι για τον Τούρκο εισβολέα 
αυτή η παραδοχή. Είναι αναγνώριση της αλήθειας 
και µόνο µε αποδοχή της θα προχωρήσουµε µπρο-
στά. 

Μία-µία οι ευκαιρίες χάνονται. Και εµείς πα-
ραµένουµε προσηλωµένοι στο µύθο «πάλι µε χρόνια 
µε καιρούς πάλι δικά µας θα ‘ναι». Για να καλλιερ-
γούµε ψευδαισθήσεις, τα ταΐζουµε ένα αφήγηµα που 
δεν οδηγεί πουθενά και δηµιουργούµε «πελάτες» 
µιας θεωρίας που θέλει την Κύπρο µισή αλλά ελλη-
νική, παρά ολόκληρη µε τους Τ/κ συµπατριώτες µας 
συνδιαχειριστές του µέλλοντος χώρας και λαού.
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Κυπριακό και Δεξιά: Ανεξαρτήτως των συμφερόντων του κυπριακού λαού
45 ΜΑΥΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Του Δημήτρη Παλμύρη  
Ο κρυφός έρωτας μιας μερίδας της κυπριακής Δεξιάς με την ιδέα της 

διχοτόμησης στις διάφορες εκδοχές της δεν είναι καθόλου καινούργιος. 
Έχει αιτία και ρίζες στην αγάπη της αστικής τάξης για τη δική της 
εξουσία και την ανάγκη να τη διατηρήσει. Σε όσες παρατάξεις και αν 
χωριστεί η τάξη αυτή και όσα ιδεολογικά ρεύματα και αν δημιουργήσει, 
στη βάση τους θα κρύβεται η προτεραιότητα των δικών της συμφερό-
ντων. Έτσι, στην Κύπρο μια μερίδα αυτών των συμφερόντων θα εκ-
φραστεί με τη συντήρηση ακόμη και αρνητικών για το λαό στάτους κβο. 

Τέτοιο βολικό στάτους κβο ήταν στο παρελθόν και η αποικιοκρατία. 
Αργότερα -και με την εσωτερική σύγκρουση συμφερόντων στην κυ-
πριακή Δεξιά- φτάνουμε από την έκδοση της διχοτόμησης, που βαφτί-
στηκε «διπλή ένωση», μέχρι τα πρόσφατα «μυστικά δείπνα» που μυ-
ρίζουν συγκαλυμμένη διχοτόμηση και συνομοσπονδία.  

Οι διορισμένοι  
Το φλερτ της Δεξιάς με αυτές τις μορφές λύσης του Κυπριακού, 

ωστόσο, παρέμενε για μεγάλο χρονικό διάστημα κρυμμένο κάτω από 
εύηχα συνθήματα. Ακριβώς γιατί δύσκολα θα μπορούσαν να βρουν 
στήριξη πολιτικές οι οποίες εξόφθαλμα θα εξυπηρετούσαν πρωτίστως 
τα συμφέροντα των αστών έναντι των συμφερόντων του κυπριακού 
λαού. Ακριβώς σε αυτή τη λογική, τις πρώτες δεκαετίες της βρετανικής 
αποικιοκρατίας ορισμένοι από τους εθνικιστές αστούς ηγέτες διατη-
ρούσαν στενούς δεσμούς με την αποικιοκρατική κυβέρνηση, παρά τη 
ρητορική τους. Δεν είναι εξάλλου τυχαίο το γεγονός ότι διορίζονταν σε 
αξιώματα όπως αυτά των δημάρχων. 

Γιατί τότε χρησιμοποιούσαν τα εθνικιστικά συνθήματα; Το εθνικιστικό 
ρεύμα άρχισε να γίνεται πιο έντονο όταν υιοθετήθηκε και από εκκλη-
σιαστικούς άρχοντες. Αυτό, ανάμεσα στα άλλα, γιατί η κατεύθυνση της 
πολιτικοποίησης του ιερατείου αποτελούσε τη μόνη οδό τους για εξουσία 
υπό τον βρετανικό ζυγό. Είχαν χάσει τα προνόμια που η Εκκλησία είχε 
στην Οθωμανική αυτοκρατορία. Η πολιτικοποίηση αποτελούσε το όχημα 
προς τις αιρετές θέσεις αξιωματούχων. Αυτό δημιούργησε αντίστοιχες 
πιέσεις και προς τους κοσμικούς ηγέτες. Διάφορα αστικά τζάκια που 
άρχιζαν να αποκτούν εθνική (αλλά και την ταξική τους) συνείδηση απευ-
θύνονται στον καταπιεσμένο λαό και ανταγωνίζονται το ιερατείο εκλογικά 
όσοι δεν συμμαχούν μαζί του. Υιοθετούν, λοιπόν, αυτά τα συνθήματα. 
Ωστόσο αρκετές από αυτές τις συνισταμένες της Δεξιάς μπορούσαν να 
μιλούν εκ του ασφαλούς για αυτά τα ζητήματα. Έμεναν στα συνθήματα 
και υπήρχε μια αόριστη χρονική μετάθεση του στόχου. Αυτό όμως δεν 
τους στερούσε τα αξιώματα. 

Υπό αυτές τις συνθήκες η λαϊκή εξέγερση των Οκτωβριανών του 
1931 είχε περισσότερο αυθόρμητο χαρακτήρα και δεν ήταν αποτέλεσμα 
οργανωμένης δουλειάς. Μερικοί αστοί ηγέτες που ενίσχυσαν πρακτικά 
το κίνημα είδαν την οδό της εξορίας, ενώ άγρια δίωξη δέχτηκε το μικρό 
τότε Κομμουνιστικό Κόμμα Κύπρου. Την ίδια ώρα, όμως, είναι οι ηγέτες 
της Δεξιάς που θα διορίζονται για τα επόμενα δέκα χρόνια της δικτατο-
ρίας της Παλμεροκρατίας στα δημόσια αξιώματα.  

Η σύγκρουση με το ΑΚΕΛ και η Διασκεπτική  
Καθώς ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος αύξησε τα περιθώρια πολιτικής 

δράσης στο νησί, με την ίδρυσή του το ΑΚΕΛ θα αρχίσει τη δεκαετία 
του 1940 να απειλεί σοβαρά την ευνοϊκή θέση της Δεξιάς υπό τους 
αποικιοκράτες. Ένα γνήσιο αντιαποικιακό κίνημα με συνέπεια λόγου 
και πράξεων προσελκύει λαϊκές μάζες. Με επιτυχίες στις δημοτικές 
εκλογές, με ριζοσπαστική ρητορική, με συνεχείς απεργιακούς και λαϊκούς 
αγώνες, η Αριστερά απειλεί να γίνει η ντε φάκτο ηγεσία ενός οργανω-
μένου εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα. Είναι σε αυτά τα πλαίσια που 
πλέον και οι αστοί πολιτικοί αρχίζουν την πλατύτερη οργάνωση των 
πελατειακών και ιδεολογικών τους δικτύων και συνδέονται ακόμη πε-
ρισσότερο με το ιερατείο, πράξη που θα ολοκληρωθεί με την αναδιορ-
γάνωση του Εθναρχικού Συμβουλίου στις αρχές του 1950 με τον Μα-
κάριο. 

Ωστόσο μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 1940 η κύρια μερίδα της 
Δεξιάς θα συνεχίζει να συνεργάζεται με την αποικιοκρατία, κυρίως ενά-
ντια στο ΑΚΕΛ. Η πάλη θα κορυφωθεί με την ταξική σύγκρουση του 
1948, όπου Βρετανοί, ιεράρχες και αστοί βρέθηκαν στα ίδια στρατόπεδα 
για ακόμη μια φορά. 

Όμως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα του φλερτ της 
Δεξιάς με το στάτους κβο αποτελούσε το ζήτημα της Διασκεπτικής την 
οποία συγκάλεσαν οι Βρετανοί για το Κυπριακό το 1947 που κατέληξε 
άδοξα το 1949. Οι Βρετανοί προχώρησαν σε αυτή την κίνηση εξαιτίας 
των πιέσεων του Λαϊκού Κινήματος αλλά και των μεταπολεμικών συν-
θηκών. Μέσα από αυτή τη διαδικασία υπόσχονταν στους Κυπρίους 
καθεστώς αυτοκυβέρνησης. 

Αρκετοί αναλυτές θεωρούν πως η άρνηση της Δεξιάς να συμμετέχει 
σε αυτή την προσπάθεια ενισχύθηκε από το γεγονός πως τυχόν επιτυχία 
της θα μπορούσε ακόμη και μερικώς να αποδοθεί στην Αριστερά, η 
οποία είχε πρωτοστατήσει στον αγώνα όλο το προηγούμενο διάστημα. 
Επιπλέον η ενδεχόμενη δημοκρατικοποίηση της υφιστάμενης κατάστα-
σης στην Κύπρο τούς προκαλούσε φόβους για ακόμη μεγαλύτερη ενί-
σχυση του ΑΚΕΛ. Αντίθετα, το στάτους κβο τους έδινε τη συστημική 
προστασία και τα προνόμια της αποικιοκρατίας, ενώ την ίδια ώρα θα 
μπορούσαν με την άρνησή τους για συμμετοχή να παρουσιάζουν μια 
υπερπατριωτική στάση. 

Από τη δική τους πλευρά, οι Βρετανοί φαίνεται να οδήγησαν εσκεμ-
μένα τα πράγματα σε ναυάγιο, αφού δεν πρότειναν ουσιαστική αυτο-
κυβέρνηση. Φαίνεται πως ούτε αυτοί θα ανέχονταν μια τέτοια αυτοκυ-
βέρνηση που θα έβγαινε μέσα από την επιτυχία της Διασκεπτικής, στην 
οποία κυρίαρχο ρόλο θα έπαιζε το ΑΚΕΛ. Στόχος τους ήταν να διασφα-
λίσουν την ομαλή μετάβαση της εξουσίας σε φίλιες δυνάμεις. Η άρνηση 
συμμετοχής της Δεξιάς τούς στέρησε τη δυνατότητα αυτή. Η ενδυνά-
μωση του ΑΚΕΛ καθ’ οδόν προς την αυτοδιάθεση δεν αποτελούσε επι-
λογή για τους Βρετανούς.  

Αντιδρώντας στην απειλή  
Η εμπειρία της δεκαετίας του 1940 έστειλε ισχυρά μηνύματα στη 

Δεξιά. Η ανάδειξη του ΑΚΕΛ ως ηγεμονικής και μαχητικής μορφής του 
αντιαποικιακού και εθνοαπελευθερωτικού αγώνα δεν μπορούσε να 
αγνοηθεί. Η εθνικιστική ρητορική χρόνων και η αντικομμουνιστική εκ-
στρατεία της περιόδου της σύγκρουσης κατάφερε να ριζοσπαστικοποι-
ήσει μια συντηρητική μερίδα του πληθυσμού. Ταυτόχρονα αυτή την πε-
ρίοδο υπάρχει η ανάδειξη μιας νεότερης γενιάς εθνικιστών πολιτικών, 
οι οποίοι μεγάλωσαν με τη ρητορική της προηγούμενης, όμως φαίνονται 
περισσότερο έτοιμοι να αναλάβουν δράση. Μία ανερχόμενη μερίδα της 
κυπριακής αστικής τάξης έβλεπε πως είχε περισσότερα να κερδίσει 
επενδύοντας στη σύγκρουση με τους Βρετανούς, ενώ τα προνόμιά 
τους θα κινδύνευαν ούτως ή άλλως με την απραξία εάν συνέχιζε η δυ-
ναμική του ΑΚΕΛ. Ορισμένοι μελετητές συνδυάζουν αυτές τις εξελίξεις 

στην Κύπρο με την τυχοδιωκτική «αισιοδοξία» ορισμένων αστικών και 
μικροαστικών στοιχείων στην Ελλάδα, τα οποία ευνοήθηκαν οικονομικά 
και πολιτικά από την κατοχή αλλά και τη νίκη τους στον εμφύλιο. Σε 
κάθε περίπτωση, αυτή την περίοδο η Δεξιά αντεπιτίθεται. Κυρίαρχο 
ρόλο στην ανάπτυξη των πρωτοβουλιών της θα αναλάβει ο νεαρός 
εθνικιστής και αντικομμουνιστής Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ο Γ΄. Αγνο-
ώντας τις εκκλήσεις του ΑΚΕΛ για ενότητα και κοινές κινήσεις, η Δεξιά 
προχωρά με τη δική της ατζέντα. Ήδη στις πρώτες της επαφές με τις 
αντιδραστικές κυβερνήσεις της Ελλάδας της δεκαετίας του 1950 λαμ-
βάνει μηνύματα για ιμπεριαλιστική ευθυγράμμιση: είτε με τους αμερι-
κανοβρετανικούς πνεύμονες, με τους οποίους ομολόγησε ο Γ. Παπαν-
δρέου πως ζει η Ελλάδα, ή ακόμα περισσότερο με τη σκέψη του 
Σοφοκλή Βενιζέλου και άλλων να προταθεί στη Βρετανία η «Ένωσις» 
με αντάλλαγμα βάσεις, ενώ απέκλειαν την διεθνοποίηση του Κυπριακού 
από την Ελλάδα μέχρι το 1954. Αυτή η ενδονατοϊκή θεώρηση του Κυ-
πριακού, που αφήνει πληγές στο κορμί της Κύπρου, θα συνεχίζει να 
περιστρέφεται στο μυαλό της Δεξιάς του τόπου μας μέχρι σήμερα. 

Κατά τη διάρκεια του αγώνα της ΕΟΚΑ, Βρετανία, Ελλάδα και Τουρκία 
επεδίωκαν να βρεθεί η χρυσή τομή στη βάση της δικής τους λογικής: 
μιας ενδονατοϊκής λύσης που θα έπρεπε να τους αφήσει όλους κερδι-
σμένους ακόμα και σε βάρος του κυπριακού λαού. Γι’ αυτό ακριβώς το 
λόγο και οι Συμφωνίες Ζυρίχης – Λονδίνου δεν απέδωσαν μια λειτουρ-
γική λύση. Την ίδια ώρα μέσω των συμφωνιών οι τρεις δυνάμεις (ιδιαί-
τερα η Βρετανία) είχαν διασφαλίσει ή είχαν επενδύσει στα συμφέροντά 
τους. Αυτός εξάλλου ήταν ο κύριος στόχος. Φυσικά αυτή τη λύση την 
αποδέχτηκε τόσο ο Γρίβας όσο και ο Μακάριος. Στο κάτω κάτω ήταν οι 
επιλογές της Δεξιάς, οι δικές τους επιλογές, που τους εγκλώβισαν σε 
αυτό το αποτέλεσμα. Ακόμα και αν αυτό δεν εξυπηρετούσε τους διακη-
ρυγμένους στόχους, πάντως διασφάλιζε την κυριαρχία και πολιτική 
τους επιβίωση. Το ΑΚΕΛ διαφώνησε με την επιβολή αυτή.  

Στα μέτρα της ΝΑΤΟϊκής διχοτόμησης  
Οι διχοτομικές πρόνοιες που ήδη συζητούσαν οι Βρετανοί κατά τη 

διάρκεια των συνομιλιών του 1955-1959 επιστρέφουν μετά τις δικοινο-
τικές ταραχές του 1963-1964. Το σχέδιο Άτσεσον προνοεί στην ουσία 
του τη διπλή ένωση. Η απόρριψή του από τον Μακάριο θα οδηγήσει 
την Αθήνα σε σκέψεις υπόσκαψής του, ενώ οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ καλω-
σόριζαν ευχαρίστως και ενίσχυαν τέτοιες εξελίξεις που θα άνοιγαν το 
δρόμο για την πλήρη ΝΑΤΟποίηση του νησιού. Η προοπτική της διπλής 
ένωσης (και ουσιαστικά διχοτόμησης) θα κυριαρχεί στους συνωμοτικούς 
πυρήνες της ακροδεξιάς μέχρι την ΕΟΚΑ Β’. 

Το διπλό έγκλημα του Ιουλίου του 1974 είχε στη βάση του αυτές 
ακριβώς τις θέσεις. Γι’ αυτό είχε τουλάχιστον την ανοχή, τη στήριξη και 
την ευχή του ΝΑΤΟ. Η χούντα και η ΕΟΚΑ Β’ θεώρησαν πως θα τις 
υλοποιούσαν έχοντας την πρωτοβουλία των κινήσεων. Τα πράγματα 
όμως δεν ήταν τόσο απλά. Η κυπριακή ακροδεξιά εργάστηκε συνειδητά 
για τη διχοτόμηση στο όνομα της Ένωσης, ωστόσο ήταν η Τουρκία 
που την ανέλαβε.  

Στη διασφάλιση των συμφερόντων τους  
Όπως ήδη έχουμε γράψει, σε αρκετές περιπτώσεις το ζήτημα του 

Κυπριακού κρίθηκε από τη Δεξιά, στη βάση της συνέχισης της εξουσίας 
της και κατά συνέπεια της εξουσίας της κυπριακής αστικής τάξης. Οι 
ιδεολογικές διαφορές έπαιξαν το δικό τους ρόλο, όμως και αυτές βασί-
ζονταν στην προοπτική που ανοιγόταν σε διάφορα τμήματά της ή αντί-
θετα στον αποκλεισμό άλλων τμημάτων της. 

Μετά το 1974 οι προσπάθειες λύσης του Κυπριακού θα κριθούν 
πρώτα και κύρια από την αδιαλλαξία της Τουρκίας. Ωστόσο δεν είναι 
λίγες οι φορές που οι επιλογές της Δεξιάς θα κινούνται μεταξύ της υπερ-
πατριωτικής αδιαλλαξίας και της ήπιας διχοτόμησης. Βέβαια και οι δύο 
αυτές επιλογές οδηγούν στο ίδιο αποτέλεσμα. Η διαφορά της νομικής 
κατάστασης της διχοτόμησης, de facto ή de jure, λίγη σημασία έχει 

μπροστά στην ολοκλήρωση της τραγωδίας. Στα 45 χρόνια των -μετά 
το 1974- διαπραγματεύσεων έχουν γίνει πολλά. Έχουν έρθει προτάσεις, 
δέσμες ιδεών και σχέδια, ορισμένες ευκαιρίες αλλά και αδιέξοδα. Εκτός 
από τον Ραούφ Ντενκτάς, ο οποίος αποτελούσε τον πιο συνεπή διχο-
τομιστή, αλλά και τον ξένο παράγοντα ο οποίος (παρά την πιο καίρια 
εμπλοκή του ΟΗΕ πλέον) πολλές φορές προσπαθούσε να υποδείξει 
αντί να στηρίξει τις προσπάθειες λύσης, αξίζει να μελετηθεί επίσης και 
ο παράξενος ρόλος του κυπριακού εθνικισμού στις εξελίξεις. 

Έτσι από τη μία είχαμε και έχουμε την ξεκάθαρη υπερπατριωτική 
αδιαλλαξία. Αυτή που a priori δεν μπορεί να αποδεχτεί συνεταιριστική 
εξουσία με τους Τ/κ και ονειρεύεται ένα κράτος στο οποίο το ε/κ κεφάλαιο 
και το κατεστημένο θα κάνει κουμάντο μόνο του εσαεί. Αυτή η άποψη 
εκφράζεται μέσα από την απόρριψη της δικοινοτικής πτυχής του Κυ-
πριακού και εστίασης μόνο στην εξωτερική πτυχή του. Η πρόταξη μιας 
ενιαίας Κυπριακής Δημοκρατίας «όπως ήταν πριν το 1974», όπως συ-
χνά λένε, παραπέμπει στην κατάσταση μεταξύ του 1964 – 1974 φυσικά. 
Δηλαδή με τους Τ/κ εκτός διαμοιρασμού εξουσίας. Πίσω από το νομικά 
«αντιρατσιστικό» σύνθημά τους πως όλοι οι Κύπριοι ανεξαρτήτως κοι-
νότητας θα αντιμετωπίζονται ως ισότιμοι πολίτες, κρύβεται το ρατσιστικό 
και εθνικιστικό ένστικτο της υπεροχής της εθνοτικής πλειοψηφίας των 
Ε/κ. Για του λόγου το ασφαλές θυμηθείτε τις αντιδράσεις ακόμη και σε 
σκέψεις εθνικής ουδετερότητας των κρατικών μηχανισμών, όπως π.χ. 
των σχολείων. Τότε η επιχειρηματολογία της ισχύος της εθνοτικής πλει-
οψηφίας επικρατεί της ισοτιμίας των πολιτών. 

Υπάρχει όμως και η άλλη όψη του νομίσματος. Είναι η μερίδα της 
Δεξιάς που ορισμένοι αποκαλούν «ενδοτική». Ωστόσο αυτή η ορολογία 
ίσως να πρέπει να αναθεωρηθεί. Γιατί μπορεί από τη μία αυτή η πλευρά 
να φαίνεται έτοιμη να προχωρήσει σε ένα συμβιβασμό, ωστόσο την 
ίδια ώρα οι προτεραιότητές της αφορούν και πάλι τη δική της εξουσία. 
Έτσι, ενώ την ενδιαφέρει το άνοιγμα της αγοράς σε ολόκληρη την επι-
κράτεια του νησιού, η συνομοσπονδιακή δομή ή η χαλαρή ομοσπονδία 
σημαίνουν πως σε πολιτικό επίπεδο θα διατηρήσει τον δικό της χώρο 
εξουσίας. Αν έχουν σημασία οι λέξεις, γι’ αυτό κάνουν λόγο για σύνοικο 
στοιχείο, συγκάτοικους Τ/κ δηλαδή, παρά για συμπατριώτες. Δικαιολο-
γούνται στον αδιάλλακτο εθνικισμό με το εξίσου εθνικιστικό ερώτημα: 
«Ποια η εναλλακτική; Μπορούμε να τους ρίξουμε στη θάλασσα;». 

Ωστόσο αποδέχονται πως τόσο η διεθνής κατάσταση όσο και οικο-
νομικές προοπτικές επιβάλλουν τον τερματισμό της ανώμαλης κατά-
στασης. Οι ιδέες αυτές συζητούνται εδώ και χρόνια στην κυπριακή 
Δεξιά. Ίσως και πιο πριν από το «όλα στο τραπέζι» του Γλαύκου Κληρίδη 
και φυσικά φτάνουν μέχρι σήμερα με τις νέες ιδέες του Νίκου Αναστα-
σιάδη. Όμως τα πράγματα στη ζωή και στην πράξη πάντοτε είναι πιο 
περίπλοκα από τις απλοποιήσεις που χρειάζονται στις πολιτικές ανα-
λύσεις. Η μία «παράταξη» δεν αναιρεί τη θέση της άλλης. 

Εκλογικές διαδικασίες, συσχετισμοί δυνάμεων, χρονικές περιστάσεις 
και άλλα τόσα μπορεί να θολώνουν τις γραμμές που χωρίζουν τη μία 
αντίληψη από την άλλη. Έτσι, για παράδειγμα, στο πρόσωπο και στις 
πράξεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη, μπορεί 
να δει κάποιος και τις δύο συνισταμένες που αναλύσαμε πιο πάνω. Δη-
λαδή την εθνικιστική αδιαλλαξία, η οποία την ίδια ώρα γίνεται έτοιμη για 
μια αποκεντρωμένη «μοιρασιά» που θα διασφαλίζει ξεχωριστά κέντρα 
εξουσίας, όσο το επιτρέπει μια επανενωμένη αγορά. 

