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Η 38χρονη Τουρκοκύπρια, Mary 
Jane Mustafa, μητέρα δύο παι-
διών, η οποία είχε εξαφανιστεί το 
Μάιο του 2018, πιστεύεται ότι 
έπεσε θύμα δολοφονίας, μετά τον 
εντοπισμό, σε διαμέρισμα... 

Σελ 2

Φρίκη και στο Λονδίνο
Ο Νικολάς Μαδούρο διαβεβαίωσε 
«η απόπειρα πραξικοπήματος» 
στρατιωτικών που αποστάτησαν 
και τάχθηκαν υπέρ του Χουάν 
Γκουαϊδό, απέτυχε και ανακοίνωσε 
ότι σύντομα... 

Σελ 8

Απέτυχε το πραξικόπημα
Επανέναρξη των διαπραγµατεύ-
σεων για το Κυπριακό µε διαφύ-
λαξη των συγκλίσεων ζητούν σε 
κοινή διακήρυξή τους η ΠΕΟ και 
τ/κ συνδικάτα με αφορμή την εκ-
δήλωση για την Πρωτομαγιά... 

Σελ 4

Μαζική εκδήλωση

Πάσχα της παροικίας 
με σεμνότητα και λαμπρότητα

σελ 10 & 11

Πρώτα εκλογές...

«ΜΑΣ ΝΤΡΟΠΙΑΖΟΥΝ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΕΣ» ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΟ ΑΚΕΛ (σελ 5)

«Σφίγγει η μέγγενη» 
για παραιτήσεις 
Ιωνά Νικολάου & 

Αρχηγού Αστυνομίας

σελ 3

Το Εργατικό Κόμμα επανέλαβε 
τη θέση του σε ό,τι αφορά την πι-
θανότητα ενός δεύτερου δημοψη-
φίσματος για το Brexit μετά από 
μία τεταμένη συνεδρίαση του αρ-
μόδιου οργάνου. 

Παρά τις πιέσεις των φιλοευ-
ρωπαίων στο κόμμα να υιοθετη-
θεί το δεύτερο δημοψήφισμα ως 
προτεραιότητα στο μανιφέστο 
ενόψει των ευρωεκλογών, η Εθνι-
κή Εκτελεστική Επιτροπή απο-
φάσισε να διατηρήσει τη μέχρι 
τώρα επίσημη θέση των Εργατι-
κών. Συγκεκριμένα αποφασί-
στηκε ότι οι Εργατικοί θα επιδιώ-

ξουν ένα εναλλακτικό Brexit από 
αυτό που προτείνει η Συντηρη-
τική κυβέρνηση, με παραμονή σε 
μια τελωνειακή ένωση και στενή 
σχέση με την ενιαία αγορά. 

Εάν αυτό το «μαλακό» Brexit 
δεν καταστεί δυνατό και αν δεν 
μπορούν να εξασφαλιστούν πρό-
ωρες εκλογές, τότε το κόμμα θα 
υποστηρίξει τη «λαϊκή ψήφο», δη-
λαδή το δεύτερο δημοψήφισμα. 

Τα κόμματα της ελάσσονος 
αντιπολίτευσης, που στο σύνολό 
τους υποστηρίζουν το δεύτερο 
δημοψήφισμα, έσπευσαν να επι-
σημάνουν ότι...

«ΑΝ ΕΙΧΑΝ ΥΠΟΨΙΕΣ ΘΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΑΜΕ ΔΙΑΤΑΓΜΑ» (σελ 6)

«ΠΗΡΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΟΥ» ΛΕΕΙ Ο ΙΩΝΑΣ (σελ 5)
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Η 38χρονη Τουρκοκύπρια, Mary Jane Mustafa, 
μητέρα δύο παιδιών, η οποία είχε εξαφανιστεί το 
Μάιο του 2018, πιστεύεται ότι έπεσε θύμα δολοφο-
νίας, μετά τον εντοπισμό, σε διαμέρισμα στο Canning 
Town, δύο δολοφονημένων γυναικών, οι σοροί των 
οποίων είχαν τοποθετηθεί μάλιστα σε καταψύκτη. 

Ο εντοπισμός των δύο σορών, έγινε τυχαία την 
περασμένη Παρασκευή. 

Η Αστυνομία συνέλαβε δύο άνδρες ως υπόπτους. 
Ο πρώτος, ένας 34χρονος, τέθηκε υπό κράτηση τη 
Δευτέρα και ο δεύτερος, ο 50χρονος Ted Jolly, την 
Τρίτη 30 Απριλίου. 

Σύμφωνα με τα όσα γράφει η ηλεκτρονική έκδοση 
της Londra Gazette απ’ όπου και η σχετική φωτο-
γραφία, οι περίοικοι κατέθεσαν ότι είχαν δει στο πα-

ρελθον την 38χρονη να μπαίνει στο εν λόγω διαμέ-

ρισμα, ενώ, η Αστυνομία συνεχίζει τις εξετάσεις για 

ταυτοποίηση των σορών. 

Λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης, στις έρευ-

νες έχει εμπλακεί και η Scotland Yard, ενώ, φως 

στην υπόθεση αναμένεται να ρίξουν οι νενομισμένες 

νεκροψίες.  

Αποτροπιασμό αλλά και προβληματισμό για το 

συγκεκριμένο έγκλημα, εξέφρασε εκπρόσωπος της 

Metropolitan Police, ο οποίος κάλεσε όλους όσοι εν-

δεχομένως να έχουν πληροφορίες που θα μπορού-

σαν να βοηθήσουν στις έρευνες να επικοινωνήσουν 

με την Αστυνομία στο 101, αναφέροντας τον κωδικό 

της υπόθεσης: CAD 4303 / 26APR.

Φρίκη και στο Λονδίνο 
με πιθανό θύμα Κύπρια

ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΔΥΟ ΔΟΛΟΦΟΝΗΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΕ... ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ!

Πολίτες χωρών-μελών της Κοινοπολιτείας που 
ζουν επί δεκαετίες στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά δεν 
έχουν τα έγγραφα που αποδεικνύουν την πολυετή 
διαμονή τους, θα μπορούν πλέον να υποβάλουν 
δωρεάν αίτηση για την απόκτηση των εγγράφων 
αυτών. 

 Το μέτρο που ανακοίνωσε το αρμόδιο Υπουργείο 
Εσωτερικών στο Λονδίνο ονομάζεται «Πρόγραμμα 
Windrush». Παίρνει το όνομά του από τη λεγόμενη 
«γενιά του Windrush», του υπερωκεάνιου πλοίου 
που μετέφερε στις βρετανικές ακτές τα πρώτα μαζικά 
κύματα μεταναστών από την Καραϊβική τη δεκαετία 
του 1950. 

Πολλά μέλη αυτής της γενιάς υποχρεώθηκαν, 
όπως αποκαλύφθηκε, από τις βρετανικές αρχές να 
επιστρέψουν στις νησιωτικές χώρες καταγωγής τους 
ή ταλαιπωρήθηκαν επί δεκαετίες λόγω έλλειψης επι-
σήμων εγγράφων να πιστοποιούν το καθεστώς τους. 

Το λεγόμενο «σκάνδαλο της γενιάς του Windrush» 
έχει προκαλέσει αλλαγές στους κανόνες που διέπουν 
την αξιολόγηση του δικαιώματος διαμονής στο Ηνω-
μένο Βασίλειο για μετανάστες προηγούμενων δε-
καετιών. 

Με βάση το Πρόγραμμα Windrush οι δικαιούχοι 
θα μπορούν να υποβάλουν δωρεάν ακόμα και αί-
τηση για απόκτηση βρετανικής υπηκοότητας. 

Οι πολίτες που δικαιούνται να υπαχθούν στο πρό-
γραμμα είναι οι εξής: 

n πολίτες της Κοινοπολιτείας, όπως Κύπριοι, που 
έχουν εγκατασταθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από 
την 1η Ιανουαρίου 1973 ή που έχουν δικαίωμα δια-
μονής  

n τέκνο πολίτη της Κοινοπολιτείας που εγκατα-
στάθηκε στη χώρα πριν από την 1η Ιανουαρίου 
1973, εφόσον έχει γεννηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο 
ή έχει έρθει στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από την 
ηλικία των 18 

n άτομο οποιασδήποτε εθνικότητας που έχει εγκα-
τασταθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από την 31η 
Δεκεμβρίου 1988 και είναι σήμερα εγκατεστημένο 
στη χώρα.  

Καθοδήγηση για τους ενδιαφερόμενους Κύπριους 
παρέχεται στον εξής ηλεκτρονικό σύνδεσμο του βρε-
τανικού Υπουργείου Εσωτερικών (στην αγγλική): 
https://www.gov.uk/guidance/windrush-scheme

Διευκολύνσεις για πολίτες της 
Κοινοπολιτείας χωρίς έγγραφα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WINDRUSH»

Ψηφίστε τους Κυπρίους υπο-
ψήφιους και όσους υποστηρίζουν 
την παροικία μας – ανεξάρτητα 
από πολιτικό κόμμα, υπογραμμί-
ζεται στην ανακοίνωση που εξέ-
δωσε η Εθνική Κυπριακή Ομο-
σπονδία Ηνωμένου Βασιλείου, με 
αφορμή τις σημερινές εκλογικές 
αναμετρήσεις για την ανάδειξη Δη-
μοτικών Συμβούλων σε συγκεκρι-
μένες περιφέρειες της Βρετανίας. 

Αυτούσια η ανακοίνωση:  
«Συμπατριώτες και συμπατριώ-

τισσες, 
Η Εθνική Κυπριακή Ομοσπον-

δία καλεί όλα τα μέλη της παροι-
κίας μας  να εξασκήσουν το δι-
καίωμα ψήφου στις τοπικές 
εκλογές για την ανάδειξη των δη-
μοτικών συμβούλων, που θα γί-
νουν την Πέμπτη 2 Μαΐου 2019. 
Θα διεξαχθούν εκλογές σε περισ-
σότερες από 8,000 θέσεις όπως 
και στο Manchester, Leeds και Liv-
erpool. 

Καλούμε όλους τους συμπα-
τριώτες μας να ψηφίσουν τους Κύ-
πριους υποψήφιους δημοτικούς 
συμβούλους και εκείνους που 
υποστηρίζουν την παροικία μας, 

γιατί αυτοί  θα ακούσουν με πολύ 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον και κατα-

νόηση τα προβλήματα και τις δυ-

σκολίες που έχουμε με τους τοπι-

κούς δήμους και θα βοηθήσουν 

στην επίλυση τους. 

Σας καλούμε να προτρέψετε 

όλα τα μέλη της οικογένειας σας, 

τους φίλους, τους γείτονες και 

όλους τους συμπατριώτες μας. 

Διαβεβαιώστε τους υποψηφί-

ους ότι θα ψηφίσετε και ζητήστε 

τη βοήθεια τους για τον τερματι-

σμό της Τουρκικής κατοχής και τη 

στήριξη τους στο αγώνα για ελεύ-

θερη και ενωμένη Κύπρο. 

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 2 ΜΑΙΟΥ 2019 

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ 

ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ ΠΟ-

ΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ 

ΠΡΟΟΔΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΚΑΘΕ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΨΗΦΟΣ 

ΜΕΤΡΑ. 

Η ΨΗΦΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΔΥ-

ΝΑΜΗ ΜΑΣ

Προτροπή για συμμετοχή 
στις τοπικές εκλογές

ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Σημαντική διάκριση για ολό-
κληρη την ομογένεια και όχι μόνο, 
θεωρείται το βραβείο που απέ-
σπασε πρόσφατα η εταιρεία 
«Bevelini», που βραβεύτηκε με 
χάλκινο μετάλειο στο διεθνή θε-
σμό των Βραβείων Ελαιολάδου 
του Λονδίνου (LIOOC 2019). 

Ο διευθυντής της Bevelini Vas 
Sideras δήλωσε με αφορμή τη 
διάκριση πως «Θεωρούμε το εξαι-
ρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ΠΟΠ 
Κολυμβάρη, ως το κόσμημα στο 
στέμμα μας. Κερδίζοντας αυτό το 
βραβείο είναι μια μεγάλη τιμή και 
αποδεικνύει την ανώτερη ποι-
ότητα του ελαιολάδου μας.» 

Το ελαιόλαδο παράγεται στην 
παγκοσμίου φήμης περιοχή Κο-
λυμβάρη της Κρήτης, η οποία έχει 
πιστοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση ως Προστατευόμενη Ονο-
μασία Προέλευσης (ΠΟΠ). 

Ο κ. Sideras είπε ακόμη οτι «Το 
ελαιόλαδο μας παράγεται χρησι-
μοποιώντας μια ιδιαίτερη μέθοδο, 
η οποία έχει ως αποτέλεσμα το 
επίπεδο οξύτητας του λαδιού είναι 
κάτω από το 0,8, το οποίο σας 
επιτρέπει να απολαύσετε μια 
πλουσιότερη και πιο έντονη 
γεύση. 

Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τη μεγάλη ποικιλία ελαι-
ολάδων, ελιών, πιπεριών και πα-
γωτών της Bevelini, επισκεφτείτε 
τη διεύθυνση www.bevelini.com 
ή για ερωτήσεις σχετικά με τις πω-
λήσεις και τη διανομή, επικοινω-
νήστε μέσω του ηλεκτρονικού τα-
χυδρομείου: vas@bevelini.com

Βράβευση ελαιολάδου 
της Bevellini στο Λονδίνο

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η κυπριακή κοινότητα του Ηνω-
μένου Βασιλείου θρηνεί την απώ-
λεια της 20χρονης Kristianna που 
έχει αγγίξει τις καρδιές μας. 

Η Κριστιάννα, η οποία γεννή-
θηκε στο Ένφιλντ, με καταγωγή 
από την Γύψου, έφυγε απρό-
σμενα  την Πέμπτη 18 Απριλίου. 

Η Κριστιάννα γεννήθηκε με επι-
ληψία και παρακολούθησε το σχο-
λείο Young Epilepsy στο Lingfield 
στο Sussex, ακολούθως το σχο-
λείο Star στο Turnpike Lane και 
στη συνέχεια το 6ο κολέγιο στο 
West Lea School στο Enfield. 

Αγαπούσε το τραγούδι, το χορό 
και επιθυμία της ήταν να εμφανι-

στεί στο γνωστό τηλεοπτικό πρό-
γραμμα «Χ-Factor». 

Συγγενείς και φίλοι την περιγρά-
φουν ως όμορφη κοπέλα, με χι-
ούμορ, η οποία προσπαθούσε να 
ζήσει κάθε στιγμή της ζωής κατα-
φέρνοντας να ξεπεράσει σε με-
γάλο βαθμό την ιδιαιτερότητα του 
προβληματος που αντιμετώπιζε. 

Η κηδεία της, τελέστηκε χθες, 
Τετάρτη 1 Μαΐου από τον Ιερό 
Ναό Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή 
και η ταφή στο νεκροταφείο New 
Southgate. 

Η «Παροικιακή» θα ήθελε να 
εκφράσει τα συλλυπητήριά της 
στην οικογένειά της.

Η παροικία πενθεί για το 
χαμό της 20χρονης Kristianna

«ΕΦΥΓΕ» ΑΠΡΟΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ
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Πρώτα μαλακό Brexit ή εκλογές
ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΩΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΛΟΝΔΙΝΟ

Σε ποινή φυλάκισης 50 εβδομάδων καταδικάστηκε 
ο Τζούλιαν Ασάνζ από βρετανικό δικαστήριο επειδή 
παραβίασε τους όρους της εγγύησης του.  

Ο Τζούλιαν Ασάνζ συνελήφθη νωρίτερα τον Απρί-
λιο από την βρετανική αστυνομία ενώ ζούσε στην 
πρεσβεία του Εκουαδόρ για χρόνια ώστε να απο-
φύγει την έκδοσή του στις ΗΠΑ. 

Μέσω της ιστοσελίδα Wikileaks έχει δημοσιεύσει 
έναν μεγάλο αριθμό απόρρητων εγγράφων της αμε-
ρικανικής κυβέρνησης. Σήμερα Πέμπτη, 2/5, ανα-
μένεται να γίνει η ακρόαση στο Westminster Magis-
trate Court του αμερικανικού αιτήματος για έκδοση. 

Ο Τζούλιαν Ασάνζ αντιμετωπίζει κατηγορίες για 
συνωμοσία μέσω της διαρροής απόρρητων εγγρά-
φων. Αν καταδικαστεί, μπορεί να καταλήξει σε αμε-
ρικανική φυλακή για διάστημα έως και 5 χρόνια. 

Η δικαστής Ντέμπορα Τέιλορ, ανακοινώνοντας 
την απόφασή της, σχολίασε ότι ο κατηγορούμενος 
εκμεταλλεύτηκε την προνομιακή θέση του για να 
χλευάσει τον νόμο και να εκφράσει την περιφρόνησή 
του απέναντι στη βρετανική δικαιοσύνη.

Ποινή φυλάκισης 50 
εβδομάδων για τον Ασάνζ

Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

Χίλιες και πλέον έδρες που κατέχουν στους δή-
μους όλης της χώρας αναμένεται να χάσουν οι Τόρις, 
έγραψε η Sunday Express (28/04). Στελέχη του 
κόμματος εκτιμούν ότι ένας μεγάλος αριθμός ψηφο-
φόρων θα προτιμήσει να απόσχει της εκλογικής δια-
δικασίας εκφράζοντας έτσι με αυτό τον τρόπο την 
απογοήτευση του για το αδιέξοδο του Brexit. 

25.400 υποψήφιοι διεκδικούν περίπου 8.400 
έδρες δημοτικών συμβούλων, συμπεριλαμβανομέ-
νων 33 μητροπολιτικών συμβουλίων, 119 επαρχια-
κών συμβουλίων και 30 ενιαίων τοπικών 
αρχών. Την πλειοψηφία των εδρών κα-
τέχουν σύμβουλοι του Συντηρητικού κόμ-
ματος (4.628), ενώ 2.069 ανήκουν σε 
συμβούλους του Εργατικού κόμματος και 
641 στους Φιλελεύθερους Δημοκράτες. 

Σύμφωνα με τον ειδικό στις εκλογικές 
αναμετρήσεις του Συντηρητικού κόμμα-
τος, μέλος της Βουλής των Λόρδων, Ρό-
μπερτ Χέιγουορντ, το Συντηρητικό κόμμα 
απειλείται σε αυτή την εκλογική αναμέ-
τρηση με ένα “έλλειμμα ψηφοφόρων”. O 
Χέιγουορντ εκτίμησε ότι θα υπάρξει ση-
μαντική μείωση, εξαιτίας του γεγονότος 
ότι οι αντίστοιχες εκλογές είχαν διεξαχθεί 
το 2015 μαζί με τις γενικές εκλογές, που 

όπως ήταν αναμενόμενο προσέλκυσαν μεγαλύτερο 
αριθμό ψηφοφόρων. Η συμμετοχή, είπε, θα επηρε-
αστεί και από ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων που 
έχουν κουραστεί από την πολιτική γενικότερα και 
απλώς δεν θα εμφανιστούν στις κάλπες. 

Οι παραδοσια-
κοί ψηφοφόροι 
του Συντηρητικού 
κόμματος είναι ιδι-
αίτερα απογοητευ-

μένοι λόγω της αδυναμίας της κυβέρνησης να οδη-
γήσει τη χώρα εκτός της ΕΕ και δυσαρεστημένοι 
επειδή η πρωθυπουργός Τερέζα Μέι αποφάσισε να 
έχει συνομιλίες με τον ηγέτη του Εργατικού κόμματος 
Τζέρεμι Κόρμπιν ώστε η συμφωνία Brexit να γίνει 

αποδεκτή από το κοινοβούλιο, επισημαίνει 
ο πολιτικός συντάκτης της Sun on Sunday 
(28/04). 

Επίσης , σύμφωνα με την Sunday Ex-
press, οι Τόρις αντιμετωπίζουν σοβαρό οι-

κονομικό πρόβλημα μετά την 
άρνηση πολλών δωρητών που στο παρελθόν ενί-
σχυαν το κόμμα «να βάλουν το χέρι στην τσέπη και 
να βοηθήσουν στην προεκλογική εκστρατεία».  

Εμφύλιος στο Εργατικό κόμμα για το Brexit   
Το Brexit επέστρεψε στα πρωτοσέλιδα της Τετάρ-

της με πρώτο το δημοσίευμα του Guardian (01/05) 
για τις έντονες εσωκομματικές αντιδράσεις που αντι-
μετωπίζει ο ηγέτης του Εργατικού κόμματος Τζέρεμι 
Κόρμπιν λόγω της άρνησης του να αποδεχθεί χωρίς 
επιφυλάξεις τη διεξαγωγή ενός δεύτερου δημοψη-
φίσματος ώστε να ξεπεραστεί το αδιέξοδο.  

Η εφημερίδα επισημαίνει ότι η λεκτική διατύπωση 
της πολιτικής του κόμματος στο  μανιφέστο για τις 
ευρωεκλογές - "κάθε άλλο παρά ανταποκρίνεται" -    
στις θέσεις που είχαν προβάλλει και υποστηρίξει 
πρόσφατα ο αναπληρωτής πρόεδρος του κόμματος  
Τομ Γουότσον και ο σκιώδης υπουργός αρμόδιος 
για το Brexit σερ Κέιρ Στάρμερ.   

Ο ιστότοπος του περιοδικού The New Statesman 
αναφέρει ότι οι Εργατικοί έχουν αποφύγει έναν εμ-
φύλιο πόλεμο αφού η ΚΕ του κόμματος συμφώνησε 
σε μια συμβιβαστική θέση αναφορικά με το Brexit. 
O Guardian καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «η 
Εθνική Εκτελεστική Επιτροπή του Εργατικού Κόμ-
ματος συμφώνησε να συνεχίσει να διαφωνεί».

Τοπικές εκλογές: Συντριπτική ήττα για Συντηρητικούς;

Το Εργατικό Κόμμα της αντιπολίτευσης στη Βρε-
τανία επαναδιατύπωσε τη θέση του σε ό,τι αφορά 
την πιθανότητα ενός δεύτερου δημοψηφίσματος για 
το Brexit μετά από μία τεταμένη συνεδρίαση του αρ-
μόδιου οργάνου. 

Παρά τις πιέσεις των φιλοευρωπαίων στο κόμμα 
να υιοθετηθεί το δεύτερο δημοψήφισμα ως προτε-
ραιότητα στο μανιφέστο ενόψει των ευρωεκλογών, 
η Εθνική Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε να δια-
τηρήσει τη μέχρι τώρα επίσημη θέση των Εργατικών. 
Συγκεκριμένα αποφασίστηκε ότι οι Εργατικοί θα επι-
διώξουν ένα εναλλακτικό Brexit από αυτό που προ-
τείνει η Συντηρητική κυβέρνηση, με παραμονή σε 
μια τελωνειακή ένωση και στενή σχέση με την ενιαία 
αγορά. 

Εάν αυτό το «μαλακό» Brexit δεν καταστεί δυνατό 
και αν δεν μπορούν να εξασφαλιστούν πρόωρες 
εκλογές, τότε το κόμμα θα υποστηρίξει τη «λαϊκή 
ψήφο», δηλαδή το δεύτερο δημοψήφισμα. 

Εκπρόσωπος του κόμματος δήλωσε ότι με την 
απόφαση αυτή επαναβεβαιώνεται ότι οι Εργατικοί 
είναι το μοναδικό κόμμα που εκπροσωπεί τους οπα-
δούς τόσο του Brexit όσο και της παραμονής στην 
ΕΕ. «Εργαζόμαστε για να ενώσουμε τη χώρα μετά 
από το χάος και την κρίση που δημιούργησαν οι Τό-
ρις», πρόσθεσε. 

Τα κόμματα της ελάσσονος αντιπολίτευσης, που 
στο σύνολό τους υποστηρίζουν το δεύτερο δημο-
ψήφισμα, έσπευσαν να επισημάνουν ότι αποδεί-
χθηκε για ακόμα μία φορά πως το Εργατικό Κόμμα 
υποστηρίζει το Brexit. 

Η απόφαση της Εθνικής Εκτελεστικής Επιτροπής 

είναι επαναδιατύπωση της θέσης που είχε υιοθετηθεί 
στο συνέδριο του κόμματος το φθινόπωρο.  

Παρά τις αρχικές ήπιες ή και θετικές αντιδράσεις 
από βουλευτές των Εργατικών που συγκαταλέγονται 
στην πτέρυγα των λεγόμενων Remainers, αναμέ-
νεται να υπάρξουν επικρίσεις από τους πιο ακραι-

φνείς πολέμιους του Brexit κατά του ηγέτη Τζέρεμι 
Κόρμπιν, ο οποίος θεωρείται ότι έχει τον έλεγχο της 
Επιτροπής.  

Η εκλογή και αποχώρηση Βρετανών 
ευρωβουλευτών μπορεί να δημιουργήσει 
μια 'χαοτική' κατάσταση λέει ο Κατάινεν   

Η προοπτική της εκλογής Βρετανών Eυρωβου-

λευτών και στη συνέχεια η αποχώρησή τους από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μετά το Brexit, θα μπο-

ρούσε να δημιουργήσει μια "χαώδη" κατάσταση ενό-

ψει της εκλογής του νέου Προέδρου της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, προειδοποίησε σήμερα ο Αντιπρόεδρός 

της, Γιούρκι Κατάινεν. 

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Βαρσοβία, ο 

Κατάινεν είπε ότι η ανάδειξη Βρετανών ευρωβου-

λευτών και κατόπιν η αποχώρησή τους θα μπορούσε 

να προκαλέσει μια προσωρινή αλλαγή στις ισορρο-

πίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

"Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει δοθεί μια προθεσμία 

(για την αποχώρηση από την ΕΕ) αργότερα το φθι-

νόπωρο, όμως ο πρόεδρος της Επιτροπής ενδέχεται 

να εκλεγεί νωρίτερα... Μοιάζει πολύ μπερδεμένη η 

κατάσταση αυτή τη στιγμή", σημείωσε. "Πρέπει να 

διασφαλίσουμε ότι όλοι οι Ευρωβουλευτές θα έχουν 

τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις, επειδή 

δεν είναι δυνατόν να βρεθούμε σε μια κατάσταση 

όπου ορισμένοι ευρωβουλευτές θα έχουν μια μερική 

εντολή... Αλλά μια προσωρινή πλειοψηφία θα μπο-

ρούσε να προκαλέσει πολλά ερωτηματικά και προ-

βλήματα", πρόσθεσε. 

Ο Κατάινεν βρίσκεται στην Πολωνία για τη σύνοδο 

των χωρών που εντάχθηκαν στην ΕΕ την τελευταία 

15ετία. Οι ηγέτες των χωρών της Ευρωπαϊκής ́ Ενω-

σης συμφώνησαν τον Απρίλιο να δώσουν στη Βρε-

τανία χρονικό περιθώριο μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου 

ώστε να ολοκληρώσει τη διαδικασία του Brexit.
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ειδήσεις σε 2’

Στην αποτυχία της τελευ-
ταίας αποστολής της συμβού-
λου του ΓΓ Τζέιν Χολ Λουτ να 
καταλήξει σε συμφωνία με τα 
μέρη πάνω στους όρους ανα-
φοράς για την επανάληψη των 
διαπραγματεύσεων, εστιάζεται 
η νέα έκδοση της έκθεσης για 
την Κύπρο, της Ερευνητικής 
Υπηρεσίας  του Κογκρέσου 
(CRS) με ημερομηνία 15 
Απριλίου. Και τώρα, σημει-
ώνει, ο Γενικός Γραμματέας 
του ΟΗΕ θα πρέπει τώρα να 
αποφασίσει πώς θα προχω-
ρήσει. «Η συνέχιση της απο-
στολής Λουτ χωρίς πιθανό-
τητα επιτυχίας μπορεί να 
φανεί άκαρπη. Ακόμη και αν ο 
Αναστασιάδης και ο Ακίντζί 
μπορούσαν να συμβιβαστούν 
σε κάποια μορφή συμφωνίας 
για τον ορισμό της πολιτικής 
ισότητας για τους Τουρκοκύ-
πριους, εξακολουθούν να 
υπάρχουν ερωτήματα σχετικά 
με το είδος της τελικής κυβερ-
νητικής δομής και συγκεκρι-
μένα αν η μακροχρόνια επι-
διωκόμενη ΔΔΟ εξακολουθεί 
να είναι εφικτή».

Οι τελευταίες εξελίξεις στο 

Αιγαίο και την ανατολική Με-

σόγειο καθώς και περιφερει-

ακά ζητήματα και ειδικότερα η 

ζώνη ασφαλείας που σχεδιά-

ζεται στη Συρία και θέματα 

εξωτερικών σχέσεων συζητή-

θηκαν σε σύσκεψη του Τούρ-

κου Υπ. Άμυνας Χουλούσι 

Ακάρ με τον Τούρκο ΥΠΕΞ 

Μεβλούτ Τσαβούσογλου. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση 

στη σύσκεψη τονίστηκε η απο-

φασιστικότητα για την προστα-

σία των δικαιωμάτων και συμ-

φερόντων της Τουρκίας. 

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο 

αρχηγός του τουρκικού στρα-

τού Γιασάρ Γκιουλέρ, ο αρχη-

γός των χερσαίων δυνάμεων 

Ουμίτ Ντουντάρ, ο αρχηγός 

του ναυτικού Αντνάν Οζμπάλ 

και της αεροπορίας Χασάν 

Κιουτσιούκακγιουζ. 

Αιγαίο και Μεσόγειος 
στη συνάντηση  

Ακάρ - Τσαβούσογλου

«Καλοί στα επικοινωνιακά, ανεπαρκέστατοι επί της ουσίας»
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΝΤΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

Εμείς δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας. 
Δεν είναι αυτή την ΕΕ που θέλουμε. Θέλουμε μιαν 
άλλη Ευρώπη, υπογράμμισε στο πλαίσιο συνέντευ-
ξής του στην «Χαραυγή» και τη Μαρία Φράγκου, ο 
Γενικός Γραματέας του ΑΚΕΛ. 

Τρεις βδομάδες πριν τις ευρωπαϊκές εκλογές και ο 
Άντρος Κυπριανού, στέλνει ξεκάθαρα μηνύματα με 
αποδέκτες πολλούς, εντός κι εκτός Κύπρου. Οι πο-
λιτικές που προωθούνται -σε ΕΕ και Κύπρο- στο-
χεύουν στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων των 
λίγων, ως εκ τούτου το μήνυμα που πρέπει να σταλεί 
είναι πως πρέπει να αλλάξουν κατεύθυνση αυτές οι 
πολιτικές. Και για να γίνει αυτό πρέπει να ενισχυθούν 
εκείνοι οι οποίοι αντιμάχονται αυτές τις πολιτικές. Και 
στην Κύπρο αυτοί βρίσκονται στον εκλογικό συνδυα-
σμό του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις. 

Ο Άντρος Κυπριανού μιλά ακόμη και για «επικοι-
νωνιακά παιγνίδια» των κυβερνώντων στα θέματα 
Κυπριακού και εκφράζει ανησυχίες και για το προ-
ωθούμενο νομοσχέδιο Μενέντες – Ρούπιο για την 
Κύπρο. 

«Να πούμε φτάνει ως εδώ. Ότι πρέπει να αλλάξουν 
κατεύθυνση οι πολιτικές που προωθούνται και στην 
Ευρώπη, αλλά και εδώ στην Κύπρο», είπε μεταξύ 
άλλων. Επίσης, σε ό,τι αφορά την προσπάθεια του 
ΥΠΟΙΚ να εξοφλήσει εδώ και τώρα το ρωσικό δάνειο 
είπε ότι «ίσως να εντάσσεται και στις προσταγές του 
νομοσχεδίου Μενέντες – Ρούπιο». 

Ακόμη, ιδιαίτερα επικριτικός ήταν για τα τρέχοντα 
θέματα της επικαιρότητας έτσι όπως αυτά προέκυψαν 
τις τελευταίες ημέρες. Ολόκληρη η συνέντευξη στη 
σελίδα 13.

«Η στασιµότητα οδηγεί στην οριστικοποίηση της διχοτόµησης»
Επανέναρξη των διαπραγµατεύσεων για επίλυση του 

Κυπριακού µε διαφύλαξη των µέχρι σήµερα συγκλίσεων 
στο πλαίσιο που έχει θέσει ο Γ.Γ. του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκου-
τέρες, στο Κραν Μοντανά ζητούν σε κοινή διακήρυξή 
τους η ΠΕΟ και τα τουρκοκυπριακά συνδικάτα DEV-IS, 
KTOS, KTOEOS, KTAMS, KOOP-SEN, BES, DAU-
SEN. Παράλληλα, καλούν τους δύο ηγέτες να αρθούν 
στο ύψος των περιστάσεων, προειδοποιώντας ότι η 
άγονη στασιµότητα, στην οποία περιήλθε το Κυπριακό 
µετά τη διακοπή των συνοµιλιών στο Κραν Μοντανά, 
«δηµιουργεί τεράστιους κινδύνους για οριστικοποίηση 
της διχοτόµησης του νησιού µας». 

Η ΠΕΟ και τα τ/κ συνδικάτα πραγματοποιήσαν χθες 
το απόγευμα (την ώρα που η «Π» βρισκόταν στο τυπο-
γραφείο) την καθιερωµένη κοινή, µεγάλη πρωτοµαγιάτικη 
εκδήλωση στο γήπεδο στη νεκρή ζώνη στο Λήδρα Πά-
λας, µε σύνθηµα: «Μαζί για λύση-επανένωση-εργασία 
µε δικαιώµατα». Η εκδήλωση θα ξεκινούσε µε συγκε-

ντρώσεις στις δύο πλευρές. Στην ελληνοκυπριακή 
πλευρά η εκδήλωση θα ξεκινούσε µε συγκέντρωση στις 
5:00 µ.µ. στην πλατεία Ελευθερίας και θα συνεχιστεί µε 
πορεία στους κεντρικούς δρόµους της πόλης, η οποία 
θα καταλήξει στο γήπεδο της νεκρής ζώνης (Λήδρα Πά-
λας), όπου θα ενοποιηθεί µε την πορεία των τ/κ συνδι-
κάτων. 

Σε κοινή διακήρυξή τους η ΠΕΟ και τα τ/κ συνδικάτα 
τονίζουν ότι «για τους εργαζοµένους της Κύπρου η Πρω-
τοµαγιά αποτελεί και µέρα επαναβεβαίωσης της προ-
σήλωσής µας στον αγώνα για λύση και επανένωση του 
τόπου και του λαού µας». Επαναλαµβάνουν επίσης ότι 
παραµένουν «σταθερά δεσµευµένοι στο στόχο για λύση 
δικοινοτικής διζωνικής οµοσπονδίας, για ένα κράτος µε 
µια κυριαρχία, µια ιθαγένεια, µια διεθνή προσωπικότητα 
και µε πολιτική ισότητα των δυο κοινοτήτων, όπως αυτή 
περιγράφεται στις σχετικές αποφάσεις των Η.Ε.» 

Ακόµη, η ΠΕΟ και τα τ/κ συνδικάτα υποδεικνύουν ότι 

«οι δικοινοτικές συνοµιλίες είναι ο µόνος δρόµος για την 
επίτευξη συµφωνίας ανάµεσα στις δύο κοινότητες, για 
µια λύση που θα επανενώνει την Κύπρο και θα την κα-
ταστήσει ελεύθερη, ανεξάρτητη και αποστρατιωτικο-
ποιηµένη, κοινή πατρίδα όλων των Κυπρίων». Επίσης, 
αναφερόµενοι στη διακοπή των συνοµιλιών στο Κραν 
Μοντανά υποδεικνύουν ότι «το κυπριακό πρόβληµα βρί-
σκεται σε µια άγονη στασιµότητα, η οποία δηµιουργεί 
τεράστιους κινδύνους για οριστικοποίηση της διχο-
τόµησης του νησιού µας». «Καλούµε τους δύο ηγέτες 
να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και να προχω-
ρήσουν το γρηγορότερο στην επανεκκίνηση της δια-
πραγµατευτικής διαδικασίας µε διαφύλαξη των µέχρι 
σήµερα συγκλίσεων στο πλαίσιο που έχει θέσει ο Γ.Γ. 
του ΟΗΕ, κ. Γκουτέρες στο Κραν Μοντανά», τονίζουν. 
Επίσης, αποτίουν φόρο τιµής στους πρωτοπόρους της 
εξέγερσης του Σικάγο το 1886, καθώς και στους πρωτο-
πόρους του εργατικού κινήµατος στην Κύπρο.

Κογκρέσο: Παραμένει 
απαισιόδοξο στις 

προσδοκίες για λύση του 
Κυπριακού

FOREIGN OFFICE

Συνέχιση βρετανικής στήριξης προς τη ΔΕΑ
Τη διαβεβαίωση ότι η στήριξη της βρετανικής κυβέρνη-

σης προς την Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμε-
νους (ΔΕΑ) θα συνεχιστεί, δίνει με επιστολή του προς τη 
Βρετανίδα βουλευτή Τερέζα Βίλιερς ο Υπουργός Ευρώπης 
του Ηνωμένου Βασιλείου σερ Άλαν Ντάνκαν. 

Η Συντηρητική βουλευτής βορείου Λονδίνου είχε ζητήσει 
με επιστολή της προς τον Υπουργό Εξωτερικών να διατη-
ρηθεί η χρηματοδότηση της ΔΕΑ από τη βρετανική πλευρά. 

Η επιστολή εκείνη, στα τέλη Μαρτίου, είχε ακολουθήσει 
την επίσκεψη στο Λονδίνο των μελών της ΔΕΑ, με τα 
οποία είχε συναντηθεί η κ. Βίλιερς. 

Αναλαμβάνοντας να απαντήσει, ο σερ Άλαν σημειώνει 
αρχικά ότι η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου εκτιμά 
τη «σημαντική δουλειά» που επιτελεί η ΔΕΑ ως προς την 
ταυτοποίηση των αγνοουμένων.  

Όπως προσθέτει, με τον τρόπο αυτό προσφέρεται κά-
ποιου είδους ολοκλήρωση στα δεινά που υποφέρουν τό-
σες κυπριακές οικογένειες. 

Αναφερόμενος στη συνέχεια στη χρηματοδότηση της 
ΔΕΑ ο Βρετανός Υπουργός Ευρώπης επισημαίνει πως 
το Ηνωμένο Βασίλειο έχει προσφέρει πάνω από 300.000 
ευρώ τα τελευταία δέκα χρόνια, επιπροσθέτως της συνει-
σφοράς του στην Επιτροπή μέσω της ΕΕ, η οποία καλύ-
πτει περισσότερο από το 80% του συνολικού προϋπολο-
γισμού της ΔΕΑ. Ο σερ Άλαν σημειώνει επίσης ότι το 
Λονδίνο παρέχει εγκαταστάσεις στην Επιτροπή στην ουσία 
χωρίς ενοίκιο, καθώς και ειδικούς εμπειρογνώμονες. Ανα-
φέρεται στην πρόσφατη αποστολή κλιμακίου της αστυνο-
μικής διεύθυνσης του Merseyside που εκπαίδευσε προ-
σωπικό της ΔΕΑ σε ερευνητικές τεχνικές. 

Ο Βρετανός Υπουργός Ευρώπης διαβεβαιώνει την Τε-
ρέζα Βίλιερς ότι αυτοί οι τρόποι υποστήριξης της ΔΕΑ θα 
συνεχιστούν. Δηλώνει επίσης ότι η βρετανική κυβέρνηση 
«θα καλωσόριζε» αιτήματα από τη ΔΕΑ για περαιτέρω 
χρηματοδότηση, τα οποία θα αποτιμούσε με βάση καθο-
ρισμένα κριτήρια. 
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Σφίγγει η μέγγενη για παραίτηση Ιωνά και Αρχηγού

Είναι κάτω από το βάρος των αντιδράσεων της 
κοινωνίας και ενόψει της σημερινής συνάντησης 
στο Προεδρικό που ο υπουργός Δικαιοσύνης Ιωνάς 
Νικολάου αναγκάστηκε να προβεί σε γραπτή δή-
λωση με την οποία επιχειρεί να απεκδυθεί των ευ-
θυνών του, αλλά και χωρίς να διστάζει να «κάψει» 
τον Αρχηγό Αστυνομίας, ο οποίος ήταν προσωπική 
επιλογή του.  

Αναφέρει στη δήλωση του: «Παρακολουθώντας 
τις δηλώσεις με τις οποίες τις τελευταίες ημέρες με 
καλούν σε παραίτηση, αναλαμβάνοντας με τον 
τρόπο αυτό τις πολιτικές ευθύνες για τους χειρι-
σμούς από μέρους της Αστυνομίας των καταγγελιών 

για τα δηλωθέντα ως ελλείποντα πρόσωπα, θέλω 
να καταστήσω σαφές προς όλους ότι καθ’ όλη την 
διάρκεια της παρουσίας και συμμετοχής μου στη 
πολιτική ζωή υπήρξα αυστηρός αναφορικά με τις 
αρχές που καθορίζουν την ανάληψη πολιτικών ευ-
θυνών, ακόμη και αν δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε 
προσωπική ευθύνη. 

