
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ  ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2019  |  ETOΣ 44ο  |  ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 2313 |  £1

Με φόντο τις έντονες πιέσεις που 
δέχεται η πρωθυπουργός Μέι για 
να παραιτηθεί, έπεσε εκ νέου στο 
τραπέζι το ενδεχόμενο νέου δημο-
ψηφίσματος... 
 

Σελ 3

Ξανά στη Βουλή...
Με δύο ταυτόσημες επιστολές 
προς τους προέδρους των Επιτρο-
πών Εξωτερικών της Βουλής και 
της Γερουσίας, ο Πρόεδρος Τραμπ 
ενημερώνει το Κογκρέσο για τις 
εξελίξεις στο Κυπριακό. 

Σελ 4

Έκθεση Τραμπ για Κύπρο
Για τυχοδιωκτισμό κατηγορεί την 
Τουρκία ο Αλέξης Τσίπρας με 
αφορμή τις νέες, απαράδεκτες 
προκλήσεις της Άγκυρας σε όλα 
τα επίπεδα τόσο στην ΑΟΖ όσο 
και στο Αιγαίο.... 

Σελ 7

«Τυχοδιωκτισμός»

Στην τελική ευθεία 
για τη μεγάλη γιορτή!

σελ 2

Δύσκολες ώρες 
για τον Δ. Χριστόφια

Έφτασε η ώρα της «απάντησης» 
από τους πολίτες

σελ 6

ΟΛΑ ΟΣΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΣΕ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΗΒ ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΣΕΛΙΔΕΣ (3, 5, 8, 9 & 10 )
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Λιγότερες από 10 μέρες απομένουν για 
την καθιερωμένη Γιορτή του Κρασιού του 
Λονδίνου, που διοργανώνει εδώ και 37 
χρόνια η εφημερίδα «Παροικιακή». 

Οι προετοιμασίες για το Cypriot Wine 
Festival & Business Expo 2019, το οποίο 
θα πραγματοποιηθεί και φέτος στο Lee 
Valley Athletics Centre το Σαββατοκύ-
ριακο 1η και 2 Ιουνίου, βρίσκονται ήδη 
στην τελική ευθεία. 

Ύστερα από μήνες ολόκληρους προ-
ετοιμασιών και επίπονων προσπαθειών 
που απαιτεί ο στόχος και η υπόσχεση 
προς την παροικία μας για συνεχή ανα-
βάθμιση του θεσμού, η επιτροπή είναι 
έτοιμη να παρουσιάσει και φέτος μια με-
γάλη διοργάνωση με κύρια χαρακτηρι-
στικά την κυπριακή παράδοση, τη δια-
σκέδαση αλλά και τα πολλαπλά μηνύματα 
που στέλνει προς διάφορες κατευθύνσεις. 

Ειδικότερα φέτος, η συμμετοχή του Δι-
κοινοτικού Συγκροτήματος «Κύπρος» 
στέλνει ένα δυνατό μήνυμα συμφιλίωσης 
και ειρηνικής συνύπαρξης των Κυπρίων 
της ξενιτιάς. 

 
Το κρασί θα έχει και φέτος 

την τιμητική του 
 
Ήδη έχουν φτάσει στο Λονδίνο, μεγά-

λες ποσότητες κρασιού που διέθεσαν οι 
μεγάλες οινοβιομηχανίες της Κύπρου, 
ΚΕΟ, ΛΟΕΛ και ΚΑΜΑΝΤΕΡΕΝΑ για τις 
ανάγκες της Γιορτής, καθώς και γνωστά 
οινοποιεία «ΜΑΚΚΑΣ» και «ΟΙΝΟΥ ΓΗ» 
που όπως είχαμε γράψει και σε προηγού-
μενη έκδοσή της «Παροικιακής» έχουν 
βραβευθεί κι έχουν διακριθεί σε παγκό-
σμιους διαγωνισμούς. 

Επίσης, μικρότερα οινοποιεία της επαρ-
χίας Πάφου που θα βρίσκονται και φέτος 
στη Γιόρτη, έχουν διαθέσει με τη σειρά 
τους αρκετές ποσότητες, ύστερα από 

πρωτοβουλία του δημάρχου Πάφου, Φαί-
δωνα Φαίδωνος. 

Ακόμη, για δεύτερη συνεχή χρονιά θα 
συμμετέχει και το νεοσύστατο Οινοποιείο 

του Υπουργείου Γεωργίας. 
Το φετινό φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα 

της Ύπατης Αρμοστείας της Κύπρου στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ, την κυβέρνηση 

θα εκπροσωπήσουν ο Προεδρικός Επί-

τροπος, Φώτης Φωτίου και Υπουργός Γε-

ωργίας ο Κώστας Καδής. 
Οι επισκέπτες, εκτός από την περιδιά-

βασή τους στα εμπορικά περίπτερα που 

και φέρος δίνουν δυναμικά το παρών 

τους, θα έχουν την ευκαιρία να διασκεδά-

σουν με παραδοσιακά και σύγχρονα τρα-

γούδια που θα ερμηνεύσουν καλλίτεχνες 

από την Κύπρο, αλλά από την κυπριακή 

παροικία του Ηνωμένου Βασιλείου. 

Αποκορύφωμα φυσικά, θα είναι η πα-

ρουσία της Πέγκυ Ζήνα, η οποία μας υπό-

σχεται ένα μονάδικο διήμερο διασκέδα-

σης με τις μοναδικές της επιτυχίες και όχι 

μόνο. 

Επίσης, η δέσμευση των διοργανωτών 

για ακόμη περισσότερη... Κύπρο, θα τη-

ρηθεί και φέτος, καθώς έχουν ήδη εξα-

σφαλιστεί συμμετοχές ομάδων από την 

Κύπρο που θα παρασκευάζουν παραδο-

σιακά προϊόντα στο χώρο της εκδήλωσης, 

όπως ο παραδοσιακός σιουσιούκκος, 

αλλά και μοναδικά κοκτέιλς με κύριο συ-

στατικό τα κυπριακά οινοπνευματώδη 

ποτά, όπως ζιβανία και κουμανταρία. 

Τέλος, λόγω της σύμπτωσης των ημε-

ρομηνιών του φεστιβάλ με τον μεγάλο τε-

λικό του Champions League, η επιτροπή 

φρόντισε να στηθούν οθόνες στο χώρο 

της εκδήλωσης ώστε όσοι επιθυμούν να 

παρακολουθήσουν από εκεί την μεγάλη 

τιτανομαχία.  

Περισσότερες λεπτομέρειες θα έχουμε 

στην επόμενη, ειδική έκδοση της «Παροι-

κιακής».

 Στην τελική ευθεία για τη μεγάλη γιορτή της παροικίας μας!
CYPRIOT WINE FESTIVAL & BUSINESS EXPO 2019

ΛΟΝΔΙΝΟ

Επί τάπητος η συνεργασία Κύπρου-ΗΒ στην ανώτερη εκπαίδευση
Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης μεταξύ φορέων της βρετανικής ανώτερης 

εκπαίδευσης με αντικείμενο τη συνεργασία Κύπρου-Ηνωμένου Βασιλείου στον 
τομέα αυτό, φιλοξένησε το απόγευμα της Τρίτης η Ύπατη Αρμοστεία της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Υποδεχόμενος τους παριστάμενους ο Ύπατος Αρμοστής Ευριπίδης Ευρυ-
βιάδης σημείωσε ότι η ανώτερη εκπαίδευση καθίσταται όλο και πιο σημαντικός 
τομέας της κυπριακής οικονομίας, καθώς η χώρα προσπαθεί να διευρύνει τις 
πηγές ανάπτυξής της, πέρα από τις παραδοσιακές υπηρεσίες. 

Τόνισε δε ότι έχει εγκριθεί η απαραίτητη νομοθεσία ώστε να καταστεί η συ-
νεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο στον τομέα της Διεθνικής Εκπαίδευσης 
(Trans-National Education, ‘TNE’) ανθεκτική σε οποιαδήποτε κατάληξη και 
επίπτωση του Brexit. 

Ο επικεφαλής του Βρετανικού Συμβουλίου στην Κύπρο, Τζέιμς Μάρτιν ανα-
φέρθηκε στην εκδήλωση που είχε γίνει το Φεβρουάριο στη Λευκωσία για τη διμερή συνεργασία στον τομέα 
της Διεθνικής Εκπαίδευσης. 

Όπως είπε, εκείνη η πρωτοβουλία είχε προκύψει από την πολύ στενή σχέση μεταξύ των δύο λαών, σε 
συνδυασμό με την απτή ανησυχία που δημιουργεί η αβεβαιότητα γύρω από το Brexit. 

Σημείωσε ότι εκείνη η εκδήλωση, με συμμετοχή δεκάδων φορέων, κατέληξε σε τέσσερα βασικά συμπε-
ράσματα: 

-  ότι τα βρετανικά πανεπιστήμια εξακολουθούν να βρίσκονται στις βασικές επιλογές των Κυπρίων φοι-
τητών, ακόμα και με το φάσμα της αβεβαιότητας του Brexit. 

-  ότι η Διεθνική Εκπαίδευση βρίσκει και δημιουργεί καλές ευκαιρίες στην Κύ-
προ, με αυξημένη τη ζήτηση από φοιτητές τόσο από το νησί όσο και από 
άλλες χώρες της περιοχής. 

-  ότι υπάρχει φιλοδοξία από το κυπριακό Υπουργείο Παιδείας να καταστεί η 
Κύπρος περιφερειακός εκπαιδευτικός κόμβος. 

-  και ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες χρηματοδότησης εκτός ΕΕ που μπορούν 
να αξιοποιηθούν για αυτή τη διμερή συνεργασία μετά από το Brexit. 

Ο κ. Μάρτιν ανέφερε ότι η έκθεση για εκείνη την εκδήλωση κατέληξε σε 12 
συστάσεις, που ομαδοποιούνται χονδρικά σε τρόπους για την υλοποίηση των 
κυπριακών φιλοδοξιών αναφορικά με την παροχή ανώτερης εκπαίδευσης και 
σε τρόπους για την αξιοποίηση των υφιστάμενων εκπαιδευτικών δεσμών Κύ-
πρου-Ηνωμένου Βασιλείου. 

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, ο κ. Μάρτιν είπε ότι η σπουδή με την οποία προωθήθηκε 
και εγκρίθηκε η σχετική νομοθεσία από την Κύπρο «συνοψίζει τη σοβαρότητα και τη σημασία που 
αποδίδεται από την κυπριακή κυβέρνηση στην προοπτική της Διεθνικής Εκπαίδευσης. Είμαστε πολύ ικα-
νοποιημένοι από την πρόοδο και τη δέσμευση». 

Πρόσθεσε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 48.000 Κύπριοι φοιτητές σε προπτυχιακά βρετανοκυπριακά 
προγράμματα Διεθνικής Εκπαίδευσης, μοιρασμένοι σε Κύπρο και Ηνωμένο Βασίλειο. «Θέτουμε διάφορα 
ορόσημα σε αυτή τη διαδικασία, αλλά βασικά θέλουμε να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε τη δυναμική 
που έχει αναπτυχθεί σε αυτή διμερή συνεργασία, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιπαρέλθουμε οποιαδήποτε 
πιθανή επίπτωση του Brexit», συμπλήρωσε.
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Άνοιξε το δρόμο για νέο δημοψήφισμα;
ΔΗΛΩΣΗ ΒΟΜΒΑ ΤΗΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΕΝΤΟΝΩΝ ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΩΝ

Οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ηνωμένου Βασιλείου 
έχουν αποτρέψει 19 μεγάλες τρομοκρατικές επιθέ-
σεις στο έδαφος της χώρας την τελευταία διετία, 
αποκάλυψε ο αρμόδιος Υπουργός Εσωτερικών Σα-
τζίντ Τζαβίντ. 

Κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο κεντρικό Λονδίνο 
είπε ότι 14 εξ αυτών των τρομοκρατικών σχεδίων 
προέρχονταν από ισλαμιστικές οργανώσεις και πέ-
ντε από ακροδεξιές ομάδες και άτομα. 

«Αυτά είναι μόνο τα στοιχεία των επικεφαλίδων. 
Για κάθε επίθεση που αποτρέπεται υπάρχουν δε-
κάδες περισσότερες που ποτέ δεν είχαν την ευκαιρία 
να ξεκινήσουν. Κάθε μέρα οι υπηρεσίες ασφαλείας 
μας μάχονται εναντίον του τρόμου, από μεγάλες 
τρομοκρατικές οργανώσεις έως ριζοσπαστικοποι-
ημένα άτομα», είπε ο κ. Τζαβίντ, ένας από τους επί-
δοξους διαδόχους της Τερέζα Μέι στον πρωθυπουρ-
γικό θώκο. 

Ο Υπουργός Εσωτερικών επιβεβαίωσε παράλ-
ληλα τις πληροφορίες ότι εξετάζει σχέδια προσδιο-
ρισμού περιοχών της Συρίας και πιθανώς της δυτι-
κής Αφρικής ως «τρομοκρατικές ζώνες», στις οποίες 
θα απαγορεύεται η μετάβαση για τους Βρετανούς 
πολίτες.

Αποτροπή 19 τρομοκρατικών 
χτυπημάτων σε δύο χρόνια!

Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

Κορυφαία στελέχη της λεγόμενης «Επιτροπής 
1922 των Τόρις» θα αποδυθούν σήμερα σε μια 
ακόμη προσπάθεια να εξαναγκάσουν τη διεξαγωγή 
νέας διαδικασίας ψήφου εμπιστοσύνης στην πρω-
θυπουργό της Βρετανίας Τερέζα Μέι στη Βουλή των 
Κοινοτήτων, κατά πληροφορίες που δημοσίευσε 
αργά προχθές το βράδυ στην ηλεκτρονική της έκ-
δοση η ταμπλόιντ εφημερίδα The Sun (21/05). 

Την Τρίτη, η βρετανίδα πρωθυπουργός δήλωσε 
ότι η κυβέρνησή της θα συμπεριλάβει στο νομοσχέ-
διο για τη νέα Συμφωνία Αποχώρησης ως 
προαπαιτούμενο για τους βουλευτές να ψη-
φίσουν αν θα πρέπει να διεξαχθεί ένα δεύ-
τερο δημοψήφισμα για Brexit. «Αναγνω-
ρίζω τη γνήσια και ειλικρινή δύναμη των 
αισθημάτων στη Βουλή για αυτό το σημα-
ντικό ζήτημα», τόνισε η κ. Μέι. 

Οι  αντιδράσεις  στη "νέα συμφωνία" της 
Τερέζα Μέι  σχετικά με το Brexit ήταν το 
πρώτο θέμα στις περισσότερες εφημερίδες 
της Τετάρτης.  

Ο πηχυαίος τίτλος στον Guardian αντι-
κατοπτρίζει το συνολικό τόνο της κάλυψης 
από τα ΜΜΕ. «Η προσπάθεια της πρωθυ-
πουργού να κερδίσει την υποστήριξη των 
βουλευτών κατέρρευσε», έγραψε. 

«Ένα άλλο ωραίο χάος», ήταν ο χαρακτηριστικός  
τίτλος στην i. 

Για τους Financial Times «οι εξαγριωμένοι ευ-
ρωσκεπτικιστές βουλευτές του Συντηρητικού κόμ-
ματος σκότωσαν τη συμφωνία αμέσως μετά την 
άφιξη στη Βουλή».  

Η ιστοσελίδα του ιστότο-
που Conservative Home 
αναφέρει ότι η πρωθυ-
πουργός «έριξε τον εαυτό 

της στο έλεος του Εργατικού κόμματος» όταν προ-
έβαλε την προοπτική ενός νέου δημοψηφίσματος. 

Η Independent σημειώνει ότι η νέα συμφωνία 
«από την αρχή φαινόταν καταδικασμένη σε αποτυ-
χία» ενώ η Daily Mail θεωρεί ότι η Μέι έχει πάρει 

«ένα υπερβολικά μεγάλο ρίσκο». 
Η Sun εκτιμά ότι το ρίσκο που 

πήρε η πρωθυπουργός «έχει με-
τατραπεί σε μπούμερανγκ ενα-
ντίον της» ενώ παράλληλα επι-

σημαίνει ότι ανώτερα στελέχη 
του Συντηρητικού κόμματος που δεν συμμετέχουν 
στην κυβέρνηση θα επιδιώξουν να αρχίσει η διαδι-
κασία για τη διαδοχή της κ. Μέι στην ηγεσία του 
κόμματος όταν συναντηθούν αργότερα σήμερα. 

Η Daily Telegraph μας ενημερώνει ότι περισσό-
τεροι από 50 βουλευτές του Συντηρητικού κόμματος 
έχουν κάνει σαφές ότι θα καταψηφίσουν το νομο-
σχέδιο αποχώρησης της Βρετανίας από την ΕΕ και 
μεταξύ αυτών θα είναι τουλάχιστον 20 βουλευτές 
που είχαν προηγουμένως υποστηρίξει τη συμφωνία 
Brexit της κυρίας Mέι. 

Σύμφωνα με τους Times, υπουργοί της κυβέρνη-
σης που υποστηρίζουν την έξοδο της χώρας από 
την ΕΕ αναμένεται να παροτρύνουν την πρωθυ-
πουργό να «ξεχάσει τις νέες της προτάσεις». Αυτοί 
οι υπουργοί θέλουν ο διάδοχος της Τερέζα Μέι να 
έχει τη δυνατότητα «να βρει έναν δρόμο μέσα από 
το αδιέξοδο» προσθέτει η εφημερίδα.   

«Οι άνδρες και οι γυναίκες με τα γκρι κοστούμια 
μπορεί να βγάλουν την πρωθυπουργό από τη δυ-
στυχία της», διαβάζουμε στη σελίδα της Huffpost. 

Την Τρίτη οι περισσότερες εφημερίδες ασχολή-
θηκαν εκτενώς με το περιστατικό κατά το οποίο,  άν-
δρας περιέλουσε με μιλκσέικ τον ηγέτη του Κόμματος 
Brexit, τον ευρωφοβικό Νάιτζελ Φάρατζ.

Πιθανή νέα πρόταση δυσπιστίας κατά της Τ. Μέι

Τη δυνατότητα στους βουλευτές να ψηφίσουν για 
το κατά πόσο θα πρέπει να διεξαχθεί δεύτερο δη-
μοψήφισμα για το Brexit θα δίνει το σχετικό νομο-
σχέδιο που θα παρουσιάσει η βρετανική κυβέρνηση 
τις επόμενες ημέρες, όπως ανακοίνωσε η Τερέζα 
Μέι. 

Η Βρετανίδα πρωθυπουργός παρουσίασε μία 
«νέα συμφωνία για το Brexit» με δέκα καινούρια ση-
μεία. Αυτές οι νέες προτάσεις θα περιλαμβάνονται 
στο εφαρμοστικό νομοσχέδιο του Brexit, το οποίο 
θα ενσωματώνει την τρεις φορές απορριφθείσα Συμ-
φωνία Αποχώρησης. Το νομοσχέδιο θα υποβληθεί 
προς ψήφιση στη Βουλή των Κοινοτήτων την πρώτη 
εβδομάδα του Ιουνίου. 

Η κα Μέι παραδέχθηκε ότι οι νέες προτάσεις, 
όπως η δυνατότητα έγκρισης ενός δεύτερου δημο-
ψηφίσματος, είναι προϊόν συνειδητοποίησης του γε-
γονότος ότι η συμφωνία του Brexit δεν πρόκειται να 
περάσει από τη Βουλή με τις ψήφους των Συντηρη-
τικών Brexiteers, επομένως πρέπει να κερδίσει τις 
ψήφους βουλευτών της αντιπολίτευσης. 

Απευθυνόμενη λοιπόν προς τους Remainers βου-
λευτές, τους κάλεσε να εγκρίνουν το νομοσχέδιο και 
επομένως τη συμφωνία επί των όρων του Brexit 
που η ίδια έχει επιτύχει με την ΕΕ και στη συνέχεια 
να αποφασίσουν αν θα πρέπει αυτή η συμφωνία 
να τεθεί στην κρίση του λαού με ένα νέο δημοψήφι-
σμα. Η κα Μέι είπε επίσης ότι το νομοσχέδιο θα 
προβλέπει πως οι βουλευτές θα είναι εκείνοι που 
θα αποφασίσουν τι είδους τελωνειακή σχέση πρέπει 
να επιδιώξει η Βρετανία με την ΕΕ, με την ίδια να 
προτείνει μία προσωρινή τελωνειακή ένωση και τους 

Εργατικούς μία μόνιμη τελωνειακή ένωση. 
Οι υπόλοιπες προτάσεις της πρωθυπουργού πε-

ριλαμβάνουν: νομική διασφάλιση των δικαιωμάτων 
των εργαζομένων τουλάχιστον στα επίπεδα προ-

στασίας της ΕΕ - νομική διασφάλιση των υφιστάμε-
νων μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος - νομική 
υποχρέωση για τη βρετανική κυβέρνηση να βρει 
εναλλακτικό τρόπο αποφυγής των σκληρών συνό-
ρων στην Ιρλανδία ώστε να αποφευχθεί το backstop 
- δέσμευση μη διαχωρισμού των εμπορικών κανό-
νων μεταξύ Βόρειας Ιρλανδίας και υπόλοιπου Ηνω-
μένου Βασιλείου σε περίπτωση εφαρμογή του back-
stop - ψηφοφορία στη Βουλή για την έγκριση τη 
μελλοντικής εμπορικής σχέσης με την ΕΕ - επιδίωξη 

όσο το δυνατόν πιο ομαλού εμπορίου με την ΕΕ σε 
προϊόντα - νομική υποχρέωση διασφάλισης αλλα-
γών στην πολιτική διακήρυξη της μελλοντικής σχέ-
σης με την ΕΕ που θα αντανακλά τη νέα μορφή του 
Brexit που θα διεκδικούν τελικά οι Βρετανοί. 

Απευθυνόμενη δε προς τους Brexiteers βουλευ-
τές, η Τερέζα Μέι είπε ότι απόρριψη αυτού του νο-
μοσχεδίου θα σημαίνει ψήφο υπέρ της ανατροπής 
του Brexit, καθώς το κοινοβούλιο θα κάνει τα πάντα 
για να αποτρέψει ένα Brexit χωρίς συμφωνία. «Άρα 
στην πράξη θα επιλέγετε ένα δεύτερο δημοψήφισμα 
ή γενικές εκλογές», πρόσθεσε η πρωθυπουργός. 

Οι αντιδράσεις στις νέες τοποθετήσεις της πρω-
θυπουργού, ήταν κυρίως αρνητικές. Ο επικεφαλής 
του Εργατικού κόμματος, Τζέρεμι Κόρμπιν, δήλωσε 
ότι πρόκειται για αναμάσημα των κυβερνητικών θέ-
σεων, όπως παρουσιάστηκαν στις διαπραγματεύ-
σεις των δύο πλευρών, και οι οποίες τερματίστηκαν 
χωρίς αποτέλεσμα. «Στα βασικά στοιχεία - τα τελω-
νεία, την ευθυγράμμιση της αγοράς και την περι-
βαλλοντική προστασία - αυτό που αποκαλεί η πρω-
θυπουργός νέα συμφωνία για το Brexit είναι 
ουσιαστικά ένα νέο πακετάρισμα της ίδιας παλιάς 
κακής συμφωνίας που απορρίφθηκε τρεις φορές 
από τη Βουλή» είπε και πρόσθεσε ότι θα εξετάσει 
προσεχτικά τις λεπτομέρειες του νομοσχεδίου όταν 
δημοσιοποιηθεί. 

Τουλάχιστον 10 βουλευτές των Τόρις, οι οποίοι εί-
χαν ψηφίσει υπέρ της συμφωνίας στην τελευταία 
ψηφοφορία στην Βουλή, τώρα ανακοίνωσαν ότι δεν 
πρόκειται να την στηρίξουν (περισσότερα στην ανα-
σκόπηση του βρετανικού Τύπου).
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ειδήσεις σε 2’

Η φράση του νέου «πρω-
θυπουργού», Ερσίν Τατάρ 
έξω από το «προεδρικό» ότι 
ο «πρόεδρος» Μουσταφά Ακι-
ντζί στηρίζει την ομοσπον-
διακή λύση, «αυτό πρέπει να 
ρυθμιστεί», προκάλεσε την 
έντονη αντίδραση του Τ/κ 
ηγέτη που απάντησε ότι εάν 
κάτι πρέπει να ρυθμιστεί είναι 
η οικονομία και πως ο ίδιος 
εκλέγηκε από τον «λαό» που 
είναι και ο μόνος που μπορεί 
να τον ρυθμίσει, κατά την έκ-
φρασή του. Όπως μεταδίδεται 
από τα κατεχόμενα, εξερχόμε-
νος του «προεδρικού» μετά 
την επίδοση της λίστας του 
νέου «υπουργικού συμβου-
λίου», ο νέος «πρωθυπουρ-
γός», Ερσίν Τατάρ ρωτήθηκε 
και για το γεγονός ότι έχουν 
διαφορετική προσέγγιση στο 
Κυπριακό με τον Τ/κ ηγέτη. Ο 
κ. Τατάρ είπε ότι το ανέφερε 
στον κ. Ακιντζί και του είπε ότι 
η «κυβέρνηση» σε αυτό το 
θέμα είναι πλέον σε αρμονία. 
Αυτά που λέει ο κ. Οζερσάι και 
το ΚΛ στο Κυπριακό, είναι κο-
ντά στα όσα δηλώνει το ΚΕΕ. 
«Και τί είναι αυτό; Εξαντλή-
θηκε η αναζήτηση συμφωνίας 
στη βάση της ομοσπονδίας 
και γι’ αυτό τίθεται θέμα να έρ-
θουν εναλλακτικές ιδέες στις 
διαπραγματεύσεις», είπε.

Οι δύο εκθέσεις του Προέδρου Τραμπ για την Κύπρο
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Με δύο ταυτόσημες επιστολές προς τους προέδρους των 
Επιτροπών Εξωτερικών της Βουλής και της Γερουσίας, ο Πρό-
εδρος Τραμπ ενημερώνει το Κογκρέσο για τις εξελίξεις στο Κυ-
πριακό. Από την 1η Αυγούστου και μέχρι την 30ή Νοεμβρίου 
2018. Πρόκειται για τις τακτικές εκθέσεις για την Κύπρο, που 
βάσει της αμερικανικής νομοθεσίας υποχρεούται να υποβάλλει 
κάθε δίμηνο ο Αμερικανός πρόεδρος και της οποίας η ευθύνη 
έχει ανατεθεί με προεδρικό διάταγμα από το 2004, στο Στέιτ 
Ντιπάρτμεντ. Στην πρώτη επιστολή – για το δίμηνο Αύγουστος-
Σεπτέμβριος – γίνεται αναφορά σε συνάντηση της βοηθού Υφυ-
πουργού Γιούρι Κιμ με τον εκπρόσωπο της οργάνωσης One 
Cyprus Now, Τζον Χαρκράιντε και τον Τζεφ Μάνκ της δικηγορικής 
εταιρείας Baker Botts, οι οποίοι ηγούνται ενός επιχειρηματικού 
συνασπισμού για να επιδείξουν τα οφέλη μιας ενωμένης Κύ-
πρου, ώστε να ενθαρρύνουν την επανένωση της νήσου. 

Αναφορά υπάρχει και στις συναντήσεις που είχε η Τζέιν Χολ 
Λουτ στην Αθήνα (στις 10 Σεπτεμβρίου) με τον τότε Υπουργό 

Εξωτερικών Νίκο Κοτζιά  και στο Λονδίνο δύο μέρες αργότερα με 
τον Υφυπουργό Εξωτερικών Σερ Άλαν Ντάνκαν. 

Επικαλούμενη δημοσιεύματα, η έκθεση αναφέρει ότι «ο κ. Κο-
τζιάς είπε στην κ. Λουτ πως θα πρέπει να καταργηθούν οι συνθή-
κες συμμαχίας και εγγυήσεων». 

Ενώ ο κ. Ντάνκαν, γράφει, περιέγραψε τη συνάντηση «παρα-
γωγική». Η κ. Λουτ είχε επίσης συνάντηση με τη Φεντερίκα Μο-
γκερίνι. Στις 14 Σεπτεμβρίου ο βοηθός Υφυπουργός Εξωτερικών 
Μάθιου Πάλμερ συναντήθηκε με τον Κύπριο πρέσβη στις ΗΠΑ, 
Μάριο Λυσιώτη, στον οποίο «εξέφρασε την αμερικανική συμπα-
ράσταση στην υπό τη διευκόλυνση των Ηνωμένων Εθνών κυ-
πριακής ηγεσίας διαδικασία διευθέτησης για την επανένωση της 
Κύπρου ως μία διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία και την απο-
γοήτευση που οι δύο πλευρές δεν μπόρεσαν να επιστρέψουν 
στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ενθάρρυνε τον κ. Λυσιώτη 
οι πλευρές να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες εμπλεκόμενες εποι-
κοδομητικά με την κ. Λουτ».

Απάντηση Foreign Office στην Τερέζα Βίλιερς για την κυπριακή ΑΟΖ 
Τη θέση που διατυπώθηκε πολλάκις την περασμένη εβδομάδα αναφορικά με την 

ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας έλαβε ως απάντηση σε ερωτήσεις της για το 
θέμα προς το Foreign Office η φιλοκύπρια βουλευτής του Συντηρητικού Κόμματος 
Τερέζα Βίλιερς. 

Συγκεκριμένα, η βουλευτής βορείου Λονδίνου είχε υποβάλει την περασμένη Τε-
τάρτη γραπτό ερώτημα προς τον υπουργό Εξωτερικών για το κατά πόσο προτίθεται 
να προβεί σε παραστάσεις προς τον Τούρκο ομόλογό του για την εισβολή τουρκικών 
πλοίων γεώτρησης στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας. 

Συνοδευτικά είχε θέσει και τα εξής ερωτήματα: 
- κατά πόσο η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει δικαιώματα εξουσιο-

δότησης επιχειρήσεων γεώτρησης στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη Ανατολικής 
Μεσογείου  

- κατά πόσο η βρετανική κυβέρνηση αναγνωρίζει την κυπριακή ΑΟΖ. 
Την απάντηση αυτή τη φορά ανέλαβε να δώσει η υφυπουργός Εξωτερικών Χάριετ 

Μπάλντγουϊν, η οποία σημείωσε: «Η θέση μας παραμένει αμετάβλητη: συνεχίζουμε 
να αναγνωρίζουμε το κυριαρχικό δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας να αξιοποιεί 

το πετρέλαιο και αέριο στη διεθνώς συμφωνημένη Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη 

της». Όσον αφορά τη σχεδιαζόμενη γεώτρηση της Τουρκίας, η θέση του Ηνωμένου 

Βασιλείου είναι ότι, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο 

της Θάλασσας, διερευνητικές γεωτρήσεις δεν πρέπει να προχωρούν σε καμία πε-

ριοχή στην οποία η κυριαρχία είναι υπό αμφισβήτηση». Έχουμε καλέσει την Τουρκία 

να μην προβεί σε γεώτρηση σε αυτή την περιοχή. Ο σερ Άλαν Ντάνκαν το έχει κα-

ταστήσει αυτό σαφές στον Τούρκο πρέσβη στο Λονδίνο και ο Βρετανός πρέσβης 

στην Άγκυρα έχει έρθει σε επαφή με το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών για να 

προτρέψει σε αποκλιμάκωση. 

Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι το πετρέλαιο και το αέριο της Κύπρου θα 

πρέπει να αναπτυχθεί προς το όφελος όλων των Κυπρίων». 

Σημειώνεται ότι η κα Βίλιερς είχε υποβάλει τα ερωτήματα προς το Foreign Office 

αμέσως μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις του υπουργού Ευρώπης 

Ντάνκαν περί κυριαρχίας υπό αμφισβήτηση, εισακούοντας και εκκλήσεις Κυπρίων 

ψηφοφόρων και υποστηρικτών της.

Με αντιπαράθεση για 
το Κυπριακό η πρώτη 
συνάντηση Ακιντζί με 

το νέο «πρωθυπουργό»

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

Επιστολή Lobby for Cyprus προς Foreign Office για την ΑΟΖ
Συνεχίζονται στη Βρετανία οι αντιδράσεις της κυπριακής ομογένειας για τη δήλωση 

του Υπουργού Ευρώπης σερ Άλαν Ντάνκαν περί κυριαρχίας «υπό αμφισβήτηση» στην 
ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Η πιο πρόσφατη επιστολή διαμαρτυρίας, με αποδέκτη τον 
Υπουργό Εξωτερικών Τζέρεμι Χαντ, εστάλη από την οργά-
νωση Lobby for Cyprus. 

Στην επιστολή σημειώνεται ότι η Τουρκία δεν έχει «ηθικό ή 
νομικό δικαίωμα» να ιδιοποιείται τους υδρογονάνθρακες που 
νομίμως ανήκουν στην Κυπριακή Δημοκρατία. 

Όπως αναφέρεται, η θέση του σερ Άλαν δεν αρμόζει σε 
μία χώρα όπως το Ηνωμένο Βασίλειο «που επαίρεται για 
την υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου και του κράτους δικαίου 
γενικά». 

Εκφράζεται απογοήτευση για το γεγονός ότι το Λονδίνο 
δεν υιοθέτησε τη θέση αρχής της ΕΕ, όπως τη διατύπωσε η 
Φεντερίκα Μογκερίνι. «Εν αντιθέσει, η υπουργική απάντηση 
από τον σερ Άλαν στην ουσία συνιστά εχθρική πράξη με την ικανότητα να αποσταθερο-
ποιήσει μία ήδη ευερέθιστη περιοχή», σημειώνει η επιστολή. 

Η απάντηση του Υπουργού Ευρώπης περιγράφεται ως φαινομενικά «προμελετημένη», 
τονίζεται ότι αμφισβητεί την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας και παρομοιάζεται με 
την τακτική κατευνασμού της Βρετανίας έναντι της χιτλερικής Γερμανίας το 1938. 

«Αυτό που είναι ήδη ξεκάθαρο είναι ότι η απάντηση του σερ Άλαν έχει πλήξει τα βρε-
τανικά συμφέροντα, υπονομεύοντας τις αγγλοκυπριακές σχέσεις και πυροδοτώντας 

φωνές για ανάληψη σθεναρής δράσης από την Κυπριακή 
Δημοκρατία σχετικά με τα απομεινάρια της Αποικίας του 
Στέμματος στην Κύπρο, τις γνωστές ως ‘Κυρίαρχες Περιοχές 
Βάσεων», σχολιάζει ενδεικτικά το Lobby for Cyprus στην 
επιστολή προς τον κ. Χαντ. 

Η επιστολή θέτει επίσης ζήτημα παραβίασης του Υπουρ-
γικού Κώδικα λόγω της ανακριβούς παρουσίασης της κατά-
στασης αναφορικά με την κυπριακή ΑΟΖ από τον υπουργό 
Ευρώπης. 

«Ο σερ Άλαν και εσείς», συμπληρώνει η επιστολή του 
Lobby for Cyprus προς τον Βρετανό υπουργό Εξωτερικών, 
«πρέπει να διορθώσετε τη δημόσια καταχώρηση επιβεβαι-
ώνοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο σέβεται και δεν αμφισβητεί 
την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αμφότεροι θα 

πρέπει να απευθύνετε επίσης έκτακτη προειδοποίηση προς την Τουρκία». 
Η αδράνεια της Βρετανίας ως προς αυτό, καταλήγει η επιστολή, «διακινδυνεύει την 

ευθυγράμμιση της χώρας με ένα κράτος-παρία και την αμαύρωση αν όχι τη διάλυση της 
φήμης της Βρετανίας ως προστάτη του διεθνούς δικαίου».

Προσπαθούν να 
εμποδίσουν τον... 

ανταγωνισμό!
Η Τουρκία προσπαθεί να 

εμποδίσει τον ανταγωνισμό 
των μεγάλων δυνάμεων στην 
ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε 
ο Τούρκος Υπ. Εξωτερικών 
Μεβλούτ Τσαβούσογλου. 

Σε ομιλία του στο πρώτο 
Φόρουμ των Υπ. Εξωτερικών 
Τουρκίας-SICA, ανέφερε ότι 
«στην Κύπρο προσπαθούμε 
να εμποδίσουμε τον ανταγω-
νισμό των μεγάλων δυνάμεων 
επί των φυσικών πόρων που 
έχουν ανακαλυφθεί πρόσφατα 
και να πείσουμε τους Ε/κ να 
ενεργήσουν με σύνεση». «Πιέ-
ζουμε για μια διευθέτηση 
μέσω διαπραγματεύσεων για 
το πρόβλημα στη βάση της 
πολιτικής ισότητας των Τ/κ και 
των Ε/κ».
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Σάλος από υβριστική αναφορά για τον κόσμο της Αριστεράς

Σε βατερλώ για το κυβερνών κόμμα του ΔΗΣΥ εξελίσσεται η μάχη για 
τις 6 έδρες της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ενώ την ίδια ώρα άνεμος αισιοδοξίας πνέει για το Κόμμα της Κυπριακής 
Αριστεράς, το ΑΚΕΛ το οποίο κερδίζει, όπως όλα δείχνουν την εμπι-
στοσύνη όλο και περισσότερων πολιτών.  

Το γεγονός καταγράφεται και στις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το 
φως της δημοσιότητας λίγες μόνο μέρες πριν από το άνοιγμα της 
κάλπης για τις εκλογές της 26ης Μαίου 2019. 

Με αυτά τα δεδομένα, η ηγεσία του κυβερνώντος κόμματος έχασε τη 
ψυχραιμία της και ενεργεί όπως τον κολυμβητή που κινδυνεύει μέσα 
στη φουρτουνιασμένη θάλασσα και αναζητεί σανίδα σωτηρίας…  

Ασφαλώς και γνωρίζουν τις αιτίες γιατί οι ψηφοφόροι γυρίζουν την 
πλάτη στην κυβέρνηση και το Συναγερμό. Καταγράφονται πολύ παρα-
στατικά στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων:  

Οι πολίτες, παρά την πλύση εγκεφάλου που επιχειρούν να κάνουν 
τα ελεγχόμενα από το κατεστημένο της Δεξιάς, μέσα μαζικής ενημέρωσης, εκφράζουν την αντίθεση τους 
και καταψηφίζουν το κυβερνών κόμμα του ΔΗΣΥ:  

- Για τις αντιλαϊκές, νεοφιλελεύθερες πολιτικές τους, 
- Για το λουκέτο που έβαλαν στο Συνεργατισμό για να σώσουν μια ιδιωτική τράπεζα  

- Για τη σήψη και διαφθορά στην κυβέρνηση και στον κρατικό μηχα-
νισμό  

- Για την πρωτοφανή έξαρση του εγκλήματος με το ποτήρι της οργής 
να ξεχειλίζει με την ολιγωρία των αρχών ασφαλείας στη διερεύνηση 
των καταγγελιών για εξαφανίσεις αλλοδαπών γυναικών και παιδιών και 
τη δολοφονία τους. 

- Για την πολιτική παχυδερμία των κυβερνώντων με δυο υπουργούς, 
τον Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη και τον Ιωνά Νικολάου να έχουν 
αναγκαστεί μετά την κατακραυγή του κόσμου να δηλώσουν ότι θα πα-
ραιτηθούν για λόγους ευθιξίας, αλλά να παραμένουν γαντζωμένοι μέχρι 
και αυτή τη στιγμή στις καρέκλες τους! 

Οι πολίτες απορρίπτουν ταυτόχρονα τους χειρισμούς της κυβέρνησης 
στο Κυπριακό το οποίο έχει οδηγηθεί σε πλήρη αποτελμάτωση. 

Η απαρέσκεια των πολιτών καταγράφηκε πολύ χαρακτηριστικά στην 
έρευνα του τηλεοπτικού  σταθμού OMEGA. Ο ΔΗΣΥ εξακολουθεί να 

είναι πρώτο κόμμα (16,7%) με το ΑΚΕΛ να έρχεται δεύτερο με 14,4%. Όμως, η διαφορά αυτή (2,3%) είναι 
μειωμένη σε σύγκριση με όλες τις δημοσκοπήσεις που πραγματοποιήθηκαν τον περασμένο μήνα για τα 
άλλα τηλεοπτικά κανάλια (ΡΙΚ, Αντένα, Σίγμα), με βάση τις οποίες η διαφορά τότε κυμαινόταν από 3% 
έως 5%.

