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Οι επίμονες προσπάθειες είχαν 
αποτέλεσμα στην Κόκκινη Λίμνη, 
ενώ στις έρευνες στη λίμνη Μεμί 
θα γίνουν όλες εκείνες οι ενέργειες 
οι οποίες πρέπει να γίνουν... 
 

Σελ 8

Συνεχίζονται οι έρευνες
Υπέρ της μείωσης των διδάκτρων 
στα αγγλικά πανεπιστήμια τάχθηκε 
η απερχόμενη πρωθυπουργός Τε-
ρέζα Μέι, λέγοντας ότι υιοθετεί τις 
συστάσεις ανεξάρτητης... 
 

Σελ 4

Θέμα διδάκτρων από Μέι
«Οι εκλογές θα γίνουν στις 7 Ιου-
λίου», ξεκαθάρισε ο Α. Τσίπρας 
το βράδυ της Τρίτης, δίνοντας τέ-
λος στα σενάρια που αναπτύχθη-
καν τις τελευταίες ημέρες... 
 

Σελ 9

Στις 7 Ιουλίου οι εκλογές

Άρχισε το 35ο Συνέδριο 
της ΠΣΕΚΑ

σελ 4

Ξεκάθαρο «ΟΧΙ» από Ακιντζί για δύο κράτη

«Συνωστισμός μνηστήρων» 
για την Downing Street

σελ 7

ΣΤΟΥΣ 11 Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΘΩΚΟΥ ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΡΑΜΠ (σελ 3)
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Με την προώθηση των νομοσχεδίων για την άρση 
του εμπάργκο όπλων, τη συνεργασία στην Ανατολική 
Μεσόγειο και τη μη παροχή των αεροσκαφών F-35 
στην Τουρκία στο επίκεντρο, οι αντιπρόσωποι του 
35ου Συνεδρίου της ΠΣΕΚΑ ξεκίνησαν χθες Τετάρτη 
τις επαφές με περισσότερους από 45 σημαίνοντες 
βουλευτές και γερουσιαστές. 

Οι εργασίες του συνεδρίου ξεκίνησαν την Τρίτη με 
χαιρετισμούς των μεγάλων οργανισμών που συμ-
μετέχουν στο συνέδριο, την ομιλία του Επιτρόπου 
Προεδρίας για τα Ανθρωπιστικά Θέματα και τους 
Απόδημους, Φώτη Φωτίου και ενημέρωση από τους 
πρέσβεις της Κύπρου και της Ελλάδας στις ΗΠΑ, 
Μάριο Λυσιώτη και Χάρη Λαλάκου. 

«Κανείς οργανισμός δεν μπορεί να τα καταφέρει 
μόνος του, χρειαζόμαστε για να επιτύχουμε το στόχο 
μας μία ενορχηστρωμένη προσπάθεια, ήταν το μή-
νυμα του προέδρου της ΠΣΕΚΑ, Φίλιπ Κρίστοφερ, 
ο οποίος απέτισε φόρο τιμής στους πρωτεργάτες 
των αγώνων της Ομογένειας μετά το 1974, Αντριου 
Αθενς, Γιώργο Λιβανό, Ευγένιο Ρωσίδη, Άρη Ανάγνο, 
Πολ Σαρμπάνη και Τζον Μπραδήμα, αλλά και άλλους 
αγωνιστές όπως ο Νίκος Μουγιάρης, ο Θεόδωρος 
Σπυρόπουλος κ.α. 

«Η Τουρκία δαπανά πολύ μεγάλα ποσά για δημό-
σιες σχέσεις, ενώ εμείς είμαστε εθελοντές», είπε ο 
πρόεδρος της ΠΣΕΚΑ, που αναφέρθηκε στους στό-
χους του συνεδρίου και στην ανάγκη συνέχισης της 
προσπάθειας. 

Ο Αντι Μανάτος, συντονιστής του λόμπι, είπε ότι 
κάθε ένας από τους τρεις μεγάλους αμερικανοεβραϊ-
κούς οργανισμούς έχει προϋπολογισμό 50 εκατομ-
μυρίων το χρόνο. 

Παραθέτοντας τις θετικές εξελίξεις που υπάρχουν, 
κατονόμασε τις ενεργειακές ανακαλύψεις, τη σχέση 
Ελλάδας και Κύπρου με το Ισραήλ, την αναβαθμι-
σμένη σχέση της Ελλάδας και της Κύπρου με τις 
ΗΠΑ και τη νομοθεσία που έχει κατατεθεί για τη συ-
νεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο. Αναφέρθηκε επί-
σης στη σημασία του νέου νομοσχεδίου για τον προ-
ϋπολογισμό, που εγκρίθηκε την περασμένη 

εβδομάδα από την επιτροπή διάθεσης κονδυλίων 
της Βουλής και προνοεί κονδύλια για τη θεσμοθέτηση 
της σχέσης των ΗΠΑ με την τριμερή συνεργασία Ελ-
λάδας – Κύπρου – Ισραήλ. 

 Ο Πρόεδρος της ΠΟΜΑΚ Ανδρέας Παπαευριπί-
δης ενημέρωσε τους αντιπροσώπους για τις δρα-
στηριότητες γύρω από το Κυπριακό στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, αλλά τα προβλήματα που προκαλεί η αβε-
βαιότητα εξαιτίας της μόνιμης ενασχόλησης των Βρε-
τανών πολιτικών με το Brexit. 

Σημείωσε ακόμη το πρόβλημα με εκλογές Τούρ-
κων σε δημοτικά συμβούλια εξαιτίας των μη ελέγχων 
σε εκλογικούς καταλόγους, στους οποίους έχουν εγ-
γραφεί χωρίς να είναι υπήκοοι, τουρκικής καταγωγής 
άτομα από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ άλ-
λων και τη Βουλγαρία. 

Ο πρόεδρος του Αμερικανο-Ελληνικού Ινστιτούτου 
(ΑΗΙ) Νίκος Λαρυγγάκης εξέφρασε ανησυχία για τις 
συνεχώς κλιμακούμενες απειλές της Τουρκίας σε βά-
ρος της Ελλάδας και της Κύπρου και τις απειλές που 
εγκυμονούν για την ειρήνη και την ασφάλεια στην 
Ανατολική Μεσόγειο. Εξέφρασε ικανοποίηση για τις 
τοποθετήσεις Αμερικανών αξιωματούχων που θεω-
ρούν την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας στην πε-
ριοχή και την Κύπρο στρατηγικό εταίρο και σημείωσε 

ότι πρέπει να μην αποτελούν απλές δηλώσεις αλλά 
να έχουν ουσιαστικό περιεχόμενο. 

Ο εκτελεστικός διευθυντής της ΑΧΕΠΑ, Βασίλης 
Μωσαϊδης μετέφερε το χαιρετισμό της μεγαλύτερης 
ομογενειακής οργάνωσης στο συνέδριο και υπο-
γράμμισε τη σημασία του να είμαστε αποφασιστικοί 
στην ενημέρωση της αμερικανικής κοινής γνώσης 
για το κυπριακό και τα ελληνοτουρκικά. 

Το βράδυ οι αντιπρόσωποι παρευρέθηκαν στη δε-
ξίωση που παρέθεσε προς τιμή τους στην κατοικία 
του, ο πρέσβης της Κύπρου στην Ουάσιγκτον, Μά-
ριος Λυσιώτης. Στην δεξίωση παρευρέθηκε και ο 
Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων 
της Βουλής, Έλιοτ Ένγκελ, ο οποίος τόνισε τις στενές 
σχέσεις που διατηρεί με την Ελληνοαμερικανική Κοι-
νότητα, στα 30 χρόνια που είναι βουλευτής και δια-
βεβαίωσε πως όσο είναι στη θέση του προέδρου θα 
έχει στην καρδιά του τα θέματα που αφορούν την 
συμμαχία της Ελλάδας με τις ΗΠΑ και τη στρατηγική 
συνεργασία Κύπρου – ΗΠΑ. Όσο για την Τουρκία, 
έστειλε σκληρό μήνυμα. 

«Ισχυρίζεται πως είναι μέλος του ΝΑΤΟ, όμως δεν 
συμπεριφέρεται ως μέλος. Οσο για τα αεροσκάφη 
που θέλει να αποκτήσει, ας τα αγοράσει απ’ τη Ρω-
σία. Ποιος νοιάζεται!», είπε. 

Ο Φώτης Φωτίου ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της 
Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων και αναφέρθηκε 
στις επαφές που είχε κατά την επίσκεψή του στην 
Κύπρο, την περασμένη εβδομάδα. 

«Οι Κύπριοι σας αγαπούν γιατί είστε ένας πρα-
γματικός υποστηρικτής της Κύπρου, ιδίως των οικο-
γενειών των αγνοουμένων», είπε. 

Ο Πρόεδρος της ΠΣΕΚΑ Φίλιπ Κρίστοφερ είπε 
απευθυνόμενος στους συνέδρους πως παρά την 
απογοήτευση που νοιώθουν, να είναι υπερήφανοι 
που η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μέλος της Ε.Ε. 
και η σχέση της με τις ΗΠΑ αναβαθμίζεται. 

Ο εκτελεστικός διευθυντής του Συμβουλίου Ελλη-
νοαμερικανικής Ηγεσίας Εντι Ζεμενίδης σε μια συ-
ναισθηματική ομιλία αναφέρθηκε στους πρωτεργάτες 
του αγώνα για την Κύπρο στις ΗΠΑ και ιδιαίτερα 
στον Νίκο Μουγιάρη, ιδρυτή του HALC. 

«Οφείλουμε σ’ αυτούς και στο Νίκο πολλά και πρέ-
πει να εντείνουμε τον αγώνα. Να μην θεωρούμε το 
σημερινό ευνοϊκό κλίμα, λόγω της αρνητικής στάσης 
του Ερντογάν ως δεδομένο», είπε. 

Εντύπωση προκάλεσε η αναφορά του Έντι Ζεμε-
νίδη, ότι την Τρίτη, τα μέλη της Αμερικανο-Εβραϊκής 
Επιτροπής (AJC) προωθούσαν στις επαφές τους με 
μέλη της Βουλής και της Γερουσίας το νομοσχέδιο 
EastMed για τη συνεργασία Ελλάδας – Κύπρου – 
Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο. 

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κυπριακών Ορ-
γανώσεων ΗΠΑ, Κυριάκος Παπαστυλιανού τόνισε 
την ανάγκη επίδειξης πνεύματος ενότητας, ανάλογου 
των κινητοποιήσεων για την επιβολή του εμπάργκο 
στην Τουρκία, το 1974. 

«Ένα άτομο μπορεί να κάνει τη διαφορά, όμως 
όλοι μαζί μπορούμε περισσότερα», τόνισε. 

Χαιρετισμούς επίσης απηύθυναν ο πρόεδρος της 
Νεολαίας της ΠΟΜΑΚ (ΝΕΠΟΜΑΚ) Κρις Τούτον κι 
ο πρόεδρος της ΝΕΠΟΜΑΚ ΗΠΑ, Αργύρης Ελευ-
θερίου.

Ξεκίνησαν οι εργασίες του 35ου Συνεδρίου της ΠΣΕΚΑ
WASHINGTON

ΑΛΛΑ ΠΛΕΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ «ΔΙΑΔΟΧΟ»...

Υπέρ της μείωσης των πανεπιστημιακών 
διδάκτρων η απερχόμενη πρωθυπουργός
Υπέρ της μείωσης των διδάκτρων στα αγγλικά 

πανεπιστήμια τάχθηκε η απερχόμενη πρωθυ-
πουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Τερέζα Μέι, λέ-
γοντας ότι υιοθετεί τις συστάσεις ανεξάρτητης έκ-
θεσης για το θέμα. Η σύνταξη της έκθεσης είχε 
ανατεθεί από την κυβέρνηση στον πρώην χρημα-
τιστή Φίλιπ Άουγκαρ, ο οποίος μεταξύ άλλων προ-
τείνει μείωση του ανώτατου ορίου των ετήσιων 
προπτυχιακών διδάκτρων από 9.250 σε 7.500 λί-
ρες. 

Παράλληλα με αυτή τη μείωση η έκθεση προ-
τείνει την επέκταση της διάρκειας αποπληρωμής 
των φοιτητικών δανείων από 30 σε 40 χρόνια και 
την αύξηση της χρηματοδότησης για την εκπαί-
δευση αποφοίτων μαθητών εκτός πανεπιστημίων, 

όπως σε κολέγια και επαγγελματικές σχολές. 

Η κα Μέι παραδέχθηκε ότι είναι εύλογο το επι-

χείρημα υπέρ της μείωσης των διδάκτρων, σημει-

ώνοντας ότι σε αντίθεση με τον σχεδιασμό σχεδόν 

όλα τα πανεπιστήμια χρεώνουν το μέγιστο ποσό 

διδάκτρων για τα προγράμματα σπουδών που 

προσφέρουν. Παραδέχθηκε επίσης ότι η «η αφαί-

ρεση των επιδομάτων διαβίωσης από τους λιγό-

τερο εύπορους φοιτητές δεν έχει λειτουργήσει». 

Όπως είπε, πιστεύει ότι έχει έρθει η ώρα να επα-

νέλθουν τα επιδόματα αυτά. 

Η κα Μέι τόνισε ότι η απόφαση επί των συστά-

σεων της έκθεσης εναπόκειται πλέον στον όποιο 

διάδοχό της.

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Πρωτοβουλία πολιτών για 
το όνομα του διαδόχου του 
Αρχιεπισκόπου Θυατείρων

Την επιθυμία τους για διαδοχή του Αρχιεπισκοπικού Θρόνου Θυα-
τείρων Γρηγορίου από τον Επίσκοπο Τροπαίου Αθανάσιο, εκφράζει 
μια μεγάλη μερίδα πολιτών και οργανωμένων συνόλων της παροικίας 
μας, που άρχισε ήδη τη συλλογή υπογραφών υποστήριξης. Στο έντυπο 
που έχει ήδη κυκλοφορήσει, αναφέρονται τα εξής: «Οι κάτωθι οργα-
νισμοί, σωματεία, κοινότητες, ιδρύματα και μέλη του ποιμνίου 
της Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας επιθυ-
μούμε όπως ο διάδοχος του νυν Αρχιεπισκόπου κ. Γρηγορίου 
να είναι ο Επίσκοπος Τροπαίου κ. Αθανάσιος ο οποίος άριστα 
γνωρίζει τους ανθρώπους και τις κοινότητες και τα προβλήματα 
τους και έχει την πλήρη εμπιστοσύνη του λαού. Η εκλογή του 
στο θρόνο της Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας 
σίγουρα εγγυάται την ενότητα και συνοχή της ομογένειας στη 
Μεγάλη Βρετανία». 

Εκτενές ρεπορτάζ για το θέμα, στην επόμενη έκδοση της «Π».
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Στους 11 οι επίδοξοι διάδοχοι της Μέι...
ΕΝΤΟΝΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΘΩΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΪ

Το ευρώ κατέγραψε άνοδο έναντι της στερλίνας 
περί τα τέλη της περασμένης βδομάδας, καθώς η 
μάχη για τη διαδοχή της πρωθυπουργού Τερέζας 
Μέι έπληξε τη διάθεση των επενδυτών για τη βρε-
τανική λίρα, που τώρα οδεύει προς τη μεγαλύτερη 
μηνιαία πτώση της έναντι του ενιαίου νομίσματος 
εδώ και δύο χρόνια. 

Περισσότεροι από 10 υποψήφιοι ανταγωνίζονται 
για τη θέση της Μέι αλλά σύμφωνα με τις εταιρίες 
στοιχημάτων φαβορί εμφανίζεται ο Μπόρις Τζόνσον, 
που δηλώνει ότι η Βρετανία θα πρέπει να αποχω-
ρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωσης στις 31 Οκτω-
βρίου, ακόμα και χωρίς συμφωνία επί των όρων 
της αποχώρησης. 

Σύμφωνα με αναλυτές η προοπτική αυτή ωθεί 
τους υποψηφίους να υιοθετήσουν μια πιο σκληρή 
στάση απέναντι στο Brexit, γεγονός που αποδυνα-
μώνει τη λίρα. «Συνεχίζουμε να ανησυχούμε για τη 
στερλίνα και προβλέπουμε ότι θα υποχωρήσει στις 
0,90 έναντι του ευρώ, καθώς η προοπτική ενός νέου 
ευρωσκεπτικιστή πρωθυπουργού δεν αποτελεί καλό 
οιωνό για τις αγορές και είναι σαφώς αρνητική εξέ-
λιξη", ανέφερε ο Πετρ Κρπάτα, αναλυτής συναλλα-
γματικών ισοτιμιών στην ING στο Λονδίνο».

Νέα πτώση της στερλίνας

Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

Η επίσημη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη 
Βρετανία συνέχισε να μονοπωλεί τα πρωτοσέλιδα 
της Τετάρτης. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι το 
βρετανικό Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) θα βρίσκε-
ται "στο τραπέζι" των συνομιλιών για μια εμπορική 
συμφωνία μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ΗΠΑ 
μετά το Brexit, έγραψαν οι εφημερίδες.  

Κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου 
με την Τερέζα Μέι, αμέσως μετά τη συνάντησή 
τους στην Ντάουνινγκ Στριτ, ο πρόεδρος των Ηνω-
μένων Πολιτειών δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη 
να κάνει μια "εξαιρετική" συμφωνία με τη Βρετανία, 
που θα διπλασιάσει ή θα τριπλασιάσει το εμπόριο 
μεταξύ των δύο χωρών. 

«Ο Τραμπ απαιτεί πρόσβαση στη χρηματοδότηση 
του NHS ως τίμημα της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ-
Βρετανίας μετά το Brexit», είναι η ερμηνεία της εφη-
μερίδας i.  

Ο Guardian (05/06) προσθέτει ότι η Mέι προ-
σπάθησε να δώσει εξηγήσεις στον Τραμπ για το 
Εθνικό Σύστημα Υγείας, προτού ο Αμερικανός πρό-
εδρος πει ότι «όλα είναι στο τραπέζι προς διαπρα-
γμάτευση». 

Η Daily Mirror δίνει τη δικιά της ετυμηγορία σχε-
τικά με το σχόλιο του κ. Τραμπ για το NHS. «Κοίταξε 
τη δουλειά σου κ. Πρόεδρε», ο πηχυαίος τίτλος της 

εφημερίδας.  
Η Washington Post επισημαίνει ότι, παρόλο που 

ο πρόεδρος των ΗΠΑ αργότερα εμφανίστηκε να έχει 
αλλάξει γνώμη, τα σχόλιά του σχετικά με το NHS 
έχουν εκνευρίσει τους πολιτικούς και από τις δύο 
πλευρές του πολιτικού φάσματος αγγίζοντας μια από 
τις "πιο ιερές πτυχές της βρετανικής ζωής". 

Η Sun ισχυρίζεται ότι ο κ. Τραμπ προκάλεσε 
"χάος" στην κούρσα για την ηγεσία του Συντηρητικού 
κόμματος με την απόφασή του να συναντήσει τρείς 

από τους υποψηφίους - τον Μπόρις Τζόνσον, τον 
Τζέρεμι Χαντ και τον Μάικλ Γκόουβ - αγνοώντας 
τους άλλους οκτώ. «Ο κ. Τραμπ παραβίασε το δι-
πλωματικό πρωτόκολλο», επισημαίνει η εφημερίδα.   

Παρεμφερής είναι η εκτίμηση και της Huffpost 
UK που γράφει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν σε 
μια "παιχνιδιάρική 
διάθεση" με την 
προσοχή του 
σ τ ρ α μ μ έ ν η 

«στους πιθανούς διαδόχους της 
Τερέζα Μέι».  

Η Daily Mail μας ενημερώνει ότι τον κ. Τραμπ 
"αγνόησε" ο Μπόρις Τζόνσον, το  "φαβορί" για την 
ηγεσία του Συντηρητικού κόμματος. Ο κ. Τζόνσον 
προτίμησε να μιλήσει σε συγκέντρωση περίπου 100 

βουλευτών του Συντηρητικού κόμματος  αντί 
να πάει να συναντήσει τον Αμερικανό πρό-
εδρο στην πρεσβεία των ΗΠΑ.     

Η Mail και η Daily Telegraph υπογραμ-
μίζουν ότι το μήνυμα του κ. Τζόνσον προς 
τους βουλευτές  ήταν ότι η τυχόν περαιτέρω 
καθυστέρηση του  Brexit θα μπορούσε να 
έχει ως αποτέλεσμα στην "εξαφάνιση" του 
Συντηρητικού κόμματος  και ότι ο ίδιος είναι 
ο άνθρωπος που μπορεί «να βάλει τον Νάι-
τζελ Φάρατζ στη θέση του».  

Ο Πάτρικ Μακγκουάϊρ, στον ιστότοπο του 
New Statesman, επισημαίνει ότι αν κρίνει 
κανείς από τους αριθμούς, ο κ. Τζόνσον 
ήταν ο σαφής νικητής των τεσσάρων υπο-
ψηφίων για την ηγεσία των Τόρις που ανέ-
πτυξαν τις θέσεις τους στους βουλευτές, 
αφού φαίνεται πως κατάφερε να «προσελ-
κύσει» αρκετούς περισσότερους απ’ ότι οι 
ανθυποψήφιοί του.

Συνάντηση Τραμπ-Μέι: Όλα στο τραπέζι, ακόμη και το NHS

Ο Yφυπουργός Στέγασης της Βρετανίας Κιτ Μαλτ-
χάουζ έγινε ο δεύτερος υποψήφιος αντικαταστάτης 
της Τερέζα Μέι στην ηγεσία του Συντηρητικού Κόμ-
ματος και της χώρας, που ανακοίνωσε ότι παραιτείται 
από την κούρσα διαδοχής. 

Είχε προηγηθεί το πρωί της Τρίτης ο Υφυπουργός 
Brexit Τζέιμς Κλέβερλι. Πλέον ο αριθμός των επίδο-
ξων για την Πρωθυπουργία, που παραμένουν στη 
μάχη διαδοχής μειώνεται στους 11. 

Ο κ. Μαλτχάουζ απέδωσε την απόφασή του στη 
διάθεση που έχει επιδειχθεί να είναι όσο το δυνατόν 
πιο σύντομη σε διάρκεια η εσωκομματική διαδικασία 
διαδοχής. 

Για τον ίδιο λόγο η Επιτροπή 1922, το όργανο 
που είναι ο θεματοφύλακας του καταστατικού του 
Συντηρητικού Κόμματος, ενέκρινε το απόγευμα της 
Τρίτης αλλαγή των κανόνων διαδοχής. 

Αρχικά, για να μπορεί κάποιο στέλεχος του κόμ-
ματος να είναι υποψήφιο θα πρέπει να έχει τη στή-
ριξη τουλάχιστον οκτώ βουλευτών, αντί μόνο δύο 
που ίσχυε μέχρι τώρα. 

Στην πρώτη ψηφοφορία μεταξύ της κοινοβουλευ-
τικής ομάδας επί όλων των υποψηφίων, για να πε-
ράσει κάποιος στον δεύτερο γύρο θα χρειάζεται να 
έχει πάρει τουλάχιστον το 5% των ψήφων, δηλαδή 
16 ψήφους αυτή τη στιγμή. 

Για να περάσει από τον δεύτερο γύρο θα χρει-
άζεται το 10% των ψήφων, δηλαδή 32 βουλευτές. 
Αν όλοι οι υποψήφιοι έχουν περάσει το όριο, θα 
αποκλείεται αυτός με τις λιγότερες ψήφους. 

Η πρώτη ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί στις 
13 Ιουνίου, αφού θα έχει προηγηθεί η παραίτηση 

της Τερέζα Μέι στις 7 του μήνα. Οι επόμενες ψηφο-
φορίες θα γίνουν στις 18, 19 και 20 Ιουνίου, αν χρει-
αστούν, με την ελπίδα ότι έως τότε θα απομείνουν 
στη διεκδίκηση δύο υποψήφιοι. 

Αυτό το τελικό ζευγάρι θα έχει την ευκαιρία να 

απευθυνθεί επί περίπου ένα μήνα στα σχεδόν 
124.000 μέλη του κόμματος που θα αναδείξουν 
μέσω ψηφοφορίας τον νικητή, πιθανότατα την εβδο-
μάδα που αρχίζει στις 22 Ιουλίου.  
Ανεξαρτητοποιήθηκε η μισή κοινοβουλευτική 

ομάδα του Change UK  
Την παραίτησή τους από το νεοσυσταθέν κόμμα 

Change UK υπέβαλαν οι έξι από τους 11 βουλευτές 
αυτού, μετά από την απογοητευτική επίδοση στις 
πρόσφατες ευρωεκλογές. 

Το κόμμα είχε σχηματιστεί από μετριοπαθείς βου-
λευτές που εγκατέλειψαν το Συντηρητικό και το Ερ-
γατικό Κόμμα, λόγω διαφωνιών επί του Brexit. 

Μεταξύ των παραιτηθέντων περιλαμβάνονται η 
προσωρινή ηγέτιδα του Change UK Χάιντι Άλεν, 
που είχε φύγει από τους Συντηρητικούς και ο Τσούκα 
Ουμούνα, που είχε διαφωνήσει με τον Τζέρεμι Κόρ-
μπιν στους Εργατικούς για την απροθυμία επίσημης 
στήριξης του δεύτερου δημοψηφίσματος στο Brexit. 

Νέα ηγέτιδα του κόμματος είναι η πρώην Συντη-
ρητική βουλευτής Άννα Σούμπρι, που δήλωσε «βα-
θιά απογοητευμένη» από την απόφαση των συνα-
δέλφων της. Πιστεύεται ότι ο λόγος διάσπασης της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος είναι οι δια-
φωνίες για το κατά πόσο το Change UK πρέπει να 
συνεργαστεί με τους Φιλελεύθερους Δημοκράτες, οι 
οποίοι επίσης υποστηρίζουν το δεύτερο δημοψήφι-
σμα για το Brexit και κατάφεραν να αναδειχθούν 
δεύτερο κόμμα στις Ευρωεκλογές. Πολλοί πολιτικοί 
σχολιαστές αναμένουν την ένταξη τουλάχιστον ορι-
σμένων εκ των παραιτηθέντων βουλευτών στις τά-
ξεις των Φιλελεύθερων Δημοκρατών 

Εν τω μεταξύ, ο Έλτον Τζον μίλησε ανοιχτά για τη 
βρετανική κρίση του Brexit, λέγοντας ότι «ντρέπεται» 
για τη χώρα του λόγω των χειρισμών των διαπρα-
γματεύσεων του διαζυγίου του ΗΒ από την ΕΕ. Ο 
τραγουδιστής στη διάρκεια συναυλίας στη Βερόνα 
της Ιταλίας στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας 
του είπε: «Ντρέπομαι για τη χώρα μου για το τι έχει 
κάνει. Έχει συντρίψει τους ανθρώπους». 

«Έχω μπουχτίσει μέχρι θανάτου με τους πολιτι-
κούς, ιδιαίτερα τους Βρετανούς πολιτικούς. Έχω 
μπουχτίσει μέχρι θανάτου με το Brexit. Είμαι Ευρω-
παίος. Δεν είμαι ένας ηλίθιος, αποικιοκράτης, ιμπε-
ριαλιστής, Άγγλος ανόητος»...
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Στην Αγία Πετρούπολη με-
ταβαίνει την Πέμπτη ο 
Υπουργός Εξωτερικών της 
Ελλάδας, Γιώργος Κατρού-
γκαλος προκειμένου να συμ-
μετάσχει στο 23ο Διεθνές 
Οικονομικό Φόρουμ. 

Κατά τη διάρκεια της πα-
ρουσίας του στην ρωσική 
πόλη, ο κ. Κατρούγκαλος θα 
έχει συνάντηση με τον Ρώσο 
ομόλογό του με τον οποίο θα 
συζητήσουν για τις περιφε-
ρειακές και διεθνείς εξελίξεις, 
με έμφαση στα Βαλκάνια, 
την Ανατολική Μεσόγειο και 
τη Συρία. 

Σύμφωνα με την ανακοί-
νωση του ελληνικού Υπουρ-
γείου Εξωτερικών, στο 
πλαίσιο της συμμετοχής του 
στο Φόρουμ, ο Γιώργος Κα-
τρούγκαλος θα αναλύσει ειδι-
κότερες πτυχές της 
ελληνικής εξωτερικής πολιτι-
κής, εστιάζοντας στην πολιτι-
στική διπλωματία, τις 
δυνατότητες εξαγωγής του 
πολιτισμού και τους τρόπους 
προβολής της πολιτιστικής 
κληρονομιάς μιας χώρας σε 
παγκόσμιο επίπεδο. 

Αντιτίθεται στις τουρκικές γεωτρήσεις λέει ο Πρόεδρος
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΕΡΕΖΑ ΜΕΪ

H Πρωθυπουργός της Βρετα-
νίας, Τερέζα Μέι, σε απαντητική 
της επιστολή προς τον Πρό-
εδρο της Δημοκρατίας, Νίκο 
Αναστασιάδη, εκφράζει την 
αντίθεσή της στις σχεδιαζόμε-
νες τουρκικές γεωτρήσεις στην 
κυπριακή ΑΟΖ και αναγνωρίζει 
πλήρως τα κυριαρχικά δικαιώ-

ματα της Κύπρου να εξερευνά 
και να αξιοποιεί τους φυσικούς 
της πόρους, όπως δήλωσε 
απόψε ο Πρόεδρος Αναστασιά-
δης, τονίζοντας πως ίδιος δεν 
δίνει σημασία στις όποιες δηλώ-
σεις έρχονται σε αντίθεση με τη 
θέση αυτή.  

Οι αναφορές του Προέδρου 
της Δημοκρατίας έγιναν σε χαι-
ρετισμό του σε δεξίωση που 
παρέθεσε ο Βρετανός Ύπατος 
Αρμοστής στη Λευκωσία, Στίβεν 
Λίλι, με την ευκαιρία των 93ων 
γενεθλίων της Βασίλισσας Ελι-
σάβετ. Ο Πρόεδρος αναφέρ-
θηκε και στις προκλήσεις στην 
περιοχή της Δένειας, επισημαί-
νοντας τη σημασία διατήρησης 
μιας ήρεμης κατάστασης σε όλο 
το νησί. 

Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης, «οι τελευταίες 
ανησυχητικές εξελίξεις στην κυ-
πριακή ΑΟΖ συνιστούν μια κα-
τάφωρη παραβίαση των 
κυριαρχικών μας δικαιωμάτων 

και του διεθνούς και ευρωπαϊ-
κού δικαίου». 

«Είχα την ευκαιρία να συζη-
τήσω αυτό το πολύ σημαντικό 
ζήτημα αρκετές φορές με την 
Πρωθυπουργό Μέι και θέλω να 
εκφράσω τη βαθιά μου εκτίμηση 
για την πλήρη στήριξη του ΗΒ 
και την απτή αλληλεγγύη του 
προς την Κύπρο όπως εκφρά-
ζεται με σαφήνεια στην επι-
στολή της κ. Μέι ημερομηνίας 
26 Μαΐου 2019, με την οποία 
αντιτάσσεται στις σχεδιαζόμενες 
γεωτρήσεις της Τουρκίας και 
αναγνωρίζει πλήρως τα κυριαρ-
χικά δικαιώματα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας να εξερευνά και να 
εκμεταλλεύεται τους φυσικούς 
της πόρους", σημείωσε. 

«Συνεπώς», τόνισε, «αγνοώ 
και δεν δίνω σημασία σε όποιες 
δηλώσεις που είναι σε αντίθεση 
με τα πιο πάνω από όποιο 
αξιωματούχο του Ηνωμένου Βα-
σιλείου και οι οποίες μπορεί να 
επηρεάσουν αρνητικά τον κοινό 

στόχο της περαιτέρω προώθη-
σης της συνεργασίας μας» 

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης 
υπογράμμισε ακόμη ότι η κατά-
σταση όπως έχει δημιουργηθεί 
στην ΑΟΖ, «αποτρέπει τις προ-
σπάθειές μας να συνεχίσουμε 
τις διαπραγματεύσεις για το κυ-
πριακό πρόβλημα, ειδικότερα 
σε μια περίοδο που ο ΓΓ του 
ΟΗΕ προσπαθεί να δώσει ανα-
νεωμένη ώθηση στη διαδικασία, 
μετά το διορισμό της ειδικής του 
απεσταλμένης Τζέιν Χολ Λουτ». 

Στο σημείο αυτό, ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης επανέλαβε ότι η 
ε/κ πλευρά παραμένει έντονα 
και πραγματικά δεσμευμένη 
στην συνέχιση των διαπραγμα-
τεύσεων στη βάση του πλαισίου 
έξι σημείων που έχει θέσει ο κ. 
Γκουτέρες. 