Με άλλα λόγια, η παρούσα κατάσταση συνοψίζει μια πάγια θέση 
στην οποία βρίσκεται η κυπριακή Δεξιά και η αστική τάξη: Δουλεύει για 
την εξυπηρέτηση των δικών της συμφερόντων, ανεξαρτήτως των συ-
νεπειών στα συμφέροντα του κυπριακού λαού.  

Τα καπετανάτα των εθνικιστών  
Με όσα προβλήματα και αν ήταν φορτωμένη η κυπριακή Ανεξαρτησία, 

η κατάρρευσή της θα ήταν λάθος να αποδοθεί μόνο στα δομικά χαρα-
κτηριστικά της. Με άλλα λόγια, οι πράξεις αυτών που ανέλαβαν την 
εξουσία το 1960 έπαιξαν καταλυτικό ρόλο. 

Αρκετοί από τους ριζοσπάστες εθνικιστές της νέας γενιά που ανέλα-
βαν την εξουσία στη νεαρή Δημοκρατία συνέχισαν να λειτουργούν στην 
αντίληψη των καπετανάτων τους, των παραστρατιωτικών οργανώσεων 
αλλά και στην αίσθηση πως το κράτος αποτελεί προέκταση όλων αυτών. 
Πέραν από τη γνωστή οργάνωση «Ακρίτας» -στην οποία συμμετείχαν 
από τον ηγέτη του παρακράτους Π. Γιωρκάτζη μέχρι τον «ρεαλιστή» 
Κληρίδη- την περίοδο εκείνη στην Κύπρο οι ένοπλες ομάδες του κάθε 
«αρχηγού» ήταν σύνηθες φαινόμενο. Ίσως σε αυτή την περίοδο να 
μπορούμε να εντοπίσουμε την αλαζονεία, την τραμπούκικη λογική και 
τον αυταρχισμό που συνοδεύει ακόμα και τη «φιλελεύθερη» δεξιά μέχρι 
σήμερα. Από μια άποψη, η ανάλογη συμπεριφορά και οργάνωση της 
ΤΜΤ, που επιβλήθηκε με τα όπλα στην τ/κ Αριστερά, συμπλήρωσε το 
παζλ. Η κυπριακή Δεξιά και των δύο κοινοτήτων αγκάλιασε τη συ-
γκρουσιακή κατάσταση. Η μία στους θύλακες και η άλλη με τον έλεγχο 
του κράτους διασφάλισαν την ανεμπόδιστη εξουσία τους. Η επιλογή 
της συναίνεσης και του διαμοιρασμού της εξουσίας απαιτούσε συμβι-
βασμούς που δεν ήταν διατεθειμένοι να κάνουν. 

Την ίδια ώρα όμως, στην ε/κ Δεξιά υπάρχει μια αξιόλογη διάσπαση. 
Ορισμένα από τα καπετανάτα της είχαν βρεθεί εκτός εξουσίας. Σε αυτό 
να προστεθεί πως το όραμα της Ένωσης ασκούσε ακόμη γοητεία στους 
εθνικιστικούς κύκλους. Ορισμένοι καταλογίζουν ακόμη και στον Μακάριο 
«κατανόηση» αυτής της ενωτικής γοητείας και ότι γι’ αυτό μοίραζε συγ-
χωροχάρτια με τόση ευκολία από το Εθνικό Μέτωπο μέχρι την ΕΟΚΑ 
Β’. Αυτό βέβαια δεν αναιρεί την πολιτική βούληση της μερίδας της αστι-
κής τάξης, η οποία φαινόταν να προτιμά τη δική της κυριαρχία μέσα 
από την Ανεξαρτησία. Ακριβώς γι’ αυτό άλλοι θεωρούν πως οι πολιτικοί 
τακτικισμοί του στόχευαν σε άλλα πράγματα, όπως τον κατευνασμό 
των πνευματών. Σε κάθε περίπτωση, αρκετοί εθνικιστές που έμειναν 
έξω από τους κύκλους εξουσίας περνούσαν από τα ενωτικά οράματα 
στις πράξεις. Διεκδικούσαν ουσιαστικά με αυτό τον τρόπο το δικό τους 
μερίδιο στην εξουσία. Αυτοί αποτέλεσαν το πολύτιμο μέσο υλοποίησης 
των ιμπεριαλιστικών σχεδίων για την Κύπρο.
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Με την ευκαιρία συμπλήρωσης 45 χρόνων από τις μαύρες επετείους 
του ’74 και της εορτής του Προφήτη Ηλία, του πολιούχου αγίου του 
χωριού τους, οι ξενιτεμένοι Στυλλιώτες συγκεντρώθηκαν την περ. Κυ-
ριακή 21η Ιουλίου 2019 στην Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή  
στο Βόρειο Λονδίνο για να τιμήσουν τον άγιο του χωριού μας – τον 
Προφήτη Ηλία – και να θυμηθούν και να διατρανώσουν την επιθυμία 
τους να επιστρέψουν στους Στύλλους σε μια ελεύθερη πατρίδα. 

Σήμερα, εμείς οι Στυλλιώτες θυμούμαστε και ονειροπολούμε εκείνες 
τις όμορφες μέρες που γιορτάζαμε την ημέρα του Προφήτη Ηλία. Εδώ 
και 42 χρόνια, το χωριό μας – όπως και τα άλλα σκλαβωμένα μέρη 
του νησιού μας -βρίσκεται υπό ξένη κατοχή και όνειρο μας και επιδίωξη 
μας είναι να το δούμε ελεύθερο και πάλι. 

Οι Στύλλοι, για όσους δεν γνωρίζουν το χωριό μου, βρίσκονται 
κάπου 10 χιλιόμετρα Βορειοδυτικά της Αμμοχώστου. Τα γειτονικά μας 
χωριά είναι: ο Άγιος Σέργιος, τα Λιμνιά, η Έγκωμη, ο Γαϊδουράς, το 
Πραστειό, η Περιστερωνοπηγή, η Αχερίτου και η Καλοψίδα. Είναι πολύ 
κοντά στην προϊστορική Αλάσια, την ένδοξη και ιστορική Σαλαμίνα και 
το μοναστήρι του Αποστόλου Βαρνάβα, του ιδρυτή της Κυπριακής 
Εκκλησίας. 

Ο πληθυσμός του χωριού μας, το 1974, ήταν περίπου 800 κάτοικοι.. 
Η εκκλησία του χωριού μας ήταν αφιερωμένη στον Προφήτη Ηλία. 
Επίσης υπήρχαν ξωκλήσια αφιερωμένα στον Άγιο Αναστάσιο, τον 
Άγιο Ιάκωβο ή Άκουφο και στην Αγία Μαρίνα. Οι κάτοικοι των Στύλλων 
ήταν γνωστοί για την καλοσύνη, την φιλοξενία και την εγκαρδιότητα 
τους. 

Δεν ξεχνούμε αυτή την ημέρα – ήταν η πιο χαρούμενη μέρα του 
χρόνου για τους Στυλλιώτες. Από τα γύρω χωριά κατέφθαναν προ-
σκυνητές για να τιμήσουν τον Άγιο της Βροχής. Οι γεωργοί τέλειωναν 
τις γεωργικές τους εργασίες. Μετά τη λειτουργία, ακολουθούσε η φιλο-
ξενία. Όλοι προσκαλούνταν στα φιλόξενα σπίτια του χωριού μας. Οι 
παναϋρκώτες διαλαλούν τα προϊόντα τους. Οι νιοι και οι νιες περπατάνε 
στο δρόμο του χωριού ντυμένοι στα καινούργια τους ρούχα προβάλ-
λοντας την ομορφιά της νιότης. Και το απόγευμα μαζεύονταν στην 
πλατεία του χωριού, χορεύοντας λεβέντικους χορούς. 

Θυμούμαστε τον καταπράσινο κάμπο την άνοιξη στολισμένο με 
τους μυρωδάτους νάρκισσους (τα γνωστά ‘ματσικόριδά’ του κυπριακού 
κάμπου). Και το καλοκαίρι ο κάμπος χρύσιζε από το πλούσιο σιτάρι. 

Καμάρι της σιτοβόλας Μεσαριάς. 
Και ήταν ανήμερα του Άη Ηλία, το 1974, που ακούστηκαν τα τουρκικά 

αεροπλάνα που εισέβαλλαν στην πατρίδα μας, και έμελλαν να φέρουν 
τη μεγαλύτερη συμφορά, την χειρότερη καταστροφή στην μακρόχρονη 
ιστορία της πατρίδα μας. Και η τραγωδία ακολούθησε το προδοτικό 
πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου. 

Ας παρακαλέσουμε τον Προφήτη Ηλία, να μεσιτέψει και να μας 
βοηθήσει να λειτουργήσουμε την εκκλησία του, σε όλες τις εκκλησίες 
της σκλαβωμένης πατρίδας. Πολύ υπέφερε, 42 χρόνια, ο υπέροχος 
λαός μας.  Για να έρθει επιτέλους η ειρήνη και η συναδέλφωση των 
κατοίκων της. 

Και μια ευχή και προσευχή όλων – μια θερμή έκκληση ενός λαού 
βασανισμένου και πονεμένου. Του λαού της μαρτυρικής Κύπρου – 
από τους ξενιτεμένους συμπατριώτες μας. 

Μια φωτογραφία του καφενείου στους Στύλλους την δεκαετία του 
1950. 

  
Προσφάτως, είχα κι εγώ την ευκαιρία να περάσουμε με την οικογένειά 

μου στους σκλαβωμένους  Στύλλους. Ανάψαμε κερί στο κοιμητήριο 
και καπνίσαμε την εκκλησία μας. Ήταν μισοκατεστραμμένη χωρίς ει-
κόνες, πόρτες και παράθυρα. Ανάψαμε κερί και καπνίσαμε,  τον τάφο 
του πατέρα μου, του οποίου ο Σταυρός όπως και όλων των συγχω-
ριανών μας ήταν σπασμένοι, λεηλατημένοι.  

Ήταν μια ευχή που ήθελα να τηρήσω. Γιατί μια εσωτερική φωνή συ-
νεχώς με παρακινούσε. Το χωριό μου, η εκκλησία, το σχολείο του χω-
ριού κι ο πατέρας και οι πρόγονοί μας, μας ρωτούσαν: “Γιατί μας ξεχά-
σατε, πού έχετε πάει, ποιοι είναι αυτοί που πατάνε τα χώματά μας; 
Πότε θα ξανάρθετε;” Κι εγώ τους απαντούσα με σφιγμένη την 
καρδιά: “Κουράγιο, θα έρθουμε, σύντομα, λίγο ακόμη, πολύ σύντομα, 
θα’ ρθουμε   πάνω στο άτι της γαλανομάτας λευτεριάς. Όχι δεν σας 
ξεχάσαμε”. Και η καρδιά μου γινόταν χίλια κομμάτια που δεν μπορούσα 
να κάνω αυτό το τάμα. 

Πέρασαν 45 χρόνια σαν σήμερα. Κι εμείς ζητάμε, ζητιανεύουμε θά-
λεγα από τους ξένους να μας βοηθήσουν να επανενώσουμε τον τόπο 
μας. Ας ελπισπθ,ε ότι του χρόνου θα μπορέσουμε να γιορτάσουμε 
τον Προφήτη Ηλία στοες Στύλλους σε μια ελεύθερη κι επανενωμένη 
πατρίδα!

Οι ξενιτεμένοι Στυλλιώτες θυμήθηκαν 
το χωριό τους αναπολώντας την 

πολυπόθητη Ημέρα της Επιστροφής

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΤΥΛΛΙΩΤΩΝ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΙΣ ΜΑΥΡΕΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥΣ WOOLWICH

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 4/8 – 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.  

Μετά 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 Θεοτόκου Μα-
ρίας 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 Σύνδεσμο Αγγλο-Ακανθού   στο 628 
Holloway Road, London N19 3NU. Εκκίνηση στις 9 π.μ.   Για περισ-
σότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον  κ. Γεώργιο Κ. Παπαφώτη 
020 7272 0729.  

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

Ο Καθηγητής 
Ζαννέτος Τοφαλλής



 11      | Πέμπτη 25 Ιουλίου 2019

Καλλιτεχνικά Νέα
με τον Βασίλη Παναγή

«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.  

Διονύσης Σχοινάς - Φοίβος 
«Το πάρτι μας» 
Νέο τραγούδι από τον ΔΙΟΝΥΣΗ ΣΧΟΙΝΑ και 

τον ΦΟΙΒΟ με τίτλο το «ΤΟ ΠΑΡΤΙ ΜΑΣ».   
Ακούστε το νέο official remix από το απόλυτο 

dance hit «Το Πάρτι Μας» του Διονύση Σχοινά 
σε μουσική και στίχους του Φοίβου. 

Ο ανατρεπτικός του ήχος προκαλεί ακόμα 
μεγαλύτερη αίσθηση με το remix του Κώστα 
Λαϊνά, που σίγουρα θα είναι ακόμα μια επιτυχία 
και θα μας μας ξεσηκώσει το φετινό καλοκαίρι! 

«Κι όσοι ενοχλούνται από το πάρτι μας, τους 
στέλνουμε την αγάπη μας…» 

Κυκλοφορεί από τη Spicy!   
Νέα τραγούδια με τον Γιώργο Γεράσιμο 
Δύο τραγούδια στην κυπριακή διάλεκτο ετοί-

μασαν και ήδη ακούγονται από το Ελληνικό Ρα-
διόφωνο του Λονδίνου LGR ο γνωστός μουσι-

κοσυνθέτης Harry – k και ο επίσης γνωστός τρα-
γουδιστής της παροικίας μας Γιώργος Γεράσι-
μος.  

Τα τραγούδια τιτλοφορούνται «Τα βάσανα 
μου πιόν κανεί» και «Σύντησιε μου». 

Τους στίχους και των δύο τραγουδιών έχει 
γράψει ο Βασίλης Παναγής.  

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

ΤΕΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ «ΧΡΥΣΟΣΩΤΗΡΟ»  
ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΟ WOOLWICH 

ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019  
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.

Το Σάββατο 13 Ιουλίου 2019 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη 
επιτυχία η καλοκαιρινή εκδήλωση για τον εορτασμό των 40 
χρόνων από την ίδρυση του Ελληνικού Σχολείου Potters Bar. 
Την εκδήλωση διοργάνωσε η επιτροπή του σχολείου σε συ-
νεργασία με τους εκπαιδευτικούς και παρουσιάστηκε στους 
υπαίθριους χώρους του σχολείου. Η προσέλευση των γο-
νέων, παππούδων, μαθητών ήταν αθρόα. 

Επίσης παρευρέθηκαν πολλοί πρώην πρόεδροι και μέλη 
των εκάστοτε σχολικών επιτροπών, παλαιοί μαθητές, γονείς 
και φίλοι του σχολείου. Ανάμεσα τους παρέστη και η Επιθεω-
ρήτρια Προισταμένη της ΚΕΑ κα Μαρία Παπαλούκα μαζί με 
το σύζυγο της, καθώς και ο πρώην διευθυντής του σχολείου 
κ Θράσος Ναδιώτης.  

Στο σύντομο χαιρετισμό της η διευθύντρια του σχολείου κα 
Στέλλα Ναδιώτη φανερά συγκινημένη, καλωσόρισε ονομα-
στικά αρκετούς από τους παρευρισκόμενους και τους ευχα-
ρίστησε για την παρουσία τους και την αγάπη τους προς το 
σχολείο. 

Στη συνέχεια αναφέρθηκε περιληπτικά στα επιτεύγματα 
και την πλούσια δράση του σχολείου όλα αυτά τα χρόνια. 
Παρέπεμψε δε όλους στο Αναμνηστικό Λεύκωμα που έχει 
εκδοθεί και προβάλλεται διαχρονικά το έργο και γενικά η πα-
ρουσία του στην Ιστορία της Παροικιακής Εκπαίδευσης. Τό-
νισε επίσης ότι η όλη επιτυχία στηρίζεται στο ήθος, στην αγα-
στή συνεργασία, συλλογικότητα, υπευθυνότητα, φιλότιμο και 
αγάπη όλων των εμπλεκομένων Διεύθυνσης,γονεων επιτρο-
πών, εκπαιδευτικών και ασφαλώς παιδιών. 

Τέλος ευχαρίστησε όλους όσους ίδρυσαν, στήριξαν, συνέ-
βαλαν και συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για 
την επιτυχή λειτουργία του σχολείου. Ακολούθησε καλλιτεχνικό 
πρόγραμμα από τα μικρά παιδιά, τα οποία εντυπωσίασαν 
και καταχειροκροτήθηκαν. Επίσης η χορωδία του σχολείου 
παρουσίασε με επιτυχία τραγούδια με θέμα τη θάλασσα.  

Στη συνέχεια ο πρόεδρος του σχολείου κ Ανδρέας Παντελής 
ευχαρίστησε τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τα μέλη 
της σχολικής επιτροπής για την όλη συνεργασία. Σημείωσε 

δε ότι είναι πολύ υπερήφανος που έχει εκλεγεί ως πρόεδρος 
για δεύτερη συνεχή χρονιά και ότι το θεωρεί προνόμιο που η 
θητεία του συμπίπτει με τα σαράντα χρόνια από την ίδρυση 
του σχολείου.  

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος δόθηκαν έπαινοι στους 
μαθητές με ελάχιστες απουσίες, καθώς και βραβεία για την 
επίδοση προσπάθεια, συμπεριφορά, συμμετοχή στην όλη 
σχολική ζωή. Η διευθύντρια του σχολείου ευχαρίστησε όλους 
τους συναδέλφους για την σκληρή δουλειά, αλλά και για την 
επαγγελματικότητα και αγάπη τους προς τα παιδιά. Μαζί με 
τον πρόεδρο αποχαιρέτησαν και έδωσαν αναμνηστικά δώρα 
στους εκπαιδευτικούς που επαναπατρίζονται, στην κα Τέα 
Bedford για τη συνεχή για πολλές δεκαετίες προσφορά της 
στο σχολείο και στη κα Μ.Παπαλούκα η οποία αφυπηρετεί 
μετά από πολυετή υπηρεσία στην Παροικιακή 
Εκπαίδευση. Παίρνοντας το λόγο η κα Παπαλούκα ευχαρί-
στησε και εξέφρασε τα θερμά της συγχαρητήρια σε όλους 
όσους έχουν συμβάλει στη δημιουργία και λειτουργία του 
σχολείου για 40 τόσα χρόνια. Τόνισε δε ότι το σχολείο του 
Potters Bar είναι οργανωμένο σε ορθές βάσεις εδώ και πολλές 
δεκαετίες ακολουθώντας εκπαιδευτικές αρχές με αποτέλεσμα 
να προσφέρει τα μέγιστα στα παιδιά.  

Στο τέλος οι μαθητές του σχολείου εντυπωσίασαν και εν-
θουσίασαν τους παρευρισκόμενους με τους παραδοσιακούς 
χορούς. Σε μια θερμή συγκινητική ατμόσφαιρα γονείς, δά-
σκαλοι και παιδιά έσυραν το χορό και απόλαυσαν τα εύγευ-
στα σουβλάκια και άλλα παραδοσιακά εδέσματα που είχαν 
ετοιμαστεί από μέλη της σχολικής επιτροπής, γονείς και άλ-
λους φίλους του σχολείου.  

Στην έκθεση έργων τέχνης που αναρτήθηκε, οι γονείς είχαν 
την ευκαιρία να συγχαρούν τα παιδιά τους για τις θαυμάσιες 
δημιουργίες τους με θέμα το ελληνικό σχολείο. Παράλληλα 
δε να θυμηθούν τα παλιά, μέσα από το πλούσιο φωτογραφικό 
υλικό γύρω από την όλη ζωή του σχολείου του Potters Bar 
για σαράντα τόσα χρόνια.

40 χρόνια ελληνικού σχολείου Potters Bar
WOOLWICH

Εκδρομή 
Συνδέσμων 

Ηλικιωμένων 
στον Χρυσoσώτηρο

Ο Σύνδεσμος «Cypriots Elders» 
«Κύπριοι Ηλικιωμένοι» οργανώνουν 
εκδρομή στις 4 Αυγούστου στον Χρυ-
σοσώτηρο στο Woolwich. 

H εκκίνηση θα γίνει στο Χασάπικο 
«ο Ζούρτος» στο Palmers Green 
N13 στις 8.00πμ και στις 8.30πμ από 
τον Αστυνομικό 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 Συνδέσμου Tiverton που βρί-
σκεται σε διάλυση μετά τον θάνατο 
του Προέδρου τους μ. Φάνου Χατζη-
μιχαήλ (αιωνία του η μνήμη). 

Συνομιλίες για ενοποίηση μεταξύ 
των δυο Συνδέσμων «Cypriot 
Elders’s» και «Tiverton» είχαν σχε-
διαστεί να αρχίσουν, όμως διακόπη-
καν εξαιτίας ορισμένων δυσκολιών. 
Θα αρχίσουν τώρα το συντομότερον. 

Έτσι η εκδρομή γίνεται με τη συμ-
μετοχή και των μελών του πρώην 
Συνδέσμου Tiverton, με τους ίδιους 
όρους που ισχύουν για όλους που 
συμμετέχουν στην εκδρομή. 

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

Για κρατήσεις θέσεων και για πλη-
ροφορίες τηλεφωνήστε έγκαιρα και 
μέχρι τις 28 Ιουλίου στις κυρίες Κατε-
ρίνα 07720 015 625 και Λεία 020 
8804 5973.  

Αντώνης Αντωνιάδης

Η ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ 
ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ 

ΖΩΝΤΑΝΑ ΣΤΟ HELLENIC TV  
Το Hellenic TV θα καλύψει σε ΖΩΝΤΑΝΗ 

τηλεοπτική μετάδοση ολόκληρη 
την τελετή της ενθρόνισης του νέου 

Αρχιεπίσκοπου Θυατείρων και Μεγάλης 
Βρετανίας κκ Νικήτα, η οποία θα λάβει χώραν 

το ερχόμενο ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 
στις 11.00 το πρωί.  

Η ζωντανή μετάδοση από το HELLENIC TV  
θα αρχίσει λίγο νωρίτερα, στις 10.45 πμ 

του Σαββάτου.  
Μπορείτε να παρακολουθήσετε το 

HELLENIC TV στο FREEVIEW Channel 264 In-
ternational, ή από την ιστοσελίδα μας 
στο www.hellenictv.net και κάντε κλικ 
στο WATCH LIVE ή από το ROKU Box 

της CYTA UK ή απο το i-phone ή το i-pad 
(APP: TV Vision ή Vision TV) 

ή τα Android Devices  
Για περισσότερες πληροφορίες 
τηλεφωνήστε στο 0208 292 7037
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"Δεν μπορώ, μα ούτε και θέλω να ονομαστώ ποιήτρια γιατί 
είναι βαρύς τίτλος μετά απ΄ τούς κορυφαίους προγόνους μας 
ποιητές και μάλιστα έναν Όμηρο", αναφέρει χαρακτηριστικά στην 
εισαγωγή του βιβλίου της "Ποίησης Σχηματισμοί, η συγγραφέας, Μαρία 
Περατικού Κοκαράκη.  

