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Έναν χρόνο και δύο μήνες παρέ-
μεινε στο βυθό της λίμνης Μεμί η 
μικρούλα Sierra, θύμα του 35χρο-
νου ίλαρχου της Εθνικής Φρουράς, 
η οποία δηλώθηκε ως εξαφανι-
σμένο πρόσωπο... 

Σελ 6

Βρέθηκε η μικρή Sierra
Με τον Μεγαλόσταυρο της Αρχιε-
πισκοπής Θυατείρων τίμησε τον 
Ύπατο Αρμοστή Ευριπίδη Ευρυ-
βιάδη και τον πρέσβη της Ελλάδας  
Δημήτρη Καραμήτσο - Τζίρα, ο 
απερχόμενος Αρχιεπίσκοπος... 

Σελ 2

Τιμές πριν την αποχώρηση
Το ενδεχόμενο να υπάρξουν νέα 
«Ίμια» επισημαίνει ο πρώην πρω-
θυπουργός Κώστας Σημίτης, το-
νίζοντας με αφορμή την κλιμά-
κωση από την πλευρά της 
Τουρκίας... 

Σελ 7

Φοβάμαι νέα «Ίμια»

Άρχισε το 35ο Συνέδριο 
της ΠΣΕΚΑ

σελ 4

«Μπλόκο» επιχειρούν οι Εργατικοί σε πιθανό No Deal

Χέρι – χέρι ΔΗΣΥ 
και φασίστες 

του ΕΛΑΜ

σελ 7

ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΗΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕΝΕΝΤΕΖ – ΡΟΥΜΠΙΟ ΠΟΥ ΑΛΥΣΟΔΕΝΕΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΑΡΜΑ ΤΟΥ ΝΑΤΟ (ΣΕΛ 5)
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Τους τίμησε προτού 
αποχωρήσει

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ

Με τον Μεγαλόσταυρο της Αρχιεπισκοπής Θυα-
τείρων και Μεγάλης Βρετανίας τιμήθηκαν από τον 
απερχόμενο Αρχιεπίσκοπο Γρηγόριο, ο πρέσβης 
της Ελλάδας Δημήτρης Καραμήτσος- Τζίρας και ο 
Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου Ευριπίδης Ευρυ-
βιάδης, σε δύο χωριστές τελετές που είχαν πραγμα-
τοποιηθεί το τελευταίο 15νθήμερο στο Αρχιεπισκο-
πικό Μέγαρο στο Λονδίνο. Ο Αρχιεπίσκοπος, τόνισε 
την αγαστή συνεργασία που είχε με τους δύο τιμώ-
μενους, καθώς και τη σημασία διατήρησης των δε-
σμών της ομογένειας με την Ελλάδα και την Κύπρο. 

Επίσης, στις αρχές Ιουνίου, στο πλαίσιο της συ-
νεδρίας του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος «Άγιος Νικό-
λαος» της Ιερας Αρχιεπισκοπής Θυστειρων ο Σεβα-
σμιώτατος τίμησε με τον Μεγαλόσταυρο της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής και με Αναμνηστικό Δίπλωμα, τον 
Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κυανέων κ.Χρυσόστομο,  
τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Τροπαίου κ. Αθανάσιο 
και τους Άρχοντες του Οικουμενικού Πατριαρχείου  
κυρίους Κύπρο Νικόλα και Ακή Νεοκλή Ιωαννίδη, 
είς αναγνώριση της προσφοράς των στον Εκκλη-
σιαστικό, Πνευματικό, Πολιτιστικό, Κοινωνικό και Εκ-
παιδευτικό έργο των κοινοτήτων και ιδρυμάτων της 
Ιεράς Αρχιεπισκοπής.

Νέος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μ.Βρετανίας 
εξελέγη ο Μητροπολίτης Δαρδανελλίων Νικήτας. 

Προηγουμένως τα μέλη της Αγίας και Ιεράς Συνό-
δου, που συνεδριάζει υπό την Προεδρία του Οικου-
μενικού Πατριάρχου, κήρυξαν εν χηρεία την Ι.Αρχιε-
πισκοπή λόγω της ιδιαιτέρως επιβαρυμένης 
καταστάσεως της υγείας του Αρχιεπισκόπου κ. Γρη-
γορίου. Στην πλήρωση της χηρεύσασας Ιεράς Αρ-
χιεπισκοπής Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας, 
προχώρησε χθες, Τετάρτη, 12 Ιουνίου, η Αγία και 
Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η 
οποία συνεδριάζει από το πρωί, στο πλαίσιο των 
τακτικών συνεδριών της για τον μήνα Ιούνιο. 

Από την ψηφοφορία των μελών της Αγίας και Ιεράς 
Συνόδου, που πραγματοποιήθηκε στον Πατριαρχικό 
Ναό, κατόπιν προβολής τριών υποψηφίων, εξελέγη 
παμψηφεί ο Μητροπολίτης Δαρδανελλίων κ. Νικήτας 
(Λιούλιας), Διευθυντής του Πατριαρχικού Ορθοδόξου 
Ινστιτούτου “Πατριάρχης Αθηναγόρας”, στο Berkeley 
Καλιφόρνιας. 

Ταυτόχρονα, η Αγία και Ιερά Σύνοδος αποφάσισε 
να εκφράσει την ευαρέσκειά της στον Αρχιεπίσκοπο 
πρώην Θυατείρων και Μ.Βρετανίας κ. Γρηγόριο για 
την πολυετή διακονία και προσφορά του στον πιστό 
λαό της σημαντικής αυτής εκκλησιαστικής Επαρχίας 
της Μητρός Εκκλησίας.  

Ποιος είναι ο νέος Αρχιεπίσκοπος 
Θυατείρων κ. Νικήτας  

O Σεβ. Μητροπολίτης Δαρδανελλίων, υπέρτιμος 
και έξαρχος παντός Ελλησπόντου, κ. Νικήτας (Λι-
ούλιας) γεννήθηκε στην Φλόριντα των Ηνωμένων 
Πολιτειών το 1955. 

Σπούδασε στο Πανεπιστήμιον της Φλώριδας, από 
το οποίον έλαβε το πτυχίο στη Θρησκειολογία (1976). 
Στη συνέχεια στη Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυ-
ρού της Βοστώνης, εκ της οποίας απεφοίτησε το 
1980 και κατόπιν πραγματοποίησε μεταπτυχιακές 
σπουδές στην Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1982). 

Υπηρέτησε ως γραμματεύς στα γραφεία του Βου-

λευτού Μιχαήλ Μπιλλιράκη στην Ουάσιγκτον(1982-
1984). 

Εχειροτονήθη Διάκονος το 1985 από τον Αρχιεπί-
σκοπο Αμερικής Ιάκωβο και κατά το ίδιον έτος Πρε-
σβύτερος. 

Υπηρέτησε στην ενορία των Αγίων Κωνσταντίνου 
και Ελένης (Merriville, ΙΝ) και από το 1987 στην Ιερά 
Επισκοπή Σικάγου ως Γραμματεύς. 

Το 1988 έλαβε το οφφίκιον του Αρχιμανδρίτου και 
ανέλαβε Πρωτοσύγκελλος της ως άνω Επισκοπής. 

Επί διετίαν εις την Αγίαν Πετρούπολιν της Ρωσσίας 
συνεπλήρωσε τας σπουδάς του εις την Ιστορίαν και 
την εκμάθησιν της Ρωσσικής γλώσσης. Κατά το διά-
στημα αυτό επέδειξεν ιδιαίτερον ζήλον διά τα προ-
γράμματα νεολαίας, ειδικώς διά τον ΣΥΝΔΕΣΜΟΝ 
και ανέπτυξε πλουσίαν δράσιν με αξιόλογον ποιμα-

ντικόν και φιλανθρωπικόν έργον. 
Εδίδαξεν εις το Πανεπιστήμιον Loyola of Chicago 

επιλεγόμενα μαθήματα περί Ορθοδοξίας. 
Την δε 2αν Δεκεμβρίου 1996 εξελέγη παμψηφεί 

Μητροπολίτης Χόνγκ Κόνγκ και εχειροτονήθη την 
14ην ιδίου εις τον Πατριαρχικόν Ναόν του Αγίου Γε-
ωργίου. Η ενθρόνισίς του εγένετο εις τον Καθεδρικόν 
Ναόν του Αγίου Λουκά Χόνγκ Κόνγκ την 12ην Ια-
νουαρίου 1997 και κατέστη πρώτος κανονικός ποι-
μενάρχης της νεοιδρυθείσης Μητροπόλεως Χόνγκ 
Κόνγκ, μετατεθείς εις την Ιεράν Μητρόπολιν Δαρδα-
νελλίων κατά το έτος 2007. 

Ο Σεβ. Μητροπολίτης είναι Διευθυντής του εν 
Berkeley Η.Π.Α. Πατριαρχικού Ορθοδόξου Ινστιτού-
του «Πατριάρχης Αθηναγόρας».

Ο Δαρδανελλίων Νικήτας νέος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων 
ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΥΡΗΞΕ ΕΝ ΧΗΡΕΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΑΙ...
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Σχέδιο από τους Εργατικούς για αποτροπή του ‘no deal’
ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ BREXIT

Πραγματοποιήθηκε προχθες το απόγευμα η 
πρώτη επίσημη προεκλογική αναμέτρηση μεταξύ 
υποψηφίων για τη διαδοχή της Τερέζα Μέι στην ηγε-
σία του Συντηρητικού Κόμματος και της πρωθυ-
πουργίας στη Βρετανία. 

Έξι από τους συνολικά δέκα υποψηφίους επιχει-
ρηματολόγησαν υπέρ εαυτών ενώπιον των μελών 
της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος.  

Οι Συντηρητικοί βουλευτές θα ψηφίσουν σήμερα 
το πρωί (Πέμπτης 13/6) στον πρώτο γύρο της δια-
δικασίας, την οποία επιβλέπει το αρμόδιο κομματικό 
όργανο, η Επιτροπή 1922. 

Οι Άντρια Λέντσομ, Σάτζιντ Τζάβιντ και Ντόμινικ 
Ράαμπ, που υποστηρίζουν την έξοδο από την ΕΕ 
στις 31 Οκτωβρίου έστω και χωρίς συμφωνία και οι 
Μάικλ Γκόουβ, Τζέρεμι Χαντ και Μαρκ Χάρπερ που 
θεωρούν ότι πρέπει να υπάρξει νέα καθυστέρηση 
στο Brexit για να αποτραπεί το 'no deal' θα προ-
σπαθήσουν να προσεταιριστούν τους συναδέλφους 
τους βουλευτές. 

Οι υπόλοιποι τέσσερις υποψήφιοι, Μπόρις Τζόν-
σον, Έσθερ ΜακΒέι, Ρόρι Στιούαρτ και Ματ Χάνκοκ 
αναμενόταν να συμμετάσχουν σε ανάλογη διαδικα-
σία χθες Τετάρτη.

Άρχισε η «αναμέτρηση»

Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

Οι Times (12/06) επικεντρώθηκαν στην πολυα-
ναμενόμενη έναρξη της εκστρατείας του Μπόρις 
Τζόνσον για την ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος. 
Η εφημερίδα εκτιμά ότι το "ανάχωμα" στην πορεία 
του πρώην υπουργού των Εξωτερικών για την κα-
τάκτηση της Ντάουνινγκ Στριτ μπορεί να αποδειχθεί 
η προσπάθεια βουλευτών της συμπολίτευσης και 
της αντιπολίτευσης να αποτραπεί η έξοδος της Βρε-
τανίας από την ΕΕ χωρίς να υπάρξει συμφωνία.  

Η Daily Telegraph σημείωσε ότι ο βουλευτής του 
Συντηρητικού κόμματος σερ Όλιβερ Λέτουϊν που 
έχει συμμαχήσει με τον αντίπαλο του Τζόνσον στη 
μάχη για την διαδοχή της Τερέζα Μέι, τον υπουργό 
Περιβάλλοντος Μάικλ Γκόουβ, έχει συνταχθεί με αυ-
τούς που σχεδιάζουν να αποτρέψουν μια μη-συμ-
φωνία Brexit. H ίδια εφημερίδα επισημαίνει ότι η ση-
μερινή αντιπαράθεση θυμίζει την κούρσα για την 
ηγεσία των Τόρις το 2016, όταν ο κ. Γκόουβ είχε  
σαμποτάρει τις ελπίδες του κ. Τζόνσον την ημέρα 
που είχε αποφασίσει να ξεκινήσει την εκστρατεία 
του. 

Η Irish Times προέβαλαν  μια έκθεση που έγινε 
για λογαριασμό του υπουργείου Οικονομίας της Βό-
ρειας Ιρλανδίας και η οποία προειδοποιεί για τον 
αντίκτυπο μιας μη - συμφωνίας Brexit στο εμπόριο 
με τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας.  

Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα μο-
ντέλα  - "just-in time delivery" -  θα καταστούν αδύ-
νατο να εφαρμοσθούν σε ορισμένες επιχειρήσεις, 
ενώ θα επιβληθούν και "απαγορευτικά κόστη" σε 
άλλες. 

Τέλος το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel επι-
σημαίνει τέσσερα προβλήματα που θα μπορούσε 
να προκαλέσει το "μη συναινετικό διαζύγιο" της Βρε-
τανίας με την ΕΕ. Σύμφωνα με 
το Der Spiegel ένα από τα ση-

μαντικότερα προβλήματα θα είναι "η απώλεια της 
εμπιστοσύνης".   

Ένας αναλυτής υπογραμμίζει ότι η μη-συμφωνία 
Brexit θα σήμαινε ότι οι εμπορικές διαπραγματεύσεις 
του Ηνωμένου Βασιλείου με την ΕΕ - "θα πάγωναν 
επί χρόνια με καταστροφικές επιπτώσεις για τη βρε-
τανική οικονομία". 

 

Δέκα οι επίσημοι διεκδικητές  
Δέκα είναι τελικά οι Συντηρητικοί πολιτικοί που θα 

διεκδικήσουν την ηγεσία του κυβερνώντος κόμματος 
και την πρωθυπουργία της χώρας αντικαθιστώντας 
την Τερέζα Μέι. Πρόκειται για τον τέως υπουργό 

Εξωτερικών Μπόρις Τζόνσον, τον τέως 
υπουργό Brexit Ντόμινικ Ράαμπ, τον 
υπουργό Περιβάλλοντος Μάικλ Γκόουβ, τον 
υπουργό Εξωτερικών Τζέρεμι Χαντ, τον 
υπουργό Εσωτερικών Σάτζιντ Τζάβιντ, τον 
υπουργό Υγείας Ματ Χάνκοκ, την Άντρια Λί-
ντσομ, πρώην υπουργό αρμόδια για τις σχέ-
σεις με τη Βουλή των Κοινοτήτων, τον 
υπουργό Διεθνούς Ανάπτυξης Ρόρι Στι-
ούαρτ, την πρώην υπουργό Εργασίας 
Έσθερ ΜακΒέι και τον πρώην αρμόδιο για 
την κομματική πειθαρχία Μαρκ Χάρπερ. 

Μετά τις αποκαλύψεις που αφορούν τη 
χρήση ναρκωτικών από τον Μάικλ Γκόουβ, 
ο Guardian (11/06) αναφέρει ότι ο υπουρ-
γός Περιβάλλοντος "επιστρέφει στη μάχη" 
για να κατακτήσει την ηγεσία του κόμματος 
και να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός.  

Η Sun επικρίνει τον Γκόουβ επειδή χλευά-
ζει την ερωτική ζωή του πρώην υπουργού 
των Εξωτερικών.

Άρχισε η εκστρατεία του Τζόνσον για την ηγεσία των Tories

Τ
η διεξαγωγή ψηφοφορίας πάνω σε μία δε-
σμευτική πρόταση που θα δίνει χρόνο στους 
βουλευτές να εγκρίνουν νόμο που θα αποκλείει 

την έξοδο από την ΕΕ χωρίς συμφωνία τον Οκτώ-
βριο, προωθεί το Εργατικό κόμμα. Τη διακομματική 
πρόταση υπογράφουν ο επικεφαλής των Εργατικών, 
Τζέρεμι Κόρμπιν, ο επικεφαλής του Εθνικού κόμ-
ματος Σκοτίας στο Ουέστμινστερ, Ιαν Μπλάκφορντ, 
ο ηγέτης των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, Βινς 
Κειμπλ, η επικεφαλής του Plaid της Ουαλίας στο 
Ουέστμινστερ, Λιζ Ρόμπερτς, ο βουλευτής των Συ-
ντηρητικών Όλιβερ Λέτουιν, και η ηγέτης των Πρα-
σίνων Κάρολιν Λούκας. 

Το κόμμα των Εργατικών είχε χθες, Τετάρτη, την 
ευκαιρία να συζητήσει την πρόταση, καθώς είναι η 
μέρα κατά την οποία η κυβέρνηση επιτρέπει την συ-
ζήτηση μίας πρότασης από την αντιπολίτευση. Σε 
ανακοίνωση που εξέδωσε το κόμμα αναφέρει ότι 
αύριο θα προωθήσει μία ψηφοφορία στο κοινοβού-
λιο, η οποία εάν εγκριθεί θα επιτρέπει στους βου-
λευτές να αναλάβουν τον έλεγχο της κοινοβουλευτι-
κής ατζέντας και να εισάγουν νομοθεσία που θα 
εμποδίζει τον επόμενο πρωθυπουργό των Τόρις να 
επιδιώξει την αποχώρηση χωρίς συμφωνία. Συγκε-
κριμένα, ο έλεγχος της κοινοβουλευτικής ατζέντας 
προτείνεται να γίνει στις 25 Ιουνίου, οπότε οι βου-
λευτές θα έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν την σχε-
τική νομοθεσία που θα εμποδίσει την άτακτη έξοδο 
της Βρετανίας. 

Η πρόταση των Εργατικών έρχεται σε μία στιγμή 
όπου η έξοδος χωρίς συμφωνία αποτελεί την βασική 
διαχωριστική γραμμή στον αγώνα διαδοχής που έχει 
ξεκινήσει ανάμεσα στους υποψήφιους για την ηγεσία 

στο Συντηρητικό κόμμα. Σύμφωνα με τον σκιώδη 
υπουργό για το Brexit, Κέιρ Στάρμερ, η συζήτηση 
για το Brexit στον αγώνα διαδοχής των Τόρις έχει γί-
νει ενοχλητική και ανεύθυνη, ενώ κανένας από τους 
υποψήφιους δεν έχει παρουσιάσει κάποιο σχέδιο 
που να σταματά το αδιέξοδο πριν το τέλος του Οκτω-

βρίου. Αντίθετα, είπε, υπάρχουν υποψήφιοι που στη-
ρίζουν ανοιχτά την καταστροφική μη συμφωνία και 
προτείνουν ακόμη την εμπλοκή της βασίλισσας στην 
πολιτική, ζητώντας της να διακόψει τις εργασίες του 
κοινοβουλίου για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο.  

Η Κομισιόν καλεί σε ετοιμότητα για 
την «πιθανότητα» ενός Brexit χωρίς συμφωνία  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικαιροποίησε σήμερα 

τα σχέδια έκτακτης ανάγκης που έχει εκπονήσει για 
την περίπτωση ενός Brexit χωρίς συμφωνία, συ-
στήνοντας στις χώρες μέλη, στις επιχειρήσεις και 
στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι 
προετοιμασμένοι. 

«Η Επιτροπή θεωρεί πως μια αποχώρηση του 
Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς συμφωνία παραμένει 
ένα πιθανό ενδεχόμενο, με όλες τις αρνητικές συνέ-
πειες που αυτό συνεπάγεται», αναφέρεται σε ανα-
κοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου προ-
στίθεται ότι μέχρι τώρα οι προετοιμασίες έκτακτης 
ανάγκης «παραμένουν επαρκείς και κατάλληλες για 
το σκοπό αυτό». 

«Ωστόσο, η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακο-
λουθεί τις πολιτικές εξελίξεις και να αξιολογεί αν θα 
χρειαστεί οποιαδήποτε επέκταση των μέτρων που 
έχουν υιοθετηθεί», αναφέρεται στην ανακοίνωση της 
Κομισιόν.  

«Όχι» στην επαναδιαπραγμάτευση 
της Συμφωνίας Αποχώρησης με τη Βρετανία  
Δεν πρόκειται να υπάρξει επαναδιαπραγμάτευση 

της συμφωνίας του "διαζυγίου" μεταξύ της Ευρω-
παϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου όποιος 
και να αναλάβει να διαδεχθεί την Τερέζα Μέι στην 
ηγεσία των Βρετανών Συντηρητικών και την πρω-
θυπουργία, διαμήνυσε σήμερα ο πρόεδρος της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ. 

Πολλοί από τους επίδοξους διαδόχους της Μέι, η 
οποία παραιτήθηκε την περασμένη Παρασκευή, δη-
λώνουν ότι θέλουν να ξαναρχίσουν διαπραγματεύ-
σεις με την ΕΕ. Μάλιστα, ο πρώην υπουργός Εξω-
τερικών Μπόρις Τζόνσον απειλεί να μην πληρώσει 
τον "λογαριασμό" του Brexit που προβλέπεται από 
την υπάρχουσα συμφωνία. 

"Δεν θα υπάρξει επαναδιαπραγμάτευση του πε-
ριεχομένου της Συμφωνίας Αποχώρησης" στην 
οποία κατέληξαν πέρσι η ΕΕ και η κυβέρνηση της 
Μέι, προειδοποίησε για άλλη μια φορά ο Γιούνκερ.



 4      | Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019

ειδήσεις σε 2’

Οι έρευνες των πλοίων Φα-
τίχ και Γιαβούζ είναι για μας 
σημαντικές, δήλωσε ο «πρω-
θυπουργός», Ερσίν Τατάρ λέ-
γοντας ότι οι Ε/κ δεν είναι οι 
μόνοι ιδιοκτήτες στο νησί αλλά 
υπάρχουν δύο χωριστοί, ίσοι 
“λαοί”. Είπε ακόμη ότι οι Τ/κ 
έχουν εξαγγείλει την «κυριαρ-
χία» τους στον «βορρά». 
«Έχουμε κάνει συμφωνίες με 
την Τουρκία και είναι σημαντι-
κές για εμάς οι έρευνες που 
κάνουν τα πλοία Φατίχ και Για-
βούζ» και επέκρινε την ΕΕ 
που υπερασπίζεται ότι η Τουρ-
κία πρέπει να φύγει από την 
Κύπρο. 

Σε μια άλλη εξέλιξη, ο πρό-
εδρος του ΡΤΚ, Τ. Ερχιουρμάν 
έγραψε ότι τα εντάλματα σύλ-
ληψης για το προσωπικό του 
Φατίχ «δεν θα έχουν κανένα 
αποτέλεσμα παρά την αύξηση 
της έντασης».

Λανθασμένες και αντιπαραγωγικές οι δηλώσεις του
ΑΚΕΛ ΓΙΑ ΑΚΚΙΝΤΖΙ:

Οποιεσδήποτε δηλώσεις, όπως η δήλωση Ακκιντζί, που 
προσπαθούν να δικαιολογήσουν την απαράδεκτη συμπερι-
φορά της Τουρκίας είναι λανθασμένες και αντιπαραγωγικές, 
αναφέρει ο Χρίστος Χριστοφίδη, Μέλους του Π.Γ. του ΑΚΕΛ, 

για τις δηλώσεις Ακκιντζί σχετικά με τις προκλήσεις της 
Τουρκίας και την κατανομή των εσόδων από το φυσικό αέ-
ριο. 

Αυτούσια η δήλωση:  
Οι δραστηριότητες της Τουρκίας στην ΑΟΖ της Κυπριακής 

Δημοκρατίας αποτελούν παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου. 
Οι προκλήσεις της Τουρκίας είναι παντελώς απαράδεκτες 
και καταδικαστέες και δεν υπάρχει για αυτές καμιά δικαιολογία. 
Δυστυχώς η ένταση που δημιουργείται από τις συγκεκριμένες 
ενέργειες της Τουρκίας προκαλεί σοβαρά εμπόδια στην επα-
νέναρξη των διαπραγματεύσεων. Οποιεσδήποτε δηλώσεις, 
όπως η δήλωση Ακκιντζί, που προσπαθούν να δικαιολογή-
σουν την απαράδεκτη συμπεριφορά της Τουρκίας είναι λαν-

θασμένες και αντιπαραγωγικές. 
Συμφωνούμε ότι οι φυσικοί πόροι της πατρίδας μας, όπως 

το φυσικό αέριο, πρέπει να κατανέμονται αναλογικά και δίκαια 
και στις δύο κοινότητες. Θέλουμε να θυμίσουμε ότι για την 
κατανομή των ομοσπονδιακών εσόδων, στα οποία θα περι-
λαμβάνονται και τα έσοδα από το φυσικό αέριο υπάρχει συμ-
φωνημένη σύγκλιση. Με τη λύση του Κυπριακού θα εφαρ-
μοστεί η συμφωνημένη διευθέτηση. 

Εκεί που πρέπει όλοι να επικεντρωθούμε είναι να σταμα-
τήσουν οι τουρκικές προκλήσεις και παραβιάσεις και να δια-
μορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες για επανέναρξη των 
διαπραγματεύσεων από το σημείο που είχαν μείνει στο Κράνς 
Μοντανά. Μόνο έτσι μπορούμε να οδηγηθούμε σε μια σωστή 
και συνολική λύση του Κυπριακού η οποία θα θέσει οριστικό 
τέλος στις προκλήσεις της Τουρκίας και θα ρυθμίσει τη κατα-
νομή των εσόδων από το φυσικό αέριο στη βάση του συμ-
φωνημένου πλαισίου.

Αυστηρό ξεκαθάρισμα Ρωσίας για τα κυριαρχικά δικαιώματα της ΚΔ
Τη θέση της χώρας του ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, ως κράτος επίσημα αναγνω-

ρισμένο από τη διεθνή κοινότητα στη βάση του διεθνούς δικαίου κατέχει τα κυριαρχικά 
δικαιώματα στην Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) της, εξέφρασε ο Πρέσβης 
της Ρωσίας στη Λευκωσία Στανισλάβ Οσάτσι. 

Ο κ. Οσάτσι μιλούσε στη δεξίωση της Πρεσβείας της Ρωσίας με την ευκαιρία της 
Εθνικής Μέρας της Ρωσικής Ομοσπονδίας. 

«Παρακολουθούμε στενά την ανάπτυξη των ενεργειακών προγραμμάτων στην 
Ανατολική Μεσόγειο», ανέφερε. 

«Αρχίζουμε από το γεγονός ότι γεωτρήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν από 
οποιοδήποτε κράτος εντός της ΑΟΖ του, σύμφωνα με τους κανόνες του διεθνούς 
δικαίου», πρόσθεσε. 

«Αυτό εφαρμόζεται πλήρως για την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία είναι κράτος 
επίσημα αναγνωρισμένο από τη διεθνή κοινότητα και, σύμφωνα με το διεθνές 
δίκαιο, κατέχει τα κυριαρχικά δικαιώματα στην ΑΟΖ της», σημείωσε. 

Ο κ. Οσάτσι αναφέρθηκε επίσης «στην σταθερή και σημαντική υποστήριξη της 
Ρωσίας σε μια δίκαιη, βιώσιμη και συνολική λύση του κυπριακού προβλήματος, βα-
σισμένη στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ». 

Ο Πρέσβης της Ρωσίας στη Λευκωσία αναφέρθηκε στην ενίσχυση της νομικής 
βάσης του πολύπλευρου πολιτικού διαλόγου μεταξύ Μόσχας και Λευκωσίας, σημει-
ώνοντας ότι η κάθε χώρα επενδύει πολύ στην οικονομία της άλλης. 

Η Ρωσία, είπε, είναι η δεύτερη χώρα σε αριθμό τουριστών που επισκέπτονται την 
Κύπρο. Πρόσθεσε ότι οι δύο λαοί έχουν σταθερούς δεσμούς στους τομείς του πολι-
τισμού, της οικονομίας, της καινοτομίας, της επιστήμης, της εκπαίδευσης, στις 
σχέσεις μεταξύ αδελφοποιημένων πόλεων και στην καθημερινή επικοινωνία μεταξύ 
των πολιτών των δύο χωρών. Πρόσφατα, ανέφερε ο κ. Οσάτσι, «κατά τη διάρκεια 
μιας ειλικρινούς συζήτησης μεταξύ του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του 
Προέδρου της Κύπρου Νίκου Αναστασιάδη στο Πεκίνο, και οι δύο ηγέτες επαναβε-
βαίωσαν την πρόθεσή τους να διατηρήσουν και να αναπτύξουν φιλικές και εταιρικές 
σχέσεις μεταξύ των δύο κρατών». 

Αναφερόμενος σε ρωσικό γνωμικό που λέει ότι «στην ανάγκη μαθαίνεις ποιος 
είναι ο πραγματικός σου φίλος», υπενθύμισε ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης, η 
Μόσχα ήταν εκείνη που στάθηκε δίπλα στη Λευκωσία πρώτη, παρέχοντας της ένα 
μεγάλο δάνειο, επεκτείνοντας αργότερα τους όρους αποπληρωμής και μειώνοντας 
το επιτόκιο του.

Ο Τατάρ για τα 
εντάλματα σύλληψης

ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΕ

Δρομολογούνται συναντήσεις Σπέχαρ με ΠτΔ και Ακιντζί
Συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Ανα-

στασιάδη και τον Τ/κ ηγέτη Μουσταφά Ακιντζί, καθώς και 
με άλλους παράγοντες και στις δυο πλευρές θα έχει η Ει-
δική Αντιπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ και επικεφαλής της 
ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο 
(ΟΥΝΦΙΚΥΠ), Ελίζαμπερ Σπέχαρ τις επόμενες εβδομάδες, 
ενόψει της συνεδρίας, τον Ιούλιο, του Συμβούλιο Ασφα-
λείας των ΗΕ για ανανέωση της θητείας της ΟΥΝΦΙΚΥΠ. 

Ο Εκπρόσωπος Τύπου της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, Αλίμ Σιντίκ, 
δήλωσε στο ΚΥΠΕ πως “η Ειδική Αντιπρόσωπος του ΓΓ 
του ΟΗΕ στην Κύπρο Ελίζαμπεθ Σπέχαρ θα έχει τις εβδο-
μάδες που θα προηγηθούν της ανανέωσης της θητείας 
της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, συναντήσεις με υψηλόβαθμους αξιωμα-
τούχους και στις δυο πλευρές του νησιού, όπως έκανε και 
τα προηγούμενα έτη, για να συζητήσει για την εφαρμογή 
του ψηφίσματος 2453 του Συμβουλίου Ασφαλείας”. 

Κληθείς να πει αν στις επαφές της κ. Σπέχαρ περιλαμ-
βάνονται και συναντήσεις τον Πρόεδρο Αναστασιάδη και 
τον κ. Ακιντζί, ο κ. Σιντίκ είπε πως η αξιωματούχος των 
ΗΕ θα συναντηθεί με “τους ηγέτες και υψηλόβαθμους 
αξιωματούχους και στις δυο πλευρές”. 

Με το ψήφισμα 2453 που εγκρίθηκε στις 30 Ιανουαρίου 
2019 το Συμβούλιο Ασφαλείας ανανέωσε για ακόμη έξι 
μήνες τη θητεία της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων 
Εθνών στην Κύπρο. Επίσης, μεταξύ άλλων, ζητούσε από 
τον ΓΓ του ΟΗΕ να υποβάλει “μέχρι στις 10 Ιουλίου 2019 
έκθεση για την εφαρμογή του εν λόγω ψηφίσματος, περι-
λαμβανομένων των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, 
των προσπαθειών για τη δημιουργία μηχανισμών για 
απάμβλυνση των εντάσεων και αντιμετώπιση θεμάτων σε 
όλο το νησί και των προσπαθειών των δυο ηγετών να 
προετοιμάσουν τις κοινότητες για μια διευθέτηση, καθώς 
και για το πώς οι δραστηριότητες των Ηνωμένων Εθνών 
στην Κύπρο μπορούν να διαμορφωθούν καλύτερα για να 
προωθήσουν την πολιτική πρόοδο, διατηρώντας ταυτό-
χρονα τη σταθερότητα, και να ενημερώσει το Συμβούλιο 
Ασφαλείας για τα γεγονότα όπως είναι απαραίτητο”. 