«Ωστόσο, όλοι εμπλεκόμενοι 
θα πρέπει ξεκάθαρα να καθορί-
σουν κατά πόσον διαθέτουν ει-
λικρινή ετοιμότητα να 
εμπλακούν εποικοδομητικά σε 

ουσιαστικές διαπραγματεύσεις, 
προκειμένου επιτέλους να πετύ-
χουμε τις προϋποθέσεις για την 
επίτευξης διαρκούς ειρήνης».  

Αναφορικά με τις κλιμακούμε-
νες προκλητικές ενέργειες, 
όπως είπε, στην νεκρή ζώνη 
στην περιοχή της Δένειας, ο 
Πρόεδρος Αναστασιάδης σημεί-
ωσε τη σημασία διατήρησης 
μιας ήρεμης κατάστασης σε όλο 
το νησί, προσθέτοντας ότι «στη-
ρίζομαι στην κυβέρνηση του 
Ηνωμένου Βασιλείου σε σχέση 
με τη διατήρηση της ΟΥΝΦΙ-
ΚΥΠ, ώστε να αποφευχθεί οποι-
αδήποτε επιδείνωση της 
κατάστασης που θα είχε αρνητι-
κές επιπτώσεις σε ό,τι αφορά 
την επανέναρξη των συνομιλιών 
για το Κυπριακό».   

Τέλος, ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας αναφέρθηκε στους στε-
νούς παραδοσιακά δεσμούς 
ανάμεσα στις δύο χώρες και 
στους λαούς τους.

Έσοδα 9,δις. δολάρια για την Κύπρο από την εκμετάλλευση «Αφροδίτη»
Έσοδα που υπολογίζονται ότι θα ξεπεράσουν τα 9 δισεκατομμύρια δολάρια σε βάθος 

18ετίας αναμένεται να αποφέρει στην Κυπριακή Δημοκρατία η συμφωνία μεταξύ του κράτους 
και της κοινοπραξίας (Noble Energy, Shell, Delek Drilling) για το κοίτασμα «Αφροδίτη», 
όπως δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης, σήμερα μετά το Υπουργικό 
Συμβούλιο.  

Ο Υπουργός είπε ότι έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις με του αδειούχους του κοι-
τάσματος «Αφροδίτη». Πρόσθεσε ότι σε αυτό το στάδιο οι διαπραγματεύσεις αφορούσαν 
την αλλαγή κάποιων όρων στο συμβόλαιο αναλογικού καταμερισμού, ενώ αυτή τη στιγμή οι 
δύο πλευρές συζητούν το σχέδιο ανάπτυξης και παραγωγής.  

«Αφού ολοκληρωθούν και παρουσιαστούν αυτά τα δύο έγγραφα στο Υπουργικό Συμβούλιο 
θα εκδοθεί μια άδεια εκμετάλλευσης για να μπορέσει το κοίτασμα «Αφροδίτη» να προχωρήσει 
στο σημείο της εκμετάλλευσης. Θεωρούμε ότι είναι μια καλή συμφωνία, υπό τις περιστάσεις, 
με τις εταιρείες, η οποία θα επιτρέψει και στην Κυπριακή Δημοκρατία να κερδίσει σημαντικά 
εμπορικά έσοδα τα οποία υπολογίζονται άνω των 9 δις δολαρίων στα 18 χρόνια ζωής του 
κοιτάσματος και μιλώ πάντοτε με τη μέση τιμή των 70 δολαρίων στο πετρέλαιο», σημείωσε 
ο Υπουργός, κάνοντας λόγο για «πολύ σοβαρά έσοδα».  

Η Κύπρος, είπε, θα γίνει παραγωγός φυσικού αερίου, ενώ σημείωσε ότι το αναθεωρημένο 

συμβόλαιο θα περιέχει πολύ αυστηρές ρήτρες σε ό,τι αφορά την υλοποίηση των όσων 
έχουν συμφωνηθεί. «Και έχουν μπει και συγκεκριμένα ορόσημα, τα οποία οι εταιρείες θα 
πρέπει να σεβαστούν αλλιώς θα μπορούσε να έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις στο συμβό-
λαιο», συμπλήρωσε.  

Ο κ. Λακκοτρύπης εξήγησε ότι τα έσοδα θα είναι κυμαινόμενα και θα εξαρτώνται από τη 
διεθνή τιμή του πετρελαίου, προσθέτοντας πως καθώς δεν μπορεί να προβλεφθεί η διεθνής 
τιμή του πετρελαίου, εξετάστηκαν τρία σενάρια: Ενα χαμηλό σενάριο των 60 δολαρίων το 
βαρέλι, ένα μεσαίο σενάριο των 70 δολαρίων, το οποίο θεωρείται και το επικρατέστερο, κι 
ένα ψηλό σενάριο των 80 δολαρίων.  

Σε ό,τι αφορά τον καταμερισμό των εσόδων, οι όποιες θεωρητικές απώλειες θα προκύψουν 
στη διάρκεια των 18 ετών, οι οποίες θα είναι και περιορισμένες, θα υπερκαλυφθούν από την 
οικονομική δραστηριότητα που θα προκύψει από τις δαπάνες, αφού, όπως υπογράμμισε, 
πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο που θα έχει γίνει στην Κυπριακή Δημοκρατία, με υποδομές 
7,9 δισ., και μέρος αυτής της οικονομικής δραστηριότητας θα περάσει στην τοπική οικονο-
μία.«Έτσι θα έχει πολλαπλά οφέλη η συμφωνία, τόσο εμπορικά, άμεσα οφέλη από τα 
έσοδα, έμμεσα οφέλη από την οικονομική δραστηριότητα, αλλά και γεωπολιτικά οφέλη γιατί 
τσιμεντώνουμε τη σχέση μας και με την Αίγυπτο», σημείωσε ο Γιώργος Λακκοτρύπης.

Συνάντηση Λαβρόφ 
 με  Κατρούγκαλο

ΣΤΙΒΕΝ ΛΙΛΙ

«Η Τουρκία να μην προχωρήσει σε γεώτρηση»
Την έκκληση του Ηνωμένου Βασιλείου προς την 

Τουρκία "να μην προχωρήσει σε γεώτρηση στην πε-

ριοχή", επανέλαβε ο Βρετανός Ύπατος Αρμοστής στην 

Κύπρο, Στίβεν Λίλι, τονίζοντας πως είναι κρίσιμο οι δια-

φορές να επιλύονται μέσω διαλόγου, στη βάση του διε-

θνούς δικαίου και όχι μέσω βίας, στρατικοποίησης ή 

εξαναγκασμού. 

Παράλληλα, μιλώντας σε δεξίωση που παρέθεσε στη 

Λευκωσία για τα 93α γενέθλια της Βασίλισσας Ελισά-

βετ, ο κ. Λίλι επανέλαβε τη στήριξη της χώρας του για 

μια δίκαιη, δημοκρατική κα διαρκή λύση στο Κυπριακό. 

Ειδικότερα, όπως ανέφερε στην ομιλία του, «ως δε-

σμευμένος φίλος και εταίρος του κυπριακού λαού και 

ως εγγυήτρια δύναμη, η Βρετανία συνεχίζει να υποστη-

ρίζει μια δίκαιη, δημοκρατική και διαρκή λύση στο κυ-

πριακό πρόβλημα, έτσι ώστε η Κύπρος να μπορέσει να 

πετύχει την πλήρη δυναμική της ως κέντρο ειρήνης, 

σταθερότητας και ευημερίας στην Ανατολική Μεσό-

γειο». 

«Γι’ αυτό παρακολουθούμε τις πρόσφατες εξελίξεις 

στην Μεσόγειο με ανησυχία», είπε ο κ. Λίλι και συνέ-

χισε: «Πιστεύουμε ότι είναι κρίσιμο για τη σταθερότητα 

στην περιοχή και για την ακεραιότητα του διεθνούς συ-

στήματος που είναι βασισμένο σε κανόνες όπως οι δια-

φορές επιλύονται όχι μέσω βίας, στρατικοποίησης ή 

εξαναγκασμού, αλλά μέσω διαλόγου και σύμφωνα με 

το διεθνές δίκαιο. Έχουμε καλέσει την Τουρκία να μην 

προχωρήσει σε γεώτρηση σε αυτή την περιοχή». 

Ο κ. Λίλι αναφέρθηκε στο Brexit λέγοντας ότι καθώς 

η χώρα του προετοιμάζεται να αποχωρήσει από την ΕΕ 

"είναι δεσμευμένη σε μια πιο στενή και ισχυρή σχέση 

με την Κύπρο, που έχει οικοδομηθεί σε κοινές αξίες και 

συμφέροντα», προσθέτοντας πως αυτό παραμένει η 

κύρια αποστολή της Βρετανικής Υπάτης Αρμοστείας 

στην Κύπρο.

ΑΚΕΛ: Συνέρχεται το 
ΠΓ για συζήτηση 
Ευρωεκλογών

Τις συνεδρίες του Πολιτικού 
Γραφείου και της Κεντρικής, 
Επιτροπής, στις οποίες θα συ-
ζητηθεί το αποτέλεσμα των ευ-
ρωεκλογών καθόρισε το 
ΑΚΕΛ. 

Συγκεκριμένα το Πολιτικό 
Γραφείο θα συνέλθει στις 27 
Ιουνίου και η Κεντρική Επι-
τροπή στις 13 Ιουλίου. 

Σύμφωνα με τον ΓΓ του 
ΑΚΕΛ, υπήρξε ήδη μια πρώτη 
συζήτηση σε επίπεδο Γραμ-
ματείας και αυτή την περίοδο 
ετοιμάζονται τα εσωκομματικά 
έγγραφα σε κεντρικό και επαρ-
χιακό επίπεδο. 

Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα 
κόμματα, τόνισε ο ΓΓ του 
ΑΚΕΛ Άνδρος Κυπριανού, το 
ΑΚΕΛ ζητεί μια εκτίμηση των 
αποτελεσμάτων σε τοπικό επί-
πεδο από τις τοπικές οργανώ-
σεις και στη συνέχεια εκτίμηση 
σε επαρχιακό επίπεδο. 

Οι εκτιμήσεις αυτές μαζί με 
την εκτίμηση σε κεντρικό επί-
πεδο θα συνεκτιμηθούν ενώ-
πιον της Κεντρικής Επιτροπής 
του κόμματος. 
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Ξεκάθαρο «ΟΧΙ» Ακιντζί σε λύση δυο κρατών

Μειωμένες σε σχέση με πέρσι είναι οι αφίξεις τουριστών, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Τουρισμού Σάββα 
Περδίο, ο οποίος σήμερα παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το πλάνο που αφορά όλες τις τουριστικές 
δράσεις που πρέπει να λάβει η Κύπρος για αναβάθμιση του τουριστικού 
της προϊόντος για την επόμενη δεκαετία. 

Παρουσίασε, επίσης, τη νέα δομή του Υφυπουργείου που θα ισχύσει 
από τώρα μέχρι να ολοκληρωθεί η μελέτη στελέχωσής του, η οποία αναμέ-
νεται εντός του 2020.  

Σκοπός της νέας δομής, όπως δήλωσε ο κ. Περδίος μετά το Υπουργικό, 
είναι «να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε όσο πιο σωστά μπορούμε εκμε-
ταλλευόμενοι όλους τους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους της ομάδας 
μας, χωρίς όμως να βάζουμε περισσότερο βάρος στα οικονομικά του Υφυ-
πουργείου και του δημοσίου».  

Ο Υφυπουργός ανέφερε ότι έθεσε στο Υπουργικό την εισήγηση εκ μέρους 
του Υφυπουργείου για το δεκαετές πλάνο δράσεων που αφορούν τον του-
ρισμό. Αυτό το πλάνο αφορά και άυλες δράσεις, αλλά και πιο μακροπρό-
θεσμες δράσεις, εξήγησε. 

«Εμείς αυτό που κάναμε σε συνέχεια των διαβουλεύσεων με τον ιδιωτικό 
τομέα και με όλους τους φορείς του τουρισμού τους τελευταίους μήνες είναι ότι έχουμε συλλέξει όλες τις πλη-
ροφορίες και πιστεύουμε ότι μπορούμε πλέον να τις διαχωρίσουμε και να ζητήσουμε τις απόψεις και άλλων 
Υπουργείων, αφού πολλά θέματα είναι αλληλένδετα», ανέφερε. 

Σύμφωνα με τον Σάββα Περδίο, η πρώτη περίοδος, που είναι βραχυπρόθεσμη, αφορά την περίοδο από 
τώρα μέχρι το 2022, για άυλες δράσεις που είναι εύκολο να υλοποιηθούν, όπως branding, marketing κ.λπ. Η 

επόμενη περίοδος δράσεων είναι η μεσοπρόθεσμη, από το 2023 μέχρι το 2025 και ακολουθεί η μακροπρόθεσμη 
περίοδος από το 2026 μέχρι το 2030.  

Ο κ. Περδίος πρόσθεσε ότι το πλάνο αφορά όλες τις τουριστικές δράσεις 
που πρέπει να λάβει η Κύπρος για αναβάθμιση του τουριστικού της προ-
ϊόντος για την επόμενη δεκαετία. 

Ερωτηθείς για τις αφίξεις τουριστών φέτος, ο κ. Περδίος είπε ότι φαίνεται 
πως θα είναι μειωμένες σε σχέση με πέρσι, παρόλο που ο αριθμός πτήσεων 
είναι αυξημένος, σημειώνοντας ότι υπάρχουν 50 χιλιάδες αεροπορικές 
θέσεις περισσότερες από ό,τι πέρσι.  

Σε ό,τι αφορά τους λόγους της μείωσης, ο Υφυπουργός αναφέρθηκε 
στην πτώση του ρουβλιού, το Brexit, τα προβλήματα της γερμανικής αγοράς 
κ.ά.  

Σημείωσε, ωστόσο, ότι παρόλο που ο ξενοδοχειακός τομέας καταγράφει 
μια μείωση, εντούτοις έχουν προστεθεί κλίνες και έχουν δημιουργηθεί νέες 
ξενοδοχειακές μονάδες. 

 «Δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά για να μειωθεί το αρνητικό φετινό 
κλίμα στις αφίξεις. Πήγαμε δεύτερη φορά φέτος στη Βρετανία και θα πάμε 

και στη Γερμανία, στην Αυστρία στις σκανδιναβικές χώρες και άλλες», για επαφές με στόχο την αύξηση του 
τουριστικού ρεύματος, είπε ο Υφυπουργός, ενώ σημείωσε ότι η Κύπρος έχει ανοιχθεί και σε νέες αγορές στη 
Μέση Ανατολή, σε χώρες όπως ο Λίβανος, η Ιορδανία και η Αίγυπτος.  

Εξέφρασε τέλος την ελπίδα ότι προς το τέλος της χρονιάς θα μπορέσει η Κύπρος να ξεκινήσει την προώθηση 
σε μακρινότερες αγορές. 

 Μειωμένες οι αφίξεις τουριστών 

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΣΤΕΛΝΕΙ Ο ΗΓΕΤΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ   

Ξεκάθαρα μηνύματα με πολλούς αποδέκτες στέλνει ο Τουρκοκύπριος 

ηγέτης Μουσταφά Ακιντζί. Σε μια περίοδο επιβολής στα κατεχόμενα «κυ-

βέρνησης» από δυνάμεις που δεν στηρίζουν τις πολιτικές επανένωσης 

και την ίδια ώρα έχοντας απέναντι του και τον εκπρόσωπο της Ελληνο-

κυπριακής Κοινότητας, τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, να ψάχνεται μεταξύ 

αποκεντρωμένης, άλλως χαλαρής ομοσπονδίας και συνομοσπονδίας 

που οδηγεί σε διχοτομική λύση, ο ηγέτης της Τουρκοκυπριακής Κοινότητας 

διαμηνύει προς κάθε κατεύθυνση ότι όσο βρίσκεται σε αυτό το καθήκον, 

δεν πρόκειται να επιτρέψει λύση δυο κρατών! 

Σε μήνυμα του με την ευκαιρία του Ραμάν Μπαϊράμ, ο Μ. Ακιντζί τονίζει 

ότι το μόνο ρεαλιστικό μοντέλο λύσης που μπορεί να γίνει αποδεκτό από 

όλες τις πλευρές είναι η ομοσπονδιακή λύση, Ακιντζί λέγοντας ότι ο ίδιος 

επέδειξε με μεγάλο ζήλο κάθε προσπάθεια λαμβάνοντας τις απαραίτητες 

πρωτοβουλίες για μια ομοσπονδιακή λύση. 

Ο Μ. Ακιντζί είπε ότι είναι πολύ σημαντικό να μην ξεφύγεις από το 

δρόμο που πιστεύεις ότι είναι ο σωστός και αυτό προσπάθησε ο ίδιος να 

κάνει στο Κυπριακό, με τη σημαντική σε ψήφους στήριξη που είχε πάρει 

από τον κόσμο όταν εξελέγη και την εμπιστοσύνη που του δείχνει ο κό-

σμος αυτός. «Όπως σας υποσχέθηκα και στο πλαίσιο της δικής σας 

έγκρισης, προσπάθησα με όλες μου τις δυνάμεις για να έρθει στο νησί 

μας η ειρήνη και η ευημερία, να μην ζήσουμε ξανά τον πόνο του παρελ-

θόντος».  

Παρ’ όλη αυτή την προσπάθεια, ανέφερε, η διάσκεψη στο Κραν Μο-

ντανά έληξε χωρίς αποτέλεσμα και υποστήριξε ότι για αυτή την αρνητική 

εξέλιξη καθοριστικό ρόλο έπαιξε η στάση της ε/κ ηγεσίας. «Από τότε 

μέχρι σήμερα, σχεδόν δύο χρόνια, έχουμε γίνει μάρτυρες μιας συμπερι-

φοράς κλυδωνισμού της ε/κ πλευράς. Κάποτε μιλούν πίσω από κλειστές 

πόρτες για λύση δύο κρατών, σύμφωνα με πληροφορίες μας, μετά μά-

θαμε ότι λένε “δεν είπαμε κάτι τέτοιο, ίσως συνομοσπονδία”.  

Μετά μπέρδεψαν για τα καλά τα πράγματα μιλώντας την μια για “χα-

λαρή ομοσπονδία” και την άλλη για “αποκεντρωμένη”. Και σαν να μην 

έφτανε αυτό επέδειξαν μια συγκεκαλυμμένη στάση απόρριψης και αμφι-

σβήτησης της πολιτικής μας ισότητας, ως βασικής παραμέτρου».  

Είναι φυσιολογικό απέναντι σε αυτή τη στάση να θεωρείται ότι οι Ε/κ 

πλέον δεν θέλουν τη δημιουργία ενός κοινού οικοδομήματος και να 

υπάρχει απαισιοδοξία, πρόσθεσε ο κ. Ακιντζί λέγοντας ότι αυτοί που -ως 

αποτέλεσμα αυτού του θεωρήματος- απορρίπτουν τις παραμέτρους του 

ΟΗΕ, σέρνονται πίσω από στόχους που δεν μπορούν να πραγματοποι-

ηθούν και ενώ μιλούν για λύση που θα τύχει διαπραγμάτευσης, από την 

άλλη πιστεύουν ότι μπορεί να υπάρξει μέσω διαπραγματεύσεων μια 

φόρμουλα δύο χωριστών, ανεξάρτητων κρατών, «το λιγότερο κοροϊ-

δεύουν τον κόσμο».  

Ο Μουσταφά Ακιντζί σχολίασε και το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών 

λέγοντας ότι για πρώτη φορά τα κόμματα της κεντροαριστεράς και της 

ΑΚΕΛ: H κλεψύδρα της λύσης αδειάζει επικίνδυνα 

Επιβάλλεται η επικέντρωση στην προσπάθεια για επανέναρξη των 
διαπραγματεύσεων στη βάση του Πλαισίου Γκουτέρες 

Οι δηλώσεις του Τουρκοκύπριου ηγέτη κ. Ακιντζί, με τις οποίες απορ-
ρίπτει κατηγορηματικά τη λύση δύο κρατών και συνεχίζει να υποστηρίζει 
τη λύση ομοσπονδίας, είναι θετικές και προς την ορθή κατεύθυνση, 
τονίζει η ηγεσία του ΑΚΕΛ. 

Αναφέρει σε γραπτή δήλωση του ο Εκπρόσωπος τύπου του ΑΚΕΛ, 
βουλευτής Στέφανος Στεφάνου: 

«Αυτές οι δηλώσεις καταρρίπτουν το μύθο που καλλιεργείται από ορι-
σμένους κύκλους ότι όποιος κι αν είναι στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής 
κοινότητας δεν κάνει καμία διαφορά. Είναι φανερό ότι ο κ. Ακιντζί βρίσκεται 
σε διάσταση με τις απόψεις που εκφράζει η δεξιά ψευδοκυβέρνηση στα 
κατεχόμενα, η οποία φαίνεται να τυγχάνει της στήριξης της Τουρκίας. Ο 
κ. Ακιντζί υποστηρίζει λύση ομοσπονδίας, ενώ η δεξιά ψευδοκυβέρνηση 
υποστηρίζει λύση δύο κρατών. 

Ενόψει του γεγονότος ότι ήδη έχουν παρέλθει δύο άγονα χρόνια κι ότι 
επίσης η προσπάθεια για συμφωνία επί των όρων αναφοράς φαίνεται 
να αποτυγχάνει, είναι φανερό ότι η κλεψύδρα της λύσης αδειάζει επικίν-
δυνα. Επιπρόσθετα, δεν πρέπει να διαλάθει της προσοχής μας ότι τον 
ερχόμενο Απρίλιο θα γίνει ψηφοφορία στα κατεχόμενα για την ανάδειξη 
ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας, γεγονός που ενδεχομένως να 
διαμορφώσει νέα αρνητικά δεδομένα.  

Με φόντο αυτά τα δεδομένα δεν υπάρχει άλλη επιλογή πέρα από την 
επικέντρωση των προσπαθειών μας στην επανέναρξη των διαπραγμα-
τεύσεων έτσι όπως καθορίζει ο ΓΓ του ΟΗΕ, κάτι βέβαια που προϋποθέτει 
τερματισμό των τουρκικών προκλήσεων στην κυπριακή ΑΟΖ.  

Για το ΓΓ του ΟΗΕ επανέναρξη των διαπραγματεύσεων σημαίνει συ-
νέχιση από το σημείο που διακόπηκαν στη βάση του Πλαισίου Γκουτέρες 
και διαφυλάσσοντας τις επιτευχθείσες συγκλίσεις. Σ’ αυτό θα πρέπει να 
επικεντρωθεί ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αναλαμβάνοντας συγκεκριμένες 
πρωτοβουλίες χωρίς να θέτει όρους, προϋποθέσεις και ουρές. 

Μόνο έτσι θα τεθούν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη ενώπιον των ευθυνών 
τους και θα υποχρεωθούν να αποκαλύψουν τις πραγματικές τους προ-
θέσεις. Έτσι, είτε θα επιτευχθεί επανέναρξη των διαπραγματεύσεων είτε 
θα αποκαλυφθεί η αδιαλλαξία και ο αρνητισμός αυτών που δεν επιθυμούν 
λύση, η οποία να απελευθερώνει και να επανενώνει την Κύπρο στο 
πλαίσιο μιας δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδίας».  

κεντροδεξιάς δεν έχουν τις μισές έδρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  

Κατά τον κ. Ακιντζί, σε αυτές τις ευρωεκλογές σημειώθηκε και μια ση-

μαντική πρωτιά για την Κύπρο και αυτό ήταν η εκλογή του Νιαζί Κιζίλγι-

ουρεκ στο ΕΚ.  

«Συγχαίροντας τον ίδιο, πιστεύω ότι πρέπει να γίνονται σχόλια γι’ αυτό 

το γεγονός χωρίς να παραβλέπουν τη σημασία αυτού, ούτε και να είναι 

αχρείαστα υπερβολικά. Από μόνο του αυτό το γεγονός είναι χαρακτηρι-

στικό. Ο κ. Νιαζί Κιζίλγιουρεκ είναι ένας αξιόλογος ακαδημαϊκός που εδώ 

και χρόνια ζει στη νότια Κύπρο, εργάζεται εκεί, μιλά και τις δύο επίσημες 

γλώσσες και έχει δεσμούς και με τις δύο πλευρές. Για τα χαρακτηριστικά 

που έχω παραθέσει είναι κάτι μοναδικό. Γι’ αυτόν το λόγο δεν είναι ένα 

παράδειγμα που μπορείς να γενικεύσεις». 
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Η οικονομική ανάπτυξη στα-
διακά επιβραδύνεται, αλλά πα-
ραμένει ισχυρή, ενισχυμένη 
από τους τομείς των υπηρε-
σιών και των κατασκευών, η 
οποία χρηματοδοτείται εν μέρει 
από άμεσες ξένες επενδύσεις, 
αναφέρει το Διεθνές Νομισμα-
τικό Ταμείο σε ανακοίνωση του 
για την Κύπρο. Την ίδια ώρα 
προειδοποιεί για τα μη εξυπη-
ρετούμενα δάνεια. Σύμφωνα 
με το Ταμείο, οι κίνδυνοι απορ-
ρέουν κυρίως από τα ακόμη 
σημαντικά ποσά μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων, την ανάγκη 
για μείωση του δημοσίου χρέ-
ους και οι ενδεχόμενες δημο-
σιονομικές υποχρεώσεις που 
θα μπορούσαν να υπονομεύ-
σουν την οικονομική σταθερό-
τητα και βιωσιμότητα του χρέ-
ους, όπως είναι η εφαρμογή 
του Γενικού Συστήματος 
Υγείας και η εφαρμογή των δι-
καστικών αποφάσεων για επα-
ναφορά των μισθών των δη-
μοσίων υπαλλήλων. 

Ωστόσο, το ΔΝΤ σημειώνει 
πως οι κίνδυνοι από την εισα-
γωγή του ΓεΣΥ θα μπορούσαν 
να μειωθούν με τη σταθερή 
εφαρμογή μεταρρυθμίσεων με 
στόχο να καταστεί ο τομέας της 
δημόσιας υγείας πιο ανταγω-
νιστικός και με την εξασφάλιση 
επαρκούς διαχείρισης των κι-
νήτρων για τους παρόχους και 
τους ασθενείς.

ΔΝΤ: ΓεΣΥ, δικαστικές 
αποφάσεις και... 

διαβατήρια οι κίνδυνοι

Πόλεμο με τις συνδικαλιστικές και κοινωνικές οργανώ-
σεις άνοιξαν και επίσημα ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, ζητώντας, μεταξύ 
άλλων, άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, 
ποινικοποίηση των απεργιών, εισαγωγή εργατών από τρί-
τες χώρες, αυστηρότερη παρακολούθηση των ληπτών 
ΕΕΕ και παραχώρηση φοροελαφρύνσεων προς τις επι-
χειρήσεις. 

Οι εργοδοτικές οργανώσεις ανακοίνωσαν σειρά δρά-
σεων προς την κατεύθυνση της άσκησης πιέσεων σε βά-
ρος των εργαζομένων και την ελάφρυνση των επιχειρή-
σεων. Οι δράσεις τις οποίες προτίθενται να προωθήσουν 
χωρίζονται σε πέντε μεγάλα κεφάλαια. Το πρώτο αφορά 
τη διαχείριση των αποφάσεων του Διοικητικού Δικαστηρίου 
σε σχέση με τους μισθούς και τις συντάξεις στο δημόσιο. 

Όπως αναφέρεται, οι δύο οργανώσεις «απαιτούν»: τρο-
ποποίηση του Συντάγματος, άρση της μονιμότητας των 
δημοσίων υπαλλήλων, επαναφορά του θέματος των με-
ταρρυθμίσεων στο δημόσιο και «διερεύνηση/αξιολόγηση 
του ενδεχόμενου ΚΕΒΕ – ΟΕΒ να υποβάλουν αίτηση πα-
ρέμβασης στη διαδικασία ενώπιον του Ανώτατου Δικα-

στηρίου στην έφεση της απόφασης που αφορά τις απο-
κοπές των απολαβών των δημοσίων υπαλλήλων, με στόχο 
την εκπροσώπηση των Οργανώσεων ως ενδιαφερόμενα 
μέρη». Το δεύτερο κεφάλαιο αφορά την «ανεπάρκεια και 
απροθυμία των υφιστάμενων ανέργων να καλύψουν τρέ-

χουσες ανάγκες» και οι εργοδοτικές οργανώσεις ζητούν: 
ένταξη των φοιτητών τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας, 
τροποποίηση της υφιστάμενης στρατηγικής απασχόλησης 
αλλοδαπών (σ.σ.: ώστε να δοθεί άδεια για την εισαγωγή 
εργατών από τρίτες χώρες), επανασχεδιασμό και επανα-
προκήρυξη σχεδίων του Υπ. Εργασίας και της ΑΝΑΔ και 
αυστηρότερη παρακολούθηση των δικαιούχων του ΕΕΕ. 

Το τρίτο κεφάλαιο αφορά τη νομοθετική ρύθμιση του δι-
καιώματος της απεργίας, ώστε να διασφαλιστεί πως «η 
άσκησή του θα είναι η έσχατη λύση και ότι στη διάρκειά 
του δεν θα απειλείται η ζωή, η υγεία, η ασφάλεια ή η ευη-
μερία μέρους ή όλου του πληθυσμού και φυσικά ότι η οι-
κονομία δεν θα τελεί υπό ομηρία». 

Το τέταρτο κεφάλαιο αφορά την παραχώρηση ελαφρύν-
σεων προς τις επιχειρήσεις όπως: κατάργηση της εργο-
δοτικής εισφοράς στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής ύψους 
2%, μείωση της εισφοράς των εργοδοτών στα Ταμεία Πλε-
ονάζοντος Προσωπικού και Προστασίας Δικαιωμάτων των 
Εργοδοτουμένων σε περίπτωση Αφερεγγυότητας του Ερ-
γοδότη από 1,2% στο 0,6%, μείωση φόρου άμυνας κ.ά.

Απαιτούν ποινικοποίηση απεργιών και «εισαγωγή» εργατών
«ΠΟΛΕΜΟ» ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΑΝΟΙΞΑΝ ΟΕΒ ΚΑΙ ΚΕΒΕ

Οι επίμονες προσπάθειες είχαν αποτέλεσμα 
στην Κόκκινη Λίμνη, ενώ στις έρευνες στη λί-
μνη Μεμί θα γίνουν όλες εκείνες οι ενέργειες 
οι οποίες πρέπει να γίνουν, λαμβάνοντας 
υπόψη δυσκολία και επικινδυνότητα, δήλωσε 
ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Αν-
δρέας Αγγελίδης, σε σχέση με την υπόθεση 
δολοφονιών του 35χρονου καθ’ ομολογία κατά 
συρροή δολοφόνου. 

Ο προχθεσινός εντοπισμός της βαλίτσας 
με την ανθρώπινη σορό είναι μια σημαντική 
εξέλιξη, είπε και σημείωσε πως “προτεραι-
ότητα είναι να εξακριβωθεί η ταυτότητα μέσα 
από τις επιστημονικές εξετάσεις”. 

Πρόσθεσε ότι το όλο ανακριτικό έργο αξιο-

λογήθηκε εκ νέου από τους ανακριτές της 
υπόθεσης, με γνώμονα ότι σήμερα ο 
35χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί ενώ-
πιον του δικαστηρίου για να ζητηθεί 7ο διά-
ταγμα προσωποκράτησής του. 

Κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα για 
προσπάθεια εντοπισμού τριών γυναικών 
που φέρεται να είχε συνομιλία μαζί τους ο 
35χρονος σε διαδικτυακή πλατφόρμα, ο εκ-
πρόσωπος της Αστυνομίας είπε πως “για 
όσα πρόσωπα έχει διαπιστωθεί ότι γνώρι-
ζαν κάτι ή είχαν συνομιλίες με το συγκεκρι-
μένο πρόσωπο ή έχει προκύψει κάτι μέσα 
από τις καταθέσεις, θα κληθούν να δώσουν 
κατάθεση”.

Συνεχίζονται οι έρευνες στη Λίμνη Μεμί για την μικρή Σιέρρα
Ένταση σημειώθηκε χθες 

το απόγευμα στον κυκλικό 

κόμβο έξω από το Προεδρικό 

Μέγαρο, όπου πραγματοποι-

ήσε εκδήλωση διαμαρτυρίας 

ο Σύνδεσμος Κατόχων Τρα-

πεζικών Αξιογράφων. 