Δημοσκοπήσεις: Οι πολίτες «γυρίζουν την πλάτη» σε ΠτΔ και Δημοκρατικό Συναγερμό

ΕΧΑΣΑΝ ΤΗ ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΣΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΟΥ ΔΗΣΥ ΚΑΙ ΑΝΟΔΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ   

Τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων που έχουν πραγματοποιήσει 
και παρουσίασαν τις τελευταίες μέρες όλα ανεξαίρετα τα τηλεοπτικά 
κανάλια, ενόψει των ευρωεκλογών της Κυριακής δείχνουν σημαντική 
πτώση στα ποσοστά του κυβερνώντος κόμματος του ΔΗΣΥ, γεγονός 
που εξηγεί τον πανικό που επικρατεί στο κυβερνητικό στρατόπεδο. 
Την ίδια ώρα ανεβαίνουν τα ποσοστά του ΑΚΕΛ που προσεγγίζει 
εκείνα του ΔΗΣΥ. Ευρισκόμενη σε κατάσταση πλήρους σύγχυσης η 
κυβερνητική παράταξη επιστράτευσε και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
στην προεκλογική μάχη. Ωστόσο συμπεριφερόμενος ως ο χειρότερος 
κομματάρχης με τη συμπεριφορά του προκάλεσε μεγαλύτερα προ-
βλήματα στο κυβερνών κόμμα. 

Σάλο προκάλεσε απαξιωτική αναφορά του Ν. Αναστασιάδη για την 
ηγεσία και τον κόσμο της Αριστεράς τους οποίους αποκάλεσε «μηδε-
νικά», για να λάβει σκληρή απάντηση από το ΑΚΕΛ.  

Σε ομιλία του κατά τη διάρκεια της πανεπαρχιακής συγκέντρωσης 
του ΔΗΣΥ Λεμεσού, την Παρασκευή, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης κα-
ταφέρθηκε έντονα ενάντια στο ΑΚΕΛ, λέγοντας πως, “από το πρωί 
μέχρι το βράδυ προσπαθούν να μηδενίσουν τα πάντα, θέλουν να μας 
φέρουν στο επίπεδο τους”. 

“Λυπούμαι που μιλώ έτσι και εκφράζομαι κατά τρόπον αυστηρό, 
αλλά δεν μπορούν τα μηδενικά να μιλούν για τους άριστους ή εκείνους 
που αρίστευσαν, ότι τάχα είναι ήδη μαζί τους” είπε και πρόσθεσε πως 
ο κυπριακός λαός έχει και μνήμη αλλά και γνώση. 

Στο Ν. Αναστασιάδης απάντησε με σκληρή γλώσσα ο Γ.Γ. της Κ.Ε. 
του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού μιλώντας την επομένη μέρα στην τελική 
προεκλογική συγκέντρωση του Κόμματος.  

Όλα τα «μηδενικά» που βρίσκονται στην παγκύπρια προεκλογική 
συγκέντρωση είναι η απάντηση στην αλαζονεία του προέδρου Ανα-
στασιάδη, ο οποίος συμπεριφέρεται όπως τον χειρότερο κομματάρχη, 
τόνισε ο Άντρος Κυπριανού, και πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος δε μπορεί 
να απευθύνεται στην Αριστερά και να λέει ότι δεν μπορούν τα μηδενικά 
να κρίνουν τους άριστους των αρίστων. 

Κατά τη διάρκεια της παγκύπριας προεκλογικής συγκέντρωσης του 
ΑΚΕΛ στη Λευκωσία, ο Άντρος Κυπριανού ξεκαθάρισε ότι δε ζητούν 
την άδεια από τους κυβερνώντες, ούτε για να μιλούν, ούτε για να λένε 
ελεύθερα τις απόψεις τους σε μια δημοκρατική χώρα. Επίσης, τόνισε 
ότι μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης Αναστασιάδη- Συναγερμού το 
παραμύθι του success story έγινε εφιάλτης. Πρόσθεσε ότι επικρατούν 
τα ψέματα και οι διαστρεβλώσεις, ενώ μόνη έγνοια των κυβερνώντων 
είναι τα επικοινωνιακά παιχνίδια και κανένα ενδιαφέρον για την ουσία. 

Τους κατηγόρησε επίσης ότι δεν έχουν καμία διάθεση ανάληψης πολι-
τικής ευθύνης. 

Για τα περί μαθημάτων πολιτικού ήθους, ο Α. Κυπριανού υπενθύμισε 
ότι ο Νίκος Αναστασιάδης ήταν αυτός που υποχρέωσε τον Γενικό Ει-
σαγγελέα να του πει ντροπή κύριε πρόεδρε. Αντί, υπέδειξε ο ΓΓ του 
ΑΚΕΛ, να ζητήσουν συγνώμη από τον κόσμο, επαναλαμβάνουν τα 
ψέματά τους, καταφεύγουν στην μαύρη προπαγάνδα, για να μην απο-

λογηθούν για τα λάθη τους και για τις δεσμεύσεις που δεν τήρησαν. 
Αντιδρούν, πρόσθεσε, όπως ο κλέφτης που φωνάζει στον νοικοκύρη 
και βρίσκονται σε κατήφορο που δεν έχει τέλος. Περισσότερα για την 
ομιλία Άντρου Κυπριανού στη σελίδΑ 10. 

  Και στο τέλος αναδίπλωση  
Το Προεδρικό Μέγαρο και ο Δημοκρατικός Συναγερμός, κατανοώντας 

ότι η υβριστική επίθεση τους ενάντια στο ΑΚΕΛ δεν πείθει, αναγκά-
στηκαν τελικά σε αναδίπλωση «επιχειρούν να προσπεράσουν τα όσα 
προσβλητικά είπαν τις τελευταίες μέρες και να προβάλουν το έργο 
που τάχα παρήγαγαν». 

Σε διάσκεψη Τύπου που παρέθεσε στα γραφεία του ΑΚΕΛ, ο Άντρος 
Κυπριανού διερωτήθηκε ποιο είναι το κυβερνητικό έργο που μηδενίζει 
το ΑΚΕΛ και κάνει περήφανο τον Αναστασιάδη και τον ΔΗΣΥ. «Τα 
προεκλογικά «δεσμεύομαι» του Προέδρου της Δημοκρατίας και των 

Υπουργών που ξεχνιούνται μετεκλογικά; Ο διορισμός ως Βοηθού Γε-
νικού Εισαγγελέα του «άριστου των αρίστων» Ρίκκου Ερωτοκρίτου; Η 
υπονόμευση δημοκρατικών θεσμών και Ανεξάρτητων Αρχών;». 

 Αναφέρθηκε ακόμα σε παρεμβάσεις δικηγορικών γραφείων στην 
απονομή της Δικαιοσύνης και στον Υπουργό Οικονομικών που ελέγ-
χεται «για την κακοδιαχείριση και τη διάλυση του Συνεργατισμού», 
επιλέγοντας ο ίδιος αν και πότε θα παραιτηθεί. Παράλληλα έκανε λόγο 
για «φέσι» των 8 δισεκατομμυρίων που η κυβέρνηση φόρεσε στον 
κύπριο φορολογούμενο για να ξεπουλήσει το Συνεργατισμό σε φίλους 
της. 

Ο Α. Κυπριανού είπε ακόμα ότι χιλιάδες πολίτες «δυσκολεύονται να 
ανταποκριθούν σε βασικές οικονομικές υποχρεώσεις τους, αγωνιούν 
αν θα τους φτάσει ο κουτσουρεμένος μισθός για ολόκληρο το μήνα και 
δίνουν αγώνα για να μπορέσουν να πληρώσουν τα πανάκριβα ενοίκια, 
τα καύσιμα, τους λογαριασμούς που πάνε στα ύψη και άλλα πολλά». 
Υπενθύμισε επίσης την απώλεια της κατοχύρωσης του κυπριακού χα-
λουμιού «που ο υπεύθυνος υπουργός χρέωσε σε υπαλλήλους του» 
και έκανε λόγο για «αντιμεταρρύθμιση» στην Παιδεία και κρίση στην 
εκπαίδευση. Αναφέρθηκε ακόμη σε «εθνικιστικές θέσεις για τα σχολικά 
προγράμματα μιας κυβέρνησης που κατά τα άλλα εμφανίζεται να δια-
φωνεί με την ακροδεξιά», σε αποδιοργάνωση της Αστυνομίας και 
«ντροπή για το θεσμικό ρατσισμό του ίδιου του κ. Αναστασιάδη που 
επιδείχτηκε στην περίπτωση του καθ΄ ομολογία κατά συρροή δολο-
φόνου». Μίλησε επίσης για μεγέθυνση μιας οικονομίας – καζίνο χωρίς 
παραγωγικά αντικρίσματα που εκτινάσσει στα ύψη την κερδοσκοπία 
και τις τιμές των ακινήτων αφήνοντας χωρίς στέγη νέα ζευγάρια και οι-
κογένειες και εκποίηση πρώτων κατοικιών και επαγγελματικών υπο-
στατικών ως αποτέλεσμα των νομοθεσιών που υπερψήφισαν στη 
Βουλή ο ΔΗΣΥ μαζί με το ΔΗΚΟ και το ΕΛΑΜ. 

Επίσης αναφέρθηκε σε «διεθνές ρεζιλίκι με τα χρυσά διαβατήρια 
και την παροχή υπηκοότητας σε διωκόμενους από τις χώρες τους για 
οικονομικά εγκλήματα», πλουτισμό συγκεκριμένων γραφείων συγγε-
νών, φίλων και κολλητών του Προέδρου από αυτό το εμπόριο και δια-
μοιρασμό δισεκατομμυρίων κερδών μεταξύ μιας μικρής ομάδας και η 
διοχέτευσή τους σε φορολογικούς παραδείσους. Σκανδαλώδεις αγο-
ραπωλησίες οικοπέδων της Αρχιεπισκοπής, μετονομασία της φούσκας 
και της αρπαχτής σε αναπτυξιακές επενδύσεις και πανάκριβοι πύργοι 
που χτίζονται χωρίς περιβαλλοντικές μελέτες στην άμμο της ευκαιριακής 
ανάπτυξης, πρόσθεσε. Και κάλεσε τους κυβερνώντες και τον ΔΗΣΥ 
να κατανοήσουν ότι «οι πολίτες δηλώνουν απογοητευμένοι μαζί τους 
όχι επειδή τους ασκεί αντιπολίτευση το ΑΚΕΛ αλλά επειδή αυτοί οι 
ίδιοι τους απογοήτευσαν».
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Στο Αρχηγείο Αστυνομίας 
για να καταγγείλει τον Εκπρό-
σωπο Τύπου του ΕΛΑΜ, Γε-
άδη Γεάδη, μετέβη χθες η υπο-
ψήφια Ευρωβουλευτής της 
ΕΔΕΚ, Νατάσα Ιωάννου. Οι 
δύο είχαν έντονη συζήτηση 
στο στούντιο της εκπομπής 
«Μεσημέρι και Κάτι», με απο-
τέλεσμα η συζήτηση να μετα-
φερθεί και εκτός πλατό.

Στην Αστυνομία μετά 
το... στούντιο!

Αναγκαστική προσγείωση 
πραγματοποίησε στο Αερο-
δρόμιο Λάρνακας αεροσκάφος 
της ισραηλινής αεροπορικής 
εταιρείας El Al, μετά από τε-
χνικό πρόβλημα που παρου-
σίασε. Το αεροσκάφος αναχώ-
ρησε από το Ισραήλ με 
προορισμό τη Βιέννη, αλλά 
πραγματοποίησε το απόγευμα 
της Τρίτης αναγκαστική προσ-
γείωση στη Λάρνακα. Δημοσί-
ευμα του ισραηλινού Τύπου 
αναφέρει ότι η αναγκαστική 
προσγείωση έγινε λόγω μυ-
ρωδιάς καπνού στο αερο-
πλάνο.

Αναγκαστική 
προσγείωση 
στη Λάρνακα

Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Δημήτρης Χρι-
στόφιας νοσηλεύεται από την Δευτέρα, 20 Μαΐου 2019, 
στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκο-
μείου Λευκωσίας, λόγω σημαντικής αναπνευστικής επι-
βάρυνσης. Η κατάσταση της υγείας του είναι κρίσιμη, αλλά 
παραμένει σταθερή. Από την Τρίτη το βράδυ, ο πρώην 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας υποστηρίζεται μηχανικά από 
αναπνευστήρα. 

Κατά τη διάρκεια συνεδρίας της ομάδας των θεραπό-
ντων ιατρών του νωρίτερα σήμερα, στην παρουσία της 
Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου Υγείας και Λοιμω-
ξιολόγου από το εξωτερικό, αξιολογήθηκε η μέχρι τώρα 
κατάσταση της υγείας του κ. Χριστόφια, ενώ επαναξιολό-
γηση αναμενόταν να γίνει και χθες το απόγευμα. 

Ο Υπουργός Υγείας κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου ενημε-
ρώνεται τακτικά από τους θεράποντες ιατρούς και για 
οποιαδήποτε εξέλιξη στην κατάσταση της υγείας του ασθε-
νούς, το Υπουργείο Υγείας θα ενημερώσει σχετικά με νε-
ότερη ανακοίνωση. 

Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε το μεσημέρι της Τε-
τάρτης  η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας Χρι-
στίνα Γιαννάκη, αν κριθεί από τους γιατρούς ότι υπάρχει 
ανάγκη μεταφοράς του κ. Χριστόφια στο εξωτερικό, το 
Υπουργείο Υγείας είναι έτοιμο να το πράξει. 

Συνεχάρη τους γιατρούς και το προσωπικό για τον πολύ 
καλό χειρισμό του περιστατικού. 

Την ικανοποίηση του για τον τρόπο που ενεργούν οι 

γιατροί του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας εξέφρασε ο 
Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού, κατά 

τη χθεσινή, νέα μετάβασή του στο Νοσοκομείο. 
Ο κ. Κυπριανού είπε ότι για τη σωστή δουλειά που έκα-

ναν οι Κύπριοι γιατροί, εξέφρασε  ικανοποίηση και ο ίδιος 
ο ειδικός λοιμοξιολόγος που μετακλήθηκε από το Ισραήλ. 
Σχολίασε επίσης, τοποθετήσεις που είδαν τη δημοσιότητα 
από προχθες όταν αποφασίστηκε να διασωληνωθεί ο Δη-
μήτρης Χριστόφιας, ξεκαθαρίζοντας ότι αυτό έγινε όχι 
επειδή υπήρξε επιδείνωση της κατάστασης του, αλλά αντί-

θετα για να μπορεί να αισθάνεται ο ίδιος καλύτερα και για 
να μπορούν οι γιατροί να εφαρμόσουν καλύτερα τη φαρ-
μακευτική αγωγή. 

Ενωρίτερα, ο κ. Κυπριανού εξέφρασε τη συγκίνησή του 
αλλά και τις ευχαριστίες του για το ενδιαφέρον του απλού 
κόσμου σε σχέση με την κατάσταση της υγείας του τέως 
Προέδρου της Δημοκρατίας. 

Εν τω μεταξύ, συγκινημένος παρουσιάστηκε ο Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης μετά την επί-
σκεψη στον Δημήτρη Χριστόφια, στη μονάδα εντατικής 
θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. 

Ο Πρόεδρος είπε πως έδωσε οδηγίες να γίνει ό,τι χρει-
αστεί για τον κ. Χριστόφια. «Με τον Δημήτρη Χριστόφια 
ζήσαμε μαζί από την αρχή την πολιτική. Όταν αντικρύζεις 
την πραγματικότητα αντιλαμβάνεσαι ότι οι αντιπαλότητες 
είναι μικρές είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Αναστασιάδης. 

Στο πλευρό του Δημήτρη Χριστόφια, βρίσκεται συνεχώς 
η οικογένειά του. Ο γιός του, Χρίστος Χριστόφιας, ανα-
φέρθηκε στο περιστατικό με ανάρτησή του, με κομμάτι 
από το «Αυτό το αστέρι είναι για όλους μας» του ποιητή 
Τάσου Λειβαδίτη. Ο Γενικός Γραμματέας της ΕΔΟΝ, εκ-
φράζει τις ευχαριστίες του στον κόσμο για την αγάπη και 
τη συμπαράσταση προς το πρόσωπο του πατέρα του. 

Τον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας επισκέφθηκαν με-
ταξύ άλλων, ο τέως Πρόεδρος της Βουλής Γιαννάκης Ομή-
ρου, ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ και ο Γιαννάκης Μάτσης.

Παραμένει κρίσιμη η υγεία του Δ. Χριστόφια
ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ Η ΑΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Δύο συλλήψεις και ένας 
καταζητούμενος για τις 

εκρήξεις στην Πάφο
Στη σύλληψη δύο προσώ-

πων προχώρησε η Αστυνομία 
για τις υποθέσεις εκρήξεων 
βομβών στην Πάφο γύρω στα 
μεσάνυχτα προχτές, ενώ η 
Αστυνομία καταζητεί και τρίτο 
πρόσωπο. Σύμφωνα με την 
Αστυνομία, πρόκειται για 
22χρονο που διαμένει με τους 
γονείς του στο σπίτι όπου 
εξερράγη λίγο μετά τις 23:00 
το βράδυ της Δευτέρας εκρη-
κτικός μηχανισμός, αλλά και 
του πατέρα του. Η Αστυνομία 
κατέχει μαρτυρία ότι, αμέσως 
μετά την έκρηξη, ο νεαρός θε-
ώρησε δράστη τον 21χρονο, 
στο σπίτι του οποίου ρίχθηκε 
λίγα λεπτά αργότερα βόμβα 
τύπου μολότοφ. Επίσης, η 
Αστυνομία προχώρησε στη 
σύλληψη του πατέρα του 
22χρονου, ηλικίας 57 ετών, ο 
οποίος θεωρείται ύποπτος για 
τον εμπρησμό πρακτορείου 
στοιχημάτων στην περιοχή 
των πρώην γραφείων της Αρ-
χής Ηλεκτρισμού. Μετά την 
έκρηξη, ο 57χρονος τηλεφώ-
νησε στον 21χρονο και του 
είπε «όπως σου έκαψα το 
πρακτορείο στοιχημάτων, θα 
στο ξανακάψω».

Μελέτη, με στόχο να εξακριβωθεί ο όγκος 
του ανακριτικού έργου, σε σχέση με τις έρευ-
νες για τον Συνεργατισμό, καθώς και η εξα-
κρίβωση του αριθμού των ανακριτών, που θα 
χρειαστεί για να φέρουν  εις πέρας τις έρευνες, 
διενεργεί με εντατικό ρυθμό η Αστυνομία, μετά 
και από την επιστολή του Γενικού Εισαγγελέα, 
με την οποία ζητά τη διεξαγωγή ποινικών ανα-
κρίσεων ως προς το ενδεχόμενο διάπραξης 
ποινικών αδικημάτων. 

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του 
ΚΥΠΕ, έχει γίνει ήδη μια σύσκεψη στο Αρχη-
γείο της Αστυνομίας, στην οποία συμμετείχαν 
ο νέος Αρχηγός, Κύπρος Μιχαηλίδης και ο 
νέος Υπαρχηγός, Στυλιανός Παπαθεοδώρου, 
κατά τη διάρκεια της οποίας ορίστηκε μια 
ομάδα ανακριτών, οι οποίοι βρίσκονται  στο 
στάδιο της μελέτης των οδηγιών του Γενικού 
Εισαγγελέα που περιλαμβάνονται  στην επι-
στολή του, ημερομηνίας 10 Μαΐου του 2019. 

Επίσης, η ομάδα ανακριτών μελετά παράλ-
ληλα και το πόρισμα της Ερευνητικής Επιτρο-
πής, με στόχο να διαπιστωθεί ο όγκος δου-

λειάς που χρειάζεται, να καθοριστεί ο αριθμός 
των ανακριτών, καθώς επίσης ο προγραμμα-
τισμός και το πως θα προχωρήσουν οι έρευ-
νες. Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, 
οι έρευνες  θα αγγίξουν και τις δύο επίμαχες 
περιόδους του Συνεργατισμού, δηλαδή πριν 
και μετά το 2013. Για την περίοδο πριν το 
2013 οι έρευνες θα εστιάσουν στα μη εξυπη-
ρετούμενα δάνεια των πολιτικά εκτεθειμένων 
προσώπων. 

Για την περίοδο μετά το 2013, θα τεθεί κάτω 
από το μικροσκόπιο των ανακριτών οι δια-
γραφές μη εξυπηρετούμενων δανείων, η πα-
ραχώρηση δανείων, και η συμφωνία με την 
Altamira. 

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ η διερεύ-
νηση αναμένεται να είναι χρονοβόρα, ενώ το 
ΤΑΕ Αρχηγείου θα εποπτεύει τη διαδικασία.  

Εξάλλου, θα ακολουθήσουν και άλλες συ-
σκέψεις, ενώ υπάρχει ανοικτή γραμμή επικοι-
νωνίας μεταξύ  ανακριτών και Νομικής Υπη-
ρεσίας. 

Πάντως, οι ανακριτές αυτή τη στιγμή «ξε-
σκονίζουν» το πόρισμα 800 σελίδων της Ερευ-
νητικής Επιτροπής, ώστε να εντοπίσουν κατά 
πόσο έχουν διαπραχθεί ποινικά αδικήματα. 

Σημειώνεται ότι χτες πραγματοποιήθηκε συ-
νάντηση στη Νομική Υπηρεσία μεταξύ του 
νέου Αρχηγού της Αστυνομίας, Κύπρου Μι-
χαηλίδη, με τον Γενικό Εισαγγελέα, Κώστα 
Κληρίδη, κατά την οποία συζητήθηκαν τα επό-
μενα βήματα που θα ακολουθηθούν, σε σχέση 
με τις έρευνες για το Συνεργατισμό.

Μελετούν τα επόμενα βήματα στις έρευνες για Συνεργατισμό

Η αναβάθμιση του ρόλου και η ενίσχυση της θέσης της Κύπρου 
εντός των αμυντικών μηχανισμών ΕΕ καθώς και στην περιοχή της 
Ανατολικής Μεσογείου, αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου 
Άμυνας, τόνισε ο Υπουργός Άμυνας Σάββας Αγγελίδης. 

Παράλληλα, σημείωσε πως εντός του 2019 μελετάται η επέκταση 
της Ναυτικής Βάσης Ευάγγελος Φλωράκης, η οποία, όπως επιβε-
βαίωσε, συνδέεται με την αμυντική συνεργασία με τη Γαλλία αλλά 
και με την αναβάθμιση του σταθεροποιητικού ρόλου της Κύπρου 
εντός Ένωσης. 

Μιλώντας σε διάσκεψη Τύπου για τον απολογισμό του Υπουρ-
γείου για την περίοδο Μαρτίου 2018 με Μαΐου 2019, ο Υπουργός 
απάντησε πώς χειρίζεται τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας 
στην κυπριακή ΑΟΖ, τονίζοντας πως δεν τις αντιμετωπίζουν με 
τον τρόπο που θα ήθελε η Τουρκία, προκαλώντας επεισόδιο που 
θα δημιουργούσε ένα θερμό επεισόδιο στην περιοχή. Σημείωσε 
πως με ψυχραιμία και με σύνεση η Κυβέρνηση δίνει βαρύτητα σε 
συντονισμένες ενέργειες για να ληφθούν τα απαραίτητα πολιτικά 
και νομικά μέτρα για αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών. 

Ερωτηθείς για το θέμα της άρσης του εμπάργκο όπλων από τις 
ΗΠΑ, είπε πως η πρόθεση είναι εκεί και προωθείται αυτή η άρση, 
με βάση και με τα όσα ο ίδιος διαπίστωσε κατά τις επαφές που 
είχε στις ΗΠΑ. Σημείωσε πως η ουσία της άρσης του λεγόμενου 
εμπάργκο είναι πως όταν γίνει κατορθωτή, ουσιαστικά θα φύγει 
ένα εμπόδιο στην προσπάθεια αναβάθμισης των σχέσεων με τις 
ΗΠΑ. Από την άλλη, πρόσθεσε, είναι αλήθεια πως η Κυπριακή 
Δημοκρατία κατευθύνεται σε συνεργασία και σε άλλους τομείς ανε-
ξαρτήτως εξοπλισμού.

ΥΠΑΜ: Η αναβάθμιση της Βάσης 
«Ε. Φλωράκης» συνδέεται με 

τη συνεργασία με Γαλλία

ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΙΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

Οι δύο επικεφαλής της ομάδας του Ισραήλ αφί-
χθηκαν γύρω στο μεσημέρι χθες στην Κόκκινη Λίμνη 
στο Μιτσερό, για να συνδράμουν τις έρευνες εντο-
πισμού δύο θυμάτων του 35χρονου καθ’ ομολογία 
κατά συρροή 
δολοφόνου . 
Ακολούθως με-
τέβησαν στη λί-
μνη Μεμί στο 
Ξυλιάτο. 

Οι Ισραηλινοί 
ενημερώθηκαν 
από το συντο-
νιστή των ερευ-
νών, Διευθυντή 
της Πυροσβε-
στικής Υπηρε-
σίας, Μάρκο 
Τράγκολα, για 
τους σχεδια-
σμούς που γί-
νονται στην Κόκκινη Λίμνη στο Μιτσερό και στη Λίμνη 
Μεμί στον Ξυλιάτο, και θα καθορίσουν τις επόμενες 
ενέργειες. Η ομάδα από το Ισραήλ θα συνδράμει με 
δύτες και με εξειδικευμένη ρομποτική κάμερα. 

Εξάλλου, μετά από δύο ώρες και σαράντα λεπτά 
κατάδυσης, ανασύρθηκε αντικείμενο από την Κόκ-
κινη Λίμνη, το οποίο ωστόσο δεν έχει καμία σχέση 
με τις υποθέσεις των δολοφονιών. 

Εν τω μεταξύ, μέχρι την Παρασκευή αναμένεται 
στην Κόκκινη Λίμνη να πιάσει δουλειά το σάρωθρο, 

κατασκευασμένο από άγκυρες και αλυσίδες. 
Σ' ότι αφορά στην πλευρά της απονομής δικαιο-

σύνης, οι ανακριτές φαίνεται να ενώνουν τα κομμάτια 
του παζλ και να στοιχειοθετούν την υπόθεση για να 

πάρει τον δρόμο 
της, με ή χωρίς 
την ανεύρεση 
των δύο σορών. 
Όπως ειπώθηκε 
τη Δευτέρα στο 
Δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο , 
όπου ανανεώ-
θηκε το διάτα-
γμα προσωπο-
κράτησης του 
35χρονου, ο 
ίδιος υπέδειξε 
τον χώρο από 
τον οποίο προ-
μηθεύτηκε το 
σχοινί με το 

οποίο έδενε τα θύματά του.  
Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Φι-

λελεύθερος», πρόκειται για ανοικτό χώρο στη Λευ-
κωσία από τον οποίο οι ανακριτές του ΤΑΕ Λευκω-
σίας έχουν παραλάβει κάποια τεκμήρια, τα οποία 
στάληκαν για επιστημονικές εξετάσεις. Η υπόδειξη 
της σκηνής έγινε στο πλαίσιο των ερευνών και για 
να «δεθεί» η υπόθεση με όλα τα στοιχεία, ώστε σε 
περίπτωση που ο 35χρονος αλλάξει στάση να μην 
υπάρξουν κενά. 

Πιάνουν δουλειά οι Ισραηλινοί εμπειρογνώμονες

Άφησαν χωρίς γιατρό το 
Κέντρο Υγείας στον Πύργο 
Τηλλυρίας, κατήγγειλε ο Κοι-
νοτάρχης, Νίκος Κλεάνθους, 
στο SigmaLive. Όπως ανέ-
φερε ο κ. Κλεάνθους, στο Κέ-
ντρο Υγείας την Τρίτη εργα-
ζόταν ένας γιατρός ο οποίος 
κλήθηκε να αντικαταστήσει 
τους γιατρούς που εργάζονται 
επι μονίμου βάσεως εκεί, κα-
θώς θα παρακάθονταν σε 
εξετάσεις του ΟΚΥΠΥ.  
Ωστόσο, όπως είπε, γύρω 
στις 19:00 ο γιατρός έφυγε 
από το Κέντρο Υγείας,  και 
δέκα λεπτά αργότερα, προ-
έκυψε έκτακτο περιστατικό, 
ωστόσο εκεί βρισκόταν μόνο 
ο οδηγός του ασθενοφόρου 
και μια νοσοκόμα.

Τους άφησαν 
χωρίς γιατρό !

Το Επαρχιακό Δικαστήριο 
Αμμοχώστου εξέδωσε χτες 
διάταγμα κράτησης έξι ημερών 
εναντίον 25χρονου Βρετανού 
για διευκόλυνση των ανακρί-
σεων της Αστυνομίας σχετικά 
με διερευνώμενη υπόθεση επί-
θεσης και πρόκλησης βαριάς 
σωματικής βλάβης εναντίον 
26χρονου ομοεθνούς του. 

Από εξετάσεις που διενερ-
γήθηκαν προέκυψε μαρτυρία 
ότι ο 26χρονος είχε δεχθεί επί-
θεση από τον 25χρονο, μαζί 
με τον οποίο βρίσκονται στην 
Κύπρο τις τελευταίες μέρες για 
διακοπές. 

Ο 25χρονος φέρεται να 
γρονθοκόπησε το φίλο του στο 
κεφάλι, τραυματίζοντάς τον σο-
βαρά.

Διασωληνωμένος 
26χρονος Βρετανός
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Πάνω από 50 ευρώ το 
χρόνο θα είναι το όφελος για 
ένα μέσο νοικοκυριό από τη 
μείωση του ΦΠΑ στην ηλε-
κτρική ενέργεια στο 6% αντί 
για 13% από 1ης Μαΐου, ανέ-
φερε ο πρόεδρος και διευθύ-
νων σύμβουλος της ΔΕΗ Μα-
νώλης Παναγιωτάκης σε 
συνέντευξή του στην ΕΡΤ. 

Όπως εξήγησε, η μείωση 
του ΦΠΑ αφορά το σύνολο 
των χρεώσεων που περιλαμ-
βάνονται στο λογαριασμό 
εκτός από τα δημοτικά τέλη 
ενώ μόνο από τη χρέωση της 
ενέργειας το όφελος θα είναι 
33 ευρώ το χρόνο. Αναμένεται 
εξάλλου, όπως είπε, εγκύκλιος 
από το υπουργείο Οικονομι-
κών που θα διευκρινίζει τον 
τρόπο εφαρμογής και επιμε-
ρισμού της μείωσης.

ΔΕΗ: Πάνω από 50 ευρώ το 
χρόνο το όφελος για το 
μέσο νοικοκυριό από τη 

μείωση του ΦΠΑ

Κατηγορία σε βαθμό 
κακουργήματος για 

την επίθεση στη Βουλή
Κατηγορία σε βαθμό κα-

κουργήματος απήγγειλε ο ει-
σαγγελέας σε βάρος του 
36χρονου που συνελήφθη για 
την επίθεση με μπογιές και κα-
πνογόνα στο περιστύλιο της 
Βουλής. 

Σε βάρος του 36χρονου 
συλληφθέντα, που σύμφωνα 
με την Αστυνομία σχετίζεται με 
την ομάδα «Ρουβίκωνας» 
ασκήθηκε ποινική δίωξη για 
φθορά ιστορικού μνημείου. Η 
υπόθεση ανατέθηκε σε τα-
κτικό ανακριτή ενώπιον του 
οποίου θα απολογηθεί ο κα-
τηγορούμενος

Αύξηση που τείνει στο 30% 
παρουσίασαν στο πρώτο τρί-
μηνο του 2019 οι ελληνικές 
εξαγωγές ενδυμάτων, επί-
δοση που προστίθεται στην 
καλή πορεία τους το 2017 και 
το 2018 (σ.σ. τη διετία 2017-
2018 οι εξαγωγές ενδυμάτων 
κατέγραψαν αθροιστικά αύ-
ξηση 25%). Αναλυτικότερα, 
σύμφωνα με στοιχεία που 
έδωσε στη δημοσιότητα ο 
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων 
Πλεκτικής και Ετοίμου Ενδύ-
ματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ), στο 
πρώτο τρίμηνο του έτους, η 
αξία των ελληνικών εξαγωγών 
ενδυμάτων έφτασε τα 235 
εκατ. ευρώ, καταγράφοντας 
αύξηση κατά 29,7% έναντι του 
2018.

Με αύξηση εξαγωγών 
ενδυμάτων κατά 30% 

έκλεισε το πρώτο 
τρίμηνο του 2019

«Η Τουρκία ακολουθεί τυχοδιωκτική στάση στην  ΑΟΖ»

ΑΝΧΕΛ ΓΚΟΥΡΙΑ

«Η Ελλάδα έχει καταγράψει αξιοσημείωτη ανά-
πτυξη» τονίζει ο γενικός γραμματέας του ΟΟΣΑ, Άν-
χελ Γκουρία, σε συνέντευξή του στα «ΝΕΑ». 

«Οι Financial Times αναφέρθηκαν στον Έλληνα 
πρωθυπουργό, λέγοντας ότι εξελίχθηκε σε μεγάλο 
μεταρρυθμιστή. Πράγματι αυτή είναι η αντίληψη. Η 

Ελλάδα έχει σταθεροποιήσει τα δημόσια οικονομικά 
της και έχει ανταποκριθεί στα ζητούμενα των θε-
σμών, οπότε η χώρα γίνεται αντιληπτή ως κινούμενη 
προς τη σωστή κατεύθυνση. Αλλά, υπάρχουν προ-
κλήσεις, οι οποίες μπορεί να είναι οι ίδιες σε πολλά 
κράτη, αφορούν όμως την Ελλάδα σε πολύ μεγαλύ-
τερο βαθμό, διότι η χώρα θα πρέπει να καλύψει με-
γαλύτερη απόσταση, προερχόμενη από χαμηλότερο 
σημείο» αναφέρει χαρακτηριστικά. 

Ο κ. Γκουρία θεωρεί προτεραιότητα την παραγω-
γικότητα, η οποία, όπως λέει, «περιλαμβάνει επεν-
δύσεις αλλά και δεξιότητες, οι οποίες θα πρέπει να 
αναβαθμιστούν ειδικότερα ενόψει της οικονομικής 
ψηφιοποίησης. Διότι οι Έλληνες εργαζόμενοι πρέπει 
να προετοιμαστούν για να είναι λιγότερο ευάλωτοι 
στη ψηφιακή μεταμόρφωση» είπε μεταξύ άλλων.

«Αξιοσημείωτη ανάπτυξη για την Ελλάδα»

Τη σημασία που έχει η Ελλάδα σήμερα στον «εξαιρετικά ανα-
βαθμισμένο» της ρόλο, «μια στιγμή κατά την οποία η γεωστρατη-
γική θέση της βρίσκεται στο απόγειό της», ως έμπιστος, πιστός 
εταίρος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
Προκόπης Παυλόπουλος στην τελετή αποφοίτησης της ΚΔ΄Εκ-
παιδευτικής Σειράς Υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας που πρα-
γματοποιήθηκε χτες Τετάρτη στο Υπουργείο Εξωτερικών. 

«Αυτός ο ρόλος της Ελλάδας δεν είναι μόνο ένα μεγάλο πλεο-
νέκτημα, είναι και ένα χρέος της χώρας μας γιατί υπό τις συνθήκες 
αυτές λόγω της αστάθειας που υπάρχει στην περιοχή μας λόγω 
της ρευστότητας στο χώρο της ΝΑ Ευρώπης κυρίως λόγω των 
εξελίξεων στην ανατολική Μεσόγειο, η Ελλάδα ως μέλος της διε-
θνούς κοινότητας, μέλος της ΕΕ είναι και πρέπει να είναι εγγυητής 
της διεθνούς και της ευρωπαΐκής νομιμότητας», τόνισε απευθυνό-
μενος στους νέους διπλωμάτες. 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφερόμενος ειδικότερα στο 
ρόλο του Έλληνα διπλωμάτη και στην υπεράσπιση της χώρας 
μας, ατομικώς αλλά και ως μέλος της διεθνούς κοινότητας και της 
ΕΕ, μίλησε για την «πολυπρισματική, σύνθετη, πολύ ρευστή, 
ασταθή διεθνή πραγματικότητα» και τόνισε ότι θα πρέπει να έχει 
ως οδηγό και να βρίσκεται σε «συνεχή εγρήγορση» σε τρία βασικά 
πεδία: Την καλή γνώση της διπλωματικής ιστορίας, των διεθνών 
οικονομικών σχέσεων και την πολύ καλή γνώση του διεθνούς και 
του ευρωπαϊκού δικαίου. 

Ειδικότερα για το τελευταίο είπε ότι θέλει συνεχή παρακολούθηση 
και των εξελίξεων αλλά και της νομολογίας των δικαστηρίων εκεί-
νων, τα οποία διαμορφώνουν τον τρόπο ερμηνείας του διεθνούς 
και του ευρωπαϊκού δικαίου, όπως το Δικαστήριο της Χάγης, τα 
ευρωπαϊκά δικαστήρια και των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Πρ. Παυλόπουλος: Η Ελλάδα, 
εγγυήτρια της διεθνούς νομιμότητας

Τη σημασία του κάθετου 

αγωγού φυσικού αερίου IGB 

-το έργο κατασκευής του 

οποίου εγκαινίασε χθες στο 

Κίρκοβο της Βουλγαρίας, μαζί 

με τον Βούλγαρο πρωθυ-

πουργό, υπογράμμισε ο Α. 

Τσίπρας. Η ενεργειακή ασφά-

λεια και ο πολλαπλασιασμός 

των ενεργειακών πηγών πα-

ραμένει μια πολύ σημαντική 

προτεραιότητα για την Ελ-

λάδα ανέφερε ο κ. Τσίπρας 

στην σύντομη ομιλία του και 

εξήγησε ότι τέτοια έργα, ενι-

σχύουν τον οικονομικό και γε-

ωπολιτικό ρόλο της Eλλάδας, 

της φίλης Βουλγαρίας και μαζί 

της ευρύτερης περιοχής».

«Η Τουρκία επιχειρεί έρευνες στην ΑΟΖ μιας 
χώρας που ανήκει στην ΕΕ. Θεωρώ πως ακο-
λουθεί μια τυχοδιωκτική στάση και για άλλη 
μια φορά την καλώ να κάτσει στο τραπέζι του 
διαλόγου», σημείωσε ο Έλληνας Πρωθυ-
πουργός Αλέξης Τσίπρας, σχετικά με τις τουρ-
κικές ενέργειες στην κυπριακή ΑΟΖ, σε συνέ-
ντευξη που παραχώρησε τη Δευτέρα, 20 
Μαΐου, στον ραδιοφωνικό σταθμό του News 
24/7. 

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός κάλεσε την 
Τουρκία να εγκαταλείψει αυτή τη συμπερι-
φορά, η οποία, όπως εκτίμησε, είναι αδιέξοδη, 
υπογραμμίζοντας ότι όλες οι χώρες της Νοτι-
οανατολικής Μεσογείου έχουν καθίσει στο τρα-
πέζι του διαλόγου για τους ενεργειακούς πό-
ρους της περιοχής και δεν κινούνται 
αυτοβούλως ή μονομερώς. 

Υπογράμμισε, επιπλέον, ότι όχι μόνο η Ελ-
λάδα, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύ-
νολό της στηρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία, 
επικαλούμενος, μάλιστα, τις τοποθετήσεις στή-

ριξης της Κύπρου εκ μέρους μιας σειράς Ευ-
ρωπαίων ηγετών, κατά την πρόσφατη άτυπη 
Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβου-

λίου, που διεξήχθη στη Ρουμανία. 
Όπως σημείωσε ο κ. Τσίπρας, το γεγονός 

ότι το πρόβλημα της στάσης της Τουρκίας 

στην κυπριακή ΑΟΖ έχει λάβει διεθνείς δια-

στάσεις είναι μια σημαντική εξέλιξη. 