 Με συγκλονισμό προς τα θύματα του στυγερού 
εγκλήματος που έχει αποκαλυφθεί τις τελευταίες 
μέρες, από την επομένη των γνωστοποιήσεων για 
πιθανούς ελλιπείς χειρισμούς που έτυχαν από την 
Αστυνομία οι καταγγελίες για τα ελλείποντα πρό-
σωπα και παρά το γεγονός ότι πριν την αποκάλυψη 

του στυγερού εγκλήματος δεν είχα οποιαδήποτε 
ενημέρωση αναφορικά με τις εν λόγω καταγγελίες 
και τους χειρισμούς της Αστυνομίας, και με περί-
σκεψη για το όλο ζήτημα και αγανάκτηση ως προς 
το πρωτοφανές αυτό έγκλημα έχω λάβει τις προ-
σωπικές αποφάσεις μου, για τις οποίες ανάμενα 
να ενημερώσω τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μετά 
την επιστροφή του από το εξωτερικό. 

Η μη γνωστοποίηση των αποφάσεων μου μέχρι 
σήμερα οφείλεται στο γεγονός ότι εκ καθηκόντως 
είχα υποχρέωση να ενημερώσω πρώτα τον Πρό-
εδρο της Δημοκρατίας. Κατά την αυριανή συνά-
ντηση, που έχω ζητήσει και θα έχω με τον Πρόεδρο, 

θα τον ενημερώσω για τις αποφάσεις μου και θα 
του επεξηγήσω τους λόγους που με οδήγησαν σε 
αυτές, παρά το γεγονός ότι ως Υπουργός και ως 
Υπουργείο δεν έχουμε οποιαδήποτε αρμοδιότητα 
και ούτε πρέπει να έχουμε τέτοια, αναφορικά με το 
χειρισμό ερευνών ή ανακρίσεων που διεξάγονται 
στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελιών. Οι ανακρί-
σεις και διερεύνηση καταγγελιών υπάγονται κατ’ 
αποκλειστική αρμοδιότητα στις ανακριτικές αρχές 
που είναι η Αστυνομία, η οποία όποτε κρίνει σκόπιμο 
και αναγκαίο αποτείνεται στο Γενικό Εισαγγελέα για 
οδηγίες. Η εκτελεστική εξουσία δεν έχει αρμοδιότητα 
και ούτε πρέπει να αναμιγνύεται σε αυτές». 

Ιωνάς Νικολάου: Έχω λάβει τις αποφάσεις μου

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΩΝ 7 ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ SERIAL KILLER «ORESTISAPOEL»

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ   

Πελαγωμένη είναι η κυβέρνηση Ν. Ανα-
στασιάδη – ΔΗΣΥ και κάτω από το βάρος 
των έντονων αντιδράσεων της κοινής 
γνώμης και των πολιτικών κομμάτων για 
την υπόθεση των 7 δολοφονιών αλλο-
δαπών γυναικών και κοριτσιών από τον 
κατά συρροή δολοφόνο με το επώνυμο 
«OrestisΑpoel35», και τους χειρισμούς 
της Αστυνομίας, όλα δείχνουν ότι ο Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας και η ηγεσία του 
κυβερνώντος κόμματος, δεν έχουν πλέον 
άλλη επιλογή παρά μόνο να απομακρύ-
νουν τον υπουργό Δικαιοσύνης Ιωνά Νι-
κολάου από το κυβερνητικό σχήμα. Την 
ίδια «τύχη» αναμένεται ότι θα έχει και ο 
Αρχηγός Αστυνομίας Ζαχαρίας Χρυσο-
στόμου. 

Η αρχική αντίδραση των δυο, όπως 
και του ίδιου του Προέδρου Αναστασιάδη 
και του ΔΗΣΥ, ήταν πως θα έπρεπε να… 
αναμένουν την ολοκλήρωση των ερευ-
νών και μετά θα ασχολούνταν με το θέμα 
των ευθυνών για το πρωτοφανές 
έγκλημα και την ολιγωρία που επέδειξαν 
οι αρχές ασφαλείας.  

Ο Ιωνάς Νικολάου όταν του ζητούσαν 
σχόλια για απόδοση ευθυνών, δήλωνε 
πως προτεραιότητα έχει η διαλεύκανση 
της υπόθεσης, γραμμή που προφανώς 
είχε συμφωνηθεί με το Προεδρικό. Γι’ 
αυτό και σε γραπτή δήλωση του ο Ν. 
Αναστασιάδης δήλωνε «συγκλονισμέ-
νος» για την από την αποκάλυψη τόσων 
στυγερών δολοφονιών εις βάρος αθώων 
αλλοδαπών γυναικών και μικρών παι-
διών, αλλά τοποθετούσε τις έρευνες για 
τυχόν ευθύνες μετά…  

Με πλήρη κατανόηση για τη συναισθη-
ματική φόρτιση, αναφερόταν στη δήλωση 
του της Παρασκευής 26.04.2019,  ο Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας «συστήνει ψυ-
χραιμία, προκειμένου πρώτα να ολοκλη-

ρωθούν οι αστυνομικές έρευνες και ακο-
λούθως να εξετασθούν υπό το φως αυ-
τής της συγκλονιστικής εμπειρίας όλες οι 
σχετικές διαδικασίες, να γίνουν οι απα-
ραίτητες αναθεωρήσεις και διορθώσεις 
και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες»... 

Ωστόσο οι συνεχιζόμενες αντιδρά-
σεις αναγκάζουν την κυβέρνηση σε 
αναδίπλωση. Έτσι ο Πρόεδρος Ανα-
στασιάδης, λίγες ώρες μετά την εξαγ-
γελία νέας εκδήλωσης διαμαρτυρίας 
έξω από το Προεδρικό (η πρώτη έγινε 
τη Μεγάλη Παρασκευή, ενώ ο ίδιος 
απουσίαζε σε επίσκεψη στην Κίνα), 
έσπευσε να ανακοινώσει πως κάλεσε 
για αύριο (σήμερα) Πέμπτη στο Προ-
εδρικό τον υπουργό και τον Αρχηγό. 

Λίγες ώρες αργότερα, ο Ιωνάς Νι-
κολάου, σε μια προσπάθεια δημιουρ-
γίας εντυπώσεων (γνωρίζοντας τι θα 
γίνει στη συνάντηση με τον Πρόεδρο) 
και προφανώς για να μην χρεωθεί 
παύση, με γραπτή δήλωση του αφή-
νει να φανεί ότι θα υποβάλει την πα-
ραίτηση του. Κι αυτό παρά τον ισχυ-
ρισμό και την προσπάθεια του να 
απεκδυθεί των ευθυνών του, τις 
οποίες περιορίζει μόνο στην Αστυνο-
μία «καρφώνοντας» με αυτόν τον τρόπο 
τον μέχρι τώρα στενότατο συνεργάτη του, 
τον Αρχηγό της Αστυνομίας Ζαχαρία Χρυ-
σοστόμου.  

ΑΚΕΛ: Ντροπή!  
Ο Γ. Γ. της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ Άντρος Κυ-

πριανού σε νέα παρέμβαση του την 
Τρίτη, (ανάρτηση το twitter),  ζήτησε για 
άλλη μια φορά την παραίτηση του 
Υπουργού Δικαιοσύνης και του Αρχηγού 
της Αστυνομίας.  

«Τόσες μέρες μετά και ακόμα συνι-
στούν ψυχραιμία. Ως εδώ! Υπουργός Δι-
καιοσύνης και Αρχηγός πρέπει να πα-
ραιτηθούν! Μας ντροπιάζουν!», έγραψε 
ο Α. Κυπριανού. 

«Όσο ο κ. Αναστασιάδης, προσθέτει,  
δεν παύει Υπουργό και Αρχηγό, αναλαμ-
βάνει ο ίδιος την ευθύνη και για όσα έγι-
ναν και για όσα θα γίνουν». 

Εξάλλου, σε ανακοίνωση του το ΑΚΕΛ 

με αφορμή δηλώσεις εκπροσώπου Τύ-
που της Αστυνομίας, που έφταιξε τη 
βουλή για τα ελλείποντα πρόσωπα, ανα-
φέρει:  

«Ντροπή, κύριοι της ηγεσίας της Αστυ-
νομίας. Καλύτερα μην λέτε τίποτα, γιατί 
οργίζετε την κοινωνία ακόμα περισσό-
τερο».  

«Η ηγεσία της Αστυνομίας, προστίθε-
ται, αντί να σεβαστεί την κοινωνία, η 
οποία συγκλονισμένη και αποσβολωμένη 
παρακολουθεί τα όσα εκτυλίσσονται με 
τους φόνους γυναικών και παιδιών, προ-
σπαθεί να αποπροσανατολίσει την κοινή 
γνώμη και να φορτώσει αλλού τις τερά-
στιες και ασήκωτες ευθύνες της. 

Δεν είναι έλλειψη νομικών εργαλείων 

που είχε η Αστυνομία. Έλλειψη βούλησης 
είχε η Αστυνομία να ασχοληθεί σοβαρά 
με τις καταγγελίες που έγιναν. Ασύγγνω-
στη ολιγωρία και εγκληματική αδιαφορία 
επέδειξε η Αστυνομία, η οποία χωρίς κα-

μία δυσκολία είχε καταλήξει στο συ-
μπέρασμα ότι οι ελλείπουσες «έφυ-
γαν στο εξωτερικό» και ότι «έτσι 
κάμνουν τούτες». 

Ντροπή, κύριοι της ηγεσίας της 
Αστυνομίας. Καλύτερα μην λέτε τί-
ποτα, γιατί οργίζετε την κοινωνία 
ακόμα περισσότερο.»  

«Πρόεδρε ανέλαβε τις ευθύνες 
σου»  

Νέα διαμαρτυρία έξω από το Προ-
εδρικό που φέρει τον τίτλο «Η Ζωή 
εν Τάφω 2» και έρχεται ως συνέχεια 
της διαμαρτυρίας που οργανώθηκε 
τη Μεγάλη Παρασκευή, αναμένεται 
να πραγματοποιηθεί την ερχόμενη 
Παρασκευή, στις 6:00 μ.μ. Στη σελίδα 
της διαμαρτυρίας στο Facebook ανα-
φέρεται συγκεκριμένα: «Μαζευόμαστε 
ξανά για να διαμαρτυρηθούμε για τις 
γυναίκες που χάθηκαν. 

Για τις γυναίκες που δεν έψαξε κα-
νένας. Ενάντια στο θεσμικό ρατσισμό! 

Πρόεδρε της Δημοκρατίας, ανέλαβε τις 
ευθύνες σου και παύσε τους ιθύνοντες. 
Δεν θα ξεχάσουμε!» Με αυτό τον τρόπο 
η δεύτερη αυτή διαμαρτυρία, πέρα από 
διαμαρτυρία για τα συμβάντα, πάει ένα 
βήμα παραπέρα και μετατρέπεται σε αντί-
δραση ενάντια στο θεσμικό ρατσισμό, 
αλλά και απαίτηση για την ανάληψη πο-
λιτικών ευθυνών με απευθείας απαίτηση 
από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να 
αναλάβει τις δικές του ευθύνες και παύση 
όσων δεν φαίνεται να έχουν την πολιτική 
ευθιξία να παραιτηθούν από μόνοι τους. 

«Οι ψυχές μας δεν θα ησυχάσουν 
ποτέ» Ανάμεσα στα σχόλια που ξεχωρί-
ζουν είναι και αυτό γυναίκας από τις Φι-

λιππίνες που γράφει: «Είμαι από τις Φι-
λιππίνες. Απόφοιτη πανεπιστημίου. 
Θύμα τυφώνα. Ο άντρας μου και το παιδί 
μου πέθαναν. Ήρθα εδώ για να ξεφύγω 
από τις αναμνήσεις. 

Δουλεύω σκληρά για να είναι ικανο-
ποιημένοι οι εργοδότες μου. Έμαθα Ελ-
ληνικά και διαβάζω τα σχόλια σχετικά με 
τις οικιακές βοηθούς. Με αναστατώνει 
που συνειδητοποιώ ότι τόσοι πολλοί από 
εσάς μας βλέπουν ως πολίτες δεύτερης 
κατηγορίας, χωρίς ηθική, τρόπους και σε-
βασμό, ιδιαίτερα απέναντι στους ηλικιω-
μένους. Η κουλτούρα μας, μας διδάσκει 
σεβασμό απέναντι στους ανθρώπους, 
ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους. Όταν βρι-
σκόμαστε σε λεωφορεία, πάντα εμείς (ή 
τουλάχιστον η πλειοψηφία μας) θα ση-
κωστούν για να δώσουν τη θέση τους σε 
μια γιαγιά ή έναν παππού. 

Είναι αμέτρητες οι φορές που προσπα-
θούμε να βοηθήσουμε φίλες/ους μας που 
γίνονται θύματα κακοποίησης, λεκτικής ή 
σωματικής από τους εργοδότες τους. Αν 
θεωρείτε ότι δεν έχουμε ηθική, παρακαλώ 
κοιτάξτε μέσα σας. Και οι άνδρες και οι 
γυναίκες. Αν θεωρείτε ότι δεν είμαστε αρ-
κετά καλές για να φροντίζουμε το σπίτι 
σας, τα παιδιά σας και τους γονείς μας, 
μη μας φέρνετε στη χώρα σας. Εργοδο-
τήστε ντόπιους. Ας αναπαυθούν εν ει-
ρήνη οι δολοφονηθείσες. 

Οι ψυχές μας δεν θα ησυχάσουν ποτέ, 
όσο είμαστε ζωντανές». Στην ίδια σελίδα 
είναι αναρτημένο και διαδικτυακό ψήφι-
σμα με το οποίο ζητείται η άμεση παραί-
τηση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Ιωνά 
Νικολάου. Στο ψήφισμα αναφέρεται ότι 
δεν μπορεί να να υπάρξει ειρήνη, νόμος, 
θεσμός αν δεν υπάρχει δικαιοσύνη και 
ότι οι πολίτες δεν μπορούν πλέον να 
εμπιστευθούν τους θεσμούς».
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Η Αστυνομία μετέβη στο δια-
μέρισμα στο οποίο διέμεναν η 
Λίβια Φλορεντίνα Μπουνέα και 
η 8χρονη κόρη της Έλενα Να-
ταλία για έρευνα, ένα ολό-
κληρο μήνα μετά την εξαφά-
νισή τους τον Σεπτέμβριο του 
2016. Μάλιστα, παρά το γεγο-
νός ότι τα στοιχεία από το δια-
μέρισμα έδειχναν ξεκάθαρα ότι 
η γυναίκα από τη Ρουμανία και 
η κόρη της είχαν αφήσει πίσω 
σημαντικά προσωπικά τους 
αντικείμενα, ο φάκελος της 
υπόθεσης τοποθετήθηκε στο 
αρχείο και άνοιξε ξανά σχεδόν 
τρία χρόνια αργότερα, μετά την 
ομολογία του ίλαρχου Νίκου 
Μεταξά, ο οποίος όλα αυτά τα 
χρόνια συνέχισε τη δράση του 
με το ψευδώνυμο «OrestisA-
poel». Η υπόθεση της Λίβιας 
και της κόρης της Έλενας κρί-
νεται ως ιδιαίτερα σημαντική, 
αφού με βάση τα μέχρι στιγμής 
ευρήματα είναι οι παλαιότερες 
περιπτώσεις δολοφονιών.

Ένα μήνα δεν έψαξαν το 
διαμέρισμα!

Με πρωτοβουλία της Μα-
ρίας Μαππουρίδου, θα πρα-
γματοποιηθεί άλλη μια διαμαρ-
τυρία για τις γυναίκες που δεν 
έψαξε κανένας, στις 3 Μαϊου, 
Παρασκευή στις 6 το από-
γευμα, έξω από το Προεδρικό. 

Τονίζεται ότι, η διαμαρτυρία 
δεν χρωματίζεται από κανένα 
πολιτικό κόμμα. 

Με σύνθημα “Πρόεδρε της 
Δημοκρατίας, ανέλαβε τις ευ-
θύνες σου και παύσε τους ιθύ-
νοντες”, πάμε ενάντια στο θε-
σμικό ρατσισμό.

Νέα διαμαρτυρία για 
τις γυναίκες που δεν 

έψαξε κανένας

Σε μία από τις μακροβιότερες επιχειρήσεις που στήθη-
καν ποτέ στο νησί μας, εξελίσσονται οι έρευνες τόσο στην 
Κόκκινη Λίμνη στο Μιτσερό, όσο και στη Λίμνη Μεμί στο 
Ξυλιάτο, προς εντοπισμό των θυμάτων που ομολόγησε 
πως σκότωσε ο 35χρονος ίλαρχος, Νίκος Μεταξάς. Για 
18η μέρα oι Αρχές επιχειρούν για τον εντοπισμό των σο-
ρών που δεν έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής, ενώ η ομάδα 
εμπειρογνωμόνων της Scotlαnd Yard που κατέφθασε στην 
Κύπρο, έχει βρεθεί ήδη από χθες στα σημεία των ερευνών 
και έχει ενημερωθεί για όλες τις εξελίξεις στην υπόθεση. 

Γύρω στις 11:00 χθες το πρωί ξεκίνησαν οι έρευνες 
στην Κόκκινη Λίμνη, σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν 
οι δυο βαλίτσες με τις σορούς που δεν έχουν εντοπιστεί. 
Στην Κόκκινη Λίμνη βρίσκεται και σήμερα ο Διευθυντής 
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μάρκος Τράγκολας.  

Οι έρευνες συνεχίζονται με τη χρήση ρομποτικής κάμε-
ρας στα σηματοδοτημένα σημεία. Οι Αρχές θα συνεχίσουν 
τις προσπάθειες μέχρι το Σάββατο με τη χρήση της ρο-
μποτικής κάμερας και ακολούθως θα αρχίσουν έρευνες 
με τη χρήση συστήματος Sonar. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, γίνονται προεργασίες στην 
Κόκκινη Λίμνη ενόψει της χρήσης του Sonar.  

Την ίδια ώρα στη Λίμνη Μεμί στο Ξυλιάτο, καταδύονται 
ξανά δύτες με σκάφανδρο σε μια προσπάθεια να εντοπί-
σουν τη σορό της εξάχρονης Sierra, κόρης της Marry 
Rose. 

Σε δήλωσή του στο ΚΥΠΕ ο Εκπρόσωπος Τύπου της 
Αστυνομίας Ανδρέας Αγγελίδης ανέφερε ότι η ανακριτική 
ομάδα συνεχίζει τις  έρευνες και θα ληφθούν και καταθέσεις 
από διάφορα πρόσωπα. Επίσης, το Γραφείο Διερεύνησης 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος που ενεπλάκη από την αρχή 

στην υπόθεση εξετάζει τεκμήρια που παραλήφθηκαν σε 
σχέση με ηλεκτρονικά δεδομένα. 

Χθες συνεχίστηκαν και οι νεκροτομές επί των σορών 
των δολοφονημένων γυναικών που εντοπίστηκαν μέχρι 
στιγμής. Τις νεκροτομές θα διενεργήσει ο εμπειρογνώμο-

νας από το Ηνωμένο Βασίλειο σε συνεργασία με Κύπριους 
ιατροδικαστές. 

Εν τω μεταξύ, τον κατάλογο με τις εξαφανισθείσες αλ-
λοδαπές ξεσκονίζει για ακόμα μια φορά η Αστυνομία, σε 
μια προσπάθεια να διερευνήσει κατά πόσον υπάρχουν 
και άλλα θύματα του επονομαζόμενου «Ορέστη», ενώ το 
θέμα με τις ελλείπουσες θα εγγραφεί προς συζήτηση στη 
Βουλή.  

Πληροφορίες της εφημερίδας «Φιλελεύθερος» αναφέ-
ρουν ότι, μέσω του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και της 
Υπηρεσίας Αλλοδαπών της Αστυνομίας, γίνεται προσπά-
θεια να φανεί ποιες αλλοδαπές έχουν καταγγελθεί ότι έφυ-

γαν από τις εργασίες τους τη χρονική περίοδο που έδρασε 
ο 35χρονος στρατιωτικός Νίκος Μεταξάς, παρόλο που 
δεν βρίσκονται στον κατάλογο των ελλειπόντων προσώ-
πων. Όπως μας εξηγήθηκε, δεν σημαίνει ότι όταν ένας 
εργοδότης αναφέρει στην Υπηρεσία Αλλοδαπών ότι η οι-
κιακή βοηθός του έφυγε από το σπίτι που εργαζόταν, θε-
ωρείται αυτομάτως ως εξαφανισμένη. Τώρα, μετά την 
αποκάλυψη της δράσης του Ορέστη από το 2016 μέχρι 
και το καλοκαίρι του 2018, γίνεται επανέλεγχος για να δια-
πιστωθεί αν υπάρχουν περιπτώσεις που ταιριάζουν με το 
προφίλ των γυναικών-θυμάτων του. 

Πάντως, στους ανακριτές υπάρχει η εντύπωση ότι τα 
συνολικά θύματα του 35χρονου ίλαρχου είναι εφτά, 
ωστόσο τηρούν κάποιες επιφυλάξεις, αφού πάντα υπάρχει 
το ενδεχόμενο να μην έχει αποκαλύψει την πλήρη αλήθεια. 
Κι αυτό επειδή, στην πρώτη του παραδοχή, ο Μεταξάς 
είχε ομολογήσει μόνο τρεις φόνους, αυτούς της Μαρί Ρό-
ουζ και της Αριάν Παλάνας, οι σοροί των οποίων εντοπί-
στηκαν στο φρεάτιο του Μιτσερού, καθώς και τον θάνατο 
της 6χρονης Σιέρα, κόρη της Μαρί. Μετά την ομολογία 
αυτή είχε αναφέρει στους ανακριτές ότι δεν υπάρχουν 
άλλα θύματα, ωστόσο υποβαλλόμενος σε νέα ανάκριση 
έσπασε και ομολόγησε άλλα τέσσερα εγκλήματα, το διπλό 
που αφορά στη μητέρα και κόρη από τη Ρουμανία, τη γυ-
ναίκα από το Νεπάλ και αυτό με θύμα τη Μαρικάρ Βαλτέζ 
από τις Φιλιππίνες.  

Εξάλλου, πληροφορίες της ίδιας εφημερίδας αναφέρουν 
ότι ο 35χρονος το μόνο που ζήτησε από τους ανακριτές 
είναι να μη θυματοποιηθούν τα δυο παιδιά του, τα οποία 
από την πρώτη στιγμή στηρίζονται από το Γραφείο Ευη-
μερίας, το οποίο ενημερώθηκε από την Αστυνομία.

Στο μικροσκόπιο της Scotland Yard τα στοιχεία
ΟΙ ΑΝΑΚΡΙΤΕΣ ΚΑΝΟΥΝ ΦΥΛΛΟ ΚΑΙ ΦΤΕΡΟ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΤΟΥ 35ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Το ΑΚΕΛ ζητά έκτακτη 
συνεδρία της Επιτροπής 

Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων της Βουλής 

για τις εξαφανίσεις 
γυναικών

«Όσο περνά ο χρόνος ολο-
ένα και περισσότερα στοιχεία 
δεικνύουν τις ευθύνες της 
Αστυνομίας και του Υπουργού 
Δικαιοσύνης για την ολιγωρία 
που επέδειξαν στην εξέταση 
καταγγελιών για ελλείποντα 
πρόσωπα», αναφέρει σε ανα-
κοίνωση της η βουλευτής του 
ΑΚΕΛ, Σκεύη Κουκουμά. 

Για αυτό το λόγο η Κοινο-
βουλευτική Ομάδα του ΑΚΕΛ 
έχει ζητήσει από τον Πρόεδρο 
της Βουλής όπως το θέμα συ-
ζητηθεί σε έκτακτη συνεδρία 
της Κοινοβουλευτικής Επιτρο-
πής Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των και Ίσων Ευκαιριών με-
ταξύ Αντρών και Γυναικών 
υπό τον τίτλο: «Ενημέρωση 
για τις διαδικασίες και τις 
ενέργειες των αρμοδίων για 
την διακρίβωση της τύχης εξα-
φανισμένων αλλοδαπών 
γυναικών». 

Εκτιμούμε ότι αποτελεί ευ-
θύνη και της Βουλής των Αντι-
προσώπων να ρίξει φως στα 
όσα έχουν διαδραματιστεί και 
να απαντήσει στα δεκάδες 
ερωτήματα που ταλανίζουν το 
σύνολο της κοινωνίας. 

Καλούμε και τα υπόλοιπα 
κοινοβουλευτικά κόμματα 
όπως συναινέσουν σε αυτή 
μας την πρόταση ώστε εάν εί-
ναι δυνατό ακόμη και μέσα 
στην εβδομάδα να συνεδριά-
σει η Επιτροπή.

Ο 35χρονος ίλαρχος της ΕΦ, Νίκος 
Μεταξάς αναγκάστηκε να μιλήσει για τα 
επτά θύματα του, μόνο όταν διαπίστωσε 
πως η αστυνομία είχε στα χέρια της 
στοιχεία που τον συνέδεαν άμεσα με τις 
δολοφονίες. 

Όπως αποκαλύπτει στη χθεσινή του 
έκδοση ο «Πολίτης», μετά την παρα-
δοχή του δεύτερου φόνου της 28χρονης 
Φιλιππινέζας Arian Palanas Lozano, ο 
ίλαρχος επαναξιολόγησε τη στάση του 
και αποφάσισε να πει όσα αυτός επέ-
λεξε να πει, αφού πλέον ήταν βέβαιος 
ότι ούτως ή άλλως αντιμετωπίζει ποινή 
ισόβιας κάθειρξης. Όταν επέστρεψε στα 
αστυνομικά κρατητήρια, μετά το δικα-
στήριο που ενέκρινε για δεύτερη φορά 
διάταγμα κράτησης, είπε τους ανακριτές: 
«Βαρέθηκα. Θέλω να πάω φυλακή. 

Φέρτε ένα χαρτί να σας τα γράψω όλα». 
Ακολούθησε η ομολογία του, την οποία 
έγραψε μόνος του σε δέκα κόλλες χαρτί. 
Παραδέχθηκε 6 φόνους και έναν θάνατο 
(της 6χρονης Sierra) την οποία ισχυρί-
ζεται ότι δεν δολοφόνησε αλλά ότι την 
βρήκε νεκρή από αναρρόφηση εμεσμά-
των και πέταξε το πτώμα της στη λίμνη 
του Ξυλιάτου. 

Οι εμπειρογνώμονες της Scotland 
Yard, που βρίσκονται στην Κύπρο, θα 
προσπαθήσουν να διαγνώσουν μέσα 
από την εμπειρία τους σε τέτοιες υπο-
θέσεις, αν ο ίλαρχος τα είπε όλα στους 
ανακριτές ή αν απλώς θέλησε να χαλα-
ρώσει την ανάκριση ομολογώντας ένα 
μέρος της εγκληματικής του δράσης. 

Οι Βρετανοί θα επιχειρήσουν να απο-
κωδικοποιήσουν τη συμπεριφορά του 

Νίκου Μεταξά, έχοντας υπόψη τη στάση 
που τήρησε από τη σύλληψή του έως 
σήμερα, αλλά και τον τρόπο με τον 
οποίο αποκάλυψε τους φόνους και τα 
σημεία όπου είχε πετάξει τα πτώματα. 
Φαίνεται πως υπάρχουν ακόμα αρκετά 
κενά στο αφήγημά του, το οποίο θα με-
λετηθεί βήμα βήμα, ώστε να εντοπι-
στούν αντιφάσεις στις οποίες θα μπο-
ρούσαν να «πατήσουν» οι Κύπριοι 
ανακριτές για να τον αναγκάσουν να μι-
λήσει για πράγματα που ίσως ακόμα 
δεν έχει αποκαλύψει. Το μεγάλο ερώ-
τημα για όλους είναι αν όντως η δράση 
του ξεκίνησε το 2016, με τη δολοφονία 
της 36χρονης Livia και της 8χρονης κό-
ρης της Elena από τη Ρουμανία, ή 
υπήρξαν και άλλα θύματα πριν από την 
εν λόγω ημερομηνία.

Έγραψε τους φόνους σε χαρτί γιατί κουράστηκε…

Ο διεθνής τύπος εξακολουθεί να ασχολείται με τα πολλαπλά 

φονικά στην Κύπρο, δημοσιεύοντας μάλιστα πληροφορίες για αυ-

ξημένο αριθμό θυμάτων του λεγόμενου Ορέστη. 

Τόσο η New York Times όσο και η the National Herald έκαναν 

αυτές τις μέρες λόγο ακόμα και για 30 θύματα, όμως αργότερα άλ-

λαξαν το λεκτικό, αναφέροντας ότι ο λεγόμενος Ορέστης είχε επι-

κοινωνία με τριάντα γυναίκες σε διαδικτυακή σελίδα. 

Στο ίδιο μοτίβο, η τουρκοκυπριακή Detay Kibris με τίτλο “Τα θύ-

ματα μπορεί να φθάνουν τα 30!” κάνει αναφορά στο δημοσίευμα 

των New York Times ότι με βάσει πληροφορίες της Αστυνομίας τα 

θύματα του “Ορέστη” μπορεί να φθάνουν τα 30. 

Νεότερες πάντως πληροφορίες αναφέρουν ότι τελικά δεν μπορεί 

να συνδεθεί το φονικό στα κατεχόμενα με τον «Ορέστη». 

Δεν είναι ξεκάθαρο αν υπάρχει σύγχυση σε σχέση με τον αριθμό 

των γυναικών που φέρεται να είχε συνομιλίες ο καθ’ ομολογία δο-

λοφόνος ή αν τα όσα αναφέρονται βασίζονται σε πληροφορίες.

New York Times: Τα θύματα του “Ορέστη” 
μπορεί να φθάνουν τα 30

ΑΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΖΑΝ ΣΩΣΤΑ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΘΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΑΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Ξεκάθαρη θέση σε σχέση με το αν μπορούσε η 
αστυνομία να ζητήσει άρση του  τηλεφωνικού απορ-
ρήτου πήρε με δήλωση του στο κανάλι OMEGA o 
Γενικός Εισαγγελέας Κώστας Κληρίδης. 

Σε ερώτηση για το «εάν στοι-
χειοθετειτο υπόθεση από την 
αστυνομία από την αρχή και εάν 
οι έρευνες και το μαρτυρικό 
υλικό καταδεικνυαν οτιδήποτε 
ύποπτο (όπως απαγωγή ή εν-
δεχόμενη εγκληματική ενέρ-
γεια), ο Γενικός Εισαγγελέας θα 
ζητούσε άρση του τηλεφωνικού 
απορρήτου», ο κ. Κληρίδης 
απάντησε:   

«Εάν εστοιχειοθετείτο εύλογη 
υπόνοια διάπραξης τέτοιων αδι-
κημάτων και απευθύνετο σε μας 
η αστυνομία, θα ζητούσαμε από 
δικαστή άρση».  

Δεν ζητήθηκε ποτέ η γνώμη Γεν. Εισαγγελέα 
για καμία εξαφάνιση  

Πολλά είναι τα ερωτήματα που απασχολούν την 
κοινή γνώμη γύρω από τους χειρισμούς της Αστυ-
νομίας σε ό,τι αφορά τις εξαφανίσεις γυναικών που 

εν τέλει αποδείχθηκε ότι έπεσαν θύματα του καθ' 
ομολογίαν, κατά συρροήν δολοφόνου, Ν.Μ. 

To κανάλι Sigma, μετέδωσε ότι σύμφωνα με 
ασφαλείς και ανώτατες πηγές στη Νομική Υπηρεσία, 

η Αστυνομία δεν έκρινε ανα-
γκαίο καμία φορά να ζητήσει τη 
γνώμη του Γενικού Εισαγγελέα, 
που ενδεχομένως ν' άνοιγε τον 
δρόμο για βαθύτερη διερεύ-
νηση. «Δεν ζητήθηκε γνώμη ή 
γνωμάτευση του Γενικού Εισαγ-
γελέα Κώστα Κληρίδη», τόνισαν 
ανώτατες πηγές από τη Νομική 
Υπηρεσία. 

Ωστόσο, οι εν λόγω πηγές τό-
νισαν στο κανάλι, παράλληλα, 
ότι πιθανόν και να μη χρειαζόταν 
γνώμη ή γνωμοδότηση του Γε-
νικού Εισαγγελέα, αλλά αυτό 

που να απαιτείτο να ήταν περαιτέρω διερεύνηση 
από τις αστυνομικές αρχές: «Αλλά και δεν χρει-
αζόταν (η γνώμη του Γενικού Εισαγγελέα), διότι το 
θέμα δεν ήταν ποτέ νομικό. Ήταν θέμα ενδεχόμενων 
περαιτέρω και καλύτερων διερευνήσεων από την 
Αστυνομία».

«Αν είχαν εύλογες υπόνοιες για έγκλημα 
θα ζητούσαμε από δικαστή άρση 

του τηλεφωνικού απορρήτου»
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Ένα σοκαριστικό περιστα-
τικό εκτυλίχτηκε μπροστά στα 
μάτια περαστικών στη Θεσ-
σαλονίκη. Ένας άντρας άρ-
παξε το παιδί του, δύο ετών, 
από τα χέρια της εν διαστάσει 
συζύγου του και τράπηκε σε 
φυγή. Το περιστατικό σημει-
ώθηκε στη 1 τα ξημερώματα 
του Μεγάλου Σαββάτου στο 
κέντρο της Θεσσαλονίκης. 

Σύμφωνα με πληροφορίες 
του thestival.gr, η νεαρή κο-
πέλα από τη Συρία είχε δώσει 
ραντεβού με τον εν διαστάσει 
σύζυγό της για να συζητήσουν 
τα περί διαζυγίου. 

Μαζί με την μητέρα ήταν ο 
θείος της. Ο εν διαστάσει σύ-
ζυγος συνοδευόταν από δυο 
φίλους του. Μπροστά στα έκ-
πληκτα μάτια των δεκάδων 
θαμώνων των μαγαζιών της 
οδού Ολύμπου ο αγριεμένος 
σύζυγος άρπαξε το δίχρονο 
παιδί, μπήκε στο αυτοκίνητό 
του και τράπηκε σε φυγή.

Απήγαγε το παιδί του 
και εξαφανίστηκε

Νεκρός στις φυλακές 
Τρικάλων

Υπέκυψε στα τραύματά του 
ένας κρατούμενος των φυλα-
κών Τρικάλων, ο οποίος δέ-
χτηκε επίθεση με μαχαίρι από 
συγκρατούμενό του. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες της το-
πικής ιστοσελίδας trikalaola.gr, 
o κρατούμενος εντοπίστηκε 
βαριά τραυματισμένος και με-
ταφέρθηκε στο Νοσοκομείο 
Τρικάλων. 

Ωστόσο, παρά τις προσπά-
θειες των γιατρών ο άνδρας 
πιθανότατα 29χρονος Αλβα-
νός εξέπνευσε.

Την μεγαλύτερη μείωση του 
ποοστού ανεργίας στην Ευ-
ρωζώνη κατέγραψε η Ελλάδα 
από τον Ιανουάριο του 2018 
έως και τον Ιανουάρο του 
2019. Συγκεκριμένα, σύμ-
φωνα με τα στοιχεία της Ευ-
ρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρε-
σίας, (Eurostat) που δόθηκαν 
στη δημοσιότητα, το ποσοστό 
ανεργίας στην Ελλάδα τον πε-
ρασμένο Ιανουάριο, καταγρά-
φηκε στο 18,5% από το 20,6% 
που ήταν τον Ιανουάριο του 
2018. Ειδικότερα, ο αριθμός 
των ανέργων στην Ελλάδα 
ανήλθε σε 873.000. Το ποσο-
στό ανεργίας στους άνδρες 
διαμορφώθηκε στο 14,5% και 
στις γυναίκες στο 23,6%.

Μείωση της ανεργίας 
στην Ελλάδα

Συλλαλητήρια και πορείες για την Εργατική Πρωτομαγιά

ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΛΕΙ ΜΕΣΩ FT Ο ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ

Εκλογές τον Οκτώβριο δηλώνει ότι θα προκηρύξει 
ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στους Financial 
Times, καθώς όπως λέει είναι «κρίσιμο» η κάλπη 
να στηθεί «σε μια στιγμή που οι πολίτες θα μπορούν 
να συγκρίνουν την κατάσταση του 2015, όταν ήμα-
σταν σε βαθύ σκοτάδι, με την τωρινή κατάσταση». 

Η εφημερίδα σχολιάζει ότι ο κ. Τσίπρας θέλει να 
δείξει με την εξάντληση της τετραετίας ότι η Ελλάδα 
έχει επιστρέψει στη σταθερότητα. 

Συμπληρώνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός: «Μην 
ξεχνάτε ότι όταν ανέλαβα την εξουσία τα κρατικά τα-
μεία ήταν άδεια. Υπήρχαν μέρες που αγχωνόμαστε 
επειδή δεν υπήρχε τρόπος να πληρωθούν μισθοί 
και συντάξεις». 

Στη συνέχεια επισημαίνει τον προβλεπόμενο 
ρυθμό ανάπτυξης 2,2%-2,4% για φέτος, την επι-

στροφή της χώρας στις διεθνείς αγορές και το μαξι-
λάρι ρευστότητας των 45 δισεκατομμυρίων ευρώ. 
Αναφέρει επίσης ότι με τη συμφωνία πρόωρης απο-
πληρωμής του χρέος προς το ΔΝΤ, η χώρα θα εξοι-
κονομήσει πάνω από 150 εκ. ευρώ το χρόνο.

Ο Τσίπρας θα προκηρύξει εκλογές

«Δεν περίμενα ποτέ ότι θα φτάσω στο σημείο να γίνω και συνή-
γορος του εαυτού μου». Αυτό δήλωσε μεταξύ άλλων ο γνωστός 
ποινικολόγος Αλέξανδρος Λυκουρέζος, ο οποίος μίλησε για την 
περιπέτειά του με τη δικαιοσύνη και τις κατηγορίες που αντιμετω-
πίζει για την υπόθεση της μαφίας των φυλακών. 

«Έχασα κυριολεκτικά τη γη κάτω από τα πόδια μου. Αδυνατούσα 
να αντιληφθώ γιατί οι αστυνομικές αρχές με κυνηγούσαν μέρα με-
σημέρι στο κέντρο της Αθήνας για να με συλλάβουν», αναφέρει 
χαρακτηριστικά ο κ. Λυκουρέζος σε συνέντευξή του στην εφημερίδα 
«ΤΑ ΝΕΑ», περιγράφοντας πώς βίωσε την εκτέλεση του εντάλμα-
τος σύλληψής του. 

Ο δικηγόρος επανέλαβε για ακόμα μία φορά πως δεν έχει καμία 
σχέση ούτε εμπλοκή στην υπόθεση της μαφίας των φυλακών, 
ενώ έχει επιφυλαχθεί να προσκομίσει ενώπιον του δικαστικού λει-
τουργού και άλλα στοιχεία, θέλοντας να καταδείξει την αθωότητά 
του. Σημειώνεται ότι μετά από πέντε μέρες αδικαιολόγητης –όπως 
αναφέρει ο ίδιος- κράτησής του στη ΓΑΔΑ, και ύστερα από μια μα-
ραθώνια απολογία ενώπιον του εφέτη-ειδικού ανακριτή, αποχώ-
ρησε ελεύθερος από το Εφετείο της Αθήνας. 

«Δεν πέρασε λεπτό κατά τη διάρκεια της πενθήμερης, αδικαιο-
λόγητης κράτησής μου που να μην αισθανθώ ότι βιώνω μια καφ-
κική εμπειρία. Αυτό που πιστεύω πως θα έπρεπε να έχει συμβεί, 
καθώς δεν συνέτρεχε κανένας λόγος για την έκδοση εντάλματος 
σύλληψης εις βάρος μου, είναι να κληθώ σε απολογία, να πάρω 
αντίγραφα της δικογραφίας και να δώσω τις απαραίτητες εξηγή-
σεις», σημείωσε, πρόσθεσε, ωστόσο, ότι παραδόξως, κατάφερε 
να αντιμετωπίσει την υπόθεσή του με νηφαλιότητα και ψυχραιμία.

Λυκουρέζος για τη «μαφία των 
 φυλακών»: Δεν περίμενα ποτέ να 
γίνω συνήγορος του εαυτού μου

Ανήμερα Πρωτομαγιάς, η 
Ελλάδα, θυμάται και το θά-
νατο του Αλέκου Παναγούλη 
σε τροχαίο το 1976. Ο Α. Πα-
ναγούλης έχει μείνει στην 
ιστορία ως σύμβολο της αντί-
στασης κατά της χούντας για 
την απόπειρα δολοφονίας του 
δικτάτορα Γεώργιου Παπαδό-
πουλου, με τοποθέτηση εκρη-
κτικού μηχανισμού το ‘68. 
Είχε συλληφθεί και είχε τελει-
ώσει την απολογία του με τη 
φράση «Δεν υπάρχει, κύριοι 
στρατοδίκαι, ωραιότερο κύ-
κνειο άσμα για κάθε αγωνι-
στή, από τον επιθανάτιο 
ρόγχο μπροστά στα πολυ-
βόλα του εκτελεστικού απο-
σπάσματος της τυραννίας».

Συλλαλητήρια και πορείες πραγματοποι-
ήθηκαν χθες σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας 
για τον εορτασμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς. 
Στην Αθήνα συγκέντρωση πραγματοποίησαν 
η ΓΣΕΕ, το Εργατικό Κέντρο Αθήνας και η 
ΑΔΕΔΥ στην πλατεία Κλαυθμώνος, το ΠΑΜΕ 
στο Σύνταγμα, ενώ έγινε και πορεία της Πρω-
τοβουλίας Πρωτοβάθμιων Σωματείων, του 
ΜΕΤΑ, οργανώσεων της εξωκοινοβουλευτικής 
αριστεράς και συλλογικοτήτων, προς τη 
Βουλή.  