Τα πνεύματα άναψαν όταν 

αστυνομικός ήρθε για να τους 

συμβουλεύσει για την ασφά-

λεια τους να μην αποκλείσουν 

το δρόμο και άρχισαν φωνές.

Ένταση έξω από 
το Προεδρικό
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Έφυγε χθες σε ηλικία 85 
ετών ένας από τους πιο ση-
μαντικούς ανθρώπους στο 
χώρο του ελληνικού Τύπου και 
των εκδόσεων, ο Χρήστος 
Σιαμαντάς. Ένας παραδοσια-
κός εκδότης που συνέδεσε το 
όνομά του με τρεις ημερήσιες 
εφημερίδες, την Ελευθεροτυ-
πία, τη Μεσημβρινή και την 
Επικαιρότητα. Γεννήθηκε το 
1934 στη Μακύνεια Ναυπα-
κτίας, πήγε στην Αθήνα και 
από το 1957 ασχολήθηκε με 
τις εκδόσεις βιβλίων ιδρύοντας 
τον Εκδοτικό Οίκο «Ελληνική 
Μορφωτική Εστία» (αργότερα 
μετονομάστηκε σε «Μορφω-
τική Εστία»). Εξέδωσε σημα-
ντικά βιβλία όπως τα απομνη-
μονεύματα των Ουίνστον 
Τσόρτσιλ και Σαρλ Ντε Γκωλ. 

Το επόμενο μεγάλο βήμα 
του ήταν η έκδοση της «Ελευ-
θεροτυπίας».

«Έφυγε» ο Χρ. Σιαμαντάς

Τα παιδιά του 
υποπλοίαρχου 
Παπαδόπουλου 

«υιοθέτησε» η Βουλή
Ομόφωνα η Ολομέλεια της 

Βουλής έκανε δεκτή την, επί-
σης, ομόφωνη απόφαση της 
Διάσκεψης των Προέδρων, 
μετά από σχετική εισήγηση 
του προέδρου του Σώματος, 
Νίκου Βούτση, να «υιοθετή-
σει» και να στηρίξει οικονομικά 
το Κοινοβούλιο από τον προ-
ϋπολογισμό του, τα τέκνα του 
ήρωα υποπλοίαρχου του λι-
μενικού, Κυριάκου Παπαδό-
πουλου, που έφυγε από τη 
ζωή, και ο οποίος είχε σώσει 
με το πλήρωμά του πάνω από 
5.000 πρόσφυγες στα νησιά 
του Αιγαίου.

Η Ελλάδα εξελέγη ομοφώ-
νως στην προεδρία της Περι-
φερειακής Επιτροπής για την 
Ευρώπη για τη διετία 2019-
2021, μετά από ψηφοφορία 
40 συνολικά κρατών μελών 
του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Τουρισμού (Π.Ο.Τ.), στην 64η 
συνάντηση στο Ζάγκρεμπ της 
Κροατίας. Με την εκλογή της 
Ελλάδος στην προεδρία της 
Επιτροπής για την Ευρώπη 
του Π.Ο.Τ., το υπουργείο Του-
ρισμού εκπληρώνει με συντο-
νισμένες ενέργειες τον στρα-
τηγικό στόχο να αποκτήσει η 
Ελλάδα περισσότερο ενεργό 
και ουσιαστικό ρόλο στους διε-
θνείς θεσμούς και φορείς για 
τον τουρισμό, και να έχει 
ισχυρή παρουσία και εκπρο-
σώπηση στο εξωτερικό. 

Ταυτόχρονα όμως, επιβε-
βαιώνεται η εξέχουσα θέση 
της Ελλάδας αφενός ως πα-
γκόσμιου ελκυστικού προ-
ορισμού, αφετέρου ως καλό 
παράδειγμα στρατηγικού σχε-
διασμού.

Η Ελλάδα στην 
προεδρία επιτροπής 

του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Τουρισμού

Ευρεία επικράτηση της ΝΔ σε δήμους και περιφέρειες

ΕΝΤΟΝΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ

Οι επικείμενες εθνικές εκλογές και η ήττα του ΣΥ-
ΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές, βρέθηκαν στο επίκεντρο 
της συνέντευξης που παραχώρησε ο υπουργός Με-
ταναστευτικής Πολιτικής, Δημήτρης Βίτσας, στον Ρ/Σ 
NEWS 24/7. Βασικό ερώτημα των εκλογών είναι 
«ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα και με ποιο σχέδιο», 
είπε ο κ. Βίτσας, ενώ ανέφερε ότι ο πολίτης θα επι-

λέξει το καλύτερο σχέδιο και θα αναλάβει και την ευ-
θύνη της επιλογής αυτής. Ερωτηθείς για τα αίτια του 
αποτελέσματος των ευρωεκλογών, ο υπουργός απέ-
δωσε την ήττα στη δυσαρέσκεια και την κόπωση 
του κόσμου και, κυρίως, της μεσαίας τάξης, καθώς, 
σύμφωνα με τον κ. Βίτσα, δεν υπήρχε αρκετός χρό-
νος να αποτυπωθούν τα θετικά μέτρα στην καθημε-
ρινότητα των πολιτών. Ένας ακόμη λόγος, όπως 
είπε ο υπουργός, είναι ότι η κυβέρνηση δεν ήταν 
πιο αποφασιστική σε ορισμένα θέματα. «Ίσως θα 
έπρεπε να επιχειρήσουμε πιο τολμηρά», ανέφερε 
χαρακτηριστικά. Επιπλέον, ο υπουργός, μίλησε και 
για κάποια φαινόμενα εξουσιαστικών συμπεριφορών 
που -κατά τον ίδιο- σε άλλες περιόδους δεν θα δινό-
ταν μεγάλη σημασία, αλλά -όπως είπε- το μιντιακό 
κατεστημένο «πόνταρε» σε αυτά.

Δ. Βίτσας: «Η ΝΔ αρνείται το ντιμπέιτ»

Ρηματική Διακοίνωση επέδωσε το απόγευμα της Τρίτης η Αθήνα 
στο γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών, με την οποία καλείται το 
Βερολίνο να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις για την επίλυση του 
ζητήματος των αξιώσεων της Ελλάδας από τη Γερμανία για την 
καταβολή πολεμικών επανορθώσεων και αποζημιώσεων από τον 
Πρώτο και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Την Ρηματική Διακοίνωση επέδωσε ο Πρέσβης της Ελλάδας 
στο Βερολίνο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ελληνικού υπουρ-
γείου Εξωτερικών, η ενέργεια αυτή λαμβάνει χώρα σε συνέχεια 
της σχετικής συζήτησης που έγινε σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών 
στην ελληνική Βουλή και της σχετικής απόφασης που ελήφθη, 
λαμβάνοντας υπ΄όψιν το Πόρισμα – Έκθεση της Διακομματικής 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την διεκδίκηση των γερμανικών 
οφειλών προς την Ελλάδα. 

Σημειώνεται ότι, οι ελληνικές αξιώσεις αφορούν αποζημιώσεις 
και επανορθώσεις για ζημίες που υπέστη η Ελλάδα και οι πολίτες 
της κατά τον Πρώτο και Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, για πολεμικές 
αποζημιώσεις για τα θύματα και τους απογόνους των θυμάτων 
της γερμανικής Κατοχής, την αποπληρωμή του Κατοχικού Δανείου 
και την επιστροφή των λεηλατηθέντων και παράνομα αφαιρεθέντων 
αρχαιολογικών και άλλων πολιτιστικών αγαθών. 

«Η ελληνική κυβέρνηση καλεί τη γερμανική κυβέρνηση σε δια-
πραγματεύσεις  για την έμπρακτη ικανοποίηση των συγκεκριμένων 
αξιώσεων, η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία για τον ελληνικό λαό, 
ως ζήτημα ηθικό και υλικό», αναφέρει του ελληνικό ΥΠΕΞ.

Ρηματική Διακοίνωση της Αθήνας 
στη Γερμανία για τις πολεμικές 

επανορθώσεις και αποζημιώσεις 

«Οι εκλογές θα γίνουν στις 
7 Ιουλίου», ξεκαθάρισε ο Α. 
Τσίπρας το βράδυ της Τρίτης, 
δίνοντας τέλος στα σενάρια 
που αναπτύχθηκαν τις τελευ-
ταίες ημέρες για παράταση 
της ημερομηνίας προκήρυξης 
εθνικών εκλογών. Σημείωσε 
ότι την προσεχή Δευτέρα θα 
μεταβεί στον Πρόεδρο της Δη-
μοκρατίας, προκειμένου να 
ζητήσει τη διάλυση της Βου-
λής και την προκήρυξη πρό-
ωρων εκλογών, ενώ παράλ-
ληλα υποστήριξε ότι «είναι η 
πρώτη φορά σε πανευρω-
παϊκό επίπεδο που ένας 
πρωθυπουργός λαμβάνει το 
μήνυμα μετά από ευρωπαϊκές 
εκλογές».

Σημαντική πολιτική νίκη για τη Νέα Δημο-
κρατία σηματοδότησαν τα αποτελέσματα του 
δεύτερου γύρου των εκλογών τοπικής αυτο-
διοίκησης στην Ελλάδα, με το κόμμα της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης να κερδίζει 12 από τις 
13 περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας. 

Στο επίπεδο των δήμων, ο Κώστας Μπα-
κογιάννης επικράτησε με μεγάλη διαφορά 
στον Δήμο της Αθήνας, καταγράφοντας πο-
σοστό 65,24% έναντι του ανθυποψηφίου του 
Νάσου Ηλιόπουλου, ο οποίος έλαβε ποσοστό 
34,76%. Στον Δήμο Θεσσαλονίκης, εξελέγη ο 
ανεξάρτητος υποψήφιος Κωνσταντίνος Ζέρ-
βας, ο οποίος, μολονότι προέρχεται από τον 
χώρο της Νέας Δημοκρατίας, δεν αποτέλεσε 
την επίσημη επιλογή του κόμματος της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης που έδωσε το χρίσμα 
στον Νίκο Ταχιάο. Στον Δήμο Πειραιά εξελέγη 
ο νυν δήμαρχος Γιάννης Μώραλης. 

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, 
ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, 
προέβη σε δηλώσεις, σημειώνοντας ότι οι 

υποψήφιοι του ΣΥΡΙΖΑ έδωσαν «μια μάχη 
πολιτικού πολιτισμού και υπερασπίστηκαν τις 
ιδέες τους με δυναμισμό και αξιοπρέπεια». 

Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, έχει με-
γάλη σημασία να ξέρεις να κερδίζεις αλλά να 
ξέρεις και να χάνεις. Και το σημαντικότερο είναι 

να σηκώνεσαι πάλι όρθιος και να παλεύεις», 
ανέφερε ο κ. Τσίπρας, υπογραμμίζοντας ότι ο 
ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει τώρα τις δυνάμεις του 
«για να δώσει τη μητέρα των μαχών που είναι 
οι εθνικές εκλογές». 

Συγχαίροντας όλους τις εκλεγέντες Περιφε-
ρειάρχες και Δημάρχους, ο κ. Τσίπρας τόνισε 
ότι θα πρέπει «τώρα όλοι να αγωνιστούν για 
να κάνουν καλύτερες τις πόλεις και τις περι-
φέρειες, τις τοπικές κοινωνίες». Παράλληλα, 
αναφέρθηκε στο σύστημα της απλής αναλο-
γικής, το οποίο εφαρμόστηκε για πρώτη φορά 
σε αυτοδιοικητικές εκλογές της χώρας, υπο-
γραμμίζοντας ότι το νέο αυτό θεσμικό σύστημα 
προβλέπει «τη συνεννόηση, τη συνεργασία 
και την προγραμματική σύγκλιση». 

«Οι πολιτικές αντιπαραθέσεις είναι γνωστές, 
οι πολιτικές αντιθέσεις είναι γνωστές και αυτές 
δεν θα αλλάξουν στα νέα περιφερειακά και 
δημοτικά συμβούλια. Όμως πιστεύω ότι θα 
δοθεί μια δυνατότητα, όπου υπάρχει κοινός 
στόχος, για συλλογικές αποφάσεις.»

........

Για μια τελευταία θλιβερή παράσταση της κυβέρ-
νησης Τσίπρα κάνει λόγο ο Βασίλης Κικίλιας, ανα-
φερόμενος στις τροπολογίες που έρχονται στη 
Βουλή τις τελευταίες μέρες. 

Σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ο το-
μεάρχης 'Αμυνας της ΝΔ τόνισε πως «στο Υπουρ-
γείο Εθνικής 'Αμυνας, στη Βουλή των Ελλήνων, 
στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, στο ΣΔΟΕ, στο 
Υπουργείο Παιδείας και όπου 
μπορούν, ρουσφετολογούν 
αγρίως για τους κομματικούς 
τους εγκάθετους, φίλους και 
γνωστούς, αγνοώντας την 
πλειοψηφία των Ελλήνων», 
προσθέτοντας πως παρά το 
γεγονός ότι έπειτα από 4,5 
χρόνια, ο ελληνικός λαός απά-
ντησε δύο φορές στον κ. Τσί-
πρα, ο πρωθυπουργός και η 
κυβέρνησή του δεν πήραν το μήνυμα, μιας και συ-
νεχίζουν με αμείωτους ρυθμούς να κάνουν τα ίδια, 
όπως λέει. «Παίζει με το μέλλον των οικογενειών 
μας και της νέας γενιάς που προσπαθεί να έχει ένα 
δίκαιο μέλλον στη χώρα και να μη φεύγουν οι νέοι 
μας στο εξωτερικό και διορίζει όσους μπορεί ρου-
σφετολογώντας ασύστολα και υποτιμώντας τη νοη-
μοσύνη της ελληνικής κοινωνίας» δήλωσε για τον κ. 
Τσίπρα, ο Βασίλης Κικίλιας. 

Αναφερόμενος στις εκλογές της 7ης Ιουλίου, ο το-
μεάρχης 'Αμυνας της ΝΔ είπε πως ο Κυριάκος Μη-

τσοτάκης ζητά ισχυρό μήνυμα στην κάλπη σημει-
ώνοντας πως μιλά οριζόντια σε ολόκληρη την ελλη-
νική κοινωνία, σε αυτούς που μας ψήφιζαν και αυ-
τούς που δεν μας ψήφιζαν. «Όλοι καταλαβαίνουν 
ότι η σημερινή κατάσταση οδηγεί τη χώρα στην κα-
ταστροφή. Αντιλαμβάνονται ότι είναι προς το συμ-
φέρον των παιδιών τους να επανέλθουμε σε μια κα-
νονικότητα. Ο Μητσοτάκης μιλά για την πάση θυσία 

μείωση της φορολογίας, για 
ένα εμπροσθοβαρές πρό-
γραμμα επενδύσεων που θα 
φέρει νέες ποιοτικές θέσεις ερ-
γασίας, για την τάξη και την 
ασφάλεια στις γειτονιές μας ως 
αγαθό της Δημοκρατίας και 
αφορά όλους τους πολίτες, δε-
ξιούς, κεντρώους και αριστε-
ρούς, για έναν νέο πατριωτι-
σμό και το δικαίωμα των 

Ελλήνων να αισθάνονται υπερήφανοι για τη χώρα 
τους μετά τους χειρισμούς της κυβέρνησης στα 
εθνικά μας θέματα στους οποίους ήταν απέναντι» 
είπε. Κατηγόρησε τον κ. Τσίπρα πως «εξακολουθεί 
να κάνει πως δεν ακούει, συνεχίζει τις υπόγειες μυ-
στικές συνομιλίες με την Τουρκία, χωρίς καμία νομι-
μοποίηση λίγες μέρες πριν τις εκλογές. Το θέμα δεν 
είναι κομματικό, είναι εθνικό» και κατέληξε: «Γι' αυτό 
ο Μητσοτάκης είπε ότι το μπλε του χάρτη είναι το 
μπλε της Ελλάδας. Είναι επιτακτική ανάγκη η μεγάλη 
πολιτική αλλαγή».

«Η τελευταία θλιβερή παράσταση»

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ ΠΡΟΣ ΕΚΛΕΓΕΝΤΕΣ

Συγχαίροντας όλους όσοι επικράτησαν στο β' γύρο, δημάρχους και 
περιφερειάρχες, είτε προέρχονταν από τον ΣΥΡΙΖΑ είτε όχι, ο πρωθυ-
πουργός Αλέξης Τσίπρας τους ζήτησε την επόμενη τετραετία να κάνουν 
καλύτερες πόλεις, περιφέρειες και τοπικές κοινωνίες, εκμεταλλευόμενοι 
το νέο θεσμικό καθεστώς. Αυτό επεσήμανε ο κ. Τσίπρας κατά την επί-
σκεψή του στην πλατεία Συντάγματος, στα περίπτερα του ΣΥΡΙΖΑ, 
της Ρ. Δούρου και του Ν. Ηλιόπουλου. 

Πηγή ΕΡΤ

«Να κάνετε καλύτερες πόλεις 
και κοινωνίες»



 10      | Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019

37 χρόνια μια γιορτή, μια ιστορία...
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος το Cypriot Wine Festival & 

Business Expo 2019 στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Χιλιάδες 
επισκέπτες παρευρεθήκαν στο Lee Valley Athletics Centre για 
να γιορτάσουν τη «Γιορτή του Κρασιού», μιας και έχει καταστεί 
πλέον ετήσιος θεσμός.  

Η παρουσία 70 εκθετών από Βρετανία και Κύπρο, τα χορευ-
τικά συγκροτήματα«Philhellenes Dance Group, Platinum 
Performing Arts, Bi-communal Music & Dance Association 
«Cyprus» και  το ζεϊμπέκικο του Μάριου Χρήστου, καθώς και η 
επιτόπια παρασκευή εδεσμάτων είχαν άρωμα Κύπρου. 

Το 37ο Cypriot Wine Festival & Business Expo, το οποίο τε-
λούσε υπό την αιγίδα 
της Ύπατης Αρμο-
στείας της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας, κα-
θήλωσε και φέτος 
μικρούς και μεγά-
λους. 

Με σύμμαχο τον 
καλό καιρό άνοιξαν το 
πρωί του Σαββάτου 
οι πύλες για το κοινό, 
ενώ η προσέλευση 
του κόσμου κορυφώ-
θηκε το βράδυ της 
Κυριακής με την ολο-
κλήρωση της διήμε-
ρης εορτής.  

Η στήριξή σας  
Ο Ύπατος Αρμο-

στής της Κύπρου στο 
Ηνωμένο Βασίλειο 
Ευριπίδης Ευρυβιά-
δης, ο οποίος εκπρο-
σώπησε την Κυ-
πριακή Δημοκρατία 
ευχαρίστησε την 
ομάδα της αρμο-
στείας, τον Πρόεδρο 
της «Παροικιακής», 
Πάμπο Χαραλά-
μπους  και όλους 
τους Κυπρίους που 
έχουν στηρίξει τον 
αγώνα του και ευχή-
θηκε τη συνέχιση άλ-
λων 37χρόνων του 
Κυπριακού Φεστι-
βάλ. 

Ο κ. Ευρυβιάδης 
τόνισε μεταξύ άλλων 
τη σκληρή δουλειά 
και την αφοσίωση 
όλων όσοι συμμετεί-
χαν στη διοργάνωση 
αυτής της εκδήλω-
σης, καθώς και ότι η 
βοήθεια της κυπρια-
κής πολιτείας είναι 
σημαντική. 

Στάθηκε επίσης και 
στο ότι ένας από τους 
σκοπούς του Φεστι-
βάλ, είναι και η αρμο-
νική συμβίωση Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, οι οποίοι 
στέλνουν ένα ηχηρό μήνυμα συμφιλίωσης και αγάπης από το 
Λονδίνο.  

Επίσης, το Σάββατο βραβεύτηκε  ο κ. Ευριπίδης Ευρυβιάδης, 
αλλά και η σύζυγος του Ύπατου Αρμοστή, Νάσια Ευρυβιάδου, 
για την αρωγή της στην Κυπριακή κοινότητα, η οποία με τα-
πεινότητα απήντησε ‘δεν έκανα τίποτα’ και ‘όλα για χάρη της 
Κύπρου μας’. 

Ο διευθυντής της εφημερίδας μας Πάμπος Χαραλάμπους 
έκανε μία σύντομη αναδρομή στην ιστορία του κρασιού και 
ανέφερε ότι το φεστιβάλ είναι ‘εορτασμός της κυπριακής κουλ-
τούρας, του φαγητού και κρασιού, καθώς και της διαφορετικό-
τητας των πολιτισμών στο Λονδίνο’.   

Ο Επίσκοπος Τροπαίου Αθανάσιος μετέφερε τους θερμούς 
χαιρετισμούς του Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και Μεγάλης Βρε-
τανίας και εξέφρασε τη δική του χαρά για τη συμμετοχή των 
Κυπρίων ομογενών στη γιορτή του κρασιού. 

Εκ μέρους της ΚΕ του ΑΚΕΛ, χαιρετισμό απηύθυνε το μέλος 
του πολιτικού γραφείου Χρήστος Αλέκου ο οποίος υπογράμ-
μισε τη σημαντικότητα συμμετοχής της νεολαίας στα πολιτικά 
δρώμενα. Και συνεχίζοντας είπε. 

«Η Γιορτή του Κρασιού, η Γιορτή της παροικίας όπως πολύ 
σωστά έχει αποκληθεί, γιατί πραγματικά δίκαια θεωρείται ως η 
κορυφαία εκδήλωση της κυπριακής παροικίας στην Αγγλία. 
Πρόκειται πλέον για ένα θεσμό που έχει καθιερωθεί με το ποι-
οτικό του περιεχόμενο, το δυναμισμό του, τη μαζική συμμετοχή 
του εμπορικού κόσμου αλλά ιδιαίτερα του κοινού. Ένα θεσμό 
που λειτουργεί ως γέφυρα επικοινωνίας με την πατρίδα, ως 
κιβωτός διαφύλαξης και μεταλαμπάδευσης του πολιτισμού μας, 
αλλά και ως εμπορικό γεγονός με πολύ συγκεκριμένη και πρα-
κτική σημασία» 

Αναγνώστηκε  επίσης από τον Θεόδωρο Γκότση, χαιρετισμός 

του Επιτρόπου Προεδρίας Φώτη Φωτίου, ο οποίος σημείωσε 
ότι νιώθει περήφανος ως Κύπριος γι' αυτή τη μεγάλη γιορτή 
της ομογένειας που έχει μετεξελιχθεί «σε ένα από τα μεγαλύτερα 
οικονομικά και κοινωνικά γεγονότα της παροικίας, αποτελώντας 
πλέον παράδοση και θεσμό». 

Όπως πρόσθεσε ο κ. Φωτίου, «η διατήρηση ισχυρών δε-
σμών με τη νέα γενιά των αποδήμων μας, αποτελεί για μας 
ύψιστη προτεραιότητα, και αυτό καταδεικνύεται - πέραν ασφα-
λώς από το ενδιαφέρον μας να είμαστε αρωγοί της προσπά-
θειας που καταβάλλουν οι διοργανωτές της εκδήλωσης - από 
τα πολλά προγράμματα, τους στόχους και τις επιδιώξεις της 

εθνικής μας στρατηγικής για αξιοποίηση των πολλών δυνατο-
τήτων της διασποράς μας». 

Στη συνέχεια ευχαρίστησε τους απόδημους για τη στήριξή 
τους προς την Κύπρο και έκανε μία συνοπτική αναφορά στο 
εθνικό θέμα και στην επιδίωξη της επανένωσης χωρίς στρα-
τεύματα κατοχής, χωρίς εγγυήσεις και επεμβατικά δικαιώματα 
τρίτων χωρών. 

«Δυστυχώς η τουρκική αδιαλλαξία και επιθετικότητα κλιμα-
κώνεται με την καταπάτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων 
στην αποκλειστική οικονομική μας ζώνη.  Αυτές οι προκλητικές 
παρεμβάσεις δεν μπορούν σίγουρα να αφήνουν απαθή ή ου-
δέτερη οποιαδήποτε χώρα θέλει  να είναι και να παρουσιάζεται 
υπέρμαχος του διεθνούς δικαίου και της φιλειρηνικής συνύ-
παρξης και συνεργασίας των κρατών», κατέληξε ο χαιρετισμός 
του Επιτρόπου Προεδρίας. 

Παρόντες επίσης στο Κυπριακό Φεστιβάλ ήταν ο Βουλευτής 
των Εργατικών και συμπατριώτης μας Πάμπος Χαραλάμπους, 
ο Πρόεδρος της ΠΟΜΑΚ και Πρόεδρος του ΔΗΣΥ ΗΒ Αντρέας 
Παπαευριπίδης, ο Πρόεδρος της Εθνικής Κυπριακής Ομο-
σπονδίας  Η.Β. Χρίστος Καραολής, ο πρόεδρος της ΝΕΠΟΜΑΚ 
Χρήστος Tuton, οι δημοτικοί σύμβουλοι Andrew Dismore και  
Μαρία Ζαβρού, η πρόεδρος και η διευθύντρια του Κυπριακού 
Κοινοτικού Κέντρου, Σούζη Κωνσταντινίδη και Χρυστάλα Ευ-
δόκιμου αντίστοιχα, καθώς και Προέδροι σωματείων και οργα-
νώσεων.  

Η Πέγκυ Ζήνα εντυπωσίασε  
Η «βασίλισσα» της λαϊκής πίστας, Πέγκυ Ζήνα εντυπωσίασε 

τους πάντες με τις φωνητικές της ικανότητες κατά τη διάρκεια 
του διήμερης γιορτής. Η εμφάνιση της ήταν εκρηκτική, μιας και 
άφησε άφωνους τους πάντες.  Η Πέγκυ Ζήνα μετράει στο ενερ-
γητικό της πλήθος live εμφανίσεων στις λαϊκές πίστες, με πολ-

λούς πλατινένιους και χρυσούς δίσκους. Η κριτής του Ελληνι-
κού talent show X- Factor τραγούδησε τις γνωστές τις επιτυχίες 
‘ΕΝΑ’,’ΤΡΕΞΕ’, ‘ΕΓΩ ΤΑ ΣΠΑΩ’, ‘ΝΟΗΜΑ’, καθώς και άλλα της 
κομμάτια. 

Επί σκηνής τραγούδησαν επίσης οι συμπατριώτες και οι 
ομογενείς μας Elizabeth Chapman, Kat Neocleous, Eleni C, 
Roger Grech, George Germanakis, Tiana Lydia και το Maratho-
vounos Community Choir.   

Άρωμα Κύπρου  
Την παρασκευή των λουκουμάδων ανέλαβε και φέτος το ζα-

χ α ρ ο π λ α σ τ ε ί ο 
«Aroma». Επίσης, το 
Haloumi King (Mara-
thon Foods) ετοίμασε 
τα halloumi fries και 
hot dogs σάντουιτς 
με κυπριακό λουκά-
νικο και χαλούμι. Το 
πατροπαράδοτο κα-
φενείο, ετοίμασε τον 
κυπριακό καφέ και τα 

ζεστά σάντουιτς. Το 
κλέφτικο το ανάλαβε 
όπως πάντα το Κυ-
πριακό Κοινοτικό Κέ-
ντρο. Το Sydney 
Rocks σέρβιρε διά-
φορους απολαυστι-
κούς καφέδες  es-
presso, cappuccino, 
latte κτλ, ενώ τα εύγε-
στα σουβλάκια η Σα-
λαμίνα FC. 

Έντονη ήταν και 
φέτος η παρουσία χο-
ρευτών και συγκρο-
τημάτων. Αυτά ήταν 
the Philhellenes 
Dance Group, Plati-
num Performing Arts 
και ο Mario Christou 
που χόρεψε ζεϊμπέ-
κικα. Ο Bambas 
Shaouna, γνωστός 
από το τηλεοπτικό 
του σόου Britain’s 
Got Talent, τραγού-
δησε και έπαιξε μπου-
ζούκι. Με τις «πενιές» 
του στο μπουζούκι, 
προκάλεσε το... κέφι, 
και ο γνωστός Alex 
Jacovides. 

Μεταξύ των εκθε-
τών, βρίσκονταν 
πολύ γνωστά ονό-
ματα του εμπορικού 
κόσμου της Κύπρου 
που δραστηριοποι-
ούνται στη Βρετανία, 
όπως εταιρείες ανά-
πτυξης γης και αγο-
ραπωλησιών ακινή-
των, ταξιδιωτικών 

πρακτόρων, κοσμηματοπωλείων, δικηγόρων, συμβούλων και 
άλλων, ενώ, συμμετείχαν με περίπτερα και αρκετοί σύνδεσμοι 
όπως ο Metropolitan Police Service Greek and Cypriot Associ-
ation, UK Thalassemia Society, Famagusta Association UK, 
Lobby for Cyprus και Organisation of the Relatives of the Mis-
sing.   

Οίνος ευφραίνει καρδίαν  
Το κρασί όπως ήταν αναμενόμενο, είχε την τιμητική του, κάτι 

που ενισχύθηκε και από τη δυναμική εκπροσώπηση οινοποι-
είων και οινοβιομηχανιών στο διήμερο φεστιβάλ. 

Συμμετοχή με δικά τους περίπτερα είχαν το Υπουργείο Γε-
ωργίας με κρασιά από το κρατικό οινοποιείο που λειτουργεί 
στο Ζακάκι, οι οινοβιομηχανίες LOEL, SODAP-Kamanterena 
και ΚΕΟ. 

Επίσης, συμμετείχαν με ειδικό περίπτερο οινοποιεία της 
επαρχίας Πάφου, τα οποία παρείχαν ποσότητες κρασιών 
ύστερα από πρωτοβουλία του δημάρχου Πάφου, Φαίδωνα 
Φαίδωνος. Στη Γιορτή του Κρασιού συμμετείχε και το οινοποιείο 
«Οίνου Γης», γνωστό για τις διεθνείς διακρίσεις και βραβεύσεις 
του.   

Διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους  
Ένα φεστιβάλ πρέπει να δίνει χαρά τόσο στους μικρούς  μας 

φίλους όσο και στους μεγάλους. Έτσι και φέτος υπήρχε, bouncy 
castle, face painting, glitter tattoos, ζωγραφική με crayons δια-
φορετικών σχεδίων με θέματα από την Κύπρο μας, ενώ ιδιαί-
τερο ζήλο έδειξε ο κόσμος και φέτος για να απολαύσει τα 
donckey rides - τις γαουροδρομίες - οι οποίες είχαν ξετρελάνει 
τους πάντες.  

«Ψυχή» του φεστιβάλ οι εθελοντές  
Η ομάδα της «Παροικιακής» θα ήθελε να εκφράσει ένα τερά-

στιο ευχαριστώ σε όλους τους εθελοντές της, καθώς η διοργά-

Διευθυντής «ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗΣ» 
Πάμπος Χαραλάμπους

Επίσκοπος Τροπαίου Αθανάσιος Ευριπίδης Ευρυβιάδης

Ο υπουργός Γεωργίας κ. Καδής στο Περίπτερο του Ηellenic

Άφιξη της Πέγκυ Ζήνα στο Lee Valley Δικοινοτικό χορευτικό συγκρότημα «Κύπρος»

Πάμπος Χαραλάμπους MP 
και Χρήστος Καραολής Η Χορωδία «Μαραθόβουνος»

Χρίστος Αλέκου

Ο Θεόδωρος ΚότσηςΗ «Π» τίμησε τον Ε. Ευρυβιάδη

Γιώργος Μιχαηλίδης
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νωση της γιορτής του κρασιού θα ήταν αδύνατη χωρίς αυτούς. 
Σημειώνεται ότι τελετάρχης της εκδήλωσης ήταν ο γνωστός 

δημοσιογράφος της «Π», Γιώργος Μιχαηλίδης.  
Κώστας Καδής: Σημαντική εκδήλωση  

Τα περίπτερα των παροικιακών επιχειρήσεων που εξέθεσαν 
φέτος τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους περιηγήθηκε το από-
γευμα της Κυριακής ο Υπουργός Γεωργίας,  Κώστας Καδής. 

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, ο κ. Καδής δήλωσε πως "αυτή η εκδή-
λωση είναι πάρα πολύ σημαντική. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός 
ότι για δεκαετίες διατηρείται, αναβαθμίζεται και στηρίζεται από 

την κυπριακή πολιτεία. Την έχουμε στηρίξει αυτή την εκδήλωση 
και θα συνεχίσουμε να τη στηρίζουμε». 