Παράλληλα, εκτίμησε ότι ο Πρόεδρος της 

Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν θα κλι-

μακώσει περαιτέρω την ένταση, επιχειρώντας 

να κάνει έρευνες ή γεωτρήσεις στα χωρικά 

ύδατα της Ελλάδας, χωρίς ωστόσο αυτό να 

σημαίνει τον εφησυχασμό της ελληνικής πλευ-

ράς. 

«Ας μην κινδυνολογούμε, πάντως, πιστεύω 

πως ο Ερντογάν δεν θα αποτολμήσει έρευνες 

στα χωρικά ύδατα της χώρας μας, καθώς κάτι 

τέτοιο θα καταμαρτυρούσε ότι η συμπεριφορά 

και η στάση της Τουρκίας δεν έχει καμία σχέση 

με τον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και των 

στοιχειωδών κανόνων καλής γειτονίας», ανέ-

φερε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, προσθέτο-

ντας ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ενδείξεις 

ότι η Τουρκία επιχειρεί να προβεί σε τέτοιου 

είδους ενέργειες.

Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ...

Οι πολίτες θα ψηφίσουν για μια μεγάλη πολιτική 
αλλαγή. Αν πιστεύουν ότι χρειάζεται μια μεγάλη προ-
οδευτική αλλαγή πιστεύω θα ψηφίσουν τη μόνη πο-
λιτική δύναμη που μπορεί να την κάνει πράξη. Είμαι 
απολύτως διατεθειμένος να κάνουμε ανοικτή δημό-
σια συζήτηση για το τι είναι πρόοδος και τι είναι συ-
ντήρηση σήμερα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια συντηρητική 
δύναμη. Είναι βαθιά οπισθοδρομική δύναμη. Πά-
ντως δεν ειναι προοδευτική, είναι ένα μόρφωμα το 
οποίο αναρριχήθηκε με λαϊκισμό για να έρθει στην 
εξουσία και θα κάνει ό,τι πιστεύει ό,τι χρειάζεται για 
να παραμείνει στην εξουσία, τόνισε ο πρόεδρος της 
ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνέντευξή του 
στον ρ/σ News 24/7. 

Εμείς ανήκουμε στο ΕΛΚ. Είναι η μεγάλη κεντρο-
δεξιά ευρωπαϊκή οικογένεια. Το ΕΛΚ είναι το ανά-
χωμα στην ακροδεξιά. Το ΕΛΚ -και με δική μου κι-
νητοποίηση- απομόνωσε ακραίες φωνές και θα είναι 
η πρώτη πολιτική δύναμη στην Ευρώπη της επό-
μενης ημέρας. Είναι καλό να υπάρχει μια καλή σχέση 
με τον επόμενο πρόεδρο της Επιτροπής. Ποιον στη-
ρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ για πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής; Αν είναι με την Κούεν όπως ψελλίζει, βρί-
σκεται στη σφαίρα της ευρωπαϊκής απομόνωσης, 
πρόσθεσε, μεταξύ άλλων. 

Ο κ. Μητσοτάκης, αναφερόμενος στα χθεσινά 
επεισόδια με τον "Ρουβίκωνα", σημείωσε: «ο Ρου-

βίκωνας δρα με την απόλυτη ανοχή της κυβέρνησης. 
Δεν είναι η πρώτη φορά που επιτίθεται στη Βουλή. 
Στην πρώτη επιθεση τους είχε στείλει ο πρόεδρος 
της Βουλής σπίτι τους με ταξί. Αδιανόητο αυτό που 
έγινε χθες. Μια ομάδα τραμπούκων εκβιάζουν τη 
Δημοκρατία. Όλα αυτά γίνονται ως ένδειξη συμπα-
ράστασης σε έναν αμετανόητο δολοφόνο. Επιδει-
κνύεται μια ανεξήγητη ανοχή σε τέτοια φαινόμενα 
βίας. Όλα συνδέονται αν θα πρέπει ή δεν πρέπει να 
δοθεί άδεια σε έναν αμετανόητο δολοφόνο. Δεν νο-
μίζω ότι υπάρχει δημοκρατικος, προοδευτικός πολί-
της που δεν αισθάνεται άσχημα βλέποντας αυτές 
τις εικόνες». 

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι η κυβέρνηση έχει 
ψηφίσει τη μείωση του αφορολογήτου, για να προ-
σθέσει: Αυτό σημαίνει ότι ένας συνταξιούχος, ο 
οποίος παίρνει 750 ευρώ θα πληρώσει φόρο εισο-
δήματος περίπου 450 ευρώ. Εμείς καταθέσαμε τρο-
πολογία όλοι μαζί να ψηφίσουμε ότι η μείωση του 
αφορολόγητου δεν θα ισχύσει. Η κυβέρνηση αρνή-
θηκε. Η μείωση του αφορολόγητου δεν θα ισχύσει 
με κυβέρνηση ΝΔ. 

Είπε επίσης ότι από τις ευρωεκλογές θα βγουν 
ξεκάθαρα πολιτικά συμπεράσματα, όπως και από 
τις περιφερειακές εκλογές, λεγοντας ότι σήμερα η 
ΝΔ είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγ-
γυηθεί μια μεγάλη προοδευτική αλλαγή στη χώρα.

«Για μια μεγάλη πολιτική αλλαγή»

ΥΠΕΞ ΓΙΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΠΟΝΤΙΩΝ

«Είναι ιστορικό καθήκον όλων μας - και ιδίως της γείτονος Τουρκίας 
- να αναγνωριστούν γεγονότα όπως η γενοκτονία του Ποντιακού Ελ-
ληνισμού, προκειμένου να μην επαναληφθούν οι πιο ζοφερές στιγμές 
του παρελθόντος και να επουλώσουμε τις βαθιές πληγές που άφησαν 
πίσω», τονίζει με ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών σε απά-
ντηση ανακοίνωσης του τουρκικού ΥΠΕΞ την οποία χαρακτηρίζει ως 
«ακόμη μια αδόκιμη προσπάθεια παραποίησης της ιστορίας». 

Το υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι «η αναγνώριση της ιστο-
ρικής αλήθειας, η αυτοκριτική και η εγκατάλειψη του αναθεωρητισμού, 
αποτελούν ένδειξη δύναμης, όχι αδυναμίας. Αποτελούν προϋπόθεση 
για τον καλόπιστο διάλογο και την καταπολέμηση των ακροτήτων του 
εθνικισμού, για τη συμφιλίωση των λαών και των κρατών και την ειρη-
νική συμπόρευσή τους». 

Κάνοντας μάλιστα αναφορά στον Ελευθέριο Βενιζέλο υπογραμμίζει 
ότι «αυτή τη στάση ζωής και πολιτικής επέλεξε όταν πρότεινε ως υπο-
ψήφιο για το Νόμπελ Ειρήνης τον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ. Και 
αυτό συνεχίζει να αποτελεί, μέχρι σήμερα, μέρος της σημαντικής πα-
ρακαταθήκης που άφησε πίσω του ο μεγάλος Έλληνας πολιτικός, για 
τις ελληνοτουρκικές σχέσεις -και όχι μόνον».

Ιστορικό καθήκον της Τουρκίας 
να αναγνωρίσει τη γενοκτονία

3ήμερη πανελλαδική απερ-
γία ξεκινούν από σήμερα οι 
Ενώσεις Εργαστηριακών και 
Κλινικοεργαστηριακών για-
τρών σε ένδειξη διαμαρτυρίας, 
για τις υψηλές περικοπές στις 
αποζημιώσεις τους ως αποτέ-
λεσμα των υποχρεωτικών εκ-
πτώσεων που καλούνται να 
κάνουν στον ΕΟΠΥΥ. Το τριή-
μερο, ακυρώνονται οι προ-
γραμματισμένες εξετάσεις των 
ασφαλισμένων, ενώ, οι απερ-
γοί κάνουν λόγο για αδιέξοδο 
που αφορά στο μέλλον τους.

Τριήμερη πανελλαδική 
απεργία από  

ιδιωτικά διαγνωστικά 
κέντρα
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Τα εκλογικά κέντρα για τους κύπριους ψηφοφόρους στο ΗΒ

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Άρθρο γνώμης του Αντώνη Αντωνιάδη  
Σήμερα Πέμπτη 23 Μαΐου γίνονται στη Βρετανία οι Εκλογές για ανά-

δειξη των 8 αντιπροσώπων της χώρας στο Κοινοβούλιο της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. Οι 8 υποψήφιοι του Εργατικού Κόμματος είναι οι πα-
ρακάτω και σας ζητούμε να τους δώσετε όλους τον ψήφο σας:  

Election for the European Parliament 
London Region 
Vote once (X) in one blank box  
Labour Party 
1. Claude Moraes 
2. Seb Dance 
3. Katy Clark 
4. Laura Parker 
5. Murad Qureshi 
6. Taranjit Kaur Chana 
7. James Beckles 
8. Sanchia Alasia  
Το Εργατικό Κόμμα παίρνει μέρος στις εκλογές όπως κάμνουν και 

τα άλλα βρετανικά κόμματα με καθαρή την πολιτική του και καθαρούς 
τους σκοπούς του, για να ενοποιήσει τη χώρα που η πρωθυπουργός 
Τερέζα Μέι με την κυβέρνηση την κατακομμάτιασαν. Η Τερέζα Μέι με 
την κυβέρνησή της και με το Συντηρητικό κόμμα βρίσκονται σε χαώδη 
κατάσταση που βύθισαν τη Βρετανία σε μεγάλη κρίση. 

Οι Βρετανοί μοιρασμένοι, άλλοι ψήφισαν να φύγουν από την Ευ-
ρώπη και άλλοι να μείνουν. Αυτές όμως οι Εκλογές θα δώσουν την 
ευκαιρία να ψηφίσει ο Βρετανικός λαός το Εργατικό Κόμμα που θα πει 

στους Τόρυδες ότι ο κόσμος τούς βαρέθηκε με τις διαμελιστικές πολι-
τικές τους και τις ανικανότητες της Κυβέρνησής τους. Οι Τόρυδες με 
τον χαώδη χειρισμό τους του Brexit έριξε τη Βρετανία σε καταστροφική 
θέση. Οι δουλειές και η βιομηχανία της χώρας βρίσκονται σε μεγάλο 
κίνδυνο. 

ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ: 
α) Ότι θα συνεχίσει να έχει φιλικές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση 

που θα αναγνωρίζει και θα φυλάγει τα εργατικά δικαιώματα και τους 
επικρατούμενους δημοκρατικούς θεσμούς. 

β) Ότι αν δεν επιτευχθούν σημαντικές αλλαγες στις διαφωνίες τους 
ή δεν επιτευχθούν Γενικές Εκλογές, το Εργατικό Κόμμα τείνει να υπο-
στηρίξει τη διεξαγωγή ενός νέου ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. Οι Τόρυδες 
για δέκα χρόνια περίπου με τις καταστροφικές και αχρείαστες περικοπές 
τους έχουν βλάψει σε μεγάλο βαθμό τις κοινότητές μας. 

γ) Το Εργατικό Κόμμα αναγγέλλει ο αρχηγός του Jeremy Corbyn 
έχει σχέδια να επανακτήσει τη Οικονομία της χώρας για τους πολλούς 
και όχι για τους λίγους. Θα στήσει περιφερειακές αναπτυξιακές Τρά-
πεζες για να βοηθήσουν την οικονομία με ψηλότερους μισθούς σε 
ολόκληρη τη Βρετανία. 

Στη Βρετανία ο κόσμος υπήρξε περισσότερο άνισος, το Εργατικό 
Κόμμα έχει σχέδια να καταστήσει τη χώρα ευκατάστατη και όλος ο κό-
σμος να έχει το αρμόδιο οικονομικό μερίδιό του. Το Εργατικό Κόμμα 
θα επενδύσει στην οικοδόμηση νέων σπιτιών, πολύ χαμηλότερων τι-
μών, θα χρηματοδοτήσει τους ηλικιωμένους σε ικανοποιητικό βαθμό 
και γενικά θα καταστήσει στη Βρετανία μια καλύτερη και ισότιμη κοι-
νωνία. 

Ψηφίστε όλοι τους Εργατικούς Υποψηφίους για το καλό όλων μας.

«Σήμερα ψηφίστε όλοι 
τους Εργατικούς υποψηφίους»

Τα τελικά αποτελέσματα των ευρωεκλογών θα δοθούν από τον 
Γενικό Έφορο Εκλογών τα μεσάνυχτα της 26ης Μαΐου. 

Σύμφωνα με τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Εκλογών Δημήτρη 
Δημητρίου, τα αποτελέσματα θα δοθούν ταυτόχρονα με όλα τα 
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μεσάνυχτα της 26ης 
Μαΐου. 

Όπως είπε, συνεχής ροή αποτελεσμάτων μετά το κλείσιμο των 
καλπών δεν θα υπάρξει. 

Η ανακήρυξη των εκλεγέντων ευρωβουλευτών θα γίνει στο Συ-
νεδριακό Κέντρο.

Τα μεσάνυχτα της 26ης Μαΐου 
τα τελικά αποτέλεσματα

Επτά εκλογικά κέντρα θα λειτουργήσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο για 
την εξυπηρέτηση των Κύπριων που διαμένουν εδώ και έχουν εγγραφεί 
στον ειδικό εκλογικό κατάλογο, καθώς ως γνωστό, η τελευταία διορία 
για την εγγραφή στον κατάλογο ήταν η 2α Απριλίου. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Εκλογών, τα εκλογικά κέ-
ντρα  είναι:  

 n Γλασκώβη 
Αίθουσα Ελλην. Καθεδρικού Ναού Απ. Λουκά 
27 Dundonald Road, Glasgow G12 9LL  

n Λονδίνο 
Κτήριο Υπάτης Αρμοστείας, 
13 St. James’s Square, London SW1Y 4LB  

n Λονδίνο 
Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο 
Earlham Grove, Wood Green, London N22 5HJ  

n Μάντσεστερ 

Αίθουσα Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 
Bury New Road, Salford  M7 4EY, Manchester  

n Μπέρμιγχαμ 
Ελληνική Κυπριακή Εστία, 
Magnet Centre, Park Approach, Erdington, Birmingham B23 7SJ  

n Μπρίστολ 
Αίθουσα Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων Πέτρου & Παύλου
Lower Ashley Road, Easton, Bristol BS5 0YL  

n Ληντς  
Αίθουσα Ιερού Ναού Τριών Ιεραρχών 
57 Harehills Avenue, Leeds LS8 4EU  

Οι ώρες λειτουργίας των εκλογικών κέντρων είναι από τις 8.00 π.μ. 
έως τις 4.00 μ.μ. με διάλειμμα μισής ώρας μεταξύ 12.00 μ. και 12.30 
μ.μ. 

Για να μάθετε που ψηφίζετε, μπορείτε να απευθύνεστε στη σελίδα 
του Υπουργείου Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας ή για πε-

ραιτέρω πληροφορίες καλέστε στο +357 22 867713. 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η οποία ως γνωστό διαφέρει από τη 

σχετική νομοθεσία του ΗΒ, δεν είναι δυνατή η ψηφοφορία μέσω αλ-

ληλογραφίας, ούτε μέσω διαδικτύου. Οι ψηφοφόροι θα πρέπει να 

προσκομίσουν την πολιτική τους ταυτότητα ή το εκλογικό τους βιβλιά-

ριο, 

Στην Κύπρο υπάρχει μία ενιαία εκλογική περιφέρεια, που σημαίνει 

ότι οι ψηφοφόροι σε ολόκληρη τη χώρα επιλέγουν μεταξύ της ίδιας λί-

στας υποψηφίων. Καθώς θα υπάρχουν έξι μέλη του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου από την Κύπρο, κάθε πολιτικό κόμμα θα πρέπει να συ-

γκεντρώσει τουλάχιστον το 16,66% των ψήφων για να εξασφαλίσει 

μία θέση στο Κοινοβούλιο κατά την πρώτη κατανομή των ψήφων. Για 

τη δεύτερη ή τρίτη κατανομή τα κόμματα ή οι κομματικές συνεργασίες 

ή τα ανεξάρτητα ψηφοδέλτια θα πρέπει να εξασφαλίσουν τουλάχι-

στον το 1.8% των ψήφων.

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ «ΧΑΡΑΥΓΗΣ»

Ένα κλίμα που όλο και πιο έντονα επιβαρύνει την κυβέρνηση, με 
σταθερή απαισιοδοξία ως προς την οικονομία, ακόμη μεγαλύτερη ως 
προς το Κυπριακό και τους εκεί χειρισμούς της κυβέρνησης, αλλά και 
με σαφείς πολιτικές ευθύνες για τον κατά συρροή δολοφόνο, παρου-
σιάζει η δημοσκόπηση που πραγματοποίησε η εταιρεία GPO από τις 
7 έως 13 Μαΐου 2019, σε δείγμα 1.400 ατόμων. 

Μία εβδομάδα σχεδόν πριν τις ευρωεκλογές τα κόμματα να συνεχί-
ζουν να συσπειρώνονται. Ωστόσο, το πιο ενθαρρυντικό στοιχείο είναι 
η αύξηση του ενδιαφέροντος τόσο για τις ευρωεκλογές όσο και η θέση 
των πολιτών που επιδιώκουν να συμμετέχουν και να στείλουν μηνύ-
ματα στην Ευρώπη. 

Ένας στους δύο ψηφοφόρους (54,2%) εμφανίζεται τώρα να πιστεύει 
ότι «το πολιτικό κλίμα των τελευταίων μηνών χειροτερεύει» για την κυ-
βέρνηση έναντι ενός 36,6% που πιστεύει ότι «παραμένει το ίδιο» και 
ενός μόλις 8,0% που πιστεύει ότι «βελτιώνεται». Σημειώνεται ότι μόλις 
τον προηγούμενο μήνα το ποσοστό των ερωτηθέντων που πίστευε 
ότι το πολιτικό κλίμα γίνεται χειρότερο για την κυβέρνηση ήταν 49,6%. 
Η εντύπωση αυτή δεν περιορίζεται στους ψηφοφόρους του ΑΚΕΛ (με 
το ψηλότερο ποσοστό, 77%), αλλά και στους ψηφοφόρους του ΔΗΚΟ 
(55%) και της ΕΔΕΚ (52,4%). 

Παρά το γεγονός πως η πολιτική ατζέντα έχει μετατοπιστεί από την 
οικονομία αλλά και γεγονότα όπως το πόρισμα για τον Συνεργατισμό, 
το αρνητικό κλίμα αντανακλάται με σαφέστερο τρόπο στις εκτιμήσεις 
των ερωτώμενων για τις προοπτικές της οικονομίας. Το 31% εξ αυτών 
εκφράζει την άποψη ότι «οι μέρες που έρχονται για την οικονομία θα 
είναι χειρότερες» έναντι ενός 30,2% που πιστεύει το αντίθετο και ενός 
36,4% που πιστεύει ότι «θα είναι ίδιες». 

Όσον αφορά την πρόθεση ψήφου η συσπείρωση των κομμάτων 
φαίνεται να φέρνει ορισμένα αποτελέσματα. Ο Δημοκρατικός Συνα-
γερμός λαμβάνει 24.8%, με το ΑΚΕΛ να ακολουθεί με 21.9%. Το ΔΗΚΟ 
διαγράφει άνοδο στο 14.2%, ενώ στη μάχη της έκτης έδρας η ΕΔΕΚ 
φαίνεται να προηγείται του ΕΛΑΜ κατά 1,1% μονάδα.

Δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση

«ΣΚΑΜΠΑΝΕΒΑΣΜΑΤΑ» ΣΤΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΔΗΣΥ - ΔΗΚΟ ΚΑΙ ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΑΚΕΛ

Παραμένει πρώτος ο Δημοκρατικός Συνα-
γερμός στην πρόθεση ψήφου των πολιτών 
ενόψει των Ευρωεκλογών της 26ης Μαΐου, με 
το ΑΚΕΛ να μειώνει, ωστόσο, την ψαλίδα, σε 
σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, σύμ-
φωνα με τη δεύτερη δημοσκόπηση που πα-
ρουσίασε την Παρασκευή το Ραδιοφωνικό 
Ίδρυμα Κύπρου. 

Η 29η Παγκύπρια Έρευνα Πολιτικής Κουλ-
τούρας και Εκλογικής Συμπεριφοράς, που 
πραγματοποιήθηκε από την CMRC-Cypronet 

Ltd για λογαριασμό του ΡΙΚ σε δείγμα 1.400 
ατόμων παγκύπρια, διεξήχθη μεταξύ 2 και 14 
Μαΐου με τηλεφωνικές συνεντεύξεις. 

Συγκεκριμένα, στο ερώτημα για την πρό-
θεση ψήφου, το 19% των ερωτηθέντων απά-
ντησε ΔΗΣΥ (σε σχέση με 18,5% τον Απρίλιο), 
το 16,5% απάντησε ΑΚΕΛ (14% τον Απρίλιο), 
το 9% ΔΗΚΟ (χωρίς μεταβολή από τον Απρί-
λιο), το 5% ΕΔΕΚ (από 4% τον περασμένο 
μήνα), το 4,5% ΕΛΑΜ (από 4% τον Απρίλιο), 
το 3,5% Κίνημα Οικολόγων – Συμμαχία Πολι-

τών (από 3% τον Απρίλιο) και το 3% λοιπά 
κόμματα (από 2% τον προηγούμενο μήνα). 

Έτσι, η ψαλίδα μεταξύ των δύο μεγάλων 
κομμάτων μειώνεται στις 2,5 ποσοστιαίες μο-
νάδες, σε σχέση με 4,5 μονάδες που ήταν τον 
Απρίλιο. 

Σε σχέση με την πρόθεση ψήφου και τη βε-
βαιότητα συμμετοχής στις Ευρωεκλογές, το 
24% απάντησε ΔΗΣΥ (από 25% τον Απρίλιο), 
το 20,5% ΑΚΕΛ (από 18,5% τον Απρίλιο), το 
11,5% ΔΗΚΟ (από 12% τον Απρίλιο).

Τι δείχνει η δημοσκόπηση του ΡΙΚ για τις Ευρωεκλογές



 9      | Πέμπτη 23 Μαΐου 2019

«Προσερχόμενοι στην κάλπη γινόμαστε 
η αλλαγή που θέλουμε για την ΕΕ»

Το μήνυμα που το ΑΚΕΛ απευθύνει στους πολίτες και ιδιαίτερα στους 
νέους είναι ότι η Κύπρος και η Ευρώπη δεν θα αλλάξουν από μόνες 
τους και επιβάλλεται εμείς να γίνουμε η αλλαγή και να προσέλθουμε 
στην κάλπη, είπε στο ΚΥΠΕ ο ΓΓ του κόμματος, Αντρος Κυπριανού, σε 
συνέντευξη  ενόψει των ευρωεκλογών την Κυριακή 26 Μαΐου. Η κάλπη, 
είπε στο ΚΥΠΕ, πρέπει να αναδείξει τις δυνάμεις εκείνες που θέλουν 
και μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. 

Το ΑΚΕΛ, είπε, επιθυμεί η Ευρώπη να εξυπηρετεί τα συμφέροντα 
των πολλών, τα συμφέροντα του κόσμου, της εργασίας και των νέων 
ανθρώπων, να προωθεί την ειρήνη και την δημοκρατία , να καταπολεμά 
το ρατσισμό και τη ξενοφοβία, να προστατεύει το περιβάλλον και να 
προωθεί την κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτό που έχουμε σήμερα πόρρω 
απέχει από αυτή την Ευρώπη, είπε χαρακτηριστικά. 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της συνέντευξης του ΓΓ του ΑΚΕΛ στο 
ΚΥΠΕ.   

- Με ποιες φιλοδοξίες και ποια πολιτική πρόταση διεκδικείτε τη 
ψήφο του λαού στις Ευρωεκλογές 2019;  

Εμείς θέτουμε ενώπιον του κυπριακού λαού το όραμα μας για την 
Ευρώπη αλλά και συγκεκριμένες προτάσεις για το σήμερα της Ευρώ-
πης. Ζητούμε τη στήριξη του κυπριακού λαού για να συνεχίσουμε τη 
δράση μας και στην Κύπρο και 
στην Ευρώπη. 

Οι προτάσεις μας στοχεύουν σε 
διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης 
από τον ακολουθούμενο δρόμο 
που να σέβεται το ιδιαίτερο χαρα-
κτήρα της οικονομίας κάθε κρά-
τους και να δημιουργεί μόνιμες, 
πλήρεις και αξιοπρεπείς θέσεις ερ-
γασίας. Να ενισχύει την κοινωνική 
προστασία για τους αδύναμους. 
Να αποκαθιστά τις εργατικές κα-
τακτήσεις και να κατοχυρώνει στην 
πράξη τα εργασιακά, ανθρώπινα 
και  κοινωνικά δικαιώματα, κάνο-
ντας άμεσα βήματα όπως για πα-
ράδειγμα η προσχώρηση της ΕΕ 
στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Χάρτη. 

Χρειαζόμαστε πολιτικές για τη 
γυναίκα και την ισότητα των φύ-
λων, στην εργασία, στην κοινωνία, στην οικογένεια, στη δημόσια ζωή.  
Αξίζει μάλιστα να σημειώσουμε ότι η Ομάδα της Αριστεράς, κατά την 
παρούσα θητεία, έγινε η μοναδική ομάδα στα χρονικά του Ευρωκοινο-
βουλίου που πέτυχε να απαρτίζεται από ίσο αριθμό ανδρών και γυναι-
κών ευρωβουλευτών, δίχως να έχουμε την ποσόστωση. Πρόκειται για 
ισχυρό συμβολισμό αλλά και ουσιαστική επιτυχία που δείχνει ότι η έμ-
φυλη ισότητα στην πράξη είναι και παραμένει κορυφαία προτεραιότητα 
της Αριστεράς. 

Απέναντι στο ρατσισμό, τις ξενοφοβικές και ακροδεξιές λογικές της 
καταστολής, της στρατιωτικοποίησης και της «Ευρώπης-φρούριο», 
εμείς ζητούμε να εφαρμοστεί ένα σύστημα φιλοξενίας των προσφύγων 
σε όλα ανεξαιρέτως τα κράτη-μέλη, με βάση τον πληθυσμό και τις δυ-
νατότητες του καθενός, ώστε όλοι να ανταποκρίνονται στις ηθικές και 
νομικές υποχρεώσεις τους. 

Επιπλέον, διεκδικούμε τολμηρή περιβαλλοντική πολιτική με στόχους 
πιο φιλόδοξους από τη Συμφωνία του Παρισιού για την αντιμετώπιση 
της Κλιματικής Αλλαγής. Όπως πετύχαμε –με τη δράση και την πίεση 
μας- να καταστεί θέση του ίδιου του Ευρωκοινοβουλίου.   

- Πόσο απέχει η Ευρώπη του σήμερα από την Ευρώπη που 
προσδοκάτε και σε ποιους βασικούς τομείς πιστεύετε ότι χρει-
άζονται να γίνουν βήματα προόδου;  

Εμείς θέλουμε την Ευρώπη να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των πολ-
λών, τα συμφέροντα του κόσμου, της εργασίας και των νέων ανθρώπων. 
Να προωθεί την ειρήνη και την δημοκρατία. Να καταπολεμά το ρατσισμό 
και τη ξενοφοβία. Να προστατεύει το περιβάλλον. Να προωθεί την κοι-
νωνική δικαιοσύνη. Αυτό που έχουμε σήμερα πόρρω απέχει από αυτή 
την Ευρώπη. Συνεπώς θα πρέπει η κάλπη να αναδείξει τις δυνάμεις 
εκείνες που θέλουν και μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. 

Θέλουμε μια Ευρώπη με πολιτικές υπέρ των λαών και των εργαζο-
μένων.  Διεκδικούμε δημόσιες επενδύσεις στην πραγματική οικονομία, 
οι οποίες θα επικεντρώνονται στη δημιουργία αξιοπρεπών και ασφαλών 
θέσεων εργασίας με πλήρη εργασιακά δικαιώματα και ενεργητικές πο-
λιτικές κατά της οικονομικής ανισότητας και της φτώχειας και ενίσχυση 
του κοινωνικού κράτους. 

Διεκδικούμε για τους εργαζόμενους νομοθετικές ρυθμίσεις που να 
υποχρεώνουν όλους τους εργοδότες να εφαρμόζουν τις Συλλογικές 
Συμβάσεις Εργασίας, διασφάλιση ελάχιστων όρων απασχόλησης, 
άμεση ρύθμιση των άτυπων μορφών απασχόλησης προς όφελος των 
κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων και μέτρα 
που να αποτρέπουν την ψευδοαπασχόληση – αγορά υπηρεσιών. Διεκ-
δικούμε την  επαναφορά των μισθών και βελτίωση των όρων απασχό-
λησης. 

Θέλουμε μια Ευρώπη σύμμαχο στον αγώνα μας για την Ειρήνη και 
την Επανένωση. Γι΄αυτό και θα συνεχίσουμε και αυτή την πενταετία να 
απαιτούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέχει κάθε δυνατή στήριξη 
στην Κυπριακή Δημοκρατία για τον τερματισμό της παράνομης τουρκι-
κής κατοχής· να παραμείνει σταθερή στη θέση για λύση εντός του συμ-
φωνημένου πλαισίου, να συνεχίσει να συνδράμει, μέσω κονδυλίων 
προς τη ΔΕΑ, τις προσπάθειες για διακρίβωση της τύχης των αγνοου-
μένων και της δικοινοτικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά. 

Να συνεχίσει να αξιώνει από την Τουρκία την εφαρμογή των ψηφι-
σμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας για την επιστροφή της περίκλειστης 
πόλης της Αμμοχώστου στους νόμιμους κατοίκους της. Θα συνεχίσουμε 
να παλεύουμε για  να εγκαταλειφθούν οι ιδέες για «ειδική εταιρική 

σχέση» με την Τουρκία, που επί 
της ουσίας θα την απαλλάξουν 
από τις υποχρεώσεις της έναντι 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Θα συνεχίσουμε να απαιτούμε 
από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
επιδείξει πιο αποφασιστική στάση 
ενάντια στις παραβιάσεις της Τουρ-
κίας εντός της ΑΟΖ της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, με μέτρα που να 
απαντούν στις συγκεκριμένες πα-
ραβιάσεις και να συνεχίσει να στη-
ρίζει την τουρκοκυπριακή κοινό-
τητα, πάντα μέσω των 
συμφωνημένων με την Κυπριακή 
Δημοκρατία διαδικασιών.  

- Η αποχή αποτελεί ένα από 
τα πιο σημαντικά θέματα των τε-
λευταίων εκλογικών αναμετρή-
σεων στην Κύπρο και συνακό-
λουθα, των επερχόμενων 

Ευρωεκλογών. Πώς εκτιμάτε ότι μπορεί να αντιστραφεί αυτό το 
φαινόμενο και ποιο μήνυμα απευθύνετε στους ψηφοφόρους ώστε 
να προσέλθουν στις κάλπες;  

Η δική μας προσπάθεια είναι να στείλουμε, ιδιαίτερα στους νέους, 
ένα μήνυμα: η Κύπρος δεν θα αλλάξει από μόνη της, η Ευρώπη δεν 
θα αλλάξει από μόνη της. Πρέπει εμείς να γίνουμε η αλλαγή. 

Πρέπει όλοι να επιλέξουμε: θα μείνουμε απαθείς μπροστά στην κυ-
ριαρχία των συντηρητικών πολιτικών κατεστημένων και των οικονομικών 
ελίτ; Θα αφήσουμε να συνεχίσουν οι πολιτικές που αυξάνουν τις εισο-
δηματικές ανισότητες, συρρικνώνουν τη μεσαία τάξη και μας οδηγούν 
στη φτωχοποίηση; 

Θα αφήσουμε την Ευρώπη στο δρόμο που οδηγεί στην αποσύνθεση 
των κοινωνιών της, στην απαξίωση  της δημοκρατίας, στην επιστροφή 
στην άνοδο της ακροδεξιάς, της εξάπλωσης του αυταρχισμού, της 
έξαρσης του λαϊκισμού, της επέλασης του εθνικισμού, της ξενοφοβίας 
και του ρατσισμού; Θα ανοίξουμε ή όχι το δρόμο της αλληλεγγύης των 
λαών και της ισοτιμίας των κρατών;    

Θα στείλουμε ή όχι ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην Κυβέρνηση Αναστα-
σιάδη - Συναγερμού ότι δεν δικαιούται να υποτιμά τη νοημοσύνη μας, 
δεν δικαιούται να παίζει με το μέλλον μας, δεν μπορεί να συνεχίσει να 
φροντίζει για τους λίγους, για τους δικούς της και η πλειοψηφία του κό-
σμου να βυθίζεται στο τέλμα; 

Εμείς απευθυνόμαστε στον κάθε άνθρωπο που αγωνιά για το μέλλον 
του τόπου, το μέλλον του και το μέλλον των παιδιών του. Απευθυνόμα-
στε στον κάθε άνθρωπο που αγωνιά για το πώς θα βγει ο μήνας, που 
βλέπει σιγά-σιγά ό, τι έκτισε ο ίδιος, ό, τι κτίσαμε ως κοινωνία τις τελευ-
ταίες δεκαετίες να καταρρέει, που βλέπει τους θεσμούς να καταρρακώ-
νονται από τους «άριστους», που αισθάνεται αβεβαιότητα και για το 
σήμερα και για το αύριο. Του ζητούμε να ενώσει τη φωνή του μαζί μας 
για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια, τη ζωή μας. 

Στις 26 του Μάη πρέπει η φωνή των πολλών, να στείλει ένα ξεκάθαρο 
δυνατό μήνυμα: ως εδώ! Αξίζουμε μια άλλη Κύπρο, αξίζουμε μια άλλη 
Ευρώπη, αξίζουμε να ζήσουμε εμείς και τα παιδιά μας ένα καλύτερο 
αύριο.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Η απόφαση του ΑΚΕΛ να συμπεριλάβει στο ψηφοδέλτιο του για τις 
Ευρωεκλογές τον τουρκοκύπριο Νιαζί Γκιζίλγιουρεκ, στέλνει ένα μήνυμα 
φιλίας και συνεργασίας στην άλλη πλευρά και δημιουργεί μια νέα δυ-
ναμική και νέες προοπτικές για το κίνημα επαναπροσέγγισης, ειρήνης 
και επανένωσης του νησιού μας, αναφέρει σε ανακοίνωση η Εργατική 
Δημοκρατία. 

"Η υποψηφιότητα και πιθανή εκλογή του Νιαζί Γκιζίλγιουρεκ θα πρέ-
πει να γίνει η αφετηρία για να συγκροτήσουμε ένα αντιφασιστικό κίνημα 
που να έχει διάρκεια και μαζικότητα και να μπορεί να αντιμετωπίσει τις 
προκλήσεις της ακροδεξιάς και των φασιστών όπου εμφανίζονται κάθε 
φορά. Ένα κίνημα που να αντιστέκεται στις επιθέσεις της κυβέρνησης 
και των αφεντικών", αναφέρεται.

Μήνυμα φιλίας και συνεργασίας 
στέλνει η υποψηφιότητα Νιαζί

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

Ιστοσελίδα, η οποία καταγράφει αναλυτικά τις δραστηριότητες των 
Ευρωβουλευτών είναι διαθέσιμη προς το κοινό. 

Στην ιστοσελίδα http://www.mepranking.eu/state.php?st=CY#meps 
οι πολίτες μπορούν να βρουν αναλυτικά όλες τις πληροφορίες της συ-
νολικής δράσης των Ευρωβουλευτών για την θητεία 2014-2019. 

Οι διαχειριστές ανέπτυξαν ένα αλγόριθμο συμπεριλαμβάνοντας ποι-
οτικά αλλά και ποσοτικά κριτήρια ώστε να λαμβάνονται υπόψη όλες οι 
παράμετροι της δράσης και απόδοσης των Ευρωβουλευτών. Μέσω 
του συστήματος MEPs Ranking προσμετράτε η επιρροή που ασκεί ο 
Ευρωβουλευτής στην διαμόρφωση των πολιτικών της Ένωσης μέσω 
της συγγραφής νομοθετικών εκθέσεων και γνωμοδοτήσεων αλλά και 
της συνδιαμόρφωσης εκθέσεων και γνωμοδοτήσεων ως σκιώδης ει-
σηγητής. Επίσης λαμβάνονται υπόψη τα διάφορα αξιώματα που κα-
τέχει ο Ευρωβουλευτής όπως π.χ. η συμμετοχή στο προεδρείο των 
πολιτικών ομάδων, στο προεδρείο των διαφόρων επιτροπών και αντι-
προσωπειών του Ευρωκοινοβουλίου, καθώς και η συμμετοχή στις 
συντονιστικές ομάδες των επιτροπών. Επιπρόσθετα προσμετρώνται 
και διάφορα ποσοτικά κριτήρια όπως το ποσοστό συμμετοχής στις 
συνεδρίες και τις ψηφοφορίες της ολομέλειας, ο αριθμό των παρεμβά-
σεων στην ολομέλεια, ο αριθμός των ερωτήσεων και των τροπολογιών 
που καταθέτουν, καθώς και ο αριθμός των ψηφισμάτων που συνυπο-
γράφουν. 

Σύμφωνα με τις μετρήσεις της ιστοσελίδας πρώτος στην κατάταξη 
μεταξύ των κύπριων Ευρωβουλευτών, ως ο πιο δραστήριος κατατάσ-
σεται ο Ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ, Νεοκλής Συλικιώτης, με βαθμολογία 
126.8. Στην συνολική κατάταξη των 749 Ευρωβουλευτών ο κος Συλι-
κιώτης βρίσκεται στην 71η θέση ενώ μεταξύ των Ευρωβουλευτών της 
ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς, ο κος Συλικιώτης κατα-
τάσσεται 6ος από τους 52 Ευρωβουλευτές. 

Η υψηλή βαθμολογία που έχει επιτύχει ο κ. Συλικιώτης οφείλεται 
στη δράση που έχει στις επιτροπές όπου συμμετέχει καθώς ήταν ει-
σηγητής σε 2 εκθέσεις και 2 γνωμοδοτήσεις, ανέλαβε καθήκοντα 
σκιώδη εισηγητή σε 23 εκθέσεις και 15 γνωμοδοτήσεις ενώ συνολικά 
έχει καταθέσει μέχρι σήμερα 1886 τροπολογίες για βελτίωση των νο-
μοθεσιών. Επίσης έκανε 535 παρεμβάσεις στην ολομέλεια. 

Σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε και η δράση του Ν. Συλικιώτη ως 
Αντιπρόεδρος της Ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς, ως 
συντονιστής στα θέματα ενέργειας, βιομηχανίας και έρευνας καθώς 
και ως πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του Ευρωκοινοβουλίου για τις 
σχέσεις με την Παλαιστίνη.

Πρώτος και πιο δραστήριος 
ο Νεοκλής Συλικιώτης

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΝΤΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΣΤΟ ΚΥΠΕ
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Τα «μηδενικά» δεν ζητούν την άδεια του Αναστασιάδη για να μιλούν
Όλα τα «μηδενικά» που βρίσκονται στην παγκύπρια προεκλογική 

συγκέντρωση του ΑΚΕΛ για τις ευρωεκλογές είναι η απάντηση στην 
αλαζονεία του προέδρου Αναστασιάδη, ο οποίος συμπεριφέρεται όπως 
τον χειρότερο κομματάρχη, τόνισε ο Άντρος Κυπριανού, σχολιάζοντας 
τις χθεσινές δηλώσεις του Νίκου Αναστασιάδη. Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ επισή-
μανε ότι ο πρόεδρος δε μπορεί να απευθύνεται στην Αριστερά και να 
λέει ότι δεν μπορούν τα μηδενικά να κρίνουν τους άριστους των αρί-
στων. 