Η κ. Σπέχαρ αναμένεται να μεταβεί τον Ιούλιο στη Νέα 
Υόρκη για την ενημέρωση και τη συζήτηση της έκθεσης 
του ΓΓ του ΟΗΕ για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ στο Συμβούλιο Ασφα-
λείας.

Πολύ κοντά στη λύση 
είχε βρεθεί 

το Κυπριακό, αλλά...
Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊ-

κής Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γι-
ούνκερ δήλωσε ότι οι διαπρα-
γματεύσεις για την επίλυση 
του Κυπριακού ήταν πολύ κο-
ντά στην επιτυχία, κατά τη 
διάρκεια συνέντευξης στο Po-
litico, χθες στις Βρυξέλλες, 
αποκαλώντας τη μη επίλυση 
του Κυπριακού ως ένα από τα 
σημεία για τα οποία λυπάται 
σε σχέση τη θητεία του στο 
πηδάλιο της Κομισιόν. Συγκε-
κριμένα, ο Πρόεδρος ερωτή-
θηκε “για ποιο πράγμα μετα-
νιώνετε περισσότερο τα 
τελευταία πέντε χρόνια;” 

Ο Πρόεδρος Γιούνκερ απά-
ντησε: “Υπάρχουν πολλά, θα 
πρέπει να ρωτήσετε ποιες εί-
ναι οι επιτυχίες μου, τότε θα 
ήμουν ασταμάτητος. 

Έχω κάποια για να λυπά-
μαι, άλλα μικρότερα αλλά ση-
μαντικά. Είμαι λυπημένος, αν 
και κατέβαλα πολλές προσπά-
θειες προς αυτή την κατεύ-
θυνση, ότι δεν ήμουν σε θέση 
να φέρω το κυπριακό ζήτημα 
σε καλό τέλος. Ξεκίνησα εκεί, 
επισκέφθηκα την Κύπρο σε 
διαφορετικούς χρόνους, την 
Κυπριακή Δημοκρατία και την 
τουρκική κοινότητα. Ήμασταν 
πολύ κοντά και στη συνέχεια 
(όλο αυτό) `εξατμίστηκε΄.”
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Χέρι – χέρι ΔΗΣΥ και φασίστες του ΕΛΑΜ με φόντο το ΝΑΤΟ
ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΗΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕΝΕΝΤΕΖ – ΡΟΥΜΠΙΟ ΠΟΥ ΑΛΥΣΟΔΕΝΕΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΑΡΜΑ ΤΟΥ ΝΑΤΟ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ   

Απέβαλαν και το τελευταίο φύλο συκής οι κυβερνώντες της Δεξιάς 
με το περιβόητο νομοσχέδιο Μενέντεζ – Ρούμπιο το οποίο αλυσοδένει 
την Κύπρο στην ιμπεριαλιστική συμμαχία του ΝΑΤΟ. Μαζί με το ΕΛΑΜ, 
το εδώ Παράρτημα της φασιστικής «Χρυσής Αυγής», το κυβερνών 
κόμμα του ΔΗΣΥ στηρίζουν την κυβέρνηση Αναστασιάδη στις πολιτικές 
υποταγής στους ιμπεριαλιστές φονιάδες της Κύπρου και άλλων λαών 
σε όλο τον κόσμο.  

Προσκολλημένοι στο καταστροφικό για τη χώρα μας δόγμα του 
«ανήκομεν στην δύσιν», οι κυβερνώντες εμφανίζονται να επιχαίρουν 
γιατί θα αρθεί, όπως τους υπόσχονται, το εμπάργκο πώλησης αμερι-
κανικών όπλων στην Κύπρο, αλλά παραγνωρίζουν όλες τις υπόλοιπες 
πρόνοιες που καθιστούν την Κύπρο σε πιόνι των  ΑμεριακανοΝΑΤΟϊ-
κών ενάντια στη Ρωσία και άλλες παραδοσιακά φιλικές χώρες με τη 
χώρα μας.  

 Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ, βουλευτής Στ. Στεφάνου, σημει-
ώνει ότι το νομοσχέδιο Μενέντεζ-Ρούμπιο, διαφημίστηκε από την κυ-
βέρνηση Αναστασιάδη-Συναγερμού ως η άρση του εμπάργκο όπλων 
των ΗΠΑ προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Μέχρι αυτού, όλα καλά, 
αφού το εμπάργκο των ΗΠΑ και άδικο είναι και απαράδεκτο. Το ζήτημα 
είναι, ωστόσο, το πλήρες περιεχόμενο του νομοσχεδίου, το οποίο ο 
Υπουργός Εξωτερικών θριαμβολογώντας υιοθετούσε πλήρως.   

Το εν λόγω νομοσχέδιο δεν αφορά μόνο την άρση του εμπάργκο 
όπλων προς την Κυπριακή Δημοκρατία, όπως το παρουσιάζει η κυ-
βέρνηση, αλλά συμπεριλαμβάνει αυτή την κίνηση ως μέρος της προ-
ώθησης της περιφερειακής εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ στην πε-
ριοχή. Αυτό που στοχεύει το νομοσχέδιο είναι τη συμπερίληψη της 
Κύπρου στον ευρύτερο σχεδιασμό των ΗΠΑ για επικράτηση τους στον 
ανταγωνισμό με άλλες χώρες όπως η Ρωσία, η Κίνα και το Ιράν στην 
ευρύτερη περιοχή. Αυτό δεν είναι μόνο προβληματικό για την Κύπρο, 
είναι και επικίνδυνο. Γιατί μεταφέρει μια διεθνή σύγκρουση στο έδαφος 
της χώρας μας καθιστώντας την πεδίο αντιπαραθέσεων. Αλλά και γιατί 
θέτει σε κίνδυνο τις σχέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας με άλλες χώ-
ρες τις οποίες η Κύπρος χρειάζεται τουλάχιστον εξίσου με τις ΗΠΑ.  

Επειδή η παραπλάνηση και η επιχειρηματολογία στη βάση συνθη-
μάτων δεν βοηθούν τον πολιτικό διάλογο και ούτε συνεισφέρουν ου-
σιαστικά στην ενημέρωση των πολιτών, δίνουμε σήμερα στη δημο-
σιότητα ολόκληρο το νομοσχέδιο. Ο καθένας μπορεί να το διαβάσει 
και να κρίνει αν πρόκειται για κείμενο που αφορά την στήριξη της Κύ-
πρου ή κείμενο που αφορά την αντιπαράθεση με τρίτες χώρες. 

«Ακόμα και η πρόνοια για άρση του -άδικου και απαράδεκτου- 
εμπάργκο των Αμερικανών για πώληση όπλων στην Κύπρο, εντάσ-
σεται στη λογική της αντιμετώπισης της ρωσικής επιρροής στην Κύπρο 
και τη γύρω περιοχή», ανέφερε ο Στ. Στεφάνου. Πράγματι το νομο-
σχέδιο αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επιδίωξη των ΗΠΑ να ασκή-
σουν πιέσεις ώστε να αντικατασταθούν τα ρωσικά οπλικά συστήματα 
στην περιοχή με αμερικανικά.  

Ο Στ. Στεφάνου τόνισε πως το ΑΚΕΛ ποτέ δεν είχε πρόβλημα με 
την αναβάθμιση των σχέσεων της Κύπρου με τις ΗΠΑ, φτάνει αυτό να 
μη γίνεται σε βάρος των συμφερόντων της χώρας μας και να μη μετα-
τρέπει την Κύπρο σε προκεχωρημένο φυλάκιο εξυπηρέτησης άνομων 
συμφερόντων. 

Μάλιστα το ΑΚΕΛ αναφέρθηκε σε εμπλοκή σε κινδύνους. Οι κυβερ-
νώντες «συχνά διακηρύττουν ότι η Ρωσική Ομοσπονδία είναι πολύ 
σημαντικός εταίρος από κάθε άποψη», συνέχισε ο ίδιος θέτοντας ερώ-
τημα για το «πώς μπορεί να πανηγυρίζουν για το εν λόγω νομοσχέδιο 
όταν αυτό ανατρέπει τις ισορροπίες που οι κυβερνώντες ισχυρίζονται 
ότι τηρούν, επηρεάζοντας αρνητικά τις σχέσεις της Κύπρου με τη Ρω-
σική Ομοσπονδία;» 

 ΕΛΑΜ προς στήριξη ΔΗΣΥ…  
Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού για 

ακόμη μια φορά αναφέρθηκε στο ζήτημα αποσπασματικά αναφερό-
μενος μόνο στο ζήτημα της άρσης του εμπάργκο αμερικανικών όπλων. 

Ο κ. Αβέρωφ έκανε μάλιστα λόγο για «άστοχους» ισχυρισμούς της 
ηγεσίας του ΑΚΕΛ. Αναφέρθηκε σε νομοσχέδιο που προωθούν «φι-

λέλληνες βουλευτές και γερουσιαστές» και ότι αφορά 30χρονο αγώνα 
κατεξοχήν της κυπριακής ομογένειας και των προσπαθειών της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας.  

Με ανακοίνωση ένιωσε την ανάγκη να τοποθετηθεί και το ΕΛΑΜ το 
οποίο συμπλέοντας με τις τοποθετήσεις ΔΗΣΥ – κυβέρνησης κατηγό-
ρησε την ηγεσία του ΑΚΕΛ και έκανε λόγο για κατάλληλες και αξιόπιστες 
συμμαχίες, εννοώντας τις ΗΠΑ. 

Ενώ ΔΗΣΥ και ΕΛΑΜ κατηγορούν το ΑΚΕΛ για ψυχροπολεμικές 
αντιλήψεις, τη Δευτέρα ηγέτες της ομογένειας όπως ο πρόεδρος της 
ΠΣΕΚΑ Φίλιπ Κρίστοφερ και ο εκτελεστικός διευθυντής του Συμβουλίου 
της Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας, Έντι Ζεμενίδης, αναφέρθηκαν σε 
άστοχες τοποθετήσεις του ηγέτη του ΑΚΕΛ χωρίς να απαντήσουν στις 
ρητές αναφορές του νομοσχεδίου για εκτοπισμό των ρωσικών συμ-
φερόντων. 

Την ίδια ώρα οι υπογράφοντες κάνουν λόγο για «την πιο σημαντική 
και θετική εξέλιξη για την Ελλάδα και την Κύπρο στο Κογκρέσο των 
ΗΠΑ από την εποχή του δόγματος Τρούμαν». Υπενθυμίζουμε ότι το 
δόγμα Τρούμαν αποτέλεσε την επίσημη έναρξη του Ψυχρού Πολέμου, 
με τις ΗΠΑ να ξεκινούν την αντικομμουνιστική εκστρατεία σε Τουρκία 
και Ελλάδα.  

Οι επίμαχες αναφορές  
Παραθέτουμε στη συνέχεια, μεταφρασμένες στα Ελληνικά οι επίμα-

χες αναφορές του Νομοσχεδίου Μενέντεζ-Ρούμπιο:   
«ΤΜΗΜΑ 3. ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
Σελ.8 
(9) Είναι πολιτική των ΗΠΑ η υποστήριξη προσπαθειών για αντιμε-

τώπιση των παρεμβάσεων και της επιρροής της κυβέρνησης της Ρω-
σικής Ομοσπονδίας στην Ανατολική Μεσόγειο μέσα από την αυξημένη 
συνεργασία για την ασφάλεια με τις Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ, συ-
μπεριλαμβάνοντας την ανταλλαγή πληροφοριών και την ενημέρωση 
για θέματα διαδικτύου και θαλάσσιων περιοχών. 

Σελ. 9 
(13) να ενθαρρυνθούν οι χώρες της περιοχής να αρνούνται υπηρε-

σίες ελλιμενισμού σε πλοία της Ρωσσικής Ομοσπονδίας που υποστη-
ρίζουν την κυβέρνηση του Μπασάρ Αλ Άσσαντ στη Συρία. 

(15) να εφαρμοστεί πλήρως η σχετικές πρόνοιες της CAATSA για 
να αποτραπούν οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομο-
σπονδίας στην περιοχή. 

(16) να υποστηριχθούν προσπάθειες από χώρες της περιοχής για 
την αντικατάσταση στρατιωτικού εξοπλισμού που προμηθεύεται από 
την κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας με εξοπλισμό που προμη-
θεύεται από το ΝΑΤΟ και τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ. 

(17) να υποστηριχθεί με ένταση η ενεργής και δραστήρια συμμετοχή 
του Ισραήλ, της Κύπρου και της Ελλάδας στο Combating Terrorism 
Fellowship Program.  

ΤΜΗΜΑ 5. ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΙ-

ΔΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙ-
ΤΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Σελ. 11 
(1) Είναι η αίσθηση της Γερουσίας ότι η άμεση πώληση η μεταφορά 

όπλων/εξοπλισμού από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς τη Κυπριακή 
Δημοκρατία θα προωθούσε τα συμφέροντα ασφάλειας των ΗΠΑ στην 
Ευρώπη βοηθώντας να μειωθεί η εξάρτηση της Κυβέρνησης της Κύ-
πρου σε άλλες χώρες για υλικά που σχετίζονται με την άμυνα, συμπε-
ριλαμβανομένου χωρών που θέτουν προκλήσεις στα συμφέροντα των 
ΗΠΑ σε ολόκληρο τον κόσμο, και 

2) είναι προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτείων –  
Α) να συνεχίζουν να υποστηρίζουν προσπάθειες που διευκολύνονται 

από το ΟΗΕ προς μια συνολική λύση στη διαίρεση της Κύπρου, και 
Β) για τη Κυπριακή Δημοκρατία να ενταχθεί στο ΝΑΤΟικό πρόγραμμα 

Συνεταιρισμού της Ειρήνης.  
ΤΜΗΜΑ.6. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ IMET ΜΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ 
Σελ. 12 
Υπάρχει εξουσιοδότηση να διατεθεί για το οικονομικό έτος 2020 το 

ποσό 2.000.000 δολαρίων για βοήθεια της Διεθνούς Στρατιωτικής Εκ-
παίδευσης και Κατάρτισης (IMET) προς την Ελλάδα και 2.000.000 δο-
λαρίων για παροχή τέτοιας βοήθειας προς την Κύπρο. Η βοήθεια δια-
τίθεται για τους ακόλουθους σκοπούς: 

1) Εκπαίδευση μελλοντικών ηγετών. 
2) Προώθηση καλύτερης κατανόησης των Ηνωμένων Πολιτειών. 
3) Εγκαθίδρυση καλύτερης σχέσης μεταξύ των στρατιωτικών των 

Ηνωμένων Πολιτειών και των στρατιωτικών της χώρας για να κτίσουν 
συμμαχίες για το μέλλον. 

4) Ενδυνάμωση της διαλειτουργικότητας και ικανοτήτων για κοινές 
επιχειρήσεις. 

5) Εστίαση στην επαγγελματική στρατιωτική εκπαίδευση. 
6) Να δοθεί η δυνατότητα στις χώρες να χρησιμοποιήσουν τα εθνικά 

τους κονδύλια για να λάβουν ένα μειωμένο κόστος για άλλη εκπαίδευση 
και κατάρτιση του Υπουργείου Άμυνας. 

7) Παροχή βοήθειας για την εκμάθηση της Αγγλικής Γλώσσας.  
ΤΜΗΜΑ 11. ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΖΗΜΙΑ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ 
ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 
Σελ. 17 
(α) ΓΕΝΙΚΑ - Όχι αργότερο από 90 ημέρες μετά την έναρξη ισχύος 

του παρόντος Νόμου, ο Υπουργός Εξωτερικών θα υποβάλει στις αρ-
μόδιες επιτροπές του Κογκρέσου έκθεση σχετικά με την επιζήμια επιρ-
ροή της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Κύπρο, την Ελλάδα και το Ισραήλ 
από την 1η Ιανουαρίου 2017. 

β) ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Η έκθεση που απαιτείται βάσει του υπο-τμηματος (α) 
θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 

(1) Αξιολόγηση των στόχων ασφάλειας, πολιτικής και ενέργειας της 
κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ανατολική Μεσόγειο. 

(2) Περιγραφή των ενεργειακών έργων της Κυβέρνησης της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας στην Ανατολική Μεσόγειο. 

(3) Καταγραφή της Ρωσικής εθνικής ιδιοκτησίας των μέσων μαζικής 
ενημέρωσης στις χώρες αυτές, συμπεριλαμβανομένου των ονομάτων 
του μέσου, περίπου της ακροαματικότητας, και εκτίμησης του κατά 
πόσο αυτό προωθεί απόψεις υποστηρικτικές προς το Κρεμλίνο. 

(4) Αξιολόγηση της στρατιωτικής εμπλοκής της κυβέρνησης της Ρω-
σικής Ομοσπονδίας στον τομέα της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένου 
της εμπλοκής στρατιωτικού εξοπλισμού και εταιριών παροχής προ-
σωπικού. 

(5) Αξιολόγηση των προσπαθειών που υποστηρίζονται από την Κυ-
βέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας για επηρεασμό εκλογών στις 
τρεις χώρες, με τη χρήση επιθέσεων στο κυβερνοχώρο, εκστρατείες 
στα κοινωνικά δίκτυα, η άλλες επιζήμιες τεχνικές. 

(6) Εκτίμηση των προσπαθειών της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομο-
σπονδίας να εκφοβίσουν και επηρεάσουν την απόφαση του Οικουμε-
νικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ηγέτη των 300,000,000 ορθοδόξων 
χριστιανών παγκόσμια, στην παραχώρηση του αυτοκέφαλου στην 
Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία».
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H έγκριση της κάλυψης των 
εξόδων των κηδειών των θυ-
μάτων του φερόμενου κατά 
συρροή δολοφόνου, με από-
φαση του Υπουργικού Συμ-
βουλίου τον περασμένο Μάιο, 
συμπεριλαμβάνει και την κα-
τασκευή τάφου, διευκρινίζει σε 
γραπτή δήλωση ο Κυβερνητι-
κός Εκπρόσωπος Πρόδρομος 
Προδρόμου. 

Ως εκ τούτου δεν χρειάζεται 
η διοργάνωση εράνων γι’ αυτό 
τον σκοπό, αναφέρει σε σχε-
τική ανακοίνωση.

Απόφαση Υπουργικού 
για κάλυψη εξόδων 

κηδείας και 
κατασκευής τάφου 

των θυμάτων 
του serial killer 

Έναν χρόνο και δύο μήνες παρέμεινε στο βυθό της λί-
μνης Μεμί η μικρούλα Sierra, θύμα του 35χρονου ίλαρχου 
της Εθνικής Φρουράς, η οποία δηλώθηκε ως εξαφανι-
σμένο πρόσωπο στις 05 Μαϊου 2018 μαζί με την μητέρα 
της, την άτυχη 38χρονη Μαίρη Ρόουζ που εντοπίστηκε 
στις 14 Απριλίου 2019 στο φρεάτιο του παλιού ανελκυ-
στήρα στο εγκαταλελειμένο μεταλλείο του Μιτσερού.  

Ο κύκλος των μακάβριων ερευνών για τα θύματα του 
καθ' ομολογία κατά συρροή δολοφόνου Νίκου Μεταξά άρ-
χισε να κλείνει όταν το πρωί μεταφέρθηκε εκ νέου στην 
περιοχή της λίμνης Μεμί και υπέδειξε νέο σημείο στο οποίο 
έριξε την σορό του άτυχου παιδιού, σε σχέση με το σημείο 
που είχε υποδείξει αρχικά. Τότε, τα μέλη της ΕΜΑΚ και 
της ιδιωτικής εταιρείας που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις 
επικεντρώθηκαν στο σημείο και κατάφεραν γύρω στο με-
σημέρι να εντοπίσουν και να ανασύρουν από το νερό το 
πτώμα του παιδιού. 

Την είδηση επιβεβαίωσε o Διευθυντής της Πυροσβεστι-
κης Υπηρεσίας Μάρκος Τράγκολας, ο οποίος τόνισε ότι η 
ανάσυρση της σορού έγινε κάτω απο εξαιρετικά δυσμενείς 

καιρικές συνθήκες και υπό συνεχόμενη βροχή. «Είμαι ικα-
νοποιημένος και συγκινημένος», είπε χαρακτηριστικά.  

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός της μικρής Sierra 
εντοπίστηκε τυλιγμένη σε σεντόνι και δεμένη με τσιμεντο-
μπλόκ, τακτική την οποία ακολούθησε για τα πέντε από 

τα επτά θύματα του ο 35χρονος ίλαρχος της Εθνικής 

Φρουράς.  

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της ανακριτικής ομάδας του 

ΤΑΕ Λευκωσίας και της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας της 

Κυπριακής Δημοκρατίας για να διενεργήσουν αυτοψία στη 

σκηνή.  

Η ανεύρεση της σορού της μικρής Sierra σηματοδοτεί 

την ολοκλήρωση των ερευνών στα σημεία τα οποία υπέ-

δειξε ο 35χρονος καθ' ομολογία κατά συρροή δολοφόνος 

για τις σορούς των επτά θυμάτων που ομολόγησε ότι σκό-

τωσε, πέντε γυναίκες και δύο παιδιά. 

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα χθες είχε δοθεί στην Πυρο-

σβεστική Υπηρεσία το πράσινο φως από το Τμήμα Υδάτων 

για άντληση ποσότητας νερού από τη λίμνη, προκειμένου 

να διευκολυνθούν οι έρευνες. Η εξέλιξη που προέκυψε με 

την ανεύρεση της σορού ματαιώνει τελικά τα σχέδια για 

μερικό άδειασμα της λίμνης, καθώς αυτό δεν χρειάζεται 

να γίνει πια.

Aνασύρθηκε από τον υγρό της τάφο η μικρή Sierra
ΕΚΛΕΙΣΕ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΜΑΚΑΒΡΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΤΙΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

Την ανάγκη δημιουργίας κουλτούρας πρό-
ληψης έναντι των οικονομικών αβεβαιοτήτων 
και ανησυχιών που υπάρχουν διεθνώς πριν 
αυτές να επηρεάσουν και την Κύπρο, τόνισε 
ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου 
(ΚΤΚ) Κωνσταντίνος Ηροδότου, σε ομιλία του 
σε εκδήλωση για τα 50χρονα του Συνδέσμου 
Τραπεζών Κύπρου (ΣΤΚ). 

Παράλληλα σημείωσε ότι η καταπολέμηση 
του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος είναι μο-
νόδρομος για την Κύπρο, όχι μόνο επειδή το 
επιβάλλουν οι κανονισμοί αλλά επειδή υπάρ-
χει και ευρύτερο οικονομικό όφελος τόσο στον 
καταναλωτή όσο και στο τραπεζικό σύστημα. 

Ο Διοικητής έκρουσε εκ νέου τον κώδωνα 
του κινδύνου για τις καθυστερήσεις στις νόμι-
μες συναλλαγές των τραπεζών, κάνοντας έκ-
κληση να βρεθούν συλλογικά λύσεις για το 
καλό της οικονομίας. 

Όπως ανέφερε στην ομιλία του ο κ. Ηρο-
δότου, η κουλτούρα που πρέπει να δημιουρ-
γηθεί στην Κύπρο, πρέπει να αλλάξει από την 
αντίδραση στην πρόληψη. Αναφέρθηκε στην 
αβεβαιότητα και τα ρίσκα που υπάρχουν αυτή 
τη στιγμή διεθνώς όπως το Brexit και θέματα 
προστατευτισμού του εμπορίου, για τα οποία 
δεν υπάρχουν ενδείξεις για το πως θα εξελι-
χθούν. Σημείωσε ότι μέσα στους σχεδιασμούς 
θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι προβλέψεις 
για τις αβεβαιότητες και οι ανησυχίες, ώστε 
να γίνει ο κατάλληλος σχεδιασμός προτού αλ-
λάξουν οι συνθήκες εκτός Κύπρου και επηρε-

άσουν τις αγορές. 
Σε σχέση με την καταπολέμηση του ξεπλύ-

ματος βρόμικου χρήματος, είπε ότι είναι μο-
νόδρομος και η Κύπρος θα πρέπει να προ-
σαρμοστεί, όχι μόνο επειδή το επιβάλουν οι 
κανονισμοί αλλά επειδή συμφέρει γενικά στο 
τραπεζικό σύστημα και στον ίδιο τον κατανα-
λωτή, αφού αν μειωθεί το ρίσκο της χώρας 
για τους επενδυτές είναι εφικτή η πιο φτηνή 
χρηματοδότηση και η προσφορά τραπεζικών 
προϊόντων με πιο χαμηλό κόστος για τον κα-
ταναλωτή. 

Παράλληλα ανέφερε εκ νέου ότι δεν θα πρέ-
πει να καθυστερούν οι νόμιμες συναλλαγές, 
λόγω της καταπολέμησης του ξεπλύματος και 

ότι για τον σκοπό αυτό οι τράπεζες θα πρέπει 
να επενδύσουν στην εκπαίδευση του προσω-
πικού και στην τεχνολογία. Πρόσθεσε επίσης 
ότι ούτε η πρόκληση της κερδοφορίας θα πρέ-
πει να αιτιολογεί τις καθυστερήσεις. Σημείωσε 
ότι έχει δεχτεί πολλά παράπονα για καθυστε-
ρήσεις και θα πρέπει να βρεθεί συλλογικός 
τρόπος αντιμετώπισής τους για το καλό της 
οικονομίας. 

Σε σχέση με τα Μη Εξυπηρετούμενα Δά-
νειας (ΜΕΔ), αφού σημείωσε ότι έχει γίνει τε-
ράστια πρόοδος, υπενθύμισε ωστόσο ότι με 
τις πωλήσεις των ΜΕΔ αυτά παραμένουν στην 
οικονομία. Μπορεί μεν, ανέφερε να ενδυνα-
μώνεται ο τραπεζικός τομέας, αλλά παραμέ-
νουν εντός της οικονομίας και αυτό είναι πρό-
βλημα και τροχοπέδη για νοικοκυριά και 
επιχειρήσεις. Έκανε έκκληση για σωστή 
χρήση του εργαλείου της αναδιάρθρωσης από 
τους δανειολήπτες αλλά κάλεσε και τις πλατ-
φόρμες που έχουν αγοράσει δάνεια να λαμ-
βάνουν υπόψη τις δυνατότητες για αναδιάρ-
θρωση. 

Αναφερόμενος στη συμμετοχή του στο τε-
λευταίο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), ο κ. Ηροδότου 
είπε ότι οι Διοικητές δεσμεύτηκαν στη διατή-
ρηση των επιτοκίων μέχρι το πρώτο εξάμηνο 
του 2020, αλλά και στην ανάληψη δράσης σε 
περίπτωση δυσμενών εξελίξεων, ώστε να συ-
νεχιστεί η ανάπτυξη της Ευρωζώνης.

Έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου ο Διοικητής της Κεντρικής

Με νομικά μέτρα θα κινηθεί 
ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλ-
λογος (ΠΙΣ) ύστερα από την 
έφοδο της Επιτροπής Προ-
στασίας Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) 
στα γραφεία του, χαρακτηρί-
ζοντας την όλη ενέργεια υπο-
τιμητική και απρόσμενη, 
αφού, όπως αναφέρει, ήταν 
γνωστή η θέση του Συλλόγου 
για το Γενικό Σχέδιο Υγείας 
(ΓεΣΥ). Σε δηλώσεις του στο 
ΚΥΠΕ, το μέλος του ΠΙΣ Χά-
ρης Αρμεύτης είπε ότι θα λη-
φθούν όλα τα αναγκαία μέτρα 
από τους νομικούς τους συμ-
βούλους. «Έχουμε θέσει το 
όλο θέμα στους νομικούς μας 
συμβούλους κι αυτοί θα το 
χειριστούν ανάλογα». 

«Εμάς μας εκπλήσσει το 
γεγονός, πραγματικά μας εκ-
πλήττει ο τρόπος που έγινε 
δηλαδή, να γίνεται μια έφο-
δος, να σφραγίζονται ερμά-
ρια, συρτάρια λες και έχουμε 
να κάνουμε με μια οργάνωση 
που κάνει κάποιο αδίκημα», 
σημείωσε. 

Εμείς είμαστε, συνέχισε, 
ένας θεσμός εκλελεγμένος, 
που εκπροσωπούμε τους για-
τρούς δημοκρατικά – έχουμε 
ξεκάθαρες θέσεις, ανοικτή αλ-
ληλογραφία με όλους τους 
γιατρούς, με όλες τις επιστη-
μονικές εταιρείες, δημοσιοποι-
ούμε τις θέσεις μας στα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης. Είπε ότι 
η θέση του ΠΙΣ σχετικά με το 
ΓεΣΥ ήταν γνωστή και προ-
έρχεται από ψήφισμα γενικής 
συνέλευσης. «Τον Ιανουάριο 
του 2019 έγινε επίσημη τοπο-
θέτηση του ΠΙΣ με ανοικτή 
επιστολή προς τα μέλη μας 
που τους καλούσαμε να μην 
συμμετέχουν στο συγκεκρι-
μένο σύστημα και απορώ 
ποιο είναι το μεμπτό της όλης 
κατάστασης, να μην μπορεί 
ένας εκλελεγμένος θεσμός να 
εκφέρει μια άποψη δημόσια 
που αυτό είναι ενάντια στην 
δημοκρατία», πρόσθεσε. Για 
εμάς, σημείωσε, είναι ακόμα 
μια προσπάθεια εκφοβισμού 
και δεν ξέρουμε πώς να την 
δικαιολογήσουμε γιατί γίνεται 
την δεδομένη στιγμή που έχει 
ξεκινήσει το ΓεΣΥ, με τα προ-
βλήματα που υπάρχουν κι 
αυτό δεν βοηθά»...

Με νομικά μέτρα 
θα κινηθεί ο ΠΙΣ 
ύστερα από την 
έφοδο της ΕΠΑ

Στην Αγία Νάπα θα δημιουρ-
γηθεί το πρώτο Υποβρύχιο 
Μουσείο της Μεσογείου από 
τον παγκοσμίου φήμης καλλι-
τέχνη Jason deCaires Taylor. 

Σε γραπτή ανακοίνωση του 
Δήμου αναφέρεται ότι «το 
Υποβρύχιο Μουσείο θα δημι-
ουργηθεί στην Αγία Νάπα και 
συγκεκριμένα στην παραλία 
Περνέρας και θα είναι το 
πρώτο υποβρύχιο Μουσείο 
γλυπτικής της Μεσογείου. Σε 
έναν υποβρύχιο χώρο με βά-
θος δέκα μέτρα, ο Βρετανός 
καλλιτέχνης θα δημιουργήσει 
πάνω από εβδομήντα υπο-
βρύχια αγάλματα ανάμεσα σε 
δεκάδες φιλοτεχνημένα οργα-
νικά δέντρα και υποβρύχια 
φυτά, ώστε να δημιουργηθεί 
και το πρώτο υποβρύχιο δά-
σος στον κόσμο» Προστίθεται 
ότι «το έργο του Υποβρυχίου 
Μουσείου συμπεριλαμβάνεται 
στα έργα που έχουν εγκριθεί 
για την ανάπτυξη της Αγίας 
Νάπας και αναμένεται να απο-
τελέσει παγκόσμιο σημείο εν-
διαφέροντος στο πλαίσιο της 
αναβάθμισης και της διαφορο-
ποίησης του τουριστικού προ-
ϊόντος του Δήμου».

