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Ο λαός επιβράβευσε
τη συνέπεια του ΑΚΕΛ
ΜΗΝΥΜΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΤΕΙΛΑΝ ΟΙ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ (σελ 7)
ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΕ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ

Προς νέο δημοψήφισμα;

Πέπλο μυστηρίου

Οριστικά εκλογές

Τη στήριξη του σε πιθανή απόφαση για νέο δημοψήφισμα σε
σχέση με το Brexit φέρεται να δίνει
πλέον ο ηγέτης της αξιωματικής
αντιπολίτευσης Τζ. Κόρμπιν...

Μετά το πρώτο σοκ για το θάνατο πεντάμηνου βρέφους
στην Κύπρο, το φως της δημοσιότητας βλέπουν πληροφορίες για τους γονείς του...

Την 7η Ιουλίου ως ημερομηνία
διεξαγωγής των πρόωρων εθνικών εκλογών στην Ελλάδα, επιβεβαίωσε ο Έλληνας Κυβερνητικός Εκπρόσωπος...

Σελ 5

Σελ 8

Σελ 7

Κύπριος του Λονδίνου
στη φυλακή για σεξουαλική
παρενόχληση ανηλίκων
σελ 4

Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Lee Valley
για το Cypriot Wine Festival 2019!
Ειδικό ένθετο στις σελ 19 έως 46
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ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗΚΕ ΣΕ 14 ΧΡΟΝΙΑ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΓΙΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

ΚΙ’ ΟΜΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΜΑ...

ΠΑΡΟΥΣΑ Η ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Υπόθεση-σοκ με δράστη
Κύπριο του Λονδίνου

Η μεγάλη κρίση
του χαλλουμιού
στη Βρετανία

Όλα κύλησαν ομαλά
με τις κάλπες
στο Ηνωμένο Βασίλειο

Μεγάλα προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στη
Βρετανία από την αυξημένη ζήτηση και ταυτόχρονα
μεγάλη έλλειψη χαλλουμιού που παρουσιάζεται
στην αγορά, με τις υπεραγορές να ανεβάζουν τις τιμές.
Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, οι υπεραγορές έχουν αυξήσει μέχρι και 15 σεντ την τιμή στο
αγαπημένο κυπριακό έδεσμα, ενώ οι υπεραγορές
Aldi έχουν βάλει περιορισμό δύο τεμαχίων ανά πελάτη. Πιο συγκεκριμένα, οι αλυσίδες Essential Waitrose και Sainsbury έχουν αυξήσει τις τιμές από 3
εώς 10 σεντ της λίρας στις συσκευασίες τους. Οι
υπεραγορές Morrisons έχουν αυξήσει την τιμή κατά
15 σεντ της λίρας.
Η βρετανική εφημερίδα Daily Mail, αναφέρει ότι
οι βρετανοί καταναλώνουν 12,000 τόνους χαλλούμι
το χρόνο, εκ των οποίων το 43% εισάγεται από την
Κύπρο. Αναφέρει επίσης δεν είναι μόνο στη Βρετανία που υπάρχει αυξημένη ζήτηση αλλά σε όλη την
Ευρώπη και την Κίνα.

Ομαλά κύλησε η διαδικασία ψηφοφορίας των Κυπρίων που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε
σχέση με τη διαδικασία ψηφοφορίας για την εκλογή
των 6 Κύπριων ευρωβουλευτών.
Η καταμέτρηση την ψηφοδελτίων έγινε επί τόπου
στα εκλογικά κέντρα που λειτούργησαν σε Λονδίνο,
Μπέρμιγχαμ, Μάντσεστερ, Λιντς, Μπρίστολ και Γλασκόβη.
Συνολικά, στο Ηνωμένο Βασιλείο είχαν εγγραφεί
2.117 ψηφοφόροι. Οι περισσότεροι στο Λονδίνο.
Στα δύο εκλογικά κέντρα που στήθηκαν στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο στο Wood Green του βορείου Λονδίνου ήταν εγγεγραμένα 786 άτομα και
στο εκλογικό κέντρο της Υπάτης Αρμοστείας 669.
Επιπλέον, στο Μπέρμιγχαμ 222 ψηφοφόροι, 177
στο Μάντσεστερ, 97 στο Λιντς, 85 στο Μπρίστολ και
στη Γλασκώβη 81.Η εκλογική διαδικασία κύλησε χωρίς παρατράγουδα και η προσέλευση των ψηφοφόρων αυξήθηκε από το μεσημέρι και μετά. Ενδεικτικά,
στο ένα από τα δύο εκλογικά κέντρα του Κυπριακού
Κοινοτικού Κέντρου στο βόρειο Λονδίνο, όπου ήταν
εγγεγραμμένος ο μεγαλύτερος αριθμός ψηφοφόρων,
η προσέλευση ανήλθε περίπου στο 80%.

Σοκ στην κυπριακή παροικία του Λονδίνου, μετά
την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων
από Κύπριο της Αγγλίας, ο οποίος καταδικάστηκε
σε 14 χρόνια φυλάκισης.
Πρόκειται για τον Demostheni Philippou, κάτοικο
Winchmore Hill, ο οποίος καταδικάστηκε στις 17
Μαΐου από το Wood Green Crown Court.
Σύμφωνα με καλά διασταυρωμένες πληροφορίες
της «Παροικιακης», τα ειδεχθή αδικήματα, είχαν διαπραχθεί μεταξύ των ετών 1966 και 1985, με θύματα
ένα κοριτσάκι και ένα αγοράκι κάτω των 14 ετών.
Στην πρώτη υπόθεση που αφορά το κοριτσάκι, ο
δράστης καταδικάστηκε για έξι σοβαρές κατηγορίες
που διαπράχθηκαν κατά τα έτη 1966 - 1976.
Στην δεύτερη υπόθεση που αφορά το αγοράκι, ο
Κύπριος του Λονδίνου βρέθηκε ένοχος σε 4 κατηγορίες. Τα αδικήματα με θύμα το ανήλικο αγοράκι,
διαπράχθηκαν σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε ενόρκως στο δικαστήριο ο εξεταστής της υπόθεσης κατά
τα έτη 1978 - 1985.
Τα θύματα, ενήλικες πιά, κατέθεσαν με δάκρυα
στα μάτια τα όσα βίωσαν στα χέρια του αρρωστημένου θύτη τους, ζητώντας την παραδειγματική του

τιμωρία.
Ο δράστης, σχεδόν 80 χρόνων σήμερα αφού γεννήθηκε το 1940, αναμένεται να εκτίσει ένα μεγάλο
μέρος της ποινής σε φυλακές της Αγγλίας.
Η είδηση της καταδίκης του ηλικιωμένου, προκάλεσε το συγκλονισμό της παροικίας μας, αφού, μέχρι
τη σύλληψη και την καταδίκη του, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί το μεγάλο, αρρωστημένο μυστικό που κουβαλούσε τόσο ο ίδιος, όσο και τα θύματά του, που έχουν σιτγματιστεί ανεπανόρθωτα
από τις αποτρόπαιες πράξεις του.
Το γεγονός πάντως, ότι η υπόθεση έφτασε στο δικαστήριο και μάλιστα οδήγησε σε καταδίκη του δράστη πολλά χρόνια μετά τη διάπραξη των αδικημάτων,
δημιουργεί νομικό προηγούμενο για παρόμοιες υποθέσεις, ενώ, ταυτόχρονα δίνει θάρρος σε όσους
έχουν πέσει θύματα παρόμοιων, αρρωστημένων
εγκλημάτων να βρουν το κουράγιο και να μιλήσουν
έστω κι’ αν έχουν περάσει πολλές δεκαετίες από τη
διάπραξή τους.
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Έφθασε η ώρα οδυνηρών αποφάσεων
Το πρωί της Δευτέρας, με την ευκαιρία της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων για τις ευρωεκλογές
στη Βρετανία, ο ηγέτης των Εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν δήλωσε πως «οι εκλογές αυτές μετατράπηκαν
σε ένα δεύτερο, έμμεσο, δημοψήφισμα» και ανακοίνωσε πως εντός των προσεχών ημερών θα ξεκινήσουν οι συνομιλίες μεταξύ των κομμάτων και των
κινημάτων, καθώς και οι εκτιμήσεις για τα αποτελέσματα σε αμφότερες τις πλευρές αναφορικά με το
Brexit.
Αλλά, εάν πραγματικά οι ευρωεκλογές αποτελούν
ένα δεύτερο δημοψήφισμα για το Brexit, ποια θα
αποτολμούσαμε να πούμε πως είναι τα αποτελέσματά του; Σύμφωνα με την ανάλυση του συνόλου
των αποτελεσμάτων, το στρατόπεδο της παραμονής
στην ΕΕ (Remain) θα κέρδιζε τους οπαδούς της
εξόδου.
Όλα τα κόμματα στη Βρετανία έχουν διατυπώσει
σαφείς θέσεις περί της εξόδου, ή της παραμονής,
με την εξαίρεση των Συντηρητικών και των Εργατικών, που αντιμετώπισαν το ζήτημα με πιο συγκαταβατικές θέσεις και με πνεύμα συμβιβαστικό. Οι μεν
Τόρις συνάρτησαν τη συμφωνία για την έξοδο με
την παραίτηση της Τερέζας Μέι από την πρωθυπουργία, ενώ το Εργατικό Κόμμα τάχθηκε υπέρ ενός
πιο ελαστικού Brexit, που θα διατηρούσε τη Βρετανία
σε μία στενή σχέση με την ενιαία αγορά της ΕΕ.
Με δεδομένες τις θέσεις αυτές-αλλά και διατηρώντας την κύρια υπόθεση πως η πλειονότητα των
ψηφοφόρων των Εργατικών επιθυμούν την παραμονή κι αντίστοιχα οι περισσότεροι Τόρις θέλουν το
Brexit-η ποιοτική ανάλυση της ψήφου για τις ευρωε-

κλογές δείχνει πως η πλάστιγγα γέρνει υπέρ της
παραμονής, είτε αθροίσουμε σε αυτή και τα δύο
αυτά μεγάλα κόμματα, είτε όχι.
Σε περίπτωση, που οι ευρωεκλογές είχαν οργα-

νωθεί με βάση την επιλογή ανάμεσα σε ένα «ναι»,
ή ένα «όχι» για το Brexit, το ισοζύγιο θα ήταν: REMAIN 55,3% και BREXIT 44,7%. Κοντολογίς, μία
διαφορά σχεδόν 10 μονάδων. Αριθμητικά, το στρατόπεδο της παραμονής έλαβε 9,3 εκατ. ψήφους,
ενώ το Brexit συγκέντρωσε 7 εκατ. ψήφους.
Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων Τζον Μπέρκοου δήλωσε ότι σχεδιάζει να
παραμείνει στην θέση του, παρά τις προσδοκίες
που είχαν δημιουργηθεί για αποχώρησή του, σε μία

κίνηση που θα εξοργίσει τους σκληροπυρηνικούς
του Brexit που θεωρούν ότι επιδιώκει να παρεμποδίσει μία αποχώρηση χωρίς συμφωνία.
Ο πρόεδρος της Βουλής δήλωσε στην εφημερίδα
Guardian ότι δεν είναι «λογικό να εγκαταλείψει την
έδρα» την στιγμή που η Βουλή βρίσκεται αντιμέτωπη
με τόσο σημαντικά θέματα και, καθώς υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία ότι οι επικεφαλής της κούρσας
για την ηγεσία των Τόρις θέλουν ένα Brexit χωρίς
συμφωνία, προειδοποίησε τους υποψήφιους να μην
επιχειρήσουν να επιβάλουν τέτοια έκβαση χωρίς την
άδεια των βουλευτών.
Η παραίτηση της Μέι
Η πρωθυπουργός της Βρετανίας Τερέζα Μέι, έχοντας πληγεί από την ατέρμονη σπαζοκεφαλιά του
Brexit, το οποίο δεν κατόρθωσε να υλοποιήσει, ανακοίνωσε τη παραίτησή της, ξεσπώντας στο τέλος
της ανακοίνωσής της σε λυγμούς, αφήνοντας σε αυτόν ή σε αυτήν που θα την διαδεχθεί μία χώρα παραλυμένη από τις διαιρέσεις.
Η Τερέζα Μέι διευκρίνισε ότι θα παραιτηθεί από
τα καθήκοντά της ως αρχηγού του Συντηρητικού
Κόμματος - και κατά συνέπεια της πρωθυπουργούστις 7 Ιουνίου, με ανακοίνωση που έκανε έξω από
το κτίριο του αριθμού 11 της Ντάουνινγκ Στριτ, εκφράζοντας «την βαθιά της λύπη που δεν κατάφερε
να υλοποιήσει το Brexit». Η φωνή της έσπασε την
στιγμή που ολοκλήρωνε την σύντομη ανακοίνωσή
της, εκφράζοντας την «αγάπη» της για την χώρα
της και έκρυψε τα δάκρυά της κάνοντας μεταβολή
και κατευθυνόμενη προς την είσοδο του κτιρίου που
στεγάζει το πρωθυπουργικό γραφείο.

Το "φαινόμενο" Φάρατζ έχει
πανικοβάλει τα μεγάλα κόμματα

Ο Νάιτζελ Φάρατζ απαίτησε να του δοθεί ρόλος
στις διαπραγματεύσεις για το Brexit μετά τη σαρωτική νίκη του νεοσυσταθέντος κόμματός του στις ευρωεκλογές και προειδοποίησε ότι σε αντίθετη περίπτωση θα φέρει τα πάνω κάτω στην βρετανική
πολιτική σκηνή, σύμφωνα με τη Metro (28/05).
Ωστόσο, δεν συμφωνούν όλες οι εφημερίδες σε
ό,τι αφορά την ερμηνεία των αποτελεσμάτων των
ευρωεκλογών. Ο Guardian επισημαίνει ότι σε αυτές
τις εκλογές οι φιλοευρωπαϊστές ψηφοφόροι "ανασυντάχθηκαν" και υποστήριξαν τα φιλοευρωπαϊκά
κόμματα με αποτέλεσμα να έχει καταρρεύσει ο ισχυρισμός ότι η πλειοψηφία των Βρετανών επιθυμεί
την έξοδο της χώρας από την ΕΕ με συμφωνία ή
ακόμη και χωρίς συμφωνία. Σύμφωνα με τη Sun, η
εκτίμηση ότι νικητές των ευρωεκλογών είναι οι Remainers δεν ευσταθεί και «είναι για γέλια». Αντίθετα
τα αποτελέσματα, γράφει η Sun, ήταν μια καταδικαστική ετυμηγορία για τη συλλογική ανεπάρκεια των
δύο μεγάλων κομμάτων. Ο ειδικός στις αναλύσεις
εκλογικών αποτελεσμάτων σερ Τζον Κέρτις, με άρθρο του στην Daily Telegraph, υποστηρίζει ότι υπάρχει περιθώριο για διαφορετικές ερμηνείες. Αυτό που
είναι νέο, σημειώνει, είναι ότι οι απόψεις των ψηφοφόρων για το Brexit είναι τόσο «παγιωμένες», ώστε
ένας σημαντικός αριθμός εκλογέων να μη διστάζει
να εγκαταλείψει τα παραδοσιακά κόμματα.

με τον Βύρωνα Καρύδη

Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου

Κόρμπιν: Έτοιμος να υποστηρίξει δεύτερο δημοψήφισμα
H Daily Mirror (29/05) μας ενημερώνει ότι ο Τζέρεμι Κόρμπιν είναι «τώρα έτοιμος» να υποστηρίξει
τη διεξαγωγή ενός δεύτερου δημοψηφίσματος
«εντός των επόμενων ημερών» όπως ανέφεραν
στελέχη του κόμματος. Σύμφωνα με το δημοσίευμα
της εφημερίδας, η απόφαση αυτή «πρέπει να θεωρείται αναπόφευκτη» δεδομένου του αριθμού των
ψηφοφόρων που στις ευρωεκλογές εγκατέλειψαν
το Εργατικό Κόμμα και στήριξαν τους Φιλελεύθερους Δημοκράτες και τους Πράσινους. Το Εργατικό
Κόμμα προτιμά τη διενέργεια εκλογών,
αλλά ο Κόρμπιν δήλωσε μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των ευρωεκλογών και την απώλεια ψήφων για το κόμμα
της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι «η
όποια συμφωνία για το Brexit πρέπει να
τεθεί στην κρίση του λαού».
"Ανταρσία" στο Εργατικό Kόμμα;
Ανώτατα στελέχη του Εργατικού κόμματος έχουν στραφεί κατά του Τζέρεμι Κόρμπιν, σύμφωνα με την Daily Telegraph.
«Ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης
είναι αντιμέτωπος με ανταρσία», γράφει η
εφημερίδα.
Στελέχη του κόμματος, σύμφωνα με τις
πληροφορίες , «δημόσια έχουν προκαλέσει

τον κ. Κόρμπιν να τα διαγράψει από το κόμμα»,
αφού παραδέχθηκαν, όπως ο Άλαστερ Κάμπελ, ότι
ψήφισαν για άλλα κόμματα στις ευρωπαϊκές εκλογές.
Ο βουλευτής του Εργατικού Κόμματος και πρώην
εκπρόσωπος Τύπου του Τόνι Μπλερ, Άλαστερ Κάμπελ, απομακρύνθηκε
από το κόμμα, επειδή ψήφισε τους Φιλελεύθερους
Δημοκράτες στις ευρωεκλογές. Η επιλογή του,

όπως είπε ο ίδιος, είχε στόχο να πιέσει προς την
κατεύθυνση της διεξαγωγής νέου δημοψηφίσματος.
Σύμφωνα με την Daily Telegraph, ο Τζέρεμι Κόρμπιν πρέπει να αποφασίσει εάν θα αποπέμψει από
το κόμμα «όλους όσοι έχουν μιλήσει» ή θα ανατρέψει την απόφαση του για τη διαγραφή του Κάμπελ.
H Daily Mail υπογραμμίζει «τη δυνητικά εκρηκτική παρέμβαση» της Επιτροπής Ισότητας

και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
(EHRC) στην κρίση του αντισημιτισμού που αντιμετωπίζει το Εργατικό κόμμα.
Την Τρίτη, η Επιτροπή Ισότητας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων ξεκίνησε επίσημη έρευνα για το κατά
πόσο το Εργατικό Κόμμα επέδειξε παράνομη διάκριση εναντίον Εβραίων. Το κόμμα ανακοίνωσε ότι
θα συνεργαστεί πλήρως και απέρριψε ισχυρισμούς
για άδικη μεταχείριση καταγγελιών αντισημιτισμού
στους κόλπους του.
«Πρόκειται για μια από τις πλέον επαίσχυντες
ημέρες στην ιστορία του κόμματος», σημειώνει το
δημοσίευμα της Mail.
Την ίδια γνώμη έχουν και πολλές άλλες εφημερίδες. Σύμφωνα με τους Times το Εργατικό Κόμμα
«θα πρέπει να αισθάνεται ντροπή».
Τα περισσότερα άρθρα γνώμης των εφημερίδων
επισημαίνουν την ταχύτητα της απόφασης με την
οποία έγινε η αποπομπή του Κάμπελ σε αντίθεση
με τους αργούς ρυθμούς στην αντιμετώπιση των
ισχυρισμών περί αντισημιτισμού.
Η Daily Mail σημειώνει ότι είναι «ταπεινωτικό»
ένα κόμμα με μεγάλη ιστορία στη μάχη κατά του
φανατισμού «να πέφτει τόσο χαμηλά».
«Για τους μετριοπαθείς υποστηρικτές του κόμματος το πάρτι έχει τελειώσει», γράφει η Sun.
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Πρωτοβουλίες ΑΚΕΛ για επανέναρξη των συνομιλιών
Την εκλογή και σύσταση της νέα κυβέρνησης στην Ελλάδα θα αναμένει το ΑΚΕΛ για
να αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες με στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών, όπως
δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος Άντρος Κυπριανού
μετά από συνάντηση με τον πρώην Πρωθυπουργό της Ελλάδας Κώστα Σημίτη στα
γραφεία του ΑΚΕΛ.
Ερωτηθείς για τις πρωτοβουλίες που προτίθεται να αναλάβει το κόμμα για επανέναρξη
των διαπραγματεύσεων, ο κ. Κυπριανού ανέφερε ότι αυτή η προσπάθεια θα επιβραδυνθεί λίγο από τις εξελίξεις στην Ελλάδα και την προκήρυξη πρόωρων εθνικών εκλογών.
Όπως είπε θα αναμένουν να εκλεγεί η νέα ελληνική κυβέρνηση και να συσταθεί σε σώμα, ώστε
να μπορέσουν να έχουν επαφές τόσο με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη όσο και με την ελληνική κυβέρνηση προτού αναπτύξουν πρωτοβουλίες σε διεθνές επίπεδο. Όταν θα γίνουν αυτές οι συναντήσεις
σε Κύπρο και Ελλάδα, πρόσθεσε, τότε θα μπορεί
να πει πολύ περισσότερα για το ποιες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες θα αναλάβει το ΑΚΕΛ.
Ερωτηθείς κατά πόσο ανησυχεί ότι η Τουρκία
μπορεί να θέσει νέα ζητήματα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ως προέκταση και των τελευταίων προκλήσεων στην κυπριακή Αποκλειστική
Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ), ο κ. Κυπριανού ξεκαθάρισε ότι για επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις
στο Κυπριακό θα πρέπει πρώτα να τερματιστούν
οι τουρκικές προκλήσεις στην ΑΟΖ. Αυτό όπως
είπε «είναι εκ των ων ουκ άνευ».
Συμπλήρωσε ότι το ΑΚΕΛ έχει καθορίσει δύο
στόχους, ο πρώτος από τους οποίους είναι ο τερματισμός των τουρκικών προκλήσεων και ο δεύτερος είναι η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.
«Αν δεν πάμε σε επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, φοβούμενοι τι θα καταθέσει η
τουρκική πλευρά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τότε με μαθηματική ακρίβεια θα
πάμε στην οριστική διχοτόμηση. Και πρέπει να αποφασίσουμε τί θέλουμε», ανέφερε.
Το ΑΚΕΛ, συμπλήρωσε, δεν πρόκειται ποτέ να συμβιβαστεί με τη διχοτόμηση της
Κύπρου, γιατί αυτό θα ήταν καταστροφικό για την Κύπρο και την προοπτική του κυπριακού λαού στο σύνολό του.
Ο κ. Κυπριανού ανέφερε ότι οι ανησυχίες για το τι μπορεί να θέσει η τουρκική πλευρά
στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με πολύ καλή προετοιμασία από την δική μας πλευρά, η οποία θα είναι τεκμηριωμένη και ταμπουρωμένη
πίσω από τις θέσεις που ο ίδιος ο ΓΓ του ΟΗΕ έθεσε στο Κρας Μοντάνα. Όπως είπε,

σε βασικά ζητήματα το πλαίσιο του ΓΓ θωρακίζει την ε/κ πλευρά σε ό,τι αφορά τα
θέματα της ασφάλειας, των εγγυήσεων, κ.α., αλλά και σε ό,τι αφορά την τουρκική απαίτηση για μια ψήφο παντού.
«Εάν αντιθέτως δεν κάνουμε τίποτε φοβούμενοι ότι μπορεί να δυσκολευτούμε στις
διαπραγματεύσεις, το μόνο που θα πετύχουμε είναι να πάμε στην οριστική διχοτόμηση.
Οπότε πρέπει να μετρήσουμε τα θετικά και τα αρνητικά σε κάθε επιλογή», ανέφερε.
Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ καταδίκασε τις δηλώσεις Τατάρ
Ο κ. Κυπριανού καταδίκασε τις δηλώσεις του «πρωθυπουργού» των κατεχομένων
Ερσίν Τατάρ, για λύση δύο κρατών (ρεπορτάζ στην
ίδια σελίδα).
«Για μας δεν τίθεται θέμα συζήτησης ενός τέτοιου
πλαισίου λύσης του Κυπριακού, δεν πρόκειται ποτέ
να αποδεχτούμε να συζητηθεί κάτι τέτοιο και θα
πρέπει και η Τουρκία αλλά και ο λεγόμενος πρωθυπουργός της τουρκοκυπριακής κοινότητας να
κατανοήσουν ότι θα μας βρουν απέναντί τους αν
και εφόσον επιχειρήσουν να εκτροχιάσουν το Κυπριακό από τη συμφωνημένη βάση λύσης», ανέφερε.
Πρόσθεσε ότι το ΑΚΕΛ εξέφραζε ανησυχία τα
προηγούμενα δύο χρόνια ότι το παρατεταμένο
αδιέξοδο θα έδινε χώρο για να υπάρξουν τέτοιες
προσεγγίσεις και τώρα όπως είπε «το βιώνουμε».
Συμπλήρωσε ότι χρειάζεται να επιδειχθεί τέτοια
βούληση από την Κυβέρνηση Αναστασιάδη, η
οποία να καθιστά ανέφικτη μια τέτοια εξέλιξη και
με πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν να υπάρξει
επανάληψη των διαπραγματεύσεων στη συμφωνημένη βάση λύσης του Κυπριακού.
«Μόνο έτσι θα ακυρώσουμε τους όποιους σχεδιασμούς να ξεφύγουμε από το συμφωνημένο πλαίσιο λύσης και να πάμε σε λύση δύο κρατών», ανέφερε.
Συνάντηση με Κ. Σημίτη
Οι δηλώσεις του κ. Κυπριανού έγιναν ύστερα από συνάντηση που είχε με τον πρώην
Πρωθυπουργό της Ελλάδας Κώστα Σημίτη ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο. Ο κ. Κυπριανού ανέφερε ότι ενημέρωσε τον κ. Σημίτη για τις θέσεις του ΑΚΕΛ αναφορικά με το
Κυπριακό και αντάλλαξαν απόψεις γύρω από ευρωπαϊκά θέματα με ιδιαίτερη έμφαση
στο μεταναστευτικό.
Χαρακτήρισε τη συνάντηση παραγωγική και εξαιρετικά χρήσιμη, αφού όπως είπε, ο
κ. Σιμίτης είναι ένας άνθρωπος με πολλές εμπειρίες, γνώσεις και επαφές σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

ειδήσεις σε 2’
Επίθεση σε ΑΚΕΛ και
Νιαζί από πρόεδρο
της ψευδοβουλής
Επίθεση εναντίον του ΑΚΕΛ
εξαπέλυσε ο αντιπρόεδρος
της λεγόμενης «Βουλής» των
κατεχομένων Ζορλού Τορέ.
Θεωρεί ότι το ΑΚΕΛ είναι πιο
επικίνδυνο και από το ΕΛΑΜ,
τον Μακάριο και τον Τάσσο
Παπαδόπουλο.
Όπως δήλωσε, ένας Κύπριος με τουρκικό όνομα, εννοώντας τον Νιαζί Κιλζίλγιουρεκ, καλεί τους Τ/κύπριους
εναντίον της Τουρκίας και της
λεγόμενης «ΤΔΒΚ». Το ΑΚΕΛ,
πρόσθεσε, θέτει σε εφαρμογή
τα καλέσματα του Μακάριου
και του Παπαδόπουλου με
ανατολίτικη πονηριά που θα
οδηγήσει στον εξελληνισμό
της Κύπρου και στοχοποιεί
τους Τ/κύπριους!
Το ΑΚΕΛ και η ΕΟΚΑ, συνέχισε ο Ζορλού Τορέ, προσπαθούν με διαφορετικό
τρόπο να εξαλείψουν τους
Τ/κύπριους, τους οποίους καλεί να επαγρυπνούν.

ΜΟΕ: Αξιολόγηση της
εργασίας για την
κινητή τηλεφωνία
έγινε στα κατεχόμενα

ΑΡΧΙΣΑΝ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΛΥΣΗΣ

Τατάρ: «Πρέπει να ανοίξει ο δρόμος για λύση δύο κρατών»
Πρέπει να ανοίξει ο δρόμος για λύση δύο κρατών
στην Κύπρο, δήλωσε ο νέος “πρωθυπουργός” Ερσίν
Τατάρ, αναφέροντας ότι αυτό μπορεί να γίνει μέσω
της ΕΕ ή με άλλο τρόπο. Υποστήριξε ακόμη ότι οι Ε/κ
θέλουν να στριμώξουν την Τουρκία μέσω της Κύπρου.
Σε δηλώσεις του στο τουρκικό πρακτορείο DHA, ο
Ερσίν Τατάρ είπε ότι η η Κύπρος είναι ένα πολύ σημαντικό νησί για την ασφάλεια των Τ/κ και της Τουρκίας,
υπενθυμίζοντας τα λόγια του Κεμάλ Ατατούρκ ότι
‘ενόσω η Κύπρος είναι στα χέρια του εχθρού οι δίοδοι
ανεφοδιασμού είναι κλειστοί. Προσέξτε την Κύπρο.
Αυτό το νησί είναι πολύ σημαντικό για μας’. “Γι αυτό το
λόγο πρέπει να προσέξουμε την Κύπρο. Παρακολουθούμε στενά τα γεγονότα που συμβαίνουν στην Μέση
Ανατολή”, ανέφερε ο Ερσίν Τατάρ.
Ο Τ/κ πολιτικός είπε ακόμη: “Εμείς είμαστε φύλακες
του ανώτατου αστυνομικού φυλακίου. Όσο πιο ισχυρή
και ασφαλής είναι η Τουρκία μας, τόσο ήσυχοι είμαστε
και εμείς. Οι Ε/κ θέλουν ένα ενιαίο κράτος. Θέλουν

τους Τ/κ να είναι μειονότητα. Γι αυτό και προσπαθούν
να ενισχύσουν τις στρατιωτικές τους συνεργασία με
ξένα κράτη”.
Οι Ε/κ οι οποίοι προσπαθούν να πάρουν τη στήριξη
των ΗΠΑ, ισχυρίστηκε περαιτέρω, θέλουν να στριμώξουν στη γωνία την Τουρκία μέσω της Κύπρου. “Ο
στόχος τους όλος είναι να βγάλουν την Τουρκία από
την Κύπρο και να εμποδίσουν το άνοιγμά της στην
Μεσόγειο. Αυτό δεν θα το επιτρέψουμε ποτέ. Κι εμείς
θα κάνουμε τα απαραίτητα βηματα μας σε συνεργασία
με την Τουρκία μας. Στην Κύπρο υπάρχει ένα κράτος.
Εμείς ήρθαμε σε αυτό το νησί το 1571. Ο αγώνας συνεχίζεται από τότε. Στην Κύπρο υπάρχουν δυο κράτη.
Πλέον πρέπει να ανοίξει ο δρόμος για λύση δύο κρατών στην Κύπρο. Αυτό μπορεί να γίνει και μέσω της
ΕΕ και με άλλο τρόπο. Δεν θα παραδοθούμε στους
Ε/κ οι οποίοι θέλουν τους Τ/κ μειονότητα”, ανέφερε.

Αξιολόγηση της εργασίας
και των προετοιμασιών που
έχουν γίνει για το θέμα της
ενοποίησης της κινητής τηλεφωνίας μεταξύ των δύο κοινοτήτων, έγινε σε σύσκεψη
στο “προεδρικό μέγαρο” στα
κατεχόμενα, υπό τον Τ/κ
ηγέτη Μουσταφά Ακιντζί.
Όπως μεταδίδεται από τα
κατεχόμενα, εκδόθηκε ανακοίνωση μετά τη συνάντηση
στην οποία αναφέρεται ότι η
ενοποίηση αναμένεται να γίνει στο εγγύς μέλλον και ότι
τις επόμενες μέρες θα γίνει
υπογραφή συμβολαίων μεταξύ της εταιρείας GSM και
της Comfone.
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Ο λαός επιβράβευσε τη συνέπεια του ΑΚΕΛ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ
Τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών της Κυριακής επιβεβαίωσαν τις
προβλέψεις και εκτιμήσεις με το κυβερνών κόμμα του ΔΗΣΥ να δέχεται
ένα ηχηρό χαστούκι καταδίκης των αντιλαϊκών πολιτικών και της αλαζονείας της κυβέρνησης Αναστασιάδη ενώ την ίδια οι ψηφοφόροι επιβράβευσαν τη συνέπεια του ΑΚΕΛ στο Κυπριακό αλλά και στη διεκδίκηση
των συμφερόντων των εργαζομένων και των ευρύτερων λαϊκών στρωμάτων.
Η ηγεσία του Κόμματος των Κυπρίων Εργαζομένων δικαιούται να αισθάνεται δικαιωμένη για τις επιλογές της αφού επιτεύχθηκαν και οι δυο
στόχοι που είχε θέσει, να εκλέξει δυο ευρωβουλευτές και να αυξήσει τα
ποσοστά του.
Από το ΑΚΕΛ εξελέγησαν ο Γιώργος Γεωργίου ο Νιαζί Κιζίλγιουρεκ
(Niyazi Kizilyürek), από το ΔΗΣΥ ο Λουκάς Φουρλάς και ο Λευτέρης Χριστοφόρου, από το ΔΗΚΟ ο Κώστας Μαυρίδης και από την ΕΔΕΚ ο Δημήτρης Παπαδάκης.
Όπως ανακοινώθηκε επισήμως από την Υπηρεσία Εκλογών, επί συνόλου 641.181εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, ψήφισαν 288483 ποσοστό
(44,99%). Η αποχή 352.698 ψηφοφόρων έφθασε το 55,01%. Τα έγκυρα
ψηφοδέλτια ήταν 280935 (97,38%), τα άκυρα 5510 (1,91%) και τα λευκά
2038 (0,71%).
Από τις έγκυρες ψήφους, ο ΔΗΣΥ πήρε 81539 ποσοστό 29,02% , το
ΑΚΕΛ 77241 ποσοστό 27,49%, το ΔΗΚΟ 38756 (13.8%), η ΕΔΕΚ
29715 10,58%, το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο 23167 (8,25, η Δημοκρατική
Παράταξη (ΔΗΠΑ) 10673 (3.8%), η Συμμαχία Πολιτών με τους Οικολόγους 9232 (3,29%) και το ΓΙΑΣΕΜΙ 4786 (1,7%).
Το ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ εξασφάλισε 607 ψήφους, ποσοστό (0,22%),
το ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΕΑΚ) 569 ψήφους ποσοστό 0,20% , το ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ 2208 ποσοστό 0,79%, η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (ΟΑΔ) 457 ψήφους 0,16%,το ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΚΥΠΡΟΥ 170 ψήφους 0,06%.
Οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι, Μιχάλης Παρασκευά πήρε 1305 (0,46%),
Χρύσανθος Μαρδαπήττας 234 (0,08%) και Χάρης Αριστείδου 276
(0,10%).
Συσπερωμένο το ΑΚΕΛ – Το ΕΛΑΜ πήρε 9% από ΔΗΣΥ
Σύμφωνα με τον Alpha και τον εκλογολόγο κ. Παναγιώτου, τη μεγαλύτερη συσπείρωση σε σχέση πάντα με τις βουλευτικές εκλογές του 2016
φαίνεται να συγκέντρωσε η ΕΔΕΚ, ποσοστό που φτάνει στο 90% λόγω

εισροών.
Συγκεκριμένα, φαίνεται πως ένα 9% των ψηφοφόρων του μετακινήθηκε προς την ΕΔΕΚ.
Ταυτόχρονα, η ΕΔΕΚ είχε εισροές της τάξης του 15-20% από Συμμαχία
Πολιτών και Κίνημα Οικολόγων, καθώς και 3% από το ΑΚΕΛ, τηρουμένης
της μάχης με το ΕΛΑΜ.
Το ΑΚΕΛ, με 89% συσπείρωση, είναι φανερά ο νικητής.
9% από ΔΗΣΥ, στο ΕΛΑΜ
Σ’ ότι αφορά στο ΕΛΑΜ, το οποίο είχε συσπείρωση πέραν του 80%,

είχε εισροή 9% από τον ΔΗΣΥ, αλλά και εκροή 8% προς αυτό.
Ο κυβερνών ΔΗΣΥ είχε συσπείρωση της τάξης του 78-79%, με κυριότερη διαρροή προς το ΕΛΑΜ (9%), αλλά και 2-3% προς το ΑΚΕΛ, 3-4%
στο ΔΗΚΟ και 3% προς ΔΗΠΑ.
9% από ΔΗΚΟ σε ΕΔΕΚ
Το ΔΗΚΟ παρουσίασε μικρή συσπείρωση (72%) τηρουμένου ότι ένα
9% πήγε στην ΕΔΕΚ, ενώ ένα 8% πήγε προς τη νεοσύστατη Δημοκρατική
Παράταξη (ΔΗΠΑ).
Οι μεγάλοι χαμένοι των εκλογών, Συμμαχία Πολιτών και Κίνημα Οικολόγων, καθώς συγκέντρωσαν ποσοστά συσπείρωσης κάτω από 40%.
Από πού πήρε τις ψήφους η ΔΗΠΑ
Σ’ ότι αφορά τη συσπείρωση, η ΔΗΠΑ πήρε ένα 8% από το ΔΗΚΟ, 57% από τη Συμμαχία Πολιτών, γύρω στο 7% από τους πρώην απέχοντες,

καθώς και 8% από νέους ή κοινοτικούς ψηφοφόρους.
Ταυτόχρονα, πήρε 3% από τον ΔΗΣΥ.
Τι λέει το SIGMA
Σύμφωνα με τον εκλογολόγο Νάσιο Ορεινό και το SIGMA, τη μεγαλύτερη συσπείρωση είχε το ΑΚΕΛ με 88%. Ακολουθεί η ΕΔΕΚ με 80% και
ΔΗΣΥ-ΕΛΑΜ με 79%.
Το ΔΗΚΟ είχε 71% και η Συμμαχία και οι Οικολόγοι 56-57%.
Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ποσοστά εισροών από τους
απέχοντες. Το ΑΚΕΛ πήρε 23% από όσους απείχαν το 2016, η ΕΔΕΚ
21%, ο ΔΗΣΥ 18%, το Κόμμα για τα Ζώα 11% το ΔΗΚΟ 10%.
Mείωση κατά 16.193 ψήφων στον ΔΗΣΥ
Αναλυτικά, όπως φαίνεται, υπήρξε μείωση σε ψήφους στον ΔΗΣΥ
στις Ευρωεκλογές κατά 16.193 ψήφους, καθώς έλαβε 81.539 ψήφους
(ποσοστό 29,02%), ενώ το 2014 είχε λάβει 97.732 (ποσοστό 37,75%)
Το ΑΚΕΛ στην εκλογική αναμέτρηση του 2019 έλαβε 77.241 ψήφους
(ποσοστό 27,49%), ενώ παρατηρήθηκε αύξηση στις ψήφους κατά 7.389
ψήφους, καθώς, το 2014 έλαβε 69.852 (ποσοστό 26,98%).
Το ΔΗΚΟ έλαβε 38.756 ψήφους (ποσοστό 13,80%), ενώ το 2014
28.044 πολίτες έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης στο κόμμα, σε ποσοστό
10,83%. Αύξηση δηλαδή κατά, 10.712 ψήφων.
Στα της ΕΔΕΚ, 29.715 πολίτες (10,58%) την ψήφισαν στις χθεσινές
εκλογές, ενώ το 2014 το κόμμα, σε συνεργασία με τους Οικολόγους, είχε
εξασφαλίσει ποσοστό 7,68% (19.894 ψήφους). Αύξηση δηλαδή κατά,
9.821 ψήφων.
Η συνεργασία Συμμαχίας-Οικολόγων δεν έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, καθώς έλαβε 9.232 και ποσοστό 3,29%, με την Συμμαχία
Πολιτών το 2014 να εξασφαλίζει χωρίς κάποια συνεργασία με άλλο
κόμμα, ποσοστό 6.78% (17.549 ψήφους). Μείωση δηλαδή κατά 8.317
ψήφων.
Η ΔΗΠΑ εξασφάλισε ποσοστό 3,80% και 10.673 ψήφους.
Όσον αφορά τα υπόλοιπα κόμματα, το Κίνημα Γιασεμί εξασφάλισε
4.786 ψήφους (ποσοστό 1,70%), το Κόμμα για τα Ζώα 2.208 (ποσοστό
0,79% ), ενώ το 2014 έλαβε ποσοστό 0.88% και 2.288, ο Μιχάλης Παρασκευά 1.305 ψήφους (ποσοστό 0,46%), το Πατριωτικό Κίνημα 607
(ποσοστό 0,22%), το ΕΑΚ 569 (ποσοστό 0,20%), η Οργάνωση Αγωνιστών Δικαιοσύνης 457 (ποσοστό 0,16%), ο Χάρης Αριστείδου 276 ψήφους (ποσοστό 0,10%), ο Χρύσανθος Μαρδαπήττας 234 (ποσοστό
0,08%) και το Σοσιαλιστικό Κόμμα Κύπρου 170 (ποσοστό 0,06%), ενώ
το 2014 έλαβε ποσοστό 0.11% και 278 ψήφους.