Πρίν την ποιητική ανάγνωση του εν΄ λόγω βιβλίου...η ίδια προσθέτει... 
"Ταπεινή λοιπόν εγώ θεραπενίς της ποίησης αφού διάβασα, ασχολή-
θηκα και με τις μορφές Χαϊκού, Γουάκα ή Τάνκα, Σένριου, Ρέγγα (είδη 
ιαπωνέζικης ποίησης) και με την ποιητική μορφή της Σχηματιστικής 
Ποίησης ή Καλλιγράμματα ή Καλλιγραφήματα" ή με τον νεότερο όρο 
"Συγκεκριμένη Ποίηση"... (Abrams, m.H. (2005 [1957]). 

''Το 2006 στην ποιητική μου συλλογή ''Αυτόμελα'',  γράφει στην ει-
σαγωγή της η Μαρία Περατικού Κοκαράκη, συμπερίλαβα 12 σελίδες 
με χειρόγραφα, σχηματιστικά, μια και λόγω της φύσης τους, δεν μπο-
ρούσαν να τυπωθούν. Το επανέλαβα το 2010, στην ποιητική συλλογή 
"Ιδιόμελα", με τη διαφορά πως προσπάθησα τα σχήματα να μπορούν 
να τυπωθούν, μετά από εισήγηση του επιμελητή-διορθωτή ποιητή-
συγγραφέα κ. Αν. Μακρίδη.  Στη συνέχεια, διαβάζοντας τα για άλλη 
μια φορά, ο εξαίρετος κριτικός, ποιητής, μελετητής, ερευνητής, παιδία-
τρος κ. Ανδ. Πετρίδης (και γνωρίζοντας το έργο μου), με προέτρεψε να 
μαζέψω τα "Σχηματιστικά" μου και να φτιάξω μια "δική τους" ποιητική 
συλλογή.  Για να μη δυσκολεύω όμως τους αναγνώστες μου, απέφυγα 
σχήματα φύλλων, κύκλου, τετραγώνου κ.ά. που ήταν οι πρότερες μορ-
φές τους."  

 
Τί  είναι η "Σχηματιστική Ποίηση" ; 

 
Η "Σχηματιστική ποίηση" είναι ένας πρωτότυπος συνδυασμός λόγου 

και εικόνας,  με την τυπογραφική διάταξη των στίχων.  Χαρακτηρι-
στικά της είναι η απουσία στίξης, ελευθερία στη 
διάταξη των λέξεων, η εικόνα αποδίδει το 
νόημα του ποιήματος , η μορφή γίνεται 
αδιάσπαστο στοιχείο του περιεχομένου.  Εί-
ναι ένας ιδιαίτερος τρόπος γραφής που συν-
δυάζει την αρμονία αλλά και την κίνηση 
μέσα από την αποτύπωση, όχι απλά λέ-
ξεων, αλλά και ιδεών. 

Οι ρίζες αυτής της ιδιαίτερης ποιητικής έκ-
φρασης, εντοπίζονται στην Ελληνική Παλα-
τιανή Ανθολογία, την Κιβωτό της Αρχαίας Ελ-
ληνικής Ποίησης από τον 7ο αιώνα π.Χ. ως 
τον 10ο μ.Χ. Από τον Θεόκριτο που έγραψε 
τη Σύριγγα, ο Σαμίας ο Ρόδιος, τις Πτέρυγες 
έρωτος, τον Πέλεκιν, το Ωον Χελιδόνος, ο Δω-
σιάδας ο Κρητικός, το Βωμό που είναι δωρικός 
και ο Βησαντίννος το Βωμό που είναι ιωνικός. 

Προσπάθειες σχηματοποιημάτων εντοπίζονται 
στην ιουδαϊκή και χριστιανική ποίηση.  Και στη 
βυζαντινή που γράφονταν πάνω σε ποτήρια.  
Ανάλογες τάσεις βρίσκουμε στην κινεζική ποίηση 
αλλά και στον Μεσαίωνα.  

Το 1897 ο Στέφαν Μελαρμέ γράφει ιδεοποιήματα 
κι ανοίγει νέους δρόμους. το 1918 ο Γκιγιώμ Απολ-
λιναίρ ο τολμηρός του γαλλικού πνεύματος, τα Καλ-
λιγράμματα. 

Στις αρχές του 16ου αιώνα, εμφανίζετια κι ο Φραν-
σουά Ραμπελέ. Και τον 17ο αιώνα στην Ευρώπη 
των πνευματικών αναζητήσεων εμφανίζονται πιο συχνά 
ποιητές με τα "Σχηματιιστικά" όπως ο Τζωρτζ Χέμπερτ, Ογκότ Ντελ 
Εσπερόν. 

Το 1951 ο ποιητής Χανς Αρπ, πληροφορεί πως διαβάστηκαν ποι-

ήματα του ζωγράφου Καντίνσκι, με ακολουθίες λέξεων και προτά-
σεων. 

Στη Ρωσία ο Μαγιακόφσκι, του οποίου οι διασκορπισμένοι στίχοι, η 
απότομη πτώση των γραμμάτων, εντείνουν την εσωτερική δόνηση 
των ποιημάτων. 

Στην Αμερική ο ποιητής και ζωγράφος Ε.Ε.  Κάμινγκς κι ο Ντύλαν 
Τόμας. 

Στην Ελλάδα ο Νομπελίστας Γιώργος Σεφέρης, "Τετράδιο Γυμνα-
σμάτων Β΄", Αθήνα, Ίκαρος 1976.  Ο Απόστολος Μελαχρινός με την 
ποιητική του συλλογή " Ο Χρόνος φέρνει 1905", ο Πότης Ψαλτήρας σε 
συνεργασία με τη "Νέα Εστία", κυκλοφορεί τη συλλογή "Σχήματα" το 
1928.   Επίσης ο Κώστας Ριτσώνης, ο Γιώγρεος Δανιήλ, Ιωάννς και 
Νικήτας Παρίσσης και στην Κύπρο ο Κύπρος Χρυσάνθης. 

 
Βιβλιογραφία 
Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων Λυκείου ΟΕΔΒ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

ΥΠΕΠΘ 
Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων Πατάκημ σελ. 455-56 
Μελίττα Τόκα Καραχάλιου και Στελίνα Μαργαριτίδου,  Άρθρο 
Βικιπαιδεία 
Bibliocosmos 
 

Βιογραφικό Συγγραφέως 
 
Η Μαρία Περατικού Κοκαράκη γεννήθηκε στην Αθήνα.  Μεγάλωσε 

στο μαρτυρικό νησί του Ελληνισμού, την Κύπρο. τόπο καταγωγής του 
πατέρα της. Η μητέρα της Αθηναία, με Μικρασιατικές ρίζες.  

Τα παιδικά της χρόνια σκορπιιστήκανε στις ακρογιαλιές της Αμμο-
χώστου, του Καραβά (Κερύνεια) τόποι τουρκοκρα-
τούμενοι από το 1974.  Η ψυχή της μέχρι σήμερα 
τούς ανήκει, αφού και ερασιτεχνικά τα ζωγραφίζει. 

Η αίσθηση του προβληματισμού, τού αστάθμη-
του, της ματαιότητας και η τραγικότητα της ανθρώ-
πινης φύσης, την οδήγησαν να ακολουθήσει φι-
λολογικές σπουδές στο Καποδιστριακό Αθηνών 
και στο Old Sydney University, στο οποίο εργά-
στηκε ως tutor στη Νεοελληνική Έδρα και στη 
Μέση Εκπαίδευση της Κύπρου, ως φιλόλογος 
και Βοηθός Διευθύντρια. Έχει βραβευθεί και δια-
κριθεί αρκετές φορές. ΄Εκανε βιβλιοκριτικές , 
ομιλίες και παρουσιάσεις λογοτεχνών , οι οποίες 
έχουν δημοσιευτεί σε λογοτεχνικά περιοδικά 
και εφημερίδες στην Κύπρο και την Ελλάδα.  

Μίλησε σε πολιτιστικές εκδηλώσεις Δήμων, 
Λογοτεχνικών φορέων και οργανώσεων, τον 
Ιούλιο του 2012 στο 32ο Ποιητικό Συμπόσιο 
Πανεπιστημίου Πάτρας, στο Τεχνολογικό Πα-
νεπιστήμιο Κύπρου το Νοέμβριο του 2003, 
τον Οκτώβριο του 2014, στο Ελληνικό Ινστι-
τούτο Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκ-
παίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος τού 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Ποίησή της έχει 
μεταφραστεί στα γαλλικά, γερμανικά, ιτα-
λικά  και σέρβικα. 

- Πήρε έπαινο το 2001 στο διαγωνισμό 
ποίησης του "Πολιτιστικού Συλλόγου Γυ-

ναικών Ρόδου". 
- Πήρε το 2ο βραβείο στο" 2ο διαγωνισμό Ποίησης "στη Θεσσαλονίκη 

το 2008 για τα "Χάι-Κου" από τον Πολιτιστικό Οργανισμό Αργοναύτες. 
- Βραύβεση στον 27ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ποίησης και Πεζογρα-

φίας από το Διεθνή Πολιτιστικό Οργανισμό για την ανάπτυξη του πνεύ-

ματος και της τέχνης "Το Καφενείο των Ιδεών", σε συνεργασία του 
Ομίλου UNESCO Πειραιώς και Νήσεων των ποιητικών συλλογών 
"Ιδιόμελα" και "Χάι-Κού και Τάνκα", 2010. 

- Το βιβλίο της "Μνήστρα" πήρε το 1ο βραβείο Αφηγήματος στα 
πλαίσια του 4ου Παγκόσμιου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού από τον Ελ-
ληνικό Πολιτιστικό Όμιλο Κυπρίων Ελλάδος το 2013.  

- Πήρε το βραβείο "Κωνσταντίνου Καβάφη" και τιμήθηκε ως ποιήτρια 
της χρονιάς 2013, από το Λογοτεχνικό Περιοδικό Λόγου, Τέχνης και 
Πολιτισμού "Κελαινώ". 

- Πήρε Αναμνηστικό Δίπλωμα "Πνευματικής Αξίας", Α΄ τάξεως από 
την Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών. 

- Από το Πανεπιστήμιο Αθηνών του Παιδαγωγικού Τμήματος και 
Ελληνικό Ινστιτούτο ΕΛΛΙΕΠΕΚ τιμήθηκε ως άνθρωπος του Πολιτισμού 
και των Γραμμάτων. 

- Πήρε το 1ο βραβείο Διηγήματος στα πλαίσια του 5ου Παγκόσμιου 
Λογοτεχνικού Διαγωνισμού από τον Ελληνικό Πολιτιστικό Όμιλο Κυ-
πρίων Ελλάδος, το Νοέμβρη του 2014. 

-Πήρε το 1ο βραβείο στο Διεθνή Λογοτεχνικό Διαγωνισμό του Λογο-
τεχνικού Περιοδικού Λόγου, Τέχνης και Πολιτισμού "Κελαινώ", στην 
ενότητα ποιημάτων  "Εις Εναλίαν", 2014. 

- Στο διαγωνισμό βιβλίου 2015-16 το παγκόσμιο περιοδικό Λόγου, 
Τέχνης και Πολιτισμού "Κελαινώ" και η επιτροπή Ανάγνωσης και Κρί-
σης, βράβευσε "Τα Χρόνια με τα Κυκλάμινα". 

- Α΄Βραβείο στη λογοτέχνιδα Μαρία Περατικού Κοκαράκη για το βι-
βλίο της "Στα χρόνια με τα Κυκλάμινα" για την επ ιστημονική του ωρι-
μότητα και την εξαιρετικά επιμελημένη εμφάνισή του.  Το εν΄λόγω 
βιβλίο επιλέγεται και ως "βιβλίο της χρονιάς 2017", τόσο  για τη γλαφυρή 
εκφραστική ικανότητα της συγγραφέως, όσο και για τα αισιόδοξα δια-
χρονικά και ιστορικά του μηνύματα. 

Η συγγραφέας Μαρία Περατικού Κοκαράκη, σήμερα ζει στη Λεμεσό, 
προσμένοντας την απελευθέρωση και επιστροφή στην ακόμα τουρ-
κοκρατούμενη πατρώα Γη της.  

 
Ποιήματα της: "Αγυρτείες",  "Ταναφόρμια", "Αυτόμελα" , "Χάι-Κάι",  

"Ιδιόμελα", "Χάι-Κου και Τάνκα",  εκδόσεις της ιδίας, " Σένριου Χαϊκού 
και Ρέγκα" κ.ά.  

Μυθιστορήματα:  "Βαλς με δεκανίκια", " Τα Χρόνια με τα Κυκλάμινα" 
και  τώρα μόλις κυκλοφόρησαν " Τα Χρόνια των Ακαμαντίδων" που 
αποτελεί το δεύτερο μέρος της τριλογίας. 

Διηγήματα: "Μνήστρα" 
 
Απόσπασμα από το βιβλίο:  "Ποίησης Σχηματισμοί"  
 

ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 
Χτήρια καπνισμένα απ΄το κάρβουνο 

και τον ιδρώτα εργατών 
των μετοίκων του χτές και του σήμερα. 
Δρόμοι με τις αναθυμιάσεις του χρόνου 

εκθέματα απ΄τη συγκομιδή της ζωής. 
Παρελθόν στην ομίχλη μουλιασμένο, 
ρευστή εικόνα στα βασιλικά ανάκτορα 

ελιγμοί της κόκκινης αλεπούς 
στα πυκνά δάση της πολιτικής, 
διασχίζουν τα νερά του Τάμεση 

και γίνονται συνύπαρξη Ευρώπης 
στα σαλόνια της ανταλλαγής 
και στα διπλωματικά σχέδια 

στάζουν οι σταγόνες αγωνίας 
της Κύπρου, της Ινδίας, της Αργεντινής. 

 
Καλοκαίρι 2011

«Ποίησης Σχηματισμοί» της Μαρίας Περατικού Κοκαράκη
ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΟΥΛΛΑ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ

Ο Σύνδεσμος Αμμοχώστου Μεγάλης Βρετανίας 
εκφράζει την βαθύτατη λύπη του για τον απροσδό-
κητο χαμό του Δημάρχου Αμμοχώστου Αλέξη Γαλα-
νού. Η επιτροπή του Συνδέσμου εκφράζει τα θερμά 
της συλλυπητήριά στην οικογένεια  του αλλά και 
στην δεύτερη του οικογένεια αυτή του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Αμμοχώστου και σε όλους 
του τους συνεργάτες. 

Έφυγε από κοντά μας ο πρώτος πολίτης της πό-
λης του Ευαγόρα, της κατεχόμενης Αμμοχώστου, ο 
Αλέξης Γαλανός. Ο Δήμαρχος της κατεχομένης Αμ-
μοχώστου, που έταξε σαν σκοπό του την απελευ-
θέρωση της πόλης από τον Τούρκο κατακτητή και 
την επιστροφή των νόμιμων κατοίκων της πίσω στα 
σπίτια και τις περιουσίες τους, κάτω από την νόμιμη 
κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας σε συνθή-
κες ασφάλειας και ειρήνης. 

Δυστυχώς, χάσαμε, έναν άξιο αγωνιστή, όχι μόνο 
για την απελευθέρωση της πόλης της Αμμοχώστου.  
Χάσαμε ένα άξιο τέκνο της Αμμοχώστου που αφιέ-
ρωσε την ζωή του για τα ιδανικά της ελευθερίας της 
Κύπρου μας.       

Το κενό που αφήνει ο Αλέξης Γαλανός είναι δυ-
σαναπλήρωτο. Είναι ιερό καθήκον μας να μην αφή-
σουμε το όνειρο του και το όνειρο κάθε Αμμοχω-
στιανού ανεκπλήρωτο. 

Η υπόσχεσή μας είναι ότι θα είμαστε στις επάλξεις 
του αγώνα και να αγωνιζόμαστε για την ελευθερία 
της πόλης μας. 

Αιωνία του η μνήμη. 
 

Μετά Τιμής 
Βασίλης Μαύρου                     Αντρέας Λουκάς 
     Πρόεδρος                               Γραμματέας

«Χάσαμε ένα άξιο αγωνιστή»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΙΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ Α. ΓΑΛΑΝΟΥ

Ο Πρόεδρος και η Γραμματεία της Εθνικής Κυ-
πριακής Ομοσπονδίας Η.Β. εκφράζουν  τη μεγάλη 
θλίψη τους για τον απροσδόκητο  θάνατο  του Δη-
μάρχου Αμμοχώστου Αλέξη Γαλανού και στέλνουν 
θερμά και εγκάρδια συλλυπητήρια στη σύζυγο του 
Αλεξάνδρα , τα μέλη της οικογένειας του, όπως και 
στο Δημαρχεύοντα και τα μέλη του Δημοτικού Συμ-
βουλίου  Αμμοχώστου και την Επιτροπή Κατεχομέ-
νων Δήμων.   

Ο αείμνηστος Αλέξης Γαλανός αγωνίστηκε με πά-
θος  σε όλα τα χρόνια της πολιτικής του σταδιοδρο-
μίας, από τη θέση του Βουλευτή (1976-1991) και 
Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων (1991-
1996) και  ως Δήμαρχος Αμμοχώστου από το 2006 
μέχρι σήμερα   για τη Δημοκρατία , την απελευθέ-

ρωση της Κύπρου, την επιστροφή της  αγαπημένης 
του πόλης στους νόμιμους κατοίκους της,  και  όλων 
των προσφύγων στις πατρογονικές τους  εστίες. 

 Έδωσε πολιτικές μάχες στο διεθνή στίβο και με-
τέφερε, μαζί  με τους δημάρχους των κατεχομένων 
δήμων, την κραυγή πόνου και  αγωνίας των προ-
σφύγων στα  διεθνή κέντρα αποφάσεων, του Λον-
δίνου, των Βρυξελλών και της Ουάσιγκτον,  απαι-
τώντας  την εφαρμογή    των  ψηφισμάτων  του 
ΟΗΕ 3212 που μιλά για αποχώρηση των ξένων 
στρατευμάτων, για αποκατάσταση της συνταγματι-
κής τάξης και ασφαλή  επιστροφή των προσφύγων  
και του Συμβούλιου Ασφαλείας του ΟΗΕ  550 (1984)  
και 789 (1992) που ζητούν  την επιστροφή της πόλης 
της Αμμοχώστου στους νόμιμους κατοίκους της. 

Είχε στενή συνεργασία  με την Παγκόσμια Ομο-
σπονδία Αποδήμων και την Παγκόσμια Συντονιστική 
Επιτροπή Κυπριακού  Αγώνα για την καλύτερη προ-
βολή των δικαίων του Κυπριακού λαού στις χώρες  
που ζουν.  

Συνεργάστηκε με  την Εθνική Κυπριακή  Ομο-
σπονδία ΗΒ και τα στελέχη της Ομοσπονδίας και 
της ομογένειας θυμούνται με πολλή αγάπη  τον αγω-
νιστή Δήμαρχο Αμμοχώστου στην πλατεία Τραφάλ-
καρ, στη βρετανική  βουλή, στο Υπουργείο Εξωτε-
ρικών να μιλά με πάθος και να απαιτεί τον 
τερματισμό της κατοχής και την επιστροφή των προ-

Θλίψη της ΕΚΟ για Αλέξη Γαλανό 
«ΧΑΣΑΜΕ ΕΝΑΝ ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ»



Σ
ε φιλικό παιγνίδι πού έγινε 

στο Haringay Borough 

παρουσία αρκετών φιλά-

θλων το Haringay εχασε στις  

λεπτομέριες απο την ομάδα του  

Boreham Wood με 2-0 τέρματα 

που σημειώθηκαν στο 68-69 

οταν η ομάδα του Harringay 

έμεινε με 10 πάικτες λόγω   

αποβολής πάικτη του. 

Ο τερματοφύλακας Βαλερη 

λόγω τραυματισμού  αποχώ-

ρησε.   Στην συνέχεια δύο λάθη 

του αναπληρωματικού τερματο-

φύλακα έδωσαν την νίκη στην  

Boreham Wood.    

Με την ομάδα τού Haringay 

αγωνίστηκαν οι Κύπριοι Γιώργος 

Αρέστη Δημήτρης Φροξύλιας 

Κωνσταντίνος Αλεξάνδρου ενω 

στις κερκύδες τραυματισμένος 

ο Παρης Παναγιώτου (Χθες 

βράδυ το Haringay) αγωνιζόταν 

με την QPR 11. 

  

George MIchaelides
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Φιλικό παιγνίδι

Ε
πεισοδιακό ήταν το          

φιλικό παιχνίδι ανάμεσα 

στη Λίβερπουλ και τη   

Σεβίλλη στο γήπεδο των Red 

Sox στη Βοστόνη, με τους        

Ανδαλουσιανούς να διαμαρτύ-

ρονται στον διαιτητή σε αρκετές 

φάσεις και τον Νανιόν να          

κλωτσάει εν ψυχρώ τον Λαρούσι, 

με αποτέλεσμα ν' αποβληθεί και 

να προκαλέσει ένταση!   

Η συμπεριφορά των Ανδα-

λουσιανών ήταν τέτοια που 

άφησε τρομερά παράπονα 

στον Γιούργκεν Κλοπ και τους 

παίκτες του, οι οποίοι χαρακτή-

ρισαν ντροπή τα όσα συνέβη-

σαν και προκάλεσαν οι αντίπα-

λοί τους στον αγωνιστικό χώρο.   

Η εν ψυχρώ κλωτσιά του      

Νανιόν (φυσικά αποβλήθηκε) 

στον Λαρουσί που κινδύνευσε 

με σοβαρό τραυματισμό στο 76' 

ήταν το... κερασάκι στην τούρτα 

της κάκιστης συμπεριφοράς 

από τους παίκτες της Σεβίλλης, 

η οποία επικράτησε 2-1 με γκολ 

στο φινάλε. 

Στο 37' ο Νολίτο με ωραίο 

δεξί σουτ είχε βάλει μπροστά 

στο σκορ την ισπανική ομάδα, 

ο Οριγκί στο 44' με μεγάλη        

ευκολία από το δεύτερο δοκάρι 

εκμεταλλεύτηκε τις κόντρες για 

να ισοφαρίσει και στο 90' ο 

Πότσο κατάφερε να ελιχθεί για 

ν' αποφύγει τον γκολκίπερ των 

«κόκκινων» και να σκοράρει σε 

κενή εστία. 

Φιλική ήττα της Λίβερπουλ με...  
ξύλο από τη Σεβίλλη 

Μόνο θετικά συμπεράσματα 

Μ
ε ένα τρομερό πλασέ 

του Χάρι Κέιν από το 

κέντρο, η Τότεναμ 

πήρε σπουδαία νίκη 3-2 επί 

της Γιουβέντους σε καλοκαι-

ρινό φιλικό. Γκολ στην τελευταία 

φάση του αγώνα αυτό για τον 

Άγγλο επιθετικό, που... πετσό-

κοψε την ομάδα του Μαουρίτσιο 

Σάρι και του Κριστιάνο Ρονάλντο 

έχοντας δει νωρίτερα τον διαι-

τητή της συνάντησης να κάνει 

το ίδιο, αλλά εις βάρος της 

δικής του ομάδας. 

Μόνο θετικά συμπεράσματα 

μπορεί να κρατήσει ο Μαουρί-

σιο Ποτσετίνο από το φιλικό των 

Spurs με την «Γηραιά Κυρία», 

μιας και οι ποδοσφαιριστές του 

έκαναν ένα τρομερό σε γενικές 

γραμμές ματς, με μοναδική   

παραφωνία τα δύο διαδοχικά 

γκολ που δέχθηκαν για να   

βρεθούν πίσω στο σκορ και 

ενώ είχαν πάρει κεφάλι. 