Στην Αγία Νάπα 
το πρώτο Υποβρύχιο 

Μουσείο 
της Μεσογείου

Σοβαρά προβλήματα πα-
ρουσιάστηκαν χθες Τετάρτη, 
από τα έντονα καιρικά φαινό-
μενα που έπληξαν από το με-
σημέρι πολλές ημιορεινές και 
ορεινές περιοχές κυρίως της 
επαρχίας Λευκωσίας. 

Σε μία περίπτωση, το δημο-
τικό σχολείο Λυθροδόντα 
πλημμύρισε από τις έντονες 
βροχοπτώσεις. 

Σοβαρά προβλήματα πα-
ρουσιάστηκαν και στο δίκτυο 
της ΑΗΚ με πολλές περιοχές 
να παραμένουν χωρίς ηλε-
κτρικό ρεύμα.

Πλημμύρησαν σχολεία 
από τα έντονα καιρικά 

φαινόμενα

Την ελπίδα αυτή τη φορά να στεφθεί µε επι-
τυχία η προσπάθεια των κυβερνώντων για 
την έλευση του φυσικού αερίου για σκοπούς 
ηλεκτροπαραγωγής από την ΑΗΚ, εξέφρασε 
το ΑΚΕΛ. Με δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύ-
που του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, σηµει-
ώνει πως «αφού οι κυβερνώντες, όταν ήταν 
στην αντιπολίτευση σκότωσαν την προοπτική 
έλευσης ΦΑ για σκοπούς ηλεκτροπαραγωγής 
το 2011, από τότε που ανέλαβαν την εξουσία 
συνεχώς ανακοινώνουν νέες ηµεροµηνίες και 
στόχους, αλλά ποτέ δεν κατάφεραν να τηρή-
σουν τις δεσµεύσεις τους». 

Σηµειώνεται ότι αυτή η διαδικασία που τρέ-
χει είναι η 5η από το 2011, ενώ η κυβέρνηση 
αρνήθηκε να ακούσει άλλες προτάσεις όπως 
η έλευση φυσικού αερίου απευθείας από το 
«Αφροδίτη». Μάλιστα ο δρ Χαράλαµπος Έλ-
ληνας στην τελευταία παρέµβασή του στη 
«Χαραυγή» (9/6/2019) παρατήρησε ότι η κυ-
βέρνηση έκανε που έκανε υποχωρήσεις στο 
θέµα του επανακαταµερισµού εσόδων από 
το «Αφροδίτη», αλλά δεν ζήτησε ούτε ένα 
αντάλλαγµα. Τέτοιο αντάλλαγµα θα ήταν η κα-
τασκευή ενός αγωγού από το «Αφροδίτη» για 
τις ανάγκες της ΑΗΚ και άρα η προµήθεια 
φθηνού αερίου προς όφελος των καταναλω-
τών. 

Ταυτόχρονα το ΑΚΕΛ εκφράζει ανησυχία 
και για την άρνηση της κυβέρνησης να µελε-

τήσει προτάσεις, οι οποίες σύµφωνα µε 
δηµοσιεύµατα στον Τύπο είναι πιο φθηνές 
από αυτήν που προωθεί η κυβέρνηση σε ό,τι 
αφορά την έλευση φυσικού αερίου για την πα-
ραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος από την ΑΗΚ. 
Ξεκαθαρίζει ότι σε καµία περίπτωση δεν υιο-
θετεί τους ισχυρισµούς της όποιας εταιρείας 
για φθηνότερο ΦΑ, ούτε και θέτει θέµα για αλ-
λαγή πολιτικής όσον αφορά τη µετατροπή της 
Κύπρου σε αναδυόµενη αγορά και της ∆ΕΦΑ 
σε ηµικρατικό οργανισµό µε µονοπωλιακό κα-
θεστώς. Ωστόσο επειδή το θέµα είναι πολύ 
σοβαρό και επηρεάζει άµεσα το µέλλον των 
καταναλωτών και της οικονοµίας του τόπου, 
καλεί την κυβέρνηση να µελετήσει όλα τα εν-

δεχόµενα και να σχεδιάσει µια ολοκληρωµένη 
στρατηγική για έλευση φθηνού ΦΑ στον τόπο 
µας, εξέλιξη που θα οδηγήσει στη µείωση του 
κόστους του ηλεκτρισµού για τους καταναλω-
τές και τις επιχειρήσεις.  

Ανίκανη η κυβέρνηση  
Το ΑΚΕΛ καλεί παράλληλα την κυβέρνηση 

αφού δεν εισακούει τις προειδοποιήσεις και 
τις προτάσεις του κόµµατος για αντιµετώπιση 
του αυξηµένου κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, 
να ακούσει επιτέλους την απόγνωση των πο-
λιτών και των επιχειρήσεων του τόπου για την 
αύξηση 11% σε ένα χρόνο στους λογα-
ριασµούς της ΑΗΚ. Σηµειώνει ιδιαίτερα ότι η 
Στατιστική Υπηρεσία της ΕΕ έχει ανακηρύξει 
την Κύπρο σε πρωταθλήτρια Ευρώπης στην 
αύξηση των τιµών ηλεκτρικής ενέργειας. Το 
ΑΚΕΛ καταλογίζει τεράστιες ευθύνες στην κυ-
βέρνηση Αναστασιάδη – Συναγερµού για την 
απογείωση της τιµής ηλεκτρικού ρεύµατος. 
«Η κυβέρνηση αποδείχθηκε ανίκανη να διευ-
θετήσει το θέµα εισαγωγής φθηνού φυσικού 
αερίου για σκοπούς ηλεκτροπαραγωγής. 
∆εσµεύσεις και εξαγγελίες πολλές, επί της ου-
σίας τίποτα», αναφέρει ο Στ. Στεφάνου, τονί-
ζοντας ότι η κυβέρνηση απέτυχε παταγωδώς 
στο θέµα της ρύθµισης της αγοράς ηλε-
κτρισµού και στην ένταξη των ΑΠΕ µε στόχο 
τη µείωση του κόστους του ηλεκτρισµού.

Εξ αµελείας ακριβό το ηλεκτρικό ρεύμα
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΚΕΛ

Κάλεσμα για μπλόκο πλει-
στηριασμού πρώτης κατοικίας 
στην Πάφο κάνει το Δίκτυο 
Δράσης για την Στέγη και την 
Πόλη. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση 
της σελίδας στο Facebook , 
την πέμπτη θα γίνει πλειστη-
ριασμός πρώτης κατοικίας 
στην Πάφο και συγκέκριμενα 
στο χωριό Έμπα.

Κάλεσμα για μπλόκο 
νέου πλειστηριασμού 

πρώτης κατοικίας
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Ένα ακόμα νεκρό κοριτσάκι 
προστέθηκε στην τραγική λί-
στα νεκρών του ναυαγίου, 2,5 
μίλια ανοικτά των Παμφύλων, 
λίγο έξω από την πόλη της 
Μυτιλήνης. 

Συνολικά από τη θαλάσσια 
περιοχή όπου διαδραματί-
στηκε η τραγωδία, έχουν ανα-
συρθεί επτά νεκροί, δυο παι-
διά, τέσσερις γυναίκες και ένας 
άνδρας. Στο σύνολό τους, 
όπως και οι 57 διασωθέντες, 
είναι αφρικανικής καταγωγής.

Ανείπωτη τραγωδία

Σοβαρό τροχαίο 
με γιο εφοπλιστή 
και γιο πολιτικού

Ο 19χρονος γιος γνωστού 
εφοπλιστή τραυματίστηκε σο-
βαρά σε τροχαίο ατύχημα που 
σημειώθηκε χθες τα ξημερώ-
ματα, στη λεωφόρο Ποσειδώ-
νος, στο ύψος του Ελληνικού. 
Το αυτοκίνητο που οδηγούσε 
ο 19χρονος και στο οποίο επέ-
βαιναν άλλοι δύο φίλοι του, 
ένας εκ των οποίων είναι γνω-
στής πολιτικής οικογένειας, 
έχασε τον έλεγχο του οχήμα-
τός του το οποίο χτύπησε στο 
προστατευτικό στηθαίο με 
αποτέλεσμα να ανατραπεί. 
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο 
19χρονος οδηγός τραυματί-
στηκε σοβαρά.

Ως μία από τις πιο φρικτές 
υποθέσεις που έχει κληθεί να 
χειριστεί περιέγραψε στο δι-
καστήριο ο αστυνομικός της 
Διεύθυνσης Ανθρωποκτονιών, 
την δολοφονία της 6χρονης 
Στέλλας Εικοσπεντάκη, από 
τα χέρια του ίδιου της του πα-
τέρα, πρώην αστυνομικού, τον 
Απρίλιο του 2017. «Μαζί με 
την φωτιά στο Μάτι είναι η 
υπόθεση που με στοιχειώνει. 
Μου έχει μείνει η εικόνα τη στι-
γμή που βγάζουνε την Στέλλα 
από τον κάδο απορριμμάτων, 
σαν να κοιμάται. Όχι, δεν του 
άξιζε του παιδιού να πεταχτεί 
στον κάδο», κατέθεσε ο μάρ-
τυρας στην αίθουσα του Μι-
κτού Ορκωτού Εφετείου της 
Αθήνας, όπου ξεκίνησε η δίκη 
του κατηγορούμενου σε δεύ-
τερο βαθμό. 

Με δάκρυα στα μάτια, η μη-
τέρα του κοριτσιού που τη νύ-
χτα του εγκλήματος βρισκόταν 
στο νοσοκομείο μετά από 
επέμβαση στη χολή, αφήνο-
ντας τα δύο της παιδιά υπό 
την επίβλεψη του συζύγου 
της, περιέγραψε στους δικα-
στές το «θέατρο» που έπαιζε 
ο κατηγορούμενος μετά το 
έγκλημα, ο οποίος υποστήριζε 
ότι η 6χρονη έπεσε θύμα απα-
γωγής από ληστές. «Αν δεν 
σταματούσε η αστυνομία το 
απορριμματοφόρο πού θα το 
έβρισκα το παιδί μου; Το αγ-
γελάκι μου στα σκουπίδια, το 
παιδάκι μου αυτό δεν ήταν 
για τα σκουπίδια…»

«Το παιδί μου δεν ήταν 
για τα σκουπίδια»

«Οι στόχοι του ΣΥΡΙΖΑ, θεμέλια της Ελλάδας της νέας εποχής»

ΜΑΖΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ

Μαζικές παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώ-
ρου από Τουρκικά μαχητικά F-16 σημειώθηκαν το 
απόγευμα της Τρίτης. 

Τα τουρκικά αεροσκάφη έκαναν δύο φορές υπερ-
πτήσεις πάνω από το Φαρμακονήσι αλλά και πάνω 
από Αρκιούς και Λειψούς, ενώ νωρίτερα, το πρωί 
δύο τουρκικά μαχητικά έκαναν υπερπτήση πάνω 
από την Κίναρο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του 
ΓΕΕΘΑ: «Στις 11 Ιουνίου 2019, ένα Τουρκικό F-16 
στις 18:05 πραγματοποίησε υπερπτήση πάνω από 
το Φαρμακονήσι σε ύψος 24.000 ποδών. Στις 18:11 
έκανε υπερπτήση πάνω από το νησί Αρκιοί στα 
22.000 πόδια και στις 18:18 υπερπτήση άνωθεν του 
Φαρμακονησίου στα 24.500 πόδια.  

Ενα δεύτερο τουρκικό F-16 του ίδιου σχηματισμού, 

πραγματοποίησε στις 18:11 υπερπτήσεις πάνω από 
τους Λειψούς στα 22.000 πόδια.  

18 παραβάσεις και 99 παραβιάσεις 
από 19 μαχητικά  

Μάλιστα, στο κρεσέντο τουρκικών παραβιάσεων, 
στο Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό 
Αιγαίο, συμμετείχαν 19 τουρκικά αεροσκάφη: 6 σχη-
ματισμοί από 12 F-16 και 7 μεμονωμένα αεροσκάφη 
(6 CN-235 και 1 Ε/Π). 

Τα τουρκικά μαχητικά έκαναν 18 παραβάσεις και 
99 παραβιάσεις (οι 46 από τα μαχητικά και 53 από 
τα CN-235) ενώ σημειώθηκε και μία εμπλοκή. 

Πέντε εκ των ανωτέρω παραβιάσεων ήταν οι 
υπερπτήσεις που πραγματοποίησαν τουρκικά Α/Φ 
F-16 στις 09:34 άνωθεν ν. Κινάρου στα 27.000 πό-
δια, στις 18:05 άνωθεν ν. Φαρμακονησίου στα 
24.000 πόδια, στις 18:11 άνωθεν ν. Αρκιοι στα 
22.000 πόδια, στις 18:18 άνωθεν ν. Φαρμακονησίου 
στα 24.500 πόδια και άνωθεν ν. Λειψοί στα 22.000 
πόδια. 

Τα ανωτέρω αεροσκάφη, αναγνωρίστηκαν και 
αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, 
κατά πάγια πρακτική.  

Μαζικές υπερπτήσεις τουρκικών F-16

Ένα ζευγάρι ληστών, ένας 44χρονος Έλληνας και μια 39χρονη 
Βουλγάρα, είναι, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι δράστες του άγριου ξυ-
λοδαρμού μιας ηλικιωμένης στον Πειραιά τον περασμένο Νοέμβριο 
με την γυναίκα να αφήνει την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο 
στο οποίο μεταφέρθηκε. Για την δολοφονία συνελήφθη και ένας 
40χρονος, γείτονας της άτυχης ηλικιωμένης, ο οποίος, σύμφωνα με 
την ΕΛΑΣ, ήταν αυτός που την υπέδειξε ως υποψήφιο θύμα στους 
δολοφόνους της. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ από τη νεκροψία-νεκρο-
τομή «ο θάνατος της 80χρονης επήλθε συνεπεία βαρέων κακώσεων, 
συμβατών με πλήξη από θλων όργανο». 

Δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος 53χρονου αλλοδαπού για 
υπόθαλψη εγκληματία. Ο 40χρονος γείτονας της ηλικιωμένης στο 
παρελθόν είχε κατηγορηθεί για ληστεία, κλοπές, ναρκωτικά, σωμα-
τικές βλάβες, εμπρησμό, βιασμό ενώ ο 44χρονος, που αναζητείται, 
είχε κατηγορηθεί για ληστείες κλοπές και ναρκωτικά. 

Οι δύο ληστές μπήκαν στο διαμέρισμα της 80χρονης τα ξημερώ-
ματα της Τετάρτης 21 Νοεμβρίου. Αφού ξυλοκόπησαν την ηλικιω-
μένη, στη συνέχεια την έδεσαν και τη φίμωσαν προκειμένου να αρ-
πάξουν ό,τι μπορέσουν από το διαμέρισμά της.

Ζευγάρι ξυλοκόπησε 
μέχρι θανάτου 80χρονη

Κατατέθηκε και θυροκολλή-
θηκε την Τρίτη από τον φρού-
ραρχο της Βουλής, υποστρά-
τηγο Κωνσταντίνο Κυριαζό- 
πουλο, το υπ’ αριθμόν 56 
Προεδρικό Διάταγμα, με το 
οποίο αποφασίζεται η διά-
λυση της Βουλής της ΙΖ΄ βου-
λευτικής περιόδου. Στο Διά-
ταγμα αναφέρεται: «Διαλύου- 
με τη Βουλή της ΙΖ΄ Περιόδου 
Προεδρευόμενης Δημοκρα-
τίας, καλούμε τους εκλογείς 
για την εκλογή Βουλευτών την 
7η Ιουλίου 2019, ημέρα Κυ-
ριακή, και συγκαλούμε τη 
Βουλή που θα προκύψει από 
τις εκλογές την 17η Ιουλίου 
2019,  ημέρα Τετάρτη και ώρα 
11.00».

Προσκλητήριο σε όλους τους πολίτες "για 
να τα αλλάξουμε όλα", όπως είπε χαρακτηρι-
στικά, απεύθυνε ο πρωθυπουργός, Αλέξης 
Τσίπρας, παρουσιάζοντας το κυβερνητικό 
πρόγραμμα της επόμενης τετραετίας του ΣΥ-
ΡΙΖΑ σε ειδική εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσι-
κής. Οι βασικές δεσμεύσεις του προγράμμα-
τος ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία. «Δεν 
καλούμε μόνο τους αριστερούς και τους προ-
οδευτικούς, καλούμε όλους τους πολίτες που 
θέλουν να συγκρουστούν για να τα αλλάξουμε 
όλα», ανέφερε ο κ. Τσίπρας και πρόσθεσε ότι 
"αυτή η χώρα πρέπει να αλλάξει εκ βάθρων, 
πρέπει να την φτιάξουμε από την αρχή, τώρα 
αποφασίζουμε για το μέλλον, τώρα αποφασί-
ζουμε να προχωρήσουμε μπροστά και να μην 
γυρίσουμε στα χρόνια των μνημονίων". 

Ο πρωθυπουργός παρουσίασε τους 12 βα-
σικούς στόχους-δεσμεύσεις του:  

- 500.000 νέες και ποιοτικές θέσεις εργασίας  
- Ούτε μία ώρα απλήρωτη εργασία 

- Αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 7,5% 
το 2020 και το 2021 

- Μόνιμες προσλήψεις 10.000 στην Υγεία 
και 15.000 στην Παιδεία 

- Όλα τα παιδιά σε βρεφονηπιακούς σταθ-
μούς 

- Πράσινη ανάπτυξη 
- 32% παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και 

32,5% εξοικονόμηση μέχρι το 2030 
- Διπλασιασμός 'Αμεσων Ξένων Επενδύ-

σεων και αύξηση εξαγωγών στο 50% του 
ΑΕΠ μέχρι το 2015 

- Μείωση προκαταβολής φόρου στο 50% 
- Μείωση πρώτου κλιμακίου φόρου εισοδή-

ματος στο 20% 
- Κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης για 

εισόδημα έως 20.000 ευρώ. 
- Πλήρως ψηφιοποιημένο Δημόσιο 
- Πολιτικός γάμος για τα ομόφυλα ζευγάρια  
Κλείνοντας είπε ότι "εμείς που έχουμε απο-

δείξει πως τα καταφέραμε στα πολύ δύσκολα, 
δικαιούμαστε την ευκαιρία να κυβερνήσουμε 
αυτή τη φορά χωρίς τα χέρια δεμένα πίσω 
από τη πλάτη. Χωρίς μνημόνια και αυστηρή 
επιτροπεία. Για να αποδείξουμε ότι μπορούμε 
να εγγυηθούμε μια καλύτερη ζωή για όλες 
και όλους σε αυτή τη χώρα».

ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗΣ

Το ενδεχόμενο να υπάρξουν 
νέα «Ίμια» επισημαίνει ο πρώην 
πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, 
τονίζοντας με αφορμή την κλιμά-
κωση από την πλευρά της Τουρ-
κίας και την απόφαση να σταλεί 
και δεύτερο γεωτρύπανο στην 
Ανατολική Μεσόγειο, ότι ο κίνδυ-
νος επεισοδίων θα είναι υπαρκτός 
«εάν δεν βρούμε λύσεις, όχι πά-
ντα ευχάριστες». 

Στο άρθρο του στην Καθημε-
ρινή της Κυριακής, ο κ. Σημίτης 
αναφέρεται και στην κρίση του 
1996 και υπογραμμίζει τα εξής: 
«Είναι πεποίθησή μου ότι το πρό-
βλημα των Ιμίων το 1996 δεν 
προέκυψε τυχαία. Η τουρκική ηγε-
σία τότε θέλησε να εκμεταλλευτεί 
την κρίση που προκάλεσε η ασθέ-
νεια του Ανδρέα Παπανδρέου, η 
παραίτησή του και η εκλογή νέας 
ηγεσίας, για την οποία πίστεψε 
ότι μπορεί να την αιφνιδιάσει. Δεν 
αποκλείεται να υπάρξουν παρό-
μοιες σκέψεις στη σημερινή τουρ-
κική ηγεσία. Η έντονη πολιτική 
αντιπαράθεση στην Ελλάδα λόγω 
των εκλογών δημιουργεί ευνοϊκές 
προϋποθέσεις για δράσεις. Η 
Τουρκία μπορεί να θεωρήσει ότι 
η περίοδος αυτή προσφέρεται για 
να επιβάλει τις απόψεις της στα 
θέματα των ορίων τόσο της ελλη-
νικής αιγιαλίτιδας ζώνης, όσο και 

της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.»  
«Ενα τουρκικό πλοίο με στόχο 

την έρευνα κοιτασμάτων πετρε-
λαίου και φυσικού αερίου πλέει 
ήδη επί της κυπριακής υφαλοκρη-
πίδας. Μπορεί πιθανότητα η 
Τουρκία να στείλει πλοίο σε τμήμα 
της υφαλοκρηπίδας που η Ελ-
λάδα θεωρεί ελληνική, αλλά η 
Τουρκία τουρκική», συμπληρώνει 
ο κ. Σημίτης. Προσθέτει μάλιστα 
ότι το γεγονός αυτό, «αντί να προ-
καλέσει την αρνητική στάση και 
τη διαμαρτυρία των συμμάχων 
της Ελλάδας, πιθανόν να τους 
οδηγήσει σε μια επιφυλακτική 

στάση» και «να θεωρήσουν ότι 
έχουν την ευκαιρία να τελειώνουν 
με τις ελληνοτουρκικές διαφορές 
κι έτσι να ισχυροποιήσουν την πα-
ρουσία τους στην Αν. Μεσόγειο». 

Επίσης, αναφέρθηκε και στην 
μετά τις εκλογές περίοδο. «Η τα-
κτοποίηση των εκκρεμοτήτων 
μετά τις εκλογές είναι αναγκαία. 
Ο κίνδυνος επεισοδίων με αρνη-
τικές επιπτώσεις θα είναι υπαρ-
κτός, εάν δεν προσπαθήσουμε να 
βρούμε λύσεις, όχι πάντα ευχάρι-
στες ίσως, αλλά που κατοχυρώ-
νουν την ειρήνη στην περιοχή», 
υπογραμμίζει ο κ. Σημίτης. Και κα-
ταλήγει, στον επίλογό του: «Σε μια 
τέτοια προσπάθεια η Ελλάδα θα 
έχει πιστεύω, την συμπαράσταση 
τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
όσο και των ΗΠΑ».

Δεν αποκλείω νέα «Ίμια»

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Η Ελλάδα συμπεριλαμβάνεται στους πιθανούς αγοραστές αμερικα-
νικών μαχητικών F-35, σύμφωνα με δηλώσεις του αντιναυάρχου Ma-
thias Winter, επικεφαλής του Γραφείου του Πενταγώνου για τα F-35, 
που μεταδίδει το Reuters.  

«Ελλάδα, Σιγκαπούρη, Ρουμανία, Ισπανία και Πολωνία, περιλαμ-
βάνονται στους μελλοντικούς πιθανούς αγοραστές», υπογράμμισε ο 
αντιναύαρχος.  Ενδιαφέρον για τα εν λόγω μαχητικά έχουν εκδηλώσει 
επίσης η Φινλανδία, η Ελβετία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.  

Μετά την πρόσφατη συμφωνία του Πενταγώνου με την κατασκευά-
στρια εταιρεία Lockheed Martin, που περιλαμβάνει έκπτωση 8,8% στη 
μέχρι πρότινος ισχύουσα τιμή αγοράς, το ενδιαφέρον των δυνητικών 
αγοραστών των F-35 αναμένεται να αυξηθεί.  

Πηγή: philenews / protothema.gr

Η Ελλάδα ενδιαφέρεται 
για τα μαχητικά F-35
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Του Γιαννάκη Ομήρου 
τέως Προέδρου της Βουλής          

Αφού όµως δεν εγείρεται θέµα αποµάκρυνσης των βρετανικών βά-
σεων, που αποτελούν θλιβερά κατάλοιπα αποικισµού, τουλάχιστον ας 
προχωρήσουµε να διεκδικήσουµε τα οφειλόµενα από τη Βρετανία, 
χρηµατικά ποσά προς την Κυπριακή Δηµοκρατία. 

Είναι γνωστό ότι πέραν των Συνθηκών Εγγυήσεως και Συµµαχίας, 
καθώς και της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης υπάρχει µια σηµαντική ανε-
ξάρτητη συµφωνία µεταξύ Κύπρου και Αγγλίας, η οποία συνοδεύει τα 
άλλα έγγραφα και συνθήκες που ρυθµίζουν το καθεστώς της Κύπρου 
και η οποία προβλέπει την καταβολή χρηµατικών ποσών προς την 
Κυπριακή ∆ηµοκρατία. 

Τα ποσά αυτά εµπίπτουν σε δύο κατηγορίες: 
α) Εκείνα που καθορίζονται ρητά στη συµφωνία και αφορούν ποσά 

που καλύπτουν κυρίως την πρώτη πενταετία µετά την ανακήρυξη της 
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και άλλα ειδικά καθορισµένα ποσά για 
ορισµένους σκοπούς. Αυτά έχουν πληρωθεί. 

β) Εκείνα τα ποσά που θα έπρεπε να καταβάλλονταν ανά πενταετία 
µετά το 1965 από την αγγλική κυβέρνηση κατόπιν διαβουλεύσεων µε 
την Κυπριακή ∆ηµοκρατία. Η αγγλική κυβέρνηση αρνείται συστηµατικά, 
παρά τα επανειληµµένα διαβήµατα των κυπριακών κυβερνήσεων, να 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της σε σχέση µε τα πιο πάνω ποσά. 

Η άρνηση της αγγλικής κυβέρνησης να εκπληρώσει αυτή τη ρητή 
νοµική της υποχρέωση καταβάλλοντας ανά πενταετία οικονοµική βοή-
θεια προς την Κυπριακή ∆ηµοκρατία για κάθε πενταετία µετά το 1965, 
συνιστά παραβίαση συµβατικής υποχρέωσης για την οποία η κυπριακή 
κυβέρνηση οφείλει πλέον να κινηθεί µε όλα τα προσφερόµενα νοµικά 
µέσα. 

Είναι χρήσιµο να υπενθυµίσουµε ότι το ποσό που κατεβλήθη για 
την πενταετία 1960 – 65 ανήλθε στα 12 εκατοµµύρια λίρες. Συνεπώς 
είναι φανερό ότι τα ποσά που οφείλονται από τους Άγγλους για τη 
χρονική περίοδο από το 1965 µέχρι σήµερα, ανέρχονται σε πολλές 
εκατοντάδες εκατοµµύρια λίρες. 

Το παράρτηµα R (Appendix R) και συγκεκριµένα στην υποπαρά-
γραφο (γ) της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, 
που τιτλοφορείται «Οικονοµική Βοήθεια στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία», 
αποτελούν δύο επιστολές, οι οποίες ενσωµατώθηκαν στη Συνθήκη. 

Η πρώτη είναι γραµµένη από τον τελευταίο Βρετανό κυβερνήτη της 
νήσου, του σερ Χιου Φουτ και απευθύνεται προς τον Πρόεδρο Μακάριο 
και τον αντιπρόεδρο Κουτσιούκ και η δεύτερη είναι η απαντητική των 
δύο προς τον Φουτ. Η υποπαράγραφος (γ) βρίσκεται στην επιστολή 
του Βρετανού αξιωµατούχου. 

Επί λέξει αναφέρει: 
«Εντός της περιόδου των έξι µηνών που προηγούνται της 31ης 

Μαρτίου 1965 και πριν το τέλος κάθε επόµενης περιόδου πέντε χρό-
νων, η κυβέρνηση του Ηνωµένου Βασιλείου θα επανεξετάζει, σε συ-
νεννόηση µε την Κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας, τις πρόνοιες της υπο-
παραγράφου (α) αυτής της παραγράφου και, λαµβάνοντας όλους τους 
παράγοντες υπόψιν, συµπεριλαµβανοµένων των οικονοµικών απαι-
τήσεων της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, θα καθορίζει το ποσόν της οικο-
νοµικής βοήθειας που θα παρέχεται σε αυτή την κυβέρνηση στην 
επόµενη περίοδο πέντε χρόνων». 

Στην υποπαράγραφο (α) καθορίζεται ότι στην πρώτη πενταετή πε-
ρίοδο η Βρετανία θα παραχωρούσε «υπό τη µορφή χορηγίας το ποσό 
των 12 εκατ. λιρών (4 εκατ. λίρες για το 1961, 3 εκατ. για το 1962, 2 
εκατ. για το 1963, 1,5 εκατ. για το 1965). Τα χρήµατα αυτά για την 
πρώτη πενταετή περίοδο καταβλήθηκαν. Έκτοτε η Βρετανία δεν έδωσε 
άλλα χρήµατα. 

Η Κυπριακή Δηµοκρατία, σύµφωνα µε σηµείωµα που ετοίµασε το 
Υπουργείο Εξωτερικών, σε παλαιότερη συζήτηση στη Βουλή, απα-
ντώντας σε σχετικά ερωτήµατα των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών 
Εξωτερικών και Νοµικών, θεωρεί ότι «από τη γραµµατική ερµηνεία» 
της υποπαραγράφου (γ) «προκύπτει ότι οι οικονοµικές υποχρεώσεις 
του Ηνωµένου Βασιλείου προϋποτίθενται (θεωρούνται δεδοµένες). 

Υπάρχει η παραµικρή δικαιολογία, νοµική ή πολιτική, για να απο-
φεύγει η κυπριακή κυβέρνηση να διεκδικήσει τις οφειλές της Βρετανίας 
προς την Κυπριακή ∆ηµοκρατία; 

Ούτε αυτό το αυτονόητο, το ελάχιστο και το στοιχειώδες δεν προτί-
θεται να πράξει;

Γιατί δεν απαιτούµε τα οφειλόµενα;

ΑΚΕΛ – Το πρώτο µεγάλο βήµα για τη λύση 

 
Οι διπλωμάτες που εργάζονται και υπηρετούν στις πρεσβείες 

και ειδικά οι εκάστοτε πρέσβεις είναι μία ξεχωριστής και μοναδικής  
ομάδας άτομα, που επέλεξαν να υπηρετήσουν την πατρίδα τους 
σε διάφορα πόστα στο εξωτερικό, αν και κάλλιστα θα μπορούσαν 
να μείνουν στον τόπο τους. Ενας από αυτούς είναι και ο νυν πρέ-
σβης  της Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο εξοχότατος Ύπατος 
Αρμοστής Ευριπίδης Λ. Ευρυβιάδης που υπηρετεί εδώ για 5 και 
πλέον χρόνια, όπως είχε κάνει και σε μία σειρά άλλων χώρων για 
τα τελευταία 40 τόσα  χρόνια. Έχει γευθεί από πρώτο χέρι τι θα 
πεί Κύπριος στη ξενιτιά και μόνο θαυμασμός τον κατέχει για τους 
ξενιτεμένους αδελφούς του. 

«Οι Κύπριοι του εξωτερικού πονούν και νοιάζονται για τη 
πατρίδα τους περισσότερο από αυτούς που κατοικούν στην 
Κύπρο». Αυτά μεταξύ άλλων ανέφερε ο Ύπατος Αρμοστής στην 
πολύ συγκινητική ομιλία του, τη γεμάτη νόημα και πάθος για μια 
ελεύθερη Κύπρο, κατά τον εορτασμό της Ημέρας της Κύπρου 
στην Κοινότητα Αποστόλου Βαρνάβα. 

 Προσωπικά, δεν μου είχε δοθεί η ευκαιρία ή ο χρόνος να απο-
κτήσω στενή σχέση με τον κ. Ευρυβιάδη, αλλά την περασμένη 
Κυριακή, στον Απόστολο Βαρνάβα, όπου η κοινότητα γιόρτασε 
την Ημέρα της Κύπρου (όπως κάνει τα τελευταία 50 χρονια), είχα 
την ευκαιρία, όχι μόνο να τον ακούσω, αλλά να καταλάβω τον Άν-
θρωπο που νοιάζεται για την Κύπρο και θυσίασε μία ζωή ολόκληρη 
να προωθεί τη χώρα του, τον αγώνα της Κύπρου, τον κάθε Κύπριο, 
τα προϊόντα του τόπου μας και ό,τι καλό έχουν να προσφέρουν η 
Κύπρος και η παροικία. 

