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«Τζει κάτω που με αγαπούν»... Με αυτήν ακριβώς 
τη φράση αποχαιρετούσε συγγενείς και συνεργάτες 
στην Κύπρο ο σύντροφος Δημήτρης, όταν θα ταξί-
δευε για το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς όπως έλεγε ο 
ίδιος, οι άνθρωποι της κυπριακής παροικίας ήταν 
μέσα στην καρδιά του. 

Δεν ήταν μόνο οι λόγοι υγείας που τον έφερναν 
συχνά στο Λονδίνο. Εκτός από τις μεγάλες «μάχες» 
που είχε δώσει από εδώ για την υγεία του, ο Δημή-
τρης, ήθελε να έχει στενούς δεσμούς με τους Κύπρι-
ους της διασποράς. Και δεν το έκρυβε. Άλλωστε το 
απέδειξε και εμπράκτως με τη δράση του. 

Όχι μόνο από το πόστο του Γενικού Γραμματέα 
του ΑΚΕΛ, αλλά και από το πόστο του Προέδρου 
της Βουλής και αργότερα από το πόστο του Προ-
έδρου της Δημοκρατίας. Για την ακρίβεια, ήταν ο μό-
νος Πρόεδρος της Δημοκρατίας, που βρέθηκε στην 
ετήσια, μεγάλη γιορτή της παροικίας, τη Γιόρτη του 
Κρασιού. 

Ο σύντροφος Δημήτρης, όπως απαιτούσε από 
όλους να τον αποκαλούν, αγωνιούσε για τα προ-
βλήματα που αντιμετώπιζαν οι πάροικοι. Ρωτούσε. 
ενδιαφερόταν και εκεί όπου μπορούσε, προσπα-
θούσε να αποδείξει και εμπράκτως το ενδιαφέρον 
του. 

Δεν είναι εξάλλου τυχαίο το γεγονός, ότι οι φίλοι 
του στη Βρετανία, δεν προέρχονταν μόνο από τα 
κομματικά «στεγανά», αλλά και από όλους του κόμ-
ματικούς χώρους. 

Στο Λονδίνο, έζησε μερικές από τις πιο κρίσιμες 
στιγμές της προσωπικής του υγείας, καθώς εδώ είχε 
υποβληθεί στη μεταμόσχευση νεφρού με δότη την 
αδελφή του και λίγα χρόνια αργότερα υποβλήθηκε 
σε εγχείρηση ανοικτής καρδίας. 

Εδώ, έκανε κατά καιρούς σημαντικότατες επαφές 
με βρετανούς διπλωμάτες και κρατικούς αξιωματού-
χους στο πλαίσιο του διαχρονικού αγώνα του για 
λύση του Κυπριακού. 

Εδώ, παρευρέθηκε και μίλησε σε μαζικές συγκε-

ντρώσεις του λαϊκού κινήματος, έχοντας μάλιστα 
προσωπική επαφή με τους ανθρώπους που δού-
λευαν συστηματικά για την προώθηση του Κυπρια-
κού και όχι μόνο. 

Εδώ, παρουσίασε και το βιβλίο του με τίτλο «Όταν 
η ανάγκη γίνεται Ιστορία». 

Έλεγε τότε ο Δημήτρης Χριστόφιας: «Ένα από τα 
βασικά συμπεράσματα που καταγράφονται, είναι ότι 
ο κυπριακός λαός τα τελευταία εβδομήντα τόσα χρό-
νια, τρέφεται με αυταπάτες και ψευδαισθήσεις και 
συντηρεί φρούδες ελπίδες και άπιαστα όνειρα, που 
τα καλλιεργεί με συνέπεια και πείσμα η δεξιά και η 
ακροδεξιά στην Κύπρο και στην Ελλάδα. 

Όλα αυτά τα χρόνια η εκάστοτε τουρκική ελίτ, κα-
θώς και η τουρκοκυπριακή αντιδραστική δεξιά, κα-
ραδοκούν και εκμεταλλεύονται, με την αρωγή του 
Αγγλοαμερικανικού ιμπεριαλισμού, του ΝΑΤΟ και 
εκάστοτε τουρκικών κυβερνήσεων, τα συνεχή ολι-
σθήματα αλυτρωτισμού της ελληνοκυπριακής δεξιάς 

και προωθούν το δικό τους «όραμα» για επιβολή 
της διχοτόμησης της Κύπρου. 

Το μεγάλο θύμα αυτής της τραγελαφικής διαδικα-
σίας είναι ασφαλώς ο κυπριακός λαός στο σύνολό 
του, Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, οι οποίοι 
πληρώνουν διαχρονικά βαρύτατο τίμημα σε ανθρώ-

πινες και υλικές θυσίες.  
Στοχεύουμε να αποκαλύψουμε αλήθειες που η δε-

ξιά ενταφίασε για ολόκληρες δεκαετίες, παραχαράσ-
σοντας τη σύγχρονη ιστορία της πατρίδας και του 
λαού μας. Αποκαλύπτονται αλήθειες που καίνε και 
πονάνε, πράγματα που θεωρώ απαραίτητα να γνω-
ρίζει και να παραδεχτεί η κοινωνία μας, αν κάποτε 
θα καταφέρουμε να λυτρώσουμε τον τόπο και το λαό 
μας.  Θεωρώ ότι η αποκάλυψη της αλήθειας μπορεί 
να λειτουργήσει ως φάρος για τη νέα γενιά, που δεν 
έζησε τα γεγονότα όταν αυτά διαδραματίζονταν. Είναι 
πιθανό το περιεχόμενο του βιβλίου να ξεσηκώσει 
θύελλα αντιδράσεων από διάφορους επηρεαζόμε-

νους, καθώς και από ΜΜΕ.  

Επειδή δεν είμαι ο άνθρωπος που θέλει να τα έχει 

καλά με όλους, θέτω και πάλιν το καλώς νοούμενο 

συμφέρον του τόπου, της εργατικής τάξης και του 

λαού πάνω από το κάθε τι. Καθοδηγητική πυξίδα 

για μένα ήταν και παραμένει η αποκατάσταση της 

ιστορικής αλήθειας, ανεξαρτήτως τιμήματος. Κριτής 

ΟΛΩΝ είναι ο λαός. Ο Χριστόφιας δεν αποτελεί εξαί-

ρεση. Εκείνο που ζητώ από τον απλό άνθρωπο και 

ιδιαίτερα τον εργάτη, τον αγρότη, αλλά και τον εργάτη 

του πνεύματος, τον οποίο σεμνύνομαι ότι υπηρέτησα 

με συνέπεια για μισό αιώνα και βάλε, προσφέροντας 

το είναι μου, είναι να με κρίνει αυστηρά μεν, αλλά με 

αντικειμενικότητα. 

Εμείς της Αριστεράς - και όχι μόνο - πρέπει να 

αποβάλουμε το προπέτασμα καπνού που μας έριξαν 

στα μάτια οι αντίπαλοί μας θολώνοντας μυαλά και 

να αποδώσουμε με καθαρό μυαλό «τα του Καίσαρος 

τω Καίσαρι και τα του λαού τω λαώ». 

Οι Κύπριοι του Ηνωμένου Βασιλείου, τίμησαν τον 

Δημήτρη, καθώς, δεν ήταν λίγοι όσοι μπήκαν στο 

αεροπλάνο για να παρευρεθούν στην κηδεία του στη 

Λευκωσία. Ήθελαν να είναι εκεί την ώρα του ύστατου 

χαίρε. Όπως μας είπαν, αύτο θα έκανε και ο ίδιος.  

Τον τίμησαν επίσης με τα χιλιάδες μηνύματα στα 

βιβλία συλλυπητηρίων που ανοίχθηκαν στο Κυ-

πριακό Κοινοτικό Κέντρο για λογαριασμό του ΑΚΕΛ 

Βρετανίας και στην Υπάτη Αρμοστεία, τα οποία θα 

παραμείνουν μέχρι και την Παρασκευή. Η μέχρι στι-

γμής ανταπόκριση, κάτι παραπάνω από συγκινητική, 

ενώ, κόμματα και οργανώσεις απέστειλαν συλλυπη-

τήρια μηνύματα στα γραφεία του κόμματος που υπη-

ρέτησε πιστά, σχεδόν ολόκληρη τη ζωή του. 

Στο Καλό Σύντροφε και από εμάς. Έφυγες, αλλά 

οι παρακαταθήκες σου θα αποτελούν για μας, το 

φάρο για συνέχιση του αγώνα...

«Πάω τζει κάτω που με αγαπούν...»
Η ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΗΣΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΗΓΕΤΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΙΣΤΟ ΦΙΛΟ - ΣΥΝΤΡΟΦΟ
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Το τελευταίο αντίο 
στον Άνθρωπο που αγάπησε 

τους ανθρώπους

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΟ Δ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΟΥ ΕΣΠΕΥΣΑΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Της Μαρίας Φράγκου 
 
Βουβό, θλιμμένο, αργόσυρτο ποτάμι το ανθρω-

πομάνι που συνέρρεε στο οίκημα της ΠΕΟ από νω-
ρίς το πρωί μέχρι τις 3:00 το απόγευμα, προχθές, 
μέσα στην κάψα του καλοκαιριού. 

Ένα παρατεταμένο χειροκρότημα, όταν φτάνει το 
αυτοκίνητο με το φέρετρο του Δημήτρη Χριστόφια. 
Η Έλση, η Μαριάννα, η Χριστίνα, ο Χρίστος πάνε 
κοντά στον άνθρωπό τους, αυτόν που έκανε όλους 
τους ανθρώπους οικογένειά του, που πόνεσε με τον 
πόνο τους που χάρηκε με τη χαρά τους. 

Μάτια δακρυσμένα, καρδιές σφιγμένες. Ένα κόκ-
κινο γαρύφαλλο, μια χούφτα χώμα από το Δίκωμο, 
μια αγάπη απέραντη… 

Η Κύπρος κήδευσε τον ηγέτη της. Ο λαός είπε το 
ύστατο χαίρε σε αυτόν που μέχρι την τελευταία του 
πνοή πάλευε για το δίκαιο και την κοινωνική δικαιο-
σύνη, οραματιζόταν την Κύπρο της ειρήνης, κοινής 
πατρίδας των παιδιών της και γι’ αυτό αγωνίστηκε 
και πάλεψε από κάθε αξίωμα που ο λαός τον έταξε 
να υπηρετήσει. 

Ανάμεσα στις εκατοντάδες, τις χιλιάδες που περ-
νούν μπροστά από το φέρετρο για να αποχαιρετή-
σουν τον Δημήτρη Χριστόφια, δεν ξεχωρίζεις ποια 
είναι η Ελένη και ποια η Νικγκιούν. Ποιος είναι ο 
Γιάννης και ποιος ο Μεχμέτ. Ο Δημήτρης Χριστόφιας, 
έτσι κι αλλιώς, δεν ξεχώριζε Ε/κ και Τ/κ, Αρμένηδες, 
Μαρωνίτες και Λατίνους. Για τον Δημήτρη Χριστόφια 
ήταν όλα παιδιά της ίδιας γης. Και τους αγκάλιαζε 
όλους με την ίδια αγάπη και την ίδια θέρμη. 

Χιλιάδες πολίτες είπαν το τελευταίο αντίο στον Άν-
θρωπο που αγάπησε τους ανθρώπους και αγωνί-
στηκε για προκοπή και ευημερία του τόπου. 

Άνθρωποι κάθε ηλικίας περιμένουν υπομονετικά 
στη σειρά για να αποχαιρετήσουν αυτόν που τους 
έδωσε πίσω την περηφάνια τους, αυτόν που διέλυσε 
μύθους και έσπασε ταμπού, που έβαλε την Αριστερά 
ψηλά στο βάθρο που της ανήκει, μετά τις διώξεις, 
τους κατατρεγμούς και τις απαγορεύσεις. 

Ο 60χρονος με το αναπηρικό καροτσάκι δεν δια-
μαρτύρεται για τη ζέστη, ούτε ζητά προτεραιότητα 
να περάσει μπροστά. Περιμένει καρτερικά για να 
ενώσει το κλάμα του με το κλάμα των χιλιάδων… 

Η ηλικιωμένη κυρία κάνει αέρα με τη βεντάλια της, 
ακουμπά στα εκθέματα του μουσείου της ΠΕΟ και 
περιμένει να δει για τελευταία φορά αυτόν που πά-
σκισε για τα γηρατειά της δίνοντάς της το μικρό τσε-
κούδι, αν και ήρθαν οι επόμενοι για να της το κό-
ψουν, γιατί «δυσχέραινε» τα κρατικά ταμεία… 

Ο στρατιώτης με τα ρούχα παραλλαγής ήρθε στο 
σύντομο χρόνο της εξόδου του από το στρατόπεδο, 
να πει αντίο στον ηγέτη που πάλεψε για την Κύπρο. 

Αυτή την αγάπη που ο Δημήτρης Χριστόφιας πρό-
σφερε απλόχερα, ο κόσμος θέλει να του την επι-
στρέψει πίσω. Και να του πει ένα μεγάλο ευχαριστώ 
για αυτά που έκανε, για αυτά που άφησε παρακα-
ταθήκη, γιατί η σπορά του έπιασε και χιλιάδες θα 
συνεχίσουν τον αγώνα του. Όλοι αυτοί που έφθασαν 
στη Λευκωσία από τη μια άκρη της Κύπρου έως 
την άλλη για να τιμήσουν τον Δημήτρη Χριστόφια, 
θέλουν και να συμπαρασταθούν στην οικογένειά 
του, σε αυτούς που πρέπει να μάθουν να ζουν, πια, 
χωρίς τον αγαπημένο τους…  

Τιμητική φρουρά  
Σύντροφοι του Δημήτρη Χριστόφια από την Κε-

ντρική Επιτροπή, το Πολιτικό Γραφείο, την Κεντρική 
Γραμματεία του ΑΚΕΛ, από τις επαρχιακές επιτρο-
πές, επώνυμοι και ανώνυμοι θα σταθούν δίπλα από 

το φέρετρό του, τιμητική φρουρά. 
Και η φρουρά του από τα χρόνια της ηγεσίας στο 

ΑΚΕΛ, στην προεδρία της Βουλής, στην προεδρία 
της Δημοκρατίας, θα περιφρουρήσουν για στερνή 
φορά αυτόν με τον οποίο έζησαν ώρες και μέρες, 
μήνες και χρόνια. Που μοιράστηκαν μαζί του το γιορ-
τινό τραπέζι, την ώρα της βάρδιας και μακριά από 
το σπίτι τους. Και τα παιδιά αυτά έχουν το θλιβερό 
προνόμιο να σηκώσουν το φέρετρό του, να το υπο-
βαστάζουν μέχρι την τελευταία κατοικία. Να περι-
φρουρήσουν τον δικό τους Δημήτρη στο στερνό του 
ταξίδι.  

Τα συλλυπητήρια των Παλαιστινίων  
Με έναν αλλιώτικο τρόπο εξέφρασαν τη λύπη και 

τα συλλυπητήριά τους οι Παλαιστίνιοι της Κύπρου. 
Ντυμένοι με τις παραδοσιακές τους στολές, ήρθαν 
να τιμήσουν «έναν από τους μεγαλύτερους υπερα-
σπιστές της Παλαιστίνης, του παλαιστινιακού ζητή-
ματος και του αγώνα των Παλαιστινίων». Και την 
ίδια ώρα να συλλυπηθούν την οικογένεια του εκλι-
πόντος, ευχόμενοι «δύναμη» και «κουράγιο».  

Στο καλό ΣΥΝΤΡΟΦΕ  
Με δάκρυα στα μάτια, με βουβό κλάμα αλλά και 

με ένα παρατεταμένο χειροκρότημα που εναλλασ-
σόταν με το σύνθημα ΑΚΕΛ-ΑΚΕΛ-ΑΚΕΛ οδήγησαν 
τον Δημήτρη Χριστόφια στην τελευταία του κατοικία 
εκατοντάδες σύντροφοι και φίλοι του Ανθρώπου και 
εκτιμητές της δράσης του. Όσοι αγωνίστηκαν στα 
μετερίζια της Αριστεράς, αλλά και όσοι εκτίμησαν το 
έργο του, αντιλαμβάνονταν πως δεν αποχαιρετού-

σαν μόνο έναν άνθρωπο, αλλά και ένα σημαντικό 
κεφάλαιο από τη δική τους ζωή και τους δικούς τους 
αγώνες. Ο Άνθρωπος Δημήτρης Χριστόφιας κατά-
φερε να γίνει σύμβολο για την Αριστερά και για τον 
κόσμο της.  

Με αυτά τα συναισθήματα ήδη πριν από τις τρεις 
το μεσημέρι εκατοντάδες ΕΔΟΝίτισσες και ΕΔΟΝίτες 
άρχισαν να μαζεύονται στη συμβολή της οδού Ελαι-
ώνων και Σταδίου στον Στρόβολο, όπου και θα συ-
νόδευαν τη σορό του Δημήτρη Χριστόφια. Νέοι που 
τον γνώρισαν ως ηγέτη του κόμματός τους ή ως 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά και παιδιά που δεν 
είχαν την ευκαιρία παρά να συλλάβουν το βάρος 
της ιστορίας του Ανθρώπου, έφθαναν από διάφορες 

πόλεις της Κύπρου για να πουν το ύστατο χαίρε 
στον Δ. Χριστόφια. Με αυτό τον τρόπο διάλεξε να 
τον τιμήσει η ΕΔΟΝ, η Οργάνωση της οποίας διετέ-
λεσε Γενικός Γραμματέας για χρόνια και της οποίας 
την έγνοια είχε (φροντίζοντας πάντα να ενημερώνε-
ται) μέχρι και το τέλος της ζωής του. Του ΕΔΟΝίτικου 
μπλοκ προπορευόταν πανό στο οποίο αναγραφόταν 
«Στο καλό ΣΥΝΤΡΟΦΕ. Ευχαριστούμε για όλα. Η 
ζωή και η δράση σου, φάρος και καθοδηγητής μας». 

Μαζί με τη νεολαία κατέφθανε συνεχώς πλήθος 
κόσμου, το οποίο συνόδευσε τη σορό μέχρι και την 
εκκλησία. Η σορός του βετεράνου ηγέτη της Αρι-
στεράς μεταφέρθηκε σε κιλλίβαντα υπό τους ήχους 
της φιλαρμονικής της Εθνικής Φρουράς μέχρι και 
το προαύλιο του Ιερού Ναού της του Θεού Σοφίας. 
Ωστόσο, ιδιαίτερο τόνο έδιναν οι συγκινημένες φω-
νές των ΕΔΟΝιτών που τραγουδούσαν Θεοδωράκη 
και Ελύτη. Με στίχους από το «Ένα το χελιδόνι» και 
της «Δικαιοσύνης ήλιε νοητέ» ήθελαν να αποχαιρε-
τήσουν τον Δημήτρη με τον δικό τους τρόπο. 

Καθώς η πομπή έφθασε στην εκκλησία, τον εκλι-
πόντα υποδέχθηκε πλήθος κόσμου, το οποίο ξέ-
σπασε σε χειροκροτήματα. Όταν τα μέλη της προ-
σωπικής φρουράς του τέως Προέδρου σήκωσαν το 
φέρετρο για μεταφορά του εντός του ναού, η αγάπη 
του κόσμου εκδηλώθηκε με την αυθόρμητη αναφώ-
νηση των συνθημάτων «και τώρα και πάντα ΑΚΕΛ» 
και «ΑΚΕΛ, το κόμμα σου ΑΚΕΛ». 

Λίγο πριν από τις 16:00 η οικογένεια του Δ. Χρι-
στόφια άρχισε να δέχεται συλλυπητήρια εντός της 
εκκλησίας, καθώς κατέφθαναν επίσημοι. Δεκτός με 
παρατεταμένα χειροκροτήματα έγινε ο ΓΓ του ΚΚΕ, 
Δημήτρης Κουτσούμπας, ενώ ακολούθως έφτασε 
με λεωφορείο στην εκκλησία σύσσωμο το Υπουρ-
γικό Συμβούλιο. 

Στην ακολουθία παρίσταντο ο Πρόεδρος της Βου-
λής, πρέσβεις, επικεφαλής διπλωματικών αποστο-
λών στην Κύπρο, η Ειδική Αντιπρόσωπος του ΓΓ 
του ΟΗΕ στην Κύπρο Ελίζαμπεθ Σπέχαρ, αρχηγοί 
ε/κ και τ/κ κομμάτων, πρώην και νυν βουλευτές, 
υπουργοί της κυβέρνησης Χριστόφια, αλλά και στε-
λέχη του ΑΚΕΛ και του Λαϊκού Κινήματος. Το «πα-
ρών» έδωσαν αντιπροσωπείες από κόμματα της 
Ελλάδας και του εξωτερικού, από την ομάδα της 
Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς στο Ευρωκοινο-
βούλιο, ανάμεσα σε άλλους. Τέλος, στην κηδεία κα-
τέφθασαν ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Αλέξης 
Τσίπρας και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας Νίκος Αναστασιάδης. 

Της εξοδίου ακολουθίας προέστη ο Μητροπολίτης 
Κύκκου Νικηφόρος, ενώ μετά τους επικήδειους ακο-
λούθησε κατάθεση στεφάνων.
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«Φεύγεις όπως ήρθες, με τα χέρια καθαρά»
«ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΥΣΤΡΑΣ ΘΑ ΤΟ ΕΧΟΥΜΕ ΤΙΜΗ ΜΑΣ ΤΖΙΑΙ ΚΑΜΑΡΙ ΜΑΣ» ΕΙΠΕ ΣΤΗ ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΙΑ Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ

«Φεύγεις όπως ήρθες. Με τα χέρια καθαρά. Έντι-
μος, αξιοπρεπής και ακέραιος ως το τέλος. Με το 
μέτωπο ψηλά. Γιατί σαν κομμουνιστής και σαν άν-
θρωπος έκαμες το καθήκον σου», ανέφερε στον 
επικήδειο εκ μέρους της οικογένειας ο γιος του Δη-
μήτρη και Γενικός Γραμματέας της ΕΔΟΝ, Χρίστος 
Χριστόφιας. 

«Κλαίνε για σένα σήμερα όλοι αυτοί που τίμησες 
όσο ζούσες. Οι σύντροφοί σου, οι καρντάσιηες σου, 
οι γιολντάσιηες σου, οι εργάτες πάνω στις σκαλω-
σιές, οι αρκάτες, οι τεχνίτες, οι υπάλληλοι, οι φοιτητές, 
οι μαθητές, οι κουρασμένοι της δουλειάς, ο κόσμος 
της δουλειάς. Οι άνθρωποι των Τεχνών, των Γραμ-
μάτων, του Πολιτισμού. Οι απλοί και ταπεινοί κλαίνε 
για σένα», ανέφερε βουρκωμένος ο Χρίστος. 

Ο Χ. Χριστόφιας αναφέρθηκε στα προβλήματα 
υγείας που αντιμετώπιζε ο Δημήτρης παλικαρίσια, 
με τη μητέρα του στο πλευρό του. «Να πας στο 
καλό και να μείνεις ήσυχος. Αφήνεις πίσω σου, σαν 
καλός ζευγάς, χιλιάδες. Εμείς, τα παιδιά σου, θα 
κουβαλούμε πάντοτε μαζί μας το επίθετό σου. Αλλά 
θα ξέρουμε ότι αυτό δεν σημαίνει τίποτε αν δεν τι-
μούμε το όνομα που αφήνεις πίσω σου. Ο Δημήτρης 
του αγώνα για την Κύπρο, για το Κόμμα, για τους 
εργαζόμενους, για τη νεολαία, για το λαό, για τον 
πολιτισμό, για την ειρήνη, για την αδελφοσύνη», 
είπε. 

Αναφερόμενος στον ρόλο του Δ. Χριστόφια ως 
πατέρα, είπε πως δεν επέβαλλε, αλλά έκανε τα παι-
διά του να πιστέψουν σε ιδανικά. «Ήσουν αυτός 
που, μαζί με τη μάνα μας, μας έμαθες πρώτα και 
πάνω απ’ όλα να είμαστε άνθρωποι. Μας έμαθες 
να δίνουμε, όχι να αρπάζουμε. Μας έμαθες να αγα-
πούμε, όχι να χρησιμοποιούμε. Μας έμαθες να κοι-
τάζουμε τίμια κατευθείαν στα μάτια τους ανθρώπους, 
ούτε ψηλά ούτε χαμηλά», είπε. Τόνισε ακόμη πως 
παρά τις υποχρεώσεις, στον χρόνο που έβρισκε για 
τα παιδιά του έβρισκε διάθεση όχι μόνο να μιλά, 
αλλά και τα ακούει». «Μας δίδαξες την αγάπη, γιατί 
ήξερες και εσύ ο ίδιος να αγαπάς. Αγαπούσες τους 
ανθρώπους, τη ζωή, αγαπούσες τη φύση», είπε, 
θυμίζοντας σε εκατοντάδες ΑΚΕΛιστές τον άνθρωπο 

Χριστόφια που φρόντιζε το περβόλι του και άνοιγε 
στον κόσμο το σπίτι του. 

Αναφερόμενος στα χρόνια του 1974, ο Χρίστος 
είπε: «Έφυγες από το Δίκωμο τη μέρα του πραξικο-
πήματος με τη μάνα μας, με τα ρούχα που φορού-
σατε και τη Μαριάννα 40 ημερών μωρό. Και μόνο 

κοίταξες κατάματα αυτούς που σας σταμάτησαν με 
τα καλάσνικωφ. Τους κοίταξες κατάματα και αυτοί 

κατέβασαν τα όπλα. Ο ίδιος μάς εκμυστηρεύτηκες 
ότι χρόνια αργότερα ένας από αυτούς στάθηκε 
μπροστά σου και με δάκρυα στα μάτια σε ρώτησε: 
“Θα με συγχωρέσεις ποτέ;” Και εσύ τον φίλησες και 
του είπες: “Μακάρι να το έκαμναν όλοι τούτο που 
κάμνεις εσύ τωρά”». 

«Αυτός ήσουν παπά μας», είπε περήφανος ο Χρί-
στος, «ένας άνθρωπος λεβέντης, που δεν υποχω-

ρούσε, που δεν λύγιζε. Ένας άνθρωπος που ήξερε 
να αγαπά και να συγχωρεί. Η τιμιότητά σου ήταν 
αγκάθι για πολλούς. Για εμάς είναι η περηφάνια 
μας». Θύμισε ακόμη την έγνοια του για τη νεολαία 
και την ΕΔΟΝ. 

Αγαπούσε πολύ και βαθιά την Κύπρο και τους 
ανθρώπους της ο Δημήτρης. Το σύνθημα «οι Τούρ-
κοι της Κύπρου δεν είναι εχθροί μας, οι Τούρκοι της 
Κύπρου είναι αδερφοί μας» ήταν για εκείνον ευαγ-
γέλιο, τόνισε ο Χρίστος. «Έφυγες με τον καημό της 
μοιρασμένης μας πατρίδας. Ο καημός σου είναι ο 
όρκος μας. Θα συνεχίσουμε κάθε ώρα, κάθε μέρα 
να παλεύουμε όλο και πιο πολύ, όλο και πιο πολλοί, 
για να ενώσουμε τον τόπο μας και τον λαό μας. Να 
είσαι βέβαιος», υποσχέθηκε, και μαζί με αυτόν χι-
λιάδες. 

«Συγκινήσουν εύκολα, δάκρυζες συχνά. Αυτό 
υποδείκνυαν πολλοί ειρωνικά. Είναι αλήθεια. Βούρ-
κωνες όταν θυμόσουν τους παλιούς συντρόφους. 
Τον Εζεκία, τον Πουμπουρή, τον Κουρτελλάρη, τον 
Κατσούρα, τον Δημητριάδη. Όταν μιλούσες για τον 
Χαρίλαο Φλωράκη. Όταν αναφερόσουν στον Οζ-
γκιέρ Οζγκιούρ. Όταν θυμόσουν εκείνη τη συναυλία 
με τη Μαρία Δημητριάδη. Όταν άκουγες τη φωνή 
του Καζαντζίδη στο “να σου δώσω μια να σπάσεις, 
αχ βρε κόσμε γυάλινε”. Όταν μιλούσες για τη Σοβιε-
τική Ένωση. Για τον σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Όταν 
άκουγες Ρίτσο, Ναζίμ Χικμέτ, Λειβαδίτη, Ανθία, Πιε-
ρίδη και Λιασίδη. Όταν συναντούσες ανθρώπους 
και σου έλεγαν τα προβλήματά τους. Όταν άκουγες 
τα παιδιά σου να τραγουδούν στα οικογενειακά τρα-
πέζια. Όταν έβλεπες τα εγγόνια σου να κάνουν τα 
πρώτα τους βήματα. Δάκρυζες, παπά μας, γιατί πα-
ρέμεινες άνθρωπος, καλοσυνάτος και ευαίσθητος. 
Αυτή είναι η πιο μεγάλη κληρονομιά που μας αφή-
νεις. Να πας στο καλό παπά μας. Να ξεκουραστείς 
και να ησυχάσεις. Εμείς, τα εγγόνια της πλύστρας, 
θα το έχουμε τιμή μας τζιαι καμάρι μας. Εμείς θα μι-
λούμε πάντα περήφανα για το πώς η ανάγκη έγινε 
η Ιστορία. Και δεν θα αφήσουμε την Ιστορία να γίνει 
σιωπή. Και τώρα, και πάντα», κατέληξε.

«Ένας στο χώμα, χιλιάδες στον αγώνα»
Πλήθος κόσμου συνόδευσε τον Δημήτρη Χριστόφια 

στην τελευταία του κατοικία. Μάλιστα, εκατοντάδες ήταν 
οι Κύπριοι της διασποράς, που έσπευσαν στην Κύπρο 
από όλες τις γωνιές του πλανήτη, για το στερνό αντίο 
στον άνθρωπο και ηγέτη, Δημήτρη Χριστόφια. Όλοι, 
αψήφησαν τις ιδιαίτερα ψηλές θερμοκρασίες που ως 
γνωστό ανάγκασαν τις κρατικές υπηρεσίες να εκδόσουν 
μάλιστα σχετική προειδοποίηση.  

Το κλίμα στο κοιμητήριο ήταν ιδιαίτερα βαρύ, ωστόσο 
η ταφή τού τέως Γενικού Γραμματέα του κόμματος και 
τέως Προέδρου της Δημοκρατίας εξελίχθηκε σε συλλα-
λητήριο. Αρκετές εκατοντάδες συντρόφων και φίλων κα-
τέκλυσαν το κοιμητήριο Μακεδονίτισσας, κρατώντας 
υψωμένες σημαίες της Κύπρου, του ΑΚΕΛ και της 
ΕΔΟΝ. Πλείστοι εξ αυτών ήταν νέοι ΕΔΟΝίτες, οι οποίοι 
μέσα από τα συνθήματά τους έδωσαν παλμό. Παλμό 

αντάξιο της ζωής και του έργου του Δημήτρη Χριστόφια. 
Το σύνθημα που κυριάρχησε, θέλοντας να τονιστεί 

πως η παρακαταθήκη που άφησε ο Δημήτρης Χριστό-
φιας δεν θα πάει χαμένη, αφού θα εμπνέει συνεχώς νέ-
ους ανθρώπους, ήταν «Ένας στο χώμα, χιλιάδες στον 
αγώνα». 

Ένα άλλο σύνθημα το οποίο αναφώνησε ο κόσμος 
ήταν το «Και τώρα και πάντα ΑΚΕΛ, ΑΚΕΛ, ΑΚΕΛ». 

Η «Τρίτη Διεθνής» και ο «Ύμνος του ΑΚΕΛ» ολοκλή-
ρωσαν το αντίο των ΑΚΕΛιστών, οι οποίοι με υψωμένες 
τις γροθιές και παρατεταμένο χειροκρότημα αποχαιρέ-
τησαν έναν ακριβό σύντροφο. 

Μετά τον ενταφιασμό ρίφθηκαν τρεις αποχαιρετιστή-
ριες βολές από απόσπασμα της Εθνικής Φρουράς και 
παραδόθηκε η σημαία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη 
σύζυγο του Δημήτρη, Έλση Χριστόφια.
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«Χιλιάδες θα συνεχίσουμε τον αγώνα σου»
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΑΚΕΛ: ΤΟΝ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΔΙΚΑΙΩΣΕΙ ΤΟ ΔΑΚΡΥ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΤΟΝ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΟΥΝ

«Ο Δημήτρης Χριστόφιας, ο σύντροφος Δημήτρης, ο Δημήτρης μας, έκανε το 
σπουδαιότερο. Πόνεσε μαζί με τον κόσμο. Ονειρεύτηκε μαζί με τον κόσμο. Πάλεψε 
μαζί του. Έδωσε μάχες, κέρδισε, έχασε, ξανασηκώθηκε, στάθηκε μπροστά, σήκωσε 
ψηλά τη σημαία της Κύπρου, τη σημαία του ΑΚΕΛ», ανέφερε φανερά συγκινημένος 
στον επικήδειο λόγο του ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ. 
«Σήκωσε ψηλά το λάβαρο του σοσιαλισμού, του μαρξισμού-λενινισμού και του προ-
λεταριακού διεθνισμού και έμεινε πιστός στα ιδανικά αυτά μέχρι το τέλος», τόνισε. 