Mήνυμα ενότητας και ελπίδας για το μέλλον της πατρίδας μας έστειλαν οι Ευρωεκλογές
Οι ευρωπαϊκές εκλογές, έστειλαν μήνυμα ενότητας και ελπίδας για το μέλλον της πατρίδας μας και το αποτέλεσμα τους επιφορτίζει το ΑΚΕΛ, ως το ισχυρότερο κόμμα της αντιπολίτευσης, με το επιπλέον βάρος να
δώσει διέξοδο και προοπτική στο λαό μας και στην πατρίδα μας, τόνισε ο
Γ.Γ. της Κ.ε. του ΑΚΕΛ, Άντρος Κυπριανού, μιλώντας μετά την ανακοίνωση
των αποτελεσμάτων των ευρωεκλογών.
Το ΑΚΕΛ, είπε, πέτυχε το στόχο του να εκλέξει δύο ευρωβουλευτές και
να αυξήσει περαιτέρω τη δύναμή του. Ο Άντρος Κυπριανού διαβεβαίωσε
ότι «τη δύναμη που μας έδωσαν θα τη δικαιώσουμε με πολλή και σκληρή
δουλειά. Θα ήμασταν πολύ ευτυχέστεροι σήμερα αν το καλό για εμάς εκλογικό αποτέλεσμα συνοδευόταν και από μεγαλύτερη συμμετοχή στις εκλογές.
Επιμένουμε και θα επιμένουμε στην προσπάθειά μας να αντιμετωπίσουμε
την αποχή δίνοντας νόημα στον πολιτικό διάλογο και ελπίδα για καλύτερη
ζωή στο λαό μας», τόνισε.
Ο Α. Κυπριανού ευχαρίστησε τους Τ/κ συμπατριώτες μας «που δικαίωσαν
την επιλογή μας να παρουσιάσουμε ένα δικοινοτικό ψηφοδέλτιο – σύμβολο
του οράματός μας για την απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας
μας. Άνοιξε έτσι ένα νέο, μεγάλο κεφάλαιο για την Κύπρο, το Κυπριακό και
τις σχέσεις των δύο κοινοτήτων. Σε αυτό το κεφάλαιο θα συνεχίσουμε να επενδύουμε, παλεύοντας μαζί με
τους Τ/κ συμπατριώτες μας σε ένα πλατύ αντικατοχικό και αντιφασιστικό μέτωπο. Ο δικοινοτικός χαρακτήρας
του ψηφοδελτίου μας πολεμήθηκε και από τις δύο πλευρές του συρματοπλέγματος», επεσήμανε.
Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ εξέφρασε από τη μια την ικανοποίησή του γιατί οι ψηφοφόροι έφραξαν το δρόμο της ακρο-

δεξιάς προς το Ευρωκοινοβούλιο και την ανησυχία του από την άλλη για τα ποσοστά που κατέγραψε το
ΕΛΑΜ.Ο ΔΗΣΥ σε αυτή την εκλογική εκστρατεία έδειξε το πραγματικό του πρόσωπο, είπε ο Α. Κυπριανού.
«Κινδυνολόγησε σε μια προσπάθεια να σκορπίσει το φόβο. Ακόμα χειρότερα, έσπειρε την καχυποψία εναντίον των Τ/κ συμπατριωτών μας. Αντέξαμε
στη μαύρη προπαγάνδα του. Ο κυπριακός λαός έστειλε μήνυμα ενότητας
και ελπίδας για το μέλλον της πατρίδας μας. Ο ΔΗΣΥ καλείται τώρα να
βγάλει τα συμπεράσματά του από την υποχώρηση της τάξης των σχεδόν
δέκα ποσοστιαίων μονάδων που κατέγραψε σε σχέση με τις περασμένες
ευρωεκλογές. Υποχώρηση που στέλνει το ξεκάθαρο μήνυμα της λαϊκής
εντολής για αλλαγή πορείας σε Κύπρο και Ευρώπη. Αυτό μας επιφορτίζει
ως το ισχυρότερο κόμμα της αντιπολίτευσης με το επιπλέον βάρος να δώσουμε διέξοδο και προοπτική στο λαό μας και στην πατρίδα μας».
Η εκλογική άνοδος που σημείωσε το ΑΚΕΛ, τόσο σε σχέση με τις περασμένες ευρωεκλογές αλλά και με τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, στέλνει
το μήνυμα ότι όλο και περισσότερος κόσμος στρέφεται προς το ΑΚΕΛ, επιβραβεύει τη συνέπειά του και προσβλέπει στη σταθερότητα και την αποφασιστικότητα με την οποία ξαναμπαίνει μπροστά, σημείωσε ο Α. Κυπριανού
και υποσχέθηκε δικαίωση της εμπιστοσύνης του λαού.
Το ποσοστό συμμετοχής των Τουρκοκυπρίων διπλασιάστηκε συγκριτικά με τις προηγούμενες ευρωεκλογές.
Συγκεκριμένα, συμμετείχε το 6,93% των εγγεγραμμένων Τ/κ εκλογέων συγκριτικά με το 3,19% στις προηγούμενες ευρωεκλογές του 2014.
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Έκθεση για ευημερία
παιδιών: Στη 13η θέση
παγκοσμίως η Κύπρος
Σε μια εξαιρετικά καλή θέση
κατατάσσεται η Κύπρος στην
έκθεση που εκπονήθηκε από
την οργάνωση «Save The
Children» εξετάζει διάφορους
παράγοντες, όπως οι επιδόσεις της κάθε χώρας στη δυνατότητα πρόσβασης σε υγειονομική περίθαλψη, στις
ευκαιρίες εκπαίδευσης, στη
διατροφή και την προστασία
των παιδιών από συνθήκες
παιδικής δουλείας και τους γάμους ανηλίκων Η Κύπρος βρίσκεται στην 13η θέση ανάμεσα
σε 176 χώρες.

Νέστωρος κατά Φωτίου
Σαφείς αιχμές κατά του Επιτρόπου Προεδρίας για Ανθρωπιστικά θέματα αφήνει ο Νέστωρας Νέστωρος, παραιτηθείς από εκπρόσωπος της Ελληνοκυπριακής Πλευράς στη
Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων.
Μιλώντας στον ΑΣΤΡΑ, ο κ.
Νέστωρος είπε ότι λείψανα
αγνοουμένων, τα οποία ενώ
αναζητούνται στα κατεχόμενα
ίσως να βρίσκονται σε κασόνια
στο ανθρωπολογικό εργαστήρι
στην Έγκωμη.

Πρόταση για συμμετοχή
κυπροποιημένων σε
ασκήσεις της ΕΦ
Την εθελοντική συμμετοχή
στην εφεδρεία και στις στρατιωτικές ασκήσεις της Εθνικής
Φρουράς για τους πολίτες που
έχουν αποκτήσει κυπριακή
υπηκοότητα και διαμένουν στο
νησί τα τελευταία χρόνια, συζήτησε η ηγεσία του κόμματος
Εγώ ο Πολίτης (ΕΟΠ) με τον
Υπουργό Άμυνας, σύμφωνα
με ανακοίνωση του ΕΟΠ.
Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι σε επιστολή που επιδόθηκε στον Υπουργό αναφέρεται ότι κόμμα προβληματίστηκε έντονα μετά τα πρόσφατα δημοσιεύματα, στα
οποία αναφερόταν πως το
54% των εφέδρων δεν παρουσιάζεται στις ασκήσεις σε
μια ημικατεχόμενη χώρα που
βρίσκεται σε καθεστώς κατάπαυσης του πυρός. Αναφέρει
ότι πήρε την πρωτοβουλία να
διερευνήσει το θέμα μεταξύ
των ρωσόφωνων πολιτών της
Κύπρου.

Πάφος: Ζεύγος νεαρών
«έπεσε» σε γκρεμό
με τετράτροχη
Επέμβαση της Πυροσβεστικής για απεγκλωβισμό 19χρονου ο οποίος έπεσε σε γκρεμό
σημειώθηκε γύρω στις 17:00.
Σύμφωνα με την Αστυνομία
ένα νεαρό ζευγάρι, ηλικίας 19
χρονών, το οποίο έκανε την
βόλτα του με τετράτροχη μοτοσικλέτα, έχασε τον έλεγχο και
έπεσε σε γκρεμό.
Το συμβάν έλαβε χώρα σε
περιοχή της Πάφου, ανάμεσα
στα χωριά Τάλα και Κοίλη.
Στη σκηνή έσπευσαν μέλη
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για να ανασύρουν τον
οδηγό, ο οποίος εγκλωβίστηκε. Το νεαρό ζευγάρι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο
Γενικό Νοσοκομείο Πάφου,
έτσι ώστε να περάσουν από
εξετάσεις.

ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Σε επιφυλακή ο ΟΑΥ για την εφαρµογή του ΓεΣΥ
Υπό ατµόν βρίσκεται ο Οργανισµός Ασφάλισης Υγείας
(ΟΑΥ) ενόψει της έναρξης της α’ φάσης του Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓεΣΥ) το ερχόµενο Σάββατο 1η Ιουνίου. Όπως
µας δήλωσε ο διευθυντής του ΟΑΥ, Ανδρέας Παπακωνσταντίνου, ήδη έχει ολοκληρωθεί ο κατάλογος µε τα
φάρµακα και έχει δοθεί στη δηµοσιότητα.
Στον εν λόγω κατάλογο, όπως σηµείωσε ο κ. Παπακωνσταντίνου, περιλαµβάνονται περίπου το 80% των
φαρµάκων που χρησιµοποιούνται από το κοινό και αγοράζονται από τα ιδιωτικά φαρµακεία. Κάποια φάρµακα,
υπενθύµισε, τα οποία είναι ακριβά και απευθύνονται σε
συγκεκριµένες οµάδες ασθενών δεν θα διατίθενται µέσω
του ΓεΣΥ, αλλά µέσω των φαρµακείων των νοσοκοµείων.
Απέρριψε επίσης ισχυρισµούς ότι τα διαθέσιµα φάρµακα
δεν είναι καλής ποιότητας και πρόσθεσε ότι κανένας γιατρός δεν προέβη µέχρι σήµερα σε επίσηµη και συγκεκριµένη καταγγελία.
Την ίδια ώρα συνεχίζεται η υπογραφή συµβολαίων µε
επαγγελµατίες υγείας, κλινικά εργαστήρια και φαρµακεία.
Μέχρι στιγµής έχουν εγγραφεί στο Σύστηµα 480.000 δικαιούχοι, ενώ οι 444.000 ήδη έχουν επιλέξει τον προσωπικό τους γιατρό. Σε ό,τι αφορά τους γιατρούς ως προσωπικοί γιατροί για ενήλικες έχουν εγγραφεί 360, 106
παιδίατροι, ενώ οι αιτήσεις για ειδικούς γιατρούς ανέρχονται
στις 368.
Το ζήτηµα µε τους ειδικούς γιατρούς αναµένεται ότι είναι
κάτι που θα απασχολήσει, αφού ακόµη δεν είναι γνωστό

εάν θα καλυφθούν όλες οι ειδικότητες από ιδιώτες γιατρούς.
Ακόµη εκκρεµεί για το εάν θα συµπεριληφθούν όλοι οι ει-

Επίσης στο Σύστηµα έχουν ήδη εγγραφεί 343
φαρµακεία, 560 φαρµακοποιοί και 36 εργαστήρια και 123
διευθυντές εργαστηρίων.

Ακόµη οι γιατροί δεν ξέρουν
να χρησιµοποιούν το Σύστηµα

δικοί γιατροί του δηµοσίου, αφού συντεχνίες, ΟΚΥπΥ και
Υπουργείο Υγείας θα συναντηθούν σήµερα ώστε να ξεκαθαρίσει το όλο ζήτηµα.
Πάντως και ο κ. Παπακωνσταντίνου από την πλευρά
του παραδέχθηκε ότι στο αρχικό στάδιο θα υπάρχει σχετικό
πρόβληµα µε τους ειδικούς γιατρούς, το οποίο στη συνέχεια θα ξεπεραστεί.

Από την πλευρά της και η αναπληρώτρια διευθύντρια
του ΟΑΥ, Έφη Καµίτση, µιλώντας στο ΚΥΠΕ, είπε πως ο
Οργανισµός έχει προβεί σε σχεδιασµούς και στη δηµιουργία οµάδων προσωπικού στον Οργανισµό που θα επιλύουν τα προβλήµατα που θα υπάρξουν µε την µεταρρύθµιση στον τοµέα της Υγείας. Μεγάλη προσοχή δίνεται
στο σύστηµα πληροφορικής που θα τεθεί σε λειτουργία,
όπου ενδεχοµένως να υπάρξουν προβλήµατα, αφού οι
γιατροί, δεν γνωρίζουν ακόµη πώς θα το χρησιµοποιήσουν. «Είµαστε έτοιµοι για την 1η Ιουνίου, είναι κάτι για
το οποίο εργαζόµαστε εδώ και πολύ καιρό, αλλά επειδή
είναι τεράστια η αλλαγή, σίγουρα κάποια θέµατα κι εµείς
αναµένουµε ότι θα προκύψουν», δήλωσε η κα Καµίτση.
Σε περίπτωση πάντως που κάτι δεν λειτουργήσει µε το
Σύστηµα, όπως πληροφορούµαστε ήδη έχουν δοθεί οδηγίες για το πώς µπορεί για παράδειγµα οι συνταγές να δίνονται χειρόγραφες κ.λπ.
Ελένη Κωνσταντίνου

Μυστήριο ο θάνατος του 5μηνου βρέφους
Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 2 χτες
το μεσημέρι η νεκροτομή στο άψυχο
σώμα του 5μηνου βρέφους που
έχασε χθες το απόγευμα τη ζωή του.
Το βρέφος βρισκόταν σε σπίτι όπου
το πρόσεχε γυναίκα και αμέσως μετά
που είχε φάει παρουσίασε επιπλοκές, οι οποίες οδήγησαν την γυναίκα
να καλέσει άμεσα ασθενοφόρο.
Το βρέφος διακομίστηκε άμεσα στο
Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου
και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Χτες το πρωί διενεργήθηκε η νενομισμένη νεκροτομή στη σορό του
5μηνου παιδιού, παρουσία και του
ιδιώτη ιατροδικαστή Πανίκου Σταυριανού. Την εξέταση πραγματοποίησε η ιατροδικαστής Αγγελική Παπέττα για τη Δημοκρατία. Σύμφωνα
με πληροφορίες, η εξέταση δεν
έδωσε τα ακριβή αίτια του θανάτου
και έτσι λήφθηκαν δείγματα για περαιτέρω ιστοπαθολ

Στην 41η θέση η Κύπρος στην
ανταγωνιστικότητα οικονομιών
Στην 41η θέση από 63 χώρες, χωρίς μεταβολή από το 2018,
κατατάσσεται η Κύπρος στην φετινή έκδοση IMD World Competitiveness Yearbook, του παγκόσμιου κέντρου ανταγωνιστικότητας
της σχολής διοίκησης επιχειρήσεων ΙΜD στην Ελβετία, στην οποία
αξιολογείται η ανταγωνιστικότητα οικονομιών.
To Κέντρο Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) του Πανεπιστημίου
Κύπρου, ως συνεργαζόμενος φορέας του IMD World Competitiveness Center συμβάλλει στη συλλογή των δεδομένων για την
Κύπρο.
Σύμφωνα με το ΚΟΕ, σε σχέση με πέρσι, η θέση της Κύπρου
βελτιώθηκε στις κατηγορίες της οικονομικής επίδοσης και της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων. Αντίθετα, το 2019 η Κύπρος υποχώρησε στην κατάταξη στις κατηγορίες της αποδοτικότητας του
κράτους και της υποδομής.
Ανάμεσα στα κριτήρια που κατέγραψαν μεγάλη βελτίωση σε
σχέση με το 2018 περιλαμβάνονται οι δαπάνες των επιχειρήσεων
σε Έρευνα και Τεχνολογία (R&D), οι εξαγωγές ψηλής τεχνολογίας,
οι εξαγωγές αγαθών και το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας. Το
δημοσιονομικό έλλειμμα, η διαφάνεια, η δικαιοσύνη και ο βαθμός
συγκέντρωσης των εξαγωγών σε συγκεκριμένα προϊόντα ήταν
ανάμεσα στα κριτήρια που σημείωσαν σημαντική επιδείνωση το
2019, παρεμποδίζοντας καλυτέρευση στην κατάταξη της χώρας
συγκριτικά με το 2018. Με βάση την Έρευνα Γνώμης, οι τρεις παράγοντες που κάνουν ελκυστική την κυπριακή οικονομία παραμένουν,με την ίδια σειρά προτεραιότητας όπως και πέρσι,το ανταγωνιστικό φορολογικό καθεστώς, το ψηλό επίπεδο εκπαίδευσης
και το φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον. Η αξιόπιστη υποδομή και η πολιτική σταθερότητα επιλέχθηκαν ως τέταρτος και πέμπτος πιο σημαντικός παράγοντας αντίστοιχα.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες
που είδαν το φως της δημοσιότητας
στην Κύπρο, ενώ οι ενδείξεις οδηγούσαν αρχικά στο ότι το βρέφος
έχασε τη ζωή του πιθανότατα από
κατάποση εμεσμάτων, η σημερινή
εξέταση απέκλεισε το ενδεχόμενο
αυτό. Ίδια πληροφόρηση του SigmaLive αναφέρει ότι το παιδί δεν είχε
οποιοδήποτε ιατρικό ιστορικό, ενώ
τον τελευταίο μήνα δεν επισκέφθηκε
παιδίατρο.
Ο τελευταίος θα κληθεί για κατάθεση, όπως άλλωστε προβλέπεται
σε τέτοιες διαδικασίες. Όπως είναι σε
θέση να γνωρίζει το SigmaLive, η αιτία θανάτου του παιδιού ενδεχομένως να εντοπίζεται σε κάτι που ίσως
να υπέστη το παιδί τον τελευταίο
καιρό. Το βρέφος, δεν φέρει οποιεσδήποτε κακώσεις.ογικές και τοξικολογικές εξετάσεις.

Μπλόκο σε ξεσπίτωμα
τριών οικογενειών
Μπλόκο σε ξεσπίτωμα
τριών οικογενειών από τράπεζα στη Λάρνακα στήνει
αυτή την ώρα το Κίνημα Κατά
των Εκποιήσεων. Στις 10 το
πρωί ήταν προγραμματισμένος πλειστηριασμός σε συγκρότημα τριών κατοικιών
όπου διαμένουν ισάριθμες οικογένειες, οι γονείς και οι δύο
τους θυγατέρες καθώς και της
μικρής οικογενειακής επιχείρησης βαφτιστικών ειδών
που βρίσκεται στο ισόγειο.Στο
χώρο όμως έσπευσε οργανωμένα το Κίνημα Κατά των
Εκποιήσεων μέλη του οποίου
έχουν αποκλείσει το χώρο και
δεν θα επιτρέψουν την είσοδο
οποιωνδήποτε επίδοξων αγοραστών. Ως εκ τούτου, η εκποίηση θα ανασταλεί.

ΔΕΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ

Ανανεώθηκε η κράτηση του «Ορέστη»
Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσία ενέκρινε σήμερα το αίτημα της Αστυνομίας για την περαιτέρω
κράτηση για άλλες 8 ημέρες του 35χρονου υπόπτου
στη διερευνώμενη υπόθεση των κατά συρροή δολοφονιών αλλοδαπών γυναικών και παιδιών.
Ο ύποπτος, ο οποίος παρουσιάστηκε και σήμερα ενώπιον
του Δικαστηρίου φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο και χωρίς να εκπροσωπείται από δικηγόρο, δεν
έφερε ένσταση στην κράτησή
του.
Η διαδικασία διεξήχθη μέσα
σε μια κατάμεστη από κόσμο αίθουσα και υπό αυξημένα μέτρα
ασφαλείας με τον ύποπτο να
δείχνει ψύχραιμος και να απαντά μονολεκτικά στις
ερωτήσεις του δικαστηρίου.
Κατά την έναρξη της διαδικασίας και ερωτηθείς
από το δικαστήριο αν δεν εκπροσωπείται ούτε και
σήμερα από δικηγόρο, ο ύποπτος απάντησε «Όχι».
Σε ερώτηση αν αυτή είναι η επιθυμία του κι αν θα
επιληφθεί της διαδικασίας αυτοπροσώπως, ο 35χρονος απάντησε «Ναι», ενώ ερωτηθείς αν αντιλαμβάνεται τη διαδικασία απάντησε «μάλιστα».
Ακολούθως, ο Υπαστυνόμος Ιωάννης Γιωρκάτζης
του ΤΑΕ Λευκωσίας παρέθεσε τα γεγονότα της υπόθεσης, τα όσα έγιναν μέχρι σήμερα από την Αστυνομία και το ανακριτικό έργο που υπολείπεται να γίνει. Ο κ. Γιωρκάτζης είπε ότι οι εξετάσεις της
Αστυνομίας σε σχέση με τις υπό διερεύνηση υπο-

θέσεις βρίσκονται σε συνεχή εξέλιξη και πως μέχρι
στιγμής έχουν ληφθεί 620 καταθέσεις, ενώ αναμένεται να ληφθούν ακόμα άλλες 80 περίπου καταθέσεις. Ανέφερε ότι εκτελέστηκαν εννέα εντάλματα
έρευνας οικιών και οχημάτων και έχουν παραληφθεί
453 τεκμήρια τα οποία στάλθηκαν για επιστημονικές εξετάσεις
και αναμένονται τα αποτελέσματα τους, τα οποία πιθανόν
να αυξήσουν τον όγκο των εξετάσεων, όπως είπε.
Είπε ότι αναμένονται τα επιστημονικά αποτελέσματα των
ερευνών που έγιναν στα τρία
οχήματα που χρησιμοποιούσε
ο ύποπτος για τη διάπραξη των
εγκλημάτων και έγιναν υποδείξεις σκηνών του χώρου από όπου ο ύποπτος προμηθευόταν τα τσιμεντομπλόκ καθώς και της τοποθεσίας στη Λευκωσία
όπου εντοπίστηκαν τεκμήρια τα οποία σχετίζονται
με τις υποθέσεις. Ανέφερε ότι διενεργήθηκαν δύο
έρευνες στην παρουσία του υπόπτου και συνεχίζονται οι έρευνες στην Κόκκινη λίμνη στο Μιτσερό και
στη λίμνη Μεμί για εντοπισμό ακόμη δυο θυμάτων.
Είπε ότι συνεχίζονται οι εξετάσεις προς εξακρίβωση των στοιχείων του 7ου θύματος του οποίου η
σορός εντοπίστηκε σε ξεροπήγαδο στο πεδίο βολής
Ξυντούς στην Ορούντα. Για την εν λόγω σορό ολοκληρώθηκε η νεκροτομή με σκοπό την ταυτοποίηση
και εξακρίβωση της αιτίας θανάτου, ανέφερε.
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Α. Τσίπρας: Χάσαμε τη μάχη έχουμε μπροστά μας τον πόλεμο
Την 7η Ιουλίου ως ημερομηνία διεξαγωγής των πρόωρων εθνικών εκλογών στην
Ελλάδα, επιβεβαίωσε ο Έλληνας Κυβερνητικός Εκπρόσωπος και Υπουργός Επικρατείας Δ. Τζανακόπουλος.
Σημείωσε ότι η απόφαση του
Έλληνα Πρωθυπουργού είναι
να διεξαχθούν οι εκλογές στις
7 Ιουλίου, ώστε να πραγματοποιηθεί ομαλά η διαδικασία
των πανελλαδικών εξετάσεων
για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, οι οποίες
ολοκληρώνονται στις 2 Ιουλίου. Επιπλέον, είπε ότι ο
κ. Τσίπρας θα επισκεφθεί στις
10 Ιουνίου τον Πρόεδρο της
Ελληνικής Δημοκρατίας.

"Ευχαριστώ τους πολίτες που μας στήριξαν
σε αυτή τη μάχη είπε ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στην συνεδρίαση της
Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και πρόσθεσε ότι "Είναι σαφές ότι το εκλογικό αποτέλεσμα ήταν κατώτερο των προσδοκιών μας.
Χάσαμε μια μάχη. Αλλά έχουμε μπροστά μας
το πόλεμο. Και δεν έχουμε ούτε την πολυτέλεια, ούτε το δικαίωμα να κάνουμε πίσω.
Έχουμε μάθει πάντα να αναλαμβάνουμε τις
ευθύνες μας και να βγαίνουμε μπροστά, Το
ίδιο κάνουμε και τώρα."Ο αγώνας που έχουμε
μπροστά μας, ξέρω ότι θα είναι ένας δύσκολος
αγώνας. Αλλά ένας αγώνας που μπορεί να
κερδηθεί", είπε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και πρόσθεσε ότι το κρίσιμο στη ζωή
δεν είναι αν θα πέσεις, αλλά αν θα σηκωθείς".
Απευθυνόμενος προς τα στελέχη του είπε:
"σας ζητώ λοιπόν σήμερα μαζί να σηκωθούμε
ν' ανασυγκροτηθούμε και να παλέψουμε».
Στο πλαίσιο της ομιλίας του, έδωσε το σύνθημα για ανασύνταξη ενόψει της καθοριστικής

μάχης των βουλευτικών εκλογών, ζητώντας
από όλους και όλες "σήμερα μαζί να σηκωθούμε, ν' ανασυγκροτηθούμε και να παλέ-

ψουμε".
Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι "λάβαμε το μήνυμα" των ευ-

ρωεκλογών και αναφέρθηκε διεξοδικά επί των
μηνυμάτων αυτών. Υπογράμμισε ότι πλέον
το δίλημμα στην αναμέτρηση των βουλευτικών
εκλογών θα είναι αμείλικτο και πως ο καθένας
και η καθεμιά με την ψήφο του θα επιλέξει αν
"θα έχουμε μία κυβέρνηση της ΝΔ που έχει
αποδείξει την ιδεοληπτική εμμονή της στις
αντιλαϊκές πολιτικές της λιτότητας" ή "μία κυβέρνηση προοδευτική και δημοκρατική με
κορμό το ΣΥΡΙΖΑ και την Προοδευτική Συμμαχία που θα συνεχίσει την προσπάθεια να
διευρύνει την προστασία και στήριξης της κοινωνικής πλειοψηφίας".
Έτσι, ο κ. Τσίπρας ενόψει των εθνικών εκλογών απηύθυνε "ένα πλατύ δημοκρατικό προσκλητήριο σε όλους τους προοδευτικούς και
δημοκράτες πολίτες". Μήνυμα απηύθυνε και
προς το Κίνημα Αλλαγής, την ηγεσία και τη
βάση του, ότι τα διλήμματα της εθνικής κάλπης
"αφορούν και όλες τις πολιτικές δυνάμεις που
αυτοπροσδιορίζονται στον Προοδευτικό και
Δημοκρατικό χώρο".

ΑΝΑΤΑΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΚΟΜΜΑ «ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ»

Υπό παραίτηση ο Σταύρος Θεοδωράκης
Την πρόθεσή του να παραιτηθεί από την ηγεσία του Ποταμιού, εξέφρασε ο επικεφαλής του
κόμματος Σταύρος Θεοδωράκης.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος, ο κ. Θεοδωράκης αφού εξέφρασε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την ηγεσία, πρότεινε ως διάδοχό
του τον Γιώργο Μαυρωτά, ενώ εισηγήθηκε τη
μη κάθοδο του Ποταμιού στις εκλογές.
Παράλληλα, σημείωσε ότι θα ακούσει τις απόψεις των στελεχών του κόμματος σε όλη την
Ελλάδα πριν λάβει τις τελικές του αποφάσεις,
ωστόσο ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος δεν θα κατέλθει
με κανένα άλλο ψηφοδέλτιο στις επικείμενες
εθνικές εκλογές.
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΓΥΡΑΣ

Το ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου δεν
μπορεί να αποκλειστεί, είπε ο Έλληνας ΥΠΕΞ

Όσο συσσωρεύεται ένταση δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, δήλωσε ο Έλληνας
Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κατρούγκαλος.
Μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΑ1, ο κ. Κατρούγκαλος υπογράμμισε ότι κανείς δεν επιθυμεί ένα τέτοιο σενάριο και για αυτό τον λόγο Ελλάδα και Τουρκία πρέπει να εφαρμόσουν τα ήδη συμφωνηθέντα
μέτρα και όχι να συζητήσουν επί νέων. «Εγώ θέλω
να ελπίζω τουλάχιστον ότι θ’ αντιληφθεί -και αυτό
έχω καταλάβει από τις συνομιλίες μας με τον ομόλογό μου- ότι τουλάχιστον δεν πρέπει οι ενέργειες
αυτές να δημιουργήσουν συνθήκες για ένα ατύχημα
στο Αιγαίο που καμία από τις δυο πλευρές δεν θέλει», είπε ο Έλληνας ΥΠΕΞ.
Παράλληλα, ο κ. Κατρούγκαλος τόνισε ότι η Τουρκία αισθάνεται απομονωμένη στην Κύπρο, εξαιτίας
των ενεργειών της Αθήνας και της Λευκωσίας και
για αυτό το λόγο προβαίνει σε μονομερείς προκλήσεις..
Ο σημείωσε ότι η τουρκική πλευρά πάντοτε έχει
μια στρατηγική αναθεωρητισμού, δεν θέλει, να εφαρμόζεται το Διεθνές Δίκαιο, θέλει να προβάλλει την
ισχύ της αμφισβητώντας ακριβώς αυτά που προβλέπει το Δίκαιο της Θάλασσας. «Από τη στιγμή

που αυτές οι πράξεις καταγγέλλονται ως παραβιάσεις του Εθνικού Δικαίου, σε καμία περίπτωση δεν
δημιουργούν τετελεσμένα που να μπορούν να δημιουργήσουν στο μέλλον βάση για νομικές διεκδικήσεις της Τουρκίας», εξήγησε ο κ. Κατρούγκαλος.
Επιπλέον, απαντώντας αναφορικά με πιθανές κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Έλληνας
Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η καταδίκη
είναι γενική και καθολική, όμως η Αθήνα δεν επιθυμεί
την περαιτέρω απομόνωση της Άγκυρας. «Εμείς θα
θέλαμε να συζητήσουμε με την Τουρκία, αλλά να
συζητήσουμε όταν δεν υπάρχουν αυτές οι παράνομες ενέργειες και να συζητήσουμε στη βάση του
Δικαίου της Θάλασσας και του Διεθνούς Δικαίου»,
τόνισε.
Τέλος, αναφορικά με το αν η Βρετανία αμφισβητεί
κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας
στην ΑΟΖ, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι οι πρόσφατες δηλώσεις του κ. Ντάνκαν
ήταν ιδιαίτερα ατυχείς και για αυτό καταδικάστηκαν
από την Κυπριακή Δημοκρατία και την Ελλάδα, ενώ
το Λονδίνο προχώρησε σε διορθωτική δήλωση, την
οποία, ωστόσο, χαρακτήρισε μη επαρκή. «Το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν παρών όταν συζητήθηκε το ζήτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα ζευγάρια των υποψήφιων
δημάρχων που θα αναμετρηθούν
στον δεύτερο γύρο
Επαναληπτικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 2
Ιουνίου σε εννέα δήμους του νομού Θεσσαλονίκης, προκειμένου
να αναδειχθούν οι νέοι δήμαρχοι. Πρόκειται για τους δήμους Θεσσαλονίκης, Δέλτα, Θερμαϊκού, Καλαμαριάς, Κορδελιού - Ευόσμου,
Λαγκαδά, Παύλου Μελά, Χαλκηδόνας και Ωραιοκάστρου.
Στον δήμο Θεσσαλονίκης, με την ενσωμάτωση να είναι στο
97,68% και να απομένουν τα αποτελέσματα από έντεκα εκλογικά
τμήματα (464/475), ο Νίκος Ταχιάος είναι στην πρώτη θέση με
ποσοστό 22,42% και ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Ζέρβας με
14,92%, ενώ τρίτος σε κοντινή απόσταση είναι ο Γιώργος Ορφανός
με 14,50%.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών
και με ποσοστό ενσωμάτωσης 100%, στον δήμο Δέλτα θα αναμετρηθούν ο νυν δήμαρχος, Ευθύμης Φωτόπουλος, που λαμβάνει
25,98% και ο Γιάννης Ιωαννίδης με 22,82%.
Στον δήμο Θερμαϊκού, με ποσοστό ενσωμάτωσης 97,01%, θα
διασταυρώσουν τα ξίφη τους την ερχόμενη Κυριακή ο νυν δήμαρχος, Γιάννης Μαυρομάτης, που έλαβε 33,25% και ο Γιώργος Τσαμασλής με 29,23%.
Με το ποσοστό ενσωμάτωσης στο 99,16%, τον δήμο Καλαμαριάς θα διεκδικήσει με ποσοστό 35,38% ο Θεοδόσης Μπακογλίδης,
νυν δήμαρχος, έχοντας αντίπαλο τον Γιάννη Δαρδαμανέλη με
23,59%.
Στον δήμο Κορδελιού - Ευόσμου ο νυν δήμαρχος, Πέτρος Σούλας, έμεινε στην τρίτη θέση και για το δημαρχιακό θώκο θα αναμετρηθούν την Κυριακή, 2 Ιουνίου, ο Κλεάνθης Μανδαλιανός με ποσοστό 33,60% (με την ενσωμάτωση να φτάνει το 98,29%) και ο
Γιάννης Καμαρινός με 31,13%.
Τον δήμο Λαγκαδά θα διεκδικήσουν ο Γιάννης Ταχματζίδης που
συγκέντρωσε 33,06% των ψήφων και η Νίκη Ανδρεάδου με
20,78%. Το αποτέλεσμα είναι με ποσοστό ενσωμάτωσης 100%
των εκλογικών τμημάτων.
Με την καταμέτρηση να έχει ολοκληρωθεί στο 100%, στον δήμο
Παύλου Μελά θα αναμετρηθούν στον β’ γύρο ο νυν δήμαρχος,
Δημήτρης Δεμουρτζίδης, που έλαβε ποσοστό 36,61% και ο Γιώργος Λίλτσης με 27,77%.
Με την ενσωμάτωση στο 100% στον δήμο Χαλκηδόνος, στον
επαναληπτικό γύρο των δημοτικών εκλογών βρίσκονται ο Σταύρος
Αναγνωστόπουλος με ποσοστό 37,57% και ο Μαυρουδής Μηντσιούδης με 26,61%.
Τέλος, στον δήμο Ωραιοκάστρου, με καταμετρημένα όλα τα ψηφοδέλτια, ο Παντελής Τσακίρης έλαβε 24,35% και θα αντιμετωπίσει
στο β' γύρο τον νυν δήμαρχο, Αστέριο Γαβότση με 18,6%.
ΣΟΒΑΡΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΝΔ

«Φοβούνται τη δικαιοσύνη»
«Αυτή την στιγμή υπάρχει κυβέρνηση που διατηρεί το σύνολο των
αρμοδιοτήτων της. Από εκεί και πέρα αυτές είναι αποφάσεις που θα
πάρει το υπουργικό συμβούλιο», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος,
Δημήτρης Τζανακόπουλος. Ωστόσο, συνέχισε, «υπάρχει μία έντονη
φοβία και αγωνία της αντιπολίτευσης που συνδέεται με την προσπάθεια
να χειραγωγηθεί η Δικαιοσύνη. Εμείς δεν έχουμε καμία αγωνία».
Η κυβέρνηση δεν επιθυμεί να χειραγωγήσει την Δικαιοσύνη όπως
έκαναν πολλές κυβερνήσεις του παλιού καθεστώτος στο παρελθόν,
σημείωσε ο κ. Τζανακόπουλος και πρόσθεσε ότι «εκείνοι θέλουν να
χειραγωγήσουν τη Δικαιοσύνη για να αντιμετωπίσουν προβλήματα
που σχετίζονται με την NOVARTIS, το ΚΕΛΠΝΟ και άλλες υποθέσεις».
«Στελέχη του παλιού πολιτικού συστήματος βρίσκονται αντιμέτωπα
με υποθέσεις διαφθοράς», ανέφερε ο κ. Τζανακόπουλος και πρόσθεσε
ότι η κυβέρνηση λαμβάνει υπόψη τις απόψεις της αντιπολίτευσης
αρκεί να κινούνται στο πλαίσιο της πολιτικής συζήτησης και όχι στο
πλαίσιο του δηλητηρίου που ρίχνει η ΝΔ στον δημόσιο διάλογο.

Ανατροπή κλούβας
με 13 τραυματίες,
αστυνομικούς και
κρατούμενους
Επτά αστυνομικοί και έξι
κρατούμενοι τραυματίστηκαν
όταν η κλούβα της Δνσης Μεταγωγών Δικαστηρίων στην
οποία επέβαιναν, εξετράπη
της πορείας της και ανετράπη
στην εθνική οδό Κορίνθου Καλαμάτας, έξω από την Κόρινθο. Η κλούβα μετέφερε
τους κρατούμενους από την
Αθήνα στην Καλαμάτα. Όλοι
οι τραυματίες διακομίστηκαν
στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Στον τόπο του ατυχήματος, που παρέμεινε κλειστός
και στη συνέχεια, στο νοσοκομείο μετέβη η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Τάξης Σπυριδούλα Καλαντζή.

Αριστοτέλειο Μουσείο
Φυσικής Ιστορίας
στην προβλήτα
Στο κτίριο της πρώην Ναυτικής Διοίκησης στην προβλήτα Α' στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης στεγάζεται εδώ και
λίγες μέρες το Αριστοτέλειο
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.
Όπως επισήμανε ο πρόεδρος
του ΔΣ του Μουσείου, ομότιμος καθηγητής Σπυρίδων
Παυλίδης, μετά την παραχώρηση κτιρίων στην πρώτη
προβλήτα του λιμανιού στον
δήμο Θεσσαλονίκης, με ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αποφασίστηκε να δοθεί το κτίριο της
πρώην Ναυτικής Διοίκησης
στο ΑΠΘ για να λειτουργήσει
το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.

Προς παράταση
προθεσμιών για
φορολογικές δηλώσεις
και 120 δόσεις
Σε παράταση των προθεσμιών υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, καθώς
και της προθεσμίας ένταξης
στη ρύθμιση των 120 δόσεων
προσανατολίζεται, σύμφωνα
με πληροφορίες, να προχωρήσει το υπουργείο Οικονομικών. Οι προθεσμίες αυτές,
εξετάζεται να παραταθούν για
το διάστημα μετά τις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου
προκειμένου να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι. Σημειώνεται ότι η προθεσμία για
την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων από τα φυσικά και νομικά πρόσωπα λήγει στις 30 Ιουνίου ενώ στις 28
Ιουνίου λήγει η προθεσμία για
την ένταξη στην ρύθμιση των
120 δόσεων της εφορίας.