Κατά τη διάρκεια της παγκύπριας προεκλογικής συγκέντρωσης του 
ΑΚΕΛ στη Λευκωσία, ο Άντρος Κυπριανού ξεκαθάρισε ότι δε ζητούν 
την άδεια από τους κυβερνώντες, ούτε για να μιλούν, ούτε για να λένε 
ελεύθερα τις απόψεις τους σε μια δημοκρατική χώρα. Επίσης, τόνισε 
ότι μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης Αναστασιάδη- Συναγερμού το 
παραμύθι του success story έγινε εφιάλτης. Πρόσθεσε ότι επικρατούν 
τα ψέματα και οι διαστρεβλώσεις, ενώ μόνη έγνοια των κυβερνώντων 
είναι τα επικοινωνιακά παιχνίδια και κανένα ενδιαφέρον για την ουσία. 
Τους κατηγόρησε επίσης ότι δεν έχουν καμία διάθεση ανάληψης πολι-
τικής ευθύνης. 

Για τα περί μαθημάτων πολιτικού ήθους, ο κ. Κυπριανού υπενθύμισε 
ότι ο Νίκος Αναστασιάδης ήταν αυτός που υποχρέωσε τον Γενικό Ει-
σαγγελέα να του πει ντροπή κύριε πρόεδρε. Αντί, υπέδειξε ο ΓΓ του 
ΑΚΕΛ, να ζητήσουν συγνώμη από τον κόσμο, επαναλαμβάνουν τα 
ψέματά τους, καταφεύγουν στην μαύρη προπαγάνδα, για να μην απο-
λογηθούν για τα λάθη τους και για τις δεσμεύσεις που δεν τήρησαν. 
Αντιδρούν, πρόσθεσε, όπως ο κλέφτης που φωνάζει στον νοικοκύρη 

και βρίσκονται σε κατήφορο που δεν έχει τέλος. 

Παράλληλα, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ κατηγόρησε τους κυβερνώντες ότι σπέρ-

νουν τη μισαλλοδοξία για κομματικά τους οφέλη. Έφτασαν στο σημείο, 

όπως είπε, να χειρίζονται το κυπριακό σαν να είναι κομματική τους 

υπόθεση. Ο Άντρος Κυπριανού επισήμανε ότι χωρίς τη λύση του κυ-
πριακού η Τουρκία θα συνεχίσει να δημιουργεί τετελεσμένα. Κάλεσε 
δε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να απευθυνθεί στον Αντόνιο Γκουτέ-
ρες με ειλικρίνεια και να δηλώσει έτοιμος να εργαστεί για την επίλυση 
του κυπριακού. 

Επίσης, ο κ. Κυπριανού ξεκαθάρισε ότι δεν θα αφήνουν τους κυ-
βερνώντες να διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα και να υποσκά-
πτουν τους θεσμούς ενώ κατέστησε σαφές ότι το ΑΚΕΛ δε χρειάζεται 
τα εύσημα κανενός για τον πατριωτισμό του γιατί το απέδειξαν στην 
πράξη όποτε η πατρίδα το απαιτούσε. Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ επισήμανε ότι 
οι εκλογές της 26ης Μαϊου θα χαράξουν την τύχη της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας σε μια περίοδο αυξανόμενων απειλών για την υπόσταση 
και την ασφάλειά της. Οι πολίτες πρέπει, υπογράμμισε, να σηκώσουν 
το ανάστημα και να απαντήσουν στην αλαζονεία των κυβερνώντων. 
Πρόσθεσε ότι πρέπει να σταλεί το μήνυμα: φτάνει πια ως εδώ με την 
κυβέρνηση Αναστασιάδη- Συναγερμού. 

Σε ομιλία της η πρώην Επίτροπος Ανδρούλλα Βασιλείου είπε ότι 
χρειαζόμαστε την EE και αυτό φάνηκε καθαρά και από τις τελευταίες 
προκλητικές κινήσεις της Τουρκίας στην ΑΟΖ της Κύπρου. 

Σημειώνοντας ότι έχει και προβλήματα όπως έχει και κάθε οικογένεια, 
η κ. Βασιλείου είπε ότι θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια να επα-
νατονίσουμε τους αρχικούς στόχους των οραματιστών της EE για ει-
ρήνη, συνεργασία και αλληλεγγύη μεταξύ των λαών, προσθέτοντας 
ότι «θέλουμε μια EE όπου η ισότητα και η ευημερία όλων θα είναι βα-
σικός μας στόχος».

26 Μαίου 2019. Οι λαοί της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης παίρνουν τον λόγο. Εκλέγουν τους αντι-
προσώπους τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
Διαμορφώνουν τις πλειοψηφίες που θα κρίνουν 
την τύχη της στην πιο κρίσιμη καμπή της ιστο-
ρίας της. 

Θα κρίνουν αν πρέπει ή όχι να διαιωνισθεί η 
κυριαρχία των συντηρητικών πολιτικών κατε-
στημένων, των οικονομικών ελίτ, των εκτός κοι-
νωνικής πραγματικότητας και δημοκρατικού 
ελέγχου κέντρων εξουσίας των Βρυξελών και 
όχι μόνο. 

Θα κρίνουν αν πρέπει ή όχι να συνεχιστεί η 
εφαρμογή των πολιτικών που αυξάνουν τις ει-
σοδηματικές ανισότητες, επιβάλλουν τη μονο-
μερή λιτότητα, φτωχαίνουν όλο και μεγαλύτερα 
τμήματα του πληθυσμού, συρρικνώνουν τη με-
σαία τάξη, απορρυθμίζουν τις εργασιακές σχέ-
σεις, αμφισβητούν κοινωνικά κεκτημένα, περιο-
ρίζουν ατομικές ελευθερίες και συλλογικά 
δικαιώματα. 

Θα κρίνουν αν πρέπει ή όχι να τερματισθεί η 
επιβολή του νεοφιλελεύθερου μοντέλου που βα-
θαίνει το χάσμα ανάμεσα στις πλούσιες χώρες 
του Βορρά και τις φτωχότερες του Νότου, κα-
ταργεί το κοινωνικό Κράτος, επιταχύνει την κλι-
ματική αλλαγή, ισοπεδώνει εθνικές, φυλετικές, 
πολιτισμικές, θρησκευτικές διαφορές, προκαλεί 
την απόγνωση των ανθρώπων. 

Θα κρίνουν αν η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει 
ή όχι να παραμείνει στο δρόμο που οδηγεί στην 
αποσύνθεση των κοινωνιών της, στην απα-
ξίωση των δημοκρατιών της, στην υποβάθμιση 
των δημοσίων αγαθών της, στην όξυνση των 
αντιθέσεών της, στην επιστροφή στο μεσοπό-
λεμο της ανόδου της ακροδεξιάς, της εξάπλω-
σης του αυταρχισμού, της έξαρσης του λαϊκι-
σμού, της επέλασης του εθνικισμού, της 
ξενοφοβίας και του ρατσισμό. 

Θα κρίνουν αν πρέπει να υπερβεί τα σημερινά 
της αδιέξοδα, να αποτρέψει τη διάλυσή της, να 
αλλάξει πορεία ανοίγοντας το δρόμο της αλλη-
λεγγύης των λαών της, της ισοτιμίας των κρα-
τών της, της ευημερίας των πολιτών της, της 
σωτηρίας του περιβάλλοντος της, της μετάβα-
σης σε ένα νέο πρότυπο ανάπτυξης με κοινω-
νική δικαιοσύνη, οικολογικές προτεραιότητες 

και ίσες ευκαιρίες για όλους; 
Τα διακυβεύματα είναι πολλά και ιστορικής 

σημασίας. Αφορούν στην καθημερινότητα των 
πολιτών, στο αύριο των παιδιών, στην ποιότητα 
του μέλλοντος τους. 

Και στην Ευρώπη και στην Κύπρο, όπου κάθε 
μέρα που περνά: 

• νέα σύννεφα σκοτεινιάζουν τους ορίζοντες 
της οικονομίας διαψεύδοντας το αφήγημα των 
επιτυχιών της κυβέρνησης Αναστασιάδη 

• νέα προβλήματα δυσκολεύουν τη ζωή και 
υποβαθμίζουν την ποιότητά της 

• νέα κρούσματα κακοδιοίκησης, αδιαφάνειας, 
διαφθοράς και ημετεροκρατίας απαξιώνουν 
τους θεσμούς, υπονομεύουν τη Δημοκρατία, 
αδικούν τους πολλούς και αποθρασύνουν τους 
λίγους 

• νέα προσχήματα προβάλλονται και νέα τε-
χνάσματα εφευρίσκονται απομακρύνοντας τη 
λύση του κυπριακού και την επανένωση της 
πατρίδας μας. 

Είναι ώρα ο κατήφορος να σταματήσει. 
Να σταλεί το μήνυμα της αποδοκιμασίας του 

κυπριακού λαού στην κυβέρνηση που προ-
σβάλλει τη νοημοσύνη και την αξιοπρέπειά του. 

Να εκφραστεί η θέλησή του να παρέμβει στις 
εξελίξεις. 

Να αλλάξει την πορεία των πραγμάτων. 
Να ξαναζωντανέψουν οι ελπίδες του για 
• την επανένωση της πατρίδας 
• τη δικαίωση των αγώνων της 
• την κατοχύρωση της ασφάλειάς της 
• την επιβεβαίωση των προσδοκιών για μια 

καλύτερη, δικαιότερη, συνεκτικότερη και ευημε-
ρούσα Κύπρο σε μια δημοκρατική, προοδευ-
τική, ειρηνική, ενωμένη Ευρώπη. 

Γι’ αυτό ψηφίζουμε μαζικά στις ευρωπαϊκές 
εκλογές της 26ης Μαΐου. 

Γι' αυτό στηρίζουμε το ψηφοδέλτιο του ΑΚΕΛ. 
Δυναμώνουμε τη φωνή της Κύπρου στην Ευ-

ρώπη. 
Απαιτούμε αλλαγή πορείας. 
Διεκδικούμε το αύριο που θέλουμε, αξίζουμε, 

μπορούμε. 
Αποχή σημαίνει ανοχή απέναντι σε όσους πε-

ριφρονούν τον κόπο, το μόχθο, τις θυσίες και 
τα όνειρά μας.
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Του ∆ηµήτρη Χαραλάµπους* 
 
Στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικο-οικονοµικής κρίσης, οι επι-

κείµενες ευρωεκλογές έχουν ιδιαίτερη σηµασία τόσο για τους λαούς 
της Ευρώπης που δοκιµάζονται καθηµερινά, όσο και για την προώθηση 
της επίλυσης του Κυπριακού µέσα από τη συµβολή της Οµάδας της 
GUE/NGL, ενισχύοντας τις προσπάθειες για άσκηση πίεσης στην 
Τουρκία και την επίλυση του Κυπριακού στη βάση αρχών. 

Οι επικείµενες ευρωεκλογές βρίσκουν τους εργαζοµένους των κρα-
τών-µελών της ΕΕ ενώπιον τεράστιων προβληµάτων και αδιεξόδων, 
σχετικά µε την εργασιακή αβεβαιότητα, την κοινωνική ανασφάλεια, τις 
ανισότητες, τη φτωχοποίηση, τη µείωση µισθών και συντάξεων και 
την επίθεση στα εργασιακά δικαιώµατα. 

Ιδιαίτερα η νεολαία βιώνει την ανεργία, την αναγκαστική οικονοµική 
µετανάστευση, τη συρρίκνωση της πρόσβασης σε παιδεία, υγεία και 
στέγαση. Όλα αυτά αποτελούν απόρροιες των εντατικοποιηµένων κα-
πιταλιστικών πολιτικών εκµετάλλευσης και φτωχοποίησης των εργα-
ζόµενων Ευρωπαίων. Οι εθνικές ανισότητες µεταξύ των κρατών-µελών 
της ΕΕ όλο και πληθαίνουν, βυθίζοντας ολοένα και περισσότερο το 
ευρωπαϊκό οικοδόµηµα στην κρίση, επιφέροντας όλο και µεγαλύτερους 
κλυδωνισµούς στο πολιτικό/οικονοµικό/κοινωνικό/περιβαλλοντικό και 
θεσµικό ευρωπαϊκό σύστηµα. Οι λαοί θέλουν και χρειάζονται µια άλλη 
Ευρώπη. Μια άλλη Ευρώπη είναι εφικτή! 

Το ΑΚΕΛ αποτελεί τη φωνή που έρχεται από µακριά, που κουβαλά 
µαζί της αγώνες δεκαετιών για να κάνει την Κύπρο καλύτερη, την Ευ-
ρώπη δικαιότερη και τον κόσµο λίγο πιο ανθρώπινο. Σε αυτές τις ευ-
ρωεκλογές το ΑΚΕΛ συµµετέχει µε ένα ισχυρό ψηφοδέλτιο που συν-
δυάζει την εµπειρία µε την ανανέωση, την παρουσία ηγετικών στελεχών 
του ΑΚΕΛ αλλά και ανθρώπων από τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, 
που µπορούν επάξια να εκπροσωπήσουν τον κυπριακό λαό στο ΕΚ. 
Ανθρώπους που έχουν την εµπειρία, τη γνώση και το δυναµισµό που 
χρειάζεται για να γίνουν η φωνή του κυπριακού λαού στην Ευρώπη. 

Το ΑΚΕΛ είναι η πολιτική δύναµη που µπορεί να καταστήσει την 

ιδέα µιας άλλης Ευρώπης εφικτή και υλοποιήσιµη. Μιας Ευρώπης 
που θα υπηρετεί τους λαούς και τις ανάγκες τους, στη βάση των 
θεµελίων οικοδόµησης της ΕΕ και των αναγκών των Ευρωπαίων ερ-
γαζοµένων. Πρέπει να κατανοήσουµε πως µόνο οι δυνάµεις της προ-
όδου, που αγωνίζονται για τα εργατικά-κοινωνικά δικαιώµατα και για 
την κυριαρχία των λαών, µπορούν να αποτελέσουν το ανάχωµα στην 
ακροδεξιά και το φασισµό. 

Το ΑΚΕΛ αποτελεί µια τέτοια δύναµη, µια τέτοια προοδευτική προ-
οπτική για µια Ευρώπη των κοινωνικών δικαιωµάτων, της δηµοκρατίας, 
της αλληλεγγύης, της οικονοµικής, κοινωνικής και οικολογικά βιώσιµης 
προόδου, της ειρήνης και της συνεργασίας µε όλους τους λαούς της 
Ευρώπης και του κόσµου. Η στήριξη και εµπιστοσύνη στο ΑΚΕΛ µετα-
φράζεται σε ενδυνάµωση της Οµάδας της Αριστεράς στο ΕΚ, ενισχύο-
ντας τη συνεργασία µεταξύ κοµµουνιστικών, εργατικών, προοδευτικών, 
αριστερών και οικολογικών δυνάµεων, που έχουν ως βασικό τους 
µέληµα την ενίσχυση των αγώνων των λαών της Ευρώπης, κόντρα 
στις πολιτικές που επιβάλλει και συνεχίζει να επιδιώκει η δεξιά και η 
σοσιαλδηµοκρατία για το µέλλον της Ευρώπης. 

Ο κυπριακός λαός και ιδίως η κυπριακή νεολαία έχουν χρέος απέ-
ναντι στην ιστορία, αλλά και στο µέλλον τους. 

Έχουν χρέος απέναντι στους αγώνες του λαού µας έναντι της αδικίας, 
της ηµετεροκρατίας, της διαφθοράς, της σήψης, της καταπάτησης δι-
καιωµάτων, της κοινωνικής αναλγησίας, της ανισότητας, έναντι στην 
έξαρση του νεοναζισµού, του νεοφιλελευθερισµού και του φασισµού 
στην Ευρώπη. 

Έχουν χρέος να ακουστεί η δική τους φωνή στο ΕΚ µέσα από τη 
δυναµική, ελπιδοφόρα και καθάρια φωνή της κυπριακής προοδευτικής 
Αριστεράς και του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες ∆υνάµεις, ως το µοναδικό 
ανάχωµα στις σκοταδιστικές ιδεοληψίες και τις αντιλαϊκές πολιτικές 
τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε κυπριακό επίπεδο. Το αποτέλεσµα 
των ευρωεκλογών θα κρίνει τη συνοχή και την καθηµερινότητα όχι 
µόνο της ΕΕ, αλλά και της κυπριακής πραγµατικότητας ευρύτερα.  

*Μέλος Τοπικής Επιτροπής Ε∆ΟΝ Ηνωµένου Βασιλείου

Γιατί πρέπει να ενισχυθεί η φωνή του ΑΚΕΛ

Του Γιώργου A. Σάββα 

Δημοτικού Συμβούλου Enfield 
 
Σήμερα (23/5/19) είναι η ημέρα των εκλογών για την επιλογή 

των ευρωβουλευτών μας και παροτρύνω τα άτομα που δεν 
έχετε ψηφίσει να πάτε στο εκλογικό τμήμα και να ψηφίσετε για 
Εργατικό Κόμμα  

Για να καταστεί ξεκάθαρο ότι οι Tories έχουν δημιουργήσει 
ένα χάος και ένα μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας σε όλους μας 
εξαιτίας των χειρισμών τους στο μεγάλο θέμα του Brexit. Είναι 
αυτοί που κατηγορούνται και κανείς άλλος. Ο Ντέιβιντ Κάμερον 
είχε ζητήσει δημοψήφισμα χωρίς να περιμένει ένα τέτοιο απο-
τέλεσμα κάνοντας κακές εκτιμήσεις και όταν αποφάσισε να 
φύγει από μόνος του, στη θέση του μπήκε η Μay που κυριολε-
κτικά τα έχει κάνει θάλασσα. 

Είναι απολύτως σαφές ότι η Theresa May δεν έχει την ικα-
νότητα να χειρίζεται τα προβλήματα του έθνους και δεν έχει 
την εμπιστοσύνη και την υποστήριξη από το κόμμα της. Είναι 
μόνο θέμα χρόνου πριν δοθεί η θέση της ως πρωθυπουργού. 
Κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να έδιδε την παραίτηση της 
πριν δύο χρόνια. Δυστυχώς ίσως να έχουμε τον Μπόρις Τζόν-
σον ως πρωθυπουργό για να διευθύνει τη χώρα. Αν το επιλέξει  
το Κόμμα του το δηλώνω ότι τα πράγματα θα πάνε από το 
κακό στο χειρότερο.  

Boris Johnson, Alan Duncan one and the same   
Ο Μπόρις Τζόνσον είναι ένας σθεναρός Brexiter και πάντα 

υποστήριζε να φύγουμε από την ΕΕ. Αυτός είναι ένας άνθρω-
πος που δεν είναι σοβαρός πολιτικός και νοιάζεται μόνο για τα 
συμφέροντά του. Πρέπει να υπενθυμίσουμε στην κοινότητα 
ότι το 2004, σύμφωνα με το Σχέδιο Ανάν 5, ο Μπόρις Τζόνσον 
υποστήριξε ανοιχτά την αναγνώριση των κατεχόμενων από 
την Τουρκία περιοχών της Βόρειας Κύπρου και την άρση των 
εμπορικών εμπάργκο. Την περασμένη εβδομάδα βιώσαμε όλοι 
τον βουλευτή του Tory Alan Duncan ο οποίος αμφισβήτησε 
την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας για να εξαγάγει φυ-
σικό αέριο και πετρέλαιο από τη δική του Οικονομική Αποκλει-
στική Ζώνη (ΑΟΖ) υπέρ της Τουρκίας! 

Έχω καταστήσει απολύτως σαφές σε όλα τα προηγούμενα 
άρθρα μου ότι το Εργατικό Κόμμα έχει μόνο τα συμφέροντα 
του έθνους και της κοινότητάς μας. To Εργατικό κόμμα  δεν 
είναι διατεθειμένο να εγγυηθεί αυτό το χάος των Τόρυδων που 
έχουν δημιουργήσει πάνω από το Brexit. Την περασμένη εβδο-
μάδα, η Theresa May προσέφερε στον Jeremy Corbyn ένα 
"κλαδί ελιάς" για να την βοηθήσει να παραμείνει πρωθυπουρ-
γός. Το Εργατικό Κόμμα θέλει να δώσει την εξουσία πίσω στον 
λαό και αρνούμαστε να βοηθήσουμε τους Συντηρητικούς αν 
δεν διαθέτουμε χυτοσίδηρο εγγύηση ότι θα γίνει ένα 2ο δημο-
ψήφισμα. 

Παρακαλώ σημειώστε, πως αν φύγουμε από την ΕΕ τα επι-
τόκια θα είναι αναπόφευκτο να ανεβαίνουν. Αυτό είναι αναπό-
φευκτο προκειμένου να περιοριστεί ο πληθωρισμός που προ-
καλείται από την Brexit. Αυτό έχει επιβεβαιωθεί και από τον 
κυβερνήτη της τράπεζας της Αγγλίας που μας προειδοποίησε 
εδώ και χρόνια για τις πιθανές συνέπειες του Brexit. Αυτό ση-
μαίνει ότι οποιοσδήποτε έχει υποθήκη θα χτυπηθεί με αυξήσεις. 
Ο οικογενειακός προϋπολογισμός έχει ήδη συμπιεστεί για την 
πλειοψηφία μας και μάλιστα πρόκειται να υποστεί ακόμα πε-
ρισσότερο λόγω της ανικανότητας των Συντηρητικών. 

Σήμερα είναι το δικαίωμά του κάθε πολίτη να κρίνει τους  
Συντηρητικούς και να συμβάλει στην αποφυγή του Brexit. Και 
αυτό μπορεί να γίνει μόνο με το να ψηφίσουμε Labour και το 
πέμπτο κουτί στο ψηφοδέλτιο.  

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος Α. Σάββα είναι 
παρών κάθε Παρασκευή (εκτός εορτών) από 

τις 11.30 π.μ. μέχρι και τη 1.00 μ.μ. στο δημαρχείο 
του Enfield, Silver Street, EN1 3XF 

Οι παραβιάσεις της Τουρκίας 
στην κυπριακή ΑΟΖ και η Ε.Ε.

«Δεν πρέπει να δοθεί ούτε 
και μία ψήφος στους 
Συντηρητικούς»

 
 

Του Του Ν. Συλικιώτη, 
Ευρωβουλευτή ΑΚΕΛ, Αντιπροέδρου 
της ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενωτικής 
Αριστεράς 

 
 
  

Η προκλητικότητα της Τουρκίας, η οποία ενεργεί πειρατικά προβαί-
νοντας σε παράνομες ενέργειες εντός της κυπριακής ΑΟΖ παραβιάζει 
τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και το 
διεθνές δίκαιο. Ωστόσο, η εξέλιξη αυτή ήταν απολύτως προβλέψιμη. 
Το ΑΚΕΛ εδώ και καιρό προειδοποιεί πως με τις πολιτικές της κυβέρ-
νησης Αναστασιάδης- ΔΗΣΥ οδεύουμε σε επικίνδυνες οδούς και δεν 
θα μπορέσουμε να παρεμποδίσουν την επιθετικότητα της Τουρκίας. 

Δυστυχώς μετά το ναυάγιο στο Κρανς Μοντανά και την αποτυχία 
της Κυβέρνησης να καταδείξει τις ευθύνες της Τουρκίας, η στασιμότητα 
στην οποία περιήλθε το Κυπριακό διευκολύνει τους χειρισμούς της 
Τουρκίας, η οποία κλιμακώνοντας την επιθετικότητά της απειλεί να 
προχωρήσει σε νέα τετελεσμένα 
με την παράνομη διεξαγωγή γεώ-
τρησης στην κυπριακή ΑΟΖ. Παρά 
λοιπόν τους διθυράμβους των κυ-
βερνώντων περί θωράκισης της 
Κυπριακής Δημοκρατίας με τις τρι-
μερείς συμμαχίες και την ενίσχυση 
των σχέσεων με τις ΗΠΑ, στην 
πραγματικότητα η Τουρκία συνεχί-
ζει ανενόχλητη τις παράνομες 
ενέργειες εντείνοντας επικίνδυνα 
την ένταση. 

Λόγω του αδιεξόδου στο οποίο 
μας οδήγησαν, η στήριξη του 
ΟΗΕ, της ΕΕ και της διεθνούς κοι-
νότητας είναι ιδιαίτερα σημαντική. 
Η ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτι-
κής Αριστεράς, η οποία αποδεί-
χτηκε ο πιο σταθερός σύμμαχος 
του κυπριακού λαού στο Ευρωκοι-
νοβούλιο, καταδίκασε αμέσως τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας. 
Ως η πολιτική δύναμη που διαχρονικά στηρίζει έμπρακτα τον αγώνα 
μας για απελευθέρωση, καταδίκασε ξεκάθαρα για άλλη μια φορά την 
τουρκική προκλητικότητα τονίζοντας πως η στάση της Άγκυρας παρα-
βιάζει το Δίκαιο της Θάλασσας και υπονομεύει τις προσπάθειες για 
επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Μάλιστα εξέδωσε δήλωση απαι-
τώντας από τους θεσμούς της ΕΕ να προβούν άμεσα σε όλα τα απα-
ραίτητα διαβήματα. 

Το Ευρωκοινοβούλιο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο όσον αφορά τις 
πειρατικές ενέργειες της Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ. Μάλιστα με 
πρωτοβουλία της ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς, στο 
παρελθόν επιτύχαμε πολύ σημαντικά ψηφίσματα από το Ευρωκοινο-
βούλιο, τα οποία καταδίκαζαν τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας, 

και την καλούσαν να υλοποιήσει όλες τις κυπρογενείς της υποχρεώσεις 
και να στηρίξει έμπρακτα την λύση του Κυπριακού στη βάση της ΔΔΟ. 

Ωστόσο δύσκολα θα καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε την τουρκική 
επιθετικότητα εάν δεν δείξουμε την ετοιμότητά μας να επιστρέψουμε 
σε διαπραγματεύσεις, εφόσον βέβαια τερματιστούν οι τουρκικές προ-
κλήσεις. Αυτό επιβεβαιώνεται και στις Εκθέσεις του ΓΓ του ΟΗΕ όπου 
αφήνονται αιχμές και μηνύματα προς όλες τις πλευρές. Δεν είναι τυχαίο 
άλλωστε που ο εκπρόσωπος του ΓΓ, σε απάντηση της επιστολής του 
Προέδρου Αναστασιάδη, κάλεσε απλά σε προσπάθειες για μείωση 
των εντάσεων και επανέλαβε την πάγια θέση του Οργανισμού ότι το 
φ.α. μπορεί να ωφελήσει τις δύο κοινότητες, παραπέμποντας στις 
σχετικές συγκλίσεις. 

Όσο ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αποτυγχάνει να πείσει τη διεθνή 
κοινότητα θα έχουμε χλιαρές δηλώσεις όπως αυτές του άτυπου Συμ-
βουλίου της ΕΕ και της Ύπατης Εκπροσώπου, Φ. Μογκερίνη. Αντί η 
ΕΕ να λάβει ουσιαστικά μέτρα που ώστε η Τουρκία να έχει κόστος, 
τερματίζοντας για παράδειγμα κάθε συζήτηση για αναβάθμιση της τε-
λωνειακής της ένωσης με την ΕΕ, η οποία ζητήθηκε πριν 2 μήνες από 
την ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου με τις ψήφους του ΕΛΚ και των 
Σοσιαλδημοκρατών, αρκούνται μονάχα σε φραστικές καταγγελίες. 

Η κυβέρνηση Αναστασιάδη δεν 
μπορεί να συνεχίσει να αγνοεί τις 
επικίνδυνες δηλώσεις που αμφι-
σβητούν τα κυριαρχικά δικαιώματα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως 
αυτές του βρετανού Υπουργού Ευ-
ρώπης, Α. Ντάνκαν ο οποίος υπο-
στήριξε πως «θέση του Ηνωμένου 
Βασιλείου είναι ότι, οι διερευνητικές 
γεωτρήσεις δεν πρέπει να διεξά-
γονται σε περιοχή όπου η κυριαρ-
χία είναι υπό αμφισβήτηση». 
Έπειτα η κυβέρνηση πρέπει να 
προβληματιστεί για την απαράδε-
κτη αναφορά του Στέιτ Ντιπάρτμεντ 
σε «μια περιοχή την οποία η Κυ-
πριακή Δημοκρατία διεκδικεί ως 
την Αποκλειστική Οικονομική της 
Ζώνη». 

Σ’ αυτή την δύσκολη περίοδο για 
το Κυπριακό θα πραγματοποιηθούν και οι Ευρωεκλογές. Τα παρατε-
ταμένα αδιέξοδα δημιουργούν κλίμα απογοήτευσης και αδιαφορίας. 
Το σοβαρότερο όμως είναι πως η στασιμότητα, στην οποία έχει πε-
ριέλθει το Κυπριακό, ενισχύει τις εθνικιστικές δυνάμεις και διευκολύνει 
τους θιασώτες της διχοτόμησης. 

Σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία όπου η κατοχή και η διχοτόμηση 
εδραιώνονται, έχουμε χρέος να απαντήσουμε δυναμικά. Στις 26 Μαΐου 
πρέπει να ενισχύσουμε την φωνή της αριστεράς, την φωνή του κυ-
πριακού λαού στο Ευρωκοινοβούλιο για να ενδυναμώσουμε τον αγώνα 
μας για λύση ΔΔΟ. Μαζί ε/κ και τ/κ να στείλουμε ξεκάθαρο μήνυμα σε 
Κύπρο και Ευρώπη πως απαιτούμε να επαναρχίσουν άμεσα ουσια-
στικές διαπραγματεύσεις από εκεί που έμειναν στο Κρανς Μοντανά, 
στη βάση του πλαισίου Γκουτέρες.



Την Κυριακή, 19 Μαΐου 2019, πραγματοποιήθηκε η πολιτιστική εκδήλωση για τον εορτασμό των πε-
νήντα χρόνων από την ίδρυση της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής (ΚΕΑ). Την εκδήλωση διοργά-
νωσε η KEA σε συνεργασία με τα Ελληνικά Παροικιακά Σχολεία του Ηνωμένου Βασιλείου και έγινε στην 
αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου East Barnet, στο βόρειο Λονδίνο.  

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πο-
λιτισμού της Κύπρου κ. Χρίστος Χατζηαθανασίου, ο οποίος εκπροσώπησε τον Πρόεδρο της Κυπριακής 
Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη και τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Χαμπιαούρη. Τί-
μησαν, επίσης, με την παρουσία τους την εκδήλωση, ο Ύπατος Αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας 
στο Ηνωμένο Βασίλειο κ. Ευριπίδης Ευρυβιάδης, ο Επίσκοπος Τροπαίου Αθανάσιος, που εκπροσώπησε 
και τον Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας κ.κ. Γρηγόριο, ο Πρόεδρος της Εθνικής Κυ-
πριακής Ομοσπονδίας στο Ηνωμένο Βασίλειο κ. Χρίστος Καραολής, ο πρόεδρος της ΠΟΜΑΚ κ. Αντρέας 
Παπαευριπίδης, ο αναπληρωτής Συντονιστής εκπαίδευσης της ελληνικής πρεσβείας, κ. Μιχάλης Κοκο-
λάκης, οι Δήμαρχοι των δήμων Barnet Cllr Reuben Thompstone και του Haringey Cllr Gina Adamou, 
πρώην επιθεωρητές και εκπαιδευτικοί της ΚΕΑ, άλλοι εκπαιδευτικοί, πρώην και νυν παράγοντες της πα-
ροικιακής εκπαίδευσης, εκπρόσωποι συνδέσμων και οργανώσεων και πλήθος εκτιμητών της προσφοράς 
της ΚΕΑ. Παρευρέθηκαν πέραν των 400 ατόμων. 

Ο κ. Χατζηαθανασίου στην ομιλία του μετέφερε τους χαιρετισμούς του προέδρου της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Αναφέροντας ότι το ενδιαφέρον της Κυπριακής 
Πολιτείας για την παροικία παραμένει αμείωτο, διαβεβαίωσε ότι η Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή θα 
συνεχίσει την ύπαρξή της στο Ην. Βασίλειο, συνεχίζοντας την προσφορά της προς τα ελληνικά σχολεία 
και την παροικία. Τόνισε δε ότι θα εξακολουθήσει να αποστέλλει βιβλία και εκπαιδευτικό υλικό και υπο-
σχέθηκε ότι το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα, η αναθεώρηση του οποίου βρίσκεται στο τελικό στάδιο, 
σύντομα θα είναι έτοιμο προς χρήση των Ελληνικών Παροικιακών Σχολείων. 

Χαιρετισμό απεύθυναν επίσης, ο πρόεδρος της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας, ο Ύπατος Αρμοστής 
της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ην. Βασίλειο και ο Επίσκοπος Τροπαίου.  Όλοι οι ομιλητές εξήραν το 
έργο και την προσφορά της ΚΕΑ στην παροικιακή εκπαίδευση.  

Κατά την διάρκεια της ομιλίας της Επιθεωρήτριας-Προϊσταμένης της ΚΕΑ, επικράτησε συγκίνηση, 
αφού η κα. Παπαλούκα αφυπηρετεί φέτος μετά από τριάντα χρόνια υπηρεσίας στην ΚΕΑ. Για το έργο 
της κας Παπαλούκα, ο κος Χατζηαθανασίου επέδωσε τιμητικό έπαινο εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας 
και Πολιτισμού, ‘για την εξαιρετική προσφορά της στην Παιδεία της Κύπρου και της Κυπριακής Παροικίας 
στη Μεγάλη Βρετανία’. 

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης παρουσιάστηκε καλλιτεχνικό πρόγραμμα με θέμα ‘Κύπρος’, με δη-
μιουργίες από διαφορετικές χρονικές περιόδους της Κύπρου.  Περιλάμβανε τα χοροδράματα: ‘Η γέννηση 
της Αφροδίτης’, ‘Αροδαφνούσα’, ‘Αβκάαβκά πουλώ τα’, ‘Τουρκική εισβολή’,  τα θεατρικά: ‘Το σωστό 
Ανάγιωμα’, ‘Το Παροικιακό Σχολείο’ και  ‘Τούτη η γη, είναι δική μας’, τα ποιήματα: ‘Πκιάσ' τους αψά 
γεμάτα’, ‘Τον τόπο που γεννήθηκα' και ‘50 Χρόνια ΚΕΑ’, τους κυπριακούς χορούς:  ‘Αντρικοί αντικριστοί’, 
‘Τατσιά’, ‘Στάμνα’ και ‘Το δρεπάνι’,  τα τραγούδια: ‘Το γιασεμί’, ‘Βάι τσιβι τσέλλο’, ‘Τ’ όνειρον’, και το ‘Χρυ-
σοπράσινο φύλλο’. Το πρόγραμμα ακολούθησε τις θεματικές ενότητες: 1) Μυθολογία-Αρχαία Κύπρος, 
2) Χρόνια ανέμελης ζωής, 3) Τουρκική εισβολή-Προσφυγιά, 4) Μετανάστευση, 5) Σύγχρονη ζωή στην 
παροικία. Οι συμμετοχές ετοιμάστηκαν από το ‘Θεατρικό και Μουσικό εργαστήρι’ της ΚΕΑ και τα παροι-
κιακά σχολεία: Άγιος Δημήτριος-Edmonton, Saint Mary’s, Potters Bar, Queenswell, Manor Hill και Άγιος 
Γεώργιος-Kingston.  

Τα παιδιά ήταν καλά προετοιμασμένα και παρουσίασαν άψογα τις συμμετοχές τους. Την γενική 
επιμέλεια της εκδήλωσης είχε η Επιθεωρήτρια-Προϊσταμένη της ΚΕΑ, κα. Μαρία Παντελή-Παπαλούκα. 

Επίσης, πριν και μετά το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, προβλήθηκαν ταινίες μικρού μήκους που ετοίμασαν 
τα σχολεία της επαρχίας με το ίδιο θέμα και τη συμμετοχή των παιδιών. Σ΄αυτό συμμετείχαν τα σχολεία: 
Birmingham-Αγίας Τριάδας, Birmingham-Αγίου Ανδρέα, Brighton, Bristol, Cardiff-Wales, Exeter, Leeds, 
Leicester, Luton, Milton Keynes, Mansfield, Plymouth, Αγίου Νικολάου-Acton και Weston Super Mare. 

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης έγινε επίσης η βράβευση των παιδιών που διακρίθηκαν στο διαγω-
νισμό Eικαστικής και Λογοτεχνικής δημιουργίας που προκήρυξε η ΚΕΑ με θέμα: ‘Το σχολείο μου - Η κα-
ταγωγή μου’. 

Η ΚΕΑ ιδρύθηκε το 1969 από την Κυπριακή Δημοκρατία ως έμπρακτο ενδιαφέρον της για τους από-
δημους της παροικίας του Ην. Βασιλείου, την πρόοδο τους και την μόρφωση των παιδιών τους. Η 
φετινή Αποστολή αποτελείται από μια Επιθεωρήτρια και 24 εκπαιδευτικούς. Επιπλέον, πέραν από το 
μόνιμο προσωπικό, εργοδοτεί και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς από το επιτόπιο προσωπικό, ο αριθμός 
των οποίων ανέρχεται στους 120. 

Η ΚΕΑ εκφράζει τις ευχαριστίες της στα σχολεία, εκπαιδευτικούς και μαθητές, που εργάστηκαν για την 
εκδήλωση, συμμετείχαν με ταινίες μικρού μήκους, ή/και έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό.   

Άντρη Τσαγγάρη
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50 χρόνια προσφοράς της ΚΕΑ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΩΝ 50ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΚΕΑ

Εξαιρετικής σημασίας το Επιχειρηματικό 
Συμβούλιο Ηνωμένου Βασιλείου - Κύπρου

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΚΚΟΤΡΥΠΗ

Μία συνοπτική παρουσίαση των τομέων της οι-
κονομίας που καθιστούν την Κύπρο ελκυστικό προ-
ορισμό για επενδυτές και επιχειρηματίες έκανε στο 
Λονδίνο το βράδυ της Τετάρτης ο Υπουργός Ενέρ-
γειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Γιώργος Λακκο-
τρύπης. Η παρουσίαση, ενώπιον κοινού επιχειρη-
ματιών, δυνητικών επενδυτών και διακεκριμένων 
Κυπρίων της Βρετανίας, έγινε στο πλαίσιο εκδήλω-
σης για τη συμπλήρωση πέντε ετών από την ίδρυση 
του Επιχειρηματικού Συμβουλίου Ηνωμένου Βασι-
λείου-Κύπρου. Ο κ. Λακκοτρύπης επισήμανε αρχικά 
τον υψηλό ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 3,9% 
του ΑΕΠ που κατέγραψε η κυπριακή οικονομία το 
2018, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με όλες τις προ-
βλέψεις αυτή η θετική επίδοση θα διατηρηθεί τα 
επόμενα χρόνια. Στη συνέχεια έστρεψε την προσοχή 
του στην ποικιλία των παραγωγικών τομέων της 
εθνικής οικονομίας. Στάθηκε ιδιαίτερα στους τομείς 
του τουρισμού, της εξαγωγής προϊόντων και κυρίως 
υπηρεσιών και στον τομέα της ενέργειας. Πέρα από 
την αναφορά στους υδρογονάνθρακες, ο υπουργός 
έδωσε έμφαση και στον αναπτυσσόμενο τομέα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Κύπρο. Σε μια 
σύντομη αναφορά στην τουρκική εισβολή στην κυ-
πριακή ΑΟΖ ο κ. Λακκοτρύπης είπε: «Η περιοχή 
στην οποία προσπαθεί να κάνει γεωτρήσεις η Τουρ-
κία είναι 37 ναυτικά μίλια από την ακτή της Κύπρου. 