Μεγάλη η ευθύνη. Και ιερό καθήκον. Και δεν θα μπορούσε να 
έχει καλύτερο και ικανότερο πρόσωπο γι’ αυτό το αξίωμα, το οποίο 
του έχει απονεμηθεί από την Κυβέρνηση Αναστασιάδη . 

Ναι μεν, ήταν Η Ημέρα της Κύπρου, αλλά γιόρταζε και κάθε Κύ-
πριος και κάθε γνήσιος αγωνιστής και κάθε άξιο παιδί που όλοι 
βλέπαμε ως παράδειγμα για μίμηση στο πρόσωπο του Υπάτου 
Αρμοστή της Κύπρου. Για τέτοιους διπλωμάτες και τέτοια άτομα, 
η αφυπηρέτηση δεν σημαίνει τίποτα, αφού πιστεύω πως έχει 
ακόμη να προσφέρει πολλά. Με την πείρα και τις γνώσεις του, 
από οποιοδήποτε πόστο κληθεί να το πράξει. 

Δεν είναι ποτέ εύκολο, να γράψει κανείς για τέτοιες προσωπικό-
τητες, διότι ό,τι και να γράψει κάποιος, θα είναι σίγουρα λίγο. Η 
Ιστορία από μόνη της, θα καταδείξει μια μέρα την αξία του. Η 
ομιλία του, η οποία θα δημοσιευθεί στην επόμενη έκδοση της 
«Παροικιακής», πιστεύω ότι πρέπει να διαβαστεί από όλους. 

Η στήλη, εύχεται στον κ. Ευρυβιάδη, Χρόνια Πολλά, Υγεία, Οι-
κογενειακή Χαρά και κάθε Επιτυχία στο μέλλον.  

Θα ήθελα όμως να σταθώ και στη σημασία της Πανηγυρικής 
Θείας Λειτουργίας στον Απόστολο Βαρνάβα. 

Τόσο η γιορτή του Αγίου, όσο και ο εορτασμός για την Ημέρα 
της Κύπρου, είναι πολύ σημαντικές στιγμές για την ελληνορθόδοξη 
παροικία μας. 

Όσοι ήσαν παρόντες την περασμένη Κυριακή στον Ιερό Ναό 
Αποστόλου Βαρνάβα, είχαν το προνόμιο όχι μόνο να ακούσουν 
τον κ. Ευρυβιάδη, αλλά να παρακολουθήσουν με κατάνυξη την 
λειτουργία, Προεξάρχοντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Τρο-
παίου κ. Αθανασίου, μετά της συνοδείας αυτού. 

Μεταξύ των πολλών προσκεκλημένων ήσαν οι ακόλουθοι: 
Ο Βουλευτής του Enfield Southgate Πάμπος Χαραλάμπους, η 

Katherine West MP, η αναπληρώτρια Δήμαρχος του Haringey, ο 
πρόεδρος των Ελληνορθοδόξων Κοινοτήτων κ. Μάριος Μηναΐδης, 
ο πρόεδρος της ΕΚΟ κ. Χρίστος Καραολής, η Σύμβουλος Εκπαι-
δεύσεως Μαρία Παπαλούκα, αντιπρόσωποι των κομμάτων ΑΚΕΛ, 
ΔΗΣΥ και ΕΔΕΚ Νεόφυτος Νικολάου, Γιάννης Κούβαρος και Μι-
χάλης Κασιής αντίστοιχα, πρόεδροι και αντιπρόσωποι κοινοτήτων  
και οργανώσεων και άλλοι επίσημοι, καθώς και πλήθος πιστών. 
Τελετάρχης, ήταν ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Ανδρέας Α. 
Κωνσταντινίδης. 

 
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος Α. Σάββα, είναι παρών 
κάθε Παρασκευή από τις 11.30 π.μ. μέχρι τη 1.00 μ.μ. στο 

δημαρχείο Enfield, Silver Street EN1 3XF.

Της Μαριάννας Χριστοδούλου* 
 
Οι ευρωεκλογές τελείωσαν. Συµπληρώθηκε ένα έργο µεγάλης αξίας. 

Ακούσαµε συζητήσεις, απόψεις, επιχειρήµατα και αντεπιχειρήµατα, 
θέσαµε υπό κριτική τα λόγια όλων των αντιπροσώπων των πολιτικών 
κοµµάτων, των ανθρώπων που αγωνίζονται για τον κυπριακό λαό. 
Πίσω από τα λόγια νιώθαµε πολλές φορές αρκετά έντονη την αντιπα-
λότητα µεταξύ των κοµµάτων, ο καθένας προσπαθώντας να δείξει ότι 
η µάχη που δίνει είναι καλύτερη από αυτήν των άλλων. 

Ένα πράγµα είναι όµως σαφές. Από όλες τις µάχες για την αντιπρο-
σωπεία στην Ευρωβουλή, το ΑΚΕΛ, το κόµµα που συνέχισε να παλεύει 
εδώ και πολλά χρόνια για τα δικαιώµατα των εργατών, ενάντια στην 
εκµετάλλευση του εργάτη, κατάφερε στην πράξη και µε µεγάλη επιτυχία 
να κάνει το πρώτο βήµα για τη λύση του κυπριακού προβλήµατος. 

Το ΑΚΕΛ έφερε µαζί τις δύο κοινότητες, τους Ελληνοκύπριους και 
τους Τουρκοκύπριους, κάτω από την ίδια οµπρέλα, να ψηφίσουν µαζί 
για τον ίδιο σκοπό, για µια Κύπρο ελεύθερη όπου οι δύο κοινότητες θα 
µπορούν να δουλέψουν µαζί, χωρίς ρατσισµό για ένα καλύτερο µέλλον. 
Κανένα άλλο κόµµα δεν κατάφερε να φέρει κοντά και ειρηνικά τους 
Ε/κ και τους Τ/κ από το 1974 και µετά. 

Ο κ. Άντρος Κυπριανού, Γενικός Γραµµατέας του ΑΚΕΛ, µε τις εξαι-
ρετικές διπλωµατικές και ηγετικές ικανότητες που κατέχει, κατάφερε 
να στείλει ένα ισχυρό µήνυµα στην Ευρώπη ότι η Κύπρος µας, το 
µαργαριτάρι της Μεσογείου, είναι έτοιµη να προχωρήσει το έργο λύσης 

του κυπριακού προβλήµατος, αφού το πρώτο βήµα έγινε στις 26 
Μαΐου 2019, ηµεροµηνία που πολύ πιθανόν να µείνει στα βιβλία της 
ιστορίας της Κύπρου. 

Τι είναι πιο ωραίο, πιο ελπιδοφόρο και πιο ενθαρρυντικό από το να 
ξέρουµε ότι η χώρα µας θα είναι η χώρα της ειρήνης, η χώρα όπου τα 
παιδιά µπορούν να παίξουν χαρούµενα µαζί, ανεξαρτήτως από την 
καταγωγή τους, τη γλώσσα και τη θρησκεία τους; 

Τι είναι πιο θαυµάσιο από το να ξέρουµε ότι τα όπλα θα χρησιµοποι-
ηθούν µόνο για άσκηση ή κρεµασµένα σε έκθεση στο µουσείο ιστορίας, 
και όχι για να πάρουν ανθρώπινες ζωές; Ελπίζω ότι αυτό το όµορφο 
µήνυµα που έδωσε το ΑΚΕΛ σήµερα, να έχει απήχηση στους ηγέτες 
της Ευρώπης και µε την υποστήριξή τους να αναπτύξουµε καλές σχέ-
σεις συµβίωσης και συνεργασίας µεταξύ Ε/κ και Τ/κ, σχέσεις οι οποίες 
να οδηγούν σε µια κοινότητα που να ζήσουµε µαζί σε ένα νέο κόσµο 
στα πλαίσια ανθρώπινης συµπεριφοράς, αναπτυγµένης τεχνολογίας 
και επιστηµών σε υψηλά επίπεδα. 

Τι ζητούν οι µανάδες της Κύπρου; Ζητούν ειρήνη, φιλειρηνικό περι-
βάλλον για να µεγαλώσουν τα παιδιά τους χωρίς τον τρόµο ενός ενδε-
χόµενου πολέµου, χωρίς κινδύνους και ανασφάλειες. 

Αυτό περιµένουµε από τους ηγέτες της χώρας µας! 
Έχουµε εµπιστοσύνη, κε Κυπριανού, ότι οι ευρωβουλευτές του 

ΑΚΕΛ θα µας αντιπροσωπεύουν µε τον σωστό τρόπο στην Ευρώπη, 
µε αποτέλεσµα ΜΙΑ ΚΥΠΡΟ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΟΜΟΡΦΩΝ ∆ΙΑΚΟΠΩΝ!

Συγκινητικές στιγμές 
στον Απ. Βαρνάβα

Του Νεόφυτου Νεοφύτου  
Στο διευρυµένο Πολιτικό Γραφείο του ∆ΗΣΥ, το οποίο συζήτησε 

την Τρίτη το βράδυ το θέµα των ευρωεκλογών, παρευρέθηκαν 
πρώην και νυν βουλευτές, πρώην και νυν υπουργοί, πρώην και νυν 
κρατικοί και πολιτειακοί αξιωµατούχοι, επιβεβαιώνοντας την πλήρη 
ταύτιση της κυβέρνησης µε τον ∆ΗΣΥ. Επιβεβαιώθηκε η άλωση της 
κρατικής µηχανής από στελέχη του ∆ΗΣΥ, κάτι που οδηγεί στην 
πλήρη συναγερµοποίηση της δηµόσιας και ευρύτερης δηµόσιας 
υπηρεσίας. 

Η απόλυτη ταύτιση κυβέρνησης και ∆ΗΣΥ και ότι αυτή θα πρέπει 
να εµβαθύνει, προκαλεί ανησυχίες σε ό,τι αφορά την ανεξαρτησία 
των θεσµών και τη λειτουργία της ίδιας της ∆ηµοκρατίας. Η άλωση 
της κρατικής µηχανής από τον ∆ΗΣΥ αποτελεί έλλειµµα δηµοκρατίας 
και άνιση αντιµετώπιση των πολιτών. Μας οδηγεί δεκαετίες πίσω 
όταν οι πολίτες χρειάζονταν κοµµατική ταυτότητα για να προσλη-
φθούν στο δηµόσιο. Η εκτελεστική εξουσία ως θεσµός δεν µπορεί 
να ταυτιστεί µε ένα κόµµα. Ο Πρόεδρος είναι Πρόεδρος όλων των 
Κυπρίων, Ε/κ και Τ/κ και όχι µόνο του ∆ΗΣΥ, της δεξιάς και ακροδε-
ξιάς. Οι πολίτες του κράτους, ανεξαρτήτως πολιτικών πεποιθήσεων 

και κοµµατικών προτιµήσεων, έχουν τα ίδια δικαιώµατα. 
Πρέπει να αντιµετωπίζονται ως ισότιµοι πολίτες της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας. ∆υστυχώς, τα τελευταία έξι χρόνια, ο Πρόεδρος Ανα-
στασιάδης συµπεριφέρεται και το απέδειξε προεκλογικά ως 
κοµµατάρχης. Η προσπάθεια της ηγεσίας του ∆ΗΣΥ να αποµακρυν-
θούν συγκεκριµένοι υπουργοί και να διοριστούν παντού στην κρατική 
µηχανή καθαρόαιµα συναγερµικά στελέχη ώστε να εξυπηρετούνται 
καλύτερα οι Συναγερµικοί µε τα διάφορα αιτήµατά τους, αποτελεί 
µεγάλο πλήγµα για την ίδια τη δηµοκρατία. Επιστρέφουµε σε εποχές 
του Γιωρκάτζη και των πελατειακών σχέσεων µεταξύ κυβέρνησης 
και ψηφοφόρων. Καλλιεργούνται ακόµη περισσότερο φαινόµενα 
ρουσφετιού, οι οικονοµικές και άλλες εξυπηρετήσεις, οι ηµετερο-
κρατικές προσλήψεις και προαγωγές. 

Οι ελεύθερα σκεπτόµενοι και προβληµατισµένοι πολίτες απ’ όλους 
τους πολιτικούς χώρους καλούνται να αντισταθούν σε τέτοιες µεθο-
δεύσεις και αναχρονιστικές πρακτικές που προωθεί η κυβέρνηση 
∆ΗΣΥ για µια «χούφτα» ψήφους! ∆εν είναι θέµα κοµµατικό, αλλά 
είναι θέµα πολιτικής αξιοπρέπειας και σεβασµού τόσο προς την 
ανεξαρτησία και την αντικειµενικότητα, όσο και προς την αµερόληπτη 
και αξιόπιστη λειτουργία των πολιτειακών µας θεσµών.

Επικίνδυνη για τη δηµοκρατία 
η ταύτιση κυβέρνησης – ΔΗΣΥ

του Γιώργου Σάββα 
Δημοτικού Συμβούλου Enfield
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Το Μοναστήρι του Αποστόλου Βαρνάβα
45 ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΟ ΚΑΤΟΧΗ�...

Στις 11 Ιουνίου η Κυπριακή Εκκλησία γιόρτασε 
τη μνήμη του ιδρυτή και πολιούχου της, του 
Αποστόλου Βαρνάβα. Το ιστορικό μοναστήρι 

του Αγίου βρίσκεται κοντά στην Αμμόχωστο, ανά-
μεσα στα χωριά Έγκωμη, Άγιος Σέργιος, Λιμνιά και 
Στύλλοι. Εδώ και σαράντα πέντε χρόνια το ιστορικό 
αυτό μοναστήρι βρίσκεται αλειτούργητο, υπό τουρ-
κική κατοχή και λειτουργεί ως μουσείο εικόνων. Το 
επισκέπτονται πολλοί, δικοί μας και ξένοι. Τα τελευ-
ταία χρόνια οι Τούρκοι κατακτητές «επιτρέπουν» τη 
λειτουργία του την ημέρα του Αγίου.  

Είχαμε την ευκαιρία να το επισκεφθούμε κατά την 
πρόσφατη επίσκεψή μας στην Κύπρο. Το ευχάριστο 
είναι ότι το μοναστήρι αυτό διατηρείται σε σχετικά 
καλή κατάσταση σε σύγκριση με τις δεκάδες κατε-
στραμμένες εκκλησίες και μοναστήρια μας. Ειση-
γούμαστε όπως γίνει εκστρατεία όπως οι ιστορικοί 
χώροι – Αλάσια, Σαλαμίνα, Απόστολος Βαρνάβας 
πρέπει να γίνουν σεβαστοί χώροι και να επιστρα-
φούν στους νόμιμους κατοίκους της Κύπρου. Απο-
τελεί χρέος προς τον πολιτισμό και την ιστορία! 

Αυτό το σύντομο σημείωμα για το “γείτονά” μου, 
τον Απόστολο Βαρνάβα, ας θεωρηθεί ένας ελάχιστος  
φόρος τιμής στο μεγάλο αυτό ιεραπόστολο της Αγά-
πης, και ένα ταπεινό μνημόσυνο στους τρεις τελευ-
ταίους μοναχούς της μονής, αδελφούς Βαρνάβα, 
Χαρίτωνα και Χρύσανθο, σπουδαίους αγιογράφους 
και μουσικούς από την Τρεμετουσιά που έδωσαν 
όλη τους τη ζωή για την πίστη τους,  και μια ζωντανή 
θύμηση ότι δεν θα ξεχάσουμε τις ρίζες του τόπου 
μας και  σύντομα να λειτουργήσει ο Απόστολος Βαρ-
νάβας ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ όπως και όλες οι σκλαβωμένες 
εκκλησίες και μοναστήρια της πατρίδας μας. 

Ποιος ήταν, λοιπόν, ο Ιδρυτής της Εκκλησίας της 
Κύπρου; Ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Βαρνάβας 
γεννήθηκε στην Κύπρο τον 1ο μ.Χ. αιώνα. `Ήταν 
Εβραϊκής καταγωγής και το πραγματικό του όνομα 
ήταν Ιωσής ή Ιωσήφ. Μετονομάστηκε σε Βαρνάβα, 

που πάει να πει "γιος της χαράς" όταν ακολούθησε 
το Χριστό και έγινε ένας από τους μαθητές του. 

Μετά το διωγμό του Στέφανου του Πρωτομάρτυρα, 
ο Βαρνάβας στάλθηκε από τους Αποστόλους στην 
Αντιόχεια για να κηρύξει το λόγο του Θεού. Εκεί άρ-
χισε και το αποστολικό του έργο. Στη συνέχεια ταξι-
δεύει μαζί με τον Απόστολο Παύλο και τον ανιψιό 
του Μάρκο στη Μικρά Ασία και την Κύπρο όπου και 
κηρύσσουν το Ευαγγέλιο. Παίρνει μέρος στην απο-
στολική σύνοδο. Στη συνέχεια επιστρέφει στην Κύ-
προ με τον Ευαγγελιστή Μάρκο.  

Σύμφωνα με την παράδοση,  ο Βαρνάβας  βασα-
νίστηκε και λιθοβολήθηκε μέχρι θανάτου από τους 
Εβραίους στη Σαλαμίνα. Οι μαθητές του και ο Μάρ-

κος τον έθαψαν κρυφά σε ένα ρωμαϊκό τάφο και 
έφυγαν από το νησί κυνηγημένοι. Μαζί με το λείψανο 
του Αποστόλου Βαρνάβα έθαψαν και το χειρόγραφο 
ευαγγέλιο του Ματθαίου, ενός από τους τέσσερις 
Ευαγγελιστές.   

Ο Βαρνάβας θεωρείται ο ιδρυτής και θεμελιωτής 
της Εκκλησίας της Κύπρου. Σε αυτόν επίσης χρωστά 
η Εκκλησία της Κύπρου το αυτοκέφαλό της. Όταν 
το 488 μ.Χ., το Πατριαρχείο Αντιοχείας προσπα-
θούσε να υποτάξει την Εκκλησία της Κύπρου, ο 
Απόστολος Βαρνάβας εμφανίστηκε στο όνειρο του 
τότε Αρχιεπίσκοπου Κύπρου Ανθέμιου και του υπέ-
δειξε τον τόπο που ήταν θαμμένος. Ο Ανθέμιος ανα-
ζήτησε και βρήκε τον τάφο και το λείψανο του Απο-

στόλου κάτω από μια χαρουπιά κοντά στη Σαλαμίνα. 
Πάνω στο στήθος του Βαρνάβα βρήκε το ιδιόγραφο 
Ιερό Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστή Ματθαίου.  

Ο Ανθέμιος δεν έχασε καιρό. Πήρε το Ευαγγέλιο 
και πήγε στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί έγινε δεκτός 
από τον Αυτοκράτορα Ζήνωνα, από τον οποίο ζή-
τησε προστασία και επικύρωση του αυτοκέφαλου 
της Εκκλησίας της Κύπρου. Ο Αυτοκράτορας έδωσε 
τότε εντολή για σύγκληση έκτακτης οικουμενικής συ-
νόδου στην Κωνσταντινούπολη, το 488 μ.Χ., στην 
οποία κλήθηκαν και επίτροποι του Πατριαρχείου 
Αντιοχείας. Η Σύνοδος έθεσε οριστικά τέρμα στην 
αμφισβήτηση του αυτοκέφαλου της Εκκλησίας της 
Κύπρου, επικυρώνοντας την αποστολικότητα και το 
αυτοκέφαλο της Κυπριακής Εκκλησίας.  

Ο Ανθέμιος, θέλοντας να δείξει την ευγνωμοσύνη 
του προς τον αυτοκράτορα, τού χάρισε το ιδιόχειρα 
γραμμένο Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Με τη σειρά 
του, ο Ζήνωνας χάρισε στον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου 
και τους διαδόχους του τα ακόλουθα αυτοκρατορικά 
προνόμια: να φορεί κόκκινο μανδύα στις επίσημες 
τελετές, να κρατεί αυτοκρατορικό σκήπτρο αντί για 
τη συνηθισμένη ποιμαντορική ράβδο και να υπο-
γράφει με κόκκινο μελάνι.  

Στο μέρος, όπου βρέθηκε το λείψανο του Απο-
στόλου Βαρνάβα, κοντά στη Σαλαμίνα, κτίστηκε μο-
ναστήρι αφιερωμένο στον Απόστολο και ιδρυτή της 
Εκκλησίας της Κύπρου. Σήμερα το Μοναστήρι του 
Αποστόλου Βαρνάβα, όπως και το 37% της Κύπρου 
είναι σκλαβωμένα στους Τούρκους.  Η μνήμη του 
Αποστόλου Βαρνάβα γιορτάζεται στις 11 Ιουνίου. 
Ας ευχηθούμε όπως οι νόμιμοι κάτοικοι της Κύπρου 
θα έχουν σύντομα την ευκαιρία να γιορτάζουν πια 
ελεύθερα στη μονή του Αγίου! 

 
ΖΑΝΝΕΤΟΣ ΤΟΦΑΛΛΗΣ



 10      | Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019

‘Αγρια και απάνθρωπη ήταν η δολοφονία του υπο-
δειγματικού αγωνιστή της ΕΟΚΑ, Γιαννάκη Στεφα-
νίδη,  από τρείς εκτελεστές, υποτιθέμενους συνα-
γωνιστές του, οι οποίοι χρησιμοποίησαν φτυάρι στο 
αποτρόπαιο έγκλημα τους που διαπράχθηκε λίγες 
μόνο ώρες μετά τη λήξη του ένοπλου αγώνα, στις 
10 Φεβρουαρίου 1959, σε περιοχή της Αγλαντζιάς, 
γνωστή σαν Μαλλουρόκαμπος.  

Τη φρικιαστική αποκάλυψη με την επισήμανση 
ότι οι τρεις δολοφόνοι είναι γνωστοί, έκαμε ο τέως 
πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΡΙΚ, Θα-
νάσης Τσώκος, που παρουσίασε το βιβλίο «Δα-
κρύων Μνήμες», στην εκδήλωση που πραγματο-
ποιήθηκε την Τετάρτη, 5 Ιουνίου, στο οίκημα της 
Ελληνικής Κυπριακής Αδελφότητας, με κοινή διορ-
γάνωση από την ίδια την Αδελφότητα και τους Κοι-
νοτικούς Συνδέσμους Κώμης Κεπίρ και Πατρικίου.  

Με κατάμεστη την αίθουσα και σε ατμόσφαιρα 
πνευματικής περισυλλογής, οι παρευρισκόμενοι 
άκουσαν με ιδιαίτερη προσοχή τις ομιλίες, επιδει-
κνύοντας πολύ έντονο ενδιαφέρον για να μάθουν 
όσο το δυνατό περισσότερα για το θέμα που συ-
γκλόνισε τον κόσμο των αγωνιστών και γενικότερα 
την παγκύπρια κοινή γνώμη.  

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης άνοιξε ο Εκτελε-
στικός Γραμματέας της Αδελφότητας, Ανδρέας Κα-
ραολής, κάνοντας μιά ιστορική τοποθέτηση του θέ-
ματος και δίδοντας στοιχεία και γεγονότα που τόνιζαν 
ακόμη περισσότερο τον εγκληματικό χαρακτήρα της 
συνωμοσίας.  

Στην ομιλία του ο κ.Τσώκος, που ήλθε από την 
Κύπρο με ειδικό σκοπό να παρευρεθεί και να μιλήσει 
για το βιβλίο, είπε: «Είναι γνωστοί οι τρεις δολοφόνοι 
και οι λόγοι της δολοφονίας. Είναι γνωστοί εκείνοι 
που πριν από τη δολοφονία προσπάθησαν τουλά-
χιστον τρεις φορές να δηλητηριάσουν τον Γιαννάκη... 
Το γεγονός ότι οι τρεις δολοφόνοι αλλά και ο ηθικός 
αυτουργός της δολοφονίας κατέλαβαν δημόσια αξιώ-
ματα στη νεοσύστατη τότε Κυπριακή Δημοκρατία 
συνέβαλε στην ενίσχυση της διστακτικότητας κά-
ποιων να αποκαλύψουν την αλήθεια.» 

Στο βιβλίο περιέχονται 33 επιμνημόσυνες ομιλίες 
από αγωνιστές και πολιτικούς, πολιτειακούς και ιστο-
ρικούς αξιωματούχους που εκφωνήθηκαν από το 
1987, όπως επίσης ο ιδιαίτερα συγκινητικός επική-
δειος από τον τραγικό πατέρα και από το γνωστό 
αγωνιστή Ρένο Λυσσιώτη στην επίσημη κηδεία του 
Γιαννάκη Στεφανίδη που τελέσθηκε στις 26 Ιουνίου 

1959.  
Στην εισαγωγική του ομιλία ο Κυριάκος Τσιούπρας 

ανέδειξε τα προσωπικά χαρίσματα του Γιαννάκη 
Στεφανίδη που χαρακτηριζόταν από σπάνια σεμνό-
τητα και ανώτερο ήθος, όπως και για το αγωνιστικό 
του πορτραίτο ως αφοσιωμένος πατριώτης που τί-
μησε τον όρκο της ΕΟΚΑ με ακλόνητη πίστη και 
πατριωτική εντιμότητα μέσα από τις γραμμές της 
Οργάνωσης μέχρι του τομεάρχη της Λευκωσίας.  

Περιέγραψε το ανείπωτο δράμα που «έζησαν» ο 
τραγικός πατέρας και η πονεμένη μάνα, μαζί με όλη 
την οικογένεια, αναταράσσοντας τους «πάντες και 
τα πάντα» πρώτα για την ανεύρεση του γιού τους 
που είχε ήδη βρεί ανελέητο θάνατο στα χέρια των 
δημίων του και σε συνέχεια για την τεκμηρίωση όλης 
της φοβερής αλήθειας.  

Ο αρχηγός της ΕΟΚΑ Διγενής και ο Αρχιεπίσκο-
πος Μακάριος, όχι μόνο διέψευσαν τους δολίους 
συκοφάντες αλλά και διέταξαν κηδεία «μετά τιμών» 
για τον ηρωομάρτυρα.  

Ο ομιλητής υπεστήριξε ότι μόνο με την αποκά-
λυψη όλης της αλήθειας μπορεί να δικαιωθούν η οι-
κογένεια και η Ιστορία.  

Στην αντιφώνηση του, ο Μιχαλάκης Στεφανίδης, 

αδελφός του ήρωα, έδωσε μιά άκρως συγκινητική 

έκθεση των γεγονότων γύρω από το επαίσχυντο 

έγκλημα που κρατούσε σε αδιάλειπτη αγωνία τους 

πονεμένους γονείς και παρέθεσε το ακόλουθο τε-

τράστιχο σαν ενδεικτικό των δραματικών εκείνων 

στιγμών:  

«Μανάδες, λυπηθείτε με, πέστε μου πού είναι ο 

γιός μου, το φύλλο της καρδίας μου, τα μάτια και το 

φώς μου...»  

Στα πλαίσια της εκδήλωσης προβλήθηκε από-

σπασμα βίντεο που παρουσίαζε τους νοικοκυραίους, 

στο σπίτι των οποίων εκρατείτο ο Γιαννάκης, που 

εξιστορούσαν τις τρεις απόπειρες δηλητηριασμού 

του.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν το 

βιβλίο, επικοινωνόντας με τους Mιχαλάκη Στεφανίδη, 

στον τηλεφωνικό αριθμό, 02028 8677823 και Όλια 

Παπακώστα στο 07809484518. 

Εκτενέστερο ρεπορτάζ για την εκδήλωση θα 

έχουμε στην επόμενη έκδοση της «Παροικιακής» 

με τις άκρως αποκαλυπτικές ομιλίες και όχι μόνο.

Άγρια και απάνθρωπη η δολοφονία 
του αγωνιστή της ΕΟΚΑ Γ. Στεφανίδη

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΟ ΟΙΚΗΜΑ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ

Στο βήμα ο τέως πρόεδρος του ΡΙΚ, Θανάσης Τσώκος.

Μαζί με το Θ. Τσώκκο η οικογένεια Στεφανίδη 

από αριστερά: Άλεξ, Σωτήρης, Μιχαλάκης 

και Ανδρούλλα.

Στο βήμα ο καταξιωμένος δημοσιογράφος, πρώην δντης της «Π» Κυριάκος ΤσιούπραςΗ οικογένεια Στεφανίδη 
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Ετήσιος Χορός 
Χρυσομηλιάς 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Συνδέσμου Αγίου Αμβροσίου, 

ανακοινώνει ότι 
ο Ετήσιος Χορός της Χρυσομηλιάς 

θα πραγματοποιηθεί 
την Κυριακή 23 Ιουνίου 

στο Penridge Banqueting Suite, 
470 - 474 Bowes Road, 

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

το γραφείο του Συνδέσμου 
στον αριθμό 020 8551 2094 

 
Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΙΠΝΟ 
ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΔΗΜΩΝ 

ΜΟΡΦΟΥ  
Κυριακή 23 Ιουνίου 2019 

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

EN2 8AZ  
Είσοδος: £25 το άτομο και 

για παιδιά κάτω των 12 ετών 
έκπτωση 50%  

Για περισσότερες 
πληροφορίες αποταθείτε 

στα τηλέφωνα:  
07850278430, 

07711326230, 07775656947, 
07799037807, 07770537845

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΦΕΔΡΩΝ 

ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ΑΓΓΛΙΑΣ  
Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019 

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

για την ετήσια έκθεση 
πεπραγμένων, 

την ταμειακή έκθεση και 
την εκλογή νέου Διοικητικού 

Συμβουλίου.  
Καλούνται όλα τα μέλη 

να παρευρεθούν.  
Πληροφορίες: 07723 069879

Καλλιτεχνικά Νέα
με τον Βασίλη Παναγή

Ειδική βραδιά με παλιά και μοντέρνα 
λαϊκά τραγούδια  

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

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

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

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

Θα υπάρχουν ποτά προς πώληση σε χαμηλές 
τιμές, πολλή μουσική, χορός και διασκέδαση, 
σε μια ευχάριστη και φιλική ατμόσφαιρα! 

ΧΟΡΗΓΟΙ: AUTO DEUTSCHE (AUTO DOITCH) 
GERMAN CAR SPECIALIST IN CAMDEN TOWN, 
& VAROSI LETTINGS & ESTATES.   

 
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.  

Αφιέρωμα στο Γιώργο Ζαμπέτα  
Αφιέρωμα στο Γιώργο Ζαμπέτα με το συ-

γκρότημα «Πλαστικές Καρέκλες» θα γίνει την 
Τετάρτη 26 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στο γνω-
στό Green Note στο κεντρικό Λονδίνο.  

Τα εισιτήρια κοστίζουν £10.00 – £12.00.  
Οι «Πλαστικές Καρέκλες» αποτελούνται από 

τους καλλιτέχνες Μαρίνα Δεληγιάννη στο τρα-
γούδι, Παύλο Carvalho στο μπουζούκι, Σπύρο 
Βολονίνη μπαγλαμά και τραγούδι, Δημήτρη 

Γκιόνη μπουζούκι και τραγούδι, και Μαρία Τσι-
ροδημήτρη στη κιθάρα. Για εισιτήρια στο 
www.ticketweb.uk. Η εκδήλωση θα γίνει στο 
Green Note, 106 Parkway, London NW1 7AN   

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 της ελευθερία της πατρίδας μας το καλοκαίρι του 1974, με 
εθνικό μνημόσυνο που θα τελεστεί στον Ιερό Ναό της Παναγίας στο Wood Green, την Κυριακή 14 Ιουλίου.  

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

έδωσαν τη ζωή τους για την Κύπρο.