Άστεγοι έχουν
κατακλύσει το ΑΧΕΠΑ
Το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, ένα
από τα μεγαλύτερα πανεπιστημιακά νοσοκομεία της χώρας, έχει κατακλυσθεί από
αστέγους καταγγέλλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία επισημαίνοντας ότι «η
κατάσταση έχει ξεφύγει». Ο διοικητής του ΑΧΕΠΑ, Αναστάσιος Σπανός, παραδέχεται ότι
υπάρχει πρόβλημα με τους
περίπου 30 αστέγους, οι
οποίοι κοιμούνται σε χώρους
του νοσοκομείου καθώς ο εισαγγελέας δεν έχει δώσει
εντολή στις αστυνομικές αρχές
για την απομάκρυνσή τους.
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Μανώλης Γλέζος
Κατέβασε τη Γερμανική Σβάστικα από την Ακρόπολη και Δόξασε την Ελλάδα!
Μια
παρουσίαση
του Καθηγητή
Ζαννέτου
Τοφαλλή

Σ

τις 30 Μαΐου συμπληρώνονται 78 χρόνια από
τότε που ο Μανώλης
Γλέζος κατέβασε τη γερμανική
σβάστικα – το σύμβολο της
βαρβαρότητας, από την Ακρόπολη – το σύμβολο του πολιτισμού. Αυτό έγινε τη νύχτα της
30ής Μαΐου 1941.
Είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε τον Μανώλη Γλέζο,
όταν απελευθερώθηκε από τις
φυλακές και τις εξορίες και ήρθε
στο Λονδίνο για να ευχαριστήσει τη βρετανική κοινή γνώμη
– και την Κυπριακή Παροικία –
και να περπατήσει μαζί με τον
ηρωομάρτυρα της Ειρήνης
Γρηγόρη Λαμπράκη στην ιστορική πορεία του Ωλτερμάστον
το 1963.

Ο Μανώλης Γλέζος γεννήθηκε στ` Απεράθου της Νάξου
το 1922. Το 1940 πέτυχε στην
ανώτερη σχολή ΑΣΟΕΕ. Μαθητής γυμνασίου ακόμη, δημιούργησε αντιφασιστική ομάδα
για την απελευθέρωση της Δωδεκανήσου, ενώ την περίοδο
της ναζιστικής κατοχής ανέπτυξε έντονη και πολυποίκιλη
απελευθερωτική δράση.
Όνειρο του Χίτλερ ήταν να
υψώσει τη Γερμανική σημαία
πάνω στην Ακρόπολη, δηλώνοντας ότι από τούδε και στο
εξής ολόκληρος ο κόσμος θα
ζούσε κάτω από ους Γερμανούς Ναζί για μια χιλιετία.
Κι εδώ φάνηκε η ελληνική λεβεντιά της Αντίστασης. Τη νύχτα της 30ής Μαΐου 1941 μαζί
με τον συμμαθητή του Απόστολο Σάντα ανέβηκαν σιγά –
σιγά πάνω στην Ακρόπολη
όπου περιπολούσαν Γερμανοί
στρατιώτες, ο Γλέζος αναρριχήθηκε στην κολώνα του Παρθενώνα, κατέβασε την σβάστικα και ύψωσε την Ελληνική

σημαία.
Μόλις έγινε γνωστή η είδηση
της ηρωικής πράξης του Γλέ-

ζου – η πρώτη πράξη αντίστασης στον φασισμό – γέμισε
ρίγη ενθουσιασμού και ελπίδας
στην Ευρώπη. Μάλιστα, ο τότε
Βρετανός
Πρωθυπουργός
Ουίνστον Τσώρτσιλ, επισκέφθηκε το Ελληνικό Τμήμα του
BBC και διακήρυξε εκείνο το
περίφημο «Από τώρα και στο

εξής δεν θα λέμε – « Οι Έλληνες αγωνίζονται σαν Ήρωες
αλλά οι Ήρωες αγωνίζονται
σαν Έλληνες! Το όνομα του
Μανώλη Γλέζου θα παραμείνει
αθάνατο στην αιωνιότητα!».
Ο Μανώλης Γλέζος έχει καταδικαστεί 28 φορές από «ελληνικές» κυβερνήσεις για την
πολιτική δραστηριότητά του,
από τις οποίες τρεις φορές σε
θάνατο. Οι θανατικές ποινές
δεν εκτελέστηκαν λόγω της παγκόσμιας κατακραυγής.
Ο Μανώλης Γλέζος μετά την
απελευθέρωση από τους Γερμανούς δούλεψε ως συντάκτης, αρχισυντάκτης, υπεύθυνος έκδοσης και διευθυντής
στην εφημερίδα «Ριζοσπάστης». Το 1951 εξελέγη βουλευτής της ΕΔΑ, αν και φυλακισμένος. Το 1956 θα οριστεί
διευθυντής της εφημερίδας
«Αυγή». Το 1961 επανεκλέγεται βουλευτής Αθηνών, ενώ το
1974, μετά την αποφυλάκισή
του, θα βοηθήσει στην ανασυγκρότηση της ΕΔΑ για να δια-

τελέσει πρόεδρος της, 1985 1989. Εκλέγεται βουλευτής το
1981, το 1985 και ευρωβουλευτής το 1984. Οι θανατικές
ποινές δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ, έπειτα από τις
έντονες διαμαρτυρίες του ελληνικού λαού και της διεθνούς κοινής γνώμης.
Εκτός από την απελευθερωτική του δράση, η παρουσία
του Μανώλη Γλέζου σε πατριωτικούς, δημοκρατικούς και κοινωνικούς αγώνες είναι διαρκής,
ακόμα και τώρα που διανύει
την ένατη δεκαετία της ζωής
του. Έχει αναγορευτεί σε 3 Πανεπιστήμια επίτιμος διδάκτορας, έχει βραβευτεί με το Διεθνές Βραβείο Δημοσιογραφίας
(1958), το χρυσό μετάλλιο Ζολιό Κιουρί του Παγκοσμίου
Συμβουλίου Ειρήνης (1959), το
χρυσό βραβείο Λένιν για την Ειρήνη (1963), τον Μεγαλόσταυρο του Φοίνικα από τον
πρόεδρο της Δημοκρατίας
(1997), το Αργυρό Μετάλλιο
από την Πανελλήνια Ομοσπον-

δία Εκδοτών Βιβλιοπωλών
(2001) κ.α..
Ο Μανώλης Γλέζος, πρωτοπόρος όπως πάντα, ως Ευρωβουλευτής, ήγειρε θαρραλέα το
αίτημα της Ελλάδας για αποζημιώσεις που έκαναν οι Γερμανοί Ναζί κατά την κατοχή.
Αυτή του η πράξη συγκίνησε
το παγκόσμιο, υπενθυμίζοντας
τις θυσίες του Ελληνικού Λαού
για Λευτεριά και Αξιοπρέπεια.
Ο Γλέζος θα παραμείνει αθάνατος γιατί τίμησε την Ελλάδα
δίνοντας το πρώτο παράδειγμα
Αντίστασης στην Ευρώπη ενάντια στο φασισμό και τη βαρβαρότητα, κατεβάζοντας τη
γερμανική σβάστικα από την
Ακρόπολη και ανυψώνοντας τη
γαλανόλευκη πάνω στον Παρθενώνα, το σύμβολο του πολιτισμού. Οι άνθρωποι όλου του
κόσμου θα θυμούνται το όνομά
του με αγάπη και ευγνωμοσύνη! Το όνομά του θα παραμείνει αθάνατο στον αιώνα τον
άπαντα!
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Guardian: 5 πράγματα που μάθαμε
από αποτελέσματα Ευρωεκλογών

Οι ψηφοφόροι ανταμείβουν τους Πράσινους και
την άκρα δεξιά, ενώ τα κεντρώα κόμματα αισθάνονται ότι η δύναμή τους εξασθενίζει, γράφει η εφημερίδα Guardian, τονίζοντας ότι πέντε πράγματα μάθαμε από τα αποτελέσματα των εκλογών σε
ολόκληρη την Ευρώπη:
1. Οι παραδοσιακοί κεντρώοι χώροι εξασθένησαν
σημαντικά. Ήταν μια κακή νύχτα για την κεντροαριστερή Ευρώπη. Η Σοσιαλδημοκρατική ομάδα στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προβλέπεται ότι θα χάσει
41 έδρες, από 191 το 2014, σε 150 τώρα. Τα αποτελέσματα δεν ήταν πολύ καλύτερα για την κεντροδεξιά
με το κόμμα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος
(ΕΛΚ) να προβλέπεται να συρρικνωθεί από 221
έδρες σε 179, αν και θα παραμείνει η μεγαλύτερη
ομάδα.
2. Οι Πράσινοι απολαμβάνουν κύμα υποστήριξης.
Οι Πράσινοι στη Γερμανία σχεδόν διπλασίασαν τις
έδρες τους και τερμάτισαν δεύτεροι με 21%, μπροστά από τους Σοσιαλδημοκράτες. Πολλά από τα
κέρδη προήλθαν από τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης.
3. Η άκρα δεξιά δεν έφτασε στο ύψος των προσδοκιών που είχαν αναπτυχθεί. Παρά την ισχυρή εμφάνιση σε χώρες όπως η Πολωνία, η Ουγγαρία και

η Ιταλία, η ευρέως προβλεφθείσα νίκη της ακροδεξιάς δεν υλοποιήθηκε πλήρως.
4. Εμφανίζεται ένα νέο μεσαίο έδαφος. Ενώ τα
κλασσικά κεντρώα κόμματα χάνουν έδαφος σε ορισμένες χώρες όπως η Γερμανία, η συνολική εικόνα
είναι ότι οι τέσσερις κοινοβουλευτικές ομάδες που
καταλαμβάνουν το μεσαίο χώρο της ΕΕ χάνουν λιγότερες από 20 έδρες, εξασφαλίζοντας 505 έδρες
από 751, σύμφωνα με μία προβολή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό οφείλεται σε ισχυρές επιδόσεις από τα κόμματα της Ομάδας των Φιλελεύθερων Δημοκρατών στο κοινοβούλιο. Το κόμμα En
Marche του προέδρου Μακρόν στη Γαλλία περιλαμβάνεται σε αυτό την ομάδα ενώ και οι Φιλελεύθεροι (Lib Dems) στη Βρετανία συνέβαλαν επίσης
στην αύξηση της υποστήριξης για την ομάδα των
Φιλελευθέρων για την Ευρώπη (ALDE), η οποία
φαίνεται να έχει κερδίσει 40 έδρες.
5. Συμμετοχή: ο μεγάλος νικητής. Οι αξιωματούχοι
της ΕΕ ενθουσιάστηκαν από την αύξηση της συμμετοχής στο 51%, από 43% το 2014. Ήταν η πρώτη
ανάστροφη τάση μείωσης της συμμετοχής από την
πρώτη άμεση ψηφοφορία στην ΕΕ το 1979.
Πηγή: philenews/guardian/protothema

Τα ποσοστά της Κύπρου
«μεταφρασμένα» σε αριθμούς

ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ έλαβαν την πρώτη και δεύτερη
θέση αντίστοιχα, ενώ, ενδιαφέρον προκαλούν τα
αποτελέσματα των Ευρωεκλογών του 2014 σε σύγκριση με αυτά του 2019. Σημειώνεται ότι, η σύγκριση
γίνεται μεταξύ Ευρωεκλογών, καθώς άλλες εκλογικές
αναμετρήσεις δεν δίνουν το δικαίωμα σε Τουρκοκύπριους ή σε Κοινοτικούς από άλλα κράτη μέλη της
ΕΕ να ψηφίσουν.
Σε αυτές τις Ευρωεκλογές τόσο οι Κοινοτικοί όσο
και οι Τουρκοκύπριοι, άσκησαν το δικαίωμα ψήφου.
Μείωση κατά 16.193 ψήφων στον ΔΗΣΥ
Αναλυτικά, όπως φαίνεται, υπήρξε μείωση σε ψήφους στον ΔΗΣΥ στις Ευρωεκλογές κατά 16.193 ψήφους, καθώς έλαβε 81.539 ψήφους (ποσοστό
29,02%), ενώ το 2014 είχε λάβει 97.732 (ποσοστό
37,75%)
Το ΑΚΕΛ στην εκλογική αναμέτρηση του 2019
έλαβε 77.241 ψήφους (ποσοστό 27,49%), ενώ παρατηρήθηκε αύξηση στις ψήφους κατά 7.389 ψήφους, καθώς, το 2014 έλαβε 69.852 (ποσοστό
26,98%).
Το ΔΗΚΟ έλαβε 38.756 ψήφους (ποσοστό
13,80%), ενώ το 2014 28.044 πολίτες έδωσαν ψήφο
εμπιστοσύνης στο κόμμα, σε ποσοστό 10,83%. Αύξηση δηλαδή κατά, 10.712 ψήφων.

Στα της ΕΔΕΚ, 29.715 πολίτες (10,58%) την ψήφισαν στις χθεσινές εκλογές, ενώ το 2014 το κόμμα,
σε συνεργασία με τους Οικολόγους, είχε εξασφαλίσει
ποσοστό 7,68% (19.894 ψήφους). Αύξηση δηλαδή
κατά, 9.821 ψήφων.
Η συνεργασία Συμμαχίας-Οικολόγων δεν έφερε
τα αναμενόμενα αποτελέσματα, καθώς έλαβε 9.232
και ποσοστό 3,29%, με την Συμμαχία Πολιτών το
2014 να εξασφαλίζει χωρίς κάποια συνεργασία με
άλλο κόμμα, ποσοστό 6.78% (17.549 ψήφους). Μείωση δηλαδή κατά 8.317 ψήφων.
Η ΔΗΠΑ εξασφάλισε ποσοστό 3,80% και 10.673
ψήφους.
Όσον αφορά τα υπόλοιπα κόμματα, το Κίνημα Γιασεμί εξασφάλισε 4.786 ψήφους (ποσοστό 1,70%),
το Κόμμα για τα Ζώα 2.208 (ποσοστό 0,79% ), ενώ
το 2014 έλαβε ποσοστό 0.88% και 2.288, ο Μιχάλης
Παρασκευά 1.305 ψήφους (ποσοστό 0,46%), το Πατριωτικό Κίνημα 607 (ποσοστό 0,22%), το ΕΑΚ 569
(ποσοστό 0,20%), η Οργάνωση Αγωνιστών Δικαιοσύνης 457 (ποσοστό 0,16%), ο Χάρης Αριστείδου
276 ψήφους (ποσοστό 0,10%), ο Χρύσανθος Μαρδαπήττας 234 (ποσοστό 0,08%) και το Σοσιαλιστικό
Κόμμα Κύπρου 170 (ποσοστό 0,06%), ενώ το 2014
έλαβε ποσοστό 0.11% και 278 ψήφους.

Πρώτο το SNP στη Σκωτία
Το Εθνικό Κόμμα Σκωτίας SNP επιβεβαιώθηκε
ως ο νικητής των βρετανικών ευρωεκλογών στην
περιφέρεια της Σκωτίας, μετά από την ολοκλήρωση
της καταμέτρησης το μεσημέρι.
Το κόμμα της Νίκολα Στέρτζιον, που τάσσεται
υπέρ της παραμονής στην ΕΕ, εξασφάλισε τρεις
έδρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με το ποσοστό του 3,6% στην επικράτεια του Ηνωμένου Βασιλείου, το SNP αυξάνει την αθροιστική δύναμη
των κομμάτων υπέρ του δεύτερου δημοψηφίσματος στο 40,4%, χωρίς να υπολογίζεται το ποσοστό
του Εργατικού Κόμματος.

Το Κόμμα του Brexit κατόρθωσε να κερδίσει μία
έδρα και στη Σκωτία φτάνοντας συνολικά τις 29.
Αυτό σημαίνει ότι το νεοσύστατο κόμμα του Νάιτζελ
Φάρατζ είναι το ευρωπαϊκό κόμμα με τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση στη νέα ευρωβουλή, μαζί με
τους Γερμανούς Χριστιανοδημοκράτες.
Μία έδρα κερδίζουν οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες
φτάνοντας τις 16 και άλλη μία οι Συντηρητικοί που
καταλήγουν στις 4.
Οι Εργατικοί, πάλαι ποτέ κυρίαρχοι στη Σκωτία,
κατετάγησαν πέμπτοι και δεν κερδίζουν καμία
έδρα.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Αποδοκιµασία αντιλαϊκών πολιτικών
Καταδίκη των αντιλαϊκών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνιστά το αποτέλεσµα των ευρωπαϊκών
εκλογών, όπως και αποδοκιµασία της διακυβέρνησης Αναστασιάδη και τιµωρία της ηγεσίας του ∆ΗΣΥ,
που άλλοτε κινδυνολογώντας, άλλοτε παραποιώντας και υβρίζοντας, άλλοτε θέτοντας ψευδή διλήµµατα ή
επενδύοντας στον διχασµό προσπάθησε ανεπιτυχώς να συσπειρώσει τους απογοητευµένους οπαδούς
του προσφέροντας κάκιστες υπηρεσίες τόσο στον δηµοκρατικό διάλογο όσο και στην υπόθεση της λύσης
του Κυπριακού, υπογράµµισε σε δήλωσή του για το αποτέλεσµα των ευρωπαϊκών εκλογών ο εκπρόσωπος
Τύπου του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου.
Επεσήµανε ότι η επιλογή του ΑΚΕΛ να ζητήσει για πρώτη φορά στην ιστορία της Κύπρου τη στήριξη
ενός δικοινοτικού ψηφοδελτίου δικαιώθηκε. «Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει για τις σχέσεις των δύο κοινοτήτων
και για την προοπτική της επίτευξης λύσης. Σ’ αυτό το νέο κεφάλαιο θα επενδύσουµε µε τη δράση και τις
πρωτοβουλίες µας τόσο στην Κύπρο όσο και µέσα από το Ευρωκοινοβούλιο, και εν γένει στην Ευρώπη»,
Ο Στ. Στεφάνου διαβεβαίωσε ότι το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει την προσπάθεια για να σπάσει το παρατεταµένο
αδιέξοδο και να γίνει κατορθωτή η επανέναρξη των διαπραγµατεύσεων από το σηµείο που διακόπηκαν και
στη βάση του Πλαισίου Γκουτέρες, µε στόχο την επίτευξη λύσης, η οποία να απελευθερώνει και να επανενώνει τον τόπο και το λαό.
Ταυτόχρονα, σηµείωσε ότι το ΑΚΕΛ, ενισχύοντας τους ιστορικούς του δεσµούς µε την κοινωνία, θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τον εργαζόµενο, τους νέους, τον απλό άνθρωπο, όλους όσοι νιώθουν να συνθλίβονται από τις πολιτικές που διευρύνουν τα κοινωνικά και δηµοκρατικά ελλείµµατα σε Κύπρο και Ευρώπη.
Ο Στ. Στεφάνου ευχαρίστησε τον κυπριακό λαό για τη στήριξη που προσέφερε στο ΑΚΕΛ επιτρέποντάς
του έτσι να ενισχύσει τις δυνάµεις του, να εκλέξει δύο ευρωβουλευτές και να δυναµώσει τη θέση του. Καταλήγοντας, ανέφερε ότι το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει να αγωνίζεται και θα αφιερώσει όλες του τις δυνάµεις για
την οριστική εξουδετέρωση του κινδύνου από την ακροδεξιά, για να οδηγηθεί η χώρα σε µια νέα περίοδο
κοινωνικής ευηµερίας, κοινωνικής δικαιοσύνης και προοδευτικής αλλαγής.
Σε µια προσπάθεια να µειώσει τη σηµασία της δραµατικής µείωσης των ποσοστών του ∆ΗΣΥ, ο
πρόεδρός του, Αβέρωφ Νεοφύτου, σε δήλωσή του στα γραφεία του κόµµατός του για το αποτέλεσµα των
ευρωεκλογών ανέφερε ότι «το αποτέλεσµα των εκλογών εκπληρώνει τον στόχο που είχαµε θέσει ως
∆ηµοκρατικός Συναγερµός: να παραµείνουµε η πρώτη πολιτική δύναµη και να διατηρήσουµε τις δυο έδρες
στο Ευρωκοινοβούλιο». Ο στόχος αυτός δεν εύκολος, είπε, εξαιτίας της πρωτοφανούς οµοβροντίας µηδενισµού από το σύνολο της αντιπολίτευσης, όπως χαρακτήρισε την κριτική που δέχθηκε το κόµµα του.
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ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΛΑΘΡΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ
ΤΗΣ ΕΟΚΑ

Διάλεξη και απονομές πιστοποιητικών παρακολούθησης

“ΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2019”
Με τη συμπλήρωση 24 χρόνων προσφοράς και αγάπης
και με την ευκαιρία των εκδηλώσεων
της «Οδού Ελευθερίας 2019», απευθυνόμαστε σε σας
και ανανεώνουμε την πρόσκλησή μας όπως γίνετε
αρωγοί και συνεργάτες στο καθολικά αναγνωρισμένο
έργο του Μελάθρου Αγωνιστών της ΕΟΚΑ.
Αποκορύφωμα των εκδηλώσεων η ετήσια τηλεοπτική
εκπομπή του ΡΙΚ «Οδός Ελευθερίας»
που έχει προγραμματισθεί για τις 30 Μαϊου 2019.
Οπως και τις προηγούμενες χρονιές, οι Φίλοι του
Μελάθρου στο Ηνωμένο Βασίλειο, απευθύνουν θερμή
έκκληση προς την Παροικία μας όπως συνδράμει στην
προσπάθεια αυτή, τιμώντας την μνήμη των Αγωνιστών
που θυσιάστηκαν για την ελευθερία της Κύπρου, αλλά
αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα και την προσφορά του
Μελάθρου, που έχει εξελειχθεί σε ένα υψηλών
προδιαγραφών ιατρικό κέντρο, πρωτόγνωρο
για την Κύπρο μας.
Το κέντρο εκτός από στέγη ηλικιωμένων που
χρειάζονται ταυτόχρονα και ιατρική παρακολούθηση,
διαθέτει Μονάδα φυσικής ιατρικής και ειδικής φροντίδας
και αποκατάστασης, δίνωντας ποιότητα ζωής σε
συνανθρώπους μας, που η ζωή τους έχει αλλάξει απο
τη μια στιγμή στην άλλη, μετά από σοβαρά ατυχήματα
και όχι μόνο.
Η Διοίκηση του Μελάθρου θέλοντας να τιμήσει
τον Απόδημο Κυπριακό Ελληνισμό, για τη διαχρονική
οικονομική στήριξη του προς το Μέλαθρο, αλλά και τους
αγώνες του για τη απελευθέρωση της Πατρίδας μας,
αποφάσισε όπως η υπο κατασκευή νέα πτέρυγα αποκατάστασης ονομασθεί «Πτέρυγα Αποδήμων Κυπρίων».
Παρακαλούμε όπως δηλώσετε τις εισφορές σας,
στον Γιαννάκη Κούβαρο στο τηλ: 0208 9891313,
κινητό τηλ: 07986799565 ή μέσω email apapa@aflex.net
ή φαξ στο 020 7263 1149
Οι εισφορές θα ανακοινωθούν το βράδυ της 30ης
Μαΐου απο την ειδική τηλεοπτική εκπομπή του ΡΙΚ.
Εισφορές μπορεί να γίνονται επίσης και με on line
banking στο λογαριασμό:
MELATHRO AGONISTON A/C NO 65145869
sort code 40-63-77 Bank of Cyprus UK.
με κοινοποίηση της εισφοράς στο πιο πάνω email
ώστε να σταλεί η σχετική απόδειξη.

Ο καθηγητής του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου,
Νικήτας Χατζημιχαήλ μαζί με τον Επίσκοπο Τροπαίου Αθανάσιο, και
το Γραμματέα της Αδελφότητας Ανδρέα Καραολή απένειμαν τα Πιστοποιητικά Παρακολούθησης στην τελετή λήξης του δέκατου χρόνου
διαλέξεων του Ελεύθερου Πανεπιστημίου για την Ομογένεια του Λονδίνου. Ο Γραμματέας της Αδελφότητας αφού καλωσ’ορισε τους “φοιτητές”
του
Ελεύθερου
Πανεπιστημίου για την Ομογένεια του Λονδίνου, τόνισε ότι το γεγονός ότι ένας
μεγάλος αριθμός συμπατριωτών μας, παίρνουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης των διαλέξεων, ενθαρρύνει την Αδελφότητα να συνεχίσει
να οργανώνει τις διαλέξεις του Ελεύθερου Πανεπιστημίου.
Αναφέρθηκε στην πολύτιμη και σημαντική προσφορά του Πανεπιστημίου Κύπρου στην ιδιαίτερη μας πατρίδα και στον απόδημο Ελληνισμό και εξέφρασε τα συγχαρητήρια της Αδελφότητας, στους συμπατριώτες μας, που παρακολουθούν τις διαλέξεις, συμμετέχουν στις
συζητήσεις και παίρνουν ακόμα ένα Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
των Διαλέξεων
Ευχαρίστησε το Πανεπιστήμιο Κύπρου γιατί ενισχύει τις προσπάθειες της Αδελφότητας για την πρόοδο και την πνευματική άνοδο της

παροικίας μας και ενθαρρύνει τους συμπατριώτες μας να αγκαλιάσουν
ακόμα πιο θερμά το θεσμό του Ελεύθερου Πανεπιστημίου για την
Ομογένεια του Λονδίνου.
Στο σύντομο χαιρετισμό του ο Επίσκοπος Αθανάσιος συγχάρηκε
τους φοιτητές μεταξύ άλλων είπαν και τα πιο κάτω: Πιστεύουμε ότι η
πρωτοβουλία που αναλήφθηκε, για τη λειτουργία του Ελεύθερου Παναπιστημίου, πριν από 16 χρόνια, αποδεικνύεται εξαιρετικά χρήσιμη
και επωφελής, ιδιαίτερα για την Κυπριακή παροικία. Τα θέματα που
πραγματεύτηκαν οι ακαδημαϊκοί μας είναι θέματα μεγάλου ενδιαφέροντος που απασχολούν όχι μόνο την ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά και
πολλούς συμπατριώτες μας.Το Πανεπιστήμιο Κύπρου με αυτή τη συνεργασία ανοίγει νέες προοπτικές και ορίζοντες, για προσέλκυση
φοιτητών και γιατί όχι και ακαδημαϊκών στην Κύπρο, από μια χώρα
με άριστη ακαδημαϊκή παράδοση και υψηλά επίπεδα εκπαίδευσης,
όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο.
Παρουσιάζοντας τον καθηγητή ο Γραμματέας της Αδελφότητας Ανδρέας Καραολής είπε ότι ο καθηγητής Νικήτας Χατζημιχαήλ κατέχει
πτυχίο Νομικής (1995) και σπουδές στο Τμήμα Οικονομικών (19951996) του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μεταπτυχιακές και διδακτορικές
σπουδές στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Harvard (LL.M. 1997,
S.J.D. 2002), με υποτροφίες του Ελληνικού Προγράμματος Fulbright,
των Ιδρυμάτων Α.Σ. Ωνάση και Α.Γ. Λεβέντη και της Νομικής Σχολής
του Harvard. Οι εργασίες του σε θέματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου τιμήθηκαν δις με το Βραβείο Addison-Brown στις τελετές αποφοίτησης
του Harvard.
Διορίστηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου τον Αύγουστο 2006, Προηγουμένως άσκησε καθήκοντα ανώτερου ερευνητή στο Université
Libre de Bruxelles (2002-2006). Η διδακτική του εμπειρία περιλαμβάνει
επικουρικά διδακτικά καθήκοντα σε πολλά Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Είναι πιστοποιημένος μεσολαβητής (CEDR) και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με επαγγελματική εμπειρία κυρίως στο
χώρο των εμπορικών συναλλαγών και της διεθνούς εμπορικής διαιτησίας. Διετέλεσε επίσης επιστημονικός συνεργάτης του Υπουργού Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής σε νομικά και θεσμικά θέματα (20052006). ιδάσκει Δίκαιο Συμβάσεων, Εμπορικό Δίκαιο, Ιδιωτικό Διεθνές
Δίκαιο, Συγκριτικό Δίκαιο, Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο, Ευρωπαϊκό Ιδιωτικό
Δίκαιο, Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών σπούδασε Νομικά Πολιτικές
Επιστήμες και Διεθνείς Σχέσεις, στα Πανεπιστήμια της Βρετανίας,
Ο κύριος Χατζημιχαήλ αφού εξέφρασε τη χαρά του γιατί ο θεσμός
του Ελεύθερου Πανεπιστημίου, αγκαλιάζεται από ολοένα και περισσότερους αποδήμους και ο διάλογος μεταξύ του Πανεπιστημίου και
της ομογένειας που συνεχίζεται, συμβάλλει στην πιο στενή επαφή και
επικοινωνία της Κύπρου με τους αποδήμους, μιλώντας για το θέμα
της διάλεξης του «Ασφάλεια, Εγγυήσεις και η Επίλυση του Κυπριακού
Κυπριακή πολιτική δικαιοσύνη: Προκλήσεις και προοπτικές».
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«ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΜΕΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ»

΄Έγινε η παρουσίαση του βιβλίου του Σ. Παυλίδη
Aνάμεσα στις παροικιακές εκδηλώσεις των τελευταίων ημερών ξεχώρισε η παρουσίαση
του βιβλίου του κ. Σάββα Παυλίδη «Σαράντα εννιά μέρες στην κόλαση».
Πολλοί συμπατριώτες μας προσήλθαν με ενδιαφέρον στις συγκεντρώσεις που έγιναν
για να ακούσουν και να προμηθευτούν αυτό το βιβλίο με το πρωτότυπο περιεχόμενο,
γιατί δεν είναι ούτε μυθιστόρημα ούτε επιστημονικό σύγγραμμα αλλά μια ζωντανή καταγραφή προσωπικών εμπειριών του συγγραφέα των 49 ημερών που επέρασε
ως έφεδρος αξιωματικός κατα την επιστράτευση του 1974 στην Κύπρο. Είναι μια
πιστή δημοσιοποίηση του ημερολογίου, που κρατούσε, ενώ υπερασπιζόταν μαζί με
τους γενναίους συμπολεμιστές του τα πάτρια εδάφη ενάντια στην άνανδρη τουρκική
στρατιωτική εισβολή στο Βόρειο τμήμα του νησιού κάτω απο τις τότε δύσκολες συνθήκες
διχασμού και αποδιοργάνωσης. Περιγράφει με λεπτομέρειες και πηγαίο αυθορμητισμό
τις συνθήκες που έζησε και μεταδίδει στον αναγνώστη συναισθήματα συγκίνησης και
συμπάθειας για τον μεγάλο άθλο των συμπολεμιστών του αλλά και οργής για τις άθλιες καταστάσεις, που είχε αντιμετωπίσει.
Εκείνο το καλοκαίρι του 1974 (Ιούλιος- Αύγουστος) έχει καταχωρηθεί στην Ιστορία, όχι
μόνο της Κύπρου αλλά και όλου του Ελληνισμού, με τις μελανότερες σελίδες αφήνοντας
μας βαθειά τραύματα θλίψης και αγανάκτησης, τα οποία, αν και πέρασαν 45 χρόνια, δεν
έχουν ακόμα επουλωθεί.
Ο κ.Θανάσης Γκαβός, έμπειρος δημοσιογράφος, έκανε μια εξαιρετική ανάλυση του
περιεχομένου του βιβλίου κρατώντας το ενδιαφέρον των ακροατών αμείωτο χάρις στην
δεξιοτεχνία του λόγου του και την επιμελημένη επιλογή - παρουσίαση των πλέον εντυπωσιακών κεφαλαίων των 469 σελίδων του βιβλίου.
Η παρουσίαση έγινε σε δύο μέρες, τηνΤετάρτη 22 Μαΐου στο οίκημα της Ελληνικής
Κυπριακής Αδελφότητας υπό την αιγίδα της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας και την
Πέμπτη 23 Μαΐου στο Ελληνικό Κέντρο υπό την αιγίδα του Hellenic Community Trust.
Kαι οι δύο αίθουσες εγέμισαν απο συμπατριώτες, που τους καλωσόρισαν με κατάλληλο
χαιρετισμό την πρώτη μέρα ο κ. Ανδρέας Καραολής και την δεύτερη μέρα ο κ. Κώστας

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

Κλεάνθους. Είναι φανερό ότι με την προσέλευσή τους ετίμησαν τον κ.Σάββα Παυλίδη,
που όλη η Παροικία γνωρίζει σαν ένα σεβαστό οικογενειάρχη, άριστο εκπαιδευτικό, σοβαρό παροικιακό παράγοντα, ιεροψάλτη και αγαπητό άνθρωπο και με αυτό το πνευματικό
του έργο τον εγνώρισε και σαν συγγραφέα.
Πρίν απο τον παρουσιαστή κ. Γκαβό εμίλησαν, με ιδιαίτερο πατριωτικό παλμό και με
συγκινητικές αναφορές στην περίοδο εκείνη, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τροπαίου κ.
Αθανάσιος, που ανέγνωσε και χαιρετιστήριο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου κ.κ. Γρηγορίου,
ο Ακόλουθος Άμυνας στην Κυπριακή Υπάτη Αρμοστεία, Συνταγματάρχης κ. Ελευθέριος Χατζηστεφάνου, ο εκδότης κ. Ηλίας Επιφανίου και ο συμπολεμιστής του συγγραφέα,
τότε έφεδρος ανθυπολοχαγός κ. Λάκης Ζαβαλλής, του οποίου οι παράλληλες αναμνήσεις
και προσωπικές μαρτυρίες συγκίνησαν το ακροατήριο.
Στην παρουσίαση παρευρέθησαν ο Ύπατος Αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας
κ. Ε. Ευρυβιάδης, ο Γενικός Πρόξενος της Κύπρου κ. Θ. Γκότσης, ο διευθυντής του
Προξενικού Γραφείου της Ελληνικής Πρεσβείας κ. Α. Ρίζος, ο πρόεδρος κ. Χρ. Καραολής
και μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου και της Γραμματείας της Εθνικής Κυπριακής
Ομοσπονδίας, ο Γραμματέας της Ελληνικής Κυπριακής Αδελφότητας κ. Α. Καραολής, ο
Πρόεδρος του Η.C.Trust κ. K. Κλεάνθους και η διευθύντρια του Ελληνικού Κέντρου κ. Α.
Καλησπέρα, πρόεδροι και μέλη Δ.Συμβουλίων Συνδέσμων και Οργανώσεων της παροικίας, ιερείς και λαϊκοί απο τις Ελληνορθόδοξες Κοινότητες Η.Β., εκπρόσωποι του παροικιακού, ελλαδικού και κυπριακού τύπου και της τηλεόρασης και πάρα πολλοί γνωστοί
και φίλοι, που εχειροκρότησαν με έντονο ενθουσιασμό και αυθορμητισμό τον παρουσιαστή, τους συντελεστές και ιδίως τον συγγραφέα επισφραγίζοντας έτσι την εκτίμησή τους
για το έργο του.
Η εκδήλωση και τις δύο μέρες έκλεισε με τον Εθνικό Ύμνο.
Κώστας Στεφ.Καββάδας

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΔΑΚΡΥΩΝ ΜΝΗΜΕΣ»
Οι Σύνδεσμοι Κώμης Κεπιρ και Πατρίκι Ην.Βασιλείου σε συνεργασία με την Ελληνική Κυπριακή Αδελφότητα, διοργανώνουν
την Τετάρτη 5 Ιουνίου και ώρα 7.30μμ, στο οίκημα
της Αδελφότητας, 2 Britannia Rd, North Fincley, N12 9RU
την παρουσίαση βιβλίου «Δακρύων Μνήμες».
To βιβλίο σχετίζεται με την ιστορία γύρω από τον ήρωα της
ΕΟΚΑ Γιαννάκη Στεφανίδη ο οποίος άνανδρα δολοφονήθηκε
από “συναγωνιστές” του της ΕΟΚΑ.
To πρόγραμμα περιλαμβάνει:
Σύντομη παρουσίαση video με μαρτυρίες για την ιστορία
του δολοφονηθέντος.
Εισαγωγική ομιλία - Κυριάκος Τσιούπρας
Παρουσίαση βιβλίου- Θανάσης Τσώκος, τέως Πρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΡΙΚ
Αντιφώνηση -Μιχαλάκης Στεφανίδης, αδελφός του ήρωα
Την εκδήλωση συντονίζει ο κ. Ανδρέας Καραολής
Θα ακολουθήσει δεξίωση.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τους:
Ανδρέα Καραολή, 0208 4459999
Γιαννάκη Σεραφείμ , 07941272252
Ελένη Τρύφωνος , 0706808269

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

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
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΦΕΔΡΩΝ
ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ΑΓΓΛΙΑΣ
Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019
στις 8 μ.μ.
Στο Οίκημα της Ελληνικής
Κυπριακής Αδελφότητας
για την ετήσια έκθεση
πεπραγμένων, την
ταμειακή έκθεση και
εκλογή νέου Διοικητικού
Συμβουλίου.
Καλούνται όλα τα μέλη
να παρευρεθούν.

Καλλιτεχνικά Νέα
με τον Βασίλη Παναγή
«Η ζωή μου κενή». Το δισκογραφικό
comeback του Χρίστου Αντωνιάδη
Το δισκογραφικό comeback του Χρίστου
Αντωνιάδη σηματοδοτείται με ένα εξαιρετικό
τραγούδι δια χειρός Βασίλη Δήμα και παραγωγή Ανδρέα Γιατράκου, με τίτλο «Η ζωή μου
κενή». Ο Χρίστος Αντωνιάδης που σημάδεψε
μια ολόκληρη γενιά
με τις μεγάλες επιτυχίες που σημείωσε στη δεκαετία
του 90, τώρα επανέρχεται δριμύτερος με ένα πολύ δυναμικό τραγούδι και η εξαιρετική του ερμηνεία
σε μαγεύει και σηματοδοτεί το μεγάλο comeback του. Ακούστε το «Η ζωή μου κενή» από τη
Sonar Music Plus, στο Ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνου – LGR, 103,3 FM, DAB+ www.lgr.co.uk , που
τώρα μεταδίδει και στην Κύπρο, στη Λάρνακα
και στις ελεύθερες περιοχές της Αμμοχώστου
μέσω του 93FM.

Back to Hackney
«Back to Hackney» είναι μία παράσταση που
θα πραγματοποιηθεί στο Θέατρο Τέχνης από

τις 20 Μαΐου έως την 1η Ιουνίου 2019 καθημερινά στις 7.30 το βράδυ.
Το θεατρικό έργο έγραψε και σκηνοθέτησε
η συμπατριώτισσά μας Παναγιώτα Παντελή και
είναι βασισμένο στην ιστορία και στην προσπάθεια γυναίκας με ειδικές ανάγκες, που προσπαθεί να επιστρέψει στο σπίτι της όπου πιστεύει
ότι θα ζει σε καλύτερες συνθήκες αντί να παραμείνει σε ειδικό σπίτι όπου πιστεύει ότι δεν
θα έχει τις ίδιες ανέσεις.
Στο έργο λαμβάνουν μέρος η Άννα Αντωνιάδη, Lucy Christy, Kathryn Perkins, Πάνος Σαββίδης και Tereza Zaylor.
Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε
στο Θέατρο Τέχνης, καθώς και στην ιστοσελίδα:
baytickets.at/backto hackney
Τα εισιτήρια κοστίζουν £10 και £5 concessions.
Το θέατρο Τέχνης βρίσκεται στη διεύθυνση
26 CROWNDALE ROAD, CAMDEN , NW1 1TT.

Η Κύπρια ηθοποιός Άννα Σάββα που
εμφανίζεται στη σειρά του ITV DURRELLS,
λαμβάνει μέρος στο νέο θεατρικό έργο
“JUDE”
Ο Howard Brenton επιστρέφει στο Hampstead
μετά από την προηγούμενη του παραγωγή Law-

rence After Arabia το 2016 με το τελευταίο του
έργο Jude, μια ιστορία των τελευταίων ημερών
σε ένα αγώνα αναγνώρισης μια ιστορία αναγνώρισης απίστευτου ταλέντου.
Μια ιστορία που έχει σχέση με την “Jude” που
πρόκειται να απολυθεί από την δουλειά της σαν
καθαρίστρια, αφού κατηγορείται ότι έκλεψε
κείμενο του Ευριπίδη, και εκπλήττει τον εργοδότη της αφού καταφέρνει να μεταφράσει το
αρχαίο κείμενο με την μεγαλύτερη ευκολία εδώ
και τώρα.
Κάτι που κάνει την “Jude” να μην σταματήσει
να ονειρεύεται πραγματοποίηση των ονείρων
της. Να σπουδάσει στο Oxford University. Τα
υπόλοιπα επί σκηνής.
Η σκηνοθεσία ανήκει στον Edward Hall στην
τελευταία του παραγωγή σαν καλλιτεχνικός διευθυντής του Hampstead Theatre. Οι παραστάσεις άρχισαν στην κύρια σκηνή του θεάτρου
την Παρασκευή 26 Απριλίου. Λαμβάνουν μέρος
η Isabella Nefar στο ρόλο της Jude με τους Paul
Brennen, Merch Hüsey, Caroline Loncq, Luke MacGregor, Shanaya Rafaat, Anna Savva και Emily
Taaffe. Η παραγωγή στηρίζεται από τους Lin and
Ken Craig, και χρηματοδοτείται από την NEXT
DECADE, σε συνεργασία με το Hampstead Theatre/AKO Foundation initiative.