Διερωτώμαι αν μπορεί ο οποιοσδήποτε, υπό αυτές 
τις περιστάσεις και μέσω της Σύμβασης των Ηνω-
μένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, να θεω-
ρήσει αυτή την περιοχή, 37 ναυτικά μίλια από την 
ακτή, διαφιλονικούμενη περιοχή». Συμπλήρωσε ότι 
η κυπριακή κυβέρνηση είναι σε επαφή με τους εταί-
ρους της στην ΕΕ ώστε να καταδικαστούν οι τουρκι-
κές ενέργειες και να ληφθούν μέτρα κατά της Άγκυ-
ρας. Στον εισαγωγικό του χαιρετισμό ο πρόεδρος 
του Επιχειρηματικού Συμβουλίου Η.Β.-Κύπρου Πή-
τερ Δρουσιώτης σημείωσε ότι αυτός ο μη κερδο-
σκοπικός οργανισμός έχει καταφέρει να έχει πρα-
γματικό αντίκτυπο με τις δράσεις του, συντελώντας 
στη σύσφιγξη των διμερών σχέσεων. Αναφέρθηκε 
επίσης στο ισχυρό δίκτυο επιρροής στη Βρετανία 
που αποτελούν τα διακεκριμένα μέλη του Συμβου-
λίου, επιτυχημένοι Κύπριοι του Ηνωμένου Βασιλείου 
από διάφορους τομείς του δημοσίου βίου. Το Επι-
χειρηματικό Συμβούλιο Η.Β.-Κύπρου είναι ένας εθε-
λοντικός, ανεξάρτητος, μη πολιτικός, μη κερδοσκο-
πικός οργανισμός που στοχεύει στην προώθηση 
επενδύσεων, επιχειρηματικών και εμπορικών συ-
νεργασιών μεταξύ των δύο χωρών. Η εκδήλωση 
διοργανώθηκε σε συνεργασία με τον νομικό οίκο 
Michson de Reya, στα γραφεία του οποίου και πρα-
γματοποιήθηκε η παρουσίαση.
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σχολικής επιτροπής, τη διευθύντρια του σχολείου κα Νίκη Ανδρέου, 
τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές για την προσή-
λωση που δείχνει ο καθένας στην ελληνική εκπαίδευση από τη δική 
του θέση. 

Ακολούθησε ο χαιρετισμός του Προέδρου του Συλλόγου Ελλήνων 
Γονέων κ. Παναγιώτη Γιακουμή, ο οποίος ευχαρίστησε εγκάρδια και 
ονομαστικά όλους όσους ακούραστα συμβάλλουν τα μέγιστα στην 
ελληνική παροικιακή εκπαίδευση και δη στην υγιή ανάπτυξη του Ελ-
ληνικού Σχολείου Ashmole, με κεντρικό και κοινό στόχο τη σωστή 
εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και την καλλιέργεια της εθνικής 
συνείδησης των νέων. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο σπουδαίο ρόλο 
των εκπαιδευτικών, τους οποίους ευχαρίστησε και συνεχάρη για το 
υψίστης σημασίας έργο τους και την ατέρμονη αφοσίωσή τους στη 
σωστή Παιδεία των νέων. 

Εν συνεχεία, η διευθύντρια του σχολείου κα Νίκη Ανδρέου έλαβε 
τον λόγο, εστιάζοντας σε εκπαιδευτικά κυρίως θέματα του σχολείου.  
Αρχικά, τόνισε πως το Ashmole είναι έτοιμο στις προκλήσεις του 
νέου συστήματος GCSE και ευχήθηκε στους μαθητές που πρώτοι 
έρχονται αντιμέτωποι με αυτές τις εξετάσεις «Καλή επιτυχία». Στη 
συνέχεια, ενημέρωσε πως οι μαθητές από μικρή ηλικία θα προετοι-
μάζονται ομαλά για αυτό το νέο σύστημα και τη θεματολογία του και 
επεσήμανε τη σωστή λειτουργία της ενισχυτικής διδασκαλίας που 
λαμβάνει χώρα στο σχολείο. Τέλος, εξήρε τον στόχο στον οποίο πρέ-
πει να είμαστε όλοι προσηλωμένοι, που δεν είναι άλλος από τη συ-
νεχή ποιοτική αναβάθμιση του σχολείου και της εκπαίδευσης γενικό-
τερα.  

Επί τη ευκαιρία της χοροεσπερίδας, εκδόθηκε και μοιράστηκε στους 
παρευρεθέντες το ετήσιο περιοδικό του σχολείου, το οποίο ευγενώς 
παρουσιάζει ένα δείγμα του συνολικού έργου του. 

Τη μουσική επιμελήθηκε ο DJ Sooty, ταξιδεύοντάς μας νοερά στην 
Ελλάδα και την Κύπρο με τις μουσικές επιλογές του και κάνοντας μι-
κρούς και μεγάλους να διασκεδάσουν για πολλές ώρες. 

Ένα ευχάριστο διάλειμμα της χοροεσπερίδας ήταν η κλήρωση των 
λαχείων, η οποία μοίρασε πλούσια δώρα και πολλά χαμόγελα στους 
τυχερούς. 

Τελετάρχης της βραδιάς ήταν η κα Στάλω Στεφάνου, αντιπρόεδρος 
στη Σχολική Επιτροπή.

Χαρά και υπερηφάνια στη Χοροεσπερίδα του Ashmole
WOOD GREEN

Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε και αυτή τη σχολική χρο-
νιά η ετήσια χοροεσπερίδα του Ελληνικού Παροικιακού Σχολείου Ash-
mole, η οποία έλαβε χώρα στο Grand Palace στο Wood Green την 
περασμένη Κυριακή 19 Μαΐου. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο πρόεδρος του Συλ-
λόγου Ελλήνων Γονέων κ. Παναγιώτης Γιακουμή, καθώς και άλλα 
μέλη του Συλλόγου, ο πρόεδρος της ΟΕΣΕΚΑ κ. Ανδρέας Χειμώνας 
με τη σύζυγό του κα Άννα Χειμώνα και ο δημοσιογράφος, πρώην δι-
ευθυντής της «Παροικιακής», συγγραφέας και πολιτικός αναλυτής 
κ. Κυριάκος Τσιούπρας. 

Το άρτια προετοιμασμένο χορευτικό συγκρότημα του σχολείου, 
αποτελούμενο από μικρούς και μεγάλους μαθητές του, παρουσίασε 
ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πληθώρα ελληνικών παρα-
δοσιακών χορών. Η είσοδος όλων των μαθητών του συγκροτήματος 
στην πίστα με έναν εντυπωσιακό χορευτικό σχηματισμό σηματοδότησε 
την έναρξη του προγράμματος, το οποίο σε όλη τη διάρκειά του απο-
σπούσε το θερμότερο χειροκρότημα όλων όσων παρευρέθηκαν στην 
κατάμεστη αίθουσα εκδηλώσεων. Ιδιαίτερη μνεία αξίζουν οι χοροδι-
δάσκαλοι, κ. Στέλιος Λοΐζου και κ. James Νικολάου, οι οποίοι με από-
λυτη αφοσίωση δίδαξαν στα παιδιά τούς παραδοσιακούς χορούς και 
τη σημασία τους. 

Τους παρευθερέντες καλωσόρισε η Πρόεδρος της Σχολικής Επι-
τροπής κα Άντρεα Αντρέου, η οποία έσπευσε να ευχαριστήσει τον 
Σύλλογο Ελλήνων Γονέων, τον κ. Ανδρέα Χειμώνα, όλα τα μέλη της 
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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

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΔΑΚΡΥΩΝ ΜΝΗΜΕΣ»  
Οι Σύνδεσμοι Κώμης Κεπιρ και Πατρίκι Ην.Βασιλείου σε συνερ-
γασία με την Ελληνική Κυπριακή Αδελφότητα, διοργανώνουν 

την Τετάρτη 5 Ιουνίου και ώρα 7.30μμ, στο οίκημα 
της Αδελφότητας, 2 Britannia Rd, North Fincley, N12 9RU 

την παρουσίαση βιβλίου «Δακρύων Μνήμες».  
To βιβλίο  σχετίζεται με την ιστορία γύρω από τον ήρωα της 

ΕΟΚΑ Γιαννάκη Στεφανίδη ο οποίος άνανδρα δολοφονήθηκε 
από “συναγωνιστές” του της ΕΟΚΑ.   

To πρόγραμμα περιλαμβάνει:  
Σύντομη παρουσίαση video με μαρτυρίες για την ιστορία 

του δολοφονηθέντος.    
Εισαγωγική ομιλία  - Κυριάκος Τσιούπρας   

Παρουσίαση βιβλίου-  Θανάσης Τσώκος, τέως Πρόεδρος 
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΡΙΚ   

Αντιφώνηση -Μιχαλάκης Στεφανίδης, αδελφός του ήρωα  
Την εκδήλωση συντονίζει  ο κ. Ανδρέας Καραολής  

Θα ακολουθήσει δεξίωση.   
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τους:  

Ανδρέα Καραολή, 0208 4459999    
Γιαννάκη Σεραφείμ , 07941272252 

Ελένη Τρύφωνος , 0706808269

Με μεγαλειώδη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 
καλλιτεχνική,  φιλανθρωπική εκδήλωση του Ιερού 
Ναού Αγίων Αντωνίου του Μεγάλου και Ιωάννου του 
Τιμίου Προδρόμου, Islington Βορείου Λονδίνου σε 
συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο ΡΩΜIΟ-
ΣΥΝΗ από την Ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου της 
Κύπρου, στο Λονδίνο την Κυριακή 5 Μαΐου 2019 με 
τίτλο «Πάσχα της Ρωμιοσύνης».  

Διοργανωτής της εκδήλωσης ήταν η Κοινότητα 
της ενορίας των Αγίων Αντωνίου του Μεγάλου και 
Ιωάννου του Τιμίου Προδρόμου στο Holloway του 
Βόρειου Λονδίνου και ο σκοπός της ήταν η προ-
σπάθεια ασφαλούς περίφραξης και εγκατάστασης 
συστημάτων παρακολούθησης του Ναού της κοι-
νότητας.  

Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας 
με μεγάλο χορηγό τη Εταιρεία Anthea Lettings της 
οποίας ιδιοκτήτες είναι κύπριοι και έλληνες του Λον-
δίνου. Με την παρουσία αλλά και με χαιρετισμό τί-
μησαν την εκδήλωση ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος 
Τροπαίου κ. Αθανάσιος, ο Δήμαρχος του Islington 
Councillor Dave Poyser, ο Πρόεδρος όλων των Ελ-
ληνορθοδόξων Κοινοτήτων της Iεράς Αρχιεπισκοπής 
Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας  Μάριος Μιναΐδης 

και πλήθος κόσμου στην επιβλητική και εντυπω-

σιακή αίθουσα συναυλιών Gracepoint του Λονδίνου.  

Το πρόγραμμα περιλάμβανε τραγούδια από 45 

μελή χορωδία και ορχήστρα από διάφορες περιοχές 

και εποχές του ελληνισμού, κείμενα, προβολές και 

κυπριακούς χορούς. Ήταν μια καθόλα επιτυχημένη 

εκδήλωση από όλες τις απόψεις. Τόσο το καλλιτε-

χνικό πρόγραμμα όσο και η συμμετοχή και η αντα-

πόκριση του κόσμου έδωσαν ένα χαρακτήρα πα-

νηγυριού και έντονης ελληνικότητας μέσα στην 

καρδιά του Λονδίνου. Γενικά, ο Πολιτιστικός Σύλλο-

γος ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ τίμησε όχι μόνο τον τόπο έδρας 

του την Ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου αλλά και 

όλη την Κύπρο, μια και όπως αναφέρθηκε από αν-

θρώπους που σχετίζονται με τα καλλιτεχνικά δρώ-

μενα και τα κοινά της παροικίας, ίσως είναι η μονα-

δική φορά που ένα τόσο μεγάλο σύνολο μεταβαίνει 

στο Λονδίνο για να παρουσιάσει μια εκδήλωση αυ-

τού του επιπέδου και περιεχομένου.    

Θερμά ευχαριστήρια σε όλους, 

Με τιμή, 

Παράσχος Αναστασιάδης  

Συντονιστή του Ιερού Ναού

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.

Καλλιτεχνικά Νέα
με τον Βασίλη Παναγή

Back to Hackney  
«Back to Hackney» είναι μία παράσταση που 

θα πραγματοποιηθεί στο Θέατρο Τέχνης από 
τις 20 Μαΐου έως την 1η Ιουνίου 2019 καθημε-
ρινά στις 7.30 το βράδυ. 

Το θεατρικό έργο έγραψε και σκηνοθέτησε 
η συμπατριώτισσά μας Παναγιώτα Παντελή και 
είναι βασισμένο στην ιστορία και στην προσπά-
θεια γυναίκας με ειδικές ανάγκες,  που προσπα-
θεί να επιστρέψει στο σπίτι της όπου πιστεύει 
ότι θα ζει σε καλύτερες συνθήκες αντί να πα-
ραμείνει σε ειδικό σπίτι όπου πιστεύει ότι δεν 
θα έχει τις ίδιες ανέσεις.  

Στο έργο λαμβάνουν μέρος η Άννα Αντω-
νιάδη, Lucy Christy, Kathryn Perkins, Πάνος Σαβ-
βίδης και Tereza Zaylor.  

Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε 

στο Θέατρο Τέχνης, καθώς και στην ιστοσελίδα: 
baytickets.at/backto hackney 

Τα εισιτήρια κοστίζουν £10 και £5 concessions.  
Το θέατρο Τέχνης βρίσκεται στη διεύθυνση 

26 CROWNDALE ROAD, CAMDEN , NW1 1TT.    
•“ΣΑΡΑΝΤΑ ΜΕΡΕΣ ΚΟΛΑΣΗ”  
Έγινε την περασμένη Τετάρτη στο οίκημα της 

Αδελφότητας η παρουσίαση του βιβλίου του 
γνωστού παράγοντα στην παροικία μας Σάββα 
Παυλίδη, “ΣΑΡΑΝΤΑ ΜΕΡΕΣ ΚΟΛΑΣΗ.” 

Η παρουσίαση θα επαναληφθεί σήμερα Πέ-
μπτη στο Ελληνικό Κέντρο Λονδίνου, στις 7.00 
το βράδυ, και τελεί υπό την αιγίδα της διεύθυν-
σης και της  διοικούσας Επιτροπής του Ελληνι-
κού Κέντρου. 

Το Ελληνικό Κέντρο βρίσκεται στη διεύθυνση 
16-18 Paddington Street Merylebone , London 

W1U 5AS και το τηλέφωνο για πληροφορίες 
είναι 07767 855065.  

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

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

Μια ιστορία που έχει σχέση με την “Jude” που 
πρόκειται να απολυθεί από την δουλειά της σαν 
καθαρίστρια, αφού κατηγορείται ότι έκλεψε 
κείμενο του Ευριπίδη, και εκπλήττει  τον εργο-
δότη της αφού καταφέρνει να μεταφράσει το 

αρχαίο κείμενο με την μεγαλύτερη ευκολία εδώ 
και τώρα. 

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

Η Θεατρική ομάδα ΤΑΤ θα παρουσιάσει 
την Κυπριακή ηθογραφία “ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΥ” 
και ζητά συνεργάτες. 

Η γνωστή θεατρική ομάδα θα παρουσιάσει 
την κυπριακή ηθογραφία «ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΥ» του 
Μιχάλη Πασιαρδή και αναζητεί ενδιαφερόμε-
νους να συμπράξουν σε αυτό. 

Αν λοιπόν είστε ηθοποιός ή αν τραγουδάτε ή 
χορεύετε, και ενδιαφέρεστε να συμπράξετε, 
τότε τηλ: 07956 903 827.  

Αυτά για τώρα, Σας χαιρετώ 
Δικός σας 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ

«Πάσχα της Ρωμιοσύνης»: Μεγάλη επιτυχία

Την Κυριακή 12 Mαΐου στη φιλογενή Κοινότητα Αγ. Παντελεήμονος 
Harrow ΒΔ Λονδίνου έγινε ένα ενδιαφέρον αφιέρωμα στην ιστορική 
Επέτειο 100 χρόνων της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου!!!  

Κατ’ αρχάς στο Ναό των Αγ. Παντελεήμονος και Αγ. Παρασκευής ο 
Πρωτοπρ. Αναστάσιος Δ. Σαλαπάτας τέλεσε Εθνικό Μνημόσυνο υπέρ 
των 353.000 θυμάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων. 

Στη συνέχεια, στο κατάμεστο Κοινοτικό Κέντρο, ο Δρ. Ν. Λυγερός, 
Στρατηγικός Σύμβουλος, προσκεκλημένος και ιδιαίτερα εμπνευσμένος 
ομιλητής, ήλθε ειδικά από την Ελλάδα για την εκδήλωση αυτή και 
έδωσε ομιλία με θέμα: «Η Επέτειος της Γενοκτονίας των Ποντίων - 
100 χρόνια ενάντια στη λήθη»! 

Την εκδήλωση οργάνωσαν και στήριξαν η Κοινότητα Αγ. Παντελεή-
μονος, ο Σύλλογος Ποντίων Η.Β. με προεξάρχουσα την άξια Πρόεδρο 
Δρα Κική Σονίδου, καθώς και η οργανωτική ομάδα της εκδήλωσης, με 
επικεφαλής την δραστήρια Μαρία Σταματοπούλου! 

Όταν η Πατρίδα μας καλεί είμαστε ΠΑΝΤΑ παρόντες!!! 
εκ της επιτροπής

Τιμήθηκε η μαύρη επέτειος 
100 χρόνων της Γενοκτονίας 

των Ελλήνων του Πόντου

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ� ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ Β. ΛΟΝΔΙΝΟΥHARROW

ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ  

Ο Ελληνοκυπριακός 
Σύνδεσμος Γυναικών 
διοργανώνει εκδρομή 

για άντρες και 
γυναίκες με λεωφορείο 
στο ξακουστό Bath. 

Αναχώρηση το πρωί της 
18ης Ιουνίου και επιστροφή 

στις 19 Ιουνίου. 
Η εκδρομή 

συμπεριλάμβανει διαμονή 
σε ξενοδοχείο και πρωινό.  

Για πληροφορίες και 
κρατήσεις θέσεων : 

07404403597 ή 
07940419569
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Το τρόπαιο στη Cinar Spor

Ένας ωραίος δυνατός με 

ανατροπές αγώνας έγινε 

στο Haringey Borough παρου-

σία πολλών φιλάθλων, ένας 

αγώνας για το Κύπελλο Β κα-

τηγορίας μεταξύ Παναθηναϊ-

κού και Cinar Spor. 

Αθλητοπρεπέστατος από το 

πρώτο λεπτό μέχρι το τέλος ο 

αγώνας με τις δυο ομάδες να 

μας παρουσιάζουν ένα ωραίο 

παιχνίδι με κερδισμένη τη 

Cinar με 3-1. Οι πολλοί φίλα-

θλοι (ευτυχώς) που πήγαν στο 

Haringey Borough, είχαν την 

ευκαιρία να δουν και να χειρο-

κροτήσουν και τις δυο ομάδες. 

Ο Παναθηναϊκός μπήκε στο 

παιχνίδι πιο αποφασισμένος 

για τη νίκη διότι ήθελε να κάνει 

το διπλό μετά την κατάκτηση 

του τίτλου στη Β κατηγορία. 

Από την άλλη μεριά η Cinar 

ήθελε να κλείσει τη χρονιά με 

ένα τίτλο. 

Ο Παναθηναϊκός αφού 

μπήκε πιο δυνατά ευτύχισε να 

σκοράρει στο 10’ με τον Zak 

Upirani. 

Στις τάξεις της η Cinar είχε 

τον επαγγελματία Yannik που 

ήταν από άλλο πλανήτη. Ο άν-

θρωπος έπαιξε  Champion 

League. Έπαιξε στη Spurs, 

έπαιξε στην Τουρκία και πού 

δεν έπαιξε, παρόλα τα χρονά-

κια του ξεχώρισε και χάρισε τη 

νίκη στην ομάδα του στο 15’ με 

ένα ασύλληπτο σιουτ ισοφά-

ρισε και στο 20’ έκανε το 2-1 

με τον ίδιο τρόπο. 

Το 3-1 ήρθε με τον Jonathan 

για να δώσει το δικαίωμα στη  

Cinar  να σηκώσει το Κύπελλο 

και έκανε τους οπαδούς της να 

χορεύουν σε ξέφρενο ρυθμό. 

Μπράβο σε όλους τους φο-

ρείς ΚΟΠΑ, ομάδες, φιλάθλους 

και ιθύνοντες του Haringey 

Borough για την άψογη διεξα-

γωγή του αγώνα. 

Ο αγώνας καλύφθηκε ζω-

ντανά από το συνεργείο του 

Hellenic TV δίνοντας το δι-

καίωμα σε όσους φιλάθλους 

δεν πήγαν στο γήπεδο να 

δουν τον αγώνα από το σπίτι 

τους.

Ένας από τους 2 πάει για Double

Ανόρθωση και Παναθηναϊκός σήμερα 23 

Μαΐου στις 7.45 το βράδυ δίνουν τα ρέστα τους 

για την κατάκτηση του Challenge Cup στο 

γήπεδο του Haringey Borough που είναι ένα 

πραγματικά στολίδι στην παροικία μας . 

To συνεργείο του Hellenic θα καλύψει ζωντανά 

τον αγώνα σε μια προσφορά του σωματείου της 

Ν. Σαλαμίνας εις μνήμη του θανάτου του 

Προέδρου του Σωματείου Κυριάκου Σπυρή που 

απεβίωσε την περασμένη βδομάδα και άφησε 

ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην αθλητική 

παροικία του Λονδίνου. 

Όλο χαρές οι ιθύνοντες της Cinar. Ο Ilker μαζί με τον 
Manager Mehmet και τον Πρόεδρο Mehmet Gillo 

έστησαν χορό στο τέλος.
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Φτωχότερο είναι πλέον το 

παροικιακό ποδόσφαιρο 

μετά το θάνατο του Προέδρου 

της Ν. Σαλαμίνας Λονδίνου Κυ-

ριάκου Σπυρή. Ο άνθρωπος 

σήμα κατατεθέν για το παροι-

κιακό μας ποδόσφαιρο, ένας 

άξιος εκπρόσωπος του αθλητι-

σμού, ζεστός πάντα, στην 

πρώτη γραμμή του αθλητισμού, 

υπηρέτησε όσο κανείς το πα-

ροικιακό ποδόσφαιρο από την 

ημέρα της ίδρυσής του, ήταν 

πάντα στην πρώτη γραμμή σε 

όλη του την πορεία, με γνώ-

μονα πάντα τον σεβασμό και 

την αγάπη προς όλους όσους 

ασχολούνταν με τον αθλητισμό. 

Φίλε Κυριάκο θα μας λείψεις. 

Φτωχότερο 
το παροικιακό 

ποδόσφαιρο
Απεβίωσε 

ο Κυριάκος Σπυρής

Αγώνα δρόμου κάνει ο Χάρι 

Κέιν για να προλάβει τον τε-

λικό του Champions League με 

τη Λίβερπουλ την 1η Ιουνίου.  

Η αποθεραπεία του επιθετικού 

της Τότεναμ κυλά με ικανοποι-

ητικό ρυθμό, κάτι που φάνηκε 

άλλωστε και από το... σπριντ 

που πραγματοποίησε με το 

σφύριγμα της λήξης στο «Am-

sterdam Arena»!  

Ο Σκόμινα ο διαιτητής του τε-

λικού του UCL ανάμεσα σε Λί-

βερπουλ και Τότεναμ! 

«Ελπίζω να τα καταφέρω. Η 

αποθεραπεία κυλά ικανοποι-

ητικά  και αυτή τη βδομάδα ξε-

κίνησα τρέξιμο στο γήπεδο. 

Φάνηκε νομίζω και στο τέλος 

του ματς...»  

«Θα δούμε τι θα γίνει αλλά η 

ομάδα τα έχει καταφέρει περί-

φημα τον τελευταίο καιρό. Ο 

Λούκας σκόραρε χατ-τρικ, απο-

κλείσαμε Σίτι και Άγιαξ. Θα προ-

σπαθήσω να είμαι έτοιμος αλλά 

πρέπει να δουλέψω σκληρά για 

να κερδίσω θέση στην ενδε-

κάδα του τελικού...» τα λόγια 

του μετά την ιστορική πρόκριση 

επί του Άγιαξ.

Τρέχει να προλάβει 
τον τελικό ο Κέιν

Γέλια προκαλεί η διεξαγωγή 

του τελικού του Europa 

League στον Γιούργκεν Κλοπ, 

που -όπως δήλωσε- δεν μπορεί 

να καταλάβει για ποιον λόγο 

ορίστηκε εκεί. 

Αν και το Αζερμπαϊτζάν έχει 

μπει δυναμικά στο κόλπο του 

παγκόσμιου χάρτη τα τελευταία 

χρόνια, ο προπονητής της Λί-

βερπουλ δεν μπορεί να καταλά-

βει για ποιον (ποδοσφαιρικό) 

λόγο οι άνθρωποι της UEFA 

αποφάσισαν να στείλουν εκεί 

τον τελικό του Γιουρόπα Λιγκ. 

Η εξήγηση της UEFA για τα 

μόλις 12.000 εισιτήρια σε Άρσε-

ναλ και Τσέλσι 

«Το να πας στο Μπακού για 

να παίξεις έναν ευρωπαϊκό τε-

λικό είναι πολύ αστείο. Πραγμα-

τικά  δεν ξέρω τι έφαγαν για 

πρωινό αυτοί οι άνθρωποι που 

παίρνουν αυτές τις αποφά-

σεις.Είναι τόσο... Πώς μπορέ-

σατε και το κάνατε;», είπε ο 

Γερμανός κόουτς μετά την πρό-

κριση των Άρσεναλ και Τσέλσι 

στον τελικό της διοργάνωσης. 

Μπακού και... πιάνουν 
γέλια τον Κλοπ!

Η Ρεάλ Μαδρίτης συμφώ-

νησε με τον Κρίστιαν Ερικ-

σεν και μετά τον τελικό του 

Champions League της Τότε-

ναμ κόντρα στη Λίβερπουλ, θα 

ανακοινωθεί η μετακίνηση του 

στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου»! 

Ο 27χρονος Δανός διεθνής με-

σοεπιθετικός, που έχει συμβό-

λαιο με την Τότεναμ μέχρι το 

2020, θεωρείται ιδανική επιλογή 

για τη μεσαία γραμμή και ο Ζι-

νεντίν Ζιντάν θέλει να τον έχει 

στη διάθεση του από την επό-

μενη σεζόν, καθώς απομένει η 

συναίνεση της ομάδας του Λον-

δίνου για την ολοκλήρωση της 

μεταγραφής. 

Μάλιστα ΜΜΕ της Μαδρίτης 

κάνουν λόγο για προφορική 

συμφωνία της Ρεάλ με τον 

Δανό σταρ. Ο 27χρονος διε-

θνής άσος θα έχει στη Ρεάλ 

ετήσιες αποδοχές μεγαλύτερες 

από τα τέσσερα εκατ. ευρώ που 

εισπράττει τώρα στην Τότεναμ. 

Το κόστος της μεταγραφής ανα-

μένεται να ξεπεράσει τα 100 

εκατ. ευρώ. Ο Δανός διεθνής 

μεσοεπιθετικός των «σπιρου-

νιών», που εντάχθηκε στην 

ομάδα του Λονδίνου από τον 

Αγιαξ το 2013, έχει δεχθεί πρό-

ταση γι’ ανανέωση συμβολαίου, 

όμως αρνήθηκε να υπογράψει 

για να παραμείνει γι’ αρκετά 

χρόνια στο Λονδίνο, καθώς 

θέλει να κάνει το επόμενο βήμα 

στην καριέρα του και να παίξει 

στη Ρεάλ Μαδρίτης. 

«Μια ανάσα» από τη 
Ρεάλ ο Έρικσεν Παροικιακό Ποδόσφαιρο 

σε ζωντανή μετάδοση 

από το Hellenic TV1 και WNN 

freeview Channel 264 και ROKY BOX 

CYTA UK 

Πέμπτη 23 Μαΐου 2019 

Ανόρθωση - Παναθηναϊκός 

Sponsored by ELITE Bathrooms 

and NEA SALAMINA F.C. 

Αφιερωμένο στη μνήμη του Κυριάκου Σπυρή, 

Προέδρου της Σαλαμίνας 
και 

Πέμπτη 30 Μαΐου 2019 

A. DIVISION CUP Final 

Ανόρθωση - Ολύμπια 

Sponsored by Ντίνος Ιπποκράτους 

of Lighthouse Claims Ltd 

368 Forest Road, E17 5JF 

Tel: 07583 977 850

Πώς μπορείς να παίξεις πο-

δόσφαιρο σε ένα μέρος 

που οι κάννες του πολέμου 

ακόμα καπνίζουν; Ο τελικός του 

Europa League έχει ήδη ένα 

'θύμα', τον Χενρίκ Μιχιταριάν. 

Ο τελικός του Europa 

League μεταξύ της Τσέλσι και 

της Άρσεναλ θα γίνει στις 29 

Μαΐου, στο Ολυμπιακό Στάδιο 

του Μπακού, στο Αζερμπαϊ-

τζάν. Οι δυο ομάδες είναι έτοι-

μες για μια αποστολή στο 

άγνωστο, σε μια χώρα που ζει 

σε μια διαρκή πολεμική δια-

μάχη, κυρίως με τη γειτονική 

Αρμενία. Οι δυο ομάδες έχουν 

υποβάλει παράπονα σε 

σκληρή γλώσσα προς την 

UEFA, καθώς έχουν λάβει 

μόλις 6.000 εισιτήρια έκαστη, 

σε ένα στάδιο χωρητικότητας 

68.700 θέσεων. 

Οι πιέσεις των δυο κλαμπ 

του Λονδίνου προς την UEFA 

είναι ήδη σε εξέλιξη, αλλά αυτό 

δεν είναι το σημαντικότερο 

πρόβλημα. Πέρα από τους φι-

λάθλους με διπλή υπηκοότητα 

(Βρετανική και Αρμένικη) που 

δεν μπορούν να εισέλθουν στο 

Αζερμπαϊτζάν, υπάρχει και ένας 

παίκτης μιας εκ των δυο ομά-

δων που θα αναγκαστεί να δει 

το ματς από την τηλεόραση.  

 Ο Χενρίκ Μιχιταριάν για 

ακόμη μια φορά στην καριέρα 

του βρίσκεται αντιμέτωπος με 

μια τραγική ειρωνεία: Kλήθηκε 

να παίξει ποδόσφαιρο, στο 

υψηλότερο επίπεδο μιας ευρω-

παϊκής διοργάνωσης, στα 

εδάφη μιας χώρας που έχει 

σκορπίσει τον όλεθρο στη 

χώρα του. Για ακόμα μια φορά 

θα αναγκαστεί να πει 'όχι' και 

να μείνει στην ασφάλεια του 

λονδρέζικου σπιτιού του, δηλώ-

νοντας 'άρρωστος'. 

Και αυτή δεν είναι η πρώτη 

φορά που ο Μιχιταριάν αναγκά-

ζεται να μείνει εκτός ενός ποδο-

σφαιρικού αγώνα λόγω της 

αρμένικης καταγωγής του. Το 

2015 είχε χάσει το ματς Γκα-

μπάλα-Ντόρμουντ, ενώ τον πε-

ρασμένο Οκτώβριο είχε μείνει 

εκτός αποστολής της Άρσεναλ 

για τον αγώνα με την Καρα-

μπάχ. Τότε ο Ουνάι Έμερι είχε 

αιτιολογήσει την απουσία του 

ποδοσφαιριστή του ως ασθέ-

νεια. 

'Ναγκόρνο Καραμπάχ' ση-

μαίνει 'Ορεινό Καραμπάχ' και 

πρόκειται για ένα μικρό κομμάτι 

γης έκτασης 4.400 τετραγωνι-

κών μέτρων, με Αρμένιους και 

Αζέρους πληθυσμούς να κατοι-

κούν στα εδάφη του. Η περιοχή 

αυτή, έχει υπάρξει αντικείμενο 

διαρκούς έριδας μεταξύ του 

Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας 

για περισσότερο από τριάντα 

χρόνια. 

Όσο κάποιο από τα δυο 

κράτη επιδιώκει να αναλάβει 

τον έλεγχο της περιοχής, οι συ-

γκρούσεις παραμένουν και η 

έννοια 'κατάπαυση πυρός' μοι-

άζει μάλλον ουτοπική. Όπως 

ουτοπική μοιάζει και η διεξα-

γωγή ενός τελικού Europa 

League στο Μπακού, μακριά 

από πολεμικούς απόηχους και 

εικόνες τρόμου. 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΣ   
18 ΜΑΪ. 2019  

Ο Μιχιταριάν εκτός 
τελικού Europa League   

Γενική Συνέλευση ΚΟΠΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΠΑ 

καλεί όλα τα Σωματεία 

που είναι εντεταγμένα στη δύναμή του 

σε Γενική Συνέλευση 

τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019 

στις 7.00μμ 

στο οίκημα του Greek Cypriot Brotherhood, 

Britannia Road, London N12 9RU 



George MIchaelides

 17      | Πέμπτη 23 Μαΐου 2019

Σε γρήγορους και εντατικούς ρυθμούς ρίχτηκε η ομάδα του GTFA για τον επόμενο χρόνο στο 

Barnet Sunday League με σκοπό τη διάκριση όπως συνηθίζει τους οπαδούς της η ομάδα. 

Ο προπονητής George Timotheou έδωσε οδηγίες για σκληρή δουλειά και σκληρή προπό-

νηση. 

Η ομάδα κάθε Δευτέρα βράδυ προπονείται στον υπέροχο χώρο του Power League.

Σκληρή προετοιμασία της GTFA

Πάρτι με το κλείσιμο της χρονιάς για τους λεβέντες εκεί στο Haringey Borough με τον Πρόεδρο 

της ομάδας Άκη Αχιλλέως να ευχαριστεί όλους που στάθηκαν στο πλευρό της ομάδας τους. 

Έγιναν βραβεύσεις του γυναικείου τμήματος, βραβεύσεις της εφηβικής ομάδας, βραβεύσεις 

όλων όσοι πρόσφεραν στην ομάδα, το βράδυ κύλισε με ποτό και σουβλάκι που ετοίμασαν 

ορισμένοι λεβέντες του Haringey Borough με πρωτομάστορα τον Χάρη Χρίστου.

Πάρτι στο Haringey Borough

Α
υτή η ομάδα έχει ήδη 

μείνει στην ιστορία. Η 

Μάντσεστερ Σίτι του 

Πεπ Γκουαρδιόλα διέλυσε τα 

πάντα στο αγγλικό ποδό-

σφαιρο τη φετινή σεζόν, φτά-

νοντας στην κατάκτηση του 

τρεμπλ με το σκορ-ρεκόρ που 

σταμάτησε στο 6-0 επί της 

Γουότφορντ στον τελικό του 

Κυπέλλου στο «Γουέμπλεϊ»! 

Ποτέ ξανά στα χρονικά δεν 

έχει πάρει και τους τρεις τί-

τλους ομάδα στην Αγγλία, με 

τους «πολίτες» να κάνουν... 

δώρο το Γιουρόπα Λιγκ στη 

Γουλβς!     

Αρχικά ήρθε το Λιγκ Καπ. 

Έπειτα, το... ράγισμα της καρ-

διάς στα προημιτελικά του 

Τσάμπιονς Λιγκ με το VAR και 

τον αποκλεισμό από την Τότε-

ναμ. Η συνέχεια, θα ήταν 

θριαμβευτική και η Μάντσε-

στερ Σίτι έμεινε πλέον στην 

ιστορία. 

Κατάκτηση του πιο συναρ-

παστικού πρωταθλήματος 

από καταβολής Πρέμιερ Λιγκ 

με την πιο αδιανόητη κούρσα 

προς την κορυφή στη διεκδί-

κηση του τροπαίου με τη Λί-

βερπουλ και πλέον, 

κατακτήθηκε και το Κύπελλο 

Αγγλίας! Φυσικά, είχε προ-

ηγηθεί πριν απ' όλα και το 

Community Shield που δεν 

απολαμβάνει όση αίγλη έχουν 

οι υπόλοιποι τίτλοι... 

Στον τελικό του FA Cup στο 

«Γουέμπλεϊ», οι «πολίτες» του 

Πεπ Γκουαρδιόλα δεν συνά-

ντησαν κανένα πρόβλημα στη 

διαμόρφωση του τελικού 6-0 

χάρη στο χατ-τρικ του Ραχίμ 

Στέρλινγκ, ένα γκολ του Γκά-

μπριελ Ζέσους (που πήρε φα-

νέλα βασικού έναντι του 

Σέρχιο Αγουέρο) και από ένα 

των Νταβίντ Σίλβα και Κέβιν 

Ντε Μπρόινε. 

Ποτέ ξανά καμία ομάδα στα 

χρονικά του αγγλικού ποδο-

σφαίρου δεν είχε φτάσει στο 

τρεμπλ στις εγχώριες διοργα-

νώσεις, ενώ, με το αποτέλε-

σμα του τελικού αυτού, η 

Γουλβς που τερμάτισε 7η 

στην Πρέμιερ, θα βρεθεί στα 

προκριματικά του επόμενου 

Γιουρόπα Λιγκ αντί των «hor-

nets» που συμμετείχαν στον 

τελικό. 

Το τελικό 6-0 αποτελεί σκορ 

ρεκόρ στην ιστορία του αρχαι-

ότερου ποδοσφαιρικού θε-

σμού, έχοντας παρουσιαστεί 

τελευταία φορά το 1903 (!), 

όταν η Μπέρι είχε διαλύσει με 

το ίδιο σκορ τη Ντέρμπι Κάου-

ντι! 

Πρώτος Έλληνας με συμμε-

τοχή στον τελικό ο Χοσέ Χολέ-

μπας, μετά τον Νίκο Νταμπίζα 

που το είχε κάνει τη σεζόν 

1998-1999. 

Iστορικό τρεμπλ για Σίτι! 



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 
26 Μαΐου (Κυριακή) 
• Λαμβάνουν χώρα οι Ευρωεκλογές 2019. Θα υπάρχουν εκλογικά 
κέντρα στο Η.Β. Εγγραφείτε σ’ αυτά τα κέντρα. Έχεις λόγο χρησι-
μοποίατον. Περισσότερες πληροφορίες τηλ. 07387 265 018 / 020 
7124 4038. 
27 Μαΐου (Δευτέρα) 
• Το Πολιτιστικό Τσάι από Αλκυονίδες Η.Β στο Whetstone, London 
N20 στις 2.30μμ - 5.30μμ. Είσοδος £20 (περιλαμβάνει 2 βιβλία και 
εδέσματα. Θα γίνει και παρουσίαση δυο βιβλίων. Τηλ. 01189 472 
405 για περισσότερες πληροφορίες. 

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. 

16 Ιουνίου (Κυριακή) 
• Το Lobby of Cyprus οργανώνει πάρτι στο Elyseé, 13 Percy Street, 
Fitzrovia, London W1T 1DP στις 4.10μμ. Είσοδος £45 και £25 για 
παιδιά κάτω των 16 ετών. Πληροφορίες τηλ. 020 8888 2556. 
18 Ιουνίου (Τρίτη) 
• Ο Σύνδεσμος Ελληνοκυπρίων Γυναικών οργανώνει διήμερη εκ-
δρομή στην πόλη Bath, με διαμονή σε ξενοδοχείο και πρόγευμα. 
Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων τηλ. 07404 403 597 / 07940 
419 569. 
23 Ιουνίου (Κυριακή) 
• Ο Σύνδεσμος Αγίου Αμβροσίου οργανώνει τον Eτήσιο Xορό της 
Χρυσομηλιάς, στο Penridge Suite, 470-474 Bowes Road, London 
N11 1NL. Για περισσότερες πληροφορίες τηλ. 020 8551 2094. 
• Ο ετήσιος Δείπνος Ένωσης Αποδήμων Μόρφου, 3.00μμ στο 
Crews Hill Golf Club EN2 8AZ. Είσοδος £25 για ενήλικες και £12.50 
για παιδιά κάτω των 12 χρονών. Για περισσότερες πληροφορίες 
τηλ. 07850 278 430 / 07775 656 6947 / 71132 6230. 
24 Ιουνίου (Δευτέρα) 
• Η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Εφέδρων Καταδρομέων Αγ-
γλίας στην Κυπριακή Αδελφότητα, Britannia Road, London N12 
9RU, στις 8μμ. Θα συζητηθούν οι εκθέσεις «Οργανωτική» και 
«Οικονομική» και θα εκλεγεί το νέο Δ.Σ. της Οργάνωσης.  
30 Ιουνίου (Κυριακή) 
• Ο Σύνδεσμος Αχιωτών Η.Β οργανώνει εκδρομή στο Margate, στις 
8.30πμ. Εκκίνηση από τον Αστυνομικό Σταθμό απέναντι από το 
Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Εισιτήριο £15.00. Για θέσεις τηλ. 
07956 219 946 / 020 8723 1925. 