Αναφερόμενος στο νόημα αυτής της Γιορτής, ο Υπουργός 
Γεωργίας είπε πως «είναι παρά πολύ σημαντικό το ότι μέσα 
από αυτή την εκδήλωση προωθούνται τα κυπριακά προϊόντα. 
Είναι αφιερωμένη στα κυπριακά κρασιά, τα οποία έχουν κάνει 
άλματα τα τελευταία χρόνια και βλέπω ότι αγκαλιάζονται από 
το κοινό εδώ στο Λονδίνο. Παράλληλα, όμως, και αυτό είναι το 
ιδιαίτερα σημαντικό, φέρνει στον ίδιο χώρο τρεις γενιές της 
παροικίας, σε ένα μοναδικό συναπάντημα. Σε ένα συναπά-

ντημα γνωριμίας με τα παραδοσιακά προϊόντα της Κύπρου, 
με την κυπριακή μουσική, με τα κυπριακά ήθη και έθιμα". 

"Εάν τα βάλει όλα κανείς μαζί όλα αυτά, θα αντιληφθεί τη ση-
μασία αυτής της εκδήλωσης και θα αντιληφθεί και γιατί η πολι-
τεία τη στηρίζει και θα συνεχίσει να τη στηρίζει. Είμαι έτοιμος 
να ακούσω τις απόψεις των διοργανωτών για να δούμε πώς 
θα την αναβαθμίσουμε περισσότερο», πρόσθεσε. 

Τέλος να αναφέρουμε ότι, εκτενή φωτορεπορτάζ από τη φε-
τινή διοργάνωση, θα έχουμε στις επόμενες εκδόσεις της «Π». 

Katerina Tiliakou

Μετά από 6 χρόνια υπηρεσίας στην Βρετανία ο Ύπατος Αρ-
μοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Ευριπίδης Ευρυβιάδης 
αφυπηρετά και συνταξιοδοτείτε το ερχόμενο Ιούλιο. 

Η «Παροικιακή» δραττόμενη αυτού του γεγονότος, θεώρησε 
σωστό να τιμήσει αυτό το καταξιωμένο Πρέσβη, που ανέβασε 
τόσο ψηλά τη Κύπρο εδώ στην ομογένειά. 

Σε αναγνώριση της αφοσίωσης του στη διπλωματία και στην 
αποτελεσματική αντιπροσώπευση της Κυπριακής Δημοκρα-

τίας και του Λαού της, στην ενεργό εμπλοκή με την κυπριακή 
κοινότητα του Ηνωμένου Βασιλείου και στις συνεχείς συμβου-
λές και υποστήριξη για την προώθηση και αναβάθμιση της 
Γιορτής του Κρασιού, η «Παροικιακή» τον τίμησε με αναμνη-
στική πλακέτα. 

Η «Παροικιακή» επίσης τίμησε, την σύζυγο του κ. Ευρυβιάδη, 
Νάσια για την σταθερή και ανιδιοτελή αφοσίωση και προσφορά 
της στην προώθησή των συμφερόντων της Κυπριακής Δημο-

κρατίας εδώ στη Βρετανία και για την μεγάλη και θερμή αγκαλιά 

της πού είχε για την Κυπριακής Κοινότητας του Ηνωμένου Βα-

σιλείου. 

«Καλά λέει η ρήση πως πίσω από ένα επιτυχημένο άντρα 

πάντοτε υπάρχει μια γυναίκα», αναφέρθηκε χαρακτηριστικά 

στο πλαίσιο της σύντομης εκδήλωσης.

Τιμήθηκε το ζεύγος Ευριπίδης και Νάσια Ευρυβιάδη
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Tη Δευτέρα 27 Μαΐου 2019, πραγματοποιήθηκε 
με μεγάλη επιτυχία φιλανθρωπικό πολιτιστικό 
απόγευμα στην οικία της Δρ. Ρεβέκκας Χατζηω-
σήφ για ενίσχυση του Σωματείου Αλκυονίδες Η.Β. 
Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Γε-
νικός Πρόξενος της Ύπατης Αρμοστείας της Κύ-
πρου στο Η.Β., κος Θ. Γκότσης, ο οπoίος εξήρε 
το έργο του σωματείου. Ο Μορφωτικός Σύμβου-
λος, Δρ Μ. Ψαράς, προσέφερε μια συγκινητική 
παρουσίαση του βραβευμένου μυθιστορήματος 
‘Το Χρυσό περιστέρι της Αυγής’ της Κυριακής Πα-
παλεοντίου Δημητρίου, ενώ, οι παρευρισκόμενοι 
είχαν επίσης την ευκαιρία να γνωρίσουν ποιήματα 
της Νέβης Αστρέου. 

Τα έσοδα της εκδήλωσης (£2150) προσφέρο-
νται για στήριξη της 'Φωλιάς' των Αλκυονίδων, 
όπου χορηγείται δωρεάν διαμονή και στήριξη σε 
άπορες οικογένειες που έρχονται από την Κύπρο 
για ιατρική περίθαλψη σε νοσοκομεία του Λονδί-
νου. Η ‘Φωλιά’ μεταφέρεται σε οικία τεσσάρων 
υπνοδωματίων στο Finsbury Park από τον Αύ-

γουστο 2019. 
Ένα μεγάλο ευχαριστώ προς την οικοδέσποινα, 

τις ακούραστες εθελόντριες που ετοίμασαν υπέ-
ροχα εδέσματα και όσους προσέφεραν δώρα 
κλήρωσης, συμπεριλαμβανομένου του κ. Αλέξιου 
Γεννάρη, ο οποίος δώρισε ένα μοναδικό φωτο-
γραφικό πορτρέτο του Αρχιεπισκόπου Θυατείρων 
και Μεγάλης Βρετανίας, κ.κ. Γρηγόριου. Την εκ-
δήλωση επιμελήθηκε μουσικά ο Κύπριος βιολι-
στής Μάριος Παύλου, τελειόφοιτος στην κατα-
σκευή βιολιού στο πανεπιστήμιο του Newark με 
υποτροφία του σωματείου ΑΛΚΥΟΝΙΔΕΣ Η.Β, 
συνοδευόμενος από τον Ben Haynes στο τρα-
γούδι/ κιθάρα. 

Το Σωματείο δεν έχει οποιαδήποτε διοικητικά 
ή λειτουργικά έξοδα και αποτελείται αποκλειστικά 
από εθελοντές. Γίνετε και εσείς εθελοντής/τρια 
και μέλος του σωματείου μας. 

Για πληροφορίες: www.alkionides.org  
Τηλ. 01189472405 / 079 139 68639 

Φιλανθρωπική εκδήλωση
ΑΛΚΥΟΝΙΔΕΣ ΗΒ

Με μεγάλη επιτυχία τελέστηκαν την Τρίτη 21 
Μαΐου 2019 τα εγκαίνια της εικαστικής έκθεσης «Σύγ-
χρονη Αγιογραφία» της Έλενας Παπαδοπούλου στο 
Ελληνικό Κέντρο στο Λονδίνο. Η έκθεση, η οποία 
διοργανώθηκε από το Πολιτιστικό Τμήμα της Ύπα-
της Αρμοστείας της Κύπρου με επιχορήγηση των 
Πολιτιστικών Υπηρεσιών, περιλάμβανε επιλογές 
από τις τρεις σειρές έργων της εικαστικού: τη χρυσή, 
την ασημένια και την μπλε.  

Τα εγκαίνια τέλεσε ο Εξοχότατος Ύπατος Αρμο-
στής της Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο, κ. Ευριπί-
δης Ευρυβιάδης, ο οποίος καλωσόρισε ένα ενθου-
σιώδες κοινό, το οποίο αποτελούνταν από επιφανή 
μέλη της Κυπριακής και Ελληνικής κοινότητας του 
Λονδίνου, όπως επίσης κριτικούς τέχνης, καλλιτέ-
χνες και ακαδημαϊκούς. Ο Μορφωτικός Σύμβουλος 

της Ύπατης Αρμοστείας, Δρ. Μάριος Ψαράς, πα-
ρουσιάζοντας τη δουλειά της Ε. Παπαδοπούλου, 
εγκωμίασε τον τρόπο με τον οποίο ανανεώνει τη 
Βυζαντινή παράδοση, ενσωματώνοντας στοιχεία 
από τη μοντέρνα τέχνη, χωρίς όμως να στερείται 
πνευματικού βάθους.  

Μετά από την επιτυχία των εγκαινίων και κατ’ 
απαίτηση του κοινού, η έκθεση παρατάθηκε μέχρι 
το τέλος του Μάη.  

Για περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφίες 
από τα εγκαίνια, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστο-
σελίδα www.culturalchc.co.uk ή να μας ακολουθή-
σετε σε Facebook, Twitter και Instagram (@cultur-
alchcuk).  

 
Φωτογραφίες: Τας Αναστάση

«Σύγχρονη Αγιογραφία»
ΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΝΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
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Ετήσιος Χορός Χρυσομηλιάς 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου 
Αγίου Αμβροσίου, ανακοινώνει ότι ο Ετήσιος 

Χορός της Χρυσομηλιάς θα πραγματοποιηθεί 
την Κυριακή 23 Ιουνίου 

στο Penridge Banqueting Suite, 
470 - 474 Bowes Road, 

New Southgate, London N11 1NL  
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 

επικοινωνήσετε με το γραφείο του Συνδέσμου 
στον αριθμό 
020 8551 2094 

 
Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΙΠΝΟ 
ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΔΗΜΩΝ 

ΜΟΡΦΟΥ  
Κυριακή 23 Ιουνίου 2019 

στις 3 μ.μ. 
Στο Crews Hill Golf Club, 

EN2 8AZ  
Είσοδος: £25 το άτομο και 

για παιδιά κάτω των 12 ετών 
έκπτωση 50%  

Για περισσότερες 
πληροφορίες αποταθείτε 

στα τηλέφωνα:  
07850278430, 

07711326230, 07775656947, 
07799037807, 07770537845

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΦΕΔΡΩΝ 

ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ΑΓΓΛΙΑΣ  
Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019 

στις 8 μ.μ. 
Στο Οίκημα της Ελληνικής 
Κυπριακής Αδελφότητας 

για την ετήσια έκθεση 
πεπραγμένων, 

την ταμειακή έκθεση και 
την εκλογή νέου Διοικητικού 

Συμβουλίου.  
Καλούνται όλα τα μέλη 

να παρευρεθούν.  
Πληροφορίες: 07723 069879

Καλλιτεχνικά Νέα
με τον Βασίλη Παναγή

Ειδική βραδιά με παλιά και μοντέρνα 
λαϊκά τραγούδια  

Ο LGR οργανώνει και πάλι Ειδική βραδιά με 
παλιά και μοντέρνα  λαϊκά τραγούδια.  

 Παρασκευή  14 Ιουνίου στις 7 το βράδυ, στο 
Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο στο WOOD GREEN.  

Με τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες 
Γιώργο Γρηγορίου – ΚΟΚΙ, Νίκο Σαββίδη, την 
Elizabeth Chapman που θα μας τραγουδήσει 
και το καινούριο της τραγούδι “Εύχομαι να περ-
νάς καλά,” την Κατερίνα Νεοκλέους και τον 
Γιώργο Γεράσιμο που και αυτός θα μας τρα-
γουδήσει δύο από τα καινούρια του τραγούδια.  

Τιμή μόνο £20, που περιλαμβάνει  είσοδο, κα-
θώς και MINI MEZE. Κρατήστε θέσεις τηλεφω-
νώντας στο 0208 349 6950.  

Θα υπάρχουν ποτά προς πώληση σε χαμηλές 

τιμές.  
Πολλή μουσική, χορός και διασκέδαση, σε 

μια ευχάριστη και φιλική ατμόσφαιρα! 
ΧΟΡΗΓΟΙ: AUTO DEUTSCHE (AUTO DOITCH) 

GERMAN CAR SPECIALIST IN CAMDEN TOWN, 
& VAROSI LETTINGS & ESTATES.    

«ΣΕ ΞΕΠΕΡΑΣΑ» - Νέο Hit-Single 
για τον Δημήτρη Καραδήμο!  

Ο Δημήτρης Καραδήμος με άκρως καλοκαι-
ρινή διάθεση μας τραγουδά "Σε Ξεπέρασα"!  

Ένα τραγούδι που προκαλεί αίσθηση και πρό-
κειται να αγαπηθεί από το πρώτο κιόλας άκου-
σμα τόσο από τα ραδιόφωνα, όσο και από τα 
clubs. Για ακόμη μια φορά ο Δημήτρης, αναμέ-
νεται να μας παρασύρει στο ρυθμό του και αυτό 
το καλοκαίρι σε μουσική & στίχους του Κάρο-
λου Κώστογλου. 

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης και ερμηνευτής 
της νέας γενιάς ετοιμάζεται για την καλοκαιρινή 
του περιοδεία σε Ελλάδα, Κύπρο και εξωτερικό, 
έχοντας στις αποσκευές του ένα πρόγραμμα 
γεμάτο επιτυχίες! 

Εμείς εδώ στο Λονδίνο τον ακούμε φυσικά 
από τη συχνότητα του Ελληνικού Ραδιοφώνου 
Λονδίνου – LGR 103,3 FM  

Η Κύπρια ηθοποιός Άννα Σάββα που 
εμφανίζεται στη σειρά του ITV DURRELLS, 
λαμβάνει μέρος στο νέο θεατρικό έργο 
“JUDE”  

Ο Howard Brenton επιστρέφει στο Hampstead 
Theatre μετά την προηγούμενη του παραγωγή 
Lawrence After Arabia το 2016 με το τελευταίο 
του έργο Jude, μια ιστορία των τελευταίων ημε-
ρών σε ένα αγώνα αναγνώρισης μια ιστορία 

αναγνώρισης απίστευτου ταλέντου.  
Οι παραστάσεις άρχισαν στην κύρια σκηνή 

του θεάτρου την Παρασκευή 26 Απριλίου.    
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

Παράκληση στον Αγ. Λουκά τον Ιατρό

Η ΕΔΕΚ Ηνωμένου Βασιλείου σε συνεργασία με την Επιτροπή Συγγενών Πεσόντων Αντιστασιακών οργανώνει εκδήλωση 

μνήμης και τιμής αυτών που έπεσαν μαχόμενοι υπερασπιζόμενοι της ελευθερία της πατρίδας μας το καλοκαίρι του 1974, με 

εθνικό μνημόσυνο που θα τελεστεί στον Ιερό Ναό της Παναγίας στο Wood Green, την Κυριακή 14 Ιουλίου.  

Την ίδια μέρα θα αναπεμφθεί και δέηση για διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων αδελφών μας. 

Καλούμε όλους τους συμπατριώτες μας όπως με την παρουσία τους δείξουν την ευγνωμοσύνη τους σε αυτούς οι οποίοι 

έδωσαν τη ζωή τους για την Κύπρο.

Μιχάλης Κασιής 
Πρόεδρος ΕΔΕΚ ΗΒ

Θεολόγος Παπαπαύλου 
Πρόεδρος Επιτροπής Συγγενών Πεσόντων Αντιστασιακών

ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Η ΕΔΕΚ τιμά τους νεκρούς 
ήρωες του 1974

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ

ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

 

Ο Ελληνοκυπριακός Σύνδεσμος 
Γυναικών διοργανώνει εκδρομή για 

άντρες και γυναίκες με λεωφορείο στο 
ξακουστό Bath. 

Αναχώρηση το πρωί της 18ης Ιουνίου 
και επιστροφή στις 19 Ιουνίου. 

Η εκδρομή συμπεριλάμβανει διαμονή 
σε ξενοδοχείο και πρωινό. 

 
Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων : 

07404403597 ή 07940419569

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΑΓΓΛΟ-ΑΚΑΝΘΟΥ 

Κυριακή 16 Ιουνίου 2019 
στις 15:30. 

Οίκημα Αγγλο-Ακανθού 
628 Holloway Road, London, 

N19 3NU 
για την ετήσια έκθεση 

πεπραγμένων, 
την ταμειακή έκθεση και 

την εκλογή νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου.  

Ο Σύνδεσμος δέχεται 
υποψηφιότητες από όλους 

όσοι επιθυμούν να υπηρετή-
σουν στην Επιτροπή και 

ειδικότερα από τη νέα γενιά.  
Πληροφορίες: 073 055 44 544 

(Τζακ Σάββα)

On Monday the 10th of 

June 2018, at 5.30pm, at 

St John the Baptist 

Greek Church (Wight-

man Road, London N8 

0LY) we will do a Para-

clesis (Prayer) to St 

Lucas the Doctor. We will 

have the Holy Relics of 

St Lucas, and, also, Holy 

Anointing Oil from the 

Sagmata Monastery.  

Please bring your 

names and your patients' 

names in order to be 

read for health. 

More information: 

Tel. 020 8348 7104 

Email. church@stjohn-

thebaptist.eu

Την Δευτέρα 10 Ιουνίου 

2018, στις 5.30μμ, στον 

Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου 

του Βαπτιστού (Wight-

man Road, London N8 

0LY) θα τελέσουμε Παρά-

κληση στον Άγιο Λουκά 

τον Ιατρό. Θα έχουμε τα 

Ιερά Λείψανα του Αγίου 

Λουκά, καθώς και Ιερό 

Ευχέλαιο από τη Μονή 

Σαγματά.  

Παρακαλούμε να φέ-

ρετε τα ονόματά σας και 

τα ονόματα των ασθενών 

σας για να διαβαστούν 

υπέρ υγείας. 

Πληροφορίες: 

Tel. 020 8348 7104, 

Email. church@stjohn-

thebaptist.eu

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠ. ΒΑΡΝΑΒΑ 
Α Ν Ο Ι Χ Τ Η  Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
 
Πρός ὅλους τούς Ἑλληνορθοδόξους κατοίκους 
τῆς κοινότητος Ἀποστόλου Βαρνάβα 
Βορείου Λονδίνου καί Περιχώρων  
Ἀγαπητοί μας, 
«Συνέκδημόν σε τοῦ Παύλου Βαρνάβα, γε-

νόμενον, καλῶς τόν ἀγῶνά τε ἀγωνισάμενον, 
δόξης σε Λόγος ὁ προάναρχος συγκληρο-
νόμον τῆς αὐτῆς κατηξίωσεν» 

(Ἕτερος κανών ᾨδή δ΄)               
Mέ λαμπρότητα καί χαρά ἑτοιμάζουμε τήν 

ἐτήσια μνήμη τοῦ προστάτου τῆς μεγαλώνυμης 
κοινότητός μας θείου Βαρνάβα, καθώς καί τήν 
Ἡμέρα Κύπρου καί προσκαλοῦμε τήν εὐγένειά 
σας, ὅπως προθυμοποιηθεῖτε νά συμμετάσχετε 
στίς ἐπικείμενες ἑορταστικές ἐκδηλώσεις.  Οἱ 
ἑορτασμοί διοργανώνονται σέ συνεργασία μέ τό 
Σύνδεσμο τῶν Ἑλληνορθοδόξων κοινοτήτων. 

Ὁ θεῖος Βαρνάβας, μετά τήν Ἀποστολική σύ-
νοδο τῶν Ἱεροσολύμων, καθώς καί τήν 
ἱεραποστολική δράση στήν Ἀντιόχεια, ἔφθασε 
στήν Κύπρο μαζί μέ τό θεῖο Παῦλο καί τόν ἀνεψιό 
του, Ἰωάννη-Μᾶρκο, τόν κατόπιν εὐαγγελιστή.  
Ἡ πρώτη τους κάθοδος συνέλαβε στό δίκτυ τοῦ 
κηρύγματός τους τούς πρώτους ἀκροατές καί 
μαθητές, μέ ἐπιστέγασμα τόν κυβερνήτη τῆς Κύ-
πρου Σέργιο Παῦλο, ὁ ὁποῖος εἶχε τήν ἕδρα του 
στήν Πάφο, πρωτεύουσα τότε τοῦ νησιοῦ. 

Μέσα στή ροή τῶν αἰώνων ἡ Κύπρος, κατά 
καιρούς, ἔπαθε πολλά δεινά.  Οἱ ἑκάστοτε ἐχθροί 
τήν ἀπογύμνωσαν ἀπό τούς πολλούς θησαυ-
ρούς της, ἀλλά δέν κατάφεραν νά ἀλλάξουν τήν 
καρδιά της.  Τά τελευταῖα σαράντα πέντε χρόνια 
ἕνα μεγάλο κομμάτι τῆς μεγαλονήσου ὑφίσταται 
ἀδυσώπητη σκλαβιά, κάτω ἀπό τή βαριά μπότα 
τοῦ Τούρκου καταχτητῆ.   

Ὁ πιστός λαός ὅμως συνεχίζει νά προσβλέπει 
μέ κουράγιο, πίστη, ἐλπίδα καί αἰσιοδοξία πρός 
τό μέλλον.  Νά εὐχηθοῦμε, ὁ Ἅγιος Θεός μέ τίς 
προσευχές καί δεήσεις τοῦ θείου Βαρνάβα νά 
κολοβώσει τίς ἡμέρες τῆς κατοχῆς καί νά φέρει 
εἰρήνη, ἐλευθερία καί δικαιοσύνη στήν Κύπρο 
ὁλόκληρη καί τό φιλόθεο λαό της.  Τέλος, ἄς 
ἑνώσουμε καί ἐμεῖς ὅλοι τίς προσευχές καί τίς 
καρδιές μας, ὥστε ὁ Ἅγιος Θεός νά εὐαρεστηθεῖ 
καί νά ἀξιωθοῦμε νά φθάσουμε στό ποθούμενο. 

Μέ ἐγκάρδιες εὐχές καί πλούσιες εὐλογίες, 
† Ὁ Τροπαίου Ἀθανάσιος  

Ἰούνιος 2019



 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΣΟΥΛΛΑ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ
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Ο σαξοφωνίστας, συνθέτης και εκπαιδευ-
τικός, Βασίλης Ξενόπουλος, είναι ένας από 
τους πιο επιτυχημένους Έλληνες μουσικούς 
της Jazz της γενιάς του και ένας γνήσιος εκ-
πρόσωπος της "straight-ahead jazz".  

Το Λονδίνο έγινε το μόνιμο του σπίτι, μετά 
την τιμητική του αποφοίτηση από το Berklee 
College of Music, της Βοστώνης και σταδιακά 
καθιερώθηκε ως ένας από του ανερχόμενους 
σαξοφωνίστες. Έχει συνεργαστεί με μερικούς 
από τους καλύτερους μουσικούς της διεθνούς 
σκηνής της Jazz, ως επικεφαλής μπάντας και 
ως guest solist σε διάφορες μουσικές διορ-
γανώσεις... 

Το 2009 δημιουργεί το γκρούπ "The Xtet" 
και υπογράφει το πρώτο τους άλμπουμ με τί-
τλο "Loud City" που περιλαμβάνει 8 πρωτό-
τυπες συνθέσεις που κυκλοφόρησαν το 2011 
από την "33 Jazz Records". Δύο χρόνια αρ-
γότερα κυκλοφορεί το δεύτερο του άλμπουμ, 
με τίτλο "The Wind Machine" ενώ το 2017 
κυκλοφορεί η τρίτη του δισκογραφική δουλειά 
με τίτλο "Sidekicks", από την Trio Records. 
To προσωπικό του άλμπουμ με τίτλο "Dex-
terity", είναι η τελευταία δισκογραφική του δου-
λειά την οποία θα παρουσιάσει σύντομα στην 
Ελλάδα, στην Κύπρο και στο Ηνωμένο Βασί-
λειο... 

Με τον Βασίλη συνομιλήσαμε πρόσφατα 
για τις άμεσες εμφανίσεις της τελευταίας του 
δισκογραφικής δουλειάς και τους στόχους του 
στη Μουσική Σκηνή...    

• Πως και πότε ξεκίνησες με τη μουσική; 
Από μικρή ηλικία ζήτησα να μάθω μουσική 

παρόλο που στο οικογενειακό μου περιβάλ-
λον δεν υπήρχε κάποιος μουσικός ή κάποιο 
συγκεκριμένο μουσικό ερέθισμα. Στα 9 μου 
ξεκίνησα να παίζω πιάνο τελείως αυτοδίδα-
κτος και άρχισα να γράφω δικές μου συνθέ-
σεις. Όταν πήγα στο γυμνάσιο ο καθηγητής 
μουσικής του σχολείου με έγραψε στη φιλαρ-
μονική όπου ξεκίνησα να μαθαίνω κλαρινέτο 
και στη συνέχεια μεταπήδησα στο σαξόφωνο 
που παρέμεινε μέχρι και σήμερα το βάσικο 
μου όργανο. Η συνέχεια με βρίσκει στην 
Αθήνα, όπου είχα την τύχη να μαθητεύσω δί-
πλα από έναν εξαιρετικό Έλληνα σαξοφωνί-
στα, τον Τάκη Πατερέλη, που υπήρξε και ο 
πρώτος μου μέντορας και καθοδηγητής. Δί-
πλα του φοίτησα τέσσερα χρόνια και με τη 
βοήθειά του κέρδισα υποτροφία για το Berklee 
College of Music, το οποίο αποτέλεσε το πιό 
σημαντικό κεφάλαιο των μουσικών μου σπου-
δών.   

• Είχες στήριξη από το περιβάλλον και 
την οικογένειά σου; 

Η οικογένεια μου, παρά το ότι δεν ήταν οι-
κογένεια μουσικών όπως σας ανέφερα, με 
στήριξε και με ενθάρρυνε σε κάθε μου από-
φαση για το τι ήθελα πραγματικά να κάνω. 
Νομίζω βέβαια ότι και η δική μου συνέπεια 
και αφοσίωση με την οποία αντιμετώπισα τη 
μουσική από την αρχή ενίσχυσε το αίσθημα 
εμπιστοσύνης τους σε μένα και τους στόχους 
μου.   

• Πως βρέθηκες στο Λονδίνο; Είχες  
κάποια στήριξη εδώ ή πάλεψες μόνος 

να τα καταφέρεις; 
Στο Λονδίνο βρέθηκα από επιλογή. Τελει-

ώνοντας το Berklee γνώριζα πια πολύ καλά 
ότι το είδος της μουσικής που με επέλεξε και 
με κέρδισε, είχε το μέλλον της σε μια αγορά 
μεγαλύτερη, όπου η τζαζ ήταν πιο διαδεδο-
μένη με περισσότερες προοπτικές απ’ότι στην 
Ελλάδα εκείνα τα χρόνια τουλάχιστον. Στο 
Λονδίνο είχα την τύχη να παίξω με κάποιους 
θρύλους της Βρετανικής τζαζ οι οποίοι άκου-
σαν στο παίξιμό μου την αγάπη που εχω 
γι’αυτό το είδος μουσικής. Τα πράγματα κύλι-
σαν έτσι από τον ένα μουσικό να με συστήνει 
στον επόμενο για να φθάσω σήμερα τα 17 
χρόνια μόνιμης σκηνικής παρουσίας στην 
Λονδρέζικη τζαζ σκηνή.   

• Πότε κυκλοφόρησε η πρώτη δισκογρα-
φική σου δουλειά; 

Η πρώτη μου δισκογραφική δουλειά, 
το «Loud City» κυκλοφόρησε το 2011 από 
την 33jazz Records και ήταν μια επιλογή απο 
δικές μου συνθέσεις επηρεασμένες απο τις 
εικόνες που συναντά κάποιος στην καθημε-

ρινότητά του σε μια μεγαλούπολη όπως το 

Λονδίνο.  

Ακολούθησε το «Wind Machine» το 2014 

από την ίδια δισκογραφική. Είναι μια σειρά 

απο κλασσικά κομμάτια για BIg Band, ενορ-

χηστρωμένα για τζαζ κουιντέτο. 

Το 2017 κυκλοφόρησα το τρίτο μου άλ-

μπουμ, το «Sidekicks» από την Trio 

Records, με τον γνωστό κιθαρίστα Nigel 

Price με τον οποίο μετράμε πολλά χρόνια επι-

τυχημένης συνεργασίας. Το συγκεκριμένο άλ-

μπουμ είναι ένα αφιέρωμα στις θρυλικές συ-

νεργασίες μεταξύ κιθάρας και σαξόφωνου 

απο την ιστορία της τζαζ.   

• Πότε συνήθως γράφεις μουσική; 
Μουσική γράφω συνήθως όταν είμαι μόνος 

μου, όταν καταλαγιάσουν οι έντονοι ρυθμοί 

τους οποίους απαιτεί η καθημερινότητά μου 

και συνήθως αυτό γίνεται αργά το βράδυ.  

• Ποιοι μουσικοί υπήρξαν το πρότυπό 
σου; 

Είχα την ευλογία να έχω σπουδαίους δα-

σκάλους στη ζωή μου. Θεωρώ ως τρεις ση-

μαντικότερους τον Τάκη Πατερέλη από την 

Ελλάδα, τον Andy McGhee από τα φοιτητικά 

μου χρόνια στη Βοστώνη και τον Eddie Har-

vey στη Βρετανία. 

Στη συνέχεια δέχτηκα επιδράσεις στο παί-

ξιμό μου από αρκετούς τενόρους σαξοφωνί-

στες με σημαντικότερους τους Dexter Gordon, 

Hank Mobley, Sonny Rollins, John Coltrane 

και Sonny Stitt.  

• Ποιος είναι ο στόχος σου; Που θέλεις 
να φτάσεις; 

Σίγουρα θέλω να προχωρήσω και ως μου-

σικός και ως άνθρωπος. Ως μουσικός θα 

ήθελα να επεκταθώ και σε άλλες μουσικές 

σκηνές και να κάνω και άλλες  συνεργασίες 

με διεθνείς καλλιτέχνες της τζαζ. Αυτό δίνει 

χαρά και οξυγόνο στον κάθε καλλιτέχνη όταν 

κινείται και σε άλλους χώρους πέρα από τη 

βάση του. Εύχομαι να συνεχίσω να γράφω, 

να διδάσκω, να ταξιδεύω και να είμαι ενεργός 

για πολλά χρόνια ακόμα.   

• Τι ετοιμάζεις τώρα, ποια τα επόμενα 
σχέδια σου; 

Αυτό που έρχεται άμεσα είναι το νέο, προ-

σωπικό μου άλμπουμ με τίτλο «DEXTERITY» 

το οποίο είναι ένα αφιέρωμα σε έναν ήρωα 

των εφηβικών μου χρόνων. Τον θρυλικό Dex-

ter Gordon ο οποίος είχε σημαντική επίδραση 

στο παίξιμό μου. Το άλμπουμ περιλαμβάνει  

δικές του συνθέσεις τις οποίες προσπάθησα 

να δώσω με το δικό του ιδιαίτερο ύφος και 

στυλ. Περιλαμβάνει επίσης και μερικές δικές 

μου συνθέσεις οι οποίες είναι εμπνευσμένες 

από αυτό τον μεγάλο σαξοφωνίστα. Το άλ-

μπουμ έχει εξασφαλίσει ήδη παρουσιάσεις 

στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Κύπρο και στην 

Έλλάδα, οι οποίες είναι οι τρεις μουσικές σκη-

νές στις οποίες κινούμαι τα τελευταία χρόνια 

με βάση μου βέβαια πάντοτε το Λονδίνο.  

• Ποιες οι σημαντικότερες σου εμφανί-
σεις για το καλοκαίρι; 

Πέρα από τις καθιερωμένες μου εμφανίσεις 

σε διάφορα venues στο Ηνωμένο Βασίλειο, 

θα έχω φέτος την ευκαιρία να εμφανιστώ σε 

κάποια jazz φεστιβάλ σε Βέλγιο, Ιταλία και 

Ελλάδα με νέους συνεργάτες μου από την 

Κύπρο και τους καθιερωμένους μου συνερ-

γάτες στο Λονδίνο. Προς το παρών προέχει 

η κυκλοφορία του «Dexterity». Έτσι μπαί-

νουμε άμεσα στο στούντιο και εύχομαι ότι το 

ερχόμενο φθινόπωρο θα το έχουμε στα χέρια 

μας. Οι επόμενοι δηλαδή μήνες αναμένονται 

από κάθε άποψη να έχουν ιδιαίτερα έντονους 

ρυθμούς!

ÂΘέλω να προχωρήσω και ως μουσικός και ως άνθρωπος...Ê
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Επιβίωση στην ξενιτιά

Βιογραφικό Σημείωμα του συγγραφέα 

Ο Πέτρος Κυριάκου Πόρακος γεννήθηκε στον Ύψωνα Λεμε-

σού.Από πολύ μικρός ασχολήθηκε με όλα σχεδόν τα είδη της 

μουσικής. 

Ολοκλήρωσε τις γυ-

μνασιακές του σπουδές 

και τη στρατιωτική του 

θητεία και το 1972 μετα-

βαίνει στην Αγγλία όπου 

ζει και εργάζεται ως 

Μουσικός σε διάφορα 

κέντρα της εποχής. 