"A dog called Friki"
Η Ρομαντική κωμωδία “Ο σκύλος που ακούει
στο όνομα φρίκη”, του Δημήτρη Κουρούπαλη,
έρχεται στο Λονδίνο για δύο παραστάσεις. Παίζουν η Μαρία Σολωμού και ο Δ. Κουρούπαλης.
Είναι η ιστορία ενός ζευγαριού που η αγάπη
και το μίσος τους, τους φέρνουν πολλά συναισθήματα αλλά ταυτόχρονα και πολλές κωμικές
καταστάσεις. Πώς λοιπόν θα τα αντιμετωπίσουν,
αυτό επί σκηνής; Οι παραστάσεις θα δοθούν
την Κυριακή 2 Ιουνίου στις 5.15 το απόγευμα,
και στις 8.00 το βράδυ, στο The Tabernacle Theatre, W11 2AY, Notting Hill
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 ενδιαφερόμενους 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

14 | Πέμπτη 30 Μαΐου 2019

15 | Πέμπτη 30 Μαΐου 2019

George MIchaelides

Η Ανόρθωση το Κύπελλο
Ο Παναθηναϊκός τις εντυπώσεις!!

Ο Anthony ήταν ο καλύτερος
του αγώνα, σωστός κέρβερος.

Πέρασαν τις εξετάσεις με άριστα ο Salvi και George.
νας από τους καλύτερους φετινούς αγώνες
παίχτηκε στο γήπεδο
του Haringey Borough για το
Challenge Cup final, μεταξύ
Ανόρθωσης και Παναθηναϊκού,
με νικήτρια την Ανόρθωση με
2–0.
Βρεθήκαμε μάρτυρες σε
αυτόν τον αγώνα και βγάζουμε
το καπέλο στην ομάδα του Παναθηναϊκού.
Όλες οι προβλέψεις πριν τον
αγώνα μιλούσαν για εύκολο περίπατο της πρωταθλήτριας
Ανόρθωσης.
Όμως τα πράγματα δεν ήταν
καθόλου έτσι. Ο Παναθηναϊκός
αντίκρισε την Ανόρθωση στα
ίσια, με δυνατό, γρήγορο και
επιθετικό ποδόσφαιρο.
Η Ανόρθωση μπήκε δυνατά
στον αγώνα και έκανε τις πρώτες αναγνωριστικές επιθέσεις,
μια από αυτές στο 10ο λεπτό
εξαργυρώθηκε με τέρμα του καλύτερου παίκτη της Ανόρθωσης
Andre Mcollin. Από εκείνο το
λεπτό ο Παναθηναϊκός ανασυντάχθηκε και άρχισε να μας δείχνει τις αρετές του με το
γρήγορο και εντυπωσιακό πο-

Έ
Έστησαν χορό στο στρατόπεδο της Ανόρθωσης μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού με τον Ντίνο να κάνει το σήμα της νίκης

Ο Παναθηναϊκός απέδειξε για μια ακόμη φορά ότι άξια πάει στην Α κατηγορία - σίγουρα θα δυσκολέψει πολλούς.

δόσφαιρο στη μεσαία γραμμή
και στην επίθεση, αυτό που
στερούσε ήταν η τελική φάση.
Η τελική φάση ήταν και αυτή
που έκρινε τον αγώνα.
Η Ανόρθωση επισφράγισε τη
νίκη της στο 71’ με τέρμα του
Aden Ali από απευθείας κόρνερ, όταν ο Anthony Ιωάννου
απέκρουσε ασταθώς.
Ο Anthony Ιωάννου ήταν ο
άνθρωπος που κράτησε τον
Παναθηναϊκό, σωστός στις
αποκρούσεις του έδινε πάντα
λύση στην αμυντική του γραμμή
και σταματούσε τις επιθέσεις
της Ανόρθωσης, για μένα ήταν
ο παίκτης του αγώνα παρόλο
ότι ευθύνετο για το δεύτερο
τέρμα.
Η Ανόρθωση πήρε πανηγυρικά το Κύπελλο Challenge
Cup και τώρα πάει για να μιμηθεί τη City, πάει να κάνει το
treble σήμερα Πέμπτη στο Haringey Borough κόντρα στην
Ολύμπια για το Division One
Cup.
Ο αγώνας θα γίνει στις 7.30
και θα μεταδοθεί από το συνδρομητικό κανάλι του Hellenic
TV.
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Απόψε κλείνει η αυλαία

Με τον αγώνα Ανόρθωσης-Ολύμπια στον τελικό του Division One Cup κλείνει η αυλαία της φετινής περιόδου.
Δυο από τις καλύτερες ομάδες του παροικιακού μας πρωταθλήματος συγκρούονται στις 7.30 στο γήπεδο Haringey
Borough.

Γνωρίζοντας τις δυο ομάδες είμαστε σίγουροι ότι θα παρακολουθήσουμε έναν αγώνα αντάξιο του εκτοπίσματος τόσο
της Ολύμπιας όσο και της Ανόρθωσης. Δυο από τους καλύτερους τεχνικούς, Σινόττι και Ντίνος θα διασταυρώσουν τις γνώσεις τους και θα ανακατέψουν την τράμπουλά τους για να

πάρουν το Κύπελλο. Ο αγώνας σίγουρα θα είναι αμφίρροπος
και αθλητοπρεπέστατος.
Το Hellenic TV θα καλύψει ζωντανά τον αγώνα σε
περιγραφή του υποφαινόμενου και των συνεργατών του
δημοσιογράφων Πέτρου Μιχαήλ και Μίκου Χρυσοστόμου.

Έσπασε την κατάρα

Έτοιμα τα σχέδια φιέστας
της Τότεναμ

Κυπελλούχος μετά από 30 χρόνια η ΑΕΛ!

Τ

σπασε την κατάρα! Η ΑΕΛ
είναι η νέα κυπελλούχος
Κύπρου για τη σεζόν 20182019, επικρατώντας με 2-0 του
ΑΠΟΕΛ και κατέκτησε το
έβδομο κύπελλο της ιστορίας
της!
Αντίθετα ο ΑΠΟΕΛ έχασε
την ευκαιρία πάρει το κύπελλο
μετά το 2015 και να κάνει το
νταμπλ για να κλείσει ιδανικά
τη φετινή σεζόν.
Η ΑΕΛ πήρε τη νίκη με γκολ
του Ντόσα Τζούνιορ στο 10' και
με γκολ του Αντάμοβιτς στο
65'.
Ο αγώνας ξεκίνησε κάπως
νευρικά για τις δύο ομάδες
αλλά με την ΑΕΛ να σκοράρει
ουσιαστικά στην πρώτη της ευκαιρία με τον Ντόσα Τζούνιορ
στο 10' λεπτό. Ο αμυντικός της
ΑΕΛ έκανε την καρφωτή κεφαλιά μετά από κόρνερ του Ντα
Σίλβα και έβαλε μπροστά στο
σκορ την ομάδα του.
Στο 35' ο ΑΛ Τάμαρι με ένα
εκπληκτικό ψαλιδάκι για ελάχιστα εκατοστά δεν βρήκε δίχτυα
και έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι. Ο Ιορδανός βρέθηκε
κοντά σε ένα από τα καλύτερα
γκολ της σεζόν και κοντά στην
ισοφάριση του αγώνα.
Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου(45+5) η ΑΕΛ έχασε τεράστια ευκαιρία με το Μακρή
να χάνει σίγουρο γκολ και την
ευκαιρία να κάνει το 2-0 για την
ομάδα του.Ένα αρκετά καλό
παιχνίδι έγινε στο πρώτο ημίχρονο ειδικά μετά το πρώτο εικοσάλεπτο με την μπάλα να
ανεβοκατεβαίνει και στις δύο
πλευρές του γηπέδου.
Το δεύτερο ημίχρονο ξεκί-

Έ

α «σπιρούνια» προετοιμάζονται για τον τελικό του
Champions League (1/6) με τη
Λίβερπουλ στο «Wanda Metropolitano» και το πλάνο ενδεχόμενης φιέστας έχει ήδη
φιξαριστεί...
Ο λονδρέζικος σύλλογος
προγραμματίζει μια τεράστια
γιορτή που περιλαμβάνει… το
γύρο του θριάμβου με ανοιχτό
πούλμαν περιμετρικά του νέου
της γηπέδου.
Οι πανηγυρισμοί έχουν προγραμματιστεί για την επομένη
του μεγάλου τελικού (2/6) και
μένει να δούμε αν η ομάδα του

Μαουρίτσιο Ποτσετίνο καταφέρει να «ενεργοποιήσει» το εορταστικό πλάνο.

«Θα έπαιζα ακόμη κι αν
ήταν σήμερα ο τελικός...»
νησε με πολλές διακοπές στο
παιχνίδι με αποτέλεσμα να κόβεται συνεχώς ο ρυθμός του
αγώνα.Στο 60΄λεπτό ο ΑΠΟΕΛ
με τον Ντε βινσέντι από πολύ
κοντά έκανε το πλασέ στέλοντας την μπάλα λίγο έξω από
την εστία του Βάτερμαν. Πέντε
λεπτά αργότερα κόντρα στη
ροή του αγώνα η ΑΕΛ πέτυχε
και δεύτερο γκολ με τον Αντάμοβιτς μετά από τραγικό λάθος
του Πραξιτέλη Βούρου.Ο αμυντικός του ΑΠΟΕΛ πάσαρε
αδύναμα στο Βάτερμαν με τον
Μακρή να διεκδικεί τη μπάλα
και τον Αντάμοβιτς να εκμεταλλέυεται το απίστευτο λάθος του
Βούρου και να σημειώνει το 20 για την ομάδα του.
Η συνέχεια του αγώνα συνεχίστηκε με αρκετές μονομαχίες, πολλά φάουλ και νεύρα
από την πλειοψηφία των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων με το παιχνίδι να διακό-

τοιμοπόλεμος δηλώνει ο
Χάρι Κέιν για τον τελικό
του Τσάμπιονς Λιγκ με τη Λίβερπουλ το ερχόμενο Σάββατο
(1/6).
Ο 25χρονος επιθετικός της
Τότεναμ βρίσκεται εκτός αγωνιστικής δράσης από τις 9
Απριλίου, όταν και τραυματίστηκε στον αστράγαλο κατά τη
διάρκεια του πρώτου προημιτελικού με την Μάντσεστερ
Σίτι.
Οι πρώτες εκτιμήσεις έκαναν
λόγο για απουσία του από τα
εναπομείναντα παιχνίδια της
σεζόν αλλά ο ίδιος τονίζει
πλέον πως είναι σε θέση να
αγωνιστεί στον «εμφύλιο» του
«Wanda Metropoliano».
«Και σήμερα να ήταν ο τελικός θα ήμουν σε θέση να
παίξω. Αισθάνομαι καλά και
συμμετέχω στις προπονήσεις
της ομάδας από το τέλος της
προηγούμενης εβδομάδας»
«Αυτή τη βδομάδα θα προ-

Ε

πτεται συνεχώς. Ο Ντόσα
Τζούνιορ στο 84' λεπτό έχασε
την ευκαιρία πάλι με κεφαλιά
να σκοράρει το δεύτερο του
γκολ και το τρίτο για την ομάδα
του και να δώσει διαστάσεις
θριάμβου στον τελικό.Στα τελευταία λεπτά η ΑΕΛ ανέβασε
το ρυθμό της και προσπάθησε
να βάλει και τρίτο γκολ, με το
Χουράδο να έχει ένα καλό
σουτ
αλλά
να
περνάει
έξω.Αντίθετα ο ΑΠΟΕΛ αναλώ-

θηκε σε ανούσια κατοχή παίζοντας με αρκετές σέντρες που
καθάριζαν εύκολα οι παίκτες
της ΑΕΛ.
Το σκορ δεν άλλαξε με τον
ΑΠΟΕΛ να μην μπορεί να μετουσιώσει τις ευκαιρίες του σε
γκολ και έτσι η ΑΕΛ πήρε δίκαια το κύπελλο μετά από έξι
συνεχόμενους χαμένους τελικούς.
• Από ιστοσελίδα Sigmaline.

σπαθήσω να ανεβάσω τους
δείκτες της ετοιμότητάς μου,
περισσότερο όσον αφορά το
πεδίο της φυσικής κατάστασης. Από ‘κει και πέρα εξαρτάται από τον προπονητή...»
δήλωσε ο Άγγλος φορ.
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Παροικιακές Εκδηλώσεις
Κάθε Δευτέρα
Λειτουργεί Θεατρικό Εργαστήρι της ΚΕΑ στην Κυπριακή Αδελφότητα, 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 πληροφοριών 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 Παχλιτζανάκη. Είναι ανοικτό σε όλους. Οι πρόβες γίνονται στο Θέατρο Τέχνης. Για περισσότερες πληροφορίες: www.kaliamusic.com/fones
• O Σύνδεσμος “Cypriots Elders of Enfield”, οργανώνει τη συνάντηση για το Luncheon Club σπό τις 11πμ έως τις 3μμ στο Community 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 Lynmouth Road N2, στις 8μμ υπό τη διδασκαλία του μουσουργού κ.
Μιχαηλούδη και την Πέμπτη για μαντολίνο και μπουζουκι. Για συμμετοχή: 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. Παραγωγός 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 οικογενειακή βία, Κούλα Κωνσταντινίδη, δίνει δωρεάν συμβουλές στο Κοινοτικό 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 ανθρώπινα πόδια όλων των ηλικιών στο Κοινοτικό Κέντρο, Wood Green
N22 5HJ από τις 10πμ - 1.00μμ. Για πληροφορίες δέστε την κ. Χρυστάλλα, διευθύντρια του Κυπριακού Κοινοτικού Κέντρου.

Γωνιά Παροικιακής ποίησης
Κάθε δεύτερη Πέμπτη του μήνα
• Κάθε δεύτερη Πέμπτη του μήνα συνέρχεται σε συνεδρία το Συμβούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Γονέων. - Τηλέφωνο 020 8889
1872.
ΙΟΥΝΙΟΣ
1,2 Ιουνίου (Σάββατο-Κυριακή)
• Το Wine Festival της «Παροικιακής», στο Lee Valley Athletics
Centre, 61 Meridian Way, London N9 0AR. Θα υπάρχει και πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Τραγουδά η Peggy Zina. Πληροφοερίες τηλ. 07904 537 181 / www.cypriotwinefestival.com
3 Ιουνίου (Δευτέρα)
• Το Δ.Σ. του ΚΟΠΑ καλεί όλα τα Σωματεία του σε Γενική Συνέλευση, στην Κυπριακή Αδελφότητα, Britannia Road, London N12
9RU στις 7.00 μμ ακριβώς τη Δευτέρα 3/6/19.
5 Ιουνίου (Τετάρτη)
• Η παρουσίαση του Βιβλίου «Δακρύων Μνήμες» για τον ηρωομάρτυρα της ΕΟΚΑ Γιαννάκη Στεφανίδη, στην Κυπριακή Αδελφότητα,
Britannia Road, London N12 9RU, στις 7.30μμ. Συγγραφείς είναι ένας
αριθμός ατόμων. Καλείσθε να παρακολουθήσετε την παρουσίαση.
16 Ιουνίου (Κυριακή)
• Το Lobby of Cyprus οργανώνει πάρτι στο Elyseé, 13 Percy Street,
Fitzrovia, London W1T 1DP στις 4.10μμ. Είσοδος £45 και £25 για
παιδιά κάτω των 16 ετών. Πληροφορίες τηλ. 020 8888 2556.
18 Ιουνίου (Τρίτη)
• Ο Σύνδεσμος Ελληνοκυπρίων Γυναικών οργανώνει διήμερη εκδρομή 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 Οργάνωσης «The Cypriot Elders of Enfield», για καταρτισμό της Επιτροπής
σε σώμα, στις 10.30πμ στα Γραφεία της, 311 Fore Street, London
N9 0PZ.
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 Αγγλίας στην Κυπριακή Αδελφότητα, Britannia Road, London N12
9RU, στις 8μμ. Θα συζητηθούν οι εκθέσεις «Οργανωτική» και
«Οικονομική» και θα εκλεγεί το νέο Δ.Σ. της Οργάνωσης.
30 Ιουνίου (Κυριακή)
• Ο Σύνδεσμος Αχιωτών Η.Β οργανώνει εκδρομή στο Margate, στις
8.30πμ. Εκκίνηση από τον Αστυνομικό Σταθμό απέναντι από το
Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Εισιτήριο £15.00. Για θέσεις τηλ.
07956 219 946 / 020 8723 1925.
ΙΟΥΛΙΟΣ
14 Ιουλίου (Κυριακή)
•Η ΕΔΕΚ Η.Β οργανώνει Εθνικό Μνημόσυνο για τους πεσόντες
στην Κύπρο το 1974, στον Καθεδρικό Ναό Παναγίας Wood Green.
Θα γίνει και δέηση για τη διακρίβωση των αγνοουμένων. Η εκδήλωση 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.

Δίδαγμα Παροιμίας
Του Ειρήναρχου Στεφάνου
Λαλούν ο Ύψιστος Θεός, πως αγαπά τον κλέφτην,
μα, νοικοτζιύρην δεν ξεχνά, του ’δωκεν γνώση τζιαι μυαλά,
γυαλλί, ζωής καθρέφτην!
Χορεί τα ούλλα καθαρά, πράξεις τζιαι θεωρίες,
δκιαβάζει κάλπικα γραπτά, πώς κλέφτουν-βάσεις-σκεφτηκά,
πνευματικές νοθείες!
Λοιπόν, «τα σιέρκα της ψεφκιάς, τζιαι της κλεψιάς τα πόδκια,
είναι κοντά τζιαι δεν βουρούν, τα δάχτυλά τους, δεν πιάνουν,
ζοντάκρες δίχως δόνκια!»
Πώς πρέπει να δκιεβάζουμε, καμιά αμφιβολία,
τον νουν μας να ποτίζουμε, γνώσεις να εμπλουτίζουμε,
με σκέψεις τζιαι σοφία!
Όμως με ειλικρίνεια, ποττέ με υπουλία,
καθαρό –μέτωπο ψηλά– χορόντας πάντοτε μπροστά,
τίμια στην πορεία!
Ευχόμενος το μήνυμα, δίδαγμα παροιμίας,
να γίνει σε ούλλους μας θεσμός, βάση ο αλληλοσεβασμός,
«Αρχή» της κοινωνίας!
Ούλλοι να εφαρμόζουμε, τους νόμους να τηρούμε,
χωρίς ψεφκιάν, παραποθκιάν, κλεψιάν, αζούλα, πονηρκάν,
Ειρηνικά να ζιούμε!!! ΑΜΗΝ

Θα πιω και θα μεθύσω
Της Eύας Λυσάνδρου (Άγιος Ανδρόνικος)
Θα πιω και θα μεθύσω και θάρθω κοντά σου να καθίσω.
Να σου ειπώ τα μυστικό μου που έχω μέσα στην καρδιά μου.
Είσαι κούκλα και αξίζεις μα πολλά εμένανε θυμίζεις.
Είσαι μες το όνειρό μου, και το φως το μυστικό μου.
Θα στο ειπώ, θα στο γράψω και θα το υπογράψω.
Φέρτε μου κρασί να πιω και θα αρχίσω τον χορό.
Θα μεθύσω και θα ειπώ τι καημός είναι αυτός.
Να αγαπάς να σ’ αγαπούν και όλοι να χαμογελούν.
Η ζωή σου είναι ωραία όταν είσαι με παρέα.
Σβήσανε και οι καημοί μου, θα γλεντώ με την ψυχή μου.
Φέρτε μου κρασί να πιω και να αρχίσω τον χορό.
Έξω βάσανα και πόνοι και η χαρά να μην τελειώνει.
Τελειώνοντας εν να σας πω όλους σας αγαπώ.
Και καλό διάβασμα.

Λόγια Νηστεμένα

Ειρήναρχος Στεφάνου

• If you tell the truth, you don't have to remember anything!
• Όταν λέμε την αλήθεια, δεν υπάρχει λόγος να
θυμόμαστε τίποτα!
Ερμηνεία:
Πόσο απλοποιείται η ζωή μας, όταν ήμεθα ειλικρινείς,
καμιά ανάγκη να θυμόμαστε τα ψέματα που λέμε!
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ΠΕΜΠΤΗ 30/5
04.45 Πρώτη Ενημέρωση
07.30 Όμορφη μέρα-κάθε μέρα
09.30 Από μέρα σε μέρα
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας
13.35 Χρυσές Συνταγές
14.30 Happy Hour
16.00 Ειδήσεις
16.25 Πέτρινο Ποτάμι
17.15 Μάθε Τέχνη
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα
18.00 Ειδήσεις
19.00 Πολιτιστικό Δελτίο
19.05 Οδός Ελευθερίας
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/5
04.45 Πρώτη Ενημέρωση
07.30 Όμορφη μέρα-κάθε μέρα
09.30 Από μέρα σε μέρα
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας
13.35 Χρυσές Συνταγές
14.30 Happy Hour
16.00 Ειδήσεις
16.25 Πέτρινο Ποτάμι
17.15 Μάθε Τέχνη
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα
18.00 Ειδήσεις
19.05 Χάλκινα Χρόνια
ΣΑΒΒΑΤΟ 1/6
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 «Προξενητής της Μπακκίρας»
16.50 Road Trip
17.20 Πεταλούδα
18.00 Ειδήσεις
19.05 Σάββατο κι Απόβραδο
ΚΥΡΙΑΚΗ 2/6
05.30 Θεία Λειτουργία
08.10 Καμώματα τζι Αρώματα (Ε)
09.15 Road Trip (Ε)
09.45 Χάλκινα Χρόνια (Ε)
10.30 EU4U (Ε)
11.30 Αμύνεσθαι Περί Πάτρης

12.00 Ειδήσεις
12.15 ΑrtCafe (Ε)
13.15 Ποπ Κόρν (Ε)
13.45 Τετ-Α-Τετ (Ε)
15.00 Ντοκιμαντέρ «Άγιος Σωζόμενος»
16.00 Ειδήσεις
16.15 Κυπριώτικο Σκετς
16.50 Χωρίς Αποσκευές
17.20 Πεταλούδα
18.00 Ειδήσεις
19.00 Αθλητική Κυριακή
ΔΕΥΤΕΡΑ 3/6
04.45 Πρώτη Ενημέρωση
07.30 Όμορφη μέρα-κάθε μέρα
09.30 Από μέρα σε μέρα
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας
13.35 Χρυσές Συνταγές
14.30 Happy Hour
16.00 Ειδήσεις
16.25 Πέτρινο Ποτάμι
17.15 Μάθε Τέχνη
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα
18.00 Ειδήσεις
19.00 Πολιτιστικό Δελτίο
19.05 Χάλκινα Χρόνια
ΤΡΙΤΗ 4/6
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
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/6
04.45 Πρώτη Ενημέρωση
07.30 Όμορφη μέρα-κάθε μέρα
09.30 Από μέρα σε μέρα
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας
13.35 Χρυσές Συνταγές
14.30 Happy Hour
16.00 Ειδήσεις
16.25 Πέτρινο Ποτάμι
17.15 Μάθε Τέχνη
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα
18.00 Ειδήσεις
19.05 Χάλκινα Χρόνια

ΠΕΜΠΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ
09:30 Από Μέρα σε Μέρα
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
18:00 Ειδήσεις
19:05 Χάλκινα Χρόνια
20:00 Πολιτιστικό Ημερολόγιο:
1ο και 2ο Κασσάνδρα
Χαλκιδικής
22:25 Ελληνική Ταινία: Υπάρχει
και Φιλότιμο
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΜΑΪΟΥ

www.hellenictv.net
t: 020 8292 7037

20:30 «Πρόσωπα»
με τον Βασίλη Παναγή
21:00 Ελληνική Ταινία: Ψυχραιμία
22:30 Ελληνική Ταινία: Το παραστράτημα μιας ορφανής
ΔΕΥΤΕΡΑ 3 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: Έλα στον Θείο

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.
23.00 Το ταξίδι της ζωής με την Άντζυ
21:45 Ελληνική Ταινία: Κορίτσια για
Λουπέσκου, Διαισθητική ΨυχοΤσίμπημα
λόγο και Υπνοθεραπεύτρια
23:05 Ελληνική Ταινία: Η Μοδιστρούλα
ΤΡΙΤΗ 4 IOYNIOY
ΣΑΒΒΑΤΟ 1 IOYNIOY
09:30 Από Μέρα σε Μέρα
12:00 Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
18:00 Ειδήσεις
14:00 Κύπριοι του Κόσμου
19:05 Χάλκινα Χρόνια
18:00 Ειδήσεις
20:00 «Δράξασθε Παιδείας»
19:05 «Αύριο είναι Κυριακή»
με τον Πρωτοπρεσβύτερο
η Εκπομπή της Εκκλησίας με
Ιωσήφ Παλιούρα
τον Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα
20:35 Ελληνική Ταινία: Ο ΑσυμβίβαΙωσήφ Παλιούρα
στος
19:45 Με τον Φακό του Hellenic TV:
22:00 KOPA Challenge Cup Final
Εταιρεία Πελοποννησίων Μ.Β. –
Panathinaikos v Anorthosis
Ομιλήτρια η Καθηγήτρια Αθηνά
ΤΕΤΑΡΤΗ
5 IOYNIOY
Γεωργαντά - Θέμα: "Ο Κάλβος
09:30 Από Μέρα σε Μέρα
και η Ελληνική Επανάσταση"
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
20:20 Ελληνική Ταινία:
18:00 Ειδήσεις
Πρωτευουσιάνικες Περιπέτειες
19:10 Χάλκινα Χρόνια
21:45 Ελληνική Ταινία: Αλίμονο
20:00 «Οι Ταινίες της Εβδομάδας»
στους Νέους
με τη Βασούλα Χριστοδούλου

ΚΥΡΙΑΚΗ 2 IOYNIOY

12:00 Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
18:00 Ειδήσεις
19:05 «Διαλέγω Καριέρα»
με την Ελευθερία Σωφρονίου

20:45 Ελληνική Ταινία: Πάρε κόσμε.
22:10 Με τον Φακό του Hellenic TV:
Μετανοίας ο Καιρός - Μελωδήματα και Ακούσματα από
της Σαρακοστής το Αγίασμα Π. Ιωσήφ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ HELLENIC TV
Υπάρχει και Φιλότιμο (1965).
ΠΕΜΠΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 22:25 άνει με το μαιευτήριο
που φτιάχνει ο πολιτικός Μαυρογιαλλούρος στην
επικράτεια που τον στηρίζει, το οποίο δεν ολοκληρώνεται ποτέ καθώς διάφοροι παρατρεχάμενοι καταχρώνται τα σχετικά κονδύλια. Ένα κωμικό ατύχημα
ανοίγει τα μάτια του πολιτικού μας που από την μια
γκάφα πέφτει στην άλλη εν αγνοία του.
Κορίτσια για Τσίμπημα (1985).
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΜΑΪΟΥ 21:45 Κωμωδία με την
Ελένη Φιλίνη, Παναγιώτη Σουπιάδη, Άγη Γυφτόπουλο, Νίκη Ζωγράφου, Παύλο Χαϊκάλη και Ντίνο
Ηλιόπουλο. Η ασθένεια του καθηγητή των Νέων
Ελληνικών και οι κενές ώρες των μαθημάτων του,
επιτρέπουν στις τελειόφοιτες του Λυκείου να περνάνε
τον καιρό τους σε μια πισίνα, παρέα με τον Σωτήρη
που είναι σφοδρά ερωτευμένος με την Τερέζα.
Η Μοδιστρούλα (1964).)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΜΑΪΟΥ 23:05 Μελόδραμα με την
Μάρθα Βούρτση, Χρήστο Νέγκα, Γιάννη Αργύρη,
Χριστόφορο Νεζέρ και Ραφαήλ Ντενόγια. Μια φτωχή
μοδίστρα, ερωτευμένη με τον γιο μιας πλούσιας οικογένειας, ο οποίος θέλει να γίνει τραγουδιστής,
αναγκάζεται από τον πατέρα της να εγκαταλείψει
τον αγαπημένο της, λέγοντας της πως έχουν την
ίδια μητέρα.
Πρωτευουσιάνικες Περιπέτειες (1956).

ΣΑΒΒΑΤΟ 1 IOYNIOY 20:20 Κωμωδία με την Ρένα
Βλαχοπούλου, Έλσα Ρίζου, Άννα Μπολ, Στέφανο
Στρατηγό και Νίκο Ρίζο. Ο κόμης θείος της Ρηνούλας,
μιας ρομαντικής Κερκυραίας, προσκαλεί την ανιψιά
του στην πρωτεύουσα για να γνωρίσει την Αθήνα.
Πραγματικός σκοπός του όμως, είναι να την πα-

ντρέψει με τον γιο του συνεταίρου του, ο οποίος δεν
είναι παρά ένα ακόμα κακομαθημένο πλουσιόπαιδο.
Αλίμονο στους Νέους (1961).
ΣΑΒΒΑΤΟ 1 IOYNIOY 22.00 Κωμωδία με τους
Δημήτρη Χορν, Μάρω Κοντού, Σμάρω Στεφανίδου
και Γιώργο Βελέντζα. Με αντάλλαγμα την ίδια του τη
ψυχή ο Ανδρέας, ένας ρομαντικός και ηλικιωμένος
κύριος, γίνεται ξανά νέος και προσπαθεί να κατακτήσει την καρδιά της όμορφης Ρίτας, μιας φτωχής
και νέας γυναίκας, την οποία πάντα ποθούσε αλλά
δίσταζε να πλησιάσει εξαιτίας της ηλικίας του. Σύντομα θα καταλάβει πως τα νιάτα από μόνα τους
δεν αρκούν για να κάνουν κάποιον ευτυχισμένο.
Ψυχραιμία (2007).
KYΡIAKH 2 IOYNIOY 21:00 Κωμωδία με τους
Γιάννη Τσιμιτσέλη, Βάσω Καβαλιεράτου, Ανδρέα
Κωνσταντίνου, Τζούλια Αλεξανδράτου και Μαρία
Τζομπανάκη. Ένα 24ωρο από τη ζωή μερικών νέων
ανθρώπων που προσπαθούν να ξεφύγουν από τα
προβλήματά τους. Οι ιστορίες τους συχνά διασταυρώνονται ενώ μέσα από κωμικοτραγικές καταστάσεις προσπαθούν να βρουν μια ισορροπία.
Το Παραστράτημα μιας Ορφανής (1966).

KYΡIAKH 2 IOYNIOY 22:30 Κοινωνική ταινία με
Κοινωνική ταινία με την ‘Αντα Αναγνώστου, Γιάννη
Μπέσκο, Νατάσα Πάμου, Μαρίτση Καλλιγέρη και
Ευτυχία Παρθενιάδου. Η ορφανή κύπρια μοδιστρούλα Νίνα, η οποία μένει στην Αθήνα, στην αυλή
της κυρα-Φρόσως, ερωτεύεται τον Λάκη, φοιτητή
απ’ τη Μακεδονία. Εκείνος στρατεύεται και φεύγει
για το Αλβανικό μέτωπο. Μετά το βομβαρδισμό του
φτωχικού της, φιλοξενείται στο σπίτι της Άννης και

του Αρτέμη, οι οποίοι την εκμεταλλεύονται. Με το
ψευδώνυμο Μαντόνα, αρχίζει να τραγουδά σε ένα
καμπαρέ για Γερμανούς στρατιώτες, ενώ μεταφέρει
τις πληροφορίες που παίρνει στους αγωνιστές της
Αντίστασης. Κάποτε ξανασυναντά τον Λάκη.
Έλα στον Θείο (1950).
ΔΕΥΤΕΡΑ 3 IOYNIOY 21:35 Κωμωδία με την Σμαρούλα Γιούλη, Νίκο Σταυρίδη, Μίμη Φωτόπουλο,
Γιάννη Ιωαννίδη και Σπεράντζα Βρανά. Λίγο μετά
τον εμφύλιο πόλεμο ένας εύπορος μπακάλης προσπαθεί να παντρέψει τον ανεπρόκοπο ανεψιό του
με ένα κορίτσι από σπίτι.
Ο Ασυμβίβαστος (1979).
ΤΡΙΤΗ 4 IOYNIOY 20:35 Κοινωνική περιπέτεια με
την Μπέτυ Λιβανού, Παύλο Σιδηρόπουλο, Σταύρο
Ξενίδη, Κώστα Βρεττό Βέρα Κρούσκα.Ο Παύλος
είναι ένας νέος γεμάτος όνειρα, ενέργεια και αμφισβήτηση για το κατεστημένο. Θα παρατήσει τις
σπουδές του και θα ψάξει τα όνειρα τους σαν μουσικός του δρόμου. Εκεί θα γνωρίσει τον Απόστολο
τον Φλου και μαζί θα πορευτούν. Παράλληλα μετά
από διάφορες ερωτικές περιπέτειες ερωτεύεται την
Ειρήνη και μετά τον θάνατο του πατέρα του έρχεται
στο δίλημμα της ενσωμάτωσης στο κατεστημένο
ενάντια στην ασυμβίβαστη ζωή.
Πάρε Κόσμε (1967).

ΤΕΤΑΡΤΗ 5 IOYNIOY 20:35 Κωμωδία με τους
Θανάση Βέγγο, Ελένη Ανουσάκη, Τάκη Μηλιάδη και
Άννα Ματζουράνη. οκαπήλων, και μαζί με την Άννα
Ματζουράνη. Ο Αγαθοκλής είναι ένας φτωχός βιοπαλαιστής που έχει αφιερώσει τη ζωή του στην φροντίδα των φτωχών και όλων όσων έχουν ανάγκη.
από βοήθεια.

ΠΕΜΠΤΗ 07:00 Λονδίνο Καλημέρα 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 μεσημέρι με την Κατερίνα Νεοκλέους 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 Παναγιώτη Μπαλάλα 20:00 Predrinks με τον Άρη Δεμερτζή 22:00
Μουσικές Επιλογές με τον Κρις
Θεοχάρους ΣΑΒΒΑΤΟ 00:00
LGR Juke Box 07:00 Σάββατο
Πρωί με τον Βασίλη Παναγή
10:00 Μουσικές Επιλογές με τον
Γιάννη Αγιασλάρη 12:00 Σαββατοκύριακο στον LGR με τον
Πάρι Τσούφλα 14:00 Λαϊκό Απόγευμα με την Άντρια Γερολέμου
16:00 Ελληνικές επιτυχίες με
τον DJ Magis 18:00 Απογευματινές νότες 19:00 Record Collection με τον Τάσο Αναστάση
22:00 Greek Party με τον Τόνυ
Νεοφύτου ΚΥΡΙΑΚΗ 01:00
LGR Jukebox με τον DJ Valentino 07:00 Καλημέρα Κυριακή με
τη Σούλα Βιολάρη 10:00 Μια
φορά και έναν καιρό 10:45 Θεία
Λειτουργία 12:30 Μουσικές Επιλογές 13:00 Απόγευμα της Κυριακής με τον Γιάννη Ιωάννου
16:00 Στις γειτονιές με την Κατερίνα Μπαροτσάκη 17:00 Ζήτω το
Ελληνικό Τραγούδι με τον Μιχάλη Γερμανό 19:00 Τα τραγούδια της ψυχής με τον Φανή Ποταμίτη 21:00 The meze show με
τον Andy Francesco ΔΕΥΤΕΡΑ
00:00 ΡΙΚ 07:00 Λονδίνο Καλημέρα με τον Άρη Δεμελτζή 10:00
Λίγο πριν τη μια το μεσημέρι με
τη Σούλα Βιολάρη 12:00 Χρυσές
επιτυχίες με τον Βασίλη Παναγή
14:00 Λαϊκές επιτυχίες με τον
Πιερή Πέτρου. 16:00 Drive Time
με τον Τόνυ Νεοφύτου 19:00 Έλα
πάμε με τον DJ Sooty 22:00 Δευτέρα βράδυ με τον Κρις Θεοχάρους ΤΡΙΤΗ 00:00 ΡΙΚ 07:00
Λονδίνο Καλημέρα με τον Άρη
Δεμελτζή 10:00 Λίγο πριν το μεσημέρι με τον Βασίλη Παναγή
12:00 Ελληνικές Επιτυχίες με
την Κατερίνα Μπαροτσάκη. 14:00
Λαϊκό κομπολόι με τον Γιώργο
Γρηγορίου 16:00 Drive Time με
τον Ανδρέα Μιχαηλίδη 19:00
General Affairs 20:00 Young
and connected scandalous με
την Κατερίνα Νεοκλέους 22:00
Hellenic Show με τον DJ Avgoustinos ΤΕΤΑΡΤΗ 00:00 ΡΙΚ
07:00 Λονδίνο Καλημέρα με τον
Άρη Δεμελτζή 10:00 Λίγο πριν το
μεσημέρι με τη Σούλα Βιολάρη
12:00 Χρυσές επιτυχίες με τον
Βασίλη Παναγή 14:00 Λαϊκές
επιτυχίες με την Βασούλα Χριστοδούλου 16:00 Drive Time με
τον Πιερή Πέτρου 19:00 The
Family Law Show, ή την εκπομπή Talking Property 20:00
Retro με την Ευφροσύνη Ευθυμίου. 22:00 Χαλαρά με Στυλ με
τον Γιάννη Ιωάννου.
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Μοναδική διασκέδαση με την ανεπανάληπτη Πέγκυ
Ζήνα, περισσότερες από 10 χιλιάδες κόσμου (κατά
το διήμερο), 70 και πλέον εκθέτες από τη Βρετανία
και την Κύπρο, χορευτικά συγκροτήματα, επιτόπια
παρασκευή παραδοσιακών εδεσμάτων που υπόσχονται μοναδικά «ταξίδια» γεύσης στην κυπριακή μας
παράδοση, επιδείξεις, παραδοσιακοί κυπριακοί χοροί
από το χορευτικό συγκρότημα «Καροτσέρης», εκατοντάδες εθελοντές έτοιμοι να βοηθήσουν στην ομαλή
διοργάνωση, καθώς και το αυθεντικό, κυπριακό... κέφι
είναι τα βασικά συστατικά άλλης μιας γιορτής της παροικίας μας, του CyWineFest & Business Expo 2019.
Της Γιορτής του Κρασιού που διοργανώνει η «Παροικιακή». Της εκδήλωσης που έχει καταστεί θεσμός
εδώ και 37 χρόνια. Της μεγαλύτερης εκδήλωσης της
παροικίας, που μέσα από τη συνεχή αναβάθμισή της,
αλλά και την ταυτόχρονη διατήρηση της λαϊκής παράδοσης του τόπου μας, έχει ταυτιστεί με την απόλυτη
διασκέδαση των Κυπρίων του Ηνωμένου Βασιλείου.
Το φεστιβάλ ανοίγει τις πύλες του στο κοινό τo Σάββατο 1η Ιουνίου στις 11:30 το πρωί (αναλυτικά το πρόγραμμα στη σελίδα 31).
Το φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα του Ύπατου Αρμοστή Ευριπίδη Ευρυβιάδη, ενώ, την κυβέρνηση θα
εκπροσωπήσει ο Υπουργός Γεωργίας, Κώστας Καδής.
Ραντεβού στο
Lee Valley Athletics Centre
Όπως και πέρσι, έτσι και φέτος το Cypriot Wine Festival & Business Expo θα πραγματοποιηθεί στο Lee
Valley Athletics Centre το Σάββατο 1η και την Κυριακή
2 Ιουνίου, αφού ο χώρος αποδείχθηκε ιδανικός για
τη φιλοξενία και αναβάθμιση του κυπριακού φεστιβάλ.
Τα πολλά, επιπλέον τετραγωνικά για τους εκθέτες
και οι καταπράσινοι εξωτερικοί του χώροι, επιτρέπουν
τη διοργάνωση πολλών δραστηριοτήτων και διευκολύνουν τη διαδικασία παρασκευής παραδοσιακών
εδεσμάτων και φαγητών του τόπου μας, ενώ, διασφαλίζουν γενικότερα τον πιο άνετο σχεδιασμό της
γιορτής.
Ένα από τα πλέον θετικά, είναι οι επαρκείς χώροι
στάθμευσης που με την κατάλληλη οργάνωση και καθοδήγηση των οδηγών από τους εθελοντές, γίνεται
ακόμη πιο εύκολη η στάθμευση για το κοινό.
Η μοναδική Πέγκυ Ζήνα μας υπόσχεται
δύο αξέχαστες βραδιές!
Με «ναυαρχίδα» τη σπουδαία φωνή και το γεμάτο
επιτυχίες πρόγραμμα της ανεπανάληπτης Πέγκυς
Ζήνα (το πλήρες βιογραφικό της πασίγνωστης τραγουδίστριας από την Ελλάδα στη σελίδα 29). Με αρκετούς πλατινένιους δίσκους και τα εξαιρετικά τραγούδια της όπως τα «Τρέξε», «Ένα», «Μόνη καρδιά»
που αγαπήθηκαν από τη νεολαία και όχι μόνο, η Πέγκυ Ζήνα, θα πραγματοποιήσει δύο μοναδικές εμφανίσεις στο πλαίσιο του φεστιβάλ μας. Το ενδιαφέρον
για εισιτήρια στο χώρο της συναυλίας είναι ήδη αυξημένο από νέους και όχι μόνο.
Το πρόγραμμα της Πέγκυς με την απίστευτη φωνή,