Πρώτος σκόρερ της συνάντη-

σης ήταν ο Έρικ Λαμέλα, που 

πήρε το ριμπάουντ στην από-

κρουση του Τζιανλουίτζι Μπου-

φόν σε σουτ του Πάροτ, ενώ το 

ημίχρονο θα μπορούσε να 

κλείσει εύκολα στο 2-0 υπέρ 

της Τότεναμ. Αυτό δεν έγινε 

εξαιτίας διαιτητικών αποφά-

σεων, με τον βοηθό να ακυρώ-

νει γκολ του Λούκας Μόουρα 

για ανύπαρκτο οφσάιντ και στην 

συνέχεια τον πρώτο διαιτητή 

να μην δίνει οφθαλμοφανές 

πέναλτι. 

Οι αλλαγές στο δεύτερο      

ημίχρονο έφεραν τα πάνω-κάτω 

στο ματς, με τον Γκονσάλο 

Ιγουαΐν να ισοφαρίζει στο 56' 

σε 1-1 και τον Κριστιάνο          

Ρονάλντο να δίνει το προβάδι-

σμα τέσσερα λεπτά αργότερα. 

Η χαρά των Ιταλών δεν κράτησε 

παρά μόνο για πέντε λεπτά, με 

τον Τανγκί Ντομπελέ να περ-

νάει υπέροχη κάθετη για τον 

Λούκας, που έκανε το 2-2. Και 

ενώ όλα έδειχναν ισοπαλία, 

ήρθε η γκολάρα του Κέιν που 

μπορείτε να δείτε παρακάτω 

για να διαμορφώσει το αποτέ-

λεσμα. 

Στον αγώνα ξεκίνησε βασικός 

ο Άντονι Γεωργιου για την      

Τότεναμ, ενώ ένα τέταρτο πριν 

το τέλος ο Γρηγόρης Κάστανος 

πήρε την θέση του Μπλεζ      

Ματουιντί στον άξονα της     

Γιουβέντους, με αμφότερους 

τους ποδοσφαιριστές να   

εκπροσωπούν την Κύπρο. 

Τ
ις εξελίξεις περιμένει ο 

Μαουρίσιο Ποτσετίνο όσον 

αφορά το θέμα του        

Γκάρεθ Μπέιλ, λέγοντας πως 

δεν γνωρίζει εάν η Τότεναμ θα 

είναι ο επόμενος σταθμός της 

καριέρας του Ουαλού.  

Ο Μπέιλ έφυγε από τους 

Spurs για την Ρεάλ Μαδρίτης 

αλλά η πρώην ομάδα του         

δεν αποκλείεται να αποτελέσει          

και τον επόμενο σταθμό της              

καριέρας του, εφόσον ο Ζινεντίν 

Ζιντάν και ο Φλορεντίνο Πέρεθ 

καταφέρουν να... ξεφορτωθούν 

τον ποδοσφαιριστή. 

Με το κλίμα για τον Μπέιλ να 

είναι βαρύ, ακούγονται διάφορα 

για το μέλλον του, με τον            

Ποτσετίνο ωστόσο να κρατάει 

κλειστά τα χαρτιά του, με τον 

Ντάνιελ Λίβι άλλωστε να είναι 

αυτός που έχει τον τελευταίο 

λόγο στις μεταγραφές της        

ομάδας. 

«Είδα το θέμα στον Τύπο 

αλλά δεν ξέρω ποιος θα τον 

αγοράσει. Δεν ξέρω εάν θα          

είμαστε εμείς ή κάποιος άλλος. 

Είναι δουλειά του προέδρου 

μου να χτίσει τον καλύτερο       

δυνατό σύλλογο», ανέφερε ο 

Αργεντινός κόουτς. 

Πάρης Παναγιώτου

Δημήτρης Φροξύλιας

Κωνσταντινος Αλεξάνδρου  Γιώργος Αρέστη 

Τα Καλά παιδιά ο Χαρης με τον λεβέντη του προπονητη  

της Κώμη Κέπηρ Μάριο

The ‘maestro’ Tom Loizou

Α
γγλικό δημοσίευμα      

αποκαλύπτει συμφωνία 

«κόκκινων διαβόλων» κι 

«αλεπούδων», που αν ευσταθεί 

κάνει το διεθνή στόπερ με τα 

«λιοντάρια» τον πιο ακριβοπλη-

ρωμένο αμυντικό στα ποδο-

σφαιρικά χρονικά!  

 Πριν τέσσερις μέρες ο μάνα-

τζερ της Λέστερ, Μπρένταν       

Ρότζερς, δημοσιοποιούσε ότι      

οι «αλεπούδες» είχαν στα    

χέρια τους προτάσεις από τις 

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και 

Μάντσεστερ Σίτι, για τον Χάρι 

Μαγκουάιρ, που δεν ικανοποι-

ούν τους ιθύνοντες της.  

Χθεσινές πληροφορίες από 

το «Νησί» θέλουν το σκηνικό να 

έχει αλλάξει άρδην με τους 

«κόκκινους διαβόλους» να 

έχουν κερδίσει το μεταγραφικό 

ντέρμπι με την συμπολίτισσα, 

αφού τα βρήκαν με την Λέστερ! 

Και πως δεν θα τα έβρισκαν 

αν αληθεύει η πληροφορία που 

τους θέλει να προσφέρουν το 

ποσό των 80 εκ. λιρών; Ήτοι 89 

εκ. ευρώ!  

Πόσο που, εφόσον ισχύει 

(όπως κι η συμφωνία των δύο 

πλευρών...) καθιστά, αυτομά-

τως, τον 26χρονο, διεθνή, 

Άγγλο, σέντερ μπακ ως τον πιο 

ακριβοπληρωμένο αμυντικό 

στην ιστορία του αθλήματος! 

Περισσότερα από Φαν Ντάικ 

και Ντε Λιχτ 

Αφού 84 εκ. ευρώ καρπώ-

θηκε η Σαουθάμπτον από την 

Λίβερπουλ, για να παραχωρή-

σει τον Βέρτζιλ Φαν Ντάικ, το 

Γενάρη του 2018, ενώ κι ο       

Ματέις Ντε Λιχτ, που τις προάλλες 

μεταγράφηκε, από τον Άγιαξ, 

στη Γιουβέντους, κόστισε λιγό-

τερα (75 εκ. ευρώ + 10.5 εκ. 

ευρώ σε μορφή μπόνους)! 

Σύμφωνα πάντα με τις         

ίδιες «πηγές», είχε προηγηθεί       

πρόταση 70 εκ. λιρών που η 

Λέστερ απέρριψε για να           

επανέλθει η ομάδα του Όλε 

Γκούναρ Σόλσκιερ με 10 εκ. 

λίρες περισσότερα και να        

κάμψουν την αντίσταση της.  

Άλλωστε ο Νορβηγός θεωρεί 

το Μαγκουάιρ ιδανικό για να   

λυθούν τα αμυντικά προβλή-

ματα που αντιμετώπισε η 

ομάδα του πέρσι μ' αποτέλεσμα 

να του προσφέρεται συμβόλαιο 

με 280.000 λίρες βδομαδιάτικο! 

Συμφωνία Λέστερ  
Μάν. Γιουνάιτεντ 

«Δεν ξέρω εάν θα πάρουμε τον Μπέιλ»



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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• The more you-know, the fewer your competitors 

are! 

• Περισσότερες γνώσεις-λιγότεροι ανταγωνι-

στές! 

Ερμηνεία: 
Η σωστή μόρφωση, αυξάνει θετικά τις πιθανότητες επιβίω-

σης μας!   

Λόγια Νηστεμένα
Ειρήναρχος Στεφάνου

Υποκριτές τζιαι Φαρισσαίοι κουμαντάρουν τη ζωή σου 

τζιαι τα δόντια τους κονίζουν να μασήσουν το κορμί σου 

Ομπρός κρεμμός τζιαι πίσω ρέμα πού να τραβήσεις τζιαι με ποιον 

τζιείνοι που φκάλλουσιν τους νόμους εν εμπόροι των εθνών 

Υποκριτές τζιαι Φαρισσαίοι την τύχη σου εξουσιάζουν 

τζιαι τα δικαιώματά σου φανερά παραβιάζουν 

Να σε παντρέψουν μάχουνται ούλλοι τους με το ζόρι 

έτσι αποφασίσασιν τ’ άδικου οι εμπόροι 

Η μάνα σου τζι’ ο τζιύρης σου έχουν το τζιαι μανιέραν 

ήβραν σου τζιαι το νυφφικό, κουμπάρο τζιαι κουμέραν 

Φαίνεται εν το πεπρωμένο τούτος ο γάμος να γινεί 

τζιαι για το μέλλον το δικό σου να μεν έσιεις επιλογή 

Μα κάμνει κούτζια ο γαμπρός, άηστο τζιαι καπρίτσια 

τζιαι θέλει βουν τζιαι γάδαρον, μάλια, χωράφκια, σπίθκια 

Μεσίτες πάσιν τζι’ έρκουνται πως εν να τον καλάρουν 

να πει το νναί τζιαι τ’ άλλα πιον εν εις το σιέρι του κουμπάρου 

Φεύκει ένας τζι’ έρκεται άλλος τζιαι τες θκυο μερκές να πείσει 

τζιαι του γάμου την ημέραν να καταφέρει να ορίσει 

Ισιώννουν που την μιαν μερκάν ζαώννουν που την άλλην 

τζι’ όσους βολεύκει αποτυχία τρίφουν τα σιέρκα τους καπάλιν 

Τζιαι συνεχίζει το φκιολί, το γιαλέλιν του Αράπη 

τζιαι χορεύκει αδικία μες το νυφφικόν κρεββάτι 

Τζιαι παν οι μέρες τζιαι τα γρόνια δίχως να βρεθεί η λύση 

μιαν ο γαμπρός τζιαι μιαν η νύφφη πίσω εν να ξωτραβήσει 

Τζι’ ο γάμος αναβάλλεται π’ ασυφφωνίαν χαραχτήρων 

τζιαι ξεκινούσιν άλλον γύρο 

τζι’ ο καθένας τα δικά του πτου που ξάναρκης τα ψάλλει 

τζιαι καρτερούμεν τον Θεό το σιέρι του να βάλει 

Μ’ άτε τζιαι φτάσαν ως τζειαμέ να βάλουσιν στεφάνι 

εν εύκολο τόσες πληγές που στέκουν κόμα ανοιχτές 

να γειάνουν μάνι μάνι; 

Εμείς βίον ανθόσπαρτον ευχόμαστε να ζήσουν 

να κάμουν τα πικρά γλυτζιά ώσπου να συνηθίσουν 

τζι’ αν εν της μοίρας το γραφτόν 

να σφίξουν την καρκιάν τζι’ οι θκυο τζιαι τες πληγές να κλείσουν 

Τζι’ αν φαίνουνται δυσοίωνοι στο μέλλον οι τζιαιροί 

πάντ’ αναμμένον να κρατούμεν της ελπίδας το τζιερί

Φαίνεται εν το πεπρωμένο
Της Κούλλας Μαυρομμάτη (Λύση)
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Δημήτρη μου Δημήτρη μου (1967)  

ΠΕΜΠΤΗ 25 IOYΛIOY  22:05 Αισθηματική με τους 

Δ. Παπαμιχαήλ, Ξ. Καλογεροπούλου. Η Μαριάννα 

είναι κόρη εργοστασιάρχη. Ο 

Ρένος, τον οποίο της προξε-

νεύει ο πατέρας της, γιος βιο-

μηχάνου. Την αφήνει όμως 

αδιάφορη. Ο Δημήτρης είναι 

λαϊκός συνθέτης και ερμηνευ-

τής. Στο πάρτι των αρραβώνων της Μαριάννας θα 

γνωριστούν, θα αγαπηθούν και θα αποφασίσουν 

να παντρευτούν κάτι που κάνει τον πατέρα της έξω 

φρενών.  

Εσμέ, η Τουρκάλα (1966)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 IOYΛIOY  21:50 Αισθηματική πε-

ριπέτεια με την Ε. Θεοφίλου, Η. Λογοθέτη κ.ά. Η 

ταινία μιλά για τον έρωτα του γιού ενός καπετάνιου 

και μιας τουρκοπούλας στην τουρκοκρατία, ενώ η 

επανάσταση του 1821 ξεσπά γύρω τους.  
Ρόκυ, Νο 0 (1986)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 IOYΛIOY  23:10 Κωμωδία με 

τους Αλ. Τζανετάκο, Η. Κωνσταντίνου, Η. Λογοθέτη, 

Ντ. Ηλιόπουλο και Γ. Γκιωνάκη. Ένας μποξέρ, ανα-

λαμβάνει να εισπράξει για λογαριασμό ενός γκάν-

γκστερ διάφορα ληξιπρόθεσμα χρέη...  

Όταν η Πόλις Πεθαίνει (1969)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 IOYΛIOY  20:40 Δραματική ταινία 

με την Μ. Ζαρόκωστα, Α. Μπάρκουλη κ.ά. Σε μια 

μαιευτική κλινική παρατηρείται ένας ασυνήθιστα με-

γάλος αριθμός αποβολών. Οι αρχές διεξάγουν έρευ-

νες για την ανακάλυψη ενός παράνομου φαρμάκου. 

Ο Άρης Ραγκούσης, είναι ο αρχηγός της σπείρας. 

Η φίλη του, ηθοποιός Τζέλλα, δεν γνωρίζει από 

που προέρχονται τα χρήματα με τα οποία γυρίζεται 

η νέα της ταινία. Η γνωριμία της με τον νεαρό γιατρό 

Βασίλη θα της αποκαλύψει το πραγματικό πρό-

σωπο του Ραγκούση.  

Τα Βαποράκια (1983)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 IOYΛIOY  22:10 Περιπέτεια με τους 

Δ. Κατρανίδη, Κ. Τζούμα κ.ά. Ο Βαγγέλης, γνωστός 

στην πιάτσα και ως "Μπος" διακινεί ναρκωτικά στην 

Αθήνα. Τα βαποράκια του είναι η φίλη του Μαρία, η 

τραβεστί Ούρσουλα και ο Ρεμούλας. Ο προμηθευ-

τής του είναι ο αστυνομικός της δίωξης ναρκωτικών 

Πέτρος, ο οποίος για να δείξει στο τμήμα του ότι 

κάνει σωστά τη δουλειά του πιέζει τον Βαγγέλη να 

του δώσει ονόματα από βαποράκια και τεκέδες...  
Ο Άνθρωπος με τα Χίλια Πρόσωπα (1997)  

KYΡIAKH 28 IOYΛIOY  20:40 Κωμωδία με τους 

Ν. Παπαναστασίου, Ε. Κρήτα κ.ά. Μια πλούσια κυ-

ρία με τον αδελφό της αναθέτουν σε ένα επίδοξο 

ηθοποιό διάφορους ρόλους για να τους παίξει όχι 

στο θέατρο ή τον κινηματογράφο, αλλά στην πρα-

γματική του ζωή...  

Όταν Λείπει η Γάτα (1962)  

KYΡIAKH 28 IOYΛIOY  22:15   Κωμωδία με τους 

Β. Αυλωνίτη, Ρ. Βλαχοπούλου κ.ά. To ζεύγος Ζού-

μπερη μαζί με την κόρη τους Άννα φεύγουν για μίνι 

κρουαζιέρα. Το υπηρετικό τους προσωπικό Λουκάς, 

Μαριγώ και Έλλη, βρίσκει την ευκαιρία να διασκε-

δάσει παριστάνοντας τον κύριο, την κυρία και την 

δεσποινίδα Ζούμπερη, στο παραλιακό κέντρο που 

τραγουδάει ο Τέλης Στεφανής.   

Ο Μεγάλος Ένοχος (1970)  

ΔΕΥΤΕΡΑ 29 IOYΛIOY  21:40 Μελόδραμα με τους 

Γ. Φούντα, Α. Λαδικού κ.ά. Ένας εισαγγελέας αντι-

μετωπίζει από ‘’επαγγελματικό καθήκον’’ την πρώην 

γυναίκα του με βαριές κατηγορίες.  

Τα Σημάδια της Νύχτας (1990)  

ΤΡΙΤΗ 30 IOYΛIOY  20:50 Περιπέτεια με τους Στρ. 

Τζώρτζογλου, Κ. Λέχου κ.ά. 

Ένας νεαρός άντρας βγαίνει 

από τη φυλακή και πηγαίνει 

σε ένα νησί, όπου αναζητά 

φίλο του ο οποίος του χρωστά 

χρήματα. Εκεί θα γνωρίσει 

μια μυστηριώδη γυναίκα η 

οποία θα τον μυήσει στο 

πνεύμα του νησιού.  

Ένας Χίππυς με Φιλότιμο (1970)  

ΤΕΤΑΡΤΗ 31 IOYΛIOY  20:40 Κωμωδία με τους 

Φρ. Μανέλλη, Ν. Πλατή, Δούκισσα κ.ά. Ο Βρασίδας 

είναι ερωτευμένος με τη λαϊκή τραγουδίστρια Νινέτα. 

Στην προσπάθεια του να την κατακτήσει, έχει κάνει 

συνέταιρο στο σουβλατζίδικο του, τον αδελφό της 

Μανώλη, που όμως έχει δικούς του ρυθμούς και 

δεν τα καταφέρνει στις υποχρεώσεις του μαγαζιού. 

www.hellenictv.net 
t: 020 8292 7037

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ HELLENIC TV

FREEVIEW 
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ΠΕΜΠΤΗ 25 IOYΛIOY  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:45 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Με τον Φακό του Hellenic TV: 

Wine Festival 2019: 
Ομιλίες και Συνεντεύξεις 
Μέρος 2ο 

22:05 Ελληνική Ταινία: 
Δημήτρη μου Δημήτρη μου  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 IOYΛIOY  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:10 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 «Ομογένεια Εδώ Λονδίνο» 

με την Δήμητρα Νικητάκη. 
21:50 Ελληνική Ταινία: 

Εσμέ, η Τουρκάλα  
23:10 Ελληνική Ταινία: Ρόκυ, Νο 0  
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 IOYΛIOY  
10:45 Η Ενθρόνιση του νέου 

Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και 
Μεγάλης Βρετανίας κκ Νικήτα, 
σε ζωντανή μετάδοση από τον 
Καθεδρικό Ναό της Αγίας 
του Χρηστού Σοφίας 
στο Bayswater. 

14:00 Κύπριοι του Κόσμου 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 «Αύριο είναι Κυριακή» 

Η Εκπομπή της Εκκλησίας 
με τον Πρωτοπρεσβύτερο 
Ιωσήφ Παλιούρα.  

19:40 Με τον Φακό του Hellenic TV: 
Ετήσιο Μνημόσυνο 
Στρατηγού Φλωράκη 
Σύνδεσμος Εφέδρων 
Καταδρομέων Αγγλίας 

20:40 Ελληνική Ταινία: 
Όταν η Πόλις Πεθαίνει 

22:10 Ελληνική Ταινία: Τα Βαποράκια  
ΚΥΡΙΑΚΗ 28 IOYΛIOY  
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: Ο Άνθρωπος 

με τα Χίλια Πρόσωπα 
22:05 Ελληνική Ταινία: 

Όταν Λείπει η Γάτα  

ΔΕΥΤΕΡΑ 29 IOYΛIOY  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 «Greekstories» 

με τον Αυγουστίνο Γαλιάσσο 
20:40 «Ανάδειξέ το» 

με τις Άννα Νικολαΐδη και Ρούλα 
Σκουρογιάννη  

21:40 Ελληνική Ταινία: 
Ο Μεγάλος Ένοχος 

23:10 Το ταξίδι της ζωής με την Άντζυ 
Λουπέσκου, Διαισθητική 
Ψυχολόγο και Υπνοθεραπεύτρια  

ΤΡΙΤΗ 30 IOYΛIOY  
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: 
Τα Σημάδια της Νύχτας 

22:20 Με τον Φακό του Hellenic TV: 
Παρουσίαση του Βιβλίου 
«Δακρύων Μνήμες» 
Η Άνανδρη Δολοφονία του 
Γιαννάκη Στεφανίδη από 
"συναγωνιστές" του της 
ΕΟΚΑ  

ΤΕΤΑΡΤΗ 31 IOYΛIOY  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 «Οι Ταινίες της Εβδομάδας» 

με την Βασούλα Χριστοδούλου 
20:40 Ελληνική Ταινία: 

Ένας Χίππυς με Φιλότιμο 
Με τον Φακό του Hellenic TV: 
22:00 Με τον Φακό του Hellenic TV: 

Εκδήλωση της ΕΚΑ για την 
45η Μαύρη Επέτειο του 
Προδοτικού Πραξικοπήματος 
και της Βάρβαρης Εισβολής 
και Συνεχιζόμενης Κατοχής - 
Κύριος Ομιλητής: Νεοκλής 
Συλικιώτης (Μέλος της ΚΕ 
του ΑΚΕΛ)

ΠΕΜΠΤΗ 25/7 
06.00 Όμορφη μέρα-κάθε μέρα 
07.30 Ιστορίες του Χωρκού (Ε) 
08.00 «Η ΓΗ ΜΟΥ ΕΣΥ, ΑΝΑΣΑ ΜΟΥ ΚΙ ΑΕΡΑΣ» 
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 Αρώματα (Ε) 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια   
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/7 
06.00 Όμορφη μέρα-κάθε μέρα 
07.30 Ιστορίες του Χωρκού (Ε) 
08.00 ΜΝΗΜΕΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ «ΛΑΠΗΘΟΣ» 

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 Αρώματα (Ε) 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια   
ΣΑΒΒΑΤΟ 27/7 
06.15 Βήματα στην άμμο (Ε) 
06.45 Καμώματα τζι Αρώματα (Ε) 
08.30 Χάλκινα Χρόνια (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 «Ο Αζουλής» 
16.50 Road Trip (Ε) 
17.20 Πεταλούδα (Ε) 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Σάββατο κι Απόβραδο (Ε)  
ΚΥΡΙΑΚΗ 28/7 
05.30 Θεία Λειτουργία  
08.10 Καμώματα τζι Αρώματα (Ε) 
09.10 Road Trip (Ε) 
09.40 Χωρίς Αποσκευές (Ε) 
10.10 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
11.30 Αμύνεσθαι Περί Πάτρης  
12.00 Ειδήσεις 
12.15 ΑrtCafe (Ε) 
13.15 «Μήνυμα σε πλαστικό μπουκάλι» 
14.15 Τετ-Α-Τετ (Ε) 

15.30 Σπίτι στη Φύση (Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
16.15 Κυπριώτικο Σκετς «Ο Αζουλής» 
16.50 Χωρίς Αποσκευές (Ε) 
17.20 Πεταλούδα (Ε) 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Τετ Α Τετ   
ΔΕΥΤΕΡΑ 29/7 
06.00 Όμορφη μέρα-κάθε μέρα 
07.30 Ιστορίες του Χωρκού (Ε) 
08.00 «Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου» (Ε) 
11.00 «ΑΓ. ΜΑΥΡΑ ΚΑΙ ΑΓ. ΤΙΜΟΘΕΟΣ 