Επέστρεψε στην 

Κύπρο το 1974 και η 

επιστροφή του συνέ-

πεσε με τα τραγικά γε-

γονότα της τουρκικής 

εισβολής, στα οποία 

πήρε μέρος ως έφε-

δρος. Υπηρέτησε στο 

μικρό χωριό Μοσφίλι 

της Τηλλυρίας. Εκεί για 

πρώτη φορά κεντρίζεται 

το ενδιαφέρον του για 

την ποίηση και τη ζωγραφική. 

Ακολούθως και αφού τελείωσαν οι υποχρεώσεις του στην 

Εθνική Φρουρά, ζει και εργάζεται στη Λεμεσό ως Μουσικός, σε 

διάφορα ξενοδοχεία και νυκτερινά κέντρα. Κατά καιρούς εργά-

ζεται και στο εξωτερικό, όπως Αγγλία, Ολλανδία και Γερμανία. 

Εκτός από την ποίηση ασχολείται και με τη Σύνθεση. 

Είναι μέλος των πιο κάτω εταιρειών, οργανισμών και ενώ-

σεων: 

• Της εταιρείας PRS, για τα πνευματικά δικαιώματα, 

• Των Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου, 

• Του Δ.Σ. της Πνευματικής Συντροφιάς Λεμεσού, 

• Της Εταιρείας Λογοτεχνών Λεμεσού «Βασίλης Μιχαηλίδης», 

• Της Επιτροπής Ιστορικού Αρχείου της πόλης Λεμεσού, 

• Της Ένωσης Επαγγελματιών Καλλιτεχνών Κύπρου, 

• Του Συνδέσμου Καλλιτεχνών «ΣΚΑΛΑ». 

Διετέλεσε επίσης Πρόεδρος της Ένωσης Εικαστικών Καλλι-

τεχνών Κύπρου, επί σειρά ετών. 

Εξέδωσε τέσσερις ποιητικές συλλογές, ένα βιβλίο με τίτλο 

«Λόφου, οι άνθρωποι της στον χώρο και στον χρόνο» και το 

λογοτεχνικό δοκίμιο «Άγγελοι Θανάτου πριν το τέλος». Συμμε-

τείχε σε διαγωνισμό βιβλίου στη Φραγκφούρτη, μέσω του 

Υπουργείου Παιδείας και της Μορφωτικής Υπηρεσίας. 

Μέχρι τώρα έχει παρουσιάσει 17 ατομικές εκθέσεις ζωγραφι-

κής, ενώ συμμετείχε και σε πολλές ομαδικές εκθέσεις. 

Αξίζει τον κόπο 

Ένα τέτοιο βιβλιο για να εκδοθεί χρειάζεται τα οικονομικά 

μέσα. Το δε κόστος της έρευνας ήταν τεράστιο. Γι’ αυτό 

κάνουμε έκκληση στα φιλοπρόοδα αισθήματά σας ώστε να 

στηρίξετε οικονομικά αυτή την προσπάθεια. Εξυπακούεται 

ότι θα γίνουν οι δέουσες αναφορές στον χορηγό ή στους 

χορηγούς που θα στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. 

Διάβασα αυτό το ξεχωριστό βιβλίο που αποτελείται από 

410 σελίδες με ξεχωριστή ύλη και φωτογραφικό υλικό. 

Αντιλαμβάνεστε τα ξενύχτια και την επίμονη δουλειά του 

συγγραφέα για τη συμπλήρωσή του. Χρειάζεται χρόνος και 

πολλές οικονομικές επιβαρύνσεις που ξεπερνά κάποιες 

χιλιάδες. Σαν εφημερίδα κάνουμε μια έκκληση σε όσους 

Κύπριους εκτιμούν αυτές τις συγγραφικές δουλειές όπως 

βοηθήσουν οικονομικά τον συγγραφέα στην αποπληρωμή 

των τυπογραφικών εξόδων.  Όποια βοήθεια είμαστε 

σίγουροι ότι θα συμβάλει στην ολοκλήρωση του έργου. 

Αποταθείτε τηλ. 00357 9945 3308 / 020 8341 5853.

Μια πολύ εγκάρδια συνομιλία με τον συγγραφέα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 

ΒΙΒΛΙΟ 

Η Ερατώ Μαρκουλλή, 

πρώην υπουργός Εξωτερι-

κών της Κύπρου, χαιρετίζο-

ντας την έκδοση του βιβλίου 

ανάφερε: 

«Με ιδιαίτερη χαρά χαιρε-

τίζω την έκδοση αυτού του 

βιβλίου που θα δώσει την 

ευκαιρία να πληροφορη-

θούν όλοι οι Κύπριοι και να 

γνωρίσουν οι νεότερες γε-

νιές των αποδήμων τις δύ-

σκολες συνθήκες που 

αντιμετώπισαν οι πρωτοπό-

ροι μετανάστες. Έχοντας 

ζήσει πρόσωπα με τη μετα-

νάστευση της οικογένειάς 

μου στις ΗΠΑ τη δεκαετία 

του 70, την εμπειρία του με-

τανάστη. 

Το έργο του Πέτρου Πόρα-

κου για την κυπριακή δια-

σπορά στηρίζεται κυρίως 

στις μαρτυρίες Κυπρίων με-

ταναστών από τις μεγαλύτε-

ρες Κυπριακές Παροικίες 

του Ηνωμένου Βασιλείου, 

της  Αυστραλίας, τις ΗΠΑ 

και της Νοτίου Αφρικής, ελ-

πίζω το βιβλίο θα αποτελέ-

σει ένα σημαντικό βοήθημα 

στην προσέγγιση των Απο-

δήμων και ένα ακόμη κρίκο 

στην επικοινωνία Μητρόπο-

λης και διασποράς που 

τόσο έχουμε ανάγκη». 

Π
ολυσύνθετο ταλέντο ο 

σημερινός μας καλεσμέ-

νος μουσικός, λογοτέ-

χνης, ποιητής, ζωγράφος, 

συγγραφέας. Ένα πολυσύνθετο 

ταλέντο που με όποια τέχνη 

ασχοληθεί τη φέρνει σε πέρας 

με βαθμό 10 από τα δέκα. 

Πέτρος Κυριάκου Πόρακος. 

Το όνομα του στην Κύπρο είναι 

ξακουστό και όποιον και αν ρω-

τήσεις έχει ένα καλό λόγο για 

τον σημερινό μας φιλοξενού-

μενο. 

Εμείς σήμερα θα συζητή-

σουμε με τον αξιόλογο καλε-

σμένο μας για ένα συγγραφικό 

και πληροφοριών, διαπίστωσα 

ότι από την ιστορία του κάθε Κύ-

πριου μετανάστη, που περιλαμ-

βάνεται στο βιβλίο, επωφε - 

λήθηκα πνευματικά και πιστεύω 

ότι κάθε μελετητητής ή αναγνώ-

στης θα μπορούσε, επίσης, να 

επωφεληθεί. 

Παράλληλα θεώρησα ότι με 

αυτό τον τρόπο θα αποτυόταν 

ένα είδος φόρου τιμής στους με-

τανάστες αδελφούς μας, οι 

οποίοι έγιναν πρεσβευτές του 

πολιτισμού τους και τίμησαν τον 

τόπο και την καταγωγή τους. Οι 

προσωπικοί τους αγώνες ταυτί-

στηκαν με τους αγώνες της πα-

αυτούς, αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος της κυπριακής ιστορίας 

και του ελληνικού έθνους. Για το 

λόγο αυτό, το βιβλίο προσδοκεί 

να γίνει ένα πολύτιμο εργαλείο 

για ιστορικούς, αλλά και για κοι-

νωνιολόγους κι εθνολόγους. 

Διανοίγει ερευνητικούς ορίζο-

ντες, με προοπτική ενημέρωσης 

και διαφώτισης για το θέμα της 

κυπριακής μετανάστευσης, ενώ 

ταυτόχρονα αφήνει να διαφα-

νούν τόσο οι διαστάσεις και ο 

δυναμισμός της ομογένειας, 

όσο και η σημασία της για το ελ-

ληνικό Έθνος. 

Θα ήταν ευχής έργο, εάν η 

προσπάθεια εύρισκε και άλλους 

εθελοντές να τον μιμηθούν, επι-

δεικνύοντας τον ανάλογο ζήλο 

και την αγάπη προς τους αδελ-

φούς της διασποράς. Το συγκε-

κριμένο βιβλίο είναι μια 

πρόκληση, για μια ομολογουμέ-

νως δύσκολη διαδρομή ολοκλή-

ρωσής της. Η αποπεράτωσή 

της θα αποτελούσε ένα αντί-

δωρο προς τους Ελληνοκύπρι-

ους μετανάστες και τους 

απανταχού ομογενείς, ένα ση-

μείο αναφοράς και μνήμης για 

την προσωπική τους ιστορία, 

που εντάσσεται στην ιστορία 

του ελληνικού Έθνους. 

Η μετανάστευση είναι ένα ση-

μαντικό κοινωνικο-οικονομικό 

φαινόμενο, που ενδιαφέρει πολ-

λές χώρες στον κόσμο, αναφέ-

ρει ο συγγραφέας. Είτε αυτές 

ήταν χώρες αποστολής είτε 

χώρες υποδοχής μεταναστών, 

δέχθηκαν σοβαρές επιδράσεις 

από το συγκεκριμένο φαινό-

μενο, σε διάφορες χρονικές πε-

ριόδους της ιστορίας τους. 

Κατά τον 20° αιώνα, η μετα-

νάστευση επηρέασε σημαντικά 

και την Κύπρο, κυρίως κατά το 

πρώτο μισό αυτού του αιώνα. Η 

παρούσα εισήγηση προσδοκεί 

να συνδράμει, έτσι ώστε να κα-

λυφθεί ένα κενό και να αναζω-

πυρώσει το ενδιαφέρον, για την 

εξέταση σημαντικών πτυχών 

του όλου φαινόμενου της κυ-

πριακής μετανάστευσης. 

Με αυτό τον στόχο και στο 

πεδίο της συνοπτικής αυτής πα-

ρουσίασης, καταβλήθηκε προ-

σπάθεια και δόθηκαν τα 

κατάλληλα ερεθίσματα, κυρίως 

μέσα από ιδιαίτερα ενδιαφέρου-

σες συνεντεύξεις με Ελληνοκύ-

πριους μετανάστες, που επανα-

πατρίστηκαν. Οι πολλές δυσκο-

λίες που αντιμετώπισαν στις 

χώρες υποδοχής τους, οι εμπει-

ρίες που απέκτησαν και οι επι-

τυχίες που είχαν, χάρη στην 

υπομονή, την επιμονή και την 

εργατικότητά τους, αναδει-

κνύουν τις διαστάσεις της μετα-

νάστευσης, τόσο σε προσωπικό 

επίπεδο όσο και για τη μικρή 

τους πατρίδα. Βασική επιδίωξη 

των πλείστων από αυτούς, δεν 

ήταν μόνο να επιβιώσουν και να 

ριζώσουν στις χώρες υποδοχής 

τους, αλλά να επιτύχουν και να 

διακριθούν, όσο το δυνατό πε-

ρισσότερο. Η ζωή και η προ-

σφορά τους, επιτρέπει ώστε να 

καταλαμβάνουν ένα πολύ σημα-

ντικό μέρος του κυπριακού ιστο-

ρικού γίγνεσθαι.

του έργο ανάμεσα από τα 

πολλά που δημοσίευσε που αγ-

γίζει όσα χρόνια και να περά-

σουν τις ευαισθησίες του 

Κύπριου, τα βιώματά του, τη 

ζωή του, μέσα από τη μετανά-

στευση. Το βιβλίο φέρει τον τίτλο 

«Μετανάστευση / Περί Κυπρίων 

μεταναστών». 

Ο συγγραφέας, ένας γλυκύτα-

τος άνθρωπος που γεννήθηκε 

στον Ύψωνα της Λεμεσού, μας 

ξεναγεί στις σελίδες του βιβλίου 

του. 

 

 «Βιώνοντας, αναφέρει ο 

κ. Πόρακος, κάποτε κι εγώ τη 

μετανάστευση, δεν μπορούσα 

να μείνω αδιάφορος από τα κύ-

ματα συμπατριωτών μου, που 

διάφοροι λόγοι τους ανάγκασαν 

να φύγουν από τον τόπο τους, 

για να αναζητήσουν αλλού μια 

καλύτερη ζωή. Η επιθυμία μου 

για καταγραφή της ιστορίας 

τους, έγινε ανάγκη μετά τον 

επαναπατρισμό μου. Καθορίζο-

ντας τα χρονικά όρια της ερευ-

νητικής μου προσπάθειας στις 

πρώτες, κυρίως, δεκαετίες του 

20ου αιώνα και μέχρι την Ανεξαρ-

τησία της Κυπριακής Δημοκρα-

τίας, με ενθουσιασμό ξεκίνησα 

αυτό το ταξίδι, χωρίς να υπολο-

γίσω τις δυσκολίες, τον χρόνο 

και το κόστος ενός τέτοιου εγχει-

ρήματος. 

θεώρησα, την ενασχόλησή 

μου με το συγκεκριμένο θέμα 

ως καθήκον και υποχρέωση 

μου, έναντι όλων εκείνων των 

ξεχασμένων πνευματικών αν-

θρώπων ή απλά αγνοημένων 

βιοπαλεστών της κυπριακής με-

τανάστευσης. Στα διάφορα στά-

δια της αναζήτησης στοιχείων 

τρίδας και του έθνους, ενώ η 

όλη πορεία τους στη ζωή απο-

τελεί πηγή έμπνευσης. Ως φω-

τεινό παράδειγμα αρετής και 

τόλμης, τους οφείλουμε μια 

θέση στη συλλογική μνήμη και 

συνείδηση μας, κάτι που το βι-

βλίο αυτό φιλοδοξεί να θέσει τα 

θεμέλια. 

Μέσα από την ενδεικτική ανα-

φορά σε Κύπριους απόδημους 

της συγκεκριμένης περιόδου, 

επιδίωξα να δώσω τις διαστά-

σεις του φαινομένου της κυ-

πριακής μετανάστευσης. Διά 

της προσπάθειάς μου αυτής, 

δεν προσδοκώ επιστημονικές ή 

άλλες περγαμινές, παρά μόνο 

να προκαλέσω, στο μέτρο του 

δυνατού, αναγνώστες, πολιτεία 

και ειδικούς επιστήμονες να εν-

διαφερθούν και να ασχοληθούν 

με το θέμα των αποδήμων μας, 

ένα «κεφάλαιο» που ζητεί να 

αξιοποιηθεί για το κοινό καλό. 

Τελειώνοντας αυτό το σημεί-

ωμα, θα ήθελα να ευχαριστήσω 

όλους όσοι, με τον ένα ή τον 

άλλο τρόπο, βοήθησαν στην 

υλοποίηση αυτού του βιβλίου, 

που χωρίς τη συμβολή τους δεν 

θα γινόταν πραγματικότητα. 

Το πρώτο βιβλίο με τίτλο Περί 

Κυπρίων Μεταναστών, διαβάζο-

ντάς το, διαπιστώνεις ότι ο συγ-

γραφέας στοχεύει στην 

ανάδειξη της εργατικότητας του 

συνόλου των ομογενών της δια-

σποράς, της ευγνωμοσύνης 

τους προς τα κράτη και τους 

λαούς που τους φιλοξένησαν. 

Όπως και της αγάπης τους 

προς την πατρίδα και το ελλη-

νικό έθνος στο οποίο ανήκουν, 

συμπληρώνει ο συγγραφέας. 

Η ιστορία του κάθε ενός από 
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Τα σάρωσε όλα η Ανόρθωση

Δυναμικό παιχνίδι με 

εναλλασσόμενη υπε-

ροχή παίχτηκε στο Haringey 

Borough, στον τελικό του κυ-

πέλλου Α κατηγορίας, ανά-

μεσα στην Ανόρθωση και 

Ολύμπια, δυο ομάδες που 

φέτος ήταν οι πιο φορμαρι-

σμένες και καλύτερες ομάδες 

του πρωταθλήματος. 

Το Haringey Borough γέ-

μισε κόσμο για μια ακόμη 

φορά από οπαδούς πολλών 

παροικιακών ομάδων. 

Η Ολύμπια μπήκε στον 

αγώνα πιο δυνατά και στο 42’ 

κέρδισε πέναλτι που μετέ-

τρεψε σε τέρμα ο Ferlock για 

να κλείσει το πρώτο 45λεπτο 

με την Ολύμπια να είναι 

μπροστά. 

Με την έναρξη του Β μέ-

ρους η Ανόρθωση ανασυ-

γκροτήθηκε και πήρε 

πρωτοβουλία με τον καλύ-

τερο και πιο επικίνδυνο παί-

κτη, τον Andre McColins που 

στο 52’ έκανε το 1-1 για να 

ανάψει φωτιές. Μέχρι το 72’ η 

υπεροχή ήταν με την Ανόρ-

θωση όπου σημείωσε και το 

2–1 και πάλι με τον Andre 

McColins.  

Από το 73’ και μετά ανά-

λαβε δράση η Ολύμπια που 

παρόλη την πίεση δεν κατά-

φερε να ισοφαρίσει και να 

οδηγήσει το παιχνίδι στην 

παράταση. 

Το τρίο των διαιτητών 

Gheorghe Moraru, Doros 

Polydorou και Jide Oguubon 

τα πήγαν αρκετά καλά. 

Η «Παροικιακή» εκφράζει 

τα συγχαρητήριά της και στις 

δυο ομάδες για την αθλητο-

πρέπεια που έδειξαν καθόλη 

τη διάρκεια του αγώνα.

Πρωτάθλημα - Challenge Cup - Division Cup

Πανηγυρισμός για τρίτη φορά από τους Ανορθωσιάτες Ντίνος Ιπποκράτους και Στηβ Σινόττι δυο καλά φιλαράκια

Παλιά φωτογραφία αλλά είναι τα ίδια παιδιά της Ολύμπια

Πανηγυρισμοί των Ανορθωσιατών 

μετά την κατάκτηση του Divisional 

Cup στις εξέδρες του γηπέδου 

Haringey Borough

Ο chairman του Haringey Borough με οπαδούς Τελευταίες οδηγίες από τον Ντίνο
 Ria Gregoriou (σύζυγος του Γιώργου Γρηγορίου) 

με τα παιδιά τους Louie και Charlie.
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Π
αρουσία 10 σωματείων από 

τα 12 που είναι εγγεγραμμένα 

στο μητρώο του ΚΟΠΑ παρευ-

ρέθηκαν στη Γενική Συνέλευση που 

έγινε το βράδυ της Δευτέρας 3 Ιου-

νίου 2019, στο οίκημα της Αδελφότη-

τας, παρών ήταν τα σωματεία: 

Αποέλ, Ανόρθωση, Κώμη Κεπήρ, 

Ομόνοια, Ολύμπια, Άχνα, Παντέλ, 

Παναθηναϊκός, Ακανθού. Απουσίαζαν 

ΚΛΝ και Αρμένιανς Υouth. 

Ανόρθωση και Αποέλ δεν είχαν δι-

καίωμα ψήφου δεδομένου ότι είχαν 

οικονομικές υποχρεώσεις προς τον 

ΚΟΠΑ δεν πλήρωσαν τη συνδρομή 

τους. 

Με αυτά τα δεδομένα δικαίωμα 

ψήφου στην εκλογή νέου Διοικητικού 

Συμβουλίου είχαν οι 8 ομάδες που 

είχαν ξοφλημένες τις υποχρεώσεις 

τους. 

Ο ΚΟΠΑ έδωσε δικαίωμα στο 

Αποέλ και Ανόρθωση να εκπληρώ-

σουν τις υποχρεώσεις τους μέχρι την 

Τετάρτη (χθες). 

Ο Πρόεδρος του ΚΟΠΑ Jack Μάρ-

κου στον σύντομο χαιρετισμό στους 

παρευρισκόμενους, τους ευχαρί-

στησε για τη συμμετοχή τους και τη 

βοήθεια που έδωσαν στον οργανισμό 

ώστε να λειτουργήσει αρμονικά 

φέτος. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανάφερε 

ότι από αυτή τη χρονιά αναλαμβάνει 

και καθήκοντα σαν προπονητής στην 

ομάδα Παντέλ και κάλεσε τα σωμα-

τεία να αποφασίσουν αν αποδέχονται 

να υπηρετήσει και σαν Πρόεδρος καi 

σαν προπονητής σε σωματείο που 

είναι εγγεγραμμένο στη δύναμη του 

ΚΟΠΑ. Καμμιά ένσταση δεν αναφέρ-

θηκε και έτσι ο σημερινός Πρόεδρος 

αναλαμβάνει και αυτό το πόστο. 

Ακολούθησε η έκθεση του Γρεαμ-

ματέα Πήτερ Χαραλάμπους ως επί-

σης και ταμιακή έκθεση. Ανάμεσα 

στις νέες εισηγήσεις που μπήκαν και 

υπήρχε συζήτηση ήταν η άποψη να 

γίνει μια κατηγορία με 8 ομάδες ή 10 

σε περίπτωση που πληρώσουν τις 

συνδρομές τους Αποέλ, Ανόρθωση ή 

12 σε περίπτωση που ΚΛΝ και Αρμέ-

νιανς ανταποκριθούν έγκαιρα. 

Πέρασε η άποψη προς το παρών 

να γίνει μια κατηγορία. Στην εισήγηση 

για τη χρησιμοποίηση 4 ξένων ποδο-

σφαιριστών αντί τριών που υπήρχε 

παλιά. Ομόφωνα όλα τα Σωματεία 

αποδέχθηκαν την πρόταση να χρησι-

μοποιούν 4 ξένους ποδοσφαιριστές. 

Στο τέλος της Γενικής Συνέλευσης 

έγινε ως έθιστε η εκλογή νέου Διοικη-

τικού Συμβουλίου. Πρόεδρος παρέ-

μεινε χωρίς ανθυποψήφιο ο Jack 

Μάρκου. Για την εκλογή Γραμματέα 

υπήρχαν δυο υποψήφιοι, ο μέχρι 

τώρα Γραμματέας Πήτερ Χαραλά-

μπους και ο Στήβεν Σάββα (ένας νέος 

για τα δεδομένα του ΚΟΠΑ που δεν 

ανήκει σε κανένα σωματείο. 

Η μυστική ψηφοφορία που έγινε 

ανέδειξε νέο Γραμματέα τον Στήβεν 

Σάββα με τον Πήτερ Χαραλάμπους 

να παραμένει στο Διοικητικό Συμβού-

λιο για να προσφέρει τις υπηρεσίες 

του από άλλο πόστο. 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο έδωσε 

την υπόσχεση ότι θα πράξει ό,τι είναι 

δυνατό για το καλό του παροικιακού 

ποδοσφαίρου και κάλεσε τους γραμ-

ματείς των ομάδων όπως δώσουν 

αυτό το μήνυμα στους οπαδούς τους. 

Παρών στη Γενική Συνέλευση ήταν 

και ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, 

Χρίστος Καραολής.

Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Λίβερπουλ!
Έ

χοντας μάθει από την περσινή χρονιά, έχοντας αρκετή 

εμπειρία περισσότερη συγκριτικά με την Τότεναμ και 

δείχνοντας πως ήταν ικανή να διαχειριστεί καταστάσεις, η 

Λίβερπουλ στέφθηκε Πρωταθλήτρια Ευρώπης! Με γκολ των Σαλάχ 

και Οριγκί, οι «κόκκινοι» επιβλήθηκαν 2-0 της Τότεναμ στον τελικό 

του Wanda Metropolitano στη Μαδρίτη και πανηγύρισαν το 6ο 

ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας τους! Σταθερός και καθοριστικός 

ο Άλισον στις απειλητικές στιγμές των Λονδρέζων.   

Ένα πολύ σφιχτό αγγλικό παιχνίδι, δίχως εντυπωσιακές φάσεις 

και γρήγορο τέμπο, αλλά για τη Λίβερπουλ, αρκεί η ουσία και αυτό 

που θα γράψει η ιστορία. Ότι δηλαδή στέφθηκε για 6η φορά στην 

ιστορία της Πρωταθλήτρια Ευρώπης, για πρώτη φορά έπειτα από 

14 ολόκληρα χρόνια και με τον Γιούργκεν Κλοπ να βάζει τέλος στο 

κακό σερί των χαμένων τελικών στην κορυφαία ευρωπαϊκή 

διασυλλογική διοργάνωση. 

Έπειτα από τα μαθήματα που πήραν πέρυσι οι «κόκκινοι» στο 

Κίεβο, όπου ηττήθηκαν από τη Ρεάλ Μαδρίτης, έφτασαν στον 

φετινό τελικό του Wanda Metropolitano με τον τίτλο του φαβορί 

έναντι της Τότεναμ και δικαίωσαν όσους είχαν δώσει αυτό τον τίτλο 

στην ομάδα του Kloppo. Με πέναλτι του Σαλάχ από το 2ο λεπτό 

και ένα αριστερό σουτ του Οριγκί στο 87' διαμορφώθηκε το 

αποτέλεσμα της αναμέτρησης. Τα «σπιρούνια» στην παρθενικής 

τους συμμετοχή σε τόσο κορυφαίο επίπεδο, όπου διεκδίκησαν τον 

τίτλο, να παίρνουν μόνο χρήσιμα πράγματα, παρά την τεράστια 

πίκρα... 

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων: 

Τότεναμ: Γιορίς, Τρίπιερ, Αλντερβάιρελντ, Βερτόνχεν, 

Ρόουζ, Σισοκό (74' Ντάιερ), Γουίνκς (66' Μόουρα), Έρικσεν, 

Ντέλε (83' Γιορέντε), Σον, Κέιν. 

Λίβερπουλ: Άλισον, Αλεξάντερ – Άρνολντ, Φαν Ντάικ, 

Μάτιπ, Ρόμπερτσον, Φαμπίνιο, Χέντερσον, Βαϊνάλντουμ 

(62' Μίλνερ), Σαλάχ, Μανέ (90' Γκόμες), Φιρμίνο (57' Οριγκί).

Από τον επόμενο χρόνο μια κατηγορία
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΠΑ Αντιπρόσωποι των ομάδων που ανήκουν στη δύναμη του ΚΟΠΑ



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 σπό τις 11πμ έως τις 3μμ στο Com-

munity House, 311 Fore Street N9 0PZ και προσκαλεί όλα τα μέλη 

του. Τηλ. 020 8443 1843 / 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 μπουζουκι. 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 - 3.30μμ για καφέ ή τσάι, ασκήσεις και Bingo. Τηλ. 

020 8443 1843 / 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. 

ΙΟΥΝΙΟΣ 

16 Ιουνίου (Κυριακή) 

• Το Lobby of Cyprus οργανώνει πάρτι στο Elyseé, 13 Percy Street, 

Fitzrovia, London W1T 1DP στις 4.10μμ. Είσοδος £45 και £25 για 

παιδιά κάτω των 16 ετών. Πληροφορίες τηλ. 020 8888 2556. 

• Καλοκαιρινό πάρτι του Lobby for Cyprus στο Elysée, 13 Percy 

Street, Fitzovia, London W1T 1DP στις 4-10μμ. Είσοδος £45  ενή-

λικες, £25 παιδιά κάτω των 16 ετών. Για κρατήσεις τηλ. 020 8888 

2556. 

18 Ιουνίου (Τρίτη) 

• Ο Σύνδεσμος Ελληνοκυπρίων Γυναικών οργανώνει διήμερη εκ-

δρομή στην πόλη Bath, με διαμονή σε ξενοδοχείο και πρόγευμα. 

Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων τηλ. 07404 403 597 / 07940 

419 569. 

19 Ιουνίου (Τετάρτη) 

• Καλείται σε συνεδρίαση μετά τη Γενική Συνέλευση της Οργάνω-

σης «The Cypriot Elders of Enfield», για καταρτισμό της Επιτροπής 

σε σώμα, στις 10.30πμ στα Γραφεία της, 311 Fore Street, London 

N9 0PZ. 

20 Ιουνίου (Πέμπτη) 

• «Back to Hackney», μια παράσταση που θα πραγματοποιηθεί 

στο Θέατρο Τέχνης, 26 Crowndale Road, London NW1 1TT, στις 

7.30μμ. Την έγραψε και σκηνοθέτησε η Παναγιώτα Παντελή. Για 

πληροφορίες τηλ. στο Θέατρο. Τα εισιτήρια είναι £10 και £5. 

• Κυπριακή Βραδιά εις μνήμη του Χρίστου Λαζαρή, στο Brunswick 

Shopping Centre, Bernard Street, London WC1N 1AY στις 6μμ - 

10μμ. Είσοδος δωρεάν. Συμμετέχουν πολλοί καλλιτέχνες. 

23 Ιουνίου (Κυριακή) 

• Ο Σύνδεσμος Αγίου Αμβροσίου οργανώνει τον Eτήσιο Xορό της 

Χρυσομηλιάς, στο Penridge Suite, 470-474 Bowes Road, London 

N11 1NL. Για περισσότερες πληροφορίες τηλ. 020 8551 2094. 

• Ο ετήσιος Δείπνος Ένωσης Αποδήμων Μόρφου, 3.00μμ στο 

Crews Hill Golf Club EN2 8AZ. Είσοδος £25 για ενήλικες και £12.50 

για παιδιά κάτω των 12 χρονών. Για περισσότερες πληροφορίες 

τηλ. 07850 278 430 / 07775 656 6947 / 71132 6230. 

24 Ιουνίου (Δευτέρα) 

• Η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Εφέδρων Καταδρομέων Αγ-

γλίας στην Κυπριακή Αδελφότητα, Britannia Road, London N12 

9RU, στις 8μμ. Θα συζητηθούν οι εκθέσεις «Οργανωτική» και 

«Οικονομική» και θα εκλεγεί το νέο Δ.Σ. της Οργάνωσης.  

30 Ιουνίου (Κυριακή) 

• Ο Σύνδεσμος Αχιωτών Η.Β οργανώνει εκδρομή στο Margate, στις 

8.30πμ. Εκκίνηση από τον Αστυνομικό Σταθμό απέναντι από το 

Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Εισιτήριο £15.00. Για θέσεις τηλ. 

07956 219 946 / 020 8723 1925. 

ΙΟΥΛΙΟΣ 

14 Ιουλίου (Κυριακή) 

•Η ΕΔΕΚ Η.Β οργανώνει Εθνικό Μνημόσυνο για τους πεσόντες 

στην Κύπρο το 1974, στον Καθεδρικό Ναό Παναγίας Wood Green. 

Θα γίνει και δέηση για τη διακρίβωση των αγνοουμένων. Η εκδή-

λωση συνδιοργανώνεται με την Επιτροπή Συγγενών Πεσόντων. 

15 Ιουλίου (Δευτέρα) 

• Η Ένωση Κυπρίων Αγγλίας (ΚΕΑ) οργανώνει εκδήλωση για τη 

μαύρη επέτειο του πραξικοπήματος και της τούρκικης εισβολής, 

στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, Earlham Grove, Wood Green, 

London N22 5HJ. Όλοι ευπρόσδεκτοι.

Antonis Antoniades
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• Ιf you can't be a Sun, don't be a cloud! 

• Αν δεν μπορείς να γίνεις Ήλιος, μην γίνεσε 

σύννεφο! 

Ερμηνεία: 
Να μην γινόμαστε ποτέ εμπόδιο στην πρόοδο. 

Η ζήλεια, αλαζονία και εγωισμός είναι καταστροφή!

Λόγια Νηστεμένα
Ειρήναρχος Στεφάνου

Αφιέρωμα μνήμης στον 

Θεοφάνη Χατζημιχαήλ

Ένας χρόνος έφθασε Θεοφάνη που έχεις φύγει, 

στα μαύρα εντυθήκανε οι συγγενείς και οι φίλοι. 

Ξύπνα Θεοφάνη να ιδείς, ξύπνα για να μιλήσεις 

εσένανε εμ που θέλουμε να μας ξαναμιλήσεις. 

Άμαν να βγει η γυναίκα σου έξω να περπατήσει 

νομίζει πως την καρτεράς για να την συναντήσεις. 

Ο Παντοδύναμος Θεός υπομονή να δίνει 

εκεί που δίνει τον καημόν για έναν πρόωρο χαμό 

τέτοιο πικρό ποτήρι. 

Ενν να το πω πολλές φορές που το δικό μου στόμα, 

πως είναι κρίμα και άδικο που βρίσκεσαι στο χώμα. 

Έως εδώ τελειώνω το εγώ το ποίημα, 

ποτέ μηνξεχνάτε κάποιου δικού σας το μνήμα. 

Αιωνία σου η μνήμη τώρα και πάντα. 