η οποία έχει παράλληλα στο ενεργητικό της εκατοντάδες live εμφανίσεις στις ελλαδικές πίστες και στο
εξωτερικό, ξεσηκώνει κυριολεκτικά το κοινό. Οι συναυλίες του ξεκινούν στις 9 το βράδυ το Σάββατο και
στις 8 την Κυριακή.
Να σημειώσουμε πως θα τραγουδήσουν επί σκηνής, οι συμπατριώτες και οι ομογενείς μας Elizabeth
Chapman, Kat Neocleous, Eleni C, Roger Grech,
George Germanakis, Tiana Lydia και το Marathovounos Community Choir. Ακόμη, όπως κάθε χρόνο,
έντονη θα είναι και φέτος η παρουσία χορευτών και
συγκροτημάτων.
Από τις φετινές συμμετοχές, ξεχωρίζει σίγουρα για
τα πολλά μηνύματα που στέλνει με την παρουσία του,
το δικοινοτικό συγκρότημα «Κύπρος», που θα «ζωντανέψει» παραδοσιακούς χορούς του τόπου μας.
Το κοινό θα διασκεδάσουν επίσης τα συγκροτήματα
The Philhellenes Dance Group, Platinum Performing
Arts, ενώ η Mario Christou θα χορέψει ζεϊμπέκικα. Ο
Bambas Shaouna, γνωστός από το τηλεοπτικό σόου
Britain’s Got Talent, θα τραγουδήσει και θα παίξει
μπουζούκι, με τις «πενιές» του στο μπουζούκι θα μας
διασκεδάσει και ο Alex Jacovides.
Θυμίζουμε ότι, όσοι επιθυμούν θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και το μεγάλο τελικό του
Champions League, από οθόνες που έχουν στηθεί
στο χώρο ειδικά για το σκοπό αυτό.
Παντού... Κύπρος!
Επιτόπια παρασκευή ππαλουζέ και σιουσιούκκου,
παρασκευή λουκουμάδων και σιάμισιη, σουβλάκια
και σιεφταλιές, το πατροπαράδοτο κλέφτικο και τα
«παναϋρκώτικα», είναι μόνο μερικά από τα εδέσματα
και φαγητά της κυπριακής μας παράδοσης, που θα
δώσουν «γεύση και άρωμα» από τον τόπο μας.
Συγκεκριμένα,
την
παρασκευή
των
λουκουμάδων/σιάμισιη ανέλαβε και φέτος το ζαχαροπλαστείο «Aroma». Το πατροπαράδοτο κλέφτικο ανέλαβε το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο και τα σουβλάκια
η Σαλαμίνα FC. Επίσης, η Κυπριακή Λέσχη Νεολαίας
θα ετοιμάζει σάντουιτς με κυπριακό λουκάνικο και
χαλλούμι.
Όπως είχαμε γράψει και σε προηγούμενες εκδόσεις,
στόχος της «Παροικιακής», είναι εκτός από το άφθονο
κυπριακό κρασί, να δημιουργηθεί και η κατάλληλη
ατμόσφαιρα που θα παραπέμπει στη μοναδικότητα
και την αυθεντικότητα της Κύπρου μας, με τα γνωστά
«Παναϋρκώτικα». Θα διατίθενται, επίσης, ποσότητες
σουσιούκκου, παστελιού, κυπριακών παγωτών και
άλλων παραδοσιακών προϊόντων.
Ακόμη, θα λειτουργήσει το παραδοσιακό καφενείο
που θα μας ταξιδεύσει στην Κύπρο μιας άλλης εποχής. Αυθεντικός κυπριακός καφές, λεμονάδα, σουμάδα, μαχαλεπί και φυσικά... ζιβανία με τον μεζέ της,
είναι μόνο μερικά από αυτά που θα βρείτε στο λαϊκό
καφενείο.
Ξεχωριστή νότα θα αποτελέσει η ομαδική συμμετοχή, για δεύτερη φορά, του Road Show «Made in Cyprus» που αντιπροσωπεύει 10 κυπριακές εταιρείες,
οι οποίες δραστηριοποιούνται (μεταξύ άλλων) στους
τομείς των παραδοσιακών και βιολογικών προϊόντων,

βοτάνων, χειροποιήτων κατασκευών, παγωτών και
άλλων υπηρεσιών.
Χαρά και διασκέδαση για όλους
Πολλές οι επιλογές διασκέδασης και ξεγνοιασιάς
για τα παιδιά. Μεταξύ άλλων θα υπάρχει face painting,
glitter tattoos, ζωγραφική με crayons διαφορετικών
σχεδίων με θέματα από την Κύπρο μας ενώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται και φέτος τα donkey
rides - οι γαουροδρομίες - οι οποίες είχαν ξετρελάνει
τους μικρούς μας φίλους.
Πίννε κρασίν να’ σιεις ζωήν!
Την τιμητική του θα έχει και φέτος το κρασί. Όπως
είναι φυσικό, τη μεγαλύτερη συμμετοχή έχουν οι οινοβιομηχανίες και οινοποιεία, που δίνουν για άλλη
μια χρονιά δυναμικά το παρών τους στη «Γιορτή του
Κρασιού».
Συμμετοχή με δικά τους περίπτερα θα έχουν το
Υπουργείο Γεωργίας που συμμετέχει με κρασιά από
το κρατικό οινοποιείο που λειτουργεί στο Ζακάκι, οι
οινοβιομηχανίες LOEL, SODAP-Kamanterena και
ΚΕΟ.
Επίσης, θα συμμετέχουν με ειδικό περίπτερο οινοποιεία της επαρχίας Πάφου, τα οποία παρείχαν ποσότητες κρασιών ύστερα από πρωτοβουλία του δημάρχου Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος.
Στη Γιορτή του Κρασιού θα συμμετέχει και το οινοποιείο «Οίνου Γης», το οποίο κατέκτησε διεθνείς διακρίσεις και βραβεύσεις.
Εκτός από τα μοναδικά κρασιά της Κύπρου, με ειδική αναφορά στην αναβίωση του αρχαίου κυπριακού
οινού, θα στηθει και φέτος το περίπτερο για την παρασκευή κόκτεϊλς με συστατικά τα κυπριακά ποτά,
όπως για παράδειγμα τη ζιβανία και την κουμανταρία.
Business Expo με δεκάδες
εκθέτες από Κύπρο και Βρετανία
Όπως είχαμε γράψει και σε προηγούμενες μας εκδόσεις, το ενδιαφέρον για εξασφάλιση εκθεσιακών
περιπτέρων ήταν ιδιαίτερα ζωηρό φέτος.
Μεταξύ των εκθετών, βρίσκονται ηχηρά ονόματα
του εμπορικού κόσμου της Κύπρου που δραστηριοποιούνται στη Βρετανία, όπως εταιρείες ανάπτυξης
γης και αγοραπωλησιών ακινήτων, ταξιδιωτικών πρακτόρων, κοσμηματοπωλείων, δικηγόρων, συμβούλων
και άλλων, ενώ, θα συμμετέχουν με περίπτερα και
αρκετοί σύνδεσμοι όπως ο Metropolitan Police Service Greek and Cypriot Association, UK Thalassemia
Society, Famagusta Association UK, Lobby for Cyprus
& Organisation of the Relatives of the Missing.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα του
διημέρου, τα εισιτήρια και τους εκθέτες, στις σελίδες
του ειδικού μας ένθετου.
Σας περιμένουμε!
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Μια ιστορία επιτυχίας!
στη δεξιά γωνιά της αίθουσας κατά τρόπο αριστοτεχνικό που μύριζε Κύπρο. Και η όλη επένδυση με ταλάρα, πύλινα δημιουργήματα και πολλά άλλα που
Tou
στόλιζαν ακόμη και τους τοίχους. Στην αριστερή
Κυριάκου
πλευρά τα κρασιά και άλλα ποτά. Κάπου σε μια
Τσιούπρα
πλευρά φορέματα. Και απέναντι, το καφενείο, με τον
κυπριακό καφέ και τα διάφορα πρόχειρα εδέσματα.
Και σε άλλα σημεία οι εθελοντές και εθελόντριες που
ρέπει να ήταν αρχές του 1982 όταν ως Διαχει- πωλούσαν τα διάφορα δώρα. Όταν μιλήσαμε στους
ριστική Επιτροπή της εφημερίδας ασχολού- «περιπτεριούχους» με απλά τραπέζια, ας σημειωθεί,
μασταν με διαφόρους τρόπους αποτελε- σαν «περίπτερα», για να τους συγχαρούμε, ανταπέσματικής αντιμετώπισης των οικονομικών προβλη- διδαν τα συγχαρητήρια που τα καταφέραμε τόσο
μάτων που πάντοτε την ταλάνιζαν όπως συνέβαινε ωραία ενώ εμείς καλά-καλά δεν ξέραμε τί πράγμα θα
πάντοτε και συμβαίνει με τον λαϊκό Τύπο. Σε μια στι- έβγαινε απ' όλη εκείνη την προσπάθεια που, πρέπει
γμή ο αγαπητός Ανδρέας Τσιαλούφας (δεν μπορεί να να πούμε, ήταν μεγάλη, πολύ μεγάλη με τη συμμελείπει το... «κρομμί από την τηάνιση) είπε «γιατί όχι τοχή στελεχών και μελών του κινήματος.
ένα παζάρ!». Βάζω θαυμαστικό στη λέξη για να υποΔεν άργησε ο κόσμος να έρχεται. Κατά τις πρώτες
γραμμίσω πόσο συνηθισμένη ήταν τότε η κάπως ώρες γυναίκες, μετά γυναίκες και λιγοστοί άνδρες με
ανοίκεια πλέον λέξη «παζάρ». Στο κάτω-κάτω γιατί παιδιά και σε συνέχεια οικογένειες. Όλοι έδειχναν την
όχι «παζάρι»;
ικανοποίηση τους, αρκετοί κατενθουσιασμένοι. Από
Είχε, όμως, τη βάση της η χρήση της λέξης. Χρη- την πρώτη κιόλας χρονιά παρουσιάσθηκε το φαινόσιμοποιείτο τότε πολύ συχνά στο λεξιλόγιο των Άγ- μενο μερικοί να μένουν εκεί απολαμβάνοντας ό,τι
γλων και σημαντικό μέρος της παροικίας ήταν έβλεπαν ή να κάνουν και δεύτερη επίσκεψη με τα
επηρεασμένο από την ετήσια Λαϊκή Αγορά της εφη- παιδιά και τα εγγόνια τους.
μερίδας του Κομμουνιστικού Κόμματος Daily Worker
και σε συνέχεια Morning Star, που γινόταν παραμονές Χριστουγέννων για τον ίδιο σκοπό οικονομικής
ενίσχυσης της εφημερίδας.
Δεν χρειάσθηκε πολλή συζήτηση για να γίνει αποδεκτή η πρόταση και ν' αποφασίσουμε την ημερομηνία και τον τόπο της εκδήλωσης. Επρόκειτο για μια
μόνο μέρα και, αν δεν με απατά η μνήμη μου, προτιμήσαμε το Σάββατο αντί της Κυριακής, το τρίτο
Σάββατο του Μαρτίου. Ο χώρος ήταν σχεδόν δοσμένος από τα δεδομένα της παροικίας - το Κυπριακό
Κοινοτικό Κέντρο.
Δυο στοιχεία έρχονται έντονα στη μνήμη: Το ένα,
ότι όλοι, μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής και άλλα
στελέχη του κόμματος και της εφημερίδας, πήραμε
ζεστά το θέμα, ρίξαμε, όπως λέμε, μεράκι στο ζήτημα. Ένας λόγος ήταν, βέβαια, η επιδίωξη να βελτιώσουμε τα οικονομικά της εφημερίδας που ήταν
ένα είδος βραχνά. Ο άλλος ήταν ότι ο θεσμός του
«παζάρ» που χρησιμοποιείτο τόσο πολύ από τους
βρετανικούς προοδευτικούς οργανισμούς αλλά και
από παροικιακές οργανώσεις στη διάρκεια της δεκαετίας του '50 και, ακόμη, του '60, άρχισε να υποχωρεί και να περιθωριοποιείται αργότερα. Έτσι μόλις
άκουσε η παροικία για ένα νέο παζάρ επέδειξε ζωηρό
ενδιαφέρον.
Το δεύτερο στοιχείο στη μνήμη μου ήταν ότι από
τις πρώτες επαφές μας με τον κόσμο καταλάβαμε ότι
η επιθυμία του ήταν για κάτι πέραν του γνωστού
μέχρι τότε παζάρ. Δηλαδή όχι απλώς πράγματα που
να προσφέρονταν σαν δωρεές από διαφόρους. Γιατί
Θυμούμαι ότι ο Δήμαρχος του Χάριγκεϋ, τότε, ήταν
όχι και είδη καθημερινής χρήσης να πωλούνται εκεί Διευθυντής σχολείου στο ανατολικό Λονδίνο με αραπό τους καταστηματάρχες, σε χαμηλές τιμές βέ- κετούς Κυπρίους μαθητές. Είχε κάποια άμεση ιδέα
βαια. Έτσι κινηθήκαμε και προς αυτή την κατεύ- για την παροικία. Εκπλάγηκε για ό,τι έβλεπε και στην
θυνση. Πρέπει να πούμε, όμως, ότι η ανταπόκριση αντιφώνηση του αναφέρθηκε στο ότι τέτοιες εκδηλώαπό πλευράς καταστηματαρχών γι' αυτή την ιδέα δεν σεις τονώνουν και συντηρούν την πολιτιστική ταυτόήταν και τόσο θερμή. Θυμούμαι πόσο προσπα- τητα της παροικίας. Η κοσμοσυρροή ήταν πολύ
θούσα ακόμη και μέχρι αργά το βράδυ της Παρα- πέραν του αναμενομένου. Τα έσοδα το ίδιο. Η ικανοσκευής, παραμονής δηλαδή της εκδήλωσης, να ποίηση και των «περιπτεριούχων» μεγάλη.
πείσω ένα καταστηματάρχη να πάρει εκεί 5-10 ζευΗ εξαιρετική επιτυχία του Παζάρ από την πρώτη
γάρια παπούτσια χωρίς να το επιτύχω.
απόπειρα, μας έδωσε τροφή για πολλές σκέψεις για
Πείσαμε, όμως, μερικούς - τον γνωστό σε όλη την το πώς θα προχωρούσαμε. Δεν δυσκολευθήκαμε καπαροικία «μπακάλη» Ανδρέα Μίχλη, τον «εισαγωγέα θόλου να καθιερώσουμε την εκδήλωση σαν ετήσια
τότε, ποτών της ΛΟΕΛ, αξέχαστο Γιώργο Μαραθεύτη και αρχίσαμε, χωρίς καθυστέρηση, να σκεπτόμαστε
και λίγους άλλους που μετρούνταν στα δάκτυλα του τρόπους να την κάνουμε καλύτερη.
ενός χεριού. Και, βέβαια, είχαμε τα πολλά και διάΓια ένα πράγμα ήμασταν βέβαιοι: ότι η ίδια η παφορα, κυρίως φορέματα, που πήραμε σαν δώρα ροικία έκαμε ήδη σαφή την προτίμηση της για το
από οργανισμούς και ιδιώτες φίλους και υποστηρι- είδος της εκδήλωσης που ήθελε: κάτι πλησιέστερο
κτές της εφημερίδας.
προς το πανηγύρι της Κύπρου. Καμιά ένσταση για
Ακόμη και τις παραμονές της εκδήλωσης δεν ξέ- τη διάθεση ειδών που δωρίζονται στην εφημερίδα.
ραμε τι να περιμένουμε. Δεν επρόκειτο για παζάρ Αλλά κοντά στην καρδιά του παροίκου ήταν και είναι
όπως το ξέραμε. Ούτε και λαϊκή αγορά όπως τη ξέ- εκείνο που ήξερε και αγάπησε από τα παιδικά του
ρουμε. Ούτε και ήμασταν βέβαιοι τί θα ήταν. Και φυ- χρόνια. Ποικιλία ειδών, με το περίπτερο του (ανάλογο
σικά, οι αμφιβολίες για τον χαρακτήρα της με τη γνωστή μας καλύφη) το καθένα. Τα «πορικά»
εκδήλωσης προκαλούσαν τις αμφιβολίες για την επι- του, τα γλυκά του, τα σουβλάκια του..
τυχία της. «Πάμε άραγε, για μαλλί και θα βγούμε κουΟι προετοιμασίες στράφηκαν προς αυτή την καρεμένοι»; Η μέρα ξημέρωσε με θαυμάσιους οιωνούς. τεύθυνση. Προβληματισθήκαμε και για το κοινό που
Καιρός πραγματικά εξαίρετος με γαλανό ουρανό και μπορεί να επισκέπτεται μια τέτοια εκδήλωση για να
μια λιακάδα που ιδιαίτερα τον Μάρτιο είναι τόσο ευ- καταλήξουμε εύκολα στο συμπέρασμα ότι αυτή πρέχάριστη. Μια από τις Αλκυονίδες μέρες.
πει να είναι ανοικτή για όλους, δικούς μας και ξένους,
Μπαίνοντας στην πρώτη αίθουσα του Κέντρου, Άγγλους και άλλων εθνοτήτων. Και ότι μαζί με τον
από τα πρώτα εκείνα δευτερόλεπτα, χωρίς ακόμη Δήμαρχο του Χάριγκεϋ, που είχε ταυτισθεί τόσο πολύ
οποιουσδήποτε επισκέπτες, ένιωθες την αύρα της με την κυπριακή παροικία, θα έπρεπε να προσκαλέεπιτυχίας να σε αγγίζει. Τί ήταν αυτό που σου δημι- σουμε και τον Ύπατο Αρμοστή που τότε ήταν ο
ουργούσε τέτοια αίσθηση;
Τάσος Παναγίδης. Μας απασχόλησε, επίσης, η προΚάπως δύσκολο να το εξηγήσεις. Θα λέγαμε ότι η βολή της εκδήλωσης, ώστε να γίνει όσο το δυνατό
εικόνα που έβλεπες μπροστά σου και η όλη ατμό- ευρύτερα και όσο το δυνατό ταχύτερα γνωστή. Ειδικά
σφαιρα που κυριαρχούσε ήταν κοντά στο αίσθημα φυλλάδια διευθετήσαμε να κυκλοφορούν στα σπίτια
του παροίκου. Μπορούσες απ' εκείνη τη στιγμή να όλων των δρόμων του Πάλμερς Γκρην από το σηαπονείμεις και βραβεία. Το πρώτο οπωσδήποτε στον μείο όπου το Κυπριακό Κέντρο μέχρι τον Νορθ ΣέρΜίχλη που με τη βράκα του σαν να κατέβηκε από την κιουλαρ Ρόουντ. Από την άποψη των δώρων προς
Κύπρο του 1930! Η τοποθέτηση της πραμάτιας του την εφημερίδα στρέψαμε την προσοχή μας στα είδη
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ένδυσης. Κάθε χρόνο προσθέταμε μερικά απ' αυτά
τα πράγματα - δεν μπορούσαμε να τα κάμουμε όλα
σ' ένα χρόνο. Στο δεύτερο χρόνο μετακινήσαμε την
ημερομηνία προς τον Ιούνιο. Χρησιμοποιήσαμε επιπρόθετα, την αίθουσα Θεάτρου του Κέντρου. Ξηρούς καρπούς και άλλες παραδοσιακές λιχουδιές
εξασφαλίσαμε απ' εδώ. Ήταν τον τρίτο αν όχι τον τέταρτο χρόνο που φέραμε μεγάλες ποσότητες από
την Κύπρο.
Πρέπει να ήταν στη διάρκεια της δεύτερης εκδήλωσης που ένας θερμός φίλος και υποστηρικτής της,
στέλεχος της Λαϊκής Τράπεζας, που από μερικά χρόνια βρίσκεται στην αφυπηρέτηση, ο Μάριος Πετρίδης, με πλησίασε και μου είπε: Ξέρετε, αυτή η
εκδήλωση μπορεί να επεκταθεί με κατάλληλα περίπτερα για την προβολή διαφόρων επιχειρησιακών
μονάδων της παροικίας.
Η άποψη του αποδείχθηκε πολύ βάσιμη. Από τον
επόμενο κιόλας χρόνο, τα δυο τραπεζικά ιδρύματα
και άλλες επιχειρήσεις είχαν την παρουσία τους.
Χωρίς να τα πολυλογούμε κάθε χρόνος ήταν και
καλύτερος από πλευράς κοσμοσυρροής και γενικότερα. Τον τρίτο χρόνο χρειασθήκαμε και τον πρώτο
όροφο του Κέντρου. Το ίδιο για τον τέταρτο χρόνο.

Τον πέμπτο, χρησιμοποιήσαμε και μέρος της αυλής
του Κέντρου με πρόχειρο αντίσκηνο. Άλλα δυο χρόνια σε μεγάλο αντίσκηνο σε όλο το χώρο που χρησιμοποιείτο για στάθμευση οχημάτων. Μπορεί να ήταν
και περισσότερα από επτά τα χρόνια που μας φιλοξένησαν οι χώροι του Κοινοτικού Κέντρου. Η εκδήλωση, που πήρε πια για καλά τη μορφή του λαϊκού
πανηγυριού, κέρδιζε σε ποικιλία και έλξη. Πέραν από
τα «παναϋρκότικα» που έρχονταν τώρα από την
Κύπρο, είχαμε τα σιάμισιη και τα άλλα γλυκά. Επίσης, τα παραδοσιακά σουβλάκια.
Σε κάποιο χρονικό σημείο μεταξύ του 5ου και του
6ου χρόνου η σκέψη μας πήγε στο κρασί. Δυο στοιχεία εξηγούν τον προβληματισμό μας. Το πρώτο, ότι
η εκδήλωση, με όλη την επιτυχία της, κρατήθηκε
στον κόσμο της πρώτης γενεάς, αυτόν που ήξερε,
από πρώτο χέρι, την αξία του πανηγυριού. Η νεολαία
κρατούσε απόσταση. Το κρασί, σκεφθήκαμε, ελκύει
περισσότερο τη νεολαία παρά όλα τ' άλλα. Το δεύτερο στοιχείο, οι Άγγλοι και άλλοι ξένοι επισκέπτες
δεν ήταν στον αριθμό που θα θέλαμε. Και το κρασί
είναι ιδιαίτερα δημοφιλές ανάμεσα στους Άγγλους και
τους άλλους ξένους. Και, βέβαια, είχαμε ένα πολύ
καλό παράδειγμα που μπορούσαμε να ακολουθήσουμε: τη Γιορτή Κρασιού της Λεμεσού.
Αρχίσαμε τα διαβήματα μας προς τις Οινοποιητικές μας εταιρείες με την υποστήριξη και του εδώ
Εμπορικού μας Συμβούλου, τότε, του κ. Χαμπάκη.
Είχαμε κατ' αρχήν θετική απάντηση ότι θα μας έστελλαν τις γνωστές μικρές μπουκάλες που στέλλουν και
σήμερα. Διαφημίσαμε το γεγονός. Τελικά μας έστειλαν κρασί αλλά όχι σε μικρές μπουκάλες. Φθάσαμε,
όμως, και διαφημίσαμε το γεγονός οπότε υποχρεωθήκαμε ν' αγοράσουμε κενά μπουκαλάκια, τα γεμίσαμε με κρασί για να ικανοποιήσουμε έτσι, ας είναι,
μικρό μέρος του κοινού. Δίδαμε, όμως, για επί τόπου
γευστολογία ένα μικρό ποτήρι κρασί.
Το πράγμα άρχισε από μόνο του να κερδίζει έδαφος με περισσότερους νέους και μεγαλύτερο, επίσης, αριθμό Άγγλων.
Την επόμενη χρονιά όχι μόνο πήραμε από την
αρχή διαβεβαιώσεις ότι θα είχαμε τα μικρά μπουκά-

λια αλλά προσκαλέσαμε σαν φιλοξενουμένους τους
εκπροσώπους των τεσσάρων οινοποιητικών εταιρειών. Παράλληλα τιμήσαμε τον Ανδρέα Χατζηπαύλου της ΕΤΚΟ που ήταν, τότε, και Δήμαρχος
Λεμεσού.
Ύστερα από την πλούσια πείρα επτά περίπου
χρόνων η Γιορτή ήταν έτοιμη για τη μεγάλη απογείωση της προς το δεύτερο στάδιο της ιστορίας της με
μεταφορά της στο Alexandra Palace και τη γενικότερη αναβάθμιση της. Η απόφαση σήμαινε βέβαια
και ανάληψη αναλόγων ευθυνών αλλά τελικά δικαιώθηκε.
Φυσικά, στα λόγια όλα φαίνονται εύκολα. Στην
πράξη τα προβλήματα ήταν πολλά και κάποτε δυσεπίλυτα. Θ' αναφερθούμε σε μερικά που έρχονται στη
μνήμη αμεσότερα:
Οι καιρικές συνθήκες ήταν πάντα ο μεγάλος μας
καημός πριν μετακινηθούμε στο Alexandra Palace.
Όχι πως δεν ανησυχούσαμε όταν είχαμε τη στέγη του
Alexandra Palace αλλά εκεί τουλάχιστο είχαμε την
άπλα του στεγασμένου χώρου. Στο Κοινοτικό Κέντρο
δεν είχαμε αυτό το πλεονέκτημα. Και κατά κακή μας
τύχη σ' ένα από τα δυο χρόνια που όλη η εκδήλωση
ήταν κάτω από αντίσκηνο (μαρκί) είχαμε μια τέτοια
νεροποντή που η τεχνητή στέγη έκλινε υπό το βάρος
του νερού της βροχής που έμεινε σαν λιμνάζον στη
μια πλευρά. Χρειάσθηκαν τεράστιες προσπάθειες να
διοχετευθεί μέρος του νερού προς τα έξω και ν' αποφευχθεί ο κίνδυνος μερικής κατάρρευσης.
Μια άλλη χρονιά το φορτηγό με τα «παναϋρκότικα» δεν έφθασε, λόγω απεργίας στη Γαλλία. Περιμέναμε με αγωνία από ώρα σε ώρα και τελικά ήταν
εδώ το απόγευμα της πρώτης μέρας.
Από τα μεγαλύτερα παθήματα, αν όχι το μεγαλύτερο, ήταν το χρόνο που δίδαμε κρασί σε ποτήρι.
Μαζί με τους μεγάλους ήταν και μερικές ομάδες νεαρών που εμφανίστηκαν για να πάρουν το ποτήρι
τους. Ένας από τους νεαρούς εισχωρούσε σε διάφορες ομάδες για να πάρει το δικό του με αποτέλεσμα να καταλήξει στο σπίτι του μεθυσμένος. Όταν η
μητέρα του έμαθε τα «καθέκαστα» ήλθε εξοργισμένη
στην αίθουσα, ρώτησε ποιος ήταν ο υπεύθυνος για
το κρασί, και χωρίς καμιά εξήγηση του έδωσε ένα βαρύτατο χαστούκι. Προτού φύγει μας είπε τι συνέβη
με τον γιο της.
Κανονικά το χαστούκι ήταν για μας, τους διοργανωτές. Λίγες βδομάδες αργότερα διαβάζαμε στον
Τύπο πως σε μια παρόμοια περίπτωση οδηγήθηκε
ένας νεαρός στο μοιραίο! Βλέπετε, η άγνοια των κανονισμών, η απρονοησία και η έλλειψη πείρας, μπορούν να καταλήξουν σε απρόβλεπτες, σοβαρές
συνέπειες.
Κάθε μεγάλη προσπάθεια όπως αυτή που ανέλαβαν η Παροικιακή και το κίνημα γενικότερα ήταν φυσικό να περιλαμβάνει και κινδύνους. Ευτυχώς,
αντιμετωπίσθηκαν αποτελεσματικά και η Γιορτή του
Κρασιού ακολούθησε τον επιτυχή ρουν της για να
πάρει τον χαρακτήρα της πιο μαζικής εκδήλωσης της
παροικίας και να εξελιχθεί σε μεγάλο κοινωνικό και
πολιτιστικό γεγονός.
Πίσω από την ιστορία αυτής της μεγάλης επιτυχίας
είναι πολλοί οι δημιουργοί. Το μεγαλύτερο βάρος,
όμως, έπεφτε πάντα στους εκάστοτε Διαχειριστές της
εφημερίδας, κατά σειρά χρονικής υπηρεσίας, Αντώνη
Μιχαήλ, Ανδρέα Τσιαλούφα, Νεόφυτο Νικολάου και
Πάμπο Χαραλάμπους. Ο καθένας απ' αυτούς θα
σας πει για νύκτες αϋπνίας όταν πλησίαζε η εκδήλωση.
Οφειλόμενη, όμως, είναι η εκτίμηση προς την
Υπάτη Αρμοστεία, το Εμπορικό της τμήμα, με τους
εκάστοτε Συμβούλους, τα δυο τραπεζικά ιδρύματα,
Τράπεζα Κύπρου και Λαϊκή, τις μεγάλες και μικρές
επιχειρησιακές μονάδες της παροικίας και γενικά σε
όλους τους οργανισμούς και απλούς ιδιώτες που συνέβαλαν, με οποιονδήποτε τρόπο, στην επιτυχή διαδρομή της Γιορτής. Πάνω απ' όλα, όμως, η βαθύτατη
εκτίμηση οφείλεται στους πολλούς εθελοντές, στελέχη και μέλη του ΑΚΕΛ και μέλη του προσωπικού
της Παροικιακής, που σήκωσαν στους ώμους τους
τη μεγάλη πρακτική ευθύνη, ώστε από χρόνο σε
χρόνο η εκδήλωση να γίνεται καλύτερη.
Η Γιορτή του Κρασιού γνωρίζει νέες επιτυχίες. Αρχικά με τη μετακίνησή της σε μεγαλύτερο χώρο και
συγκεκριμένα στο Alexandra Palace. Πολλαπλασιάσθηκαν οι επιχειρήσεις, σε σημείο που η εκδήλωση
μετονομάσθηκε σε Γιορτή Κρασιού και Εμπορική Έκθεση. Ευνοήθηκε με τις επισκέψεις Προέδρου της
Δημοκρατίας, Υπουργών και Βουλευτών, καθώς και
του Γ.Γ. του ΑΚΕΛ.
H αναβάθμιση αποτελεί διαχρονικό στόχο, γι' αυτό
και το 2017, η Γιορτή του Κρασιού μετακόμισε σε
ακόμη μεγαλύτερο χώρο. Αυτόν, του Lee Valley Athletics Centre, ο οποίος εκτός από τους εσωτερικούς
του χώρους διαθέτει και ιδανικούς, εξωτερικούς χώρους.
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Two days till CyWineFest 2019!!!

CyWineFest 2019:
1ST & 2ND JUNE!
Keep up to date with the happenings of
this year’s event by following us on :

There are loads of festivals around the world to keep us entertained all year long, and the biggest Cypriot festival outside of
Cyprus is just around the corner…

This weekend we want you to clear your diaries as
the Cypriot Wine Festival & Business Expo 2019 is
here…. Saturday 1st June & Sunday 2nd June 2019
– Lee Valley Athletics Centre. Be there!!!
Just thinking about CyWineFest will trigger nostalgia in many of
us, with us having grown up with this event over the years. For
many, you cannot take a walk through the event without bumping into old friends and acquaintances, and for some the attraction is seeing people that you may not have seen in a while,
catching up with our dear friends and family under one roof. For
others, they may just come to enjoy the music, traditional Cypriot
dancing and our other entertainment acts, or even just to indulge
in our unlimited, free wine tasting, and the wide range of other
traditional food and drink stands we have on show.
This year sees the introduction of kioftedes, loukaniko hotdogs,
and halloumi fries to add to the variety! Sounds amazing!!

GET YOUR TICKETS:

www.cypriotwinefestival.com
or call 07904 537 181

Supported by:

With over 10,000 people on average attending our event year
after year we are confident that we have something here to offer
every one of all ages, and backgrounds. This year we are hopeful to break all records with our visitors….
Why so confident you ask?! Well for two reasons really – firstly
as I write this column I have checked the news feed, and I am
really pleased to say that it’s looking like a scorcher!!! 26 degrees so get your sun hat out, pile on that sun cream and head
down to us at Lee Valley. Apart from being by a beach in Cyprus,
what could be better than enjoying a pitta souvlaki washed down
with an ice cold KEO beer or a refreshing CyWineFest cocktail
or glass of xynisteri wine, whilst having a picnic in the sunshine
at Lee Valley!
Cool off any way you see how, we recommend that you should
definitely sample one, two or even three of our delicious cocktails prepared by our experienced barman. These specially designed cocktails for CyWineFest were a massive success last
year and sold out. Those who were lucky enough to try them will
tell you just how truly delicious and unique they were with Cypriot flavours and Cypriot spirits. Who would have thought that zivania and rose cordial which are two very divisive Cypriot
flavours would make such an amazing and refreshing cocktail?!
What makes them different is that we have specifically set out to
showcase Cypriot products and flavours of home. So back by
popular demand, this year we hope to make the Cocktail Bar a
feature, and you will also be able to just buy soft drinks as well
as beer and wine.
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George Charalambous
Of course many of you attend the festival for
the family friendly event that it is, and this year
will be no exception – With two different
bouncy castles to try out, along with our simple
activities for kids such as a colouring in corner
and giant connect-4, face painting and glitter
tattoos loved by both boys and girls and of
course our ever-popular donkey rides which
take place outside – don’t forget to buy your
donkey ride tickets at the Parikiaki Newspaper
stand! Your children will be kept very well
entertained.
And as for our foodies, we promise you a wide
variety of food not only to sample, but to take
away with you too…From condiments such as
jams and honey, Cypriot delicacies such as
loukoumades, Cypriot cheeses, cured meats,
and fresh herbs to finish off any dish
beautifully. You can purchase these items
from our wonderful well-known brands to our
lovely independent producers.
There are no limitations, and we recommend
that you come with a designated driver, or
better still, get public transport to the venue so
that you can take advantage of our wine
stands. Cyprus is producing some amazing
wines, and some of the island’s boutique
wineries are making an impact on the world
stage and winning lots of international wine
awards. We have SEVEN wine stands spread
across the venue, a combination of our
CyWineFest stands, and wineries representing
themselves. Many of the Cypriot wines cannot
be bought in the UK, but fear not, if you try any
that you like, we will also be selling bottles for
you to take home and enjoy!
And if you are still partying at the end of the
night, you can perk up at our Laiko Cypriot
coffee bar to see you through till closing time!
And to fit everything in, and meet this year’s
overwhelming demands, we have extended
our closing times…. So, if the CyWineFest
team goes missing towards the end of the
night, the Kafenion is where you’ll find us!
Our aim has always been to provide the
community with an event which is accessible
to all, local and something that you cannot get
elsewhere; with an entrance fee of only £10
and £6, you can also enjoy a top show with a
well know artist from Greece.