ΚΟΙΛΑΝΙ - ΜΑΧΑΙΡΑΔΟ» 
10.30 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 και στη νοηματική 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα (Ε) 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια  (Ε)  
ΤΡΙΤΗ 30/7 
06.00 Όμορφη μέρα-κάθε μέρα 
07.30 Ιστορίες του Χωρκού (Ε) 
08.00 «Κώστας Μόντης ο αγαπημένος» 
09.00 Θαλασσογραφία (Ε) 
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 και στη νοηματική 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα (Ε) 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια  (Ε)  
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/7 
06.00 Όμορφη μέρα-κάθε μέρα 
07.30 Ιστορίες του Χωρκού (Ε) 
08.00 ΤΕΤΡΑΛΟΓΙΑ: Ο ΤΟΠΟΣ ΕΝ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ 

ΣΟΛΕΑ, Η ΧΡΥΣΗ ΚΟΙΛΑΔΑ 
09.00 Θαλασσογραφία (Ε) 
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 και στη νοηματική 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα (Ε) 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια  (Ε)

ΠΕΜΠΤΗ 07:00 Λονδίνο Κα-
λημέρα με τον Άρη Δεμελτζή. 
10:00 Λίγο πριν το μεσημέρι με 
τη Σούλα Βιολάρη 12:00 Lunch 
time laika με τον Πιερή Πέτρου 
14:00 Λαϊκές Επιτυχίες με τον 
Τόνυ Νεοφύτου 16:00 Drive Time 
με τον Ανδρέα Μιχαηλίδη 19:00 
Ελληνικές Επιτυχίες 20:00 Ελ-
ληνικές Καλοκαιρινές Επιτυχίες 
22:00 Μουσικές Επιλογές με τον 
Κρις Θεοχάρους ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
00:00 ΡΙΚ 07:00 Λονδίνο Καλη-
μέρα με τον Άρη Δεμελτζή 10:00 
Λίγο πριν το μεσημέρι με την 
Κατερίνα Νεοκλέους 12:00 Χρυ-
σές Επιτυχίες 14:00 Party time 
με τη Βασούλα Χριστοδούλου 
16:00 Drive Time Show με τον 
Ανδρέα Μιχαηλίδη 18:00 Οne 
Man Show με τον Παναγιώτη 
Μπαλάλα 20:00 Μουσικές Επι-
λογές με το Σπύρο Κούτη 22:00 
Μουσικές Επιλογές με τον Κρις 
Θεοχάρους ΣΑΒΒΑΤΟ 00:00 
LGR Juke Box 07:00 Σάββατο 
Πρωί με τον Βασίλη Παναγή 
10:00 Μουσικές Επιλογές με τον 
Γιάννη Αγιασλάρη 12:00 Σαββα-
τοκύριακο με την Κατερίνα Μπα-
ροτσάκη 14:00 Λαϊκό Απόγευμα 
με την Άντρια Γερολέμου 16:00 
Ελληνικές επιτυχίες με τον DJ 
Magis 18:00 Απογευματινές 
νότες 19:00 Record Collection 
με τον Τάσο Αναστάση  22:00 
Greek Party με τον Τόνυ Νεοφύ-
του ΚΥΡΙΑΚΗ 01:00 LGR 
Jukebox με τον DJ Valentino 
07:00 Καλημέρα Κυριακή με τη 
Σούλα Βιολάρη 10:00 Μια φορά 
και έναν καιρό 10:45 Θεία Λει-
τουργία 12:30 Μουσικές Επιλο-
γές 13:00 Απόγευμα της 
Κυριακής με τον Γιάννη Ιωάννου 
16:00 Στις γειτονιές με την Κατε-
ρίνα Μπαροτσάκη 17:00 Ζήτω το 
Ελληνικό Τραγούδι με τον Μι-
χάλη Γερμανό 19:00 Τα τραγού-
δια της ψυχής με τον Φανή Πο- 
ταμίτη 21:00 Κυριακή βράδυ 
στον LGR ΔΕΥΤΕΡΑ 00:00 ΡΙΚ 
07:00 Λονδίνο Καλημέρα με τον 
Άρη Δεμελτζή 10:00 Λίγο πριν τη 
μια το μεσημέρι με τη Σούλα Βιο-
λάρη 12:00 Χρυσές επιτυχίες με 
τον Βασίλη Παναγή 14:00 Λαϊκές 
επιτυχίες με τον Πιερή Πέτρου. 
16:00 Drive Time με τον Τόνυ Νε-
οφύτου 19:00 Έλα πάμε με τον 
DJ Sooty 22:00 Δευτέρα βράδυ 
με τον Κρις Θεοχάρους ΤΡΙΤΗ 
00:00 ΡΙΚ 07:00 Λονδίνο Καλη-
μέρα με τον Άρη Δεμελτζή 10:00 
Λίγο πριν το μεσημέρι με τον 
Βασίλη Παναγή 12:00 Ελληνι-
κές Επιτυχίες με την Κατερίνα 
Μπαροτσάκη. 14:00 Λαϊκό κο-
μπολόι με τον Γιώργο Γρηγορίου 
16:00 Drive Time με τον Ανδρέα 
Μιχαηλίδη 19:00 General Affairs 
20:00 Young and connected 
scandalous με την Κατερίνα Νε-
οκλέους 22:00 Hellenic Show με 
τον DJ Avgoustinos ΤΕΤΑΡΤΗ 
00:00 ΡΙΚ 07:00 Λονδίνο Καλη-
μέρα με τον Άρη Δεμελτζή 10:00 
Λίγο πριν το μεσημέρι με τη 
Σούλα Βιολάρη 12:00 Χρυσές 
επιτυχίες με τον Βασίλη Παναγή 
14:00 Λαϊκές επιτυχίες με την 
Βασούλα Χριστοδούλου 16:00 
Drive Time με τον Πιερή Πέτρου 
19:00 The Family Law Show, ή 
την εκπομπή Talking Property 
20:00 Ελληνικές Επιτυχίες 
22:00 Χαλαρά με Στυλ με τον 
Γιάννη Ιωάννου.
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C
yprus President Nicos 

Anastasiades had the 

opportunity to raise the 

matter of Turkey’s provocations 

within Cyprus’ exclusive eco-

nomic zone (EEZ) as well as 

his efforts for the resumption 

of reunification talks during   

a meeting with Jean-Pierre        

Lacroix, UN Under-Secretary-

General for Peace Operations, 

Government Spokesman       

Prodromos Prodromou said        

yesterday. 

UN Secretary General’s    

Special Representative in       

Cyprus and head of UNFICYP 

Elizabeth Spehar was also  

present during the meeting which 

took place in the President’s 

residence in Limassol. Anasta-

siades has been recuperating 

from surgery after having        

fractured his right hip during a 

fall on June 29. 

In statements after the       

meeting, Prodromou said that 

President Anastasiades “had the 

opportunity to brief the senior 

UN official about the continued 

tension caused by Turkey 

through its violations in the 

Cypriot EEZ.” 

At the same time, he 

added, he also briefed Lacroix 

about his efforts and the meet-

ing that has been arranged with 

Turkish Cypriot leader Mustafa 

Akinci, “to freely and openly 

discuss the possibility of            

resumption of negotiations, 

which is our goal.” 

The government spokesman 

continued noting that during the 

meeting, President Anastasi-

ades and Lacroix discussed 

various matters to do with       

UNFICYP and that its “role and 

importance and its mandate in 

Cyprus” was underlined.  

“It is encouraging that we 

have the UN’s full support for 

the continuation of UNFICYP’s 

mandate,” he added. 

At the same time, Prodromou 

said, “it was an opportunity          

to also discuss confidence 

building measures between the 

two sides, the proposals put 

forward by the President for 

some months now, so that a 

better climate can be created, 

the appropriate one for the         

resumption of negotiations.” 

He further pointed out that 

during such meetings “it is          

always underlined that Turkey’s 

violations and behaviour in        

recent times vis-à-vis the          

Republic of Cyprus constitute 

the main problem.” 

Asked about the lack of a UN 

presence in the forthcoming      

informal meeting President 

Anastasiades will have with 

Akinci, on August 9, he said 

that what President Anastasi-

ades wishes is for the effort and 

the prospect for a resumption of 

negotiations to move forward. 

Prodromou also recalled       

that so far Turkey has been      

unwilling to move forward        

and has created a series of      

obstacles to delay or cancel the 

negotiations from the point 

where they had ended in the 

Conference on Cyprus in Crans 

– Montana. 

Cyprus President, he noted, 

makes every effort and had       

repeatedly put forward propo-

sals in the past to Akinci for the 

two of them to meet, he had 

suggested that they meet in the 

presence of (Jane Holl) Lute 

(UNSG`s envoy), when he was 

in Beijing he had proposed that 

they meet in the presence of 

UN Secretary General himself 

if that would help and he had 

accepted and had himself pro-

posed for an informal confer-

ence of all interested parties to 

take place. 

All the various proposals 

made by President Anastasi-

ades, he said, are due to the 

fact that “our aim is to reach the 

point of resumption of negotia-

tions.” 

The meeting between the 

two leaders on August 9 is a 

positive development and there 

is no need to comment further 

on it, he pointed out. He wished 

“that we are able to comment 

on positive outcomes from the 

meeting.” 

Referring to a negative           

position on the part of the       

Turkish Cypriot side to a letter 

President Anastasiades sent in 

reply to the Turkish Cypriot 

leader on the matter of hydro-

carbons, the Spokesman said 

that “the President’s position 

was addressed to the UN SG, 

the European Commission’s 

President, the High Represen-

tative on Foreign Affairs and 

Security Policy and was notified 

to the Turkish Cypriot leader.” 

Today, he added, the letter 

will be sent to political party 

leaders in Cyprus and the       

ambassadors of EU 27 member 

states, so that the positions of 

the Republic of Cyprus, a UN 

member state, with sovereign 

rights derived by the interna-

tional community, international 

law and through its recognition 

may be known. 

Something, he said the      

Turkish Cypriot side does not 

seem to take into account. He 

also recalled that in previous 

talks convergences had been 

achieved between the two 

sides on the natural gas, which 

had allowed for the negotia-

tions to reach a very advanced 

stage without the matter raised 

further.

B
oris Johnson said “the buck stops here” as he promised 

to deliver Brexit by October 31 during his first speech 

on the steps of Downing Street. 

The Conservative leader reiterated his pledge to take Britain out 

the EU by Halloween, “no ifs, no buts”, during a wide-ranging speech 

yesterday afternoon. 

An energised Mr Johnson told the gathering media: “I will take 

personal responsibility for the change I want to see. Never mind 

the backstop, the buck stops here.”  

He added that the “doubters, doomsters and gloomsters” who 

“bet against Britain” will be proven wrong. And we are going to fulfil 

the repeated promises of Parliament to the people and come out 

of the EU on October 31 no ifs or buts. And we will do a new deal, 

a better deal that will maximise the opportunities of Brexit while         

allowing us to develop a new and exciting partnership with the rest 

of Europe based on free trade and mutual support. 

“I have every confidence that in 99 days time we will have 

cracked it. But you know what we aren't going to wait 99 days          

because the British people have had enough of waiting.” 

Shortly after his visit to Buckingham Palace where the Queen 

gave him permission to form a new government, Mr Johnson made 

a number of policy pledges which includes: 

- Delivering Brexit by October 31 

- Recruiting an additional 20,000 police officers 

- Fix the “crisis” in social care 

- “Level up” funding for primary and secondary schools 

- Scrape anti-genetic modification rules 

- Start work on British satellites 

- Create free ports to create “thousands of high-skilled jobs in    

left-behind areas” 

- Start negotiating free trade deals 

Earlier on Wednesday afternoon, Theresa May met with the 

Queen after making her final speech as prime minister outside 

Number 10, where she was joined by her husband Philip. 

On the steps of Downing Street, Mrs May opened her speech by 

congratulating Mr Johnson on his leadership win and wished him 

well as he attempts to secure a Brexit deal in less than 100 days. 

“I repeat my warm congratulations to Boris on winning the         

Conservative leadership election,” she said. 

“I wish him and the government he will lead every good fortune 

in the months and years ahead.” 

Mr Johnson has begun to assemble his top team to help him 

break the Brexit impasse. 

The new prime minister was expected to name the most senior 

of his new Cabinet members yesterday evening. 

THE NEWSPAPER OF THE CYPRIOT COMMUNITY IN THE UK  | THURSDAY 25 JULY 2019 | EST. 1974 | ISSUE 2322 | ENGLISH SECTION PAGES 17 - 25

President raised Turkey’s 
provocations to UN official

New Prime Minister 
Boris Johnson vows 
to get Brexit done



O
n Tuesday 16th July, the 

National Federation of 

Cypriots in the UK and 

the All-Party Parliamentary 

Group (APPG) for Cyprus held 

its annual Parliamentary Recep-

tion for Cyprus, titled ‘Cyprus – 

Prospects for a Solution’, mark-

ing the tragic 45th anniversary 

of the illegal Turkish invasion of 

July 1974 and the ongoing       

occupation.  

The Government Spokesper-

son of the Republic of Cyprus, 

Mr Prodromos Prodromou, 

briefed the APPG and members 

of the UK Cypriot community on 

the latest developments on the 

Cyprus issue. 

The Federation President,       

Mr Christos Karaolis, thanked 

the 19 Parliamentarians who 

were present (including the   

Minister and Shadow Minister) 

and welcomed the guests to  

the event. He spoke of the UK       

Cypriot community’s hope and 

determination to see a reunited 

Cyprus free from the outdated 

system of guarantees and       

without the presence of foreign 

troops, as well as the return of 

refugees to their hometowns 

and properties.  

He added, “what we’re asking 

for is both fair and simple; a fully 

functioning state that is in line 

with the rule of law and is         

free from foreign interference. 

Put simply a “normal state” as 

the UN Secretary-General Mr         

Antonio Gutteres said in 2017." 

Mr Karaolis reassured those 

present, that despite it being 45 

years since the illegal invasion, 

the Cypriot community is "louder 

than it has ever been before" 

with 376 MPs receiving emails 

"calling for Turkey to take it’s 

#HandsOffCyprus". 

Sir Roger Gale (MP for North 

Thanet), recently re-elected       

as the Chair of the APPG for 

Cyprus, emphasised the cross-

party support for the reunifi-     

cation of Cyprus, stating that         

“45 seconds is too long,              

45 minutes is too long, 45 days 

is too long, and 45 years is         

far too long” for the island of  

Cyprus to be occupied and        

divided. 

Theresa Villiers (MP for       

Chipping Barnet) echoed Sir 

Roger Gale’s sentiments on the 

duration of the occupation        

and division, adding that the         

Treaty of Guarantees should be         

abolished and that "we want to 

give Cypriots the opportunity        

to decide their own future with-

out the presence of foreign         

troops".  

Further, she stressed that it 

remains important to continue 

funding the Committee on        

Missing Persons in Cyprus. 

Beyond the occupation, Ms        

Villiers also condemned the "un-

lawful incursions into Cyprus’ 

EEZ", asserting that it is simply 

and clearly "unacceptable". 

Bambos Charalambous (MP 

for Enfield Southgate) and the 

only MP of Cypriot origin,             

affirmed his support stating that 

"we need to put pressure on   

Britain and all our allies to stop 

Turkey from drilling in Cyprus’ 

EEZ" and that "we need to 

make sure negotiations start 

again under the auspices of      

the United Nations" with the 

provision that "any solution that 

is agreed, must include the       

abolition of the treaty of guaran-

tees".  

Mr Charalambous emphasised 

that pressure on the UK          

Government is now of greater 

importance as the Government 

transitions to a new Prime       

Minister and cabinet. 

Fabian Hamilton (MP for Leeds 

North) speaking on behalf of 

Her Majesty’s Opposition as 

Shadow Minister for Peace and 

Disarmament, reiterated that it 

is "absolutely vital that the    

guarantees must go" affirming 

that Britain must publicly express 

its desire to no longer have any 

form of guarantor rights.  

Mr Hamilton condemned       

Turkey’s incursions into the 

EEZ, emphasising that Cyprus’ 

resources are being "stolen". 

The Federation President 

then thanked the other Parlia-

mentarians present at the event, 

including Catherine West        

(Secretary of the APPG for       

Cyprus & MP for Hornsey and 

Wood Green); Roger Godsiff 

(Treasurer of the APPG for       

Cyprus & MP for Birmingham, 

Hall Green); Baroness Massey 

of Darwen (Officer of the APPG 

for Cyprus); Kate Osamor        

(Officer of the APPG for Cyprus 

& MP for Edmonton); Sheryll 

Murray (Officer of the APPG 

& MP for South East Cornwall); 

Mike Freer (Government Whip 

& MP for Finchley and Golders 

Green); Caroline Nokes (Minis-

ter of State for Immigration & 

MP for Romsey and Southamp-

ton North); Mike Gapes (Inde-

pendent Group for Change      

Foreign Affairs Spokesperson & 

MP for Ilford South); Jack       

Dromey (MP for Birmingham, 

Erdington); Martin Vickers (MP 

for Cleethorpes); Lord Dykes; 

Sir Graham Brady (MP for          

Altrincham and Sale West); 

Stephen Hepburn (MP for         

Jarrow); Thangam Debbonaire 

(MP Bristol West); and Rupa 

Huq (MP for Ealing Central and 

Acton).  

The event concluded with       

the presentation of a comme-

morative plaque to the High 

Commissioner for Cyprus to the 

UK, Mr Euripides Evriviades 

who will be retiring after six 

years in London and 43 years 

in diplomatic service.  

Sir Roger Gale MP, along with 

the other members of the 

APPG, presented the High 

Commissioner with the plaque 

to honour his service.  

In his closing remarks,            

Mr Evriviades reflected on his        

career in the diplomatic service, 

his dedication to Cyprus and his 

hopes for cohesion, reunifica-

tion and freedom of our beloved 

country.
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Federation and APPG hold annual 
Parliamentary Reception for Cyprus

#HandsOffCyprus         

campaign concludes 

T
he Federation’s #Hands-

OffCyprus campaign has 

concluded as constituents 

across the UK have been 

emailing their MPs, over the last 

two months, about Turkey’s       

ongoing occupation of Cyprus.  

The template letter reminded 

MPs about Turkey’s refusal to 

abolish or even discuss the 

anachronistic Treaty of Guaran-

tee (1960) as well as Turkey’s 

recent illegal incursions into   

Cyprus’s Exclusive Economic 

Zone. 

The highlighted map, (shown 
right), shows the 58% of consti-

tuencies where MPs have been 

contacted by their constituents 

about Cyprus. Emails have 

been sent from as far north as 

Aberdeen and as far south as 

St Ives, Cornwall. As a result,  

a number of individuals have 

already received responses 

from their MPs and we’ve seen 

welcome changes in policy, and 

supportive statements. 

The Federation would like       

to express its gratitude to its 

Member Associations, the com-

munity media, Cypriot student 

societies, community Greek 

language schools, as well as 

the Greek Orthodox Church for 

helping them to engage with 

our community across the 

country and increase the reach 

of its campaign. 

Federation President Christos 

Karaolis commented on the 

outcome of the campaign        

saying that, “We can be proud 

that, 45 years after the invasion, 

the UK Cypriot community      

remains steadfast in its collec-

tive campaign for a free, united 

Cyprus but also stronger than 

ever as we have reached more 

MPs through our campaign 

than ever before. With over half 

of MPs now aware and engaged 

on the Cyprus issue, there can 

be no doubt that our efforts to 

end the Turkish occupation, the 

anachronistic treaty of guaran-

tees and reunify our island are 

gaining more support.  

“Thank you to everyone who 

was part of the campaign and 

took time to email their MP.” 

Many people have sent the 

responses they have received 

from their MPs to the Federation. 

If you’d like to do the same, 

please email enquiries@    

cypriotfederation.org.uk 
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O
n Saturday July 13th, 

2019, a summer event 

was held in celebration 

of the 40th anniversary of the 

Greek School of Potters Bar. 

The event was organised by the 

school committee in collabo-

ration with the teachers and 

took place at the school grounds 

in Potters Bar with many hun-

dreds of parents, grandparents 

and pupils in attendance. 

Also in attendance were 

many former Chairmen and 

members of previous school 

committees, old students,        

parents and friends of the 

school. Among the guests was 

the Inspector for The Cyprus 

Educational Mission for the UK, 

Mrs Maria Papalouka along 

with her husband, as well           

as the former headmaster         

and founder of the school           

Mr Thassos Nadiotis. 

In her speech, the school 

head Mrs Stella Nadiotis,        

welcomed several of the attend-

ees and thanked them for their 

support and love of the school. 

She then briefly outlined the 

achievements of the school 

over the years. She referred   

everyone to the commemora-

tive brochure that had been 

published in celebration of the 

History of the school. She also 

stressed that all the success 

was thanks to the school ethos 

and the loyal cooperation, 

warmth and love of all those       

involved with the school,           

parents, committees, teachers 

and, of course, children. 

Finally, she thanked all those 

who founded, supported, contri-

buted and continue to offer their 

services for the successful         

operation of the school.  

A program of poems and  

presentations from the children 

followed which was acclaimed 

by all, and the school choir 

sang to a captive audience. 

The Chairman of the school 

Mr Andreas Pantelli thanked the 

teachers, the parents and the 

members of the school commit-

tee for the commitment and 

support. He noted that he was 

very proud to have been elected 

president for the second conse-

cutive year, and that he consi-

dered it a privilege that his       

tenure coincided with the forty 

years since the founding of the 

school. 

During the program, awards 

were presented to students for 

attendance, as well as prizes 

for performance, behaviour and 

participation in school life. The 

school principal thanked all      

colleagues for their hard work, 

but also for their professional-

ism and love for the children. 

Together with the Chairman, 

they gave thanks and comme-

morative gifts to the departing 

teachers, including a special 

plaque to Mrs Tea Bedford      

who retires after many decades 

of service to the school and       

to Ms Papalouka, who retires   

after many years of service        

in Education. Speaking, Mrs 

Papalouka thanked and expres-

sed her warm congratulations 

to all those who have contri-     

buted to the creation and      

operation of the school for 40 

years.  

Finally, the students of the 

school impressed the attendees 

with the traditional dances. In a 

warm touching atmosphere, 

parents, teachers and children 

continued the dancing and      

enjoyed the delicious souvlaki 

and other traditional dishes   

prepared by members of the 

school committee, parents and 

other friends of the school. 

An exhibition of the children’s 

work was on show and parents 

had the opportunity to view their 

children’s wonderful artistic  

creations themed on the Greek 

school. At the same time, they 

remembered the years gone by 

through a photographic display 

documenting the entire life of 

Potters Bar Greek School over 

forty years. 

Greek School of 
Potters Bar  
celebrates 40 years 

What 45 years means to young 
diaspora Cypriots

I
t is now 45 years since the        

invading Turkish army landed 

illegally in Cyprus by boat and 

by parachute. Brave Cypriots 

fought to resist the invasion but 

the size and scale of Turkey’s 

army outnumbered and over-

powered them. As the years go 

by, we will never forget what       

happened in 1974. 

The Turkish invasion began just 

5 days after the democratically 

elected President of the Republic 

of Cyprus, Archbishop Makarios 

III, was overthrown in a treache-

rous coup d’etat by Greece’s      

military junta and members of the 

Cypriot paramilitary organisa-

tion EOKA-B. Greece’s military 

rulers installed a puppet govern-

ment in Cyprus while President 

Makarios narrowly escaped           

assassination and fled the island. 

Turkey used the coup as a      

pretext for its brutal invasion of 

Cyprus on 20 July 1974. Turkey 

continued to expand its occupa-

tion despite the coup collapsing  

on 23 July (along with Greece’s 

military junta) and the constitutional 

government of Cyprus being         

restored with the President of        

the House of Representatives,      

Glafcos Clerides, as Acting Presi-

dent. Turkey continued until it       

occupied over 37% of the island 

and 57% of its coastline. 