Αναφερόμενος στην παιδική του ηλικία, θύμισε πως ο Δημήτρης του Χριστοφή 
και της Αννούς πάντα περηφανευόταν πως έζησε φτωχικά μεν, ευτυχισμένα δε παι-
δικά χρόνια. Θύμισε ακόμη πως από μικρός εργάστηκε ψήνοντας καφέδες στο 
μπουφέ της συντεχνίας και κυκλοφορούσε από σπίτι σε σπίτι τη «Χαραυγή», «αφού 
πρώτα την διάβαζε από την πρώτη μέχρι την τελευταία λέξη». Στη συνέχεια ανα-
φέρθηκε στο πώς οργανώθηκε στην ταξική πάλη από τα μαθητικά του χρόνια, που 
τον οδήγησε το καλοκαίρι του 1964 σε ηλικία 18 ετών να γίνει μέλος του ΑΚΕΛ, της 
ΠΕΟ και της ΕΔΟΝ. Αναφέρθηκε ακόμη και στο σημείο-στροφή στη ζωή του, όταν 
ο αείμνηστος Εζ. Παπαϊωάννου ξεχώρισε τα χαρίσματα του νεαρού Δ. Χριστόφια. 

Μίλησε για την οικογένειά του λέγοντας πως «στη Μόσχα γνώρισε και την Ελισάβετ, 
τη βασίλισσα της καρδιάς του, όπως συνήθιζε να λέει, με την οποία απέκτησαν τρία 
παιδιά, τη Μαριάννα, τη Χριστίνα και τον Χρίστο. Ο Δημήτρης ήταν πάντα πολύ πε-
ρήφανος για τα παιδιά του. Ήταν περήφανος που τα έβλεπε να μεγαλώνουν βαδί-
ζοντας στις γραμμές των ιδανικών που ενέπνευσαν και τον ίδιο». 

Για την ανάληψη του βάρους της ηγεσίας του ΑΚΕΛ, ο Α. Κυπριανού είπε πως ο 
Χριστόφιας το σήκωσε έντιμα, με αυτοπεποίθηση, αξιοπρέπεια και απόλυτη επιτυχία. 
«Τα καταφέραμε γιατί σταθήκαμε δίπλα στον ξωμάχο, στον μεροκαματιάρη, δίπλα 
στον γραφιά και στον δάσκαλο. Σταθήκαμε δίπλα τους σαν συναγωνιστές και σύ-
ντροφοι, ποτέ σαν από καθέδρας καθηγητές», ήταν τα λόγια του Δημήτρη Χριστόφια 
στα οποία στάθηκε ο Άντρος Κυπριανού, ο οποίος τόνισε πως «δίδαξε σε όλους 
μας να ξεπερνάμε τους εαυτούς μας και να δουλεύουμε όπως αυτός νύχτα-μέρα». 
Σύμφωνα με τον Α. Κυπριανού, η εκλογή του Δ. Χριστόφια στην προεδρία της 
Βουλής και έπειτα στην προεδρία της Δημοκρατίας δεν ήταν τυχαία. 

Αναφερόμενος στα ιστορικά χαρακτηριστικά της διακυβέρνησης Χριστόφια, ιδιαί-
τερα στο Κυπριακό, τόνισε πως οι συγκλίσεις της περιόδου αυτής «ήταν προτάσεις 
που έδιναν προοπτική στη συνύπαρξη Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων στο 
κοινό τους σπίτι: την Κυπριακή Δημοκρατία». «Η επαναπροσέγγιση του λαού μας, 
η επανένωση του τόπου μας ήταν η καθημερινή δουλειά και το μεγάλο όραμα που 
υπηρέτησε ο Δημήτρης με όλες του τις δυνάμεις μέχρι το τέλος», θύμισε. 

«Ο Δημήτρης Χριστόφιας δεν ήταν ο Δημήτρης μόνο των Ελληνοκυπρίων. Ήταν 
ολόκληρου του κυπριακού λαού», υπογράμμισε. Μάλιστα, είπε πως αυτό το κέρδισε 
γιατί τόλμησε: «Τόλμησε να πει αλήθειες που για πρώτη φορά λέγονταν από το 
στόμα Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είπε ότι η Κύπρος κρύβει στα σπλά-
χνα της λείψανα ανθρώπων και από τις δύο κοινότητες, θυμάτων ενός τυφλού εθνι-
κισμού. Ως Γ.Γ. του ΑΚΕΛ αλλά και αργότερα ως Πρόεδρος της Κ.Δ. τόλμησε να μι-
λήσει και να καταδικάσει τα εγκλήματα όχι μόνο της Τουρκίας και της ΤΜΤ αλλά και 
της ελληνοκυπριακής φασιστικής δεξιάς σε βάρος Τουρκοκύπριων αμάχων. Είπε 
ότι για να προχωρήσει η Κύπρος μπροστά πρέπει να ξεπεράσει την εθνοτική αντι-
παράθεση Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων». 

Αναφερόμενος στην εσωτερική διακυβέρνηση της Προεδρίας Χριστόφια, παρά 
τις επιθέσεις υπάρχει στον απολογισμό του ένα έργο αναμφισβήτητο. Αναφέρθηκε 
στον διεθνισμό του Χριστόφια αλλά και στον σεβασμό που προκαλούσε ακόμη και 
σε ιδεολογικά διαφωνούντες ξένους συνομιλητές του. «Την εκτίμηση στο πρόσωπό 
του την εισπράξαμε μύριες τόσες φορές, είτε στα Ηνωμένα Έθνη, είτε στην Ευρώπη, 
είτε στη Ρωσία, είτε στην Κίνα», ανέφερε. 

Παρατεταμένα χειροκροτήματα ανάγκασαν τον φανερά συγκινημένο Άντρο Κυ-
πριανού να κάνει παύση στον επικήδειο, όταν είπε πως ο Δημήτρης Χριστόφιας πο-
λεμήθηκε και λοιδορήθηκε όσο κανένας άλλος και ιδιαίτερα όταν πρόσθεσε πως: 
«Δεν περιμένουμε από κανέναν από όσους του φέρθηκαν ανέντιμα και ανήθικα να 
τον δικαιώσουν. Έχει ήδη δικαιωθεί. Τον έχει ήδη δικαιώσει το δάκρυ με το οποίο 
τον αποχαιρετούν σήμερα αυτοί, στους οποίους αφιέρωσε όλο του το είναι: οι απλοί 
άνθρωποι, οι απόμαχοι της ζωής, οι εργάτες του μυαλού, της πένας, των χεριών». 

«Να πας στο καλό, Δημήτρη. Πάλεψες, πρόσφερες, δάκρυσες, μάτωσες, νίκησες, 
κράτησες ψηλά τα λάβαρα, μας έδωσες το καλύτερο παράδειγμα. 

Χιλιάδες θα συνεχίσουμε τον αγώνα σου. Αθάνατος», κατέληξε συγκινημένος ο 
Άντρος Κυπριανού.
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Τα ειλικρινή συλλυπητήρια 
στην οικογένεια του τέως Προ-
έδρου της Δημοκρατίας Δημή-
τρη Χριστόφια, εξέφρασαν στο 
Βιβλίο Συλλυπητηρίων οι ηγε-
σίες των κομμάτων ΔΗΣΥ, 
ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, και Συμμαχία 
Πολιτών. 

Στο Βιβλίο Συλλυπητηρίων, 
η ομάδα του ΔΗΣΥ αποτελού-
μενη από τον Αναπληρωτή 
Πρόεδρο Λευτέρη Χριστοφό-
ρου, τους Αντιπροέδρους 
Γιώργο Γεωργίου και Νίκο 
Νουρή, τον Κοινοβουλευτικό 
Εκπρόσωπο Νίκο Τορναρίτη 
και τον Εκπρόσωπο Τύπου 
Δημήτρη Δημητρίου, έγραψε 
πως "με σεβασμό και εκτίμηση 
στην πολιτική παρουσία και 
πορεία του Δημήτρη Χριστόφια 
στον τόπο και σημειώνοντας 
τον ανθρώπινο του χαρα-
κτήρα, την τιμιότητα που τον 
διέκρινε και την αγάπη του για 
τον απλό άνθρωπο, ο Πρό-
εδρος, η ηγεσία και τα στελέχη 
του ΔΗΣΥ εκφράζουμε τα ειλι-
κρινή συλλυπητήρια στην οι-
κογένεια, τους οικείους και την 
πολιτική οικογένεια του ΑΚΕΛ". 

Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Ν. 
Παπαδόπουλος, έγραψε ότι ο 
Δημήτρης Χριστόφιας υπηρέ-
τησε την Κυπριακή Δημοκρα-
τία, το ΑΚΕΛ και τον κυπριακό 
λαό από κάθε αξίωμα με το 
οποίο τιμήθηκε, με ειλικρίνεια 
και αφοσίωση. "Ειλικρινή συλ-
λυπητήρια στο ΑΚΕΛ και στην 
οικογένεια του για τον αδόκητο 
χαμό του", έγραψε. 

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μα-
ρίνος Σιζόπουλος, έγραψε ότι 
"με βαθιά εκτίμηση και θλίψη 
εκ μέρους του Κ.Σ ΕΔΕΚ και 
του Σοσιαλιστικού Κινήματος 
της πατρίδας εκφράζω προς 
την οικογένεια του εκλιπόντος 
τέως ΓΓ του ΑΚΕΛ και Προ-
έδρου της Δημοκρατίας καθώς 
και στην ηγεσία του ΑΚΕΛ, τα 
ειλικρινή μου συλλυπητήρια". 

Ο Πρόεδρος της Συμμαχίας 
Πολιτών Γιώργος Λιλλήκας, 
έγραψε στο Βιβλίο ότι ο Δημή-
τρης Χριστόφιας "υπηρέτησε 
με συνέπεια και εργατικότητα 
για μια ζωή την Κύπρο, το λαό 
της και το ΑΚΕΛ. Ακόμα και 
στις πιο δύσκολες στιγμές, ο 
Δημήτρης Χριστόφιας παρέ-
μεινε σταθερά και αυστηρά 
προσηλωμένος στις ιδεολογι-
κές του αρχές και αξίες. 
'Εδωσε και έκανε ότι μπο-
ρούσε για να ανταποκριθεί στις 
απαιτήσεις των αξιωμάτων 
που υπηρέτησε αλλά κυρίως 
στις προσδοκίες του κόσμου 
του ΑΚΕΛ".

Οι ηγεσίες ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, 
ΕΔΕΚ, Συμμαχίας 

Πολιτών υπέγραψαν 
στο ΑΚΕΛ το Βιβλίο 

Συλλυπητηρίων Τ/κ συνδικαλιστές, βετεράνοι, πολιτικοί από όλα σχεδόν 
τα τ/κ πολιτικά κόμματα και απλοί άνθρωποι βρέθηκαν 
στο οίκημα της ΠΕΟ αλλά και στην εκκλησία της του Θεού 
Σοφίας για το στερνό αντίο, στέλλοντας τα δικά τους μη-
νύματα για τον Δημήτρη Χριστόφια, τον σύντροφο, τον 
συμπατριώτη και τον συναγωνιστή. Άλλοι τόσοι Τουρκο-
κύπριοι με τις αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης εξέφρασαν την εκτίμησή τους με συγκινητικά λό-
για. Το «παρών» του έδωσε, εκπροσωπώντας την τ/κ 
κοινότητα, ο εκπρόσωπος του Ακιντζί, Μπαρίς Μπουρτζιού. 
Στο Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας παρευρέθηκαν και κα-
τέθεσαν στεφάνι οι Μεχμέτ Αλί Ταλάτ, Τουφάν Ερχιουρμάν, 
Τζεμάλ Οζγιγίτ, Ιζετ Ιζτζιάν και Μουράτ Κανατλί.  

Hasan Felek, πρόεδρος του τ/κ συνδικάτου DEV-IS: 
«Είναι μια μέρα μεγάλης λύπης. Πολύ στενάχωρη μέρα. 

Έχουμε χάσει ένα άξιο τέκνο της εργατικής τάξης και ένα 
σημαντικό ηγέτη που ήθελε πάντα και ήταν αφοσιωμένος 
στη λύση του Κυπριακού. Είμαστε σήμερα εδώ γιατί θέ-
λουμε να τιμήσουμε τον Δημήτρη Χριστόφια, ο οποίος 
είναι κληρονόμος μιας ιστορίας πάρα πολύ πλούσιας σε 

αγώνες για να απαλυνθεί ο πόνος των Ε/κ, των Τ/κ, των 
Μαρωνιτών, των Αρμενίων, των Λατίνων. Τιμούμε σήμερα 
έναν άνθρωπο με πάρα πολύ πλούσια κληρονομιά στους 
κοινούς αγώνες Ε/κ και Τ/κ για επανένωση του τόπου. 

Εμείς, ως Κύπριοι, δεν πρόκειται να ξεχάσουμε την 

απλότητα, την ανθρωπιά, τη σεμνότητα, την ειλικρίνεια με 
την οποία ο σύντροφος Χριστόφιας μάς αντιμετώπιζε πά-
ντοτε. 

Μοιραζόμαστε τον πόνο με όλους τους συντρόφους και 
ευχόμαστε συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους οικείους 
του, αλλά και στο Λαϊκό Κίνημα της Κύπρου». 

Συγκίνηση προκάλεσαν οι Nilgün Ecvet Orhon και Fatma 
Kismir που βρέθηκαν στην κηδεία φέροντας μαζί τους 
χώμα από το Δίκωμο για τον Δημήτρη Χριστόφια. Η Nilgün 
Ecvet Orhon έγραψε σε ανάρτησή της συνοδευόμενη από 
τις φωτογραφίες των δύο γυναικών να κρατούν το δοχείο 
με το χώμα από το Δίκωμο: «Φέραμε χώμα από το χωριό 
που γεννήθηκες, από το Δίκωμο. Ήταν ιδέα της Fatma. 
Μετά την κηδεία θα το δώσουμε στην οικογένεια. Όταν το 
άκουσαν, χάρηκαν πολύ. Μπράβο Fatma». «Γεια σου 
Πρόεδρε. Δεν θα σε ξεχάσω». 

Η Τ/κ δημοσιογράφος Fatma Kismir εξήγησε γιατί έφερε 
χώμα από το Δίκωμο: «γιατί θα ήθελε να θαφτεί σε έναν 
επανενωμένο τόπο με ελαφρύ χώμα».

Τ/κύπριες έφεραν χώμα από τη γενέτειρά του Δίκωμο
ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥΣ ΕΞΕΦΡΑΣΑΝ ΠΟΛΛΟΙ Τ/Κ ΠΟΥ ΠΑΡΕΥΡΕΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΚΗΔΕΙΑ

Στη μνήμη του Δημήτρη Χριστόφια οφείλουμε να συνεχίσουμε να 
αγωνιζόμαστε για κοινωνική δικαιοσύνη και για την επίλυση του Κυ-
πριακού, ανέφερε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας. 

Ο κ. Τσίπρας, ο οποίος βρέθηκε στη Λευκωσία για να παραστεί 
στην κηδεία του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας και τέως ΓΓ του 
ΑΚΕΛ, μετέβη στα γραφεία του ΑΚΕΛ και συνοδευόμενος από τον ΓΓ 
του κόμματος Άντρο Κυπριανού, υπέγραψε στο βιβλίο συλλυπητηρίων 
που άνοιξε στο κόμμα. 

Σε δηλώσεις αμέσως μετά, ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι «είμαι σήμερα 
εδώ στην Κύπρο με μια δυσάρεστη αφορμή, για να αποτίσω φόρο τι-
μής σε ένα σπουδαίο τέκνο του λαϊκού κινήματος και του κυπριακού 
λαού, σε ένα σπουδαίο ηγέτη της κυπριακής Αριστεράς, σε έναν άν-
θρωπο που έδωσε τη ζωή του στον αγώνα για κοινωνική δικαιοσύνη 
και προκοπή, στον αγώνα για τη δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπρια-
κού για να μπορεί όλος ο κυπριακός λαός, Ελληνοκύπριοι και Τουρκο-
κύπριοι να ζουν ειρηνικά». 

«Στη μνήμη του Δημήτρη Χριστόφια οφείλουμε να συνεχίσουμε να 
αγωνιζόμαστε, να αγωνιζόμαστε για την κοινωνική δικαιοσύνη και την 
προκοπή, αλλά και για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος» 
συνέχισε. 

«Ο Δημήτρης Χριστόφιας δεν είναι πια ανάμεσά μας, αλλά η μνήμη 
του θα είναι πάντα ζωντανή στον αγώνα των αδικημένων, των κατα-
τρεγμένων, των αδύναμων, στον αγώνα για δικαιοσύνη και ζωή. Θα 
τον θυμόμαστε πάντα» κατέληξε ο Έλληνας Πρωθυπουργός.

«Οφείλουμε να συνεχίσουμε 
να αγωνιζόμαστε»

Αντιπροσωπεία του Κουμου-
νιστικού Κόμματος Ελλάδας, με 
επικεφαλής τον Γεν. Γραμματέα 
Δημήτρη Κουτσούμπα, έδωσε 
το παρών της στην κηδεία του 
τέως Προέδρου της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, Δ. Χριστόφια. 

Ο ΓΓ του ΚΚΕ κατέθεσε στε-
φάνι και στη μίλησε για τη γνω-
ριμία και τη φιλία που τον ένωσε 
με το Δ. Χριστόφια. «Βρισκόμα-
στε σήμερα εδώ για να αποχαι-
ρετήσουμε έναν επιφανή παρά-
γοντα, όχι μόνο της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, του κυπριακού 
λαού, αλλά έναν επιφανή πα-
ράγοντα της Ελλάδας, της Ευ-
ρώπης, του διεθνούς εργατικού 
– λαϊκού κινήματος, του κομμου-
νιστικού κινήματος, ο οποίος διε-
τέλεσε ΠτΔ, της Βουλής και ΓΓ 
του ΑΚΕΛ. Ο Δημήτρης ανά-
λωσε όλη του τη ζωή στην υπε-
ράσπιση της Κύπρου, της ενό-
τητας της Κύπρου, Ε/κ και Τ/κ, 
για την επανένωση του νησιού, 
αλλά και ταυτόχρονα ήταν και 
βαθιά διεθνιστής. Αγαπούσε 
τους λαούς όλου του κόσμου. 
Ήταν πάντα σταθερά στο 
πλευρό της εργατικής τάξης, του 
λαού της Ελλάδας, των προβλη-
μάτων που αντιμετώπιζε ο Ελ-
ληνισμός. Και βεβαίως ήταν πα-
νταχού παρών, σε όλες τις 
διεργασίες, μετά ιδιαίτερα τις 
ανατροπές που συνέβησαν στο 
παγκόσμιο στερέωμα, με την 
ανατροπή της ΕΣΣΔ, την οποία 
υπεράσπιζε σθεναρά. Ήταν πα-
ρών στην προσπάθεια συντο-
νισμού και κοινής δράσης των 
Κομμουνιστικών Εργατικών 
κομμάτων για το καλό πάντα 
των λαών μας. Κυρίως όμως η 
προσφορά του ήταν να υπερα-
σπίσει τα συμφέροντα των Κυ-
πρίων εργαζομένων, να υπερα-
σπίσει τα συμφέροντα της 
Κύπρου και στην Ευρώπη και 
σε όλον τον κόσμο για την επα-
νένωση του νησιού, για να στα-
ματήσει η τούρκικη εισβολή και 
κατοχή που συνεχίζεται για 45 
ολάκερα χρόνια. Και βλέπουμε 
σήμερα δυστυχώς να παραβιά-
ζονται ακόμα και κυριαρχικά δι-
καιώματα και στην κυπριακή 
ΑΟΖ, από την Τουρκία, και στην 
Ελλάδα και γενικότερα να δημι-
ουργεί αστάθεια και προβλή-
ματα σε μία ευαίσθητη περιοχή. 

Ο Δ. Χριστόφιας ήταν παρών 
σε όλες αυτές τις μάχες».

«Έδινε μάχες 
για το λαό»

Η Κύπρος έχασε ένα μεγάλο πατριώτη. 
Το Λαϊκό Κίνημα ένα μεγάλο ηγέτη, έναν 
αγωνιστή κομμουνιστή, ένα διεθνιστή. 

Ο Δημήτρης Χριστόφιας τίμησε την εμπι-
στοσύνη των εργαζομένων και του ΑΚΕΛ 
με τον καλύτερο τρόπο τηρώντας μια 
στάση ζωής που κανένας και ποτέ δεν θα 
βρεθεί να την αμφισβητήσει στα σοβαρά. 
Έντιμος, συνεπής και ειλικρινής. Βάδισε 
όλα τα χρόνια της πορείας του με τη συνεί-
δηση ότι εκπροσωπεί εκείνο το κομμάτι της 
κοινωνίας που θέλει τους ηγέτες του καθα-
ρούς. Πορεύτηκε για δεκαετίες στην πολι-
τική του ζωή με καθαρά χέρια και καθαρή 
καρδιά. 

Πάλεψε για δεκαετίες ολόκληρες για το 
καλό της Κύπρου και των ανθρώπων της, 
για τη δικαίωση της Κύπρου και του λαού 
της, για την επανένωση του τόπου μας. 
Πάλεψε για δεκαετίες ολόκληρες για τον 

εργαζόμενο λαό, για τους ανθρώπους του 

μόχθου, για τους εργάτες των χεριών και 

του μυαλού. Σήκωσε ψηλά το λάβαρο του 

σοσιαλισμού, του μαρξισμού-λενινισμού και 

του προλεταριακού διεθνισμού και έμεινε 

πιστός στα ιδανικά αυτά μέχρι το τέλος. 

Ο Δ. Χριστόφιας έκανε τη ζωή του μέρος 

της ιστορίας του ΑΚΕΛ, μέρος της ιστορίας 

του τόπου. Σήκωσε ακόμα ψηλότερα, τον 

τίτλο του κομμουνιστή, τον τίτλο του ΑΚΕ-

Λιστή, το αξίωμα του Γενικού Γραμματέα 

του ΑΚΕΛ, του Προέδρου της Βουλής, το 

αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. 

Σύντροφε Δημήτρη, αναπαύσου εν ει-

ρήνη. 

Πάλεψες, πρόσφερες, δάκρυσες, μάτω-

σες, νίκησες, κράτησες ψηλά τα λάβαρα, 

μας έδωσες το καλύτερο παράδειγμα. 

Χιλιάδες θα συνεχίσουμε τον αγώνα σου.

«Αναπαύσου εν ειρήνη»
ΣΥΛΛΥΠΗΤΗ�ΡΙΟ ΜΗ�ΝΥΜΑ ΗΓΕΣΙΑΣ ΑΚΕΛ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΩΝ

Το Γενικό Προξενείο της 
Κύπρου στη Νέα Υόρκη ανα-
κοίνωσε ότι από χθες, Τετάρτη 
και μέχρι την Παρασκευή θα 
είναι ανοιχτό βιβλίο συλλυπη-
τηρίων για τον αείμνηστο τέως 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας. 
Επίσης, μετά από οδηγίες του 
Προέδρου του Ευρωκοινοβου-
λίου Antonio Tajani, οι σημαίες 
της Ε.Ε. και της Κύπρου σε 
όλα τα κτήρια του ΕΚ θα κυ-
ματίζουν μεσίστιες «ως έκ-
φραση αλληλεγγύης με το πέν-
θος της Κύπρου και του 
Κυπριακού λαού».

Άνοιξε χθες βιβλίο 
 συλλυπητηρίων και 

στη Νέα Υόρκη

Αυτό που και ο Δημήτρης Χριστόφιας και εγώ αναγνωρίζαμε είναι 
πως πάνω από όλα είναι η ανθρωπιά και ο αλληλοσεβασμός, είπε ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, ενώ ευχήθηκε η ιστο-
ρία που κρίνει τον καθένα να είναι δίκαιη και θετική για τον τέως Πρό-
εδρο της Δημοκρατίας. Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά 
την επιστροφή του στο Προεδρικό Μέγαρο, από το ΑΚΕΛ, όπου υπέ-
γραψε το Βιβλίο Συλλυπητηρίων, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι 
«σε ανάλογες στιγμές, όταν συνειδητοποιεί ο άνθρωπος ότι αυτή είναι 
η πορεία, ή το τέλος της ζωής μας, δηλαδή ότι κάποια στιγμή όλοι 
αποδημούμε, παραμερίζονται τα όποια αισθήματα πικρίας μπορεί την 
όποια στιγμή να είχαν δημιουργηθεί. «Για αυτό και νομίζω ότι όλοι 
πρέπει να είμαστε - όχι μόνο τις ώρες της κρίσης, όπως η τωρινή - 
πολύ πιο μειλίχιοι, πολύ πιο ανεκτικοί, πολύ πιο ανθρώπινοι, πολύ πιο 
συνειδητοποιημένοι πως καθήκον όλων είναι, ακόμα και μέσα από τις 
διαφορές μας, να βρίσκουμε τους τρόπους της συνεννόησης για το 
ευρύτερο καλό». Ανέφερε ακολούθως ότι όπως έγραψε και στο βιβλίο 
συλλυπητηρίων για τον αποχαιρετισμό του Δημήτρη Χριστόφια «η 
ιστορία είναι που κρίνει τον καθένα μας, και όχι τα ανθρώπινα συναι-
σθήματα που μπορεί προς στιγμή να επικρατούν. Και εύχομαι η ιστορία, 
που είναι αδέκαστη, και για τον Δημήτρη Χριστόφια ως ηγέτη της Αρι-
στεράς, ως πολιτικό άνδρα, ως Πρόεδρο της Βουλής αλλά και του 
κράτους, να είναι δίκαιη και θετική».

Εύχομαι η ιστορία να κρίνει δίκαια 
και θετικά τον Δημήτρη Χριστόφια

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΚΚΕ:
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Ο ιστορικός ηγέτης, ο Άνθρωπος Γεννήθηκε στο Κάτω Δίκωμο της επαρχίας Κερύνειας 
στις 29 του Αυγούστου 1946 από εργατική οικογένεια. 

Με το Λαϊκό Κίνημα ήρθε σε επαφή από πολύ μικρός. 
Ο πατέρας του ήταν δραστήριο μέλος της Συντεχνίας 
Οικοδόμων ΠΕΟ και δίπλα του έζησε τη δύσκολη πε-
ρίοδο του 1955-59. Ήταν πωλητής της «Χαραυγής» από 
το 1957 ως το 1963. Το 1964 αποφοίτησε από το Εμπο-
ρικό Λύκειο Νεοκλέους στη Λευκωσία. 

Σε ηλικία 14 χρόνων έγινε μέλος της Παγκύπριας Ενι-
αίας Οργάνωσης Μαθητών (Π.Ε.Ο.Μ.), της οποίας 
υπήρξε δραστήριο στέλεχος. 

Το καλοκαίρι του 1964 έγινε μέλος του ΑΚΕΛ, της Πα-
γκύπριας Εργατικής Ομοσπονδίας (Π.Ε.Ο.), της Ενιαίας 
Δημοκρατικής Οργάνωσης Νεολαίας (Ε.Δ.Ο.Ν.) και του 
τοπικού Αθλητικού και Καλλιτεχνικού Συλλόγου «ΑΧΙΛ-
ΛΕΑΣ» Δικώμου και το 1966 εκλέγεται Γραμματέας του 
ίδιου Συλλόγου και το 1967 Γραμματέας της ΕΔΟΝ Δι-
κώμου. Τον Μάη του 1969 στο Ε’ Συνέδριο της ΕΔΟΝ 
εκλέχθηκε μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της Οργά-
νωσης. 

Το καλοκαίρι του 1969, με απόφαση του κόμματος, 
πήγε στη Μόσχα για σπουδές. Αφού ολοκλήρωσε τη 
διετή φοίτησή του στο Ινστιτούτο Κοινωνικών Επιστη-
μών, μεταπήδησε στην Ακαδημία Κοινωνικών Επιστη-
μών της Σοβιετικής Ένωσης από την οποία αποφοίτησε 
ως διδάκτωρ (PhD) ιστορικών επιστημών. 

Στη Μόσχα γνωρίστηκε με την Έλση Χηράτου, την 
οποία παντρεύτηκε το καλοκαίρι του 1972. Μαζί απέ-
κτησαν δύο θυγατέρες, τη Μαριάννα και τη Χριστίνα και 
ένα γιο, τον Χρίστο. 

Στην Κύπρο επέστρεψε τον Απρίλη του 1974. Μέχρι 
τον Ιούλη του 1974 ζούσε με την οικογένειά του στο 
Κάτω Δίκωμο. 

Στις 26 του Μάη 1974 εκλέχθηκε ως Κεντρικός Οργα-
νωτικός Γραμματέας της ΕΔΟΝ και στις 18 του Σεπτέμ-
βρη του 1977 ως Γενικός Γραμματέας της Οργάνωσης, 
θέση που κατείχε μέχρι το 1987. Στην ΕΔΟΝ απέκτησε 
πλούσιες εμπειρίες στους τομείς της οργάνωσης και της 
καθοδήγησης. 

Τον Μάη του 1976 εκλέχθηκε ως μέλος της Επαρχια-
κής Επιτροπής του ΑΚΕΛ Λευκωσίας-Κερύνειας. Τον 
Μάη του 1978 εκλέγεται ως αναπληρωματικό μέλος της 
Κ.Ε. του ΑΚΕΛ και το 1982 στο 15ο Συνέδριο του κόμ-
ματος εκλέγεται ως τακτικό μέλος της Κ.Ε. Τον Ιούλη 
του 1986 εκλέχθηκε ως αναπληρωματικό μέλος του Π.Γ. 
της Κ.Ε. και μετά το 16ο Συνέδριο του κόμματος ως 
πλήρες μέλος του Π.Γ. Από τις αρχές του 1987 παρακο-
λουθούσε τις συνεδρίες της Γραμματείας της Κ.Ε. του 
ΑΚΕΛ και αργότερα τον ίδιο χρόνο εκλέγεται ως πλήρες 
μέλος της Κεντρικής Γραμματείας. 

Με το θάνατο του αείμνηστου Εζεκία Παπαϊωάννου 

(10/4/1988), ορίζεται από το Π.Γ. του Κόμματος ως προ-
σωρινός Γ.Γ. του ΑΚΕΛ. 

Στις 22 του Απρίλη 1988 ο Δημήτρης Χριστόφιας εκλέ-
γεται από την Ολομέλεια της Κ.Ε. ως ο νέος Γενικός 
Γραμματέας της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ, αξίωμα στο οποίο επα-
νεξελέγη άλλες τέσσερις φορές μέχρι τον Γενάρη του 
2009. 

Κατά τις βουλευτικές εκλογές του 1991 εκλέγεται ως 
μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων (βουλευτής Κε-
ρύνειας) και επανεκλέγεται στις εκλογές του 1996, του 
2001 και του 2006. Στις 7 του Ιούνη 2001 εκλέγεται ως 
Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων. Την 1η Ιου-
νίου 2006 επανεξελέγη ως Πρόεδρος του Σώματος, 
αξίωμα που διατήρησε μέχρι την εκλογή του στην προ-
εδρία της Δημοκρατίας, στις 24 Φεβρουαρίου 2008. 

Η κυβέρνηση Χριστόφια ανέλαβε καθήκοντα στις 28 
Φεβρουαρίου του 2008, δηλώνοντας τα ακόλουθα στη 
Βουλή των Αντιπροσώπων την ίδια ημέρα: 

«Ο στόχος της προεδρίας μας είναι να πετύχουμε 
λύση δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική που να τερματίζει 
την κατοχή και τον εποικισμό. Λύση που να καθιστά την 
κυριαρχία, την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα 
και την ενότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας και να απο-
κλείει τα όποια δικαιώματα στρατιωτικής επέμβασης στα 
εσωτερικά ζητήματα της χώρας μας από ξένες δυνάμεις. 
Λύση που να επανενώνει το έδαφος, το λαό, τους θε-
σμούς και την οικονομία της χώρας μας στο πλαίσιο 
μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας».   

Τιμητικές διακρίσεις  
Έχει αναγορευθεί ως επίτιμος διδάκτωρ: 
-του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών, Οικονομικών 

και Πολιτικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
-του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων Μόσχας 
-του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου 

της Περούτζια 
-του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 

του Πανεπιστημίου Πατρών 
-της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 
-της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών 

του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου 
-της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Μαρι-

ούπολης (Ουκρανία). 
Επιπρόσθετα, έχει τιμηθεί με το Ανώτατο Παράσημο 

του Πατριαρχείου Κιλικίας στη Βηρυτό από τον Πα-
τριάρχη Κιλικίας Αράμ Α’. 