ΙΟΥΛΙΟΣ 
14 Ιουλίου (Κυριακή) 
•Η ΕΔΕΚ Η.Β οργανώνει Εθνικό Μνημόσυνο για τους πεσόντες 
στην Κύπρο το 1974, στον Καθεδρικό Ναό Παναγίας Wood Green. 
Θα γίνει και δέηση για τη διακρίβωση των αγνοουμένων. Η εκδή-
λωση συνδιοργανώνεται με την Επιτροπή Συγγενών Πεσόντων. 
15 Ιουλίου (Δευτέρα) 
• Η Ένωση Κυπρίων Αγγλίας (ΚΕΑ) οργανώνει εκδήλωση για τη 
μαύρη επέτειο του πραξικοπήματος και της τούρκικης εισβολής, 
στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, Earlham Grove, Wood Green, 
London N22 5HJ. Όλοι ευπρόσδεκτοι.

Antonis Antoniades
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• Those who anger you, conquer you! 
• Αυτοί που μας εκνευρίζουν, μας καταχτούν! 
Ερμηνεία: 

Να δίνουμε όσο το δυνατό λιγότερη σημασία στους ενο-

χλητικούς. Διαφορετικά, θα μας παρασύρουν στα νερά 

τους, και θα μας σκλαβώσουν, στα πάθη και ελαττώματά 

τους! 

Λόγια Νηστεμένα
Ειρήναρχος Στεφάνου

Ο κόσμος επαττάλεψεν τζι’ η αντροπή εχάθην 

στην ατιμίαν την ψευτιάν τζιαι την κλεψιάν εστάθην 

Ο κόσμος πιον εβρώμησεν τζιαι κοπριές μυρίζει 

του Νώε τον κατακλυσμόν να ’σιει εν καθαρίζει 

Απού φα τζι’ απού γελάσει τζι’ απού εκμεταλλευτεί 

τζιαι την πάντα του να σάσει το κεντί του να σκεφτεί 

Ζούγκλα με τ’ άγρια θηρία ο πλανήτης μας εγίνη 

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

Ποιος εν ο φίλος εν ηξέρεις για να τον εμπιστευτείς 

έτυχεν σου μια ανάγκη πάνω του να στηριχτείς 

Εχαθήκαν οι αξίες που ’χαν οι παλιοί τζιαιροί 

πλάσμαν έμπιστον για να ’βρεις πρέπει να κρατείς τζιερί 

Πώς τζιαι γιατί τζιαι ποιος φταίει για το κατάντημά μας 

να νοθεφτεί τζιαι να φτηνίσει τόσον η ποιότητά μας 

Λαλούσιν πως τα γράμματα στον άθθρωπον εν φως 

τωρά πον’ ούλλοι μορφωμένοι λλίος κόσμος εν σωστός 

Αγράμματος ο κόσμος πριν μα ’τουν ο λόος του κοτσιάνι 

ούτ’ έγγραφα γρειάζετουν ούτε σταξιάν μελάνι 

Είσιεν στα στήθη του καρκιάν  γεμάτην καλοσύνη 

τζιαι πίστευκεν εις την τιμήν τζιαι στη δικαιοσύνη 

Περήφανα πορεύκετουν μεσ’ της ζωής τη στράταν 

τζιαι προκοπήν εμύριζεν κάθε παθκιά που πάταν 

Ο κόσμος πιον εστάθηκε στο χρήμα τζιαι στο ψέμα 

να ’σιει να ζιει τζιείνος καλά 

τζι’ ο άλλος αν λυσσιοπεινά ήντα με κόφτει εμένα 

Εν τα ριάλια σήμερα το πλάσμαν που μετρούσιν 

άμαν ριάλια εν έσιεις εν δικλούν να σε δούσιν 

τζιαι καλημέρα να σου πουν εν να δυσκολευτούσιν 

Θωρούν πρώτα την πούγκαν σου για να σε κουβεντιάσουν 

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

Εν η αλήθκεια δίχως τους παθκιάν εν παρπατούμεν 

μα την εκτίμησην που πρέπει πας το χρήμα να διούμεν 

Εν χρήσιμα τζιαι αναγκαία στης ζωής μας τον ρυθμόν 

μα δοξάζει τα ο κόσμος περίτου τζιαι που τον Θεόν 

Εν ο ππαράς του σατανά π’ άμαν σε ρέξει σιέρι 

γένεσαι κλέφτης τζιαι φονιάς τζι’ ούτε κανανέναν πιον πονάς 

όσον τζι’ αν υποφέρεις.

Εχαθήκαν οι αξίες
Της Κούλλας Μαυρομμάτη (Λύση)
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Ο Άνθρωπος που Γύρισε 
από τον Πόνο (1966)  

ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ  22:25 Κοινωνικό δράμα με 

τους Νίκο Ξανθόπουλο, Αφροδίτη Γρηγοριάδου, 

Θεόδωρο Μορίδη, Αθηνά Μηχαηλίδου. Ένας στρα-

τιώτης επιστρέφει με αμνησία από την Κορέα και 

δεν αναγνωρίζει την οικογένεια του.  
Σόνια (1980)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΜΑΪΟΥ  21:45 Αισθηματική ταινία 

με τους Σπύρο Φωκά, Αντιγόνη Δουδούμη, Κώστα 

Λαχά, Λίνα Λαμπράκη και Κώστα Μάζη. Καλοκαίρι 

του 1966. Η Σόνια παρα-

κολουθεί εδώ και ένα 

χρόνο από το παράθυρο 

του σπιτιού της, τον κα-

θηγητή μουσικής Τόνιο, 

που μένει στο σπίτι στην 

απέναντι μεριά του δρόμου. Κάποια στιγμή που η 

γυναίκα του και η κόρη του λείπουν από την πόλη, 

αποφασίζει να του μιλήσει.  
Μην Είδατε τον Παναή (1962)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΜΑΪΟΥ  23:05 Κωμωδία με τους 

Θανάση Βέγγο, Ανδρέα Μπάρκουλη, Νιτς Μα-

ρούδα, Κώστα Δούκα και 

Γιάννη Μπέρτο. Δύο φίλοι 

μπλέκουν σε μια σειρά 

από εύθυμες αισθηματικές 

ιστορίες και παντρεύονται 

τα κορίτσια τους, αλλά ο 

ένας την πρώτη νύχτα του 

γάμου του το βάζει στα πόδια μόλις βλέπει τη γυ-

ναίκα του με νυχτικά. 
Για μια Χούφτα... Τούβλα (1987)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΜΑΪΟΥ  20:20 Κωμωδία με τους 

Κώστα Τσάκωνα, Βέρα Γκούμα, Τάσο Κωστή,  Κώ-

στα Μπακάλη, Γιάννη Ζανίνο, Βίκη Κρουσάρη, 

Θωμά Κωνσταντινίδη. Ένας ράφτης προσπαθεί να 

χτίσει το σπίτι του στο εκτός σχεδίου οικόπεδό του 

και μπλέκει με τις τράπεζες, τις δημόσιες υπηρεσίες 

και τους εργολάβους ενώ δεν λείπουν και τα προ-

βλήματα στην οικογένειά του.  
Ο Πειρατής και η Φιλιππινέζα (1990)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΜΑΪΟΥ  21:45 Κωμωδία με τους 

Παύλο Χαικάλη, Λίντα Γίγα,  Νίκο Κούρο, Ζέτα Απο-

στόλου,  Δημήτρη Παπαγιάννη, Λένα Παπαδοπού-

λου, Ευδοξία Πεντζάκη. Ο βιντεοκλαμπάς της γει-

τονιάς δεν έχει πελατεία γιατί του λείπουν οι κασέτες. 

Μόνο οι Φιλιππινέζες παίρνουν τις ελληνικές ταινίες 

για να μάθουν τη γλώσσα. Όταν μαθαίνει τους πα-

χυλούς μισθούς τους, του έρχεται μια ιδέα.  
Μπουμ Ταρατατζούμ (1972)  

KYΡIAKH 26 ΜΑΪΟΥ  21:00 Κωμωδία με τους 

Γιώργο Κωνσταντίνου, Κάτια Δανδουλάκη, Θύμιο 

Καρακατσάνη και Όλγα Πολίτου. Δύο πλανόδιοι θε-

ατρίνοι, ο Βλακόμετρος και ο Πονηρίδης, φθάνουν 

στα Άδηρα, μια πόλη 

της Αρχαίας Ελλάδας 

που στενάζει κάτω από 

την δεσποτική εξουσία 

του τυράννου Ιππία, για 

να δώσουν μια παρά-

σταση. Επειδή ο Βλακό-

μετρος είναι ολόιδιος με τον Ιππία, οι αντιφρονού-

ντες διανοούμενοι θα προσπαθήσουν να τον 

χρησιμοποιήσουν για την ανατροπή του τυράννου.   
Η Αλήθεια Είναι Πικρή (1974)  

KYΡIAKH 26 ΜΑΪΟΥ  22:30 Κοινωνική ταινία με 

τους Μιχάλη Μπάλη, Μπέσσυ Καρανάσσου, Πα-

ντελή Ζεβό και Στέλλα Αρκάδη. Η Βερίνα είναι δη-

μοσιογράφος στην εφημερίδα "Ημερήσια". Ο γεί-

τονάς της Δημήτρης θα της ζητήσει να γνωριστούν 

καλύτερα. Μια μέρα που ο διευθυντής της εφημερί-

δας θα απουσιάσει αυτή θα αναλάβει χρέη αρχισυ-

ντάκτη. Η επιλογή της, για πρωτοσέλιδο της ιστορίας 

ενός φτωχού που επιστρέφει τα χρήματα που βρί-

σκει στο δρόμο, αντί ενός στυγερού εγκλήματος και 

ενός ροζ σκανδάλου σε μπαλέτο, θα στοιχίσουν 

την απόλυσή της. 
Φάτε Μάτια Ψάρια (1997)  

ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ  21:35 Κωμωδία με τους 

Νίκο Τσούκα, Βασίλη Μπέτσο, Κώστα Δούκα, 

Μπέτυ Μοσχονά, Λουιζα Μαλίντα και Κώστα Ντάγα. 

Ένας ψαράς που αγαπά με μανία τον κινηματο-

γράφο, εγκαταλείπει το επάγγελμα του για να γίνει 

παραγωγός Κινηματογραφικών ταινιών  

Ο Αντάρτης του Βάλτου (1969)  
ΤΡΙΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ  20:35 Δραματική Περιπέτεια με 

τους Γιώργο Φούντα, Μίλτο Κοντέα, Ελένη Ερήμου, 

Μιχάλη Νικολόπουλο και Νίκο Πασχαλίδη. Θεσσα-

λία 1868. Πεθαίνοντας ο πατέρας του Θανάση 

Βάρδα εξομολογείται στο 

γιο του την  ύπαρξη ενός 

θησαυρού. Οδηγίες για 

το που βρίσκεται υπάρ-

χουν στο εικόνισμα του 

σπιτιού.  Το μυστικό 

όμως το μαθαίνουν και 

οι Τούρκοι που αρπά-

ζουν την εικόνα. Μη μπο-

ρώντας να  αποκρυπτογραφήσουν τις πληροφο-

ρίες, συλλαμβάνουν το Θανάση.  
Ταξίδι στον Έρωτα και στο Θάνατο (1972)  

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ  20:35 Ερωτική περιπέτεια 

με τους Νίκο Βερλέκη, Σαμάνθα Μπέτης, Γιάννη 

Ξανθογιώργη, Τζένη Στεφανάκου, Πέτρο Ζαρκάδη, 

Μαρία Ασσαριώτου. Ένας ζιγκολό φτάνει στην Ελ-

λάδα με σκοπό να εξαπατήσει μια ομάδα αρχαι-

οκαπήλων, και μαζί με την ερωμένη του να τους 

κλέψουν ένα φορτίο χρυσού.

www.hellenictv.net 
t: 020 8292 7037

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ HELLENIC TV

FREEVIEW 
CH.264

ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:45 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Παροικιακό Ποδόσφαιρο 

σε ζωντανή μετάδοση 
Challenge Cup Final 
Παναθηναικός v Ανόρθωση 

22:00 Ελληνική Ταινία: Ο Άνθρωπος 
που Γύρισε από τον Πόνο  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 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. 
21:45 Ελληνική Ταινία: Σόνια 
23:05 Ελληνική Ταινία: Μην Είδατε 

τον Παναή 
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 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 

19:45 Με τον Φακό του Hellenic TV: 
Εκλογές - Γενική Συνέλευση 
Εθνικής Κυπριακής 
Ομοσπονδίας 

20:20 Ελληνική Ταινία: Για μια 
Χούφτα... Τούβλα 

21:45 Ελληνική Ταινία: Ο Πειρατής 
και η Φιλιππινέζα  

ΚΥΡΙΑΚΗ 26 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: Μπουμ 
Ταρατατζούμ 

22:30 Ελληνική Ταινία: Η Αλήθεια 
Είναι Πικρή  

ΔΕΥΤΕΡΑ 27 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 
20:35 «Ανάδειξέ το» με τις Άννα 

Νικολαΐδη και Ρούλα 
Σκουρογιάννη  

21:35 Ελληνική Ταινία: Φάτε Μάτια 
Ψάρια 

23.00 Το ταξίδι της ζωής με την  Άντζυ 
Λουπέσκου, Διαισθητική Ψυχο-
λόγο και Υπνοθεραπεύτρια  

ΤΡΙΤΗ 28 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 

20:35 Ελληνική Ταινία: Ο Αντάρτης 
του Βάλτου 

22:00 KOPA DIVISION 2 CUP FINAL 
Panathinaikos V Cinar spor  

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 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 Ελληνική Ταινία: Ταξίδι στον 

Έρωτα και στον Θάνατο 
22:10 Με τον Φακό του Hellenic TV: 

LSE Grassroots Regeneration 
from Mayor of Athens George 
Kaminis

ΠΕΜΠΤΗ 23/5 
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 24/5 
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 25/5 
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 Κυπριώτικο Σκετς «Οι Αρφάες» 
16.50 Road Trip 
17.20 Πεταλούδα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Σάββατο κι Απόβραδο    
ΚΥΡΙΑΚΗ 26/5 
06.00 Ευρωεκλογές 2019  

11.00 Ειδήσεις 
12.30 ΑrtCafe 
13.30Το Ιστορικό των Ευρωεκλογών 
16.00 Ειδήσεις 
16.15 Ευρωεκλογές 2019  
ΔΕΥΤΕΡΑ 27/5 
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 28/5 
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 29/5 
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 Χρονογράφημα 
19.15 Χάλκινα Χρόνια

ΠΕΜΠΤΗ 07:00 Λονδίνο Κα-
λημέρα με τον Άρη Δεμελτζή. 
10:00 Λίγο πριν το μεσημέρι με 
τη Σούλα Βιολάρη 12:00 Lunch 
time laika με τον Πιερή Πέτρου 
14:00 Λαϊκές Επιτυχίες με τον 
Τόνυ Νεοφύτου 16:00 Drive Time 
με τον Ανδρέα Μιχαηλίδη 19:00 
Ελληνικές Επιτυχίες 20:00 
Μουσικές Επιλογές με τον Τάσο 
Θρασυβούλου 22:00 Μουσικές 
Επιλογές με τον Κρις Θεοχάρους 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 00:00 ΡΙΚ 07:00 
Λονδίνο Καλημέρα με τον Άρη 
Δεμελτζή 10:00 Λίγο πριν το με-
σημέρι με την Κατερίνα Νεοκλέ-
ους 12:00 Χρυσές Επιτυχίες 
14:00 Party time με τη Βασούλα 
Χριστοδούλου 16:00 Drive Time 
Show με τον Ανδρέα Μιχαηλίδη 
18:00 Οne Man Show με τον Πα-
ναγιώτη Μπαλάλα 20:00 Pred-
rinks με τον Άρη Δεμερτζή 22:00 
Μουσικές Επιλογές με τον Κρις 
Θεοχάρους ΣΑΒΒΑΤΟ 00:00 
LGR Juke Box 07:00 Σάββατο 
Πρωί με τον Βασίλη Παναγή 
10:00 Μουσικές Επιλογές με τον 
Γιάννη Αγιασλάρη 12:00 Σαββα-
τοκύριακο στον LGR με τον 
Πάρι Τσούφλα 14:00 Λαϊκό Από-
γευμα με την Άντρια Γερολέμου 
16:00 Ελληνικές επιτυχίες με 
τον DJ Magis 18:00 Απογευμα-
τινές νότες 19:00 Record Col-
lection με τον Τάσο Αναστάση  
22:00 Greek Party με τον Τόνυ 
Νεοφύτου ΚΥΡΙΑΚΗ 01:00 
LGR Jukebox με τον DJ Valen-
tino 07:00 Καλημέρα Κυριακή με 
τη Σούλα Βιολάρη 10:00 Μια 
φορά και έναν καιρό 10:45 Θεία 
Λειτουργία 12:30 Μουσικές Επι-
λογές 13:00 Απόγευμα της Κυ-
ριακής με τον Γιάννη Ιωάννου 
16:00 Στις γειτονιές με την Κατε-
ρίνα Μπαροτσάκη 17:00 Ζήτω το 
Ελληνικό Τραγούδι με τον Μι-
χάλη Γερμανό 19:00 Τα τραγού-
δια της ψυχής με τον Φανή Πο- 
ταμίτη 21:00 The meze show με 
τον Andy Francesco ΔΕΥΤΕΡΑ 
00:00 ΡΙΚ 07:00 Λονδίνο Καλη-
μέρα με τον Άρη Δεμελτζή 10:00 
Λίγο πριν τη μια το μεσημέρι με 
τη Σούλα Βιολάρη 12:00 Χρυσές 
επιτυχίες με τον Βασίλη Παναγή 
14:00 Λαϊκές επιτυχίες με τον 
Πιερή Πέτρου. 16:00 Drive Time 
με τον Τόνυ Νεοφύτου 19:00 Έλα 
πάμε με τον DJ Sooty 22:00 Δευ-
τέρα βράδυ με τον Κρις Θεοχά-
ρους ΤΡΙΤΗ 00:00 ΡΙΚ 07:00 
Λονδίνο Καλημέρα με τον Άρη 
Δεμελτζή 10:00 Λίγο πριν το με-
σημέρι με τον Βασίλη Παναγή 
12:00 Ελληνικές Επιτυχίες με 
την Κατερίνα Μπαροτσάκη. 14:00 
Λαϊκό κομπολόι με τον Γιώργο 
Γρηγορίου 16:00 Drive Time με 
τον Ανδρέα Μιχαηλίδη 19:00 
General Affairs 20:00 Young 
and connected scandalous με 
την Κατερίνα Νεοκλέους 22:00 
Hellenic Show με τον DJ Av-
goustinos ΤΕΤΑΡΤΗ 00:00 ΡΙΚ 
07:00 Λονδίνο Καλημέρα με τον 
Άρη Δεμελτζή 10:00 Λίγο πριν το 
μεσημέρι με τη Σούλα Βιολάρη 
12:00 Χρυσές επιτυχίες με τον 
Βασίλη Παναγή 14:00 Λαϊκές 
επιτυχίες με την Βασούλα Χρι-
στοδούλου 16:00 Drive Time με 
τον Πιερή Πέτρου 19:00 The 
Family Law Show, ή την εκπο-
μπή Talking Property 20:00 
Retro με την Ευφροσύνη Ευθυ-
μίου. 22:00 Χαλαρά με Στυλ με 
τον Γιάννη Ιωάννου.
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R
uling party DISY on 

Monday tried to walk 

back earlier incendiary 

remarks by President Nicos 

Anastasiades who had referred 

to his critics within AKEL as 

‘zeros’. 

Perhaps realising that the 

president’s comments went 

beyond acceptable political dis-

course, and given the backlash 

on social media, DISY and the 

government spent the latter half 

of Sunday and Monday on 

damage limitation. 

DISY spokesman Demetris 

Demetriou offered an apology, 

seeking to soften the impact 

from the president’s harsh words. 

It was an apology by proxy, as 

the government itself made no 

such direct act of contrition. 

“The president of the              

Republic was not referring to 

any individual in person, be it 

the leadership or the grass 

roots of the left,” Demetriou said 

on a live news show on Sigma 

channel. 

“But he (the president) has 

insulted and hurt people, and 

we can only say sorry to these 

people.” 

The president’s use of the 

word ‘zeros’ alluded not to         

individuals but rather to the  

policies of the AKEL party when 

it was in power, but also to its 

current nihilistic critique of the 

Anastasiades administration. 

Earlier on the same show, 

AKEL leader Andros Kyprianou 

was complaining that the pres-

ident’s cruel language is a sign 

that Anastasiades is intolerant 

to criticism. 

“President Anastasiades and 

DISY are unaccustomed to 

hearing opinions and positions 

different to theirs. So their          

reaction is harsh, offensive,” 

Kyprianou said. 

“How can we be the ‘zeros’ 

when we are looking out for the 

interests of the overwhelming 

majority of the Cypriot people, 

while the president describes 

as excellent, people like Rikkos 

Erotokritou, Ionas Nicolaou and 

Harris Georgiades, to name but 

a few.” 

The AKEL chief then threw 

down the gauntlet, challenging 

Anastasiades to a televised   

debate to discuss all, but the  

invitation was declined. 

Meanwhile, the office of the 

presidency put out a statement 

in a bid to set the record straight. 

It said that if one reviews the 

video of Anastasiades’ speech, 

one can see that the president 

is clearly referring to the lead-

ership of AKEL, the politicians, 

and not the party’s supporters. 

The presidency also released 

a clip from Anastasiades’        

contentious speech. 

In it, he says: “I have absolute 

respect for the people of the 

Left, who do not identify with 

what they hear every day from 

those who are in command.” 

The ‘zeros’ kerfuffle began  

on Friday evening when Anas-

tasiades made the remarks  

during a DISY election gathe-

ring. 

Evidently irritated by AKEL’s 

incessant criticism of his            

administration – including its 

handling of the recent Turkish 

violations of Cyprus’ maritime 

zones – the president lashed 

out at the main opposition 

party. 

“How can the zeros comment 

on those who have excelled?” 

Anastasiades asked rhetorically, 

evidently alluding to members 

of his government. 

Turning to the Christofias       

administration (2008 to 2013), 

Anastasiades sarcastically said 

that its “achievements were 

misery, poverty, pension and 

salary cuts.” 

Speaking in an earlier inter-

view, Kyprianou, said that Anas-

tasiades is acting more as a 

party leader than as the elected 

president of the Republic of   

Cyprus. 

 “It is obvious that Anastasi-

ades is at multiple dead ends, 

and this is why he is behaving 

in this way,” the AKEL general 

secretary said. 

According to Kyprianou, 

Anastasiades was facing prob-

lems relating to the National 

issue and the economy, as      

well as to “scandals, corruption        

and interference in the work       

of independent institutions and 

authorities in our country.” 

These are only expected          

to get worse, Kyprianou fore-

casted, adding that “these exert 

unbearable strain on Anastasi-

ades which it is obvious that he 

cannot control.”  

He had “reached a point 

where he swears and tries to 

discredit and diminish whomever 

criticises him,” said the AKEL 

chief. 

AKEL sought no permission 

to publicly state its political         

positions and opinions, Kypria-

nou said, noting that his party 

would not follow Anastasiades 

and DISY down “this slippery 

slope.”

T
he UK's ongoing Brexit delay means voters will join 

the rest of the EU in having a say in today’s European         

elections.   

Voters in 28 countries will elect 751 members of the         

European parliament for a five-year term that starts on 2 July. 

The race has led to a mixture of pitches to secure support        

at the polls. Unsurprisingly, Brexit dominates, with the main        

political parties split between calls for a second referendum,       

an immediate withdrawal or changes to the PM's existing exit 

deal. 

Jeremy Corbyn's Labour party is campaigning to honour the         

result of the 2016 referendum and work to leave Europe.           

It wants the UK to stay "close and cooperative with the EU"      

and in a permanent customs union, which puts it in opposition 

to Theresa May's EU-agreed deal. 

The party has pledged to push for a general election if the 

Tories can't negotiate and present a deal it can support, with 

the fall-back option of a second referendum. 

The Labour manifesto says it is the "only party trying to        

bring our country back together" and lists a series of policies         

to "transform Britain and Europe, for the many not the few".  

These include ending austerity, investing in communities,   

protecting industries and worker rights, opposing or reversing 

privatisation and increasing tax among top earners and corpo-

rations, while protecting and promoting equality. 

On climate change, the party pledges to move towards         

majority renewable energy by 2030 and zero carbon emissions 

by 2050 to make the UK a "leader for action in Europe", while 

banning fracking. 

Polling stations across the country opened at 7am and will 

close at 10pm.  

Ireland will vote tomorrow and the Czech Republic, Latvia, 

Malta and Slovakia will vote on May 25.  

The remaining 21 EU nations including Cyprus and Greece, 

will cast their ballots on May 26. 

The UK has 73 MEPs who represent different regions. 

Ballot papers consist of lists of parties with a box containing 

a “closed list” of candidates pre-selected to run by the party.       

Independents are listed individually.  

Voters in England, Wales and Scotland can only place their 

cross beside one party. 

Results will not be known until 10pm on Sunday 26 May,              

as results cannot be announced before the last votes in Europe 

are made. 
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DISY apologises for president’s 
AKEL ‘are zeros’ comment

Britain heads to 
the polls for  
EU elections



F
ormer president of the 

Republic of Cyprus         

Demetris Christofias is 

still critical but his condition is 

stable.  

On Tuesday evening he was 

placed on a ventilator for his 

own comfort, the health ministry 

said. 

The health ministry’s perma-

nent secretary Christina Yian-

naki was at Nicosia General 

Hospital yesterday morning 

where she was briefed on 

Christofias’ condition.  

He has been in the intensive 

care unit since Monday with 

acute respiratory problems. 

Yiannaki was escorted by         

a specialist on infectious           

diseases who arrived from           

Israel to consult with Christofias’ 

attending doctors on the course 

of his treatment. 

Yiannaki said the former   

president’s condition was critical 

but stable while a new meeting 

of the medical council was         

expected to decide the next 

steps. 

Asked if Christofias, 72, 

would be transferred abroad, 

Yiannaki said if it is requested 

and deemed necessary, the 

health ministry was ready to       

respond. 

AKEL leader Andros Kypria-

nou said that Christofias was 

placed on a ventilator not          

because his condition deterio-

rated but rather so that he could 

feel better and more comfort-

able. 

He added that the former 

president is able to communi-

cate with his environment. 

Christofias, who was            

president from February 2008 

to February 2013, had a            

life-saving kidney transplant 

with his sister as the donor 

years ago, but it is understood 

he is suffering from other            

ailments also. 

President Nicos Anastasi-

ades, who visited Christofias on 

Monday said his predecessor 

was going “through difficult 

times.”  

“I hope it is overcome. I want 

to express my sorrow,” he       

said.  

 “Sometimes when you’re 

faced with reality you wonder 

how petty we become through 

the words said at times of anger 

or as a result of the rivalry. But 

what is most important is that 

feelings remain feelings and I 

must say that with Demetris 

Christofias we have travelled a 

political course from the youth 

years until now, I wish him well.” 

Political leaders and repre-

sentatives of parties and other 

groups visited Christofias on 

Tuesday. 

They also issued statements 

wishing Christofias well.
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Former President Demetris Christofias 
still critical but stable

May bids to save her 

Brexit deal but loses 

more MPs’ support

T
heresa May has launched 

a last-ditch bid to save 

her Brexit deal, but ended 

up losing more MPs’ support. 

The prime minister unveiled 

a 10-point plan to "seek common 

ground in parliament", including 

giving MPs another vote on a 

second referendum and giving 

the Commons a bigger say in 

the next step of negotiations 

with Brussels. 

In what could be her last major 

speech on leaving the EU,          

she admitted it was "patently           

obvious" she had not managed 

to end the Conservatives' battle 

over Europe and appeared to 

acknowledge her departure 

from Downing Street was immi-

nent. 

Bidding to win over wavering 

Labour MPs, she announced 

new workers' rights and envi-

ronmental protections would be 

built into the Withdrawal Agree-

ment Bill (WAB). 

That is the piece of legislation 

that would pave the way for a 

Brexit deal becoming law. 

She also promised a customs 

union compromise and a        

commitment to finding a way to 

replace the Northern Irish  

backstop by the end of 2020. 

The backstop has been one 

of the most controversial parts 

of her deal that would ensure 

no return to a hard border on 

the island of Ireland. 

But her plea to MPs to back 

the WAB when parliament votes 

on it in June was dismissed in-

stantly by Labour, Conservative 

backbenchers and the govern-

ment's confidence and supply 

partners - the DUP. 

Jacob Rees-Mogg, chair of 

the Tory Brexiteer lobbying 

group known as the European 

Research Group, called the 

proposals "worse than before" 

and pushed for a no-deal      

divorce from the EU. 

He and multiple other MPs 

who say they reluctantly backed 

Mrs May deal at the second        

or third vote in parliament       

suggested they would withdraw 

their support next time. 

Labour leader Jeremy Corbyn 

confirmed that unless the PM 

gave more concessions, his 

party would not support the 

deal.  

He said there was no substan-

tive movement on a customs 

union, consumer rights and food 

standards. 

Mr Corbyn added there was 

a "question of the deliverability 

of it" given Mrs May was likely 

to be replaced soon. 

Britain is on course to     

leave the EU with no-deal on 

31 October, or earlier if parlia-

ment ratifies a deal before then. 

The Tory leadership race      

has unofficially kicked off, but 

is expected to begin properly 

when Mrs May says when she 

plans to step down. 

Jet2 confirms year-round 
commitment to Cyprus
J

et2.com and Jet2holidays  

have confirmed Cyprus as 

a key year-round holiday 

destination. 

The largest summer and 

winter programmes to the island 

were confirmed in meetings 

with hoteliers and representa-

tives from the Cypriot tourism 

industry. 

This summer’s capacity is      

up 16% year-on-year to almost 

550,000 seats to Paphos and 

Larnaca with 56 peak time 

flights a week between the UK 

and the island. 

Capacity for winter 2019-20 

is up by more than 45% with 

200,000 seats on sale. 

CEO Steve Heapy pledged to 

continue working with hotel 

partners and the tourist board 

to showcase the appeal of        

Cyprus as both a summer and 

winter destination. 

He said: “In today’s environ-

ment, more and more people 

are recognising the benefits        

of a package holiday, which 

means that our philosophy of 

putting the customer first stands 

us in great stead to capitalise 

on this demand. 

“By working in partnership 

with hoteliers and the industry 

here in Cyprus, we are able to 

continue our growth strategy 

and we are very much looking 

forward to more success in the 

future. 

“Cyprus is an absolutely        

critical destination, so we will 

keep working with the industry 

to attract holidaymakers in the 

summer and winter, filling        

Cypriot hotels all-year round 

with customers on a package 

holiday they can trust.” 

The British low cost airline    

operates scheduled and chartered 

services. It is the third-largest 

scheduled airline in the UK. 
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A
s a Greek Cypriot living 

in Enfield, Polycarpia        

Victoros is fighting to       

save her furry little grey friends 

from becoming the victims of an 

impending law. 

As of October, UK legislation 

will make it illegal to release a 

grey squirrel that has been          

rescued and rehabilitated, even 

if the animal is 100% healthy.        

As well as the grey squirrel, there 

are many other animals on the 

‘Invasive Alien Species’ list.  

Miss Victoros strongly objects 

to this, as do thousands of others: 

“If rescue centres are not allowed 

to release the animals back into 

the wild, then, due to an array of 

limitations, namely space, they 

simply cannot operate and grey 

squirrels will either be turned 

away or euthanized.”  

A current petition against the 

Invasive Alien Species Order 

2019 has currently reached over 

57,000.  

Grey squirrels are loved by        

so many people in London parks, 

especially by children; unfortuna-

tely, there is a lot of negative 

press surrounding grey squirrels, 

particularly by so-called conser-

vationists in support of the ‘native’ 

red squirrel. If it’s not a red        

squirrel, then there’s a chance it’ll 

soon be a dead squirrel. There 

are also programmes to cull grey 

squirrels en masse. Squirrels are 

trapped, put into a sack, and then 

bludgeoned to death with a blow 

to the head; how is that humane?  

“Killing grey squirrels because 

they are an ‘invasive alien 

species’ is tantamount to the        

ethnic cleansing of animals. It is 

unacceptable in humans and it is 

unacceptable in animals,” said 

Miss Victoros.  

Humans brought grey squirrels 

to the UK from America – we’re 

responsible, it’s not their fault. 

There is also a historical hypo-

crisy to note; when the Scottish 

Highlands was full of red squirrels 

in the early to mid 20th century, 

the Highland Squirrel Club sense-

lessly killed thousands and thou-

sands of reds, yet now, ironically, 

the Highlands is a haven for reds. 

Now the tables have turned on 

the greys.  

Miss Victoros became intrigued 

by grey squirrels in 2018 having 

watched a lady feed them in 

Bournemouth, and then set      

herself a challenge with the local 

squirrels in Enfield: “Squirrels 

have wonderful personalities, can 

be very friendly and are funny. 

I’ve built up a trust with some of 

the grey squirrels and they regu-

larly feed from my hand. I could 

watch squirrels all day, they’re 

brilliant!” 

Please sign and share the        

following petition against the       

proposed new legislation: 

bit.ly/SquirrelPetition

Red or dead!Street Angels UK aim to improve 
the lives of the homeless
S

treet Angels UK are a 

group of volunteers who 

gather together to provide 

a helping hand to those who are 

vulnerable and living on the 

streets, the homeless. 

They provide them with food, 

toiletries such as razors, tooth-

brushes, sachets of items like 

shaving foam, shower gel, sham-

poo, hand sanitiser, wet wipes, 

pocket tissues, heat packs, foil 

blankets, as well as hot and cold 

drinks, snacks, and dedicated 

barbers who provide them with 

regular haircuts. 

They also take clothes and 

shoes, sleeping bags, sleeping 

mats, rucksacks and blow up      

pillows. Tents are also provided 

when available. 

All these items are donated by 

the general public; Street Angels 

UK reaches out on Facebook and 

Instagram and word of mouth, via 

friends and family and schools. 

They either collect, or items are 

dropped off to volunteers across 

north London, east London and 

Essex. 

Donators can also use an  

Amazon wish list which enables 

donators to order and items are 

dispatched directly to Street      

Angels UK. 

The link is: www.amazon.co.uk/ 

hz/wishlist/ls/5UBW3WWS5E79?

ref_=wl_share 

The non-profit organisation also 

receives donations directly from 

Greggs, Citi Insurance Group, 

Saint Mary’s School, Princesses 

Banqueting Suite, Wilko, Costa 

Coffee, Rude Health, Lush UK 

and more businesses, sometimes 

large donations, sometimes small, 

usually surplus products. 

Local dentists also donate mini 

toothpastes when they can.  

Street Angels UK are holding   

a fundraiser at Goals Chingford, 

3 Morrison Avenue, London E4 

8SN, on Friday 19th July 2019.  

Volunteer Anthea Joannou       

explained, “Goals have kindly      

donated their pitches and function 

room to help raise funds to start 

new outreach groups across the 

country and provide them with         

a starter kit of a table, banner,       

toiletries and starter supplies. 

Funds will also enable us to buy 

a solar powered generator so we 

can run electric and purchase a 

run for hit water so we no longer 

have to keep asking Costa Coffee 

to refill our five thermos every        

30 minutes. We hope that we can 

raise enough funds to buy items 

for the winter months when more 

is needed.” 

Anthea continued, “We will       

also be holding a raffle at the   

fundraiser at £5 a strip with lots of 

items donated by local businesses 

up for grabs. We are still asking 

for donations so if your business 

can contribute towards our raffle 

with a donation of one of the      

services you provide, we will in 

return mention you in our posts 

and future outreaches.” 

Street Angels UK were recently 

filmed for the BBC1 programme 

Britain’s Charity Cheats which will 

be aired on Wednesday 29th May 

at 9:15am. The film portrays the 

voluntary group in a positive        

way without been a registered 

charity. 

The organisation will have a 

collection point at the Cypriot 

Wine Festival, being held on          

1st and 2nd June at Lee Valley 

Athletics Centre, where you 

can donate any of the afore-

mentioned items. 

Follow Street Angels UK at: 

www.facebook.com/street 

Angelsukhelpingthehomeless 

https://www.instagram.com/ 

streetangelsuk 

T
he Sundance Film Festival: 

London 2019 takes place 

30 May – 2 June at Picture-

house Central, presented in          

association with Adobe.  

The festival will present 12       

feature films from this year’s      

Sundance Film Festival in Park 

City, Utah, U.S.A., selected for 

London by the Sundance Institute 

programming team in collaboration 

with Picturehouse.  

The festival will open with the 

UK gala of Late Night (Nisha       

Ganatra), written by and starring 

Mindy Kaling alongside Emma 

Thompson. The festival will       

close four days later with the UK          

premiere of Penny Lane’s             
Hail Satan? 

Alongside the opening and 

closing night films, the festival will 

present a selection of fearless 

filmmaking: The Nightingale, a 

striking revenge drama starring 

Aisling Franciosi and Sam Claflin, 

marks Jennifer Kent’s anticipated 

follow-up to her critically acclaimed 

debut, The Babadook; Time Out 

gala film, Animals is an unpredict-

able tale of female friendship      

starring Holliday Grainger and Alia 

Shawkat; and Bart Freundlich’s 

After the Wedding, a female-driven 

reimagining of Susanne Bier’s 

Academy Award®-nominated   

Danish film, features Julianne 

Moore and Michelle Williams in 

leading roles. In addition, breakout 

American star Awkwafina stars in 

Lulu Wang’s The Farewell, and 

Daniel Scheinert, co-winner of the 

U.S. Dramatic Directing Award at 

the 2016 Sundance Film Festival 

for Swiss Army Man, directs The 

Death of Dick Long.  
As in previous years, the London 

edition will support British talent 

with the return of local filmmaker 

Shola Amoo, whose latest feature, 

The Last Tree, an unconventional 

coming-of-age story of a British-

Nigerian youth, will receive its     

European premiere over the festi-

val weekend. In addition, British 

writer Sam Bain writes Corporate 

Animals, directed by Patrick Brice 

and starring Demi Moore and Ed 

Helms.  

The festival’s documentary      

features share equally bold and 

daring perspectives: The Brink, 
directed by Alison Klayman follows 

former White House Chief Strate-

gist Steve Bannon as he expands 

his far-right campaigning from      

the United States across the 

globe, and Ask Dr. Ruth, directed 

by Ryan White, is a portrait of one 

of America’s most famous sex 

therapists.  

Completing the line-up is Apollo 
11, directed by Todd Douglas 

Miller and winner of the U.S.       

Documentary Special Jury Award 

for Editing at this year’s festival in 

Utah, a never-seen-before immer-

sive portrayal of the 1969 moon 

landings.  

Alongside the inspiring film       

selection, the festival will also 

highlight the work of industry       

pioneers with a series of panel 

discussions, Q&As and special 

guest appearances.  

As well as providing audiences 

invaluable insight into the filmmak-

ing process, this year’s special 

events programme will focus on 

breaking boundaries and defying 

expectations, as our speakers  

discuss what risk-taking means 

to them.  

The 2019 festival continues the 

Sundance tradition of supporting 

original work from both emerging 

and established independent   

filmmakers through two short film 

programmes, including a branch 

dedicated to UK productions.  