Although these events            

happened long before NEPOMAK 

members were born, the signifi-

cance of 1974 has never been 

forgotten by young diaspora      

Cypriots. We have grown up       

hearing stories of what happened 

from our parents and grandparents 

who lived through the tragedy. 

We will never forget 1974 and 

we will continue to campaign for 

a free, united Cyprus. 

We will never forget those that 

stood and defended Cyprus 

against the coup and the invasion. 

Many of them made the ultimate 

sacrifice and gave their lives for 

our liberty. Their courage and love 

for Cyprus lives on in all of us. 

We will never forget that over a 

third of our beloved homeland has 

been under occupation for 45 years. 

The unnatural division of Cyprus, 

enforced by the Turkish military 

and subsidised by Turkey’s econ-

omy, continues to this day. The 

status quo is unacceptable and 

we can never let it be normalised. 

We will never forget the missing 

persons of Cyprus. Of the 2,000 

original missing persons, over 

1,000 Cypriots remain missing. 

The relatives of those who are  

still missing have never had the 

opportunity to learn the fate of 

their loved ones, nor have they 

had the opportunity to give their 

loved ones a dignified burial.       

Turkey must provide all the infor-

mation that it has on the missing 

persons, enabling the 1997        

Clerides-Denktash agreement. 

We will never forget that over 

200,000 Cypriots became refu-

gees because of Turkey’s invasion. 

The inhabitants of Famagusta, 

Kyrenia, Morphou, Rizokarpasso, 

northern Nicosia, and all the other 

villages in between these iconic 

towns, were forced to leave. We 

hope that one day refugees will 

have the right to return home as 

residents. 

We will never forget that there 

are Cypriots living in enclaves in 

the occupied area of Cyprus,         

relying on aid from the free areas 

that is delivered weekly by the 

United Nations. Rizokarpasso 

and Kormakitis are notable exam-

ples of these enclaves, and their 

human rights are often violated. 

In 2017, the illegal regime opera-

ting in the occupied part of Cyprus 

placed a tax on food and other 

supplies heading to those living 

in enclaves, thus decreasing their 

quality of life - thankfully that      

decision has been overturned. 

We will never forget our Cypriot 

compatriots living under occupa-

tion. They experience police       

surveillance, restrictions on free-

dom of speech and oppression. 

They are now outnumbered by 

the settlers sent to Cyprus from 

mainland Turkey. All Cypriots once 

lived together in the same towns 

and villages in peace. We dream 

of a Cyprus where all Cypriots live 

and prosper together. 

We will never forget 1974 and 

its consequences, no matter how 

many years go by. We will always 

continue to campaign for a free, 

united Cyprus. 

Today, Turkey is as aggressive 

and authoritarian as ever before. 

Turkey currently has drillships and 

warships stationed in the Republic 

of Cyprus’ Exclusive Economic 

Zone and Turkey uses frighten-

ingly aggressive rhetoric towards 

Cyprus on an almost weekly 

basis. The reputation of Turkey’s 

President, Mr Erdogan, is plumme-

ting across the western world as 

the realisation grows that he is 

becoming increasingly militarist 

and Islamist. 

Turkey’s recent actions, as well 

as the legacy of its invasion in 

1974, reaffirm why it should not 

have any role in a post-solution 

Cyprus. Turkey’s status as a   

guarantor power must end. In fact, 

the entire system of guarantees 

should be abolished because it is 

a colonial and outdated concept. 

Furthermore, Turkey’s occupying 

troops must completely withdraw 

from the island. 

45 years since Turkey invaded 

Cyprus, NEPOMAK members will 

continue to fight for a just solution 

and for a free, united Cyprus. We 

want to see a Cyprus where      

Cypriots live and prosper together 

– free from foreign occupation, 

free from foreign interference, free 

from division, and united for the 

benefit of all Cypriots. 

 

Christos Tuton 

President, NEPOMAK

T
he Federation shows their gratitude for 

the work Anastasia Ntoumou did in her 

time as an intern.  

Studying in London, from Katerini in Greece, 

Anastasia worked at the National Federation 

for  Cypriots in the UK at the Greek Cypriot 

Brotherhood from October 2018 to June 2019. 

During her internship she undertook various 

tasks and responsibilities, including assisting 

in planning events of both the Federation and 

the Brotherhood such as the free university 

lectures, drafting speeches and letters in 

Greek and other initiatives.  

Most notably, Anastasia led the creation of 

the first database of the thousands of books 

in the library at the Greek Cypriot Brotherhood. 

This was part of her bachelor’s in Business  

Management at London Metropolitan Univer-

sity where she was tasked with being a project 

leader. 

Beyond Anastasia’s main task however, she 

helped engage the UK Cypriot community and 

London Metropolitan University students with 

the Federation’s #HandsOffCyprus campaign 

as well as volunteering as a photographer at 

Federation events. 

In appreciation of Anastasia’s contributions, 

time and efforts, the Federation President 

Christos Karaolis signed a certificate on             

behalf of the Secretariat and on behalf of          

the executive Committee of the Brotherhood, 

their Executive Secretary Andreas Karaolis 

gifted her with an emblem of the Brother-        

hood as well as a book with images of                         

Cyprus. 

We wish Anastasia every success in her 

career with her family business both in Greece 

and in Serbia.  

Federation and Greek Cypriot Brotherhood        
show their appreciation to Anastasia Ntoumou
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T
he sprawling city of Los   

Angeles in Southern Cali-

fornia has long been known 

internationally in the film and       

entertainment industry, particularly 

for Hollywood, a place that has 

drawn aspiring actors and actresses 

from across the country for almost 

a century. Today, LA is a culturally 

diverse city, with a growing culinary 

scene, incredible shopping, out-

standing museums, and a reputation 

for being the creative centre of 

America. 

Sun seekers coming to enjoy 

the warm climate and beaches 

will find all kinds of things to do 

and interesting neighbourhoods 

to explore. For families, nearby 

Disneyland and Universal Studios 

are key destinations that often 

warrant repeat visits. Regardless 

of your interests, Los Angeles 

makes a perfect  getaway. 

 

1. Universal Studios Hollywood 

Movie magic, mega attractions 

- if Hollywood is the land of make 

believe, then Universal Studios 

Hollywood is your chance to step 

into that fantasy world. This movie-

studio-meets-theme-park blends 

a studio tour with rides that swoosh, 

swoop, and dive through movie-

and-TV-themed worlds. 

Step inside the park’s front gates 

and you can choose from the 

Despicable Me Minion Mayhem 

ride, the zombie-filled Walking 

Dead Attraction, or the popular 

WaterWorld show, which highlights 

real-life stunt actors. Head to the 

right from the box office at the 

centre and you’ll soon arrive 

at The Wizarding World of Harry 

Potter. Toward the back of the 

park, you’ll find the Springfield 

of Simpsons fame, including an 

irreverent simulator ride and 

branches of Moe’s Tavern and       

Krusty Burger. 

Take the escalator to the park’s 

lower lot and you’ll encounter rides 

based on Revenge of the Mummy      

and Transformers. And stay tuned 

for more: a new Jurassic World      

attraction is coming this summer. 

Upgrade to a Universal Express        

ticket that lets you bypass the 

queues, or at least buy your ticket 

online, which gives you access to 

the park an hour earlier. To plan 

out your whole day, download 

the Universal Studios Hollywood 

Mobile App. 

 

2. Griffith Park and Griffith      

Observatory 

Griffith Park is home to the Los 

Angeles Zoo, the Griffith Obser-

vatory, a planetarium, a Greek 

theatre, a riding centre created 

for the 1984 Olympic Games, golf 

courses, tennis courts, hiking trails, 

and other attractions.  

The Griffith Observatory is one 

of the city’s most interesting         

experience-based attractions, and 

it’s all free to the public. The main 

highlight is a look through the 

Zeiss telescope, used for viewing 

the moon and planets. Also on 

site are solar telescopes used for 

viewing the sun. 

It is famous for being used as 

a film backdrop for Rebel Without 

a Cause and La La Land. 

 

3. Disneyland Resort 

The undisputed granddaddy of 

theme parks, Disneyland Resort      

serves up vintage rides like the      

Matterhorn Bobsleds and the Alice 

in Wonderland Mad Tea Party tea-

cup ride, as well as experiences 

featuring new innovations. The 

sprawling resort, which consists 

of the original Disneyland Park and 

the adjacent Disney, is divided up 

into themed “lands” with related 

rides, shows, and attractions. 

Keep your map, whether in your 

pocket or on your phone, handy, 

to make sure you’re heading where 

you want to go. Reduce wait time 

in lines at attractions by using the   

resort’s Fast Pass system, which 

allows you to use your ticket at a 

dedicated time later in the day. 

Download the free Disneyland 

Mobile app to know where to 

head next for the shortest lines, 

buy your tickets, browse maps, 

and even locate Disney characters. 

To make the most of your time 

there, stay at one of the resort’s 

three on-site hotels, which extend 

the Disney ambience and offer 

guests Extra Magic Hours, a   

one-hour head-start admission to 

the theme park rides on select 

mornings. 

 

4. Hollywood 

The famous Hollywood Walk of 

Fame runs along Hollywood 

Boulevard and Vine Street. Here, 

bronze-rimmed stars dedicated 

and laid in the sidewalk represent 

Hollywood’s most recognized faces 

and names.  

The Walk of Fame is just one 

of the attractions that is featured 

in the  two-hour Hollywood Open-

air Bus Tour, along with other top 

landmarks and sights like the   

Hollywood Sign, a cruise down      

Rodeo Drive in Beverly Hills, and 

the Sunset Strip in West Hollywood, 

and a tour through the neighbour-

hoods of celebrity homes. 

 

5. The Hollywood Sign 

The famous hillside Hollywood 

sign is perhaps the most iconic site 

in Hollywood. When the sky is 

clear, the sign is visible from      

several vantage points during the 

day, but that can be a rarity. The 

best way to see the sign is on a 

hike or horseback ride through 

the Hollywood Hills, and the 

guides know right where to go.  

 

6. Santa Monica 

Santa Monica is a unique      

destination that is both chic and 

laid-back, with a population that 

ranges from surfers, skateboar-

ders, and yoga devotees to techies 

and business people. The beauti-

ful stretch of golden sand along 

the coast and the famous Santa 

Monica Pier, with its iconic Ferris 

Wheel, are what most tourists 

come to enjoy, but you can find all 

kinds of experiences in this beach-

front city next to LA. Shoppers will 

find a full range of options, from 

quirky and vintage stores to high-

end boutiques. For a little activity, 

check out the 26-mile bike path 

along the waterfront or wander 

along the Third Street Promenade 

to see street performers. 

 

7. The Original Farmers Market 

and The Grove 

Founded in 1934, this cream-

coloured facility reels in both      

residents and tourists with the 

promise of fresh produce and the 

aroma of ready-to-eat snacks. 

Entry is free, but you’ll want to 

have some cash on hand should 

any of the treats whet your appe-

tite.  

For a more contemporary shop-

ping experience, head to The 

Grove. Here, you’ll find a long list 

of your favourite shopping haunts, 

as well as a variety of dining      

venues, a movie theatre and 

plenty of special events. 

 

8. Venice Beach 

This stretch of golden sand 

and the Venice Beach Boardwalk 

are always thronged with people 

walking, cycling, rollerblading and 

jogging. Eclectic shops and street 

performers of all kinds line the 

walkway. The Skate Park is frequen-

ted by some of the area’s best 

skateboarders.  

At Muscle Beach, people pump 

iron in the hot California sun. 

Food stalls selling everything from 

shaved ice to kettle corn and funnel 

cakes make you feel like you’re 

walking through fair grounds.  

 

9. Beverly Hills 

Opulent estates. Palm-lined        

Rodeo Drive. Lavish hotels and 

stretch limousines. Look around   

Beverly Hills, and it’s no wonder 

this city gets its reputation as an 

international symbol of the ultimate 

in luxury. 

From the galleries and cafes of 

downtown’s Golden Triangle to 

some of the world’s priciest real 

estate in the hills above Sunset 

Boulevard, Beverly Hills lives up 

to its glistening reputation. Get a 

great look at its art, architecture, 

and history on the narrated  

Beverly Hills Trolley Tour.  

There’s culture too. The 

Academy of Motion Picture Arts 

& Sciences offers exhibits and 

screenings. The Wallis Annenberg 

Center for the Performing Arts     

incorporates the city’s 1933 

Beverly Hills post office and its 

rare, restored frescoes into a 

stunning contemporary complex 

with a 500-seat theatre that hosts 

live performances. 

 

10. The Hollywood Museum 

The Hollywood Museum houses 

an extensive collection of Holly-

wood memorabilia, most of which 

focuses on its early years and the 

film industry’s golden age. Several 

of the original makeup studios,      

innovative and ground breaking 

in their time, have been restored 

to their former states for tourists 

to enjoy. 

Classic cinema enthusiasts will 

enjoy the authentic setting and 

appreciate the numerous exhibits 

dedicated to Tinseltown’s greatest, 

from Cary Grant’s Rolls Royce to 

a tribute to Marylyn Monroe.  

 

www.discoverlosangeles.com 

When visiting Beverly Hills, drop 

in on Mike Keilly at The Beverly      

Hills Conference & Visitors Bureau 

(BHCVB). Mike is a Hellenophile 

who is the Visitor Center Concierge. 

BHCVB is the city’s destination 

marketing organization with    

resources for visitors, members 

of the media, and travel trade. It’s 

the perfect place to begin exploring 

the many sites and experiences 

Beverly Hills has to offer. 

Beverly Hills Conference &    
Visitors Bureau, 9400 South 

Santa Monica Boulevard, #102, 
Beverly Hills, CA 90210.  

Tel: (310) 248-1015 
keilly@lovebeverlyhills.com

Hollywood and Los Angeles

My Movie Icons George.M.Georgiou
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Horrible Histories: 

The Movie - 

Rotten Romans 
 

The popular television series 

adored by children of all ages 

makes a giant leap into the 

cinema directed by Dominic Brig-

stocke, who as the title suggests 

sets the action in ancient Rome.  

Nero (Craig Roberts) is now 

emperor thanks to his mother 

Agrippina’s (Kim Cattrall) megalo-

maniac plans. Meanwhile, Roman 

teenage boy called Atti (Sebas-

tian Croft) is prepared to beg, 

borrow or steal an attractive and 

very fashionable pair of sandals 

but unfortunately his scheme fails 

miserably and ends as a soldier 

of Nero’s army in Britannia. There 

the miserable peasants are revolt-

ing against the Romans under the 

leadership of Boudicca (Kate 

Nash)… 

The first half hour is very funny 

with a terrific contribution from 

Derek Jacobi as the stuttering 

Claudius, the role that made him 

famous in the seventies’ television 

series “I Claudius”. But once the 

action reaches gloomy Britain the 

film loses its sparkle with the        

exception of occasional glimpses 

of fun. Lee Mack is effective as 

Decimus, a Roman centurion 

who never misses an opportunity 

to reminisce about his beloved 

country. Croft is very believable 

as the awkward Roman teenager 

who develops an unlikely friend-

ship with Orla (Emilia Jones) a 

feisty Briton aspiring to be a warrior. 

Some of the gags are hit and miss 

but it is still an enjoyable film        

despite the silly songs that belong 

to a different film altogether.  
 

The Current War 
 

Alfonzo Gomez-Rejon, the stylish      

director of AMERICAN HORROR 

STORY and ME AND EARL AND 

THE DYING GIRL, brings to the 

screen a fascinating true story but 

unfortunately it lacks drama and 

tension.  

It is the late 19th century and 

American inventor Thomas Edison 

(Benedict Cumberbatch) begins 

a race against time in order to 

beat industrialist George Westing-

house (Michael Shannon) and be 

the first to bring electricity to the 

world…It is a strong subject with 

superb production values but 

Gomez-Rejon over directs this as 

if it was a superhero blockbuster 

with endless tracking shots and 

fast editing which finally prevents 

his audience from getting involved 

in this story about the War of the 

Currents. 
 

Marianne & 

Leonard: Words 

Of Love 

Nick Broomfield’s excellent 

documentary brings to the surface 

one of the most beautiful and 

heartfelt love stories of modern 

times. Leonard Cohen met       

Marianne Ihlen in the early sixties 

on the idyllic Greek island of 

Hydra before the foreign tourist 

invasion overcrowded Greece. 

The young lovers were part of an 

artist community which included 

writers and musicians.  

Cohen was a writer of novels at 

the time before he hit the big time 

as one of the most important       

musicians of his generation while 

Marianne, the lovely free spirited 

Norwegian became the inspira-

tion of one of Cohen’s best loved 

songs “So Long Marianne”. 

Broomfield was a close friend of 

Marianne’s and a frequent visitor 

to the island at the time, which 

gives him first hand and exclusive 

access to a lot of archive material 

never seen before.  

A deeply moving and soul 

nourishing experience! 

 

Of Fish And Foe 

Andy Heathcote, the director of 

THE MOO MAN, leaves the farms 

of England and travels to the 

north coast of Scotland for this 

controversial documentary about 

traditional fishing methods of wild 

Atlantic salmon.  

The old fashioned practises of 

one family which involves killing 

seals in order to protect their nets 

inevitably causes outrage amongst 

environmentalists. The Sea Shep-

herd activists set camp in this       

remote part of Scotland deter-

mined to expose the activities of 

the Pullars…  

It is a compelling film which 

wisely gives voice to both points 

of view trying to be impartial - the 

Pullars see no harm in carrying 

on their long family fishing            

traditions despite their racist and 

homophobic comments while  

the activists try everything in their 

power to put a stop to these 

atrocities. See it and decide for 

yourselves who is right and who 

is wrong! 

 

The Chambermaid 
  

Mexican actor Lila Aviles makes 

a remarkable directorial debut 

with this sensitive portrait of a 

young maid working in one of  

Mexico City’s most luxurious      

hotels.  

Eve (Gabriela Cartol) is a 24 year-

old single mother who works end-

lessly dreaming of a promotion 

and a better life with her small 

child, whom she hardly sees… 

The whole action takes place 

inside the hotel - in guest rooms, 

corridors, lifts, maintenance rooms 

with occasional glimpses of the 

outside world through the high 

rise windows which highlight Eve’s 

closed in and claustrophobic      

environment.  

Like the recent ROMA another 

welcoming film focusing on a 

hard working class woman very 

much worth seeing! 

 

Are You Proud? 

This essential documentary is 

out in cinemas just in time to    

celebrate Pride and Stonewall as 

well as explore the origins of The 

Gay Liberation Front.  

Director Ashley Joiner examines 

the birth and history behind the 

LGBTQ movement in the UK for 

the last 50 years with rare archive 

material and interviews especially 

with activists who first began the 

movement.  

Amongst the proud celebra-

tions there is also a lot of anger 

against the government’s current 

policy of deporting gay people 

into hostile African and Middle 

Eastern countries. 

 

Die Tomorrow 

This bleak film from Thailand is 

an anthology of short stories 

about the last day of people’s 

lives inspired by newspaper 

headlines.  

Writer, director Nawapol   

Thamrongrathanarit questions a 

group of people on their views 

and fears about death including 

children and a 103 year-old man 

who says: “I look forward to death 

- I don’t know how I managed        

to live this long”. It is a morbid     

subject perhaps an experiment! 

A
lan Strang (Ethan Kai) is a 

confused and troubled       

17-year-old. Aren’t they all 

I hear you shout. Except that the 

manifestation of his particular       

difficulty is an apparent disregard 

for the equine species. He has      

violently taken away the sight of 

six horses in a Hampshire stable. 

Psychiatrist Martin Dysart (Zubin 

Varla) is tasked with uncovering 

his motive. Peter Shaffer’s visceral 

psychodrama, Equus (Trafalgar 

Studio), remains as disturbing 

today as it was when first staged 

in 1973. Inspired by a true story it 

explores the themes of myth,       

devotion and sexual orientation, 

brutally and explicitly.  

Director Ned Bennett has pro-

duced an updated version that      

remains true to the essence, 

bringing to the fore those violent 

fantasies that exist in us all but 

thankfully remain suppressed most 

of the time. The production is sen-

suous and ethereal, epitomised 

by the horses, wonderful physical 

choreography by Shelley Maxwell 

who uses every muscle and sinew 

of the human body, superbly exe-

cuted by Keith Gilmore and Ira 

Mandela Siobhan, to give us an 

extraordinary creation. Imagine the 

best of eighteenth-century artist 

George Stubbs’ remarkable paint-

ings of these magnificent creatures 

brought to life in human form. 

Contrasting this beauty is shrink 

Dysart. Perceptive yet obsessive, 

his preoccupation with Ancient 

Greece has all the elements of a 

man “on the spectrum” but that 

pales into insignificance when 

compared to his recurring dream, 

that of constant child sacrifice      

performed by him in the guise of 

an Aztec priest. Not the kind of 

man one would normally turn to 

for help. Their relationship is one 

of contrasts. A young virile man in 

his prime and a wise and weary 

old codger who seems genuinely 

intimidated by the feral youth, the 

perfect juxtaposition of two worlds. 

Both Kai and Varla give penetra-

ting portrayals and the interplay is 

electric and engrossing. 

A mention too for the sound and 

lighting, created by Giles Thomas 

and Jessica Hung Han Yun respec-

tively, both of which give it additional 

layers of intensity and portent.       

Although most people remember 

the play for the horses and some 

nudity, which is shocking but nec-

essary, this production is worthy of 

the original and will get inside your 

head in a way that theatre can. 

Equine magic. 

Meanwhile Sotira Kyriakides       
is in an olé frame of mind... Gala 

Flamenca (Sadler’s Wells) ended 

as it began, superbly, featuring an 

amazing line-up of Mercedes Ruiz, 

Eduardo Guerrero and María 

Moreno, joined by singer Maria 

Terremoto. The evening could      

not be faulted. Raw emotion and 

ecstasy became tangible through 

music, movement and dance,     

everyone giving their all with no 

holds barred. The intensity was     

irresistible, unavoidable and con-

tagious, the performances surpass-

ing cliché to become universal. 

The dancing beguiled with its ener-

gy, vibrancy and seduction, with 

Ruiz and Guerrero the undeniable 

stars. Ruiz’s use of her flamenco 

dress and shawl as props was 

dazzling. She dexterously waved 

her shawl in, out and around, like 

a toreador’s red cape. Guerrero 

oozed machismo, providing yet 

another reminder why he has been 

hailed the best male flamenco 

dancer of his generation.  

Terremoto’s elegiac singing pulled 

at our heartstrings, whilst the stark 

and moody lighting added to the 

sense that we were immersed in 

a sizzling Andalusian night. Olé! 

While Davit Brexit is less enam-
oured... Flirt With Reality was des-

cribed as modern dance meets 

cutting-edge drone technology, a 

new work by Britain’s Got Talent 

finalists, Another Kind of Blue 

(Peacock Theatre). Sad to report 

it did not live up to expectations. 

Trying to be innovative they have 

changed the style and concept. 

The beginning solo performance 

with drones was original and the 

group performance at the end of 

the evening was great but the rest 

plateaued with no real wow mo-

ments from either the dance or the 

graphics. There were good indivi-

dual performances but it didn’t hang 

together and although the energy 

of the multi-cultural company pleases 

this was a disappointment. The 

talent is there but they need to go 

back to the drawing board. 