Μιχάλης Κασιής 

Πρόεδρος ΕΔΕΚ ΗΒ

Θεολόγος Παπαπαύλου 

Πρόεδρος Επιτροπής Συγγενών Πεσόντων Αντιστασιακών

ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Η ΕΔΕΚ τιμά τους νεκρούς 
ήρωες του 1974

ΚΥΡΙΑΚΗ�, 23 ΙΟΥΝΙΟΥ, 1 – 3ΜΜ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  

Ο Ελληνοκυπριακός Σύνδεσμος 
Γυναικών διοργανώνει εκδρομή 

για άντρες και γυναίκες με λεωφορείο 
στο ξακουστό Bath. 

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

Η εκδρομή συμπεριλάμβανει διαμονή 
σε ξενοδοχείο και πρωινό.  

Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων : 
07404403597 ή 07940419569

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΑΓΓΛΟ-ΑΚΑΝΘΟΥ 
Κυριακή 16 Ιουνίου 2019 

στις 15:30. 
Οίκημα Αγγλο-Ακανθού 

628 Holloway Road, London, 
N19 3NU  

Ο Σύνδεσμος δέχεται 
υποψηφιότητες απ’ όλους 

όσοι επιθυμούν 
να υπηρετήσουν 

στην Επιτροπή και ειδικότερα 
από τη νέα γενιά.  

Πληροφορίες: 073 055 44 544 
(Τζακ Σάββα)

Το Ελληνικό Κέντρο φιλοξενεί παράσταση Καραγκιόζη με 
τίτλο «Καραγκιόζης και τα Aινίγματα της Βεζυροπούλας» του 
Θοδωρή Κωστιδάκη, ενός έμπειρου καραγκιοζοπαίχτη και 
μέλους του Πανελληνίου Σωματείου Θεάτρου Σκιών. 

Το έργο είναι μια παραδοσιακή κωμωδία κουκλοθεάτρου 
σκιών όπου όλοι οι τυπικοί χαρακτήρες του ελληνικού θεάτρου 
σκιών προσπαθούν να επιλύσουν τα αινίγματα που θέτει η 
κόρη του Βεζύρη για να ζητήσουν το χέρι της σε γάμο. Ο Κα-
ραγκιόζης, όπως συνήθως, εμπλέκεται και μπερδεύει τα πά-
ντα. 

Μετά την παράσταση, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να 
συμμετάσχουν στο εργαστήρι και να δημιουργήσουν από μία 
φιγούρα Καραγκιόζη, που είναι ο κύριος χαρακτήρας του ελ-
ληνικού θέατρου σκιάς. 

Τιμή εισόδου: 
- £ 15 το άτομο (παιδιά άνω των 3ων ετών και ενήλικες), 
- £ 54 λίρες για οικογένειες 4 ατόμων 
Παιδιά κάτω των 3ων ετών είναι ευπρόσδεκτα, αλλά δεν 

θα λάβουν μέρος στο εργαστήρι. 
Εισιτήρια στο 02074875060 ή eventbrite. 
16-18 Paddington Street, Marylebone W1U 5AS 
info@helleniccentre.org  

Σύντομη Βιογραφία  
Ο Θοδωρής Κωστιδάκης διδάχθηκε την τέχνη του θεάτρου 

σκιών από τον πατέρα του, τον Τάκη Κωστιδάκη. Ο Θοδωρής 
είναι καραγκιοζοπαίκτης από το 1999 και έχει οργανώσει 
πολλά εργαστήρια και παραστάσεις σε σχολεία, πολιτιστικά 
κέντρα, μουσεία, φεστιβάλ, εθελοντικές οργανώσεις στην Ελ-
λάδα, την Κύπρο και το ΗΒ. Το 2012 ξεκίνησε τη δραστηριό-
τητα "KaragioZEIS παντού!" μαζί με το εργαστήρι "Arts and 
Moods"και τη συνεργασία με καλλιτεχνικές ομάδες με αποτέ-
λεσμα τη διοργάνωση εκδηλώσεων για τη τέχνη του θεάτρου 
σκιών - παραστάσεις, καλλιτεχνικές εκθέσεις, δημιουργικά 
εργαστήρια, εκπαιδευτικά προγράμματα, μουσικές βραδιές, 
εκδηλώσεις κλπ. 

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 λειτουργια θα αρχισει στις 11πμ.    
Για περισσότερες πληροφορίες 

και τηλέφωνα λεωφορείων 
στο: 07950244211 ή 07836 218167  

Σας ευχαριστω εκ των προτέρων 
Μάριος Νικόλαος 

Πρόεδρος Κοινότητος.

Ο Καραγκιόζης 
και τα Αινίγματα 
της Βεζυροπούλας



George MIchaelides
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Η
 Πορτογαλία κατέκτησε 

το τρόπαιο στο παρθε-

νικό Nations League της 

UEFA (σ.σ. μαζί και τα 10,5 εκ 

ευρώ που είναι το έπαθλο), επι-

κρατώντας 1-0 της Ολλανδίας 

στον τελικό, που διεξήχθη στο 

«Ντραγκάο» του Πόρτο. 

Τρία χρόνια μετά το θρίαμβο 

στο EURO 2016, η ομάδα του 

Φερνάντο Σάντος πανηγύρισε 

το δεύτερο διεθνές της τρόπαιο, 

χάρη στο γκολ που πέτυχε στο 

60΄ ο Γκονσάλο Γκέντες με 

σουτ μέσα από την περιοχή, 

μετά από ωραίο «σπάσιμο» της 

μπάλας από τον Μπερνάρντο 

Σίλβα. 

Οι Ίβηρες ήταν καλύτεροι στο 

μεγαλύτερο διάστημα της ανα-

μέτρησης και, ιδιαίτερα στο β΄ 

ημίχρονο και δημιούργησαν αρ-

κετές επικίνδυνες φάσεις στην 

εστία του Σίλεσεν. 

Οι «οράνιε» προσπάθησαν 

στα τελευταία λεπτά να αντι-

δράσουν, αλλά φάνηκαν να μην 

έχουν πολλές δυνάμεις, καθώς 

είχαν παίξει ημιτελικό μία ημέρα 

αργότερα και 30 λεπτά περισ-

σότερα από τους γηπεδούχους. 

Η Πορτογαλία μπήκε πολύ 

πιο δυνατά στο παιχνίδι, περιο-

ρίζοντας την Ολλανδία σε πα-

θητικό ρόλο. Η ομάδα του 

Φερνάντο Σάντος ήταν αυτή 

που πίεζε για να ανοίξει το 

σκορ, την ώρα που οι Ολλανδοί 

αδυνατούσαν να δημιουργή-

σουν κάποια αξιόλογη φάση για 

γκολ. 

Στο 30′ σημειώθηκε η καλύ-

τερη φάση του πρώτου μέρους, 

με τον Προύνο Φερνάντες να 

σουτάρει και τον Σίλεσεν ν’ 

απομακρύνει δύσκολα. Στο 41′, 

ο Ολλανδός τερματοφύλακας 

εξουδετέρωσε και το σουτ του 

Κριστιάνο Ρονάλντο, κρατώ-

ντας το μηδέν στα πρώτα 45 

λεπτά. 

Το δεύτερο ημίχρονο ήταν 

πολύ πιο ποιοτικό, με τους Ολ-

λανδούς να πατούν καλύτερα 

στον αγωνιστικό χώρο. Οι Πορ-

τογάλοι ήταν και πάλι ανώτεροι, 

αλλά δεν μπορούσαν να δημι-

ουργήσουν ιδιαίτερες φάσεις 

για γκολ. 

Τελικά τη λύση την έδωσε ο 

Γκέντες. Ο άσος της Βαλένθια, 

με δυνατό σουτ έξω από το 

ύψος της περιοχής στο 60′, 

άνοιξε το σκορ για την ομάδα 

του Σάντος, γράφοντας το 1-0. 

Πέντε λεπτά αργότερα, ο 

Ρουί Πατρίσιο είπε όχι σε κεφα-

λιά του Μέμφις Ντεπάι, μετά 

από σέντρα του Φαν Ντε 

Μπέεκ. Μετά το 70′, οι Πορτο-

γάλοι οπισθοχώρησαν, με τους 

Ολλανδούς να τους πιέζουν για 

την ισοφάριση. Ωστόσο, απεί-

λησαν την εστία του Ρούι Πατρί-

σιο μόνο με περιφερειακά σουτ, 

με αποτέλεσμα να μην δημιουρ-

γήσουν κάποια κλασική ευκαι-

ρία για γκολ και να μείνουν στο 

μηδέν. 

Οι Πορτογάλοι πανηγύρισαν 

τον τίτλο μέσα στο σπίτι τους, με 

τον Σάντος να κατακτάει το δεύ-

τερο τρόπαιο του με την εθνική 

ομάδα, μετά το Euro 2016. 

Οι συνθέσεις των ομάδων 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ: Πατρίσιο, 

Σεμέδο, Ντίας, Φόντε, Γκε-

ρέιρο, Περέιρα, Καρβάλιο 

(90+3′ Ρούμπεν Νέβες), Φερ-

νάντες (82′ Μουτίνιο), Σίλβα, 

Γκέδες (75′ Ράφα Σίλβα), Ρο-

νάλντο 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ: Σίλεσεν, Ντάμ-

φρις, Ντε Λιχτ, Φαν Ντάικ, 

Μπλιντ, Ντε Ρόον (82′ Λουκ 

Ντε Γιονγκ), Φρένκι Ντε 

Γιονγκ, Βαϊνάλντουμ, Μπέρχ-

βιν (60′ Ντε Μπέεκ), Ντεπάι, 

Μπάμπελ (46′ Πρόμες) 

Η Πορτογαλία κατέκτησε το τρόπαιο 

Οι Άγγλοι επικράτησαν στα 

πέναλτι, αλλά σε ένα παι-

χνίδι χωρίς κανένα ουσιαστικό 

αντίκτυπο, αφού η ομάδα του 

Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ απλώς 

τερμάτισε στην 3η θέση του 

Nations League, αφήνοντας 

τέταρτη την Ελβετία.  

Μια φορά βγήκαν κι αυτοί νι-

κητές σε διαδικασία πέναλτι κι 

αυτό δεν είχε κανένα υλικό 

αντίκρισμα, εκτός από μία πι-

θανή ψυχολογική ανάταση 

ενόψει της συνέχειας. Άγνω-

στο γιατί, το Nations League 

είχε και μικρό τελικό ίσως για 

να μην γυρίσουν πρόωρα στο 

νησί οι ορδές των Άγγλων 

οπαδών που ταξίδεψαν μέχρι 

την Πορτογαλία. 

Οι Άγγλοι έπαιξαν σχεδόν 

μονότερμα την Ελβετία, όμως 

το λυτρωτικό γκολ δεν ερχόταν 

ποτέ. Ο κύκλος των χαμένων 

ευκαιριών ξεκίνησε από νωρίς 

με τον Κέιν (3’) και συνεχί-

στηκε με Στέρλινγκ (14’) και 

Άλι (36’).  

Το γκολ ήρθε στο 84ο λεπτό 

με τον Κάλουμ Γουίλσον όμως 

μετά από εξέταση του VAR 

ακυρώθηκε αφού ο σκόρερ 

είχε κάνει επιθετικό φάουλ 

πριν στείλει την μπάλα στα δί-

χτυα του Ζόμερ.  

Ο μικρός τελικός έφτασε 

μετά την παράταση και στα 

πέναλτι, όπου και οι 6 παίκτες 

που επέλεξε ο Γκάρεθ Σάουθ-

γκεϊτ ευστόχησαν στα χτυπή-

ματα τους! Ο Πίκφορντ 

απέκρουσε το 12ο πέναλτι του 

Ντρμιτς και με συνολικό σκορ 

6-5 τα λιοντάρια τερμάτισαν 

στην τρίτη θέση του πρώτου 

Nations League στην ιστορία. 

Η Αγγλία κέρδισε την Ελβετία 

στον τελικό της παρηγοριάς

Αρκετά καλή προσπάθεια από τους διε-

θνείς μας στο Hampden Park, όμως αυτή 

δεν ήταν αρκετή ώστε να αποφευχθεί ήττα 

για την Εθνική μας από την αντίστοιχη της 

Σκωτίας. 2-1 το τελικό αποτέλεσμα για τους 

Σκωτσέζους, με γκολ από τους Ρόμπερ-

τσον και Μπούρκι, είχε ισοφαρίσει προσω-

ρινά το συγκρότημα του Μπεν Σιμόν με τον 

Γιάννη Κούσουλο. Ντεμπούτο για Μιχάλη 

Ιωάννου, Πίττα και Κωστή. Ενθαρρυντικά 

τα μηνύματα από τους νεαρούς, πικρή 

όμως γεύση στην τελική. 

Μπορούσαμε για κάτι καλύτερο
ΕΝΘΑΡΡΥΝΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

Ο Ναδάλ κέρδισε με 3-1 σετ 

τον Τιμ και κατέκτησε το 

12ο Roland Garros σε 12 τελι-

κούς στο Παρίσι.  

Το 12ο τίτλο της καριέρας του 

στο Roland Garros κατέκτησε 

το απόγευμα της Κυριακής στο 

Παρίσι ο "Βασιλιάς" Ράφα 

Ναδάλ. Ο Ισπανός κέρδισε με 

6-3, 5-7, 6-1, 6-1 τον Ντομινίκ 

Τιμ στον 12 τελικό του στο 

τουρνουά και είναι ο απόλυτος 

κυρίαρχος του και ο μοναδικός 

που έχει διψήφιο αριθμό κατα-

κτήσεων σ' ένα τουρνουά 

Grand Slam.   

Ο Ναδάλ μετά από το 12/12 

στο Παρίσι έφτασε τα 18 Grand 

Slam και απέχει μόλις 2 από 

τον Φέντερερ ενώ έχει πλέον 

82 τίτλους στην σπουδαία κα-

ριέρα του.  Μπορεί για πρώτη 

φορά μετά από το 2014 να 

έχασε σετ σε τελικό αλλά αυτό 

δεν τον πτότησε ν' ανεβάσει 

στροφές και να φτάσει στην 

νίκη. Αυτή είναι η 93η νίκη του 

στο Roland Garros και από το 

2005 έως σήμερα έχει μόλις 2 

ήττες.   

Για την ιστορία ο Ναδάλ 

έχει κατακτήσει τον τίτλο το 

2005, το 2006, το 2007, το 

2008, το 2010, το 2011, το 

2012, το 2013, το 2014, το 

2017, το 2018 και το 2019. 

«Βασιλιάς» για 12η φορά 

στο Παρίσι! Ο Ναδάλ

Τα δημοσιεύ-

ματα που ήθε-

λαν τον Εντέν 

Αζάρ να αποτελεί 

το πρώτο δυνατό 

μ ε τ α γ ρ α  φ ι κ ό 

μπαμ του καλο-

καιριού επιβεβαι-

ώθηκαν απόλυτα 

το βράδυ της Πα-

ρασκευής (7/6), 

με την Ρεάλ Μα-

δρίτης να ανακοι-

νώνει επίσημα 

την απόκτησή του από την 

Τσέλσι και να κάνει γνωστό 

πως ο Βέλγος έβαλε την υπο-

γραφή του σε πενταετές συμβό-

λαιο συνεργασίας μαζί της. 

Σε αυτήν ξεκαθαρίζει ότι η 

μοναδική ομάδα για την οποία 

θα άφηνε τους Λονδρέζους 

ήταν η Ρεάλ Μαδρίτης, αποκα-

λύπτει πως έχουν ήδη πραγμα-

τοποιηθεί τα δύο μεγάλα του 

όνειρα που ήταν να παίξει 

στους "μπλε" και στους "μερέν-

γκες", ενώ αναφέρθηκε στα 

επτά υπέροχα χρόνια που πέ-

ρασε στο "Στάμφορντ Μπριτζ" 

και στη στήριξη που του προσέ-

φεραν οι φίλοι της ομάδας. 

Αληθινός κέρβερος

Player of the year ψήφισαν οι ποδοσφαιριστές και ο προπονη-

τής Stefanos Antoniades του PROFA τον Χρίστο Μιχαηλίδη, ένα 

νεαρό ταλέντο που αγωνίζεται στη θέση του τερματοφύλακα.

Ο Αζάρ αποχαιρέτησε την Τσέλσι
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Η Εθνική μας γνώρισε την 

3η της ήττα (από τη Ρωσία 

με 1-0) στον όμιλο για τα προ-

κριματικά του Euro 2020 και 

έμεινε στην 5η θέση με 3 βαθ-

μούς. Η ομάδα μας, αν και είχε 

βελτιωμένη εμφάνιση στο δεύ-

τερο ημίχρονο, πλήρωσε την 

κακή παρουσία του πρώτου 

ημιχρόνου, με αποτέλεσμα να 

ηττηθεί. Ο σκόρερ του μοναδι-

κού γκολ του αγώνα ήταν ο 

Ιόνοφ στο 38’. 

Πλέον η Εθνική μας επιστρέ-

φει στην Κύπρο με δυο ήττες 

σε δυο δύσκολα παιχνίδια με 

Σκωτία και Ρωσία, χάνοντας με 

στενό σκορ και στα δυο. 

Ήττα στη Ρωσία για την Εθνική

Μετά τη διπλή αποστολή σε 

Σκωτία και Ρωσία, η συνέ-

χεια στον όμιλο μας για την 

προκριματική φάση του EURO 

2020 είναι προγραμματισμένη 

τον ερχόμενο Σεπτέμβριο στην 

Κύπρο. 

Η Εθνική μας τότε θα δώσει 

νέο διπλό παιχνίδι με πρώτο 

αντίπαλο το Καζακστάν στην 

Κύπρο στις 6 Σεπτεμβρίου και 

θα ακολουθήσει στις 9 Σεπτεμ-

βρίου εκτός έδρας παιχνίδι με 

το Σαν Μαρίνο. 

Η Κύπρος στη μέχρι τώρα 

διαδρομή της προκριματικής 

φάσης έδωσε τέσσερις αγώνες 

με απολογισμό τρεις βαθμούς 

ως ακολούθως: 

Κύπρος - Σαν Μαρίνο  5-0 

Κύπρος - Βέλγιο  . . . . 0-2 

Σκωτία - Κύπρος  . . . . 2-1 

Ρωσία - Κύπρος . . . . . 1-0 

Η καλή εικόνα που παρου-

σίασε η ομάδα μας στους εκτός 

έδρας αγώνες με Σκωτία και 

Ρωσία αντίστοιχα, με τη συμμε-

τοχή ποδοσφαιριστών που για 

πρώτη φορά κλήθηκαν και με 

το δεδομένο της ικανότητας και 

της εμπειρίας την παλιάς φρου-

ράς, δημιουργεί προσδοκίες για 

καλύτερη συνέχεια και επι-

στροφή στα θετικά αποτελέ-

σματα στους επόμενους 

αγώνες.  

Συνοπτικά το πρόγραμμα Σε-

πτεμβρίου στον ένατο όμιλο:  

5η αγωνιστική 

6 Σεπτεμβρίου 2019 

  Κύπρος - Καζακστάν 

  Σαν Μαρίνο - Βέλγιο 

  Σκωτία - Ρωσία 

  
6η αγωνιστική 
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Σαν Μαρίνο - Κύπρος 

Ρωσία Καζακστάν 

Σκωτία - Βέλγιο

Συνέχεια τον ερχόμενο Σεπτέμβριο 

με Καζακστάν η Εθνική Κύπρου

Μετά από 

την ήττα 

με 0-3 από την 

Ιταλία, η Ελ-

λάδα κλήθηκε 

να επιστρέψει 

στις καλές εμ-

φανίσεις και να 

κερδίσει στο 

ΟΑΚΑ την Αρ-

μενία. 

Ωστόσο, οι 

παίκτες του 

Άγγελου Αναστασιάδη δεν 

ήταν ούτε και προχθές σε καλή 

βραδιά, με αποτέλεσμα να ητ-

τηθούν με 2-3 από την Αρμε-

νία. Μόνος του πάλευε ο 

Φορτούνης, ο οποίος έφτιαξε 

το γκολ του Ζέκα και πέτυχε 

ένα καταπληκτικό προσωπικό 

τέρμα στα τελευταία λεπτά της 

αναμέτρησης. 

Τραγική εμφάνιση και 

ήττα για την Ελλάδα

• Η Βόρειος Ιρλανδία για 

πρώτη φορά στην ιστορία της 

κάνει το απόλυτο στο ξεκίνημα 

προκριματικής φάσης μεγάλης 

διοργάνωσης και με φόντο το 

Euro 2020 έφτασε στο 4x4 με το 

1-0 επί της Λευκορωσίας στο φι-

νάλε! Πολύ κακή ήττα για την 

Ουαλία με το 1-0 από την Ουγ-

γαρία, δεν μπορούσαν να κο-

ντράρουν το Βέλγιο οι 

Σκωτσέζοι και ηττήθηκαν με 

σκορ 3-0.    

Ποτέ άλλοτε δεν είχε καταφέ-

ρει να πάρει τέσσερις νίκες στα 

πρώτα ισάριθμα παιχνίδια προ-

κριματικής φάσης η Βόρειος Ιρ-

λανδία και μέχρι το 86' της 

αναμέτρησης στο Μπορίφ κό-

ντρα στους Λευκορώσους, έδει-

χνε πως θα το επιβεβαίωνε 

αυτό γι' ακόμα μια φορά. Ελάχι-

στες φάσεις για γκολ, μοιρα-

σμένη κατοχή της μπάλας, 

ελάχιστες τελικές προσπάθειες 

στον αντίπαλο στόχο και την 

ίδια στιγμή για τον 3ο όμιλο, η 

Γερμανία έκανε πάρτι απέναντι 

στην Εσθονία. Οι Λευκορώσοι, 

είχαν εξασφαλισμένη την πα-

ρουσία τους στα playoffs των 

προκριματικών του Euro 2020 

λόγω της κορυφής στο γκρουπ 

τους στο Nations League, προ-

σπάθησαν να πάρουν κάτι από 

αυτό το παιχνίδι, όμως, όπως 

έγινε το περασμένο Σάββατο 

απέναντι στους Εσθονούς, έτσι 

και απόψε οι Βορειοϊρλανδοί μί-

λησαν στο τέλος! Στο 86ο 

λεπτό, το πλάγιο άουτ του Λιούς 

βρήκε τον ΜακΝέιρ που έπαιξε 

το 1-2 με τον Τζόουνς, μπήκε 

στην περιοχή, πέρασε έναν 

αντίπαλο και έστειλε τη μπάλα 

στα δίχτυα για το 1-0 και το 4x4! 

Για τον 3ο όμιλο, η Γερμανία 

έφτασε στο εκπληκτικό 8-0 απέ-

ναντι στην Εσθονία, αλλά παρα-

μένει στο -3 από την κορυφή... 

• Η Σκωτία τα έβαλε με τους 

φοβερούς και τρομερούς Βέλ-

γους και η αλήθεια είναι πως 

όσο μπορούσε, αντιστάθηκε. Η 

ομάδα του Στιβ Κλαρκ ήταν λο-

γικό να διατρέξει πολλούς κινδύ-

νους και να κληθεί να 

διαχειριστεί στιγμές έντονης πίε-

σης. Όσο κι αν οι Βρετανοί είχαν 

αποφύγει τις πολύ δύσκολες 

φάσεις, δευτερόλεπτα πριν από 

το φινάλε του πρώτου μέρους, ο 

Ρομέλου Λουκάκου με κεφαλιά 

από γύρισμα του Εντέν Αζάρ 

έκανε το 1-0. Αυτό, ήταν το 47ο 

γκολ του επιθετικού της Μά-

ντσεστερ Γιουνάιτεντ σε 81 ματς 

με τη φανέλα με το εθνόσημο. 

Οι κινήσεις των Βέλγων και το 

ποδόσφαιρο που έπαιζαν, δεν 

άφηναν περιθώρια στους Ουα-

λούς, που στο 57' ειδαν τον Ρο-

μέλου Λουκάκου να γράφει το 

2-0 με το δεύτερο προσωπικό 

του τέρμα και 48ο της θητείας 

του στην εθνική ομάδα. Από 

σουτ του Ντε Μπρόινε (αν και 

φαίνεται πως πήρε την πάσα 

του Αζάρ από θέση οφσάιντ), 

αρχικά ο Μάρσαλ απέκρουσε, 

όμως, ο «Ρομ» ήταν εκεί για να 

σπρώξει τη μπάλα στα δίχτυα. 

Οι Βέλγοι θα μπορούσαν ν' ανε-

βάσουν τον δείκτη του σκορ και 

το έκαναν στο φινάλε, γράφο-

ντας δικαιότατα το τελικό 3-0 με 

τον Κέβιν Ντε Μπρόινε στις κα-

θυστερήσεις... 

• Η Ουαλία, δοκιμάστηκε 

στην Ουγγαρία, με τον Ράιαν 

Γκιγκς να κάνει πέντε αλλαγές 

στο αρχικό σχήμα σε σχέση με 

το Σαββατιάτικο παιχνίδι απένα-

ντι στην Κροατία. Ο Γκάρεθ 

Μπέιλ κινήθηκε ξανά από δεξιά, 

όπως το είχε κάνει και στο προ 

τριών ημερών παιχνίδι με τους 

φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυ-

πέλλου, όμως, οι «κόκκινοι διά-

βολοι» δεν έκαναν και πολλά 

πράγματα για να επιβεβαι-

ώσουν τον τίτλο του φαβορί 

στην αναμέτρηση. Οι Ουαλοί 

ανέβασαν κατακόρυφα στροφές 

στο δεύτερο ημίχρονο και στο 

61ο λεπτό ο Μπέιλ έχασε μονα-

δική ευκαιρία, με κακό πλασέ σε 

φάση που το μοναδικό που 

έπρεπε να κάνει ήταν απλά να 

νικήσει τον αντίπαλο γκολκίπερ. 

Οι Ούγγροι ήταν εκείνοι που θα 

μιλούσαν τελευταίοι και με τον 

Πάτκαϊ να παίρνει την ασίστ του 

Σάλαϊ, διαμορφώθηκε το τελικό 

1-0. Δεύτερη διαδοχική ήττα για 

την ομάδα του Γκιγκς που πα-

ραμένει στην 4η θέση του 5ου 

ομίλου...

Έκανε το 4x4 στο φινάλε 

η Β. Ιρλανδία

«Κρεμάστηκε» παρουσία 

Ερτογάν ο Εζίλ

Ο Μεσούτ Εζίλ είχε ιδιαίτερο 

προσκεκλημένο στον 

γάμο του για να εκτελέσει χρέη 

μάρτυρα, τον Ρετζέπ Ταγίπ 

Ερντογάν, μόλις λίγο καιρό 

μετά την απόφασή του ν' απο-

συρθεί από την εθνική ομάδα 

της Γερμανίας λόγω της κριτι-

κής που δέχθηκε για μια φωτο-

γραφία με τον Πρόεδρο της 

Τουρκίας και το θέμα της κατα-

γωγής του!    

Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός 

της Άρσεναλ, παντρεύτηκε την 

αγαπημένη του, Amine Gulse, 

μοντέλο, ηθοποιό και πρώην 

Μις Τουρκία.  

Ο γάμος έγινε με τα τουρ-

κικά έθιμα και βάσει της παρά-

δοσης της χώρας, με τον Ταγίπ 

Ερντογάν και τη σύζυγό του, 

Εμινέ, να δίνουν το «παρών» 

ως μάρτυρες στο «μυστήριο»! 

Αυτό, ήρθε μόλις λίγους 

μήνες μετά την απόσυρση του 

Μεσούτ Εζίλ από την εθνική 

ομάδα της Γερμανίας, έχοντας 

κατηγορήσει την Ποδοσφαι-

ρική Ομοσπονδία της χώρας 

και τους οπαδούς για έλλειψη 

σεβασμού στις τουρκικές του 

ρίζες! 

Αξίζει, πάντως, να σημει-

ωθεί πως μαζί με τη σύζυγό 

του, αποφάσισαν να κάνουν 

μια μεγάλη δωρεά και να συ-

νεργαστούν με οργανισμό που 

μπορεί να βοηθήσει μικρά παι-

διά, τα οποία έχουν ανάγκη 

από σοβαρές χειρουργικές 

επεμβάσεις! 

«Ως ποδοσφαιριστής έχω 

αρκετά προνόμια, όμως δεν 

συμβαίνει σε όλους αυτό. 

Καλώ όποιους θέλουν και 

μπορούν να συνεισφέρουν σε 

ένα εξαιρετικό πρότζεκτ που 

τρέχει από το BigShoe. Εμείς 

αποφασίσαμε να καλύψουμε 

1.000 επεμβάσεις σε παιδιά 

που έχουν τρομερή ανάγκη 

και μπορεί ν' αλλάξει ολό-

κληρη η ζωή τους. Μακάρι να 

υπάρξουν και περισσότερες 

δωρεές για να βοηθήσουμε 

ακόμα περισσότερα παιδιά» 

ανέφερε ο Γερμανός ποδο-

σφαιριστής. 

Ο Έντιν Τζέκο προτάθηκε 

στην Τότεναμ, όμως οι δι-

οικούντες είπαν με... διακριτικό 

τρόπο ότι δεν ενδιαφέρονται 

για την απόκτησή του.    

Ο Βόσνιος επιθετικός φαίνε-

ται πως έχει αποφασίσει να 

αλλάξει παραστάσεις, μακριά 

από την Ιταλία και τη Ρόμα, 

έχοντας ως πρώτη επιλογή την 

επιστροφή του στο Νησί μετά 

το πετυχημένο πέρασμά του 

από τη Μάντσεστερ Σίτι.  

Ανάμεσα στις ομάδες που, 

όπως μεταδίδουν τα βρετανικά 

Μέσα, αυτοπροτάθηκε ήταν 

και η φιναλίστ του φετινού Τσά-

μπιονς Λιγκ! Η Τότεναμ, 

ωστόσο, έκρινε πως το προφίλ 

του 33χρονου επιθετικού δεν 

ταιριάζει τη δεδομένη χρονική 

περίοδο στην ομάδα και έτσι 

αποφάσισε να βάλει την περί-

πτωσή του στο... συρτάρι, εξε-

τάζοντας άλλες περιπτώσεις 

για την ενίσχυση της γραμμής 

κρούσης. 

Απορρίφθηκε από την 

Τότεναμ ο Τζέκο! 

Η Ρεάλ Μαδρίτης φέρεται να 

έκανε μια πρώτη κρούση 

στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 

για τον Πολ Πογκμπά, όμως, η 

απάντηση του αγγλικού συλ-

λόγου ήταν ξεκάθαρη: «Δεν 

υπάρχει τιμή, δεν πωλείται».   

Η Marca, κυκλοφόρησε το 

πρωί της Τρίτης με τον Γάλλο 

χαφ των «κόκκινων διαβό-

λων» στο πρωτοσέλιδο, 

έπειτα από την ερώτηση που 

φέρεται να έκανε η Ρεάλ Μα-

δρίτης για τον Παγκόσμιο 

Πρωταθλητή με την εθνική 

ομάδα της Γαλλίας.   

Μετά την απόκτηση του 

Εντέν Αζάρ, η «βασίλισσα» 

φαίνεται ότι θα τα παίξει όλα 

για όλα το φετινό καλοκαίρι 

προκειμένου από την επόμενη 

σεζόν να διορθώσει όλα τα 

λάθη που έγιναν την περα-

σμένη αγωνιστική περίοδο. 

Έφαγε πόρτα η Ρεάλ  



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 

14 Ιουνίου (Παρασκευή) 

• Ο LGR διοργανώνει βραδιά παλαιών και μοντέρνων λαϊκών τρα-

γουδιών στις 7.00μμ στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, Earlham 

Grove, London N22 5HJ με τους καλλιτέχνες Γ. Γρηγορίου (Κοκί), 

Ν. Σαββίδη, Ελίζαμπεθ Τσιάμπαν. 