Παρασημοφορήθηκε με το Ανώτατο Παράσημο της 
Δημοκρατίας της Σερβίας από τον Πρόεδρο της χώρας, 
Τόμισλαβ Νίκολιτς.
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ειδήσεις σε 2’

Με γυμνό μάτι από τα πα-
ράλια της Αττάλειας φαίνεται 
το Γιαβούζ το οποίο έφτασε 
στα νερά της Μεσογείου με 
την εφημερίδα Χαβαντίς να 
δημοσιεύει χθες τρεις φωτο-
γραφίες του δεύτερου τουρκι-
κού γεωτρητικού πλοίου, 
όπως αυτό φαίνεται από αέ-
ρος και από ξηράς στην Αντά-
λεια. Όπως αναφέρεται στο 
δημοσίευμα, το Γιαβούζ είχε 
ρίξει άγκυρα για λίγο στην συ-
γκεκριμένη τοποθεσία πριν 
βγει στην ανοικτή θάλασσα και 
έτσι λήφθηκαν οι συγκεκριμέ-
νες φωτογραφίες, η μία εκ των 
οποίων είναι από την πολυ-
σύχναστη ακτή Κόνιαλτι, όπου 
φαίνονται οι λουόμενοι που 
βλέπουν το πλοίο. Η Χαβαντίς 
γράφει ότι το Γιαβούζ έχει αί-
θουσα αθλητισμού και σινεμά, 
καθώς και αίθουσα ξεκούρα-
σης. Διαθέτει επίσης ένα μικρό 
ιατρείο με τέσσερα κρεββάτια. 
Αναφέρει επίσης ότι το Για-
βούζ διαθέτει 210 κλίνες. 

Το προσωπικό του, προστί-
θεται, θα εργάζεται 21 μέρες 
και θα επιστρέφουν σπίτι τους 
για μία εβδομάδα. Το ξένο 
προσωπικό θα δικαιούται 
άδεια κάθε 28 μέρες. Εχει γεν-
νήτρια με 42 μεγκαβάτ δυνα-
τότητα παραγωγής ηλεκτρικού 
ρεύματος. Γράφει επίσης ότι 
το Γιαβούζ κατασκευάστηκε το 
2011 και εκτέλεσε τα καθήκο-
ντά του σε χώρες όπως Ταν-
ζανία, Κένυα, Μαλαισία κ.ά. 

Μάλιστα, σε διάφορες ιστο-
σελίδες κυκλοφόρησε φωτο-
γραφία που έβγαλαν πιλότοι 
των τουρκικών F 15, οι οποίοι 
πέταξαν πάνω από το Γιαβούζ 
που έβαλε πλώρη για τον τε-
λικό προορισμό του. 

Τα τουρκικά μαχητικά πέτα-
ξαν, αναφέρεται, πάνω από το 
πλοίο για να το χαιρετίσουν.

«Να λογοδοτήσουν στο λαό τι πραγματικά 
έχουν συμφωνήσει με τους Αμερικανούς»

ΣΦΟΔΡΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕΝΕΝΤΕΖ - ΡΟΥΜΠΙΟ

Από τη στιγμή που διακυβεύονται ζωτικά συμφέροντα της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας με όλους τους συνεπαγόμενους κινδύνους 
για τη χώρα και το λαό μας, η κυβέρνηση πρέπει να λογοδοτήσει 
στο λαό και να ενημερώσει τις πολιτικές δυνάμεις τι πραγματικά έχει 
συμφωνήσει με τους Αμερικανούς αναφέρει σε δήλωση του Εκ-
προσώπου Τύπου του ΑΚΕΛ, Στέφανου Στεφάνου, για τις τροπο-
λογίες στο Νομοσχέδιο Μενέντεζ. 

«Οι τροπολογίες που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Εξωτερι-
κών Σχέσεων της Αμερικανικής Γερουσίας στο πολυδιαφημισμένο 
Νομοσχέδιο Μενέντεζ – Ρούμπιο, δυστυχώς δικαιώνουν τις εκτιμή-
σεις μας ότι αυτό καθιστά τη χώρα μας πεδίο διεθνούς αντιπαράθε-
σης και θέτει σε κίνδυνο τις σχέσεις της ΚΔ με άλλες χώρες, τις 
οποίες η Κύπρος χρειάζεται τουλάχιστον εξίσου με τις ΗΠΑ. 

Συγκεκριμένα, με τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν η άρση του 
άδικου εμπάργκο όπλων συνδέεται με τη συνέχιση της ανάληψης 
«αναγκαίων βημάτων για άρνηση πρόσβασης στα λιμάνια για ανε-
φοδιασμό σε καύσιμα και προμήθειες, σε ρωσικά πολεμικά πλοία». 

Οι τροπολογίες θέτουν επίσης ως όρο τη συνέχιση της συνεργα-
σίας της κυβέρνησης της ΚΔ με τις ΗΠΑ στις «προσπάθειες για 
εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στους κανονισμούς καταπολέμησης του 
ξεπλύματος βρώμικου χρήματος». 

Δεν χρειάζεται βαθιά ανάλυση για να διαπιστώσει κάποιος ότι με 
το Νομοσχέδιο και τις τροπολογίες που έγιναν: 

Είναι φανερό ότι όντως η κυβέρνηση έχει προσδέσει για τα καλά 
την Κύπρο στο άρμα των ΗΠΑ, αφού –όπως σημειώνεται στο λεκτικό 
των τροπολογιών- ήδη η κυβέρνηση κινείται στους όρους που θέτουν 
οι ΗΠΑ τόσο στο θέμα του ξεπλύματος χρήματος όσο και στο θέμα 
της απαγόρευσης παραχώρησης διευκολύνσεων σε ρωσικά πολε-
μικά πλοία. 

Οι σχέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας με μια πολύ σημαντική 
χώρα, όπως είναι η Ρωσία, μόνιμο μέλος του ΣΑ, απειλούνται πολύ 
σοβαρά. Θα ήταν καλό να μας εξηγήσει η κυβέρνηση, πώς με τέτοι-
ους όρους μπορεί να εφαρμοστεί η πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, 
την οποία με κάθε ευκαιρία διατυμπανίζει; 

Οι εξελίξεις αποκαλύπτουν ότι η κυβέρνηση αποκρύβει πολλά 
από αυτά που συμφωνεί πίσω από κλειστές πόρτες με τους Αμερι-
κανούς, για εξυπηρέτηση των στρατηγικών συμφερόντων των ΗΠΑ. 

Από τη στιγμή που διακυβεύονται ζωτικά συμφέροντα της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας με όλους τους συνεπαγόμενους κινδύνους 
για τη χώρα και το λαό μας, η κυβέρνηση πρέπει να λογοδοτήσει 
στο λαό και να ενημερώσει τις πολιτικές δυνάμεις τι πραγματικά έχει 
συμφωνήσει με τους Αμερικανούς.

Υπάρχουν διαδικασίες που ακολουθούνται για να έρθει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εν 
συνεχεία να υιοθετήσει τις εισηγήσεις των μέτρων κατά της Τουρκίας, δήλωσε σήμερα 
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, λέγοντας παράλληλα ότι τα μέτρα 
«παίρνουν κάποιο χρόνο». Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ρωτήθηκε για τις παραβιάσεις 
στην κυπριακή ΑΟΖ από πλευράς Τουρκίας, με την έλευση και του δεύτερου πλοίου-
γεωτρύπανου στην περιοχή. 

Αναφερόμενος στην πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης είπε ότι «αυτό που συνέβαλε στη διαφοροποίηση του κειμένου δεν 
ήταν μόνο η παραβίαση από πλευράς ‘Πορθητή’ αλλά ήταν και οι θριαμβολογίες και οι 
τελετές και η απόδειξη πως δυστυχώς η Τουρκία δεν λαμβάνει υπόψη τις φραστικές» 
υποδείξεις. Γι’ αυτό και η ανατροπή του σκηνικού και η υιοθέτηση απόφασης για λήψη 

μέτρων έναντι της Τουρκίας, συμπλήρωσε. 
Σε άλλη ερώτηση, πότε να αναμένεται η υιοθέτηση μέτρων, ο Πρόεδρος είπε ότι 

«παίρνουν κάποιο χρόνο γιατί υπάρχουν οι καθορισμένες διαδικασίες στην ΕΕ». Συ-
νέχισε, λέγοντας ότι «είναι πολλές φορές στενάχωρο να παρακολουθείς να γράφεται ή 
να λέγεται ότι δεν επετεύχθη η άμεση λήψη απόφασης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο» 
για να προσθέσει ότι «δεν είναι έτσι που λειτουργεί η ΕΕ». 

«Για τη Ρωσία χρειάστηκαν 6 μήνες για να υιοθετηθούν μέτρα», σημείωσε. 
Συνεπώς, είπε, υπάρχουν οι αρμόδιες επιτροπές, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

και η επιτροπή υπό την Ύπατη Εκπρόσωπο Φεντερίκα Μογκερίνι. «Υπάρχουν διαδι-
κασίες που ακολουθούνται για έρθει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εν συνεχεία να υιοθετήσει 
τα μέτρα που εισηγούνται οι εν λόγω επιτροπές», κατέληξε.

Αναστασιάδης: Τα μέτρα της ΕΕ κατά Τουρκίας «παίρνουν κάποιο χρόνο»

Στ’ ανοικτά 
της Αττάλειας 

το Γιαβούζ

ΤΑΓΙΠ ΕΡΝΤΟΓΑΝ

«Ας λέει ό,τι θέλει ο Τσίπρας»
“Ο Έλληνας Πρωθυπουργός ας λέει ό,τι θέλει, 

εμείς θα συνεχίσουμε τις δραστηριότητές μας στην 
ανατολική Μεσόγειο”, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος 
Ταγίπ Ερντογάν μιλώντας στην κοινοβουλευτική 
ομάδα του κόμματός του. “Μέχρι να διασφαλιστεί ο 
δίκαιος διαμοιρασμός των υδρογονανθράκων θα συ-
νεχίσουμε τις δραστηριότητές μας”, ανέφερε ο Τούρ-
κος Πρόεδρος. Απευθύνθηκε και πάλι στη Γαλλία 
λέγοντας ότι δεν μπορεί να μιλάει για το φυσικό αέριο 
της Κύπρου επειδή δεν είναι εγγυήτρια χώρα.  

Στην ομιλία του ο Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι “μέχρι 
να διασφαλιστεί η συγκατάθεση ότι οι υδρογονάν-
θρακες που βρέθηκαν και θα βρεθούν στην ανατο-
λική Μεσόγειο θα διαμοιραστούν δίκαια θα συνεχί-
σουμε με αποφασιστικότητα τα βήματά μας στην 
περιοχή”. 

“Κοιτάτε, σε αυτή τη λεκάνη δεν θα επιτρέψουμε 
ποτέ πρωτοβουλίες οι οποίες αγνοούν το δίκαιο, τα 
δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας και των 
Τ/Κ στο θέμα της αναζήτησης πετρελαίου και φυσι-
κού αερίου”, ανέφερε. 

Πρόσθεσε ότι “ασφαλώς στο παρελθόν δεν είχαμε 
τέτοια γεωτρύπανα και ερευνητικά πλοία. Μόνο αν 
βρίσκαμε με την μέθοδο της ενοικίασης θα ενοικιά-
σεις και θα διεξάγει αυτή την εργασία. Αλλά τώρα 
δόξα τω Θεό έχουμε τέσσερα τέτοια πλοία δικά μας 
και για έρευνες και για γεωτρήσεις. Τώρα με αυτά τα 
πλοία μας ξεκινήσαμε να κάνουμε τις εργασίες μας 
στην ανατολική Μεσόγειο και θα τις συνεχίσουμε. 
Ασφαλώς την ασφάλεια και την προστασία τους τη 
διασφαλίζουμε με τον ίδιο τρόπο από την πρώτη 
μέρα με τις ένοπλες δυνάμεις μας”. 

“Ο Έλληνας Πρωθυπουργός συνεχίζει να λέει τα 
δικά του, ας λέει ό,τι θέλει. Εμείς εκεί έχουμε δικαιώ-
ματα, με τον ίδιο τρόπο στο όνομα της προστασίας 
τα ερευνητικά μας πλοία και τα γεωτρύπανα μας θα 
συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους και μαζί με αυτά 
οι ένοπλες δυνάμεις μας έλαβαν τα απαραίτητα μέ-
τρα, τα λαμβάνουν και θα τα λαμβάνουν”, είπε ο 
Τούρκος Πρόεδρος. 

Ο Ταγιπ Ερντογάν είπε “ασφαλώς τώρα στη χώρα 
μας αυτοί που κάνουν πολιτική στα λόγια επικρίνουν 
λέγοντας γιατί κάνουμε τέτοια βήματα. Αλλά αυτοί 
τέτοια έγνοια δεν έχουν. Τέτοιο πρόβλημα δεν έχουν. 
Μάλιστα αυτοί δεν έχουν έγνοια ποια είναι τα δι-
καιώματα των  Τ/Κ ομογενών στην Κύπρο αν τους 
τα παρέχουν αυτά τα δικαιώματα ή αν υπάρχει κά-
ποια ευαισθησία γι αυτά τα δικαιώματα. Αλλά εμείς 
έχουμε τέτοια έγνοια. Λέμε πως όσον πετρέλαιο ή 
φυσικό αέριο βγει από εκείνη την περιοχή έχουν δι-
καίωμα σε αυτά και από την αρχή αυτό που υπο-
στηρίζουμε είναι ότι οι διοικούντες στην βόρεια Κύ-
προ έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στις έρευνες 
για την διακρίβωσή του”. 

Αναφερόμενος στην Γαλλία ο Τούρκος Πρόεδρος 
είπε: “Σχετικά με εδώ η Γαλλία δεν έχει να πει τίποτα. 
Εδώ η Τουρκία μιλάει, είναι εγγυήτρια. Μιλάει η Ελ-
λάδα, είναι εγγυήτρια. Η Βρετανία μιλάει. Είναι εγ-
γυήτρια. Αλλά Γαλλία, εσύ δεν μπορείς να μιλάς. 
Εσύ τέτοια αρμοδιότητα δεν έχεις”. “Και αν υπάρχουν 
κάποιοι που είναι μέσα στις ενδιαφερόμενες περιοχές 
και αυτοί μπορεί να έχουν να πουν κάτι. Αλλά όσον 
για την Κύπρο, εδώ υπάρχουν τρεις εγγυήτριες δυ-
νάμεις και αυτές μιλάνε”, ανέφερε. 

Τα «γυρίζουν» 
για Βαρώσια

Τα Βαρώσια θα ανοίξουν 
υπό τ/κ διοίκηση και εκεί θα 
γίνουν επενδύσεις, ανέφερε 
σε συνέντευξή του εφ’ όλης 
της ύλης στο τ/κ «πρακτορείο 
ειδήσεων» ο «πρωθυπουρ-
γός», Ερσίν Τατάρ, λέγοντας 
πως ο ίδιος δεν μίλησε ποτέ 
για Λας Βέγκας. Η Χαβαντίς 
επισημαίνει τη δήλωση του 
Κουντρέτ Οζερσάι ότι υπήρξε 
μια σύγχυση που προσπά-
θησε ο ίδιος να ξεκαθαρίσει ότι 
το «υπουργικό συμβούλιο» 
δεν πήρε απόφαση για το 
άνοιγμα των Βαρωσίων αλλά 
για να γίνει η καταγραφή της 
κατάστασης και των περιου-
σιών στην περίκλειστη πόλη 
της Αμμοχώστου. 

Η προβολή στον Τύπο ήταν 
λίγο λαϊκίστικη, σύμφωνα με 
τον κ. Τατάρ. «Από το στόμα 
μου η λέξη Λας Βέγκας δεν 
βγήκε. Τα πόδια  μου πατούν 
γερά στη γη (είμαι προσγει-
ωμένος)». Σύμφωνα με τον 
«πρωθυπουργό», τα Βαρώ-
σια είναι έδαφος της «τδβκ» - 
όπως αποκάλεσε το ψευδο-
κράτος – αυτό είναι ένα έργο 
που συζητήθηκε και με την 
Τουρκία», πρόσθεσε.

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ

Επιμένουν σε 2 κράτη
Για πρώτη φορά σε «κυβερνητικό πρόγραμμα» υπάρχει 

αναφορά σε λύση δύο κρατών, δήλωσε ο Ερσίν Τατάρ λέγο-
ντας ότι στο «πρόγραμμα διακυβέρνησης» ΚΕΕ – ΚΛ υπάρχει 
αναφορά στο Κυπριακό ότι η διαδικασία για ομοσπονδία έχει 
εξαντληθεί και εάν υπάρξουν και πάλι διαπραγματεύσεις πρέ-
πει να τεθεί στο τραπέζι και η λύση δύο κρατών. «Το μοιρα-
στήκαμε αυτό με την Τουρκία, στηρίζει την στάση μας», ανέ-
φερε ο «πρωθυπουργός» στην συνέντευξή του στο τ/κ 
«πρακτορείο ειδήσεων». 

«Οι Τ/κ έδειξαν αυταπάρνηση αλλά κατέστησαν πάντοτε 
όμηροι. Και στο σχέδιο Ανάν και στο Κραν Μοντάνα δόθηκε 
κάθε είδους στήριξη. Παρ’ όλα αυτά δεν είδαμε καμία θετική 
προσέγγιση από την ε/κ πλευρά». Αυτό, συνέχισε, το αποδέ-
χεται και ο Ε/κ ηγέτης, παρά τις καλές προθέσεις του οποίου, 
ούτε για την εκ περιτροπής προεδρία δεν πήρε θετική απά-
ντηση. Αυτό το είδε όλος ο κόσμος, πρόσθεσε. 

Από δω και πέρα, ο τ/κ «λαός» πρέπει να υπερασπιστεί 
μια πιο σθεναρή στάση υπεράσπισης των δικαιωμάτων και 
των συμφερόντων του  και αυτόν τον δρόμο, είπε ο κ. Τατάρ, 
καθορίζει η «κυβέρνηση» σε διαβούλευση με την Τουρκία. 
Υποστήριξε την άποψη ότι δεν πρόκειται να προκύψει απο-
τέλεσμα με το να επαναλαμβάνεται η διαδικασία για μια ομο-
σπονδιακή λύση που δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα μέχρι 
σήμερα, λέγοντας να πάμε σε μια λύση δύο κρατών «να ξέρει 
και ο τ/κ λαός που πάει. Οι Ε/κ ενσωματώθηκαν στην ΕΕ και 
συνεχίζουν την ζωή τους, αλλά οι Τ/κ έχουν μείνει όμηροι». 

Για το θέμα των Μαρωνιτών ο Τατάρ είπε ότι τις ενέργειες 
συντονίζει το «υπεξ», το οποίο τον κρατά ενήμερο και δήλωσε 
ότι σύμφωνα με το «σύνταγμα» είναι δικαίωμα των Μαρωνι-
τών να επιστρέψουν σε αυτές τις περιοχές.
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Λίγο μετά την έγκριση του 
«Εστία» από το Υπουργικό, 
δόθηκε στη δημοσιότητα το τε-
λικό πλάνο του σχεδίου… 

Οι παράμετροι του σχεδίου 
παραμένουν όπως αυτές εί-
χαν εγκριθεί χωρίς μεταβολή, 
τον περασμένο Νοέμβριο, 
όπως σημείωσε ο Υπουργός 
Οικονομικών, ενώ την ανά-
ληψη υλοποίησης αναλαμβά-
νει το Υπουργείο Εργασίας και 
σύμφωνα με τον Υπουργό Οι-
κονομικών, το πρώτο βήμα 
εφαρμογής θα γίνει τον Ιούλιο, 
με τη συμμετοχή των τραπε-
ζών και τους Φορείς Διαχείρι-
σης Δανείων.

Εγκρίθηκε το ΕΣΤΙΑ

Ανατροπή στην 
πρωτόδικη απόφαση 
για το τριπλό φονικό
Το Ανώτατο Δικαστήριο 

αποδέχτηκε σήμερα την 
έφεση του Γενικού Εισαγγελέα 
κατά της πρωτόδικης απόφα-
σης στην υπόθεση του τρι-
πλού φονικού που διαπρά-
χθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2015 
στη Λεμεσό με θύματα τα 
αδέλφια Κωνσταντίνο και Πα-
ράσχο Ντορζή, 19 και 21 ετών, 
καθώς και τον 24χρονο Αιμίλιο 
Μιλτιάδους. 

Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο 
Λεμεσού καταδίκασε στις 
28/4/2017 τον 31χρονο Χρι-
στάκη Θωμά σε τρεις κατηγο-
ρίες για ανθρωποκτονία επι-
βάλλοντας του συντρέχουσες 
ποινές φυλάκισης 35 χρόνων 
στην κάθε κατηγορία, απορρί-
πτοντας ταυτόχρονα τις κατη-
γορίες που είχε αρχικά διατυ-
πώσει η Κατηγορούσα Αρχή 
για φόνο εκ προμελέτης. 

Το τριμελές Εφετείο, με ομό-
φωνη απόφαση του, ανέτρεψε 
σήμερα την πρωτόδικη από-
φαση, αντικαθιστώντας την 
καταδίκη του Θωμά για αν-
θρωποκτονία με καταδίκη για 
φόνο εκ προμελέτης και στις 
τρεις κατηγορίες,  επιβάλλο-
ντας του ποινή δια βίου φυλά-
κισης σε κάθε κατηγορία. 

Το Δικαστήριο αποφάσισε, 
επίσης, όπως οι ποινές είναι 
διαδοχικές.

«Μου είχε γίνει εμμονή, ήθελα να σκοτώσω κι άλλες»

ΊΔΡΥΜΑ ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ

To Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Στέλιος Χατζηιωάννου 
ανακοίνωσε τη χορηγία άμεσων προσωπικών επι-
δομάτων στους κοντινότερους συγγενείς των δολο-
φονηθεισών γυναικών στην Κύπρο. Συγκεκριμένα, 
θα δοθεί οικονομική βοήθεια ύψους 10.000€ με τρα-
πεζική κατάθεση στο λογαριασμό του κοντινότερου, 
μέχρι δευτέρου βαθμού εν ζωή, συγγενή του κάθε 
θύματος. 

Επομένως στην περίπτωση των δυο μητέρων 
που δολοφονήθηκαν μαζί με τα ανήλικα παιδιά τους, 
θα δοθεί στους κοντινότερους συγγενείς οικονομική 
βοήθεια ύψους 20.000€. Η μόνη προϋπόθεση είναι 
ο κοντινότερος συγγενής να υποβάλει γραπτή αί-
τηση στο Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Στέλιος Χατζηιωάν-
νου αποδεικνύοντας τη συγγένεια με τα θύματα. Δι-
ευκρινίζεται ότι το Ίδρυμα έχει καθορίσει ως σειρά  
προτεραιότητας κοντινότερου συγγενή την εξής: σύ-
ζυγος, πατέρας, μητέρα, γηραιότερο ενήλικο τέκνο, 
γηραιότερος αδελφός ή αδελφή.   

Ο Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου δήλωσε σχετικά σε 
δελτίο Τύπου: «Παρακολουθώ συγκλονισμένος, 
όπως και όλος ο κόσμος, τους τελευταίους μήνες 
τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των στυγερών 
εγκλημάτων σε βάρος των πέντε γυναικών και των 
δυο ανήλικων κοριτσιών που ήλθαν στην Κύπρο 
για μια καλύτερη ζωή και αντί αυτού, βρήκαν φρικτό 

θάνατο. Γνωρίζω καλά ότι κανένα ποσό δεν μπορεί 
να απαλύνει τον πόνο των συγγενών των θυμάτων, 
αλλά εκφράζοντας πιστεύω το σεβασμό των συ-
μπατριωτών μου Κυπρίων στην ιερότητα του αν-
θρώπινου πλάσματος, ανεξάρτητα από θρησκεία, 
εθνικότητα, φυλετική καταγωγή ή άλλο κριτήριο αι-
σθάνομαι την ανάγκη να προσφέρω αυτή τη βοή-
θεια, ώστε οι σύζυγοι, γονείς, παιδιά που έμειναν 
πίσω στη ζωή να μπορούν να καλύψουν κάποια 
έξοδα και ανάγκες που πιθανόν να έχουν αυτή τη 
δύσκολη στιγμή». 

Το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Στέλιος Χατζηιωάννου 
είναι διατεθειμένο να καλύψει λογικά έξοδα μετάβα-
σης των κοντινότερων συγγενών στην Κύπρο, ώστε 
να διευκολυνθεί η διαδικασία της δωρεάς, ενώ καλεί 
τα μέσα ενημέρωσης να προσπαθήσουν με κάθε 
δυνατό τρόπο να εντοπιστούν και να ενημερωθούν 
οι συγγενείς, καθώς η γεωγραφική απόσταση δεν 
πρέπει να σταθεί εμπόδιο στο να δοθούν τα χρή-
ματα. 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα 
Στέλιος Χατζηιωάννου προσέφερε παρόμοια δωρεά 
στην Ελλάδα, στους συγγενείς των θυμάτων από 
την πυρκαγιά στο Μάτι το περασμένο καλοκαίρι. Η 
συμμετοχή των οικογενειών τότε ανήλθε στο 99%, 
ενώ δόθηκε συνολικά το ποσό των 505,000€.

Οικονομική ενίσχυση ύψους €70.000

Μετά την καταδικαστική 
απόφαση του κακουργιοδι-
κείου για τα επτά φονικά η 
Εθνική Φρουρά θα προχω-
ρήσει στην καθαίρεση του 
35χρονου ίλαρχου κατά συρ-
ροή δολοφόνου Νίκου Με-
ταξά. Οι διαδικασίες καθαίρε-
σης του αναμένεται να είναι 
συνοπτικές καθώς όταν ένας 
στρατιωτικός καταδικαστεί σε 
περισσότερα από 5 χρόνια 
φυλάκιση, η διαδικασία που 
ακολουθείται είναι απλή, δεν 
χρειάζεται πειθαρχική διαδι-
κασία με ακρόαση του επη-
ρεαζόμενου και η ποινή είναι 
η καθαίρεση. Ήδη ο Μεταξάς 
σταμάτησε να λαμβάνει μισθό 
από την Εθνική Φρουρά.

Φρίκη προκαλούν τα όσα ακούστηκαν ενώ-
πιον δικαστηρίου για τη δράση του κατά συρ-
ροήν δολοφόνου Νίκου Μεταξά. Η κατηγο-
ρούσα Αρχή διαβάζοντας τα γεγονότα της 
υπόθεσης που συγκλόνισε το Παγκύπριο, πά-
γωσε τη δικαστική αίθουσα. Όπως μετέδωσε 
ο Alpha Κύπρου, οι περιγραφές του 
Μεταξά για τους φόνους που διέπραξε προ-
καλούν σοκ. 

Για "φτηνές" δικαιολογίες του Μεταξά, έκανε 
λόγο η κατηγορούσα Αρχή αναφορικά με τα  
πρώτα του θύματα. Την 8χρονη Έλενα Νατα-
λία και τη μητέρα της Λιβια Μπουνέα την οποία 
γνώρισε στο Facebook. 

Όπως ανέφερε η κ. Έλλη Παπαγαπίου, ο 
Νίκος Μεταξάς είπε ότι πίστευε ότι η μικρή 
ήταν σε κίνδυνο. Τότε την έπνιξε. Είπε ότι του 
είχε γίνει εμμονή και όταν τη σκότωσε έβγαλε 
όλο το μίσος που έκρυβε μέσα του. Ανέφερε 
ότι σκότωσε τη Λίβια, ενώ στη συνέχεια ανέ-
βηκε στο δωμάτιο και σκότωσε το μωρό που 
κοιμόταν. 

Σε ό,τι αφορά τη Μαρικάρ Βαλτέζ, ο Μετα-
ξάς ανέφερε ότι τη σκότωσε κατά τη διάρκεια 

της σεξουαλικής επαφής. 
«Μετά τη Μαρικάρ τις σκότωσα όλες την 

ώρα της σεξουαλικής επαφής. Έκανα και με 
άλλες σεξ και ήθελα να τις σκοτώσω όλες, 
αλλά δεν το έκανα πάντα. 

Συγκλονισμό προκαλούν όσα ανέφερε ο 
Μεταξάς για τις δολοφονίες της Μέρι Ρόουζ 
και της 6χρονης κορούλας της Σιέρρα, με την 

εκπρόσωπο της κατηγορούσας Αρχής να δια-
βάζει τις φρικτές  λεπτομέρειες. 

«Είπα στη Μαίρη Ρόουζ ότι έχω λεφτά και 
θα την παντρευτώ. Πίστευα ότι και αυτό το 
παιδί κινδύνευε. Τότε την έπνιξα. Μετά πήγα 
στη Σιέρρα και τη σκότωσα». 

Ο  Νίκος Μεταξάς  ανέφερε στους ανακριτές 
της υπόθεσης ότι όταν τις σκότωσε θυμήθηκε 
μέρη που φωτογράφιζε και τις έριξε σε αυτές 
τις περιοχές. Τα έξι θύματα του κατά συρροή 
δολοφόνου σκοτώθηκαν διά στραγγαλισμού, 
ενώ αιτία θανάτου για την 30χρονη Ασμίτα 
που βρέθηκε σε πηγάδι στην Ορούντα, ήταν 
βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση. 

Ο Νίκος Μεταξάς ομολόγησε ότι ενώ είχε 
σεξουαλική επαφή με την Ασμίτα, την κατέ-
γραφε, όπως έκανε και με άλλες. Εκείνη όταν 
το αντιλήφθηκε, του έφτυσε. Τότε θύμωσε και 
θυμήθηκε τη Λιβία. Ακολούθως τη σκότωσε 
και την πέταξε στο πηγάδι. 

Φρίκη προκαλούν και τα όσα ακούστηκαν 
για τη δολοφονία της Αριαν Παλάνας.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ένοχοι κρίθηκαν από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο 
Θεσσαλονίκης δύο από τους πέντε κατηγορούμενους 
για το θάνατο του Νάσου Κωνσταντίνου έξω από το 
γήπεδο της Τούμπας, τον Απρίλιο του 20017. Στους 
δύο επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης εννέα ετών και οκτώ 
μηνών καθώς κρίθηκαν ένοχοι για θανατηφόρα έκ-
θεση από κοινού και απρόκλητη επικίνδυνη σωμα-
τική βλάβη. Τους αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της 
μετεφηβικής ηλικίας. Υπενθυμίζεται ότι το δικαστήριο 
αθώωσε τούς άλλους τρεις κατηγορουμένους που 
κάθισαν στο εδώλιο του ΜΟΔ για την ίδια υπόθεση. 

Ο Νάσος Κωνσταντίνου είχε αποχωρήσει από 
αγώνα κυπέλλου του Δικεφάλου στην Τούμπα στις 
27 Απριλίου 2017, όταν δέχθηκε επίθεση από κου-
κουλοφόρους και στην προσπάθεια του να διαφύγει, 
παρασύρθηκε από ένα διερχόμενο αυτοκίνητο.

Ένοχοι οι δύο από τους πέντε 
κατηγορούμενους 

για το θάνατο του Κύπριου 
Νάσου Κωνσταντίνου

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΒΡΕΤΑΝΙΔΑ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΜΥΝΑΣ

Την επιχειρησιακή δράση των υπερσύγχρονων μαχητικών F-35, 
από τις Βρετανικές Βάσεις Ακρωτηρίου προς τη Συρία και το Ιράκ, επι-
βεβαίωσε και επίσημα προχθες η Βρετανίδα Υπουργός Ενόπλων Δυ-
νάμεων Penny Mordaunt. 

Στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης της στο νησί, η κα. Mordaunt βρέ-
θηκε χθες στις Βάσεις Ακρωτηρίου όπου ενημερώθηκε για την επιτυχή 
συμμετοχή των F-35, από τις 16 Ιουνίου, σε δεκατέσσερις συνολικά 
επιχειρήσεις πάνω από τη Συρία και το Ιράκ. 

Όπως δε υποδείχθηκε κατά την ενημέρωση που προηγήθηκε στους 
εκπροσώπους των ΜΜΕ, τα νέα μαχητικά δεν έχουν κάνει χρήση του 
οπλισμού τους, αλλά λαμβάνουν μέρος σε αναγνωριστικές/υποστηρι-
κτικές αποστολές. 

Υπενθυμίζεται ότι τα έξι F-35 του 617ου σμήνους της βάσης Marham 
στο Norfolk, βρίσκονται από τις 21 Μαΐου - και για πρώτη φορά εκτός 
Μεγάλης Βρετανίας - στις Βάσεις Ακρωτηρίου, ενώ αρχικά είχε λεχθεί 
πως η παρουσία τους θα περιοριζόταν σε συμμετοχή στην υπερπόντια 
άσκηση "Lightning Dawn" και σε εκπαίδευση των πιλότων και του 
προσωπικού εδάφους. 

Τα F-35 έχουν αποδείξει κατά την περίοδο αυτή πόσο εξαιρετικά 
είναι γι αυτό, την περασμένη εβδομάδα, τα προωθήσαμε σε επιχειρή-
σεις πάνω από τη Συρία και το Ιράκ, ανέφερε  η Βρετανίδα Υπουργός 
Ενόπλων Δυνάμεων, σε δηλώσεις της στο ΚΥΠΕ και στο ΡΙΚ. 