Finally, Marina Lazariou loves 
the slow burn… Nowadays every-

body wants it and they want it now. 

Slow down blasmada, sit back 

and enjoy a beautiful and moving 

play. Melly Still’s production of 

Captain Corelli’s Mandolin     

(Harold Pinter Theatre) is a slow 

burn charmer homing in on feisty 

Pelagia, a Greek girl who falls for 

an Italian soldier, Captain Corelli. 

You can almost smell the jasmine 

on Mayou Trikerioti’s inventive set 

dominated by a versatile jagged 

metallic sheet that is atmospheri-

cally lit by Malcolm Rippeth. Humans 

play the animals and Rona Munro’s 

script gets to the heart and soul of 

romance (although the gay love 

affair between Italian soldiers is 

too cursory) and the violence and 

brutality of war. The ensemble cast 

are very engaging and it features 

one of our very best, Eve Polycarpou 

as Drosoula, who brings authenticity 

je garkia diz manas to it all. It comes 

to life after the interval but the first 

half sets everything up so nicely. I 

feel a return trip to Cephalonia 

beckons. 

Equus - 0844 871 7632 

Captain Corelli - 0844 871 7622 

Theatre Reviews 

George Savvides 
Barney Efthimiou

The horse play 

for today 
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I
t is hot and your appetite 

may be a little different. Apart 

from wanting lots of cold drinks 

to cool down and stay hydrated, 

some may find their appetite 

drops but this doesn't mean it is 

a great opportunity to fill up on 

ice cream and sugary drinks. 

Make sure you are really getting 

the nutrients you need, especially  

if you are working out or training 

in some form. I have many 

women that come to my classes, 

struggle with dips in energy 

levels and find it difficult to work 

through their classes. Some tell 

me it may be because they are 

going through the menopause 

or since having their children.  

Eating for hormonal balance 

is important if vitality is important 

to you. I need energy to get me 

through each day and I like to 

do it with a bounce and spring 

in my step, so that I can offer 

the best of myself with vitality 

and support to others.  

Start the day with a good 

breakfast. Remember your      

glycogen levels drop overnight 

and need to be topped up as you 

wake, so breakfast really is the 

most important meal of the day. 

Avoid sugary breakfasts as this 

will slow you down. It will give 

you a quick lift, then a quick drop 

in sugar levels and you will then 

be craving more sugar. So ditch 

any sugar laden cereals and go 

for simple cereals like oatmeal, 

sugar free muesli or bran flakes. 

Always check the ingredients on 

the packaging as often it is added 

to the fruit in the cereal. Have 

cereal and add your own fruit.  

Fancy a proper traditional 

breakfast? Great, just keep it 

clean and lean. Have your lean 

bacon or Turkey rashers fried in 

a spray of olive oil, same for your 

eggs or poach them. Instead       

of sugar laden beans, opt for    

tomatoes and spray fried. Add 

your slices of some toast but 

keep it granary if you can with 

a little spread that is a healthy 

alternative to butter. 

For energy, you really do need 

to eat like an athlete; every 2-3 

hours, something with natural 

sugar like a banana or some fruit 

in between meals is essential     

to maintain natural sugar levels. 

Balance those hormones. Are 

you struggling with a hormonal 

imbalance? If you are struggling 

with the menopause, this can 

play havoc with your energy and 

weight. You can make it easier 

and tackle it with the right food 

to help balance the hormones. 

Many women claim they have 

sailed through it with natural 

nutrition. It has been well docu-

mented that even those women 

who are going through some 

menopausal symptoms such as 

hot flushes and all over the place 

hormones, if they are fit and 

healthy can suffer less with it and 

retain a fit and normal interest of 

sexual activity, easier flushes to 

deal with and less mood swings 

and good general energy level.  

Phytoestrogens balance     

hormones. Best sources are 

soya, chickpeas, lentils, flaxseed, 

broccoli and sprouted lung and 

alfa beans. A simple switch with 

a big added top up on soya has 

been known to really help. Soy 

is rich in isoflavones which are 

plant based molecules with 

oestrogen like activity. A soy rich 

diet is said to have the same 

consequences as an increase 

in oestrogen levels. Men were 

advised not to have too much 

soy foods as they are high in 

phytoestrogens, which are plant 

based substances that copy in 

action the effects of estrogen in 

the body by altering hormonal 

levels and possibly reducing 

testosterone.  

Don’t cut out the carbohydrates 

please. Often people tell me they 

have lost so much weight by 

cutting out the carbs. Cutting out 

bread, potatoes, rice and pasta 

really is not necessary. The body 

needs some good complex carbs 

like potatoes, wholegrain bread, 

rice, etc which are fine energy 

boosters. Have these, just don’t 

laden them with thick rich fatty 

or creamy sauces. A little with 

your other protein source is 

needed. Some vitamins and 

minerals are needed from each 

to work together to work effi-

ciently, hence a balanced diet. 

Remember if you cut out the 

carbs, as soon as you add them 

again, it will seem as though 

you put on weight because carbs 

retain water, unlike protein source. 

So keep a little of the good 

carbs in and your weight won't 

go up and down dramatically. 

Omega 3 fatty acids are       

essential so make sure oily fish 

is in your eating plan - mackerel, 

salmon or sardines are great      

for this. As always, fresh fruit 

and vegetables will give those 

vitamins and natural fibre. 

Eaten whole is better than a 

smoothie, although smoothies 

are fine, especially if your appe-

tite is lacking. 

So with good quality sleep, 

lots of water, along with a great 

eating regime, you should be 

leaping out to enjoy and maximise 

each day.  

Love and Sparkles, 

Samsara x 
 

www.samsarabellydancer.co.uk 

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

Food for vitality

Xclusive! Katerina Neocleous

With temperatures hitting unexpected heights this week, the latest music Xclusive releases 

are hotting up in their own rights! 

 

Renowned singer Natasa Theodoridou storms the summer with her newest release “Mi Mou 

Peis Gia Panta”; a sensual, mid-tempo song that sizzles with passion and showcases the powerful 

and unique voice of one of our most popular Greek singers.  

The track has been embraced by fans far and wide – going viral on Instagram stories with her 

followers singing along, and trending on YouTube with over 1.7 million views!  

Theodoridou is currently in the middle of her #partytour2019 of Greece and Cyprus, performing 

alongside fellow popular artist Stan. With tour dates selling out fast, their summer run still includes 

a further 10 more unique destinations such as Corfu, Agia Anna, Rhodes, Antiparos, Monemvasia, 

Nafplio, Kavala and Patras.  

Theodoridou is well acquainted with the recipe of success and continues to add more hits to her 

illustrious career! “Mi Mou Peis Gia Panta”, composed by Giorgos Sabanis and Eleana Vrahali, 

is released by Heaven Music. 

 

************* 

 

Despina Vandi travels to the “golden” era of Greek cinema with her latest album “To Diko Mou 

Cinema” released by Panik Records!  

Classic tunes revamped and reinvented through the unique interpretation of Ms. Vandi.                  

The 14 track album includes compositions by Thanasis Papathanasiou and Michalis Reppas       

as well as songs from Greek cinema that the successful singer has earmarked as personal                        

favourites!  

The selection of covers includes well-known tracks originally sung by the likes of legends               

Marinella, Rena Koumioti, Tzeni Vanou. 

Album Playlist: 1. Na Me Thimasai 2. S’ agapo 3. Tosa Kalokairia 4. Poia Nihta S’ Eklepse        

5. Thelo Konta Sou Na Meino 6. Xilies Vradies 7. Agori Mou 8. Erota Mou Anepanalipte 9. Ela 

10 Ama Deite To Feggari 11. Apose Klaiei O Ouranos 12. Anapse Kainourgio Mou Feggari 

13. Dose Mou To Stoma Sou 14. Zographismena Sto Xarti 

 

That’s all for now. More entertainment and music news coming soon! 
Until next time…  x Mwah 

 
 

Catch all the latest music Xclusives on Katerina’s Live DJ Show: ‘Young & Connected -               

Scandalous! Two hours of unadulterated Modern Greek hits; 1st for new music, celebrity gossip, 

chart news, interviews and of course listener’s special requests and dedications! Not to mention        

a few surprises along the way! Live on LGR 103.3fm, online at www.lgr.co.uk and DAB Plus, on 

Tuesdays 8-10pm. SCANDALOUS!  

If you would like your CD or event featured or reviewed in Xclusive! contact Katerina via email:  

katsmusiq@gmail.com / Facebook: Katsmusiq / Instagram: @KatNeocleous



Camila Cabello opens up  

about her battle with anxiety 

Camila Cabello has opened up about her struggles with anxiety 

and fighting against her ‘shy’ inner self to come out of her shell in a 

heartfelt series of Instagram posts which have been liked over two 

million times and been praised for their candidness. 

The 22-year-old explained to her 36 million followers that she 

fights a constant battle between her introverted and shy self, and 

the superstar performer within her. 

She wrote: “I feel like my whole life there’s been two Camila’s in 
me. There’s little Camila that is terrified of the unknown, is aware   
of all the ways everything can go wrong...then there’s the other        
Camila. She knows what she wants out of life, is aware of how little 
time I have to let little Camila run the show while time passes by, 
and grabs young me by the hand and forces her out the door.” 

The Havana singer continued: “I went from never wanting to sing 
in front of my family to being addicted to performing, from being too 
anxious to hang out with new people to... still being a little anxious 
but having THE BEST time and making irreplaceable memories.” 

It seems the Cuban pop star has been taking some time to reflect 

on things recently, ever since speculation of a possible romance 

with long time BFF and collaborator Shawn Mendes, as she also 

recently posted a cryptic post about ‘coming back to what your heart 
knows.’ 

Many took the message to be about getting together with Shawn, 

who she has been close friends with since 2014, but have recently 

been spotted kissing and holding hands.

Strictly Come Dancing’s AJ 

Pritchard is enjoying a sun-soaked 

holiday at the  Aldemar Knossos 

Royal hotel on the Greek island 

of Crete with his parents and new 

girlfriend Abbie Quinnen. 

Upon arrival in Crete, AJ,       

pictured with (l-r) Guest Relations 

for Aldemar Knossos Royal Albina 

Prenga, Hotel Manager Michael 

Gasparis and Abbie, said with  

excitement: “Finally I’m on holiday!” 

He praised the hotel saying, 

“We heard the sea breeze every 
morning, and that was priceless! 
We loved the beautiful surround-
ings and the professional staff 
that always smiles, it feels so good 
to have such a warm welcome. 

“We’d love to come back and 
explore this beautiful island. This 
time we just enjoyed escaping 
from the city buzz.” 

www.aldemar-resorts.gr 

Strictly Come Dancing’s 

AJ Pritchard holidays in Crete
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Andrea Georgiou 

Antique reunite 

for one night only 

in Sweden 
 

For the first time in 16 years, 

dynamic duo Helena Paparizou 

and Nikos Panagiotides per-

formed together on stage in 

Gothenburg, Sweden. 

The performance, which took 

place on Saturday 13th July, 

celebrated the 20th anniversary 

of Antique. 

The duo formed in 1999       

and enjoyed European success, 

representing Greece at the      

Eurovision Song Contest with 

Die For You and releasing       

numerous hits including Opa 
Opa, Dinata Dinata, Se Thelo, 
and many more. 

Following their split in 2003, 

Helena pursued a solo music 

career. She returned to the      

Eurovision stage in 2005 with 

the song My Number One and 

made history for Greece by 

winning the contest.  

Despite Helena’s and Nikos’ 

busy schedules, the two still      

remain good friends and decided 

to mark the special occasion by 

coming together for a one off 

unique concert, performing at 

the Swedish music festival          

Vi som älskar 90 talet (Who 
loves the 90s). 

Helena said the performance 

was an opportunity she couldn’t 

refuse: “It felt so right for us to 
take part. We broke through in 
the late 90’s with Antique and I 
really love the 90’s.  

“It was also a great opportu-
nity to meet up with old friends 
in the industry,” she added.



T
he Cypriot Golf Society held their fourth 

event of the year, the Captain’s Cup, on 

Thursday 13th June 2019 at Dyrham park 

Golf Club. There was a fantastic turnout of 64 

members, even though the weather forecast 

looked grim, with rain predicted all day long! 

Captain George Vavs thanked the generous 

sponsor of the day, Mario Symeou of Keyside 

Properties Ltd, and gave a short speech prior to 

the fabulous breakfast provided. 

 Sotiris (Sam) Aristidou, who came in with the 

highest points after 18 holes, 39 points playing 

off a 15 handicap. This was a fantastic achieve-

ment bearing in mind the challenging weather 

conditions. In addition, Sam was runner up at 

last years Captains Cup, so he was a worthy 

winner. 

Dyrham Park Golf Club have to be commended 

for the way they handled the difficult situation of 

calling off the afternoon 18 holes. A generous 

discount was given to all golfers for the overall 

cost of the day and dinner was cancelled at short 

notice. Once again, the service, hospitality and 

attitude of the staff members at Dyrham, was       

exemplary! 

Winner of the Day: Sotiris Aristidou 39pts, 

Runner Up: Alex Constantinou 36pts (countback), 

3rd place: Chris Georgiou 36pts, Longest Drive: 

Mike Falekkos, Nearest to Pin: Philip Demetriou, 

Best Team: Stavros Stavrou, Alex Constantinou, 

Mike Tsangarides, Sam Aristidou.

Michael Yiakoumi
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UK Cypriot ex-boxer  
Chris Evangelou stars in film

Cypriot Golf Society  
Captain’s Cup

D
eadline Films, an award-winning British 

film company, are making a return with 

their new boxing film ‘Shadow Boxer’.  

The short film was filmed at York Hall, Bethnal 

Green on 5th July 2019. The filming took place 

during the halftime of a real boxing event hosted 

by Ring King Events. 

Starring in ‘Shadow Boxer’ is Chris Evangelou, 

a professional boxer turned actor, who is playing 

the lead role of Mason Mendoza.  

Evangelou recently wrapped up filming for the 

latest Guy Richie film and is also the person       

behind the story for ‘Shadow Boxer’. The story 

was further developed by Ross McGowan,            

director and producer of the film, whilst screen-

play itself was written by Craig McDonald          

Kelly. 

Furthermore, James Cosmo, the beloved actor 

known for his roles in Game of Thrones, Brave-

heart, Troy and Highlander, will also be starring 

in Shadow Boxer. 

Speaking to Chris Evangelou about his views 

on the film he said, “A film like this hasn’t been 

done before, filming live in front of a boxing           

audience is one thing – but having to film it all 

within 30 minutes is another. We had to think of 

the shoot as if we were putting on a theatre         

production, and I’m very happy to say that we 

pulled it off! 

“I’ve had this story in my mind for the last few 

years and to see it come to fruition, there is no 

feeling like it. 

“I would like to thank everyone who came to 

support us on the night, Ring King Events for       

having us on their show, Selby Boxing club for 

allowing us to rehearse at their boxing club in 

Tottenham, Boxfit UK for sponsoring the boxers 

fighting kits, the cast of the film; James Cosmo, 

Craig McDonald-Kelly, David Hepburn, Jay         

Rincon, Jade Morris, Semski Ucan and Humzah 

Awan.  

“I would also like to say a massive thank you 

to the crew who were simply amazing throughout 

the whole project.” 

UK Cypriot wins English title

I
 find it ha rd to accept that it has been 8 years 

since we started to follow North London Greek 

Cypriot brothers Makis and Constandinos 

Georgiou’s Karate accomplishments.  

Our first article was back on the 27-7-2011, 

whereby both Cypriot brothers were training hard 

for their black belts in Shotokan Karate. Makis 

grading 1st Dan in 2012 and 2nd Dan in 2014, 

Constandinos grading 1st Dan in 2014. In 2016 

Makis receiv ed Gold first place at the National 

Karate Championships. 

However, due to Karate age restrictions, you 

are not eligible for your next Dan grading until 4 

years after your 2nd DAN grading. Therefore, to 

fill this gap, Constandinos (AKA ‘the Hulk’, Makis 

younger brother) introduced Makis into kickboxing. 

Both brothers split their training with both Karate 

and Kickboxing sports. This led onto Muay Thai.  

Makis (AKA Makis Northside), under the dedicated 

training and supervision of Kru Mat, compet ed in 

over 20 interclubs and won 6 decision fights with 

only one loss. Makis ultimate fight was on Saturday 

13-7-19 against defending Champion ‘Curtis Lion 

Hughes’, the same month as his first article eight 

years ago.  

Makis at 19 is now the British Southern Area 

champion, winning in the first round via TKO. 

 Algeria win Africa cup of nations 

A
lgeria won the Africa Cup of Nations for 

the second time on Friday, the last time 

was in 1999; they did well to hold out when 

a second-minute goal scored by Baghdad          

Bounedjah gave them a 1-0 win over Senegal in 

the final. 

Bounedjah shot took a deflection off Salif Sane 

and went over the head of Senegal goalkeeper 

Alfred Gomis and into the net. 

Algeria, who committed 32 fouls according to 

official match statistics, sat back after that and 

had to scrap for their win in a match that was 

certainly not a classic but was tense and gripping 

throughout. 

Senegal, were awarded a penalty for handball 

in the second half but the decision was revoked 

following a VAR review. 

The final whistle provoked wild celebrations 

among the large contingent of travelling Algeria 

fans as Manchester City Riyad Mahrez lifted the 

trophy . 

Algerians went to the streets celebrating in their 

homeland as well as France and in Finsbury Park, 

north London. 

Our Michael Yiakoumi with Algerian Captain 
Riyad Mahrez



T
he Bees put in their best performance of 

pre-season so far by coming from behind 

to thrash Premier League Crystal Palace. 

Darren Currie’s side found themselves two 

goals behind after just nine minutes but a spirited 

comeback saw the Bees remain unbeaten in      

pre-season. 

 Two goals from David Tutonda and one each 

for Jack Barham, Mo Bettamer and Simeon          

Akinola gave the crowd at The Hive an entertain-

ing evening. 

The Bees fell behind after just three minutes, 

as David Boateng broke into the area and fired a 

powerful strike past Scott Loach. Just six minutes 

later the visitors doubled their lead, as Connor 

Wickham volleyed home from point-blank range 

following a clever Palace corner. 

Barham nearly pulled one back five minutes 

later but his stooping header went narrowly wide 

of the near post after good work from Elliot 

Johnson. 

It was the same combination that created the 

next Bees chance, but Barham could only divert 

his header straight at Stephen Henderson in the 

Eagles goal. 

After 40 minutes Darren Currie’s side were 

given a golden chance to get back into the game, 

as Ephron Mason Clark was brought down in the 

box and the referee didn’t hesitate to point for a 

penalty. Bettamer made no mistake from the spot 

to bring the Bees back into the game. 

Just one minute later, the Bees had the          

equaliser as Bahram converted from Bettamer’s 

low driven cross. Currie’s men found themselves 

level at the break after a spirited first-half fight 

back. The crowd couldn’t have predicted the       

onslaught that was to follow after the break. 

With a minute left on the clock, the Bees made 

it six, as a trialist calmly slotted home, moments 

before the final whistle. The style of football in 

the second half was superb throughout and the 

Bees regularly passed their way through the 

Eagles backline, the score certainly didn’t flatter 

Currie’s spirited side. 

Barnet  FC Chairman Tony Kleanthous      

(pictured above) says that the club has really        

advanced since moving away from Underhill and 

the playing and medical facilities are of a very 

high standard  so much that International teams 

such as Portugal, Brazil and England have trained 

there. 

Although they have had a great pre season its 

trial and error and hope we continue this form 

into the league season which starts on August 

the third 2019 at the Hive with a home game      

versus Yeovil. 

U
K Cypriot Dimitri Yiakoumi from             

Cockfosters, who attended Trent and 

Southgate School and is now living in        

Cyprus and already experiencing coaching Apoel 

U16's, has obtained his UEFA B Licence. 

Dimitri began his football coaching career at 

Omonia Youth coaching U8's and U9's followed 

by two years at Barnet FC coaching U16's. He 

then spent five years  in Boston, USA coaching 

men teams from 10 to 16 years old and women 

from 12 to 16 years old, followed by three years 

at QPR as Lead U9 coach in their Academy         

Development Centre where he also coached  the 

U16's. Dimitri also coached Haringey Borough 

Women’s team. 

Dimitri (left) is pictured with Apoel player            

and captain Nuno Morais who has won nine          

championships with Apoel and also played for 

Chelsea and represented Portugal at U21.

Champions League and  
Europa League

Apollon to play Irish team Shamrock Rovers

H
aving come through the first round           

successfully after penalty shootout drama 

with FC Riga, SSE Airtricity League          

Premier Division winners Dundalk take on Qarabag 

of Azerbaijan this week. 

It will be an extremely tough test for the             

Lilywhites, but if they can cause an upset there, 

a two-legged tie with with either FK Sutjeska of 

Montenegro or Cypriot side APOEL will await. 

Olympiakos snatched a goalless draw at          

Viktoria Plzen on Tuesday in the first leg of the 

second qualifying round of the Champions 

League. 

In its first competitive game of the season the 

Piraeus giant played a decent enough game in 

the Czech Republic, despite the number of            

absentees it had for various reasons, and secured 

a positive result ahead of the second leg in             

Piraeus next week. 

If Olympiakos fails to clear the Viktoria hurdle, 

it will drop to the Europa League where it will 

face Antwerp of Belgium in the competition’s third 

qualifying round. 

Besides PAOK meeting Champions League 

semi finalist Ajax in the third qualifying round of 

the Champions League, the draw in Nyon on 

Monday placed Olympiakos against Turkish 

runner-up Basaksehir. 

In the Europa League AEK Athens has              

advanced  and will play the winner of the pair of 

Hungarian team Honved with Romanian side  

Universitatea Craiova in the third qualifying round. 

In case Aris makes the third qualifying round, 

after facing a home-and-away tie with AEL             

Limassol, it will play the winner of the pairing of 

Molde of Norway and Cukaricki of Serbia. 

Atromitos must deal first with Dunajska          

Stredam, starting this Thursday, before meeting 

the winner of the tie between Legia Warsaw and 

Kuopio of Finland. 

Another two Cypriot teams have made it to the 

second qualifying groups Petrocub 0-1 AEK       

beating Petrocub 1-0 with a goal from Hevel to 

win 2-0 on aggregate and now go on to play        

Bulgarian team Levski Sofia. Apollon beat Zalgiris 

Kaunas 4-0 their goals coming from Zelaya hat 

trick and Szalai to win 6-0 on aggregate and now 

go on to play Irish team Shamrock Rovers. 

The Europa League third qualifying round 

games are scheduled for August 8 and 15. 

The third qualifying round Champions League  

ties are scheduled for 6/7 August and 13 August.

Cyprus U16 Women Basketball 

secure gold medal 

C
yprus Women National 

Team Under 16 in Basket-

ball has secured the gold 

medal in the European Cham-

pionship Third Division. 

The European Championship 

took place in Moldova and the 

Cypriot girls achieved a great 

victory with 75-38 in the Final of 

the tournament against Georgia. 

With the first place in the tour-

nament, U16 National Team  

secured a place in next year’s 

Second Division European 

Championship. 

In this tournament, the Cyp-

riot team beat Scotland with          

64-45, Malta with 65-40, Wales 

with 52-51 and Moldova with 

80-37.