Της Eύας Λυσάνδρου (Άγιος Ανδρόνικος)

Πανμάστορα του σύμπαντος, Θεέ δημιουργίας 

τον κόσμο Σου βοήθησε, απ’ τα δεινά του λύτρωσε, 

πολιτικά, θρησκευτικά, και πάθη δυναστείας! 

Δογματικούς δικτάτορες, αλάζωνες για δόξα, 

φτωχός πληρώνει τελικά, τα δύο μέτρα και σταθμά, 

για τη δική τους λόξα! 

Πήγαινε πίσω στα παλιά, και στα μοντέρνα χρόνια, 

είναι σε όλους μας γνωστά, δουλεύουν μας κανονικά, 

κλίκκες, παιδιών, αγγόνια! 

Τα πάντα καταχτήσανε, με σκόνη μάς θολώνουν, 

τα μάτια μας και το μυαλό, γνώσεις και πνεύμα ελεύθερο, 

μάς δέσαν, καθηλώσαν! 

Πρέπει να φέρουμε αλλαγή, στον κόσμο Ελευθερία, 

μ’ αγώνα, στόχο, ταχτικά, θα έλθει η ανατροπή, 

παντού στην κοινωνία! 

Να ζήσουμε ανθρωπινά, μακρά που τυραννία, 

χωρίς τ’ αόρατα δεσμά, με ανοιγμένα τα φτερά, 

Ειρήνη κι Αρμονία! 

Να το πιστέψεις, θα γινεί, πόλεμο θα κερδίσεις, 

κι αν χάσεις μάχες στην αρχή, το ηθικό μην πτοηθεί, 

στο τέλος θα νικήσεις!!! 

Ανατροπή
Του Ειρήναρχου Στεφάνου
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Θου Βου Φαλακρός Πράκτωρ 
(Γης Μαδιάμ) (1969)  

ΠΕΜΠΤΗ 6 IOYNIOY  22:05 Κωμωδία με τους Θ. 

Βέγγο, Α. Παπαδόπουλο και Β. Ανδρεόπουλο. Ο 

Μυστικός Φαλακρός πράκτωρ Θου Βου αναλαμ-

βάνει να βρει και να επαναφέρει ένα πλουσιοκόρι-

τσο που το έσκασε από το σπίτι.  

Μπραζιλέρο (2001)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 IOYNIOY  21:45 Κωμωδία  με 

τους Στ. Μάϊνα, Μ. Κεχαγιόγλου, Ε. Μουτάφη, Γ. 

Σκιαδαρέση κ.ά. Σε μια πόλη της ελληνικής επαρ-

χίας εξελίσσεται η κωμι-

κοτραγική περιπέτεια της 

σύγκρουσης του Έλληνα 

με τους δύο Ευρωπαίους 

ελεγκτές, σχετικά με το τι 

τελικά απέγινε η ευρω-

παϊκή επιδότηση που αυτός είχε πάρει. Σύγκρουση 

με απρόσμενα για όλους αποτελέσματα. Μια κοι-

νωνική σάτιρα της σημερινής ζωής σε Ελλάδα και 

Ευρώπη.  
Ο Φακίρης (1989)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 IOYNIOY  23:00 Κωμωδία με τους 

Κ. Τσάκωνα, Σπ. Ιωάννου κ.ά. Ο Κίμων είναι δικη-

γόρος που αναλαμβάνει μικρές υποθέσεις και πάντα 

τα θαλασσώνει. Κάποια στιγμή γνωρίζει μια κοπέλα 

η οποία καταζητείται για υπεξαίρεση 46 εκ. Πεπει-

σμένος για την αθωότητά της αποφασίζει να την 

βοηθήσει, όμως...  

Ο Κράχτης (1964)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 IOYNIOY  20:30 Κοινωνική ταινία με 

τους Γ. Φούντα, Μ. Κοντού κ.ά. Η μεγαλοαστή 

Γιούλα, η οποία δεν έχει την 

παραμικρή ιδέα για τα προ-

βλήματα της χαλυβουργίας 

που κληρονόμησε, πλήττει 

και το ρίχνει στις συνεχείς 

διασκεδάσεις. Η χαλυβουρ-

γία διευθύνεται από τον 

Αλέξη, ο οποίος είναι τρελά ερωτευμένος μαζί της, 

αλλά εκείνη εντυπωσιάζεται από τον Τάσο, έναν 

εκπρόσωπο των εργατών...  

Ο Χάχας (1989)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 IOYNIOY  22:00 Κωμωδία με τους Π. 

Σουπιάδη, Η. Μουκίου κ.ά. Ο Πάνος είναι ένας κα-

λόκαρδος νέος, που έχει όμως το ελάττωμα να γε-

λάει ακόμα και με τα πιο σοβαρά πράγματα. Έτσι 

έχει μόνιμο πρόβλημα εργασίας γιατί τον διώχνουν 

από παντού, λόγω του ελαττώματος του. Και κάποτε 

γίνεται το μεγάλο μπέρδεμα. Γνωρίζει την Αλίκη, 

που είναι ερωτευμένη με τον Μάκη, χαρτοπαίκτη 

και επαγγελματία εραστή....  

Η Λίζα και η Άλλη (1961)  

KYΡIAKH 9 IOYNIOY  21:00 Κωμωδία με την Α. 

Βουγιουκλάκη, Λ. Κωνσταντάρα κ.ά. Η Λίζα είναι 

μία ορφανή μικροπωλήτρια, που μην έχοντας που 

να κοιμηθεί, καταλήγει στο δικαστήριο. Τελικά θα 

φιλοξενηθεί στο σπίτι του δικηγόρου που την υπε-

ρασπίστηκε. Η άλλη είναι η Μίτση, η κακομαθημένη 

κόρη ενός επιχειρηματία, που όταν ο πατέρας της 

αρνήθηκε για γαμπρό του τον φίλο της, επειδή ήταν 

φτωχός, οργάνωσε την απαγωγή της, ώστε να απο-

κτήσει χρήματα ο αγαπημένος της. Η Λίζα και η Μί-

τση μοιάζουν σαν δύο σταγόνες νερό...  

Πρωτάρης Μπάτσος και η Τροτέζα (1989)  

KYΡIAKH 9 IOYNIOY  22:35  Αστυνομική κωμωδία 

με τους Στ. Ψάλτη, Λ. Γίγα κ.ά. Ο Στάθης Ψάλτης εί-

ναι ο πρωτάρης αστυνομικός που υπηρετεί τον 

νόμο πιστά προσέχοντας τις ’’κυρίες’’ του δρόμου 

και κυνηγώντας τους κλέφτες. Είναι της άποψης, 

που συχνά μοιράζεται με τους κλέφτες ότι «H υπη-

ρεσία μας δίνει όπλο, που όμως οι σφαίρες τους 

δεν φτάνουν ποτέ, παρά μόνο όταν μας πυροβο-

λήσουν, κατά την διάρκεια της κηδείας μας». 

Το Κλοτσοσκούφι (1960)  

ΔΕΥΤΕΡΑ 10 IOYNIOY  21:35 Κωμωδία με την Α. 

Βουγιουκλάκη, Αλ. Αλεξανδράκη, Θ. Βέγγο κ.ά. Η 

Μαίρη είναι μια όμορφη ορφανή κοπέλα, που επειδή 

δεν είχε στον ήλιο μοίρα, 

οι φίλοι της την φωνά-

ζουν Κλοτσοσκούφι. Δεν 

μπορεί να στεριώσει σε 

δουλειά γιατί όλα τα αφε-

ντικά της ρίχνονται. Ο 

Σταύρος την συστήνει 

στο φίλο του εφοπλιστή 

Τζώρτζη για να την βοηθήσει να πάει στην Αυστρα-

λία κοντά στο θείο της.  

Ευτύχης ο Δυστυχής (1987)  

ΤΡΙΤΗ 11 IOYNIOY  20:35 Κωμωδία με τους Σ. 

Τζεβελέκο, Θ. Ζόγκα κ.ά. Ο Ευτύχης, ένας αγαθιά-

ρης υπάλληλος σούπερ μάρκετ έχει την συνήθεια 

να χαρίζει πράγματα στις διάφορες πελάτισσες του 

μαγαζιού. Ταυτόχρονα είναι ερωτευμένος με την 

Σόνια, ενώ παράλληλα, η  συνήθειά του τον μπλέκει 

σε περιπέτειες...
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ΠΕΜΠΤΗ 6 IOYNIOY  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:45 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Πολιτιστικό Ημερολόγιο: 

Γιάννενα 
22:05 Ελληνική Ταινία: Θου Βου 

Φαλακρός Πράκτωρ  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 IOYNIOY  
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. 
21:45 Ελληνική Ταινία: Μπραζιλέρο 
23:05 Ελληνική Ταινία: Ο Φακίρης  
ΣΑΒΒΑΤΟ 8 IOYNIOY  
12:00 Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ 
14:00 Κύπριοι του Κόσμου 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 «Αύριο είναι Κυριακή» 

η Εκπομπή της Εκκλησίας με 
τον Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα 
Ιωσήφ Παλιούρα 

19:45 Με τον Φακό του Hellenic TV: 
Vasoula Christodoulou with 
Athena Mandis 

20:30 Ελληνική Ταινία: Ο Κράχτης 
22:00 Ελληνική Ταινία: Ο Χάχας  
ΚΥΡΙΑΚΗ 9 IOYNIOY  
12:00 Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 «Διαλέγω Καριέρα» 

με την Ελευθερία Σωφρονίου 
20:30 «Πρόσωπα» 

με τον Βασίλη Παναγή 
21:00 Ελληνική Ταινία: Η Λίζα 

και η άλλη 
22:35 Ελληνική Ταινία: Πρωτάρης 

Μπάτσος και η Τροτέζα  
ΔΕΥΤΕΡΑ 10 IOYNIOY  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 «Greekstories» με 

τον Αυγουστίνο Γαλιάσσο 
20:35 «Ανάδειξέ το» με τις Άννα 

Νικολαΐδη και Ρούλα 

Σκουρογιάννη  

21:35 Ελληνική Ταινία: 

Το Κλοτσοσκούφι 

23.00 Το ταξίδι της ζωής με την  Άντζυ 

Λουπέσκου, Διαισθητική Ψυχο-

λόγο και Υπνοθεραπεύτρια  

ΤΡΙΤΗ 11 IOYNIOY  

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 

20:35 Ελληνική Ταινία: Ευτύχης 

ο Δυστυχής 

22:05 First Division Cup Final: 

Olympia v Anorthosis  

ΤΕΤΑΡΤΗ 12 IOYNIOY  

09:30 Από Μέρα σε Μέρα 

17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 

18:00 Ειδήσεις 

19:10 Χάλκινα Χρόνια 

20:00 «Οι Ταινίες της Εβδομάδας» 

με τη Βασούλα Χριστοδούλου 

20:40 Ελληνική Ταινία: Η Ζαβολιάρα 

22:10 Με τον Φακό του Hellenic TV: 

LGR Χορός Κοινοτικό - Νίκος 

Σαββίδης / Γιώργος 

Γρηγορίου / Άννα Σοπιάδου 
 

ΠΕΜΠΤΗ 13 IOYNIOY  

09:30 Από Μέρα σε Μέρα 

17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 

18:00 Ειδήσεις 

19:10 Χάλκινα Χρόνια 

20:00 «Πολιτιστικό Ημερολόγιο» 

Θεσσαλονίκη: Λαϊκοί 

Καλλιτέχνες 

20:40 Ελληνική Ταινία: Η Ζαβολιάρα 

22:25 Ελληνική Ταινία: Ο Μπαμπάς 

μου ο Άσωτος

ΠΕΜΠΤΗ 6/6 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη μέρα-κάθε μέρα 
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές  
14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα  
18.00 Ειδήσεις 
19.00 Πολιτιστικό Δελτίο 
19.05 Χάλκινα Χρόνια   
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/6 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη μέρα-κάθε μέρα 
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές  
14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα  
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια   
ΣΑΒΒΑΤΟ 8/6 
06.15 Βήματα στην άμμο (Ε)  
06.45 Καμώματα τζι Αρώματα (Ε) 
08.30 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
10.30 Road Trip (Ε) 
11.00 Φάκελοι Κύπρος (Ε) 
12.00 Ειδήσεις 
12.15 Προσωπογραφίες 
13.00 Πεταλούδα (Ε) 
14.00 Κυπριώτικο Σκετς «Ελαφρά 

Διάσειση» 
15.00 ΑrtCafe  
16.00 Ειδήσεις 
16.20 Κυπριώτικο Σκετς «Ο Καθείς 

τζει που πονεί»   
16.50 Road Trip 
17.20 Πεταλούδα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Σάββατο κι Απόβραδο    
ΚΥΡΙΑΚΗ 9/6 
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) 
10.30 EU4U (Ε) 
11.30 Αμύνεσθαι Περί Πάτρης  

12.00 Ειδήσεις 
12.15 ΑrtCafe (Ε) 
13.15 Ποπ Κόρν (Ε) 
14.15 Τετ-Α-Τετ (Ε) 
15.30 Σπίτι στη Φύση 
16.00 Ειδήσεις 
16.15 Κυπριώτικο Σκετς «Ο Καθείς 

τζει που πονεί» 
16.50 Χωρίς Αποσκευές 
17.20 Πεταλούδα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Τετ Α Τετ  
ΔΕΥΤΕΡΑ 10/6 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη μέρα-κάθε μέρα 
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές  
14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα  
18.00 Ειδήσεις 
19.00 Πολιτιστικό Δελτίο 
19.05 Χάλκινα Χρόνια   
ΤΡΙΤΗ 11/6 
05.15 Θεία Λειτουργία 
08.00 Όμορφη μέρα-κάθε μέρα 
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές  
14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα  
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια   
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/6 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη μέρα-κάθε μέρα 
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές  
14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα  
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χρονογράφημα 
19.15 Χάλκινα Χρόνια

ΠΕΜΠΤΗ 07:00 Λονδίνο Κα-
λημέρα με τον Άρη Δεμελτζή. 
10:00 Λίγο πριν το μεσημέρι με 
τη Σούλα Βιολάρη 12:00 Lunch 
time laika με τον Πιερή Πέτρου 
14:00 Λαϊκές Επιτυχίες με τον 
Τόνυ Νεοφύτου 16:00 Drive Time 
με τον Ανδρέα Μιχαηλίδη 19:00 
Ελληνικές Επιτυχίες 20:00 
Μουσικές Επιλογές με τον Τάσο 
Θρασυβούλου 22:00 Μουσικές 
Επιλογές με τον Κρις Θεοχάρους 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 00:00 ΡΙΚ 07:00 
Λονδίνο Καλημέρα με τον Άρη 
Δεμελτζή 10:00 Λίγο πριν το με-
σημέρι με την Κατερίνα Νεοκλέ-
ους 12:00 Χρυσές 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 Πα-
ναγιώτη Μπαλάλα 20:00 Pred-
rinks με τον Άρη Δεμερτζή 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 στον LGR με τον 
Πάρι Τσούφλα 14:00 Λαϊκό Από-
γευμα με την Άντρια Γερολέμου 
16:00 Ελληνικές επιτυχίες με 
τον DJ Magis 18:00 Απογευμα-
τινές νότες 19:00 Record Col-
lection με τον Τάσο Αναστάση  
22:00 Greek Party με τον Τόνυ 
Νεοφύτου ΚΥΡΙΑΚΗ 01:00 
LGR Jukebox με τον DJ Valen-
tino 07:00 Καλημέρα Κυριακή με 
τη Σούλα Βιολάρη 10:00 Μια 
φορά και έναν καιρό 10:45 Θεία 
Λειτουργία 12:30 Μουσικές Επι-
λογές 13:00 Απόγευμα της Κυ-
ριακής 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 The meze show με 
τον Andy Francesco ΔΕΥΤΕΡΑ 
00:00 ΡΙΚ 07:00 Λονδίνο Καλη-
μέρα με τον Άρη Δεμελτζή 10:00 
Λίγο πριν τη μια το μεσημέρι με 
τη Σούλα Βιολάρη 12:00 Χρυσές 
επιτυχίες με τον Βασίλη Παναγή 
14:00 Λαϊκές επιτυχίες με τον 
Πιερή Πέτρου. 16:00 Drive Time 
με τον Τόνυ Νεοφύτου 19:00 Έλα 
πάμε με τον DJ Sooty 22:00 Δευ-
τέρα βράδυ με τον Κρις Θεοχά-
ρους ΤΡΙΤΗ 00:00 ΡΙΚ 07:00 
Λονδίνο Καλημέρα με τον Άρη 
Δεμελτζή 10:00 Λίγο πριν το με-
σημέρι με τον Βασίλη Παναγή 
12:00 Ελληνικές Επιτυχίες με 
την Κατερίνα Μπαροτσάκη. 14:00 
Λαϊκό κομπολόι 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 Νεοκλέους 22:00 
Hellenic Show με τον DJ Av-
goustinos ΤΕΤΑΡΤΗ 00:00 ΡΙΚ 
07:00 Λονδίνο Καλημέρα 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 Χρι-
στοδούλου 16:00 Drive Time με 
τον Πιερή Πέτρου 19:00 The 
Family Law Show, ή την εκπο-
μπή Talking Property 20:00 
Retro με την Ευφροσύνη Ευθυ-
μίου. 22:00 Χαλαρά με Στυλ με 
τον Γιάννη Ιωάννου.
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Thousands of visitors celebrate 
37th annual CyWineFest

T
housands of visitors descended onto Lee Valley Athletics 

Centre, Enfield, over the weekend to celebrate the 37th       

Cypriot Wine Festival & Business Expo, the London Cypriot 

community’s biggest annual event organised by Parikiaki. 

Throughout the two-day extravaganza, Cypriots from all over 

London and further afield, as well as attracting hundreds of visitors 

from a diverse array of ethnic backgrounds, were able to experience 

all things Cypriot - from soutziouko and KEO beer to souvlakia and 

Alasia Commandaria!  

 

The event was officially opened in the early evening of Saturday 

1 June; the master of ceremonies was Parikiaki’s very own George 

Michaelides with speeches by Cyprus High Commissioner in the 

UK Euripides Evriviades. It was a special evening for the High 

Commissioner and his wife Nasia Iacovidou Evriviades as they 

were honoured for their outstanding contribution to the Cypriot 

community in the UK.  

 

Bishop Athanasios of Tropeaou spoke on behalf of Archbishop 

Gregorios of Thyateira and Great Britain who was unable to             

attend. Parikiaki’s Managing Director Bambos Charalambous 

gave a very passionate and emotion filled speech about the event, 

as it is something that is especially meaningful for the collective 

progression of the Cypriot community in the UK. A message by 

Commissioner for Humanitarian Affairs and Overseas Cypriots 

Fotis Fotiou, was read out by Mr Theodoros Gotsis, the Consul 

General of Cyprus to the UK, who also gave his address. This was 

followed with a speech from the Organising Secretary of the        

Central Committee of AKEL Christos Alecou. 

 

 Other distinguished guests at the opening ceremony included  

President of POMAK and DISY Mr Andreas Papaevripides,        

President of the National Federation of Cypriots in the UK                 

Mr Christos Karaolis, Chair of the Cypriot Community Centre 

Suzie Constantinides, President of NEPOMAK Mr Christos Tuton, 

Councillors Andrew Dismore and Maria Alexandrou who were later 

joined by the Leader of Enfield Council Nesil Caliskan, General 

Secretary of AKEL in Britain Andreas Gregoriou, members of   

community associations and organisations and of course the first 

Cypriot Member of Parliament Mr Bambos Charalambous MP         

for Enfield Southgate. 

 

In his address, Parikiaki’s Managing Director Mr Bambos          

Charalambous, welcomed all those present to the 37th Cypriot 

Wine Festival to celebrate Cypriot culture. “We first opened our 

gates in 1982, as a bazaar type event at the Cypriot Community 

Centre, showcasing Cypriot food, culture and wine. Over the years 

we evolved and expanded - outgrowing the grounds of the Cypriot 

Community Centre.” He continued, “Our character has also evolved 

- we still celebrate Cypriot culture, food and wine, but we are now 

also celebrating the British-Cypriot micro-culture, promoting local 

artists, artisans and businesses alongside the ones from Cyprus.” 

 

On Cypriot ties, Mr Charalambous said, “This event was         

originally based on the Limassol Wine Festival and adapted to suit 

the special characteristics of the Cypriot community in London. 

The Limassol Wine Festival otherwise known as the Cyprus Wine 

Festival, founded in 1961, is an annual celebration held at the end 

of the summer - coinciding with the end of the grape harvest - with 

the mission to celebrate and promote Cypriot wines and       

winemaking. The Cypriot Wine Festival & Business Expo in          

Britain, on the other hand, has an expanded mission of promoting 

to Londoners not only Cypriot wine, but also traditional foods and 

Cypriot Culture in general.”  

 

* Continued on Page 22



Closing, Mr Charalambous thanked the event 

sponsors, stall holders and volunteers for spend-

ing innumerable hours in putting together the   

biggest Cypriot cultural event outside Cyprus. He 

encouraged visitors to enjoy delicious traditional 

food, great music, wonderful exhibits and above 

all, incredible Cypriot wine. 
 

Peggy Zina thrills crowds with two 

phenomenal live shows! 
The festival included a very rich and varied 

entertainment programme including talented    

artists and dancers from our community, Cyprus 

and Greece, and of course, the one and only 

Peggy Zina who headlined this year’s event, 

captivating audiences with her energy on stage! 

Performing for the first time ever at                    

CyWineFest, the singer gave her all, singing 

her biggest hits such as Mi M’Akoupas and    

Eime Kala which was a huge crowd pleaser, 

Ena, Ti Tha Akouso Akoma, Ela, O Hronos, Na 
M’agapas, the list of her hits goes on and on. 

Peggy also performed classic songs from the 

masters of Greek music as well as tracks by 

other artists, even throwing in a medley of         

Cypriot classics! She had those in the seating 

area jumping out of their places from the moment 

she stepped foot on stage. Everyone in the 

venue joined in the party, singing and dancing 

the evening away. After concluding her perform-

ances, Peggy spent time posing for photos with 

the lucky few who had meet and greet access. 
 

Phenomenal entertainment  
This year’s line-up included the great talents 

of Platinum Performing Arts School, Roger 

Grech, Eleni C, Mario Christou, Kat Neocleous, 

Marathovounos Choir, George Germanakis, 

Bambas Shaouna, Tiana Lydia, Philhellenes 

Dance Group, Bi Communal Music and Dance 

Association – Cyprus..... all these superb per-

formers from Cyprus and from our community 

put on a fantastic show and received a great 

applause from the audience. Alex Jacovides 

performed on both days with the wonderful 

sound of the bouzouki, reciting solo bouzouki 

favourites. Back by popular demand was the 

fabulous Elizabeth Chapman who performed 

not only her own songs but made our hair stand 

on end with the popular duet Shallow from the 

movie A Star Is Born, which she performed 

alongside her husband Simon Chapman. A       

man who deserves a huge thank you is DJ Chris      

Theoharous as well as a selection of LGR’s DJs 

who kept the excitement going throughout the 

two days with their music choices.  

 

Exhibitors from Cyprus and the UK 

The business expo included many successful 

companies promoting their business, services 

and products. Amongst them was LOEL and 

LAIKO with Marathon Foods, Archway Sheet 

Metal Works, Sydney Rocks, Mb0ss, My Bright 

Pink Ice Cream Van, Tasos Record Collection, 

Halloumi King, Dwain Chambers’ very own 

Chambers Academy of Sport but also many        

organisations such as the Metropolitan Police 

Service Greek and Cypriot Association, UK       

Thalassaemia Society and New Salamis FC.  

Cypriot flavours 
There was plenty to eat, plenty to drink and 

plenty of traditional Cypriot delicacies to sample. 

Souvlakia by New Salamis FC, kioftedes and 

kleftiko by the Cypriot Community Centre           

restaurant, lountza and halloumi sandwiches       

by CyWineFest/Laikon Kafeneio as well as       

mahalepi, Aroma Patisserie’s tasty tiropittes, 

lokmades, shiamishi and koupes, My Bright Pink 

Ice Cream Van’s rose flavoured ice-cream,          

Panairkotika - there was something for everyone! 

 

Pinne Krasin Na’sheis Zoin  

(Drinking Wine Gives You Life)  
As every year, quality Cypriot wine was        

plentiful allowing visitors to sample the many 

different variations produced on our island. Many 

wineries and factories were present at the event; 

the Ministry of Agriculture, Rural Development 

and Environment of Cyprus took part for the 

first time with wines from the winery in Zakaki. 

Oenou Yi Ktima Vassiliades exhibited for the 

first time at the event and other wine producers 

included LOEL wines, Kamanterena winery, 

ktima KEO and Makkas Winery.  

Following the huge success of last year, the 

cocktail bar made a comeback, once again with 

unique concoctions made using Cypriot alcoholic 

beverages prepared by Pedros Lampetis.  

 

Festival fun for children 

CyWineFest offered many fun activities to 

keep the little ones amused. There were bouncy 

castles, glitter tattoos, colouring in stations, fun 

games and as last year, we took full advantage 

of the outdoor space and gave children the          

opportunity to even enjoy a donkey ride or two! 

 

Volunteers 

Parikiaki would like to say a massive thank 

you to the tens of volunteers who helped us 

over the Bank Holiday weekend. We truly            

appreciate all your efforts. 

 

A massive thank you 

Parikiaki would like to thank the festival’s 

sponsors and supporters whom without, this 

celebration of all things Cypriot would not be 

possible. Finally, to the thousands of visitors 

who supported our event, to the management 

and staff of Parikiaki and all the CyWineFest 

team who work tirelessly throughout the year 

and put in so many overtime hours in the run 

up to the event. Considering that the population 

of the Republic of Cyprus is 812,000 (according 

to the last census), having a Cypriot event over 

2,500 miles away and attracting close to ten 

thousand people over the weekend, the organisers 

always look to the future and reaching larger 

audiences, the mission always to represent and 

promote Cypriot culture in the UK.  

 

Report by:  

Andrea Georgiou / George Charalambous 

Photos: Alexios Gennaris
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T
he most highly antici-

pated event of the 

summer is back for 2019! 

Join NEPOMAK UK aboard      

the newly refurbished Golden 

Jubilee Boat on June 22nd for 

a night on the Thames dancing 

to the best of Greek and          

English music from our very 

own DJ Hardihood, and a        

special live performance from 

up-and-coming Cypriot talent 

G3ORG-E.  

Early-bird tickets have officially 

SOLD OUT, so buy yours now 

to avoid disappointment!  

To buy tickets and for more 

information head to brown-

papertickets.com and search 

‘nepomak.’ We hope to see you 

there! 

NEPOMAK aims to bring       

together the young Cypriot       

diaspora, between the ages of 

18 and 30, to promote and  

celebrate Cypriot culture and 

heritage. There are countless 

opportunities to get involved in 

what we have to offer so please 

visit and like our Facebook 

Page NEPOMAK.uk – Connecting 

Young Cypriots, or visit our 

website, https://nepomak.org/, 

to sign up as a member.  

NEPOMAK UK  
Boat Party is back 
on 22nd June

Art school’s plan to tackle  
youth crime through performance

E
dmonton-based perform-

ing arts school Platinum 

Performing Arts (PPA)        

is launching a project to help       

prevent violent youth crime, 

funded by the National Lottery 

Community Funding Project.  

The arts school is currently 

working with a number of             

organisations including Enfield 

Council, schools, the voluntary 

sector and the Metropolitan      

Police and is keen to speak to 

more groups who would like to 

be involved in the project. 

Power to Make a Change is 

a five-year project which aims 

to engage with young people      

at risk of entering gangs by      

presenting positive alternatives. 

Young people’s thoughts,       

feelings and life experiences will 

be given a voice through a 

dance and theatre production. 

Using the award of £300,978, 

young people will work along-

side a variety of professionals 

to write a script, produce music, 

and direct and star in the produc-

tion. They will gain experience 

in a number of fields – from       

performing, to videography, 

make-up and costume design, 

among other fields. In addition, 

PPA will be making a film,         

documenting their five-year  

journey.  

Enfield Council’s Cabinet 

Member for Community Safety 

& Cohesion, Cllr Nneka Keazor, 

said: “We have had a fantastic 

relationship with PPA and its 

work within the community and 

would like to congratulate them 

on securing this funding. We all 

look forward to working with the 

school’s young performers on 

this ambitious project. 

“London has suffered terribly 

from an increase in violent crime 

in recent years and ultimately, 

it’s young people who pay the 

ultimate price. Enfield Council 

is determined to use whatever 

means necessary within its       

limited resources to show young 

people that there are positive 

and meaningful alternatives to 

crime. The Power to Make a 

Change is a welcome addition 

to the many projects on-going 

in the borough.”  

Nina Lewis-Hart, founder of 

PPA, said: “Our students feel 

very strongly about current        

social issues, particularly youth 

violence in London. We are   

passionate about spreading the 

anti-knife crime message and 

feel we can offer young people 

an accessible platform to tell 

their stories through the expres-

sive arts and ultimately, we can 

help to make a change in our 

community.”  

PPA is currently in talks          

with Enfield schools and has        

arranged to start the project 

from September 2019. If you 

would like to get involved, 

please contact the Principal on   

Nina@platinumperformingarts.  

co.uk. 

PPA is also excited to             

announce it has submitted a 

proposal to open a full-time       

performing and creative arts   

college to be based at Millfield 

House, subject to planning         

permission and other condi-

tions.

N
ine mountainous com-

munities have cemented 

their beekeeping and 

honey producing identity as part 

of the new ‘Honey Routes -        

Cyprus’ tourism programme.  

The European MEDFEST 

programme focuses on the 

communities of Kato Drys, Kato 

Lefkara, Layia, Melini, Odou, 

Ora, Vavla, Vavatsinia and Agioi 

Vavatsinia, which share a rich 

tradition of beekeeping and 

honey production. 

The programme will help to 

revitalise the rural communities 

through the organisation of  

bee-themed festivals and nature 

trails, and will be instrumental 

in preserving biodiversity. The 

beneficial properties of honey 

and its versatility will also be   

actively promoted, including its 

incorporation in recipes and on 

local menus. 

Two bee friendly festivals        

are also planned for 2019,         

the ‘Honey and Beekeeping        

Festival’ on 23 June, and the          

‘Children’s Bee Festival’ on 15 

September. 
 

Summer festivals  

in Larnaka 
 

Several established summer 

festivals return in 2019 to bring 

music, tradition and entertain-

ment to the Larnaka. These        

include: 

Kataklysmos (Festival of 

the Flood) – 14-19 June -       

Larnaka town has been celebra-

ting Kataklysmos for over 100 

years and takes centre stage on 

the island for its extravagant, 

weeklong event. The programme 

of daytime and evening activities 

and entertainment includes 

water-based competitions, stalls, 

kiosks demonstrating local      

pastimes, street food, children’s 

fun, and premium cultural          

performances. 

The Fengaros Festival –         

1-3 August – Independent and 

eclectic music returns to the 

mountainous Kato Drys village. 

Over 40 acts will perform across 

three stages whilst the audience 

camps under the stars. Tickets 

are available for one or all of 

the dates, with information     

available on the Facebook 

event page and website. 

The annual Larnaka Summer 

Festival also takes place across 

July and offers a cultural          

programme of music, dance, 

theatre and other performing 

arts from both local and inter-

national artists. The various 

events are held at the Pattichion 

Municipal Amphitheatre, the 

garden theatre of the medieval 

fort, the marina per, Kamares 

aqueduct, and other historical 

places/cultural venues. 

The ultimate beach          

experiences are  

revealed 

 

The upgrades and additions 

to Larnaka’s coasts that began 

in winter under the ‘Larnaka 

Beaches Greening & Enrichment 

Project’ have now been unveiled 

and are ready to be enjoyed by 

holidaymakers. The changes 

aim to offer more than the        

typical sand and sea combo 

at organised beaches. High-

lights include: 

* The distinctive palm tree 

synonymous with Foinikoudes 

has been expanded to the 

beaches at Tasos Mitsopoulos 

Street, Larnaka-Dekeleia Road 

(Pyla and Voroklini), Kiti (Softa-

des Kitesurfing Beach), and 

Pervolia village (Faros). The 

greenery provided by the 200 

new trees adds both an island 

and environmental aesthetic to 

the coastline. 

* With Larnaka fast becoming 

a preferred sporting destination 

for both leisure and professional 

tournaments, the creation of a 

high-spec sand sports court 

(beach tennis and volleyball) by 

LeBay Hotel (start of Larnaka-

Dekeleia Road) is a significant 

addition. 