Η ίδια επιβεβαίωσε ότι τα F-35 δεν έχουν χρησιμοποιήσει τα οπλικά 
συστήματα τους και πως ο ρόλος τους περιορίζεται σε 
αναγνωριστικές/υποστηρικτικές αποστολές, ωστόσο τόνισε ότι είναι 
έτοιμα, αν χρειαστεί, να το πράξουν. "Η επιχείρηση (κατά του ισλαμικού 
κράτους) προχωρά πολύ καλά", ανέφερε και σημείωσε ότι πλέον δεν 
υπάρχει η ίδια ένταση στις αποστολές στην περιοχή, όπως πριν από 
μερικά χρόνια. 

Ερωτηθείσα κατά πόσο θα παραμείνουν τα F-35 στις Βάσεις Ακρω-
τηρίου, η κα. Mordaunt απάντησε αρνητικά, λέγοντας πως εντός του 
έτους θα  βρίσκονται στο Βρετανικό αεροπλανοφόρο HMS Queen 
Elizabeth, για συνδρομή σε άλλες αποστολές ανά τον κόσμο. 

"Ωστόσο το θεωρώ υπέροχο που βρίσκονται εδώ στην Κύπρο και 
είμαι ιδιαίτερα περήφανη που οι πρώτη επιχειρησιακή ανάπτυξη τους 
γίνεται από το Ακρωτήρι", συμπλήρωσε. 

Ανέφερε ακόμη πως η προμήθεια F-35 εντάσσεται στο εξοπλιστικό 
πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί και υπογράμμισε ότι αναμένεται να 
παίξουν ένα σημαντικό ρόλο για το μέλλον της Βασιλικής Πολεμικής 
Αεροπορίας και των Βρετανικών Ενόπλων Δυνάμεων ευρύτερα, ως 
ένα ευέλικτο μαχητικό με εξαιρετικές δυνατότητες. 

Πρόσθεσε ακόμη πως είναι η πρώτη επίσκεψη της στην Κύπρο 
υπό την ιδιότητα της ως Υπουργού Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ επισκέ-
φθηκε άλλες δυο φορές το νησί ως κρατικός αξιωματούχος. 

Αφού ενημερώθηκε για τις ικανότητες του υπερσύγχρονου μαχητι-
κού, η Penny Mordaunt δεν παρέλειψε να καθίσει στο πιλοτήριο, ενώ 
ακολούθως παρακολούθησε την απογείωση ενός F-35, από το αερο-
δρόμιο των Βάσεων Ακρωτηρίου.

Επιχειρήσεις σε Συρία-
Ιράκ με F-35 από τις Βάσεις

Τη λήψη δυναμικών μέτρων 
για την κατάσταση που επι-
κρατεί στα δημόσια νοσηλευ-
τήρια και 24ωρη απεργία στα 
Τμήματα Ατυχημάτων και 
Επειγόντων Περιστατικών στις 
9 Ιουλίου, αποφάσισε χθες, η 
Παγκύπρια Συντεχνία Κυβερ-
νητικών Ιατρών (ΠΑΣΥΚΙ). 

Για τις αποφάσεις της ΠΑ-
ΣΥΚΙ ενημερώθηκε το Υπουρ-
γείο Υγείας, το οποίο αναμέ-
νεται να προβεί σε διαβου- 
λεύσεις για εξομάλυνση της 
κρίσης. 

Ο Πρόεδρος της ΠΑΣΥΚΙ 
Σωτήρης Κούμας είπε ότι «η 
Γεν. Συνέλευση αφού άκουσε 
και ανέλυσε τα δεδομένα που 
έχουν σχέση με την κατά-
σταση που επικρατεί στα κρα-
τικά νοσηλευτήρια και ειδικό-
τερα στα Τμήματα Πρώτων 
Βοηθειών έχει αποφασίσει και 
δεσμεύσει το ΔΣ όπως προ-
χωρήσει και εφαρμόσει δυνα-
μικά μέτρα». Μεταξύ αυτών 
ως πρώτο βήμα, συνέχισε, 
εξαγγέλλεται 24ωρη απεργία 
στα εν λόγω τμήματα των κρα-
τικών νοσηλευτηρίων.

Αποφάσισε 24ωρη 
απεργία στα Τμήματα ‘Α 

Βοηθειών η ΠΑΣΥΚΙ
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Αντιπαράθεση μεταξύ των δύο επίδοξων νέων 
πρωθυπουργών της Βρετανίας προκαλεί η διαβε-
βαίωση του Μπόρις Τζόνσον προς τους Brexiteers 
ότι θα βγάλει τη χώρα από την ΕΕ στις 31 Οκτω-
βρίου, έστω και αν αυτό σημαίνει έξοδο χωρίς συμ-
φωνία. 

Ο κ. Τζόνσον αρχικά απέφευγε να εγγυηθεί ότι 
ως πρωθυπουργός θα υλοποιούσε το Brexit στα 
τέλη Οκτωβρίου, ωστόσο σε μια σειρά συνεντεύξεων 
την Τρίτη δεσμεύθηκε ότι δε θα ζητήσει νέα παρά-
ταση στη διαδικασία εξόδου από την ΕΕ. Μιλώντας 
μάλιστα στο TalkRadio είπε ότι το Brexit στις 31 
Οκτωβρίου είναι κάτι που «θα γίνει ή θα πεθάνουμε» 
και πως θα το υλοποιήσει «ό,τι κι αν συμβεί». 

Μιλώντας στο BBC ο αντίπαλός του στην κούρσα 
διαδοχής της Τερέζα Μέι, Τζέρεμι Χαντ είπε ότι δε 
θα ακολουθήσει την «ψευδή προθεσμία» που υπο-
στηρίζει ο κ. Τζόνσον. 

Ο κ. Τζόνσον αντέδρασε μέσω Twitter όπου δη-
μοσίευσε επιστολή του προς τον κ. Χαντ ρωτώντας 
τον κατά πόσο ως πρωθυπουργός θα έβγαζε τη 
χώρα από την ΕΕ στις 31 Οκτωβρίου με ή χωρίς 
συμφωνία. 

Μέσω Twitter, επίσης, ο κ. Χαντ κάλεσε τον κ. 
Τζόνσον να αποδεχθεί την πρόκληση να αναμετρη-
θούν σε τηλεοπτικό debate που ήταν προγραμματι-
σμένο από το Sky News για χθες το βράδυ, αλλά 
τελικά αναβλήθηκε λόγω άρνησης του τελευταίου 
να παραστεί. 

Σε νεότερες δηλώσεις του στο BBC δε, ο νυν 
υπουργός Εξωτερικών απάντησε στον προκάτοχό 
του στο Foreign Office: «Νομίζω ότι η 31η Οκτω-

βρίου βρέξει χιονίσει είναι μία ψευδής προθεσμία, 
διότι καθιστά πιο πιθανό να μας ρίξει σε γενικές 
εκλογές πριν να έχουμε υλοποιήσει το Brexit και 
αυτό θα παρέδιδε τα κλειδιά στον Τζέρεμι Κόρμπιν 
και τότε δε θα είχαμε καθόλου Brexit». 

Ο Τζέρεμι Χαντ επανέλαβε ότι αν πριν από τις 31 
Οκτωβρίου υπήρχε στον ορίζοντα η προοπτική συμ-

φωνίας με την ΕΕ, τότε θα ανέβαλε ξανά το Brexit. 
Σε διαφορετική περίπτωση θα επέλεγε «με βαριά 
καρδιά» το Brexit χωρίς συμφωνία έναντι της ανά-
κλησης του Άρθρου 50 και της παραμονής στην ΕΕ. 

Της σκληρής κόντρας είχε προηγηθεί η δήλωση 
Χάντ, ο οποίος κάλεσε τον Τζόνσον «να μην είναι 
«δειλός». 

Σε άρθρο του στην εφημερίδα Times, ο κ. Χαντ 
δηλώνει ότι δεν ενδιαφέρεται για την προσωπική 
ζωή του κ. Τζόνσον, παρά το γεγονός ότι ο καυγάς 
του τέως Υπουργού Εξωτερικών με τη σύντροφό 

του στο σπίτι τους στο νότιο Λονδίνο σχεδόν μονο-
πωλεί το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης. 

Προκαλεί, ωστόσο, τον κ. Τζόνσον να αναμετρηθεί 
μαζί του σε τηλεοπτικό debate με κύριο θέμα το 
Brexit πριν την 6η Ιουλίου, όταν τα μέλη του Συντη-
ρητικού Κόμματος θα παραλάβουν τα ψηφοδέλτια 
με τα οποία θα ψηφίσουν για τον επόμενο ηγέτη 
του κόμματος και της χώρας. 

«Ένας νέος Πρωθυπουργός πρέπει να έχει τη 
νομιμοποίηση της δημόσιας επιχειρηματολογίας και 
της υποβολής σε εξονυχιστικό έλεγχο. Μόνο τότε 
μπορείς να περάσεις το κατώφλι του Νούμερου 10 
με το κεφάλι ψηλά, αντί να τρυπώσεις από την πίσω 
πόρτα, που μοιάζει να είναι αυτό που θέλει ο Μπό-
ρις», γράφει ο νυν Υπουργός Εξωτερικών και συ-
μπληρώνει: «Μην είσαι δειλός Μπόρις, γίνε άντρας 
και δείξε στο έθνος ότι μπορείς να αντιμετωπίσεις 
τον έντονο έλεγχο που θα περιλαμβάνει η πιο δύ-
σκολη δουλειά στη χώρα». Ο κ. Χαντ ζητά από τον 
Μπόρις Τζόνσον να δεχθεί να συμμετάσχει στο de-
bate που διοργανώνει την Τρίτη το Sky News και να 
αναμετρηθούν και σε ένα ακόμα debate στο BBC 
πριν την 6η Ιουλίου. Ο κ. Τζόνσον έχει δεχθεί να 
συμμετάσχει στο debate του τηλεοπτικού σταθμού 
ITV, το οποίο όμως θα διεξαχθεί στις 9 Ιουλίου. 

Μιλώντας το πρωί της Δευτέρας στο ραδιόφωνο 
του BBC ο Τζέρεμι Χαντ είπε ότι ο κάθε υποψήφιος 
Πρωθυπουργός θα πρέπει να μπορεί να απαντά 
σε δύσκολα ερωτήματα, όπως ποιο είναι το ακριβές 
σχέδιό του για το Brexit. Σημείωσε ότι ο κ. Τζόνσον 
υποστηρίζεται από βουλευτές που επιδιώκουν το 
no deal αλλά και από άλλους που το αποκλείουν.

Σύγκρουση για πιθανή νέα παράταση του Brexit 
ΑΓΡΙΑ ΚΟΝΤΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΜΠΟΡΙΣ ΤΖΟΝΣΟΝ ΚΑΙ ΤΖΕΡΕΜΙ ΧΑΝΤ

Το περιβάλλον αβεβαιότητας που δημιουργήθηκε 
μετά το δημοψήφισμα για το Brexit το 2016 είχε τε-
ράστιο οικονομικό αντίκτυπο για τη βρετανική οικο-
νομία. Ενδεικτικοί είναι οι αριθμοί που αφορούν τις 
ξένες επενδύσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο στους πιο 
παραγωγικούς τομείς της οικονομίας από το 2016 
και έπειτα. 

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Financial Times, μέχρι 
τον Μάρτιο του 2019, οι ξένες επενδύσεις στη Βρε-
τανία μειώθηκαν σε ποσοστό 14%. Πρόκειται για τη 
χαμηλότερη επίδοση της Βρετανίας τα τελευταία έξι 
χρόνια. Τα στοιχεία δόθηκαν στη δημοσιότητα σή-
μερα από το Υπουργείο Διεθνούς Εμπορίου. 

Σύμφωνα με τον Επικεφαλής του Οικονομικού 
Τμήματος των Ernst & Young Άρτσερ Χάουαρντ, τα 
δεδομένα αυτά καταδεικνύουν πως οι ξένες εταιρείες 
έχουν γίνει πολύ πιο προσεκτικές όταν επενδύουν 
στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω της αβεβαιότητας που 
δημιούργησε το Brexit. 

«Αυτό ενδεχομένως να οδήγησε σε σημαντικές 
καθυστερήσεις σε επενδυτικά έργα στην καλύτερη 
περίπτωση, αν όχι και ακύρωση τους», ανέφερε χα-
ρακτηριστικά. 

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι στους σημαντικό-
τερους οικονομικούς τομείς της Βρετανίας όπως η 
παροχή υπηρεσιών και η αυτοκινητοβιομηχανία, η 
δημιουργία θέσεων εργασίας μειώθηκε κατά το 1/3. 
Σε άλλους τομείς όπως η μηχανική, το περιβάλλον 
και οι υποδομές, η δημιουργία θέσεων εργασίας συ-
νεπεία ξένων επενδύσεων μειώθηκε κατά 40%.

ΕΝΩ Η ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑ ΚΡΑΤΕΙ

Αρνητικό ρεκόρ 
στις νέες επενδύσεις

Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

"Do or die" - «Το κάνουμε ή πεθαίνουμε» θα λέ-
γαμε στα ελληνικά. Δηλ, «ή φεύγουμε από την ΕΕ ή 
θα αφανισθούμε» είναι το μήνυμα του Τζόνσον προς 
το βρετανικό λαό. "Do or Die", λέξεις που προβάλ-
λονται στις πρώτες σελίδες των Times, του Guardian, 
των Financial Times, της Express και της εφημερίδας 
i στις 26/06. 

Στη συνέντευξη που έδωσε στο Talk Radio 
(25/06), το φαβορί για την ηγεσία του Συντηρητικού 
κόμματος και εν δυνάμει μελλοντικός πρωθυπουρ-
γός της χώρας, επανέλαβε τη δέσμευση του να απο-
σύρει τη Βρετανία από το ευρωπαϊκό μπλοκ το αρ-
γότερο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου.  

Σύμφωνα με τους Times, οι Βρυξέλλες με "από-
γνωση" αντιμετωπίζουν το "αντιευρωπαϊκό μένος" 
του κ. Τζόνσον, με έναν διπλωμάτη να σημειώνει 
στην εφημερίδα ότι τα σχέδιά του "δεν έχουν καμία 
σχέση με την πραγματικότητα". 

Η Daily Express επισημαίνει ότι η "τολμηρή" δέ-
σμευση του κ. Τζόνσον για το Brexit θέτει "εν κιν-
δύνω" την πολιτική του σταδιοδρομία.  

Ο ιστότοπος της Independent αναδεικνύει την 
αντίδραση του λόρδου Κέρσλεϊκ,  του πρώην επικε-
φαλής της δημόσιας διοίκησης, ο οποίος εκτιμά ότι 
ο Μπόρις Τζόνσον δεσμεύοντας τον εαυτό του να 
αποσύρει τη χώρα από την ΕΕ  στις 31 Οκτωβρίου 

στην πραγματικότητα έχει "αυτοεγκλωβιστεί".  
Η Daily Telegraph υπογραμμίζει ότι ο κ. Τζόνσον  

"θα πρέπει να εκπληρώσει τις υποσχέσεις του για 
το Brexit".  

 Με την φωτογραφία του στις πρώτες σελίδες των 
εφημερίδων για τέταρτη μέρα, την Τρίτη το πρωί, οι 
Times αναφέρουν ότι ο Μπόρις Τζόνσον ξεκίνησε 
την  "αντεπίθεση" του για να καθησυχάσει τους ακτι-
βιστές του κόμματος ότι είναι "ο 
σωστός άνθρωπος να ηγηθεί 

των Τόρις".  
Η εφημερίδα μας ενημερώνει ότι ο Τζόνσον θα 

έκανε πέντε δημόσιες εμφανίσεις για να προσπα-
θήσει να πείσει αυτούς που αμφισβητούν τα ηγετικά 
του προσόντα ότι "δεν φοβάται τον έλεγχο" όπως 
διατείνεται ο αντίπαλος του, ΥΠΕΞ της Βρετανίας 
Τζέρεμι Χαντ. 

 

Ο Guardian (25/06) θεωρεί 
ότι αυτή η προσπάθεια του Μπόρις Τζόνσον θα 
μπορούσε να χαρακτηρισθεί ένα "blitz στα μέσα ενη-
μέρωσης" και μια σταθερή απόκλιση από την προ-
ηγούμενη "υποβρύχια" τακτική  του που στόχο είχε 
να κρατηθεί μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.  

Το πρώην αφεντικό του κ.Τζόνσον στην 
Daily Telegraph (25/06), o Μαξ Χέισντινγκς, 
τον κατηγορεί ότι είναι δειλός, υπερβολικά 
εγωκεντρικός ενώ θεωρεί ότι είναι άνθρω-
πος χαμηλής ηθικής υποστάσεως. "Το Συ-
ντηρητικό κόμμα ετοιμάζεται να επιβάλλει 
ένα ανούσιο ανέκδοτο στον βρετανικό λαό", 
γράφει χαρακτηριστικά ο Χέιστινγκς, "που 
δεν θα είναι αστείο για πολύ καιρό". 

Ο ιστότοπος του New Statesman σημει-
ώνει ότι ο πρώην υπουργός των Εξωτερι-
κών δεν έχει άλλη επιλογή από το να αλλάξει 
τη στρατηγική του έναντι των μέσων μαζικής 
ενημέρωσης αφού πρώτα αρνήθηκε να 
απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τον 
"άγριο καυγά" που είχε με τη σύντροφό του, 
Κάρι Σίνοντς, την περασμένη εβδομάδα. 

Αυτή η άρνηση, σύμφωνα με τον Στίβεν 
Μπους, σημαίνει ότι "για άλλη μια μέρα  είναι 
το  κύριο θέμα στο δημόσιο διάλογο".

Κορυφώνεται η ένταση μετά τις δηλώσεις Τζόνσον περί "Do or Die"



 11      | Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019

 
Ο Σύνδεσμος μας τελεί 
το ετήσιο μνημόσυνο 
ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ και 
Στρατηγού Φλωράκη 

την Κυριακή 14 Ιουλίου στις 
11.30 πμ στην εκκλησία των 
12 Αποστόλων, Kentish Lane, 

Brookmans Park AL9 6NG.  
Για καταθέσεις στεφάνων και 
πληροφορίες: 07723069879  
Ιδιαίτερες προσκλήσεις δεν 

θα σταλούν.  
 
Εκ μέρους του 

Διοικητικού Συμβουλίου, 
Σώτος Πολιτάκης  

Πρόεδρος 

Καλλιτεχνικά Νέα
με τον Βασίλη Παναγή

Δυο λόγια για τον αγαπητό μου φίλο 
Δημήτρη Χριστόφια.  

Ο Δημήτρης πάνω απ’ όλα ήταν άνθρωπος. 
Χάσαμε ένα φίλο που ήταν πάντα εκεί να μας 
δώσει σημασία. Εγώ τον έζησα από τα παιδικά 
του χρόνια τυγχάνοντας να είμαι σχεδόν συγ-
χωριανός του.  

Καταγόμενος από το χωριό Συγχαρί , δίπλα 
από το Κάτω Δίκωμο, και με στενούς συγγενείς 
στο χωριό του Δημήτρη, βρισκόμουν συχνά 
εκεί, όπου τον είχα γνωρίσει όταν ήταν ακόμα 
νεαρό παιδί και εργαζόταν μαζί με τον πατέρα 
του στο καφενείο του Συλλόγου. Εκεί γίναμε 
φίλοι. Η φιλία μεγάλωσε κι συνεχίστηκε... 

Εγώ θα τον θυμάμαι και θα τον μνημονεύω. 
Αιωνία σου η μνήμη φίλε. Καλό σου ταξίδι. Ελα-
φρύ να είναι το χώμα που θα σε σκεπάσει. 

 
«Ο ταραχώδης βίος της Ριρίκας 
Σβάιτσερ»  
Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και η Ύπατη 

Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο 

Λονδίνο παρουσιάζουν στο Λονδίνο το μετα-
μοντέρνο κωμειδύλλιο της σύγχρονης τραγου-
δοποιού Ευσταθίας «Ο Ταραχώδης Βίος της Ρι-
ρίκας Σβάιτσερ» / The Turbulent Life of Ririka 
Schweitzer. Η παράσταση, η οποία τελεί υπό την 
αιγίδα του Ύπατου Αρμοστή κ. Ευριπίδη Ευρυ-
βιάδη, θα ανέβει στο The Cockpit Theatre του 
Λονδίνου τη Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2019, με ώρα 
έναρξης 19:30, και με είσοδο ελεύθερη για το 
κοινό (book at https://ririkaschweitzer.event-
brite.co.uk). 

“Οι επιθυμίες όταν δεν εκπληρώνονται λιμνά-
ζουν και γίνονται απωθημένα. Και τότε τρέφουν 
τον σκοτεινό εαυτό μας. Αλλά και πάλι τι θα κά-
ναμε χωρίς όνειρα;». 

Μαζί με την Ευσταθία, επί σκηνής, η ηθοποιός 
και σοπράνο Έλενα Χατζηαυξέντη, ενσαρκώνει 
μοναδικά τον ρόλο της Ριρίκας Σβάιτσερ.   

Εκδήλωση για φιλανθρωπικό σκοπό  
Ο γνωστός επιχειρηματίας και καλλιτέχνης 

της παροικίας μας Γιώργος Νικολάου, ετοίμασε 

και θα παρουσιάσει για πρώτη φορά στο Λον-
δίνο το νέο του τραγούδι με τίτλο «ΤΟ ΠΑΡΤΥ» 
σε μία ειδική βραδιά στο Κυπριακό Κοινοτικό 
Κέντρο στο Wood Green N22 5HJ, την Κυριακή 
7 Ιουλίου 2019. 

Όλα τα έσοδα θα δοθούν στο φιλανθρωπικό 
οργανισμό “ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ ΜΙΑ ΕΥΧΗ” που 
εδρεύει στη Λευκωσία και βοηθά παιδιά που 
υποφέρουν από καρκίνο.  

Η είσοδος κοστίζει £22 το άτομο και περιλαμ-
βάνει μεζέ, καθώς μουσική και χορό με τη συμ-
μετοχή της ορχήστρας του εστιατορίου ELYSEE.  

Η εκδήλωση αρχίζει στις 6.00 το απόγευμα 
(μέχρι αργά). 

Εισιτήρια στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο ή 
από τον Γιώργο Νικολάου στο 07834 701470.  

«Θα χωρίσω και θα το πανηγυρίσω»  
Ο Λευτέρης Πανταζής επιστρέφει ανεβασμέ-

νος και με καλοκαιρινή διάθεση μας ξεσηκώνει 
να χορέψουμε στους ρυθμούς της νέας του επι-
τυχίας! 

Η μουσική ανήκει στο Χριστόδουλο Σιγανό, 

ενώ οι στίχοι στους Ρούλη Μακρίδη & Valentino.  
Κυκλοφορεί από τη Siganos Music. Εμείς εδώ 
στο Λονδίνο αρχίσαμε να  ακούμε ήδη το νέο 
τραγούδι από το αγαπημένο σας LGR. 

Εν τω μεταξύ ο Λευτέρης Πανταζής ετοιμάζει 
βαλίτσες αυτό το καλοκαίρι για ένα μεγάλο 
Summer Tour σε Ελλάδα, Κύπρο και εξωτερικό.    

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

Η ΕΔΕΚ Ηνωμένου Βασιλείου σε συνεργασία με την Επιτροπή Συγγενών Πεσόντων Αντιστασιακών οργανώνει εκδήλωση 
μνήμης και τιμής αυτών που έπεσαν μαχόμενοι υπερασπιζόμενοι την ελευθερία της πατρίδας μας το καλοκαίρι του 1974, με 
εθνικό μνημόσυνο που θα τελεστεί στον Ιερό Ναό της Παναγίας στο Wood Green, την Κυριακή 14 Ιουλίου.  

Την ίδια μέρα θα αναπεμφθεί και δέηση για διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων αδελφών μας. 
Καλούμε όλους τους συμπατριώτες μας όπως με την παρουσία τους δείξουν την ευγνωμοσύνη τους σε αυτούς οι οποίοι 

έδωσαν τη ζωή τους για την Κύπρο.

Μιχάλης Κασιής 

Πρόεδρος ΕΔΕΚ ΗΒ

Θεολόγος Παπαπαύλου 

Πρόεδρος Επιτροπής Συγγενών Πεσόντων Αντιστασιακών

ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Η ΕΔΕΚ τιμά τους νεκρούς 
ήρωες του 1974

ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΗΒ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 23 Ιουνίου η 
ετήσια χοροεσπερίδα του Σωματείου Αγίου Αμβροσίου Η.Β. 
Στην χοροεσπερίδα αναδείχθηκαν τα ήθη και τα έθιμα του 
κατεχόμενου σήμερα χωριού της επαρχίας Κερύνειας. Η εκ-
δήλωση, όπως και κάθε χρόνο αφιερωμένη στην «Χρυσο-
μηλιά» το κυρίαρχο οπωροφόρο δέντρο που καλλιεργείτο 
στον Άγιο Αμβρόσιο Κερύνειας, έγινε αφορμή για να βρεθούν 
και πάλι συμμαθητές, γείτονες, φίλοι και οικογένειες, που 
εξαιτίας της βάρβαρης Τούρκικης εισβολής, σκορπίστηκαν 
αλλά με ένα και μόνο πόθο, να επιστρέψουν στα σπίτια τους. 

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης τελέστηκε αφιέρωμα  
στα δώδεκα αγνοούμενα παιδιά του Αγίου Αμβροσίου. Στο 
πάνθεο των ηρώων έχουν ήδη γραφτεί ο Γεώργιος Δράκου 
και ο Χριστάκης Κυρατζιής που θυσίασαν τη ζωή τους για 
την ελευθερία της πατρίδας μας. Απαγγέλθηκε ποίημα για το 
χωριό από τον  Κυριάκο Χατζηθεοδοσίου ενώ αποκορύφωμα 
της βραδιάς ήταν ο παραδοσιακός χορός της Χρυσομηλιάς 
που χορεύτηκε με μεγάλο καμάρι από τα νεαρά κορίτσια του 
χωριού.  

Αθρόα ήταν η προσέλευση του κόσμου και ειδικότερα έφη-
βων και παιδιών που χόρεψαν στην εκδήλωση απολαμβά-
νοντας την μουσική των Νίκο Σαββίδη και Γιώργο Γρηγορίου. 
Στο λόγο του ο Πρόεδρος του Σωματείου, κ. Σάββας Χατζη-
φιλίππου, έκανε ειδική αναφορά στην παρουσία των παιδιών 

που με την συμμετοχή τους αναδεικνύουν την αγάπη για το 
χωριό που τους μετέφεραν οι γονείς καθώς, δίνοντας συνάμα 
ελπιδοφόρα μηνύματα για το μέλλον. 

Η ειδική εμφάνιση της γνωστής τραγουδίστριας (και Αγι΄ 
Άμβροσήτισσας) Elizabeth Chapman ανέβασε το κέφι, χαρί-
ζοντας με την καταπληκτική της φωνή μοναδικές στιγμές 
στους παρευρισκόμενους. Στον χαιρετισμό του ο Επίσκοπος 
Τροπαίου κ. Αθανάσιος εξύμνησε το έργο του Σωματείου 
ενώ ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας κ. Χρίστος 
Καραολής ευχαρίστησε την παροικία για την πίεση που εξα-
σκεί σε Βρετανούς βουλευτές παροτρύνοντας τους να συνε-
χίσουν το πολύτιμο έργο. Τέλος στην ομιλία του ο Πρόεδρος 
του Σωματείου Ελεύθερος Άγιος Αμβρόσιος Κύπρου κ. Κυ-
ριάκος Χατζηφιλίππου, με συναισθηματικά φορτισμένο ύφος, 
επανέλαβε την απαίτηση όλων των συγχωριανών για επι-
στροφή στις πατρογονικές τους εστίες χωρίς περιορισμούς 
και με σεβασμό στα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα όλων 
των προσφύγων.  

Τελειώνοντας στην εκδήλωση κληρώθηκαν πλούσια δώρα 
συμπεριλαμβανομένων, μια κρουαζιέρα από την Salamis 
Tours, ένα χρυσό μενταγιόν και τραπέζι για δείπνο στο εστια-
τόριο Babinondas. 

Oι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης είναι: 272, 1230,1229, 
1006, 1523, 1203, 675, 852, 1084, 798, 144, 734, 1081 

Εορτή και Πανήγυρις 
της Αγ. Φωτεινής 

της Κυπρίας   
Η κοινότητα του Folkestone, σας 

προσκαλεί στην Εορτή και Πανήγυρη 
της Αγίας Φωτεινής της Κυπρίας που 

θα γίνει την Κυριακή 4 Αυγούστου 2019.  
Η εκκλησία μας συμπληρώνει φέτος 

τριάντα χρόνια ζωής και η παρουσία σας 
 θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.  

Η λειτουργία θα αρχίσει στις 11πμ.    
Για περισσότερες πληροφορίες 

και τηλέφωνα λεωφορείων 
στο: 07950244211 ή 07836 218167  

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων 
Μάριος Νικόλαος 

Πρόεδρος Κοινότητος.

Άλλη μια πετυχημένη Γιορτή

Οι Λυμπιανοί που  ανταποκρίθηκαν  στην ωραία πρωτοβουλία του Συνδέσμου τους 
να γιορτάσουν τον ερχομό του καλοκαιριού με μια συλλογική έξοδο στο ύπαιθρο, πέρασαν  
μια  εξαίρετη μέρα την περασμένη Κυριακή. 

Χώρος της εξόρμησης, εκείνος του Thorndon Country Park γνωστός σαν Halfway 
House, όπου στα παλαιότερα χρόνια ο Σύνδεσμος Λυμπιανών είχε τα  ετήσια καλοκαιρινά 
ραντεβού του. Εκείνη την ωραία παράδοση θέλησε να επαναφέρει στη ζωή με τη φετινή  
απάφαση του ο Σύνδεσμος Λυμπιανών. Για μερικές ώρες στην  ανοικτοσύνη  του  χώρου  
για καθαρό αέρα και για σωματική αθλητική άσκηση για τους μεγάλους και για τρέξιμο  
και κάθε είδους παιχνιδιών. Το καλύτερο, ίσως, μέρος των φετινών εκδηλώσεων ήταν τα 
παλαιά παιχνίδια όπως το τρέξιμο με δεμένα πόδια για μικρούς και μεγάλους που κατεν-
θουσίασε τους πάντες. Όλοι αποχαιρετίσθηκαν με την ευχή: «Και από χρόνου».

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΛΥΜΠΙΑΝΩΝ

Στιγμές χαλάρωσης και ευχάριστων 
αναμνήσεων στο Thorndon
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Απεβίωσε την, Πέμπτη 

(20/06), σε ηλικία 83 ετών ο 

πρώτος αρχηγός της εθνικής 

Κύπρου. Ο λόγος για τον 

Πάμπο Χαραλάμπους, ο 

οποίος αγωνίστηκε στην Ανόρ-

θωση από το 1952 μέχρι το 

1963, ενώ φόρεσε το περιβρα-

χιόνιο του αντιπροσωπευτικού 

συγκροτήματος της χώρας του 

στον πρώτο επίσημο αγώνα 

της ιστορίας του, με αντίπαλο το 

Ισραήλ στις 13 Νοεμβρίου 

1960. Ο αγώνας έγινε στο ΓΣΠ 

και ολοκληρώθηκε ισόπαλος 

1-1. 

Επίσης, για πολλά χρόνια 

διετέλεσε εκπρόσωπος της 

Ανόρθωσης στο διοικητικό συμ-

βούλιο της ποδοσφαιρικής ομο-

σπονδίας, υπηρετώντας από το 

πόστο του αντιπροέδρου και 

του προέδρου εθνικών ομά-

δων. 

«Έφυγε» μια μεγάλη μορφή 
του κυπριακού ποδοσφαίρου

Το γύρο του διαδικτύου κάνει 

η μέχρι σήμερα αδημοσί-

ευτη εικόνα της L' Equipe.   

Οι δυο θρύλοι του παγκο-

σμίου ποδοσφαίρου, Πελέ και 

Φραντς Μπεκενμπάουερ συνυ-

πήρξαν σε ομάδα της Νέας 

Υόρκης. 

Τον γύρο του κόσμου λοιπόν 

κάνει μια αδημοσίευτη -μέχρι 

τώρα- φωτογραφία της γαλλι-

κής εφημερίδας L' Equipe. 

Ο δύο θρύλοι του ποδοσφαί-

ρου υπήρξαν συμπαίκτες στην 

Cosmos της Νέας Υόρκης και η 

Equipe τους εμφάνισε να απο-

λαμβάνουν μαζί το ντουζ τους. 

Η συγκεκριμένη φωτογραφία 

βλέπει για πρώτη φορά το φως 

της δημοσιότητας και χρησιμο-

ποιήθηκε από την γαλλική εφη-

μερίδα, για τις ανάγκες ενός ρε-

πορτάζ που αφορά στις αλλα-

γές στις συνήθειες των 

ποδοσφαιριστών με το πέρα-

σμα των χρόνων. 

Η γυμνή φωτογραφία του Πελέ 

και του Μπεκενμπάουερ

Η Ντέρμπι είναι έτοιμη να 

προσφέρει ηγεμονικό συμ-

βόλαιο στον Φρανκ Λάμπαρντ 

για να μην την αφήσει για την 

Τσέλσι. 