«Ήρθαμε εδώ για να διαδηλώσουμε κατά 
των μνημονίων των αντεργατικών νόμων, την 
επίθεση που κάνουν οι εργοδότες στα ταξικά 
δικαιώματα των εργατών», επισήμανε το μέ-
λος του εργατικού κέντρου Αθήνας, Ηλίας Κόκ-
καλης. Και πρόσθεσε: «Είμαστε εδώ για να 
πούμε όχι σε αυτούς που θέλουν να διαλύ-
σουν τα Συνδικάτα, είμαστε εδώ για να ανα-
συνταχθούμε, να αρχίσουμε να ξαναυπογρά-
φουμε συλλογικές συμβάσεις, να πούμε στην 
κυρία Αχτσιόγλου ότι χωρίς τους κοινωνικούς 

φορείς και τους θεσμούς δεν μπορούν να γί-
νονται διαπραγματεύσεις». «Σήμερα αυτή η 
λαίλαπα των μνημονίων και των εργοδοτών 

και της κυβέρνησης είναι εναντίον μας, να είναι 
σίγουροι ότι σύντομα θα είμαστε παρών και 
πιο πολλοί», κατέληξε ο κ. Κόκκαλης. 

Από την πλευρά της η ΑΔΕΔΥ, σε ανακοί-
νωσή της τονίζει: «Η εργατική Πρωτομαγιά εί-
ναι ημέρα τιμής και αγώνα της εργατικής τάξης 

που, με τη διαχρονική της πάλη, προσπαθεί 
να σπάσει τα δεσμά της εκμετάλλευσης, να 
αμβλύνει τις κοινωνικές ανισότητες, να διατη-
ρήσει και να διευρύνει κατακτήσεις και δικαιώ-
ματα. Οι αγώνες των εργατών του Σικάγο αλλά 
και μεταγενέστερα, πέτυχαν με θυσίες την κα-
θιέρωση του 8ωρου, την Κοινωνική Ασφάλιση, 
την υπεράσπιση της μητρότητας, την κανονική 
άδεια, τα συνδικαλιστικά δικαιώματα, τις Συλ-
λογικές Συμβάσεις Εργασίας, αλλά και την 
πρόσβαση στα κοινωνικά αγαθά της δωρεάν 
Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού κ.ά.». 

Το ΠΑΜΕ πραγματοποίησε συλλαλητήριο 
στο Σύνταγμα με κεντρικό σύνθημα «1η Μάη 
2019 ενάντια στην καπιταλιστική εκμετάλ-
λευση και τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους - 
Με συνδικάτα των εργατών και όχι των κυ-
βερνήσεων και των εργοδοτών». Με ανακοί-
νωσή του χαιρέτισε τους χιλιάδες εργάτες, νε-
ολαίους, άνεργους, συνταξιούχους, γυναίκες 
και μετανάστες, τους αγρότες, τους αυταπα-
σχολούμενους που διαδήλωσαν χθες.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Στο πένθος έχει βυθίσει την Καλαμάτα ο θάνατος 
από σαΐτα του εικονολήπτη Κώστα Θεοδωρακάκη, 
την ώρα που κάλυπτε με την κάμερά του το έθιμο 
του σαϊτοπολέμου. 

Διαβάστε επίσης 
 Πανικός σε πρόβα σχολικής παράστασης: Ρώσος 

μαθητής χρησιμοποίησε πραγματικό όπλο   
Πανικός σε πρόβα σχολικής παράστασης: Ρώσος 

μαθητής χρησιμοποίησε πραγματικό όπλο (vid) 
 Ένα Pulitzer για την Υεμένη: Οι βραβευμένες φω-

τογραφίες του ΑΡ από τη χώρα-κολαστήριο 
Ένα Pulitzer για την Υεμένη: Οι βραβευμένες φω-

τογραφίες του ΑΡ από τη χώρα-κολαστήριο 
 Ο λήπτης καρδιάς συναντά τυχαία την οικογένεια 

του σωτήρα του και το ίντερνετ «λυγίζει»  
Ο λήπτης καρδιάς συναντά τυχαία την οικογένεια 

του σωτήρα του και το ίντερνετ «λυγίζει» 
Σήμερα, στις 06:00 το απόγευμα, συγγενείς, φίλοι 

και συνεργάτες θα συνοδεύσουν τον άτυχο εικονο-
λήπτη στην τελευταία του κατοικία. 

Η νεκρώσιμος ακολουθία θα γίνει στον Ιερό Ναό 
των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, στην Εύα Μεσσηνίας. 

Παράλληλα, συνεχίζονται οι αντιδράσεις και οι κό-
ντρες για τον σαϊτοπόλεμο, με τις δηλώσεις του δη-
μάρχου Καλαμάτας, Παναγιώτη Νίκα στο CNN 
Greece, ότι το έθιμο δεν μπορεί να καταργηθεί αφού 
«είναι στο DNA των κατοίκων» και τον ίδιο να ανα-
κατασκευάζει, δηλώνοντας πως «ληφθεί μέτρα κα-
λύτερα από κάθε άλλη φορά» και ξεκαθαρίζοντας 
παράλληλα ότι το έθιμο δεν μπορεί να συνεχιστεί 
υπό το τρέχον θεσμικό πλαίσιο. 

Δήμαρχος Καλαμάτας: Ο σαϊτοπόλεμος είναι στο 
DNA των Μεσσήνιων - Δύσκολα μπορεί να απαγο-
ρευτεί 

Την Τρίτη, οι επτά συλληφθέντες για τον θανάσιμο 
τραυματισμό του 54χρονου αφέθηκαν ελεύθεροι, 
αφού πέρασαν την αυτόφωρη διαδικασία και η δίκη 
τους ορίστηκε για την Παρασκευή το μεσημέρι. 

Ο ένας εκ των συλληφθέντων, είναι δημοτικός 
σύμβουλος Καλαμάτας, τον οποίο οι Αρχές θεωρούν 
υπεύθυνο της ομάδας που οργάνωσε τον σαϊτοπό-
λεμο. Σε αυτόν ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία 
εξ αμελείας και για παράβαση του νόμου περί βεγ-
γαλικών και όπλων.

Είπαν το «στερνό αντίο» στον εικονολήπτη 
που έχασε τη ζωή του στο σαϊτοπόλεμο

ΒΟΙΩΤΙΑ

Mε περίστροφο Μάγκνουμ 357 
Σπέσιαλ, αλλά και καραμπίνα πυ-
ροβολούσε σύμφωνα με πληρο-
φορίες της ΕΡΤ ο 54χρονος βεν-
ζινοπώλης ανήμερα του Πάσχα. 
Τέσσερις κάλυκες των 38 χιλιο-
στών, που βρήκαν οι αστυνομικοί 
σε μια γλάστρα στο σπίτι του στο 
Λεοντάρι, βοήθησαν σημαντικά 
την Ασφάλεια Λειβαδιάς να βάλει 
στο ερευνητικό της πεδίο τον 
54χρονο. 

Του τηλεφώνησαν και του ζή-
τησαν να παρουσιαστεί στη Α.Δ. 
Βοιωτίας, όπου πήγε την Τρίτη το 
πρωί. Αρχικά ήταν αρνητικός 
αλλά στη συνέχεια κάτω από το 
βάρος των τύψεων αλλά και των 
στοιχείων της αστυνομίας, ανα-
φέρθηκε στο γλέντι και τις μπα-
λοθιές. «Πυροβόλησα με το περί-
στροφο τρεις φορές στον αέρα 
από την αυλή του σπιτιού μου. 
Λίγες ώρες αργότερα, όταν έμαθα 
για τον τραυματισμό του κορι-
τσιού, έκρυψα το περίστροφο κα-
θώς φοβήθηκα μήπως είχε τραυ-
ματιστεί από το δικό μου όπλο. 
Είχα τύψεις και σκέφτηκα την επό-
μενη ημέρα, ενώ είχα επιστρέψει 
στην Αθήνα, να εμφανιστώ στην 

αστυνομία και να παραδώσω το 
περίστροφο», ομολόγησε ο 
54χρονος. 

Βέβαια τον πρόλαβαν οι αστυ-
νομικοί της Ασφάλειας Λιβαδειάς, 
που είχαν στοχοποιήσει το πα-
τρικό του σπίτι από την πρώτη 
στιγμή της έρευνας. 

Ο 54χρονος βενζινοπώλης, δή-
λωσε μετανιωμένος και υπέδειξε 
το σημείο που έκρυβε το περί-
στροφο στο σπίτι του στο Περι-
στέρι. Αργά το βράδυ βρέθηκε το 
όπλο όπως και δύο καραμπίνες 
που κατείχε νόμιμα. 

Σύμφωνα με αποκλειστικές 
πληροφορίες της ΕΡΤ το περί-
στροφο που βρέθηκε στο σπίτι 
του 54χρονου ταυτοποιήθηκε ως 
το όπλο από το οποίο εβλήθη η 
βολίδα που τραυμάτισε την 
8χρονη Αλεξία. 

Κατηγορείται για βαριά σκοπού-
μενη σωματική βλάβη, παράνομη 
οπλοχρησία και παράνομη οπλο-
φορία. 

Την ίδια ώρα, σε κρίσιμη κατά-
σταση εξακολουθεί να νοσηλεύε-
ται η μικρή Αλεξία στο Νοσοκο-
μείο Παίδων όπου υποβλήθηκε 
σε νέα επέμβαση.

Στον εισαγγελέα ο 54χρονος ύποπτος 
για τον τραυματισμό της 8χρονης

Το ποσό των 12 εκατ. ευρώ 
είναι άμεσα διαθέσιμο για τις 
φυσικές καταστροφές στην 
Κρήτη, από τα περίπου 1,3 
δισ. ευρώ που θα λάβει από 
την Ε.Ε. η Ελλάδα για μέτρα 
προσαρμογής και πρόληψης 
του κινδύνου όσον αφορά την 
κλιματική αλλαγή, στο πλαίσιο 
των ευρωπαϊκών διαρθρωτι-
κών και επενδυτικών ταμείων. 
Αυτό αναφέρει η Ευρωπαία 
επίτροπος Περιφερειακής Πο-
λιτικής σε ερώτηση του ευρω-
βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δ. Πα-
παδημούλη αναφορικά με την 
ευρωπαϊκή αρωγή προς την 
Κρήτη, ύστερα από τις «ισχυ-
ρές βροχές και καταιγίδες που 
έπληξαν το νησί».

Κομισιόν: 12 εκατ. ευρώ 
στην Κρήτη για τις 

φυσικές καταστροφές



 8      | Πέμπτη 2 Μαΐου 2019

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε 
πυρηνικό σταθμό της Ουκρα-
νίας, με αποτέλεσμα να δια-
κοπεί η λειτουργία ενός αντι-
δραστήρα, όπως ανακοίνω- 
σαν οι αρχές της χώρας, δια-
βεβαιώνοντας ότι μετά το ατύ-
χημα αυτό το επίπεδο της ρα-
διενέργειας στην περιοχή δεν 
παρουσιάζει επικίνδυνη αύ-
ξηση. Η πυρκαγιά κατασβέ-
στηκε μέσα σε μία ώρα. Ξεκί-
νησε αργά το βράδυ της 
Δευτέρας στον πυρηνικό 
σταθμό του Ρίβνε, στη δυτική 
Ουκρανία, σε απόσταση πε-
ρίπου 300 χλμ από το Κίεβο. 

Εκπρόσωπος της δημόσιας 
υπηρεσίας πυρηνικής ενέρ-
γειας Energoatom είπε ότι η 
φωτιά ξεκίνησε από έναν με-
τασχηματιστή.

Πυρκαγιά σε πυρηνικό 
σταθμό στην Ουκρανία

Ο πρίγκιπας Ναρουχίτο, ο 
πρωτότοκος γιος του Ακιχίτο, 
είναι από χθες ο 126ος αυτο-
κράτορας της Ιαπωνίας, μετά 
την παραίτηση του πατέρα του 
από τον Θρόνο των Χρυσαν-
θέμων. Με την ανάρρηση του 
Ναρουχίτο στον θρόνο ξεκινά 
η νέα εποχή, η Reiwa ή 
"Ομορφη Αρμονία" στην Ια-
πωνία. 

Ο Ακιχίτο παραιτήθηκε από 
τον θρόνο μετά από 30 χρόνια 
βασιλείας, κάτι που συμβαίνει 
για πρώτη φορά μετά από 200 
και πλέον χρόνια.

Ο Ναρουχίτο ανέλαβε 
αυτοκράτορας

Χωρίς προηγούμενο οι 26 θάνατοι από Έμπολα μέσα σε μία μέρα
Οι υγειονομικές αρχές της ΛΔ Κονγκό ανακοίνωσαν ότι κατέ-

γραψαν αριθμό - ρεκόρ θανάτων, 26 μέσα σε μία ημέρα, την 

Κυριακή, μεταξύ των ανθρώπων που έχουν μολυνθεί από τον 

ιό Έμπολα στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Στην επαρχία Βό-

ρειο Κίβου καταγράφηκαν την 28η Απριλίου "26 νέοι θάνατοι 

επιβεβαιωμένων κρουσμάτων", εξήγησε το υπουργείο Υγείας 

της χώρας σε δελτίο του για την επιδημιολογική κατάσταση, 

που φέρει ημερομηνία 29η Απριλίου [σ.σ. συντάχθηκε τη Δευ-

τέρα]. 

 Από την έναρξη της δέκατης επιδημίας του ιού Έμπολα στη 

χώρα "συνολικά, έχουν υπάρξει 957 θάνατοι (891 επιβεβαι-

ωμένα κρούσματα και 66 πιθανά), ενώ 411 πρόσωπα ιάθηκαν", 

διευκρίνισε το Yπουργείο. Άλλοι περίπου 500 άνθρωποι συ-

γκαταλέγονται στο άθροισμα των πιθανών και επιβεβαιωμένων 

κρουσμάτων. 

 Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στους ανθρώπους που απεβίω-

σαν συγκαταλέγονται τουλάχιστον 33 μέλη του ιατρικού και του 

νοσηλευτικού προσωπικού που μολύνθηκαν ενώ φρόντιζαν 

ασθενείς. Η δέκατη επιδημία του Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό κη-

ρύχθηκε την 1η Αυγούστου.

Απέτυχε η απόπειρα πραξικοπήματος λέει ο Μαδούρο
Ο Πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο διαβε-

βαίωσε το βράδυ της Τρίτης ότι "η απόπειρα πραξικοπή-
ματος" στρατιωτικών, οι οποίοι αποστάτησαν και τάχθηκαν 
υπέρ του ηγέτη της αντιπολίτευσης, του Χουάν Γκουαϊδό, 
απέτυχε και ανήγγειλε ότι θα ασκηθούν "ποινικές διώξεις" 
σε βάρος των υπεύθυνων για αυτήν. 

Στο μεταξύ, ο ηγέτης της αντιπολίτευσης της Βενεζουέ-
λας, ο Χουάν Γκουαϊδό, απηύθυνε έκκληση να συνεχι-
στούν σήμερα Τετάρτη οι κινητοποιήσεις εναντίον του Μα-
δούρο, έπειτα από μια ημέρα που σημαδεύτηκε από την 
προσχώρηση μιας μερίδας των ένοπλων δυνάμεων στο 
δικό του στρατόπεδο και τις συγκρούσεις μεταξύ των δυ-
νάμεων επιβολής της τάξης και κάποιων από τους υπο-
στηρικτές του. 

"Καλώ τις ένοπλες δυνάμεις να συνεχίσουν να προχω-
ρούν μπροστά στην "Επιχείρηση Ελευθερία". Αύριο [σ.σ. 
σήμερα], 1η Μαίου, θα συνεχίσουμε (...). Σε όλη τη Βενε-
ζουέλα, θα είμαστε στον δρόμο", τόνισε ο Γκουαϊδό, ο 
οποίος έχει αυτοανακηρυχθεί μεταβατικός πρόεδρος, σε 
βίντεο που μεταφορτώθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δι-
κτύωσης. 

Ο Πρόεδρος Μαδούρο, κατά τη διάρκεια τοποθέτησής 
του, η οποία μεταδόθηκε από την δημόσια ραδιοφωνία 
και τηλεόραση και η οποία διήρκεσε κάτι λιγότερο από μία 
ώρα - επρόκειτο για την πρώτη του δημόσια εμφάνιση 

έπειτα από τα επεισόδια που σημάδεψαν τη χθεσινή ημέρα 
- συνεχάρη τις ένοπλες δυνάμεις διότι κατάφεραν να "απο-
τύχει η μικρή ομάδα που επιδίωκε να ξεσπάσουν βίαια 
επεισόδια". 

Σύμφωνα με τον Μαδούρο, πέντε στρατιώτες και τρεις 
αστυνομικοί τραυματίστηκαν από σφαίρες σε συμπλοκές 

με διαδηλωτές που υποστηρίζουν τον Γκουαϊδό, λίγη ώρα 
αφότου ο ηγέτης της αντιπολίτευσης ανήγγειλε πως εξα-
σφάλισε την υποστήριξη "γενναίων στρατιωτικών". Για την 
κυβέρνηση της Βενεζουέλας, οι στρατιωτικοί οι οποίοι στα-
σίασαν συμμετείχαν σε "απόπειρα πραξικοπήματος". 

Η απόπειρα αυτή "δεν θα μείνει ατιμώρητη, μίλησα με 
τον Γενικό Εισαγγελέα. `Ορισα τρεις εισαγγελείς (...) που 

άρχισαν να ανακρίνουν όλα τα πρόσωπα που εμπλέκο-
νται", είπε ο Μαδούρο, πλαισιωμένος από τον Υπουργό 
`Αμυνας, τον στρατηγό Βλαντίμιρ Παντρίνο, καθώς και 
αρκετά ακόμη στελέχη της ηγεσίας των ένοπλων δυνά-
μεων και της κυβέρνησής του. Οι εισαγγελείς θα ασκήσουν 
"ποινικές διώξεις για σοβαρότατα κακουργήματα που δια-
πράχθηκαν εναντίον του Συντάγματος, του κράτους του 
δικαίου, του δικαιώματος στην [δημόσια] ειρήνη", συνέχισε. 
Κατά τον αρχηγό του κράτους, διεκδικητή της πολιτικής 
κληρονομιάς του θανόντα προκατόχου του Ούγο Τσάβες 
(1999-2003), οι στασιαστές στρατιωτικοί είχαν σκοπό να 
προκαλέσουν μια "τραγωδία" με "50, 100 ακόμα και 200 
νεκρούς". "`Ολες οι στρατιωτικές βάσεις τέθηκαν σε κατά-
σταση συναγερμού, παρέμειναν πιστές στην επανάσταση, 
στον ανώτατο διοικητή τους και στο Σύνταγμα", διατρά-
νωσε. Ο Νικολάς Μαδούρο εξάλλου αντιμετώπισε σκω-
πτικά τις δηλώσεις που έκανε νωρίτερα ο Υπουργός Εξω-
τερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο, σύμφωνα με τον οποίο ο 
πρόεδρος της Βενεζουέλας ήταν έτοιμος να εγκαταλείψει 
το Καράκας για να καταφύγει στην Κούβα. 

"Ο Μάικ Πομπέο είπε ότι (...) ο Μαδούρο είχε ένα αερο-
πλάνο έτοιμο να τον πάει στην Κούβα και οι Ρώσοι (...) 
του απαγόρευσαν να φύγει από τη χώρα. Κύριε Πομπέο, 
σας ικετεύω, πόση έλλειψη σοβαρότητας πια", είπε ο Πρό-
εδρος της Βενεζουέλας.
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Τραγούδι για τη Λυσό σε στίχους του Βασίλη Παναγή
ΛΥΣΟΣ - ΠΑΦΟΣ

Την ευκαιρία να ακούσουν σε πρώτη εκτέλεση ένα 
τραγούδι για το χωριό Λυσός της Πάφου, είχαν προ-
χθές Τρίτη του Πάσχα, κάτοικοι του χωριού, απόδημοι 
και όχι μόνο. 

Την εκδήλωση παρουσίασης του του δίσκου (CD) 
με το κυπριακό τραγούδι «Λυσός μου» στο Πολιτι-
στικό Κέντρο, πρώην Δημοτικό Σχολείο Λυσού, ορ-
γάνωσαν ο κ. Δημήτριος Δημητριάδης, η Δρ. Στάλω 
Γεωργίου, το Κοινοτικό Συμβούλιο του χωριού και η 
Εκκλησιαστική Επιτροπή της κοινότητας. 

Η παρουσίαση ήταν υπό την αιγίδα του Υπουργού 
Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Χαμπιαούρη. Το 
τραγούδι ερμήνευσε ζωντανά ο κ. Μιχάλης Χατζημι-
χαήλ, συνοδευόμενος από την ορχήστρα του. 

Η μουσική και η παραγωγή του τραγουδιού είναι 
της Δρ. Στάλως Γεωργίου (Μουσικοσυνθέτρια) και οι 
στίχοι του δικού μας, γνωστού καλλιτέχνη της παροι-
κίας μας, Βασίλη Παναγή. Όλα τα κέρδη από την πώ-
ληση του δίσκου θα δοθούν στο Καραϊσκάκειο 
Ίδρυμα.

Cyprus Cinema Series: ROSEMARIE
HELLENIC CENTRE

Το Σάββατο, 13 Απριλίου, στο κατάμεστο Ελληνικό 
Κέντρο, στην καρδιά του Λονδίνου, ο Κύπριος σκη-
νοθέτης Άδωνις Φλωρίδης παρουσίασε στο βρετα-
νικό κοινό την πολυβραβευμένη ταινία του Rose-
marie. Η εκδήλωση ήταν η δεύτερη προβολή, η 
οποία διοργανώθηκε από το Πολιτιστικό Τμήμα της 
Κυπριακής Ύπατης Αρμοστείας με επιχορήγηση 
των Πολιτιστικών Υπηρεσιών της Κύπρου, στο πλαί-
σιο του προγράμματος Cyprus Cinema Series.  

Η εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμό από τον Κύ-
πριο Ύπατο Αρμοστή, κ. Ευριπίδη Λ. Ευρυβιάδη, ο 
οποίος τόνισε τη σημασία τέτοιων διοργανώσεων 
για την προώθηση του ανερχόμενου σύγχρονου Κυ-
πριακού σινεμά και κινηματογραφιστών στη βρετα-
νική πρωτεύουσα, η οποία εξάλλου αποτελεί παρα-
δοσιακά ένα από τα κινηματογραφικά κέντρα της 
Ευρώπης. Την προβολή της ταινίας ακολούθησε 
συζήτηση με το κοινό, το οποίο αποτελούνταν από 
πλήθος ακαδημαϊκών, κριτικών κινηματογράφου, κι-

νηματογραφόφιλων, και μελών της κυπριακής και 
ελληνικής κοινότητας του Λονδίνου.  

Κατά τη συζήτηση, την οποία συντόνισε ο Μορ-
φωτικός Σύμβουλος, Δρ Μάριος Ψαράς, ο σκηνο-
θέτης είχε την ευκαιρία να απαντήσει σε ερωτήσεις 
σχετικές με την κινηματογραφική παραγωγή στην 
Κύπρο, τη διαφορά ανάμεσα στη θεατρική και κινη-
ματογραφική σκηνοθεσία, θέματα συγγραφικότητας 
και πρόσληψης, αλλά και θέματα που εγείρονται 
μέσα στην ταινία, όπως οι σχέσεις εξουσίας και αντι-
λήψεις περί αρρενωπότητας μέσα στην κυπριακή 
πατριαρχική οικογένεια.  

Για περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφίες 
από την εκδήλωση, μπορείτε να επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα www.culturalchc.co.uk ή να μας ακολου-
θήσετε σε Facebook, Twitter και Instagram (@cul-
turalchcuk).  

 
Φωτογραφίες / photos by Tas Anastasi

«Πορεία στο Θείο Πάθος»
ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ BIRMINGHAM

Στον κατάμεστο από κόσμο  Καθεδρικό Ναό Κοι-
μήσεως της Θεοτόκου και Απ. Ανδρέα στο Birming-
ham, την Τρίτη 16 Απριλίου 2019 η καταξιωμένη 
συγγραφέας  κ. Άννα Μπιθικώτση παρουσίασε μια 
κατανυκτική παράσταση με τον τίτλο «ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ 
ΘΕΙΟ ΠΑΘΟΣ…», το σενάριο της οποίας έγραψε 
και αφηγήθηκε πλαισιωμένη  με τις ανυπέρβλητες 
φωνές τους ο π. Ιωσήφ Παλιούρα και  του πρωτο-
ψάλτη και ερμηνευτή  Σωτήρη Δογάνη. 

Την εκδήλωσε διοργάνωσε  με περίσσια αγάπη  η 
Φιλόπτωχος Αδελφότητα « ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» 
με είσοδο ελεύθερη. 

Ήταν μια μουσική μυσταγωγική  βυζαντινή παρά-
σταση όπου συμπορεύεται ο θεατής  μέσα από 
ύμνους, αφηγήσεις, μουσική και εικόνα,  από τη Με-
γάλη Δευτέρα έως και τη Μεγάλη Παρασκευή   στο 
Θείο Δράμα του Θεανθρώπου. 

Στο πρώτο μέρος της παράστασης η Άννα Μπιθι-
κώτση μέσα από τις συγκλονιστικές δραματοποι-
ημένες αφηγήσεις της «ταξίδεψε» το κοινό από 
τη Μεγάλη Δευτέρα έως και τη Μεγάλη 
Παρασκευή στο Θείο Δράμα, με σταθμούς χαρα-
κτηριστικούς κι επιλεγμένους Ύμνους από τις Ιερές 
Ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας, τους οποίους 
αποδίδουν με την ανυπέρβλητη και 
συγκινητική  φωνή τους του πρωτοπρεσβύτερου  π. 
Ιωσήφ Παλιούρα και του πρωτοψάλτη Σωτήρη  Δο-

γάνη, ενώ υποβλητικά   προβάλλονταν φιλοτεχνη-
μένα video που υπέβαλλαν  τις ψυχές στο κατανυ-
κτικό πνεύμα του Θείου Πάθους. 

Στο δεύτερο μέρος με στόχο την «αντιπαράθεση» 
των διαφορετικών αισθητικών προσεγγίσεων του 
ανθρώπινου πόνου, αποδόθηκαν  από τους συντε-
λεστές της παράστασης τραγούδια - σταθμοί από 
τη λαϊκή μας μελοποιημένη ποίηση των κορυφαίων 
συνθετών μας. Μεταξύ αυτών τα αριστουργηματικά 
μελοποιημένα ποιήματα «Μέρα Μαγιού» , «Έβαλε 
ο Θεός σημάδι», «Οι πόνοι της Παναγιάς», «Μάνα 
μου και Παναγιά», «Στα Περβόλια». 

Μέσα από μία ενατένιση του Θείου Πάθους με 
ανάταση και κατάνυξη οι Έλληνες ομογενείς μας 
που κατοικούν στο Birmingham «ξαναέζησαν » τα 
Σεπτά κι Άγια Πάθη του Ιησού μας στο καταμεστο 
Ναό σε αυτή την ιδιαίτερη κατανυκτική βραδιά.  

Η αφορμή αυτής της μυσταγωγικής εκδήλωσης 
υπήρξε ο π. Ιωσήφ Παλιούρας και ο Ιερατικός Προ-
ϊστάμενος του Ναού π. Αιμιλιανός, με την υπέροχη 
Πρόεδρο της Αδελφότητας κ. Ηλιάνα Μαλλά, την 
Φιλόπτωχο Αδελφότητα «Παναγιά Ελεούσα» και 
τους ευγενικούς υποστηρικτές της εκδήλωσης αυ-
τής.  

Πρωτοπρεσβύτερος  
Ιωσήφ Παλιούρας

The Greek Cypriot Brotherhood 
invites you to the book launch of  

Σαράντα εννιά μέρες 
στην κόλαση 

Forty nine days in hell  
By Savvas Pavlides  

Published by Elias Epiphaniou 
Publications 

 
Wednesday 22 May 2019, 7:30pm 

The Greek Cypriot Brotherhood, Britannia Road 
North Finchley, London, N12 9RU  

Addresses: 
Athanasios, Bishop of Tropaeou, 

Colonel Eleftherios Hadjistefanou, Defence Attaché of the Republic 
of Cyprus, and Elias Epiphaniou, publisher  

Book presentation:  
Thanasis Gavos, journalist,  

Savvas Pavlides, the author, will speak about the forty nine days 
he spent in hell  

Programme coordination: 
Constantinos Kavvadas  

The event is expected to last 60 minutes and it will be in Greek  
RSVP 07767855065 or 02084457070 or s.pavlides1@gmail.com

Iδρυση Ελληνικού Ιατρικού Συμβουλευτικού Κέντρου

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ HARROW ΒΔ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

Tην Κυριακή 7 Απριλίου 2019, η Βοηθητική Αδελφότητα Κυριών και 
Δεσποινίδων «Αγ. Αγάθη», της Κοινότητας Αγ. Παντελεήμονος στο 
Harrow ΒΔ Λονδίνου, οργάνωσε τη μηνιαία Πνευματική της Σύναξη. 
Τα μέλη της Αδελφότητας, με Πρόεδρο την κα. Αλεξάνδρα Κωνσταντί-
νου, υποδέχθηκαν με χαρά τους προσελθόντες, στους οποίους προ-
σέφεραν απλόχερη και αβραμιαία φιλοξενία. 

Καλεσμένος ομιλητής ήταν ο Δρ. Γιώργος Αρχοντάκης, Χειρουργός 
Οφθαλμίατρος. Το θέμα της ομιλίας του ήταν: «Ὁ λύχνος τοῦ σώματός 
ἐστιν ὁ ὀφθαλμός - Καταρράκτης - Ενημέρωση, πρόληψη, αντιμετώ-
πιση»! Το πολυπληθές ακροατήριο καλωσόρισε ο Ιερ. Προϊστάμενος 
της Κοινότητας Πρωτοπρ. Αναστάσιος Δ. Σαλαπάτας, με θερμά λόγια 
και εγκάρδιες προσρήσεις. Κατόπιν παρουσίασε τον εκ Κρήτης ορμώ-
μενο διακεκριμένο Ιατρό, ο οποίος δέχθηκε με γενναιόδωρη προθυμία 
να παρευρεθεί στην εκδήλωση και να προσφέρει τις πλούσιες γνώσεις.  

Αφού ολοκληρώθηκε η ομιλία και η συζήτηση γύρω από αυτήν, κα-
τόπιν οι Ιατροί που είχαν ειδικά προσκληθεί στην εκδήλωση, συνε-
δρίασαν υπό την προεδρία του π. Αναστασίου, στην παρουσία του 
Προέδρου της Κοινότητας Δρος Παναγιώτη Προκοπίου και του Εφη-
μερίδου Οικον. Κωνσταντίνου Παπαγεωργίου. 

Το θέμα της συνεδρίασης ήταν η ίδρυση και η έναρξη λειτουργίας 
του Ελληνικού Ιατρικού Συμβουλευτικού Κέντρου «Άγιος Παντελεή-
μων», με έδρα την Κοινότητα Αγ. Παντελεήμονος. Στο εν λόγω Ιατρικό 
Κέντρο, το οποίο αποτελεί ιδέα και έμπνευση του π. Αναστασίου, θα 
υπηρετούν εθελοντικά αρκετοί Ομογενείς ελληνόφωνοι Ιατροί, καθώς 
και άλλα άτομα από τις λοιπές Επιστήμες Υγείας (διαιτολόγοι, φυσιο-
θεραπευτές κ.ά.). 

Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν οι λεπτομέρειες λειτουργίας, τα ιδιαί-
τερα ζητήματα που αφορούν στη δομή και λειτουργία του Κέντρου, οι 
σχέσεις του με τους οικογενειακούς Ιατρούς και πολλές άλλες λεπτο-
μέρειες, που χρειάζεται να διευκρινισθούν πριν την έναρξη λειτουργίας 
του εν λόγω Κέντρου. Αποφασίσθηκε, επί της αρχής, να πραγματο-
ποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, συνάξεις και ιατρικές ομιλίες 
στην Κοινότητα, να εισηγούνται τα θέματα έμπειροι Ιατροί, οι οποίοι θα 
απαντούν στις ερωτήσεις των ακροατών και θα τους καθοδηγούν, 
ανάλογα με την ειδικότητά τους. 
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Τιμιώτατοι ἀδελφοί καί προσφιλέστατα τέκνα ἐν 
Κυρίῳ,  

Διατρέξαντες ἐν νηστείᾳ καί προσευχῇ τόν δόλιχον 
τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρα-κοστῆς, φθάσαντες 
δέ τό σωτήριον πάθος Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, καθιστά-
μεθα σήμερον κοινωνοί τῆς χαρᾶς τῆς λαμπροφό-
ρου Ἐγέρσεως Αὐτοῦ. 

Τό βίωμα τῆς Ἀναστάσεως ἀνήκει εἰς τόν πυρῆνα 
τῆς ταυτότητος τῶν Ὀρθοδόξων. Ἑορτάζομεν τήν 
Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου ὄχι μόνον κατά τό Ἅγιον Πά-
σχα καί τήν πασχάλιον περίοδον, ἀλλά κάθε Κυρια-
κήν καί εἰς κάθε Θείαν Λειτουργίαν, ἡ ὁποία εἶναι 
πάντοτε ὁλόφωτος πανήγυρις. Ἡ χριστιανική ζωή 
εἰς ὅλας τάς πτυχάς της, εἰς τήν θείαν λατρείαν, εἰς 
τήν βιοτήν καί μαρτυρίαν μας ἐν τῷ κόσμῳ, ἔχει 
ἀναστάσιμον πνοήν, δονεῖται ἀπό τήν νίκην τοῦ 
Ἀναστάντος Χριστοῦ ἐπί τοῦ θανάτου καί ἀπό τήν 
προσδοκίαν τῆς αἰωνίου Βασιλείας Του. 

Ὁ ἄνθρωπος δέν δύναται ἀφ᾿ ἑαυτοῦ νά 
διαχειρισθῇ τόν φόβον καί τό ἀναπόφευκτον τοῦ 
θανάτου, ἐνώπιον τοῦ ὁποίου εὑρίσκεται καθ᾿ ὅλην 
τήν διάρκειαν τῆς ζωῆς του καί ὄχι μόνον εἰς τό τέλος 
της. Ἡ αἴσθησις ὅτι ἡ ζωή του εἶναι «πορεία πρός 
τόν θάνατον», ἄνευ ἐλπίδος διαφυγῆς, δέν ὁδηγεῖ 
εἰς τόν ἐξανθρωπισμόν τῆς ἀναστροφῆς του καί εἰς 
ἐνίσχυσιν τῆς εὐθύνης καί τῆς μερίμνης του διά τό 
παρόν καί τό μέλλον. Μᾶλλον, ὁ ἄνθρωπος συρρι-
κνώνεται, ἀποκόπτεται ἀπό τά οὐσιώδη τοῦ βίου, 
καταλήγει εἰς τόν κυνισμόν, τόν μηδενισμόν καί τήν 
ἀπόγνωσιν, εἰς τήν φενάκην τῆς ἀκωλύτου 
αὐτοπραγματώσεως καί εἰς τόν ἀχαρίτωτον 
εὐδαιμονισμόν τοῦ «φάγωμεν καί πίωμεν, αὔριον 
γάρ ἀποθνήσκομεν». Ἡ ἐπιστήμη, ἡ κοινωνική καί 
πολιτική δρᾶσις, ἡ οἰκονομική πρόοδος καί ἡ 
εὐημερία δέν δύνανται νά προσφέρουν διέξοδον. 
Ὅ,τι εἶναι δημιούργημα τοῦ ἀνθρώπου φέρει τό στί-
γμα τοῦ θανάτου, δέν σώζει, ἀφοῦ καί αὐτό ἔχει 
ἀνάγκην σωτηρίας. Ὁ πόθος τῆς αἰωνιότητος δέν 
καλύπτεται μέ ἐπίγεια ἀγαθά, δέν ἱκανοποιεῖται μέ 
τήν παράτασιν τῆς ζωῆς μας καί μέ ὑποσχέσεις 
ψευδῶν παραδείσων. 

Ἡ Ὀρθοδοξία προσφέρει εἰς τόν σύγχρονον λο-
γοκρατούμενον ἄνθρωπον τήν Ἀλήθειαν τοῦ σωτη-
ριώδους Εὐαγγελίου τῆς Ἀναστάσεως. Δἰ  ἡμᾶς τούς 
Ὀρθοδόξους, τό Πάσχα δέν εἶναι ἁπλῶς ἀνάμνησις 
τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, ἀλλά βίωσις καί τῆς 
ἰδικῆς μας ἀναγεννήσεως ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι, 
πρόγευσις καί βεβαιότης τῆς ἐσχατολογικῆς πλη-
ρώσεως τῆς θείας Οἰκονομίας. Ὁ πιστός γνωρίζει 
ὅτι ἡ ὑπαρξιακή πληρότης εἶναι δῶρον τῆς χάριτος 
τοῦ Θεοῦ. Ἐν Χριστῷ, ἡ ζωή μας μεταμορφώνεται, 
μετατρέπεται εἰς πορείαν πρός τήν θέωσιν. Οἰ χρι-
στιανοί διακρίνονται, κατά τόν Ἀπόστολον Παῦλον, 
ἀπό τούς «λοιπούς», τούς «μή ἔχοντας ἐλπίδα» 
(πρβλ. Α’ Θεσσ. δ’, 13). Ἐλπίζουν είς Χριστόν, ὁ 
ὁποῖος εἶναι, «ἡ ζωή καί ἡ Ἀνάστασις ἡμῶν», «ὁ 
πρῶτος καί ὁ ἔσχατος καί ὁ ζῶν» (Ἀποκ. α’, 17 – 
18). 

Ἡ σωτήριος παρουσία τοῦ Χριστοῦ εἰς τήν ζωήν 
μας καί ἡ ἐλπίς τῆς ἐπουρανίου Βασιλείας εἶναι 

ἀρρήκτως συνδεδεμέναι εἰς τήν χριστιανικήν 
ὕπαρξιν, ἡ ὁποία ἐνεργεῖ καί πραγματώνεται ὡς δη-
μιουργική καί μεταμορφωτική δύναμις ἐν τῷ κόσμῳ. 
Δέν εἶναι καθόλου τυχαῖον, ὅτι πρίν ὁ νεωτερικός 
πολιτισμός κατανοήσῃ καί ἐγκαθιδρύσῃ τόν 
ἄνθρωπον ὡς δημιουργόν τῆς ἱστορίας, οἱ πιστοί 
ἐκλήθησαν νά καταστοῦν «Θεοῦ συνεργοί» (πρβλ. 
Α’ Κορ. γ’, 9). Ἀποτελεῖ πλήρη παρανόησιν τῆς 
Ὀρθοδόξου αὐτοσυνειδησίας καί τοῦ κοινωνικοῦ καί 
φιλανθρώπου ἔργου τῆς Ἐκκλησίας, ὅταν 
ὑποστηρίζηται ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἐσωστρεφής, 
ἀκοσμική καί ἀδιάφορος διά τήν ἱστορίαν καί τόν 
πολιτισμόν. 

Ἱερώτατοι ἀδελφοί καί τέκνα ἀγαπητά, 
Τό Πάσχα δέν εἶναι ἁπλῶς ἡ μεγαλυτέρα ἑορτή 

καί πανήγυρις τῶν Ὀρθοδόξων. Ἀνάστασις εἶναι 
ὅλη ἡ πίστις, σύνολος ἡ ἐκκλησιαστική ζωή, 
ὁλόκληρος ὁ πολιτισμός τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ 
ἀνεξάντλητος πηγή, ἐκ τῆς ὁποίας ἀντλεῖ καί τρέφεται 
ἡ ἐσχατολογική ὁρμή τῆς ὀρθοδόξου βιοτῆς καί μαρ-
τυρίας. Ἐν τῇ Ἀναστάσει καί ἐκ τῆς Ἀναστάσεως 
γνωρίζομεν οἱ πιστοί τόν αἰώνιον προορισμόν μας, 
ἀνακαλύπτομεν τό περιεχόμενον καί τήν κατεύθυν-
σιν τῆς ἀποστολῆς μας ἐν τῷ κόσμῳ, εὑρίσκομεν 
τό νόημα καί τήν ἀλήθειαν τῆς ἐλευθερίας μας. Ὁ 
κατελθών ἐν τοῖς κατωτάτοις τῆς γῆς καί συντρίψας 
τάς πύλας τοῦ Ἅδου καί τό κράτος τοῦ θανάτου, 
ἀναδύεται ἐκ τοῦ τάφου ὡς ἐλευθερωτής τοῦ 
ἀνθρώπου καί ἁπάσης τῆς κτίσεως. Αὐτό τό δῶρον 
τῆς ἐλευθερίας καλεῖται ὁ ἄνθρωπος νά ἀποδεχθῇ 
ἐλευθέρως, ἐντασσόμενος εἰς τήν «κοινότητα τῆς 
θεώσεως», τήν Ἐκκλησίαν, ἐν τῇ ὁποίᾳ ἡ ἐλευθερία 
εἶναι θεμέλιον, ὁδός καί προορισμός. Ἡ χριστοδώ-
ρητος ἐλευθερία βιοῦται καί ἐκφράζεται ὡς 
«ἀληθεύειν ἐν ἀγάπῃ» (πρβλ. Ἐφεσ. δ’, 15), ὡς γε-
γονός κοινωνίας καί ἀλληλεγγύης. «Ὑμεῖς γάρ ἐπ᾿ 
ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε, ἀδελφοί. μόνον μή τήν 
ἐλευθερίαν εἰς ἀφορμήν τῇ σαρκί, ἀλλά διά τῆς 
ἀγάπης δουλεύετε ἀλλήλοις» (Γαλ. ε’, 13). Ἐν τῇ 
Ἐκκλησίᾳ «ὑπάρχομεν μέ τόν τρόπον τῆς 
Ἀναστάσεως», ἀφορῶντες εἰς τήν «κοινήν 
ἀνάστασιν» ἐν τῇ ἀνεσπέρῳ ἡμέρᾳ τῆς Βασιλείας. 