* Four new open-air gyms 

with outdoor exercise equipment 

are also now available along 

Voroklini’s coastal pathway, 

Pyla Beach (Larnaka-Dekeleia 

Road), and McKenzie. Fun       

children’s playground toys have 

been also been added at             

Yiannades (Voroklini), McKenzie, 

Kastella and Tasos Mitsopoulos 

Street beaches. 

 

New basketry museum 

and exhibition in  

Choirikoitia village 
 

A passion for basketry            

discovered later in life has seen 

a local basket weaver, Petros 

Nikolaou dedicate himself to 

promoting the folkloric craft,     

culminating in the opening of his 

new museum and exhibition 

space in Choirikoitia village this 

summer. 

Petros began professionally 

basket weaving six years ago 

after 18 years in the hospitality 

industry. After spending time with 

his grandparents and watching 

them weave with thin water reeds, 

he slowly picked up the craft 

himself and has never looked 

back. He opened a workshop 

and started demonstrating over 

30 different types of traditional 

basket weaving, later adding 

Halloumi-making demonstrations 

in the special cheese ‘Talari’ 

basket, and welcoming tourist 

parties from around the world 

to try their hand at both. 

Now his new museum and 

exhibition space will open next 

door to his workshop in July. 

Having bought and renovated 

the larger, neighbouring 1850s 

stone house, the avid weaver 

has transformed it into a Cyprus 

time capsule, displaying the 

many baskets he has made 

from cane and reeds, along with 

traditional furniture, implements 

and interesting Cyprus artefacts. 

Petros says of the new venture: 

“My love for basket weaving has 

led me to create a much larger 

space where I can welcome       

organised groups and share this 

wonderful traditional craft, along 

with the addition of a locally   

produced Cyprus brunch in a 

charming village setting.” 

For more information on      

Larnaka and all these events 

and more visit www.larnakare-

gion.com 

Larnaka: New ‘Honey Routes - Cyprus’ tourism programme 
encouraging people to visit rural communities
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Millions of holidaymakers 
at risk by not taking out 
Travel Insurance Andy Patikis 

Oncover  
Insurance  

Services Ltd  
is regulated  

by the  
Financial  
Conduct  
Authority

S
ome 38% of people planning to go overseas 

have not yet arranged travel insurance. 

This could equate to 8.6 million people 

potentially putting themselves at risk, if the find-

ings from the survey of more than 2,000 people 

in May were projected across Britain by Abta.  

They could face paying substantial medical or 

repatriation costs if they fall ill or hurt themselves 

abroad, or even having their treatment delayed.  

Abta is reminding people to make sure they 

take out a travel insurance policy as soon as 

they book their holiday, as this will help protect 

them if they need to cancel due to an unexpected 

event or illness. 

Just over a fifth of holidaymakers said they 

travelled without insurance in the last year. Of 

these people, over a third said they did not think 

they needed travel insurance and more than a 

quarter said it was a risk they were willing to 

take. But among those who have had to pay an 

additional cost on holiday due to being uninsured 

or not having the right cover, more than a third 

have had to spend between £500 and £4,000. 

Mark Tanzer, chief executive at Abta, said: 

“Millions of holidaymakers are heading off 

abroad each year either without the right travel 

insurance in place – or without any insurance at 

all. This leaves people at risk of having to pay 

significant medical costs or even facing delays 

in their treatment. Our message is clear – don’t 

take the risk, take out travel insurance and make 

sure it covers you for your circumstances and 

holiday plans. 

That way they’ll be able to contact their insurer 

quickly and without hassle, should they need to.” 

Julia Longbottom, director of consular services 

at the Foreign and Commonwealth Office (FCO), 

said: “Most people enjoy trouble-free holidays 

overseas. However, I am concerned by these 

new figures showing that many British holiday-

makers continue to travel without insurance. 

“The risks are very clear. You could find your-

self paying out thousands of pounds in medical 

bills if you don’t have insurance. It’s important to 

know the FCO cannot help fund medical bills if 

you or a family member are taken ill or hospita-

lised when abroad.” 

The Association of British Insurers (ABI) said 

claims where British travellers have been covered 

by insurance include: 

* A £187,000 bill after a holidaymaker had a 

heart attack in Las Vegas, covering a hospital 

stay, outpatient appointments and a flight back 

to the UK. 

* £95,000 to treat serious injuries caused by 

a road accident in Central America. The patient 

had to be flown to Florida for treatment before 

being returned to the UK by air ambulance. 

* £28,000 to cover the bill for a woman who 

suffered a stroke during a trip to Moscow,         

including a six-day hospital stay. 

ABI spokesperson Sarah Cordey said: “Having 

a medical emergency abroad is a nightmare 

scenario and it’s alarming how many people still 

take the risk of travelling uninsured. Bills for 

medical treatment can quickly run to hundreds 

of thousands of pounds, particularly if someone 

needs an air ambulance to get home, and these 

aren’t costs many people can face alone.” 

Here are some factors to consider when        

taking out travel insurance, according to Abta: 

Always tell your travel insurer about any        

pre-existing medical conditions – if you have an 

annual policy you must inform your insurer 

about any changes, even if they seem minor. Do 

not be tempted to leave anything out – by not 

telling your insurer, your insurance may be void. 

Activities as seemingly safe as cycling may   

require a higher level of cover. Before you travel, 

always check with your insurer if you are covered 

for any activities you may participate in while on 

holiday. 

Travel insurance offered through bank accounts 

or cover via credit cards often provides limited 

protection. Always check restrictions. 

European cover is generally cheaper than 

worldwide cover. Remember that popular      

holiday destinations such as Dubai and Egypt 

will not be covered by a European policy. 

Take out your insurance policy as soon as you 

book your holiday, this should protect you from 

costs if you have to cancel the holiday due to 

unforeseen circumstances, such as illness.

Insurance making sense...
ADVERTISING FEATURE  

The estate agents with honesty at their core 

L
andlords haven’t had 

things easy recently and 

2019 has a few more 

changes in store for those who 

rent out property to be aware 

of. In this week’s post, we’ll 

take a look at some of the most 

important and what they mean 

for landlords and their tenants. 

 

Tenant fees 

Now it has gained royal         

assent, the ban on tenant fee 

charges is set from June 1st. 

Here’s what this new piece of 

legislation means for landlords 

(and letting agents): 

Landlords and letting agents 

will no longer be able to charge 

for anything other than: 

- Rent 

- Deposits (including holding 

deposits) 

- Changes to the existing 

contract, or the termination of it, 

that have been requested by 

the tenant 

- Council tax, utilities, and 

communications services 

- Key replacement costs 

(charge for new keys and 

petrol, but not time lost) 

- Arrears 

- Damages 

- Any other default of contract 

 

Compulsory CMP  

(Client Money Protection) 

As of April this year (2019), 

all letting agents will need to 

have this form of insurance in 

place. This is good news for 

landlords, as your rental income 

will be protected, and it is 

something that we welcome 

here at David Astburys. 

In fact, we’ve covered our 

clients with this protection long 

before it became mandatory, 

but many other agents have 

glossed over its necessity. If 

you are currently dealing with a 

letting agent who doesn’t have 

Client Money Protection (CMP) 

in place, be warned - they       

may struggle to get clearance 

before the April deadline, which 

could see them go out of         

business. 

This puts your rent and         

deposits at risk, so it’s well 

worth checking out as soon as 

possible. 

 

Mortgage interest tax relief 

This may seem like old news, 

but it’s an ongoing saga that 

continues to affect landlords 

across the country. Like the 

CMP above, the next phase of 

the withdrawal of mortgage       

interest as an allowable expense 

will occur in April - on the 6th      

to be precise, the start of the 

new tax year. 

As this year sees the third 

stage of the withdrawal, land-

lords will only be able to claim 

25% of finance costs, with the 

remaining 75% restricted to the 

basic rate of taxation. 

 

Landlord’s Minimum Energy 

Efficiency Standards broaden 

Another change that has        

already been well-documented, 

but continues to affect landlords 

with its staggered introduction, 

is the tightening of the Minimum 

Energy Efficiency Standards 

(MEES) those who own rental 

properties have to meet. 

Where this differs to the      

withdrawal of mortgage interest 

as an allowable expense is that 

there are no actual changes 

happening in 2019. Naturally 

this begs the question, why are 

we discussing it in a post titled 

‘7 Changes Landlords Need To 

Know About In 2019’ then? 

Well, last year saw the         

introduction of MEES for new 

lets and tenancy renewals, but   

April next year (2020) sees the        

regulation extended to existing   

tenancies, too. This means that 

if your property is currently 

rated at ‘F’ or ‘G’, it will no 

longer be rentable from the 1st 

of April, 2020. 

With that in mind, landlords 

should act now to ensure their 

properties are up to scratch and 

compliant for 2020. Papering 

over the cracks isn’t advised 

either, as current word is that 

MEES will rise again in 2022, 

making a ‘D’ rating the new 

minimum. 

Obligatory electrical safety 

checks 

It’s looking increasingly       

likely that an obligatory 5-year         

electrical safety check will be 

put in place sometime soon, so 

this is another area landlords 

will need to be aware of as we 

move further into 2019. 

While nothing concrete is in 

place yet, those who have not 

had a full electrical check carried 

out on their property in the         

last five years should definitely 

consider hiring a decent electri-

cian to do so sooner rather than 

later. 

 

Homes (Fitness for Human 

Habitation) Act 

The Homes Act 2018, as it is 

now called, will come into force 

on March 20th. This will likely 

only affect a very small number 

of landlords, as councils and 

local authorities can already 

take action on substandard 

properties, but it’s still worth 

pointing out. 

The new Bill means tenants 

will be able to take legal action 

against their landlord them-

selves, should they fail to main-

tain their property to what is 

broadly described as a ‘good 

condition’, without having to 

rely on their local authority       

getting involved. 

 

Rogue landlord database 

goes public 

Although London tenants 

have been able to access the 

capital’s Rogue Landlord and 

Agent Checker since December 

2017, the rest of the country 

has been stuck with a system 

that has been widely regarded 

as useless as the general       

public were unable to access it. 

This looks set to change at 

some point this year, with public 

access soon to become avail-

able. 

That’s it. Seven changes for 

landlords to be mindful of in 

2019. If you have any property 

related questions or queries, 

get in touch. We’re always happy 

to help. 

 

It was great to see so many 

of you at the Cypriot Wine      

Festival over the weekend. To 

find out about our SPECIAL 

OFFER for our community on 

Sales, Lettings, Property Man-

agement and Commercial, 

please call 020 3000 6787 and 

speak to George Sifonios or Yi-

anni Aresti or email george.    

sifonios@davidastburys.com / 

yianni.aresti@davidastburys.  

com

George Sifonios 

SPECIAL OFFER to our community 
following CyWineFest and  
new legislation changes



 25      | Thursday 6 June 2019

Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Gloria Bell 
 

Sebastian Lelio’s remake of his 

own GLORIA made in 2013 is 

one of the best acted and sensi-

tive films I have seen for a long 

time. The action transfers from 

Chile’s Santiago to Los Angeles 

with Julianne Moore stepping into 

Paulina Garcia’s shoes as the 

eponymous heroine. Gloria is a 

free spirited woman with two 

grown up children, and still in 

good terms with her ex-husband. 

She works hard during the day in 

the office and finds pleasure      

during the night on the dance 

floor in various clubs around Los 

Angeles. One night she meets 

Arnold (John Turturro), a recently 

divorced man with whom she  

begins a new romance…  

Julianne Moore is terrific as the 

fiercely independent woman still 

searching for love and affection 

and shares a wonderful relation-

ship with Turturro as her new lover. 

All the characters are carefully 

drawn and very believable. There 

is a brilliant scene at Gloria’s son 

Peter’s (Michael Cera) birthday 

dinner party where the whole 

family is present including Arnold. 

It is masterly directed where 

glances speak volumes rather 

than words.  

A warm hearted, touching and 

uplifting film - the perfect antidote 

to all those mindless summer 

blockbusters. A rare phenomenon 

- a remake as good if not better 

than the original! 

 

X-Men  

Dark Phoenix 
 

A genuinely exciting instalment 

which gives an otherwise long 

and tired franchise a new lease of 

life thanks to Simon Kinberg’s   

impressive directorial debut.      

Kinberg has been a long collabo-

rator to the series as a writer and 

producer and now he proves he 

is also an imaginative and assured 

filmmaker.  

The story of Jean Grey (Sophie 

Turner), who from a young age 

develops her powers as a mutant 

under the guidance of Charles 

Xavier (James McEvoy) before 

she becomes Dark Phoenix, the 

most powerful mutant of all         

during a dangerous mission in 

space…  

The film works a treat thanks to 

strong acting particularly from 

Turner’s terrific turn as the title’s 

heroine. Jessica Chastain also 

makes a fine contribution as a 

mysterious woman lusting after 

Dark Phoenix’s super powers.  

A tight, intelligent blockbuster 

complimented perfectly by Hans 

Zimmer’s tremendous score. 

 

Late Night 

This enjoyable comedy arrives 

direct for its London Sundance 

Film Festival premiere which  

was selected as its opening film.    

Nisha Ganatra directs a strong 

ensemble cast led by the inimi-

table Emma Thompson strongly 

supported by Mindy Kaling, who 

also wrote the screenplay.  

Thompson plays legendary 

late night talk show host Kathe-

rine Newbury, forced to hire a       

female writer in her team after her 

ratings begins to fall drastically. 

Molly (Mindy Kaling) is like a fish 

out of water when she first enters 

the all-male writer’s room but she 

soon begins to find her own voice 

and mark her territory… 

It is good to see a comedy 

about female friendship and        

solidarity written and directed by 

women. Thompson sparkles as 

the unsympathetic protagonist 

and shares a lovely chemistry 

with rising star Kaling, seen        

recently in OCEAN’S EIGHT.   

 

Dirty God 

Sacha Polak’s powerful film 

benefits tremendously from Vicky 

Knight’s intense performance. 

She plays Jade, a young mother 

from London, who struggles to 

heal her body and mind following 

an acid attack from her ex-         

boyfriend. Her facial scars are still 

very visible despite a series of 

operations which make her little 

girl feel very uneasy and scared. 

But it is the deeper inner scars 

that Jade needs to come to terms 

with…  

Knight, herself badly burned as 

a child, delivers a truthful and 

most courageous performance of 

a woman forced to re-examine 

her life and start new beginnings.  
 

Ma 

Octavia Spencer is re-united 

with Tate Taylor, her director of 

THE HELP in which she received 

an Academy Award as Best Sup-

porting Actress. Here she plays 

Sue Ann, a lonely woman who 

befriends a group of teenagers 

after they ask her to buy booze 

for them from the store. They 

can’t believe their luck when she 

invites them to party at her house 

but it is not too long before things 

turn sour and creepy… 

Octavia Spencer is superb and 

delivers the goods aplenty in a 

rare leading role. She is well      

supported by a strong cast that 

includes Juliette Lewis and Luke 

Evans as parents of two of the 

teenagers. Enjoyable and watch-

able thanks to Spencer’s com-

mitted performance. 

 

Halston 

Frederic Tcheng’s fascinating 

documentary, recently screened 

at the BFI Flare London Film  

Festival, follows the meteoric rise 

of ground-breaking designer    

Halston. In the seventies his name 

becomes synonymous to great 

fashion after dressing such lumi-

naries as Liza Minelli, Elizabeth 

Taylor and Marisa Berenson. But 

after the rise comes the fall… 

The two hour version I saw in 

the Festival is now wisely trimmed 

by 15 minutes for this cinema       

release.  

 

ALSO OUT THIS WEEK: 
 

LAST SUMMER: Television 

director Jonathan Jones makes 

an impressive feature film debut 

with this likeable coming of age 

story set in the Welsh countryside 

in the 70’s. Four boys enjoy the 

freedom the countryside provides 

for them until tragic events change 

everything… 

It is a sensitive film beautifully 

acted especially by the children. 

 

PAPI CHULO: John Butler’s 

sensitive comedy screened at 

both London and Flare Film      

Festivals is now playing at cinemas 

only in Ireland. He tells the story 

of TV weatherman (Matt Bomer), 

who one day he unexpectedly 

breaks down live on air. He takes 

time off work and soon develops 

an unpredictable friendship with 

a middle aged Latino man he 

hires as his labourer… 

It is a lovely, unpretentious film 

that manages to be equally funny 

and moving.
 

B
e you purist or iconoclast 

there’s just about some-

thing for everyone in Elle 

While’s likeable production of 

The Merry Wives of Windsor 

(Shakespeare’s Globe). How-

ever, being a jack of all trades 

when performing Shakespeare 

can also be your downfall and 

so we have a play of ups and 

downs. The plot and subplots 

are typical of the Bard and what 

this one lacks in nuance and wit 

it makes up for with silliness and 

farce. Sir John Falstaff (Pearce 

Quigley) is a lech, though look-

ing at his inflated paunch, which 

is completely out of kilter with his 

thin legs, one wonders whether 

this knight’s lasciviousness would 

measure up once he has snared 

his prey.  

The women he desires,         

primarily for their wealth, Mistress 

Ford (Bryony Hannah) and      

Mistress Page (Sarah Finigan), 

are a couple of wily so and so’s 

and on receiving the same letter 

from the horny knight they         

decide to plot a scenario that   

will expose the old fool for the        

flaccid frolicker that he is. Falstaff 

ends up in a smelly washing 

basket and tossed into the 

Thames. He will not be denied 

and returns for another attempt 

to fasten onto Ford. Hubby 

Frank returns, all hell breaks 

loose, with much hilarity and 

camp, the knight is forced to 

dress as a woman to escape. 

But all’s well that ends well, kind 

of, when he is caught out by the 

co-conspirators and he repents 

for his misdemeanours.  

Meanwhile Mistress Page’s 

daughter Anne (Boadicea Rick-

etts) is also a wanted woman. 

Her mother wants her to wed 

‘Allo Allo French physician 

Caius (Richard Katz), her father 

wants another and she herself 

wants Fenton (Zach Wyatt). The 

bonkers Shakespearean shena-

nigans, set here in the 1930’s 

with a live band, includes excellent 

choreography by Sasha Milavic 

Davies, is at its best when       

Quigley, the stand out performer, 

utters his sardonic put-downs 

and witticisms with the noncha-

lance of a seasoned pro. His 

phlegmatic portrayal works a 

treat and establishes a win-win 

rapport with the audience milk-

ing the laughs and generating 

dollops of sympathy when he is 

beaten and humiliated.  

The remainder of the cast bode 

less well though Hannah and 

Katz relish playing the characters 

they portray if a little prone to 

over exaggerating their particu-

lar traits of cockney clown and 

Fringlish fop. Others struggle 

with the language of an adapta-

tion that mixes medieval verse 

with modern vernacular. That 

said the Saturday matinee         

audience lapped it up. The 

Carry On crew would have fitted 

in perfectly. 

Meanwhile Gracia Erinoglu is 
faced with the toughest question 
of all... 

The three act Our Town       

(Regents Park Open Air     

Theatre) is set against the back-

drop of the onset of world war 

two. It provides the audience 

with an insight into the everyday 

lives of the residents of the         

fictional American town of Grovers 

Corner. It is like a fly on the wall 

documentary, warts and all, 

demonstrating the importance 

of church hope to the community, 

and asks us to ponder the mean-

ing of life. The production is  

peppered with humour and the 

minimalist set demands much of 

your imagination to visualise what 

must have been a wonderful 

town. The stellar cast does not 

disappoint and the a cappella 

singing is uplifting providing      

respite from the stark imagery.   

This is most definitely a play 

for the whole family, and millen-

nials and parents will resonate 

with the trials and tribulations of 

the two central characters, Emily 

and George, played superbly by 

Francesca Henry and Arthur 

Hughes. The accents are spot 

on and incredibly diverse cast 

was a another breath of fresh 

air. Thornton Wilder's play is 

well worth a visit as a poignant 

reminder of how inaction and 

missed opportunities can irrevo-

cably change the course of our 

destiny. Carpe diem! 

Finally Giacometta Redinou 
basks in ‘old school’... 

Another opera, another    

magnifico experience. Giordano’s 

Andrea Chénier (Royal Opera 

House), set in a time after the 

French Revolution is so intense 

it pulsates with passion. This 

David McVicar revival premiered 

in 2015. For me, this is opera as 

it should be, being brought up 

on fantastico traditional produc-

tions in Italy, it is a joy to watch 

and listen to, the sets and        

costumes reminiscent of a      

glorious painting of the period. 

The voices are equally magnifi-

cent with Sandra Radvanovsky 

(Maddalena) providing incred-

ible contrast and Dimitri Platanias 

(Gérard) a furnace of bitterness. 

However, it is Roberto Alagna in 

the title role who gives us stellar 

quality with an interpretation that 

is all consuming, a man with 

great stage presence and      

charisma. The supporting roles 

are also excellent. Covent Garden 

is in full bloom right now. 

 

The Merry Wives of Windsor 

- 020 7401 9919 

Our Town - 0333 400 3562 

Andrea Chénier -  

020 7304 4000 

Theatre Reviews 

What a carry on 

 in Windsor 

 
George Savvides 

Barney Efthimiou
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Having attended and been part 

of our Cypriot Wine Festival       

over the weekend, I was not only    

looking forward to the great      

Cypriot wine, entertainment and 

traditional food, but I personally, 

couldn’t wait to have my usual 

body building food of chicken, in 

this case, chicken souvlakia. 

It was interesting to discover 

that I was surrounded by some 

colleagues who are vegetarian 

and this got me thinking. The 

Cypriot cuisine does of course 

contain some traditional food 

recipes that are great for the 

vegetarian, though not always 

meat, poultry and seafood. They 

take it a step further by elimina-

ting all animal products from their 

diet, including milk and eggs, as 

well as honey. 

I know I am fussy and very       

selective in what I eat, as well as 

how it is cooked, what ingredients 

are used etc but I definitely do not 

feel deprived of any food type  

because I always choose to eat 

what I crave including cakes and 

ice cream. If I cannot find the  

product made with the ingredients 

I like, then I make it myself. I 

avoid sugar because it slows me 

down. So if I want that sweet 

cake or dessert, I will make it but 

I will use fructose, a sugar found 

in fruit. This ensures my energy 

levels remain constant and will 

not cause me to feel tired or         

fatigued throughout the day.  

From an early age I was health 

conscious as I was brought up 

that way. I would opt for skimmed 

milk because it was advised to be 

better for you. However, constantly 

tired and in agony at seventeen, 

I ended up in hospital and was 

diagnosed with ‘A Lactosia’, a 

form of lactose intolerance with 

severe, unfavourable, damaging 

effects. I do have to be careful 

with milk products as the milk 

needs to be lactose free; I was 

told I may also possibly be ok 

with goat’s milk. This can get         

tiring when going out for a meal 

and asking if the halloumi or feta 

is made with goat’s or cow’s milk 

or the chances of it being entirely 

lactose free. So I have to just read 

the packages myself thoroughly 

when buying anything. Obviously 

once you identify what is safe, 

you then always look for that safe 

brand.  

We have come a long way 

within the food industry, with so 

many traditional Greek foods and 

beverages that can be purchased 

made with Stevia, a sweetener 

made from a leaf. Even like that 

of a Nut Brittle or our traditional 

Rose cordial. So whether some-

one is worried about sugar           

because of teeth or dietary          

purposes, there is no need to 

miss out. There is always an          

alternative. 

If you choose to be vegetarian 

or vegan, it is your own choice 

and your choices or beliefs 

should not be enforced on others. 

We should however just respect 

other peoples’ choices. I did once 

try to go vegetarian but it wasn't 

for me. I craved chicken like 

crazy after a month or so.  

I am a fairly active person and 

try to be sensible in approach, so 

when the big scare came of red 

meats linked to particular health 

disorders, it was clear that red 

meat was not flavour of the 

month and many of us either cut 

it out or cut down as much as 

possible. Why was it meant to be 

so bad for us? Well it could be 

down to the saturated fat content, 

the chemicals used during the 

processing with the effect of 

haem iron (the type of iron found 

in animal products) increased 

free radical activity.  

The digestion of meat is 

another factor that has been 

raised. Meat can make a contri-

bution to our diet because it is a 

low calorie protein delivering        

nutrients that are lacking in many 

peoples’ diet, like the B vitamins 

required for energy release,           

vitamin D and Zinc. So if you 

fancy that steak, your body may 

be telling you it needs those          

vitamins and nutrients. Listen to 

your body. Other foods can        

provide this but you may need 

more to get your fill. Remember 

that it has been said the average 

man requires 55g of protein a 

day, while a woman requires 45g. 

The fact is, whatever your 

choices are, you need to still         

be sensible as a meat eater, 

vegetarian or vegan, and make 

sure you have a healthy balanced 

intake to absorb the nutritional  

requirements. 

 

How to be a  

healthy meat eater: 

1. Avoid eating too much red 

meat; it is suggested 500gm in 

total a week as a guideline. 

2. Choose the leanest cuts and 

remove any excess fat.  

3. Shallow fry in a tablespoon 

or two of olive oil in a non-stick 

pan, otherwise grill or bake. 

4. Avoid overcooking, charring 

or burning. 

5. Limit intake of processed 

meats if you are not avoiding 

them altogether. 

 

How to be a  

healthy vegetarian: 

1. Get required protein from        

a variety source in that of dairy, 

eggs, pulses and nuts, soya Tofu, 

temple grains like quinoa,    

tempeh. 

2. Ensure plenty of essential 

fatty acids EFA found in seeds 

and nuts are included in the diet.  

3. Include probiotic supple-

ments which help with release of 

calcium, magnesium and iron 

from food. 

4. If dairy is avoided, ensure 

another source of vitamin D and 

B12 are supplemented. 

 

Whatever your choice, be      

sensible! 
 

Love and Sparkles, 

Samsara x 
 

www.samsarabellydancer.co.uk

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

Is veggie best?

Date of issue: 22/1/2019 

 

Isle of Man Post Office is 

pleased to present this         

wonderful set of four stamps  

to celebrate the Chinese Year 

of the Pig with the paintings of 

Zhang Yong. 

In Chinese culture, pigs are 

the symbol of wealth. Their 

chubby faces and big ears are 

signs of fortune as well. Pigs 

also possess a beautiful per-

sonality and are blessed with 

good fortune in life. Recent 

years of the Pig are: 1935, 

1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 

2007 and 2019. 

This set of delightful stamps 

feature paintings by Zhang 

Yong, a chinese visual artist 

who since childhood was          

tutored in Chinese painting 

under Mr Luo Jintang, an        

artist of the Lingnan school of       

painting and a cultural relics 

expert in Guangdong Province.  

Later, he was taught by Mr Ye 

Quan, a famous Lingnan 

painter.  

Zhang Yong is currently a 

member of the Guangdong 

Youth Artists Association, a 

member of the Guangdong 

Collectors Association and is 

the distinguished artist of the 

Studio of Political Consultative 

Conference of Guangzhou 

Haizhu District. 

This set of stamps is the       

result of a wonderful collabo-

ration with The Naughton  

Group, a Hong Kong-based 

graphic design and marketing 

company. Each stamp was            

designed by EJC Design. 

 

Based on information         
supplied by the Isle of Man 
Post Office, Philatelic Bureau, 
Douglas.

Andrew Menelaou

Isle of Man: 

Chinese Year of the Pig

Philately Home - an exhibition of prints 
by Chris Christodoulou

A
n exhibition of prints         

by Chris Christodoulou, 

based on the theme 

'Home', is being hosted by the 

Slaughterhaus Print Studios. 

The private view took place 

on Saturday 1st June 2019 and 

the exhibition continues until 

Sunday 30 June 2019. 

When you think of ‘home’ 

where do you go? Beyond a 

structure with a roof, walls         

and windows - a structure that        

provides safety, warmth and  

security - home also evokes a 

‘sense of belonging’, a place       

or time where you feel you        

are loved. It can also be an               

uncomfortable place, ‘un-

homely’, a trap for some, laden 

with repressed memories and    

trauma.  

For me it’s an elusive         

place, a memory locked in the 

past, unattainable, an ideal      

that   probably never existed in 

the first place. Exposing this          

nostalgia and longing for some-

thing lost or unreachable, my 

process is an exploration of the 

idea of home and my search      

to find meaning. I tap into my 

subconscious through my 

dreams and nightmares. I keep 

dream diaries of notes and         

images which provide a starting 

point for my work. These         

preliminary ideas evolve into 

layered narratives, often with 

recurring motifs.  

Printmaking is a brilliant way 

to play with repetition and 

change. I find the drypoint      

technique has the immediacy 

of drawing but with its velvety 

blurry line has a further trans-

formational quality which, when 

combined with hand-wiped 

areas and chine collé, evokes 

the other worldly atmosphere of 

a dreamscape. I push this 

further by building up layers,  

letting images recede back into 

the paper or combining them in 

rich dark tones to create a 

haunting presence. 

Chris Christodoulou is an      

artist, architect, tutor and family 

man.  

He has previously exhibited 

in Cyprus, France and in      

London and has carried out  

various art installations. 

The themes have been more 

or less the same on this elusive 

notion of ‘home’ which is a        

feature of Greek Cypriot culture. 

This exploration of ‘home’ was 

further ignited from another      

MA at the London Metropolitan 

University in 2016. 

For further details on the        

current exhibition, please visit 

www.slaughterhaus.net 
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Thank you from the CyWineFest entertainment team!   
A massive thank you from the Cypriot Wine Festival entertainment team to all our community acts for supporting Peggy Zina 

at CyWineFest 2019. Your participation at our event displayed the outstanding pool of talent from our community. Thank you 

also to Elena Poliviou of Wild Roots London for the beautiful flower arrangements presented to Peggy Zina and to our             

hospitality sponsor, Neo Panayiotou of Rumours Brasserie. Photos: Alexios Gennaris
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Michael Yiakoumi

New Salamis and St Panteleimon both promoted to the Spartan League

New Salamis St Pantelemon FC
From next season 2019/20 New Salamis and St Panteleimon will be playing in the same league and division One of the Spartan South Midlands Football League.The Spartan South Midlands 

Football League is an English football league covering Hertfordshire, Middlesex, central Buckinghamshire and southern Bedfordshire. It is a feeder to the Southern Football League or the 

Isthmian (Bostik) League, and consists of three divisions – three for first teams (Premier Division, Division One and Division Two). The Premier Division is at step 5 of the National League 

System, divisions One and Two at step 6 of the National League System respectively. New Salamis finished runners up in the Herts Senior County League Premier Division and St Panteleimon 

Champions of the Mioddlesex Senior County League Premier Division.The Teams that will join them in the League are . Amersham Town, Ampthill Town, Bedford, Brimsdown, Buckingham 

Athletic, Enfield Borough, FC Broxbourne Borough, Hillingdon Borough, Langford, London Tigers, London Lions, Milton Keynes Robins, New Salamis, Park View, Rayners Lane, Shefford Town 

& Campdon, St Panteleimon, Stotfold, Winslow and Wodson Park. Four teams will be promoted to the next level.

First it was Chelsea. Then it was Liverpool. Now community football club Omonia Youth FC can add their 

name to teams who have brought back silverware from the continent to these shores! 

The club’s Under 14 Green ended a fabulous season by participating in the Europa Cup tournament which 

was held at Sporting Lisbon’s magnificent José Alvalade Stadium. 

The boys played five qualifying games in 33 degrees heat winning four and drawing one. Conceding 

only one goal. This qualified them for the final and after going 1-0 down they showed great determination 

to get back in the game and then scored the winning goal in the last minute to win the Europa Cup. 

Manager Nick Lingis and Coach Mario Christoforou were rightly proud of their team with Nick saying: 

“Throughout the trip the boys were a credit to themselves and their club. It was a fantastic experience and 

one the boys will never forget! 

Omonia Youth Under 14 Green win the Europa CupAnorthosis do treble

Anorthosis completed the KOPA League treble by beating Olympia 2-1 in the First Division Cup final to add 

to them already winning the Championship, Challenge Cup and now the First Division Cup.  

They started off badly when Olympia took the lead through a Anthony Furlonge penalty just before the 

break.  The second hald Anorthosis had no choice but to go attack and look for the equaliser and Andre 

McCollins equalised just after the interval and afterwards Anorthosis sealed their win with a Andre McCollins 

penalty. Olympia came out runners up for the third time this season in the Division One Cup, League 

Championship and LFA Sunday Challenge Cup. 

On Sunday the KOPA League had their AGM and the new committee is Chairman Jack Markou, General 

Secretary Steven Savva, Peter Charalambous, Kyri Kyriacou, Chris Athanasi, George Constantinou, 

Michael Ioannou, Koko Georgiou and Andreas Anastasiou. It was also decided due to lack of clubs to 

change the structure of the League to making  it one division.



Hundreds of UK Cypriot fans are 

hoping to descend on Hampden 

Park Stadium in Glasgow and 

even more from Cyprus this Sat-

urday for the Scotland v Cyprus 

game at Hampden Park at 8pm 

for the UEFA EURO 2020 Qual-

ifier. 