Η Τσέλσι βρίσκεται σε αναζή-

τηση προπονητή και πρώτος 

της στόχος μετά την αποχώ-

ρηση του Σάρι είναι ο Φρανκ 

Λάμπαρντ. Ο τελευταίος είχε 

πολύ καλή παρουσία στον 

πάγκο της Ντέρμπι στην πρώτη 

του δουλειά ως προπονητής και 

ο ιδιοκτήτης του συλλόγου είναι 

αποφασισμένος να κάνει τα 

πάντα για να τον κρατήσει. 

Σύμφωνα με την Daily Star, 

λοιπόν, η πρόταση στον Λά-

μπαρντ θα είναι για νέο 4ετές 

συμβόλαιο, που θα του αποφέ-

ρει καθαρά 2,5 εκατ. λίρες ετη-

σίως, ενώ και οι αρμοδιότητές 

του θα αυξηθούν. 

Η Ντέρμπι προσφέρει ηγεμονικό 

συμβόλαιο στον Λάμπαρντ

Γενική Συνέλευση Σαλαμίνας
Καλούνται τα μέλη και φίλοι του Αθλη-

τικού Σωματείου Ν. Σαλαμίνας Λονδί-

νου, σε Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα 

1 Ιουλίου 2019, στις 7.30 μμ στο 

οίκημα του Συλλόγου, 68 Myddleton 

Road, Ν22 8NG. 

Η παρουσία των μελών και φίλων του 

σωματείου είναι επιβεβλημένη όπου 

ανάμεσα στα άλλα θα διεξαχθεί και 

εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 

Η Γενική Σηυνέλευση γίνεται κάτω 

από το βαρύ πένθος του αποβιώσα-

ντος, μέχρι πρόσφατα Προέδρου του 

Σωματείου, Κυριάκου Σπυρή.

Κάλεσμα σε όσους θέλουν να βοηθήσουν 

τον ΚΟΠΑ, κάνει έκκληση το Διοικητικό 

Συμβούλιο του ΚΟΠΑ. 

«Καλούμε όλους όσοι ενδιαφέρονται» τη 

Δευτέρα 1 Ιουλίου 2019, στο οίκημα της 

Αδελφότητας, στις 7.30μμ, αναφέρει η ανα-

κοίνωση, «για να συζητήσουμε μαζί καλύτε-

ρους τρόπους για εξυπηρέτηση του 

παροικιακού μας πρωταθλήματος, ώστε να 

το ανεβάσουμε ακό- 

μη πιο ψηλά». 

Όσοι ενδιαφέρεστε 

να παρευρεθείτε παρα-

καλώ στείλετε email στον 

Γραμματέα του ΚΟΠΑ Στηβ Σάββα 

secretary@kopaleague.com 

H ανακοίνωση αναφέρει ότι θα προσφερ-

θούν ποτά και σουβλάκια.

Για το καλό του ΚΟΠΑ

Οι δρόμοι τους χωρίζουν... Η 

Νιούκαστλ δεν κατάφερε 

τελικά να πείσει τον Ράφα Μπε-

νίτεθ και έτσι η συνεργασία των 

δύο πλευρών δεν θα συνεχιστεί 

τη νέα περίοδο!    

Ο Ισπανός προπονητής βρι-

σκόταν σε εντατικές συζητήσεις 

με τις «καρακάξες», οι οποίες 

ωστόσο δεν ευδοκίμησαν! Ανά-

μεσα στους λόγους που έφερε 

το διαζύγιο φαίνεται πως ήταν 

και η κρούση που δέχτηκε τε-

λευταία ο έμπειρος κόουτς από 

ομάδα της Κίνας, η οποία – 

βάσει των βρετανικών Μέσων- 

του προσέφερε τα... πενταπλά-

σια από τη Νιούκαστλ. 

Πλέον, οι καρακάξες βρίσκο-

νται σε αναζήτηση νέου κόουτς 

και με ανακοίνωσή τους απο-

χαιρέτησαν τον Μπενίτεθ: 

«Με απογοήτευση ανακοινώ-

νουμε ότι ο προπονητής Ράφα 

Μπενίτεθ θα φύγει από τη Νιού-

καστλ όταν ολοκληρωθεί το 

συμβόλαιό του στις 30 Ιουνίου 

του 2019. Δουλέψαμε σκληρά 

για να επεκτείνουμε τη συνερ-

γασία μας, όμως δεν κατέστη 

ούτε θα καταστεί δυνατόν να 

έρθουμε σε συμφωνία μαζί του 

και τους εκπροσώπους του», 

αναφέρει η ανακοίνωση. 

Τέλος από τη Νιούκαστλ ο Μπενίτεθ

Σε Σιγκαπούρη και Κίνα θα 

περάσει το καλοκαίρι της η 

Τότεναμ, παίρνοντας μέρος στο 

International Champions Cup. 

Σε έναν μήνα από σήμερα θα 

βρίσκεται εκεί η ομάδα του Πο-

τσετίνο που... ανυπομονεί για 

την έναρξη της προετοιμασίας!    

Τα «σπιρούνια», με ανάρτηση 

στο λογαριασμό τους στο 

Twitter, ανακοίνωσαν την καλο-

καιρινή τους προετοιμασία, η 

οποία περιλαμβάνει δύο αναμε-

τρήσεις σε Σιγκαπούρη και Σα-

γκάη για το International 

Champions Cup. 

Η πρώτη αναμέτρηση για την 

φιναλίστ του Τσάμπιονς Λιγκ 

έχει προγραμματιστεί στις 21 

Ιουλίου στο Εθνικό Στάδιο της 

Σιγκαπούρης, όπου και θα αντι-

μετωπίσει την Γιουβέντους. 

Τέσσερις ημέρες αργότερα, 

στο «Hongkou Stadium» στην 

Σαγκάη θα τεθεί αντιμέτωπη με 

την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. 

Ένας μήνας έμεινε για το ταξίδι 

της Τότεναμ στην Άπω Ανατολή  

«Κρεμάστηκε» 

ο Χάρι Κέιν…   

Με τα ιερά δεσμά του γάμου 

ενώθηκαν ο Χάρι Κέιν και η 

Κέτι Γκούντλαντ.  

Ο επιθετικός της Τότεναμ 

νυμφεύτηκε τη γυναίκα που 

βρίσκεται στο πλευρό του 

από τα χρόνια της παιδικής 

του ηλικίας. Μαζί έχουν 

αποκτήσει ήδη δύο παιδιά 

και η χθεσινή τελετή έλαβε 

χώρα μακριά από τα φώτα 

της δημοσιότητας. 

Σε φυλακή 

οδηγείται 

ο Μπράβο 

Ο βετεράνος ποδοσφαι-
ριστής φέρεται να απο-

καλούσε τον εαυτό του 
«βασιλιά της λάσπης» 

 Νέες αποκαλύψεις έρχο-
νται στο φως της δημοσιό-
τητας αναφορικά με την 
υπόθεση των στημένων 
αγώνων στην Ισπανία, με 
εγκέφαλο του κυκλώματος 
να θεωρείται ο Ραούλ 
Μπράβο. 

Η «El periodico» φέρνει 
νέα στοιχεία σχετικά με τον 
ρόλο του Έλληνα φίλου του 
πρώην ποδοσφαιριστή 
των Ρεάλ Μαδρίτης, Ολυ-
μπιακού, Άρη και Βέροιας, 
για τον οποίο προ ημερών 
τα ΜΜΕ της ιβηρικής 
χώρας έγραφαν ότι την 
ώρα της σύλληψης βρισκό-
ταν στο σπίτι του 38χρονου 
βετεράνου άσου και έφυγε 
τρέχοντας. Μάλιστα, λίγο 
αργότερα εντοπίστηκε από 
την Αστυνομία, έχοντας 
πάνω του μια τσάντα με 
54.400 ευρώ. 

Σύμφωνα με το νεότερο 
δημοσίευμα, αυτά ήταν τα 
χρήματα που είχε ζητήσει ο 
Μπράβο για να πληρώσει 
τους παίκτες που είχαν 
«επιλεγεί», για να στήσουν 
την αναμέτρηση της Βαγια-
δολίδ με τη Βαλένθια, στο 
πλαίσιο του πρωταθλήμα-
τος της Primera Division. 

«Είχαν ξεμείνει από χρή-
ματα (το κύκλωμα) και ο 
Μπράβο περίμενε την 
άφιξη στη Μαδρίτη του Έλ-
ληνα, ο οποίος είχε σταλεί 
από τον συνεργάτη του. Οι 
ερευνητές πιστεύουν ότι τα 
χρήματα που βρέθηκαν 
επάνω του προορίζονταν 
για να πληρωθεί μια δόση 
σε ποδοσφαιριστές της Βα-
γιαδολίδ, οι οποίοι "αγορά-
στηκαν" για ποσά 
100.000-200.00 ευρώ», ανα-
φέρει το εν λόγω ρεπορτάζ. 

Στο ίδιο δημοσίευμα 
αποκαλύπτεται, επίσης, 
πως ο βετεράνος Ισπανός 
αμυντικός είχε δώσει στον 
εαυτό του το παρατσούκλι 
«βασιλιάς της λάσπης». 
Έτσι ήθελε να δείξει το 
πόσο... βρώμικος ήταν ο 
δρόμος που είχε χαράξει 
στη ζωή του. 
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Παρασκευή 9 Αυγούστου 

Λίβερπουλ-Νόργουιτς 

Σάββατο 10 Αυγούστου 

Γουέστ Χαμ-Μάντσ. Σ. .12.30 

Μπόρνμουθ-Σιέφιλτ  . . . 3μμ 

Μπέρλεϋ-Σαουθάμπτον  3μμ 

Κρίσταλ Π.-Έβερτον  . . . 3μμ 

Γώτφορτ-Μπράιτον  . . . 3μμ 

Τότενχαμ-Άστον Βίλα . . 5.30 

Κυριακή 11 Αυγούστου 

Λέστερ-Γουλφς  . . . . . . . 2μμ 

Νιούκαστλ-Άρσεναλ  . . . 2μμ 

Μάντσιεστερ Γ.-Τσέλσυ  4.30 

Σάββατο 17 Αυγούστου 

Άρσεναλ-Μπέρλεϋ  . . . . 3μμ 

Άστον Βίλα-Μπόρμουθ  .3μμ 

Μπράιτον-Γουέστ Χαμ  . 3μμ 

Τσιέλσι-Λέστερ  . . . . . . . 3μμ 

Έβερτον-Γώτφορτ . . . . . 3μμ 

Μάντσ. Σ.-Τότενχαμ  . . . 3μμ 

Νόργουϊτς-Νιούκαστλ . . 3μμ 

Σιέφιλτ-Κρίσταλ Πάλας . 3μμ 

Σαουθάμπτον-Λίβερπ. . .3μμ 

Γουλφς-Μάντσιεστερ Γ.  3μμ 

Σάββατο 24 Αυγούστου 

Άστον Βίλα-Έβερτον  . . 3μμ 

Μπόρνμουθ-Μάν. Σίτι  . . 3μμ 

Μπράϊτον-Σαουθάμπτο  3μμ 

Λίβερπουλ-Άρσεναλ  . . 3μμ 

Μάν. Γιουν.-Κρίσταλ Π.  3μμ 

Νόργουϊτς-Τσέλσι  . . . . . 3μμ 

Σιέφιλτ-Λέστερ . . . . . . . . 3μμ 

Τότενχαμ-Νιούκαστλ . . . 3μμ 

Γώτφορτ-Γουέστ Χαμ  . . 3μμ 

Γουλφς-Μπέρλεϋ  . . . . . 3μμ 

Σάββατο 31 Αυγούστου 

Άρσεναλ-Τότενχαμ  . . . . 3μμ 

Μπέρλεϋ-Λίβερπουλ . . . 3μμ 

Τσιέλσι-Σιέφιλτ  . . . . . . . 3μμ 

Κρίσταλ Π.-Άστον Βίλα  3μμ 

Έβερτον-Γουλφς . . . . . . 3μμ 

Λέστερ-Μπόρνμουθ  . . . 3μμ 

Μάντσ. Σίτι-Μπράιτον . . 3μμ 

Νιούκαστλ-Γώτφορτ  . . . 3μμ 

Σαουθάμπτον-Μαν. Γ.  . . 3μμ 

Γουέστ Χαμ-Νόργουιτς . 3μμ 

Άρξατε πυρ...

Τον Μοχάμεντ Σαλάχ έχουν 

βάλει στο στόχαστρο η Γιου-

βέντους και η Ρεάλ Μαδρίτης, 

με τον Αιγύπτιο, πάντως, να 

μην... καίγεται να αποχωρήσει 

από την Λίβερπουλ.  

Στο στόχαστρο έχουν βάλει η 

Γιουβέντους και η Ρεάλ Μαδρί-

της τον Μοχάμεντ Σαλάχ, σύμ-

φωνα με την «Mirror».  

Όπως αναφέρει το αγγλικό 

Μέσο, οι δύο ομάδες προσανα-

τολίζονται να καταθέσουν πρό-

ταση ύψους 170 εκατ. ευρώ για 

τον Αιγύπτιο εξτρέμ, προσπα-

θώνοντας να αποσπάσουν την 

θετική του απάντηση! 

Ωστόσο, σύμφωνα με το ίδιο 

δημοσίευμα ο Σαλάχ δεν... ψή-

νεται ιδιαίτερα να αποχωρήσει 

από την Λίβερπουλ καθώς δεν 

το θεωρεί σωστή επιλογή, μετά 

από την περασμένη επιτυχη-

μένη σεζόν!  

Το σίγουρο είναι, πάντως, ότι 

τις επόμενες ημέρες οι δύο σύλ-

λογοι θα καταθέσουν τις προτά-

σεις τους για τον «φαραώ» και 

απομένει να δούμε αν θα υπάρ-

ξει κάποια εξέλιξη. 

«Αστρονομικές» προτάσεις 

για Σαλάχ! 

Ανακοίνωση εξέδωσε το Δ.Σ 

του ομίλου παλαιμάχων της 

Ομόνοιας για τον θάνατο του 

Δημήτρη Χριστόφια. Σε αυτήν 

εκφράζονται τα θερμά συλλυ-

πητήρια προς την οικογένειά 

του τέως προέδρου της Δημο-

κρατίας, αναφέροντας πως 

επρόκειτο για ένα αριστερό 

άτομο με ήθος και ανθρώπινες 

αξίες, έναν αγνό Ομονοιάτη. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση: 

«Το Διοικητικό Συμβούλιο και 

τα μέλη του Ομίλου Παλαιμά-

χων Ποδοσφαιριστών ΟΜΟ-

ΝΟΙΑΣ Λευκωσίας εκφράζουν 

την βαθιά τους θλίψη για τον 

θάνατο του τέως Προέδρου της 

Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Δη-

μήτρη Χριστόφια. 

Ο κ. Δημήτρης Χριστόφιας 

έζησε όλη του τη ζωή υπηρετώ-

ντας τον τόπο και τον συνάν-

θρωπο του μέσα από τις αρχές 

και τα ιδεολογικά πιστεύω της 

αριστεράς οι οποίες τον κατα-

ξίωσαν να φτάσει στο ύπατο 

αξίωμα της Δημοκρατίας. 

Διατηρώντας το ήθος και τις 

ανθρώπινες αξίες μέσα από τις 

οποίες μεγάλωσε κατατάχθηκε 

στο ψηλότερο σημείο στη συ-

νείδηση των ανθρώπων της 

αριστεράς αλλά και της ευρύτε-

ρης Κυπριακής κοινωνίας. 

Ο Δημήτρης Χριστόφιας 

υπήρξε ένας αγνός Φίλος, ένας 

μεγάλος Άνθρωπος. 

Ο Όμιλος Παλαιμάχων Ποδο-

σφαιριστών ΟΜΟΝΟΙΑΣ Λευ-

κωσίας τον οποίο στήριζε με 

σθένος αλλά και η οικογένεια 

της ΟΜΟΝΟΙΑΣ έχασαν από 

χθες ένα αγνό Ομονοιάτη! 

Εκφράζουμε τα θερμά μας 

συλλυπητήρια στην οικογένεια. 

Καλό ταξίδι Δημήτρη Χριστό-

φια!» 

Όμιλος παλαιμάχων Ομόνοιας:  

«Συλλυπητήρια για τον χαμό ενός αγνού Ομονοιάτη»

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 

κάνει... ρελάνς για την από-

κτηση του Κρίστιαν Έρικσεν 

από την Τότεναμ!  

Πριν από λίγο καιρό θεωρού-

ταν σχεδόν βέβαιο πως ο Κρί-

στιν Έρικσεν θα συνεχίσει την 

καριέρα του στην Ρεάλ Μαδρί-

της. Ωστόσο, τις τελευταίες ημέ-

ρες έχει αλλάξει εντελώς η 

κατάσταση. Συγκεκριμένα, ο Ζι-

νεντίν Ζιντάν άλλαξε πλάνα και 

έθεσε ως πρωταρχικό στόχο 

την απόκτηση του Πολ Πο-

γκμπά. 

Πλέον οι Μαδριλένοι έχουν 

εστιάσει στον Γάλλο, αφήνο-

ντας στα κρύα του λουτρού τον 

Δανό επιθετικό! Αυτό δεν ήχησε 

καθόλου καλά στα αυτιά του 

ποδοσφαιριστή της Τότεναμ, ο 

οποίος ήταν σίγουρος για την 

μετακίνηση του στο Μπερνα-

μπέου. 

Πάντως οι Μαδριλένοι έχουν 

αφήσει… ελπίδες στον Έρικ-

σεν, τονίζοντας πως αν δεν τε-

λειώσει με καλό τρόπο το θέμα 

με τον Πογκμπά, τότε θα επα-

νέλθουν για την περίπτωση 

του. 

Ωστόσο, ο ίδιος ο ποδοσφαι-

ριστής έχει μείνει δυσαρεστημέ-

νος από την συμπεριφορά των 

μερένχες και δεν δείχνει διατε-

θειμένος να περιμένει. 

Ο Κρίστιαν Έρικσεν ψηφί-

ζει… Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ! 

Φαβορί για την απόκτηση του οι 

«κόκκινοι διάβολοι»! 

Όπως αποκαλύπτουν Μέσα 

από το Νησί η ομάδα του Σόλ-

σκιερ θέλει να αντικαταστήσει 

τον Πογκμπά με τον Δανό άσο 

της Τότεναμ. Μάλιστα φαίνεται 

πως ο Δανός είναι θετικός σε 

μια τέτοια μετακίνηση και έχει 

δώσει το «ok»! Ο 27χρονος πε-

ριμένει με αγωνία τις εξελίξεις, 

εμμένοντας πάντως στην από-

φαση του να αποχωρήσει από 

την Τότεναμ! 

Συζητάει με Έρικσεν η Γιουνάιτεντ!

Οι οπαδοί της Νιούκαστλ 

έκαναν διαδήλωση έξω 

από το Σεν Τζέιμς Παρκ το 

πρωί της Δευτέρας μετά την 

ανακοίνωση του συλλόγου 

πως ο Ράφα Μπενίτεθ απο-

χωρεί από την ομάδα. Το 

συμβόλαιο του Ισπανού τεχνι-

κού λήγει την ερχόμενη Κυ-

ριακή και δεν θα ανανεωθεί 

από τον ιδιοκτήτη της ομάδας 

Μάικ Άσλει.    

Οι οπαδοί των «ανθρακω-

ρύχων» εκτιμούν την εξαιρε-

τική δουλειά που έχει κάνει ο 

πρώην προπονητής της Λί-

βερπουλ και δεν θέλουν να 

αποχωρήσει κι έτσι έκαναν 

διαδήλωση έξω από το Σεν 

Τζέιμς Παρκ το πρωί της Δευ-

τέρας με πανό που έγραφαν: 

«Είμαστε ο 19ος πλουσιότε-

ρος σύλλογος στον κόσμο. 

Που πήγαν τα λεφτά;» και 

το… κλασσικό πλέον, «Ash-

ley out». 

Οι εξαγριωμένοι οπαδοί 

«τα έβαλαν» για ακόμα μία 

φορά με τον Μάικ Άσλει, τον 

οποίο κατηγορούν πως δεν 

έκανε κάθε δυνατή προσπά-

θεια για να κρατήσει τον 

Ράφα Μπενίτεθ στον σύλ-

λογο. 

Ο Ισπανός τεχνικός «συμ-

μάζεψε» την ομάδα, την γύ-

ρισε πίσω στην Πρέμιερ Λιγκ 

άμεσα και επί δύο χρονιές την 

έχει κρατήσει στο πρώτο μισό 

του βαθμολογικού πίνακα. 

Το χειρότερο από όλα αυτά 

είναι πως ο Μπενίτεθ δεν 

ενημερώθηκε από την διοί-

κηση για την ανακοίνωση της 

Νιούκαστλ στα social media 

πως δεν θα συνεχίσουν μαζί 

και εν τέλει το έμαθε τηλεφω-

νικά μέσω ενός φίλου. 

Ο Ισπανός ζήτησε να έχει 

μεγαλύτερο έλεγχο στην 

ομάδα, μεγαλύτερο μπάτζετ 

και μια αύξηση στον μισθό 

που αυτή την στιγμή είναι 6 

εκατομμύρια λίρες τον χρόνο.

Διαμαρτυρία οπαδών της Νιούκαστλ:

«Που πήγαν τα λεφτά;» 

Οι εβδομαδιαίες αποδοχές 

του Νεϊμάρ στην Παρί... 

τρομοκρατούν τη Μάντσεστερ 

Γιουνάιτεντ και γι' αυτό φέρεται 

να έκλεισε αμέσως την πόρτα 

στο σενάριο ανταλλαγής με Πο-

γκμπά που πρότειναν οι Παρι-

ζιάνοι.  

Δημοσίευμα του Independent 

δίνει άλλη διάσταση στο θέμα 

του ποδοσφαιρικού μέλλοντος 

του Νεϊμάρ και της διαφαινόμε-

νης αποχώρησής του από την 

Παρί Σεν Ζερμέν.  

Με τον Βραζιλιάνο αστέρα να 

παλεύει για να επιστρέψει στη 

Μπαρτσελόνα και τους Παριζιά-

νους να προσπαθούν να βγουν 

όσο το δυνατόν πιο κερδισμένοι 

και στο οικονομικό και στο αγω-

νιστκό σκέλος.  

 Η Μπαρτσελόνα φέρεται να 

προσφέρει 100 εκατομμύρια 

ευρώ και τον Κουτίνιο ως 

αντάλλαγμα, όμως, στην Παρί 

(που διέθεσε 222 εκατ.ευρώ για 

τον Νεϊμάρ), σκέφτηκαν... κάτι 

άλλο.  

Αν αληθεύει το σενάριο με το 

οποίο κυκλοφόρησε ο Inde-

pendent, η Παρί πρότεινε στη 

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανταλ-

λαγή του Νεϊμάρ με τον Πο-

γκμπά και οι «κόκκινοι 

διάβολοι» αρνήθηκαν.  

Ο λόγος που το έκαναν με... 

συνοπτικές διαδικασίες, ήταν ο 

μισθός του Βραζιλιάνου, αφού 

φτάνει στις 900.000 λίρες την 

εβδομάδα και είναι παντελώς 

αδύνατο να το καλύψει ο αγγλι-

κός σύλλογος. 

 Απέρριψε ανταλλαγή 

Πογκμπά – Νεϊμάρ! 

Μαν. Γιουνάιτεντ:

Ακόμα μία ομάδα 

στην ουρά για 

την απόκτηση του 

Κίεραν Τρίπιερ προ-

στέθηκε τα τελευταία 

εικοσιτετράωρα.  

Σύμφωνα με ρε-

πορτάζ μεγάλων δη-

μ ο σ ι ο γ ρ α φ ι κ ώ ν 

Μέσων της Ιταλίας, 

η Γιουβέντους έχει 

εκφράσει έντονη επιθυμία να 

προσθέσει τον ταλαντούχο άσο 

στο ρόστερ της. 

Μάλιστα, φημολογείται πως 

οι ιθύνοντες της Γιουβέντους 

έχουν ήδη αναπτύξει επαφές με 

τους ανθρώπους της 

Τότεναμ για την από-

κτηση του Τρίπιερ. 

Συγκεκριμένα, η 

πρωταθλήτρια Ιταλίας 

έχει ζητήσει ήδη κοστο-

λόγιο του παίκτη από 

την Τότεναμ, ούτως 

ώστε να ετοιμάσει 

άμεσα κάποια πρό-

ταση. 

Η Τότεναμ από τη μεριά της 

φαίνεται να υπολογίζει την αξία 

του Τρίπιερ στα 35-40 εκατομ-

μύρια ευρώ, ποσό που δεν είναι 

σίγουρο ότι θα επιθυμεί να δια-

θέσει η Γιουβέντους. 

«Κόλπο γκρόσο» με Τρίπιερ 

ετοιμάζει η Γιουβέντους!



Παροικιακές Εκδηλώσεις Γωνιά Παροικιακής ποίησης 

Κάθε Δευτέρα 

Λειτουργεί Θεατρικό Εργαστήρι της ΚΕΑ στην Κυπριακή Αδελφό-

τητα, Britannia Road, London N12 9RU, από τις 6.00μμ έως τις 

7.30μμ για παιδιά όλων των ηλικιών. Τα μαθήματα παραδίδονται 

στα ελληνικά από προσοντούχους δασκάλους. 

• Ο Σύνδεσμος “Cypriots Elders of Enfield”, μεταφέρει το Club του 

της Δευτέρας στο Community Centre, 311 Fore Street, Edmonton 

N9 0PZ από τις 11πμ έως τις 3μμ. Πληροφορίες: 020 8443 1843 / 

020 8804 5973. 

• Κάθε Δευτέρα μέχρι Πέμπτη 

• Στο Κοινοτικό Κέντρο από τις 10.00πμ έως τις 3.00μμ (Earlham 

Grove N22 5HJ) λειτουργεί υπηρεσία συμβουλών και πληροφο-

ριών για κοινωνικά επιδόματα. Αποτείνεστε στον Άντη Ευσταθίου, 

τηλ. 020 8881 2329 για ραντεβού. 

Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 

• Στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, Earlham Grove, London N22 

5HJ από τις 5μμ έως τις 8μμ, διδάσκεται η Taekwondo Martial Art. 

Για συμμετοχή και πληροφορίες: 020 8345 5128, 07949 535 443 ή 

www.aceman.co.uk 

Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 

• Όσοι επιθυμούν να παρακολουθούν μαθήματα Judo, μπορούν 

να αποταθούν στο Judo Training Sobell Club in Finsbury Park, 

Δευτέρα ή Τετάρτη. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε: 

www.sobelijudoclub.com 

Κάθε Τρίτη 

• Το συγκρότημα «Οι Φωνές» είναι το μοναδικό στο Λονδίνο που 

τραγουδά χωρίς μουσική και διευθύνεται από την Κάλια Παχλιτζα-

νάκη. Είναι ανοικτό σε όλους. Οι πρόβες γίνονται στο Θέατρο Τέ-

χνης. Για περισσότερες πληροφορίες: www.kaliamusic.com/fones 

• O Σύνδεσμος “Cypriots Elders of Enfield”, οργανώνει τη συνά-

ντηση για το Luncheon Club σπό τις 11πμ έως τις 3μμ στο Com-

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

του. Τηλ. 020 8443 1843 / 020 8804 5973. 

Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 

• Συνέρχεται σε πρόβες η Χορωδία της ΕΚΑ στη διεύθυνση 22 Lyn-

mouth Road N2, στις 8μμ υπό τη διδασκαλία του μουσουργού κ. 

Μιχαηλούδη και την Πέμπτη για μαντολίνο και μπουζουκι. Για συμ-

μετοχή: 07885 680 033. 

Κάθε Τετάρτη 

• Ο Σύνδεσμος “Cypriots Elders of Enfield”, οργανώνει συνάθροιση 

των μελών του στο Community House, 311 Fore Street, Edmonton 

Ν9, στις 12.00 - 3.30μμ για καφέ ή τσάι, ασκήσεις και Bingo. Τηλ. 

020 8443 1843 / 020 8804 5973. 

• Στις 10.00, Κανάλι 4, η νέα τηλεοπτική σειρά «Stath Lets Flats, 

με πρωταγωνιστές τους Κυπρίους Jamie και Natasha Demetriou 

από την Κώμα του Γιαλού, μαζί τους και ο Βασίλης Παναγή. Παρα-

γωγός ο John Petrie και σκηνοθέτης ο Α. Gaynord. 

Κάθε Παρασκευή 

• Ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος Α. Σάββα είναι διαθέσιμος για 

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

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

EN1 3XF). Τηλέφωνο: 07943 698 925. 

Κάθε 1η και 3η Τετάρτη του μήνα 

• Η σύμβουλος για δυστυχήματα, διαζύγια, διαθήκες και οικογενει-

ακή βία, Κούλα Κωνσταντινίδη, δίνει δωρεάν συμβουλές στο Κοι-

νοτικό Κέντρο στο Wood Green N22 5HJ, από τις 9.30πμ έως τις 

3.30μμ. Πληροφορίες: 07973 895 657. 

Κάθε τελευταία Τετάρτη του μήνα 

• Θεράπων των κάλων, κ. Κλαίρη Πάρκουρα, εξετάζει τα ανθρώ-

πινα πόδια όλων των ηλικιών στο Κοινοτικό Κέντρο, Wood Green 

N22 5HJ από τις 10πμ - 1.00μμ. Για πληροφορίες δέστε την κ. Χρυ-

στάλλα, διευθύντρια του Κυπριακού Κοινοτικού Κέντρου.

Κάθε δεύτερη Πέμπτη του μήνα 

• Κάθε δεύτερη Πέμπτη του μήνα συνέρχεται σε συνεδρία το Συμ-

βούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Γονέων. - Τηλέφωνο 020 8889 1872. 

ΙΟΥΝΙΟΣ 

30 Ιουνίου (Κυριακή) 

• Ο Σύνδεσμος Αχνιωτών 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 

1 Ιουλίου (Δευτέρα) 

• Η NHS του Enfield οργανώνει διαφώτιση για τον καρκίνο και προ-

σκαλεί τους ενδιαφερόμενους στις 12.00 μ. - 14.00 στη Market 

Square, Enfield Town Centre. Ειδικοί νοσηλευτές θα απαντήσουν 

στις ερωτήσεις σας. Ελευθέρα συμμετοχή. 

6 Ιουλίου (Σάββατο) 

• Ο Σύνδεσμος Άχνας Η.Β οργανώνει διαγωνισμό Πιλόττας στο Κυ-

πριακό Κοινοτικό Κέντρο στο Wood Green N22 5HJ στις 11πμ. 

Συμμετοχή £12. Περιλαμβάνει σουβλάκια και αναψυκτικό. Κύπελλα 

στους νικητές. Τηλ. 07956 219 946 / 020 8723 925. 

7 Ιουλίου (Kυριακή) 

• Ο γνωστός καλλιτέχνης Γιώργος Νικολάου παρουσιάζει το νέο του 

τραγούδι στο Κοινοτικό Κέντρο Wood Green N22 5HJ. Τα έσοδα θα 

δοθούν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Είσοδος £22 (περιλαμβάνει 

μεζέδες, μουσική, χορό). Αρχίζει στις 6μμ. Τηλ. 07834 701 470. 

• Το Ελληνικό πανηγύρι στο Milton Keynes στο χώρο των Αγίων 

Αμβροσίου και Στυλιανού, London Road, Stony, Stratford, Milton 

Keynes MK11 1JA στις 12 -5μμ. Είσοδος ελευθέρα. Πωλούνται 

γλυκίσματα, εδέσματα, βιβλία και άλλα. 

• Οργανώνεται στον Άγιο Δημήτριο στο Edmonton, Ελληνικό 

Φεστιβάλ στις 12.30 - 5.00 μμ. Διατίθενται γλυκίσματα, σουβλάκια, 

σούβλα, μουσική και κυπριακοί ελληνικοί χοροί. Είσοδος £3 για με-

γάλους και £1 για τα παιδιά. 

8 Ιουλίου (Δευτέρα) 

• Το Πανεπιστήμιο Κύπρου και η Κυπριακή Αρμοστεία παρουσιάζουν 

το κωμειδύλλιο της τραγουδοποιού Ευσταθίας, που τελεί υπό την αι-

γίδα του Αρμοστή, στο Θέατρο Cockpit, στις 19.30. Ελεύθερη είσο-

δος. (Κρατείστε θέση: https://zizikaschweitzez.event-brite.co.uk). 

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 (ΕΚΑ) 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. 

• Η Εθνική Ομοσπονδία οργανώνει αποχαιρετιστήριο δείπνο στον 

Ύπατο Αρμοστή, στην Κυπριακή Αδελφότητα, Britannia Road, Lon-

don N12 9RU στις 8 μμ. Είσοδος £30. Είναι υπό την αιγίδα του 

Νίκου Χριστοδουλίδη, υπουργού Εξωτερικών. Τηλ. 020 8445 9999. 