16 Ιουνίου (Κυριακή) 

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

Fitzrovia, London W1T 1DP στις 4 – 10μμ. Είσοδος £45 και £25 

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

18 Ιουνίου (Τρίτη) 

• Ο Σύνδεσμος Ελληνοκυπρίων Γυναικών οργανώνει διήμερη εκ-

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

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

419 569. 

19 Ιουνίου (Τετάρτη) 

• Καλείται σε συνεδρίαση μετά τη Γενική Συνέλευση της Οργάνω-

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

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

N9 0PZ. 

20 Ιουνίου (Πέμπτη) 

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

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

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

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

• Κυπριακή Βραδιά εις μνήμη του Χρίστου Λαζαρή, στο Brunswick 

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

10μμ. Είσοδος δωρεάν. Συμμετέχουν πολλοί καλλιτέχνες. 

23 Ιουνίου (Κυριακή) 

• Ο Σύνδεσμος Αγίου Αμβροσίου οργανώνει τον Eτήσιο Xορό της 

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

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

• Ο ετήσιος Δείπνος Ένωσης Αποδήμων Μόρφου, 3.00μμ στο 

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

για παιδιά κάτω των 12 χρονών. Για περισσότερες πληροφορίες 

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

24 Ιουνίου (Δευτέρα) 

• Η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Εφέδρων Καταδρομέων Αγ-

γλίας στην Κυπριακή Αδελφότητα, Britannia Road, London N12 

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

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

30 Ιουνίου (Κυριακή) 

• Ο Σύνδεσμος 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 

14 Ιουλίου (Κυριακή) 

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

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

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

λωση συνδιοργανώνεται με την Επιτροπή Συγγενών Πεσόντων. 

15 Ιουλίου (Δευτέρα) 

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

μαύρη επέτειο του πραξικοπήματος και της τούρκικης εισβολής, 

στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, Earlham Grove, Wood Green, 

London N22 5HJ. Όλοι ευπρόσδεκτοι.

Antonis Antoniades
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Θα κάνω λίγο υπομονή
Της Eύας Λυσάνδρου (Άγιος Ανδρόνικος)

Πέρασαν χρόνια και καιροί μα θα το αποφασίσω 

θα κάνω λίγο υπομονή και εγώ θα σας μιλήσω. 

Δεν απελπίζομαι, θα περιμένω. 

Θα διώξω τα σύννεφα απ’ την καρδιά μου 

και χωρίς κλάμα θα κοιμηθώ. 

Θα έλθει μια μέρα δεν το ξεχνώ. 

Γλυκοχάραμα θα με ξυπνήσει και ο έρωτάς μας θα αναστηθεί. 

Θα αναστηθεί με μιαν αγάπην και πάλι θάμαστε μαζί. 

Όσο ο καιρός περάσει θα κάνω λίγο υπομονή. 

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

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

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

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

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

Το καλό για να ελπίζω το μυαλό μου να ηρεμίζω.

Θυμάμαι στο Δημοτικό, με μάθαινε να κλίνω, 

κοσμητικά επίθετα, ονόματα και ρήματα, 

προβλήματα να λύνω! 

Ο δάσκαλος μού έλεγε, διάβαζε να προκόψεις, 

προβλήματα σου και δεσμά, ζωής συρματοπλέγματα, 

με γράμματα θα κόψεις! 

Θα γίνεις άνθρωπος σωστός, τίμια θα παλέψεις, 

τα γράμματα είναι το φως, προπάντων να’σαι και φτωχός, 

ο τρόπος να ξεμπλέξεις! 

Απ’ τη μιζέρια, τα δεινά, τ’ ανθρώπινα τα πάθη, 

να ξεχωρίζεις το σωστό, τον δρόμο για τον λυτρωμό, 

να αποφεύγεις λάθη! 

Μα δυστυχώς τα γράμματα, που ’μαθα στο σχολείο, 

σε τίποτε δεν βοηθούν, μόνο λεφτά περιπατούν, 

μάχης, ζωής πεδίο! 

Όλες οι πράξεις γίνονται, κινούνται με το χρήμα, 

συμφέρον πάντα κυβερνά, ξεχάστηκε η ανθρωπιά, 

αληθινά, τί κρίμα! 

Αλλάξανε τα πράγματα, την εποχή ετούτη, 

τόνοι, εκθέσεις, αριθμοί, κι οι δάσκαλοί μας οι σοφοί, 

βαθμολογούν με πλούτη! 

~ Ονομαστική,  τα Χρήματα, και Γενική οι Λίρες, 

η Δοτική,  Δολλάρια, Αιτ ιατ ική,  Δηνάρια, 

και Κλητική,  Ω, Ευρώ, και Μετοχών οι μοίρες! ~ 

Αυτά λοιπόν προς το παρών, μέχρι να εννοήσω, 

του Νέου Κόσμου πράγματα, Μοντέρνα του διδάγματα, 

πολύ θα προσπαθήσω!  

Ίσως πετύχω σύντομα, Ιδέες να γεννήσω, 

και μόλις βρω τον λυτρωμό, δρόμο σωστό και θετικό, 

θα σας πληροφορήσω! 

Δεν θα αφήσω μυστικά, πέτρα να μην γυρίσω, 

να σπάσουμε τον Κώδικα, να πω Ελευθερώθηκα 

τα μάτια μου πριν κλείσω!!!

Aλλαγή
Του Ειρήναρχου Στεφάνου
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Ο Μπαμπάς μου ο Άσωτος (1987)  

ΠΕΜΠΤΗ 13 IOYNIOY  22:05 Κωμωδία με τους  

Ν. Ρίζο, Χρ. Νέρη κ.ά. Ο επιχειρηματίας Ανάργυρος 

Μουρντάρης προβληματίζεται με τον σπάταλο και 

γυναικά γιο του. Στην προσπάθεια του να τον συ-

νεφέρει, ρίχνει στα πόδια του την όμορφη Ντίνα. Τα 

πράγματα όμως έχουν άλλη εξέλιξη...  

Η Κόρη του Ήλιου (1971)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 IOYNIOY  21:45 Περιπέτεια με 

την Α. Βουγιουκλάκη, Κ. Καρρά, Ν. Γαλανό κ.ά. Η 

Μάγια ξεσηκώνει τους εργάτες του κάμπου για να 

ζητήσουν το δίκιο τους από τον άνθρωπο που τους 

εκμεταλλεύεται εδώ και χρόνια, τον Στράτο Καρατζά. 

Ο Καρατζάς για χάρη της όμορφης Μάγιας, κάνει 

υποχωρήσεις και αρχίζει να την πολιορκεί υποσχό-

μενος όλα τα πλούτη του για χάρη της. Η Μάγια 

όμως αγαπά τον Λευτέρη...  
Βίβα Γλυκιά μου Κατερίνα (1999)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 IOYNIOY  23:00 Κωμωδία με 

τους Ν. Γαλανό, Κ. Φίνου κ.ά. Ο διευθυντής του 

γραφείου λείπει στη Θεσσαλονίκη και όλοι το ρί-

χνουν έξω. Ο Φώτης έχει συνέχεια το νου του στο 

φαΐ. Η Κατερίνα που δουλεύει προσωρινά στο γει-

τονικό φαγάδικο, γυρεύει μόνιμη δουλειά για να 

αξιοποιήσει τα διπλώματα της.  

Λούφα και Παραλλαγή (2005)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 15 IOYNIOY  20:15 Κωμωδία με τους 

Γ. Τσιμιτσέλη, Γ. Σεϊταρίδη κ.ά. Παραμονή του Δε-

καπενταύγουστου, με τον ήλιο να καίει πάνω από 

το Αιγαίο, μια ομάδα αποτελούμενη από πέντε οπλί-

τες κάτω από την εποπτεία του Λοχία με το μαχητικό 

προσωνύμιο Χάμπο, καλείται σε υπηρεσία να φυ-

λάξει τα εδάφη της βραχονησίδας Πίττα, που βρί-

σκεται σε απόσταση αναπνοής από τα Τουρκικά 

παράλια. Η τεταμένη κατάσταση με τους γείτονες 

Τούρκους, που πάντοτε οξύνεται σε εορταστικές 

περιόδους, κρύβει εκπλήξεις.  

Οι Γυναίκες Θέλουν Ξύλο (1962)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 15 IOYNIOY  22:00 Κωμωδία με τους 

Μ. Φωτόπουλο, Μπ. Ασημακοπούλου, Κ. Γώγου 

κ.ά. Ο Βλάσσης, επιπλοποιός στο επάγγελμα, ενώ 

διασκεδάζει στο κέντρο 

"Μουσμουλιά", πέφτει 

θύμα της γοητευτικής Βί-

κυς. Από μια παρεξήγηση 

θα αρχίσει ένας καβγάς, 

που είναι όμως η αρχή 

της γνωριμίας τους. Η 

Βίκυ, μια κακομαθημένη 

πλουσιοκόρη, επισκέπτεται το Βλάση στο επιπλο-

ποιείο του, με σκοπό να τον γελοιοποιήσει...  

Η Νεράιδα και το Παλικάρι (1969)  

KYΡIAKH 16 IOYNIOY  20:40 Αισθηματική ταινία 

με την Αλ. Βουγιουκλάκη, Δ. Παπαμιχαήλ κ.ά. Στην 

Κρήτη, υπάρχει μια μεγάλη βεντέτα που κρατάει 

αιώνες, ανάμεσα στους Βροντάκηδες και τους 

Φουρτουνάκηδες. Οι Βροντάκηδες έστειλαν το γιο 

τους το Μανούσο, από μικρό παιδί στην Αθήνα. 

Όταν όμως ο Μανούσος κατεβαίνει από την Αθήνα, 

για να τον προξενέψουν με την κόρη του Κωνστα-

ντογιωργάκη τη Λενιώ, συναντιέται για πρώτη φορά 

με το Κατερινιώ των Φουρτουνάκηδων...  
Ο Λεφτάς (1958)  

KYΡIAKH 16 IOYNIOY  22:10  Κωμωδία με τους 

Β. Αυλωνίτη, Σμ. Γιούλη κ.ά. Ο Θεοδόσης και ο Νά-

σος έχουν μια «τέντα θαυμάτων » στο Λούνα Παρκ. 

Ο Νάσος είναι ερωτευμένος με τη Μαίρη, αδελφή 

του Μίχου, παιδικού φίλου του Θεοδόση και ταυτό-

χρονα "θανάσιμου" ανταγωνιστή τους. Όταν κλη-

ρονομήσουν μια τεράστια περιουσία θα αρχίσουν 

τη μεγάλη ζωή.  

Το Αγοροκόριτσο (1959)  

ΔΕΥΤΕΡΑ 17 IOYNIOY  21:35 Κωμωδία με την Ά. 

Φόνσου, Αλ. Αλεξανδράκη, Λ. Κωνσταντάρα, Θ. 

Βέγγο κ.ά. Η Αλέκα έγινε 17 ετών, αλλά ακόμη 

παίζει με το παιδιά της 

γειτονιάς. Η ξαδέλφη της 

Τζένη κάνει παρέα με το 

φοιτητή Δημήτρη που νοι-

κιάζει το δωμάτιο στην 

αυλή τους. Η Αλέκα θα 

γνωριστεί με το Δημήτρη και από εκείνη την στιγμή 

θα νιώσει παράξενα συναισθήματα...  

Το Κλειδί της Ευτυχίας (1953)  

ΤΡΙΤΗ 18 IOYNIOY  20:35 Κοινωνική περιπέτεια 

με την Έ. Πόλυ, Κ. Ασπρέα κ.ά. Η Φρόσω με τη 

μητέρα της δουλεύουν στην υπηρεσία της οικογέ-

νειας Ντε λα Φράπα. Η μόνη ελπίδα για να αλλάξει 

η τύχη τους είναι να παντρευτεί η Φρόσω τον κα-

λοκάγαθο καπετάν-Νικόλα. Όμως εκείνη...

www.hellenictv.net 
t: 020 8292 7037

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ HELLENIC TV

FREEVIEW 
CH.264

ΠΕΜΠΤΗ 13 IOYNIOY  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:45 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Πολιτιστικό Ημερολόγιο: 

Γιάννενα 
22:05 Ελληνική Ταινία: Ο Μπαμπάς 

μου ο Άσωτος  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 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: Η Κόρη 

του Ήλιου 
23:00 Ελληνική Ταινία: Βίβα Γλυκιά 

μου Κατερίνα  
ΣΑΒΒΑΤΟ 15 IOYNIOY  
12:00 Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ 
14:00 Κύπριοι του Κόσμου 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 «Αύριο είναι Κυριακή» 

η Εκπομπή της Εκκλησίας με 
τον Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα 
Ιωσήφ Παλιούρα 

19:45 Με τον Φακό του Hellenic TV: 
Vasoula Christodoulou 
presents Christina Georgiou 
(with Subtitles in English) 

20:15 Ελληνική Ταινία: Λούφα και 
Παραλλαγή 

21:40 Ελληνική Ταινία: Οι Γυναίκες 
Θέλουν Ξύλο  

ΚΥΡΙΑΚΗ 16 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: Η Νεράιδα 

και το Παλικάρι 
22:10 Ελληνική Ταινία: Ο Λεφτάς   
ΔΕΥΤΕΡΑ 17 IOYNIOY  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 «Greekstories» με 

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

Νικολαΐδη και Ρούλα 
Σκουρογιάννη  

21:35 Ελληνική Ταινία: 
Το Αγοροκόριτσο 

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

ΤΡΙΤΗ 18 IOYNIOY  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 «Δράξασθε Παιδείας» 

με τον Πρωτοπρεσβύτερο 
Ιωσήφ Παλιούρα 

20:35 Ελληνική Ταινία: Το Κλειδί 
της Ευτυχίας 

22:05 Με τον Φακό του Hellenic TV: 
Εκδήλωση ΚΕΑ & ΕΚΟ - 
Υπουργός Παιδείας Κύπρου 
Κώστας Χαμπιαούρης  

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

με τη Βασούλα Χριστοδούλου 
20:40 Ελληνική Ταινία: Γιακουμής,  

μια Ρωμαίικη Καρδιά 
22:00 Με τον Φακό του Hellenic TV: 

Παρουσίαση του βιβλίου 
του Σάββα Παυλίδη με τίτλο 
«49 Μέρες στην Κόλαση»  

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

Κασσάνδρα Χαλκιδικής 
21:00 Σύνδεση με ΡΙΚ 
22:25 Ελληνική Ταινία: Γεύση από 

Έρωτα

ΠΕΜΠΤΗ 13/6 
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 14/6 
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 15/6 
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 Κύπριοι του Κόσμου 
15.00 ΑrtCafe  
16.00 Ειδήσεις 
16.20 Κυπριώτικο Σκετς «Το Μμάτιν 

τζιαι το φεντζιάνιν»   
16.50 Road Trip 
17.20 Πεταλούδα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Σάββατο κι Απόβραδο    
ΚΥΡΙΑΚΗ 16/6 
05.30 Θεία Λειτουργία  
08.10 Καμώματα τζι Αρώματα (Ε) 
09.10 Road Trip (Ε) 
09.40 Χωρίς Αποσκευές (Ε) 
10.10 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
10.30 EU4U (Ε) 
11.30 Αμύνεσθαι Περί Πάτρης  
12.00 Ειδήσεις 
12.15 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 «Το Μμάτιν 

τζιαι το φεντζιάνιν» 
16.50 Χωρίς Αποσκευές 
17.20 Πεταλούδα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Τετ Α Τετ  
ΔΕΥΤΕΡΑ 17/6 
05.30 Μουσικοχορευτική Παράσταση 

«Στο τέλος μιλάει το πανί» (Ε) 
07.30 Κατακλυσμός και Παράδοση (Ε) 
08.15 Κυπριώτικο Σκετς «Ελεγκού 

η Σιεροκουτάλα» 
09.15 Κυπριώτικο Σκετς 

«Ο Πραματευής» (Ε) 
10.30 Σάββατο κι Απόβραδο (Ε)  
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές 
14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα  
18.00 Ειδήσεις 
19.00 Πολιτιστικό Δελτίο 
19.05 Χάλκινα Χρόνια   
ΤΡΙΤΗ 18/6 
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 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 19/6 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη μέρα-κάθε μέρα 
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές  
14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα  
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χρονογράφημα 
19.15 Χάλκινα Χρόνια

ΠΕΜΠΤΗ 07:00 Λονδίνο Κα-
λημέρα με τον Άρη Δεμελτζή. 
10:00 Λίγο πριν το μεσημέρι με 
τη Σούλα Βιολάρη 12:00 Lunch 
time laika με τον Πιερή Πέτρου 
14:00 Λαϊκές Επιτυχίες με τον 
Τόνυ Νεοφύτου 16:00 Drive Time 
με τον Ανδρέα Μιχαηλίδη 19:00 
Ελληνικές Επιτυχίες 20:00 
Μουσικές Επιλογές με τον Τάσο 
Θρασυβούλου 22:00 Μουσικές 
Επιλογές με τον Κρις Θεοχάρους 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 00:00 ΡΙΚ 07:00 
Λονδίνο Καλημέρα με τον Άρη 
Δεμελτζή 10:00 Λίγο πριν το με-
σημέρι με την Κατερίνα Νεοκλέ-
ους 12:00 Χρυσές Επιτυχίες 
14:00 Party time με τη Βασούλα 
Χριστοδούλου 16:00 Drive Time 
Show με τον Ανδρέα Μιχαηλίδη 
18:00 Οne Man Show με τον Πα-
ναγιώτη Μπαλάλα 20:00 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
he award given to US 

Democratic Senator Bob 

Menendez and Repub-

lican Senator Marco Rubio by 

the International Coordinating 

Committee-Justice for Cyprus 

(PSEKA) during its recent   

Congress has greatly surprised 

us, said General Secretary of 

the Central Committee of AKEL 

Andros Kyprianou in a statement. 

I want to make it clear that we 

greatly appreciate the support   

Mr Menendez shows to Cyprus 

and the struggle we are waging 

for liberation and reunification. 

The award was not given for this 

purpose. He was honoured for 

the Bill he is promoting to the US 

Senate, together with Mr Rubio, 

for the lifting of the arms embargo. 

The deception which the govern-

ment, and more specifically the 

Foreign Minister, is engaging in 

on a number of issues is revealed 

here in all its magnitude, issues 

which also include this specific Bill. 

What does the Bill provide for? 

It states the self-evident. That is 

to say, that the Republic of Cyprus 

shouldn’t have been punished by 

the United States because of the 

Turkish invasion. And of course, 

it vindicates Cyprus on a subject 

that we all understand does not 

constitute a priority for the Republic 

of Cyprus. Cyprus’ priority right 

now shouldn’t be to change all       

its military equipment and replace 

it with weapons from NATO 

member states, as a priority from 

the United States themselves. 

I want to make it clear from the 

very outset, because the US 

Deputy Assistant Secretary at the 

US State Department Bureau of 

European and Eurasian Affairs is 

currently here in Cyprus that we 

are not against the upgrading of 

Cyprus' relations with the United 

States. However, this cannot be 

done at the expense of Cyprus or 

to the detriment of our relations 

with any other countries. I there-

fore regret to point out that this 

specific Bill does not only provide 

for the lifting of the embargo on 

the sale of arms. As I said previous-

ly, it demands from us that we 

should replace Cyprus’ existing 

equipment with NATO equipment. 

That is to say, we should spend 

several billions of Euros, which 

we don’t have. 

The second thing this Bill does 

is to tie up Cyprus to the machine 

of the United States. At a time 

when conflicts in our wider region 

between the powerful Powers 

are intense, there is a danger  

that these confrontations will be 

transferred to Cyprus too. The  

bill demands the removal of the 

interests of other countries from 

Cyprus, such as Russia, China 

and others who have supported 

us economically over the last few 

years, but also supported us       

politically in relation to the Cyprus 

problem. Both the government 

and the Foreign Minister are lying 

when they say that this upgrading 

of relations with the United States 

is not being attempted to the      

detriment of our relations with any 

other country. This bill is attempt-

ing to tie us up to the machine of 

NATO, something that we consider 

unacceptable. It will put us at the 

centre of confrontations that will 

be extremely counter-productive 

for our country and for the people 

of Cyprus. 

An attempt is underway to convey 

a message that the reason why 

these are listed in the bill is for        

illegal activities to be removed 

from Cyprus, money laundering, 

etc. I want to clarify that AKEL 

wants to be a protagonist and 

lead the way in the fight against 

interwoven interests and corrup-

tion. Furthermore, we are ready 

to cooperate with anyone who 

wants to move in the correct          

direction, namely to stamp out 

money laundering, in the direction 

of combating interwoven interests 

and corruption.  

The Russians aren’t the only ones 

who are involved in phenomena 

relating to interwoven interests 

and corruption, but others as well 

from many other countries. We 

have some recent examples to 

cite: A Lebanese to whom the gov-

ernment has granted a passport, 

as well as a Kenyan to whom the 

government has also granted a 

passport, stand accused. There-

fore, these matters cannot be 

handled in selective way. For that 

reason, we want and demand 

that the government informs us 

fully and in detail about what this 

bill contains and not mislead the 

people of Cyprus with lies.

T
he Holy and Sacred Synod of the Ecumenical        

Patriarchate has elected the new Archbishop of   

Thyateira and Great Britain. 

The Holy and Holy Synod unanimously elected Metropolitan 

Nikitas of Dardanelles as the new Archbishop of Thyateira. 

Metropolitan Nikitas (Lulias) of Dardanelles, Exarch of All   

Hellespont, his birth name Nikitas Loulias, was born in Tampa, 

Florida, United States on June 22nd 1955. 

He studied at the University of Florida, from which he received 

honours degrees in Religion (1976). He then attended the 

Theological School of the Holy Cross of Boston, where he       

graduated in 1980 and then completed postgraduate studies at 

the Theological School of the Aristotle University of Thessaloniki 

(1982) 

He was ordained a Deacon in 1985 by Archbishop Jacob of 

America and in the same year, he became a Presbyter. He 

served in Saints Constantine and Helen (Merriville, IN) Church, 

and, since 1987, in the Holy Diocese of Chicago as Secretary. 

In 1988 he received the Archimandrite’s officium and became 

a Protosyncellus at the same Bishopric. 

In St. Petersburg, Russia, he completed his studies in History 

and Russian language. He taught selected courses on Orthodoxy 

at the Loyola University of Chicago. 

On December 2, 1996, he was unanimously elected as        

Metropolitan of Hong Kong and ordained on the 14th of the 

same month at the Patriarchal Church of St. George. His           

enthronement took place at St. Luca Cathedral in Hong Kong 

on January 12, 1997 and became the first regular priest of the 

newly-established Hong Kong Metropolis, and then he was         

appointed at the Dardanelles Metropolis in 2007. 

It is finally worth mentioning that Metropolitan Nikitas is the 

Director of the Berkeley USA Patriarchal Orthodox Institute      

“Patriarch Athenagoras” in Berkeley, USA. 

Metropolitan Nikitas succeeds His Eminence Archbishop    

Gregorios who has been Archbishop of Thyateira and Great     

Britain since 16th April 1988. 

Born in the present-day Turkish-occupied village of      

Marathovounos in the district of Famagusta, Cyprus, on         

28th October 1928, Archbishop Gregorios was appointed to       

the Church of All Saints in Camden, London in April 1959. He 

was ordained presbyter by the late Archbishop of Thyateira, 

Athenagoras Kavvadas, in the same month. 

In 1964 he was appointed Chancellor of the Archdiocese of 

Thyateira. On 12th December 1970 he was consecrated Bishop 

of Tropaeou by the blessed former Archbishop of Thyateira 

Athenagoras Kokkinakis at the Cathedral of St Sophia. From 

the first day of his ordination he undertook to organise and          

administer St. Mary’s Cathedral and the Church of St. Barnabas 

the Apostle in Wood Green, North London.
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Menendez-Rubio bill seeks to 
tie us up to NATO-US machine

New Archbishop of 
Thyateira and GB

Juncker regrets not concluding a deal on Cyprus issue
E

uropean Commission 

President Jean-Claude 

Juncker mentioned the 

non-resolution of the Cyprus 

issue as “one of his regrets” 

concerning his tenure on the 

helm of the executive branch 

of the EU. 

Juncker said in a televised         

interview with Politico Brussels, 

that he regrets not concluding a 

deal between the Republic of      

Cyprus and the Turkish Cypriot 

community. 

He said, “I have some regrets, 

smaller but important ones. I am 

sad, although I was spending a 

lot of efforts in that direction, that 

I was not able to bring the Cypriot 

question to a good end. I started 

there, I visited Cyprus different 

times, the Republic of Cyprus also 

the Turkish community. We were 

very close and then it evaporated."



A
 leaked recording suggests 

that Donald Trump’s        

administration plans to 

stop Jeremy Corbyn becoming 

prime minister. 

US secretary of state Mike 

Pompeo told attendees at the 

Conference of Presidents of 

Major American Jewish Organi-

zations that: “It could be that      

Mr Corbyn manages to run the 

gauntlet and get elected. It’s 

possible. You should know, we 

won’t wait for him to do those 

things to begin to push back. 

We will do our level best. It’s 

too risky and too important       

and too hard once it’s already 

happened.” 

Pompeo was  responding to 

a question about Corbyn and 

Jewish people: Would you be 

willing to work with us to take 

on actions if life becomes very 

difficult for Jews in the UK? 

The corporate media and      

political establishment’s  propa-

ganda campaign to demonise 

Corbyn as an antisemite has 

clearly gained traction overseas. 

Antisemitism exists in the UK 

Labour Party. But Corbyn’s       

political opponents and the     

corporate media stand accused 

 of inflating the issue to try and 

destroy his transformational 

programme for the UK.  

Antisemitism cases relate to 

less than 0.1% of the party’s 

540,000 strong membership. 

And Corbyn himself has a long 

history of fighting for Jewish 

causes, including signing par-

liamentary motions condemning 

antisemitic abuse and campaign-

ing to save a Jewish cemetery 

from property developers. 

Under the cover of stopping 

antisemitism, Pompeo may have 

just revealed a little too much 

about US interference in the 

UK. A Corbyn premiership 

would no doubt be a major 

blow to US foreign policy and 

crony capitalist interests.          

And, from 1946 – 2000, the US          

interfered in at least 81 foreign 

elections. 

In response, a Labour 

spokesperson said: “President 

Trump and his officials’ attempts 

to decide who will be Britain’s 

next prime minister are an          

entirely unacceptable interfer-

ence in the UK’s democracy.” 

Given Corbyn came within 

a whisker of winning the 2017 

election, analyst Jonathan Cook 

suggests the US could well         

already be interfering. 

In the UK, we have already 

seen the state-funded Integrity 

Initiative smearing Corbyn on 

social media. The organisation, 

which the foreign office funds, 

is supposed to be countering 

Russian ‘disinformation’, yet it  

attacks the official opposition. 

On Twitter, others noted the 

lack of UK media coverage of 

the US threatening the Labour 

leader. 

The US has a long history in 

trying to oust candidates that 

don’t serve its crony capitalist 

interests. 
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Leaked recording reveals Trump’s 
plan to stop Corbyn becoming PM

Europe Minister:  

We oppose Turkey’s 

plans to drill

E
urope and Americas Minister, 

Rt Hon Sir Alan Duncan 

MP, has responded to the 

Federation’s open letter regarding 

Turkey’s illegal incursion into       

Cyprus’ Exclusive Economic Zone 

(“EEZ”). The Minister stated that 

he had raised the issue with the 

Turkish Ambassador in London, 

and the British Ambassador in 

Ankara had also engaged with 

the Turkish Foreign Ministry, to 

urge de-escalation.  

He went on to say:  “We have 

been clear both publicly and         

privately that we oppose their 

plans to drill”, urging “dialogue, in 

accordance with International law” 

to be used, not “force, militarisation 

or coercion.” 

The Federation President, 

Christos Karaolis, wrote to the 

Minister following his response to 

an oral question by Bambos  

Charalambous MP on 14th May 

2019 urging the UK Government 

to: clearly condemn Turkey’s        

action; call on Turkey to remove 

its drilling vessels and warships 

from the Republic of Cyprus’ EEZ 

and; take action to ensure that 

this happened.  

In his letter, the Federation 

President also highlighted that the 

Labour Party, Scottish National 

Party, Liberal Democrats as well 

as individual Parliamentarians   

(including Rt Hon Sir Roger Gale 

MP, Bambos Charalambous MP, 

Matthew Offord MP, Rt Hon 

Theresa Villiers MP, Julian Knight 

MP and Catherine West MP) had 

already condemned Turkey’s       

actions and called on the UK 

Government to do the same. 

The Minister went on to      

re-affirm the position of the UK      

Government that it recognises the 

sovereign right of the Republic of 

Cyprus to exploit its oil and gas.  

In closing, the Minister high-

lighted the ever closer cooperation 

between the UK and Cyprus and 

said, “I want to reassure the        

National Federation of Cypriots 

in the UK of the great importance 

the UK attaches to this enduring 

friendship.” 

Hollywood movie starts 
filming in Cyprus
F

ilming for the Hollywood 

movie “S.O.S. – Survive 

or Sacrifice” started in       

Limassol, an announcement 

from the Cypriot production 

company Altadium Group said. 

The movie features William 

Baldwin, Cypriot actor Christo-

pher Greco, Marianne Rosset, 

Jeannine Kaspar, Zach Rose 

and Christal Web.       

According to Altadium,        

Baldwin has appeared in over 

70 productions including         

Flatliners, Forgetting Sarah 

Marshall and Internal Affairs,      

30 Rock, Gossip Girl and the 

remake of Hawaii Five-0. 

Altadium said the project       

was made possible due to the 

support from The Initiative of 

Cyprus Investment Promotion 

Agency – Film in Cyprus           

(INVEST Cyprus). 

“This has brought together 

the efforts of many production 

professionals from across the 

globe to Cyprus,” the announce-

ment said. 

“The main aim of the project 

is not only to create an enter-

taining and enjoyable film, but 

also to raise the profile of          

Cyprus in the world of cinema.” 

Plot summary: 

Kate and her younger sister 

Liz, arrive at a seaside resort. 

At the hotel, they realize that 

the hapless Liz has left her 

passport at the airport. The 

sisters quarrel. Liz stays in the 

hotel room while Kate goes out 

for dinner, alone. 

At a bar, Kate meets a travel 

blogger – Michelle, and her 

buddies: a local entrepreneur – 

Andreas, and a tourist – Nick. 

Andreas offers the two lovely 

ladies an unscheduled, im-

promptu ride on his tourist hot 

air balloon. 

As the result of a freak           

accident, the wind carries the 

balloon far out to sea. Their cell 

phones are out of range, and 

the gas canisters won’t last 

long. If they ditch in the sea        

everyone will drown. 

A thunderstorm is approach-

ing, and sharks begin to circle 

in the water below, but that’s not 

all: unbeknown to Kate, back on 

land, her hotel apartment has 

been burglarized, and little Liz 

has become an unwanted       

“material witness.”  

A
uthorities in Cyprus      

yesterday retrieved what 

is believed to be the body 

of six-year-old Sierra Granze   

from Lake Memi in Xyliatos, 

wrapping up the search for the 

bodies of seven women and 

children murdered by a 35-year-

old self-confessed serial killer. 

The body was found wrapped 

in a sheet, tied to a block of cement 

and was recovered by a diver. 

The suspect was led to the 

area yesterday morning and gave 

new information as to where he 

dumped the body. He had earlier 

told authorities that he threw the 

body of Sierra in the lake after 

killing her mother Mary Rose      

Tiburcio. 

The 35-year-old has confessed 

to killing five women and two 

girls. Two bodies were found in 

the mine shaft in Mitsero, three 

bodies were found in Kokkini 

Limni (red lake) also in Mitsero 

and one was found in a dry well 

in a firing range in Orounta. He 

is currently in custody pending the 

completion of the investigations.