Barnet beat Crystal Palace 6-2

UK Cypriot Dimitri Yiakoumi       
obtains his UEFA B licence

UK Cypriots included in  

Tottenham squad for US tour

Anthony Georgiou Jack Roles

U
K Cypriots Anthony Georgiou and Jack 

Roles have been included in the Tottenham 

squad for their US tour. Both players,     

Cyprus full international Anthony Georgiou and 

Cyprus U23 international Jack Roles, made           

impressive appearances against Juventus in the 

USA. 

They will be both be looking to play in the next 

Tottenham friendly versus Manchester United. 

Anthony was born in London and his grand-

parents origins are from Gypsou, Limassol and 

Kyrenia, Cyprus. He was out on loan to Spanish 

first division team Levante.  

Jack’s father is English and his mother of        

Cypriot origin, her parents hail from Nicosia and 

Famagusta. 

Jack was born and bred in Enfield and attended 

Enfield Grammar School, winning a host of          

trophies while playing for the school football team. 

He also represented the school at cricket and 

athletics and has been at Tottenham since he 

was six. 

Michael Yiakoumi
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The family of 

John Ioannou 
(from Vokolida) 

 would like to thank all who attended 

the funeral on 18.07.2019 . 

Thank you also for the beautiful flowers 

and generous donations which 

amounted to £710 and given to 

Great Ormond Street Children’s Hospital 

(Ref. No. 4096127)

MANY THANKS
Τελούμε την προσεχή Κυριακή 28.07.2019, 

στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, Τown 

Road/Logan Road, London N9 0LP, 

το 6μηνο μνημόσυνο 

της πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας 

συζύγου, μητέρας, γιαγιάς και αδελφής 

 Λουίζας Δαμιανού 
(από Ορμήδια) 

 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν 

τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

 
Ο σύζυγος Βάσος, παιδιά, εγγόνια, δισέγγονα, 

αδέλφια και λοιποί συγγενείς.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Με ανεκπλήρωτη την επιθυμία να είναι ο 

πρώτος, πρώτος δημότης της Αμμοχώστου 

που θα πατήσει την ξανθή άμμο της ελεύ-

θερη, έφυγε από τη ζωή ο Αλέξης Γαλανός, 

που κηδεύτηκε και τάφηκε στην προσφυγιά 

με ένα βαζάκι άμμο από την πόλη του. 

Το τελευταίο αντίο από την πολιτική ηγεσία 

του τόπου, τις τοπικές αρχές, τους φίλους 

και τιμητές του πολιτικού του βίου και κυρίως 

τους Αμμοχωστιανούς, λέχθηκε το απόγευμα 

της Δευτέρα στην εκκλησία της Του Θεού 

Σοφίας όπου τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία 

προϊσταμένου του Μητροπολίτη Κωνστα-

ντίας και Αμμοχώστου Βασιλείου και  παρι-

σταμένου του τέως Μητροπολίτη Κιτίου Χρυ-

σοστόμου. 

Στο φέρετρο που ήταν καλυμμένο με την 

κυπριακή σημαία και τη σημαία του δήμου 

Αμμοχώστου, τοποθετήθηκε δίπλα στο 

σταυρό ένα βαζάκι με άμμο από την κατεχό-

μενη πόλη του Ευαγόρα. 

Στον επικήδειο λόγο ο φίλος του Αλέξη Γα-

λανού τέως Υπουργός Εξωτερικών Ιωάννης 

Κασουλίδης τόνισε πως ο λεγόμενος υπουρ-

γός εξωτερικών Κουντρέτ Οζερσάι ψεύδεται 

ισχυριζόμενος ότι η ε/κ πλευρά απέρριψε τον 

ορισμό εμπειρογνωμόνων για εμβάθυνση 

του λιμανιού της Αμμοχώστου ταυτόχρονα. 

Ο τέως Υπουργός Εξωτερικών διερωτή-

θηκε γιατί τώρα, και μετά από τόσο καιρό, 

επέλεξε να εγείρει το θέμα ο κ. Οζερσάι. 

Αφού σημείωσε πως η δική μας πλευρά 

ουδεμία ένσταση έφερε σε αυτή την παράλ-

ληλη ενέργεια, είπε πως η τουρκική πλευρά 

επέμενε πως η Αμμόχωστος είναι αναπό-

σπαστο μέρος του εδαφικού στο πλαίσιο μιας 

συνολικής λύσης του Κυπριακού. 

Όντως σε όλες τις συζητήσεις, επί όλων 

των σχεδίων λύσης και στις τελευταίες δια-

πραγματεύσεις δεν χωρούσε καμία αμφιβο-

λία ότι η πρώτη προς επιστροφή και παρά-

δοση στους νόμιμους κατοίκους της ήταν η 

Αμμόχωστος κάτι που επιβεβαίωσε και το 

πλαίσιο Γκουτέρες, συνέχισε ο κ. Κασουλί-

δης. 

Αναφερόμενος στον πολιτικό και τον πολι-

τικό βίο του Αλέξη Γαλανού, ο κ. Κασουλίδης 

έκανε λόγο για τον ευπατρίδη δημοκράτη 

που δεν υποτιμούσε τις συνθήκες, αλλά διεκ-

δικούσε. 

Ο λόγος που άρθρωνε είχε χρώμα, δηλαδή 

δεικτηκότητα που διαπερνούσε τα κομματικά 

στεγανά, συνέχισε ο κ. Κασουλίδης.  Αναφε-

ρόμενος στο ήθος του ανδρός υπενθύμισε 

πως ο Αλέξης Γαλανός αποποιήθηκε της 

αντιμισθίας του Βουλευτή.  Σε αυτή την επι-

σήμανση η εκκλησία δονήθηκε από το χει-

ροκρότημα των παρευρισκομένων. 

Ο κ. Κασουλίδης επεσήμανε ακόμα πως 

παρά το γεγονός ότι ο Αλέξης Γαλανός κατέ-

λαβε το δεύτερο πολιτειακό αξίωμα του κρά-

τους, χωρίς έπαρση και με φάρο την αγάπη 

του στην Αμμόχωστο, υπηρέτησε ως δήμαρ-

χος. 

Το τελευταίο αποχαιρετισμό από τους Αμ-

μοχωστιάνους ανέλαβε να απευθύνει ο Αντι-

δήμαρχος Αμμοχώστου Χρύσανθος Ζαννέτ-

τος, ο οποίος αφού αναφέρθηκε στο βίο και 

την πολιτική πορεία του Αλέξη Γαλανού, πα-

ράθεσε τις έντονες προσπάθειες που έκανε  

και τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την 

ανακίνησε διεθνώς του θέματος της επιστρο-

φής της Αμμοχώστου στου νομίμους κατοί-

κους της. 

“Επέλεξες να φύγεις ξαφνικά και απρό-

σμενα”, ανέφερε ο κ. Ζαννέτος που παρα-

φράζοντας ποίηση του Ρίτσου είπε προς τον 

τεθνεώτα Δήμαρχο «σκέψου να επιστρέ-

ψουμε στην Αμμόχωστο και εσύ να λείπεις». 

Ο γιος του Αλέξη Γαλανού, Χρίστος απο-

χαιρετώντας τον πατέρα του είπε πως ένιωθε 

πως ο πατέρας του προσπαθούσε μάταια, 

με διάβασμα και άλλες δραστηριότητες να 

καλύψει το κενό που άφησε ο βίαιος απο-

χωρισμός του από την πόλη του και η προ-

σφυγιά.  Είπε επίσης πως αποτελεί παρη-

γοριά για το γεγονός ότι ο πατέρας του έφυγε, 

αγέρωχος δίπλα στη θάλασσα που υπερα-

γαπούσε. 

Παρέθεσε επίσης πρόσφατη απάντηση 

του Αλέξη Γαλανού στην ερώτηση «τι κατά-

λαβες μετά από τόσες προσπάθειες και την 

πολιτική». Μπορεί να μην κατάφερα να αλ-

λάξω τον κόσμο, αλλά τουλάχιστον κατάφερα 

να μην με αλλάξει ο κόσμος, ήταν η απά-

ντηση του Αλέξη Γαλανού. 

Τον  Πρόεδρο της Δημοκρατίας εκπροσώ-

πησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Σαβ-

βίδης. Παρέστησαν ο Πρόεδρος της Βουλής 

Δημήτρης Συλλούρης, η πρώτη Κυρία Άντρη 

Αναστασιάδη, η Υπουργός Μεταφορών Βα-

σιλική Αναστασιάδου, ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ 

Αβέρωφ Νεοφύτου, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Άντρος 

Κυπριανού, η Αναπληρωτής Πρόεδρος του 

ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου και εκπρό-

σωποι των άλλων κομμάτων, η ηγεσία της 

αστυνομίας, του στρατού, ανεξάρτητοι και 

πολιτειακοί αξιωματούχοι.  

Σαρανταήμερο πένθος  

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η Ολομέλεια του 

Δημοτικού Συμβουλίου συνήλθε σε έκτακτη 

συνεδρίαση της, και αφού τήρησε μονόλεπτη 

σιγή στη μνήμη του εκλιπόντος, αποφάσισε 

ομόφωνα να κηρύξει 40ήμερο πένθος κατά 

τη διάρκεια του οποίου οι σημαίες στα κτίρια 

του Δήμου Αμμοχώστου στη Λεμεσό και του 

Πολιτιστικού Κέντρου στη Δερύνεια θα κυ-

ματίζουν μεσίστιες. 

Είχε μάλιστα αποφασίσει, ότι η κηδεία θα 

τελούνταν με δαπάνη του Δήμου Αμμοχώ-

στου, ότι στα γραφεία του Δήμου Αμμοχώ-

στου στη Λεμεσό, στο Πολιτιστικό Κέντρο 

του Δήμου στη Δερύνεια αλλά και στα Γρα-

φεία της Ένωσης Δήμων στη Λευκωσία θα 

ανοιχτούν Βιβλία Συλλυπητηρίων τόσο για 

τους Κρατικούς Αξιωματούχους όσο και για 

το κοινό, ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Αμμο-

χώστου και το προσωπικό του Δήμου θα πα-

ραστεί σύσσωμο στην κηδεία, ότι τα γραφεία 

του Δήμου και το Πολιτιστικό Κέντρο θα πα-

ραμείνουν κλειστά τη μέρα της κηδείας. 

Αποφάσισε, επίσης, πως στο εγγύς μέλλον 

το Δημοτικό Συμβούλιο θα μελετήσει περαι-

τέρω τρόπους απόδωσης τιμών στον απο-

βιώσαντα Δήμαρχο.

Άμμο από την Αμμόχωστο πήρε στην 
τελευταία του κατοικία ο Αλέξης Γαλανός

ΣΥΛΛΥΠΤΗΡΙΑ 
Η οικογένεια Μωυσή και Μαρούλλας Αδάμου εκφράζουν τα ειλικρινή 
και θερμά τους συλλυπητήρια στους οικείους του Παναγιώτη Φουλή 

που απεβίωσε πρόσφατα.



27      | Πέμπτη 25 Ιουλίου 2019

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

Απεβίωσε στη Λάρνακα την Κυριακή 
21.07.2019, η Φανού Ξυδιά σε ηλικία 
99 ετών. 

Αφήνει 5 παιδιά, εγγόνια, δισέγγονα, 
συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία της έγινε την Τετάρτη 
24.07.2019 από την Εκκλησία του 
Αγίου Λαζάρου και η ταφή στο 
κοιμητήριο του Αγίου Γεωργίου του 
Κοντού στη Λάρνακα. 

 

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ  
Τελούμε την Κυριακή 18.08.2019 στην 
Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, 
Wightman Road, London N8 0LY, το 
65ον ετήσιο μνημόσυνο του 
πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας 
πατέρα Παύλου Ξυδιά. 

Θα προσφερθούν τσάι και εδέσματα 
στο χολ της εκκλησίας. 

Καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη 
τους να παρευρεθούν.  

Τηλέφωνο οικείων: 07903 507 540

Φανού Ξυδιά
(από τον Άγιο Ηλία Αμμοχώστου)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ  
Δήμητρα Dudley 

(από το Welling, Kent)   
Απεβίωσε το Σάββατο 20.07.2019 σε ηλικία 53 ετών. 

Αφήνει τη μητέρα της Θεοδούλα, το σύζυγό της Bob, τον 
αδελφό της Λούκα, τη νύφη της Νίκη, τις αδελφότεκνές της 
Elaine και Άντρια που είναι και βαφτιστικιά της. 

Η κηδεία της θα γίνει την Παρασκευή 02.08.2019 και ώρα 
10πμ από την Εκκλησία του Σωτήρος Χριστού, Woolwich, 
Upper Wickham Lane, Welling, Kent DA16 3AP και η ταφή 
στο κοιμητήριο Hillview του London Borough of Bexley στο 
Memorial Garden Welters, Kent στις 12 το μεσημέρι. 

Η παρηγοριά θα δoθεί στο χολ της Εκκλησίας St Michael’s, 
Upper Wickham Lane, Welling, Kent DA16 3AP στις 2μμ. 

Επιθυμία της Δήμητρας ήταν αντί λουλούδια να γίνονται 
εισφορές για το Greenwich and Bexley Hospice.

† DEATH ANNOUNCEMENT  
Demitra Dudley 

(from Welling, Kent)  

Passed away on Saturday 20.07.2019 at the age of 53. 

She leaves her mother Theodoula, husband Bob, brother 
Luke, sister-in-law Niki, nieces Elaine and Andrea 
(Goddaughter). 

The funeral will take place on Friday 02.08.2019 at 10am at 
The Greek Orthodox Church of Christ the Saviour, Upper 
Wickham Lane, Welling, Kent, DA16 3AP and the burial at the 
London Borough of Bexley, Hillview Cemetery in the Memorial 
Garden Welters, Kent, at 12pm 

The wake will place at 2pm at St Michael’s Church Hall, Upper 
Wickham Lane, Welling, Kent DA16 3AP. 

It is Demitra’s wish that she would prefer donations to 
Greenwich and Bexley Hospice rather than flowers.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ  
Τελούμε την προσεχή Κυριακή 28.07.2019, στην Εκκλησία της Παναγίας, 

Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB, το 13ον ετήσιο μνημόσυνο 

του πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας συζύγου, πατέρα και παππού 

Σάββα Μουζούρη 
(Διερώνα Λεμεσού) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Η σύζυγος Μαρία, τα παιδιά, τα εγγόνια, οι νύφες και ο γαμπρός.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ  

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 28.07.2019, 
στην Εκκλησία των Δώδεκα Αποστόλων, 
Kentish Lane, Brookmans Park, Hatfield, 
Herts, AL9 6NG, το 2ον ετήσιο μνημόσυνο 
της πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας 
μητέρας, γιαγιάς και αδελφής 
 

Ελένης Βαρνάβα 
Πυργούδη 

(από το Λονδίνο) 
 
και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της 
όπως παρευρεθούν. 
 
Παιδιά, εγγόνια, νύφη, γαμπρός, αδέλφια 
και λοιποί συγγενείς. 
 
Τηλέφωνο οικείων: 07931 576 059

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ  

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 28.07.2019, 
στην Εκκλησία του Απoστόλου Βαρνάβα, 
Finsbury Road, Wood Green, London N22 
8PA, η ώρα 10πμ, το 40ήμερο μνημόσυνο 
του πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας 
συζύγου, πατέρα και παππού 
 

Γεώργιου Μιχαήλ 
Βενιζέλου 

(από το Πέρα Χωριό-Νήσου) 

 
και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του 
όπως παρευρεθούν. 
 
Η σύζυγος Γεσθημανή, οι κόρες Πολυξένη 

και Κρίστη, εγγόνια και λοιποί συγγενείς.
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ  
Γρηγόρης Στασή Ολύμπιος 

(από τα Λύμπια)   

Απεβίωσε την Πέμπτη 11.07.2019, ο Γρηγόρης Στασή Ολύμπιος σε 
ηλικία 83 ετών. 

Αφήνει 3 παιδιά: Τάσο, Λίνα και Φροσούλλα, νύμφη Μέλανη, 
γαμπρό Roland, 3 εγγόνια: Aaron, Thomas και Richard, 2 
αδελφούς: Κουμή (Jack) και Χαμπή, την αδελφή του Θεοδώρα, 
συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Τετάρτη 31.07.2019 στις 12 το μεσημέρι 
από την Εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, 69a 
Westow Street, Upper Norwood, London SE19 3RW, και η ταφή στο 
κοιμητήριο St Mary’s Church Hill, Caterham Surrey, CR3 5AR. 

Η παρηγοριά θα δoθεί στο Sacred Heart, Essendene Road, CR3 
5PA 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για το British 
Heart Foundation. 

Τηλέφωνο οικείων: 07947 536 748 / 020 8886 1568

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ  
Θεοδώρα Νικολάου 

(από Ακανθού)   

Απεβίωσε την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019, 

η πολυαγαπημένη μας Θεοδώρα Νικολάου σε ηλικία 

92 ετών. 

Αφήνει δύο αδελφότεκνα στο Λονδίνο, ένα 

αδελφότεκνο στην Κύπρο, συγγενείς και φίλους. 

Η νεκρώσιμος ακολουθία θα γίνει την Τρίτη 

30.07.2019 στις 11.00πμ από την Εκκλησία των 

Αγίων Πάντων, Camden Street, London NW1 0JA. 
 

Η σορός της εκλιπούσας θα μεταφερθεί στην Κύπρο 

για κηδεία και ταφή από την Εκκλησία των Αγίων 

Κωνσταντίνου και Ελένης στη Λευκωσία.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Gregory Stasi Olymbios 
(from Lymbia)   

Passed away on Thursday 11th July 2019 at the age of 83. 

He leaves 3 children: Tasos, Lina and Frosoulla, daughter-in-
law Melanie, son-in-law Roland, 3 grandchildren: Aaron, 
Thomas and Richard, 2 brothers: Koumis (Jack) and Hambis, 
his sister Theodora, relatives and friends. 

The funeral will take place on Wednesday 31.07.2019 at 12:00 
noon at the Greek Orthodox Church of Ss Constantine & Helen, 
69a Westow Street, Upper Norwood, London SE19 3RW and the 
burial at St Mary’s Church Hill, Caterham Surrey, CR3 5AR.  

The wake will take place at Sacred Heart, Essendene Road, CR3 
5PA 

Instead of flowers there will be a donation box for the British Heart 
Foundation. 

Tel: 07947 536 748 / 020 8886 1568

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 28.07.2019, 
στην Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, 

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

της πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας 
μητέρας και γιαγιάς 

 Παναγιώτας Σταυρινού 
(από Ψεματισμένο) 

 
και καλούμε όλους όσοι τιμούν 

τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 
 

Παιδιά: Σταυράκης, Θήσος και Αντρέας, 
νύφη Σταυρούλλα, εγγόνια: Πόλα και Στέλιος, 

και λοιποί συγγενείς. 

 
Μετά τη Θεία Λειτουργία θα προσφερθούν τσάι 

και εδέσματα στην οικία της εκλιπούσας.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

† 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 τη σύντροφό του Sandra, 2 παιδιά: Μαρία και 

Πέτρο, 3 εγγόνια: Αιμίλιο, Σοφία και Αλέξανδρο, τον 

αδελφό Αντρέα, τον γαμπρό του Τάκη - σύζυγο Εύα 

και το σύγαμπρό του Μάκη. 

Η κηδεία του θα γίνει την Τετάρτη 31.07.2019 στις 

12:30μμ από την Εκκλησία του Αγίου Λαζάρου και 

Αποστόλου Ανδρέου, Rutland Road, Forest Gate, 

London E7 8PH και η ταφή στο New Southgate 

Cemetery, Brunswick Park Road, London N11 1JJ. η 

ώρα 2:30μμ. 

Αντί λουλούδια γίνεται έκκληση να γίνονται εισφορές 

για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

† 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 his partner Sandra, 2 children: Maria and 

Peter, 3 grandchildren: Emilio,  Sophia and 

Alexander, brother Andreas, son-in-law Chris-wife 

Eva and brother-in-law Maki. 

The funeral will take place on Wednesday 31.07.2019 

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

Lazarus and St Andrew the Apostle, Rutland Road, 

Forest Gate, London E7 8PH and the burial at New 

Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, London 

N11 1JJ. at 2:30pm.  

Instead of flowers there will be a donation box for 

various charities.

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»
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ  
Γεώργιος Λάμπρου 

(από Πάνω Αρόδες)  

Απεβίωσε τη Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019, ο 
πολυαγαπημένος μας σύζυγος, πατέρας και 
παππούς, Γεώργιος Λάμπρου σε ηλικία 90 ετών. 

Αφήνει τη συζυγό του Μαργαρίτα, την κόρη του, 
τον γιό του και τις οικογένειές τους. 

Η κηδεία του θα γίνει τη Δευτέρα 29.07.2019 στις 
12.30μμ από την Εκκλησία των Δώδεκα 
Αποστόλων, Kentish Lane, Brookmans Park, 
Hatfield, Herts AL9 6NG και η ταφή στο κοιμητήριο 
New Southgate, Brunswick Park Road N11 1JJ 
(Στο τμήμα της Αγίας Σοφίας). 

Η παρηγοριά θα δoθεί στο χολ της Εκκλησίας της 
Αγίας Αικατερίνης, Friern Barnet Lane, N20 0NL. 

Θα υπάρχει κουτί για εισφορές για το Alzheimer’s 
Society.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 
 

Παναγιώτα (Penny) Παναγή  (από το Λονδίνο)  

Απεβίωσε τη Παρασκευή 12.07.2019, η Παναγιώτα 
Παναγή σε ηλικία 62 ετών. 

Αφήνει τις τρεις της κόρες Βασούλα, Χαμπού και 
Χρυστάλλα, τον γιό της Άντρο, 7 εγγόνια, τη 
δισέγγονή της, 3 αδέλφια, συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει την Τρίτη 30.07.2019 στις 
12.00μμ από την Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του 
Βαπτιστή, Wightman Road, London N8 0LY και η 
ταφή στο κοιμητήριο New Southgate, Brunswick 
Park Road N11 1JJ. 

Η παρηγοριά θα δoθεί στο κοιμητήριο και στην 
οικία της εκλιπούσας. 

Αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για το North 
London Hospice. 

Τηλέφωνο οικείων: 07969 726 794

Μη ανακύψαντες ακόμη από το βαρύ πλήγμα του 
θανάτου της πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας 

μητέρας και γιαγιάς 

Πρεσβυτέρας 
Σταυρούλλας Γεωργίου 

(από την Ακανθού) 
 

θέλουμε να ευχαριστήρουμε όλους όσοι 
παρευρέθηκαν στην κηδεία, έκαναν εισφορές για 
φιλανθρωπικούς σκοπούς, κατέθεσαν στεφάνια, 

απέστειλαν συλλυπητήρια μηνύματα ή συμμετείχαν 
με οποιονδήποτε τρόπο στο βαρύ μας πένθος. 

 
NOTE OF THANKS  

We would like to thank all those who attended the 
funeral service, made donations for various char-
ities, sent all the lovely flowers, their condolences 
or participated in any other way to our deep grief. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Τελούμε την προσεχή Κυριακή 28.07.2019, 

στην Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, 

Wightman Road, London N8 0LY, 

το 2ον ετήσιο μνημόσυνο 

της πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας 

μητέρας, γιαγιάς και αδελφής 

Μαρούλλας Χριστοφίδου 
(από την Ομορφίτα) 

 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν 

τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

 
Θυγατέρες: Αναστασία και Ελένη, 

εγγονές: Άντρια, Μικαέλα και Αλέξια, 

αδέλφια, συγγενείς και φίλοι.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
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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