16 Ιουλίου (Κυριακή) 

• Καλείται η αντικατοχική συγκέντρωση από την Κυπριακή Εθνική 

Ομοσπονδία, σε αίθουσα της Βουλής στις 16.07.19. Καλούνται όλοι 

οι ομογενείς όπως παραστούν στις 7.30μμ. Ομιλητής ο κυβερνητι-

κός εκπρόσωπος Πρόδρομος Προδρόμου. Τηλ. 020 8445 9999. 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 

4 Αυγούστου (Κυριακή) 

• Η Κυπριακή κοινότητα του Folkestone προσκαλεί τους ομογενείς 

στη Γιορτή και πανήγυρη της Αγίας Φωτεινής της Κυπρίας στις 4/4/19. 

Η λειτουργία θα αρχίσει στις 11πμ. Για περισσότερες πληροφορίες και 

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

Antonis Antoniades
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• Some people go through a forest and see no 

firewood! 

• Μερικοί περνούν μέσα από το δάσος, χωρίς 

να δουν καυσόξυλα! 

Ερμηνεία: 
Στην πορεία της ζωής, να μην μας τυφλώνουν τα υλικά 

αγαθά και ο εγωισμός, αλλά να υπερισχύει η διαύγεια 

πνεύματος και καθαρή αντίληψη του περιβάλλοντός 

μας, για να βλέπουμε πού οδηγούμεθα. 

Λόγια Νηστεμένα
Ειρήναρχος Στεφάνου

Με τούντα γέρημα πότοξ που βάλλουν να ομορφίζουν 
χαλoύσιν την μουτσούνα τους τζιαι δεν το χαπαρίζουν. 
Σαν εθκιανέφκουμουν τζιαι γιω στην στράτα μιαν ημέρα 
μια κοπελλίτσα νέφανε τζι’ είπε μου καλημέρα. 
Μα εγιώ εν την εκατάλαβα τζιείνη αγρόνησέν με, 
έρεξεν τέλεια που μπροστά τζιαι εσιαιρέτησέν με. 
Ασιήμισεν τόσον πολλά μιαν αλλαήν μεάλην 
που μασκαρέφτην με πότοξ τζιαι φύαν της τα κάλλη. 
Χάλασεν την μουτσούνα της εν παραμορφωμένη 
που ήταν κούκλα ζωντανή τζιαι πολλοζουλεμένη. 
Όπως την μούμιαν την χωρείς που δεν υπάρχει άλλη 
τζιαι κλαίει τζιαι οδύρεται πούρτεν σε τούν’ το χάλι. 
Έπρισεν τζιαι τα σιείλη της δια να γίνει sexy 
π’ ανόστησεν τωρά πολλά ποιος εννά της κοντέψει. 
Φαίνουνται τζιαι τα δόντια της όταν χαμογελούσιν 
τζιαι ούλλοι περιπαίζουν την τζιαι της αναγελούσιν. 
Τα πότοξ είντα τάθελες τζιαι τώρα μαραζώνεις 
τζιαι κλαίεις τζιαι οδύρεσαι τζιαι την καρκιάν πληγώνεις. 
Είντα ’παθες τζιαι άλλαξες τζιαι γίνεις παρακτόρι 
μόνη σου τ’ αποφάσισες δεν ήταν με το ζόρι. 
Πρέπει τωρά να το δεκτείς π’ άλλαξεν η μορφή σου 
γιατί πιον εν πογίνεται να γίνεις όπως ήσουν. 
Έσιει τζιαι άλλες σαν τζιαι σεν που’ναι μετανιωμένες. 
που θέλουν να’ναι όπως πριν όμορφες, παινεμένες. 
Τα’θελες τζιαι τα’παθες ύστερα θα ξεχάσεις, 
υγείαν να’σιεις να χαρείς να ζήσεις να γεράσεις. 

Απαγγέλθηκε από τη Δώρα στη φετινή γιορτή του κατακλυσμού 
στη Λάρνακα.

Για τα πότοξ
Της Δώρας Ορφανίδου (Αμμόχωστος)

Άλλο σπίτι θες να κλείσεις
Της Eύας Λυσάνδρου (Άγιος Ανδρόνικος)

Άλλο σπίτι θες να κλείσεις κι άλλος να καταστραφεί 
κι άλλη μάνα θες να κλάψει και στα σκούρα να ντυθεί. 
Από εμένα τι γυρεύεις κι αν με κάψεις τι θα ιδείς; 
Μάνα δεν έχω να κλάψει ούτε σπίτι να κλειστεί. 
Κάθε βήμα κι ένα θύμα στην πλανεύτρα σου ομορφιά. 
Έχει κάψει τόσον κόσμο η μπαμπέσα σου καρδιά. 
Δεν περίμενα να έχεις τέτοια άπιστη καρδιά 
δεν λυπάμαι σου το λέω κρίμα τέτοια ομορφιά. 
Άλλο σπίτι θες να κλείσεις, σκέφτου το στα σοβαρά, 
άλλο δεν μπορεί να αντέξει η ψυχή μου αγωνιά. 
Αγωνιά στα αλήθεια λυπήθουμαι άλλη μια φορά, 
όσα έλθουν και όσα πάνε έρχονται μίαν φορά.
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Η Σφραγίδα του Θεού (1969)  

ΠΕΜΠΤΗ 27 IOYNIOY  22:05 Μελόδραμα με τους 

Ν. Ξανθόπουλο, Μ.Κατράκη 

κ.ά. Ο Ανδρέας, μετά από 

χρόνια στα καράβια, επιστρέ-

φει στο χωριό του. Ξεπληρώ-

νει τα παλιά χρέη του πατέρα 

του, που τον οδήγησαν στο 

θάνατο και ξαναγοράζει το 

καΐκι τους που τους είχε κα-

τασχεθεί. Θέλει όμως να λογαριαστεί μια και καλή 

με τον καπετάν Γιάννη που θεωρεί υπεύθυνο για 

τα δεινά της οικογένειας του.  

Ένα Αστείο Κορίτσι (1970)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 IOYNIOY  21:45 Κωμωδία με την 

Α. Βουγιουκλάκη, Ν. Γαλανό, Σ. Μουστάκα κ.ά. Η 

Χριστίνα εργάζεται ως κλόουν σε ένα μικρό τσίρκο. 

Ένα βράδυ που δε βρίσκει ταξί σταματάει το αυτο-

κίνητο γνωστού πλούσιου πλέϊ μπόϊ και οδηγού 

αγώνων. Η γνωριμία τους θα προχωρήσει και ο 

Αλέκος θα της ζητήσει να γίνει γραμματέας του. 

Ένα βράδυ θα της ζητήσει να τον συνοδέψει σε μια 

εκδήλωση παριστάνοντας μια γνωστή του, την Αγ-

γλίδα Λαίδη Γουώρεν. Η νύχτα θα κυλήσει ομαλά 

μέχρι τη στιγμή που θα εμφανιστεί η ίδια η Λαίδη...  
Περάστε την Πρώτη Του Μηνός (1965)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 IOYNIOY  23:05 Κωμωδία με την 

Ά. Φόνσου, Δ. Παπαμιχαήλ κ.ά. Η Άννα εργάζεται 

ως εισπράκτορας οφειλών, αλλά το μόνο που 

ακούει από τους οφειλέτες είναι: «Περάστε την 

πρώτη του μηνός». Ένας συνάδελφός της, της μα-

θαίνει κάποια κόλπα του επαγγέλματος και, σύ-

ντομα, η κοπέλα θα καταφέρει να εισπράττει τα πε-

ρισσότερα από τα χρέη. Επιπλέον, θα κερδίσει την 

καρδιά ενός από τους δυσκολότερους πελάτες της...  

Καβαλάρης των FM Stereo (1986)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 29 IOYNIOY  20:50 Κωμωδία με τους 

Στ. Ψάλτη, Κ. Φίνου κ.ά. Ο εργοστασιάρχης Παπα-

στάθης ύστερα από το 

θάνατο του, αφήνει κλη-

ρονομιά το μεγαλύτερο 

μέρος της περιουσίας του 

στον άγνωστο γιο του 

Στάθη. Οι υπόλοιποι κλη-

ρονόμοι αποφασίζουν να 

βρουν τον Στάθη και να 

του πάρουν την περιουσία. Εν τω μεταξύ ο Στάθης 

οδηγείται στην φυλακή γιατί είχε σπίτι του παράνομο 

πειρατικό σταθμό...  

Ο Ψαρόγιαννος (1966)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 29 IOYNIOY  22:20 Δραματική ταινία 

με τους Γ. Φούντα, Α. Κατσέλη κ.ά. Ο Ψαρόγιαννος 

ζει με τη γυναίκα και τα 5 παιδιά τους σε παραθα-

λάσσιο χωριό. Μια μέρα εμφανίζεται ένας ναυτικός, 

ο οποίος θέλει να συγκρουστεί με τον Ψαρόγιαννο, 

ζητώντας εκδίκηση.   

Αδικημένη (1964)  

KYΡIAKH 30 IOYNIOY  20:40 Μελόδραμα με τους 

Ο. Μακρή, Μ. Κουράκου κ.ά. Η Αγγελική φεύγει 

οπό το ορφανοτροφείο, όπου μεγάλωσε, για να ζή-

σει πλέον μόνη της. Με τη βοήθεια της φίλης της 

Λένας, πιάνει δουλειά ως υπάλληλος σε μεγάλο 

κοσμικό κέντρο. Ο Άλκης, γιος του ιδιοκτήτη, θα 

την ερωτευτεί.  

Καμικάζι Αγάπη μου (1983)  

KYΡIAKH 30 IOYNIOY  22:05  Κωμωδία με τους 

Στ. Ψάλτη, Κ. Φίνου, Στ. Γαρδέλη κ.ά. Ο Στάθης 

είναι διαρκώς άνεργος, ενώ 

το όνειρό του είναι να απο-

κτήσει τη δική του μηχανή. Η 

φίλη του προσπαθεί να του 

βάλει μυαλό γιατί θέλει να τον 

παντρευτεί. Ο αδελφός του, 

προσπαθεί να καθιερωθεί ως 

μουσικός μαζί με το συγκρό-

τημά του. Η αδελφή τους θέ-

λει και αυτή μια μηχανή για 

προίκα. Ξαφνικά ο Στάθης θα βρεθεί...  

Ο Κυρ Γιώργης Εκπαιδεύεται (1977)  

ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ  21:35 Κωμωδία με τους Δ. 

Παπαγιαννόπουλο, Τ. Καζάνη κ.α΄. Ένας ταβερνιά-

ρης του Πειραιά, ο κυρ-Γιώργης Κόλλας, έχει στείλει 

το γιο του Γιάννη στην Ευρώπη, απ’ όπου ο τελευ-

ταίος γυρίζει σπουδαγμένος. Παντρεύεται μια γυ-

ναίκα της υψηλής κοινωνίας κι εκλέγεται βουλευτής. 

Αφομοιώνεται τάχιστα απ’ το κοινωνικό περιβάλλον 

της πεθεράς του, στο οποίο έχει πει ότι ο πατέρας 

του είναι εφοπλιστής. Ο κυρ-Γιώργης πρέπει κάποια 

στιγμή να εμφανιστεί στα σαλόνια...  

Αλαλούμ (1982)  

ΤΡΙΤΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ  20:35 Κωμωδία με τους  Χάρρυ 

Κλυνν, Δ. Πιατά κ.ά. Τρεις μικρές ιστορίες που σα-

τιρίζουν την Ελλάδα της Αλλαγής. Διακωμώδηση 

των ταινιών του Γιάννη Μαρή, σάτιρα των ταινιών 

του Νέου Ελληνικού Κινηματογράφου και σάτιρα 

των ταινιών φουστανέλας...  
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ΠΕΜΠΤΗ 27 IOYNIOY  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:45 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Πολιτιστικό Ημερολόγιο: 

Πολύγυρος Χαλκιδικής 
22:05 Ελληνική Ταινία: 

Η Σφραγίδα του Θεού  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 IOYNIOY  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:10 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 «Ομογένεια Εδώ Λονδίνο» 

με την Δήμητρα Νικητάκη. 
21:45 Ελληνική Ταινία: 

Ένα Αστείο Κορίτσι 
23:05 Ελληνική Ταινία: 

Περάστε την Πρώτη Του Μηνός  
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 IOYNIOY  
12:00 Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ 
14:00 Κύπριοι του Κόσμου 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 «Αύριο είναι Κυριακή» 

η Εκπομπή της Εκκλησίας με 
τον Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα 
Ιωσήφ Παλιούρα 

19:45 Με τον Φακό του Hellenic TV: 
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
Εισηγητές: Έλενα 
Διομήδη-Παρπούνα και 
Φίλιππος Ιωάννου 
Θέμα: «Η Βιβλιοθήκη του 
Πανεπιστημίου Κύπρου» 

20:50 Ελληνική Ταινία: 
Καβαλάρης των FM Stereo 

22:20 Ελληνική Ταινία:  
Ψαρόγιαννος  

ΚΥΡΙΑΚΗ 30 IOYNIOY  
12:00 Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 «Διαλέγω Καριέρα» 

με την Ελευθερία Σωφρονίου 
20:30 «Πρόσωπα» 

με τον Βασίλη Παναγή 
20:40 Ελληνική Ταινία: 

Αδικημένη 
22:05 Ελληνική Ταινία: 

Καμικάζι Αγάπη μου   

ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ  
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: 
Ο Κυρ Γιώργης Εκπαιδεύεται 

23.00 Το ταξίδι της ζωής με την Άντζυ 
Λουπέσκου, Διαισθητική 
Ψυχολόγο και Υπνοθεραπεύτρια  

ΤΡΙΤΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ  
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: Αλαλούμ 
22:05 Με τον Φακό του Hellenic TV: 

Ελεύθερο Πανεπιστήμιο 
Εισηγήτρια: Μαρία 
Μαρκίδου-Γεωργιάδου 
"Cyprus Seeds"  

ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:10 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 «Οι Ταινίες της Εβδομάδας» 

με τη Βασούλα Χριστοδούλου 
20:40 Ελληνική Ταινία: Η Μουσίτσα 
22:10 Με τον Φακό του Hellenic TV: 

Εκδήλωση της ΚΕΑ 1969-2019 
Πολιτιστική εκδήλωση με 
αφορμή την συμπλήρωση 50 
χρόνων από την Ίδρυση 
της Κυπριακής Εκπαιδευτικής 
Αποστολής

ΠΕΜΠΤΗ 27/6 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη μέρα-κάθε μέρα 
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές  
14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα  
18.00 Ειδήσεις 
19.00 Πολιτιστικό Δελτίο 
19.05 Χάλκινα Χρόνια   
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/6 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη μέρα-κάθε μέρα 
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές  
14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα  
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια   
ΣΑΒΒΑΤΟ 29/6 
06.15 Βήματα στην άμμο (Ε)  
06.45 Καμώματα τζι Αρώματα (Ε) 
08.30 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
10.30 Road Trip (Ε) 
11.00 Φάκελοι Κύπρος (Ε) 
12.00 Ειδήσεις 
12.15 Προσωπογραφίες 
13.00 Πεταλούδα (Ε) 
14.00 Άκου να Δείς (E) 
15.00 ΑrtCafe  
16.00 Ειδήσεις 
16.20 Κυπριώτικο Σκετς «Η Σιηράτη»  
16.50 Road Trip 
17.20 Πεταλούδα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Σάββατο κι Απόβραδο    
ΚΥΡΙΑΚΗ 30/6 
05.30 Θεία Λειτουργία  
08.10 Καμώματα τζι Αρώματα (Ε) 
09.10 Road Trip (Ε) 
09.40 Χωρίς Αποσκευές (Ε) 
10.10 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
11.30 Αμύνεσθαι Περί Πάτρης  
12.00 Ειδήσεις 
12.15 Σάββατο κι Απόβραδο (Ε) 

13.45 Ποπ Κόρν (Ε) 
14.15 Τετ-Α-Τετ (Ε) 
15.30 Σπίτι στη Φύση 
16.00 Ειδήσεις 
16.15 Κυπριώτικο Σκετς «Η Σιηράτη» 
16.50 Χωρίς Αποσκευές 
17.20 Πεταλούδα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Τετ Α Τετ  
ΔΕΥΤΕΡΑ 1/7 
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 Μανώλης και Κατίνα (Ε) 
15.00 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 2/7 
05.45 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 Μανώλης και Κατίνα (Ε) 
15.00 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 3/7 
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 Μανώλης και Κατίνα (Ε) 
15.00 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 Μουσι-
κές Επιλογές με το Σπύρο Κούτη 
22:00 Μουσικές Επιλογές με τον 
Κρις Θεοχάρους ΣΑΒΒΑΤΟ 
00:00 LGR Juke Box 07:00 Σάβ-
βατο Πρωί με τον Βασίλη Πα-
ναγή 10:00 Μουσικές Επιλογές 
με τον Γιάννη Αγιασλάρη 12:00 
Σαββατοκύριακο με την Κατε-
ρίνα Μπαροτσάκη 14:00 Λαϊκό 
Απόγευμα με την Άντρια Γερολέ-
μου 16:00 Ελληνικές επιτυχίες 
με τον DJ Magis 18:00 Απογευ-
ματινές 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 Κυριακή βράδυ 
στον LGR ΔΕΥΤΕΡΑ 00:00 ΡΙΚ 
07:00 Λονδίνο Καλημέρα με τον 
Άρη Δεμελτζή 10:00 Λίγο πριν τη 
μια το μεσημέρι με τη Σούλα Βιο-
λάρη 12:00 Χρυσές επιτυχίες με 
τον Βασίλη Παναγή 14:00 Λαϊκές 
επιτυχίες με τον Πιερή Πέτρου. 
16:00 Drive Time με τον Τόνυ Νε-
οφύτου 19:00 Έλα πάμε με τον 
DJ Sooty 22:00 Δευτέρα βράδυ 
με τον Κρις Θεοχάρους ΤΡΙΤΗ 
00:00 ΡΙΚ 07:00 Λονδίνο Καλη-
μέρα με τον Άρη Δεμελτζή 10:00 
Λίγο πριν το μεσημέρι με τον 
Βασίλη Παναγή 12:00 Ελληνι-
κές Επιτυχίες με την Κατερίνα 
Μπαροτσάκη. 14:00 Λαϊκό κο-
μπολόι με τον Γιώργο Γρηγορίου 
16:00 Drive Time με τον Ανδρέα 
Μιχαηλίδη 19:00 General Affairs 
20:00 Young and connected 
scandalous με την Κατερίνα Νε-
οκλέους 22:00 Hellenic Show με 
τον DJ Avgoustinos ΤΕΤΑΡΤΗ 
00:00 ΡΙΚ 07:00 Λονδίνο Καλη-
μέρα με τον Άρη Δεμελτζή 10:00 
Λίγο πριν το μεσημέρι με τη 
Σούλα Βιολάρη 12:00 Χρυσές 
επιτυχίες με τον Βασίλη Παναγή 
14:00 Λαϊκές επιτυχίες με την 
Βασούλα Χριστοδούλου 16:00 
Drive Time με τον Πιερή Πέτρου 
19:00 The Family Law Show, ή 
την εκπομπή Talking Property 
20:00 Τετάρτη βράδυ με τον Κρις 
Θεοχάρους 22:00 Χαλαρά με 
Στυλ με τον Γιάννη Ιωάννου.
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T
housands flocked to pay their                    

respects to Cyprus’ former president 

Demetris Christofias on Tuesday, in a 

rare outpouring of grief on the island. 

Christofias, who lead the Progressive party of 

the Working People (AKEL) and was president 

from 2008 to 2013, received a state funeral,       

conducted by Bishop Nikiforos, at the Holy 

Church of God’s Wisdom, in Strovolos, Nicosia. 

President of the Republic of Cyprus Nicos 

Anastasiades and Greek Prime Minister Alexis 

Tsipras attended the funeral, along with Cabinet 

members and the President of the House of  

Representatives Demetris Syllouris. 

Foreign diplomats, the Special Representative 

of the UN Secretary-General in Cyprus, delega-

tions from foreign countries, representatives of 

Greek political parties as well as a delegation 

from the EP group of the European United Left, 

also attended. 

Many Turkish Cypriot politicians were also 

present, including a representative of the Turkish 

Cypriot leader Mustafa Akinci, Baris Burcu, and 

former Turkish Cypriot leader Mehmet Ali Talat. 

The coffin of the former president was carried 

to the church in a gun carriage procession and 

was greeted with applause and the waving of 

flags by the crowd that gathered outside. It was 

carried into the church by the men of his security 

service.  

The eulogy was read by AKEL’s General       

Secretary Andros Kyprianou and Christofias’ son, 

Christos.  

Kyprianou said in his speech that Demetris 

Christofias was an international personality who 

stood in solidarity with the working class around 

the world. He praised the former president for 

steady leadership during his time as AKEL chief, 

guiding the party through an internal crisis during 

the 1991 collapse of the Soviet Union “by stand-

ing beside the common working man.” 

This, Kyprianou said, is that led to Christofias’ 

rise in the party and then to the position of         

president, noting however that the former presi-

dent always remained humble, and honoured his 

poor beginnings in Dikomo. 

“It is an undeniable truth that comrade              

Demetris Christofias taught all of us what it 

means to overcome our limits and to work as he 

did, day and night, and what it means to push 

away tiredness and sickness,” he said. 

Kyprianou further praised Christofias for his       

integrity, saying he was a tireless worker who       

introduced key social reforms and unflinchingly 

called out the wrongs of “imperialism” as well as 

those committed by both Greek Cypriots and 

Turkish Cypriots. 

During Christofias’ tenure, a number of conver-

gences were achieved for the settlement of the 

Cyprus problem, which, according to Kyprianou, 

reflects everything that unites the people of         

Cyprus living in both sides of the divide, while       

offering a prospect for the coexistence of Greek 

Cypriots and Turkish Cypriots in the Republic of 

Cyprus. 

On behalf of his family, Christos Christofias, 

who leads AKEL's youth wing, EDON, hailed his 

father for his unwavering commitment to his        

socialist roots and said that he bids farewell           

to this world as an “honest, decent man, with            

integrity.”  

Furthermore, he said that his father died    

longing to see the reunification of Cyprus and  

the return to his home town of Dikomo, which           

he left with his wife Elsie and their daughter          

Marianna in 1974. 

After the funeral, Christofias’ coffin, covered in 

the flag of Cyprus, was buried in the cemetery of 

Engomi. Three rifle shots were fired to honour the 

former President. 

Earlier in the morning, his body lay in repose 

in the trade union headquarters of PEO, in Nicosia. 

The coffin arrived amid applause from the 

crowd that gathered outside. Christofias’ medals 

and distinctions were placed on top of the coffin. 

Outside PEO, the flags of Cyprus and AKEL were 

flown at half-mast. 

Ordinary people from all over Cyprus, including 

many Turkish Cypriots, as well as party officials, 

diplomats and representatives of foreign     

delegations lined up to pay their respects. 

One Turkish Cypriot woman, Fatma Kismir, 

brought a handful of dirt from Dikomo to place on 

his grave. 
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Farewell Comrade
Cyprus pays final respects to former President Demetris Christofias
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Christofias died last Friday 

(21 June) aged 72, after being 

in critical condition in hospital 

since May. The Greek Cypriot 

government declared three days 

of national mourning following 

his death. 

 Flags on public buildings flew 

at half-mast and Tuesday was 

declared a public holiday to 

mark the burial of a man who, 

as Cyprus’ sixth president,   

oversaw a particularly turbulent 

period after his election in 2008. 

President Nicos Anastasiades 

praised Christofias as “a political 

‘opponent’ defined by patriotism, 

morality and honesty.” 

In the book of condolences 

that was opened at the presi-

dential palace in Christofias’ 

memory, Anastasiades wrote:   

“It is with great grief that we       

bid farewell to former President 

of Cyprus Demetris Christofias 

and honour his contribution to 

his country, Cyprus, in his capa-

city as a Member of Parliament, 

President of the House of        

Representatives and President 

of the Republic.” 

Greek Prime Minister Alexis 

Tsipras also signed the book. 

He wrote: “Greece honours       

Demetris Christofias. He leaves 

behind an indelible imprint of 

the Republic of Cyprus’ path, 

and the struggle of its people 

for social justice and reform. His 

memory will forever live in our 

common goal for the reunifica-

tion of Cyprus and its people 

based on a just and viable         

solution.” 

Leaders and representatives 

of political parties, government 

officials, ambassadors and mem-      

bers of the diplomatic corps,       

as well as former dignitaries 

also signed the book of condo-

lences, underlining in their 

statements the dedication of 

Christofias to Cyprus and its 

people.  
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Cyprus pays final respects to former 
President Demetris Christofias

Seven life sentences 

for serial killer

T
he Nicosia criminal court 

on Monday sentenced 

Cyprus’ first recorded      

serial killer, Nicos Metaxas, 35, 

to seven life sentences, five 

consecutive and two concurrent, 

bringing to an end the drawn-

out efforts of the police to          

deliver justice for his seven       

victims. 

The court imposed five        

consecutive life sentences for 

the premeditated murder of      

five women and two concurrent 

life sentences for the murder       

of two girls aged 6 and 8, 

daughters of two of the victims.  

The sentences for the         

murders of the underage girls 

were concurrent as they were 

committed at the same time      

as the murder of their mothers. 

Metaxas was taken under 

heavy security on Monday to       

a courthouse in the capital           

Nicosia wearing a bullet-proof 

vest, and appeared without a 

lawyer. 

He pled guilty to 12 charges 

involving seven premeditated 

murders and five abductions, 

before issuing a tearful apology 

before the court. 

Mitigating factors, such as  

the defendant having no prior 

convictions, his role as an army 

officer, his role as a separated 

father of two children aged           

6 and 9, and his apology earlier 

in the hearing, could not be 

taken into consideration, the 

court said, as it could not offer 

leniency for cases of preme-       

ditated murder. 

The court highlighted that 

Metaxas “did not hesitate to 

murder five foreign women who 

came to Cyprus looking for 

work, as well as two children, 

in an inhumane way, depriving 

them of the most valuable      

commodity, of life.” 

Police say the accused     

met the women online. The      

victims - who came from the 

Philippines, Romania and 

Nepal - were mostly employed 

as housekeepers on the island 

and disappeared between   

September 2016 and August 

2018. 

The police chief was sacked 

and the justice minister resigned 

following accounts of bungled 

investigations by police who did 

not take the disappearances 

seriously because the women 

were foreign. 

The first victim was found 

dead by tourists shooting     

pictures at a mining shaft in late 

April, unravelling the macabre 

killing spree. The last victim  

discovered, the six-year-old 

child, was found in a lake on 

June12.

Bambos Charalambous MP 
leads debate on closure of 263 
Courts across the country
S

ince 2010, 263 Courts 

have closed, including 

162 Magistrate Courts, 

as part of the Government’s   

£12 billion digital court modern-

isation programme.  

Mr Charalambous claims        

the Government has failed to        

protect access to justice,         

highlighting the high cost and 

lengthy travel journeys for         

witnesses, defendants, lawyers 

and magistrates.  

The MP for Enfield Southgate 

said: “Our legal system can only 

deliver justice if everyone can 

fairly access it and engage      

with it. The fact is that those 

pursuing local justice now find 

that it is not so local.”  

Reporting on a case from 

Women’s Aid, he said, “…sur-

vivors of domestic abuse have 

to travel long distances to reach 

family courts. Aside from deal-

ing with childcare arrangements 

and the cost of travel, there is a 

serious safety concern as the 

perpetrators of the abuse may 

also be travelling on the same 

route at the same time due the 

infrequency of public transport 

services in those areas. This 

has the potential to make an      

already stressful and harrowing 

experience even worse.” 

The debate took place in the 

House of Commons chamber 

on Thursday 20th June with a 

response from the Parliamen-

tary Under Secretary of State 

for Justice. Mr Charalambous 

closed the debate by calling on 

the Government to fully assess 

the impact and to halt any 

further closures.
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D
emetris was an exceptional 

man with a capital M. He 

stood out because of his 

ethos, his political behaviour and 

the fact that he was honest, sincere 

and consistent. He stood out        

because he meant what he said 

and implemented it in practice.  

Many people called him simply 

by his first name, Demetris. This 

was because people felt he was 

just one of them; he grew up facing 

a great many difficulties, in poverty, 

and felt people’s pain.  

As a political figure, Demetris 

Christofias has delivered lessons 

in ethos. Regardless of how his 

political opponents behaved           

towards him, he had the ability to 

rise above it all. He assumed the 

leadership of AKEL at a very           

difficult time for the Party. Back 

then with his comrades in the Party 

leadership, the oldest and most 

experienced, but also the younger 

comrades, managed not only to 

keep the Party upright, but to raise 

it high up, transforming it to become 

the first political force in the country.  

He accomplished two things 

that seemed impossible for AKEL 

and the Popular Movement in 

general. He was elected President 

of the House of Representatives 

and subsequently President of the 

Republic.  

With the assumption of his lead-

ership, he proceeded to make many 

changes. He made sure that the 

changes made to the Party Statutes 

would further democratize the Party, 

modernize and renew it, and at 

the same time for the Party to be 

able to produce political proposals 

and elaborate policies.  

As President, and together with 

the then Turkish Cypriot leader, 

Mehmet Ali Talat, they paved the 

way towards achieving a great 

number of convergences upon 

which President Nicos Anastasia-

des and Turkish Cypriot leader 

Mustafa Akinci relied on to get very 

close towards reaching a solution 

of the Cyprus problem.  

The biggest accomplishment 

both leaders managed to achieve 

was the opening of the Ledra Street 

crossing point in April 2008, and 

the setting up of 16 bicommunal 

technical working committees. 

As regards the natural gas       

sector, a great horizon was opened 

up for Cyprus, which, if properly 

exploited,  would considerably       

improve the living conditions of all 

Cypriot people.  

He supported the people who are 

in need of the support of the state 

and with the social policy pursued 

he made the common people      

aspire to a better life.  

The Medical School, which for 

the first time will have student       

university graduates, is also an 

achievement of the Christofias 

government. 

Objective historical scholars will 

rank him where he truly deserves 

in history. 

Demetris Christofias was born 

on August 29, 1946 in the village 

of Dikomo in the Kyrenia district. 

The son of a builder, he received 

his secondary-school education at 

Nicosia Commercial Lyceum, from 

which he graduated in 1964.  

At the age of 14, he joined the 

progressive secondary-school  

student’s organisation, PEOM. At 

18, he moved up to AKEL’s youth 

wing EDON, before heading off to 

the Soviet Union to study at the 

Institute of Social Sciences where 

he earned a history degree. He 

spoke fluent Russian.  

In Moscow, he met his wife Elsie; 

they married in 1972 back in      

Cyprus and had three children, 

Marianna, Christina and Christos. 

Back home, he moved up the 

ranks at EDON where he became 

its leader in 1977 until 1987. He was 

also a member of AKEL’s central 

committee. When AKEL’s long-time 

leader Ezekias Papaioannou died 

in 1988, Christofias was elected 

general-secretary of the party. 

He was first elected to the House 

in 1991, and was re-elected twice 

more. After the 2001 parliamentary 

poll, he was also elected House 

Speaker, and was so again in 

2006, holding the post until elected 

president two years later. 

After his victory, thousands 

poured into the streets waving red 

party banners and Cypriot flags. 

Christofias won 53.36% of the vote. 

“I extend a hand of friendship 

to my compatriots the Turkish 

Cypriots and their political leader-

ship, I call on them to work together 

for our common cause, a country 

of peace,” Christofias, then 62, told 

a stadium full of supporters.  

“Tomorrow, a new day begins. 

We will see many difficulties ahead 

of us. As of tomorrow, we unite our 

forces...to achieve the reunification 

of our country.” 

Christofias was sworn in as 

President at a ceremony in the 

House of Representatives on          

28 February 2008, vowing that 

“the solution of the Cyprus problem 

will be the top priority of my          

government.” 

He started talks with Mehmet 

Ali Talat on the reunification of      

Cyprus as a bizonal federal state,  

but his hopes for Greek Cypriot 

approval of such a plan were  

soon scotched by the  nationalists’      

victory in the occupied north’s 

2009 ‘parliamentary elections.’ 

Christofias had much more to 

deal with entering the second half 

of his presidency - an unfolding 

banking crisis that required an        

international rescue to save the 

country from financial ruin, as well 

as a munitions blast at a naval 

base that killed 13 people. 

In May 2012, Christofias             

announced he would not seek       

re-election, saying that his decision 

fulfilled an earlier promise not to 

run for a second term if peace 

talks were not close to an accord. 

He left office on 28 February 2013. 

Throughout his political career, 

Christofias held close ties with the 

Cypriot community in the UK,       

visiting frequently as General  

Secretary of AKEL and maintained 

as President.  

Parikiaki was honoured to have 

Demetris officially open our new 

premises in September 2005 and 

attend various functions organised 

by our newspaper and AKEL in 

Britain, not forgetting his presence 

at the Cypriot Wine Festival        

both as Leader of the House of 

Representatives and as President 

of the Republic of Cyprus.  

He enjoyed good relations with 

Turkish Cypriots, describing the 

minority “not as our enemies, but 

our brothers.” He would always 

take time during his trips to          

London to meet with the Turkish 

Cypriot community, addressing 

their concerns regarding the        

Cyprus problem and other issues. 