Body of Sierra, 6, found
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M
anaging Partner, Peter 

Petrou of London   

based Full Service Law 

Firm Aspen Morris have been 

awarded a prestigious and 

highly coveted award for their 

International Law services. 

The firm has been named 

“UK Law Firm of the Year            

for International Law” at the          

Corporate LiveWire Global 

Awards 2019. The firm was  

also awarded this award in 

2015 and 2016. 

The Corporate LiveWire 

Global Awards recognise             

individuals and companies in 

the corporate world that have 

demonstrated great achieve-

ments in the past 12 months. 

Peter Petrou noted, “I am       

delighted to have collected       

this award on behalf of Aspen      

Morris, we have over the last       

5 years build up a substantial 

International practice and we 

are fortunate to have excep-

tional local partners throughout 

Africa and the Middle East who 

have contributed to our success 

in providing a high quality        

service for our clients.”   

Prior to establishing Aspen 

Morris, Peter worked for a    

leading US Law Firm, before 

moving to a large International 

Law Firm and worked in their 

Real Estate and International 

Projects department.  

Peter is seen as one of the 

rising stars of the legal and 

business world and has been 

interviewed and named by 

leading Business Publication 

Forbes, as having “formidable 

high level political and business 

contacts throughout Europe, 

US, Middle-East and Africa” 

and noted as the “go to person” 

when doing deals in Africa.       

The European publication has 

named Peter as “A Rising Star 

Lawyer, influencing Global 

Business.” 

Peter holds several prominent 

appointments including Special 

Advisor to the Somali Stock   

Exchange and regularly advises 

Governments and Government 

Entities on legal and business-

related matters.  

Peter also sits on the Board 

of Trustees of the Africa Intern-

ship Academy, which is a not 

for profit organisation head 

quartered in Ghana which aims 

to accelerate youth employ-

ment throughout Africa.

Peter Petrou collects  
prestigious International 
Legal Award

Raheem Sterling urges kids to 
speak out if suffering racist abuse

J
ust before the FA Cup final, 

UK Cypriot vlogger Nikki 

Lilly interviewed Manchester 

City’s Raheem Sterling for her 

‘Nikki Lilly Meets’ series. 

It’s been an enormous year 

for the England international 

footballer. Last summer he was 

integral to England reaching the 

World Cup semi-finals. 

He’s recently won the Premier 

League with Manchester City, 

and he was crowned the Young 

Premier League Player of the 

Year. Off the pitch he’s become 

a leading voice against racism 

in football and in society. 

Nikki asked Raheem if he had 

any advice for kids who have 

also suffered racist abuse. He 

said: “Don’t keep it to yourself, 

it’s one of the worst things you 

can do, best thing to do is speak 

to someone you are close with 

and trust, get your feelings known. 

“I was that 12-year-old kid 

who didn’t like talking. When 

you are older you realise that 

you do need to do these things 

- to talk to someone in school, 

your Mum or someone else you 

trust. 

“Don’t let them win, get the 

issue sorted. The longer you 

leave it the worse it will be”, he 

added. 

Raheem revealed that one of 

his biggest inspirations in his life 

is his mum: “She’s a massive 

supporter, she’s mentally 

stronger. She’s been through a 

lot and given me motivation. 

When things are hard I think, 

what would she do?” 

He said that the most expen-

sive thing he’d ever bought       

was a house for his mum: “That 

was my number one goal - to 

make sure my Mum has some-

thing when she is ready to retire 

so that no one can knock at       

her door and say ‘where’s the 

rent?’” 

“It’s hers. So that’s my biggest 

achievement”, he added. 

On childhood memories,       

Raheem said, “The most obvious 

one is Christmas time - massive 

Jamaican food that can last you 

for 2-3 days!” 

“I remember one Christmas 

going to my local chicken shop 

on the high-street. I don’t know 

why it was open. I rode my BMX 

up there, came home and got a 

drilling from my Mum. I still ate 

my Christmas dinner as well”, 

he added. 

You can watch the full episode  

at www.bbc.co.uk/cbbc/shows/ 

nikki-lilly-meets

T
wo up and coming companies started 

by young Cypriots are teaming up to 

bring you the perfect combination;   

tea and chocolate!  

Chocolate Moments and Herbal Culture 

are partnering up to bring you some           

very special Father's Day and Birthday gift        

sets.  

Chocolate Moments recently won an 

award for their Greek inspired tahini         

brownies and Herbal Culture have used 

their Greek heritage to bring you organic 

loose leaf Greek inspired tea. Organic tea 

and high quality chocolate are renowned 

for their health properties, so why not treat 

yourself, your dad this Father's Day, or a 

loved one, with one of these great gift sets. 

Choose from: 

* Greek Inspired tea - a perfect partner 

for award winning tahini brownies. 

* Moroccan Inspired tea - partnered with 

Mint Madness brownies. 

* Indian Inspired Chai - teamed with       

Peanut butter explosion brownies. 

All are available as a small set - 4 slices 

of brownie + small pouch of Herbal Culture 

tea £18 (FREE delivery) or large - 8 slices 

of brownies + large pouch of Herbal. Culture 

tea £30 (FREE delivery) 

Both Chocolate Moments and Herbal    

Culture are extremely passionate about 

good quality products and mouth watering 

flavours. By joining forces to bring you 

something special, they wanted to show 

how important supporting each other and 

working together is. They have been             

inspired by other Cypriots with that entre-

preneurial spirit who have started their own 

business and really hope they can bring 

you some new flavours, combing tea and 

chocolate that are inspired by our Greek 

roots. 

For more information or to order, please 

visit: www.chocolate-moments.co.uk and  

www.herbalculture.co.uk 

U
K Cypriot Georgios       

Meliniotis, a Physics 

Teacher of nearly 40 

years at the Meridian School       

in Royston, Hertfordshire, has 

been awarded an MBE in the 

Queen’s birthday honours for 

services to education. 

Since starting at Meridian 

School in 1980, Georgios     

Meliniotis – known as George 

– has worked tirelessly to           

improve standards of educa-

tion and led the way in the 

school becoming a specialist  

institution for maths and          

computing. 

On receiving his honour, 

George, who is 72 and lives        

in Melbourn, said “I feel abso-

lutely great. It is still sinking in. 

I must say I am not alone in this 

– there are so many special 

teachers out there who deserve 

this.” 

Before he entered teaching, 

George was a research    

physicist for British Gas. 

He undertook teacher training 

in London in 1974, and came 

to Meridian after he answered 

a job advert that “seemed like 

it was written for him”.

Georgios Meliniotis 
awarded an MBE in 
Queen’s birthday honours

Cypriot chocolate and tea companies team 
up to bring you the perfect Father’s Day gift

Anglo-Akanthou  
Aid Society AGM 

 

Members of the Anglo-Akanthou Aid Society are invited to the 

Annual General Meeting (AGM) on Sunday 16th June 2019, 

3.30pm, at 628 Holloway Road, London N19 3NU. 

The agenda for the meeting will be as follows: 

1. Chairman’s report and activities for the year 2018  

2. Treasurer’s report and presentation of Accounts 2018 

3. Election of New Management Committee: - a) Chairman        

b) Vice Chairman c) General Secretary d) Treasurer e) Committee 

Members 

4. Any other business 

The society welcomes nominations from members interested 

in serving on the Management Committee especially from the 

younger generations. If interested, please contact Mr J. Savva 

on 07305 544 544.

Lympia Association 
Summer Picnic 

 

Lympia Association has decided this year to go back to the 

days of when we had picnics at Thorndon Country Park, The 

Avenue, Brentwood, Essex, CM13 3RZ, also known as Half Way 

House.  

Bring your picnics and join us on Sunday 23 June 2019. There 

will be organised games for  

children and a great opportunity 

to meet up with fellow Lympiani, 

friends and relatives.  

Barbeques are not allowed 

by the local council. 

 

Lympia Association President 

Christopher Hapeshis 
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EUREKA! 

Delphi was an important ancient Greek religious 

sanctuary sacred to the god Apollo. Located on         

Mt. Parnassus near the Gulf of Corinth, the sanctu-

ary was home to the famous oracle of Apollo, which 

gave cryptic predictions and guidance to both          

city-states and individuals. In addition, Delphi was 

also home to the PanHellenic Pythian Games. 

 

Mythology & Origins 

The site was first settled in Mycenaean times in 

the late Bronze Age (1500-1100 BC) but took on its 

religious significance from around 800 BC. The      

original name of the sanctuary was Pytho after the 

snake, which Apollo was believed to have killed 

there. Votive offerings at the site from this period       

include small clay statues (the earliest), bronze       

 figurines, and richly decorated bronze tripods. 

Delphi was also considered the centre of the 

world, for in Greek mythology Zeus released two 

eagles, one to the east and another to the west,       

and Delphi was the point at which they met after       

encircling the world. This fact was represented by 

the omphalos (or navel); a dome-shaped stone, 

which stood outside Apollo’s temple and which also, 

marked the spot where Apollo killed the Python. 

 

Apollo's Oracle 

The oracle of Apollo at Delphi was famed through-

out the Greek world and even beyond. The oracle - 

the Pythia or priestess - would answer questions put 

to her by visitors wishing to be guided in their future 

actions. The whole process was a lengthy one, 

usually taking up a whole day and only carried out 

on specific days of the year. First the priestess would 

perform various actions of purification such as 

washing in the nearby Castalian Spring, burning    

laurel leaves, and drinking holy water. Next an          

animal - usually a goat - was sacrificed. The party 

seeking advice would then offer a pelanos - a           

sort of pie - before being allowed into the inner         

temple where the priestess resided and gave her                  

pronouncements, possibly in a drug or natural         

gas-induced state of ecstasy.  

Perhaps the most famous consultant of the 

Delphic oracle was Croesus, the fabulously rich 

King of Lydia who, faced with a war against the        

Persians, asked the oracle’s advice. The oracle 

stated that if Croesus went to war then a great         

empire would surely fall. Reassured by this, the      

Lydian king took on the mighty Cyrus. However, the 

Lydians were routed at Sardis and it was the Lydian 

empire which fell, a lesson that the oracle could 

easily be misinterpreted by the unwise or over-       

confident. 

 

PanHellenic Games 

Delphi, as with the other major religious sites 

of Olympia, Nemea, and Isthmia, held games to 

honour various gods of the Greek religion. The      

Pythian Games of Delphi began sometime between 

591 and 585 BC and were initially held every eight 

years; with the only event being a musical competi-

tion where solo singers accompanied themselves 

on a kithara to sing a hymn to Apollo. Later, more 

musical contests and athletic events were added        

to the programme, and the games were held         

every four years with only the Games being more 

important. The principal prize for victors in the 

Games was a crown of laurel or bay leaves.  

The site and games were managed by the             

independent Delphic amphictiony - a council with 

representatives from various nearby city-states - 

which levied taxes, collected offerings, invested in 

construction programmes, and even organised       

military campaigns in the Four Sacred Wars, fought 

to redress sacrilegious acts against Apollo perpe-

trated by the states of Crisa, Phocis, and Amphissa. 

 

Architecture 

The first temple in the area was built in the          

7th century BC and was itself a replacement for less 

substantial buildings of worship, which had stood 

before it. The focal point of the sanctuary, the Doric 

temple of Apollo, was destroyed by fire in 548 BC.   

A second temple, again Doric in style, was              

completed in c. 510 BC with the help of the exiled 

Athenian family, the Alcmeonids. Measuring some 

60 by 24 metres, the facade had six columns whilst 

the sides had 15. This temple was destroyed by        

 an earthquake in 373 BC and was replaced by a         

similarly proportioned temple in 330 BC. This was 

constructed with porous stone coated in stucco. 

Marble sculpture was also added as decoration 

along with Persian shields taken at the Battle of          

Marathon. This is the temple which survives, albeit 

only partially, today.  

Other notable constructions at the site were 

the theatre (with capacity for 5,000 spectators),    

temples to Athena (4th century BC), a tholos with     

13 Doric columns (c. 580 BC), stoas, stadium       

 (with capacity for 7,000 spectators), and around        

20 treasuries, which were constructed to house the 

votive offerings and dedications from city-states         

all over Greece. Similarly, monuments were also 

erected to commemorate military victories and other 

important events. For example, the Spartan         

general Lysander erected a monument to celebrate 

his victory over Athens at Aegospotami. Other          

notable monuments were the great bronze Bull 

of Corcyra (580 BC), the ten statues of the kings 

of Argos (c. 369 BC), a gold four-horse chariot            

offered by Rhodes, and a huge bronze statue of       

the Trojan Horse offered by the Argives (c.413 BC).        

Lining the sacred way, which wound from the 

sanctuary gate up to the temple of Apollo, the visitor 

must have been greatly impressed by the artistic 

and literal wealth on display. Alas, in most cases, 

only the monumental pedestals survive of these 

great statues, silent witnesses to a lost grandeur. 

 

Demise 

In 480 BC the Persians attacked the sanctuary 

and in 279 BC the sanctuary was again attacked, 

this time by the Gauls. It was during the 3rd century 

BC that the site came under the control of the             

Aitolian League. In 191 BC Delphi passed into         

 Roman hands; however, the sanctuary and the 

games continued to be culturally important in 

Roman times, in particular under the Emperor          

Hadrian. The decree by the Emperor Theodosius in 

393 AD to close all pagan sanctuaries resulted in 

Delphi’s gradual decline. A Christian community 

dwelt at the site for several centuries until its final 

abandonment in the 7th century AD. 

The site was ‘re-discovered’ with the first modern 

excavations being carried out in 1880 by a team of 

French archaeologists. Notable finds were splendid 

metope sculptures from the treasury of the Athenians 

(c. 490 BC) and the Siphnians (c. 525 BC) depicting 

scenes from Greek mythology. In addition, a bronze 

charioteer in the severe style (480-460 BC), the 

marble Sphinx of the Naxians (c. 560 BC), the twin 

marble archaic statues - the kouroi of Argos (c. 580 

BC) and the richly decorated omphalos stone            

(c. 330 BC) - all survive as testimony to the cultural 

and artistic wealth that Delphi had once enjoyed. 

 

The Pythia – Priestess of Ancient Delphi 

The imposing archaeological site of Delphi sits 

over 1800 feet up on the south-western spur of 

Mount Parnassus, about 6 miles inland from the     

Corinthian Gulf, central Greece. The ancient           

temple complex of Delphi, which dates back at least 

2700 years, was known throughout ancient Greece 

and beyond as the home of the celebrated oracle 

of Apollo, the Greek god of prophecy, music,          

healing, and light. 

One aspect of the ancient Oracle at Delphi, which 

has fascinated scholars, scientists and laymen alike, 

is the nature and cause of the trance state attained 

by the sanctuary’s priestess (or Pythia). Could it 

have been caused by the laurel leaves, which the 

priestess is supposed to have chewed? The waters 

of the nearby Castalian Spring? Or the vapours        

rising up from an underground cavern? 

It is widely known that laurel leaves are not            

hallucinogenic, and until recently it was thought that 

the Pythia’s supposed frenzied state could not have 

been induced by toxic gases rising from cracks in 

the ground because excavations had found no 

traces of such fissures. 

However, in 2001 an interdisciplinary research 

team of scientists, led by geologist Jelle Z. de Boer 

of Wesleyan University, in Middletown, Connecticut, 

discovered evidence of the presence of ethylene, a 

potential hallucinogen, in the ancient temple’s local 

geology and nearby springs. Thus the team have 

argued that ethylene intoxication was probably the 

cause of the Pythia’s divinatory trances. Whilst this 

new research presents fascinating possibilities for 

the origin of the Pythia’s trance state it also leaves 

a few questions unanswered. 

The first is that if the enquirer and the priestess 

were face to face at ancient Delphi, as some              

researchers have suggested, then why was it only 

the priestess who was affected by these toxic 

gases? Another point is that the quest to find what 

exactly put the priestess of Apollo at Delphi into a 

trance ignores the fact that her altered state may 

well have been self-induced, perhaps to give the   

impression of objectivity when answering enquiries. 

Another idea associated with the Pythia’s            

supposed toxic high is the misconception that the 

Pythia rambled incoherent gibberish when in her 

trance, which had to be interpreted and reshaped 

into prophecies by the priests. In his book The 

Delphic Oracle, Its Responses and Operations,       

with a Catalogue of Responses (1981) American 

classical scholar Joseph Fontenrose (1903-1986) 

challenged this notion. 

Examining ancient sources and separating literary 

artifice from the Pythia’s genuine responses to          

enquiries, Fontenrose found that these answers 

were made in clear and precise prose, and the          

priestess herself was represented in these texts         

as speaking lucidly and in her own voice. Indeed, 

Apollo-induced possession was the literary norm in 

Classical Greece. 

The most relevant example being Cassandra, 

daughter of Priam and Hecuba of Troy, who, like the 

Pythia, is described as being ‘possessed’ by Apollo, 

while she uttered her oracles in a kind of frenzy. The 

only difference was that Cassandra’s prophecies 

were destined never to be believed. Perhaps then, 

the only influence on the Pythia’s state was the           

affect of the pneuma (the ‘soul’ or ‘vital spirit’, often 

associated in antiquity with a vapour), not as a toxic 

gas, but as the divine wisdom or breath of Apollo. 

 

Oracular statements from Delphi 

In 403 BC, Lysander, the Spartan victor of the    

Peloponnesian War was warned to beware: 

Also the dragon (serpent), earthborn, in craftiness 
coming behind thee.  

He was slain from behind in 395 BC by Neacho-

rus, who had a serpent painted upon his shield. 

In 336 BC, Alexander the Great visited the 

Delphic Oracle wishing to hear a prophecy that he 

would soon conquer the entire ancient world. To his 

surprise the oracle refused a direct comment and 

asked him to come later. Furious, Alexander 

dragged Pythia by the hair out of the chamber until 

she screamed "You are invincible, my son!" 

The moment he heard these words he dropped 

her, saying, "Now I have my answer". 

 

Visit the Archaeological Museum of Delphi 

Delphi Archaeological museum is one of the       

principal museums of Greece and one of the most 

visited. It is operated by the Greek Ministry of          

Culture (Ephorate of Antiquities of Phocis). Founded 

in 1903, it has been rearranged several times and 

houses the discoveries made at the PanHellenic 

sanctuary of Delphi, which date from the Late         

Helladic (Mycenaean) period to the early Byzantine 

era. 

Organised in fourteen rooms on two levels, the 

museum mainly displays statues, including the         

famous Charioteer of Delphi, architectural elements, 

like the frieze of the Siphnian Treasury and ex votos 

dedicated to the sanctuary of Pythian Apollo, like the 

Sphinx of Naxos.  

Visitors are also catered to by an entrance hall, a 

cafeteria and a gift shop. 

 

Images:  
Athena Pronaia Sanctuary at Delphi 

Sphinx of Naxos 
 

Source: www.ancient.eu and en.wikipedia.org 

Delphi
George.M.Georgiou
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

We The Animals 
 

Jeremiah Zagar’s beautiful, 

lyrical film was recently screened 

at the BFI Flare Film Festival.  

The imaginative screenplay 

written by Dan Kitrosser and 

Zagar is based on Justin Torres’ 

novel which tells the story of 

three brothers living with their 

parents in a rural New York 

hometown. They spend their 

carefree days playing in the 

nearby forest and river until the 

two older boys Manny and Joel 

begin to grow apart from the 

more sensitive younger brother 

Jonah. Their parents share a 

loving but volatile relationship 

which has a deep impact on 

Jonah’s development as a 

young adolescent… 

It is a terrific coming-of age 

story which highlights the con-

fusion of growing up especially 

when it comes to defining one’s 

sexuality. Evan Rosado is a 

real find as Jonah, the young 

protagonist, who begins to create 

an imaginary world of his own 

especially after he experiences 

his first sexual awakening. His 

luminous face conveys beauti-

fully his inner thoughts and       

solitude. Raul Castillo is also 

excellent as the fiery and unpre-

dictable father, a role model for 

Jonah’s two older brothers.  

Zak Mulligan’s superb cinema-

tography is perfectly compli-

mented by the sharp editing 

and Zagar’s assured direction, 

whose past experience as a 

documentary filmmaker is put 

to great effect here. An instant 

modern classic! 

 

Sometimes  

Always Never 
 

An impressive feature film 

debut from Carl Hunter, who 

brings to life Frank Cottrell 

Boyce’s eloquent script with 

imagination and style.  

The story of Alan (Bill Nighy), 

an elegant tailor still searching 

for his missing son Michael who 

vanished years earlier after he 

stormed out over a game of 

Scrabble. Alan is now struggling 

to re-build his relationship with 

his younger son Peter (Sam 

Riley) but first he needs to   

identify a body… 

The film boasts superb          

cinematography by Richard 

Stoddard, whose perfectly 

framed compositions are beau-

tifully complimented by bizarre 

designs.  

The acting is strong - Nighy is 

at his eccentric best while the 

lovely Jenny Agutter makes a 

fine contribution as Margaret, 

the woman Alan befriends at 

the mortuary.  
 

The Hummingbird 

Project 

This financial thriller written 

and directed by Canadian Kim 

Nguyen follows the story of 

New York cousins Vincent (Jesse 

Eisenberg) and Anton (Alexander 

Skarsgard), two high-frequency 

traders who dream big against 

their old boss Eva Torres’ 

(Salam Hayek) wishes. They 

want to build a fiber-optic cable 

line between Kansas and New 

Jersey… 

Eisenberg is at his element 

as the wheeler dealer behind 

this operation while Skarsgard 

is unrecognisable as the nerdy 

man with the brains to carry out 

the plan.  

It is well directed by it is          

difficult to care much about 

these unlikable people in a 

mostly confusing plot and a 

rather dull subject. 

 

Eating Animals 

Christopher Quinn’s urgent 

documentary examines the 

devastating effects of “factory 

farming” not only on the life and 

abuse of the animals but also 

on the environment.  

It is produced by Natalie   

Portman who also lends her 

voice to this passionate project 

based on Jonathan Saffran 

Foer’s book.  

“Factory farming “began in 

the United States in the early 

20th before people like Colonel 

Harland Sanders popularized 

chicken in the fast food industry 

in the early fifties with his KFC 

franchise. But for the last 40 

years this kind of farming has 

gone totally out of control and 

Quinn like in the best conspiracy 

thriller genre sets out to expose 

the abuse.  

It is not an easy watch but     

essential! 
 

O Lucky Man! 

A special screening of         

Lindsay Anderson’s masterly 

1973 classic at the splendid 

Regent Street Cinema in order 

to mark the 25th anniversary 

since his untimely death. It is 

the second part of Anderson’s 

landmark trilogy scripted by 

David Sherwin and starring 

Malcolm McDowell as Mick   

Travis.  

The trilogy that began with 

IF…. and concluded with         

BRITANNIA HOSPITA follows 

an ambitious Travis as he 

travels across Britain trying to 

make it big as a coffee sales-

man.  

A compelling allegory on life 

in a capitalist society and one of 

the cinematic events of this 

year and beyond! 

 

Five Seasons: 

The Gardens Of 

Piet Oudolf 

“I put my plants on stage       

and let them perform,” the     

celebrated Dutch landscape 

designer Piet Oudolf proudly 

claims to Thomas Piper, the 

maker of this appealing             

documentary.  

Oudolf is one of the most        

innovative artists in his field for 

the last 50 years responsible 

for New York’s High Line and 

many other urban spaces. As 

the title suggests we follow his 

works through the seasons 

whether it is in the States of his 

own garden in Holland.  

A mesmerising film worth  

discovering! 

 

Liam Gallagher: 

As It Was 

This engaging documentary 

follows Liam Gallagher, the 

former Oasis rock star, as          

he attempts to make a solo 

comeback.  

There is no denying about his 

public swearing and the open 

wounds still fresh following the 

breakup of Oasis and the falling 

out with his brother Noel with 

whom he hasn’t spoken for 

years. But the emphasis is on 

the upcoming concert and Liam 

is prepared to exorcise his past 

demons and deliver… 

You don’t have to be a rock 

fan to enjoy this fascinating 

film! 

T
he year 1997 will be forever 

associated with the land-

slide general election vic-

tory for “New” Labour. Suddenly 

Britain was the coolest place on 

the planet, the arts and culture 

were flourishing, the UK won 

Eurovision, things could only get 

better and Prime Minister Tony 

Blair’s hypnotically nauseating 

smile, a cross between psycho-

sis and euphoria, was every-

where. Everybody wanted to 

jump on the bandwagon of        

optimism and a future which 

would wipe away eighteen 

years of hurt that the party had 

endured in opposition. Blair set 

about the task with gusto and 

one of his mantras was Educa-

tion Education Education 

(Trafalgar Studios).  

In Wordsworth Comprehensive 

they require a lot more than just 

an optimistic outlook, they need 

order, the misbehaving pupils 

and their shabby resources are 

in serious need of help. Bored 

with learning they get their kicks 

by dancing in the corridors and 

taking their behavioural recidi-

vism to the limit, one on the cusp 

of expulsion and others distracted 

by newfangled video games. 

The staff room meanwhile, one 

day after the election result, is a 

hotbed of conflict split down the 

middle between a liberal, holistic 

way forward, and others who 

would happily bring back the cane 

and give the whipper-snappers 

the hard core discipline they      

deserve. Bringing some decorum 

and pseudo-philosophy is a 

phlegmatic Teutonic teaching 

assistant who wants to teach 

the Brits how to really make 

things better. 

The soundtrack to all of this is 

hit after hit from The Nineties 

and directors Jesse Jones and 

Helena Middleton pump up the 

volume as a symbolic musical 

accompaniment to the school 

mayhem. The choreography is 

more gymnastics than dance. 

The ebullient cast of The Ward-

robe Ensemble switch seam-

lessly between teacher and pupil 

and their energy is infectious. 

There are moments when you 

wished they’d slow down and 

offer a more balanced portrayal 

of a period that did a lot of good 

but also failed to hit most of its 

education targets. The show 

loses Brownie points when it 

makes trite references to Brexit 

and coughs up a cynical view of 

today. It draws simultaneous 

smiles and yawns. The abiding 

memory is of a fun production 

that has snap and pop but not 

enough theatrical crackle. It is, 

however, the nearest thing I 

have seen to a stage version        

of one of those year specific        

birthday cards which also          

include a CD of hit songs.  

Meanwhile Sotira Kyriakides 
looks up in awe and wonder... 

Five acrobats emerge from a 

travel trunk, no idea how they fit 

in there but they do. Welcome to 

the world of Flip Farbrique and 

their show Transit (Underbelly, 

Southbank). There are many 

amazing things about this      

entertainment, and it looks so 

effortless yet synchronised. Jade 

Dassault does things with hula 

hoops while balancing on the 

trunk that is insane. She is thrown 

high up and gets caught by         

Jonathan Juliet who appears to 

hold the whole company in the 

air while Pierre Riviere flies above 

us using aerial straps, his energy 

and movement breathtaking.  

The acrobats perform as an 

ensemble with sequences through 

hoops, skipping through three 

ropes at a time, giving a light 

show of coloured juggling clubs. 

There’s even a scene where 

sweets are spat out and caught 

(sometimes) by other performers 

which is very funny. The narra-

tive is pointless but the troupe is 

charismatic and joyful to watch, 

with some genuinely stunning 

moments. A flipping great show!  

And Ali Hep can’t quite      
believe it... 

Little wonder that Balletboyz 

have ended up in the West End 

with Them/Us (Vaudeville    

Theatre). First half is Them,       

devised by the group working in 

cahoots with composer Charlotte 

Harding, an evocative string 

score, and a set made up of a 

cubic frame. It looks and feels 

improvised yet it all fits together 

beautifully, epitomised by a      

simple and spontaneous stream 

of movements that coalesce 

around the cube. Both the solo 

and group work are wonderful. 

Us is far more cohesive, a duet 

that drips with sensuousness. 

Bradley Waller and Harry Price 

create shapes and interlock in a 

way that takes us into a meta-

physical place, all to an absolutely 

gorgeous score by Keaton  Hen-

son. Emotions gushed through 

my being as I watched. I have 

never seen dancing quite like 

that before. Extraordinary. 

Finally, Susanna Efthyvoulou 
has a teaser for you... 

What do a cod and ugliness 

have in common? You’ll know 

more soon but until then do what 

you can to see the English       

National Ballet’s superlative 

Cinderella at the Royal Albert 

Hall Full review next week... 

 

Education Education  

Education - 0844 871 7632 
 

Transit -  

www.underbellyfestival.com 
 

Them/Us - 0330 333 4814 
 

Cinderella - 020 7589 8212 

Theatre Reviews 

Things can only  

get better... 

 
George Savvides 

Barney Efthimiou
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W
hen we are young, we 

will often take criticism 

to heart and absorb 

what people say as the truth. 

Surely it must be so because 

that is what they see, right? 

Well actually, NO! 

As children, when we are told 

things by adults, we naturally 

believe it is true because we 

assume they will tell us what is 

correct. As we get older, we 

learn that not everyone tells the 

truth; people have their own 

views, can be vindictive, spite-

ful - putting others down or         

allowing another to have their 

confidence knocked. It will        

dismantle any self esteem and 

allow the other to feel better 

and superior; like that of a bully, 

a leader, or someone who 

abuses their authority.  

Most of us will have encoun-

tered this at some point. We 

hope that we have learned from 

it and that we do not have to put 

up with any more of it, or allow 

it to be a part of our daily life. 

Unfortunately, life is not that 

simple and we will encounter 

this over and over again. It is 

down to us to make sure we 

learn how to move away from 

this behaviour of others and to 

raise our own confidence in 

order not to be bothered by 

other people’s thoughts and   

actions. 

Starting from within is the first 

step. Learn to have respect, be 

happy and love yourself. Do not 

allow other peoples’ words to 

destroy you. Most people are 

not fully happy with themselves 

in the first place. You must         

remember that beauty is from 

within. Being happy with yourself 

oozes and radiates confidence, 

sex appeal and self worth. This 

attracts others towards you. 

They want to be a part of what 

you radiate.  

Liking yourself is not only 

about appearance; of course 

making the best of yourself, in 

order to look great, smell great, 

is what will add to your confidence 

but appearance is just the 

packaging, it should not be the 

first priority, after all, have we 

not all admired someone who 

seemed good looking, only to 

be disillusioned by their lack of 

personality or overconfident       

arrogance? Being humble and 

grateful for all that you have 

and have been blessed with 

should be first. If you have all 

your limbs, a body and brain 

that functions, this is the        

greatest gift of all, and enough 

to give you the confidence to 

achieve all you want to do. 

Even with ailments, disorders 

and life threatening illnesses, 

trying to do the best with what 

we have is a good start. 

I work with many artists and 

many get out and do their job 

and no-one knows what they 

may be suffering with. They just 

want to do their job and enter-

tain others. Don’t think other 

peoples’ lives are perfect and 

yours is not. People are just 

people; it is how you handle 

things that make the differ-

ence.  

Try to balance everything and 

treat your body like a temple. 

Have your luxuries but don’t 

over indulge everyday in cake, 

alcohol or whatever else it is 

that you like and do. Whether 

you choose to do a weekend or 

occasional treat of indulgence 

is up to you. 

Remember the fact that  

feeding the body correctly 

feeds the brain - its fuel also. 

The brain will be able to handle 

everything it needs to do more 

efficiently, so coping with any 

silly people or behaviour is  

handled better, rather than       

flaring up over less hazardous 

situations unnecessarily. 

Be happy from within and 

make the best of each moment 

as much as you can. Every-

thing is a test of resilience, so if 

people say things you are not 

amused with, laugh it off. Have 

your rant and rave for a minute. 

Share it with someone close, 

then let it go. One step further 

is to totally ignore what others 

think and say. Become strong 

enough to let them think and 

say what they like but when 

they say anything directly to 

you, then be heard with your 

voice and opinion on the         

subject matter. Say what you 

have to say diplomatically. This 

can often be very entertaining 

when enlightening people with 

attitude or ignorant people and 

those who are weak and are 

the followers of others, rather 

than seeking to find out the        

reality of truth and making   

judgment of their own. If every 

celebrity took to heart the       

negative stories created about 

them, they would achieve      

nothing. 