Μέ αὐτάς τάς σκέψεις, δοξάζοντες ἐν καθαρᾷ 
καρδίᾳ τόν Ἀναστάντα καί «ἀνατείλαντα πᾶσι τήν 
ζωήν» Κύριον, τόν Θεόν «μεθ᾿ ἡμῶν» καί «ὑπέρ 
ἡμῶν», τόν ἐπαγγειλάμενον ἔσεσθαι μεθ᾿ ἡμῶν μέ-
χρι τερμάτων αἰῶνος, καί ἀναβοῶντες τόν πασχά-
λιον πανευφρόσυνον χαιρετισμόν «Χριστός 
Ἀνέστη!», δεόμεθα τοῦ πανδώρου Ποιητοῦ καί 
Λυτρωτοῦ τοῦ κόσμου, ὅπως καταυγάζῃ τήν ζωήν 
πάντων ἡμῶν διά τοῦ φωτός τῆς πανσωστικῆς 
Ἀναστάσεως Αὐτοῦ καί χαρίζηται τοῖς πᾶσι χαράν 
πεπληρωμένην καί πάντα τά σωτήρια δωρήματα, 
ἵνα ὑμνῆται καί εὐλογῆται τό πανάγιον καί 
ὑπερουράνιον ὄνομα Αὐτοῦ.    

Φανάριον, Ἅγιον Πάσχα ,βιθ´ 
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως 

διάπυρος πρός Χριστόν Ἀναστάντα  
εὐχέτης πάντων ὑμῶν.

Ἡ χριστοδώρητος ἐλευθερία 
βιοῦται καί ἐκφράζεται 

ὡς «ἀληθεύειν ἐν ἀγάπῃ»

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ

Με σεμνή μεγαλοπρέπεια, σύμφωνα με το πνεύμα των ημερών και την 

Ελληνορθόδοξη παράδοση, εορτάστηκε και φέτος το Πάσχα από την 

ομογένεια του Ηνωμένου Βασιλείου σε όλους τους ιερούς ναούς της ορ-

θοδοξίας. 

Ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας, προέστει της 

Αναστάσιμης Λειτουργίας στο ξωκλήσι της Αρχιεπισκοπής, ενώ, για άλλη 

μια χρονιά οι πιστοί έψαλαν το «Χριστός Ανέστη» από άκρη σ’ άκρη του 

Ηνωμένου Βασιλείου. 

Ανάλογη της μεγαλύτερης γιορτής της Χριστιανοσύνης ήταν και η πα-

ρουσία των πιστών στις ελληνορθόδοξες εκκλησίες, την Μεγάλη Παρα-

σκευή για το προσκύνημα του Επιταφίου (φωτορεπορτάζ σελ 11).

φώτο: Δώρος Παρτασίδης
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Ο Αρχιεπίσκοπος Γρηγόριος στην Αναστάσιμη Λειτουργία 
στο ξωκλήσι της Αρχιεπισκοπής

Ο Αρχιεπίσκοπος Γρηγόριος κατά το «Δεύτε Λάβετε Φως»
Πλήθος πιστών στην Αναστάσιμη Λειτουργία στο ξωκλήσι 

της Αρχιεπισκοπής

Αφή Αγίου Φωτός στο Maidstone
Πλήθος πιστών στον «Καλό Λόγο» στον Ιερό Ναό 

Αγίας Αικατερίνης στο Barnet
Μεγάλο Σάββατο στον Ιερό Ναό Αγίας Αικατερίνης 

στο Barnet

Επιτάφιος στην Παναγία του Wood Green Επιτάφιος στην Παναγία του Wood Green

Περιφορά του Επιταφίου στην ενορία 
Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης Crystal Palace

Ο Επιτάφιος στο Ναό του Σωτήρος 
Woolwich and Welling District

Περιφορά του Επιταφίου στην ενορία 
Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης Crystal Palace

Ο Επιτάφιος της Αγίας Αικατερίνης με εκατοντάδες 
προσκυνητές στην παρουσία της Theresa Villiers

B. Charalambous MP, Catherine West MP & ο Πρόεδρος 
της ΕΚΟ Χ. Καραολής στον Ι.Ν. Παναγίας του Wood Green 

Ο Επιτάφιος στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Cardiff Ο Επιτάφιος στο Harrow
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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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ριζοκαρπασιτών 
Μ. Βρετανίας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Μαϊου 2019, στις 
3μμ, στο οίκημα της Ελληνικής Κυπριακής Αδελφότητος, που 
βρίσκεται στο Britannia Road, London N12 9RU.  

Τα θέματα στην Ημερήσια Διάταξη είναι:  
1) Εκθεση Δράσης από την Πρόεδρο 
2) Εκθεση Ταμία και Έκθεση Ελεγκτή 
3) Ερωτήσεις και συζήτηση 
4) Έγκριση Έκθεσης Ταμία 
5) Ψηφίσματα 
6) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου 2019-21 
7) Διάφορα  
Θα ακολουθήσει δεξίωση- σουβλάκια.

Ετήσια Γενική Συνέλευση Συνδέσμου 
Ριζοκαρπασιτών Μ. Βρετανίας

Στις 24 Απριλίου 2018 ανεχώρησε από τη σκηνή 
του βίου τούτου ο Παναγιώτης Αργυρού, 29 ετών, 
Πρόεδρος των Νέων Επιστημόνων της Κοινότητας 
Αγ. Παντελεήμονος ΒΔ Λονδίνου και τακτικό μέλος 
του Εκκλησιαστικού και Κοινοτικού Συμβουλίου. Η 
πάνδημη Κηδεία του τελέσθηκε στις 9 Μαΐου 2018, 
στον Ι.Ν. Αγ. Παντελεήμονος και Αγ. Παρασκευής, 
προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου 
Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας κ. Γρηγορίου. 

Στην πρώτη συνεδρίαση του Εκκλησιαστικού και 
Κοινοτικού Συμβουλίου, που ακολούθησε της Κη-
δείας, ο Ιερ. Προϊστάμενος Πρωτοπρ. Αναστάσιος 
Δ. Σαλαπάτας πρότεινε να καθιερωθεί Βραβείο Νε-
ότητας εις μνήμην Παναγιώτη Αργυρού, το οποίο 
να προσφέρεται σε έναν ή περισσότερους Νέους 
της Κοινότητας και της Ομογένειάς μας. Το Βραβείο 
να συνίσταται σε ειδικό Δίπλωμα, συνοδευόμενο 
από το χρηματικό ποσό των £500. Η πρόταση έγινε 
ομόφωνα δεκτή. Ο Γραμματέας της Κοινότητας Δρ. 
Σεραφείμ Κυριακίδης προθυμοποιήθηκε άμεσα να 
επιχορηγήσει το πρώτο Βραβείο. 

Tην Κυριακή 14 Απριλίου 2019, τελέσθηκε στον 
Ιερό Ναό της Κοινότητας το πρώτο ετήσιο Μνημό-
συνο, υπέρ μακαρίας μνήμης και αιωνίας αναπαύ-
σεως της ψυχής, του κεκοιμημένου δούλου του Θεού 

Παναγιώτη Αργυρού. 
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Δρ. Παναγιώτης Προ-

κοπίου και ο Γραμματέας Δρ. Σεραφείμ Κυριακίδης 
ομίλησαν ενώπιον του πολυπληθούς εκκλησιάσμα-
τος, αναφερόμενοι στο πρόσωπο και στο έργο του 
μακ. Παναγιώτη Αργυρού, καθώς επίσης και στην 
απονομή Βραβείου Νεότητας σε δύο διακεκριμένους 
Νέους, έναν της Κοινότητας κι έναν της ευρύτερης 
Ομογένειας. 

Ο Νέος της Κοινότητας είναι ο Στέφανος Πούρος, 
εγγονός και ανηψιός Ιερέων (μακ. π. Ανδρέα Γαρι-
βαλδινού και π. Κωνσταντίνου Γαριβαλδινού αντί-
στοιχα), από εξαίρετη οικογένεια, με λαμπρές σπου-
δές, έχοντας φοιτήσει στο Ελληνικό Κολέγιο Αγ. 
Παντελεήμονος και τώρα σπουδάζει για το Μάστερ 
του Πολιτικού Μηχανικού στο Loughborough Uni-
versity. Ο Στέφανος διακονεί στο Ιερό Βήμα του Ι.Ν. 
Αγ. Παντελεήμονος και Αγ. Παρασκευής παιδιόθεν. 

Ο Νέος της Ομογένειας είναι ο Θεολόγος Αλέξης 
Φλωρίδης, γόνος εξαίρετης οικογενείας, από πατέρα 
Ελληνοκύπριο και μητέρα Σκωτσέζα. Ολοκλήρωσε 
το 2017 τις σπουδές του για το Μάστερ της Θεολο-
γίας στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου και τώρα 
τελειώνει το Μάστερ στην Ποιμαντική Θεολογία στο 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι 
υποψήφιος Κληρικός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Θυα-
τείρων και Μεγάλης Βρετανίας. 

Την εκδήλωση έκλεισε με εγκάρδιες σκέψεις ο 
Κτήτορας και Μεγάλος Ευεργέτης της Κοινότητας κ. 
Πανίκος Ηροδότου, ο οποίος -ενθουσιασμένος από 
την όμορφη αυτή πρωτοβουλία της Κοινότητας- προ-
σέφερε τη χορηγία για την επόμενη βράβευση Νέων 
την ερχόμενη χρονιά, κατά το δεύτερο ετήσιο Μνη-
μόσυνο του αγαπημένου μας και αξέχαστου μακ. 
Παναγιώτη Αργυρού.

Βραβείο Νεότητας εις μνήμην του Π. Αργυρού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

Η κοινοτική συντροφιά νέων ανατολικού 
Λονδίνου «ο Άγ. Γρηγόριος ο Παλαμάς», 

οργανώνει και πάλι τις συναντήσεις 
νέων και λοιπών ενοριτών ξεκινώντας την 

Κυριακή του Αποστόλου Θωμά, 
5 Μαΐου και ώρα 12-1:30 στην εκκλησία 

του Αγίου Ελευθερίου στο Leyton.  
Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι.

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 
εκλογή νέου Διοικητικού 

Συμβουλίου.  
Καλούνται όλα τα μέλη 

να παρευρεθούν.

Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα το ετήσιο δεί-
πνο του Συντηρητικού κόμματος Southgate - 
Enfield που διοργάνωσαν η Πρόεδρος Andre 
Chris και η δημοτική σύμβουλος Μαρία Αλε-
ξάνδρου - Ζαβρού. Το δείπνο τίμησε με την πα-
ρουσία του ο Sir Richard Brady, Πρόεδρος της 
πανίσχυρης Επιτροπής «1922» των Συντηρη-
τικών. 

Σε σύντομη ομιλία του ο Sir Richard αναφέρ-
θηκε στη δυναμική παρουσία του κυπριακού 
στοιχείου στην περιοχή όπου για πολλά χρόνια 
υπηρέτησε ως τοπικός βουλευτής ο David Bur-
rowes o οποίος με συνέπεια εργάστηκε για την 
απελευθέρωση και επανένωση της Κύπρου. 

Στη συνέχεια αντάλλαξε απόψεις με τους καλεσμένους ανάμεσα στους οποίους και τους βρετανοκύπριους 
Νίκο Γιάννουλο και τον Δώρο Παρτασίδη. 

Τέλος να αναφέρουμε ότι ο Sir Richard τον περ. Σεπτέμβριο συμμετείχε στην ομάδα αποστολής στη 
Κύπρο που οργάνωσαν οι Συντηρητικοί Φίλοι της Κύπρου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο Κέντρο Ελληνοκυπρίων Γυναικών «Αράχνη» ξαναρχίζουν οι 
ακόλουθες τάξεις:  

1) Τάξη ηλεκτρονικών υπολογιστών επίπεδο 1 - Presentation 
Software. 

2) Δεξιότητες και Τεχνικές εύρεσης εργασίας - Επίπεδο 1. 
3) Μαθήματα Κοπτικής & Ραπτικής. 
4) Ελάτε να περπατήσουμε μαζί 
5) Μαθήματα νοηματικής γλώσσας.  
Τα μαθήματα παρέχονται δωρεάν.  Για περισσότερες πληροφορίες 

επικοινωνήστε: 020 7263 6317 ή 020 7263 6261.

Δωρεάν μαθήματα στο Κέντρο 
Ε/κ Γυναικών «Αράχνη»

Καλλιτεχνικά Νέα
με τον Βασίλη Παναγή

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 
μετά την προηγούμενη του παραγωγή Lawrence 
After Arabia, το 2016 με το τελευταίο του έργο 
Jude, μια ιστορία των τελευταίων ημερών σε 
ένα αγώνα αναγνώρισης, μια ιστορία αναγνώ-
ρισης απίστευτου ταλέντου.  

Μια ιστορία που έχει σχέση με την “Jude” που 
πρόκειται να απολυθεί από τη δουλειά της ως 
καθαρίστρια, αφού κατηγορείται ότι έκλεψε 
κείμενο του Ευριπίδη. Εκπλήττει τον εργοδότη 
της αφού καταφέρνει να μεταφράσει το αρχαίο 
κείμενο με τη μεγαλύτερη ευκολία.  

Κάτι που κάνει την “Jude” να μην σταματήσει 

να ονειρεύεται την πραγματοποίηση των ονεί-
ρων της. Να σπουδάσει στο Oxford University. 
Τα υπόλοιπα επί σκηνής...  

Η σκηνοθεσία ανήκει στον Edward Hall στην 
τελευταία του παραγωγή ως καλλιτεχνικός δι-
ευθυντής του Hampstead Theatre.  

Οι παραστάσεις άρχισαν στην κύρια σκηνή 
του θεάτρου την Παρασκευή 26 Απριλίου.   

"A dog called Friki"  
Η ρομαντική κωμωδία «Ο σκύλος που ακούει 

στο όνομα φρίκη», του Δημήτρη Κουρούμπαλη,  
έρχεται στο Λονδίνο για δύο παραστάσεις.  

Στην κωμωδία παίζουν η Μαρία Σολωμού και 
ο Δημήτρης Κουρούμπαλης.  

 Είναι η ιστορία ενός ζευγαριού που η αγάπη 
και το μίσος τους, τους φέρνουν πολλά συναι-
σθήματα αλλά ταυτόχρονα και πολλές κωμικές 

καταστάσεις.  
Πώς λοιπόν θα τα 

αντιμετωπίσουν, 
αυτό επί σκηνής; 

Οι παραστάσεις 
θα δοθούν την Κυ-
ριακή 2 Ιουνίου στις 
5.15 το απόγευμα, 
και στις 8 το βράδυ, 
στο The Tabernacle 
Theatre, W11 2AY, 
Notting Hill.  

Ζητούνται κομπάρσοι για ταινία μικρού 
μήκους  

Ζητούνται κομπάρσοι να λάβουν μέρος στην 
ταινία μικρού μήκους “LOVE ABOVE ALL”. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι διαθέσιμοι 

την Κυριακή 5 Μαΐου από τις 8.00 το πρωί μέχρι 
τις 6.00 το απόγευμα. 

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνή-
στε στο 07956 903 827.    

TAT - THE ACTORS THEATRE 
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

Πρόσκληση στη διάλεξη με θέμα: 
«Κυπριακό Δίκαιο και Brexit 
Προκλήσεις και Προοπτικές»  

Εισηγητής: Καθηγητής Νικήτας Χατζημιχαήλ 
 Τμήμα Νομικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου  

Πέμπτη 16 Μαΐου 2019 στις 7:30μ.μ. 

Οίκημα Ελληνικής Κυπριακής Αδελφότητας, 

Britannia Road, N. Finchley, London N12 9RU  
Θα ακολουθήσει η απονομή Πιστοποιητικών 

Παρακολούθησης των διαλέξεων  
Πληροφορίες: 

020 8445 7070 ή 020 8445 9999 
andreas@nfcypriots.plus.com, 

κινητό: 07956 849094

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 

ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

Ετήσιο δείπνο Συντηρητικών στο Southgate

Από αριστερά ο Νίκος Γιάννουλος, 
ο Sir Richard Brady και ο Δώρος Παρτασίδης.
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Η 1η του Μάη είναι μέρα γιορτής, μέρα τιμής και μέρα αγώνα. Η Εργατική Πρωτομαγιά, αποτελεί φωτεινό 
σηματοδότη για τους εργαζόμενους και τους αγώνες τους για ένα καλύτερο κόσμο.  Το ΑΚΕΛ, με την 
ευκαιρία της Πρωτομαγιάς, απευθύνει θερμό, συναγωνιστικό χαιρετισμό στην κυπριακή εργατική τάξη 
και όλους τους εργαζόμενους, Ελληνοκύπριους, Τουρκοκύπριους, Μαρωνίτες, Αρμένιους, Λατίνους 
και όλους όσοι ζουν και εργάζονται στην Κύπρο.  

Τιμούμε τους πρωτοπόρους εργάτες του Σικάγο και μαζί τους, τους πρωτοπόρους των 
ταξικών εργατικών αγώνων σε όλο τον κόσμο. Τιμούμε την ίδια στιγμή και τους πρωτο-
πόρους του εργατικού κινήματος στην Κύπρο. Αυτών που οι αγώνες τους άλλαξαν 
προς το καλύτερο τη ζωή των ανθρώπων στη χώρα μας. Τα κεκτημένα αυτών των πο-
λύχρονων, σκληρών και δύσκολων αγώνων, βρίσκονται τα τελευταία χρόνια υπό 
συνεχή αμφισβήτηση και υπόσκαψη. Το ΑΚΕΛ, στέλνει και σήμερα μήνυμα αποφασι-
στικότητας και αγώνα για υπεράσπιση αυτών των κεκτημένων. 

Σε ολόκληρο τον κόσμο αλλά και στην Κύπρο, οι νεοφιλελεύθερες συνταγές για την 
αντιμετώπιση της κρίσης έχουν αποτύχει παταγωδώς.  Ολόκληρες υποδομές πρόνοιας 
που οικοδομήθηκαν  για να ικανοποιούν βασικές ανθρώπινες ανάγκες, σήμερα, είτε δια-
λύονται επειδή δεν είναι πια κερδοφόρες, είτε ξεπουλιούνται όσο-όσο σε μεγάλα ιδιωτικά 
συμφέροντα επειδή είναι κερδοφόρες. Το κοινωνικό κράτος ξηλώνεται ενώ οι οικονομικές ανι-
σότητες οξύνονται σε ολόκληρο τον κόσμο. Το ένα τέταρτο της ανθρωπότητας ζει με λιγότερα 
από 2.50 δολάρια τη μέρα και ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι βρίσκονται κάτω από το όριο φτώχειας που 
ορίζει η Παγκόσμια Τράπεζα. 

Στην Κύπρο, η κυβέρνηση Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ επιμένει να θεωρεί επιτυχία ότι έχει καταστήσει την 

Κύπρο πρωταθλήτρια στις ανισότητες. Οι μισθοί έχουν υποχωρήσει σε επίπεδα προ 15ετίας ενώ το ένα 
τρίτο των νέων κινδυνεύει από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό. Η στέγη έχει καταστεί άπιαστο όνειρο, 

η εργασία έχει μετατραπεί σε αβεβαιότητα και ανασφάλεια, ενώ οι δαπάνες για την υγεία και την κοι-
νωνική προστασία είναι από τις χαμηλότερες στην Ε.Ε.  

Μέσα σ’ αυτές τις συνθήκες, το ΑΚΕΛ ήταν και παραμένει το βασικότερο ανάχωμα αντίστασης, 
για υπεράσπιση των λαϊκών κατακτήσεων. Το ΑΚΕΛ πρωτοστατεί και παλεύει για δικαιότερη 

κατανομή των βαρών και για την προστασία της κοινωνίας, των εργαζομένων, των μι-
κρομεσαίων αλλά και του εθνικού μας πλούτου. Το ΑΚΕΛ είναι η δύναμη που γνωρίζει, 
διεκδικεί και παλεύει για τον απλό άνθρωπο, στην Κύπρο αλλά και την Ευρώπη. Είναι 
η φωνή των εργαζομένων και των απλών ανθρώπων. Αυτή τη φωνή χρειάζεται να δυ-
ναμώσουμε στις Ευρωεκλογές της 26η του Μάη. Για να μπορούμε όλοι να ξεκινούμε 
τους αγώνες του αύριο από καλύτερη αφετηρία. 

Η Πρωτομαγιά τιμάται και φέτος, με κοινές εκδηλώσεις ελληνοκυπρίων και τουρκο-
κυπρίων εργαζομένων που διοργανώνουν η ΠΕΟ μαζί με τουρκοκυπριακά συνδικάτα. 

Οι εργαζόμενοι της Κύπρου δείχνουν για άλλη μια φορά το δρόμο της κοινής πάλης για 
τη σωτηρία της κοινής μας πατρίδας. Το ΑΚΕΛ καλεί όλους τους εργαζόμενους να συμμε-

τέχουν μαζικά στις εκδηλώσεις της Πρωτομαγιάς που διοργανώνει η ΠΕΟ. Η μαζικότητα των 
εκδηλώσεων θα στείλει ισχυρό αγωνιστικό μήνυμα της για λύση και επανένωση και για απαλλαγή 

από τις αντιλαϊκές κοινωνικο-οικονομικές πολιτικές. 
30 Απριλίου 2019

Πρωτομαγιάτικη Διακήρυξη του ΑΚΕΛ

Η 1η του Μάη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τους ταξικούς, κοινω-
νικούς και πολιτικούς αγώνες σε ολόκληρο τον κόσμο σαν σύμβολο 
πάλης και θυσίας για να αλλάξει ο κόσμος προς το καλύτερο, να βελ-
τιωθούν οι συνθήκες ζωής και οι όροι εργασίας, για να υπερασπιστούν 
και να κατακτηθούν κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα.  

«8 ώρες δουλειά, 8 ώρες ξεκούραση και 8 ώρες ψυχαγωγία!» 
Με αυτό το σύνθημα να αντηχεί στους δρόμους του Σικάγο την 1η 

του Μάη του 1886, οι εργάτες απαίτησαν τα αυτονόητα δικαιώματα 
τους. Η μαζικότητα, η οργάνωση και η αποφασιστικότητα τους δεν 
είχε προηγούμενο και έμελλε να αποτελέσει φάρο για όλους τους επό-
μενους αγώνες της Παγκόσμιας Εργατικής Τάξης. Το 1889 η Σοσιαλι-
στική Διεθνής του Παρισιού κήρυξε την 1η του Μάη ως Παγκόσμια 
Μέρα της Εργατιάς.  

Η πρωτομαγιά του 1886 
Το σαββατιάτικο εκείνο πρωινό της 1ης του Μάη του 1886, οι εργάτες 

γέμισαν τους δρόμους του Σικάγο και πορεύτηκαν μαζί, κρατώντας 
λευκές σημαίες στα χέρια για να διαδηλώσουν ειρηνικά την απαίτηση 
των δικαιωμάτων τους. Η αστυνομία και οι ειδικές δυνάμεις περίμεναν 
την ευκαιρία τους να χτυπήσουν την πορεία και να επαναφέρουν την 
«τάξη». Οι εργάτες όμως, παρέμειναν συνειδητοποιημένοι και συγκε-
ντρωμένοι στο στόχο, συνεχίζοντας τον ειρηνικό και μαζικότατο τους 
αγώνα, κερδίζοντας καθημερινά όλο και περισσότερο κόσμο στο 
πλευρό τους.  

Η απεργία της ημέρας εκείνης, ήταν μέρος της κλιμάκωσης των συ-
νεχών απεργιών και διαδηλώσεων από την έκρηξη των «ελεύθερων» 
σκλάβων, αυτών που δουλεύοντας 16 και 18 ώρες την ημέρα για δε-
κάδες χρόνια, δημιούργησαν το καπιταλιστικό «θαύμα». Το ξύπνημα 
του γίγαντα, είχε θορυβήσει την αφρόκρεμα της καπιταλιστικής μητρό-
πολης και πραγματικά την είχε τρομοκρατήσει. 

Η αστική τάξη, δεν μπορούσε να επιτρέψει τη συνέχεια και τη δια-
φαινόμενη επιτυχία του αγώνα και διατυμπανίζει μέσω του τύπου ότι 
η εξεγέρσεις αυτές θα έφερναν «μείωση μισθών, φτώχεια και κοινωνική 
υποβάθμιση του αμερικανικού εργάτη». Τίποτα όμως δεν πτοούσε 
τους εργάτες. Η απεργία εξελίχθηκε ειρηνικά και συνεχίστηκε, αγκα-
λιάζοντας τις μεγαλύτερες πόλεις της Αμερικής.  

Την Δευτέρα, 3 του Μάη, οι εργάτες είχαν μαζευτεί έξω από το εργο-
στάσιο «Μακκόρμικ» όπου με εντολή της αστικής τάξης, προβοκάτορες 
έριξαν βόμβα, τα σώματα ασφαλείας άνοιξαν πυρ σκοτώνοντας 24 
ανθρώπους και συλλαμβάνοντας άλλους εκατό. 

Οι πρωτοστάτες της εξέγερσης, Πάρσονς, Ένγκελ, Φίσερ και Σπάις, 
καταδικάστηκαν σε θάνατο όμως η θυσία τους δεν πήγε χαμένη, αφού 
ο αγώνας συνεχίστηκε παρασύροντας ακόμη περισσότερους εργάτες 
στο πλευρό του και τελικά, λίγα χρόνια μετά, ο στόχος επιτεύχθηκε: το 
οχτάωρο είχε θεσπιστεί! 

Η ηρωική τους εξέγερση έμελλε να μείνει στην ιστορία ως το σύμβολο 
των αγώνων της Παγκόσμιας εργατικής τάξης. Από τότε η 1η του Μάη 
έχει καθιερωθεί ως παγκόσμια μέρα αλληλεγγύης και δράσης και σε 

όλες τις γωνιές του πλανήτη υψώνονται τα κόκκινα λάβαρα της εργα-
τιάς. Η Πρωτομαγιά πήρε το κόκκινο χρώμα, όταν οι λευκές ειρηνικές 
σημαίες των απεργών έγιναν κόκκινες από το αίμα των νεκρών εργα-
τών. Ο Μάης του 1886 ήταν μόνο η αρχή για το παγκόσμιο εργατικό 
κίνημα, αφού ακολούθησαν πολλά άλλα κινήματα με αγώνες σε όλο 
τον κόσμο.   

Οι πρώτες εκδηλώσεις στην Κύπρο 
Στην Κύπρο η Εργατική Πρωτομαγιά γιορτάστηκε για πρώτη φορά 

το 1925 (2 του Μάη, Ημέρα Κυριακή) μετά από πρωτοβουλία του Ερ-
γατικού Κέντρου Λεμεσού, από Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους 
εργάτες σε μια πανηγυρική εκδήλωση στο κέντρο της πόλης. Οι Κύπριοι 
εργάτες στέλνουν στην αποικιακή κυβέρνηση μηνύματα για ελεύθερο 
συνδικαλισμό, οχτάωρη δουλειά, ιατρική περίθαλψη, αποζημίωση για 
όσους απολύονται αδικαιολόγητα και άλλα βασικά αιτήματα. Την ίδια 
χρονιά εκδήλωση για να τιμηθεί η εργατική Πρωτομαγιά έγινε και στη 
Λευκωσία από το νεοσύστατο Εργατικό της Κέντρο. 

 
Οι μεγαλύτερες κατακτήσεις φέρουν τη σφραγίδα του ΑΚΕΛ 

και της ΠΕΟ 
Με το πέρασμα των χρόνων και με το Κομμουνιστικό Κόμμα Κύπρου 

μπροστάρη στους αγώνες των εργατών, η εργατική πρωτομαγιά γιορ-
τάζεται κάθε χρόνο. Οι πρώτες εκδηλώσεις της Πρωτομαγιάς στην 
Κύπρο, που είναι άμεσα συνδεδεμένες με την εμφάνιση των πρώτων 
κομουνιστικών πυρήνων, θα γίνουν ο σπόρος για να ριζώσει στο νησί, 
το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα. 

Από το 1941 που ιδρύθηκε η Παγκύπρια Συνδικαλιστική Επιτροπή 
(ΠΣΕ), η οποία το 1945 μετονομάστηκε σε Παγκύπρια Εργατική Ομο-
σπονδία (ΠΕΟ), ανέλαβε και διοργάνωσε μαζικότατες πρωτομαγιάτικες 
εκδηλώσεις και σε συνδυασμό με τους αγώνες που έδωσε για τα δι-
καιώματα των εργατών κατάφερε να καταξιωθεί ως η πιο συνεπής και 
ειλικρινής δύναμη διεκδίκησης των συμφερόντων της εργατικής τάξης.  

Το 1948, τη χρονιά ορόσημο της ιστορίας της κυπριακής εργατικής 
τάξης, οι πρωτομαγιάτικες εκδηλώσεις πήραν απεργιακό χαρακτήρα 
ως ένδειξη αλληλεγγύης στους απεργιακούς αγώνες που έδωσαν οι 
μεταλλωρύχοι. Το 1958 έγινε η πιο συγκλονιστική Πρωτομαγιά στο 
νησί, αφού χιλιάδες Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι ξεχύθηκαν 
στους δρόμους ενωμένοι κάτω από τα κόκκινα λάβαρα τους. 

Στην πορεία του χρόνου η ΠΕΟ μεγαλώνει.  
Με τους αγώνες της καταφέρνει να καταξιωθεί στις συνειδήσεις των 

εργαζομένων αφού οι μικρές και οι μεγάλες μάχες της απέδωσαν καρ-
πούς που απολαμβάνουν οι εργαζόμενοι μέχρι σήμερα.  

Το οκτάωρο που κερδήθηκε στην απεργία του 1941, η Αυτόματη Τι-
μαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ) το 1944, οι Κοινωνικές Ασφαλίσεις 
και οι συντάξεις είναι μόνο μερικές από τις κατακτήσεις. 

Ημέρα-Σύμβολο πάλης και θυσίας

Αγαπητοί σύντροφοι, 
Η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ, εκ μέρους των στελεχών και μελών 

του Κόμματος, σας μεταφέρει τους πιο θερμούς συντροφικούς χαιρε-
τισμούς προς την Κεντρική Επιτροπή του Πορτογαλικού Κομμουνιστι-
κού Κόμματος (PCP) και μέσω αυτής σε όλους τους Πορτογάλους 
Κομμουνιστές με την ευκαιρία της 45ης επετείου της Επανάστασης 
του Απρίλη του 1974. Χαιρετίζουμε τη λαϊκή και στρατιωτική εξέγερση 
ενάντια στη πιο μακρά φασιστική δικτατορία στην Ευρώπη που διάρ-
κεσε 48 ολόκληρα  χρόνια, το μεγαλύτερο γεγονός στην ιστορία της 
Πορτογαλίας τον 20ό αιώνα το οποίο φέρει ανεξίτηλη τη σφραγίδα του 
ΠΚΚ με τον πρωτοποριακό και μαχητικό ρόλο του. 

Ο ηρωικός αγώνας και οι θυσίες του PCP, της μόνης οργανωμένης 
δύναμης αντίστασης καθ’ όλη τη διάρκεια της σκοτεινής περιόδου του 
φασισμού, το ρίζωσαν στις καρδιές και συνειδήσεις του λαού και το 
καθιέρωσαν ως μια πραγματικά εθνική πατριωτική δύναμη, ως το 
κόμμα του αγώνα για ελευθερία, δημοκρατία και σοσιαλισμό. Η Επα-
νάσταση του Απρίλη με τις ριζοσπαστικές δημοκρατικές αλλαγές, την 
πρόοδο και τα επιτεύγματά της σε πολλά πολιτικά, κοινωνικοοικονομικά 
και πολιτιστικά επίπεδα άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της Πορ-
τογαλίας, αλλά είχε επίσης και σημαντικές διεθνείς συνέπειες όπως η 
δημιουργία των προϋποθέσεων για την κατάκτηση της πραγματικής 
ανεξαρτησίας από τους υποδουλωμένους Αφρικανικούς λαούς των 
αποικιών της Πορτογαλίας. 

Η Επανάσταση του Απρίλη συνεχίζει να εμπνέει και να δείχνει το 
δρόμο του μέλλοντος για την Πορτογαλία. Οι αξίες της δεν ήταν ποτέ 
τόσο επίκαιρες και αναγκαίες, ιδιαίτερα στους αγώνες σας σήμερα για 
την αντιμετώπιση των προβλημάτων των εργαζομένων, προσθέτοντας 
στις συγκεκριμένες κατακτήσεις και μέτρα που κερδήθηκαν μέσω των 
αποφασιστικών μαζικών αγώνων του Κόμματος σας, για ρήξη με 
δεξιές πολιτικές, για πατριωτική αριστερή εναλλακτική λύση και τη δια-
σφάλιση της κυρίαρχης και ολόπλευρης ανάπτυξης της χώρας. Εκ-
φράζουμε την αμέριστη αλληλεγγύη μας με τους αποφασιστικούς αγώ-
νες σας για την υπεράσπιση των επιτευγμάτων, δικαιωμάτων, 
ελευθεριών και εγγυήσεων που είναι κατοχυρωμένα στο Σύνταγμα 
της Δημοκρατίας, που εξακολουθεί να βρίσκεται στο στόχαστρο συνε-
χών επιθέσεων και αντικείμενο διαδοχικών αναθεωρήσεων. 

Η Επανάσταση του Απρίλη και οι αξίες της εμπνέουν και βρίσκουν 
απήχηση σε κάθε αγωνιζόμενο λαό που παλεύει διεκδικώντας την 
εθνική κυριαρχία, ανεξαρτησία και αξιοπρέπεια του, για να αποφασίσει 
ο ίδιος για τη δική του μοίρα και δρόμο κοινωνικοοικονομικής ανάπτυ-
ξης. 

Επιπρόσθετα, με την ευκαιρία αυτή, το ΑΚΕΛ για μια ακόμη φορά 
εκφράζει τη βούλησή του να εμβαθύνει περαιτέρω τις ήδη στενές αδελ-
φικές σχέσεις μεταξύ των Κομμάτων μας, τις οποίες εκτιμούμε βαθύτατα 
και θεωρούμε πολύτιμες, τόσο σε διμερές επίπεδο, όσο και στα πλαίσια 
πολυμερών φόρουμ, μεταξύ άλλων στη Συνομοσπονδιακή Ομάδα της 
Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς - Βόρειο Πράσινης Αριστεράς 
(GUE/NGL) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επιπλέον, το ΑΚΕΛ εκφράζει 
την ευγνωμοσύνη του για την συνεπή, ειλικρινή και πολλαπλή αλλη-
λεγγύη που εκδηλώνει πάντοτε το PCP  με τον αγώνα του ΑΚΕΛ και 
του Κυπριακού λαού για ειρήνη, ανεξαρτησία, κυριαρχία, για την απε-
λευθέρωση και επανένωση της Κύπρου και του λαού της. 

Ζήτω η Επανάσταση της 25ης Απριλίου!  
Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΚΕΛ 

Λευκωσία, 24 Απρίλη 2019

Μήνυμα Κεντρικής Επιτροπής 
του ΑΚΕΛ προς την Κ.Ε. 
του Πορτογαλικού 
Κομμουνιστικού Κόμματος 
για την 45η επέτειο 
της Επανάστασης 
της 25ης Απρίλη 1974
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Του Αλέξανδρου Ν. Ζήνων 
Πρέσβυ ε.τ. 
τ. Γενικού Διευθυντή Υπουργείου Εξωτερικών 
της Κυπριακής Δημοκρατίας 
  

Όταν νωρίς το πρωί της 23ης Ιανουαρίου 2013, στο κτήριο του 
Bloomberg στο Λονδίνο, ο David Cameron, εκφωνούσε τον ιστορικό, 
πλέον, λόγο του για το BREXIT, είχε προφανώς λησμονήσει το από-
φθεγμα του Harold Wilson: "A week is a long time in politics". Γιατί ο 
βρετανός Πρωθυπουργός έθετε στην ουσία υπό την κρίση των ψηφο-
φόρων του Ηνωμένου Βασιλείου την παραμονή ή μη της χώρας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση σε δημοψήφισμα που θα διεξαγόταν σε 2-3 χρόνια 
από τότε. Με άγνωστα τα δεδομένα, πολιτικά και άλλα, που θα καθό-
ριζαν την έκβασή του. 

Ήμουν μεταξύ των λίγων ευρωπαίων Πρέσβεων που ήταν παρό-
ντες. 

Μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού, ο τότε Υπουργός Ευρώπης, 
David Lidington, μας προσκάλεσε σε παρακείμενη αίθουσα για καφέ 
και τσάι για να αναλύσει το λόγο του Πρωθυπουργού και να απαντήσει 
στις ερωτήσεις και απορίες μας. 

Πρώτος έλαβε το λόγο ο Πρέσβυς της Γαλλίας, Bernard Emié. Όχι 
για να υποβάλει ερώτηση, αλλά για να εκφράσει εκείνο που όλοι γνω-
ρίζαμε: πως η όλη υπόθεση είχε να κάνει με τις εσωκομματικές δυσκο-
λίες που αντιμετώπιζε ο Πρωθυπουργός από την ευρωσκεπτικιστική 
πτέρυγα του κόμματός του, η οποία τον κρατούσε στην ουσία πολιτικά 
όμηρο, έχοντας τη δυνατότητα να του δημιουργήσει σοβαρά προβλή-
ματα (οι Συντηρητικοί στις εκλογές του 2010 δεν είχαν πετύχει απόλυτη 
πλειοψηφία και αναγκάσθηκαν να συγκροτήσουν κυβέρνηση συνα-
σπισμού με το φιλοευρωπαϊκό κόμμα των Φιλελευθέρων). 

Ήταν για όλους μας προφανές πως ο Cameron ήθελε να εκτονώσει 
την εσωκομματική του αντιπολίτευση και να κερδίσει πολιτικό χρόνο 
μέχρι τις γενικές εκλογές του 2015. Έτσι, η συζήτηση με τον Lidington 
περιστράφηκε λιγότερο στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και πε-
ρισσότερο στα προβλήματα των Συντηρητικών.  

Φύγαμε από το Bloomberg, σπεύδοντας να τηλεγραφήσουμε τα 
νέα και τις εκτιμήσεις μας στις κυβερνήσεις μας. Από μια σύντομη 
ανταλλαγή απόψεων, πριν αποχωρήσουμε, μία ήταν η κοινή διαπί-
στωση: ο Cameron ανελάμβανε τεράστιο ρίσκο με όσα είχε εξαγγείλει, 
τόσο στο εσωτερικό του Ηνωμένου Βασιλείου, όσο και στο ευρύτερο 
ευρωπαϊκό πλαίσιο. Ο χρόνος και τα γεγονότα θα δικαίωναν την εκτί-
μηση αυτή. 

Επί της ουσίας της ομιλίας Cameron, των διαπιστώσεων του και 
της ανάγκης μεταρρυθμίσεων σε συγκεκριμένους τομείς της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, όπως τα ανέλυσε, ελάχιστες ενστάσεις θα είχα. Η 
προσέγγισή του ήταν πραγματιστική και αναδείκνυε υπαρκτά προ-
βλήματα που, όπως ήταν φυσικό, ενδιέφεραν πρωτίστως τη χώρα 
του: η εμπορική ανταγωνιστικότητα, η υπέρμετρη ρύθμιση από τις 
Βρυξέλλες της αγοράς εργασίας, το δημοκρατικό έλλειμμα, η απογοή-
τευση των Ευρωπαίων πολιτών και η απόστασή τους από τους Ευ-
ρωπαϊκούς θεσμούς. Όλα αυτά επέβαλλαν την ανάγκη για μια νέα 
συνθήκη. 

Την περίοδο βέβαια εκείνη, την υπόλοιπη Ευρώπη ταλάνιζε το με-
ταναστευτικό και η κρίση στην Ευρωζώνη, αλλά το Ηνωμένο Βασίλειο 
δεν επηρεαζόταν άμεσα, αφού ήταν εκτός Schengen και Οικονομικής 
και Νομισματικής Ένωσης. Στην πορεία όμως, μέχρι το δημοψήφισμα 
του Ιουνίου 2016, και τα δύο επιδεινώθηκαν σε τρόπο που επηρέαζαν, 
έστω έμμεσα, και το Ηνωμένο Βασίλειο και στο όλο σκηνικό προστέ-
θηκε πλέον η τρομοκρατική απειλή.  

Η αποτυχία της Ευρώπης να δώσει ικανοποιητικές λύσεις στα τρία 
αυτά και άλλα προβλήματα ήταν ελάχιστα ελκυστική κατά τον κρίσιμο 
χρόνο προ του δημοψηφίσματος και βάρυνε υπέρ της επιλογής για 
αποχώρηση. 