Doors open at 11:00 and close at 00:30 on
Saturday 1st and 11:30 till 23:30 Sunday 2nd June.
There are over 1,000 free car parking spaces,
thus finding a parking spot won’t be a worry. If
you fancy having a few, and we recommend
that you do as our fantastic selection of Cypriot
wine won’t disappoint, there’s also public
transport links both Angel Road and Ponders
End stations are in walking distance to Lee
Valley from Tottenham Hale to Ponders End
(5 mins) and Liverpool Street to Ponders End
station in less than 20 mins. Upon arrival, the
venue will be in walking distance. Alternatively,
the W8 bus route starting at Chase Farm via
Enfield Town terminates directly opposite the
venue.
Main show - seated tickets at just £25.00 plus
booking fee including entry to the event at any
time when booked in advance. Seated tickets
will be available on the door but will by £30
plus booking fee.
Designated seating area opens: 6pm on
Saturday and 5pm on Sunday.
Peggy Zina will be headlining on both on
Saturday 1st and Sunday 2nd June 2019.
Seated tickets within the designated seating
area ensures you’ll be at the forefront of the
atmosphere and experience this unique
performance as well as this there will be a
designated dancing area, if you should and
probably will, have the urge to get up out of
your seat and show off your dance moves!
General Event Entry
Entry Only – Adults 18+ - £10.00 + Booking Fee
Entry Only – Ages 11 – 17 years - £6.00 +
Booking Fee
Entry Only – Concessions* - £6.00 + Booking Fee
Entry Only – Children up to the age of 10 – FREE
Don’t forget to check out the group ticket
options where you’ll find great savings!
*People with Disabilities & Carers: Please
present valid ID & Proof of disability on entry at
the box office. *Senior Citizens: Government
ID required -Please present your ID on entry at
the box office*
PLEASE NOTE ALL TICKETS ARE NON-REFUNDABLE

CyWineFest saw the growing demand in having
live music performances, growing from
community bands and eventually grew to have
some of the best Cypriot and Greek acts possible.
It has always been part of CyWineFest’s ethics
to provide a grand community event and which
all can participate and the team over the years
have done their absolute best to keep the
event as affordable as possible.
Entry is from £6 for senior citizens and people
with disabilities and their carers, and £10 for
adult tickets. CyWineFest has always kept
children’s tickets free
We have also been very kind to exhibitors over
the years, and since the economic crisis of the
late 2000s, we dropped our prices to make it
more affordable.
Getting there
Please remember to leave plenty of time for
your journey to avoid any disruptions to your
travels.
The full address for your Satnavs:

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

With just a little over 1 week away! Ensure you
keep up to date and remember to watch this
weekly space for further information on how to
get your chance to meet with Peggy Zina
alternatively check out the happenings of this
year’s festival on our social media platforms,
find us on Facebook, Twitter and YouTube
@CyWineFest and on Instagram @cywinefest.
Alternatively, visit our website:
www.cypriotwinefestival.com and click the
ticket tab to book your tickets and secure your
place at CyWineFest 2019. Should you have
any queries or would like to book your tickets
over the phone, please call: 07904 537 181.
Goodbye from Team CyWineFest. We hope you
will love the festival as much as we will, and
we look forward to seeing you on the weekend. CyWineFest 2019 here we come……
Credit: AnnaMaria Demetriou | Chriso Ioannou
(1) Sidebar design – Louis Loizou
(2) Some of the wine variety at CWF- Alexios
Gennaris
(3)KEO Beer–George Charalambous
(4)Cured meats promoted- Cyprus Trade Center
(5)Cypriot sangria – Chriso Ioannou
(6)Loukoumades and sweet treats–Chriso Ioannou
(7) Olive selection – Chriso Ioannou
(8) Soutzouko selection – Chriso Ioannou
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Βιογραφικό

Η καταγωγή της είναι από τα Γιάννενα και το χωριό Συταρία. Από 5 χρονών άρχισε μαθήματα πιάνου και έκανε μαθήματα χορού Jazz.
Αποφοίτησε από την Jeanne D’ Ark (Ελληνογαλλική σχολή Πειραιώς). Συμμετείχε σε όλες τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες του σχολείου
(από θεατρικές μέχρι χορωδίες). Μετά
το σχολείο δούλεψε στο θέατρο μετά
από οντισιόν στο Βαγγέλη Σειλινό σε
μουσικοχορευτική παράσταση στο
Δελφινάριο.
Αμέσως μετά ξεκίνησε η καριέρα της
ως τραγουδίστρια. Δούλεψε χωρίς δίσκο δίπλα στον Λευτέρη Πανταζή. Ο
πρώτος της δίσκος κυκλοφορεί στα
τέλη του 1995 και έχει σουξέ ένα τραγούδι που τότε είχαν σχολιαστεί πολύ
τα λόγια του «Αν πας με άλλη θα σου
σπάσω το κεφάλι».
Κυκλοφορεί ο δεύτερος δίσκος της με τίτλο
«Ανέβαινες» σε μουσική Αλέκου Χρυσοβέργη και
στίχους Σπύρου Γιατρά. Στη συνέχεια συνεργάζεται
στο LIDO με τον Νίκο Κουρκούλη και τον Γιάννη
Πλούταρχο. Κυκλοφορεί ένα cd single με τέσσερα
κομμάτια με τίτλο «Τι θ ‘ακούσω ακόμα», προπομπός του τρίτου δίσκου που κυκλοφόρησε το Φθινόπωρο του 2000, σε μουσική Κυριάκου Παπαδόπουλου και στίχους Ηλία Φιλίππου, από τη νέα
δισκογραφική της εταιρεία NITRO MUSIC.
Το φθινόπωρο του 2001 κυκλοφόρησε το CD
«Ένα χάδι» που είναι μία από τις καλύτερες δουλειές
της Πέγκυς.
Στην συνέχεια συνεργάζεται ύστερα από πρόταση
του Θάνου Καλλίρη προκειμένου να εκπροσωπήσει
την Ελλάδα στην Eurovision το 2002. Η Πέγκυ δέχεται με χαρά να ερμηνεύσει το κομμάτι. Το Φεβρουάριο του 2002 η Πέγκυ λαμβάνει
μέρος στον τελικό για την
επιλογή τραγουδιού για
την Eurovision. Το τραγούδι ονομαζόταν «Love
is a wonderful thing»,
όμως ακόμα και αν η Πέγκυ ήταν το φαβορί για την
πρώτη θέση δεν πέτυχε
τον στόχο της και βγήκε 2η
αφήνοντας στην πρώτη
θέση τον Μ. Ρακιτζή με το
τραγούδι «S.A.G.A.P.O.».
Το τραγούδι «Love is a
wonderful thing» την απογείωσε στην κυριολεξία και
η Πέγκυ γνώρισε την αγάπη του κόσμου. Ο σπουδαίος καλλιτέχνης Γιάννης Πάριος του οποίου η συνεργασία με την Πέγκυ είχε σχολιαστεί πάρα πολύ
χάρισε 3 τραγούδια στην Πέγκυ που ετοίμαζε το
νέο της CD με τίτλο «Βρες έναν τρόπο» και κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2002. Η επιτυχία που γνώριζε
ήταν τεράστια, γέμιζε καθημερινά τις «Μάσκες» που
εμφανιζόταν. Το καλοκαίρι έκανε την μεγάλη έκπληξη
αφού εμφανιζόταν μόνη της στα «Αστέρια» της Γλυφάδας. Οι εμφανίσεις της έσπασαν κάθε ρεκόρ αφού
έγινε η μόνη τραγουδίστρια που κατάφερε να σπάσει
το ‘φράγμα’ των 100 εμφανίσεων στα 35 χρόνια λειτουργίας του μαγαζιού.
Μετά από 5 χρόνια στην NITRO η Πέγκυ αλλάζει
δισκογραφικό «σπίτι» και μετακομίζει στην MINOSEMI, το 2003. Από την νέα δισκογραφική της εταιρία
κυκλοφόρησε το πέμπτο της CD με τίτλο «Μαζί
σου» όπου πολύ γρήγορα έγινε χρυσό. Το CD αυτό
στην κυριολεξία απογείωσε την Πέγκυ με τραγούδια
που ακούστηκαν και ακούγονται πολύ όπως: Μαζί
σου, Είμαι καλά, Δυστυχώς κτλ.
Στις 17 Ιουνίου του 2004 κυκλοφόρησε το άλμπουμ της «Ματώνω», και πάρα πολύ γρήγορα
έγινε χρυσό. Η πλατίνα δεν άργησε να’ ρθεί καθώς
τον Ιανουάριο του 2005 έγινε πλατινένιο. Η Πέγκυ
συνέχισε με συναυλίες το καλοκαίρι στα περισσότερα μέρη της Ελλάδας, τον Σεπτέμβριο με Οκτώ-

βριο ανέβηκε στην Θεσσαλονίκη, μαζί της ήταν οι
Φίλοι Για Πάντα και άλλοι νέοι ταλαντούχοι τραγουδιστές.
Στις 12 Σεπτεμβρίου του 2005 κυκλοφόρησε ο
έβδομος δίσκος της Πέγκυς με τίτλο «Νόημα», σε
στίχους και μουσική του Γιώργου Θεοφάνους μια
πολυσυζητημένη συνεργασία. Έπειτα
από κάποιους μήνες κυκλοφόρησε και
το «Νόημα plus» με 3 video clips….
Μετά από ένα χρόνο και κάτι ήρθε
και ο όγδοος δίσκος της Πέγκυς μας
με τίτλο «Ένα» που πραγματικά για
άλλη μια φορά την απογείωσε. Ένας
δίσκος που συνδυάζει
ερωτικές μπαλάντες και
χορευτικά κομμάτια που
πραγματικά αγαπήθηκαν πολύ από το κοινό
της. Το καλοκαίρι του
ιδίου χρόνου η Πέγκυ
ανέβηκε Θεσ/νίκη σε μια συνεργασία
έκπληξη με τον Χρήστο Δάντη!
Στις 4 Δεκεμβρίου του 2007 κυκλοφόρησε ο 9ος και πολυσυλλεκτικός δίσκος της Πέγκυς με τίτλο
«Τρέξε» και παράλληλα σημειώνει
επιτυχία με τις εμφανίσεις της στο πλευρό του Πασχάλη Τερζή σε μεγάλη αθηναϊκή πίστα. Έξι μήνες
μετά τραγουδάει σε μεγάλη πίστα της Θεσ/νίκης με
τον Σάκη Ρουβά.
Στις 26 Ιουνίου του 2008 κυκλοφορεί ο Βest of δίσκος της Πέγκυς. Ένας δίσκος που εκτός από τις
μεγαλύτερες επιτυχίες της Πέγκυς περιλαμβάνει δικά
της αγαπημένα τραγούδια που δεν
έχουν ακουστεί όσο τα άλλα. Επίσης
περιλαμβάνει και τρία νέα τραγούδια
που έγραψε ο μόνιμος συνεργάτης
της Γιώργος Μουκίδης τα: «Παραδώσου», «Το καλοκαίρι» και το
«Γεια σου».
Η Πέγκυ Ζήνα λατρεύει πάρα
πολύ την μητέρα της την κ.
Στέλλα Χρυσικοπούλου, όπου
πολλές φορές γίνεται και η δασκάλα της σε ορισμένα δύσκολα λαϊκά τραγούδια, μιας
και η ίδια έχει πολύ πείρα πάνω
στο τραγούδι. Επίσης λατρεύει πάρα πολύ τους
φίλους της και τους συνεργάτες της. Στις 10
Ιουνίου του 2007 της ευχηθήκαμε βίον ανθόσπαρτον για τον πολυσυζητημένο της γάμο με
τον επί 10 χρόνια σύντροφο της Γιώργο Λύρα.
Η Πέγκυ Ζήνα επιστρέφει δισκογραφικά στις 4
Δεκεμβρίου με το 9ο άλμπουμ με τίτλο «Τρέξε», το
οποίο περιλαμβάνει 15 τραγούδια.
Στις 6 Μαΐου του επόμενου χρόνου κυκλοφορεί ο
νέος δίσκος της με τίτλο το
«Πάθος είναι αφορμή».
Το 2009 δέχεται πρόταση συνεργασίας από τον
μεγαλύτερο λαϊκό τραγουδιστή Δημήτρη Μητροπάνο. Στις 30 Οκτωβρίου
ενώνουν τις φωνές τους
στην «Ιερά Οδό».
Το 2010 γίνεται το cd της
«Το πάθος είναι αφορμή»
γίνεται διπλή πλατίνα.
Στις 31 Μαΐου συμμετέχει στην εκδήλωση για τα
50 χρόνια προσφοράς του
Γιάννη Σπανού στο ελληνικό τραγούδι στο Καλλιμάρμαρο ερμηνεύοντας μεγάλες επιτυχίες του όπως:
«Μαρκίζα», «Αγάπη δίκοπη», «Αν μ ‘αγαπάς»,
«Φίλε», «Τις Κυριακές στην
Κατερίνη».

Στις 9/10 κυκλοφορεί το νέο της cd με τίτλο «Ευαίσθητη η Λογική» σε στίχους Ελεάνας Βραχάλη και
μουσική Γιάννη Χριστοδουλόπουλου. Το cd περιέχει
10 τραγούδια αλλά και τη δισκογραφική συνεργασία της με τον Δημήτρη Μητροπάνο στο τραγούδι «Δεν γλιτώνω».
Η πετυχημένη συνεργασία της περασμένης χρονιάς δημιούργησε
στους καλλιτέχνες την επιθυμία για
την ανανέωση της πρώτης τους συνάντησης. Έτσι, οι δυο καλλιτέχνες εμφανίζονται στην Ιερά Οδό.
Στις 4/4/2011 κυκλοφορεί στα ραδιόφωνα το νέο
τραγούδι με τίτλο ‘Στον δικό
μου τον πλανήτη’ σε στίχους Ελεάνας
Βραχάλη και μουσική Γιάννη Χριστοδουλόπουλου. Το τραγούδι θα συμπεριληφθεί στο repacking του άλμπουμ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΗ Η΄ ΛΟΓΙΚΗ» που θα επανακυκλοφορήσει στα μέσα καλοκαιριού
με επιπλέον μια μπαλάντα.
Η Πέγκυ στις 8/10/2011 είναι πιο ευτυχισμένη από ποτέ
αφού γίνεται μανούλα φέρνοντας στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι! Στις 27/10/2011 κυκλοφορεί το
ντουέτο της Πέγκυς με την Ευρυδίκη με
τίτλο «Ένα τραγούδι» σε μουσική του
Δημήτρη Κοργιαλά & στίχους Βίκυς Γεροθόδωρου.
Στις 4/12/2011 κυκλοφορεί το νέο
τραγούδι της Πέγκυς με τίτλο
«Εγώ θα τραγουδήσω» σε μουσική
του Γιώργου Σαμπάνη & στίχους του
Νίκου Μωραϊτη.
Στις 1/2/2012 ακούγεται στα ραδιόφωνα για πρώτη φορά η συνεργασία
της Πέγκυς με τον Αντώνη Βαρδή. Οι
δυο καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν μελωδικά σε ένα ντουέτο με τίτλο «ΤΗ ΜΟΝΑΞΙΑ ΔΙΚΑΖΩ» σε μουσική & στίχους
του Αντώνη Βαρδή.
Στις 8/2/2012 κυκλοφορεί στα ραδιόφωνα το καινούριο τραγούδι της Πέγκυς
με τίτλο «Σου χρωστάω ένα κλάμα» σε
μουσική του Γιώργου Σαμπάνη και στίχους του Νίκου Μωραϊτη.
Στις 5 Οκτωβρίου κυκλοφορεί η νέα πολυαναμενόμενη δισκογραφική δουλειά της Πέγκυς Ζήνα με
τίτλο «Σου χρωστάω ακόμα ένα κλάμα», η οποία
περιέχει 15 τραγούδια μεταξύ αυτών τις ήδη μεγάλες
ραδιοφωνικές επιτυχίες: «Σου χρωστάω ακόμα ένα
κλάμα», «Εγώ θα τραγουδήσω», «Είχα πει θα
φύγω», «Τα ΄χω με μένα», «Τη μοναξιά δικάζω»,
«Να μη μου γράφεις σ’
αγαπώ», «Μείνε εδώ μαζί
μου».
Το 2013 η τραγουδίστρια
συναντά επί σκηνής τον
Γιάννη Πλούταρχο στο ΘΕΑ
από τις 12/4.
Το 2014 την βρίσκει ξανά
στο ΘΕΑ παρέα με το Νίκο
Οικονομόπουλο σε ένα
σχήμα που αγαπήθηκε από
το κοινό της Αθήνας. Το καλοκαίρι του ίδιου χρόνου η
Πέγκυ Ζήνα είχε ακουστεί
πως θα συνεργαζόταν με τη
Καίτη Γαρμπή και τη Νατάσα Θεοδωρίδου, κάτι που
τελικά δεν έγινε πραγματικότητα.
Το Σεπτέμβριο η τραγουδίστρια και ο Γιώργος Λύρας
βάφτισαν τη κορούλα
της Ηλέκτρα.

Λίγο αργότερα τον ίδιο χρόνο, μας παρουσίασε
ένα ακόμα νέο τραγούδι που υπογράφει ο Stan και
η Icon Music και αγαπήθηκε από τη πρώτη μέρα.
Μία συνεργασία που αγκάλιασε ο κόσμος
είναι αυτή με το Νότη Σφακιανάκη στο Φωταέριο που συνοδεύτηκε από ένα ντουέτο
με τίτλο «Πόσο σ’ αγαπώ».
Στις αρχές Φεβρουαρίου του 2015 κυκλοφόρησε το «Με τη πλάτη στο τοίχο»
σε μουσική του Θάνου Παπανικολάου
και στίχους του Δημήτρη Τσάφα και του
Θάνου Παπανικολάου.
Στις 20 Απριλίου ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη για να ξεκινήσει εμφανίσεις
στο Vogue με το Νίκο Μακρόπουλο.
Το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς μας παρουσίασε ένα ακόμα κομμάτι του δίσκου (που
στη συνέχεια έγινε πλατινένιος), το «Αυτό ζητάω
μόνο».
Το καλοκαίρι το επιτυχημένο σχήμα του Vogue
με το Νίκο Μακρόπουλο μετακόμισε στο Fantasia.
Ξανά σε μουσική και στίχους του Θάνου Παπανικολάου ερμηνεύει το «Έλα γρήγορα».
Ύστερα έρχεται ο πλατινένιος δίσκος με τίτλο «Πάρα πολλά».
Το 2016 έρχεται ένας νέος ρόλος
στη ζωή της αυτός του κριτή σε talent show και συγκεκριμένα του X
Factor.
Το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς κυκλοφορεί το τραγούδι «Μου λείπεις»
που γίνεται μεγάλη επιτυχία.
Η Πέγκυ Ζήνα συνεργάζεται ξανά
με το Νίκο Μακρόπουλο στο Politia
Live Clubbing στη Θεσσαλονίκη.
Μετά την επί σκηνής συνεργασία της με το Νίκο
Μακρόπουλο, έρχεται αυτή με το Γιάννη Πλούταρχο
στο Posidonio.
Ύστερα από το επιτυχημένο “Μου λείπεις”, η Πέγκυ Ζήνα επέστρεψε με το «Απαγορεύω».
Το καλοκαίρι του 2017 συμμετέχει στο δίσκο της
Ευρυδίκης με τίτλο “25 για πάντα”.
Ένα ακόμα τραγούδι που έγινε επιτυχία είναι «Ο
χρόνος» σε μουσική του Κυριάκου Παπαδόπουλου
και στίχους που υπογράφει η Βίκυ Γεροθόδωρου.
Η Πέγκυ Ζήνα που είχε συνεργαστεί και πάλι στο
παρελθόν με το Νότη Σφακιανάκη, το κάνει ξανά
στο Fever με απόλυτη επιτυχία.
Το 2017 κλείνει με ένα όλοκαίνουργιο τραγούδι
και video clip με τίτλο «Μη μ’ ακουμπάς».
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E N T E RTA I N M E N T
P RO G R A M M E
S AT U R DAY
1ST
JUNE

S U N DAY
2ND
JUNE

11. 30 a m

Doors ope n to the publ i c

11.00am

D oo rs o pen t o t he pu b l i c

12 . 00 p m

DJ Chr is Theoharous / LGR DJs

11.30am

D J C h ri s Theoh a ro u s / LG R D Js

3. 00 - 3 . 20 p m

Ph ilhe lle n e s Dance Group

2.45-3.00pm

Al ex Ja c ov i d es

3. 25 - 3 . 40 p m

Roge r Gre c h

3.05-3.45pm

Bi -c ommu n al M u si c an d D an c e
Asso c i at i on “ C y p ru s”

3. 45 - 4 . 25 p m

Bi-communal Musi c and Dance
As s ociation “Cy prus”

3.50-3.55pm

M a ri o C h ri st ou (S egmen t 1

4. 30 - 5 . 30 p m

O f f icial openi ng

4.00-4.20pm

T i a n a Ly di a

5. 35 - 5 . 55 p m

M arathov ounos Choi r

4.25-4.40pm

Roger G rec h

6. 00 p m

Se ating area opens

4.45-4.55pm

M a ri o C h ri st ou (S egmen t 2)

6. 05 - 6 .10 pm

M ar io Chr istou (Segment 1 )

5.00pm

S ea t i n g a rea open s

6.15 - 6 . 35 p m

E lizabe th C hapm an

5.05-5.35pm

Bi -c ommu n al M u si c an d D an c e
Asso c i at i on “ C y p ru s”

6. 40 - 6 . 50 p m

Ale x Jacov ides
5.40-6.10pm

Bamb as S h a o u n a
(f ro m Bri t a i n’s G ot Tal en t )

6.15-6.3 0pm

E l en i C

6.35-6.50pm

G eorge G erman a k i s

6.55-7.10pm

P l a t i n u m Per f ormi n g Ar t s

7.15-7.20 pm

M ari o C h ri st ou (S egmen t 3)

7.25-7.45pm

E l i za bet h C h a pma n

8.00-11.00pm

Peg gy Zi n a

11.30pm

End

6. 55 - 7. 25 p m

7. 30 - 7. 45 p m
7. 50 - 7. 55 p m
8. 00 - 8 .15 p m
8. 20 - 8 . 40 p m

Bi-communal Musi c and Dance
As s ociation “Cy prus”
E le n i C
M ar io Ch r istou (Segment 2 )
Platinum Per formi ng Ar ts
Kat Ne ocle ous

9.00pm-12.00am Pe ggy Z ina
12 . 30 a m

E nd
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MARQUEE
O1

B38

STAGE

M47

M30

M40

M31

B37

ZONE 1
B39

SEATS

SEATS

M41

M33

B35

M42
C2

B36

B40

SERVING/SEATING
AREA

M34
SEATS

B41

M34B

M29

M43

M39
ZONE 2

B42
M35

MEDIA

SCV1

M44

C2B

M37
B33

B27

B24

C3
B43

VRAKAMAN
STATUE

M26
B28
&
B30

B29

MARQUEE

M27

C4

COURTYARD

B32

B31

C5

B45
SCV2
M45

SEATS

M49

MARQUEE

B46

DONKEY RIDES

SCV4
M46

WCs
BOX OFFICE

M19 – UK Thalassaemia Society
Providing information about their cause and this disease
which is common within our community.

ENTRANCE

M31 – MB0SS
This business offers bespoke, personalised leather
accessories such as wallets, bags etc. Anything bought at the
event, can be personalised there and then!

M41 – LVAC Gym
Providing information about their gym memberships.
M42-M43 – LOEL Coffee Bar
Serving tradition Cypriot coffee and frappe, take the weight
off your feet at our kafenio.

M20 – Mesogio
Exhibiting for the ﬁrst time, we have a selection of high
quality olive oils and olives from Greece to stock up on.

M33 – Partylite Candles
Decorative candles on sale at CyWineFest.

M21 – Elisana Ltd
A stand for little and big kids alike, a great selection of pick
and mix, and Belgian chocolates is on hand to indulge!

M34 – Angelic Creations
Back again, this mini boutique will have a range of fashion
jewellery and clothes to tempt any shopaholics out there.

M22-M25 – K’s Party’s
With 2 bouncy castles to keep the kids out of trouble, candy
ﬂoss, waffstix, popcorn and slush puppies, the kids will think
they are in heaven in the Kids’ Zone.

M34b – Tattoos for Fun
An extra attraction for the little ones, face painting and glitter
tattoos will be available.

M46 – Cypriot Community Centre Restaurant
A sell out every year, treat yourself to a mouth watering
kleftiko with trimmings at the restaurant. And for the ﬁrst time,
everyone’s kioftedes will also be on sale!

M37 – Nicoletta’s Jewellery
Offering a range of fashion jewellery, keep your eye out in
case something catches your fancy.

M47 – Kafe Express
Exhibiting for the ﬁrst time, they will be showcasing their
instant Greek coffee, giving tasters, and selling their product.

M38 – Karpasis Food Importers
Stock up on a wide range of Mediterranean goods such as
honey, olives, legumes and Cypriot ‘glyka’.

M48 – Sydney Rocks
This new coffee shop will be selling its artisan coffees
and pastries.

M29 – N-Drive School of Motoring
Providing information about his services and allowing kids to
have a taster of practise theory tests.

M39 – Chambers Academy of Sport
Providing information about the ﬁtness and performance
services he can provide and testing visitors with some basic
ﬁtness tests.

M49 – KEO Bar
Selling Cyprus’ favourite beer! Get over to the bar to quench
your thirst!

M30 – Gifted by Demi
Showcasing her handmade decorative vases and displays,
with a selection on sale at the event.

M40 – MPS Greek & Cypriot Association
The association is around to engage with the community and offer
advice for any policy concerns visitors may have. They have a
few tricks up their sleeves to entertain the little ones this year too!

M26 – My Bright Pink Ice Cream Van
Back again with loads of ice cream ﬂavours to choose from,
check out his stand inside and his ice cream van in the courtyard.
M27 – Original Paintings by Evanthis Theodorides
A great addition to this year’s CyWineFest, these stunning
paintings will be available to buy.

M44 – Aroma Patisserie
In addition to their main stand outside, Aroma will be serving
ice cream, and a few other sweet treats.

C1-C2 – New Salamis UK FC
Serving both pork and chicken souvlaki, get stuck in and
enjoy the ﬂavours of Cyprus.
C3 – Aroma Patisserie
Back again and serving their famous loukoumades, and a
range of delicious sweet and savoury treats.
C4 – CyWineFest Palouze & Soutzouko & KEO Bar
This demonstration went down amazingly last year and so
we’ve brought it back. You can watch how to make palouze
and buy it freshly made and also how to make soutzouko. By
night, this stand transforms into another KEO Bar to bring the
party to the courtyard.
C5 – Marathon aka Halloumi King
Making its ﬁrst ever pop-up stand appearance, halloumi
fries and loukaniko hot dogs will be available from
‘Halloumi King’.
SCV1 – MPS Greek & Cypriot Association
Police Car
SCV2 – My Bright Pink Ice Cream Van

O1 – Pure Xamos
New to CyWineFest for 2019 Pure Xamos is hosting a
parents and tots, and under 18s ‘club night’ playing all the
best in modern Greek music.
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ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ
Ξεκίνησε ως το μεγάλο «ΠΑΖΑΡ» το 1982, έγινε «η Γιορτή του Κρασιού» του Λονδίνου
και τελικά μετεξελίχθηκε στο σημερινό Cypriot Wine Festival & Business Expo...
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STEF & PHILIPS
A leading provider of social housing across the UK

Integrity
Client care
Professionalism
Head office
68 Aldermans Hill
Palmers Green
N13 4PP
Tel:
+44 (0)20 8882 8372

Colchester office
3 Haven Road
Colchester
C02 8HQ
Tel:
+44 (0)20 8882 8372

Email:
info@stefphilips.com

Email:
info@stefphilips.com

www.stefphilips.com
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EU tells Britain there will be no
renegotiation of Brexit deal

he European Union will
not renegotiate the Brexit
deal that Prime Minister
Theresa May agreed, Commission President Jean-Claude
Juncker said on Tuesday, as
concerns grew that a successor to May could trigger a
confrontation with the bloc.
Brexit is up in the air after May
announced plans to step down,
triggering a leadership contest
in the ruling Conservative Party
that could bring a new prime
minister to power who wants a
much more decisive break with
the EU.
One of the candidates, Foreign
Secretary Jeremy Hunt, said it
would be “political suicide” to
pursue a no-deal Brexit, a reprimand to frontrunner Boris Johnson
who said last week that Britain
should leave with or without a
deal by the end of October.
Hunt, who voted to stay in the

T

EU in the 2016 referendum but
now accepts Brexit, said he
would try for a new agreement
that would take Britain out of the
EU customs union while “respecting legitimate concerns” around
the Irish border.
The EU, though, said there
would be no renegotiation.
“I will have a short meeting with
Theresa May, but I was crystal
clear: There will be no renegotiation,” Juncker said before a meeting of EU leaders in Brussels.
Any successor to May will have
to accept that the Brexit divorce
deal she agreed will not be ratified
by the current British parliament
so they will have to find a solution
to the Irish border issue that
upset many lawmakers.
Many Brexit supporters opposed
her deal because of a “backstop”
that requires Britain to adopt
some EU rules indefinitely unless
a future arrangement is found to

UK Cypriot jailed for indecent
assaults on children
K Cypriot Demosthenis
Philippou from Winchmore Hill, north London
was sentenced to 14 years
imprisonment at Wood Green
Crown Court on Friday 17
May 2019.
The 79-year-old, who was
extradited from Cyprus in 2018
to stand trial in the UK,

U

repeatedly groomed and raped
children.
He was found guilty of six
counts of indecent assault on
a girl of under 14 between 1966
and 1976.
He was also found guilty of
four counts of indecent assault
on a boy under the age of 14
between 1978 and 1985.

keep open the land border between
Northern Ireland and Ireland.
Under laws now in effect,
Britain will automatically leave the
EU on Oct. 31 without an agreement unless parliament approves
one first, the EU grants an extension, or the government revokes
its decision to leave.
Pitching himself in contrast to
Johnson and others who insist
leaving the EU without a deal
must remain on the table, Hunt
said any such move would be
blocked by lawmakers and trigger
a national election.
“Trying to deliver no deal
through a general election is not
a solution; it is political suicide,”
Hunt wrote in Tuesday’s Daily
Telegraph.
“A different deal is, therefore,
the only solution – and what I will
pursue if I am leader.”
Rivals for the top job were
quick to reject Hunt’s views.

“Political suicide actually lies in
not having a clean break from the
EU and not leaving on the 31st
October,” Esther McVey, a Brexit
hardliner and former minister who
is standing for the leadership,
said in a tweet.
Under the party’s rules for
picking a new leader, Conservative lawmakers will select a shortlist of candidates and put them to
the party’s members for a vote.
So far 11 candidates have said
they are running.
The Conservative Party had a
disastrous showing in European
elections at the weekend, losing
most of its support to a new
Brexit Party, which topped the
poll while calling for a swift
no-deal exit from the EU.
Other parties that want to halt
Brexit altogether also surged in
the vote, leaving little space in
the middle for Britain’s two main
traditional parties, the Conservatives and Labour, both of which
had campaigned in favour of a
compromise.
Labour has since edged closer
to a position that could make it
possible to call off Brexit, saying
a public vote – either a new
national election or second referendum – is the way to reunite the
country.
Several of Labour’s senior
figures have called on its leadership to go further and openly call
for a new referendum in which
the party would campaign to stay
in the EU.

T/Cypriot MEP
hails bicommunal
cooperation

he first Turkish Cypriot MEP, Niyazi Kizilyurek, has
described his victory as hugely important because it
was a result of cooperation between members of both
communities.
Kizilyurek, who was running on main opposition AKEL’s ticket,
was elected as one of the party’s two MEPs after winning 25,051
votes. Along with his co-candidate Giorgos Georgiou who got
27,063 votes, the two men will be AKEL’s and Cyprus’ new
representatives in the European Parliament.
His election was of paramount importance, Kizilyurek said, not
because he was the first Turkish Cypriot to be elected but because
he was elected by both Greek Cypriots and Turkish Cypriots.
“I think it’s a special case in itself. It shows that there are many
people in our country who are ready to work together for a better
Cyprus for a better Europe,” Kizilyurek said.
He thanked AKEL that “opened the window to the Turkish
Cypriots.”
The turnout of Turkish Cypriots increased three times compared
to the 2014 Euro-elections. In total, 5,604 Turkish Cypriots voted
on Sunday compared to just 1,856 in 2014.
A total of 81,611 Turkish Cypriots were registered to vote. They
constituted two per cent of the overall 44.99 per cent who voted on
Sunday.
The majority of Turkish Cypriots who did vote, 72 per cent voted
for AKEL, 23.6 per cent voted for the Jasmine Movement, 1.2 per
cent voted for DISY, 1 per cent for the Cyprus Socialist Party, 0.8
per cent for EDEK and 0.5 per cent for DIKO. Another 0.2 per cent,
which translates to 14 Turkish Cypriots, voted for far-right Elam.
AKEL leader Andros Kyprianou thanked Turkish Cypriot voters
“who justified AKEL’s choice of presenting a bicommunal ballot
paper, a symbol of the party’s vision for the freedom and reunification of our country”.
Kizilyurek’s election will send a very strong message to the EU
that there are forces in the Greek Cypriot and Turkish Cypriot
community, “who do not settle for the existing situation, struggling
to overthrow the status quo, liberate and reunite Cyprus.”
Despite ‘warfare’ from the right and far-right wings in both sides
of the divide, a large number of Turkish Cypriots participated in the
elections, he said.
DISY leader Averof Neophytou, who, prior to the elections had
heavily criticised AKEL for putting on its ticket a Turkish Cypriot
candidate citing representation of the Turkish Cypriot community
and not of the Republic of Cyprus, said: “We believe their
participation positive because it constitutes, in actions, recognition
of the Republic of Cyprus and disregard of the pseudo-state.”
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EU tells Britain there will be no
renegotiation of Brexit deal

he European Union will
not renegotiate the Brexit
deal that Prime Minister
Theresa May agreed, Commission President Jean-Claude
Juncker said on Tuesday, as
concerns grew that a successor to May could trigger a
confrontation with the bloc.
Brexit is up in the air after May
announced plans to step down,
triggering a leadership contest
in the ruling Conservative Party
that could bring a new prime
minister to power who wants a
much more decisive break with
the EU.
One of the candidates, Foreign
Secretary Jeremy Hunt, said it
would be “political suicide” to
pursue a no-deal Brexit, a reprimand to frontrunner Boris Johnson
who said last week that Britain
should leave with or without a
deal by the end of October.
Hunt, who voted to stay in the
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EU in the 2016 referendum but
now accepts Brexit, said he
would try for a new agreement
that would take Britain out of the
EU customs union while “respecting legitimate concerns” around
the Irish border.
The EU, though, said there
would be no renegotiation.
“I will have a short meeting with
Theresa May, but I was crystal
clear: There will be no renegotiation,” Juncker said before a meeting of EU leaders in Brussels.
Any successor to May will have
to accept that the Brexit divorce
deal she agreed will not be ratified
by the current British parliament
so they will have to find a solution
to the Irish border issue that
upset many lawmakers.
Many Brexit supporters opposed
her deal because of a “backstop”
that requires Britain to adopt
some EU rules indefinitely unless
a future arrangement is found to

UK Cypriot jailed for indecent
assaults on children
K Cypriot Demosthenis
Philippou from Winchmore Hill, north London
was sentenced to 14 years
imprisonment at Wood Green
Crown Court on Friday 17
May 2019.
The 79-year-old, who was
extradited from Cyprus in 2018
to stand trial in the UK,
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repeatedly groomed and raped
children.
He was found guilty of six
counts of indecent assault on
a girl of under 14 between 1966
and 1976.
He was also found guilty of
four counts of indecent assault
on a boy under the age of 14
between 1978 and 1985.

keep open the land border between
Northern Ireland and Ireland.
Under laws now in effect,
Britain will automatically leave the
EU on Oct. 31 without an agreement unless parliament approves
one first, the EU grants an extension, or the government revokes
its decision to leave.
Pitching himself in contrast to
Johnson and others who insist
leaving the EU without a deal
must remain on the table, Hunt
said any such move would be
blocked by lawmakers and trigger
a national election.
“Trying to deliver no deal
through a general election is not
a solution; it is political suicide,”
Hunt wrote in Tuesday’s Daily
Telegraph.
“A different deal is, therefore,
the only solution – and what I will
pursue if I am leader.”
Rivals for the top job were
quick to reject Hunt’s views.

“Political suicide actually lies in
not having a clean break from the
EU and not leaving on the 31st
October,” Esther McVey, a Brexit
hardliner and former minister who
is standing for the leadership,
said in a tweet.
Under the party’s rules for
picking a new leader, Conservative lawmakers will select a shortlist of candidates and put them to
the party’s members for a vote.
So far 11 candidates have said
they are running.
The Conservative Party had a
disastrous showing in European
elections at the weekend, losing
most of its support to a new
Brexit Party, which topped the
poll while calling for a swift
no-deal exit from the EU.
Other parties that want to halt
Brexit altogether also surged in
the vote, leaving little space in
the middle for Britain’s two main
traditional parties, the Conservatives and Labour, both of which
had campaigned in favour of a
compromise.
Labour has since edged closer
to a position that could make it
possible to call off Brexit, saying
a public vote – either a new
national election or second referendum – is the way to reunite the
country.
Several of Labour’s senior
figures have called on its leadership to go further and openly call
for a new referendum in which
the party would campaign to stay
in the EU.

T/Cypriot MEP
hails bicommunal
cooperation

he first Turkish Cypriot MEP, Niyazi Kizilyurek, has
described his victory as hugely important because it
was a result of cooperation between members of both
communities.
Kizilyurek, who was running on main opposition AKEL’s ticket,
was elected as one of the party’s two MEPs after winning 25,051
votes. Along with his co-candidate Giorgos Georgiou who got
27,063 votes, the two men will be AKEL’s and Cyprus’ new
representatives in the European Parliament.
His election was of paramount importance, Kizilyurek said, not
because he was the first Turkish Cypriot to be elected but because
he was elected by both Greek Cypriots and Turkish Cypriots.
“I think it’s a special case in itself. It shows that there are many
people in our country who are ready to work together for a better
Cyprus for a better Europe,” Kizilyurek said.
He thanked AKEL that “opened the window to the Turkish
Cypriots.”
The turnout of Turkish Cypriots increased three times compared
to the 2014 Euro-elections. In total, 5,604 Turkish Cypriots voted
on Sunday compared to just 1,856 in 2014.
A total of 81,611 Turkish Cypriots were registered to vote. They
constituted two per cent of the overall 44.99 per cent who voted on
Sunday.
The majority of Turkish Cypriots who did vote, 72 per cent voted
for AKEL, 23.6 per cent voted for the Jasmine Movement, 1.2 per
cent voted for DISY, 1 per cent for the Cyprus Socialist Party, 0.8
per cent for EDEK and 0.5 per cent for DIKO. Another 0.2 per cent,
which translates to 14 Turkish Cypriots, voted for far-right Elam.
AKEL leader Andros Kyprianou thanked Turkish Cypriot voters
“who justified AKEL’s choice of presenting a bicommunal ballot
paper, a symbol of the party’s vision for the freedom and reunification of our country”.
Kizilyurek’s election will send a very strong message to the EU
that there are forces in the Greek Cypriot and Turkish Cypriot
community, “who do not settle for the existing situation, struggling
to overthrow the status quo, liberate and reunite Cyprus.”
Despite ‘warfare’ from the right and far-right wings in both sides
of the divide, a large number of Turkish Cypriots participated in the
elections, he said.
DISY leader Averof Neophytou, who, prior to the elections had
heavily criticised AKEL for putting on its ticket a Turkish Cypriot
candidate citing representation of the Turkish Cypriot community
and not of the Republic of Cyprus, said: “We believe their
participation positive because it constitutes, in actions, recognition
of the Republic of Cyprus and disregard of the pseudo-state.”
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DISY, AKEL, DIKO and EDEK
maintain Euro seats

uling centre right DISY
party and main opposition left wing AKEL party
came out on top, with 29.02
percent and 27.49 percent
votes respectively, in Sunday’s
vote for the election of the six
Cypriot deputies to the European
Parliament.
Each party elected two deputies to the European Parliament,
but DISY lost almost nine percentage points of its electoral
power compared to the 2014
European elections.
DISY’s deputies are aligned
with the European People’s
Party and the AKEL deputies
with the European United Left
group of European Parliament.
Centre DIKO party and Socialist EDEK party elected one
deputy each, who will both join
the European Socialist formation in the European Parliament.
Democratic Movement (DIPA),
a new political formation under
a former speaker of Parliament
and former DIKO chairman
garnered 4 percent of the vote
and the Greens-Citizens Alliance,
also a new grouping had a
3 percent share of the vote.
Turkish Cypriot “Yiasemi”
party under publisher and
journalist Sener Levent, which
also appeared for the first time,
received 2 percent of the vote.
A total of 72 candidates
competed for the six MEP

R

seats, of whom 69 were backed
by political parties or coalitions,
and three were independents.
The six newly-elected representatives of Cyprus at the
European Parliament are:
Loukas Fourlas and Lefteris
Christoforou of ruling right-wing
Democratic Rally (DISY) party,
Niyazi Kızılyürek and Giorgos
Georgiou of left-wing AKEL
party, Costas Mavrides of the
Democratic Party (DIKO) and
Demetris Papadakis of Socialist
EDEK party.
AKEL General Secretary
Andros Kyprianou expressed
his gratitude to “all the people
who helped AKEL - Left - New
Forces elect two MEP’s and
further increase our strength…
We want to assure them that
the strength they have given us
we shall seek to vindicate with
a lot of hard work.”
Kyprianou also expressed
concern over the rise of the
extreme right, saying that everyone needed to take responsibility for the phenomenon of the
rise of nationalism. The ELAM
party is believed to have
increased its electoral power
by six percentage points by
drawing mainly from DISY voters.
“We express our satisfaction
with the fact that voters have
blocked the path of the far- right
to the European Parliament.
However, we point out with.

concern
the
percentages
recorded by the ultra-right ELAM
party. We hope the parties that
stood in opposition το it in the
EP elections will continue to do
so after the elections as well,”
he said.
AKEL ran a Turkish Cypriot
candidate on its ballot for
the first time ever, a science
professor of the University of
Cyprus, Niyazi Kizilyurek, who
was elected as a deputy to the
European Parliament.
Kyprianou said the party
would continue to work with the
Turkish Cypriots.
“We would like to thank our
Turkish Cypriot compatriots who
have vindicated our choice to
present a bi-communal ballot –
a symbol of our vision for the
liberation and reunification of
our homeland. In doing so, a
new and big chapter has
opened for Cyprus, the Cyprus
problem and the relations
between the two communities.
We will continue to invest in this
chapter, struggling with our
Turkish Cypriot compatriots
within the framework of a broad
anti-occupation and anti-fascist
front.”
The AKEL leader continued,
“The bicommunal character of
our ballot was attacked fiercely
on both sides of the barbed wire
of division.
“The ruling DISY party in this

election campaign showed its
true face. It engaged in scaremongering in an effort to sow
and spread fear. Even worse, it
sowed suspicion towards our
Turkish Cypriot compatriots. We
endured and withstood this
black propaganda. The Cypriot
people sent out a message of
unity and hope for the future of
our homeland.
“DISY is now called upon to
draw its conclusions from the
decline of nearly 10% it has
recorded in comparison to the
percentages it recorded in the
previous European elections.
This fall in percentages sends
the clear message of the popular mandate for a change of
course in Cyprus and Europe.
This is what our task is as the
strongest opposition party, with
the additional duty of projecting
an alternative path and putting
forth a perspective to our
people and our homeland.”
“The increase recorded in
AKEL's electoral strength, both
in relation to the previous
European elections, but also to
the last parliamentary elections,
sends out the message that
more and more people are
turning to AKEL, rewarding its
consistency and looking to the
steadfastness and determination with which AKEL is once
again at the frontline of struggles,” Kyprianou concluded.