It’s a massive game for Cyprus 

who beat San Marino 5-0 and lost 

to Belgium 2-0 and are currently 

in second place in the group on 

superior goal difference. One of 

the players playing for Cyprus will 

be UK Cypriot Tottenham player 

Anthony Georgiou. 

 Scotland now have a manager 

in Steve Clarke who takes over 

from Alex Mcleish who was sacked 

after losing to Kazakhstan 3-0 and 

beating San Marino 2-0 in the 

UEFA EURO 2020 Qualifiers. 

Cyprus  

Clarke played for St Mirren, 

Chelsea and the Scotland national 

team, winning three major trophies 

with Chelsea towards the end of 

his career. After retiring as a player, 

he moved into coaching and 

worked at Newcastle United, Chel-

sea, West Ham United and Liver-

pool. Clarke has since managed 

West Bromwich Albion and 

Reading. After a spell coaching at 

Aston Villa, Clarke was appointed 

Kilmarnock manager in October 

2017. 

Scotland are hoping to field 

players of the calibre Liverpool’s 

Andrew Robertson. Man Utd’s 

Scott Mctommay and Tom Cairney 

of Fulham. 

Cyprus Football Association an-

nounces that new arrangements 

have been made for the selling of 

tickets for the away fans sector for 

the match Scotland – Cyprus on 

8th of June in Hampden Park, 

Glasgow. 

The tickets for the Cypriot fans, 

will be available as follows: Thurs-

day, 6th of June: 09:00 – 17:00 

from Scottish F.A. shop at Hamp-

den Park Stadium.Friday, 7th of 

June: 10:00 – 18:00 at tickets sell-

ing point at Hampden Park Sta-

dium. Saturday, 8th of June: From 

10:00 at tickets selling point at 

Hampden Park Stadium. Price of 

the tickets: 27 pounds. 

For more information please 

contact Mrs Katerina Gonta. 

Phone number: +357 22352341 

e-mail: kgonta@cfa.com.cy 

Michael Yiakoumi
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Liverpool win Champions League UK Cypriots on way to Scotland

Chelsea winEuropa League

Eden Hazard scored twice and 

created a third to steer Chelsea 

to a 4-1 victory over London rivals 

Arsenal in the Europa League 

final in what looks likely to be the 

Belgium winger’s final game for 

the Blues. 

Chelsea destroyed Arsenal with 

four second-half goals that 

handed coach Maurizio Sarri his 

first major trophy at the age of 60, 

although that might not be enough 

to silence the speculation that he 

could also be leaving Stamford 

Bridge imminently. 

The Belgium winger has sig-

nalled he wants to move to Real 

Madrid in the close season. “My 

dream was to play in the Premier 

League and I did it for seven 

years,” Hazard told a television 

reporter shortly after the final 

whistle. “Maybe I think it is time 

to say goodbye. 

After a tepid first half, Giroud 

put Chelsea ahead in the 49th mi-

nute with an angled header. The 

Blues doubled their lead 10 mi-

nutes later when Pedro diverted 

a cross from Hazard beyond 

former Chelsea keeper Petr 

Cech, who was making his last 

appearance before retiring as a 

player. With Arsenal on the ropes, 

defender Ainsley Maitland-Niles 

collided with Giroud to concede a 

penalty that Hazard stroked home 

after 65 minutes. Alex Iwobi 

clawed a goal back for Arsenal 

but Chelsea restored their three-

goal cushion in the 72nd minute 

when Hazard swapped passes 

with Giroud to score his second. 

Chelsea won  their third European 

title in seven years, with the 

Champions League triumph in 

2012 followed by their first Europa 

League victory in 2013. 

Arsenal have lost five of their 

seven major European finals, with 

their only victory coming in the 

1994 Cup Winners’ Cup against 

Parma and the fairs Cup in 1970 

when they beat Anderlect.

Liverpool ended an incredible sea-

son by winning Europe’s biggest 

prize after beating Tottenham Hot-

spur 2-0 in Saturday’s all-English 

Champions League final, earning 

sweet redemption after agonisingly 

missing out on the Premier League 

title. 

Mohamed Salah scored the sec-

ond-quickest goal in a Champions 

League final by converting from the 

penalty spot in the second minute 

while Divock Origi sealed victory in 

the 87th after Liverpool had survived 

some heavy late pressure from 

Spurs. 

Tottenham, in their first European 

Cup final, kept their heads after the 

early setback and came to life when 

semi-final hat-trick hero Lucas Moura 

was brought on but, with Harry Kane 

lacking sharpness, another Euro-

pean comeback was beyond them. 

The win at the Wanda Metropol-

itano was sweet redemption for 

Salah and especially Klopp, who had 

suffered defeat in his last six major 

finals, including Champions League 

showpieces with Borussia Dortmund 

in 2013 and Liverpool last year. 

However, a sixth European Cup, 

which took them ahead of Barcelona 

and Bayern Munich on the all-time 

list and means they only trail AC 

Milan on seven triumphs and Real 

Madrid with 13. 

In Madrid there was plenty of Cy-

prus flags on show especially on the 

Tottenham Hotspur side. 

Our Michael Yiakoumi had the op-

portunity to hold the UEFA Cham-

pions League trophy. 

Win or lose the fans had a dream 

weekend
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Νίκολα Μαρία Μιχαήλ
† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Με βαθιά θλίψη αγγέλλουμε ότι απεβίωσε από ανίατη ασθένεια το Σάββατο 

25.05.2019, η Νίκολα Μαρία Μιχαήλ σε ηλικία μόλις 33 ετών. 

Η Νίκολα ήταν εξαίρετος χαρακτήρας, έχαιρε αγάπης και εκτίμησης από 

όλους όσοι τη γνώριζαν και διακρινόταν για την ευγένεια, την καλοσύνη και 

το πλατύ χαμόγελό της. 

Σπούδασε στο Metropolitan University και εργαζόταν σε σχολείο στο 

Bradford ως καθηγήτρια Σωματικής Αγωγής. 

Αφήνει τον πατέρα της Ντίνο, τον αδελφό της Θεοφάνη-σύζυγο Ιωάννα, τις 

αδελφότεκνες της Aριάννα και Σοφία, τη γιαγιά της Μυρούλλα Χατζημιχαήλ 

από την Κώμη Κεπίρ, τον θείο Μιχάλη, θεία Βίκη, ξαδέλφες Ζωή και Nicole, 

θεία Δέσπω, ξαδέλφες Μαρία και Nicholas, θείο Μόδεστο και θεία Ρεβέκκα, 

νονούς Αντρούλλα και Γιάννη και πολλούς άλλους συγγενείς και φίλους. 

(H μητέρα της Φλώρα απεβίωσε 27.01.2009). 

Η κηδεία της θα γίνει την Τετάρτη 12.06.2019 και ώρα 11.00πμ από την 

Εκκλησία St. Andrew, 38 Grove Road, Weston Super Mare,  BS22 8HE και 

η ταφή και παρηγοριά στο Weston-super-Mare Crematorium and Cemetery, 

Ebdon Road, Worle, BS22 9NY. 

Αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές που θα δοθούν στο Weston Hospice 

and Oncology BRI. Θα υπάρχει ειδικό κουτί στην Εκκλησία και στο 

κοιμητήριο. 

 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Nicola Maria Michael 

(Weston-super-Mare & Leeds District) 

It is with great sadness that we announce the death of our beloved Nicola Maria Michael at the age of 33. 

Nicola was born on the 6th of May 1986 and raised in Weston-super-Mare with her brother Theo by parents Dino and †Flora within a very close-knit Cypriot community. 

Whilst growing up, Nicola had a wide circle of friends through school, ballet dancing, sports teams and being part of a Gospel Choir. 

After leaving high school, she studied for and achieved her degree at Leeds Metropolitan University. She enjoyed her time in Leeds so much that she decided to settle 

there, eventually buying her own house in a lovely suburb of Leeds, where she made good friends with her fantastic neighbours. 

She worked hard in her challenging role as a PE teacher in Bradford, and, in her spare time, led a full and active life, with a regular fitness regime at the gym, playing 

in a netball team and socialising with friends. 

She kept in regular contact with her family, friends and godparents in Weston-super-Mare and visited at Christmas and special occasions. She especially enjoyed 

‘face-timing’ her young nieces, Arianna and Sophia who she adored. 

She returned to Weston-super-Mare last November following her diagnosis where she remained, living with her family throughout her illness and treatment. 

She leaves behind her father Dino; her brother Theo, sister-in-law Joanna and nieces Arianna and Sophia; grandmother Myroulla; uncle Michael, aunt Vicky and cousins 

Zoe and Nicole; aunt Despo and cousins Maria and Nicholas; uncle Modestos and aunt Rebecca; godparents Androulla and John and many other relatives, friends and 

colleagues in Weston-super-Mare, Cyprus, and the London and Leeds/Bradford areas. 

The funeral will be held at 11 am on Wednesday 12th June at The Greek Orthodox Church of St Andrew, 38 Grove Road, Weston-super-Mare,  BS22 8HE followed by 

the burial and parigoria at Weston-super-Mare Crematorium and Cemetery, Ebdon Road, Worle, BS22 9NY 

(Weston-super-Mare και Leeds - 06.05.1986 – 25.05.2019) 

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την Κυριακή 16.06.2019, στην Εκκλησία της Παναγίας, Trinity Road, 

Wood Green, London N22 8LB , το 1oν ετήσιο μνημόσυνο 

του πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας συζύγου, πατέρα και παππού 

Θεοφάνη Χατζημιχαήλ 

(από τη Λάρνακα) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Η σύζυγος Μυρούλλα, παιδιά: Ρεβέκκα-σύζυγος Μόδεστος, Ντίνος-σύντροφος Kim, 

         εγγονός Θεοφάνης-σύζυγος Ιωάννα και δισέγγονες Αριάννα και Σοφία.

Πάντα θα είσαι στην καρδιά και στη σκέψη μας 
αγαπημένε μας σύζυγε, πατέρα και παππού.
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Mε βαθιά θλίψη αγγέλλουμε ότι απεβίωσε από καρδιακό επεισόδιο, στο 

North Middlesex Hospital, την Τρίτη 28.05.2019, ο Θεόδωρος Κωνσταντίνου σε 

ηλικία 85 ετών. O Θεόδωρος υπέφερε από Vascular Dementia,  

Αφήνει την αγαπημένη του σύζυγο Κατίνα, την κόρη του Αντρούλλα, τον γαμπρό 

του Φοίβο, τον υιό του Παντελή, τα εγγόνια του Κατερίνα-σύζυγο Κώστα, 

Michelle, Cleo, Theo, τη δισέγγονη του Andriana, 4 αδελφές, 2 αδελφούς, 

συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Πέμπτη 13.06.2019 και ώρα 10.00πμ από την Εκκλησία 

της Παναγίας, Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB και η ταφή στο 

κοιμητήριο του Νew Southgate, Brunswick Park Road, New Southgate N11 1JJ. 

H παρηγοριά θα δοθεί στο χoλ της Εκκλησίας του Αποστόλου Βαρνάβα, Finsbury 

Road, Wood Green, London N22 8PA. 

Θα υπάρχει κουτί για εισφορές που θα δοθούν στο Alzheimer’s Research UK 

(Dementia Research). 

Τα λουλούδια να αποστέλλονται στο Demetriou & English Funeral Directors, 

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

Tel: 020 8889 9888 - Web: www.d-e.co.uk

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙA

Θεόδωρος Κωνσταντίνου
(Από τον Άγιο Αθανάσιο, Λεμεσό) 

It is with great sadness to announce that Theodoros Constantinou passed away 

on Tuesday 28th May 2019, at North Middlesex Hospital from a heart attack at 

the age of 85, after suffering from Vascular Dementia. 

Theodoros leaves behind his devoted wife Katina, his daughter Androulla and 

son-in-law Fivos, son Pantelis, his grandchildren Katerina and her husband 

Costas, Michelle, Cleo, Theo,great grand-daughter Andriana, his 4 sisters and 

2 brothers. 

The funeral will take place on Thursday 13th June 2019 at 10.00 am at The Greek 

Orthodox Church of St. Mary, Trinity Road, Wood Green, London, N22 8LB.  

The burial will be held at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, 

New Southgate, N11 1JJ. 

The wake will be held at St.Barnabas Greek Orthodox Church Hall, Finsbury 

Road, Wood Green, London, N22 8PA. 

There will be a collection box for Alzheimer's Research UK (Dementia Research) 

for those wishing to donate or flowers to be sent to Demetriou & English 

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

Tel: 0208 889 9888 - Web: www.d-e.co.uk 

Theodoros Constantinou
(From Ayios Athanasios, Limassol)
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Με βαθιά θλίψη αγγέλλουμε ότι απεβίωσε την Κυριακή 26.05.2019, η αγαπημένη μας 

σύζυγος, μητέρα, γιαγιά και αδελφή Άννα Κλεόπα σε ηλικία 82 ετών. 

Η εκλιπούσα ήρθε στην Αγγλία το 1980. 

Αφήνει τον σύζυγό της Μίκη από το Κάτω Βαρώσι, 3 γιούς: Τάσο, Δημητράκη και Μάριο, 

3 νύφες: Μαρία, Λυδία και Νίκη, 6 εγγόνια: Μίκη-αρραβωνιαστικιά Federica, Άντρια-σύζυγο Αλέξη, 

Γεωργία, Μιχάλη, Γεωργία και Μιχάλη, αδελφές, αδελφούς, αδελφότεκνα, συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει το Σάββατο 08.06.2019 και ώρα 10.00πμ από την Εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης, 

Friern Barnet Lane, London N20 0NL και η ταφή στο κοιμητήριο του Hendon, Holders Hill Road, London NW7 1NB. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για το North London Hospice. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο Hendon Golf Club, Ashley Walk, Devonshire Road, London NW7 1DG. 

Τηλ. οικείων: 07765 255 202 Μάριος.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙA

Άννα Κλεόπα
(Από το Τρίκωμο) 



33      | Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019

Χρηστάκης Τσαβέλλας
† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

(από το χωριό Μιλίου, Πάφο) 

Με πολύ βαθιά θλίψη αγγέλλουμε ότι απεβίωσε από την ασθένεια 

Motor Neurone Disease, στο North Middlesex Hospital, 

περιτριγυρισμένος από τη σύζυγο και τα παιδιά του, την 

Παρασκευή 24.05.2019, ο πολυαγαπημένος και αξέχαστος μας 

σύζυγος, πατέρας και παππούς Χρηστάκης Τσαβέλλας σε ηλικία 

81 ετών. 

Αφήνει τη σύζυγο του Σπυρούλλα, 3 παιδιά Μάριο, Γιώργο, 

Αντρέα και 4 εγγόνια, συγγενείς και φίλους. 

Γεννήθηκε στο χωριό Μιλίου στην Πάφο και μεγάλωσε στην Πόλη 

Χρυσοχούς. 

Ήρθε στην Αγγλία το 1960 μαζί με την σύζυγο του Σπυρούλλα. 

Ήταν πάρα πολύ εξαιρετικός σύζυγος και πατέρας και αγαπούσε 

την οικογένεια του αφάνταστα. 

Ήταν καλός, πολύ φιλήσυχος, αγαπούσε τον κόσμο όλο και 

έχαιρε αγάπης και εκτίμησης από όλους όσοι τον γνώριζαν. 

Η κηδεία του θα γίνει την Τετάρτη 12.06.2019 και ώρα 12:30μμ 

από την Εκκλησία της Παναγίας, Trinity Road, Wood Green, 

London N22 8LB και η ταφή στο κοιμητήριο του Edmonton, 

Church Street, London N9 9HP. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο κοιμητήριο. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για το Motor 

Neurone Disease. Θα υπάρχει ειδικό κουτί. 

Πάντα θα μας λείπεις και θα υπάρχει μεγάλη αγιάτρευτη 

πληγή στην καρδιά και στην ψυχή μας. 

Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. 

Χρηστάκη μου να πας στο καλό, 

ποτέ δεν θα σε ξεχάσουμε. 

Θα είσαι πάντα στις καρδιές μας όσο καιρό θα ζούμε. 

Αιωνία σου η μνήμη.
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Χριστόδουλος Ασπρής 
(από την Aγία Βαρβάρα - Λευκωσία) 

Mε βαθιά θλίψη αγγέλλουμε ότι απεβίωσε στην Κύπρο το Σάββατο 

25.05.2019, ο Χριστόδουλος Ασπρής σε ηλικία 74 ετών. 

Αφήνει τη σύζυγο του Γιαννούλλα, την κόρη του Άννα, τον υιό του 

Γιώργο, τον γαμπρό του Pany, τη νύφη του Angela, 5 εγγόνια: 

Costa, Chris, Leah, Anastasia και Chris, συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει τη Δευτέρα 17.06.2019 και ώρα 12.30μμ από 

την Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, London 

N8 0LY και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate. 

H παρηγοριά θα δοθεί στην οικία της θυγατέρας του εκλιπόντος 

Άννας. 

Λουλούδια ή εισφορές για Diabetes UK και γηροκομείο στην Κύπρο 

όπου βρισκόταν τις τελευταίες ημέρες είναι ευπρόσδεκτα.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Christodoulos Aspris 
(from Ayia Varvara - Nicosia) 

 

It is with great sadness that we announce that Christodoulos Aspris 

passed away on Saturday 25th May 2019 in Cyprus at the age of 74. 

He leaves behind his wife Yiannoulla, his daughter Anna, son 

George, son-in-law Pany, daughter-in-law Angela and grandchildren 

Costa, Chris, Leah, Anastasia and Chris. 

The funeral will take place on Monday 17th June 2019 at 

12.30 pm at the Greek Orthodox Church of St John the Baptist, 

Wightman Road, London N8 0LY followed by the burial at 

New Southgate Cemetery. The wake will follow at Anna’s home. 

Flowers are welcomed but for those that prefer, there will be 

a donation box, donations are for Diabetes UK and the care home 

in Cyprus where he spent his last days.

† MΝΗΜΟΣΥΝΟ

In loving memory of 

Kyriacos M Louka 

You are missed by so many people. 

You were one very, very special person  

what a shame you left us so early. 

Missing you now and always. 

Mum, Dad, Helen

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 09.06.2019, 

στην Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, 

60 Godolphin Road, London W12 8JW, το 

28ον ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου 

και αξέχαστού μας υιού και αδελφού 

Κυριάκου Λούκα και καλούμε όλους όσοι 

τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Οι γονείς και η αδελφή του.

Κυριάκος Λούκα 
(Λονδίνο)

† MΝΗΜΟΣΥΝΟ

Ο σύζυγος Αντώνης, 

παιδιά: Γιαννάκης, Νίκος 

 και Παναγιώτα, εγγόνια, 

αδελφές και λοιποί συγγενείς.

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 09.06.2019, 

στην Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, 

Wightman Road, London N8 0LY, το 

6oν ετήσιο μνημόσυνο της πολυαγαπημέ-

νης και αξέχαστής μας συζύγου, μητέρας, 

γιαγιάς και αδελφής Πεζουνούς Ιωάννου 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη 

της όπως παρευρεθούν.

Πεζουνού Ιωάννου
(Κώμα του Γιαλού)

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 09.06.2019, στην Εκκλησία του Αγίου 

Ελευθερίου, 113 Ruckholt Road, Leyton, London E10 5NS, το 6μηνο 

μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας συζύγου, πατέρα και 

παππού 

Γιώργου Βουτουρίδη 
(Λεμεσό) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Η σύζυγος Νίτσα και υιός Τάσος.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 09.06.2019, στην Εκκλησία των Δώδεκα 

Αποστόλων, Kentish Lane, Brookmans Park, Hatfield, Herts, AL9 6NG, το 

13ον ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας συζύγου, 

πατέρα, παππού και αδελφού 

Τάσου Πουμπουρή (Παλαιχώρι) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Η σύζυγος Ανδρούλλα, παιδιά: Μαρία, Χριστάκης, Γιώργος και 

Γιαννούλλα, γαμπρός Στέλιος, νύφη Μαρία, εγγόνια και αδέλφια.

Συλλυπητήρια  

• To Παράρτημα ΑΚΕΛ, η «Παροικιακή», ΚΟ Finchley, οικογένειες Πάμπου Χαραλάμπους 

και Νεόφυτου Νικολάου και ο Ανδρέας Γρηγορίου εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια 

στον Μίκη Κλεόπα και παιδιά για τον θάνατο της συζύγου και μητέρας Άννας που απεβίωσε 

πρόσφατα. 

• Επίσης εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στον αγαπητό φίλο Προκόπη Δημητρίου 

και όλη την οικογένεια του στην Κύπρο και Αγγλία, για το θάνατο της μητέρας του, Ευδοκίας.

Για αγγελίες: μνημόσυνα και θανάτους παρακαλώ 

τηλεφωνήστε: 020 8341 5853 

 

Για μνημόσυνα και ευχαριστήρια παρακαλώ 

επικοινωνάτε μαζί μας το αργότερο μέχρι την 

Τρίτη το απόγευμα στο 020 8341 5853

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Αντριανή Χριστοφόρου 
(από τη Μακεδονίτισσα - Λευκωσία)

 Απεβίωσε το Σάββατο 25.05.2019, η Αντριανή Χριστοφόρου σε ηλικία 83 ετών. 

Αφήνει τον σύζυγό της Αντρέα, 3 αδελφές: Γεωργία, Στέλλα και Ελένη, τον αδελφό της Ελευθέριο, 

αδελφότεκνα, συγγενείς και φίλους. Ο αδελφός της Κυριάκος απεβίωσε το 2015 και ο αδελφός της 

Γιάννης το 2004. 

Η κηδεία της θα γίνει την Τετάρτη 19.06.2019 και ώρα 12.30μμ από την Εκκλησία της Παναγίας, 

Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate. 

Η παρηγοριά θα δοθεί μόνο στο κοιμητήριο. 

Λουλούδια ή εισφορές για το Cancer Research είναι ευπρόσδεκτα. 

Για περισσότερες πληροφορίες: Demetriou & English Funeral Directors, 131-133 Myddleton Road, 

Wood Green, London N22 8NG, Tel: 020 8889 9888 - Web: www.d-e.co.uk 
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Αντριανή Στρατή Andrianni Strati

Passed away on Sunday 12.05.2019 

at the age of 90. 

She leaves her husband Flouris, 

2 daughters: Chrystalla and Miranda, 

5 grandchildren, her sister Eroulla, 

relatives and friends. 

The funeral and the burial took place 

 in Cyprus. 

 

† MEMORIAL SERVICE 
The 40 day memorial service for our 

beloved and dearly missed wife, 

 mother, grandmother and sister 

Andrianni Strati 
will take place on Sunday 16.06.2019 

at the Greek Orthodox Church of 

St. Barnabas, 

Finsbury Road, Wood Green, London 

N22 8PA. 

Relatives and friends are invited  

to attend. 
 

Her family. 

Tel: 07947 471 147

Απεβίωσε την Κυριακή 12.05.2019, 

η Αντριανή Στρατή σε ηλικία 90 ετών. 

Αφήνει τον σύζυγό της Φλουρί, 2 κόρες: 

Χρυστάλλα και Μιράντα, 5 εγγόνια, 

την αδελφή της Ηρούλλα,  

συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία και ταφή έγιναν στην Κύπρο. 

 

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την Κυριακή 16.06.2019 στην 

Εκκλησία του Απoστόλου Βαρνάβα, 

Finsbury Road, Wood Green, London 

N22 8PA, το 40ήμερο μνημόσυνο της 

πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας 

συζύγου, μητέρας, γιαγιάς και αδελφής 

Αντριανής Στρατή 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν 

τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Η οικογένειά της. 

Τηλ. οικείων: 07947 471 147 

(from Paralimni) (από το Παραλίμνι) 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 09.06.2019, 

στην Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, 

Wightman Road, London N8 0LY, το 2ον ετήσιο 

μνημόσυνο τoυ πολυαγαπημένου και αξέχαστού 

μας συζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού 

Νίκου Γεωργίου Σαμολάτα 

(Μόρφου) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του 

όπως παρευρεθούν.

Dear Dad, 

Another year has passed us by,  

Cannot believe it has been two years since we last laid eyes on you. 

Every day we miss you more and more, 

The pain of losing you still silently breaks our hearts, 

So much has happened, wish you were here sharing it with us,  

instead all we have is your picture in a frame staring back at us. 

We feel you watching over us, this gives us great comfort, 

You are our angel now up in heaven, keeping a watchful eye over us all. 

We love you so much Dad.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Η σύζυγος Μαρούλλα, παιδιά: Γεωργία, 

Τούλλα και Γιάννης, εγγόνια: Αφροδίτη και 

Νικόλας, αδέλφια: Γιάννης, Κούλλα, Σάββας 

 και Τάσος, γαμπρός Δημήτρης, νύφη Angela 

και λοιποί συγγενείς.
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CONTACT US FOR A 

QUOTE AND 

TO DISCUSS YOUR 

REQUIREMENTS

The Penridge Suite, 
470 Bowes Road, London N11 1NL

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Απεβίωσε τo Σάββατο 18.05.2019, 

ο Κυριάκος Γιαννή σε ηλικία 84 ετών. 

Αφήνει τη σύζυγό του Χρυστάλλα, 

3 παιδιά: Γιάννη, Αντρούλλα και Μαρία, 

5 εγγόνια: Χρυστάλλα, Κυριάκο Lucie, 

Kyri, Elle, τη δισέγγονη Florence, τη 

νύφη του Μαρία, τους γαμπρούς Παύλο 

και Craig, συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει τη Δευτέρα 

10.06.2019 και ώρα 12.00 το μεσημέρι 

από την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, 

60 Godolphin Road, London W12 8JW 

και η ταφή στο Μortlake Cemetery, 

Clifford Avenue, Mortlake SW14 7BU. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να 

γίνονται εισφορές για το Princess Alice 

Hospice, Esher pah.org.uk 

H παρηγοριά θα δοθεί στο χολ της 

Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.

Kυριάκος Γιαννή 

(από την Άχνα)

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 

09.06.2019, στην Εκκλησία Αγίου 

Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman 

Road, London N8 0LY, το 2ον ετή-

σιο μνημόσυνο του πολυαγαπημέ-

νου και αξέχαστού μας 

Δημήτρη Κυριάκου (Δασκάλου) 

Kαλούμε όλους όσοι τιμούν τη 

μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Το Παράρτημα ΑΚΕΛ Βρετανίας.

Δημήτρης Κυριάκου 
(Δάσκαλος)

(Πέγεια)

† MΝΗΜΟΣΥΝΟ

Υιός Πάμπος, νύφη Σκεύη, 

εγγόνια: Andrew, Lucy και Σούλλα, 

δισέγ γονα: Elena, Antonio, 

Charlie, Petros, Elena, Juliana, 

γαμπροί: Christian και Petros, 

νύφη Sally και λοιποί συγγενείς.

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 

09.06.2019, στην Εκκλησία του Αγίου 

Δημητρίου, Τown Road/Logan Road, 

London N9 0LP,  το 2ον ετήσιο μνημό-

συνο της πολυαγαπημένης και αξέχα-

στής μας μητέρας και γιαγιάς Λουκίας 

Χριστοφόρου Κανάρη και καλούμε 

όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως 

παρευρεθούν.

Λουκία 

Χριστοφόρου 

Κανάρη 
(Μόρφου)

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 09.06.2019, στην Εκκλησία 

του Αγίου Δημητρίου, Τown Road/Logan Road, London N9 

0LP, το 15ον ετήσιο μνημόσυνο της πολυαγαπημένης και 

αξέχαστής μας μητέρας και γιαγιάς 

Μαρίνας Κωστή Κασάπη 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της 

όπως παρευρεθούν. 

Παιδιά, εγγόνια, δισέγγονα, τρισέγγονα, συγγενείς. 

Αφιέρωμα σε μια εξαιρετική μάνα 

Είναι πικρή η θύμηση είναι βαρύς ο πόνος 

θλίψη της απουσίας σου είναι ο 15ος χρόνος. 

Μεγάλη θλίψη μέσα μας σαν θλιβερή καμπάνα 

γιατί η ζωή είναι δύσκολη χωρίς εσένα μάνα.

Μαρίνα Κωστή Κασάπη 
(Λεονάρισσο)

Αιωνία σου η μνήμη. 
Παιδιά και εγγόνια.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Andreas Nicolaou
(από τη Λάνια, Λεμεσό)

02.06.1942 – 13.12.2018

The 6 month memorial (mnimosino)  

for our beloved father and grandfather 

Andreas Nicolaou 

will take place on     

 Sunday 9th June 2019  

at the Greek Orthodox Church of 

St. Katherine’s  

Frien Barnet Lane, London N20 0NL 

Relatives and friends 

are invited to attend 

Τελούμε την Κυριακή 09.06.2019, 

στην Εκκλησία της Παναγίας, Trinity 

Road, Wood Green, London N22 8LB, 

το 1oν ετήσιο μνημόσυνο της πολυαγαπη-

μένης και αξέχαστής μας συζύγου, 

μητέρας και γιαγιάς 

Ιουλιανής Σταυρή 

(το γένος Παπάλουκα, Ακανθού) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν 

τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Ο σύζυγος Σταύρος Σταυρή, κόρες: Μαρία και Χριστίνα, 

εγγόνια: Γιώργος, Σταύρος και Πέτρος.

Απεβίωσε την Παρασκευή 31.05.2019, 

σε ηλικία 81 ετών. 

Αφήνει 3 παιδιά: Μαρία, Ζαχαρία και 

Κωνσταντία, 5 εγγόνια και πολλούς άλλους 

συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει την Παρασκευή 

14.06.2019 και ώρα 10.00πμ από την 

Εκκλησία των Δώδεκα Αποστόλων, Kentish 

Lane, Brookmans Park, Hatfield, Herts, 

AL9 6NG και η ταφή στο κοιμητήριο του 

New Southgate. 

Aντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για το 

 Isabel Hospice. Θα υπάρχει ειδικό κουτί.

† AΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Φωτεινή Χάρπα
(από την Αθηαίνου)
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Μαρούλλα Νικολάου 
(από την Πέτρα Σολέας)  

Απεβίωσε την Τρίτη 21.05.2019, η Μαρούλλα Νικολάου σε ηλικία 

76 ετών. 

Αφήνει τον σύζυγό της Χριστάκη, 2 υιούς: Νίκο και Πάμπο, 

4 εγγόνια, 5 αδελφές: Αντρούλλα, Νίκη, Μιράντα, Ελπίδα και 

Τασούλλα, συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει την Παρασκευή 14.06.2019 και ώρα 1.00μμ 

από την Εκκλησία της Παναγίας, Trinity Road, Wood Green, 

London N22 8LB και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate. 

Αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για φιλανθρωπικούς 

σκοπούς. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στην οικία της οικογένειας.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Maroulla Nicolaou 
(from Petra Soleas)  

Passed away on Tuesday 21.05.2019 at the age of 76. 

She leaves her husband Christakis, 2 sons: Nicos and Bambos, 

4 grandchildren, 5 sisters: Androulla, Niki, Miranda, Elpida and 

Tasoulla. 

The funeral will take place on Friday 14.06.2019 at 1.00pm at 

the Greek Orthodox Church of St. Mary, Trinity Road, Wood 

Green, London N22 8LB and the burial at New Southgate 

Cemetery. 

Instead of flowers there will be a donation box for various 

charities. 

The wake will take place at the family home. 

† DEATH ANNOUNCEMENT

Kyriacos Spyrou (Spyri)
(from Vatili)

It is with a heavy heart that we announce the passing of our beloved Kyriacos, who peacefully passed away on Friday 17th May 2019, aged 61. 

Kyriacos was a devoted family man and leaves behind his wife Yianoulla, his sons Dino, Aki and Alex, his daughters-in-law Dora and Elena, 

his precious grandchildren Mikaela and Zac, and many relatives and friends. 

Kyriacos was loved and respected by all, and will be deeply missed. 

We will look back at our cherished memories with smiles and gratitude. 

The funeral will take place tomorrow Friday 7th June 2019 at 11.00am at the Greek Orthodox Church of St. Mary,  

Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB. 

Kyriacos will be laid to rest at New Southgate Cemetery. 

The wake will be held at The Penridge Suite, 470 Bowes Road, New Southgate, London N11 1NL. 

As an expression of our sincere appreciation for the care provided by North London Hospice, we will be holding a collection.  

Our guests are asked to make memorial contributions instead of flowers.



 38      | Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019

Cypriot Wine Festival & Business Expo 
wishes to thank all its sponsors and supporters
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Exhibitors 2019