People often offer their           

advice on subjects that they 

don’t even know much about, it 

may be something they heard 

or read without knowing the 

facts. If you feel you are being 

fed useless information, one 

can always politely reply, thank 

you, I will look it up and seek 

further advice. You can filter all 

irrelevant information and use 

the information you want out of 

it. It also makes them look        

stupid later on, when they do 

find out the truth. 

I find it amusing when people 

have made a judgment on 

another by appearance or         

actions, only to find the person 

had a completely different         

lifestyle to what had been          

expected.  

As we mature, become more 

wise, become comfortable with 

our body and learn to be happy 

with our own personality and 

company, the power of attrac-

tion will be stronger towards 

other people who are likeminded, 

and you will be able to tune in 

to your own intuition of good 

and bad judgement. 

In general, people will say 

what they want to say anyway, 

so live, love and enjoy your life 

for you. Life is now. Others 

don’t have the right to judge 

you unless they have walked in 

your shoes.  

Love life no matter what!       

Everything happens for a     

reason, even if you can’t see it 

at the time. Look back and see 

the thread that has brought you 

to the path you are on now, or 

will be ahead. Take the rough 

with the smooth in the circle 

and cycle of life. 

 

Love and Sparkles, 

Samsara x 
 

www.samsarabellydancer.co.uk 

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

Don’t take this the 

wrong way, but....

M
iddlesex University and 

the University of West-

minster are delighted 

to announce the launch of the 

GRƐNGLISH PROJECT.  

Led by Dr Anna Charalambi-

dou and Dr Petros Karatsareas, 

the project seeks to crowd 

source Grenglish words – Eng-

lish words that the UK’s Greek 

Cypriots borrowed from English 

and turned into Cypriot Greek. 

For example, pason for ‘bus’, 

ketlon for ‘kettle’ or experiotita 

for ‘experience’. 

Anna and Petros believe that 

Grenglish words are unique 

linguistic creations that are  

emblematic of the Greek Cypriot 

community’s history, resource-

fulness and creativity. However, 

they are facing the threat of 

disappearance as younger gen-

erations of British-born Greek 

Cypriots tend to avoid them. 

The GRƐNGLISH PROJECT 

brings together older and 

younger generations within the 

UK’s Greek Cypriot diaspora 

in a community campaign of 

language documentation. We 

invite everyone to visit our 

website www.grenglish.org 

and submit any type of linguis-

tic material relating to Grenglish: 

words and their meaning, 

thoughts about their origin,      

visual material such as photo-

graphs, stories that involve the 

use of English.  

Anna and Petros will curate 

all entries and produce an online 

Grenglish dictionary as well as a 

print dictionary, a permanent 

record for generations to come. 

For further information please 

email Anna Charalambidou 

A.Charalambidou@mdx.ac.uk 

or Petros Karatsareas P.Karat-

sareas@westminster.ac.uk

THE GRƐNGLISH PROJECT -  

Calling all Greek Cypriots in the UK!

T
he annual Palmers Green 

Shopping Carnival takes 

place this Saturday 15th 

June 2019 between 11am - 4pm, 

at Hazelwood Lane, Palmers 

Green, N13. 

Present at the opening cere-

mony will be the Mayor of        

Enfield - Cllr Kate Anolue,      

Deputy Mayor Cllr Sabri Ozay-

din, the Young Mayor - Okan 

Gurhan, the Young Deputy 

Mayor - Chistevie Ngoma, and 

Bambos Charalambous MP. 

There will be performances from 

the Hazelwood School Choir,     

Enfield Blaze Cheerleaders, 

Zumba, lvaylo Lubopitko Bulgar-

ian Dancing and Singing, Zim-

merettes Dancers, Greek music 

(Costas Oskis) and dancing,        

Hazelwood School Greek Dan-

cers, Hornsey Ataturk Turkish 

Dancers, Belly Dancing (Saman-

tha) and Polish Dancers. 

Other entertainment acts in 

the Hazelwood Lane area are 

Punch & Judy, Circus Workshop 

Act, Caricaturist, Sea Cadets 

and fairground rides. There will 

also be stilt walkers, drummers, 

a clown, face painting and henna. 

Stalls in Hazelwood Lane       

include ‘Essential NRG Holistic 

Therapies’ - aromatherapy hand 

massages etc, ‘All your Party 

Needs’ - Sweets, Popcorn and 

Fruit Kebabs, ‘Time for Change 

Kids’ - slime making, ‘Jaramillo 

Café’ - Coffee and Coffee Beans, 

‘The Cake Box London’ - sweet 

and savoury Greek pastries,   

‘All Catering Services’ – table-

ware, BBQ - 'Souvlaki Pro', 

Sweet pastry and 'Anastasia 

Lodge and Autumn Gardens' - 

Care Homes advice. 

A treasure hunt will take 

place with a top prize of a £50 

voucher up for grabs. Simply 

match the treasure box numbers 

to the 15 shops participating 

along Green Lanes and Aldermans 

Hill. 15 Runners up will win a 

gift!

Palmers Green Shopping Carnival 
takes place this Saturday 15 June



Robert Pattinson is officially  

‘The Batman’ 

Warner Bros. Pictures has confirmed that Robert Pattinson is 

playing Batman.  
The 33-year-old Twilight actor has signed a deal to play       

Bruce Wayne / the Caped Crusader in The Batman, set to be 

directed by Matt Reeves. 

The Batman will mark the first standalone Batman film        

since Christopher Nolan's Dark Knight trilogy, starring Christian 

Bale.  

With his role of Batman, Pattinson will also be following in the 

footsteps of several other actors who played the part on the        

big screen, notably the late Adam West, Michael Keaton,          

Val Kilmer, George Clooney, and most recently, Ben Affleck, 

who was initially supposed to direct and star in the new movie 

but later quit the project. 

The movie is set to be released in cinemas in June 2021.     

Pre-production on the film is expected to start this summer. 

While Pattinson is known best for his role of heartthrob         

vampire Edward Cullen in the Twilight films, he has       

recently been praised for his performance in the new film           

The Lighthouse and was nominated in for a 2018 Film         

Independent Spirit Award for his part in Good Time. 

The new single from London-

born Cypriot Kyriacos Georgiou 

has just been released by Icon 

Music. 

Titled Pou Na To Fantasto, the 

powerful pop track has been 

written and composed by Lefteris 

Kintatos and is set to be one of 

this year’s summer anthems!  

You can view the video clip at 

https://youtu.be/ogriXBrcG1w 

Kyriacos has just returned from 

Montreal, Canada where he was 

invited to perform at a charity  

gala for children with autism. He 

was such a hit with the Greek 

community there that he has 

promised to return in the new 

year.  

Kyriacos now joins Natasa 

Theodoridou and Stan on a 

summer tour around Greece and 

Cyprus – follow @KyriacosOfficial 

on social media for updates.

Pou Na To Fantasto - the new single 

from Kyriacos Georgiou
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Andrea Georgiou 

Jennifer Aniston 

says she’s up for 

a Friends reunion 
 

Jennifer Aniston has spoken   

out on the chances of a Friends       
 reunion – and it’s one of the most 

positive updates in a long while! 

The iconic sitcom aired its last 

episode in 2004, and the chances 

of the show’s return have seem. 

In March this year, co-creator 

Marta Kauffman said that a            

reunion would only “disappoint” 

fans – with her comments com-

ing after the show’s arrival on 

Netflix proved extremely popular. 

But in a new interview with   

Ellen, Aniston has refused to rule 

out the prospect of the show’s full 

return. 

“Ohhhkay. Why not? You know 
what, because, listen, I told you 

this,” she said. 

“I would do it… The girls would 
do it. And the boys would do it, 
I’m sure. Listen. Anything could 
happen.” 

Her comments are a marked 

contrast to those of Lisa Kudrow – 

who has previously described the 

prospect of a reunion as “sad”. 
Kudrow, who played Phoebe 

Buffay, said: “That was about 
people in their twenties, thirties. 
The show isn’t about people in 
their forties, fifties. And if we have 
the same problems, that’s just 
sad.” 

David Schwimmer also           

previously admitted: “Look, the 
thing is, I just don’t know if I want 
to see all of us with crutches 
(and) walkers. I doubt it, I really 
doubt it. But thank you for asking, 
and moving on!”



Goalkeeper Jasper Cillessen with 

a shot from the edge of the area 

on the hour for his fourth inter-

national goal in 17 appearances. 

Portugal had only 45 percent of 

possession but were more dan-

gerous throughout as they added 

another trophy to the Euro 2016 

title they won three years ago with 

a 1-0 win against hosts France, 

also under coach Fernando San-

tos. 

Portugal extended their un-

beaten record to 10 matches since 

losing to Uruguay at the last World 

Cup. They have lost only two out 

of 38 competitive matches since 

Santos took charge just under five 

years ago. 

Ronaldo, whose hat-trick 

against Switzerland on Wednes-

day took Portugal into the final, 

had one effort on goal in the first 

half when he picked up the ball 

on the left, cut inside and fizzed a 

low shot which Cillessen did well 

to hold. 

With the volume rising at the 

Estadio do Dragao, Portugal broke 

the deadlock on the hour through 

Guedes although Cillessen might 

have expected to save the shot. 

England defensive errors prove 

costly against Netherlands 

England hopes of a first trophy 

in 53 years went up in smoke in 

calamitous fashion as dreadful de-

fending allowed Holland to seal a 

3-1 extra-time victory and pro-

gress to the inaugural Nations 

League final. 

Marcus Rashford’s first-half 

penalty was cancelled out by Mat-

thijs De Ligt, but substitute Jesse 

Lingard sent England fans wild by 

coolly slotting home in the 83rd 

minute – a goal that only fleetingly 

had the country in dreamland. 

The defender lost De Ligt for 

Holland’s leveller and then 

watched as Kyle Walker turned 

into his own net under pressure 

from Quincy Promes having inex-

plicably given away the ball. 

The heartbreak did not stop 

there as Ross Barkley became the 

latest to overplay at the back, with 

his poor touch lapped up by Mem-

phis Depay who squared for 

Promes to score. 

England  beat Swizerland on 

penalties after drawing 0-0 after 

full time for a third-place.

One of the teams from community 

football club Omonia Youth FC, 

last Saturday took part in the 5km 

Pretty Muddy Race at Trent Park 

and raised an amazing £1900 for 

Cancer Research. 

Team manager of the Under 13 

Silver, Adam Demetri, was rightly 

proud of the effort of his players, 

parents / carers and friends of the 

team, especially as they smashed 

their original target of £500 to 

raise. 

The group also bumped into 

former Arsenal manager Arsene 

Wenger and having him praising 

the young footballers of Omonia 

Youth and giving them all a hand-

shake was another highlight of the 

day. 

Adam has pledged that the 

‘Race for Life’ will now become a 

regular team activity for his team 

and has urged the clubs other 

teams to join for them 10km chal-

lenge next year. 
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Cypriot Golf Society Challenge Shield

UK Cypriots win Cup with the help of football 

legend Robert Pires

PIA Financial group won the Oc-

tane capital cup which is a charity 

event organised by Octane capital 

at Wembley .Representing the 

team were Demi Shiamishis, Andy 

Charalambous, Andy Nicolaou, 

Prod Theori, Robert Pires, George 

Constant, Dean Zenios, Yosef 

Brownson, Andy Chrysostomou. 

Star of the show was the former 

Arsenal and France World Cup in-

ternational star Robert Pires. 

The team  played 5 games to 

qualify to the quarter final . They 

won all their games and won the 

final 3-2 versus  De Villiers sur-

veyors . PIA are also sponsors of 

Omonia youth FC

Cyprus Rugby 

In the Sevens  Rugby Europe 

Conference Cup in Belgrade. 

Cyprus finished 9th place, 

out of 16 teams beating 

Liechtenstein, Slovenia, Ser-

bia, Austria and a draw with 

Finland.. The overall winners 

of the Cup were Hungary 

who are promoted to the Tro-

phy series which is the next 

tier up.

Omonia Youth FC Under 13 Silver 

raise £1900 for charity

Portugal beat Netherlands to win 

Nations League title

The Challenge Shield was held re-

cently at The Belfry Golf Club. The 

event was sponsored by the Captains 

cousin, Aki Toumazos of Sikka Res-

taurant in East Finchley. 

The Belfry is a prestigious golf club 

having hosted the Ryder Cup in 1985, 

1989, 1993 and 2001. 

A full house of 48 members made 

the 2 hour journey towards Birming-

ham to compete on the championship 

Brabazon Golf Course (ranked in the 

top 100 in UK and Ireland). The con-

ditions were perfect for golf, sunny and 

not too windy, and Captain George 

Vavs Georgiou has so far been 

blessed with perfect weather on all the 

CGS events. 

The winner was young Michael Ky-

riakou playing off a 4 handicap with 

and impressive 36 points. Runner up 

was Andy Georgiou playing off 10 with 

32 points, and in third place, Bako Ka-

rantoni playing off 8 with 31 points. The 

difficulty of the course was reflected in 

the lower handicappers winning the 

day. Best Gross Score went to Michael 

Kyriakou with 76. Best Senior was won 

by Chris Georgiou with 31 points. Nea-

rest to the Pin was Chris Georgiou, 

Best Team was Michael Kyriakou, Liam 

McKiernan, Savva Savva and Michael 

Tryphonides. Booby Prize was 

achieved by Louis Tsioupra. George Vavs Georgiou and Aki Toumazos

Michael Kyriakou



Michael Yiakoumi
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UK Cypriots make a noise in Glasgow
Scotland sealed a dramatic late 
2-1 victory over Cyprus after 
Oliver Burke showed the coun-
try there is a player in there after 
all. His composed winner en-
sured Steve Clarke enjoyed a 
winning start to his reign – but 
it wasn’t all straight forward. 
Hundreds of Cypriot fans were 

at the game mainly UK Cypriots 
from London, Birmingham, 
Manchester and Glasgow itself. 
A slow start might have been 
expected after Clarke only had 
one week to work with the 
players ahead of their Euro 
2020 qualifiers. Cyprus put in a 
solid performance and looked 

very well organised and their 
goalkeeper Urko Pardo out-
standing. They  had two debu-
tants in Michael Ioannou and 
Ioanni Kosti. They had two good 
chances earlier on through 
George Efrem and Pieros Sote-
riou. After Scotland scored their 
opening goal Anthony Georgiou 

came off the bench in the 60th 
minute to give Cyprus added 
bite up front. 
But Scotland came out with re-
newed vigour in the second 
period, looking much sharper 
than in the first half and the 
game began to open up, with 
Cyprus trying to do more than 

just defend. It looked like it 
would be something special re-
quired to break the deadlock, 
and captain Robertson duly 
obliged, sending in a thunder-
ous shot after the hour mark 
giving the keeper no chance. 
But as it came closer to full-
time, Ioannis Kousoulos was 

left free in the box to head home 
and scored what looked like a 
late equaliser and Cyprus 
seemed contented and happy 
with a draw, but Burke saved 
the day for Scotland after hitting 
the post first from Ryan Fraser’s 
cross, before tapping it into an 
empty net. 

Cyprus Captain George Efrem and Michael Yiakoum
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Η σύζυγος Πολυξένη, κόρες: Κούλλα και Αντρούλλα, 

εγγόνια: Georgio, Yianni, Xenia, Kristopher, 

γαμπροί: Κυριάκος και Αντρέας και λοιποί συγγενείς.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 16.06.2019, στην Εκκλησία της Παναγίας, 

Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB, το 2ον ετήσιο μνημόσυνο τoυ 

πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας συζύγου, πατέρα και παππού 

Γιαννάκη Αντωνίου 

(Άγιο Λουκά Αμμοχώστου) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν.

Dad, remembering you is easy, we do it every day. 

Missing you is the heartache that never goes away...

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Μιχάλης Σταύρου 
(από τον Άγιο Επίκτητο Κερύνειας)  

Απεβίωσε την Παρασκευή 07.06.2019, ο Μιχάλης Σταύρου 

σε ηλικία 78 ετών. 

Ο εκλιπών ήρθε στην Αγγλία το 1960. 

Αφήνει τη σύζυγό του Ελένη (Έλλη) από το Καζάφανι, 

2 κόρες: Ειρήνη και Σταυρούλλα, 

4 αδέλφια: Αντρέα, Νίκο, Δέσπω και Έλλη, αδελφότεκνα, 

συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Πέμπτη 20.06.2019 και ώρα 10.00πμ 

από την Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, 

Wightman Road, London N8 0LY 

και η ταφή στο κοιμητήριο του Edmonton, 

Church Street, London N9 9HP. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές 

για φιλανθρωπικούς σκοπούς. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο χολ της Εκκλησίας 

Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή. 

Τηλ. οικείων: 07958 677 188 / 07889 100 438

Μη ανακύψαντες ακόμη από το βαρύ πλήγμα του θανάτου της πολυαγαπημένης 

και αξέχαστής μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας 

Άννας Κλεόπα 

θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι παρευρέθηκαν στην κηδεία, 

έκαναν εισφορές για το North London Hospice, ανήλθαν στο ποσό 

των £3,100, κατέθεσαν στεφάνια, 

απέστειλαν συλλυπητήρια μηνύματα ή συμμετείχαν 

με οποιονδήποτε άλλον τρόπο στο βαρύ μας πένθος. 

Ο σύζυγος Μίκης, παιδιά: Τάσος, Δημητράκης και Μάριος, 

νύφες: Μαρία, Λυδία και Νίκη, εγγόνια: Μίκης-αρραβωνιαστικιά 

Federica, Άντρια-σύζυγος Αλέξης, Γεωργία, Μιχάλης, Γεωργία, 

Μιχάλης, αδέλφια, αδελφότεκνα και λοιποί συγγενείς.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Άννα Κλεόπα
(Τρίκωμο)
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† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Tελούμε την προσεχή Κυριακή 16.06.2019, στην Εκκλησία 

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

το 40ήμερο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και αξέχαστού 

μας συζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού 

Μιχαλάκη Γεωργίου 

(Τρούλλους) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του 

όπως παρευρεθούν. 

Η οικογένεια του. 

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι παρευρέθηκαν 

στην κηδεία, έκαναν εισφορές για το North London 

Hospice, κατέθεσαν στεφάνια, απέστειλαν συλλυπητή-

ρια μηνύματα ή συμμετείχαν με οποιονδήποτε άλλον 

τρόπο στο βαρύ μας πένθος.

† MEMORIAL SERVICE
The 40 day memorial service for our beloved and dearly 

missed husband, father, grandfather and brother 

Michael Georgiou 
(from Troullous) 

will take place on Sunday 16.06.2019 

at the Greek Orthodox Church of St. Mary, 

Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB. 

Relatives and friends are invited to attend. 
 

His family. 

We would like to thank all those who attended the funeral 

service, made donations for the North London Hospice, 

sent all the lovely flowers, their condolences or 

participated in any other way to our deep grief.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Μη ανακύψαντες ακόμη από το βαρύ πλήγμα 

του θανάτου του πολυαγαπημένου και αξέχα-

στού μας συζύγου, πατέρα, παππού και 

αδελφού 

Χριστόδουλου Χατζηπαπά 

(Τριμίκλινη) 

θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι παρευ-

ρέθηκαν στην κηδεία, έκαναν εισφορές για 

Children with Cancer Charity  (Reg. No. 298405), 

κατέθεσαν στεφάνια, απέστειλαν συλλυπητήρια 

μηνύματα ή συμμετείχαν με οποιονδήποτε άλλον 

τρόπο στο βαρύ μας πένθος. 

H σύζυγος Παρασκευούλλα, παιδιά, εγγόνια, 

           αδέλφια και λοιποί συγγενείς.

Απεβίωσε την Παρασκευή 24.05.2019, σε ηλικία 80 ετών. 

Αφήνει τον σύζυγό της Στομή (Χρυσοστομή) Κοριτσά 

από το Πατρίκι, 3 κόρες: Σούλλα, Αντρούλλα, Μαρία, 

6 εγγόνια: Ιωάννα, Χρυσόστομο, Σοφία, Χριστιάνα, 

Αλέξανδρο, Ελεάνα, 3 δισέγγονα, 5 αδέλφια: Κυριακού, 

Πιερή, Αντρίκκο, Παναγιώτη και Ντίνο, συγγενείς και 

φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει τη Δευτέρα 17.06.2019 και ώρα 

12.00 το μεσημέρι από την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, 

Borough Road, Kingston-upon-Thames, Surrey KT2 6BD 

και η ταφή στο Sutton Cemetery, Alcorn Close, off 

Oldfields Road (A217), Sutton, Surrey SM3 9PX. 

Τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο Goals Sutton, 656 London 

Road, North Cheam, Surrey SM3 9BY. 

Τηλ. οικείων:020 83307668

† AΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Γιαννούλλα Κοριτσά
(Το γένος Νικολή Πιερέττη από το Τρίκωμο)
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† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 16.06.2019, στην Εκκλησία του Απoστόλου 

Βαρνάβα, Finsbury Road, Wood Green, London N22 8PA, το 2ον ετήσιο 

μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας πατέρα και παππού 

Συμεών Αντωνίου (Κώμα του Γιαλού) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Τα παιδιά του: Χριστάκης, Κωνσταντίνα, Αναστασία, Αντρούλλα και 

Γεωργία, εγγόνια, δισέγγονα, νύφη, γαμπροί και λοιποί συγγενείς.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 16.06.2019, στην Εκκλησία Αγίου Ιωάννη 

του Βαπτιστή, Wightman Road, London N8 0LY, το 6μηνο μνημόσυνο της 

πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας 

Αντρικκούς (Ιωάννου) Παπακυριακού 
(Κώμη Κεπίρ) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Ο σύζυγος Αντρέας, υιός Άγγελος, εγγόνια, αδέλφια και συγγενείς.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Γεωργία Μελετίου 
(Λούλλα του Αχιλλέα από τη Βοκολίδα)  

Απεβίωσε την Πέμπτη 30.05.2019, η Γεωργία Μελετίου σε 

ηλικία 88 ετών. 

Αφήνει τον υιό της Αντρέα, 9 αδέλφια, συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει την Πέμπτη 20.06.2019 και ώρα 

11.00πμ από την Εκκλησία των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και 

Δαμιανού, 1 Gordon House Road, London NW5 1NL και η 

ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο χολ της Εκκλησίας. 

Λουλούδια ή εισφορές για το Alzheimer’s Society είναι 

ευπρόσδεκτα. 

Τηλ. οικείων: 07949 534 621

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Georgia Meletiou 
(Loulla tou Achillea from Vokolida)  

Passed away on Thursday 30.05.2019 at the age of 88. 

She leaves her son Andreas, 9 siblings, relatives and 

friends. 

The funeral will take place on Thursday 20.06.2019 at 

11.00am at the Greek Orthodox Church of St. Cosmas 

& St. Damien, 1 Gordon House Road, London NW5 

1NL and the burial at New Southgate Cemetery. 

The wake will take place at the Church hall. 

Flowers or donations for the Alzheimer’s Society are 

welcome. 

Tel: 07949 534 621

Απεβίωσε την Κυριακή 19.05.2019, η Eirini 

(Tanya) Christeli σε ηλικία 73 ετών. 

Αφήνει τον σύντροφο της Μιχάλη Σοφοκλέους 

Ρούσβελτ, συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει την Πέμπτη 20.06.2019 

και ώρα 1.00μμ από την Εκκλησία Αγίου 

Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, 

London N8 0LY και η ταφή στο κοιμητήριο του 

Islington & St. Pancras , 278 High Road, East 

Finchley N2 9AG. 

Η παρηγοριά θα δοθεί μόνο στο κοιμητήριο.

† AΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Eirini (Tanya) Christeli
(από την Eλλάδα)

02.07.1946 – 19.05.2019

† MEMORIAL SERVICE

The 40 day memorial service of our beloved 

and dearly missed father and grandfather 

Costas Demosthenous 

Toumazou 
(from Karmi Kyrenia, Cyprus) 

will take place on Sunday 16.06.2019 at the 

Greek Orthodox Church of St Mary, 

Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB. 

Relatives and friends are invited to attend. 

Children: Tasoulla, Mary, Alexandra, Thomas, 

sons-in-law: Spyros, Takis, daughter-in-law 

Susan, grandchildren, great-grandchildren.

† NOTE OF THANKS 

Not having yet recovered from the grief of the 

death of our beloved and unforgettable 

father and grandfather 

Costas Demosthenous 

Toumazou 
(from Karmi Kyrenia, Cyprus) 

we would like to thank all those who attended the 

funeral service, made donations for Syndesmos 

Atomon me Eidikes Anagkes (£1000), sent all 

the lovely flowers, their condolences or 

participated in any other way to our deep grief.
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† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τε λ ο ύ μ ε  τ ο  π ρ ο σ ε χ έ ς  Σ ά β β α τ ο  

1 5 . 0 6 . 2 0 1 9 ,  σ τ η ν  Εκκλησία του 

Αγίου Δημητρίου, Τown Road/Logan 

Road, London N9 0LPL, 40ήμερο μνη-

μόσυνο του πολυαγαπημένου και αξέχα-

στου μας συζύγου, πατέρα, παππού και 

αδελφού Χάρη Μιχάλη Λοϊζίδη και 

καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη 

του όπως παρευρεθούν. 

Η σύζυγος Λουΐζα, παιδιά: Μιχαλάκης 

και Γιάννης, νύφες, εγγόνια, αδελφές, 

κουνιάδα και λοιποί συγγενείς. 

 

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους 

όσοι παρευρέθηκαν στην κηδεία, κα-

τέθεσαν στεφάνια, απέστειλαν συλλυ-

πητήρια μηνύματα ή συμμετείχαν με 

οποιονδήποτε άλλον τρόπο στο βαρύ 

μας πένθος.

Xάρης Μιχάλη Λοΐζίδη
(Λευκωσία)

Η σύζυγος Δήμητρα, παιδιά, εγγόνια και λοιποί συγγενείς.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 16.06.2019, στην Εκκλησία της Παναγίας, 

Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB, το 12ον ετήσιο μνημόσυνο τoυ 

πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας συζύγου, πατέρα και παππού 

Σάββα Γεωργίου 

(Επισκοπή Πάφου) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν.

CONTACT US FOR A 

QUOTE AND 

TO DISCUSS YOUR 

REQUIREMENTS 

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

470 Bowes Road, London N11 1NL

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Αχιλλέας Καραγιάννης 
(από το Άρσος Λεμεσού)  

Απεβίωσε την Τρίτη 04.06.2019, ο Αχιλλέας Καραγιάννης σε ηλικία 

85 ετών. 

Αφήνει 7 παιδιά, 6 εγγόνια, αδέλφια, συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει τη Δευτέρα 24.06.2019 και ώρα 12.30μμ από 

την Εκκλησία των Δώδεκα Αποστόλων, Kentish Lane, Brookmans 

Park, Hatfield, Herts, AL9 6NG και η ταφή στο New Southgate 

Cemetery & Crematorium, Brunswick Park Road, New Southgate, 

London N11 1JJ. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο Ariana Banqueting Suite, North London 

Business Park, Brunswick Park Road, London N11 1GN. 

Γίνεται έκκληση να γίνονται εισφορές για το Μοναστήρι της 

Παναγίας της Καθολικής. Σας ευχαριστούμε.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Achilleas Karayiannis 
(from Arsos Limassol)  

Passed away on Tuesday 04.06.2019 at the age of 85. 

He leaves his 7 children, 6 grandchildren, brothers, sisters, relatives 

and friends. 

The funeral will take place on Monday 24.06.2019 at 12.30pm at 

the Greek Orthodox Church of The Twelve Apostles, Kentish Lane, 

Brookmans Park, Hatfield, Herts, AL9 6NG and the burial at New 

Southgate Cemetery & Crematorium, Brunswick Park Road, New 

Southgate, London N11 1JJ. 

The wake will take place at Ariana Banqueting Suite, North London 

Business Park, Brunswick Park Road, London N11 1GN. 

A gift donation box, for Panayia Catholiki Monastery, would be 

greatly appreciated. Thank you for your support.«Πάντα θα είσαι στην καρδιά μας»

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 16.06.2019, στην Εκκλησία της Παναγίας, 

Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB, το 3μηνο μνημόσυνο της 

πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας μητέρας και γιαγιάς 

Μαρίας Χριστοφόρου (Κάτω Δρυ) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Παιδιά, εγγόνια, δισέγγονα, τρισέγγονα και λοιποί συγγενείς.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 16.06.2019, στην Εκκλησία των Δώδεκα 

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

8ον ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας πατέρα και 

παππού 

Αντρέα Χαρή Μαυρή (Κοντέα) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Παιδιά: Χριστίνα, Αναστάσης, Μάρω, εγγόνια και λοιποί συγγενείς.

Not having yet recovered from the grief of the death 

of our beloved and unforgettable husband, 

father and grandfather 

Kyriacos Spyrou (Spyri) 
(from Vatili) 

we would like to thank all those who attended 

the funeral service, made donations for the 

North London Hospice, sent all the lovely flowers, 

their condolences or participated in any other way 

to our deep grief. 

 

His wife Yianoulla, sons: Dino, Aki and Alex, 

daughters-in-law: Dora and Elena, 

grandchildren: Mikaela and Zac.

† NOTE OF THANKS
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Exhibitors 2019

Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος στο περίπτερο του οινοποιείου «Οίνου Γη»

Οικογενειακή υπόθεση το περίπτερο 
του «N-Driving School of Motoring»

Μπόλικο κρασί στο περίπτερο του wine tasting

Κώστας Κάδης και Ευριπίδης Ευρυβιάδης 
στο περίπτερο του «Lobby for Cyprus»

O Άντρεας Πάτσαλος καλωσορίζει τον υπουργό 
στο περίπτερο της ΕΚΟ

Περίπτερο Υπουργείου Γεωργίας: Ο κ. Καδής στο «σπίτι» του

Αγνοούμενοι - το μεγαλύτερο δράμα της τραγωδίας του 1974 Το Thalassaemia Society ευαισθητοποιεί την παροικία 

Ομαδική φωτογραφία από τη θερμή υποδοχή του υπουργού από τα παιδιά της ΝΕΠΟΜΑΚ που έδωσαν μαζικά το παρών τους

Αναμνηστική φωτογραφία με τη μασκότ 
της «Γιορτής του Κρασιού»

Δώρα για όλες τις περιστάσεις στο «Gifted by Demi» Ο υπουργός δίνει συνέντευξη στο LGR

Το «Made in Cyprus» ακόμη μια χρονιά στο Business Expo
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Exhibitors 2019

Απ’όλα έχει το «πανέρι» στο περίπτερο του DNI O Gary Kousoulos στο περίπτερο του Bevelini Τα κορίτσια του CYTA UK

Σημαντική η παρουσία του Εμπορικού Κέντρου Λονδίνου Η νεολαία της ΝΕΠΟΜΑΚ ποζάρει στο φακό του Αλέξιου
Tasos Record Collection με μια μεγάλη ποικιλία 
παλιών επιτυχιών του ελληνικού πενταγράμμου 

Όλα τα παιδιά μαζί... LGR και Hellenic TV Ο P. David Interior, τώρα στην εξυπηρέτηση της παροικίας

Η τελευταία λέξη της μόδας στο περίπτερο 
του Κυριάκου Λοΐζου

Όλο χαμόγελα στο περίπτερο «Gift for Kids» Tattoos for Fun εν δράσει

Μπόλικο κρασί και ποικιλία στο περίπτερο του CYWINEFEST Ο ζαχαρένιος κόσμος του K’s Party Εύγεστα, ζεστά σάντουιτς στο καφενείο του Λαϊκού
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