Theresa Villiers hosts
event in Parliament on
tackling knife crime

hipping Barnet MP
Theresa Villiers recently
hosted a panel discussion in Parliament to debate
young people’s mental health
and its link to knife crime. The
event was timed to coincide
with Mental Health Awareness
Week and Theresa worked with
her constituent, the internet
broadcaster Keith Frazer, and
the charity, Act for Change, to
organise the project.
Act for Change provide help
and support to children and
young people who have experienced trauma, abuse and
bereavement.
In her opening remarks,
Theresa told the audience
Mental Health Awareness
Week was a good time to hold
the talk and that tackling trauma
and mental health issues could
play a part in reducing serious
violent crime.
“It’s intolerable that so many
young people have lost their
lives to the surge in knife
crime,” she said.
“In January last year, I attended an emergency summit on
violent crime hosted by the
Home Secretary and the Mayor
of London.
“Of course, there were issues
that divided us, but we were
unanimous in concluding that
we needed a public health
approach to tackling this crime

C

menace on our streets.
“That means both a robust
policing response - including
effective use of stop and search
- and tougher sentences for
carrying a knife.
“But a policing response is
not enough on its own. It is
also vital to run effective
programmes to address the
reasons why young people get
involved with gangs, drug
dealing and crime.
“I hope we can all recognise
that if we can get better at
helping young men and women
struggling with difficult and
unstable family backgrounds,
or with trauma and mental
health concerns, that can be an
effective means to divert them
away from crime.
“Act for Change does inspiring
work to enable troubled young
people to cross a bridge away
from an alienated ‘street
warrior’ culture of gangs and
drugs. The evidence is that
this can play a valuable role in
a strategy to tackle serious
violent crime and keep our
teenagers safe from harm.”
Those taking part in the event
last Wednesday included
Leah Misan, psychologist and
founder of Act for Change,
Commander Richard Smith
from the Metropolitan Police,
and Darren Johnson, the former
head of a youth offending service.
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Anti-bullying hero
NEPOMAK members can study in
Cyprus with a generous scholarship! nominated for ‘Positive

EPOMAK (the World
Organisation for Young
Overseas Cypriots) is
delighted to announce that
some of the best universities in
Cyprus are now offering generous scholarships to our members*.
These scholarships are
possible thanks to the excellent
support and efforts of the
Government of the Republic
of Cyprus, the Presidential
Commissioner of Cyprus and
the universities themselves.
Scholarships are available
at the European University

N

Cyprus, Frederick University,
the University of Central Lancashire Cyprus (UCLAN Cyprus),
the Open University of Cyprus,
the University of Cyprus, the
University of Nicosia, and the
Cyprus Institute of Neurology &
Genetics School of Molecular
Medicine.
The scholarships cover an
extensive variety of courses
and there are opportunities at
undergraduate, postgraduate
and PhD levels. As well as
choice about the level of the
course, some of the universities
offer the flexibility of either

studying at the university or
studying through distance learning. Details of scholarships vary
between universities but specific
information can be found on our
newly launched scholarships
webpage (www.nepomak.org/
scholarships)
Information about how to
apply, as well as contact details
for the universities, can be
found on our webpage.
Applications
are
made
directly to the universities themselves but applicants should
notify NEPOMAK as described
on the website.

Commenting on the new
scholarship
opportunities,
NEPOMAK President Christos
Tuton said, “I am delighted
that we are able to offer these
scholarships to young overseas
Cypriots and play a major role
in connecting the diaspora with
some of Cyprus’ top universities. For many, higher education
can be extremely expensive
and I believe that these scholarships will enhance people’s
lives by enabling them to have
educational opportunities that
they otherwise wouldn’t have
had.
“Special thanks go to Presidential Commissioner Photis
Photiou and his team for making
these scholarships possible and
to the universities for being
generous with their offers.”
*It’s free, quick and easy
to become a member of
NEPOMAK and anybody aged
18-30, who lives outside Cyprus
and has at least one Cypriot
grandparent, can become a
member.
The member sign-up form
can be found at: www.nepomak.org/
signup

Cyprus promoted as a business and
investment jurisdiction

Role Model’ award
icholas Nikiforou, a
12-year-old activist has
been nominated for the
‘Positive Role Model’ award in
the UK’s National Diversity
Awards 2019.
Nik was born with a precancerous large congenital
melanocytic nevus that covered
two-thirds of his face. After it
was removed, it left him with
scarring on his face. He is
considered ‘disfigured’ under
the ‘Disabilities Act’.
This is a term that he
disagrees with and is fighting
for facial equality. As part of his
campaigning, Nicholas prints
his own art pieces onto thousands of cards and physically
hands them out to the public to
advocate for kindness, diversity
and equality. He also talks in
the media about facial equality
and runs a YouTube channel.
“I have been severely bullied
all because of the way I look. It
took a long time for me to realise the good impact I could
have on the world, I believed
people when they told me that
I was worthless, when they told
me I wouldn’t be anything
because of the way I looked.
But throughout the years, I
have learnt that what we look
like doesn’t define us,” Nik
says.
In 2016, he became “The
Face of Kinder” and appeared
on the wrap of the famous
chocolates.
“When newspapers in the UK
were writing about me, I had a
lot of support but then I noticed
some newspapers saying

N

‘Birthmark boy becomes Face
of Kinder’. I sat in my room
repeating ‘birthmark boy’. Just
in shock. Is that really what I
was seen as by some? A birthmark boy? Rather than someone who has made history, I
was seen as a ‘birthmark boy’.”
He says that this inspired him
to fight for change. “This started
me on my journey which is why
I am privileged to be able to
reach individuals through my
art, singing, and speeches.
My vision is to encourage individuals to embrace what they
do have and what they can be,
rather than focus on what they
do not have or may think they
cannot be.”
Nik is a Diana Award
winner and anti-bullying ambassador, as well as a British
Citizen Youth Award medalist.
In 2017 he was voted as one
of the “24 most Influential
Bristolians Under 24.”

Back To Hackney at
Theatro Technis
wo events which promoted
Cyprus as a business
and investment jurisdiction
took place with great success
last week.
The first was City Week – The
International Financial Services
Forum at Guildhall, London from
20- 21 May.
City Week is the premier
gathering of the international
financial services community; it
brings together industry leaders
and policy makers from around
the globe to consider together
the future of global financial
markets.
This time in its ninth year,
the gold sponsors of the two-day
financial forum was the Cyprus
Ministry of Energy, Commerce
& Industry represented by the
Cyprus High Commission Trade
Centre and the Cyprus Chamber
of commerce & Industry.
A delegation from Cyprus was
present at the event from lead-
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ing Cypriot companies that
operate in the financial, legal,
corporate services, real estate
and other sectors, with a focus
on the latest business and investment opportunities in Cyprus.
The forum consisted of two
days of cutting-edge conferences,
workshops, social events and
networking opportunities, with
other satellite events being held
later during the week.
Mr Kyriakos Iordanou the
General Manager of the Institute
of Certified Public Accountants
of Cyprus together with Mr
Andreas Yiasemides, Partner
and Head of Funds Services of
PWC Cyprus as well as Vice
Chairman of Cyprus Investment
Funds Association were part of
two separate panels on Monday
21st May discussing ‘the new
EU-UK financial services
agreement’ and Towards an
EU capital markets union,
respectively.

Following the successful
Cyprus business networking
series in 2018-19, another
exclusive and prestigious event,
the Cyprus-India business
networking, took place at the
historic Royal Automobile Club
on Tuesday 21 May.
The event was organised by
the Cyprus Ministry of Energy,
Commerce & Industry represented by the Cyprus High
Commission Trade Centre and
the Cyprus Chamber of Commerce & Industry supported by
the Cyprus-Indian Business
Association.
Participants had the opportunity to meet with owners and
directors of leading Cypriot
companies representing the banking, legal, corporate services,
advisory, real estate and other
sectors, and explore a complete
insight of investment and business opportunities.
The opening remarks of the

networking event “Cyprus:
The International Island of the
European Union” were made
by the President of the Cyprus
Chamber of Commerce and
Industry Mr Christodoulos
Angastiniotis followed by the
High Commissioner of the
Republic of Cyprus to the United
Kingdom, H.E. Mr. Euripides L.
Evriviades.
The focus of the forum was
on how Cyprus can be the ideal
EU business hub for the UK /
Indian community.
The speakers highlighted
the island’s advantages including the strategic location for
regional headquarters and
access to Europe, Middle East
and Africa markets, most favourable in the European Union
tax system for corporates and
individuals, complete financial
regulation and advance/friendly
business environment and
procedures.

nspired by real life events and the recent drastic cuts to adult social
care in the UK, this heart-warming drama set in a spinal rehabilitation
ward, explores one disabled woman’s journey to avoid being
institutionalised by the authorities and her desperate fight to get back
to her flat in Hackney!
Writer and director Panayiota Panteli has been championing
accessible working environments for all, by actively casting working
parents, carers, and people with disabilities; arranging rehearsal times
to accommodate childcare requirements of the cast, allowing actors
to bring their children to rehearsals.
This work launches Theatro Technis’ initiative to champion women’s
voices in the arena of new writing. The drama will play until 1st June
at 26 Crowndale Road, Camden NW1 1TT. Performance time, 7.30pm.
Tickets £10, concessions £5 are only available online at
www.tickettailor.com/events/backtohackney

I
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EUREKA!
Epaminondas
T

George.M.Georgiou

he ancient Greeks and Romans thought Epaminondas (ca. 418 BC – 362 BC) to be the
greatest general of the ancient world.
Epaminondas was a Theban general and statesman of the fourth century BC who transformed the
Ancient Greek city-state of Thebes, leading it out
of Spartan subjugation into a preeminent position in
Greek politics. In the process he broke Spartan
military power with his victory at Leuctra and liberated
the Messenian helots, a group of Peloponnesian
Greeks who had been enslaved under Spartan rule
for some 200 years.
Epaminondas reshaped the political map of Greece,
fragmented old alliances, created new ones, and
supervised the construction of entire cities. He was
militarily influential as well, inventing and implementing several major battlefield tactics.
The Roman orator Cicero called him “the first man
of Greece,” but Epaminondas has fallen into relative
obscurity in modern times. The changes Epaminondas
wrought on the Greek political order did not long
outlive him, as the cycle of shifting hegemonies and
alliances continued unabated. A mere 27 years after
his death, a recalcitrant Thebes was obliterated by
Alexander the Great. Thus Epaminondas - who had
been praised in his time as an idealist and liberator
- is today largely remembered for a decade (371 BC
to 362 BC) of campaigning that sapped the strength
of the great land powers of Greece and paved the
way for the Macedonian conquest.
Early Life
Born around 420 BC, Epaminondas was the son
of Polymis. He studied Pythagorean philosophy and
rhetoric under Lysis of Tarentum. Unfortunately, Plutarch’s biography of Epaminondas does not survive
but the Greek historian does describe an episode in
his biography of the contemporary Theban general Pelopidas. The two fought side by side around
Mantinea in 385 BC and Epaminondas, although
twice wounded, fought desperately to protect his
even more badly wounded compatriot, saving his life.
When Sparta seized Kadmeia in 382 BC, Epaminondas was exiled but in 379 BC he was able to
return to Thebes. Epaminondas was elected Boeotarch
(one of seven leading federal officials) and participated
in the Spartan peace negotiations of 371 BC where
he argued with the Spartan king Agesilaus over
Thebe’s right to represent all her allies in Boeotia.
Epaminondas stormed out of the conference in protest. He would soon prove to be the most innovative
and successful general Thebes had ever had.
Sparta Challenges Thebes
In the early 4th century BC, the Greek poleis,
following a century of mutually damaging on-off
conflicts which included the Peloponnesian, had
established an uneasy peace but as ever-ambitious
Sparta called for the Boeotian Confederacy led by
Thebes to be abolished, war seemed once again on
the horizon. Thebes quite naturally rejected the
Spartan demands, a reaction not unexpected as is
evidenced by the fact that Sparta had already
mobilised their army and taken a position on the
western border of Boeotia before the Thebans gave
their answer. The two sides would meet in battle at
Leuctra not far from Thebes itself.
Battle of Leuctra
King Cleombrotus led Sparta and its allies. Their
army consisted of 10,000 men and 1,000 cavalry.
Thebes, led by Epaminondas, had at its disposal
some 7,000 hoplites, which included the 300 members
of the elite Sacred Band. The Thebans also had 600
cavalry who, battle-hardened, were probably the
best in Greece at that time.
Some of the Theban commanders at first thought
it prudent to retreat behind the walls of Thebes and
invite a siege rather than face the fearsome Spartans
on the open battlefield. However, Epaminondas per-

suaded them otherwise. Always able to use propaganda and imagery to boost morale, Epaminondas
recalled the notorious rape of two local virgins by
two Spartans at Leuctra. The two victims had
committed suicide in shame, and a monument in
their memory had been set up. Epaminondas made
sure suitable homage was paid to this monument
before the battle, and another symbolic gesture he
was credited with was the brandishing of a snake in
front of his troops. Epaminondas said that by striking
the head of the snake - the Spartan army - the whole
snake would die - Spartan dominance of Greece.
Innovative Troop Deployment
The first action was a brief skirmish between Theban
non-combatants and a Spartan force led by Hieron.
The Thebans were forced to re-join the main force
but Hieron was killed. Cleombrotus then positioned
his troops in the traditional phalanx formation of heavily
armoured hoplites 12 men deep with two wings.
Cleombrotus himself, surrounded by his elite hippeis, took up position on the left side of the right wing.
Epaminondas was much more innovative and put
his cavalry and light infantry in front of his own phalanx
formation. Rejecting the convention of making one’s
right wing the strongest, he made his left wing extraordinarily deep - 50 ranks of men - and made his lines
narrower than the Spartans. The Sacred Band was
also positioned on the left wing with the Boeotian
allies being stationed on the right wing, 8-12 men
deep.
Cleombrotus responded to this surprising development by re-organising his own lines, moving his
cavalry out front and extending his line in an effort
to outflank Epaminondas’ left wing. This relatively
complex series of battle manoeuvres exposed
Cleombrotus’ immediate left side, and as the Spartan
cavalry were no match for the Thebans who soon
routed them, the Spartan horsemen were forced
back onto their own lines and through the gap which
had opened on Cleombrotus’ left. The Thebans
followed them through this gap and proceeded to
create chaos in the Spartan formation. Epaminondas, meanwhile, attacked at an angle towards the
left so that, in effect, Cleombrotus was being pushed
away from his own line. Epaminondas’ attack was also
conducted with his own right wing slightly in arrears
in an echelon formation to protect his own exposed
flank as he attacked the Spartan hippeis. At this point,
Pelopidas and the Sacred Band also attacked Cleombrotus’ position resulting in the fatal wounding of the
Spartan king and the complete defeat of the Spartan
right. The Spartans lost 400 of their 700 hoplites.
Epaminondas’ Victory
Thebes had won and was now the most powerful polis in Greece. After 200 years of victories on
land, the myth of Sparta’s military invincibility was
finally smashed. Naturally, Epaminondas was feted
as a military genius and promptly re-elected Boeotarch
for 370 BC.
The Peloponnese
Sparta’s defeat led to the disintegration of the
Peloponnesian League and the complete upheaval of
the status quo in Greece. Athens called for a peace
conference in late 371 BC but Thebes refused, perpetuating the power struggle between various Greek
poleis, which had bedevilled Greece for the last
century, or more. Athens even sided with its old
enemy Sparta, but Thebes continued its expansionist policies. Epaminondas campaigned in the Peloponnese to promote the independence of cities from
Sparta to ensure the city did not rise again to its
previous prominence.
Unusually, Epaminondas did not extract tribute from
defeated cities or sell battlefield captives into slavery.
He famously established the city of new Messene and
had fortifications built to withstand Spartan attack, a
move, which further undermined Sparta’s traditional

source of manpower and wealth in Laconia. For the
same purpose another new city was built, Megalopolis.
In 369 BC Epaminondas’ fortunes took a U-turn,
as, in conflict with the Theban government over his
policies in the Peloponnese, he was tried for treason.
The general was accused of continuing his command
beyond his term of office and criticised for not sacking Sparta itself but the charges were later dropped.
In 367 BC Epaminondas led a successful expedition to Thessaly where he freed his fellow general
Pelopidas from Alexander of Pherai. Then in 366 BC,
with the backing of Persia, Epaminondas sought to
finally defeat Athens by building a Theban fleet. By
364 BC, 100 ships had been built and with these
Epaminondas harassed the Athenian empire but
with little lasting effect. Meanwhile, in the Peloponnese
fighting continued between the Eleans and Arcadians,
the latter being defeated and their confederation disbanded.
Mantinea and Death
In 362 BC, Epaminondas once more led the
Theban army and defeated a Spartan and Athenian
alliance at the battle of Mantinea in northeast Arcadia. The battle was perhaps the first effective use of
mixed troops in Greek warfare. First the Theban
cavalry along with light infantry (hamippoi) attacked
and were then supported by the heavy hoplite
infantry on the left flank. The Thebans won but
Epaminondas himself was killed in the battle, and
such was the glory of felling the great general that a
man from each of the allies of Sparta, Athens, and
Mantinea claimed it was their spear that had done
the deed.
There next followed a damaging struggle
amongst Epaminondas’ successors and despite the

continued weakness of Athens and Sparta, the
short-lived Theban dominance of Greece came to
an end. The Greek cities, weakened by in fighting,
were now ripe for conquest, a situation Philip II of
Macedonia would take full advantage of in 338 BC.
At Mantinea, Thebes had faced down the combined
forces of the greatest states of Greece, but the victory
brought it no spoils. With Epaminondas removed
from the scene, the Thebans returned to their more
traditional defensive policy, and within a few years,
Athens had replaced them at the pinnacle of the
Greek political system. No Greek state ever again
reduced Boeotia to the subjection it had known
during the Spartan hegemony, but Theban influence
faded quickly in the rest of Greece.
Finally, at Chaeronea in 338 BC, the combined
forces of Thebes and Athens, driven into each other’s
arms for a desperate last stand against Philip of
Macedon, were crushingly defeated, and Theban
independence was put to an end. Three years later,
heartened by a false rumour that Alexander the
Great had been assassinated, the Thebans revolted;
Alexander squashed the revolt, and then destroyed
the city, slaughtering or enslaving all its citizens. A mere
27 years after the death of the man who had made
it preeminent throughout Greece, Thebes was wiped
from the face of the Earth, its 1,000-year history
ended in the space of a few days.
THE END OF SPARTA
A Novel by Victor Davis Hanson
In this sweeping and deeply imagined historical
novel, acclaimed classicist Victor Davis Hanson
recreates the times and wars of one of the greatest
generals of ancient Greece.
In the pivotal battle of Leuktra (371 BC),
Epaminondas led an army of Boiotian Greeks that
shattered a larger - and far more feared - force from
Sparta, the mighty city-state that had dominated
Greece and held the people of Messenia in slavery
for some two hundred years. The next year, the
firebrand general led a coalition of Greeks that
overran Sparta, brought the warrior state to its knees,
and built democratic cities for Sparta’s former serfs.
We follow these epic historical events through the
eyes of Mêlon, a farmer who has left his fields to
serve with Epaminondas - swept up, against his
better judgment, in the fever to spread democracy
even as he yearns to return to his pastoral hillside.
With a scholar’s depth of knowledge and a
novelist’s vivid imagination, Hanson recreates the
ancient world down to its intimate details - from the
weight of a spear in a soldier’s hand to the peculiar
camaraderie of a slave and master who go into
battle side by side. The End of Sparta is a stirring
drama and a rich, absorbing reading experience.
Source:
Mark Cartwright www.ancient.eu
www.newworldencyclopedia.org,
en.wikipedia.org and
battlesandcampaigns.wordpress.com
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Theatre Reviews

Film Reviews

The triumphant
triumvirate returns
George Savvides
protagonist. It is a harsh and
sombre film and like Duras’ writings
it is stylish and avoids sentimentality.

Freedom Fields

FILM OF THE WEEK
Sunset
Laszlo Nemes follows his
remarkable multi award winning
directorial debut SON OF SAUL
with another compelling epic
drama.
The time is 1913 in Budapest
during the Austro-Hungarian
Empire. It is evident from its opening shot that you are in the safe
hands of a master - a giant close
up of a beautiful young woman
trying several hats in a posh establishment - She is Irisz Leiter (Juli
Jakab), who is mistaken for a rich
client when in fact she is looking
for a job as a milliner at this
celebrated hat store that once
belonged to her late parents. From
then on the loving camera embraces
Irisz’ luminous face and follows
her around in her quest to find the
truth about the new mysterious
new owner Odzkar Brill (Vlad
Ivanov) as well as her brother’s
whereabouts whom she never
knew existed until now…
It is a complex and demanding
film but utterly mesmerising and
on a second viewing I found it an
even richer cinematic experience.
Nemes’ SON OF SAUL cinematographer Matyas Erderly repeats
his distinct filming style - long
takes and uneasy camera movements following their protagonist
across a chaotic and deeply
anarchic environment just before
the eruption of World War I.
The perfectly framed compositions are complimented by a terrific use of sound and music which
capture magnificently Irsz’s inner
turmoil. Essential viewing!

Godzilla: King
Of The Monsters
This monster of a movie brings
back Godzilla but you have to be
patient before he makes his long
overdue entrance. The prologue
begins in San Francisco in 2014
where Mark and Dr Emma Russell

lose their son during the vast
destruction. Fast forward to the
present day where a group of
scientists including the Russell duo
(Kyler Chandler & Vera Farmiga)
along with their daughter Madison
(Millie Bobby Brown) are faced
with the resurrection of a plethora
of god-sized monsters. “We need
Godzilla to bring balance” a female
Japanese scientist claims…

Visually it is very dark and at
times it is difficult to tell which
monster is causing the catastrophe but once Godzilla arrives on
the scene things begins to make
more sense. A loud blockbuster
with spectacular special effects
worth seeing on the biggest
screen possible!

Thunder Road

one of the first German sound films
- is back on the big screen as part
of part of BFI Southbank’s season
“Beyond the Wildest Dreams:
Weimar Cinema 1919-1933”.
This is the film that turned Marlene
Dietrich into an international star
- she plays Lola, a free spirited
singer, who becomes schoolteacher Immanuel Rath’s (Emil
Jannings) object of desire, when
he visits the notorious cabaret
“The Blue Angel” in order to catch
some of his students…

It is superbly photographed
with exceptional expressionistic
sets. Jannings is magnificent as
the deeply conservative teacher
who soon becomes a laughing
stock when he falls under the
spell of Lola. Dietrich’s seductive
chanteuse oozes sex and magnetism. Unmissable!

Memoir Of War

Jim Cummings is a one man
operation behind this dark comedy
screened at last year’s London
Film Festival. Cummings not only
writes, directs and produces but
also plays Jim Arnaud, a police
officer on the verge of a nervous
breakdown following his mother’s
death and collapse of his marriage.
Some of it works but overall it is
difficult to care much about his
characters.
The scenes where he tries to
connect with his young daughter
are by far the most successful but
overall the whole project feels like
a massive ego trip.

The Blue Angel
Josef Von Sternberg’s groundbreaking classic made in 1930 -

An engaging film set in 1944
Nazi-occupied France based on
Marguerite Duras’ autobiographical novel “La Douleur”.
Melanie Thierry plays a young
Marguerite, an active Resistance
member searching for her husband
Robert Antelme, who is taken by
the Gestapo. In the first part of
the film Marguerite has to endure
meetings with a French collaborator in order to gather information
regarding her husband’s whereabouts and later on after the end
of the war and the Liberation of
Paris she still doesn’t give up
hope in finding the truth…
Thierry delivers a dignified
performance as the courageous

Naziha Arebi spent five years
following there Libyan women,
their football team and their dreams
and aspirations to play for their
country. Things look rosy after the
Arab spring but as times go by
especially after endless wars
their quest becomes more of an
impossible dream…
These determined women
become a symbol of defiance
against old traditions and expectations. A fascinating portrait of
female solidarity against the odds!

DVD RELEASES:
SAUVAGE: This harrowing film
is directed with raw honesty by
Camille Vidal-Naquet, who tells
the story of Leo (Felix Maritaud),
a homeless 22-year-old gay male
street worker in search for warmth
and somebody to love. But first
he has to come to terms with the
harsh reality of being penniless
and losing his health in the rough
streets of the city…It is a strong,

brutal film with many sexually
explicit scenes and with a magnificent central performance from
Maritaud, as the vulnerable young
protagonist. He is in every single
scene and carries the film most
valiantly. It is definitely worth seeing but those easily offended and
shocked are advised to stay away!
CHASING PERFECT: The subject of this fascinating documentary
is Frank Stephenson, a truly international man born in Morocco and
brought up in Spain by a Swedish
father and a Spanish mother. This
charming and down to earth celebrated designer is responsible for
the iconic Mini, Fiat 500, McLaren
P1 and Ferrari FXX amongst others.

Stephenson talks about his
passion for cars from a young age,
his life as a young man in Spain
before he hit the big time as one
of the world’s most innovative
designers. You don’t have to be a
car lover to enjoy this!

Barney Efthimiou
ast year the National
Theatre, in my opinion, was
responsible for best new
play, Nine Night by Natasha
Gordon, and best production,
The Lehman Trilogy, which has
now transferred to the Piccadilly
Theatre for a limited run. Based
on Stefano Massini’s nine-hour
Homeric poem it has been adapted
by Ben Power into a three-hour
150-year critical exploration of
capitalism through the prism of
the eponymous family. The original cast of Emanuel (Ben Miles),
Henry (Simon Russell Beale) and
Mayer (Adam Godley) are reunited
and pick up from where they left
off, each playing a plethora of
roles, making their artisanal skills
look effortless, which of course
they are anything but.
The investment bank to which
they are connected is a sullied
name, their 2008 collapse leading to a global financial crisis, the
aftershock of which continues to
affect our lives today. Power’s
adaptation is a masterclass in
distilling an epic piece of writing
into extraordinary and unrelenting
storytelling, which is totally absorbing, each of the actors flipping
from one character to another and
giving the piece a rhythm and
impetus that continues inexorably
to the poignant final moments.
Es Devlin’s evocative revolving
design is simplistic in look yet so
incredibly effective in creating the
look of a modern office block,
strewn with brown boxes, and then
immediately flipping us back to
mid-nineteenth century Alabama
where the company was formed
by the three immigrant brothers
of German descent.
A panoramic screen displays
time and place to ensure we keep
up while the piano accompaniment
adds even more pathos to what
is a salutary tale. The most telling
moments come when the brothers
have their faith challenged as the
empire grows and the biblical
references, especially to Babel,
give them pause for thought. The
perfunctory references to slavery
and other nefarious forces at
work remain unexplored. This
would be my one criticism of an
otherwise extraordinary play in
which the realisation of the
American dream turns from astronomic success to insufferable
nightmare. The tireless acting trio
deliver nuanced theatrical craft
out of the top drawer.
Meanwhile Sotira Kyriakides is
fascinated by the cut...The Talented Mr Ripley (Wilton’s Music
Hall) tells the tale of Tom Ripley
struggling to make ends meet in
New York when he is approached
by wealthy Herbert Greenleaf - who
mistakenly believes that Tom is a
good friend with his son Dickie Greenleaf eagerly pays Tom’s expenses to go to Italy to persuade

L

him to return. When he arrives, he
ingratiates himself with Dickie.
What starts off as playful becomes
more conspiratorial.
Tom is swept away by his
seductive lifestyle. The obsession
with Dickie increases. Tom feels
that Dickie is tiring of him and
fears losing the lavish lifestyle. He
kills Dickie and assumes his identity. Henceforth, a game commences
of impersonating Dickie, writing
letters as him to detract suspicion
that he is missing or dead and
suggesting Dickie’s murder was
suicide, while exempting himself
from blame. The pared-down
lighting, sparse stage set and the
ensemble cast playing many
different characters add to the
growing feeling of claustrophobia.
They suddenly shout ‘cut’ and the
scene is replayed with a different
outcome, further blurring the lines
between reality and Tom’s thoughts.
And Anya Aggi is blown away...
Whitney Houston, ‘nuff said.
That voice, that look and that so
sad documentary film. The Greatest Love of All (London Palladium) is a tribute concert by
Belinda Davids. The show has
gone global and this one night in
London blew the audience away.
Backed by The London Philharmonic Orchestra and a live band
Davids is amazing, allowing those
unbelievably great songs to provide a simple musical narrative.
It’s hard to decide which had the
greatest impact on the night. My
favourite was How Will I Know,
closely followed by I Wanna Dance
With Somebody. Everyone was
on their feet. This fitting tribute
would have Whitney smiling despite her troubled life. This grand
old venue was the perfect setting
for a show that will return to the
UK in the autumn. Don’t miss it!
Finally, Rose Goodenough feels
a little washed up...Nottingham
Playhouse’s production of Shelagh
Stephenson’s The Memory of
Water (Yvonne Arnaud) proved
to be a bit of a damp squib. The
story is essentially about how we
deal with the ups and downs of
family relationships, which often
come to the fore when the matriarch dies, seen through the eyes
of three sisters who gather for
their mother’s funeral. Their personality types are not particularly
compatible and their memories
vary greatly. It is a tepid and superficial play and the humour does little
to lift our spirits. The cast, who are
a very capable bunch, struggle
with a weak script and the whole
thing feels clunky and contrived.
The Lehman Trilogy 0844 871 7630
The Talented Mr Ripley run complete
The Greatest Love of All www.thegreatestloveofallshow.com
The Memory of Water - on tour
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Samsara’s Top Tips on
Fitness, Nutrition, Beauty
and Lifestyle

Samsara

Summer ready
ummer is almost here
and it is going to get
hot, hot, hot! Are you
prepared? Here’s how to get
ready for a smooth sail, trouble
free summer.
Whether you are staying put
or travelling abroad, summer is
summer, and wherever it is,
sunny, hot, you need to keep
your fluid intake topped up.
Allowing yourself to get dehydrated can cause many problems
including dizziness, feeling faint
and can even contribute to
kidney infections.
Carry a bottle of water with
you at all times. If you are not
so keen on plain water, flavour
it with slices of orange or lemon
or whatever fruit you like. Try
having tea; hot tea, iced tea,
teas of different flavours, your
choice, but sugar free and with
plain water. If you like sweet,
then use a natural sweetening
alternative like fructose, honey
or stevia. You can let it cool
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down and pop it in a container
to go. It is just as good for
rehydration as plain water, but
has further health benefits.
Tea replaces fluid and contains
antioxidants. It is also known to
aid digestion and help in keeping
a regular system. If you have
ordinary tea that contains
caffeine, it would have to be an
extremely strong brew for it to
have the effect of dehydrating
like that of coffee. We are
advised to drink one and a half
to two litres of fluid, including
tea, so bottle up and off you go.
We all know about sun
protection, but how many of
us actually remember or do
anything about it when going
out in the sun? Whether you
are one of those people or not,
protect yourself from the inside
at least by eating Betacarotenerich foods. Boost the effects of sun
creams by supporting the body’s
production of melanin, which
darkens the skin in response to

Xclusive!

sunlight. So those that spend
time in the sun should eat at
least two large portions of carrots,
beetroot and red peppers on a
daily basis for three months
prior to sun exposure. Remember this is only extra protection;
do not ditch the hat and sunscreen!
Ten minutes of sunshine a
day is sufficient with getting
our required vitamin D dose.
However, if you need to be out
in the sun longer, it has been
said that eating a bowl of
raspberries can wipe up those
free radicals caused by exposing yourself to UV radiation.
Raspberries are full of antioxidants such as vitamin C and
pelagic acid which has anticancer properties.
Don't squint in the sunlight.
Squinting will not only help aid
towards wrinkles but it can
also damage your eyesight. If
you think you cannot wear
sunglasses because you wear

Katerina Neocleous

The Cypriot Wine Festival and Business Expo 2019 is here! This weekend on the 1st and 2nd
June, be sure to come down and indulge in all things Cypriot at the Lee Valley Athletics Centre
where food, wine and music will be celebrated in abundance! With a full program of singing, dancing
and Cypriot traditions to be enjoyed over the two-day extravaganza!
For all the lowdown on the entertainment line-up and to find out more about the artists who will
be sharing their talents at the festival, you can visit www.facebook.com/CyWineFest. I’m extremely
excited to be performing a live set of original songs from my upcoming EP and a few Greek covers
at the event on Saturday evening at 8.20pm. Look forward to seeing you down there!
Superstar headliner Peggy Zina will be topping the bill, no doubt set to dazzle us with her fantastic
voice and a selection of her biggest hits! Can’t wait! CyWineFest2019 - Entry tickets from £6
(concessions available) / seated concert tickets £25
*****************
Singing legend Vasilis Karras has a new single out this week - a revamped adaptation of the
track “Siko Pano Katse Kato”. First released in 1977 by Panos Gavalas, the latest version has
been treated to modern production and rock guitar. Although I personally prefer the original, it’s an
interesting direction for Karras. Composed by Christou Nikolopoulos (music), Evangelos Atraidi and
Yiannis Vassilopoulou (lyrics), “Siko Pano Katse Kato” 2019 is released by Minos EMI / Universal.
*****************
Cypriot superstar Anna Vissi is back…Delivering us a musical morsel perfect for summer with
her newest track “Hliotropia”. Beautifully poetic, the song tells the story of our protagonist falling
in love with the Sun. However, the Sun betrays her feelings and she, devastated, transforms into a
Sunflower, forever destined to look at him. Penned by Nikos Karvelas this unique, uptempo number
is bursting with imagery; the strongest of feelings, eternal faith and ultimately, life itself, are
melodically transported through the Sunflowers, and have already catapulted Vissi to the
number 1 spot in the iTunes chart in its first week of release!
*****************
That’s all for now. More entertainment and music news coming soon!
Until next time… x Mwah
Catch all the latest music Xclusives on Katerina’s Live DJ Show: ‘Young & Connected Scandalous! Two hours of unadulterated Modern Greek hits; 1st for new music, celebrity
gossip, chart news, interviews and of course listener’s special requests and dedications!
Not to mention a few surprises along the way! Live on LGR 103.3fm, online at www.lgr.co.uk
and DAB Plus, on Tuesdays 8-10pm. SCANDALOUS! If you would like your CD or event
featured or reviewed in Xclusive! contact Katerina via email: katsmusiq@gmail.com /
Facebook: Katsmusiq / Instagram: @KatNeocleous

reading glasses, remember that
prescription sunglasses are
available so, for the summer,
have your reading glasses at
the ready that are also sun
ready. Make sure they are of
good quality protection and to
the correct safety standards.
Those from unknown sources
are not always up to standard.
Make sure CE marks on
glasses are genuine.
Stay moisturised. Moisturise
every day, and if you have been
in out in the sun, use either a

moisturiser or after sun that
contains calamine lotion.
If you’ve overexposed your
body to the sun and do not
have calamine lotion to hand,
soak the leaves (not the
flowers) of some chickweed
in boiling water, making an
infusion. Use this on any itchy
areas by just dabbing gently to
reduce the sensitive area.
Chickweed grows abundantly
in many gardens and woodlands.
Wear
breathable
loose

clothing that the body will be
comfortable in. You can always
layer up. Light weight cotton is
great for breathing through.
Wear sandals as much as
possible to avoid foot infections
from too much heat and moist
conditions.
Have a great summer!
Love and Sparkles,

Samsara x

www.samsarabellydancer.co.uk
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Andrea Georgiou

Peggy Zina headlining impressive
entertainment line-up at CyWineFest
he biggest event in
our community’s calendar,
the Cypriot Wine Festival
& Business Expo, takes place
this weekend!
Saturday 1st and Sunday
2nd June 2019, there’s only
one place to be, the Lee Valley
Athletics Centre which will once
again host this spectacular
two-day event.
This year’s headline act is the
spectacular PEGGY ZINA!
One of the top female pop
artists of the past two decades,
the popular songstress will
be gracing the stage at the
37th CyWineFest, performing
all her greatest hits live...
Ela, Sou Hrostao Akoma Ena
Klama, Eime Kala, Ego Ta Spao,
Vres Ena Tropo, Matono, Poli
Kala Pername and so many
others... expect a fabulous show.
Peggy made her recording
debut in 1995 with her self-titled
album. To date, she has released
fourteen studio albums.
In March 2010, she was
ranked the 24th top-certified
female artist in the nation’s
phonographic era, totalling
nine platinum and two gold
records.

T

Frappé and Freddo the most popular
summer coffee drinks in Greece and Cyprus
offee is a part of Greek
culture and over the
warmer months, Greeks
and Cypriots are known for
spending hours sipping on
their iced coffee. Whether it’s
for a morning pick me up, an
afternoon coffee hit or just
cruisy days on the beach, an
iced coffee and Greek summer
go hand in hand.
And although once upon a
time the good old Frappé was
the only iced coffee available,
these days whether you are in
Athens, on an Aegean island
or the island of Aphrodite,
you will also find a Freddo
Cappuccino and Freddo
Espresso on the menu.
So if you are heading to
Greece or Cyprus for the first
time and wondering what the
difference is, we give you the
low-down right here!

C

Frappé
The original iced coffee in
Greece and Cyprus is a Frappé,
which is made from instant
coffee (Nescafe), water, sugar,
and milk. Accidentally invented
by a Nescafe representative
named Dimitris Vakondios in
1957 in Thessaloniki, you can
now find a frappé available all
over Greece and Cyprus.
A Frappé is basically a coffee
drink that is shaken and available

in three degrees of sweetness,
determined by the amount of
sugar used. These are: glykós
“sweet”, which is 2 teaspoons
of coffee and 4 teaspoons of
sugar; métrios “medium”, 2
teaspoons of coffee and 2
teaspoons of sugar; and skétos
“plain”, 2 teaspoons of coffee
and no sugar.
All varieties may be served
with milk or without. Also,
sometimes, a frappé is served
without any water and milk is
used instead.
Freddo Espresso
The latest craze in Greece
and Cyprus’ coffee scene is
the Freddo, which is available
as an espresso or cappuccino
version. A Freddo Espresso is
basically 1 shot of espresso
poured hot into a metal canister.
It’s then mixed with an electric

blender using a couple of ice
cubes, and sugar is also added
during the mixing process. The
contrast in temperatures between
the hot and cold is what creates
the signature foam when mixed.
Freddo Cappuccino
The Freddo Cappuccino is
pretty much a Freddo Espresso
with a lovely creamy foam
layered on top, so if you prefer
milk in your coffee, this one is
for you! Its froth is created
by putting some ice cubes in a
glass and pouring enough milk
to cover the ice cubes. Using
a hand mixer or blender, it’s
frothed up until it’s really light
and fluffy.
It all comes down to personal
taste, so we recommend you
try all three and decide for
yourself! Enjoy!