REST IN PEACE Comrade. 

You will be greatly missed.

Demetris Christofias, 
the man of the people
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N
icholas & Co Solicitors 
is celebrating its 50th 
anniversary this year. 

Kypros Nicholas, the found-
ing partner of the practice which 
he established in 1969, wishes 
to thank everyone who has 
helped Nicholas & Co reach its 
milestone year, particularly all 
staff, past and present, as well 
as all clients over the years. 

Mr Nicholas began his legal 
career as a barrister, qualifying 
in 1963, but very quickly decided 
it wasn’t for him and that his 
path was to be a solicitor       
serving the local Greek Cypriot 
community. 

With the support of his wife 
Maroulla, he established        
Nicholas & Co in 1969, working 
from their family home.  

He worked hard and managed 
later that year to purchase      
268-270 Seven Sisters Road 
and started work in the company 
offices above a supermarket. 

 “I still own that building as I 
am quite sentimental,” Mr        
Nicholas told Parikiaki. 

Soon enough, there were 
queues of clients just like in a 
doctor’s waiting room, and so 
a few years later, the practice 
expanded with the purchase of 
262 Seven Sisters Road, a few 
doors down, where it remained 
for several years before moving 
to the current offices in Wigmore 
Street, making it easier for the 

practice’s increasing international 
clients. 

Nicholas & Co will be on the 
move again shortly to new, 
larger premises at Bourlet 
Close, just down the road from 
Wigmore Street, to meet clients’ 
needs. 

Reflecting on the various 
highlights of his career,    
Mr Nicholas said he’s extremely 
proud that all three of his       
children, Yiota, Stella and Nick, 
have worked at Nicholas & Co 
over the years. 

“Nick is currently heading      
the business and doing an       
excellent job. My grandson      
and namesake Kypros, is also   
working at Nicholas & Co as a 
trainee, thus making it three 
generations.” 

Mr Nicholas continued, “I’m 
immensely proud of what I have 
achieved as a young boy from 
Khirokitia. I am very happy to 
say that Nicholas & Co is in the 
extremely capable hands of my 
son Nick, as well as Philip who 
has been at the practice since 
we were on Seven Sisters 
Road.” 

“I would like to finish by 
thanking everybody again who 
has made reaching 50 years of 
Nicholas & Co possible. We 
would not be here without all 
the clients and every member 
of staff past and present,”       
Mr Nicholas concluded.

Nicholas & Co achieve 
50 years milestone

The Hellenic Initiative’s 4th annual 
London gala raises over £250,000  

O
ver 400 international 
guests attended THI’s 
4th Annual Gala at the 

Dorchester Hotel in London on 
23rd May. The sold out crowd 
raised more than £250,000 to 
fund THI’s philanthropic work in 
Greece. 

Event Co-chair and THI Board 
Member Mr. Nikos Stathopoulos, 
along with fellow co-chairs          
Mr. Constantine Logothetis and 
Princess Tatiana, thanked the 
attendees for their generous 
support.  

THI Executive Director,           
Mr. Peter Poulos recognised the 
work of THI’s Young Professional 
Group, The New Leaders.  

THI Board President,              

Mr. George Stamas introduced 
THI Board Members who were 
in attendance including Mrs. 
Marianna Vardinoyannis and 
Mr. Bill Doucas.  

The evening honorees were 
Kivotos tou Kosmou, which      
was established in 1998 by 
Father Antonios Papanikolaou, 
and provides special care and 
protection to vulnerable mothers 
and children in Greece. Mr.       
Stathopoulos presented the 
award to Father Antonios who 
accepted on their behalf.  

The second honoree was 
HOPEgenesis, a nonprofit          
organisation founded in 2015      
in the field of medicine that        
addresses the issue of low birth 

rates in Greece. Its mission is 
to provide comprehensive     
medical care and treatment for 
women who become pregnant 
until the day they give birth.  

HOPEgenesis’ is contributing 
to the revival, development and  
increase of Greece’s population. 
Dr. Stephanos Chandakas, 
HOPEgenesis’ founder, accepted 
the award from Princess Tatiana 
on their behalf.  

International recording star, 
Antonis Remos and his band, 
gave a very special performance 
and entertained the sold out 
crowd until well after midnight. 

A silent auction with fantastic 
prizes including stays at luxury 
Greek hotels, like Mykonian 

Collection and Belvedere in       
Mykonos, jewellery from       
Vourakis, Kessaris, Serkos and 
Katramopoulos and one of a kind 
items from Mary Katrantzou,  
Vardas, Navarino Icons and 
MePe Greece raised over 
£40,000.  

Greek food start-up sensation 
Carpo provided gift bags for        
all those in attendance. 

Since its founding in 2012, 
THI has distributed over             
$15 million USD to support         
direct crisis relief and programs 
supporting entrepreneurship 
and economic development in 
Greece. 

 
www.thehellenicinitiative.org 

C
rowds of people descen-

ded onto The Brunswick 

shopping centre in 

Bloomsbury last Thursday even-

ing for the Go Greek! Cyprus 

Night which was held in tribute 

to Christos Lazari.  

There was free Greek food - 

all catered by Apollo Restaurant       

and Wilton Patisserie, drink, and 

live entertainment. 

John Themis, the main orga-

niser, acted as compere for the 

show which was headlined by 

the unique and highly popular  

Tsahouridis Brothers who         

performed live with their incre-
dible band. 

A full programme of talented 
artists took to the stage through-
out the night including the        
fun-packed party band Diastello      
who got those feet jumping with 
their energetic violin, pithkiavlin 
and saxophone melodies and 
fusion of traditional and contem-
porary beats, and The Elite Greek 
Dancers and Figoura School       
of Greek Dance who brought a       
vibrant, colourful and youthful 
burst to the show with specta-
cular performances including a 
re-enactment of a Greek Cypriot 
village wedding and all the     
customs that go with it. 

A fabulous line up of solo       
performers included Ageliki 
Darra, X Factor finalist Monica 
Michael, The Voice finalist  
Vangelis Polydorou, Marios       
Lazari, Paul Doukas and Costas 
Rialas – all on the bouzouki,  
Themis the Greek blues man 
and diva Mary Pearce. 

Further entertainment came 
from George Karageorgis who 
has just celebrated his 90th  
Birthday and demonstrated the 
renowned ‘glasses on your head 
dance’, whilst Leonidas wowed 
the audience with his jaws of 
steel as he took to the floor to 
showcase his ‘table in the mouth 
with a chair on top’ showpiece, 
while smashing plates! 

It was a great night of high 
energy Mediterranean fun in 

memory and tribute to Christos 
Lazari. 

On the night, the Lazari family 
donated £15,000 to Great Ormond 
Street Hospital for Children, 
£30,000 for medical research to 
be undertaken by the National 
Hospital for Neurology and  
Neurosurgery, £5,000 to Coram 
Charity, which helps vulnerable 
children and young people and 
operates as an independent 
adoption and fostering agency, 
and £50,000 to Dora Village, the 
birthplace of Christos Lazari, to 
improve community recreational 
facilities. 

 
Photos: Alexios Gennaris 

I
celand has launched a new 
burger for the summer! The 
Halloumi Burger is the first 

of its kind on the market,        
making it the perfect addition to 
any BBQ this year. 

The Halloumi Burger is made 
up of a patty of halloumi cheese 
coated in crispy breadcrumbs, 
and is £2.50 for a pack of        
two. Plus at 90g per Halloumi 
Burger, Iceland shoppers get   
almost 50 per cent more 
cheese when compared with    
alternatives from ASDA, Sains-
bury’s and Tesco – as these   
supermarkets just offer slices 
for stacking. 

Customers can pick up the 

burger in store and online now 
for a limited time, so you’ll need 
to be quick. 

Britain is a country of halloumi 
fans, eating over 2,000 tonnes 
of the traditional Cypriot delicacy 
per year.

Iceland stores launch  
halloumi burger

Go Greek! Cyprus night at The Brunswick 
held in tribute to Christos Lazari



 21      | Thursday 27 June 2019

E
astbourne was the desti-

nation this year for the 

annual summer seaside 

trip for the members of the         

Association of Rizokarpasso in 

Britain.  

The group gathered and 

boarded their coach near the 

Cypriot Community Centre, 

Wood Green. On arrival every-

one enjoyed the traditional      

seaside lunch of Fish & Chips   

at Qualisea Restaurant. After 

lunch they appreciated the nice 

weather and fresh sea air and 

spent the afternoon either           

relaxing or walking along the 

seafront. However, some took 

advantage of the shopping        

opportunities in Eastbourne, 

which has a large shopping 

area with many well known 

shops as well as a street          

market.  

Before boarding the coach  

for the return journey, most          

indulged in ice cream and/or 

doughnuts, declaring that they 

would diet the following day. The 

coach journey was made more 

enjoyable with Greek music and 

people singing Greek songs 

e.g. ‘To Yelekaki’, ‘Yialo Yialo’ 

and ‘Samiotissa’, led by the 

melodious voices of Keti and 

Andreas.   

Anastasis, who at 97 is our 

oldest Association member, has 

a wealth of knowledge about 

our unforgettable Rizokarpasso 

and its families; he has always 

been a staunch supporter of the 

Association and never misses 

an outing or an event.  

Members took the opportunity 

to exchange family information, 

recount memories of Rizokar-

passo and express their desire 

to return to their homes and 

properties. They remembered 

the sacrifice of the remaining 

228 enclaved Greek Cypriots in 

Rizokarpasso, whose numbers 

have declined over the years 

from over 3,000 Rizokarpassi-

des prior to 1974. All said they 

wanted to send the NFC letter to 

their Members of Parliament to 

seek their support for justice for 

Cyprus and to remind them of 

the 45 years of Turkish occupa-

tion of northern Cyprus, the    

continued violation of the Exclu-

sive Economic Zone of Cyprus 

and the latest announcement 

that Turkey is sending a second 

drilling ship, Yavuz, this time to 

a drilling site off the Karpas    

peninsula.  Many will attend the 

NFC annual Parliament event 

for Cyprus on Tuesday 17th 

July. 

The Association's next oppor-

tunity for family and friends to 

meet will be at the Association's 

Dinner and Dance at the Greek 

Cypriot Brotherhood on Satur-

day 30th November.

Rizokarpasso Association         
enjoys day trip to Eastbourne
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H
umphrey DeForest Bogart 

(December 25, 1899 – 

January 14, 1957) was an 

American screen and stage actor. 

His performances in 1940s film 

noir movies such as The Maltese 

Falcon, Casablanca, and The Big 

Sleep earned him status as a  

cultural icon. 

Bogart began acting in 1921 

after a time serving in the U.S. 

Navy in World War I. With little 

success in various jobs in finance 

and the production side of the 

theatre, he gradually became a 

regular in Broadway shows in the 

1920s and 1930s. When the stock 

market crash of 1929 reduced the 

demand for plays, Bogart turned to 

film. His first great success was 

as Duke Mantee in The Petrified 

Forest (1936), and this led to a 

period of typecasting as a gangster 

with films such as The Great 

O’Malley (1937), Dead End (1937),  

Crime School (1938), Angels with 

Dirty Faces (1938) and King of the 

Underworld (1939). 

Bogart felt limited playing such 

similar roles in film after film, 

especially in the shadow of the 

then bigger star George Raft. But 

in 1941, Raft turned down a role 

that effectively ended his run as 

a top star at Warner Bros. and 

launched Bogart.   

Bogart’s breakthrough as a lead-

ing man came with The Maltese 

Falcon where he managed to 

break free from typecasting        

with his portrayal of the smooth,        

cunning and honourable private 

eye Sam Spade in the film noir 

masterpiece.  

The Maltese Falcon allowed 

Bogart to prove his versatility as 

an actor just in time to be cast in 

the leading role in the 1942 war 

romance Casablanca. 

Bogart played Rick Blaine, an 

American expatriate in the midst 

of World War II. He must choose 

between his love for a woman 

and helping her and her husband, 

a Czech Resistance leader,         

escape from the Vichy-controlled 

city of Casablanca to continue his 

fight against the Nazis. 

Bogart’s performance raised 

him to the peak of his profession 

and, at the same time, cemented 

his trademark film persona,         

that of the hard-boiled cynic       

who ultimately shows his noble 

side.  

Exceeding expectations, Casa- 

blanca went on to win three       

Academy Awards - Best Picture, 

Best Director and Best Adapted 

Screenplay. Its lead characters, 

memorable lines, and pervasive 

 theme song ‘As time goes by’ 

have all become iconic, and the 

film consistently ranks near the 

top of lists of the greatest films in 

history. 

Bogart continued on to a long 

and distinguished Hollywood        

career that included over 80 films 

including To Have and Have Not 

(1944), The Big Sleep (1946),   

Dark Passage (1947), and Key 

Largo (1948), all four with his 

wife Lauren Bacall. 

His most celebrated perform-

ance after Casablanca came in 

the 1951 film The African Queen, 

in which he co-starred with        

Katharine Hepburn and for which 

he won his first and only 

Academy Award for Best Actor.  

Other notable later films               

included The Treasure of the 

Sierra Madre (1948), The Caine 

Mutiny (1954), Sabrina (1954) 

with Audrey Hepburn, The        

Barefoot Contessa (1954) with 

Ava Gardner and The Harder            

They Fall (1956) Bogart’s final 

film role. 

The Rat Pack 
 

Bogart was a founding member 

and the original leader of the       

so-called Hollywood Rat Pack. In 

the spring of 1955, after a long 

party in Las Vegas attended 

by Frank Sinatra, Judy Garland, 

her husband Sid Luft, Mike         

Romanoff and wife Gloria, David 

Niven, Angie Dickinson and others,      

Lauren Bacall surveyed the 

wreckage and declared, "You look 

like a goddamn rat pack.” 

The name stuck and was made 

official at the Hollywood restaurant 

Romanoff’s in Beverly Hills. 

When asked what the group’s 

purpose was, Bacall stated:         

"To drink a lot of bourbon and 

stay up late." 

 

Final Years 
 

In 1956, while still in the prime 

of his career, Bogart was diag-

nosed with esophageal cancer. 

Surgery failed to remove the   

cancerous growth, and Bogart 

died on January 14, 1957. He 

was 57 years old. 

While Bogart was already one 

of the top movie stars in the   

country at the time of his death, 

his acclaim has grown enormously 

in the decades since his passing. 

From the 1960s, Bogart’s films 

became the objects of superlative 

critical praise and his personality 

the object of cultish adulation. 

Both because of and despite his 

cavalierly anti-Hollywood persona, 

Bogart remains timelessly cool in 

a way few celebrities have ever 

been able to achieve. 

 

My personal favourite 
 

The Treasure of the Sierra 

Madre (1948) is a classic tale of 

the elusive search for gold in the 

Sierra Madre Mountains by a trio 

of ill-matched prospectors (Bogart, 

Walter Huston and John Holt) that 

meet in Tampico, Mexico. Director 

John Huston’s third feature film is 

a combination adventure story 

and Western shot almost entirely 

on location. It was also one of the 

first US films to be made almost 

entirely outside the US.  

Although the film did poorly at 

the box-office when first released, 

its critical success and a number 

of re-releases eventually brought 

it financial returns. 

After the group strikes it rich in 

the Sierra Madre Mountains, 

warnings from a crazy but sage 

old prospector (Walter Huston) 

about the ways that gold makes 

a person suspicious and avaricious 

fall on the deaf ears of a mean, 

wary and sneering Dobbs (Bogart). 

One of the bandits delivers one 

of the most famous lines in film 

history: “Badges? We ain’t got no 

badges! We don’t need no badges. 

I don’t have to show you any  

stinkin’ badges!” 

The screenplay, written by 

Huston, was based upon the 

1936 novel of the same name by 

B. Traven (a pen name for         

Berwick Traven Torsvan). The 

Hustons (John and father Walter) 

received the film’s three Academy 

Awards - out of four nominations: 

Best Supporting Actor (Walter 

Huston with his sole Oscar win 

after three previous losses), Best 

Director (John Huston), and Best 

Screenplay (John Huston). Its 

sole losing nomination was for 

Best Picture (it lost to Laurence 

Olivier’s Hamlet).  

With his award, Huston became 

the first to direct his own father to 

an Oscar, and it was the first         

instance of a son and father        

winning in the same year. (Huston 

had previously directed his father 

in a small, unbilled role in The 

Maltese Falcon (1941), his first 

film. At 78 years of age, he would 

go on to direct his daughter         

Angelica in his 40th film Prizzi’s 

Honor (1985) - she won the Best 

Supporting Actress Oscar. This 

made the Hustons the first family 

with three generations of Oscar 

winners. And John Huston became 

the only person to direct both his 

father and daughter in Oscar-  

winning roles.) 

Unbelievably, Bogart’s quintes-

sential role as a paranoid, vicious, 

and murderous gold-prospector 

named Fred C. Dobbs was missing 

from the nominees. This was       

Bogart’s third collaboration with 

Huston, after The Maltese Falcon 

(1941), and Across the Pacific 

(1942). He also appeared in Key 

Largo (1948). 

Bogart would go on to make 

two more films with Huston in his 

career: The African Queen (1951), 

in which he won his sole Best 

Actor Academy Award, and Beat 

the Devil (1953). 

 

Top 10 Humphrey Bogart movies: 

1 The Maltese Falcon (1941) 

2 High Sierra (1941) 

3 Casablanca (1942) 

4 To Have and Have Not (1944) 

5 The Big Sleep (1946) 

6 Dark Passage (1947) 

7 The Treasure of the Sierra  

Madre (1948) 

8 Key Largo (1948) 

9 The African Queen (1951) 

10 The Caine Mutiny (1954) 

 
Source: en.wikipedia.org, 

www.theguardian.com, 
www.filmsite.org and  

www.humphreybogart.com 

Humphrey Bogart

My Movie Icons George.M.Georgiou
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Yesterday 
 

Richard Curtis’ highly original 

script appears to be in safe hands 

under the direction of the great  

visionary filmmaker Danny Boyle. 

It boasts a brilliant premise but 

unfortunately this is a one idea 

movie that doesn’t fully develop. 

Still there are plenty things to 

enjoy here.  

Himesh Patel makes a remark-

able feature film debut as Jack 

Malik, an aspiring singer and 

songwriter struggling to make his 

mark in a tiny English seaside 

town despite the immense sup-

port of his childhood best friend 

Ellie (Lily James). But one night 

after a freak accident during a 

weird blackout across the universe 

Jack wakes up to discover that 

he is the only person that still      

remembers the Beatles and their 

songs. This bizarre phenomenon 

hits Jack after he affectionately 

sings “Yesterday” to his ecstatic 

friends and from then on his life 

takes an unexpected turn … 

Patel and is a true revelation as 

the charming protagonist. It is so 

refreshing to see a fresh face 

from Indian background in a rare 

leading role in a big budget film 

backed by a Hollywood studio. 

He is well supported by the          

talented Lily James whose role 

like to screenplay sadly fails to 

develop and ends up as one          

dimensional. Still it is worth seeing 

for Patel’s striking debut and the 

classic Beatles’ songs of course!  

 

Apollo 11 
 

Todd Douglas Miller’s superior 

documentary arrives at cinemas 

following its British premiere           

at the London Sundance Film         

Festival. It is a thrilling adventure 

superbly photographed and with 

brilliant use of sound.  

Miller follows the heroic 1969 

Apollo 11 mission to the moon 

with some remarkable 70mm      

archive material never been seen 

before perfectly complimented by 

rare audio recordings and a 

smashing electronic soundtrack. 

Like the recent FIRST MAN one 

knows the outcome but still the 

tension is immense.  

See it and experience this 

monumental achievement on the 

biggest screen possible! 

 

Support The Girls 
 

Regina Hall is terrific in a rare 

leading role in Andrew Bujalski’s 

engaging comedy.  

This is more mainstream com-

pared to Bujalski’s previous very 

low budget films like COMPUTER 

CHESS and BEESWAX. She 

plays Lisa, the general manager 

at Double Whammies a “sports 

bar with curves” near a noisy 

highway. However, she loves her 

job and encourages her girls to 

do the same despite their        

questionable customers… 

Bujalski has a good eye and 

ear of the eccentric and the        

unusual and here Hall thrives at 

the opportunity getting solid       

support from the girls!  

 

In Fabric 
 

Peter Strickland’s intriguing 

tale is superbly photographed 

and boasts a terrific performance 

from Marianne Jean Baptiste. 

She plays Sheila, a hard working 

mother whose life takes an          

unexpected turn after she buys a 

cursed dress during the January 

sales in a Thames Valley town.  

However, the second half  

loses some of its impact when 

the haunting dress passes on to 

a different owner but there is no  

denying that Strickland is the new 

king of giallo cinema! 

 

Child’s Play 

Lars Klevberg’s reboot of the 

eighties horror is very enjoyable 

thanks to a fine contribution from 

the wonderfully eccentric Aubrey 

Plaza. She plays a single mother, 

who brings home to her son Andy 

(Gabriel Bateman) a Buddi doll 

unaware of its evil and sinister 

nature.  

“It is E.T on acid” the Norwegian 

director claims who proudly also 

brings in Mark Hamill to lend his 

voice for Chucky to great effect 

especially for the song at the end 

of the credits. 

 

Arifa 
 

Sadia Saeed makes an              

impressive debut as writer,             

director in this sensitive study of 

a young woman struggling to 

make sense of her personal          

relationships as well as the            

increasing crisis at home when 

her estranged wheeler dealer 

father returns … 

Shermin Hassan delivers an 

assured performance as the        

eponymous heroine in her very 

first film role relishing Saeed’s 

witty and well observed script.      

It’s great news seeing such fresh 

talent hitting the big screen.  

 

ALSO OUT THIS WEEK: 

 

ROBERT THE BRUCE:         

The story of Robert the Bruce        

is brought to the screen once       

again straight after last year’s 

OUTLAW KING with Chris Pine 

as the Scottish king. Now Angus 

Macfadyen steps into his muddy 

boots, a role he previously played 

in Mel Gibson’s BRAVEHEART.  

The time is 1306 and Robert 

the Bruce crowns himself as    

King of Scotland against strong 

opposition from England whose 

army forces him to find himself   

all alone in the wilderness         

struggling to survive against the 

odds.  

Mcfadyen is effective but      

overall it has a feeling of déjà vu! 

 

BLUE MY MIND: Lisa          

Bruhlmann’s intriguing film made 

in Switzerland follows the story       

of 15-year-old Mia, a seemingly 

normal teenager whose beha-

viour begins to change when      

she grows an appetite for her 

mother’s fish in the tank. Mean-

while her body and legs begin to 

change… 

The perfect antidote to those 

predictable coming-of age Holly-

wood movies atmospherically        

directed with persuasive perform-

ances. 

 

WINE CALLING: An excellent 

documentary focusing on a group 

of new French wine makers and 

their passion for their work. 

These “joie de vivre” natural wine 

producers dedicate their lives in 

delivering the goods and their    

enthusiasm is highly infectious. 

Cheers! 

 

ANIMA in IMAX: Paul Thomas 

Anderson’s fabulous short musi-

cal film is a feast for the senses 

especially if seen on the giant 

IMAX screen!  

Thom Yorke of Radiohead 

scores and stars in this fifteen    

minute one-reeler made for       

Netflix in order to accompany his 

upcoming solo album with the 

same name. Filmed imagina-

tively on location in France and 

Prague - a unique event not to be 

missed!

W
e live in crazy times. As 

sure as night follows 

day, it is inevitable that 

the theatre world will jump on 

the bandwagon of criticising and 

lampooning politicians, celebri-

ties and whatever other nincom-

poops fit into the current crop of 

human misdemeanours. So it is 

that the greatly respected David 

Mamet, Pulitzer Prize winner   

for Glengarry Glen Ross, which 

recently enjoyed a successful 

London run, turns his attention 

to movie mogul Barry Fein - I 

wonder who Mamet has in mind 

for the real life parallel - to write 

a play, Bitter Wheat (Garrick 

Theatre), which is one of the      

laziest and most uninspired 

pieces of theatre I have seen in 

ages. God only knows why John 

Malkovich agreed to take on the 

role, a classic example of oxymo-

ronic casting on every level.  

Fein is a hideous character, 

an obese, abhorrent man who 

rides on the waves of the male 

ego with a megalomaniac disdain. 

He preys on women, poops on 

everyone else and then if he 

can’t get what he wants resorts 

to blackmail. As you can imagine 

Malkovich draws out every layer 

of slime ball venality from Fein 

and he spits out his words like 

that of a febrile cobra. Which 

suggests there is an interesting 

and watchable play here. Au 

contraire, much as we hate him, 

we also tire of his dirty deeds, 

which include trying to make a 

young actress watch him w**k 

or give hm fellatio. Yes very 

crass but also hideously dull. 

Having thought it could not 

get worse the second act is an 

utter abomination. A farcical       

critique of liberalism and its 

values that reaches an apogee 

of silliness when Fein pleads      

innocence while blurting about 

the huge donations he makes  

to the Democratic Party. The   

co-dependency with his PA,        

an excellent Doon Mackichan, 

is well played and for a few       

moments of respite I was going 

to forgive Mamet but it soon      

descends into yet more lacka-

daisical thinking. Malkovich does 

his utmost to rescue this diatribe 

but even he struggles to rise 

above the slime while Ioanna 

Kimbook makes meat out of the 

morsels of script she is given 

making the young actress a      

picture of a naive vulnerability 

as she is lured into the slob’s 

cesspit. Mamet also directs, 

another mistake, and one can 

only hope that he rediscovers 

his mojo as a mighty fine writer 

and this a mere blip on a very 

impressive history. It is due to 

run until September......and          

Harvey Weinstein might fly.           

A mighty fictitious mistake. 

Meanwhile Renia Praxiou 

worries about the Disney effect... 
Pre-publicity for The Light       

in the Piazza (Royal Festival 

Hall) was glowing. It is a sweet 

story about Clara (Dove Came-

ron), a mid-twenties American 

tourist in Florence, taken there 

by her mum. During her child-

hood Clara had suffered a head 

injury which left her with issues 

as an adult. This production is a 

musical version of a book and it 

is an enjoyable show though I 

didn’t feel particularly comfort-

able about how they portrayed 

Clara. She looked like a doll and 

for the first part of the play I was 

wondering if her mannerisms 

were ok. She also has a voice 

straight out of Frozen, an Italian 

Disney. 

She is very pretty and soon 

enough falls for Fabrizio, despite 

mummy’s misgivings. However, 

this being Italy a real Mama will 

make things right...hopefully. 

There is something quite shallow 

in the syrupy sweet parts and  

although Renée Fleming brings 

operatic class to the show as 

Margaret, a mother who does 

not want to let go, much of the 

score is too fragmented and not 

as lyrical as one would expect. 

The Opera North orchestra are 

terrific but the overall impression 

is of the light not matching the 

hype.  

Finally Julie Gee salutes a 
Welsh grandee... 

Mussorgsky’s Boris Gudonov 

(Royal Opera House) is a 

heavyweight opera, the story of 

the eponymous star who rose to 

power on the back of a heinous 

crime, having his predecessor’s 

son slain. This score is thrilling, 

intense, passionate and passages 

that are a kaleidoscope of       

contrast requiring magnificent 

voices. Step forward Bryn Terfel 

in the title role, an immense all-

round performance, he imbibes 

the role and throws it out with        

a force majeure. Others too       

deserve mention. Most notably 

Roger Honeywell (Shuisky) and 

Sam Furness (Holy Fool), the 

latter being a tenor to look out 

for in coming years. However, 

top marks go to John Tomlinson 

(Varlaam) and Harry Nicoll    

(Missail), a couple of monks up 

to no good and two superb 

voices.  

The huge chorus also     

deserve praise filling the stage 

with their presence and the       

auditorium with a wonderful 

sound. Bravo to one and all. 

 

Bitter Wheat -  

0330 333 4811 

 

The Light in the Piazza - 

020 3879 9555 

 

Boris Gudonov -  

020 7304 4000

Theatre Reviews 

How the  

mighty fall 

 
George Savvides 

Barney Efthimiou
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M
any of us want to keep 

everything as natural 

as possible. Since most 

things that we buy are manu-

factured, containing chemicals, 

pesticides and other non-envi-

ronmental friendly additives, I 

thought I would give us all a      

reminder of how easy it is to 

make a radical improvement      

to health and skin with a few        

simple changes from natural 

produce. 

I am by no means what you 

could call a gardener, however 

if I can plant it, leave it and let 

nature do the rest, then I get by 

with some easy home grown 

fruits, vegetables and herbs 

that can be used in cooking and 

also in beauty products. It really 

does have to be literally as easy 

as just planting and leaving 

them all. This appeals to me as 

I am very conscious of healthy 

eating, drinking and also of 

beauty, skin and hair care        

routines. 

It only takes a few minutes to 

cut off any sprouted roots from 

potatoes or sweet potatoes that 

you never got round to cooking. 

I just drop the cuttings into a   

pot container of earth outside 

and let nature take its course. I 

don't even water anything. 

When they have grown into 

leafy flower plants, as you pull 

it out, you are left with potatoes 

at the end of the root. That      

simple! 

I have also planted fig,     

apple, pear, plum and cherry 

olive trees, grape vines, recurrent 

blackberries, all fruit of different 

varieties that harvest at differ-

ent times of year, therefore         

always leaving you with seasonal 

fruit that can be eaten fresh, 

used to make compote, baked 

in cakes, muffins, etc without all 

the sugar that they add in those 

bought varieties. Fruit can be 

frozen. Even if you don't have   

a big garden, like me, just do 

what you can within your own 

means and capability. Small 

areas with pots, some trees or 

pot containers work well and 

great for some fruit trees, vines, 

herbs and strawberries. Not 

only can you eat these but you 

can utilise them in your beauty 

regime. 

As the temperatures rise         

in the UK, growing fruit that         

normally only grow in hot           

climates has become easier. 

The beautiful figs and grapes, 

along with the vine leaves that 

we use in our traditional cook-

ing, make it worthwhile. No time 

to try some wine making as yet, 

but I am sure if I knew someone 

who knew how to do it easily, I 

would gladly give it a go! Maybe 

another skill to add on the list! 

So you have all the fruit, veg 

and herbs to eat, but how about 

use some of the natural produce 

and leaves for making natural 

herb teas and cold infusion 

drinks. Fruit and herbs can 

even be used for your hair and 

beauty basics like cleansers, 

toners, masks and moisturisers. 

Plants like lavender or Aloe 

Vera are great for outer skin 

care. 

 

To Eat Recipe -  

FRUIT COMPOTE  

 

Cup of berries, redcurrant or 

other 

Cup of chopped figs 

Cup of chopped apples 

Cup of chopped pears 

1tsp vanilla extract 

1tblsp cinnamon 

1tblsp fructose or other 

sweetener 

Gently warm and simmer in a 

pan till fruit is soft. Serve with 

some oatmeal and yoghurt of 

choice. 

 

To Drink Recipe -  

FRUIT FLAVOURED WATER 

 

1 orange 

Cup of rasberries or other 

berries 

Filtered water 

In a large container put 

washed sliced orange and the 

berries. Cover with some ice 

and filtered water for a cool 

summer refreshing flavoured 

water. Perfect for the gym        

bottle. 

 

To Drink Hot or Cold Recipe - 

MINT HERBAL TEA 

 

15-20 mint leaves 

2 cups hot filtered water 

1tsp honey or other natural 

sweetener per cup 

Lemon or orange slices     

optional. 

Bring the filtered water to a 

rolling boil. Remove from heat 

and add mint leaves. Add      

natural sweetener of choice. 

Serve hot or when cold with a 

slice of orange or lemon. 

 

Get growing and get glowing! 

 

Love and Sparkles, 

Samsara x 
 

www.samsarabellydancer.co.uk 

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

Beauty of the Earth

Xclusive! Katerina Neocleous

Elli Kokkinou is getting into the summer vibe with new single Takse Mou; a catchy, upbeat, flirty 

number that is sure to be a firm favourite online and on the airwaves. Composed by Yianni Fraseri 

and Alexandrou Eleftheriadi, its intense rhythm and modern orchestration exudes a playful yet 

passionate ethos that compliments the narrative of blossoming love.  

The video clip, directed by Giorgos Mpenioudakis, sees Elli at her carefree and coquettish best 

while enjoying beautiful beaches and picturesque locations. Takse Mou is the lead single of          

Kokkinou’s new album, due for release this autumn on Cobalt music!  
 

What better way, nowadays, to announce details of your brand new album than directly via social 

media?! Christos Holides let his fans know first-hand that his upcoming release is near completion, 

dropping a photo of himself in the studio with a handwritten playlist, confirming all the songs set to 

feature on it. Included in the new collection of songs are his most recent hits: An Akoma M’Agapas, 

 Poios Se Krataei, Ego Gia Sena and O’ti Me Keraseis To Pino featuring BO. Additionally, a 

further eight, as yet unreleased tracks, made the cut: Leme Tora, Pali Sto Spiti Mou Haramata, 

Matia Mou Omorfa, De M’ Agapas, Mi Zitas, Me Mia Signomi, Kathreftis and Pino Kai Ta Spao. 
 