Τα αρνητικά αυτά δεδομένα εκμεταλλεύθηκαν επιδέξια, μαζί με άλλα 
εφευρήματα, μισές αλήθειες και fake news, οι οπαδοί της αποχώρησης 
("Leave"), Nigel Farage, Boris Johnson κ.α. ενώ από πλευράς των 
οπαδών της παραμονής ("Remain"), παρά τα σοβαρά επιχειρήματα 

και θέσεις που προβλήθηκαν, οι εκφραστές της επιλογής αυτής ήσαν 
ελάχιστα πειστικοί έναντι των ψηφοφόρων. Ο Cameron έπρεπε διαρ-
κώς να ακροβατεί, τηρώντας εύθραυστες ισορροπίες μέσα στο Συ-
ντηρητικό κόμμα, αλλά και έναντι του Φιλελεύθερου κυβερνητικού του 
εταίρου. 

Ο Jeremy Corbyn, ο οποίος έφερε από το παρελθόν το "στίγμα" του 
αντιευρωπαϊστή, παρά την υπέρ της παραμονής θέση του Εργατικού 
κόμματος, δεν έπειθε και ο ηγέτης των Φιλελεύθερων Nick Clegg πολύ 
μικρή απήχηση είχε στο εκλογικό σώμα.   

Αλλά και ο πολιτικός λόγος των κυριοτέρων εκπροσώπων των δύο 
επιλογών απέβαινε υπέρ των Brexiteers. Γιατί, ενώ οι τελευταίοι μι-
λούσαν τη γλώσσα που κατανοεί ο απλός πολίτης, "ο θαμώνας της 
pub", η αντίθετη άποψη ακουγόταν ασαφής, αφηρημένη και άσχετη 
προς την καθημερινότητα του μέσου βρετανού ψηφοφόρου (είναι εν-
διαφέρον να παρακολουθήσει κανείς το debate στο BBC 2, μεταξύ 
Farage - Clegg στις 2 Απριλίου 2014 στο σύνδεσμο: 
www.youtube.com/watch?v=fd9rsmD4HiM. 

Παράλληλα, αρνητική επίδραση για την παραμονή στην ΕΕ είχαν 
και διάφορες ατυχείς έξωθεν παρεμβάσεις, όπως του Αμερικανού Προ-
έδρου, Barack Obama και του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
Jean-Claude Juncker (ο οποίος δεν χαίρει της καλύτερης φήμης στη 
Βρετανία), οι οποίες επέφεραν το αντίθετο από το επιδιωκόμενο απο-
τέλεσμα. 

Είναι, νομίζω, δίκαιο να λεχθεί ότι ο Cameron, κατά την διαπραγμά-
τευση με την ΕΕ, πέτυχε αρκετά θετικά για τη χώρα του. Όχι όμως 
τόσα που να αντισταθμίσουν το κλίμα δημαγωγίας και λαϊκισμού που 
επεκράτησε κατά την περίοδο που προηγήθηκε του δημοψηφίσμα-
τος. 

Το οριακό αποτέλεσμα (51.89% υπέρ της αποχώρησης και 49.11% 
εναντίον) κατέδειξε πόσο βαθειά διχασμένη ήταν η βρετανική κοινωνία 
στο ζήτημα αυτό, αλλά παράλληλα και πόση άγνοια υπήρχε επί ενός 
τόσο σοβαρού θέματος.  

Χωρίς αμφιβολία, η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου αποδυ-
ναμώνει τη χώρα, αλλά αποδυναμώνει και την Ευρώπη, όχι μόνο γιατί 
η βρετανική οικονομία αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη της ΕΕ και μία 
από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως, αλλά και γιατί θα εκλείψει γενικότερα 
ένα υπολογίσιμο αντίβαρο στη δεσπόζουσα θέση της Γερμανίας. Η 
συνεισφορά, εξάλλου, της Βρετανίας στα θέματα ασφάλειας και άμυνας 
θα γίνει αισθητή, όπως και σε μιά σειρά άλλων τομέων.  

Φυσικά, το κόστος θα είναι επίσης βαρύ και για τη Βρετανία, μιά οι-
κονομία με τεράστιο χρηματοπιστωτικό τομέα και τομέα υπηρεσιών. 
Αναφέρω ενδεικτικά ότι, από το 2004 το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν ο 
προορισμός του 20% περίπου των συνολικών ξένων επενδύσεων 
στην ΕΕ, το δε μεγαλύτερο μέρος (πέραν του 50%) των επενδύσεων 
από τρίτες χώρες στην ΕΕ περνούσε από το City. 

Είναι πλέον προφανές ότι το αποτέλεσμα της 23ης Ιουνίου 2016 
δεν εκφράζει την πλειοψηφία των Βρετανών ψηφοφόρων. Τον περα-
σμένο Δεκέμβριο βρέθηκα στο Λονδίνο και μίλησα με (Συντηρητικούς 
κυρίως) Βρετανούς, φίλους που είχαν τότε ψηφίσει υπέρ της αποχώ-
ρησης. Τώρα, κάνουν δεύτερες σκέψεις και ψιθυρίζουν το «ανομολό-
γητο»: να γίνει δεύτερο δημοψήφισμα.   

Τρία χρόνια μετά, το βρετανικό εκλογικό σώμα, κατανοώντας πλέον 
όλα τα δεδομένα και αντιλαμβανόμενο τι διακυβεύεται, θα πρέπει να 
έχει την ευκαιρία να αναθεωρήσει μιά καταφανώς εσφαλμένη απόφαση.  

Το αποτέλεσμα της 26ης Ιουνίου 2016 είναι προφανές ότι προήλθε 
από «ψευδείς παραστάσεις» (πράγμα όχι ασύνηθες στην πολιτική), 
γεγονός το οποίο παραδέχθηκαν σε κάποιες περιπτώσεις και ορισμένοι 
από τους υποστηρικτές, πρωταγωνιστές θα έλεγα, της εξόδου από 
την ΕΕ. 

Η πολιτική τάξη της χώρας απέτυχε μέχρι σήμερα να δώσει λύση. 
Θα πρέπει να αναζητηθεί δημοκρατικός τρόπος, συμβατός με τη μακρά 
συνταγματική παράδοση και ιστορία της, ώστε η λύση αυτή να περι-
βληθεί με την αναγκαία δημοκρατική νομιμοποίηση, είτε από το κυ-
ρίαρχο Κοινοβούλιο, είτε από τον κυρίαρχο λαό.  

Είμαι βέβαιος ότι στην γενέτειρα της σύγχρονης δημοκρατίας αυτό 
δεν είναι ανέφικτο. Είναι μια μάχη που πρέπει να κερδηθεί. Τόσο για 
την Ευρώπη, όσο και για το Ηνωμένο Βασίλειο. Και οι Ευρωπαϊκοί 
Θεσμοί έχουν χρέος να συμβάλουν προς την κατεύθυνση αυτή.

Περί Brexit

Του Χριστόδουλου Στυλιανού 
 
Η Επιτροπή της Βρετανίας ενάντια στους στρατιωτικούς 

εξοπλισμούς καταδίκασε την πρόσφατη απόφαση του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου να στηρίξει έναν προϋπολογισμό 
πολλών δισεκατομμυρίων λιρών για έναν στρατό της Ε.Ε. Γι 
αυτό το σκοπό την περασμένη βδομάδα, 328 ευρωβουλευτές 
ψήφισαν υπέρ της μερικής συμφωνίας με τους υπουργούς 
της ΕΕ, με 231 κατά και 19 αποχές. 

Η πρόταση ήταν να διατεθούν 11,2 δισεκατομμύρια λίρες 
(13 δις ευρώ) για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας για την πε-
ρίοδο 2021-27. Περίπου £3,5 δισ. (€ 4 δισ.) θα διατεθούν για 
έρευνα και περίπου £7,8 δισ. (€ 9 δισ.) για την ανάπτυξη της 
στρατιωτικής τεχνολογίας. 

Εκπρόσωπος της Εκστρατείας κατά του Εμπορίου Όπλων 
(CAAT) δήλωσε: «Η ίδρυση τέτοιου ταμείου δημιουργεί ένα 
πολύ αρνητικό προηγούμενο και σπρώχνει την Ευρωπαϊκή 
Ένωση ακόμα πιο κάτω στη γραμμή της στρατιωτικής εξου-
σίας και του πολέμου». 

Προσθέτοντας ότι «οι Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις οφείλουν 
και πρέπει να συνεργαστούν και να επενδύσουν για θέσεις 
εργασίας και ερευνητικά έργα που προωθούν βιώσιμες βιο-
μηχανίες που συμβάλλουν στην επίλυση συγκρούσεων και 
όχι για όπλα και άλλους εξοπλισμούς. 

Ανεξάρτητα από τις απόψεις των ανθρώπων για το Brexit 
και το ρόλο του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρώπη, ένα 
πράγμα που πρέπει να συμφωνήσουν όλες οι πλευρές είναι 
ότι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τεράστια ποσά δη-
μόσιου χρήματος για να επιδοτήσουν την έρευνα και ανά-
πτυξη διεθνών εταιρειών όπλων και άλλων που κερδίζουν 
από τον πόλεμο».  

Η ιδέα του ταμείου ανακοινώθηκε το 2016 από τον εκλε-
γμένο πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Claude 
Juncker, πρώην πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου. 

Μέσω αυτού του ταμείου, συνολικά £500 εκατ. (€ 590 εκατ.) 
Έχουν διατεθεί στη στρατιωτική βιομηχανία σε αρχικά πιλοτικά 
έργα για την περίοδο 2017-20. 

Η CAAT δήλωσε ότι η συμβουλευτική ομάδα που ανέπτυξε 
αρχικά την πρόταση κυριαρχείτο από εταιρείες όπλων. 

Αυτή η ομάδα απαρτίζεται από 16 μέλη, εκ των οποίων εν-
νέα προέρχονταν από εταιρείες όπλων ή από ιδιωτικές ομά-
δες έρευνας. Έξι από τις εταιρείες που έχουν ήδη επωφεληθεί 
από την πιλοτική φάση είχαν αντιπροσώπους στην ομάδα, 
ανέφεραν. 

Το CAAT δήλωσε ότι το ταμείο θέτει ένα σημαντικό προ-
ηγούμενο για την ΕΕ, η οποία δεν έχει χρηματοδοτήσει τέτοια 
έργα κατά το παρελθόν. 

Απόδειξη της λαϊκής κατακραυγής είναι ότι την περασμένη 
Τετάρτη, 1.000 ερευνητές, ακαδημαϊκοί και επιστήμονες από 
όλη την Ευρώπη ζήτησαν από το κοινοβούλιο της ΕΕ να 
αντιταχθεί σε ένα τέτοιο ταμείο. 

Γι αυτό και το Εργατικό Κόμμα της Βρετανίας μαζί με το 
Συνδικαλιστικό Κίνημα οφείλουν και έχουν καθήκον να δρα-
στηριοποιηθούν και προσθέσουν δυνατά τη φωνή τους, ώστε 
να μην εγκριθεί οποιοδήποτε κονδύλι για εξοπλισμούς. 

Ζούμε σε μια περίοδο Παγκόσμιας Ειρήνης που πρέπει 
να προστατευθεί γενικά απ’ όλους, κυβέρνηση και λαό.  

Ήντα χολοσκάς για µια Φιλιππινέζα…;

Καταδικασμένη η απόφαση 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
για τους εξοπλισμούς

Του Μιχάλη Μιχαήλ  
«Εν βαρκέσαι κύριε Λούη, ήντα χολοσκάς για µιαν Φιλιππινέζα;» 

Αυτή ήταν η απάντηση που πήρε ο Λούης Κουτρουκίδης στην Αστυ-
νοµία Λεµεσού όταν πήγε να καταγγείλει την εξαφάνιση και πιθανόν 
εγκληµατική ενέργεια εναντίον της Μαίρη Ρόουζ και της κορούλας της. 
Όλα όσα διαδραµατίζονται αυτές τις µέρες δεν είναι απλά συγκλονιστικά 
λόγω του µεγέθους των εγκληµάτων. Είναι ανησυχητικά για τη στάση 
της Αστυνοµίας σε σχέση µε την αντιµετώπιση των ξένων εργαζοµένων 
στην Κύπρο. Είναι πλέον επιβεβαιωµένο ότι έγινε καταγγελία από το 
καλοκαίρι του 2018 για την εξαφάνιση της Ρόουζ και του παιδιού της. 
Ο κ. Κουτρουκίδης έγραψε και στον Πολίτη τον περασµένο Αύγουστο 
και απευθυνόταν στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Καµία ανταπόκριση. 
Παρόµοια ήταν και η αντιµετώπιση της καταγγελίας για εξαφάνιση και 
της οικιακής βοηθού της πρώην βοηθού Αρχηγού Αστυνοµίας, η οποία 
είχε ήδη αφυπηρετήσει. Ο φάκελος έκλεισε µε την ένδειξη «µη αστυ-
νοµική υπόθεση»! 

Τελικά και οι δύο κοπέλες βρέθηκαν νεκρές στο ίδιο σηµείο, στο Μι-
τσερό. Τι συµβαίνει πραγµατικά στην αστυνοµία; Και µιλώ για τα ανώ-
τατα επίπεδα. Κάποιοι µιλούν για ρατσιστικά σύνδροµα σε µερίδα 
µελών του Σώµατος. Ισχύει κι αυτό. Ποια είναι η ευθύνη της προ-

ϊστάµενης (πολιτικά) αρχής; Του Υπουργού και του Αρχηγού; Ο Ιωνάς 
Νικολάου, ο οποίος όταν ήταν στην αντιπολίτευση ζητούσε παραιτήσεις 
των πάντων, αρνείται να αναλάβει ευθύνες. Έγιναν τόσα που αφορούν 
το Υπουργείο του αλλά… τίποτε δεν τον αγγίζει. Ο δε Αρχηγός Αστυ-
νοµίας δήλωνε τη Δευτέρα (22/4) ότι ζητούσε την κατανόησή µας διότι 
κορυφαία προτεραιότητα είναι η διερεύνηση των υποθέσεων αυτών. 
Και πού ήσασταν από το περασµένο καλοκαίρι κύριε υπουργέ και 
κύριε αρχηγέ; Πώς δικαιολογείται η αδράνεια και η αδιαφορία; 

Θυµίζουµε ότι Ιωνάς Νικολάου και ο ΔΗΣΥ απαίτησαν και πέτυχαν 
την παραίτηση του τότε Υπ. Δικαιοσύνης Κύπρου Χρυσοστοµίδη και 
του τότε Αρχηγού Αστυνοµίας Ιάκωβου Παπακώστα για την απόδραση 
του Κίτα. Επί διακυβέρνησης Αναστασιάδη και ΔΗΣΥ παύθηκε ο τότε 
Αρχηγός της Αστυνοµίας Μ. Παπαγεωργίου για τα επεισόδια στη 
Λεµεσό εναντίον του Μ. Α. Ταλάτ. 

Τώρα; Ούτε γάτα ούτε ζηµιά. Πρόεδρος, Υπουργός, Αρχηγός σφυ-
ρίζουν αδιάφορα. Ναι, ήρθε η ώρα να παραιτηθεί ο Ιωνάς Νικολάου 
και ο Αρχηγός Αστυνοµίας διότι αποδείχθηκαν ανίκανοι να επιτελέσουν 
το έργο τους. Η κυβέρνηση Αναστασιάδη αποδείχθηκε πρωταθλήτρια 
στα σκάνδαλα και τις παραλείψεις. Ήρθε η ώρα να δείξει ότι έχει έστω 
και την παραµικρή τσίπα.
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«Προωθούνται πολιτικές προς εξυπηρέτηση των λίγων»
Συνέντευξη στη Μαρία Φράγκου  
Έντρομη η κοινωνία παρακολουθεί τη διάσταση του εγκλήματος 

με θύματα γυναίκες από την Ασία και αλλού. Το ίδιο έντρομη παρα-
κολουθεί και την απραξία, αδιαφορία και ολιγωρία που επέδειξαν 
οι αρμόδιοι, όταν γίνονταν οι καταγγελίες για την εξαφάνισή τους. 
Επιμένετε να ζητάτε την παραίτηση Υπουργού Δικαιοσύνης και Αρ-
χηγού Αστυνομίας…  

Η διαπίστωσή μας είναι ότι ενώ από το 2017 ξεκίνησαν να γίνονται κα-
ταγγελίες για εξαφάνιση αλλοδαπών γυναικών, υπήρξε ολιγωρία, αδια-
φορία και εγκληματική αμέλεια για έναν απλούστατο λόγο: οι εξαφανι-
σθείσες κοπέλες ήταν αλλοδαπές. Είναι προφανές, με βάση τις 
καταγγελίες που έγιναν, από το 2017 κάποια άτομα έχουν εξαφανισθεί. 
Για τα οποία έγιναν και καταγγελίες. Και μάλιστα, η μία καταγγελία έγινε 
από τη μητέρα μίας εκ των εξαφανισθέντων γυναικών. Δεν μπορεί να γί-
νεται ως αποδεχτή η δικαιολογία ότι τάχα έφυγε από τη χώρα. Η ίδια η 
μητέρα κατήγγειλε την απουσία της κόρης της, λέγοντας μάλιστα ότι τα 
χρήματά της ήταν στην τράπεζα, τα ρούχα της στο σπίτι. 

Μας ανησύχησε περισσότερο η πρώτη αντίδραση του Υπουργού Δι-
καιοσύνης και της Αστυνομίας. Περίπου ζητούσαν τα ρέστα από τον κό-
σμο. Αυτό ενέτεινε τη δυσφορία μας για αυτό και βγήκαμε δημόσια και 
απαιτήσαμε την παραίτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης και του Αρχηγού 
της Αστυνομίας. Η ευθύνη την οποία τους επιρρίπτουμε είναι ότι δεν κα-
τάφεραν να εμφυσήσουν στο αστυνομικό σώμα την έγνοια, το ενδιαφέρον 
και το ζήλο στην άσκηση των καθηκόντων του. Αντί τούτου, είδαμε ένα 
ρατσισμό, ο οποίος έχει ζημιώσει τη χώρα μας διεθνώς. Κι αντί να ανα-
λάβουν τις ευθύνες τους και να πουν «αποτύχαμε», ζητούν και τα ρέστα. 
Αυτό μας ενόχλησε πολύ. Ειδικά ο κ. Νικολάου ήταν λαλίστατος ως αντι-
πολίτευση. Και μιλούσε καθημερινά για την ανάγκη τα πολιτικά πρόσωπα 
να επιδεικνύουν πολιτική ευθιξία. Επί Δημήτρη Χριστόφια επιδείχθηκε 
πολιτική ευθιξία. Και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Κύπρος Χρυσοστομίδης 
-παρ’ όλο που δέκα μήνες ήταν στο πόστο του- και ο τότε Αρχηγός της 
Αστυνομίας, Ιάκωβος Παπακώστας, παραιτήθηκαν, με την απόδραση 
Κίτα. Τώρα έχουμε φόνους. Κατά συρροήν φόνους. Για υποθέσεις για τις 
οποίες δεν επεδείχθη κανένα ενδιαφέρον από μέρους της Αστυνομίας.  

Ούτε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας «συγκινήθηκε» να πει 
κάτι…  

Παρήλθαν τόσες μέρες από την πρώτη αποκάλυψη. Χάθηκε ο Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας. Και δεν είναι δικαιολογία ότι απουσίαζε ή απου-
σιάζει στο εξωτερικό. Έπρεπε να παρέμβει. Να θυμίσω ότι έπαυσε τον 
τότε Αρχηγό της Αστυνομίας, κ. Παπαγεωργίου, για «πλημμελή άσκηση 
των καθηκόντων του». Τι κάνει τώρα ο κ. Αναστασιάδης; Διορίστηκε μία 
επιτροπή για να διερευνήσει τις ευθύνες των υφισταμένων της. Τις δικές 
τους ευθύνες ποιος θα τις διερευνήσει;  

Γιατί δεν παραιτούνται; Ή γιατί δεν τους παύει ο Πρόεδρος; Είναι 
γιατί είναι πολιτικά παχύδερμα, είναι έλλειψη ευαισθησίας κι ευθι-
ξίας, είναι αλαζονεία, είναι ετσιθελισμός;  

Όλα αυτά μαζί και ταυτόχρονα και κάτι άλλο: Παραίτησή τους σημαίνει 
παραδοχή των λαθών τους. Κι αυτή η κυβέρνηση, δυστυχώς, δεν παρα-
δέχεται κανένα από τα μεγάλα λάθη που έχει διαπράξει. Η δεξιά παράταξη 
στην Κύπρο, διαχρονικά, δεν έχει την τόλμη και το θάρρος να παραδεχθεί 
τα λάθη της. Το μεγαλύτερο έγκλημα που διαπράχθηκε στον τόπο μας το 
1974, ουδέποτε η δεξιά παράταξη βρήκε το θάρρος να το αναγνωρίσει. 
Ψελλίζουν κάποια πράγματα κάθε επέτειο και στη συνέχεια τα ξεχνούν. 
Το άλλο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι πριν μερικούς μήνες ο Υπουργός 
Δικαιοσύνης και πριν από μερικές εβδομάδες ο Αρχηγός της Αστυνομίας 
δήλωναν ότι τσάκισαν το οργανωμένο έγκλημα. Και ότι έχουν περιορίσει 
την εγκληματικότητα στην Κύπρο. Ο Αρχηγός της Αστυνομίας περηφα-
νευόταν, μάλιστα, ότι κατάφερε να λειτουργεί το αστυνομικό σώμα σε 
πολύ αναπτυγμένα επίπεδα. Οι τελευταίες εξελίξεις αποδεικνύουν ότι 
είναι πάρα πολύ καλοί στα λόγια, στα επικοινωνιακά παιγνίδια, αλλά 
στην ουσία, όχι μόνο παίρνουν απροβίβαστο, είναι κοντά στο μηδέν.  

Για άλλη μια φορά σας είδαμε να επισκέπτεστε το Δίκτυο Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης ή βλέπουμε οργανωμένους φορείς να φροντί-
ζουν να απαλύνουν τον πόνο οικογενειών, ενόψει του Πάσχα. Τελικά 
το «θαύμα» στην οικονομία που ψηλαφούσε ο Πρόεδρος, οι διακη-
ρύξεις για έξοδο στις αγορές και ομόλογα, η ανάπτυξη είναι μόνο 
για εσωτερική κατανάλωση;  

Αποδεικνύεται περίτρανα από την ίδια την κατάσταση στην κοινωνία, 
πως το περιβόητο success story ήταν κι αυτό ένας μύθος. Ένα επικοι-
νωνιακό κατασκεύασμα της κυβέρνησης Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ. Είναι προ-
φανές ότι τα προβλήματα παραμένουν. Η Κύπρος είναι πρωταθλήτρια 
στην ΕΕ στον τομέα της αύξησης του χάσματος, μεταξύ των λίγων πλου-
σίων και όλων των υπολοίπων. Τα κέρδη το 2018 είχαν αύξηση 2% στο 
ΑΕΠ της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ οι μισθοί είχαν μείωση 4,3%. Αυ-
ξήθηκαν τα κέρδη, μειώθηκαν οι μισθοί σε τόσο σημαντικό βαθμό. Ακόμα, 
είμαστε η τρίτη χώρα σε μέγεθος δημοσίου χρέους. 102,5%. Ο κ. Αβέρωφ 
Νεοφύτου παραδέχθηκε πριν μερικές ημέρες ότι επί Δημήτρη Χριστόφια 
το δημόσιο χρέος ήταν 80% και τώρα έχει πάει στο 102,5%. Και υπάρχουν 
και άλλα συγκλονιστικά στοιχεία. Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 230 χι-
λιάδες συμπατριώτες μας που ζουν στο όριο ή κάτω από το όριο της 
φτώχειας. Το 1/3 των νέων ανθρώπων ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. 
Οι νέοι υποχρεώνονται να ζουν με τις οικογένειές τους, γιατί δεν μπορούν 
ούτε να αποκτήσουν ούτε να ενοικιάσουν σπίτι. Και αυτό οφείλεται στους 
μισθούς των 700 και 800 ευρώ. Κι έχει το θράσος ο Υπουργός Οικονομι-
κών, γιατί περί θράσους πρόκειται, να λέει ότι ευθύνονται οι νέοι για την 
αύξηση των ενοικίων γιατί δεν κτίζουν σπίτια…  

Κι ασφαλώς τα δίκτυα αλληλεγγύης δεν μπορούν να ικανοποι-
ήσουν τις ανάγκες…  

Εμείς πήγαμε στο Λαϊκό Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και δώσαμε 
τη δική μας συμβολική εισφορά. Δυόμισι χιλιάδες ευρώ. Αυτή η εισφορά 
δεν είναι αρκετή για να ικανοποιήσεις τις ανάγκες του κόσμου. Το Λαϊκό 
Δίκτυο θα εξυπηρετήσει χίλια άτομα παγκύπρια. Υπάρχουν πολλές άλλες 
χιλιάδες συμπατριωτών μας που έχουν ανάγκη τη στήριξη της πολιτείας. 
Χρειάζεται, λοιπόν, το κράτος να εκπονήσει μια ολοκληρωμένη κοινωνική 
πολιτική και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εξαντλείται στο Ελάχιστο 
Εγγυημένο Εισόδημα ή στις διάφορες χορηγίες. Μόνο με τη διαμόρφωση 

ολοκληρωμένης κοινωνικής πολιτικής θα μπορέσουμε να αντιμετωπί-
σουμε όλα αυτά τα προβλήματα.  

Ενώπιον μιας νέας σοβαρής κρίσης στην Παιδεία βρισκόμαστε 
και πάλι. Ηθελημένα οδηγεί τη δημόσια παιδεία στην απαξίωση η 
κυβέρνηση;  

Δεν ξέρω αν το πράττει ηθελημένα ή άθελά της, αλλά είναι γεγονός ότι 
αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει κατ’ επανάληψη ότι ενδιαφέρεται πε-
ρισσότερο για τα ιδιωτικά συμφέροντα και λιγότερο για το δημόσιο συμ-
φέρον. Ως εκ τούτου, δεν θα εκπλαγώ εάν όντως πίσω από το μυαλό κά-
ποιων είναι η εξυπηρέτηση των ιδιωτικών συμφερόντων, η οποία περνά 
μέσα από την απαξίωση του δημοσίου σχολείου. Εκείνο όμως που 

μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι δυστυχώς αυτή η κυβέρνηση έχει 
πολύ λανθασμένες προτεραιότητες σε ό,τι αφορά τη μεταρρύθμιση της 
Παιδείας. Αντί να δώσει έμφαση στο να έχουμε ένα σύγχρονο σχολείο, 
με ανθρώπινο πρόσωπο, το οποίο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της 
εποχής μας, να είναι αντάξιο των ευρωπαϊκών οραματισμών, μας επι-
στρέφει σε ένα συντηρητικό σχολείο που αντί να μαθαίνει τους μαθητές 
να σκέφτονται, τους μαθαίνει να παπαγαλίζουν.  

Το νερό μπήκε ήδη στο αυλάκι και το ΓεΣΥ προχωρεί προς την 
εφαρμογή του. Τι σας ανησυχεί; Πιστεύετε πως και μετά τον Ιούνιο 
η σύμπνοια που παρατηρείται σήμερα, ανάμεσα στις πολιτικές δυ-
νάμεις, θα συνεχίσει;  

Είναι θετικό το γεγονός ότι υπάρχει πλέον μια μεγαλύτερη συμμετοχή 
στο Γενικό Σύστημα Υγείας. Αυτό δεν προσφέρεται για πανηγυρισμούς. 
Τα προβλήματα είναι μπροστά μας. Και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να 
τα αντιμετωπίσουμε. Πολύ φοβάμαι ότι η κυβέρνηση Αναστασιάδη και ο 
ΔΗΣΥ δεν έχουν αποδείξει ακόμα την προσήλωσή τους στο σύστημα 
υγείας όπως έχει εγκριθεί ομόφωνα από τη Βουλή. Δεν έχουν αποδείξει 
ότι είναι ικανοί να προχωρήσουν στην υλοποίησή του, επιλύοντας όλα τα 
προβλήματα που θα εμφανίζονται στην πορεία εφαρμογής. Χρειάζεται 
να είμαστε όλοι σε εγρήγορση και να ανησυχούμε, να βελτιώνουμε τα 
πράγματα, έχοντας ως στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του ασθενή.  

Ένα συνεργατικό ίδρυμα οδηγήθηκε στο κλείσιμο με τις ευθύνες 
αυταπόδεικτες. Ωστόσο, το πόρισμα απαξιώνεται από αυτούς στους 
οποίους επιρρίπτονται ευθύνες. Μήπως και το ΑΚΕΛ «εκμεταλλεύε-
ται» το λαϊκό αίσθημα, όπως σας κατηγόρησαν, κι επιμένει στις ευ-
θύνες των κυβερνώντων;  

Έχουμε παρακολουθήσει τραγελαφικές τοποθετήσεις και συμπεριφορές 
γύρω από αυτό το θέμα. Δεν γίνεται να λέει κάποιος σέβομαι το πόρισμα 
της Ερευνητικής Επιτροπής και όλη η επιχειρηματολογία που αναπτύσσει 
στη συνέχεια, ουσιαστικά να το υποσκάπτει. Αυτό έπραξε και η κυβέρνηση 
και ο ΔΗΣΥ. Η Ερευνητική Επιτροπή στο πόρισμά της κατονομάζει υπεύ-
θυνους και ευθύνες. Και ποινικές και άλλες. Και πρέπει να γίνει περαιτέρω 
διερεύνηση. Αυτά λέει και το ΑΚΕΛ. Και το ΑΚΕΛ λέει ακόμα πως πρέπει 
να προστατευθούν τα περιουσιακά στοιχεία του Συνεργατισμού. Και όχι 
να εξανεμιστούν σε εξευτελιστικές τιμές και να δοθούν σε ιδιωτικά χέρια.  

Ποιο το διακύβευμα των ευρωπαϊκών εκλογών για το ΑΚΕΛ, την 
Κύπρο, αλλά και την Ευρώπη γενικά;  

Η ΕΕ στρατιωτικοποιείται. Αναπτύσσει συνεργασία με το ΝΑΤΟ. Αυτή 
τη στιγμή, ο προϋπολογισμός για τις αμυντικές δαπάνες είναι 13,5 δισε-
κατομμύρια ευρώ. Κι ανά πάσα στιγμή μπορεί να τριπλασιαστεί. Πόσα 
προβλήματα, αλήθεια, θα είχαν επιλυθεί αν αυτά τα δισεκατομμύρια πα-
ραχωρούνταν για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής; Η ΕΕ συμμετέχει ή 
μέχρι πρόσφατα συμμετείχε μαζί με το ΝΑΤΟ σε κάποιες πολεμικές επι-
χειρήσεις, δημιουργώντας τεράστια κύματα μεταναστών. Και για το με-
ταναστευτικό δίνει άλλα δισεκατομμύρια για να το αντιμετωπίσει. Και δεν 
το αντιμετωπίζει καθολικά και με δίκαιο τρόπο για όλες τις χώρες. Το 
βάρος του μεταναστευτικού κύματος το σηκώνουν λίγες χώρες. Η Ελλάδα, 
κατά κύριο λόγο, η Ιταλία και η Κύπρος. Δεν έγινε μία κατανομή των με-
ταναστών σε όλες τις χώρες της ΕΕ με βάση τις δυνατότητες ή τις συν-
θήκες. 

Οι πολιτικές που ακολουθούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα 
τις τελευταίες δεκαετίες, έχουν οδηγήσει και την ίδια την ΕΕ, αλλά και την 
Κύπρο, σε ένα αδιέξοδο. Στα θέματα κοινωνικής πολιτικής, υπάρχει ένα 
μεγάλο πισωγύρισμα. Με αποτέλεσμα, αυτή τη στιγμή να έχουμε εκα-
τομμύρια ανέργους στην ΕΕ, εκατομμύρια να ζουν ή να βρίσκονται κοντά 
στο όριο της φτώχειας. Στοιχεία τα οποία είναι πολύ ανησυχητικά. Κατ’ 
αναλογία είναι και η κατάσταση στην Κύπρο. Την ίδια στιγμή δεν βλέπουμε 
να υπάρχει ευαισθησία σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των προβλημάτων 
των πολλών. Όλες οι πολιτικές που προωθούνται, στοχεύουν στην εξυ-
πηρέτηση των συμφερόντων των λίγων. Η τραπεζική ένωση με τον 
τρόπο που αναπτύσσεται, η διαχείριση θεμάτων που έχουν να κάνουν 
με τα εργασιακά ζητήματα, με θέματα που αφορούν συλλογικές συμβάσεις 
κ.α. στοχεύουν στην εξυπηρέτηση των λίγων. Χρειάζεται, λοιπόν, σε 
αυτές τις ευρωπαϊκές εκλογές να πάει ένα ισχυρό μήνυμα και στην Ευ-

ρώπη και στην Κύπρο: Ότι δεν μπορεί να συνεχιστούν αυτές οι πολιτικές. 
Να πούμε φτάνει ως εδώ. Ότι πρέπει να αλλάξουν κατεύθυνση οι πολιτικές 
που προωθούνται και στην Ευρώπη, αλλά και εδώ στην Κύπρο.  

Και αυτό είναι ένα μήνυμα καθολικό…  
Αυτό κατά την άποψή μας είναι το πιο σημαντικό μήνυμα που πρέπει 

να σταλεί σε αυτές τις ευρωεκλογές. Για να σταλεί αυτό το μήνυμα πρέπει 
να ενισχυθούν εκείνοι οι οποίοι αντιμάχονται αυτές τις πολιτικές. Κι αυτοί 
βρίσκονται στον εκλογικό συνδυασμό του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις. 
Είναι το ΑΚΕΛ που διαχρονικά τάσσεται απέναντι από αυτές τις αντιλαϊκές 
πολιτικές. 

Ο κ. Αβέρωφ Νεοφύτου επιχειρεί να περάσει το μήνυμα ότι πρέπει να 
υποστηριχτούν εκείνοι οι οποίοι θέλουν την Ευρώπη. Εμείς θέλουμε την 
Ευρώπη. Όχι όμως αυτή την Ευρώπη που εκπροσωπεί και εκφράζει το 
Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και ο ΔΗΣΥ. Ποιες πολιτικές ακολουθούνται 
από τους ομοϊδεάτες του κ. Νεοφύτου; Στην Ουγγαρία ο κ. Όρμπαν επι-
βάλλει πρόστιμο στους άστεγους γιατί κοιμούνται στα παγκάκια. Στην 
Αυστρία, ο ομοϊδεάτης του κ. Νεοφύτου κατάργησε το 8ωρο. Οι εργαζό-
μενοι εργάζονται 12 ώρες την εβδομάδα. Αυτό είναι το όραμά τους για 
την ΕΕ; Μια ΕΕ που να συμμετέχει σε πολέμους, να προωθεί την αδικία 
αντί την κοινωνική δικαιοσύνη; Μια ΕΕ η οποία να δημιουργεί άστεγους, 
ανέργους και φτωχούς; Εμείς δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό 
μας. Δεν είναι αυτή την ΕΕ που θέλουμε. Θέλουμε μιαν άλλη Ευρώπη.  

Και εμφανίζονται πολιτικές που διευκολύνουν τη δημιουργία και 
εξάπλωση ναζιστικών, ακροδεξιών και λαϊκίστικων οργανώσεων…  

Ακριβώς. Εμείς θέλουμε μια Ευρώπη της ειρήνης και της δικαιοσύνης, 
που να σέβεται το διεθνές δίκαιο και να μην επεμβαίνει στα εσωτερικά 
καμιάς χώρας. Θέλουμε την Ευρώπη που θα κατοχυρώνει τα εργασιακά, 
τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα. Την Ευρώπη που θα αγωνίζεται 
για την εξάλειψη της φτώχειας, την προστασία του περιβάλλοντος, την 
προώθηση του πολιτισμού. Αυτή την Ευρώπη θέλουμε.  

Και ποιο το μήνυμα του ευρωψηφοδελτίου του ΑΚΕΛ;  
Έχουμε, κατά γενική ομολογία, το πιο αντιπροσωπευτικό και ολοκλη-

ρωμένο ψηφοδέλτιο. Έχουμε ανθρώπους με εμπειρίες και ικανότητες 
και νέους ανθρώπους με κατάρτιση και ικανότητες που μπορούν να προ-
σφέρουν επάξια όλοι εάν και εφόσον εκλεγούν στο Ευρωκοινοβούλιο. 
Στο ψηφοδέλτιό μας έχουμε συμπεριλάβει και έναν Τ/κ συμπατριώτη 
μας. Και όχι τυχαία. Και θέλω να ξεκαθαρίσω πως ο Νιαζί Κιζίλγιουρεκ, 
δεν εκπροσωπεί την τ/κ κοινότητα. Η συμπερίληψή του στο ψηφοδέλτιό 
μας έχει ως στόχο να στείλει ένα μήνυμα: Ότι είναι ψέμα αυτό που καλ-
λιεργείται στην κοινή γνώμη και, ναι, Ε/κ και Τ/κ δεν έχουμε τίποτε να χω-
ρίσουμε. Μπορούμε να συμβιώσουμε. Μπορούμε να συνεργαστούμε 
για την προώθηση κοινών στόχων και κοινών επιδιώξεων. 

Είναι υποχρέωσή μας να συνεργαστούμε για να επανενώσουμε την 
κοινή μας πατρίδα.  

Οι κυβερνώντες εναποθέτουν τις ελπίδες μας στις ΗΠΑ  
Γιατί κατηγορείτε την κυβέρνηση για δογματική και μονοδιάστατη εξω-

τερική πολιτική και για παράδοση της Κύπρου στους επιθετικούς στρα-
τηγικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ στην περιοχή μας; Στην Κίνα πήγε ο 
Πρόεδρος μόλις αυτές τις μέρες, στο Πεκίνο είδε και τον Πούτιν… 

Και στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής οι κυβερνώντες αναλώνονται 
σε επικοινωνιακά τεχνάσματα. Λόγια, λόγια πολλά. Η πράξη εντελώς 
διαφορετική. Ένα παράδειγμα θα φέρω για να αποδείξω του λόγου το 
αληθές. Θριαμβολόγησε η κυβέρνηση για το νομοσχέδιο Μενέντες – 
Ρούπιο, το οποίο στοχεύει στην άρση του εμπάργκο στην πώληση όπλων 
από τις ΗΠΑ και στην Κύπρο. Μάλιστα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, με 
περισσό θράσος βγήκε δημόσια να μας πει πως αυτό το νομοσχέδιο δεν 
στρέφεται κανενός άλλου. Μια απλή ανάγνωση του νομοσχεδίου θα 
πείσει ακριβώς για το αντίθετο. Αυτό το νομοσχέδιο προωθείται για να 
κάνει κάτι, το οποίο έπρεπε να είναι αυτονόητο. Έγινε εισβολή από την 
Τουρκία στην Κύπρο και οι ΗΠΑ τιμώρησαν την Κύπρο, θέτοντας εμπάρ-
γκο στην πώληση όπλων. Θεωρούμε ως μεγάλη χάρη κάτι που δεν 
έπρεπε να υφίσταται. Το χειρότερο όμως είναι το τι άλλο προνοεί αυτό το 
νομοσχέδιο. Πρώτα και κύρια λέει ότι πρέπει να καταγραφούν όλα τα 
ρωσικά συμφέροντα που υπάρχουν στην Κύπρο. Και να εξασφαλίσουμε 
ότι Κύπρος και Ελλάδα θα ξεφορτωθούν αυτά τα συμφέροντα. Ίσως σε 
αυτό το πλαίσιο να εντάσσεται και η προσπάθεια του ΥΠΟΙΚ να εξοφλήσει 
εδώ και τώρα το ρωσικό δάνειο. Εφαρμόζουν, δηλαδή, τις προσταγές 
του νομοσχεδίου πριν ακόμα εγκριθεί το νομοσχέδιο. Θέλουν να διώξουν 
τη Ρωσία, η οποία ήταν η χώρα που μας στήριξε την περίοδο της οικο-
νομικής κρίσης, είναι η χώρα η οποία μας στηρίζει στο Κυπριακό από 
θέσεις αρχών.  

Θεωρείτε ότι αυτό που προωθείται είναι να προσδεθεί η Κύπρος 
στις ΗΠΑ;  

Να πούμε τι άλλα λέει το νομοσχέδιο; Λέει ακόμα πως πρέπει να ξε-
φορτωθούμε όλον τον οπλισμό που υπάρχει και τον έχουμε αγοράσει 
από διάφορες χώρες και να εξοπλιστούμε με αμερικάνικα όπλα. Κατάλαβε 
κάποιος πόσα χρήματα απαιτούνται για να αγοράσουμε όλο τον οπλισμό 
μας από τις ΗΠΑ; Και τώρα η προτεραιότητά μας είναι να αγοράζουμε 
όπλα ή να λύσουμε το Κυπριακό και να μετατρέψουμε την Κύπρο σε γέ-
φυρα συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή; Λέει ακόμα το νομοσχέδιο 
πως η Κύπρος έχει την υποχρέωση να υποβάλει αίτηση για ένταξη στο 
νατοϊκό πρόγραμμα Συνεταιρισμός για την Ειρήνη. Θέλουν να μας δέσουν 
στο άρμα του ΝΑΤΟ. Και το τελευταίο που λέει το νομοσχέδιο -κι εδώ 
είναι τεράστιες οι ευθύνες του Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος διατυ-
μπάνιζε πως θα ετοιμάσει μια νέα στρατηγική για τα θέματα εθνικής 
ασφάλειας- είναι πως οι ΗΠΑ μάς βοήθησαν στη διαμόρφωση στρατηγι-
κής για την εθνική ασφάλεια. Εναποθέσαμε στις ΗΠΑ, δηλαδή, τις ελπίδες 
μας για να χαράξουμε μια εθνική στρατηγική για τα θέματα ασφάλειας. 
Απαράδεκτα πράγματα. Απομονώνουν την Κύπρο από τα υπόλοιπα 
μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας και τη δένουν στο άρμα των ΗΠΑ, εάν 
και εφόσον αυτό το νομοσχέδιο εγκριθεί από τους Αμερικανούς. Αντί, 
λοιπόν, να πανηγυρίζει η κυβέρνηση, θα έπρεπε να λέει αυτές τις αλήθειες 
στον κόσμο. Και είμαι βέβαιος πως άμα το μάθει ο κόσμος θα αντιδράσει 
σε αυτές τις μεθοδεύσεις. Αυτό το νομοσχέδιο ίσως να αποδεικνύει και 
γιατί ο κ. Αναστασιάδης συμπεριφέρεται τόσο στο Κυπριακό όσο και στα 
ενεργειακά με την αλαζονεία και τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται.