In an exclusive repertory strand, 

“Triple Threat”, the festival will 

present three films from the       

Sundance archive. Complement-

ing the number of complex, con-

tradictory and compelling female 

characters who appear in the      

festival’s feature selection are        

renowned titles from previous 

Sundance Film Festivals: 52 
Tuesdays (2013), Sophie Hyde’s 

debut feature in which a young 

woman complicatedly comes of 

age against the backdrop of her 

mother's gender transition; David 

Michôd’s iconic Australian crime 

thriller Animal Kingdom (2010), 

featuring Jacki Weaver as the 

ruthless matriarch of a crime 

family ready to go to any lengths 

to protect her empire; and Lee 

Daniels' Oscar-winning debut  

Precious (2009), starring Gabourey 

Sidibe as a young woman seem-

ingly trapped by her surroundings 

who discovers a way out of a life 

of poverty and abuse on her own 

terms.  

Festivalgoers will have a special 

chance to catch an unannounced 

title with the festival’s third           

Surprise Film – last year’s choice 

was Bart Layton’s American        
Animals.  

Following popular wins for         

Bo Burnham’s critically acclaimed 

Eighth Grade and the Academy 

Award®-winning Icarus, audiences 

will again have the opportunity to 

cast votes after screenings, with 

the Audience Favourite award 

being announced at the close of 

the festival.  

To purchase your tickets or       

for more information, please visit 

www.picturehouses.com/          

sundance.

I
nspired by real life events and the recent drastic cuts to adult social 

care in the UK, this heart-warming drama set in a spinal rehabilitation 

ward, explores one disabled woman’s journey to avoid being            

institutionalised by the authorities and her desperate fight to get back 

to her flat in Hackney! 

Writer and director Panayiota Panteli has been championing          

accessible working environments for all, by actively casting working 

parents, carers, and people with disabilities; arranging rehearsal times 

to accommodate childcare requirements of the cast, allowing actors 

to bring their children to rehearsals.  

This work launches Theatro Technis’ initiative to champion women’s 

voices in the arena of new writing. The drama will play until 1st June 

at 26 Crowndale Road, Camden NW1 1TT. Performance time, 7.30pm. 

Tickets £10, concessions £5 are only available online at       

www.tickettailor.com/events/backtohackney

Back To Hackney at  
Theatro Technis

Sundance Film Festival, London 2019
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Why it makes sense to  
purchase Legal Expenses 
Insurance Andy Patikis 

Oncover  
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is regulated  
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Financial  
Conduct  
Authority

W
hen taking out residential or commercial 

insurance, legal expenses is one aspect 

of cover that should not be overlooked. 

Legal expenses contracts fund the costs associated 

with legal and/or the costs of defending or initiating 

a court case. Legal expenses insurance can be pur-

chased before an event happens as a precaution 

so that the policyholder is covered if an incident 

arises where they need legal expenses paid for. 

Some of the most common needs for legal expenses 

is to cover the legal proceedings incurred from the 

insured home or commercial premises, such as 

damage or nuisance caused by trespassers and 

squatters, as well as providing insurance coverage 

against the expenses sustained when the policyholder 

needs to seek legal advice to pay for a lawsuit.  

Legal expenses contracts can include cover for 

employment disputes, personal injury and even 

contracts related to buying or selling a property.  

Not all residential and commercial insurance 

contracts include legal expenses cover. However, 

there are standalone legal expenses policies which 

can be used in conjunction with your residential / 

commercial insurance contracts.  

Solicitors don’t come cheap and legal expenses 

cover is designed to help protect the legal rights and 

cover the law-related costs for residential and com-

mercial property owners. By taking out legal expenses 

cover, you can maximise their insurance cover, giving 

peace of mind if they do get into legal battles. 

To learn more about legal expenses cover, get 

in touch with one of our team members.  

 

Do you know your responsibilities as a landlord?  
 

As a residential landlord, you have a variety of 

legal responsibilities. Depending on the terms of the 

lease or tenancy agreement, most landlords in the 

UK are required to keep the property safe and free 

from hazards. This entails keeping the structure 

and exterior safe and in good working condition,   

including drains, gutters and external pipes. Installa-

tions for the supply of water, gas, electricity, heating 

and sanitation measures should also be kept in 

good repair and working condition.  

Landlords are required by the Gas Safety Regu-

lations 1998 to make sure that all supplied gas 

appliances, fittings and flues are maintained in a 

safe condition according to manufacturer’s instruc-

tions. Every 12 months, a gas safety check must be 

conducted by a Gas Safe Registered Engineer on 

each gas appliance, fitting or flue to ensure they 

are safe to use. Safety check records must be kept 

for at least 2 years and a copy must be given to   

existing tenants within 28 days of the check.  

While there is no statutory requirement to conduct 

annual checks on electrical equipment and appli-

ances, landlords are still required to keep supplied  

electrical equipment and systems safe for tenants. 

To stay compliant, landlords should regularly con-

duct a visual check on all electrical systems and 

appliances. Electrical equipment should be tested 

frequently enough by a qualified electrician to ensure 

there is little chance the equipment will become 

dangerous between inspections.  

Landlords must also comply with all fire safety 

regulations. Fire risk assessments should be con-

ducted and reviewed periodically. Access to escape 

routes should be carefully planned out and monitored. 

Smoke alarms should be fitted throughout the pro-

perty. The tenancy agreement should state whether 

the tenant or the landlord is in charge of maintain-

ing and testing the smoke alarm, including chang-

ing the batteries. Depending on the size of the 

property, fire alarms, signage, fire escape ladders 

and extinguishers may need to be provided as well. 

If you supply furniture to your tenants, you must 

comply with the Furniture and Furnishings (Fire) 

(Safety) Regulations 1988 (as amended). The Act 

sets fire resistance requirements for furniture,         

furnishings and upholstered products. Most types 

of furniture are required to have a permanent and 

non-detachable manufacturer’s label and fire resis-

tant filling, and must pass appropriate fire resistance 

tests.  

An Energy Performance Certificate (EPC) is        

required whenever a property is built, sold or 

rented. The certificate assigns the property an 

energy efficiency rating from A (best) to G (worst) 

and is valid for 10 years. Landlords in Scotland are 

required to display the EPC on the property itself. 

An EPC contains information about the property’s 

energy use and typical energy costs and recommen-

dations for reducing energy use and costs. In       

order to get an EPC certificate, you must hire an 

accredited assessor to evaluate your property. 

Residential landlords are required to protect their 

tenants’ deposits in a government-backed scheme 

through independent third parties. Assured short-

hold tenancy landlords in England and Wales, and 

all private landlords in Scotland, have 30 days to 

place a deposit in an approved scheme and         

provide tenants with key information the tenancy 

and deposit. There are currently no official       

requirements in Northern Ireland for protecting      

tenant deposits. 

Insurance making sense...
ADVERTISING FEATURE  

The estate agents with honesty at their core 

I
n the last couple of months, we 

have received a lot of calls from 

private landlords who have 

been used to renting the properties 

themselves and from some local 

agents who have had little to none 

training on the upcoming changes. 

We have found that most of 

these landlords have not been 

fully compliant with legislation for 

some time and have left them-

selves exposed to very hefty fines.  

One landlord was fined over 

£3000 for not re-registering the 

deposit at the renewal stage.  

Where legislation is constantly 

changing, the government has 

made it harder for buy to let land-

lords. We have had a 20% increase 

in valuations in the last few months 

and 20% Let Only landlords have 

moved over to management 

rather than just tenant find. 

For years, many landlords have 

not had to update or modernise 

their property, but times are 

changing and we are here to  

support our community and all 

local landlords.  

Landlords who charge illegal 

fees will face paying huge fines. 

The first offence would be a civil 

offence, with a fine of £5,000. If 

the offence is repeated within five 

years, there would be either a  

criminal offence or a fine of £30,000. 

There are also plans to help 

tenants recoup any illegal fees 

they paid from the landlords. Are 

you covered?  

 

Tenant Fees Act (2019):  

What Landlords Need to Know 

The Tenant Fees Act will come 

into force on 1st June 2019. At 

the centre of the new laws is a 

ban on tenant fees, including 

admin and agency fees. 

It will be illegal for landlords 

and agents to charge tenants for 

referencing, inventories and 

‘admin’ fees. 

Here’s everything a landlord 

needs to know about the Tenant 

Fees Act (2019). 

* Limit tenancy deposits to five 

weeks rent 

* Limit holding deposits to one 

week’s rent 

* Ban any other payments (ex-

cept contractual default penalties) 

* Fines of £5,000 for first offence 

(civil) 

* Fines of £30,000 for second 

offence (criminal) 

 

What’s in the Act? 

Here are the key new rules 

contained in the Act. 

1. All Payments Prohibited 

Except Rent, Deposits and 

Three Exceptions 

Landlords or their agents will no 

longer be allowed to charge ten-

ants for anything except: the rent, 

the tenancy deposit and a holding 

deposit. This means you will no 

longer be allowed to ask tenants 

to cover the cost of their own       

referencing. You also won’t be 

able to charge check-in, inven-

tory or admin fees. 

 

2. Three Fees Are Exempt 

The only three exceptions are 

for contract amendments and two 

kinds of ‘default’ fees. These are 

fees you can charge when the 

tenant breaks the tenancy agree-

ment. You will have to write these 

clauses into your contract to be 

able to charge tenants these fees 

while the tenancy is in progress. 

(a) Late Rent Fees 

You will be able to charge fees 

for rent payments that are over      

2 weeks late. The fees can be up 

to 3% plus the Bank of England 

base interest rate. Because this 

is an annual interest rate, you will 

have to calculate the amount of 

pro rata interest accrued on the 

outstanding rent.  

Here’s an example: The tenant 

is 30 days late for one £1,500 

rent payment. The base rate of 

interest is currently 0.75%, so you 

can chase the tenant for the      

outstanding rent plus a fee of 

3.75% of outstanding rent, pro 

rata for the 30 days. 3.75% of 

£1,500 is £56.25. 60 days is 

60/365 of the yearly rate. There-

fore, to get the pro rata amount, 

we multiply £56.25 by 60/365, 

which is £9.25. Many of you will 

be thinking that £9.25 is not a big 

fine for being a month late with 

the rent. This is quite a small fee. 

You will also not be able to charge 

for chasing the rent, i.e. for send-

ing letters. 

It’s debatable, however, whether 

late fees have ever been effective 

at making tenants pay on time, 

and if the threat of eviction is a 

much better deterrent. Landlord 

will of course still be able to 

serve Section 8 notices for late 

payment of rent. 

(b) Lost Keys 

You will also still be able to 

charge tenants for losing their keys 

(or other security device if your 

property is high-tech). But you will 

only be able to charge a reason-

able amount for which you can 

provide evidence of the cost to 

you. For example, you will be able 

to charge £5 to replace a lost key 

if you can produce a receipt for  

£5 for getting a new key cut. 

Remember, both default fees 

will need to be included in the 

tenancy agreement for you to be 

able to charge them, and previous 

rules about fair clauses will still 

apply. 

(c) Changes to Tenancy 

Landlords can charge up to £50 

for making changes to the terms 

of the tenancy. For example,  

adding a new tenant to the        

tenancy or allowing a pet. 

Landlord can charge more than 

£50 if they are able to demonstrate 

their costs exceeded £50, but it is 

expected that this will not happen 

often. Crucially, this exception does 

not apply to renewals or changes 

to the length of the tenancy! 

 

3. Cap on Tenancy Deposits 

Tenancy deposits, also called 

security deposits, are to be limited 

to five weeks’ rent. It was originally 

going to be six weeks, but then 

the Government seemed to meet 

those campaigning for four weeks 

halfway. We understand there 

were some Parliamentary shena-

nigans that led to the strange 

number of five weeks’ rent… 

Landlords will note that this is 

hardly more than a month’s rent, 

meaning tenants could in theory 

not pay the last month’s rent, al-

lowing the landlord to deduct it 

from their deposit. At that point 

there would only be a small 

amount of the deposit left to cover 

any damage to the property. 

In practice, deposits have never 

been uncapped. They have always 

been kept below two months’ rent 

due to the fear of the tenancy        

becoming a premium tenancy. 

 

4. Cap on Holding Deposits 

Likewise, holding deposits will 

be limited to one week’s rent. 

 

5. New Rules on Holding  

Deposits 

The Act includes new rules 

about how holding deposits must 

be treated. The holding deposit  

must be returned to the tenant: 

either in payment back to the  

tenant, or being put towards the 

first rental payment, or the security 

deposit. 

There are some exceptions. In 

these cases, the landlord can keep 

the holding deposits: 

* The tenant withdraws 

* The tenant doesn’t take all 

reasonable steps to enter the 

tenancy 

* The tenant fails a right to rent 

check 

* The tenant provides mislead-

ing information which materially 

affects their suitability to rent the 

property 

 

6. Repayment of Holding  

Deposits 

Landlords will only be able to 

hold the holding deposit for 15 days 

unless another ‘deadline’ date is 

agree in writing. After the dead-

line, the holding deposit must be 

repaid within 7 days according to 

the above rules (see 5). The hold-

ing deposit can be repaid to the 

tenant, or it can be put towards 

the rent or tenancy deposit. 

 

Please call our office on           
020 3000 6787 or email us at 
crouchend@davidastburys.com 
Alternatively, you can visit us 
at the Cypriot Wine Festival. 

George Sifonios 

What are the penalties  
to landlords who charge  
tenant fees?
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Aladdin 
 

Disney’s 1992 award-winning 

animated feature starring Robin 

Williams as the voice of the genie 

was turned into a successful 

Broadway musical a few years 

ago and now under Guy Ritchie’s 

energetic direction we get a  

spectacular live action remake of 

this charming Arabian story.  

Aladdin (Mena Massoud) is the 

likable thief of Agrabah, who falls 

for a disguised Princess Jasmine 

(Naomi Scott) in the bazaar. 

Meanwhile, the power hungry 

Jafar (Marwan Kenzari) forces 

Aladdin into a treacherous cave 

full of treasures for a magical 

lamp which eventually ends up 

into the young hero’s hands. 

Then out of blue a giant like genie 

(Will Smith) comes out of the 

lamp and offers Aladdin any three 

wishes he desires… 

It is a thrilling adventure             

superbly cast and imaginatively 

directed by Ritchie, whose versatile 

camera movements match those 

of the inventive choreography. 

Smith has a ball as the bigger 

than life genie, whose purpose in 

life is to serve his master while he 

secretly desires his freedom. 

Kenzari makes a suitably vile         

villain, who will do anything in his 

power to become sultan and  

possess the princess’ heart.  

The match of Massoud and 

Scott is made in heaven - they both 

share luminous personalities and 

a winning chemistry. The action 

scenes towards the end may 

overrun their welcome but overall 

this is solid family entertainment! 

 

Rocketman 
 

Acclaimed theatre and BILLY 

ELLIOT writer Lee Hall pens 

Elton John’s phantasmagorical 

life story for the screen.  

“I don’t live my life in black and 

white,” says Elton (Taron Edger-

ton) at the peak of his career but 

also on the verge of collapse       

following years of drug and alcohol 

abuse. Edgerton inhabits Elton 

most valiantly and sings his little 

heart out under Dexter Flexter’s 

extravagant but uneven direction.  

The story of Reginald Dwight 

from a young age before he        

becomes Elton works particularly 

well, but Lee’s over familiar theatri-

cal devise where Elton struggles 

in his later years to exorcise the 

demons of his past by attending 

group therapy sits uncomfortably 

amongst the whole project. These 

scenes accompanied by over sen-

timental music feel overextended 

and redundant.  

Richard Madden, fresh from his 

BODYGUARD success, threatens 

to steal the show as John Reid, 

Elton’s Scottish lover and manager. 

Overall, a mixed bag but worth 

seeing for Edgerton’s flamboyant 

performance! 

 

Booksmart 

Olivia Wilde makes an impres-

sive directorial debut with this      

enjoyable and unpredictable high 

school comedy blessed with two 

memorable lead performances.  

Kaitlyn Dever and Beanie   

Feldstein play best friends Amy 

and Molly, who try to have as 

much fun as possible on the eve 

of their high school graduation in 

order to make up for lost time… 

Although four writers are credited 

for the screenplay they miraculously 

deliver the goods most effectively. 

This engaging, and sharp coming 

of age story boasts two free       

spirited characters, not often       

represented in the genre.  

Dever and Feldstein work well 

together and share a pleasing 

chemistry under Wilde’s assured 

direction.  

 

The Secret Life 

Of Pets 2 

The gang of the lovable but 

naughty pets is back for another 

amicable adventure. In fact there 

are three subplots this time – City 

dog Max (Patton Oswalt) makes 

new friends in the country includ-

ing tough farm dog Rooster          

(Harrison Ford), glamorous Gidget 

(Jenny Slate) enters a house full 

of dangerous cats while Snowball 

(Kevin Hart), the rabbit disguised 

as a superhero, attempts to        

rescue a tiger from a circus… 

It is all very enjoyable stuff with 

endearing characters but it is 

Kevin Hart’s Snowball that steals 

the show once again! 
 

XY Chelsea 

Ex-soldier and transgender 

Chelsea Manning spent seven 

years in prison after disclosing 

secret documents to Wikileaks 

especially the controversial video 

clips where American soldiers 

start firing at innocent civilians       

including children in Iraq.  

Manning should have been  

declared a hero for having the 

guts to release such information 

but instead she was put behind 

bars in an all-male prison.  

Tim Travers Hawkins’ compel-

ling documentary follows Chelsea 

after she leaves prison in search 

for a new life… 

It is very topical and straight off 

the press especially now that      

Julian Assange is expected to go 

on trial. Essential viewing!  

 

Dr. Strangelove Or: 

How I Learned To 

Stop Worrying And 

Love The Bomb 

Stanley Kubrick’s 1964 classic 

anti-war satire returns to the big 

screen in a remarkable restoration 

accompanied by a new short film 

“Stanley Kubrick Considers the 

Bomb”. A terrific film superbly 

photographed in sparkling black 

and white with amazing produc-

tion designs.  

The countdown to Doomsday 

begins when two American         

psychotic generals played by      

Sterling Hayden and George C. 

Scott let loose missiles targeted      

towards Russia with nuclear bombs. 

The brains behind this operation is 

Dr Strangelove played to OTT      

perfection by Peter Sellers who 

also stars as the helpless American 

president as well as Captain Man-

drake, the only man who may be 

able to put a stop to this madness… 

A hilarious film from start to finish 

sadly as relevant today, particularly 

when such megalomaniacs as 

Trump and Putin are still in office. 

Unmissable!  

 

Too Late To  

Die Young 

Dominga Sotomayor’s fascina-

ting film takes place in Chile during 

the summer of 1990 - the end of 

Pinochet’s dreadful dictatorship. 

It follows the story of a group of 

adolescents living in an isolated 

rural commune, ready to celebrate 

the New Year. Even though they 

live far away from everyone they 

can still feel the change in the air 

and are also able to share the 

same aspirations and dreams as 

those in the city… 

Sotomayor’s engaging film cap-

tures the period most eloquently 

with fully fleshed and well-drawn 

characters. Worth a visit!

A
s sure as night follows 

day and the word with-

drawal loses its sexual 

innuendo somebody was bound 

to jump on the Brexit bandwagon 

and lampoon politicians. Such 

easy targets and so many to 

choose from. Playwright Jona-

than Maitland has chosen one 

of Donald Trump’s best British 

friends, the MP for Uxbridge and 

South Ruislip, one-time Foreign 

Secretary and Mayor of London, 

now apparently destined to         

inherit the poison chalice of  

Conservative party leader and 

by default prime minister too, once 

Theresa finally slings her hook. 

This woman is not for resigning.  

The Last Temptation of 

Boris Johnson (Park Theatre) 

tries so hard to be funny it ends 

up becoming depressingly dull, 

almost a parody of itself. We know 

many see him as a narcissistic 

buffoon and megalomaniac who 

despite his unkempt look and 

affected voice has, incredibly, 

sexual magnetism that would 

explode the Richter scale if it 

was there to measure astonish-

ment and not earthquakes. So 

much material and so little wit 

despite the efforts of Lady 

Thatcher (Steve Nallon has her 

off to a tee) and Tony Blair (Tim 

Wallers with a smile made in 

Sedgefield). Both excellent         

impressionists, as is Will Barton 

in the title role, who delivers a fine 

impersonation of BoJo but they 

are hamstrung by the material. 

The action takes place over 

ten years beginning with the 

2016 dinner party in Islington - a 

la Blair and Brown - when 

Johnson and Michael Gove      

apparently struggled with their 

consciences whether they would 

vote In or Out. History may yet 

show they chose wrongly but 

who can ever forget the look of 

amazement on their faces once 

they knew the Brexiteers had 

won. Maybe because they had 

no exit strategy? Or they now 

needed to find the weekly £350m 

promised for the NHS. Not that 

the Remainers had been any 

more honest - gathenas me do 

thigon dou. Maitland then winds 

everything forward and we see 

an older Johnson, as egotistical 

as ever, this time fighting to          

re-join the EU, his way of            

becoming top dog again. 

What could have been insight-

ful and amusing loses its comical 

impact far too soon, not helped 

by Lotte Wakeham’s direction 

which struggles with the writing 

quagmire. Maitland tries to inject 

fun having Churchill and others 

pop up to give Johnson a lesson 

in morals and conviction but it is 

far too contrived to be anything 

more than a hackneyed theatrical 

ploy. Maitland who previously 

penned plays about Jimmy       

Savile and Geoffrey Howe may 

have had more luck with “the 

honourable member for the 17th 

century” and MP for North East 

Somerset, Jacob Rees-Mogg. 

Until that happens, I will not be 

tempted again into any Brexit 

buffoonery...at least until we’ve 

withdrawn.  

Meanwhile Jana Bankiou 
doesn’t need waking up... 

Wake me up before you       

go-go. Not me, I was wide awake 

and well into George (Eventim 

Apollo), a fabulous celebration 

of the songs and music of our 

very own George Michael,      

featuring Rob Lamberti along 

with original band members. 

What a blast from the past. But 

for Rob being a bit patchy in the 

lower register I could not fault 

him. You would have otherwise 

thought you were in front of       

Michael himself. His charisma 

and dance moves, musicality, 

his love of and for Michael all 

contributing to delivering an   

outstanding performance.  

The crowd were ecstatic. It 

was electric from beginning to 

end. Michael’s original saxophon-

ist delivered a faultless Careless 

Whisper sax solo which had my 

hairs standing on end. All the 

musicians, backing vocalists and 

orchestra were great. Elle Cato 

and Lamberti combined to give 

us a simply sensational I Knew 

You Were Waiting. The woman 

to my left, obviously another       

reviewer, wrote a text message 

mid concert that read. “I LOVE 

MY JOB”. Yes it was one of those 

busman’s holiday days. Amazing.  

Finally, Rose Goodenough is 
engrossed by an equine thriller... 

Peter Shaffer’s Equus 

(Yvonne Arnaud) is a shocking 

psychological thriller that drills 

down into that age-old question 

“what is normal”? I’ve always 

believed that if anybody says 

they are...run because they’re 

probably very disturbed, just like 

17-year-old Alan who has been 

blinding horses with a metal 

spike. The psychiatrist tasked 

with finding out why has his own 

problems which makes you 

wonder whether he is the right 

man for the job. The boy’s up-

bringing, polar opposite parents, 

religious influences and a heavily 

repressed sexuality all come into 

play. It is very heavy but riveting 

and the cast of eight, who play 

horses and people with ingenu-

ity and talent, are terrific. This 

charged production, a collabo-

ration between Theatre Royal 

Stratford East and the English 

Touring Theatre had this     

audience enthralled from begin-

ning to end.  
 

The Last Temptation of Boris 

Johnson - 020 7870 6876 
 

Equus - on tour 

Theatre Reviews 

Not tempted  

at all 

 
George Savvides Barney Efthimiou
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The Exhibitors at CyWineFest 2019

Supported by: 

CyWineFest 2019:  

1ST & 2ND JUNE! 
Keep up to date with the happenings of 

this year’s event by following us on :

GET YOUR TICKETS:  

www.cypriotwinefestival.com 

or call 07904 537 181

With CyWineFest just over a week away, many of you who follow 

our social media pages will have seen our recent announce-

ments about all the exciting things we have planned for this 

year’s event. As always, new ideas are introduced to evolve the 

event, so keep an eye out as you’re wondering around the expo!  

 

 

While there is always a lot going on in every corner of the venue, 

both indoors and outdoors, with our activities and entertainment 

programme grabbing the headlines, we mustn’t forget that Cy-

WineFest is also a business expo. CyWineFest started out 37 

years ago as a bazaar, based on helping fledgling businesses 

gain access to our community, and we pride ourselves on main-

taining this legacy.  

 

 

As such, we have a vast array of exhibitors showcasing their 

services and products this year, and there will be something for 

everyone. We’re Cypriot, and therefore good food and drink is al-

ways on our minds, so a run through of the culinary offerings is 

bound to get your taste buds working! We recommend you use 

public transport or have a designated driver so that you can 

make the most of our free, unlimited wine tasting stands. A total 

of five wine tasting stands dotted around the venue including 

stands showcasing the wines produced by the Ministry of Agricul-

ture and Municipality of Pafos. We are also excited to announce 

for the first time we will also have Oenou Yi Winery exhibiting, 

and of course well established LOEL Wines. Many of these 

wines will also be available to buy, many of which will be exclu-

sive to this year’s CyWineFest, so if you enjoy what you try, we 

recommend that you stock up, as many of these wines cannot be 

bought elsewhere in the UK!! 

 

 

If wine isn’t your thing, you can always head to either of our in-

door or outdoor KEO Beer bars, or even try a cocktail or two at 

the CyWineFest Bar with our specially designed Cypriot cocktails 

and of course Cyprus’s favourite brandy ‘Cyprus Spirit 31’ will be 

available at Marathon Foods. If you happen to be the designated 

driver, you don’t have to miss out. We have the CyWineFest 

Kafeneio in partnership with LAIKO which not only will be serving 

Cypriot coffee and frappe but will also have traditional kafenion 

sweet treats like mahalepi to enjoy. And when you get hungry, 

there is definitely something for everyone this year. Back by pop-

ular demand is the Cypriot Community Centre Restaurant which 

will be serving up traditional kleftiko, and for the first time, every-

one’s favourite, kioftedes. New Salamis FC offering up souvlakia, 

KLN FC serving their amazing toasted ‘mix’ sandwiches, the Hal-

loumi King participating as a pop-up stand for the first ever time 

serving halloumi fries and Mete’s Hot Dogs and burgers. When 

your sweet tooth needs a fix, you can indulge with some Aroma 

Patisserie loukoumades or shiamishi, My Bright Pink Ice Cream 

Van’s triantafyllo ice cream, Elisana Ltd’s pick and mix sweets 

and Belgian chocolates, and K’s Party’s who’s not only bringing 

bouncy castles for the kids, but also bringing slush puppies, waf-

flestix, popcorn and candy floss for the little and big kids amongst 

us!  

 

After being suitably fed and watered, you can stock up on a 

range of traditional Cypriot products being sold by our exhibitors. 

Marathon Foods and Karpassis Food Importers will be on hand 

with olive oils, halloumia, olives, meat products, honey, Kafe Ex-

press with its ‘just add water’ Greek coffee, and a wide range of 

other cupboard filler goodies. CyWineFest Panaikortika stand 

offers up for example nuts, Cyprus lokoumia and soutziouko. 

Made In Cyprus are back again this year representing artisan 

Cypriot products and crafts. Or if you’re just looking for a nice 

decoration for your home, a gift, or just browsing, check out Par-

tylite Candles, Gifted by Demi, MB0SS, Angelic Creations, Dia-

vazo Greek Books, Kyriacos Loizou Clothing Co., Original 

Paintings by Evanthis Theodorides, Tasos Record Collection, 

and Nicoletta’s Jewellery.  

 

Maybe you’re thinking of booking a holiday, buying a new bar-

beque for the summer season, or buying a new house, or ren-

ovating your home, we have those things for you too! Archway 

Sheet Metals Works Ltd, Born Free Travel, David Astburys Es-

tate Agents, P. David Interiors, N&G Tiles & Bathrooms, Utility 

Warehouse, N-Drive School of Motoring, Aradippou Dental Care, 



George Charalambous
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Legal Solutions Euro Ltd and X-ITING Fireworks. And after all 

that, if you’re feeling guilty from what you’ve consumed at Cy-

WineFest, or looking to just get a bit fitter, Lee Valley Valley Ath-

letics Centre Gym will be on hand with info about their gym 

services, and also Chambers Academy for Sport. 

 

 

CyWineFest is also a fantastic platform for our community’s char-

ities and organisations to raise awareness of their causes and 

the great work and initiatives that they do throughout the year. 

Lobby For Cyprus, Organisation of the Relatives of the Missing, 

Services for Overseas Cypriots & NEPOMAK, Metropolitan Po-

lice Service Greek & Cypriot Association, UK Thalassemia Soci-

ety, Famagusta Association and Street Angels UK will all be 

around, and we recommend checking them out.  

 

 

For a different spin this year, we are also adding to our entertain-

ment offering by having Pure Xamos taking space in our outdoor 

marquee and hosting a parent and tot, and under-18s sessions. 

This is unprecedented at CyWineFest and DJ Sooty will be bring-

ing even more of a party vibe to the event separate to all the 

happenings of the main stage! 

 

We are very grateful to all our exhibitors who help make CyWine-

Fest what it is, and to both the new and established companies 

who support our event. A special thanks has to go to the Cyprus 

High Commission Trade Centre and Cyprus Deputy Ministry of 

Tourism who are ever present as exhibitors, and as sponsors, 

whose work helps facilitate the import/export of all the wonderful 

traditional products we have available at the event, and help pro-

mote our culture and our beautiful little island!  

 
We hope everyone has a  
successful CyWineFest 2019!  

 
 

Our aim has always been to provide the community with 

something that you cannot get elsewhere; with an entrance fee 

of only £10 and £6, you can enjoy a top show with a well know 

artist from Greece.  

In the past we have had the likes of Konstantinos Argiros (2018), 

Yiannis Ploutarchos (2017), George Dalaras (2016),  Anna Vissi 

(2015), Despina Vandi (2014), Elena Paparizou (2013), 

Keti Garbi (2012), Sarbel & Glykeria (2011), Stavros 

Konstantinou & Evi Kapatai (2010), Stelios Dionisiou (2009), 

Sarbel (2008), Evi Kapatai & Nasia Trahonitou (2007), Glykeria 

(2006), Zig Zag & Mihalis Terlikkas (2005), Konstantia & 

Kantadori (2004), Pantelis Thalasinos (2003), Michalis Violaris & 

Dimitris Fanis (2002) and Evi Kapatai (2000). 

CyWineFest saw the growing demand in having live music 

performances, growing from community bands and eventually 

grew to have some of the best Cypriot and Greek acts possible.  

 

2019 celebrates the 37th anniversary of the Cypriot Wine 

Festival, and as the biggest and one of the most celebrated 

annual events for the London Cypriot community, we aim for it to 

be bigger and better than ever before!     

 

The amazing thing is that the event has always been a two-day 

celebration!  

It has always been part of CyWineFest’s ethics to provide a 

grand community event and which all can participate and the 

team over the years have done their absolute best to keep the 

event as affordable as possible.  

 

Entry is from £6 for senior citizens and people with disabilities 

and their carers, and £10 for adult tickets. CyWineFest has 

always kept children’s tickets free   

We have also been very kind to exhibitors over the years, and 

since the economic crisis of the late 2000s, we dropped our 

prices to make it more affordable.  

 

 

Getting there 

 

Please remember to leave plenty of time for your journey to 

avoid any disruptions to your travels.   

The full address to be at on the first weekend of June: 

 

Lee Valley Athletics Centre, 

61 Meridian Way, 

London  

N9 0AR 

 

With approximately 100 stands exhibiting at the event, they’ll be 

plenty to see and do, and of course lots of food and FREE 

unlimited wine tasting. 

 

 

Doors open at 11:00 and close at 00:30 on Saturday 1st and 

11:30 till 23:30 Sunday 2nd June.  

 

 

There are over 1,000 free car parking spaces, thus finding a 

parking spot won’t be a worry. If you fancy having a few, and we 

recommend that you do as our fantastic selection of Cypriot wine 

won’t disappoint, there’s also public transport links both Angel 

Road and Ponders End stations are in walking distance to Lee 

Valley from Tottenham Hale to Ponders End (5 mins) and 

Liverpool Street to Ponders End station in less than 20 mins. 

Upon arrival, the venue will be in walking distance. Alternatively, 

the W8 bus route starting at Chase Farm via Enfield Town 

terminates directly opposite the venue.  

 

Main show - seated tickets at just £25.00 plus booking fee 

including entry to the event at any time!  

 

 

Designated seating area opens: 5.15pm on Saturday and 

4;15pm on Sunday. 

 

 

Peggy Zina will be headlining on both on Saturday 1st and 

Sunday 2nd June 2019. Seated tickets within the designated 

seating area ensures you’ll be at the forefront of the atmosphere 

and experience this unique performance as well as this there will 

be a designated dancing area, if you should and probably will, 

have the urge to get up out of your seat and show off your dance 

moves!  

 

 

General Event Entry 

Entry Only – Adults 18+ - £10.00 + Booking Fee 

Entry Only – Ages 11 – 17 years - £6.00 + Booking Fee 

Entry Only – Concessions* - £6.00 + Booking Fee 

Entry Only – Children up to the age of 10 – FREE 

 

 

Don’t forget to check out the group ticket options where 

you’ll find great savings! 
 

 

*People with Disabilities & Carers: Please present valid ID & Proof of 

disability on entry at the box office. *Senior Citizens: Government ID 

required -Please present your ID on entry at the box office* 

 

 

PLEASE NOTE ALL TICKETS ARE NON-REFUNDABLE  

 

With just a little over 1 week away! Ensure you keep up to date 

and remember to watch this weekly space for further information 

on how to get your chance to meet with Peggy Zina alternatively 

check out the happenings of this year’s festival on our social 

media platforms, find us on Facebook, Twitter and YouTube 

@CyWineFest and on Instagram @cywinefest.  

 

Alternatively, visit our website: www.cypriotwinefestival.com and 

click the ticket tab to book your tickets and secure your place at 

CyWineFest 2019. Should you have any queries or would like to 

book your tickets over the phone, please call: 07904 537 181. 

 

Credit: CyWineFest team | Chriso Ioannou 

Photo Credit: 

 

(1) Kafes Laikou - Petros Pentayiotis 

 

2) Alexios Gennaris - CyWineFest wine tasting tables  

 

(3) Tasos Record Collection - Petros Pentayiotis 

 

(4) Cocktail Bar - Petros Pentayiotis 

 

(5) Beautifully cooked pork souvalkia  - Alexios Gennaris  

 

(6)  Soutzouko close up pieces - Alexios Gennaris  

 

(7) UK Thalassaemia Society - Petros Pentayiotis 

 

(8)  Made In Cyprus Road show -  Alexios Gennaris  
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J
uggling everyday tasks in  

life, at work, home, family, 

friends, trying to deal with the 

finances and keeping healthy, can 

often push fun, romance, dreams, 

personal growth and spirituality 

aside. Resentment then begins 

to step in because it all just seems 

to be work, work, work and no 

play. The body gets tired, exhausted 

and then burn out can follow with 

ailments and feeling down or even 

depressed. 

We are all told it is about         

balance; In theory that is great, 

but in a real life situation, it doesn’t 

always work out that way. People 

have children or older family 

members that they need to attend 

to and care for. It may be work   

responsibilities. Don’t work that 

overtime and they may lose that 

clinching deal they need to get 

ahead. It may be they work for 

themselves and if they don’t work, 

they don’t get paid and can’t        

afford to lose that job that has just 

come in. It may be that they work 

for themselves and they run a 

business. Taking time off isn’t always 

easy, especially when they are the 

business, and cannot rely or       

delegate anyone else to do the 

job. You wouldn’t expect a celeb-

rity singer to send someone else 

to sing, do a signing or launch their 

new track, it just wouldn’t work.  

So spare a thought next time 

you demand someone’s time and 

they say “I can’t do this week or 

next”, or they didn’t call when         

they said they would. Often they       

didn’t intend it. Life doesn’t revolve 

around you, it is not regimental, 

things happen. Allow them some 

freedom to just be. They may 

have other things to   attend to or 

may need to unwind a little, stress 

free without chat or thought.      

Basically one should not put 

another under stress in order to 

fulfill their own ego or satisfaction. 

It is a little like calling a DJ or 

singer early in the morning when 

you know they have been djing/ 

singing the night before. Just      

because you go to bed at ten 

every night and wake up at six in 

the morning, doesn’t mean the 

rest of the world does. So allow 

everyone to have their own switch 

off time. Don’t be offended when 

they don’t respond straight away. 

Chronic stress is known to cause 

many problems; it can affect the 

mind which can lead to depres-

sion, it can affect the metabolism 

and make you overweight, as you 

crave sugary and starchy foods 

for comfort. Chronic stress causes 

an increased hormone cortisol 

level and can change the body’s 

ability to produce insulin, leading 

to direct abdominal obesity. 

Stress can affect mood and 

motivation and the ability to sleep. 

It can affect the appearance. It is 

a known fact within the beauty      

industry that late nights or lack of    

sleep causes the skin pores to        

dilate, giving the skin a dull and 

sallow appearance. Stress can strip 

away B vitamins from the body, 

needed to support the adrenal 

glands and supplying oxygen cells. 

So what should do we do? 

Find that balance that everyone 

talks about. Your balance may be 

different to someone else’s. Only 

you will know your own body and 

its capabilities and limits. You 

might need 8 hours sleep, while 

your friend can get by on 4 hours. 

You may keep in shape by exer-

cising three times a week, while 

your friend trains six times. You 

can eat throughout the day, late 

at night and drink milk without it 

upsetting your body, while others 

can’t. Everyone is different so find 

what your balance is and don’t    

follow or go along with other people’s 

lifestyle habits. Create your own. 

Creating your Balance - When 

time is short, double up on some 

things and combine work and 

pleasure whenever possible. Often 

my work is also my social activity 

so I may get to perform at an 

event, have a business meeting 

and ask friends to join after.  

Going to the gym or an exercise 

program - ask a friend to join you 

for a bike ride, a gym session or 

do a fitness class and maybe eat 

together afterwards.  

Learning and progression - If 

you have been thinking of doing 

a particular course, ask a friend if 

they want to join.  

Find a way to relax and unwind. 

Don’t answer phone calls if you 

don’t feel you can handle harass-

ment of a particularly annoying 

person. Call back when you are 

in the mood to handle them. Set 

up customise priority call on your 

phone while it is on Do Not Disturb. 

Find a way to have your unwind 

time for you, whether it is it a spa 

retreat or away on business and 

you have spa facilities, take ad-

vantage and use that important 

de-stress time.  

Prioritise yourself! 
 

Love and Sparkles, 

Samsara x 
 

www.samsarabellydancer.co.uk

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

Stress proof your health

Date of issue: 13/2/2019 

 

Jersey Zoo is the headquarters 

of the Durrell Wildlife Conserva-

tion Trust which focuses on the 

preservation of endangered species 

and the recovery of degraded 

habitat across the world.  

Since it was founded in 1959 

by world renowned naturalist 

Gerald Durrell, the Trust have 

used their knowledge of species 

management to save threatened 

species and now, through their 

work in the wild and at the zoo, 

focus on reconnecting people 

with nature to ensure the safe-

guarding and restoration of the 

natural world.  

Among many other species, 

Jersey Zoo is home to over a 

dozen primates, six of them      

feature on P & G stamps:          

Emperor tamarin - Saguinus 

imperator, White-handed gibbon 

- Hylobates lar, Red-ruffed lemur 

- Varecia rubra, Sulawesi crested 

black macaque - Macaca nigra, 
Black lion tamarin - Leonto-       
pithecus chrysopygus, and      

Red-fronted brown lemur - 

Eulemur rufus. 
 

Based on information supplied 
by the Jersey Post Office,  
Philatelic Bureau, Jersey.

Andrew Menelaou

Post & Go -  

Durrell: Saving Primates

Philately Skin cancer warning signs 
you should never ignore

I
t’s time to think about the skin 

you’re in. Skin cancer is curable 

if spotted early, but doctors say 

patients need to be a partner in 

the process. 