Firecracker Eleni Foureira has found her 

music niche and her ascent to global stardom 

continues to flourish! The singer unveiled the 

lyric video to her new reggaeton anthem and 

international hit El Ritmo Psicodélico (The 

Psychedelic Rhythm); An animated video clip 

– it sees the “explosive” performers’ avatar bust 

out some trademark Foureira moves, complete 

with hair flicks!  

El Ritmo Psicodélico is one of five tracks        

featured on Foureira’s debut EP, titled Gypsy 

Woman released by Panik Records in all           

digital stores. The EP has already hit the top 

spot in the digital charts, and to date, boasts 

over 1 million Spotify streams! 
 
That’s all for now. Until next time… x Mwah 
 

*Catch all the latest music Xclusives on      

Katerina’s Live DJ Show: ‘Young & Connected 

- Scandalous! Live on LGR 103.3fm, online 

at www.lgr.co.uk and DAB Plus, on Tuesdays 

8-10pm. If you would like your CD or event 

featured in Xclusive! contact Katerina via 

email: katsmusiq@gmail.com / Facebook: 

Katsmusiq / Instagram: @KatNeocleous



Michael Yiakoumi
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AEK Youth FC end of season Presentation

Well done to all the teams at AEK Youth FC who attended their awards presentation on Sunday. The ethos and values of the club were clear for all to see; fun, friends and football. AEK Youth is proud for 

being recognised as a club that instils sportsmanship through all the teams. The U16s Black and U18s achieving runner up position for sportsmanship is recognition of what they believe. 

Next season they will have two U18s teams a new U13s team and an U11s teams. For more info please contact Marino on 07931 734203.

UK Cypriot Antonis Vasiliou 

signs pro for Barnet FC

Antonis Vasiliou has agreed his first professional contract with 
Barnet Football Club. 
The young Cypriot midfielder joined the club's academy at a young 
age and has gone onto to make two appearances from the bench 
for the Bees first team, all of which came in April 2019. 
Darren Currie, who has seen Vasiliou progress through the 
Academy, was full of praise for the Barnet youngster. He said: 
"Antonis is a wonderful player with a box of tricks; we think very 
highly of him. "He's clearly showed huge potential in the youth 
team last season and earned one or two opportunities to train with 
the first team and he lived up to expectation. 
"He did very well when he was given the opportunity toward the 
back end of last season and we're delighted to agree a deal with 
him today. "He's got a big future in the game" 
The 18-year-old will join up with Darren Currie and the rest of the 
first team squad for pre-season ahead of the 2019/20 campaign. 

Cristiano Ronaldo has a  

favourite Greek song

Cristiano Ronaldo spent a week-long vacation with his family at 
Costa Navarino in the southern Peloponnese. Daily Espresso states 
that the Portuguese football superstar fell in love with a 1967 Greek 
song by Michalis Menidiatis, titled “Petradaki, Petradaki” (Pebble, 
Pebble). 
The report states that the football star loved the song so much that 
he wanted to meet Christos, Menidiatis’ son, who happened to be 
vacationing at the resort at the same time. 
Christos, who is also a singer, performed the live version of the 
original just for Ronaldo. 
The Peloponnese has particular significance for Ronaldo as his 
move to Italian giant Juventus last year was sealed with a kiss at 
the same resort. At that time, speculation was rife about his next 
moves just before he completed a shock 100 million euro transfer 
to Juventus.

Freddie Ljungberg is appointed 

as Arsenal assistant coach

Former Arsenal forward Freddie Ljungberg has been named first-
team assistant coach to Gunners manager Unai Emery. 
The Swede is replacing Steve Bould, whose new role includes 
taking charge of the under-23 team. 
Ljungberg, who played 214 games and scored 46 times for Arsenal, 
says he is "really excited" to work with Emery. 
The former Sweden international was part of Arsenal's 'Invincibles' 
side under Arsene Wenger. 
Since starting his coaching career, 42-year-old Ljungberg has also 
been in charge of the club's under-16s squad. 
Bould, meanwhile, is to take up a new role back in the academy, 
which he ran for 11 years before becoming Wenger's assistant 
manager in 2012, staying on to work alongside Emery last sea-
son. 
The former Arsenal defender, 56, will also help oversee the under-
23s and under-18 'phase programme' with current Arsenal 
Academy manager Per Mertesacker. 



England recorded a 3-0 victory 
over Cameroon clinching a 
place in the Women’s World 
Cup quarter-finals after a game 
punctuated by the anger of the 
African team over VAR deci-
sions and accusations of dirty 
behaviour. 
At times during the incident-
filled game in northeast France, 
the Cameroon players looked 
like they might refuse to resume 
playing as they protested 
against decisions while referee 
Quin Liang struggled to main-
tain control. 
Steph Houghton scored the first 
goal for England and Ellen 
White added to the lead in the 
fourth minute of first-half stop-
page time with a goal only 
awarded after an off-side call 
was overruled on a video re-
view. Cameroon players were 
seething again when they were 
denied a goal at the start of the 
second half when another off-
side VAR review went against 
the lowest-ranked team remain-
ing in the competition. 
An unusual opening goal set 
the tone for a game of remark-
able moments at Stade du Hai-
naut. When White crossed from 
the left flank to Toni Duggan, 
Augustine Ejangue intercepted 
and passed back to her goal-
keeper, Annette Ngo Ndom. 
The indirect free kick was 
awarded, sparking anger 

among Cameroon players. 
Ejangue was caught on camera 
spitting toward Duggan but she 
faced no repercussions, even 
with VAR available to review the 
incident which could have re-
sulted in a red card. 
That ugly affair came after a 
crude elbow to the jaw of an 
England player earlier in the 
first half that could also have 
resulted in a send-off. 
After the match, England coach 
Phil Neville said he was “com-
pletely and utterly ashamed” of 

Cameroon’s behaviour. 
“I sat through 90 minutes of 
football and felt ashamed. I was 
proud of performances, under 
circumstances I’ve never seen 
before,” Neville said. 
“I’m completely and utterly 
ashamed of the opposition. 
“I didn’t enjoy the game. My 
players didn’t enjoy the game, 
apart from getting to the 
quarter-finals 
“I’m afraid today we saw, I 
thought, a behaviour that’s un-
acceptable on a football field. 

Cypriot Marcos Baghdatis an-
nounced on Monday his inten-
tion to retire after competing in 
The Championships at Wimble-
don, which begins on 1 July. 
The former World No. 8, who 
played his last ATP Tour event 
at the Dubai Duty Free Tennis 
Championships in February, is-
sued a statement on social 
media, saying, “I wanted to take 
the time to write to you all and 
let you know that this upcoming 
Wimbledon will be my last tour-
nament as a tennis profes-
sional. 
“I am extremely grateful to the 
All England Club for granting 
me a main draw wild card… 
and giving me a chance to say 
goodbye to the sport that I love 
so much and has been such a 
big part of my life for the last 
30+ years. This decision was 
not an easy one. It has proven 
tough for me, especially physi-
cally, to come back to where I 
feel like I belong.” 
The 34-year-old, who reached 
the 2006 Australian Open final 
(l. to Federer) and reached the 
Wimbledon semi-finals later the 
same year (l. to Nadal), finished 
in the Top 100 for 12 straight 
seasons between 2005 and 
2016. He has compiled a 348-

273 singles match record, 
which includes four ATP Tour ti-
tles from 14 tour-level finals. He 
went 1-2 in doubles finals. 
In the statement, Baghdatis 
added, “Even though my mind 
wants to do it, the limits of my 
body have prevented me to 
maintain and play at a consis-
tent high level as I expect from 

myself. Especially the last two 
years have been very difficult 
for me with recurring injuries 
and pain. 
“Besides that, I have a beautiful 
wife, two young daughters, and 
a third child on the way and I 
could not be more excited to 
spend more time with all of 
them at home.” 

Baghdatis, the 2003 year-end 
junior World No. 1, married 
former WTA player Karolina 
Sprem in July 2012 and the 
couple have two daughters, Za-
hara and India. 
“Although I am sad to say good-
bye to the sport as an active 
player, I am very excited for the 
next chapter of my life – I am 
going to be staying heavily in-
volved in tennis in a number of 
capacities, so you will continue 
to see me on the Tour. 
“Lastly, there are so many 
people to thank who have been 
a part of this incredible journey 
with me, starting with my family 
first and for all. To all the people 
that have helped me become 
the person and tennis player I 
am today, I say thank you, 
especially to my Mum and Dad 
who supported me since the 
age of three to play tennis. 
“Thank you for always believing 
in me and pushing me to be-
come better. My team, my close 
friends, but especially the fans 
around the world. You made me 
feel welcome in each and every 
city and country I have ever 
been to, and your love, support, 
and energy is something I will 
truly miss.”

Greek tennis star  Stefanos Tsit-
sipas, made his debut as the top 
seed at the prestigious Wimble-
don warm up event, the Fever 
Tree Queens Tennis Champion-
ships belatedly moved through to 
the second round as he finished 
off home hope Kyle Edmund 6-3 
7-5 having come off the previous 
night at 3-3 in the second set. 
The rain did not Stefanos Tsitsipas  
in his stride he was to appear on 
Tuesday but there was no play 
due to rain and his match aban-
doned Wednesday night. 
Tsitsipas needed seven match 
points to end home interest in the 
singles draw and set up a clash, 
later on Thursday, with French-
man Jeremy Chardy. 
Top-seed from Greece, Stefanos 
Tsitsipas beat France’s Jeremy 
Chardy in the third round to ad-
vance to the quarter-finals. Tsitsi-
pas, who had to play twice after 
his first round against Briton Kyle 
Edmund was pushed back on ac-
count of rain on Wednesday, de-
feated Chardy 4-6, 7-6(0), 7-6(4) 
in two hours and 38 minutes. 
Tsitispas played Canada’s Felix 

Auger-Aliassime in the quarter-fi-
nals. The eighth-seeded Auger-
Aliassime, who played two 
matches as well, first defeated 
Bulgarian and former champion 
Grigor Dimitrov in the first round 
6-4, 6-4 in 74 minutes. Later, in 
the more explosive second-round 
match, the 18-year-old from Mon-
treal came from a set down to 
tame Nick Kyrgios 6-7(4), 7-6(3), 
7-5 in two hours and 13 minutes. 
Auger-Aliassime took the first set 
by breaking his Greek opponent’s 
serve when leading 6-5 and Tsit-
sipas looked increasingly uncom-
fortable, taking a medical timeout 
to receive treatment on his 
shoulder in the second set. The 
teenager saved three break points 
to take a 4-1 lead and hit a back-
hand out of Tsitsipas’ reach to 
break serve and win the match. 
“He’s the most difficult opponent 
I’ve ever faced, and I think it’s 
going to take a couple of tries to 
beat him,” said Tsitsipas, who has 
faced Auger-Aliassime three times 
and never won. “It’s upsetting, ob-
viously, that he’s better than me. I 
have to accept that.”
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Rain stops Stefanos Tsitsipas 

in his stride at Queens
Marcos Baghdatis to retire after competing 

at Wimbledon

UK Cypriots Playing through  

adversity

On Sunday 14th July, Team Football Doctor will play a match v FC Not 

Alone at Haringey Borough FC. Team Football Doctor will be made up 

of some amazing human beings who have all experienced some tough 

challenges and adversity but shown tremendous resilience and cou-

rage. Some have lost loved ones, have children with life limiting con-

ditions or have suffered or are suffering illness themselves. 

The families of three children who have deeply moved many people 

with their resilience, courage and strength will be representing the 

team on the day. It is they who are truly Playing Through Adversity.  

Nikki Christou, Mikey Poulli and Valentino Erodotou. WE ARE ALL 

PLAYING FOR YOU AND YOUR CHOSEN CHARITIES 

For tickets http://playingthroughadversity.ltbevents.com/ Tel Chris 

07801330777

England beat Cameroon to reach 

quarter-finals amid VAR drama

All members of New Salamis 
London FC  are invited to their 
Annual General meeting  to 
take place on Monday 1st July 
2019 at 7.30pm at the team’s 
clubhouse at 68 Myddleton 
Road, London N22. All 
members supporters and 
friends are welcome.

KOPA League  are holding a 
meeting on Monday 1st of July 
2019 at 7.30pm at the Greek 
Cypriot Brotherhood in Finchley, 
discussing their future. This is 
an open invitation to the com-
munity to openly discuss issues 
and bring forward ideas and 
views of how they can progress 
and improve as a League. If in-
terested in attending please 
email them at secretary@kopa-
league.com

New Salamis AGM
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Απεβίωσε τη Δευτέρα 17.06.2019, ο Νίκος 

Κωνσταντίνου σε ηλικία 86 ετών. 

Αφήνει τη σύζυγό του Μαρία, την κόρη του Ελένη-

σύζυγό της Σίμο, 2 εγγόνια: Χριστόφορο και Νικόλα, 

τον αδελφό του Ξενή, 2 αδελφές: Μελανή και Μαρία 

καθώς και πολλούς άλλους συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Πέμπτη 11.07.2019 και ώρα 

12.30μμ από την Εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου 

και Ελένης, 69a Westow Street, Upper Norwood, 

London SE19 3RW και η ταφή στο Grove Park 

Cemetery, Marvels Lane,London SE12 9PU. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές 

για το Alzheimer’s Society. 

Τηλ. οικείων: 07941 638 203

† AΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Nίκος Κωνσταντίνου
(από την Οδού, Λάρνακα)

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 

30.06.2019, στην Εκκλησία Αγίου 

Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman 

Road, London N8 0LY, το 40ήμερο 

μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και 

αξέχαστού μας συζύγου, πατέρα και 

παππού 

Σάββα Κιτέου 

(Άγιο Αμβρόσιο Κερύνειας) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν 

τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Η οικογένειά του.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 30.06.2019, στην Εκκλησία του Αγίου 

Δημητρίου, Τown Road/Logan Road, London N9 0LP, το 21ον ετήσιο 

μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας συζύγου, πατέρα και 

παππού 

Μηνά Μιχαήλ (Βάβλα) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Η σύζυγος Αντρούλλα, η θυγατέρα Κατερίνα, εγγόνια Άντρη, Μηνάς.

Απεβίωσε την Τρίτη 18.06.2019, ο Γιαννής 

Μιχαήλ Πιστόλας σε ηλικία 85 ετών. 

Αφήνει 2 υιούς: Μιχάλη και Ιάσωνα, την αδελφή 

του Σπυρούλλα, συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Πέμπτη 11.07.2019 και 

ώρα 1.00μμ από την Εκκλησία της Παναγίας, 

Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB και 

η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate. 

Λουλούδια ή εισφορές για το Alzheimer’s Society 

είναι ευπρόσδεκτα. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο κοιμητήριο. 

Τηλ. οικείων: 07375 958 496

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - KΗΔΕΙΑ

Γιαννής Μιχαήλ Πιστόλας
(από τα Γαστριά)

† MEMORIAL SERVICE 

The 17th year memorial service of our beloved and dearly 

missed mother and grandmother 

Maria Themistocli Panayi (Leonarisso) 

will take place on Sunday 30.06.2019 

at the Greek Orthodox Church of St. Demetrios,  

Τown Road/Logan Road, London N9 0LP. 

Relatives and friends are invited to attend.  
Children, grandchildren and great-grandchildren.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Αντρέας Χρήστου 
(από την Αμμόχωστο)  

Απεβίωσε την Πέμπτη 20.06.2019, ο Αντρέας Χρήστου σε ηλικία 

99 ετών. 

Αφήνει 3 παιδιά: Ολίβια, Παναγιώτη και Περικλή, 2 νύφες: Μαργαρίτα 

και Ελένη, τον γαμπρό του Γιώργο, 11 εγγόνια, 17 δισέγγονα, την 

αδελφή του Θεανώ καθώς και πολλούς άλλους συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Πέμπτη 04.07.2019 και ώρα 10.00πμ από 

την Εκκλησία των Δώδεκα Αποστόλων, Kentish Lane, Brookmans Park, 

Hatfield, Herts, AL9 6NG και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate. 

Λουλούδια ή εισφορές για το νοσοκομείο Barnet είναι ευπρόσδεκτα. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στην οικία του εκλιπόντος. 

Τηλ. οικείων: 07831 205 059

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Andreas Christou 
(from Famagusta) 

Passed away on Thursday 20.06.2019 at the age of 99. 

He leaves 3 children: Olivia, Panayiotis and Pericles, 

2 daughters-in-law Margarita and Eleni, son-in-law George, 

11 grandchildren,17 great-grandchildren, sister Theano, 

relatives and friends. 

The funeral will take place on Thursday 04.07.2019 at 

10.00am at the Greek Orthodox Church of The Twelve 

Apostles, Kentish Lane, Brookmans Park, Hatfield, Herts, 

AL9 6NG and the burial at New Southgate Cemetery. 

Flowers or donations for Barnet Hospital are welcome. 

The wake will take place at the family home. 

Tel: 07831 205 059
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ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Ο Πανίκκος Χατζηχαμπής, η σύζυγός του Χρυστάλλα 

και η θυγατέρα τους Στέλλα 

εισέφεραν το ποσό των £5,000 στη Γιορτή του Κρασιού του Λονδίνου 

εις μνήμη του Γιώργου Αντωνίου Νικολάου 

και της Μαρίας Αδάμου Νικολάου.

Γιώργος Αντωνίου Νικολάου 

Απεβίωσε 30.03.2018

Μαρία Αδάμου Νικολάου 

Απεβίωσε 15.10.2016
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† DEATH ANNOUNCEMENT 

Chrysanthi Georgiou 
(from Achna) 

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved mum, Chrysanthi on Wednesday 

12.06.2019, aged 92. 

The funeral will take place on Wednesday 3rd July 2019 at 12.00 noon at the Greek Orthodox Church of 

St. Demetrios, Τown Road/Logan Road, London N9 0LP and the burial at New Southgate cemetery, Brunswick 

Park Road, New Southgate, London N11 1JJ. 

The wake will be held at Oakwood Baptist Church Hall, Merrivale, N14 4TE at 3.00pm. 

For those wishing to donate there will be a collection box for the North London Hospice who cared for mum with 

great dignity. 

Daughters: Sophia, Helen, Georgina, sons-in-law: Chris, George, 6 grandchildren and spouses: Anthea, 

Christopher, Costas, Pedro, Dimitri, Luke, Anthony, Janice, Olga, Haroula, great-grandchildren: Mayla, Alaia, 

Leo, Jasmine, Luca, Chloe, Michaela, George and Alexxa. 

ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΑΝΟ ΤΗΣ Κ.Ε. ΑΚΕΛ
Η Μυρούλλα Χατζημιχαήλ εισφέρει το ποσό 

των £50 στον έρανο της Κ.Ε. ΑΚΕΛ εις μνήμη 

του συζύγου της Θεοφάνη Χατζημιχαήλ. 

Απεβίωσε 20.06.2018.

Αφιέρωμα μνήμης στον Θεοφάνη Χατζημιχαήλ

Ένας χρόνος έφθασε Θεοφάνη που έχεις φύγει, 
στα μαύρα εντυθήκανε οι συγγενείς και οι φίλοι. 
Ξύπνα Θεοφάνη να δείς, ξύπνα για να μιλήσεις 
εσένανε εμ που θέλουμε να μας ξαναμιλήσεις. 
Άμαν να βγει η γυναίκα σου έξω να περπατήσει 
νομίζει πως την καρτεράς για να την συναντήσεις. 
Ο Παντοδύναμος Θεός υπομονή να δίνει 
εκεί που δίνει τον καημόν για έναν πρόωρο χαμό 
τέτοιο πικρό ποτήρι. 
Ενν να το πω πολλές φορές που το δικό μου στόμα, 
πως είναι κρίμα και άδικο που βρίσκεσαι στο χώμα. 
Έως εδώ το τελειώνω εγώ το ποίημα, 
ποτέ μην ξεχνάτε κάποιου δικού σας το μνήμα. 
Αιωνία σου η μνήμη τώρα και πάντα. 

Εύα Λυσάνδρου (Άγιος Ανδρόνικος) 

Απεβίωσε τη Δευτέρα 17.06.2019, 

ο Αντρέας Αλεξάνδρου σε ηλικία 79 ετών. 

Αφήνει τη σύζυγό του Χριστίνα, 2 κόρες: Μαρία 

και Αλεξάνδρα, 2 εγγονές: Ολίβια και Λουΐζα. 

Η κηδεία του θα γίνει αύριο Παρασκευή 

28.06.2019 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 

η ώρα 2.30μμ.

† AΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Αντρέας Αλεξάνδρου
(από το Αργάκι Μόρφου)
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Μαίρη Νικοδήμου 
(από την Παλλουριώτισσα, Λευκωσία)  

Απεβίωσε την Κυριακή 23.06.2019, η Μαίρη Νικοδήμου σε 

ηλικία 59 ετών. 

Αφήνει τον σύζυγό της Jordan, 2 παιδιά: Γιώργο και Νατάσα, 

τη νύφη της Jessica, τον γαμπρό της Matt, 3 εγγόνια: 

Theodore, Ariana Jordan, τη μητέρα της Γιαννούλλα και τον 

αδελφό της Νίκο. 

Η κηδεία της θα γίνει την Παρασκευή 05.07.2019 και ώρα 

1.00μμ από την Εκκλησία της Παναγίας, Trinity Road, Wood 

Green, London N22 8LB και η ταφή στο κοιμητήριο του New 

Southgate. 

Λουλούδια ή εισφορές είναι ευπρόσδεκτα.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Marie Nicodemou 
(from Pallouriotissa, Nicosia)  

Passed away on Sunday 23.06.2019 at the age of 59. 

She leaves her husband Jordan, 2 children: George 

and Natasha, daughter-in-law Jessica, son-in-law Matt, 

3 grandchildren: Theodore, Ariana and Jordan, her mother 

Yiannoulla and brother Nicos. 

The funeral will take place on Friday 05.07.2019 at 1.00pm 

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

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

Southgate Cemetery. 

Flowers or donations are welcome.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 30.06.2019, 

στην Εκκλησία του Απoστόλου Βαρνάβα, 

Finsbury Road, Wood Green, London N22 8PA, 

το 6μηνο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και 

αξέχαστού μας συζύγου, αδελφού και θείου 

Ανδρέα Ευσταθίου Πουλλαδόφωνου 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν 

τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Η σύζυγος Bertha, 

αδέλφια, αδελφότεκνα 

και λοιποί συγγενείς.

Αντρέας Ευσταθίου Πουλλαδόφωνου 
(Μόρφου)

† MΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 30.06.2019, στην 

Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman 

Road, London N8 0LY, το 40ήμερο μνημόσυνο του 

πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας συζύγου, πατέρα 

και παππού 

Χριστόδουλου Ασπρή 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του 

όπως παρευρεθούν. 

Η σύζυγος Γιαννούλλα, παιδιά: Άννα και Γιώργος, 

γαμπρός Pany, νύφη Angela, εγγόνια.

Χριστόδουλος Ασπρή
(Αγία Βαρβάρα)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι παρευρέθη-
καν στην κηδεία, έκαναν εισφορές για το Diabetes UK 
και γηροκομείο στην Κύπρο, κατέθεσαν στεφάνια, 
απέστειλαν συλλυπητήρια μηνύματα ή συμμετείχαν 
με οποιονδήποτε άλλον τρόπο στο βαρύ μας πένθος.

Απεβίωσε τη Δευτέρα 24.06.2019, η Κατερίνα Γιάγκου 

σε ηλικία 71 ετών. 

Αφήνει τον σύζυγό της Γιώργο, 2 παιδιά: Αντρέα και 

Γιάγκο, 2 νύφες: Μαρία και Dee, 4 εγγόνια: Σάββα, 

Καλλιόπη, Ava και Theo, 6 αδέλφια, συγγενείς και 

φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει τη Δευτέρα 08.07.2019 και ώρα 

12.30μμ από την Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, Τown 

Road/Logan Road, London N9 0LP και η ταφή στο 

Enfield Crematorium & Cemetery, Great Cambridge 

Road, Enfield EN1 4DS. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο κοιμητήριο. 

Λουλούδια ή εισφορές για το Cancer Research είναι 

ευπρόσδεκτα. 

Τηλ. οικείων: 020 8804 2298 / 07805 661 629

† AΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Κατερίνα Γιάγκου
(από την Κώμα του Γιαλού)

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 30.06.2019, στην Εκκλησία του Τιμίου 

Σταυρού και Αρχαγγέλου Μιχαήλ, Golders Green Road, London 

NW11 8HL, το 19ον ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και αξέχαστού 

μας συζύγου, πατέρα και παππού 

Γιώργου Παναγή Παύλου (Λιμνιά Αμμοχώστου) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Η σύζυγος Ελένη, παιδιά και εγγόνια.

Passed away on Wednesday 19.06.2019, at the age of 

87. 

He leaves his wife Daphne, daughter Marina, son-in-law 

Costas, brothers: Steve and Panicos, sister Frosa, 

relatives and friends. 

The funeral will take place on Thursday 04.07.2019 

at 11.00am at the Greek Orthodox Church of 

St. Barbara’s & St. Phanourios, Salisbury Avenue, 

Southend-on-Sea SS0 7AU. 

Flowers at F.P. Guivers & Sons, 261 South Church Road, 

Southend-on-Sea or donations for the British Heart 

Foundation are welcome.  

The wake will take place at Martins CRT at Stadium 

Road, SS2 5DH. 

Tel: 07954 096 025

† DEATH ANNOUNCEMENT

Andreas Constantinou
(from Prodromos)

Συλλυπητήρια 

Οι οικογένειες Αντρέα Γρηγορίου, Βασίλη 

Κωστή, Πάμπου και Σούλλας Χαραλάμπους, 

Νεόφυτου και Ευούλλας Νικολάου, Μωϋσής 

και Μαρούλλα Αδάμου, Γιώργος και Άντρη 

Γεωργίου, Μιχάλης και Μαίρη Μιχαλάκη, 

Κώστας και Σκευούλλα Σακκά, Παντελής και 

Γιωργούλλα Αγιώτη, Μυρούλλα Χατζημιχαήλ, 

εκφράζουν τα θερμά και εγκάρδια τους 

συλλυπητήρια στην οικογένεια του τέως 

Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

αείμνηστου Δημήτρη Χριστόφια που απεβίωσε 

21.06.2019 μετά από περίπου ενάμισι μήνα 

νοσηλείας στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας 

με αναπνευστικό πρόβλημα. 

Αιωνία του η μνήμη και ας είναι ελαφρύ το 

χώμα που θα τον σκεπάσει. 

Η Παροικία δεν θα τον ξεχάσει.

Για αγγελίες: μνημόσυνα και θανάτους παρακαλώ 

τηλεφωνήστε: 020 8341 5853 

 

Για μνημόσυνα και ευχαριστήρια παρακαλώ 

επικοινωνάτε μαζί μας το αργότερο μέχρι την 

Τρίτη το απόγευμα στο 020 8341 5853
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Για τον θάνατο του αείμνηστου τέως Προέδσρου της Κυπριακής Δημοκρατίας εξέφρασαν 

τα θερμά τους συλλυπητήρια οι ακόλουθοι Οργανισμοί, Συνδέσμοι και οικογένειες: 

ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

Ο θάνατος του αείμνηστου, τέως Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Δημήτρη Χριστόφια,  μας λύπησε όλους βαθύτατα.  

Η κυπριακή παροικία του Ηνωμένου Βασιλείου και ιδιαίτερα,  ο Πρόεδρος και  τα μέλη των σωματείων της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας, 

εκφράζουν  θερμά και  εγκάρδια   συλλυπητήρια στη σύζυγο του ‘Ελση  και τα άλλα μέλη της  οικογένειας του,  

Ήταν ένας μεγάλος φίλος της παροικίας μας και βοήθησε στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετώπιζαν οι απόδημοι στην Κύπρο 

και ενίσχυσε το πολύπλευρο  έργο των αποδήμων, για τη συνεχή  προβολή των δικαίων του κυπριακού λαού,  όπως και για τη διατήρηση 

των ηθών και εθίμων, της γλώσσας και της θρησκείας στις χώρες που ζουν.  

Εργάστηκε ακούραστα για τα δίκαια των εργαζομένων  και πρόσφερε σημαντικές υπηρεσίες στην πατρίδα,  με κύριο στόχο  και σκοπό, τον 

τερματισμό της τουρκικής  κατοχής,  την επανένωση της πατρίδας και του λαού μας και την αποκατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

στο νησί μας. 

Ο αείμνηστος  Πρόεδρος Χριστόφιας υπηρέτησε την Κύπρο ως βουλευτής, Πρόεδρος της Βουλής και Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εκείνο 

που χαρακτήριζε τη διαδρομή του, ήταν η  εντιμότητα και ακεραιότητα του χαρακτήρα του , η ανιδιοτέλεια και η βαθιά του προσήλωση τις 

αρχές και αξίες της Δημοκρατίας .  

Η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία εκπροσωπήθηκε στην κηδεία του εκλιπόντος Προέδρου, από τον Αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας 

Πάμπο Χαραλάμπους. 

Αιωνία του η μνήμη και ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. 

 

CYPRIOT COMMUNITY CENTRE 

The Cypriot Community Centre, Officers, Members and Staff send their deepest sympathy to Dearest Elsi Christofias and family for the 

sad loss of Beloved Demetris, former President of Cyprus. 

Demetris was an invaluable supporter and friend of the Cypriot Community Centre and the Cypriot community in the UK, both in his previous 

political roles and posts and also whilst the President of Cyprus. 

He showed community understanding, always appreciated and praised the work of the resident Cypriot community and was a staunch 

believer in the unity of Cypriots of all ethnic and political backgrounds, especially for the reunification of Cyprus.  

The Centre was proud that, whilst President, Demetris and first lady Elsi, honoured us with their presence at our 30th Anniversary on 

20th September 2009. 

Demetris will be sorely missed but we know that he will be keeping watch over us in order to protect us.   May God rest his soul. 

On behalf of the Cypriot Community Centre 

Susie Constantinides MBE   Christalla Evdokimou 

Chair                                     Manager 

On behalf of the Cypriot Elderly & Disabled Group & Day Services 

Management & Staff 

John Constantinou 

Service Manager 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ AΔΕΛΦOTHTA 

Ο θάνατος του τέως Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Δημήτρη Χριστόφια μας λύπησε όλους βαθύτατα. Ο Πρόεδρος και το  Διοικητικό  

Συμβούλιο της Ελληνικής Κυπριακής Αδελφότητας εκφράζουν θερμά και εγκάρδια συλλυπητήρια στη σύζυγο  του Ελση Χριστόφια και όλα 

τα μέλη της οικογένειας  του   

Ο αείμνηστος  Πρόεδρος Χριστόφιας υπηρέτησε την Κύπρο ως βουλευτής, Πρόεδρος της Βουλής και Πρόεδρος της Δημοκρατίας με  

ανιδιοτέλεια και βαθιά προσήλωση στις αρχές και αξίες της Δημοκρατίας και εργάστηκε ακούραστα για τα δίκαια των εργαζομένων, την 

ισότητα, την κοινωνική δικαιοσύνη, τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής, την εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων την ελευθερία και 

την επανένωση της Κύπρου και του λαού της.  

Αιωνία του η μνήμη και ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Η.Β. 

Ο Πρόεδρος και το ΔΣ του Συνδέσμου Αμμοχώστου  Ηνωμένου Βασιλείου εκφράζουν τα θερμά και εγκάρδια του  συλλυπητήρια για την 

απώλεια του αγαπημένου μας Δημήτρη Χριστόφια. Στην οικογένειά του και το ΑΚΕΛ τα θερμά μας συλλυπητήρια. 

Αιωνία του η μνήμη και ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. 

Εκ μέρους του Συνδέσμου Αμμοχώστου ΗΒ, 

Δρ. Βασίλης Μαύρου                            Ανδρέας Λουκάς   

        Πρόεδρος                                         Γραμματέας 

 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΧΝΙΩΤΩΝ ΑΓΓΛΙΑΣ 

Ο Σύνδεσμος Αχνιωτών Αγγλίας εκφράζει τα θερμά και ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια του αείμνηστου, τέως Προέδρου της 

Κυπριακής Δημοκρατίας Δημήτρη Χριστόφια που έφυγε τόσο νωρίς πρωτού δει την αγαπημένη του Κύπρο επανενωμένη. 

 

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ 

Τα Αθλητικά Σωματεία Λονδίνου: Ομόνοια, Νέα Σαλαμίνα και Κυπριακή Λέσχη Νεολαίας, εκφράζουν τα εγκάρδια και θερμά συλλυπητήρια 

στους οικείους του τέως Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Δημήτρη Χριστόφια που απεβίωσε πρόσφατα. 

 

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΓΓΛΙΑΣ 

Η Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Κυπρίων Αγγλίας εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια του 

αείμνηστου τέως Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Δημήτρη Χριστόφια που πέθανε την περασμένη Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019.

Θερμά και εγκάρδια συλλυπητήρια

CONTACT US FOR A 

QUOTE AND 

TO DISCUSS YOUR 

REQUIREMENTS 

TEL: 020 8362 0881 
Email: info@thepenridge.co.uk 

470 Bowes Road, London N11 1NL
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