George MIchaelides

Με... σφυριά του Μικαΐλ 

Αντόνιο, η Γουέστ Χαμ 

επιβλήθηκε 1-0 της Τότεναμ για 

την 36η αγωνιστική της Πρέμιερ 

Λιγκ κι έγινε η πρώτη ομάδα 

που περνάει με νίκη από το νέο 

γήπεδο των «σπιρουνιών»! 

Κακό αποτέλεσμα και ανησυχη-

τική εμφάνιση από πλευράς 

ομάδας του Ποτσετίνο,     

Παιχνίδι με καλό ρυθμό, με 

απειλές και για τις δύο εστίες 

και τους τερματοφύλακες σε 

εγρήγορση. Σε ακόμα ένα ματς 

στο νέο της «σπίτι», η Τότεναμ, 

έχοντας να σκεφτεί και τον προ-

σεχή πρώτο ημιτελικό του Τσά-

μπιονς Λιγκ με τον Άγιαξ, τα 

βρήκε σκούρα απέναντι στη 

Γουέστ Χαμ. Αν και αρχικά οι 

φιλοξενούμενοι έδειχναν να 

υποχωρούν και ν' αφήνουν το 

χώρο του κέντρου στους παί-

κτες του Ποτσετίνο, σταδιακά 

έδειξαν ότι ήταν κι εκείνοι στο 

ματς. Κυρίως από μακρινές 

αποστάσεις οι ευκαιρίες για 

γκολ, μεγάλη απόκρουση του 

Φαμπιάνσκι στο 36' σε γυριστό 

του Έρικσεν μέσα από την πε-

ριοχή, οι Φρέντρικς και Άντερ-

σον ανησύχησαν τον Γιορίς. 

Σημαντική επέμβαση του Γάλ-

λου πορτιέρε σε σουτ που κό-

ντραρε λίγο πριν το ημίχρονο 

και χρειάστηκε διπλή προσπά-

θεια για ν' αποφευχθεί το γκολ.  

Το μεσημέρι δεν εξελισσόταν 

καθόλου καλά για την Τότεναμ 

που μπήκε... υπνωτισμένη και 

προβληματική στο γήπεδο για 

το δεύτερο ημίχρονο. Η ομάδα 

του Πελεγκρίνι ήταν αρκετά πιο 

σοβαρή, έμοιαζε ικανή να κάνει 

τη ζημιά, ο Ποτσετίνο έβγαλε 

τον Λούκας Μόουρα μήπως και 

αποτελέσει μεγαλύτερη απειλή 

ο Γιορέντε επιθετικά, όμως, η 

ομάδα του δέχθηκε γκολ. Μάλι-

στα, αυτό ήταν το πρώτο από 

αντίπαλο στο νέο γήπεδο! Στο 

67ο λεπτό, ο Αρναούτοβιτς από 

πλάγια έκανε την ψηλή μπαλιά 

στην περιοχή κι εκεί ο Αντόνιο 

κοντρόλαρε και σούταρε δυ-

νατά μη αφήνοντας περιθώρια 

στους Σάντσες και Γιορίς, γρά-

φοντας το 1-0. Αυτό ήταν και το 

αποτέλεσμα της αναμέτρησης, 

αφού η Τότεναμ παρουσίασε 

σημάδια αδυναμίας στο δημι-

ουργικό κομμάτι, δίχως διάθεση 

και δίχως πολλές δυνάμεις για 

ν' αποσοβήσει την ήττα. Τα 

«σφυριά» θα μπορούσαν κυ-

ρίως στο 81' με ένα δυνατό 

σουτ του Μικαΐλ Αντόνιο και στο 

86' με τον Ντιόπ να ηρεμήσει 

πριν το σφύριγμα της λήξης, 

δεν ήταν αποτελεσματική, όμως 

δεν επηρέασε σε κάτι την κατά-

κτηση των τριών βαθμών. Στο 

φινάλε, ο Μπαλμπουένα έσωσε 

πάνω στη γραμμή μια κεφαλιά 

του Γιάνσεν που από το που-

θενά πήγε να γίνει ήρωας, αλλά 

δεν ήταν γραφτό του τελικά... 

Οι συνθέσεις των δύο ομά-

δων: 

Τότεναμ: Γιορίς, Φόιτ, Σά-

ντσες, Αλντερβάιρελντ, Ντέι-

βις, Ντάιερ, Έρικσεν, Ρόους 

(77' Γιάνσεν), Άλι (85' Γουα-

νιάμα), Λούκας Μόουρα (66' 

Γιορέντε), Σον 

Γουέστ Χαμ: Φαμπιάνσκι, 

Φρέντρικς, Μπαλμπουένα, 

Ντιόπ, Μαζουακού, Ράις, Αντό-

νιο, Νομπλ (85' Ογκμπόνα), 

Σνόντγκρας (77' Ομπιάνγκ), 

Φελίπε Άντερσον, Αρναούτο-

βιτς (80' Πέρεθ)

Πρώτο... μπαμ στο νέο γήπεδο της Τότεναμ 

Με το τέρμα του Σέρχιο 

Αγουέρο στο 63ο λεπτό 

ξεπέρασε η Μάντσεστερ Σίτι με 

σκορ 1-0 το εμπόδιο της 

Μπέρνλι στο «Τερφ Μουρ» για 

την 36η αγωνιστική της Πρέμιερ 

Λιγκ. 

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρ-

ντιόλα ξεπέρασε τη Λίβερπουλ 

(91 β.) και πέρασε ξανά στην 

πρώτη θέση του βαθμολογικού 

πίνακα φτάνοντας του 92 βαθ-

μούς. Ζητούμενο πλέον το 2/2 

με Λέστερ (Εντός – 6/5) και 

Μπράιτον (Εκτός – 12/5) για να 

στεφθεί πρωταθλήτρια Αγγλίας 

για δεύτερη συνεχόμενη χρο-

νιά. 

Το συγκρότημα του Σον Ντάις 

κατάφερε στο μεγαλύτερο 

μέρος των πρώτων 45 λεπτών 

να κρατήσει τους «πολίτες» μα-

κριά από την εστία της ενώ 

πλησίασε η ίδια στο γκολ με τον 

Έντερσον να προλαβαίνει τον 

Γουντ που ετοιμαζόταν να ανοί-

ξει το σκορ από θέση τετ-α-τετ. 

Οι φιλοξενούμενοι απείλησαν 

με τα καθυστερημένα τελει-

ώματα των Μπερνάρντο (28’) 

και Νταβίντ Σίλβα (33’) ενώ το 

σουτ του Αγουέρο στο 40ο 

λεπτό πέρασε λίγο άουτ. 

Με την έναρξη του δευτέρου 

ημιχρόνου οι πρωταθλητές Αγ-

γλίας ζήτησαν πέναλτι, με τον 

Μπαρνς να σταματά με το χέρι 

το σουτ που επιχείρησε ο Μπ. 

Σίλβα στο 49ο λεπτό! Ο Πολ 

Τίρνι δεν είδε την παράβαση 

αλλά το γκολ για τους «cit-

izens» ήρθε στο 63ο λεπτό! Ο 

Μπ. Σίλβα είδε τον Αγουέρο 

μέσα στην περιοχή, ο Αργεντι-

νός κατέβασε, γύρισε, σούταρε 

και άνοιξε το σκορ, αφού η 

μπάλα είχε περάσει τη γραμμή 

όταν ο Λόουτον έσπευσε να 

απομακρύνει. 

Τελευταία αξιόλογη στιγμή 

του ματς η τεράστια χαμένη ευ-

καιρία του Γκαμπριέλ Ζεσούς 

στο 75ο λεπτό, με τον Βραζι-

λιάνο να σουτάρει προ κενής 

εστίας και τον Μι να σταματά 

την προσπάθεια πάνω στη 

γραμμή της εστίας.

Ακόμη πιο κοντά στον τίτλο η Σίτι!

Όλο και περισσότερο βάζει 

τα χέρια της και βγάζει τα 

μάτια της η Άρσεναλ σε ό,τι 

αφορά την πρώτη τετράδα της 

Πρέμιερ Λιγκ. Τρίτη διαδοχική 

ήττα για τους «κανονιέρηδες» 

το τελευταίο διάστημα, αφού, η 

Λέστερ φρόντισε να εκμεταλ-

λευτεί το αριθμητικό της πλεο-

νέκτημα από το 36' 

(αποβλήθηκε ο Μέιτλαντ – 

Νάιλς) και να πάρει τη νίκη με 

σκορ 3-0.   

Σαν σε συνέχεια της εικόνας 

που παρουσίασε μεσοβδό-

μαδα κόντρα στη Γουλβς, η 

Άρσεναλ έγινε... παιχνιδάκι για 

τη Λέστερ που εξ αρχής είχε το 

ρόλο του αφεντικού στην ανα-

μέτρηση. Οι «αλεπούδες» με 

τους Σιντουρί και Μάντισον 

ένωναν εξαιρετικά τη μεσαία 

γραμμή με την επίθεση κι εκεί 

ο Βάρντι επιχειρούσε με τις κι-

νήσεις του να προκαλέσει μπε-

λάδες για την εστία του Λένο. 

Ο Γερμανός τερματοφύλακας 

απομάκρυνε εντυπωσιακά μια 

δυνατή κεφαλιά του Εντιντί στο 

29', απάντησε ο Ομπαμε-

γιάνγκ με πλασέ που έφυγε 

άουτ απέναντι από τον Σμάι-

χελ στο 35', όμως, όλα έγιναν 

πολύ δύσκολα για τους Λον-

δρέζους στο 36ο λεπτό. Ο Μέι-

τλαντ – Νάιλς είδε δεύτερη 

κίτρινη για μαρκάρισμα στον 

Μάντισον και οι «κανονιέρη-

δες» συνέχισαν με δέκα. 

Το παιχνίδι στο δεύτερο ημί-

χρονο ήταν πλέον παράσταση 

για έναν ρόλο από τη στιγμή 

που η ομάδα του Μπρένταν 

Ρότζερς δεν ήθελε σε καμία 

περίπτωση ν' αφήσει ανεκμε-

τάλλευτη την περίσταση με το 

αριθμητικό αβαντάζ έναντι των 

Λονδρέζων. Έτσι, ο Μάντισον 

στο 59o λεπτό έκανε τη σέ-

ντρα για την κίνηση του Τίλε-

μανς στην καρδιά της 

περιοχής της Άρσεναλ και ο 

Βέλγος με κεφαλιά έγραψε το 

1-0! Στο 86ο λεπτό, η άμυνα 

της Άρσεναλ εκτέθηκε γι' 

ακόμα μια φορά, με το γέμι-

σμα του Σμάιχελ να φτάνει 

στον Βάρντι, που ανάμεσα 

από Κοσιελνί και Παπασταθό-

πουλο έκανε τη λόμπα πάνω 

από τον Λένο, η μπάλα βρήκε 

στο οριζόντιο δοκάρι και στην 

επαναφορά με κεφαλιά ο Άγ-

γλος στράικερ διαμόρφωσε το 

2-0, για να πετύχει στο 90' + 4' 

και το τρίτο γκολ με πλασέ 

από ασίστ του Ρικάρντο Πε-

ρέιρα όταν πλέον στα μετόπι-

σθεν της Άρσεναλ... είχαν 

παραδώσει τα όπλα. 

Χαρακίρι η Άρσεναλ 

Με σκορ 1-1 ολοκληρώθηκε 

το ματς του «Ολντ Τρά-

φορντ» ανάμεσα σε Μάντσε-

στερ Γιουνάιτεντ και Τσέλσι για 

την 36η αγωνιστική. Το σκορ 

άνοιξε ο Χουάν Μάτα (11’) πριν 

ο Μάρκος Αλόνσο (44’) ισοφα-

ρίσει εκμεταλλευόμενος- ένα 

ακόμη- τραγικό λάθος του Ντα-

βίντ Ντε Χέα.  

Η Τσέλσι «κάθεται» τη δεδο-

μένη χρονική στιγμή στην 4η 

θέση με 68 βαθμούς και σε 

απόσταση +2 από την 5η Άρσε-

ναλ που μετρά 66.   

Για τη Γιουνάιτεντ το σημε-

ρινό αποτέλεσμα μπορεί να χα-

ρακτηριστεί καταδικαστικό για 

το στόχο της τετράδας, αφού οι 

«κόκκινοι διάβολοι» παραμέ-

νουν στην 6η θέση με 65 βαθ-

μούς και τίποτα πλέον δεν 

εξαρτάται μονάχα από τα απο-

τελέσματα που θα φέρουν στα 

εναπομείναντα δύο παιχνίδια οι 

παίκτες του Όλε Γκούναρ Σόλ-

σκιερ. 

Το ματς 

Η πρώτη καλή στιγμή για 

τους γηπεδούχους καταγρά-

φηκε στο 4ο μόλις λεπτό. Ο 

Λουκάκου υποδέχτηκε υπέροχα 

την μακρινή μπαλιά του Σο 

αλλά το τελείωμά του σταμά-

τησε στα χέρια του Κέπα. 

Στη δεύτερη επίσκεψη των 

«κόκκινων διαβόλων» στα αντί-

παλα καρέ ήρθε και το πρώτο 

γκολ της συνάντησης. Έπειτα 

από όμορφο passing game και 

την μπαλιά-τρύπα του Λουκά-

κου, ο Σο σημάδεψε ολομόνα-

χος τον Μάτα και εκείνος άνοιξε 

το σκορ ανήμερα των 31ων γε-

νεθλίων του. 

Και αφού ο Μπαϊγί δεν κατά-

φερε να γράψει το 2-0  έπειτα 

από εκτέλεση κόρνερ του 

Γιανγκ στέλνοντας την μπάλα 

με κεφαλιά ελάχιστα εκατοστά 

μακριά από το στόχο (29’), ήρθε 

το 44ο λεπτό για να επέλθει 

ισορροπία στον φωτεινό πί-

νακα. 

Το μακρινό σουτ του Ρούντι-

γκερ ανάγκασε τον Ντε Χέα να 

υποπέσει σε ένα ακόμη λάθος 

τον τελευταίο καιρό, με αποτέ-

λεσμα ο Αλόνσο που ακολού-

θησε τη φάση να ισοφαρίσει με 

κοντινό πλασέ το οποίο κατέ-

ληξε στα δίχτυα με τη βοήθεια 

του δοκαριού. 

Στο δεύτερο μέρος η Τσέλσι 

ήταν αυτή που έδειχνε να ψά-

χνει με ορθολογικό τρόπο το 

δεύτερο γκολ ενώ ο Έρικ 

Μπαϊγί αντικαταστάθηκε από 

τον Ρόχο στο 71ο λεπτό λόγω 

προβλήματος τραυματισμού 

στο γόνατο που προκλήθηκε 

από μαρκάρισμα του Κόβασιτς. 

Η Γιουνάιτεντ έφτασε κοντά 

στο νικητήριο τέρμα μονάχα στο 

2ο λεπτό των καθυστερήσεων, 

με την κεφαλιά του Ρόχο να 

σταματά στο... κεφάλι του 

Πέδρο, ο οποίος είχε στηθεί στη 

γραμμή της εστίας του Κέπα 

έπειτα από εκτέλεση κόρνερ 

των γηπεδούχων. 

Στο 7ο λεπτό των καθυστερή-

σεων ο Ιγκουαΐν απώλεσε τερά-

στια ευκαιρία να χαρίσει το 

«διπλό» στην ομάδα του αλλά 

το πλασέ του Αργεντινού στα-

μάτησε πάνω στον Ντε Χέα.
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Ισοπαλία με «κερδισμένη» την Τσέλσι...
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H Σαλαμίνα στον τελικό 
Του Herts Senior County League Albany Final

Eκεί που της αξίζει έφτασε η 

κόκκινη θύελλα της Παροι-

κίας, η Σαλαμινάκκα όπως την 

αποκαλούν οι πιστοί της οπα-

δοί, αφού διέλυσε στα ημιτελικά 

την Belstone με 6-1. 

Τραβά ολοταχώς για τον τε-

λικό της Δευτέρας (Bank Holi-

day) 6 Μαΐου στις 3 το 

απόγευμα θα βρει στο δρόμο 

της την Jets Oxham jets FC. 

Ο αγώνας θα γίνει στο 

Colney Heath FC, 

The Recreation Ground, 

High Street, Colney Heath, 

AL4 ONE. 

Αυτό που λέμε πάντα!! 

Όλοι στο πλευρό της δικής 

μας ομάδας για να σηκώσουμε 

το βαρύτιμο Κύπελλο ανεβάζο-

ντας τις μετοχές του παροικια-

κού μας ποδοσφαίρου. 

Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζω-

ντανά από το Hellenic TV σε μια 

προσφορά του Σωματείου της 

Νέας Σαλαμίνας για να δώσει το 

δικαίωμα σε όλους να δουν το 

παιχνίδι. 

Δευτέρα 6 Μαΐου 2019 

στις 3μμ, στο Recreation 

Ground, 

High Street, Colney Heath, 

AL4 ONE.

Οι πρώην του Άγιαξ
Μια τετράδα που κάποτε τι-

μούσε τη φανέλα του 

Άγιαξ, συνάντησε ξανά ο Αί-

αντας στους ημιτελικούς του φε-

τινού Τσάμπιονς Λιγκ το βράδυ 

της Τρίτης.  

Οι Κρίστιαν Έρικσεν, Ντάβιν-

σον Σάντσες, Τόμπι Αλντερβάι-

ρελντ και Γιαν Βερτόνχεν έχουν 

παίξει με μεγάλη επιτυχία στον 

σύλλογο του Άμστερνταμ και 

πλέον κάνουν τη δική τους 

προσπάθεια να βρεθούν με την 

Τότεναμ στον τελικό του Τσά-

μπιονς Λιγκ.  

Ο Άγιαξ, δεν ξεχνάει την προ-

σφορά των τεσσάρων παικτών 

και έδειξε μέσω social media 

πως η σχέση τους θα διέπεται 

μόνο από αγάπη, αλλά μέχρι 

την ώρα έναρξης του πρώτου 

ημιτελικού. Από εκεί και πέρα, 

θα... φαγωθούν μεταξύ τους! 

Φέτος η Σαλαμίνα ήταν ακτύπητη σε όλα τα παιχνίδια

Τι κι αν είναι αναπληρωματικοί; Είναι πάντα στην πρώτη γραμμή

Γιώργος Γεωργίου, άξιος προπονητής οδηγά τη Σαλαμίνα 

σε επιτυχίες - δίπλα του ο Άντυ Κουρούσιης σφραγίδα  

                  εμπιστοσύνης για τη Σαλαμίνα

Ο Harrison Georgiou λίρα 

εκατό δεν είναι τυχαία που 

      τον αποκαλούν Μesi

Η Τότεναμ πλήρωσε το 

πρώτο κάκιστο ημίχρονο, 

ηττήθηκε εντός έδρας 1-0 από 

τον Άγιαξ και πλέον θα παίξει 

τα… ρέστα της στην Ολλανδία 

για την πρόκριση στον μεγάλο 

τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ!   

Το πράγμα… στράβωσε στο 

15’, όταν ο Φαν Ντε Μπεκ         

νίκησε με ψύχραιμο πλασέ τον 

Γιορίς, με τους Ολλανδούς να 

έχουν και άλλη καλή στιγμή 

στο 25’ για ακόμη ένα γκολ.  

Οι γηπεδούχοι ανέβασαν την 

απόδοσή τους στο δεύτερο 

ημίχρονο, πίεσαν, όμως καμία 

από τις προσπάθειές τους δεν 

είχε ευτυχή κατάληξη. Κακά       

τα ψέματα, σε ορισμένες περι-

πτώσεις είχαν και την τύχη στο 

πλευρό τους, όπως στο 79’ 

όταν η προσπάθεια του Νέρες 

χτύπησε στο δοκάρι του Γιορίς. 

Στα σημαντικά του αγώνα, ο 

τραυματισμός του Βερτόνχεν 

στο κεφάλι που ανάγκασε τον 

Ποτσετίνο να τον αντικαταστή-

σει στο 39’. 

Το ματς: 

Φάνηκε από τα πρώτα 

λεπτά. Τη στιγμή που ο Άγιαξ 

με περίσσιο… θράσος κατά-

φερε να κερδίσει τη μάχη του 

κέντρου και με τη γνωστή του 

– εξαιρετική ανάπτυξη να δημι-

ουργήσει τους πρώτους κινδύ-

νους. Από τη μεριά της αν και 

μπροστά στο κοινό της η Τότε-

ναμ δεν μπόρεσε να ακολου-

θήσει το τέμπο των Ολλανδών 

και μοιραία στο 15’ πλήρωσε 

τα πολλά αμυντικά της προ-

βλήματα. 

Ο Ζίγιεκ με μία καταπληκτική 

κάθετη έβγαλε μόνο τον Φαν 

Ντε Μπεκ και εκείνος με          

ψύχραιμο πλασέ… πάγωσε το 

Λονδίνο! Υπήρξε μάλιστα και 

μια υποψία οφσάιντ, όμως το 

VAR έδωσε ξανά τη λύση. 

Οι αμυντικές ολιγωρίες των 

«σπιρουνιών» συνεχίστηκαν 

και δέκα λεπτά αργότερα         

γλίτωσε - από φάση καρμπόν- 

ακόμη ένα γκολ. Τα πράγματα 

έγιναν ακόμη χειρότερα όταν 

στο 39’ και έπειτα από σύγκ-

ρουση με τον Ονανά, ο Βερτόν-

χεν αναγκάστηκε να εγκαταλείψει 

το γήπεδο. Χωρίς Κέιν, χωρίς 

Σον και πλέον χωρίς Βερτόν-

χεν, η Τότεναμ έδειχνε να έχει 

σοβαρό πρόβλημα. 

Στο δεύτερο ημίχρονο οι       

γηπεδούχοι μπήκαν στον     

αγωνιστικό χώρο με περισσό-

τερο θάρρος και μάλιστα είχαν 

την πρώτη τους καλή στιγμή 

στο 51’ με τον Ντέλε Άλι. 

Σταδιακά ανέβαζαν την      

απόδοσή τους μέχρι που κατά-

φεραν να ισορροπήσουν στο 

κέντρο. Ο Άγιαξ αντιλήφθηκε 

ότι οι κίνδυνοι πλέον ήταν        

περισσότεροι και για αυτό       

επιχειρούσε σε κάθε ευκαιρία 

να ρίξει το τέμπο. 

Από το 70’ και μετά ο            

κόσμος της Τότεναμ… ανέλαβε 

δράση! Έβλεπε την προσπά-

θεια της ομάδας του και για 

αυτό συνέχισε να πουσάρει      

περισσότερο. Οι Λονδρέζοι πίε-

σαν στα εναπομείναντα λεπτά, 

δημιούργησαν επικίνδυνες κα-

ταστάσεις, όμως ο Άγιαξ- προ-

φανώς προετοιμασμένος για το 

πρέσινγκ- εστίασε στα αμυντικά 

του καθήκοντα και κατάφερε να 

κρατήσει την υπερπολύτιμη 

νίκη… μισό τελικό! Μάλιστα στο 

79’ λίγο έλειψε να… καθαρίσει 

την πρόκριση, όμως η προσπά-

θεια του Νέρες χτύπησε στο 

δοκάρι του Γιορίς. 

Οι συνθέσεις των δύο   

ομάδων: 

Tότεναμ: Γιορίς, Βερτόνχεν 

(39’ Σισοκό), Σάντσες, Αλντερ-

βάιρελντ, Ρόουζ (79’ Ντέιβις), 

Γουανιάμα, Έρικσεν, Τρίπιερ 

(80’ Φόιτ), Μόουρα, Γιορέντε, 

Άλι 

Άγιαξ: Ονανά, Βέλτμαν, Ντε 

Λιχτ, Μπλιντ, Ταλιαφίκο, Φαν 

ντε Μπεκ, Σον (65’ Μαζράουι), 

Ντε Γιονγκ, Ζίγιεκ (87’ Χούντε-

λααρ), Τάντιτς, Νέρες 

Η Τότεναμ θα παίξει τα ρέστα 

της στην Ολλανδία



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. 

ΜΑΪΟΣ 
5 Μαΐου (Κυριακή) 
• Χοροεσπερίδα ποδοσφαιρικής ομάδας Αγίου Παντελεήμονα Χάρ-
ροου,  25-29 Church Road, Stanmos Middx HA7 4AR, στις 7.00μμ. 
Είσοδος £50.  Για πληροφορίες τηλ. 020 8732 2833 και Δημοπρα-
σία κοσμικών στολιδιών. 
• Η Μουσική Παράσταση «Πάσχα της Ρωμηοσύνης» από τον Πο-
λιτιστικό Σύλλογο «Ρωμηοσύνη της Κύπρου» στο «Gracepoint 
Theatre», 161-169 Essex Road, Islington N1 2SN. Εισιτήριο £15. 
Για κρατήσεις και πληροφορίες τηλ. 020 7700 0021. 
9 Μαΐου (Πέμπτη) 
• Εκλογική Γενική Συνέλευση Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας 
ΗΒ, στην Κυπριακή Αδελφότητα, Britannia Road, London N12 
9RU, στις 7.30μμ. Καλούνται να παραστούν όλα τα μέλη της Ορ-
γάνωσης. 
9-18 Μαΐου (Πέμπτη-Σάββατο) 
Η Anna Connoly οργανώνει εκδρομή στις: Βιέννη, Βουδαπέστη, 
Πράγα, Αυστρία, Ουγγαρία και Τσεχία. Αναχώρηση από Hethrow, 
συνοδός και ξεναγός Έλληνας και με τη φροντίδα της Άννας 
Connoly. Τηλ. 0207231 2691, 07969 656 689. 
10 Μαΐου (Παρασκευή) 
• Μουσική εκδήλωση με παρουσίαση του μουσικού έργου το «Χαμό-
γελο της Τζοκόντας» του Μάνου Χατζηδάκη, στο χωλ της Εκκλησίας 
του Τιμίου Σταυρού και Αρχαγγέλου Μιχαήλ, Golders Green Road, 
London NW11 8HL στις 7.30μμ. Τιμή £10. Τηλ. 020 8455 7510. 
12 Μαΐου (Κυριακή) 
• Η ετήσια Γενική Συνέλευση Συνδέσμου Ριζοκαρπασιτών στην Κυ-
πριακή Αδελφότητα, Britannia Road, London N12 9RU, στις 3 μμ. 
Θα συζητηθούν πολλά θέματα που καθιστούν την παρουσία όλων 
των μελών απαραίτητη. Θα ακολουθήσει δεξίωση - σουβλάκια. 
16 Μαΐου (Πέμπτη) 
• Διάλεξη Ελεύθερου Πανεπιστημίου Ομογένειας Η.Β, με θέμα «Κυ-
πριακό Δίκαιο και Πρέξιτ». Εισηγητής ο αναπληρωτής καθηγητής Νι-
κήτας Χατζη Μιχαήλ, στην Κυπριακή Αδελφότητα, Britannia Road, 
London N12 9RU, στις 8.00μμ. Τηλ. 020 8445 7070 / 07956 849 094. 
19 Μαΐου (Κυριακή) 
• Η Πολιτιστική εκδήλωση για τα 50χρονα της ΚΕΑ στο East Barnet 
School, 5 Cheshunt Grove, East Barnet, Herts EN4 8PU, στις 4μμ. 
Είσοδος ελευθέρα. Τηλ. 020 8881 6952. 
26 Μαΐου (Κυριακή) 
• Λαμβάνουν χώρα οι Ευρωεκλογές 2019. Θα υπάρχουν εκλογικά 
κέντρα στο εξωτερικό. Εγγραφείτε στα εκλογικά κέντρα. Τελευταία 
μέρα υποβολής αιτήσεων 2 Απριλίου. Έχεις λόγο χρησιμοποίατον. 
Περισσότερες πληροφορίες τηλ. 07387 265 018 / 020 7124 4038. 

ΙΟΥΝΙΟΣ 
1,2 Ιουνίου (Σάββατο-Κυριακή) 
• Το Wine Festival της «Παροικιακής», στο Lee Valley Athletics 
Centre, 61 Meridian Way, London N9 0AR. Θα υπάρχει και πλού-
σιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Τραγουδά η Peggy Zina. Πληροφο-
ερίες τηλ. 07904 537 181 / www.cypriotwinefestival.com 
5 Ιουνίου (Τετάρτη) 
• Η παρουσίαση του Βιβλίου «Δακρύων Μνήμες» για τον ηρωομάρ-
τυρα της ΕΟΚΑ Γιαννάκη Στεφανίδη, στην Κυπριακή Αδελφότητα, 
Britannia Road, London N12 9RU, στις 7.30μμ. Συγγραφείς είναι ένας 
αριθμός ατόμων. Καλείσθε να παρακολουθήσετε την παρουσίαση. 

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. 
Στους Χρόνους 2005, 2011, 2019 
• Σ’ αυτούς τους χρόνους νικήτριες στους Παμβρετανικούς Διαγω-
νισμούς του BBC ONE για «Master Chef» ήσαν δυο Βρετανίδες 
και η Ειρήνη η Κρητικιά. Οι δυο Βρετανίδες τώρα έχουν το εστια-
τόριο τους και η Ειρήνη σκέφτεται να κάμει το ίδιο.

Antonis Antoniades

• Ιf it ain't broke, don't fix it. 
• Αν δεν είναι χαλασμένο, μην το διορθώσεις! 
Ερμηνεία: 

Να μη δημιουργούμε προβλήματα, όταν είναι όλα καλά. 

Η τάσις και χαιρεκακία, να κάνουμε εξυπνάδες, πως τα 

ξέρουμε όλα, φέρνουν κακά και αρνητικά αποτελέσματα.

Λόγια Νηστεμένα
Ειρήναρχος Στεφάνου

Θα κάνω λίγο υπομονή
Της Eύας Λυσάνδρου (Άγιος Ανδρόνικος)

Πέρασαν χρόνια και καιροί μα θα το αποφασίσω 

θα κάνω λίγο υπομονή και εγώ θα σας μιλήσω. 

Δεν απελπίζομαι, θα περιμένω. 

Θα διώξω τα σύννεφα απ’ την καρδιά μου 

και χωρίς κλάμα θα κοιμηθώ. 

Θα έλθει μια μέρα δεν το ξεχνώ. 

Γλυκοχάραμα θα με ξυπνήσει και ο έρωτάς μας θα αναστηθεί. 

Θα αναστηθεί με μιαν αγάπην και πάλι θάμαστε μαζί. 

Όσο ο καιρός περάσει θα κάνω λίγο υπομονή. 

Τα μάτια που εγώ έχω χάσει, να ξαναρχίσω απ’ την αρχή. 

Κι αν η μοίρα μάς έχει αδικήσει θα έχω πάλι υπομονή. 

Είναι το φως μες την καρδιά μου, και η ελπίδα του έρωτά μου. 

Στο όνειρο μου έλα να ιδείς πώς περνά η δύσκολη αυτή ζωή. 

Τη χαρά μου να ξανάβρω και ποτέ  να μην σε χάνω. 

Το καλό για να ελπίζω το μυαλό μου να ηρεμίζω.

Αν δεν αλλάξει ο Θεός, τους νόμους ΤΟΥ και σκεφτικό, 

σε τούτον τον πλανήτη, 

Mην περιμένεις αλλαγή, του λυτρωμού την χαραυγή, 

χαράς το καρδιοχτύπι! 

Εξάμερο εδούλεψε, μετά μάς εγκατέλειψε, 

όπως τους Ερημίτες, 

Eδώ να παιδευόμαστε, στο σύμπαν να πλανιόμαστε, 

σαν τους μετεωρίτες! 

Θυμίζει τον πατέρα μου, ήταν και μορφωμένος, 

όταν ρωτούσα κάτι-τι, σαν ήμουνα μικρό παιδί, 

φώναζε θυμωμένος! 

Να πας να μάθεις μόνος σου, παίδευσε το κεφάλι, 

με γνώσεις να αγωνιστείς, στα πόδια σου για να σταθείς, 

βράχος στη βιοπάλη! 

Μια ταχτική παράξενη, δεν την καταλαβαίνω, 

πώς γίνεται χωρίς σπουδή, βοήθεια κι ανατροφή, 

προς το καλό να βαίνω;! 

Μα είναι αλοφάνερο, να γίνουν μύρια λάθη, 

μέχρι να μάθω το σωστό, θα παιδευτώ, θα υποστώ, 

με πάθη, θά’χω μάθει! 

Αν δεν διορθώσεις συνταγή, τρόπο που μαγειρεύεις, 

άλλοι θα τρων και θα διψούν, άλλοι θα πίνουν, θα πεινούν, 

Και ΣΥ βοτάνι του βουνού, αιτίες θα γυρεύεις!!!

Παράξενη ταχτική
Του Ειρήναρχου Στεφάνου
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Χαρούμενοι Αλήτες (1958)  
ΠΕΜΠΤΗ 2 ΜΑΪΟΥ  22:25 Αισθηματική κωμωδία 

με τους Α. Βουγιουκλάκη, 

Θ.Βέγγο κ.ά. Δύο χαριτωμένοι 

κομπιναδόροι που αγωνίζο-

νται να επιβιώσουν, μπαίνουν 

κρυφά σε ένα θέατρο και γνω-

ρίζουν τον ηθοποιό Τώνη, ο 

οποίος είναι άστεγος. Τον κα-

λούν να μείνει μαζί τους. Ο Τώνης γνωρίζει στο 

σπίτι τους μια ορφανή κοπέλα, την Αννούλα.  
Από τα Αλώνια στα Σαλόνια (1972)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΜΑΪΟΥ  22:00 Κωμωδία με τους 

Δ. Στυλιανοπούλου, Ν. Ριζο κ.ά. Η Μαγδάλω εγκα-

ταλείπει το χωριό της και πάει στην Αθήνα έχοντας 

κάνει όρκο να γυρίσει πλούσια για να πάρει πίσω 

τα κτήματα του πατέρα της από ένα εκμεταλλευτή 

γαιοκτήμονα. Μετά την επιτυχία της στο λαϊκό τρα-

γούδι, μετατρέπεται σε «κυρία» και προσπαθεί να 

μάθει και να μιμηθεί τους καλούς τρόπους.   
Κάλιο Πέντε και στο Χέρι (1965)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΜΑΪΟΥ  23:20 Κωμωδία με τους 

Μ. Φωτόπουλο, Γ. Γκιωνάκη, Γ. Βασιλειάδου κ.ά. 

Οι κόρες ενός μπακάλη δυσανασχετούν στην προ-

σπάθεια του να τις παντρέψει με γαμπρούς της δι-

κής του επιλογής και με τη βοήθεια ενός θείου ο 

οποίος έρχεται ξαφνικά από την  Αμερική, προσπα-

θούν να ανατρέψουν καταστάσεις.  
Η Δημοκρατία του Νέφους (1983)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΜΑΪΟΥ  20:20 Κωμωδία με τους Κ. 

Βουτσά, Γ. Μυλωνά κ.ά. Ο Υπουργός Χωροταξίας 

μιας φανταστικής χώρας, η οποία μοιάζει καταπλη-

κτικά με την Ελλάδα της μεταπολίτευσης, κατα-

στρώνει σχέδιο αντιμετώπισης του νέφους.  
Ο Βιολιστής της Φάπας (1959)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΜΑΪΟΥ  21:40 Κωμωδία με τους Γ. 

Βογιατζή, Σπ. Βρανά κ.ά. Ένας εργένης βιολιτζής, 

ο οποίος ζει με την γεροντοκόρη αδελφή του, έχει 

τρομερή μανία με την καθαριότητα, ώσπου ο θεός 

του έρωτα τον κτυπά με το βέλος του... 
Απιστίες με Συνταγή Γιατρού (1988)  

KYΡIAKH 5 ΜΑΪΟΥ  21:00 Κωμωδία με τους Σ. 

Μουστάκα, Μ. Φαρμάκη κ.ά. 

Ο Μιχάλης εργάζεται στο λο-

γιστήριο μιας από τις μεγα-

λύτερες διαφημιστικές εται-

ρείες. Η γυναίκα του όμως 

ζηλεύει γιατί στο περιβάλλον 

της εργασίας του κυκλοφο-

ρούν πολλά μοντέλα. Τα 

πράγματα δυσκολεύουν 

όταν αναβαθμίζεται και δουλεύει καθημερινά με τα 

μοντέλα της επιχείρησης.  
Η Πρόκληση (1971)  

KYΡIAKH 5 ΜΑΪΟΥ  22:20 Κοινωνική ταινία με 

τους Ά. Φόνσου, Ε. Ανουσάκη, Έ. Ναθαναήλ, Α. 

Μπάρκουλη κ.ά. Ο Άγγελος ετοιμάζεται να φύγει 

για την Αυστραλία. Στον Πειραιά συναντά μια κο-

πέλα η οποία τον ερωτεύεται. Αυτή η νέα γνωριμία 

τού θυμίζει έντονα την παλιά του αγαπημένη, την 

οποία εγκατέλειψε επειδή ο πατέρας της δεν ήθελε 

ένας φτωχός νέος να έχει σχέση με την κόρη του. 
Κορίτσια στον Ήλιο (1968)  

ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΜΑΪΟΥ  21:45 Αισθηματική περιπέτεια 

με τους Γ. Βόγλη, Ά. Λόνπεργκ κ.ά. Ένας βοσκός 

θα θελήσει να δώσει μερικά αμύγδαλα σε μια 

όμορφη Αγγλίδα τουρίστρια. Αυτή θα παρεξηγήσει 

την ενέργειά του, θα φοβηθεί και θα αρχίσει να τρέ-

χει. Αυτός θα αρχίσει να τρέχει ξωπίσω της και σύ-

ντομα θα βρεθεί στη φυλακή κατηγορούμενος για 

απόπειρα βιασμού.  

Ο Περίεργος (1982)  
ΤΡΙΤΗ 7 ΜΑΪΟΥ  21:55 Κωμωδία με τους Στ. 

Ψάλτη, Κ. Φίνου, Μ. Φωτό-

πουλο κ.ά. Το ξενοδοχείο 

όπου δουλεύει ο Σίμος, αντι-

μετωπίζει προβλήματα, γιατί 

κάποιος σαμποτάρει την 

επιχείρηση. Αυτόν θέλει να 

ανακαλύψει η Μυρτώ, κόρη 

του ιδιοκτήτη. Κρατώντας 

μυστική την ταυτότητα της 

εργάζεται στη ρεσεψιόν. Από την πρώτη στιγμή έρ-

χεται σε σύγκρουση με το Σίμο.  

Ο Πρωτάρης και η Ρίτα (1989)  
ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ  21:00 Κωμωδία με τους Π. 