The ABCDEs of melanoma are 

basic signs, with doctors urging 

you to check your moles for asym-

metry, border, color, diameter and 

evolution, a changing mole which 

can include new symptoms like 

itching, scabbing and bleeding. 

Here are seven warning signs 

never to ignore: 
 

1. You notice an ‘ugly duck-

ling’ mole Pay attention to a 

mole that doesn’t look like any of 

the others on your body, or is the 

lone mole on an otherwise spot-

free part of your anatomy. Moles 

you’re born with can develop into 

skin cancer. And just because you 

have a new mole, it doesn’t mean 

it will turn out bad, but we get 

fewer new moles as we get older. 
 

2. There’s a vertical dark 

streak on your nail People  

often don’t think that you can       

get melanomas of the nail. The 

cancer can look like a pigmented 

black or brown streak extending 

the length of your nail or it can be 

mistaken for a blood blister that 

stays towards the base of the nail 

- the cuticle area - and never 

grows out. 
 

3. You experience vision 

problems The second most 

common type of melanoma is 

melanoma of the eye. Just like 

you’d have a mole on your skin, 

a spot can appear in the back of 

the eye. Doctors will only discover 

it when you get your pupils dilated 

during an eye exam. Less than 

half of patients will actually have 

symptoms. If you do have them, 

they may show up as blurry vision, 

floaters, a growing dark spot on 

the iris and other issues. 
 

4. You have a ‘pimple’ that 

won’t go away Basal or squa-

mous cell skin cancer can look 

like a pimple that doesn’t clear up 

or go away after a few weeks, a 

sore that won’t heal or a scab that 

keeps recurring. The “pimple” also 

may go away and come right back 

in the same spot, and it won’t have 

pus when you squeeze it. 
 

5. You notice a mole on the 

sole of your foot Many people 

have benign spots on the soles of 

their feet or the palms of their 

hands, but they should be checked 

out, especially if the mole is new 

or changing.  
 

6. You experience changes 

after having a mole removed If 

you’ve had a mole removed and 

you start seeing pigmentation 

that’s extending outside the scar, 

that’s extremely concerning, even 

if the original mole was benign. A 

mole that’s spreading beyond its 

initial footprint means it has now 

changed or progressed. Be sure 

to tell your doctor if you spot a lump 

or a bump that occurs near the 

scar, or if you feel pain in that area. 
 

7. There’s a black spot inside 

your cheek Another less-known 

location where you can get mela-

noma is in your mucous mem-

branes. That includes inside your 

cheek, nasal cavity, anal region 

and the vagina. It’s not known 

why people get them, which is 

important that people get their 

mucous membranes examined. 



Madonna defends political stunt at 

Eurovision Song Contest 

Madonna has spoken out in defence of her controversial and       

politically-charged performance at the Eurovision Song Contest on 

Saturday. 

The singer delivered a theatrical performance in Tel Aviv of her 

classic single Like A Prayer and new track Future, featuring Quavo 

from Migos. The stage show featured dancers wearing gas masks, 

as well as two of her dancers embracing while wearing Palestinian 

and Israeli flags before she yelled the message “Wake up”. 
Sharing footage of her performance on Twitter, Madonna then 

declared that her appearance was intended to “spread the mes-
sage of peace”. 

“Madame X is a freedom fighter,” she wrote. “I am grateful. For 
the opportunity to spread the message of peace and unity with the 
world.” 

Organisers of the contest responded via a statement: “In the live 
broadcast… two of Madonna’s dancers briefly displayed the Israeli 
and Palestinian flags on the back of their outfits. This element of 
the performance was not part of the rehearsals which had been 
cleared. 

“…The Eurovision Song Contest is a non-political event and       
Madonna had been made aware of this.” 

On Monday, Madonna announced more shows as part of her 

2020 London residency.  

She’ll release her new album Madame X on June 14. 

Billionaire Mark Zuckerberg, 

the chairman and chief executive 

officer of Facebook, marked his 

wedding anniversary on Friday 

with a trip to Greece. 

Together with Priscilla Chan, his 

wife of seven years, Zuckerberg 

posed in front of the Parthenon, 

atop the Acropolis. 

“Celebrating 7 years of happy 
marriage at the temple for the 
goddess of wisdom,” Zuckerberg 

wrote in a Facebook post. 

Zuckerberg met his wife at a 

fraternity party during his sopho-

more year at Harvard. They began 

dating in 2003. 

On May 19, 2012, the couple 

married in Zuckerberg’s backyard. 

Time magazine has named 

Zuckerberg among the 100 

wealthiest and most influential 

people in the world as a part of its 

Person of the Year award.

Mark Zuckerberg celebrates  

wedding anniversary on the Acropolis
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Konstantinos  

Tsahourides 

duets with  

Melina Aslanidou 
 

A beautiful collaboration has 

arrived just in time for the summer!  

Melina Aslanidou unites her voice 

with Konstantinos Tsahourides to 

present the duet Mesa Stin Agkalia 
Sou, a romantic, rhythmic and highly 

infectious number! 

The single is composed by  

Babi Kemanetzidis with lyrics        

by Ombraim Ibrahimoglou. The        

accompanying video clip is full of 

colour, rhythm and dance.  

Born in Veria, Greece, Konstan-

tinos and his brother Matthaios 

embarked on a harmonic journey 

from a young age that has turned 

them into award winning global 

musicians.  

Konstantinos has a unique and 

mesmerising voice that belts out 

opera, traditional and contempo-

rary genres in a variety of languages 

including Greek, English, Italian 

and Spanish.  

Together with Matthaios, they 

have performed at Buckingham 

Palace in front of royalty, to celeb-

rities worldwide, and at an array 

of high profile events, orchestras 

and symphonies. 

Since 2010 they have been 

performing Body and Soul (Psihi 
Kai Soma), a musical project  

conceived, arranged and produced 

by Konstantinos and blends Greek 

music with eastern and western 

influences. The magical sound 

of the Pontic lyra, played by 

Matthaios, is the major influence 

of the show, which has achieved 

sold out concerts in Greece,  

Germany, Russia, USA,  Canada, 

Cyprus, Australia and Sweden.

Organisers of the country’s 

biggest celebration of food 

and drink have announced  

MasterChef 2019 winner Irini 

Tzortzoglou will join their star-

studded London Foodies Festival. 

The TV cooking champion will 

add a sprinkle of Greek flavour 

to the 10th anniversary event 

taking place in London’s Syon 

Park over the May Bank Holiday 

Weekend 25-27. 

The 61-year-old, who came 

out top in the BBC contest’s first 

ever all-female final, will showcase 

her culinary skills honed by her 

childhood on the island of Crete. 

MAlso appearing in the      

Chefs Theatre will be actor John 

Partridge who played Christian 

Clarke in EastEnders and was 

crowned Celebrity MasterChef 

2018 champion. 

Headlining on the music stage 

will be super-group Boyzlife       

featuring Westlife’s Brian McFad-

den and Boyzone’s Keith Duffy. 

Joining them will be renowned 

Queen tribute band Flash and a 

variety of emerging local bands 

and soloists. 

Festival director Sue Hitchen 

said: “We are thrilled to announce      

Irini Tzortzoglou will join our  

London line-up. We loved her on 

MasterChef and it’s a scoop to 

secure her for our milestone      

anniversary event in London. 

“We promise our festival      

visitors the crème de la crème 

and along with the star names 

there will be a host of local       

culinary and musical talent as 

part of a packed programme of 

family friendly attractions.” 

And Irini is counting the days. 

She said: “Winning MasterChef 

has been one of the best experi-

ences of my life and being invited 

to Foodies Festival is just one of 

the many great things to come 

out of this journey. I am so thrilled 

to be able to cook some dishes 

inspired by MasterChef live and 

to share my top cooking tips with 

you all!"  

For the second year running, 

the festival is supporting Musicians 

Against Homelessness (MAH) 

with tickets raising money for 

UK-wide homelessness charity 

Crisis. 

Brian McFadden said: “Keith 

Duffy and I are delighted to bring 

our Boyzlife tour to Foodies  

Festival, where we’ll be performing 

many of our favourite Boyzone 

and Westlife hits. It’s a perfect 

day out – wonderful food, summer 

sun and music everybody knows 

and loves.” 

The 2019 Foodies Festival will 

dish up more than 200 exhibitors 

and award-winning artisan pro-

ducers. Attractions also include 

a Street Food Village, Cakes and 

Desserts Theatre, Kids Cookery 

School, Healthy Living Area, 

Chef’s Theatre, Vegan Beer Tent 

and Dog Arena with fun compe-

titions as well as chilli eating 

contests, Food and Drink master-

classes. Also new are canine-

friendly sessions with wine guru 

Pippa Penny. 

John Partridge, who appeared 

at Foodies Festival Edinburgh 

last year, will cook a vegetarian 

dish from his new book.  

Also appearing in the Chef’s 

Theatre is Norfolk’s Richard 

Bainbridge, who won the 2015  

Great British Menu series on 

BBC2 before returning as a judge. 

Top chefs from London's finest 

eateries will also demonstrate 

their skills. Also on the menu is 

Italian chef and author Giancarlo 

Caldesi. 

For tickets, please visit  

www.foodiesfestival.com or call      

0844 9951111. 

MasterChef  champion Irini joins stars 

at London Foodies Festival
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Cup Final woe for our Community Youth  teams
The official end of the grassroots youth season cul-

minated last Sunday as three teams from community 

grassroots club Omonia Youth FC, sponsored by PIA 

Financial Group and Philip Ross Solicitors, took part 

in Finals Day. 

The Finals Day is organised by the Watford 

Friendly League with the club’s Under 16 White 

involved in the Spring Plate final, the Under 15 Gold 

in the Challenge Cup Final and the Under 11 White 

in the semi-final of the Challenge Cup. Unfortunately, 

all three Omonia Youth teams suffered defeat even 

though all three teams acquitted themselves superbly. 

On another day all three may well have come away 

with victories, but on this occasion, it was not to be.

Omonia Youth U15 Gold 

In the morning Panos Papa-Michael, Elias Constanti 

and Andy Michael’s Under 15 Gold played their Chal-

lenge Cup Final in front of a large and appreciative 

crowd; a great atmosphere for the boys to savour 

and remember for years to come! 

Unfortunately the result did not go their way, losing 

4-2 against an opponent who have dominated the 

season by winning both the top Division Champion-

ship, the AFA County Cup and Middlesex County 

Cup (beating the Under 15 Gold in the semi-final!) 

The game started well for the under 15 Gold as 

they kept possession and dominated for the first 20 

minutes. However, an uncharacteristic mistake at 

the back cost them the first goal. This was followed 

by a quick second goal from a corner and it then 

took a little while for the Under 15 Gold to gather 

themselves and re-focus. 

The boys managed to settle down again and con-

tinued to play good football. Soon there was a real 

lift as they pulled a goal back from George Con-

stanti’s stunning 30 yard free-kick, which nestled in 

the top corner. Then just on half-time a fortunate 

rebound gave their opponents a goal which  

made it 3-1. 

Under 15 Gold came out in the second half with 

great determination and pulled another goal back 

through Andreas Polycarpou after he headed in from 

a sweeping right to left move. The game was at this 

point becoming stretched as the Under 15 Gold 

started to take risks and it ended with their opponents 

scoring a fortunate fourth goal. The Under 15 Gold 

boys though never gave up and continued to push 

forward but it just wasn’t meant to be. 

There were some excellent performances all 

around the pitch and every one of the squad tried to 

make an impact where possible. Even more pleasing 

was seeing every player give it their all and never 

give up – the Omonia Youth FC spirit was clearly 

there for all to see! 

The coaches all wanted to give special thanks to 

the parents, supporters and those from the club that 

were able to come and watch – it was much appre-

ciated by all of the players and coaching staff! 

Goal scorers were George Constanti and Andreas 

Polycarpou with Man of the Match given to the back 

four and the goalkeeper, even though four goals 

were conceded, they all played really well.

Omonia Youth U11 White 

Next up was Mike Koumi and 

Adam Broomfield’s Under 11 

White who played their Challenge 

Cup Semi Final against a back-

drop of fabulous support from 

parents and friends. The first half 

was even with both sides creating 

chances. The Under 11 White 

grew into the game with some 

good football and were unfor-

tunate to hit the woodwork three 

times, once a double-doink off the 

bar! The second half started even 

but the opposition started to take 

control of the game and from a 

breakaway they scored with their 

first meaningful shot on goal. The 

Under 11 White levels dropped 

and unfortunately they conceded 

two further goals. Even so, it a 

good effort by the team who did 

well to get to the semi-finals. 

Finally, at the end of long day, 

Dino and Nick Georgiou’s Under 

16 White played their Spring 

Plate Cup Final and were so 

close to taking the game all the 

way to penalties. Having scored 

late in the second half to take the 

game into extra-time, conceding 

in the second period saw them 

lose 2–1.   

Overall the game was very 

balanced and tight with neither 

team allowing the other too many 

chances to score and so the half 

ended in a goalless draw.

Omonia Youth U16 White 

The Under 16 White boys continued to battle hard 

against the division winners, giving it their all, 

however a sudden counter attack allowed the 

opposition to score and take the lead. 

The boys kept their heads up and continued to put 

pressure on their opposition and just before full time 

they managed to get a goal back. It was thoroughly 

deserved. 

In the second half of Extra time the opposition 

managed to get a second goal punishing an 

unfortunate error and the Under 16 White just 

couldn’t squeeze in another goal before the referee 

blew the whistle. 

Nick was predictably downbeat at full time and he 

said: “…It was a tough result to swallow considering 

how well the boys played but I think everyone who 

came to watch enjoyed the game. It was a 

performance we are all very proud of. I want to 

extend many thanks to all the support from the 

extended Omonia Youth family and friends as well 

as the parents. It was a big turn out today which we 

all appreciated. Goal was scored by Apostolos 

Tziatzios with Alex Pike named Man of the Match. 

AEK Youth Eagles Gold U18 gave it all 

This was  to be AEK Youth Eagles 

Gold U18 last ever game together 

as AEK Youth Gold, and they gave 

it all in the Watford Friendly U18 

Challenge Cup final versus Whet-

stone Wanderers.They began well 

taking a two goal lead with both 

goals coming from Ronaldo 

Bajraktari. Then the nerves crept 

in and Whetstone Wanderers 

were full on attack and eventually 

equalised and then it was AEK’s 

turn to attack and they were plen-

tiful but they failed to capitalise 

and Whetstone Wanderers on the 

break they scored the winner to 

give them a 3-2 win. 

It was an emotional ending with 

it being the AEK Youth U18 Gold 

last ever game. Most of the 

players had been together for over 

twelve years and the manager in 

all that time was Cos Avraam who 

said later ” it was a great privilege 

to have managed these kids and 

to see them grow up together, and 

they did the club proud”.

AEK and Omonia 

Youth best friends 

It was great to see that the two of our com-

munity youth teams AEK Youth and Omonia 

Youth were supporting each other teams at 

the Watford Friendly Youth Cup Finals. Its a 

shame not all four teams won the cup but it 

is also an achievement getting to the final . 

Here in the photo are Marinos Charalambous 

and Michael Pieri Chairmen of  

AEK Youth and Omonia Youth respectively
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Cypriot Football League Round Up
In its last match of the cham-

pionship, AEK Larnaca defeated 

Omonia by 2-1,to end the sea-

son second with 70 points, qual-

ifying for the Europa Champion-

ship play offs. Omonia had 

taken the lead in the 53rd mi-

nute through Montes and AEK  

scored two goals late in the 

game Giannou 72nd minute and 

Aquino in the 86th minute. 

Apollon lost to Nea Salamina 

2-1 ending the season third with 

58 points, Nea Salamina  took 

the lead with Eloundou in the 

25th minute  and Schembri 

equalised in the 68th minute and 

Chrysostomou scored for Sa-

lamina in added time. While 

Ermis Aradippou and Alki Orok-

lini were relegated to the second 

division with Ethnikos Achnas 

and Olympiakos Nicosia return-

ing to the 1st division. 

In the first division, the match 

APOEL-AEL ended 4-0, Apoel’s 

goals coming from Bezjak 2, 

Aloneftis and Balogh. 

APOEL has qualified for the 

Champions League play offs as 

it tops the 1st division with 70 

points and AEK and Apollon for 

the Europa League. 

The League  will wrap up on 

Wednesday with the Cypriot 

Cup Final between APOEL and 

AEL at the GSP Stadium at 

1900 local time. The first divi-

sion will resume on 24-25 Au-

gust 2019

Scotland – Cyprus UEFA EURO 2020 Qualifier

CFA announces that the tickets for the away fans 

sector for the match Scotland – Cyprus on 8th of 

June in Hampden Park, Glasgow, will be available 

as follows: 

6 and 7 of June 2019, at Double Tree By Hilton 

Glasgow Westerwood Hotel. 

Address: 1 St Andrews Dr, Glasgow G68 0EW, 

UK. 

Time: From 10:00 το 19:00. ID or passport are 

needed in order to get a ticket. 

Details for the selling of tickets on the match day 

(8th of June) will be announced shortly. 

Price of the tickets: 27 pounds. 

For more information please contact Mrs Katerina 

Gonta. 

Phone number: +357 22352341 

e-mail: kgonta@cfa.com.cy 

Scotland now have a new manager in Steve 

Clarke who takes over from Alex Mcleish who was 

sacked after losing to Kazakhstan 3-0 and beating 

San Marino 2-0 in the UEFA EURO 2020 Qualifiers. 

Cyprus beat San Marino 5-0 and lost to Belgium 

2-0 and are currently in second place in the group 

on superior goal difference. 

Expected to play are two of our own UK Cypriots   

Tottenham player Anthony Georgiou and South-

end star Jason Demetriou. 

New manager Clarke played for St Mirren, Chel-

sea and the Scotland national team, winning three 

major trophies with Chelsea towards the end of his 

career. After retiring as a player, he moved into 

coaching and worked at Newcastle United, Chelsea, 

West Ham United and Liverpool. Clarke has since 

managed West Bromwich Albion and Reading. After 

a spell coaching at Aston Villa, Clarke was appointed 

Kilmarnock manager in October 2017. 

The current league table below. 

Greece beat Norway in Rugby World Cup 

qualifier in Wood Green, London

South Sydney Jersey Flegg 

hooker Peter Mamouzelos scored 

four tries for Greece as they de-

feated Norway 56-26 in the World 

Cup qualifying match played in 

London. 

The win means that Greece who 

were also crowned the European 

Group C champions, will now join 

Scotland and Russia with the top 

two sides advancing to the 2021 

World Cup.A Cup was awarded 

to the match winners Greece by 

the Mayor of Haringey, Councillor 

Gina Adamou. 

Cypriot shooter Andreas Makri wins 

his first World Cup Gold medal 
Andreas Makri from Cyprus won the 

Trap Men’s final at the 2019 ISSF 

World Cup in Changwon.. In the final 

he hit 45 out of 50 targets, the same 

score as the British shooter Matthew 

Coward-Holley. A tense shoot-off for 

the Gold medal ensued. It took 6 shots 

to break the tie, with the Cypriot 

shooter emerging as the winner. Both 

Makri and Coward-Holley won Olympic 

quotas for Tokyo 2020. 



Majestic Manchester City 

crushed Watford 6-0 in the FA 

Cup final on Saturday to become 

the first team to win the English 

treble of league championship 

and both domestic cups in the 

most emphatic way imaginable. 

The victory matched the compe-

tition’s record final win — set 

when Bury beat Derby County 

116 years ago. 

City, 2-0 up at halftime through 

David Silva and Jesus, effectively 

sealed the deal when Kevin de 

Bruyne came off the bench to 

smash in the third after 61  

minutes. Jesus slotted the fourth 

before Sterling, who was brought 

up in the shadow of the stadium, 

took centre stage with two in the 

last 10 minutes. 

The one blip is their failure to 

again make even the semi-finals 

of the Champions League – 

something that will nag at Guard-

iola throughout the summer but 

ensure he and his team come 

back full of vigour in August. 

“What a team this is,” said  

Bernardo Silva. “Now it is time to 

rest, to celebrate and next  

season we will try and win it all 

again.” 

Also celebrating on Saturday 

were Wolverhampton Wan-

derers, who will now qualify for 

the Europa league via their 

seventh-place finish in the  

Premier League. 

Michael Yiakoumi
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Cinar win KOPA League Division Two Cup

In a enthralling cup final at Harin-

gey Borough stadium Cinar beat 

Panathinaikos 3-1 to win the KOPA 

League Division Two Cup. 

Panathinaikos the Division Two 

champions got off to a good start 

scoring first with Zack after ten 

minutes but it wasnt long before 

the Divison Two runners up Cinar 

equalised and increased their lead 

to 2-1 half time both goals came 

from Yannick Kamanan the second 

of his goals was an unbelievable 

40 yard powerful shot right over 

the keeper. 

The second half both teams pro-

duced exciting football and the two 

teams  looking for the vital goal Pa-

nathinaikos had all their team be-

hind them looking for that equaliser 

and Cinar holding out and being 

dangerous on the counter attack 

who eventually got another goal 

from substitute Johnathan Dienga 

who after being through placed the 

ball past the oncoming goalkeeper 

and come out cup winners. 

 A great debut season for the 

Cinar manager Mehmet and of 

course for Panathinaikos who fin-

ished division two champions and 

still to play for in the KOPA League 

Challenge Cup final versus League 

Champions Anorthosis tonight 23rd 

May 2019 7.45 at Haringey 

Borough stadium.

UK community mourn the loss of New Salamis FC 
(London) Chairman Kyriakos Spyrou (Spyris)
Kyriakos Spyrou (Spyris) Chair-

man of New Salamis FC (London) 

sadly passes away. 

Kyriakos Spyrou  sadly passed 

away the morning of 17th May 

2019 at the age of 61 and leaves 

behind his wife Yiannoulla and 

sons,Dino, Akis and Alex. Daugh-

ter in laws Elena and Dora. 

Kyriakos was the Chairman of 

our community team New Sala-

mis (London)  FC and a com-

mitttee member for several 

years. He was instrumental  in 

the club becoming one of our 

most successful clubs in our 

community winning  KOPA 

League titles galore  , winning 

the LFA Sunday Challenge Cup 

several times and the most pres-

tigious Cup in Sunday football 

the FA Sunday Cup which was 

won at Selhurst Park the home 

of Crystal Palace. 

He also oversaw the progress 

of New Salamis moving into FA 

Football League on Saturdays 

and after promotion from the 

Hetrs Senior County league will 

from next season be playing in 

the Spartan League five tiers 

below FA Football League Two. 

Kyriakos was also a player and 

member of Athletic United who 

used to play in the KOPA League 

where he was once a committee 

member. 

Kyriakos was born in Vatili and 

came to England in 1978 and 

started his own successful build-

ing company. 

He will be sadly missed and a 

great loss to our sporting com-

munity. 

Parikiaki Newspaper would 

like to express their condolences 

to the family. 

Tonight’s KOPA League Chal-

lenge Cup Final that will be 

played at Haringey Borough 

between Anorthosis and Panathi-

naikos will be played in memory 

of Kyriacos Spyris and spon-

sored by New Salamis FC.

Tonight Thursday May 23rd 2019 at 7.45pm An-

orthosis play Panathinaikos  in the KOPA League 

Challenge Cup Final at Haringey Borough, CVS 

VAN HIRE STADIUM, (COLES PARK) White Hart 

Lane, London N17 7PJ.  

And on Thursday 30th May 2019 7.45pm 

Anorthosis play Olympia in the KOPA League 

Division One Cup Final again at Haringey 

Borough, CVS VAN HIRE STADIUM, (COLES 

PARK) White Hart Lane, London N17 7PJ.

Manchester City crush Watford 6-0 
to complete treble in style

Fixtures
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Nικόλας Χαραλάμπους 
(από τον Πρόδρομο)  

Απεβίωσε την Κυριακή 12.05.2019, ο Νικόλας Χαραλάμπους σε ηλικία 

87 ετών. 

Αφήνει τη σύζυγο του Φωτεινή και 4 παιδιά: Άντρια, Ελένη, Κώστα και 

Γιάννα, συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Τετάρτη 29.05.2019 και ώρα 10.00πμ από την 

Εκκλησία της Παναγίας, Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB 

και η ταφή στο κοιμητήριο του Edmonton, Church Street, London 

N9 9HP. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για το Dementia 

UK. Θα υπάρχει ειδικό κουτί. 

Τηλ. οικείων: 07947 811 736

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Nicholas Charalambous 
(from Prodromos)  

Passed away on Sunday 12.05.2019 at the age of 87. 

He leaves behind his wife Fotini and 4 children: Andrew, Helen, 

Costas, Yianna, relatives and friends. 

The funeral service will take place on Wednesday 29th May 2019  

at 10.00am at St. Mary's Greek Orthodox Church, Trinity Road, 

Wood Green, London N22 8LB followed by the burial service at 

Edmonton Cemetery, Church Street, London N9 9HP.  

We would like to request that in place of flowers, donations are 

made to Dementia UK. A donation box will be present on the day. 

Tel: 07947 811 736 20.11.1932 - 12.05.2019

Τελούμε την Κυριακή 26 Μαΐου 2019 

στην Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του 

Βαπτιστή, Wightman Road, London 

N8 0LY το μνημόσυνο για τα εξάμηνα 

της πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας, 

συζύγου, μητέρας και γιαγιάς 

Ελένης (Νίτσα) Θεοδώρου Κασάπη, 

και καλούμε όλους που τιμούν την μνήμη 

της όπως παρευρεθούν. 

Οι Τεθλιμμένοι: Ο σύζυγος Θεόδωρος, 

τα παιδιά, Πανίκος, Άρτεμις, Χριστίνα, 

ο γαμπρός Steven, και πολυαγαπημένος 

της εγγονός Θεόδωρος (Theo).

†   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ - ΕΛΕΝΗ (ΝΙΤΣΑ) ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΣΑΠΗ

(Πατρίκι) 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 26.05.2019, στην 

Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman 

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

του πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας συζύγου, 

πατέρα, παππού και αδελφού 

Σωτήρη Μιχαήλ (Μισιαλή) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του 

όπως παρευρεθούν. 

 
Η σύζυγος Χριστίνα, 

παιδιά: Angela και Michael, γαμπρός Αχιλλέας, 

εγγόνια: Maria, Helena, Nicholas, 

δισέγγονα, αδέλφια και λοιποί συγγενείς.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Σωτήρης Μιχαήλ (Μισιαλής)
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It is with a heavy heart that we announce the passing of our beloved Kyriacos, 

who peacefully passed away on Friday 17th May 2019, aged 61. 

Kyriacos was a devoted family man and leaves behind his wife Yianoulla, his sons Dino, Aki and Alex, 

his daughters-in-law Dora and Elena, his precious grandchildren Mikaela and Zac, 

and many relatives and friends. 

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

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

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

Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB. 

Kyriacos will be laid to rest at New Southgate Cemetery. 

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

As an expression of our sincere appreciation for the care provided by North London Hospice, 

we will be holding a collection.  

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

† DEATH ANNOUNCEMENT

Kyriacos Spyrou (Spyri)
(from Vatili)
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Η Νέα Σαλαμίνα Λονδίνου με βαθιά θλίψη αγγέλλει τον απροσδόκητο 

θάνατο του αγαπημένου και αλησμόνητου Προέδρου της 

Κυριάκου Σπυρή

Κυριάκος Σπυρή 

Η Νέα Σαλαμίνα και γενικότερα η Αθλητική Παροικία από σήμερα είναι πιο φτωχή, 

χάθηκε ένας γνήσιος αθλητικός παράγοντας, έσβησε η φλόγα της αγωνιστικότητας 

και του αληθινού αθλητικού πνεύματος.

Ο χαμός του Κυριάκου Σπυρή αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην οικογένεια της Σαλαμίνας. 

Εμείς όλοι έχουμε καθήκον να συνεχίσουμε το έργο που αρχίσαμε. 

Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ Κυριάκο, θα είσαι πάντα στη σκέψη μας. 

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του.
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Σωτήρης Δημητριάδης Soteris Demetriades

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ † DEATΗ ANNOUNCEMENT

It is with great sadness to announce that 

Soteris Demetriades passed away on 

Monday 13th May 2019 at the age of 68. 

Soteris was a loving, caring family man 

and leaves behind his devoted wife 

Antigoni, 3 children: Andreas, Katerina and 

Penny, their partners Cara, Jason and 

Theo, 8 grandchildren, sister Helen and 

other relatives and friends. 

He was a great man who cared for his 

family deeply, he had an amazing sense of 

humour and extraordinary general 

knowledge. 

His funeral will take place on Friday 

31st May 2019 at 1.00pm at St. Demetrios 

Greek Orthodox Church, Τown Road / 

Logan Road, London N9 0LP and the 

burial at Edmonton Cemetery, Church 

Street, London N9 9HP. 

The wake will convene after at Latymer All 

Saints School, 41 Hydethorpe Avenue, 

Edmonton, London N9 9RS. 

The family kindly ask that instead of 

flowers, donations will be made for Cancer 

Research UK. A donation box will be 

available at the Church.

Με βαθιά θλίψη αγγέλλουμε ότι απεβίωσε 

τη Δευτέρα 13.05.2019, ο αγαπημένος μας 

σύζυγος, πατέρας, παππούς και αδελφός 

Σωτήρης Δημητριάδης σε ηλικία 68 ετών. 

Ο Σωτήρης ήταν πολύ αγαπητός, αστείος 

και φιλικός με όλο τον κόσμο. Ήταν καλός 

σύζυγος που αγαπούσε την οικογένεια του 

και πάρα πολύ τα εγγόνια του. Αφήνει τη 

σύζυγό του Αντιγόνη, 3 παιδιά: Αντρέα, 

Κατερίνα και Παναγιώτα, 8 εγγόνια, την 

αδελφή Ελένη και πολλούς συγγενείς και 

φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Παρασκευή 

31.05.2019 και ώρα 1.00μμ από την 

Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, Τown 

Road/Logan Road, London N9 0LP και η 

ταφή στο κοιμητήριο του Edmonton, 

Church Street, London N9 9HP. 

H παρηγοριά θα δοθεί στο Latymer All 

Saints School, 41 Hydethorpe Avenue, 

Edmonton, London N9 9RS. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται 

εισφορές για το Cancer Research UK.

(from Neo Chorio, Kythreas) (από το Νέο Χωριό Κυθρέας) 

† 6μηνο ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Tελούμε την προσεχή Κυριακή 26.05.2019, στην Εκκλησία των Δώδεκα 

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

το 6μηνο μνημόσυνο της πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας 

συζύγου, μητέρας και γιαγιάς 

Πόλας Τσιούπρα 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Η σύζυγος Κυριάκος, κόρες: Σταυρούλλα και Λουΐζα, γαμπροί: 

Θεόπιστος και Godfrey, εγγόνια: Πόλα, Στέλιος, Αλεξάντρεια και Λούης.
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3ον ετήσιο 

MNHMOΣΥΝΟ

Τελούμε την Προσεχή Κυριακή 26.05.2019, 

στην Εκκλησία των Δώδεκα Αποστόλων, 

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

το 3ον ετήσιο μνημόσυνο  του πολυαγαπημένου 

και αξέχαστού μας συζύγου, πατέρα, υιού και αδελφού 

Ιάκωβου Μιχαήλ 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Η σύζυγος Ελένη, παιδιά, πατέρας, αδέλφια  

και λοιποί συγγενείς.

Iάκωβος Μιχαήλ
(Κάτω Λεύκαρα)

Απεβίωσε την Τετάρτη 15.05.2019, ο Γεώργιος Σιώκκας σε ηλικία 92 ετών. 

Αφήνει 3 παιδιά: Κυριάκο, Νουφρή και Μαρία, 5 εγγόνια, 3 δισέγγονα και πολλούς 

άλλους συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Πέμπτη 30.05.2019 και ώρα 12.30μμ από την Εκκλησία Αγίου 

Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, London N8 0LY και η ταφή στο κοιμητήριο του 

New Southgate. 

Η παρηγοριά θα δοθεί μόνο στο κοιμητήριο. 

Τηλέφωνα οικείων: 020 7251 5816  /  020 8361 1076

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Γεώργιος Σιώκκας
(από την Αγία Τριάδα Γιαλούσας)

Απεβίωσε την Παρασκευή 10.05.2019, η Κυριακού 

Σώζου σε ηλικία 90 ετών. 

Η εκλιπούσα ήρθε στην Αγγλία το 1960. 

Αφήνει 4 παιδιά: Σώζο, Χριστίνα, Αντρούλλα και Πέτρο, 

10 εγγόνια, 1 δισέγγονο, αδέλφια, συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει την Τετάρτη 29.05.2019 και ώρα 

12.00 το μεσημέρι από την Εκκλησία των Δώδεκα 

Αποστόλων, Kentish Lane, Brookmans Park, Hatfield, 

Herts, AL9 6NG και η ταφή στο Lavender Hill Cemetery, 

72 Cedar Road, Enfield EN2 0TH η ώρα 2.00μμ. 

Λουλούδια ή εισφορές για το Alzheimer’s Society είναι 

ευπρόσδεκτα. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο Cooperscroft Care Home, 

Coopers Lane Road, Potter’s Bar, EN6 4AE η ώρα 

4.00μμ. 

Τηλ. οικείων: 07951 517 272 Αντρούλλα.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Κυριακού Σώζου
(από το Καλό Χωριό Λάρνακας) 

(Καραβά) 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 26.05.2019, στην 

Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman 

Road, London N8 0LY, το 9μηνο μνημόσυνο της 

πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας συζύγου, 

μητέρας και γιαγιάς 

Αντρούλλας Σταύρου 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της 

όπως παρευρεθούν. 

Θα προσφερθούν τσάι και εδέσματα 

στην οικία της εκλιπούσας. 

Ο σύζυγος Βάσος, παιδιά: Γιώργος, Μιχάλης, 

γαμπρός Χριστάκης, νύφες: Jo και Faye, 

εγγόνια: Άντρια, Γιώργος, Βάσια, Γιώργος, 

Christopher, Μαρία και Σοφία.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Αντρούλλα Σταύρου 
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CONTACT US FOR A 

QUOTE AND 

TO DISCUSS YOUR 

REQUIREMENTS

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

Απεβίωσε την Πέμπτη 09.05.2019, ο Αντωνάκης 

Γεωργίου σε ηλικία 82 ετών. 

Ο εκλιπών ήρθε στην Αγγλία το 1955. 

Αφήνει τη σύζυγό του Φούλλα από το Λευκόνοικο,τον υιό 

του Γιώργο, τη νύφη του Karen, 2 εγγόνια: Άντρο και 

Heather, την κόρη του Άντρια, τον εγγονό του Anthony, 

την αδελφή του Φωτούλλα, αδελφό Δημήτρη, συγγενείς 

και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Τρίτη 28.05.2019 και ώρα 

11.00πμ από την Εκκλησία της Παναγίας, Trinity Road, 

Wood Green, London N22 8LB και η ταφή στο 

κοιμητήριο του New Southgate. 

Λουλούδια ή εισφορές για το Cancer Research είναι 

ευπρόσδεκτα. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στην οικία του εκλιπόντος. 

Τηλ. οικείων: 07969 623 254 George. 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Αντωνάκης Γεωργίου
(από την Κοντέα) 

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 26.05.2019, στην Εκκλησία Αγίου Ιωάννη 

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

του πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας πατέρα και παππού 

Bασίλη Παντελή (Ακανθού) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Παιδιά: Παντελής, Γιώργος και Παναγιώτα, εγγόνια και συγγενείς.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 26.05.2019, στην Εκκλησία της Παναγίας 

Camberwell, 305 Camberwell New Road, London SE5 0TF, το 3μηνο μνημό-

συνο του πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας συζύγου, πατέρα και παππού 

Αντρέα Πούφουρου (Ακανθού) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Η σύζυγος Μaria, παιδιά: Michael και Helen-σύζυγος Marios, 

εγγόνια: Andrie, Zac, Sofia και Debbie.

Charalambos Kyriakides
The funeral of Charalambos Kyriakides took place on Monday 20th May 2019 at the Greek  

Orthodox Church of St. John the Baptist, Wightman Road, London N8 0LY and the burial  

at New Southgate cemetery. 

Below is the eulogy by his son George Kyriakides.

“How do you begin to describe the life of 

someone who has lived for over 90 years? 

 

My father was born in 1929 in a village 

called Myrtou, he was the fifth of eight 

children. Dad completed his high school 

education in Nicosia and then went on to 

work for Barclays Bank. He met and married 

my mother in 1954 and their adventure to 

England began in 1956. They were part of 

that very brave generation of Cypriots that 

came to the UK. As with many of us here 

today, we are grateful to our parents or 

grandparents for their courage, 

determination and hard work that has 

provided us and our children with great 

opportunities. 

 

Religion was a central part of my parent’s 

life, my father would have been very proud 

of the service given to him today. Our 

Christian Orthodox religion was extremely 

important to my Dad; it was instilled in him 

by his Great Uncle, the Abbot of the 

Monastery in Myrtou who took on the role of 

my father’s Bapou. He had such high 

respect for his Great Uncle that he named 

my brother Steven after him. 

 

My Dad was extremely passionate about 

this church it was very close to his heart.  

I remember coming here with my father 

before St John the Baptist was established 

at Whitman Road. It is unbelievable to recall 

that old dilapidated building, when 

compared to what it has become today. My 

Dad, together with the late Father Leondios, 

had a grand vision of creating a Greek 

Orthodox church at the very heart of the 

Cypriot community, they both worked 

tirelessly to secure donor funding and 

following the purchase and restoration, the 

first service in this magnificent church took 

place on the 5th October 1980. Although 

both my Dad and Father Leondios have now 

passed, it brings our family great pride to 

know that their legacy will continue through 

this church. 

 

My father was the Church’s first Committee 

President, a role that he loved, cherished 

and held for many years. Thereafter 

becoming an honorary Chairman.  

Outside of the Church, my Dad was a 

devoted husband and father. He was always 

with my Mum and they were happily married 

for over 65 years; an incredible 

achievement. My Mum was the love of his 

life and they were committed to each other 

in all that they did.  

Family always came first for my Dad. He 

was an extremely proud father and 

grandfather. As some of you are aware my 

parents have been through some very 

devastating events, the loss of two of their 

sons, Steve, 20 years ago and Andy only 

three months ago, and also the loss of their 

Grandson Nicholas, aged 2. Despite going 

through these major hardships, my Father’s 

Christian faith has always remained strong 

throughout. 

 

It’s easy to think of my Dad in his later years, 

when his health had deteriorated and he 

became frail. However, many of you will 

remember that in his younger years he was 

determined, strong minded and focussed, 

he was well respected by many people in his 

professional Shipping and business life, and 

also in the community. He was a very happy 

and jovial man who loved telling jokes and 

would usually burst out with laughter, before 

he told us the punch line. I will always 

treasure memories of times we spent 

together. 

 

Mum and Dad loved going to Cyprus 

regularly, in the weeks before his passing he 

spoke about one final trip to see his two 

surviving sisters Iro and Chrystalla. Although 

he didn’t make that trip, we are very grateful 

to my Aunty Chrystalla for making the 

journey to be with us. 

My sister Maria and I will miss our Father 

greatly. Throughout our lives Dad was there 

to offer his advice and guidance, for which 

we will always be grateful. Whilst it is hard 

to come to terms with the fact that I will 

never be able to speak to him again, it 

brings us some comfort that he passed 

away peacefully at home, surrounded by his 

wife, children and grandchildren in his last 

weeks. 

 

Dad – you were an excellent role model, we 

love you and miss you already. May you 

now rest in peace with Steve and Andy. 

 

On behalf of my Mum, Maria and I, we 

would like to thank everyone for the support 

we have received and for being with us 

today. We would be pleased if you could join 

us at the wake after the burial.” 

Η «Παροικιακή» 

εκφράζει 

τα βαθιά της 

συλλυπητήρια 

σε όλους 

τους οικείους 

των 

αποθανόντων.

Για μνημόσυνα 

και 

ευχαριστήρια 

παρακαλώ 

επικοινωνάτε 

μαζί μας 

το αργότερο 

μέχρι την Τρίτη 

το απόγευμα 

στο 

020 8341 5853
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