Μιχαλόπουλο, Β. Μπάρμπα κ.ά. Η όμορφη Ρίτα 

προκειμένου να γλυτώσει από τον πρώην φίλο της, 

ο οποίος την κυνηγά για να 

της κάνει κακό, εισβάλει στο 

σπίτι ενός συγγραφέα και 

ζητά καταφύγιο. Εκείνος για 

να την βοηθήσει, όχι μόνο 

την κρύβει αλλά της προ-

σφέρει και δουλειά ως προ-

σωπική του γραμματέα. Η 

ζωή του συγγραφέα όμως 

απειλείται όταν στον δρόμο τους βρίσκεται ο πρώην 

της Ρίτας, που τυχαίνει να είναι και επαγγελματίας 

μποξέρ.
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ΠΕΜΠΤΗ 2 ΜΑΪΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:10 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Πολιτιστικό Ημερολόγιο: 

Αρχαιολογικό Μουσείο 
Πολύγυρου 

22:25 Ελληνική Ταινία: Οι Χαρούμενοι 
Αλήτες  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΜΑΪΟΥ  
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. 
22:00 Ελληνική Ταινία: Από τα Αλώνια 

στα Σαλόνια  
23:20 Ελληνική Ταινία: Κάλιο Πέντε και 

στο Χέρι 
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΜΑΪΟΥ  
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 

19:50 Με τον Φακό του Hellenic TV: 
Αμμοχώστος Documentary - 
Τάσος Δημητριάδης 

20:20 Ελληνική Ταινία: Η Δημοκρατία 
του Νέφους 

21:40 Ελληνική Ταινία: 
Ο Βιολιστής της Φάπας  

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΜΑΪΟΥ  
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: Απιστίες Με 

Συνταγή Γιατρού 
22:20 Ελληνική Ταινία: Η Πρόκληση  
ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΜΑΪΟΥ  
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 

20:45 «Ανάδειξέ το» με τις Άννα 

Νικολαΐδη και Ρούλα 

Σκουρογιάννη  

21:45 Ελληνική Ταινία: Κορίτσια στον 

Ήλιο 

23.00 Το ταξίδι της ζωής με την  Άντζυ 

Λουπέσκου, Διαισθητική Ψυχο-

λόγο και Υπνοθεραπεύτρια  

ΤΡΙΤΗ 7 ΜΑΪΟΥ  

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 

20:45 Με τον Φακό του Hellenic TV: 

Χοροεσπερίδα Παροικιακού 

Σχολείου Manor Hill 

21:55 Ελληνική Ταινία: Ο Περίεργος  

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ  

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 

20:45 Με τον Φακό του Hellenic TV 

21:00 Ελληνική Ταινία: Ο Πρωτάρης 

και η Ρίτα 

22:25 Με τον Φακό του Hellenic TV: 

Ετήσια Εκδήλωση του ΑΚΕΛ για 

την Ημέρα μνήμης και Τιμής των 

Καβάζογλου και Μισιαούλη, με 

κύριο ομιλητή τον Γ.Γ. του ΑΚΕΛ 

Άντρο Κυπριανού

ΠΕΜΠΤΗ 2/5 
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 3/5 
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 4/5 
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 Κύπριοι του Κόσμου 
15.00 ΑrtCafe  
16.00 Ειδήσεις 
16.20 «Ο θκειός μας ο Αυστραλέζος» 
16.50 Road Trip 
17.20 Πεταλούδα 
18.00 Ειδήσεις 
19.00 Αθλητικό Σάββατο   
ΚΥΡΙΑΚΗ 5/5 
05.30 Θεία Λειτουργία  
08.10 Καμώματα τζι Αρώματα (Ε) 
09.10 Road Trip (Ε) 
09.35 Xωρίς Αποσκευές (Ε) 
12.10 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
11.30 Αμύνεσθαι Περί Πάτρης  

12.00 Ειδήσεις 
12.15 Σάββατο κι Απόβραδο (Ε) 
13.30 Ποπ Κόρν (Ε) 
14.00 Τετ-Α-Τετ (Ε) 
15.30 Σπίτι στη Φύση 
16.00 Ειδήσεις 
16.15 «Ο θκειός μας ο Αυστραλέζος» 
16.50 Χωρίς Αποσκευές 
17.20 Πεταλούδα 
18.00 Ειδήσεις 
19.00 Αθλητική Κυριακή  
ΔΕΥΤΕΡΑ 6/5 
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 7/5 
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   
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/5 
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 

ΠΕΜΠΤΗ 07:00 Λονδίνο Κα-
λημέρα με τη Σοφία Τσουρλάκη. 
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 τη Σοφία 
Τσουρλάκη 10:00 Λίγο πριν το 
μεσημέρι με την Κατερίνα Νεο-
κλέους 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 Δεμέρτζη 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 τη Σοφία Τσουρλάκη 
10:00 Λίγο πριν τη μια το μεση-
μέρι 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 Δευτέρα βράδυ με τον 
Κρις Θεοχάρους ΤΡΙΤΗ 00:00 
ΡΙΚ 07:00 Λονδίνο Καλημέρα με 
την Σοφία Τσουρλάκη  10:00 Λίγο 
πριν το μεσημέρι με τον Βασίλη 
Παναγή 12:00 Ελληνικές Επιτυ-
χίες με την Κατερίνα Μπαρο-
τσάκη. 14:00 Λαϊκό κομπολόι με 
τον Γιώργο Γρηγορίου 16:00 
Drive Time με τον Ανδρέα Μιχαη-
λίδη 19:00 General Affairs 20:00 
Young and connected scandal-
ous με την Κατερίνα Νεοκλέους 
22:00 Hellenic Show με τον DJ 
Avgoustinos ΤΕΤΑΡΤΗ 00:00 
ΡΙΚ 07:00 Λονδίνο Καλημέρα με 
τη Σοφία Τσουρλάκη 10:00 Λίγο 
πριν το μεσημέρι με τη Σούλα 
Βιολάρη 12:00 Χρυσές επιτυχίες 
με τον Βασίλη Παναγή 14:00 Λαϊ-
κές επιτυχίες με την Βασούλα 
Χριστοδούλου 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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I
n a written statement           

issued yesterday, Justice 

Minister Ionas Nicolaou 

said that he has taken his 

personal decisions regarding 

the recent murders that have 

rocked Cyprus and will be    

informing President Anasta-

siades on Thursday of his 

decisions. 

However he fell short of         

accepting any direct responsi-

bility as to why the police 

botched the investigations         

regarding complaints on the 

disappearance of a number of 

foreign women saying that       

“the minister and the ministry 

had no authority, nor should 

they, regarding the way the      

police conducted their investi-

gations.” 

Nicolaou has been under      

immense pressure by political 

parties to resign since the       

bungled investigations 

Main opposition AKEL said 

that Nicolaou, as well as the   

police chief, ought to have          

resigned on their own, after 

what now appears to have 

been tantamount to criminal 

negligence on the part of law 

enforcement. 

“This is one occasion where, 

frankly, I wish I were an ordi-

nary citizen and not a party 

leader so that I might express 

myself as I’d really like to,” said 

AKEL chief Andros Kyprianou. 

A friend of Romanian             

national Livia Florentina Bunea, 

36, who is believed be the first 

victim of alleged serial killer 

Nicos Metaxas, along with her 

eight-year-old daughter, Elena 

Natalia, said on Tuesday, police 

did not even call her in for a 

statement when she reported 

the mother and child missing 

back in 2016. 

The woman told state broad-

caster CyBC television on 

Tuesday that Bunea, who went 

missing with her daughter in 

September 2016 with Elena 

Natalia, had no reason to up 

and leave as per the police       

belief that she had probably 

crossed to the north. 

“Her life had changed for       

the better from the day I met           

her until the day she had           

disappeared,” the woman told 

CyBC, adding that she didn’t 

believe for a minute that she 

had decided to leave. 

With help from her neigh-

bours and other individuals and 

organisations, the woman said, 

Bunea was able to get state 

support for her daughter who 

was suffering from a number of 

health issues and enroll the 

child in a state school. 

“After she disappeared and 

did not respond to our             

messages, we knew there was 

something wrong,” the woman 

said. 

She added that all their 

things were left behind in the 

house, while Bunea’s own 

mother, with whom she had 

daily contact, had no idea 

where they were and was too 

looking for them, as was 

Bunea’s ex-husband. 

“They (police) never asked 

me for an official testimony, 

they were reassuring us they 

are doing their job, ” she said. 

When police spokesman      

Andreas Angelides was called 

late in 2016 to speak on         

Gogo Alexandrinou’s live news 

programme to inform the public 

on the ongoing investigation, 

he said that “there is no              

evidence to point us towards        

a particular direction.”  

He reportedly said police had 

checked their home and that 

they had left. 

However, TV footage only 

last week when the mother and 

daughter’s names first came  

up as possible victims of the 

suspected serial killer, showed 

their home did not look as if 

anyone had left, and their 

clothes were still there. A bottle 

of medicine could also be seen 

on the table, believed to have 

belonged to Elena Natalia. 

Police Chief Zacharias 

Chrysostomou has appointed a 

three-member committee to  

determine whether there had 

been missteps by the police       

in the initial probes into the       

disappearances of the victims. 

Head of the Friends of the 

Police association, Neofytos 

Papamiltiadous, told CyBC that 

it would have been best for       

the cabinet and the attorney-         

general to have appointed the 

committee, adding that its 

members ought not to have 

come from the police force. He 

expressed however conviction 

that the findings of the commit-

tee would shed light on the truth. 

But main opposition AKEL, 

fearing that this probe might not 

be impartial, has registered the 

matter with the House human 

rights committee. 

AKEL MP Aristos Damianou 

told CyBC that the investigation 

launched by the police could 

not be truly unbiased, therefore 

there was need for the “neces-

sary political and parliamentary 

probe.” 

He said that police have had 

the ability the past few years to 

receive records of all the social 

media content and wondered 

whether they examined the 

content of those platforms after 

reports of missing women 

started coming in. 

The excuse given by the       

police that their hands are tied 

in such cases because they 

cannot access the personal 

data of missing persons such 

as phone and email records 

has no grounds, Damianou 

said. In Bunea’s case, he said, 

police said she crossed to the 

north but failed to even do the 

basics such as check through 

the UN. 

“Insufficiency, racism and 

criminal neglect, gave ample 

time a killer to become a serial 

killer,” Damianou said, adding 

that the police chief and justice 

minister must resign for reasons 

of culpability.

N
icosia expects the UN Security Council, which will 

discuss the report of the UN Secretary-General on 

his Good Offices in Cyprus today, will continue to 

back the procedure underway aimed at the resumption of 

the talks, reports said on Tuesday. 

The UN Security Council will discuss the report of the UN 

Secretary-General submitted to its members earlier in the 

month. 

A government source told the Cyprus News Agency (CNA) 

that UN Secretary-General (UNSG) Antonio Guterres, who had 

a brief meeting with President Nicos Anastasiades in Beijing 

last week during the Belt and Road Forum, has not laid his 

cards on the table yet as regards his next steps on the Cyprus 

problem. The UNSG mainly heard what Anastasiades had to 

say noting that he was aware of the current situation. 

Nicosia expects that, if there are any announcements after 

the discussion, this will concern support for the ongoing UN          

efforts for resumption of talks for a solution to the Cyprus         

problem. Under-Secretary-General for Political Affairs, Rose-

mary DiCarlo, is to brief the Security Council on the report. 

“We are not sure if there will be a statement by the Security 

Council but if there is one, it is expected that it will be expressed 

support to the procedure for the resumption of talks,” the source 

said. 

A UN source told the CNA that neither DiCarlo nor the UNSG 

are expected to make media statements after the briefing of the 

Security Council and that it is up to the Council if it wishes to 

issue a statement. The government source’s statements come 

after media reports that there were efforts by the UK for the 

adoption of a statement by the Security Council that will not 

please Nicosia as it could affect the process. 

Ahead of the discussion by the Security Council of the report, 

the government has sent negotiator Andreas Mavroyiannis to 

the UN headquarters in New York for a series of contacts.       

Mavroyiannis has yet to officially assume his duties as Cyprus’ 

permanent representative to the UN. Reports said this will be 

done after legal adjustments to allow the negotiator to hold 

other duties as it is currently prohibited by law. 

Guterres has left in his report the window open for the two 

sides in Cyprus even though expectations were low, he said, 

for progress or agreement on the terms of reference to resume 

talks at the moment. 

The UNSG had said he would request his envoy Jane Holl 

Lute continue her efforts on his behalf to facilitate President 

Nicos Anastasiades and Turkish Cypriot leader Mustafa Akinci 

to agree to terms of reference for a resumption of negotiations. 

He warned, however, that the way forward must “be well           

prepared, with a sense of urgency and focus”.

THE NEWSPAPER OF THE CYPRIOT COMMUNITY IN THE UK  | THURSDAY 2 MAY 2019 | EST. 1974 | ISSUE 2310 | ENGLISH SECTION PAGES 21 - 30

Cyprus Justice Minister 
Ionas Nicolaou set to resign?

Nicosia expects Security 
Council to continue 
backing talks process



E
fforts by specialist divers 

and teams to locate and 

retrieve the remains of 

murder victims from the red lake 

in Mitsero and Memi lake at       

Xyliatos continued yesterday   

for the 18th day. However, it was 

not clear how close or far away 

crews might be to pulling two 

more  suitcases from the toxic           

water. 

The first of three total suitcases 

that the murder suspect, Nicos 

Metaxas, 35, told police he 

dumped was found on Sunday. 

The suitcase contained the body 

of an adult woman in a fetal       

position and fully dressed. The 

previous three victims, found 

elsewhere in the area, had been 

naked and bound and wrapped 

in sheets. 

After the operation was called 

off for the day on Tuesday, the 

five-member team from Scotland 

Yard who arrived on the island 

on Monday, at the request of 

the chief of police, were taken 

on-site to the red lake later on 

Tuesday afternoon for a forensic 

examination of the crime scene. 

The team, among them UK-

based Cypriot state pathologist 

Andreas Marnerides, were 

briefed for 45 minutes on Tues-

day morning by members of the 

Cypriot investigating team and 

the chief of police. The UK team 

consists of a pathologist, a      

clinical psychologist who is a 

special advisor with experience 

in such crimes, and investigator 

specialising in serious crimes, 

and two other experts. 

The search for more bodies 

at the red lake was “extremely 

difficult and dangerous”, but 

under no circumstances would 

the investigation be called off, 

police spokesman Andreas 

Angelides said on Tuesday. 

“If plan A doesn’t bring devel-

opments, there are alternative 

plans to ensure that the investi-

gations are more effective,” Ange-

lides said speaking at the scene. 

He suggested that everyone      

remain “calm and patient.” 

Efforts had resumed at the  

red lake by 9am on Tuesday, 

with conditions of visibility in the 

water relatively more favourable 

for the task of locating the          

remaining two suitcases using 

the robotic camera. Near-zero 

visibility on Monday set back 

the coordinated efforts by the 

fire service and specialist divers 

of the private company Brasal 

to retrieve the second suitcase. 

The crews scanning the red 

lake had by noon marked three 

locations in the toxic water with 

buoys. 

A post-mortem on the body 

found in the suitcase retrieved 

from the lake on Sunday was 

inconclusive as to the identity 

of the woman and her cause of 

death. Authorities are now wait-

ing for DNA and histopatholo-

gical tests. 

She is either Romanian national 

Livia Florentina Bunea, 36, who 

went missing with her daughter 

Elena Natalia aged 8 on Septem-

ber 30, 2016, or 30-year-old  

Maricar Valdez Arquila from the 

Philippines who disappeared in 

December 2017. 

The body found on Sunday 

was the fourth victim recovered 

by authorities so far. Metaxas, 

an army officer has so far con-

fessed to murdering seven people, 

five women and two children 

aged 6 and 8, all of foreign       

nationals, police told the court 

on Saturday during a new remand 

hearing. 

The ongoing search for          

six-year-old Sierra Graze        

Seucalliuc at the second loca-

tion of Memi lake at Xyliatos 

was also unsuccessful on Tues-

day. Police are to acquire spe-

cial sonar equipment on Friday 

from the US that will be used 

on the Xyliatos lake on Saturday 

morning as no trace of the child 

has been found yet. 

Sierra is the daughter of the 

first victim found on April 14, 

Mary Rose Tiburcio from the 

Philippines. Mother and daugh-

ter had been reported missing 

last May.
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Search goes on for bodies in Mitsero Cyprus ‘fifth most     

desirable destination 

for Brits’ this summer

C
yprus is the fifth most 

popular destination for 

Britons this summer,  

according to Thomas Cook’s 

annual Holiday Report, based 

on its package holidays and 

flight-only bookings. 

Thomas Cook found that  

British holidaymakers are favour-

ing destinations outside the      

European Union after repeated 

delays to Brexit discouraged 

travellers from booking early 

and prompted them to look 

further afield. 

Three of the top five destina-

tions - Spain, Greece and Cyprus 

- are nevertheless EU countries. 

The other two are Turkey        

(second) and the US (fourth). 

Turkey and Tunisia are among 

the biggest beneficiaries from 

the trend towards non-EU book-

ings, the firm said in a report, 

with demand for both recover-

ing after security concerns 

curbed bookings in recent years. 

Britain was due to leave the 

EU on March 29, but an impasse 

in parliament over the terms of 

Prime Minister Theresa May’s 

Brexit deal has delayed depar-

ture. A new deadline of October 

31 was agreed with Brussels. 

Thomas Cook, the world’s 

oldest travel company, said it 

was “clear that the prolonged 

uncertainty around the manner 

and timing of Britain’s exit from 

the European Union has led 

many to delay their decision on 

when and where they book for 

their summer holidays.” 

But a majority of the 3,422 

UK holidaymakers surveyed by 

the company nevertheless said 

they were more likely to holiday 

abroad than last year, with a 

quarter saying that a foreign 

holiday was higher in their 

spending priorities than in 2018, 

compared to just 8 percent who 

said it was lower. 

“Britain may be living through 

unique times from a political 

perspective, however our desire 

to holiday abroad is clear,” said 

Will Waggott, Chief of Tour       

Operating for Thomas Cook. 

“The political turmoil is having 

an impact in other ways, reveal-

ing itself in a clear shift to        

non-EU countries.” 

Thomas Cook said 48% of its 

UK package holiday bookings 

for this summer so far were         

to non-EU destinations, up 10 

percentage points on the same 

time last year. 

Turkey has overtaken Greece 

to be the second most popular 

destination, with Spain remain-

ing in top spot. The United States 

came in fourth and Cyprus fifth. 

In the second “the year’s 

most desirable destinations”  

the report lists Spain, Turkey, 

Greece, the US and Cyprus. 

On Cyprus it says: “Knocking 

the Caribbean off the number 

five spot is Cyprus which is pop-

ular partly due to its reputation 

for exotic weddings. Booking 

early to make sure the guests 

save the date will be top of the 

list for newly-engaged couples, 

so its position may dip later in 

the year,” the report said.

Local Elections: Federation 
message to our community
T

he National Federation of 

Cypriots in the UK calls 

on all members of our 

community to exercise their 

right to vote in the elections for 

local councillors on Thursday 2 

May 2019. 

There are elections in over 

8,000 seats across the country 

including in Manchester, Leeds 

and Liverpool. 

We invite all our compatriots 

to vote for the Cypriot candi-

dates and those that support 

our community because they 

understand the issues that          

affect us and are, therefore, in 

the best position to help us at 

local council level. 

We urge you to encourage 

your family members, friends, 

neighbours, and all members of 

our community to vote on 

Thursday 2 May 2019. 

Assure the candidates who 

knock at your door that you will 

vote. Ask for their help to end 

the Turkish occupation of the 

northern part of Cyprus and 

their support for a free, united 

Cyprus. 

On Thursday 2 May 2019 we 

vote as active, democratic citizens 

who believe in the progress and 

advancement of our local area. 

EVERY CYPRIOT VOTE 

MATTERS, OUR VOTE IS 

OUR VOICE! 

We wish the candidates every 

success.
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A
fter a video of London 
Cypriot Jacob Mitchell 
rapping Julia Donaldson’s       

The Gruffalo to his daughter 
Ellie recently went viral, the dad 
of two quickly became an            
internet sensation. 

The video received over            
5 million views and caught         
the attention of US TV host 
Ellen DeGeneres, who invited 
Jacob and his family to fly to 
LA to appear on her show. 

The rapping dad displayed 
more of his skills via an unfor-
gettable rendition of the classic 
Dr. Seuss story Green Eggs 
and Ham.  

What’s more, the family          
enjoyed a trip to Universal       

Studios and received $10,000! 
As a primary school teacher 

in the UK, Jacob started rapping 
to his students to help them       
retain information in a more      
entertaining way, and he decided 
to bring the tactics home for his 
daughters. Under the alias MC 
Grammar, Jacob absolutely 
knows how to brighten up       
bedtime stories.  

But he’s not stopping there - 
Jacob joined Phillip Schofield 
and Holly Willoughby in the 
This Morning studio on Monday 
to discuss his recent UK school 
tour, his hopes for an album in 
the future and revealed he       
will be touring Bermuda and 
Cyprus! 

The rap reading  
London Cypriot teacher 
who’s gone viral!

On the road with Eve Polycarpou
C

ephalonia 1941. Captain 
Corelli, an enigmatic 
young Italian officer, is 

posted to the idyllic Greek island 
as part of the occupying forces. 
Shunned by the locals at first, 
he proves to be civilised, humorous 
- and a consummate musician.  

The Captain is soon thrown         
together with Dr Iannis’ strong 
willed and beautiful daughter 
Pelagia, who discovers all of  
the complexities of love, and 
how it can blossom in the most       
unexpected and profound way. 

A cast of fifteen actors and 
singers bring Louis de Bernières’ 
epic novel dramatically to life at 
the Rose Theatre in Kingston. 

Parikiaki caught up with one 
of our community’s leading actors, 
Eve Polycarpou who plays       
Drosoula….. 

 
So what brings you to 

Kingston upon Thames? 

I’m playing the role of Drosoula 
in a new stage adaptation of 
Captain Corelli’s Mandolin at 
the lovely Rose Theatre. 

 
Your audition was an inter-

esting experience we under-

stand? 

It was. Director Melly Still and 
adaptor Rona Munro, who are 
very open and fluid in the way 

they work, were happy for me 

to sing at the audition. I sang  

O Kaimos by Theodorakis and 

when I finished, I noticed every-

body in the room was crying. 

 

That must have clinched 

the role for you? 

I suppose so but I was really 

keen and excited to be involved 

as I thought the script captured the 

essence of Louis de Bernières’s 

book...not an easy thing to do. 

How about fellow Greeks 

involved in the production? 

I’m pleased to say there is a 

whole meze of involvement! 

Mayou Trikerioti has designed 

an amazing set, a couple of the 

cast are half Greek Cypriot and 

George Siena created some 

wonderful flowing movements 

which add a lot to the show. 

 

Your musical input in the 

show seems to be a key        

element. How did that come 

about? 

The whole rehearsal period 
was great and working closely 
with composer and Musical       
Director Harry Blake was a total 
joy. His original material, his 
choice of covers and sometimes 
just jamming together to see 
what else we might discover for 
the production.  

 
Seems like you’ve collared 

the market in playing the 

Yiayia? (She was recently 

seen in Strictly Ballroom 

(West End), Sunset at Villa 

Thalia (National Theatre) and 

In the Heights (Southwark 

and Kings Cross) 

Banayia mou, I know it’s so 
funny! It’s easy to forget how 
quickly the years catch up on 
us but I’m loving playing these 
roles, so varied and each one a 
real character.  

 
So where does the show go 

from here? 
When we finish in Kingston 

(12 May) we head to Bath, then 
Newcastle, Birmingham and 
Edinburgh, ending in Glasgow 
at the end of June. 

 
Pictured: Eve Polycarpou with 

Louis de Bernières, author of 
Captain Corelli’s Mandolin.  

G
reek and Turkish          
Cypriots have more in 
common than meets the 

eye, as according to a new DNA 
study most of them come from 
a single paternal gene pool of 
local origin and have very close 
genetic affinity. 

The study, published in the 
scientific journal Plos One last 
week, found that Y-chromoso-
mal analysis of Greek Cypriots 
reveals a common pre-Ottoman 
paternal ancestry with Turkish 
Cypriots. DNA, which contains 
every person’s genetic informa-
tion, is found within chromo-
somes. Y-Chromosome analy-
sis is used to research direct 
paternal ancestry. 

The research – mostly carried 
out by a group of researchers 
from the Cyprus Institute of 
Neurology and Genetics (CING) 
– also indicated that Greek   
Cypriots in particular appear         
to share some haplotypes, or 
DNA signatures, with Calabrian         
Italians and Albanians, while   
Lebanese patrilineages also   
appear to be very close to those 
of both communities. 

It also found that Libyan         
patrilineage is shared only with 
Turkish Cypriots. Moreover, 
Turkish Cypriots show evidence 
of genetic contribution over the 
past few centuries from main-
land Turkey – around 3 per cent 
– and to a lesser extent from 
North Africa. 

The aim of the research was 

to determine paternal ancestry 
among the Greek Cypriot com-
munity in the context of the       
central and eastern Mediterra-
nean and the near East, and to 
identify genetic similarities and 
differences between Greek 
Cypriots and Turkish Cypriots. 

“Despite historical records       
on the origins of Greek Cypriots 
and Turkish Cypriots, the genetic 
ancestry of the two communities 
has not as yet been systemati-
cally compared,” the study said. 

For the study, 344 Greek   
Cypriot men with no biological 
relationship and whose paternal 
grandfathers had confirmed 
Greek Cypriot ancestry were  
selected from the general         
population. The Greek Cypriots’ 

haplotypes were then compared 
to a publicly available Turkish 
Cypriot population sample as 
well as profiles from populations 
in West Eurasia and North          
Africa. 

“Greek Cypriots and Turkish 
Cypriots share between them 
many more Y-chromosome  
haplotypes, both in relative and 
absolute terms, than with any 
other surrounding population,” 
the study said. 

“The only Greek sub-popula-

tion showing close genetic    

proximity to Cypriots (in terms 

of Y-haplogroup composition)       

is Cretan Greeks… It could        

be speculated that Cypriots      

and Cretans experienced very         

similar migratory events over 

the centuries,” it said. 
The researchers said the       

genetic affinity observed            
between Cypriots and Calabrian 
Italians could be a result of a com-
mon ancient Greek (Achaean) 
genetic contribution to both  
populations, as both Calabria 
and Cyprus were settled by 
Achaean Greeks in the late 
Bronze Age. 

High genetic affinity between 
Cypriots and Lebanese, the 
study said, can be explained       
by Phoenician migration from 
coastal Levant to Cyprus from 
the Neolithic to the Iron Age, 
Maronite migration up to the 
Middle Ages and other Levan-
tine settlers during the Frankish 
era. 

The survey confirmed the       
researchers’ assumptions that 
the high percentage of shared 
haplotypes between Greek 
Cypriots and Turkish Cypriots is 
primarily of local origin, meaning 
that they share a common local 
pre-Ottoman ancestry. 

Moreover, it said, Turkish 
Cypriots “show evidence of        
recent (past few centuries)        
genetic contribution from main-
land Turkey and the presence 
of minor Eastern Eurasian and 
North African paternal ancestry.” 
This is due to a population           
influx from Anatolia and other 
Ottoman regions in the South 
Caucasus, Central Asia, and 
North Africa to Cyprus during 
Ottoman rule.

B
evelini are extremely 
proud to announce that 
they have recently been 

awarded a prestigious Bronze 
Olive Oil Award from the          
London Olive Oil Awards 
(LIOOC 2019). 

Bevelini brand manager Vas 
Sideras said, “We consider the 
‘PDO Kolymvari’ Extra Virgin 
Olive Oil to be the jewel in our 
crown. Winning this accolade is 
a great honour and demonstrates 
the superior quality of our Olive 
Oil.” 

Produced in the world-             
renowned Kolymvari region of 
Crete, the region has been 
awarded a Protected Designa-

tion of Origin (PDO) certification 
by the EU.  

Vas went onto say, “Our Olive 
Oil is produced using a cold- 
extraction method, this results 
in an acidity level below 0.8, 
which allows you to enjoy a 
richer and more intense flavour. 
So, if you’re looking for a truly 
authentic and superior taste   
experience, then ‘PDO Kolym-
vari’ Extra Virgin Olive Oil is 
perfect for you.” 

To find out more about     
Bevelini’s extensive range of 
Olive Oils, Olives, Peppers and 
Pulses visit www.bevelini.com or 
for sales and distribution enquires 
contact vas@bevelini.com

Bevelini scoops  
London Olive Oil Award

Study finds Greek and Turkish Cypriots to be 
close genetically
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EUREKA! 

H
ollywood has been producing movies based 
on Bible stories since 1897. One of the ear-
liest biblical films was the 1903 production 

of Samson and Delilah, produced by the French 
company Pathè. Enrico Guazzoni’s 1913 Italian 
epic Quo Vadis? is often considered the first suc-
cessful feature-length motion picture and one of the 
first films with over two hours running time.  

Director Cecil B. DeMille specialized in extravagant 
epics throughout a career that spanned both the        
silent and sound eras. His 1923 silent version of The 
Ten Commandments (1923) included spectacular 
special effects for the parting of the Red Sea. He          
followed The Ten Commandments in with King            
of Kings, a lavish, reverential life of Christ with a          
climactic resurrection scene in colour.  

MGM’s 1925 silent-era Ben-Hur: A Tale of the 
Christ, starring Ramon Novarro was the most expen-
sive film of its time. It included two spectacular 
scenes: the sea galley battle with pirates and the        
famous chariot-race. The major studios produced 
fewer epics during the 1940s due in part to wartime 
scarcity of resources. After the war, some of Holly-
wood’s highest grossing films were religious epics 
produced as vehicles for its biggest stars.  

By the 1950s movies had to compete with televi-
sion and became more colourful and bigger in story 
and scope. In 1953, CinemaScope was introduced 
in The Robe. In 1956 DeMille remade his 1923 
film The Ten Commandments. By the mid -1960s 
several epic-style biblical movies flopped, and were 
partially blamed for the movie industry’s financial 
troubles at that time.  

Over the years several more big screen and TV 
films have been produced with various degree of 
success. Yet in 2004, Mel Gibson’s controver-
sial The Passion of the Christ, an interpretation 
of the last 12 hours in the life of Jesus, was a big 
hit and extremely profitable, grossing $600 million 
worldwide. Despite all the dialogue being in Hebrew, 
Aramaic and Latin and the film subtitled, it still set a 
record for the highest-grossing independent film of 
all time.  

 
Samson and Delilah (1949) 

A romantic biblical drama film produced and          
directed by Cecil B. DeMille and released by Para-

mount. It depicts the biblical story of Samson, a 
strongman whose secret lies in his uncut hair, and 
his love for Delilah, the woman who seduces him, 
discovers his secret, and then betrays him to 
the Philistines. Dressed in a loin cloth, with his hair 
in a pony tail, and wearing a head band, he seems, 
at first, prematurely blind by preferring Angela Lans-
bury to Hedy Lamarr. Coming across a lion, Sam-
son says: “I don’t need that spear. It’s only a very 
young lion,” and tackles it with his bare hands. 

It was the highest-grossing film of 1950.  
 

Quo Vadis (1951) 
Quo Vadis (Latin for “Where are you going?”), 

an epic film made by Metro-Goldwyn-Mayer in Tech-
nicolor, was directed by Mervyn LeRoy. The film 
starred Robert Taylor, Deborah Kerr, Leo Genn, 
and Peter Ustinov. The story, set in ancient Rome           
during the final years of Emperor Nero‘s reign,         
64–68 AD, combines both historical and fictional 
events and characters, and compresses the key 
events of that period into the space of only a few 
weeks. Its main theme is the Roman Empire’s       
conflict with Christianity and persecution of Chris-
tians.  

 
The Robe (1953) 

Historically important as the first CinemaScope 
feature film, 20th Century-Fox’s The Robe is fine 
dramatic entertainment in its own right. Based on 
the best-selling novel by Lloyd C. Douglas, the film 
stars Richard Burton as the Roman tribune who is 
assigned by a weary Pontius Pilate to supervise the 
crucifixion of Christ. After the Seven Last Words 
from the Cross, the jaded Burton wins Christ’s robe 
in a dice game. Gradually, the mystical influence of 
the holy garment transforms Burton from a roistering 
cynic into a true believer - at the cost of his own life, 
which he willingly gives up in the service of his Lord.  

 
Demetrius and the Gladiators (1954) 

The sequel to The Robe, the film presents Victor 
Mature as Demetrius, a Christian slave made to 
fight in the Roman arena as a gladiator, and Susan 
Hayward as Messalina, a reprobate woman who is 
the wife of Claudius, the uncle of the depraved em-
peror Caligula. Caligula becomes interested in the 

robe, thinking that it has magic powers and will bring 
him the ‘eternal life’ that Jesus had spoken of. 

 
The Ten Commandments (1956) 

An epic religious drama film produced, directed, 
and narrated by Cecil B. DeMille, it dramatizes 
the biblical story of the life of Moses, an adopted  
Egyptian prince who becomes the deliverer of his 
real brethren, the enslaved Hebrews, and therefore 
leads the Exodus to Mount Sinai, where he receives, 
from God, the Ten Commandments.  

The film stars Charlton Heston in the lead role, Yul 
Brynner as   Rameses, Anne Baxter as Nefertiti and 
Edward G. Robinson as Dathan. It is one of the 
most financially successful films ever made,          
grossing approximately $122.7 million at the box       
office during its initial release. 

 
Ben-Hur (1959) 

An epic religious drama film, directed by William 
Wyler, produced by Sam Zimbalist for Metro-
Goldwyn-Mayer and starring Charlton Heston as the 
title character.  

Ben-Hur had the largest budget ($15.175 million), 
as well as the largest sets built, of any film produced 
at the time. Costume designer Elizabeth Haffenden   
oversaw a staff of 100 wardrobe fabricators to make 
the costumes, and a workshop employing 200         
artists and workmen provided the hundreds of friezes      
and statues needed in the film.  

More than 200 camels and 2,500 horses were used 
in the shooting of the film, with some 10,000 extras. 
The sea battle was filmed using miniatures in a huge 
tank on the back lot at the MGM Studios in Culver City, 
California. The nine-minute chariot race has become 
one of cinema’s most famous sequences. 

Ben-Hur is widely regarded as one of the greatest 
films of all time. 

 
Solomon and Sheba (1961) 

Romance, treachery, intrigue and spiritual awake-
nings abound in the Biblical film adaptation of         
Solomon and Sheba. Trouble begins between two 
brothers when poet Solomon (Yul Brynner) is 
chosen to be next in line to the throne by King David 
of Israel. His warrior brother Adonijah (George Sanders) 
is livid when Solomon becomes king. While Israel 
prospers under Solomon, Sheba (Gina Lollobrigida) 
conspires with the Egyptians to topple Israel. She is 

ambitious and seductive and finally gets Solomon 
to fall in love with her. When a pagan dance ritual 
turns into an orgy, the people turn against Solomon 
when the Temple of Jehovah is struck by lightning. 
After the righteous Solomon has fallen from the 
grace of God, Sheba renounces her pagan Gods 
and converts to Judaism. A cast of thousands depict 
the raging battle between the Israelites and the 
Egyptians.  

 
Barabbas (1961) 

A religious epic film expanding on the career 
of Barabbas, played by Anthony Quinn, from 
the Christian Passion narrative in the Gospel of 
Mark and other gospels. Pontius Pilate offers to          
release either Jesus of Nazareth or Barabbas, in 
keeping with the Passover custom. The crowd    
gathered for the pardoning chooses Barabbas, and 
Jesus is condemned to crucifixion. Returning to his 
friends, Barabbas asks for his lover, Rachel. His 
friends inform him that Rachel has become a         
follower of Christ. Rachel soon returns, but she is 
not happy to see Barabbas. 

 
King of Kings (1961) 

The film tells of the 33 years of Jesus Christ’s life. 
From his birth in Bethlehem to his Crucifixion, to the 
Resurrection and finally the Ascension. A familiar 
story that is nicely spread to a movie under three 
hours long, takes in the Apostles selection, John 
The Baptist, 40 days in the desert, the miracles,    
Sermon on the Mount, Judas’ betrayal and of 
course The Last Supper. 

 
The Greatest Story Ever Told (1965) 

This adaptation of Fulton Oursler’s best-selling 
book, The “Greatest Story” is, of course, the life of 
Jesus Christ, played herein by Max Von Sydow. The 
large supporting cast includes Dorothy McGuire, 
Claude Rains, Jose Ferrer, Charlton Heston, Donald 
Pleasence, David McCallum, Sidney Poitier and 
Telly Savalas. Some critics would later complain that 
the large cast distracted from the solemnity. 

Originally shown at 260 minutes, the film was later 
available in a 195-minute version. 

 
Source:  

en.wikipedia.org, www.rottentomatoes.com 
and www.themoviedb.org

Hollywood Biblical 
Films of the 50s/60s

George.M.Georgiou
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Long Shot 
 

This is a genuine crowd 

pleaser with a winning chemistry 

between Charlize Theron and 

Seth Rogen. The opening 

sequence brings to mind Spike 

Lee’s terrific BLACKkKLANS-

MAN, where unconventional   

journalist Fred Flarsky (Seth 

Rogen) goes undercover for a 

story but nearly gets lynched 

when he is discovered by the 

Klan.  

Jonathan Levine’s hugely        

enjoyable comedy soon changes 

gear after President Candidate 

Charlotte Field (Charlize Theron), 

eager to lighten up her image, 

hires Fred as her speechwriter. 

Fred had always had a crush on 

Charlotte since his teenage years 

and he now gets the perfect         

opportunity to be up close and 

personal to his idol… 

Dan Sterling and Liz Hannah’s 

witty script provides the actors 

with smart, funny dialogue which 

they relish. The odd pairing of 

Theron with Rogen works a treat 

- a match made in heaven unlike 

any other. She is a statuesque 

beauty and he is a slob but a      

lovable one.  

Levine first came to prominence 

with his wacky writing and direct-

ing debut THE WACKNESS in 

2008, which won him several 

award on the international Festi-

val circuit. He is an assured       

filmmaker who directs with energy 

and style but most importantly - 

like his likable protagonist Fred - 

with a twinkle in his eye!  

 

Woman At War 
 

My personal favourite from last 

year’s London Film Festival - 

another delight from Benedikt       

Erlingsson, the celebrated Icelandic 

writer/director OF HORSES AND 

MEN. His inventive and highly 

original film demands attention 

from its very first sequence and 

doesn’t let go till the final credits.  

Halla (Haldora Geirharosdottir) 

is an environmental activist who 

begins a one-woman-war against 

the local aluminium industry in 

order to protect the beautiful  

highland landscape… 

The less one knows about the 

development of events the better. 

It is very topical, hugely enjoy-

able, utterly unpredictable and its 

oddball style completely unique 

while Haldora’s magnetic perfor-

mance rates amongst the best of 

the year. Unmissable! 

 

Vox Lux 

Brady Corbet began his career 

as an actor from a young age and 

appeared in such unconventional 

films like MYSTERIOUS SKIN, 

FUNNY GAMES and SIMON 

KILLER before his remarkable    

directorial debut in 2015 with 

THE CHILDHOOD OF A LEADER. 

That was an exhilarating cinematic 

experience perfectly complemen-

ted by Scott Walker’s superb 

score.  

Here Brady is reunited with 

Walker whose mesmerising score 

sadly proved to be his last follow-

ing his untimely death earlier this 

year. Corbet tells the story of pop 

star Celeste from a young age 

(Raffey Cassidy) when she wit-

nesses a major national tragedy 

before she becomes an iconic 

pop star (Natalie Portman)… 

This may not be as powerful as 

Corbet’s first film but there is no 

doubt he is a fascinating filmmaker, 

who coaches magnetic perform-

ances from his leading ladies. 

 

The Curse Of  

La Llorona 

First time director Michael 

Chaves delivers the goods aplenty 

for this taut, atmospheric horror 

which boasts an engaging lead 

performance from Linda Cardel-

lini as the distraught mother        

determined to do anything in her 

power in order to protect her        

vulnerable children from the 

curse.  

The legend of La Llorona, the 

Mexican woman, who in a fit of 

jealousy when her husband leaves 

her for a younger woman, kills 

her children in a Medea kind of 

fury. Now the time is 1973 and the 

place Los Angeles - the myth of 

La LLorona begins to become a 

reality…It is sharp, economic and 

never outstays its welcome.  
 

A Dog’s Journey 
 

This is a sequel to Lasse        

Halstrom’s A DOG’S PURPOSE 

and continues the adventures of 

the lovable dog Bailey (voiced by 

Josh Gad).  

Bailey’s bond with Ethan 

(Danis Quaid) and his family 

grows stronger especially now 

that their small granddaughter  

CJ comes on the scene. After      

old Bailey dies his soul passes on 

to different dogs but still he does 

everything in his power in order 

to keep his promise to Ethan and 

find CJ (Kathryn Prescott)… 

The original was fresh,               

unpredictable and very moving. 

Director Gail Mancuso tries to       

repeat Hallstrom’s winning           

formula but the pace here is 

much slower and overall the story 

feels much more contrived and 

sentimental despite the adorable 

dogs and Prescott’s likable        

presence. 

 

ALSO OUT THIS WEEK: 
 

BEL CANTO: Paul Weitz’s 

sentimental but touching film       

features Julianne Moore as a 

celebrated soprano who travels 

to South America for a private 

concert arranged by a wealthy 

Japanese industrialist (Ken        

Watanabe). But in the middle of 

this amazing event the guests 

are taken hostage by a group of 

guerrilla rebels… 

It is good to see an international 

cast come together for this       

moving but ultimately predictable 

melodrama. 

 

DONBASS: Sergei Loznitsa, 

the director of MY JOY and A 

GENTLE CREATURE, brings to 

the screen a dark political satire 

divided into 13 episodes which 

take place in Donbass, Eastern 

Ukraine during a violent conflict. 

He is a unique, distinct visionary 

filmmaker whose long takes and 

imaginative set pieces will stay 

long in the memory.  

 

POND LIFE: Richard Camron’s 

stage play is brought vividly to the 

screen by Billy Buckhurst. The 

action takes place during the 

summer of 1994 in a quite            

ex-mining village just outside 

Doncaster and follows the story 

of a group of teenagers.  

It is well acted by a bunch of 

talented young actors and brings 

to mind THE ARBOR another 

stage play transferred imagina-

tively to the screen.  

 

KNOCK DOWN THE HOUSE: 

Rachel Lears’ fascinating doc-

umentary follows a group of 

working class women and of      

colour, who have major political 

ambitions in order to challenge 

the Democratic establishment. 

The determination of these four 

incredible women to achieve their 

goal against the odds is truly         

inspiring and uplifting. Everyone 

loves a story of the underdog 

coming even with those in power! 

H
istory is full of moments 

in time. Literary history 

too. You can always tell 

by the ubiquity of a book on 

buses and trains. Think Satanic 

Verses, White Teeth and back in 

1994 the vivid blue cover of 

Captain Corelli’s Mandolin 

(Rose Theatre, Kingston) 

seemed to be everywhere, the 

de rigueur read of the literati. 

Louis de Bernières’ sprawling 

odyssean like epic set on the      

island of Cephalonia, spans 

over half a century of history        

including the island’s occupation 

during World War II. Large parts 

of it, apart from the bittersweet 

romance between young peas-

ant woman Pelagia (Madison 

Clare) and the eponymous         

occupying Italian captain (Alex 

Mugnaioni) who is a dab hand 

on the mandolin, read like an 

idle afternoon’s contemplation 

while sipping wine and listening 

to the gentle waves of the        

cerulean waters.  

Doctor Iannis (Joseph Long) 

is living a nice life with his 

daughter, independent Pelagia, 

happy with himself and his       

surroundings, so much so that 

he regularly pees into the potted 

herbs. Poetry and contempla-

tion fill his free time, then the     

Italians and Germans arrive. 

Local fisherman Mandras       

(Ashley Gayle) has fallen for   

Pelagia hook, line and sinker 

but is drawn by patriotic fervour 

to join the Greek army. Mean-

while Italian soldier Carlo (Ryan 

Donaldson) finds in battle there 

is love and that fuels his passion 

and resistance to war through-

out. The man he loves dies in 

his arms. Though most remember 

the book for romance it is the 

horror and futility of war and the 

havoc it wreaks on lives that      

underpins everything.  

The film adaptation was         

universally acknowledged as a 

disaster so Rona Munro had her 

work cut out. Undaunted by the 

task, she hadn’t read the book 

when asked so went for a          

collaborative approach - work-

shopping with the cast and        

creatives - in order to distil the 

“huge and complex narrative”. 

To her credit she has produced 

a witty and evocative script 

which captures the essence of 

Greek life, lots of sizidissi,        

goutsoumbolia k’erota, debate, 

gossip and love. Director Melly 

Still has translated all of that into 

a poignant and atmospheric 

production that ebbs and flows 

throughout and although it 

slightly loses its dramatic impact 

in the final fifteen minutes it 

leaves you with a glow as warm 

as the Greek summer sun. 

That glow is due in large part 

to Mayou Trikerioti’s simple and 

wonderfully conceptual set     

design. A large misshapen and 

cragged metallic screen, which 

hangs over the action through-

out, provides a landing base for 

an incredible array of beguiling 

projections by Dom Power which 

capture so much of what de 

Bernière describes in the book. 

The outline of the island soon 

becomes rolling waves but it is 

when they highlight the horrors 

of war that the effect is visceral 

and emotive. Bombings, machine 

gun fire, rivers of blood, a blind-

ing white light for the deathly 

deed of a firing squad and even 

the catastrophe of the 1953 

earthquake quake are so incre-

dibly depicted that they rock you 

to the core.  

Those sounds and the other 

short passages of the produc-

tion that solely use movement 

and music - this includes      

excellent mandolin playing by 

Mugnaioni - are beautifully      

executed providing the play with 

a symbolic beating heart. The 

encapsulation of this is the role 

of Drosoula (Eve Polycarpou), 

mother of Mandras. She     

provides a musical backdrop        

of soul and authenticity, singing 

plaintively as she sits and 

muses while during the more 

tragic moments her wailing 

echoes around the auditorium 

like a mournful Greek chorus.  

The ensemble of fifteen      

actors and singers are a talented 

bunch who blend very well        

together and you will be 

charmed by the constantly    

masticating goat with vacant 

eyes, a performance of caprine 

brilliance by Luisa Guerreiro.       

Finally the book has an adapta-

tion and production that does   

artistic justice to the creativity of 

de Bernières. Bravo.  

 

On tour -  

www.captaincorellismandolin.com

Theatre Reviews 

Of war  

and love 

 
George Savvides Barney Efthimiou
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George Charalambous

Happy Easter 2019! 

 

Credit: CyWineFest team 

Photo credit:  

(1) Sidebar - Design by Louis Loizou 

(2) Icon of the Resurrection of Christ 

(3) Red Easter Eggs-ready for battle CyWineFest team 

(4) Flaounes- CyWineFest team  

(5) Cypriot souvla of Chicken, Lamb and Pork - CyWineFest team 

 

Supported by: 

CyWineFest 2019:  

1st & 2nd June! 
Keep up to date with the happenings of 

this year’s event by following us on :

Happy Easter, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ meaning Christ is risen, an 

event celebrated for 40 days, after 40 days of fasting, with the 

finale to the celebration period coinciding perfectly up to the 

beginning of June and the weekend of 37th CyWineFest!  

 

“Hristos Anesti!” is what we all declared gone midnight of the 

28th April, the biggest event in the Orthodox Christian calendar. 

Many of us packed ourselves into church on Saturday night and 

celebrated with the entire congregation, family, friends and 

strangers alike. Who else’s phone was then inundated with 

messages from loved ones with happy Easter wishes?! With so 

many people sending celebratory texts or uploading pictures of 

the Epitaphio, Holy Light and candlelight, or just the most 

incredible looking meat feat food photos across the social media 

platforms, the mobile phone signals almost jammed!   

 

Easter is not only a religious festival, but it is also gateway into 

showcasing springtime, and the food bounty that comes with it. 

Many of our traditions centre around a good meal shared with 

family and friends, and Easter is no different.  While the religious 

teachings of Easter are constant across the world, each region 

and ethnicity has over thousands of years developed its own 

food traditions, and the beauty is in our culture’s character to 

share our customs with our nearest and dearest, neighbours, 

relatives and friends, with the odd friendly competition here and 

there.  

 

A very Cypriot Easter tradition is the making of flaounes, but who 

makes the best ones is often a subject of debate and intense 

analysis, with each household competing to make the best ones 

yet! Cypriots are very passionate about how what combination 

and ratio of ingredients make the best flaouna. Some prefer lots 

of raisins, some without raisins at all, whilst others debate the 

ratio of cheese mix to pastry or even the balance between using 

the special flaouna cheese versus halloumi or cheddar cheese 

that may be lying around in the fridge! This debate will go on 

forever, as will the unofficial, and unspoken friendly competition 

between households, but what is encouraging, is that the love of 

the flaouna is continuing on to each generation, and the art of 

making flaounes is being passed on by grandmothers to 

grandchildren, and thus, the annual pursuit of the perfect flaouna 

will live on! 

 

The dyed egg game or Tsakrisma/Tsounkrisma is another 

tradition that always sparks a bit of excitement and rivalry at the 

feast table at Easter. Whilst to many outside our culture, the idea 

of hitting eggs together seems strange, we have all grown up 

with it, and everyone wants to be the victor of the eggs and have 

good luck for the rest of the year. Every year eggs are dyed in 

preparation for the Easter feast. Typically, eggs are dyed red to 

symbolise the blood Christ shed for our sins on the cross, though 

often many families dye eggs in different colours to represent the 

colourfulness of spring. The competitive amongst us will sit and 

carefully analyses each egg to maximize their chances of 

success, other just pick randomly, and then the challenge starts! 

Much like crackers, you turn to the person next to you and 

declare Christ is Risen with the other responding Indeed he is 

risen, before cracking their egg on top of the others, and much 

like a knock out competition with measured rounds (to avoid 

someone hiding and getting straight through to the final!), 

whoever’s egg hasn’t cracked progresses through until there is 

one overall champion. The lucky winner is crowned and the 

reward, good blessings for the year!  

 

Cypriots across the world tend not to have a particular ‘Easter 

meal’ but instead opt for their beloved souvla. Traditionally lamb 

is served, again, as lambs represent spring time, but there is 

usually a huge spread and variety on offer. Basically meat, meat 

and meat! For many, Easter is the opportunity to eat, especially if 

you have fasted for lent, but is also seen as the last big indulgent 

celebration before the summer season, and before those holiday 

diets start. So, we hope you all made the most of it!    

 

Easter for us in the CyWineFest team is always a milestone in 

our event preparations, and we know that once Easter is over, 

we are on final countdown mode. There are now only 4 weeks to 

go until the 37th CyWineFest opens its doors at Enfield’s Lee 

Valley Athletics Centre, 61 Meridian Way, London N9 0AR.  

 

HAPPY EASTER TO ALL 

GET YOUR TICKETS:  

www.cypriotwinefestival.com 

or call 07904 537 181

Under the auspices of the  

High Commission of Cyprus in the UK



Rami Malek confirmed to play 

super-villain in James Bond 25 

After delighting audiences with his performance in Queen biopic 

Bohemian Rhapsody, actor Rami Malek has landed himself a role 

in the 25th instalment of James Bond, being cast to play 007’s 

super-villain. 

Rami, who won an Oscar earlier this year, was announced to be 

cast in the movie last Thursday, during a special Bond25 press   

conference which was held in Jamaica. 

Rami said via video-link, “I’m very much looking forward to joining 
the cast and crew so very soon. I will be making sure Mr Bond will 
not be having an easy ride of it in this, his 25th outing.” 

Along with Rami, and Mr Bond himself, Daniel Craig, a number 

of other high-profile stars will also appear in the movie, which is set 

for release in April 2020.  

Returning to the cast from the 2015 movie Spectre, Ralph 

Fiennes will continue his role as M, with Ben Whishaw playing        

tech-king Q. There’s also a return for Rory Kinnear as Tanner, and 

actress Naomi Harris, who plays the infamous role of Moneypenny. 

Details about filming locations were also revealed, with bosses 

confirming shooting will take place in Jamaica, Norway, London and 

Italy, making it one of the most anticipated films of 2020. 

Meanwhile, despite fans of the hit movie franchise hoping to          

find out the name of the 25th movie, bosses continue to keep          

tight-lipped, simply using the #BOND25 name on their social media 

platforms.

BIG The Musical, based on the 

classic Tom Hanks movie, will 

make its West End debut at the 

Dominion Theatre for a strictly 

limited nine-week season from 

6th September to 2nd November 

2019. 

The heart-warming musical is 

about 12 year-old Josh Baskin 

who longs to be big. When a 

mysterious Zoltar machine grants 

his wish, he finds himself trapped 

inside an adult’s body and he          

is forced to live and work in a 

grown-up world, but his childlike 

innocence has a transforming      

effect on the adults he encoun-

ters. 

The production stars The 
Wanted star and Strictly Come 
Dancing 2015 champ Jay 

McGuiness as Josh.  

For tickets head over 

to www.BigTheMusical.co.uk.

BIG The Musical to make West End 

debut in September
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Eleni Foureira 

collaborates with 

Snoop Dogg  
 

From becoming one of Greece’s 

biggest pop stars to achieving       

Cyprus’ best ever Eurovision finish 

with 2nd place, Eleni Foureira’s 

fuego shows no signs of relenting! 

The singer is now enjoying a 

global release with rap royalty, 

having collaborated with Snoop 

Dogg and hip-hopper KAAN on 

new single Sirens, a remake          

of the classic 1983 Eurythmics  

hit Sweet Dreams (Are Made of 
These). 

It’s a captivating mix of all their 

styles and a move away from 

Latin inspired songs like Fuego 
and Tómame. 

Since its YouTube release         

on April 5, the video has been 

viewed over 1 million times. 

The clip was shot in Los Angeles 

and Athens; Foureira and her team 

didn’t go cheap on the produc-

tion, calling in top choreographer 

Eddy Morales, best known for his 

work with Mariah Carey, Justin 

Timberlake and Janet Jackson, to 

put together the dance moves.  

Foureira has also announced 

she will be making a guest appear-

ance at this year’s Eurovision 

final in Tel Aviv on 18 May. 

She will join past Eurovision 

stars Conchita, Måns Zelmerlöw 

and Verka Serduchka for a special 

collaboration in which the singers 

perform each other’s participating 

songs.  

Foureira will sing Serduchka’s 

Dancing Lasha Tumbai (Ukraine 

2007).  

All four artists will then join       

Gali Atari on stage to perform 

Hallelujah (Israel 1979).
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W
herever I go, people 

always seem to bring 

up the conversation of 

diet and what they are doing to 

lose weight. It seems that 

people put themselves through 

torture unnecessarily in order to 

shed those pounds when some 

simple little changes in lifestyle 

habits would do the trick, without 

trying so hard and without all 

the stringent detested regimes.  

As a Dance and Fitness instruc-

tor, the topic will always occur, 

as many come to my classes in 

order to help aid their diet plan 

and get toned up. Some people 

seem to live in the gym, doing 

class after class daily for hours. 

This will help lose weight but is 

not practical in the long run and 

often will be given up, especially 

as it becomes to feel like a         

tedious chore, is time consuming 

and often not really enjoyable. 

It really does not have to be like 

that at all. 

I have managed to maintain 

a stable size and shape without 

any extreme measures. I make 

the best of what I have, training 

2-3 times a week. Sometimes I 

only manage once a week but 

don't stress over it, as I will just 

enjoy dancing around at home 

or go out and dance at least 

once during the week and that 

will suffice. I eat sensibly and 

enjoy my food which is why I 

only ever competed twice in the 

world of bodybuilding in Miss 

Figure. I did not enjoy the strict 

dieting prior to the competition. 

Even then I only bumped up my 

training to four times a week 

and thought it was all too much 

for me. I had to watch what I ate 

just before the competition in 

order to get ripped as it were for 

muscle tone to be defined and 

visible to maximum. I found I was 

not enjoying this and although I 

am glad I had the experience to 

participate and win a couple of 

trophies, twice was more than 

enough to abstain from my 

much loved enjoyable food and 

drink. After all when I started to 

train originally, it was all in order 

to get fit, strong and healthy so 

that I could feel and look good 

to my own maximum potential. 

I have followed this through 

from my teenage years from 

when I started and it has not 

failed me. I do not have to live 

on lettuce leaves to stay in 

shape and I do not have to train 

excessively more than a couple 

of times a week. So here are 

my simple tips that work effec-

tively for me. 

I eat like that of a dedicated 

bodybuilder when trying to      

bulk up on muscle. I eat good 

regular meals throughout the 

day, eating approximately every 

2-3 hours at least a little of 

either fruit or protein snack. I    

always eat breakfast, a healthy 

snack between lunch and other 

snacks between dinner and 

snack before bed time. This    

ensures that my body does not 

think it is going into famine and 

it will not slow my metabolism 

down in order to survive. It 

maintains blood sugar and 

keeps up my energy level.  

I will not eat processed foods 

or quick take outs. Whether I 

fancy a pizza, keftedes, boure-

kia, cake, apple pie or ice cream, 

I make it myself so I know what 

has gone into it. The simple 

switches are don’t deep fry,       

instead bake or par boil and 

then shallow fry in a tablespoon 

or two of olive oil. Switch to light 

versions of any milk, cream         

or butters that contain the good 

fats like olive spreads, Pro-       

Active or Benecol. Have good 

carbohydrates, not bad. Bread, 

potatoes or pasta are not bad 

on their own, it is how they are 

cooked and what you put on 

them that makes the difference. 

So without deep frying and don’t 

laden with oily rich fatty sauces. 

Make your own, with good healthy 

alternative ingredients and they 

will be fine. Spice up your recipes, 

be creative and enjoy. 

Look and feel fabulous!  

 

Love and Sparkles, 

Samsara x 
 

www.samsarabellydancer.co.uk 

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

Have your cake 

and eat it

Xclusive! Katerina Neocleous

Christos Anesti to all our lovely readers! Now that the foukou has been put away (temporarily) 

and we are all flaoun-ed out, its time to find out the latest music news in this week’s Xclusive! 

 

Elena Paparizou has made a name for herself as one of the most successful female singers in 

modern Greek music since the mid-noughties; spearheaded by her triumphant win as Eurovision’s 

“Number 1” way back in 2005, but before her solo status, the singing star was one half of the popular 

duo “Antique”, one of the first Greek acts to champion crossover music incorporating both Greek 

and English lyrics and rhythms in their songs and who enjoyed huge success across Europe.  

Taking to social media, Paparizou delighted her fans by announcing a surprise reunion with fellow 

Antique-r Nikos Panagiotidis. Antique will be appearing at the “We Love The 90s” music festival in 

Gothenburg, Sweden on 13th July in a special “one night only” performance to mark the bands      

20th birthday! 
 

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

Acclaimed artist Giannis Ploutarchos has released his latest album “Tragoudia Akatallila”. 

Boasting a playlist of twenty new songs, the singer synonymous with success, takes the listener on 

a kaleidoscopic journey of intense emotions and vivid narratives.  

The precursor to the album-drop was the single “Se Eho Anagki”; giving his fans a first taster 

and indication of the tone and emotional gravitas we can expect to discover in this his 16th studio 

album! 
 

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

New artist Katerina Stamou has officially released her first single “Hairetismata”; a rousing          

tsiftetelli composed by Christos Anastasiou and Yannis Maggelakis.  

The current modern Greek music trend has sought to champion and revisit traditional folk                  

instrumentation and rhythms and Stamou’s debut combines this approach with her distinctive tone 

to produce a song that combines a welcomed nostalgia and sing-along factor that won’t go                 

unnoticed. Catch a listen on *Scandalous! 
 

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

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

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

gossip, chart news, interviews and of course listener’s special requests and dedications! 

Not to mention a few surprises along the way! Live on LGR 103.3fm, online at www.lgr.co.uk 

and DAB Plus, on Tuesdays 8-10pm. SCANDALOUS! 

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

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



Michael Yiakoumi

CyWineFest are hosting their annual 5 a side football 

tournament… and we would like YOU to join us! 

London’s Cypriot Wine Festival & Business Expo 

are excited to announce that we will hosting our      

annual CyWineFest cup tournament Saturday and 

Sunday 1st and 2nd June 2019 at Lee Valley           

Athletics Centre, 61 Meridian Way, N9 0AR 

Entry Registration is FREE with limited spaces 

available. We expect both age groups to fill up very 

quickly. Tournament ages and dates as follows: 

The acceptance of teams will be on a first come 

first served basis, so apply without delay to avoid 

disappointment and guarantee your team(s) entry 

Tournament Format: 
Friendlies Semi Final Final - The closing date for 

all entries is Monday 15th May 2019. 

There will be medals for both winners and runners 

up in each age group, team interviews and press 

coverage in Parikiaki (both newspaper and online 

edition) plus social media. 

Player information: Each player participating in 

the CyWineFest2019 cup tournament and x1 parent/ 

guardian is entitled to FREE entry into the event. 

Any additional parents/friends/guardians who wish 

to attend will be required to pay the entrance fee 

into the event. Refreshments, food and drink will be 

available to purchase. FREE onsite parking.  

Please contact us at info@cypriotwinefestival.com 

or call 07525 839 453. 

CYWINEFEST Football Committee

Participate in the CyWineFest Cup

Omonia Youth on their travels

Omonia Youth U13 Green in Isle of Wight Omonia Youth U11 Gold in Barcelona
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Michael Yiakoumi

Thursday 2nd May 2019 

Haringey Borough v 

Tonbridge Angels 

7.45 pm CVS Van Hire Stadium 

Coles Park White Hart Lane Lon-

don N17 7JP. 

Saturday 4th May 2019 

The Alec Smith Middlesex 

County Premier Division Cup 

Final  

St Panteleimon v Cricklewood 

Wanderers 

7:45 pm Venue: Uxbridge FC, 

Honeycroft, Horton Road, West 

Drayton Middlesex UB7 8HX 

KOPA League 

Sunday 5th May 2019 

Division One Cup Semi Finals 

Omonia v Olympia 

10.30am Enfield Grammar Parso-

nage Lane, Enfield, EN1 3EX 

Anorthosis v Komi Kebir 

10.15am Southgate School, Sus-

sex Way, Barnet EN4 0BL 

Challenge Cup Semi Final 

Panathinaikos v Pantel 

12.00pm Southbury Leisure Cen-

tre, 192 Southbury Road, Enfield 

EN1 1YP 

Monday 6th May 2019 

Herts Senior County Aubrey 

Cup 

New Salamis v Oxhey Jets 

3pm  Colney Heath FC ground 

the Recreation ground High 

Street, Colney Heath, AL4 0NE.

Community and Local Football Fixtures

U
K Cypriot Jack Roles 

scored a perfect hat-trick 

against Derby County to 

win 3-1 to secure Tottenham 

Under-23s’ Premier League 2   

survival on the last day of the  

season. 

The midfielder whose maternal 

grandparents are from Nicosia 

and Famagusta lashed home on 

his left foot to cap a lively start  

inside seven minutes at Stevenage 

on Monday night before heading 

in for 2-1 in first-half stoppage 

time following Cameron Cress-

well’s equaliser for the visitors. 

Then, with 81 minutes on the 

watch, came an important goal to 

put daylight between the teams. 

With Parrott off injured, his             

replacement Richards went 

through on goal in the left channel 

but unselfishly set the ball back 

for Roles to blast low beyond 

Ravas as he arrived late in the 

box.

UK Cypriot Jack Roles’ treble 

secures final-day Premier League 2 

survival for Tottenham

New Salamis Cup final this  

Bank Holiday Monday 6th May

Well done to New Salamis who 

beat League Belstone FC 6-1 to 

reach the final of the Herts Senior 

County Aubrey Cup to play Oxhey 

Jets in the final to take place next 

Monday 6th May at 3pm at the 

Colney Heath FC ground the Rec-

reation ground High Street, Col-

ney Heath, AL4 0NE. 

The New Salamis scorers were 

Kyri Portou 3, Christian Artimadis, 

George Lutaaya and Chris Xiouri. 

New Salamis have also been 

promoted to the next level step 6 

of the Football League.

St Panteleimon Cup final 

this Saturday 4th May

The Alec Smith Premier Division Cup Final              

St Panteleimon v Cricklewood Wanderers. 

Saturday 4th May 2019, Kick Off: 7:45 PM  

Venue: Uxbridge FC, Honeycroft, Horton Road, 

West Drayton Middlesex UB7 8HX, 01895 

443557

Haringey Borough Bostik League 

playoff semi final tonight

Haringey Borough will host Tonbridge Angels tonight Thursday 2 May 19.45 ko at the CVS Van Hire          

Stadium, Coles Park, White Hart Lane, London N17 7JP

UK Cypriots 

bowling for  

Cockfosters 

Cockfosters’ Cypriot connection 

Mikkos, Lakis Chrysostomou 

and Roy Gerondeas get ready 

for the Cockfosters club’s 

centenary bowls season

Greece v Norway – Rugby League World Cup 

Qualifier – New River Stadium Wood Green  

Greece v Norway – Rugby League World Cup Qualifier –                    

New River Stadium N22 5QW –  Sat 18th May 2019  

 

A thrilling Rugby League double header will be taking place at the 

New River Stadium on Saturday 18th May. The Greek and Norwegian 

national teams will do battle at 13:15. The victor will take a step further 

to qualifying for the 2021 World Cup, which is taking place in England. 

Following this, the London Skolars play Doncaster RLFC at 16:30. This 

is sure to be a fiercely contested Betfred League 1 fixture, as a variety 

of teams compete for a play-off spot. Live music from Jenny & David 

Authentic Greek Food from the Yeerologist Real ale from the New River 

Brewery & other drinks A chance to see the Rugby League World Cup 

trophy. Great value professional sport in N22 Discounted advance tickets 

for £10 (face value £15) or family tickets £20 (2 adults & 2 Under 16s)  

Hospitality, match day sponsorship and advertising is also available. 

Please contact charliedehaan@skolarsrl.com for more information. 
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† 2ον ετήσιο ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Δέσποινα Παναγιώτου Θεοχάρη
(Καλοψίδα)

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 05.05.2019, στην Εκκλησία της Παναγίας, 

Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB 

το 2ον ετήσιο μνημόσυνο της πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας 

μητέρας, γιαγιάς και αδελφής 

Δέσποινας Παναγιώτου Θεοχάρη 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

 

Υιοί: Χάρης και Σέργιος, 

νύφη, εγγόνια, αδέλφια και λοιποί συγγενείς.
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Παρασκευού Χριστοφή Paraskevou Christofi

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ † DEATΗ ANNOUNCEMENT

Our beloved mother and grandmother 

Paraskevou passed away on Sunday 

21.04.2019 at the age of 80. 

She leaves her partner Osman, 5 children: 

Kyriacos, Maria, Christakis, George and Theo, 

12 grandchildren: 12 great-grandchildren, 

relatives and friends. 

The funeral will take place on Tuesday 

14.05.2019 at 12.30pm at the Greek Orthodox 

Church of St. John the Baptist, Wightman 

Road, London N8 0LY and the burial at 

New Southgate Cemetery, Brunswick Park 

Road, New Southgate, London N11 1JJ. 

Flowers or donations for 

THE CHRIS HARMANDA FOUNDATION 

Helping less fortunate Greeks during illness, 

Account Number: 

80739369 Sort Code: 51-61-34 

www.thechrisharmandafoundation.com 

are welcome. 

The wake will take place at the cemetery. 

Tel: 07880 994 340 

Απεβίωσε την Κυριακή 21.04.2019, 
η αγαπημένη μας μητέρα και γιαγιά 

Παρασκευού Χριστοφή σε ηλικία 80 ετών. 

Αφήνει τον σύντροφό της Osman, 5 παιδιά: 
Κυριάκο, Μαρία, Χριστάκη, Γιώργο και 
Θεόδωρο, 12 εγγόνια: 12 δισέγγονα, συγγενείς 
και φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει την Τρίτη 14.05.2019 και 
ώρα 12.30μμ από την Εκκλησία Αγίου Ιωάννη 
του Βαπτιστή, Wightman Road, London N8 
0LY και η ταφή στο κοιμητήριο του New 
Southgate, Brunswick Park Road, New 
Southgate, London N11 1JJ. 

Λουλούδια ή εισφορές για το 

THE CHRIS HARMANDA FOUNDATION 

Helping less fortunate Greeks during illness, 

Account Number: 

80739369 Sort Code: 51-61-34 

www.thechrisharmandafoundation.com 

είναι ευπρόσδεκτα. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο κοιμητήριο του 

Νew Southgate. 

Tηλ. οικείων: 07880 994 340

(from Ora, Cyprus) (από την Ορά) 

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
Τελούμε την προσεχή Κυριακή 05.05.2019, στην Εκκλησία του Αγίου Νεκταρίου, 

19 Wycliffe Road, London SW11 5QR, το 5oν ετήσιο μνημόσυνο 

της πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας συζύγου, μητέρας και γιαγιάς 

Sotira Rousou 
(from Akanthou) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Ο σύζυγος Κυριάκος, παιδιά: Lou και Michael, γαμπρός Savvas, νύφη Maria, 

εγγόνια: Michelle, Roulla, Sophia, Kyriacos και Alexandros, 

δισέγγονα: Christiana, Emiliah, Isabella, Alexandros  

και λοιποί συγγενείς.
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Αντρέας Γεώργιος Μαλέκος Andreas Georgios Malekos

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ † DEATΗ ANNOUNCEMENT

It is with great sadness to announce that Andreas 

Georgios Malekos has passed away on Saturday 

20th April at the age of 75. 

Andreas was a devoted family man and leaves 

behind a loving wife, 5 adoring children with their 

partners, 19 remarkable grandchildren and 

2 siblings who all dearly loved him. The family 

were the proud owners of Andreas Delicatessen 

in East Dulwich for 20 years during which time 

Andreas accumulated many friends. He was an 

incredibly loving man who spread his warmth and 

kindness through his every action. We shall 

dearly miss his sense of humour and infectious 

smile.   

The funeral will take place on Wednesday 

8th May 2019, 12:30pm at  the Twelve Apostles 

Church, Kentish Lane, Brookmans Park, Hatfield 

AL9 6NG. Following the church service Andreas 

will be laid to rest at New Southgate Cemetery, 

Brunswick Park Road, New Southgate,  N11 1JJ 

at 2.30pm. 

The wake will convene shortly after at the Greek 

Cypriot Community Trust, 2 Britannia Road, 

North Finchley, London N12 9RU. 

The family kindly asks that instead of flowers, 

donations be made for Cancer Research UK. 

A donation box will be available at the church. 

Family telephone: Costas 07876 561 611

Με βαθιά θλίψη αγγέλλουμε ότι απεβίωσε το 

Σάββατο 20.04.2019, ο αγαπημένος μας σύζυ-

γος, πατέρας, παππούς και αδελφός Αντρέας 

Γεώργιος Μαλέκος σε ηλικία 75 ετών. 

Ο εκλιπών ήταν εξαίρετος χαρακτήρας και καλός 

οικογενειάρχης. 

Αφήνει τη σύζυγό του Ουρανία, 5 παιδιά, 19 

εγγόνια, 2 αδέλφια, τα οποία τον υπεραγαπούσαν 

και πολλούς συγγενείς και φίλους. 

Η οικογένεια ήταν υπερήφανη ιδιοκτήτες του 

Andreas Delicatessen στο East Dulwich για 

20 χρόνια όπου ο Αντρέας απέκτησε πολλούς 

φίλους. 

Ο Αντρέας έχαιρε αγάπης και εκτίμησης και σκορ-

πούσε τη ζεστασιά και την ευγένεια σε κάθε 

πράξη του πάντα με ένα χαμόγελο. 

Η κηδεία του θα γίνει την Τετάρτη 08.05.2019 και 

ώρα 12.30μμ από την Εκκλησία των Δώδεκα 

Αποστόλων, Kentish Lane, Brookmans Park, 

Hatfield, Herts, AL9 6NG και η ταφή στο κοιμητή-

ριο του New Southgate, Brunswick Park Road, 

New Southgate,  N11 1JJ η ώρα 2.30μμ. 

H παρηγοριά θα δοθεί στο Greek Cypriot 

Community Trust, 2 Britannia Road, North 

Finchley, London N12 9RU. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται εισφο-

ρές για το Cancer Research UK. 

Τηλ. οικείων: 07876 561 611 Κώστας

(from Pano Zodhia)(από την Πάνω Ζώδια)
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† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή 12.05.2019, στην Εκκλησία 

Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, 

London N8 0LY, το 2ον ετήσιο μνημόσυνο του 

πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας συζύγου, πα-

τέρα και παππού 

Κωνσταντίνου Παναγιώτου 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν 

τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Η σύζυγος Σκεύη, παιδιά: Παναγιώτης 

(Peter), Λοΐζος, Χριστίνα και Μιχάλης, 

εγγόνια, δισέγγονα, αδέλφια 

και λοιποί συγγενείς.

Κωνσταντίνος Παναγιώτου 
(Λεμεσό, κάτοικος Κιτίου)

Απεβίωσε το Σάββατο 27.04.2019, ο αγαπημένος μας σύζυγος, πατέρας και παππούς 

Πλαστήρας Πηλείδης σε ηλικία 96 ετών. 

Αφήνει τη σύζυγό του Vanda, 3παιδιά: Peter, Mary και Nicholas, 6 εγγόνια, συγγενείς 

και φίλους. 

Τηλ. οικείων: 07884 262 527 - email: peter.pilides@btinternet.com

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Πλαστήρας Πηλείδης

Plastiras Pilides

(από τον Πύργο Τηλλυρίας)

† DEATH ANNOUNCEMENT

Passed away on Saturday 27.04.2019, at the age of 96. 

He leaves his wife Vanda Pilides, 3 children: Peter, Mary, Nicholas, 

relatives and friends. 

If anyone wants to contact the family: 

Peter Pilides mobile 07884 262 527 - email: peter.pilides@btinternet.com 

A much loved husband, father, grandfather. 

His passing has left his family heartbroken. To know him was to love him.

(from Pyrgos Tillirias, Cyprus)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Απεβίωσε την Παρασκευή 19.04.2019 η Αναστασία 

Αναστασίου σε ηλικία 65 ετών. 

Αφήνει 3 παιδιά: Ελισάβετ, Ελένη και Αντωνάκη, 

5 εγγόνια, συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει την Παρασκευή 10.05.2019 

και ώρα 10.00πμ από την Εκκλησία του Αγίου 

Δημητρίου, Τown Road/Logan Road, London N9 

0LP και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο Ariana Banqueting Suite, 

North London Business Park, Brunswick Park Road, 

London N11 1GN. 

Τηλ. οικείων: 07817 362 895 

Αναστασία Αναστασίου
(από το Ξερό)

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Christiana Hill 

Passed away on Thursday 18.04.2019 at the age of 20. 

She leaves her twin sister Kathryn, sisters Kelly and Amelia, 

brother James, parents Magdalini and Dan and stepfather Mathew. 

The funeral took place on Wednesday 01.05.2019 at 12.30pm 

at the Greek Orthodox Church of St. John the Baptist, 

Wightman Road, London N8 0LY 

and the burial at New Southgate cemetery. 

The wake took place at Trent Park Golf Club, 

Bramley Road, London N14 4UW. 

Tel: 07545 601 060 

† NOTE OF THANKS 
Not having yet recovered from the grief of the death 

of our beloved and unforgettable daughter and sister 

Christiana Hill 

we would like to thank all those who attended the 

funeral service, made donations for various charities, 

sent all the lovely flowers, their condolences or 

participated in any other way to our deep grief. 

Her sisters, brother, parents and stepfather

 34      | Πέμπτη 2 Μαΐου 2019



† MEMORIAL SERVICE

The 40 day memorial service for our beloved and dearly 

 missed mother, grandmother and great-grandmother 

Stavroulla Kyriakou 
(Aradippou) 

will take place on Sunday 05.05.2019 at the 

Greek Orthodox Church of St. Demetrios 

Τown Road/Logan Road, London N9 0LP. 

Relatives and friends are invited to attend. 

Sons: Akis and Panayiotis, daughter-in-law 

Sotiroulla, grandchildren, great-grandchildren 

and other relatives. 

We would like to thank all those who attended the 

funeral service, made donations for the Motor 

Neurone Disease, sent all the lovely flowers, their 

condolences or participated in any other way to our 

deep grief.

Απεβίωσε την Τετάρτη 17.04.2019  η Julie 

Κυπριανού σε ηλικία 95 ετών. Αφήνει τέσσερα 

παιδιά και πολλά εγγόνια και δισέγγονα. 

Η κηδεία της θα γίνει την Τετάρτη 08.05.2019 

και ώρα 12.30μμ από την St. Mary’s Church, 

372 Coulsdon Road, Old Coulsdon, CR5 1EF και 

η ταφή η ώρα  14.30, Green Lawn Memorial Park, 

10 Chelsham Road, Warlingham, Surrey, CR6 9EQ. 

15.00 Παρηγοριά, Woldingham Golf Course, 

Halliloo Valley Road, Woldingham, Surrey, CR3 

7HA 

Παρακαλούμε αντί λουλούδια, να γίνονται εισφορές 

για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Θα υπάρχει ειδικό 

κουτί.

† AΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Julie Κυπριανού

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
Τελούμε την προσεχή Κυριακή 05.05.2019, στην Εκκλησία του Αγίου 

Δημητρίου, Τown Road/Logan Road, London N9 0LP, το 3μηνο μνημόσυνο της 

πολυαγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς και αδελφής 

Λουΐζας Δαμιανού 

(Ορμήδια) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Ο σύζυγος Βάσος, παιδιά, εγγόνια, δισέγγονα, αδέλφια και συγγενείς

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 05.05.2019, στην Εκκλησία της Παναγίας, 

Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB, το 28ον ετήσιο μνημόσυνο του 

πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας συζύγου, πατέρα και παππού 

Γρηγόρη Παναγιώτου (Νικόκλεια Πάφου) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Η σύζυγος Μαρίνα, παιδιά: Πάνος και Σύλβια, νύφη Μαρία, 

εγγόνια: Ρεβέκκα και Γρηγόρης.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 05.05.2019  στην Εκκλησία του Αποστόλου 

Βαρνάβα Finsbury Road, Wood Green, London N22 8PA το 5ον ετήσιο 

μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας 

Σώτου Μενοίκου Λουκά (Λιμνιά Αμμοχώστου) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Η σύζυγος Δέσποινα, τα παιδιά Μαρία και Μένοικος, ο γαμπρός Ευαγόρας, 

τα εγγόνια Σπύρος,  Σωτηράκης και Σέργιος και οι λοιποί συγγενείς. 

Απεβίωσε την Πέμπτη 25.04.2019, η Αντριανή 

(Πεπού) Σωτήρη σε ηλικία 84 ετών.  

Η εκλιπούσα ήρθε στο Λονδίνο το 1958. 

Αφήνει τον σύζυγό της Χαράλαμπο, 3 παιδιά: 

Αντώνη, Σωτήρη και Ρούλα, 2 εγγόνια: Peter και Leo, 

συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει την Παρασκευή 24.05.2019 και 

ώρα 12.00 το μεσημέρι από την Εκκλησία του Αγίου 

Ελευθερίου, 113 Ruckholt Road, Leyton, London E10 

5NS και η ταφή στο Chingford Mount Cemetery, 

121 Old Church Road, London E4 6ST. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές 

για την Εκκλησία του Αγίου Ελευθερίου. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο: The Royal British Legion, 

67 Hall Lane, Chingford, London E4 8HW.  

Τηλ. οικείων: 07528 175 465

† AΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Αντριανή (Πεπού) Σωτήρη
(από το Αυγόρου)

Η «Παροικιακή» εκφράζει τα βαθιά της συλλυπητήρια 

σε όλους τους οικείους των αποθανόντων. 

Για αγγελίες:
 

μνημόσυνα και θανάτους παρακαλώ τηλεφωνήστε: 

020 8341 5853 

† DEATH ANNOUNCEMENT

Passed away on Thursday, 25.04.2019 at the age 

of 92. 

She leaves 4 children: Nick, Rita, Mary and Maria, 

grandchildren and great-grandchildren, daughter- 

in-law Brenda, son-in-law George, relatives and 

friends. 

The funeral will take place on Monday 13.05.2019 

at 11.00am at the Greek Orthodox Church of 

St. Andrew, Kentish Town Road, London NW1 9QA 

and the burial at Islington & St. Pancras Cemetery, 

278 High Road, East Finchley N2 9AG. 

Flowers or donations for the Alzheimer’s Society 

are welcome. 

The wake will take place at York Way Estate, 

Community Hall, York Way Estate, Market Road 

N7 9QA. 

Tel: 07769 355 008

Eleni Kyriacou
(from Sanida Limassol, Cyprus)

«Έφυγε» για την αιωνιότητα ο Σάββας Λιασής  

Βαθιά θλίψη για τον θάνατο του εγκλωβισμένου Ελληνοκύπριου Σάββα Λιασή, από την Αγία Τριάδα Γιαλούσας,   

εκφράζει ο Επίτροπος Προεδρίας Φώτης Φωτίου, σημειώνοντας πως ο Σάββας Λιασής υπήρξε μια ακόμα ηρωική 

μορφή ανάμεσα στους καθ’ ημέραν αγωνιστές της Καρπασίας. 

"Πατέρας πεσόντα κατά την τουρκική εισβολή και μέχρι πρότινος αγνοουμένου, ο Σάββας Λιασής χαρακτηριζόταν 

από τον πατριωτισμό, την αγάπη του για τον τόπο του και τη σθεναρή αγωνιστικότητα του, μαχόμενος καθημερινά 

υπέρ των εγκλωβισμένων συμπατριωτών μας και των δικαίων της Κύπρου", αναφέρει ο κ. Φωτίου, σε γραπτή του 

δήλωση. 

«Εκ μέρους της Κυβέρνησης και εμού προσωπικά εκφράζω ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους τους»,  

καταλήγει. 

Συγκίνηση προκάλεσαν και τα λόγια του γνωστού δημοσιογράφου Θανάση Φωτίου, ο οποίος έγραψε για τον 

άνθρωπο που για πολλές δεκαετίες ήταν το αποκούμπι πολλών εγκλωβισμένων: «Ο αγαπημένος μου κύριος 

Σάββας Λιασής. Στην κουζίνα του σπιτιού του, στην Αγία Τριάδα της Γιαλούσας. 44 χρόνια ελεύθερος, 45 χρόνια 

εγκλωβισμένος. Στην πραγματικότητα έζησε πιο ελεύθερος από εμάς. Κι ας ήταν χρόνια πικρά. "Εγώ δεν θα 

εγκαταλείψω τo σπίτι μου, για να πάω στο νότο να ζητώ να μου επιτρέψουν να επιστρέψω στο βορρά", είχε πει το 

1974. Κι έμεινε εκεί, ριζωμένος στον τόπο που τον γέννησε.  Κάτω από σκληρές και αντίξοες συνθήκες. 

Συγκλονιστικά αξιοπρεπής. Σήμερα, πέρασε στην αιωνιότητα. Ήρθε η ώρα να συναντήσει την αγαπημένη του 

Μαρούλα, που τα τελευταία χρόνια ερχόταν συχνά στον ύπνο του και του κρατούσε συντροφιά. Μαζί της, και ο γιος 

τους Γιαννάκης, που χάθηκε εκείνο το πρωινό της 14ης Αυγούστου, στην Κλεπίνη της Κερύνειας», έγραψε 

χαρακτηριστικά για τον Σάββα Λιασή, ο δημοσιογράφος Θανάσης Φωτίου. 
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Οι κάτοικοι του Autumn Gardens και Anastasia Lodge γιόρτασαν και φέτος το Πάσχα 2019 με χαρά και υγεία βάφοντας κόκκινα αυγά 

 και φτιάχνοντας τις παραδοσιακές φλαούνες. Με μεγάλη χαρά παρεβρέθηκαν στην εκκλησία για τη θεία κοινωνία. 

Όσες ευχές απλόχερα οι άλλοι θα σας πούνε εγώ ευχή σας εύχομαι αληθινές να βγούμε.  

Τίνος λαού αλφάβητο τι λέξεις να ταιριάζω για να χωρέσουν οι ευχές που θέλω να σας γράψω.  

Καλό Πάσχα και καλη Αναστάση. 
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