Don’t miss her live this weekend at the Lee Valley Athletics
Centre!
And there’s a lot more to look
forward to in the entertainment
programme…
She’s supported Ed Sheeran
at the Brit Awards, performed
with UK rapper K-Koke alongside Yiannis Ploutarchos live
on the CyWineFest stage, and
now ELIZABETH CHAPMAN
is back to perform her brand
new single Efhome Na Pernas
Kala.
Currently putting the final
touches to her solo EP and preparing to release the first single
Liar Liar, KAT NEOCLEOUS
will be gracing our stage with
her soulful tones, jazzy grooves,
and raw-edged vocals
ELENI C has just completed
the first leg of her European
Tour and she’s extremely
excited to be making her debut
appearance at CyWineFest
performing her new single One
Last Time.
Also making his debut performance at our event is Britishborn Greek Cypriot vocalist
ROGER GRECH, specialising
in Greek and English classic

songs from yesteryear.
Throughout his 15 year
singing career, GEORGE
GERMANAKIS has collaborated with the likes of Stamatis
Gonidis and Themis Adamantidis, and we are excited to
welcome him onto our stage.
16-year-old TIANA LYDIA
will be taking a break from
revising for her GCSEs to join
us live on Sunday.
Feel the spirit and authenticity of the MARATHOVOUNOS
COMMUNITY CHOIR as they
sing much loved traditional
Cypriot songs during Saturday’s
official opening.
Embrace Cypriot traditions
with
the
BI-COMMUNAL
MUSIC AND FOLK DANCE
ASSOCIATION “CYPRUS”
who are flying in from our
beautiful island especially for
the event.
The PHILHELLENES DANCE
GROUP, having dedicated over
25 years to preserving the spirit
and authenticity of Greek and
Cypriot dances, will be bringing
dances from mainland Greece,
the islands and Cyprus to our
stage.
Greek dance coach MARIO

CHRISTOU has taught many
people over the last six years
and he’s ready to get our
visitors dancing a zeimbekiko
or two!
Adding a modern twist
to the festival is PLATINUM
PERFORMING ARTS - the
organisation supports young
people and provides them with
a platform to boost their
confidence and pursue their
dreams in the world of theatre,
film and television.
He sings, he smashes
plates, he plays the bouzouki
and he got a ‘yes’ from the
Britain’s Got Talent judges...
expect mayhem from BAMBAS
SHAOUNA!
North
Londoner
ALEX
JACOVIDES will be showing
off his bouzouzi skills and of
course our resident DJ CHRIS
THEOHAROUS
is
back,
this time with a host of LGR
presenters to keep the party
going throughout the two-day
extravaganza.
Join in the fun by booking
your seated and general
entrance tickets online at
www.cypriotwinefestival.com
See you there!
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Anorthosis do double

Anorthosis
The KOPA League Challenge Cup
final between first division champions Anorthosis and second division Champions Panathinaikos
started on a sombre note but a memorial one in remembering Kyriacos Spyrou, (Spiris) the Chairman

of New Salamis who sadly passed
away on Monday with a one minute
silence.
The match sponsored by New
Salamis FC kicked off with the underdogs Panathinaikos creating
two very good opportunities.and try-

ing very hard to unsettle favourites
Anorthosis.
But with 18 minutes gone Anorthosis took a 1-0 lead through Adem
Ali who placed the ball into the back
of the net.
From there on both teams sat back

AEL beat Apoel to win Cyprus Cup

AEL won the Coca Cola Cyprus
Cup on Wednesday night, beating Apoel 2-0 in the final at the
GSP stadium in Nicosia. Goals
by Dossa Junior and Andamovic,
one in each half, gave AEL Li-

massol the Cup.
AEL Limassol 2-0 win gives them
their their 7th football Cup and
their first trophy since 1989.AEL
took the lead in the tenth minute
with Dosa Junior headed goal,

with Marko Adamovic at 66’ consolidating the Limassol squad’s
lead when a save from the
keeper rebounded at Adamovics
feet to slot the ball into an empty
net.

New arrangements for the selling of tickets
for the match Scotland – Cyprus
CFA announces that new arrangements have been
made for the selling of tickets for the away fans
sector for the match Scotland – Cyprus on 8th of
June in Hampten Park, Glaskow.
The tickets for the Cypriot fans, will be available as
follows: Thursday, 6th of June: 09:00 – 17:00 from
Scottish F.A. shop at Hampden Park Stadium
Friday, 7th of June: 10:00 – 18:00 at tickets selling
point at Hampden Park Stadium.
Saturday, 8th of June: From 10:00 at tickets selling
point at Hampden Park Stadium.
Price of the tickets: 27 pounds. For more information
please contact Mrs Katerina Gonta.
Phone number: +357 22352341 e-mail:
kgonta@cfa.com.cy

Panathinaikos
with the occasional break and then
a push from either side for the
winner or equaliser.
Anorthosis increased the lead to
2-0 with ten minutes to go via a Panathinaikos Goalkeeper error who
on trying to save a shot pushed the

ball into the back of the net.
A late flurry from Panathinaikos was
too late to stop the Cup going to
the blues side Anorthosis and now
leave them with their own path of
trying to do the KOPA League treble of winning the KOPA League

Championship, Challenge Cup and
Divisional Cup.
The First Division Cup final
between Anorthosis and Olympia
will be taking place tonight Thursday 30th May 2019 at 7.45pm at
Haringey Borough stadium.
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Play offs: Aston Villa return to Premier League, Charlton Cypriot Golf Society Spring Classic
The second Cypriot Gold Society
to the Championship and Tranmere to League One
event of the season, the Spring
Aston Villa returned to the Premier
League, after a three-year absence, beating Derby County 2-1
in the Championship playoff final
at Wembley on Monday.
Goals from Anwar El Ghazi and
John McGinn put Villa 2-0 up before Martyn Waghorn pulled one
back for Derby in the 81st minute,
but Dean Smith’s side held on for
the victory under intense pressure.
The playoff final is considered
the most lucrative single game of
football in the world, with promotion
earning Villa an estimated 170 million pounds ($215.51 million) in
revenue.
Norwich City and Sheffield
United had already secured promotion to the top flight for next season after finishing in the top two
positions in the second tier Championship.
Villa, European champions in
1982, were relegated in 2016 and
lost to Fulham in last year’s playoff
final.
Derby, managed by former
Chelsea and England midfielder
Frank Lampard, got back in the
game when substitute Jack Marriott’s low shot was turned in by
Waghorn and they piled on the
pressure in the final minutes, but
were unable to break through.
Manager Dean Smith, who
began the season at Brentford and
took over from Steve Bruce at Villa
Park in October, said the club had
an exciting future with the backing
of owners Nassef Sawiris and Wes
Edens.
Charlton Athletic came from behind and scored deep into added
time to secure promotion to the
Sky Bet Championship at the expense of Sunderland at Wembley
Stadium.
The Addicks made the worst
possible start, with Naby Sarr’s
own goal gifting Sunderland the
lead within the opening five minutes. They fought back and went
into the break on level terms,
though, after Ben Purrington finished an excellent team move.
Chances were few and far between in the second half, but it was
the last one of the afternoon which
mattered most, as Patrick Bauer
popped up to fire Charlton to promotion and break Sunderland
hearts.
Lee Bowyer named a youthful
Charlton side ahead of the game,
with six of his starting 11 aged 23
or younger. Sunderland’s line-up,
meanwhile, was packed with experience, including the likes of Lee
Cattermole, Grant Leadbitter and
Chris Maguire.
Play-Off Final-winning manager
Micky Mellon says a lot of hard
work has gone into this season,
as he watched his Tranmere
Rovers side gain promotion to Sky
Bet League One in dramatic fashion.

Aston Villa Premier league next season

Michael Yiakoumi with Aston Villa assistant manager John Terry

Victorious Charlton Championship next season

Classic, was held on 18th April
2019 at Sandy Lodge Golf Club
in Northwood. The Captain,
George Vavs Georgiou welcomed
the 55 members and 5 guests
after breakfast and thanked the
sponsor Takis Kleanthou from BIG
K Charcoal, and the golf commenced.
The weather was pleasant,
partly cloudy, mild and dry. The
sand-based golf course was in
good condition considering the
wet weather of the previous few
days.
The winner of the day was Takis
Kleanthou, the sponsor, scoring
37 points! Takis was very pleased
that he had once again won a
Major event after a few years of
recovering from knee surgery. It
is the third time in the last 3 years
that the sponsor has won his
event, so hopefully this will encourage golfers to sponsor events.
Best Gross score was the
young star, Michael Kyriakou,
shooting 3 over par 75.
The day ended with dinner,
speeches, prize giving and chari-

Winner Takis Kleanthous and Captain George Vavs Georgiou
table donations in excess of £800
were raised! The Captain, George
Vavs Georgiou chosen charity this
year is Muscular Dystrophy for
Children.
The Captain thanked the
members guests and sponsor
once again and invited everyone
to attend the next event, on the
14th May at The Belfry Golf Club,
Brabazon Course.
Winner: Takis Kleanthous

37pts, Runner Up: Michael Kyriakou 36pts (countback), 3rd Place:
Corrado Solimini 36pts. Best
Gross: Michael Kyriakou 75 Best
Senior: Takis Kleanthous 37pts
Best Team: Steve Ferris, Russell Kilikita, Alex Adams, Dino
Costa
Nearest to Pin: Andrew Savva,
Best Guest: Raffa Addio
Sponsor: Takis Kleanthous BIG
K Charcoal

New Salamis to add reserve team
New Salamis are pleased to announce that they will have a new
reserve team and a new coach
Pany Phylactou to manage them
next season 2019/20 playing in the
Herts Senior County League aimed
at bringing the youth of the community through to their first team
who will be playing in the Spartan
South Midlands League next season. Players must be of a high calibre and be at least 18 years old.
If you are interested in joining them
message Pany Phylactou via email New Salamis manager George Georgiou, Pany Phylactou
: newsalamisofficial@outlook.com and assistant manager Andrew Kouroushi

World number six Stefanos Tsitsipas has been
shooting up the rankings this year

Tranmere Rovers League One next season
Connor Jennings’ 119th-minute
header took Rovers to the promised land and subsequently broke
Newport County hearts, but Mellon
has praised the Exiles’ grit and determination.
He said: “I am made up, there
has been a lot of hard work gone
into a fairytale of a day, I am delighted to be standing in this unbelievable arena and to come out
on top and go up to League One
is fantastic.
“We were never really tipped to
be standing here as a League One
club, the game was very tough,

two sets of real honest players and
I knew it was going to be like that.
“You have to give great credit to
Newport, they stuck at it all the
way and I knew it was going to be
hard, they have real big heart,
they’ll keep fighting for the manager and the club.”
The Play-Off Final win at Wembley means that Tranmere have
achieved back-to-back promotions
from the National League and Sky
Bet League Two respectively, and
the 47-year-old says he is going
to soak up the moment before
planning for next season.

World number six Stefanos Tsitsipas has been shooting up the
rankings this year and with two titles bagged in 2019, including his
first on clay, the carefree young
Greek is a force to be reckoned
with at the French Open.
With a powerful one-handed
backhand, an extremely versatile
game and a determination to
match, the 20-year-old looks has
been a breath of much-needed
fresh air on the tour in the past
two years.
The Athenian has quickly established himself alongside German Alexander Zverev as one of
the men most likely to succeed
the likes of Roger Federer, Rafael
Nadal and Novak Djokovic at the
very top of the game.
With a semi-final appearance

in Australia this year
And twice French
Open runner-up Alex
Corretja believes the
Greek is the most
likely bet to shake it
up in Paris.
Tsitsipas enjoyed
a breakthrough season last year to jump
from 91 to 15th in the
rankings and currently sits at a career
high sixth.
He has recorded wins over
Federer and Nadal in 2019, including beating the Spaniard on
his favourite clay in Madrid, while
also winning the titles on the Marseille hard courts and Estoril’s
clay.
He also reached his first clay-

court ATP Masters 1000 final in
Madrid, falling to Djokovic.
“I am satisfied with my results
since Estoril. I had a lot of
matches on clay. I think that’s important coming into a tournament
like the French Open,” Tsitsipas
said.
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙA

Άννα Κλεόπα
(Από το Τρίκωμο)

Με βαθιά θλίψη αγγέλλουμε ότι απεβίωσε την Κυριακή 26.05.2019, η αγαπημένη μας
σύζυγος, μητέρα, γιαγιά και αδελφή Άννα Κλεόπα σε ηλικία 82 ετών.
Η εκλιπούσα ήρθε στην Αγγλία το 1980.
Αφήνει τον σύζυγό της Μίκη από το Κάτω Βαρώσι, 3 γιούς: Τάσο, Δημητράκη και Μάριο,
3 νύφες: Μαρία, Λυδία και Νίκη, 6 εγγόνια: Μίκη-αρραβωνιαστικιά Federica, Άντρια-σύζυγο Αλέξη,
Γεωργία, Μιχάλη, Γεωργία και Μιχάλη, αδελφές, αδελφούς, αδελφότεκνα, συγγενείς και φίλους.
Η κηδεία της θα γίνει το Σάββατο 08.06.2019 και ώρα 10.00πμ από την Εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης,
Friern Barnet Lane, London N20 0NL και η ταφή στο κοιμητήριο του Hendon, Holders Hill Road, London NW7 1NB.
Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για το North London Hospice.
Τηλ. οικείων: 07765 255 202 Μάριος.
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10ον ετήσιο

MNHMOΣΥΝΟ
Τελούμε την Προσεχή Κυριακή 02.06.2019, η ώρα 12.00 το μεσημέρι,
στην Εκκλησία του Τιμίου Σταυρού και Αρχαγγέλου Μιχαήλ,
Golders Green Road, London NW11 8HL,
το 10ον ετήσιο μνημόσυνο της πολυαγαπημένης
και αξέχαστής μας συζύγου, μητέρας, κόρης και αδελφής

Φαίδρας Γ. Καραμάνη
και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παρευρεθούν.
Ο σύζυγος Γιαννάκης Καραμάνης,
τα παιδιά: Μίλτον και Πίτερ,
οι γονείς Πιερής και Στέλλα Ιωαννίδη
(από το Τρίκωμο και το Ριζοκάρπασο),
Κατίνα Καραμάνη (από τη Σύγκραση),
τα αδέλφια: Μάρω και Γιολάντα
και οι λοιποί συγγενείς.

“It is with an extremely heavy heart, that is as painful today
as it was 10 years ago, when we lost our beautiful
beloved Phaedra.
Please join the family on Sunday 2nd June 2019
for her 10 year memorial.”
Αt the Greek Orthodox Cathedral of the Holy Cross
and St. Michael, Golders Green Road, NW11 8HL
at 12:00 noon.
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

† DEATΗ ANNOUNCEMENT

Kώστας Δημοσθένους Τουμάζου Costas Demosthenous Toumazou
(από το Κάρμι, Κερύνεια)
Με βαθιά θλίψη αγγέλλουμε ότι απεβίωσε την
Πέμπτη 09.05.2019, στο North Middlesex
Hospital, o Κώστας Τουμάζου σε ηλικία
88 ετών.
Ο εκλιπών ήρθε στην Αγγλία το 1957.
Αφήνει 4 παιδιά: Τασούλλα, Μαίρη,
Αλεξάνδρα και Θωμά, τους γαμπρούς Σπύρο
και Τάκη, νύφη Susan, 10 εγγόνια, 7 δισέγγονα, συγγενείς και φίλους.
Η σύζυγός του Σοφία (Συμεού) Τουμάζου,
από τον Άγιο Επίκτητο, απεβίωσε πριν 6 χρόνια.
Η κηδεία του θα γίνει την Τρίτη 04.06.2019
και ώρα 10.00πμ από την Εκκλησία της
Παναγίας, Trinity Road, Wood Green, London
N22 8LB και η ταφή στο κοιμητήριο του
New Southgate, Brunswick Park Road,
New Slouthgatte N11 1JJ.
H παρηγοριά θα δοθεί στο Penridge Suite,
470 Bowes Road, New Southgate, London
N11 1NL.
Λουλούδια ή εισφορές για τον Σύνδεσμο
ατόμων με ειδικές ικανότητες είναι ευπρόσδεκτα.
Τα λουλούδια να αποστέλλονται Demetriou &
English Funeral Directors, 131-133 Myddleton
Road, Wood Green, London N22 8NG,
Tel: 020 8889 9888, μέχρι τη Δευτέρα
03.06.2019 πριν τις 5.00μμ.

(from Karmi Kyrenia, Cyprus)
It is with great sadness to announce that,
Costas Demosthenous Toumazou passed
away on Thursday 09.05.2019, at North
Middlesex Hospital. from a heart attack at the
age of 88.
He came to England in 1957.
Costas leaves behind 4 children: Tasoulla,
Mary, Alexandra, Thomas,sons-in-law: Spyros,
Takis and daughter-in-law Susan, 10 grandchildren, 7 great-grandchildren. He lost his
beloved wife Sofia (Symeou) Toumazou
6 years ago from Ayios Epiktitos.
The funeral will take place on Tuesday
04.06.2019, at 10.00am at the Greek Orthodox
Cathedral of St. Mary, Trinity Road, Wood
Green, London N22 8LB and the burial will be
at New Southgate Cemetery, Brunswick Park
Road, New Southgate N11 1JJ.
The wake will be held at The Penridge Suite,
470 Bowes Road, New Southgate, London
N11 1NL.
There will be a collection box for Syndesmos
Atomon me eidikes anagkes, people with
special Needs, for those wishing to donate.
Flowers to be sent to Demetriou & English
Funeral Directors, 131-133 Myddleton Road,
Wood
Green,
London
N22
8NG,
Tel: 020 8889 9888, before 5.00pm Monday
03.06.2019.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

† DEATΗ ANNOUNCEMENT

Μαρία Βαρνάβα

Maria Varnava

(από το Ριζοκάρπασο)

(from Rizokarpaso, Cyprus)

Απεβίωσε ενώ κοιμόταν, την Τρίτη
21.05.2019, περιτριγυρισμένη από την
οικογένειά της, η Μαρία Βαρνάβα σε ηλικία
84 ετών.
Αφήνει τον υιό της Κώστα, 2 κόρες: Λένια και
Θεοδώρα, τη νύφη της Νίνα, εγγόνια: Μαρίασύζυγο Jamie, Ανδριάνα-σύζυγο Μιχάλη,
Χριστιάνα-σύζυγο Γιώργο, Βικτώρια, Ιάκωβο,
Περικλή και Μαρία, 2 δισέγγονες: Demi και
Πηνελόπη, αδελφές, αδελφούς, αδελφότεκνα,
συγγενείς και φίλους.
Η κηδεία της θα γίνει τη Δευτέρα 10.06.2019
και ώρα 12:30μμ από την Εκκλησία των
Αγίων Πάντων, Camden Street, London NW1
0JA και η ταφή στο κοιμητήριο του New
Southgate.
Η παρηγοριά θα δοθεί στο Ariana Banqueting
Hall, North London Business Park, Oakleigh
Road, South/Brunswick Park Road, London
N11 1GN.
Λουλούδια ή εισφορές για το Cancer
Research είναι ευπρόσδεκτα.
Τηλ. οικείων:
07966 516 117 Θεοδώρα
07762 177 150 Κώστας

Passed away in her sleep on Tuesday
21st May 2019 at the age of 84, with her family
by her side.
She leaves behind her son Costas, daughters
Lenia and Theodora, daughter-in-law Nina,
her grandchildren Maria and husband Jamie,
Andriana and husband Mihali, Christiana and
husband George, Victoria, Iacovos, Perry and
Maria, two great-granddaughters Demi and
Penelope, sisters, brothers, nieces, nephews
and many relatives and friends.
The funeral will take place on Monday
10.06.2019 at 12:30pm at the Greek
Orthodox Cathedral of All Saints, Camden
Street, London NW1 0JA and she will be laid
to rest at New Southgate Cemetery and
Crematorium, Brunswick Park Road,
New Southate, N11 1JJ.
The wake will be held at the Ariana
Banqueting Hall, North London Business
Park, Oakleigh Road, South/Brunswick Park
Road, London N11 1GN.
Flowers or donations for Cancer Research
are welcome.
Tel: 07966 516 117 Θεοδώρα
07762 177 150 Κώστας
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Nικόλας (Νίκος) Καζαμία
(από το Λονδίνο - καταγωγή μητέρας Αυγόρου, το γένος Μουσουλιώτη)
Με βαθιά θλίψη αγγέλλουμε ότι απεβίωσε από
ανακοπή καρδιάς, την Τετάρτη 15.05.2019, ο Νικόλας
Καζαμία σε ηλικία 61 ετών.
Αφήνει τη μητέρα του Κωνσταντία, την αδελφή του
Τούλλα, τον αδελφό του Αντρέα, 2 παιδιά: Louise και
Andrew, 5 εγγόνια, 1 δισέγγονο, συγγενείς και φίλους.
Η κηδεία του θα γίνει την Πέμπτη 06.06.2019 και ώρα
1.00μμ από την Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή,
Wightman Road, London N8 0LY και μετά στο
κοιμητήριο του New Southgate.
H παρηγοριά θα δοθεί στο χολ της Εκκλησίας Αγίου
Ιωάννη του Βαπτιστή.
Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές
για το Heart Foundation.
Τηλ. οικείων: 020 8800 5841

† DEATH ANNOUNCEMENT

Nicholas ‘Nicos’ Kazamia
It is with heavy heart and great sadness that we
announce that our beloved Nicholas ‘Nicos’ Kazamia
passed away on Wednesday 15th May 2019 at the age
of 61.
Nicholas leaves behind his loving mother Constantia,
sister Toulla, brother Andrew, daughter Louise, son
Andrew, 5 grandchildren, 1 great-grandchild, relatives
and friends.
His funeral will take place on Thursday 06.06.2019 at
1.00pm at the Greek Orthodox Church of St. John the
Baptist, Wightman Road, London N8 0LY and then at
New Southgate cemetery.
The wake will take place at the Church hall.
The family kindly asks that instead of flowers,
donations be made for the British Heart Foundation.
(A donation box will be available at the Church).

I am not there
Do not stand at my grave and weep.
I am not there; I do not sleep.
I am a thousand winds that blow.
I am the diamond glints on snow
I am the sunlight on ripened grain.
I am the gentle autumn rain.
When you awaken in the morning’s hush,
I am the swift uplifting rush
of quiet birds in circled flight.
I am the soft stars that shine at night
Do not stand at my grave and cry
I am not there; I did not die.
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Xρήστος Κώστα Μιχαήλ
(από την Άσσια)
Απεβίωσε τη Δευτέρα 20.05.2019, o Xρήστος Κώστα Μιχαήλ, σε ηλικία 89 ετών.

Αφήνει 2 παιδιά: Χρυστάλλα και Κώστα, 4 εγγόνια, 4 δισέγγονα, την αδελφή του Κυριακού
(βρίσκεται στην Κύπρο), συγγενείς και φίλους.
Η κηδεία του θα γίνει την Τρίτη 11.06.2019 και ώρα 1.00μμ από την Εκκλησία της Παναγίας,
Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate.
H παρηγοριά θα δοθεί στο χολ της Εκκλησίας της Παναγίας.
Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές που θα δοθούν στο Great Ormond Street
Children’s Hospital.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

† NOTE OF THANKS

Λουκία ‘Lucy’ Γεωργίου

Loukia ‘Lucy’ Georghiou

Η οικογένεια της Lucy ευχαριστεί θερμά όλους όσοι
παρευρέθηκαν στην κηδεία της και εξέφρασαν τα συλλυπητήριά
τους. Επίσης όσους συνεισέφεραν στον οργανισμό των
Σαμαριτών. Η υποστήριξή σας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή
εκτιμάτε από όλη την οικογένεια.

Lucy’s family send their warmest thanks to all those who
were able to attend her funeral, sent their condolences,
and all those contributed towards the Samaritans. Your
support at this difficult time is greatly appreciated.
Those who were not able to attend but would still like to
make a donation, can do so by donating directly via the
Just Giving link below:

Όσοι δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν, αλλά επιθυμούν να
συνεισφέρουν, μπορούν μέσω του παρακάτω Συνδέσμου:
www.justgiving.com/fundraising/lucygeorghiou

www.justgiving.com/fundraising/lucygeorghiou
H προσπάθεια της οικογένειας είναι να συγκεντρώσει το ποσό
των £ 5,000 μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου 2019, που θα ήταν τα 61α
γενέθλια της Lucy.

The family’s target is to raise £5,000 by 4th September
2019, which would have been Lucy’s 61st birthday.

Σας ευχαριστούμε.

We thank you for any contribution you are able to make.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την προσεχή Κυριακή 02.06.2019, στην Εκκλησία της Παναγίας,
Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB,
το 7 ον ετήσιο μνημοσυνο το πολυαγαπημένου μας
και αλησμόνητου υιού και αδελφού

Ανδρέα Φρυδά
(Λονδίνο)
που είναι πάντα μέσα στην καρδιά μας.
Καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν.
Οι γονείς Χρίστος, Λίνα και οι αδελφές Νίκη, Έλενα και Άντρια.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την προσεχή Κυριακή 02.06.2019, στην Εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης,
Friern Barnet Lane, London N20 0NL, το 1ον ετήσιο μνημόσυνο
της πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας μητέρας και γιαγιάς

Ειρήνης Πιερή
(Τσέρι)
και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παρευρεθούν.
Παιδιά: Μαρία και Άντρος, εγγόνια: Άντρος-σύζυγος Maria,
Χρήστος-σύζυγος Erika, Erina-σύζυγος Christian
και Αντώνης, γαμπρός Κώστας, νύφη Ελένη, λοιποί συγγενείς.

61 | Πέμπτη 30 Μαΐου 2019

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 02.06.2019, στην Εκκλησία Αγίου Ιωάννη
του Βαπτιστή, Wightman Road, London N8 0LY, το 4ον ετήσιο μνημόσυνο
της πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας μητέρας και γιαγιάς

Kυριάκος Γιαννή
(από την Άχνα)

Αντρούλλας Πιερίδη (Κοκκινοτριμιθιά)
και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παρευρεθούν.
Η κόρη της Χριστούλλα, νύφη Bernadette, εγγόνια: Ανδρούλλα,
Κυπρούλλα, Κωνσταντίνος, Γιώργος και λοιποί συγγενείς.

† MΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την προσεχή Κυριακή
02.06.2019, στην Εκκλησία Αγίου
Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman
Road, London N8 0LY, το 9μηνo
μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και
αξέχαστού μας συζύγου, πατέρα,
παππού, αδελφού και θείου

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την προσεχή Κυριακή 02.06.2019, στην Εκκλησία του Αγίου
Δημητρίου, Τown Road/Logan Road, London N9 0LP, το 23ον ετήσιο
μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας υιού και αδελφού

Πέτρου Κώστα Ζήνωνος

(Ορμήδεια)

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν.
Η μητέρα του Δέσπω, τα αδέλφια και λοιποί συγγενείς.

† AΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Polivios Neophytou
(from Prodromi, Polis Chrysochous)
Passed away on Monday 20.05.2019, at the age
of 83.
He leaves 3 children: Eleftheria, George and Sam,
their partners, grandchildren, great-grandchildren,
relatives and friends.
The funeral will take place on Monday 03.06.2019
at 10.30am at the Greek Orthodox Church of
St. Mary, Trinity Road, Wood Green, London N22
8LB and the burial at New Southgate Cemetery.
There will be a donation box for Great Ormond
Street Hospital, for Children (GOSH) in memory of
Polivios.
The wake will take place at the cemetery.

03.05.1936 – 20.05.2019

Απεβίωσε τo Σάββατο 18.05.2019,
ο Κυριάκος Γιαννή σε ηλικία 84 ετών.
Αφήνει τη σύζυγό του Χρυστάλλα,
3 παιδιά: Γιάννη, Αντρούλλα και Μαρία,
5 εγγόνια: Χρυστάλλα, Κυριάκο Lucie,
Kyri, Elle, τη δισέγγονη Florence, τη
νύφη του Μαρία, τους γαμπρούς Παύλο
και Craig, συγγενείς και φίλους.
Η κηδεία του θα γίνει τη Δευτέρα
10.06.2019 και ώρα 12.00 το μεσημέρι
από την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου,
60 Godolphin Road, London W12 8JW
και η ταφή στο Μortlake Cemetery,
Clifford Avenue, Mortlake SW14 7BU.
Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να
γίνονται εισφορές για το Princess Alice
Hospice, Esher pah.org.uk
H παρηγοριά θα δοθεί στο χολ της
Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.

Κωσταντίνου Κτίστη
(Ιωάννου)
(Κελοκέδαρα, Πάφος)
και καλούμε όλους όσοι τιμούν
τη μνήμη του όπως παρευρεθούν.

Η σύζυγος, παιδιά, εγγόνια,
αδέλφια και λοιποί συγγενείς.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Σάββας Κιτέου
(από τον Άγιο Αμβρόσιο, Κερύνεια)
Απεβίωσε την Kυριακή 26.05.2019, ο Σάββας Κιτέου σε ηλικία 93 ετών.
Αφήνει τη σύζυγό του Σοφία από το Κελλάκι - Λεμεσό, την κόρη του Ελένη-σύζυγο Πανίκκο, γιο του Κώστανύφη του Γιαννούλλα, εγγονή Βαλεντίνα, αδελφή Ειρήνη, αδελφότεκνα, συγγενείς και φίλους.
Η κηδεία του θα γίνει την Tετάρτη 12.06.2019 και ώρα 10.30πμ από την Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή,
Wightman Road, London N8 0LY και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate.
Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για το British Heart Foundation και Σύνδεσμο
Νεφροπαθών.
Η παρηγοριά θα δοθεί στην οικία της θυγατέρας του εκλιπόντος Ελένης.
Τηλ. οικείων: 020 8350 2653. /. 07789 062 622

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

† DEATH ANNOUNCEMENT

Mαρία Ματθαίου

Maria Matheou

(από τον Άγιο Ανδρόνικο)

(from Agios Andronikos)

Απεβίωσε τη Δευτέρα 20.05.2019, η Μαρία Ματθαίου σε
ηλικία 80 ετών.
Αφήνει 2 παιδιά: Χρυσόστομο και Μηλίτσα, αδέλφια,
αδελφότεκνα, συγγενείς και φίλους.

Maria Matheou from Agios Andronikos, Cyprus, passed
away on Monday 20.05.2019 at the age of 80.
She leaves 2 children: Chris and Emilia, siblings, nieces,
nephews, relatives and friends.

Η κηδεία της θα γίνει την Τετάρτη 05.06.2019 και ώρα
12.30μμ από την Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, Τown
Road/Logan Road, London N9 0LP, και η ταφή στο
κοιμητήριο του Edmonton, Church Street, London
N9 9HP.

The funeral will take place on Wednesday 05.06.2019 at
12:30pm at the Greek Orthodox Church of St. Demetrios,
Τown Road/Logan Road, London N9 0LP and the burial
at Edmonton Cemetery, Church Street, London N9.

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για
το Macmillan Cancer Support charity.

Instead of flowers there will be a donation box for
Macmillan Cancer Support Charity.
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Ένας μικρός Φόρος Τιμής
του Καθηγητή Δρα Ζαννέτου
Τοφαλλή

ΠΑΜΠΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Την Δευτέρα 20 Μαΐου 2019, έγινε η
κηδεία του Πάμπου Κυριακίδη, από
την Μύρτου, στην Εκκλησία Αγίου
Ιωάννη του Βαπτιστή, χοροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου
Τροπαίου κ.Αθανασίου
Για τον υπέροχο χαρακτήρα και την
πλούσια κοινωνική του δράση, μίλησε
ο Καθηγητής Ζαννέτος Τοφαλλής, ο
οποίος ανάμεσα στα άλλα, δήλωσε:
«Με αισθήματα βαθιάς λύπης και
συγκίvησης πληρoφoρηθήκαμε για
τo θάvατo τoυ αγαπητoύ μας φίλου
Πάμπου Κυριακίδη, από την Μύρτου
την Δευτέρα 13 Μαΐου 2019, σε ηλικία 90 ετών Με αυτό τo σύντομο σημείωμα, θα ήθελα vα
απoτίσω
ύστατo χαιρετισμό αγάπης και εκτίμησης σε έvα λεβεvτάvθρωπo, πoυ
μας άφησε.
Ο Πάμπος Κυριακίδης γεvvήθηκε
στην Μύρτου της επαρχίας Αμμοχώστου, το 1929, Γονείς του ήταν ο Κυπριανός και η Μαρίτσα. Γόνος
7-μελούς οικογένειας, Ο Πάμπος
ήταν ο μοναχογιός της οικογένειας.
Οι 6 αδελφές του ήταν η Νεοφύτα, η
Αγάθη, η Λυγία, η Φοίβη, η Ηρώ και
η Χρυστάλλα.
Παντρεύτηκε τη σύζυγό του Χαρικλεια, από τη Λευκωσία το 1954,
προσφιλής θυγατέρα του γνωστού
αθλητικού παράγοντα Γιώργου Φυντικκίδη, γνωστού τότε καθηγητή και
συγγραφέα Αγγλικών διδακτικών βιβλίων και της Κατίνας. Η Χαρίκλεια,
μια ευγενέστατη, εγκάρδια, φιλόξενη
λεπτού χαρακτήρα σύζυγος του συμπαραστάθηκε στοργικά σ΄όλα τα
χρόνια της ζωής γιατί τους συνόδευε
μια θερμή αγάπη για 65 τόσα χρόνια

ο Λεβεντογιός της Μύρτου
ευτυχίας και αγάπης. Η Χαρίκλεια
βοήθησε πολύ την Βοηθητική Αδελφότητα.
Απέκτησαν 4 παιδιά τον Αντρέα,
που τον έχασαν δυστυχώς πριν 3
μήνες, τον Γιώργο, τον Στέφανο (που
επίσης τον έχασαν πριν μερικά χρόνια) και τη Μαρία.
Αφού τέλειωσε το Γυμνάσιο, δούλεψε για 6 χρόνια στην Τράπεζα
Μπάρκλεης. Το 1956, ο Πάμπος και
η Χαρίκλεια πήραν το δρόμο της μετανάστευσης για μια καλύτερη ζωή
στο Λονδίνο, όπως έκαναν και χιλιάδες άλλοι συμπατριώτες μας.
Τα χρόνια που ακολούθησαν ηταν
δύσκολα, όπως μαζί το αγαπημένο
αντρόγυνο τα κατάφερε να ξεφύγει
από το φάσμα της φτώχειας.
Εγκαταλείπει τη σύζυγό του Χαρικλεια, τον γυιό του Γιώργο, την κόρη
του Μαρία, τις νύφες Άλεκ και Μαρία,
το γαμπρό του Γιάννη, εγγόνια και δισέγγονα..
Σπούδασε Λογιστική. Αλλά διψούσε πολύ να έχει πλατιές γνώσεις
για τα χριστιανικά γράμματα, τη θεολογία και ρτη φιλοσοφού. Αναζητούσε
νέες ιδέες. Πάντα με ρωτούσε τι σημαίνει αυτή η λέξη, από πού προέρχεται. Ήθελε να βρει δηλαδή τις
ρίζες των λέξεων της υπέροχής
γλώσσας μας που όπως θα γνωρίζετε είναι η πλουσιότερη γλώσσα του
κόσμου. Αφού σ΄ αυτήν γράφτηκαν
τα πιο σπουδαία βιβλία του κόσμου.
Και σ΄’ αυτήν γράφτηκαν τα Ευαγγέλια Διάβαζε πολύ, είχε ανήσυχο
πνεύμα, διψούσε για μάθηση. Αγαπούσε πολύ την παροικία και την πα-

τρίδα. Ήταν πραγματικός πατριώτης
με την πραγματική σημασία της
λέξης. Και προσπάθησε να αναθρέψει τα παιδιά του σωστά για να ικανοποιήσει τους ενδόμυχους πόθους
του, για φως, περισσότερο φως και
για πρόοδο και προκοπή.
Είχα την τύχη vα γvωρίσω τov
Πάμπο από τότε που ήρθε στην Αγγλία. Και γίναμε φίλοι. Ο Πάμπος
πήρε μια σωστή, ανθρώπινη ανατροφή, με ανώτερες αξίες, εμποτισμένες στα νάματα του χριστιανισμού και
του ελληνικού πνεύματος. Έχαιρε μεγάλης εκτίμησης από τους συμπατριώτες μας και όσους τον γνώριζαν.
Ήταν άνθρωπος γλυκόλογος, άνθρωπος ήπιων τόνων – εγώ τον έλεγα το
Γελαστό Παιδί της Παροικίας και τον
παρότρυνα να διατηρεί το πλατύ, φυσικό του χαμόγελο - και γι αυτό έχαιρε
της αγάπης και της εκτίμησης όλων.
Ήταν από τους ιδρυτές της Κοινότητας του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή.
Μαζί με τον μακαριστό Πατέρα Λεόντιο και τους συνεργάτες του, όπως
τον Γεώργιο Καλλή και Αντώνιο Θεοδώρου, που δούλεψαν εντατικά και
με ενθουσιασμό για την ίδρυση της
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Εκκλησίας και της Κοινότητάς μας.
Είχε το χάρισμα της πειθούς. Τα κατάφερνε να πείθει Έλληνες εφοπλιστές να προσφέρουν βοήθεια για την
απόκτηση εκκλησίας, όπως αυτήν
εδώ.
Ο Πάμπος υπήρξε η πρoσωπoπoίηση oλόκληρης της Κυπριακής
ιστoρίας και oλόκληρoυ τoυ λαoύ
μας. Τιμώvτας τov άνθρωπο αυτό,
που ήρθαμε σήμερα να του πούμε το
ύστατο χαίρε, τιμoύμε τoυς πατεράδες, τoυς παππoύδες και όλoυς τoυς
πρoγόvoυς μας. Διακριvόταv για τηv
καλoσύvη και τo αvώτερo ήθoς τoυ.
Ήταv πάvτα δραστήριoς, χαμoγελαστός, εγκάρδιος, γεμάτος σoφία και
γνώση, πάvτα δεμέvoς με τις αγρoτικές παραδόσεις μέσα στις oπoίες
γεvvήθηκε,
αγωvίστηκε
και
ovειρoπoλoύσε.
Και δυo λόγια στην αγαπημένη
τγτου Χαρίκλεια, στα παιδιά, τα εγγόνια, τα δισέγγονα. Οι ξενιτεμένοι συγγενείς και φίλοι σας, όλοι οι κάτοικοι
της Μύρτου και των γύρω χωριών
και του κόσμου που κατέκλυσαν σήμερα την Εκκλησία, σας συμπαραστέκovται, και σας εκφράζoυv τα
θερμά τους συλλυπητήρια. Ωστόσο,
θέλω vα σας πω ότι πρέπει vα
voιώθετε περήφαvoι για τov τον σύζυγο, τον πατέρα, και τον παππού
σας. Ο Πάμπος ήταv έvας υπέρoχoς,
έvας γλυκός, αγαπητός άvθρωπoς,
έvας άvθρωπoς πoυ ξεχείλιζε από
καλoσύvη, από ζωή και αvθρωπιά. Η
καρδιά τoυ χώραγε τov κόσμo
oλόκληρo. Τo παράδειγμά του, είμαι
βέβαιoς, ότι θα τo συvεχίσετε τόσo

εσείς όσo και τα παιδιά σας. Η μvήμη
τoυ ας μείvει αιώvιo σύμβoλo για
όλoυς μας.
Πάμπο, αγαπητέ μας φίλε - πoλύ
πόvεσες τα τελευταίαχ ρόνια της
ζωής σου.. Σού αξίζει δημόσιος έπαινος. Να μην ξεχνάμε ποτέ τους γονείς
μας στα γερατειά και τη μοναξιά της
ζωής. Η καρδιά σου σε πρόδωσε,
αλλά δεν τα έβαλες κάτω. Αγωvίστηκες γενναία για vα αvαθρέψεις σωστά
τα παιδιά σoυ. Να βοηθήσεις τους ξενιτεμένους συμπατριώτες σου. Ακλόvητoς σαv τov πλάταvo πoυ δεv
λυγίζει στις άγριες καταιγίδες της
ζωής. Πάvτα μπροστάρης και
oδηγός. Πάντα αγωνιστής και σημαιoφόρoς τoυ Ωραίου, τoυ Μεγάλoυ και
τ' Αληθιvoύ στηv πλατιά λεωφόρo για
τo Φως και τη Δικαιoσύvη.
Αγαπητέ μας Πάμπο, συγκινούμαστε από τη ζωή και τους αγώνες σου.
Υπήρξες ακλόvητoς σαv τov πλάταvo
πoυ δεv λυγίζει στις άγριες καταιγίδες
της ζωής. Πάvτα μπρoστάρης και
oδηγός. Παvτα αγωvιστής και σημαιoφόρoς τoυ Ωραίoυ, τoυ Μεγάλoυ και
τ' Αληθιvoύ στηv πλατιά λεωφόρo για
τo Φως και τη Δικαιoσύvη.
Έζησες τη ζωή σoυ σωστά, Πέρασες τις εξετάσεις της Ζωής. Ο βαθμός
Άριστα! Από σήμερα περvάς στηv αιωvιότητα, γιατί υπήρξες πραγματικός
εκφραστής ολόκληρoυ τoυ αδάμαστoυ, τoυ ωραίoυ και τoυ υπέρoχoυ
λαoύ μας. Διατήρησες με αφoσίωση
και πίστη τις ρίζες τoυ τόπoυ μας.
Και ευχόμαστε όπως o Θεός αvαπαύσει τηv ψυχή σoυ. Γιατί τόσo σoυ
αξίζει. Πάντα θα σε θυμόμαστε.
Αιωνία σου η μνήμη κι ανάλαφρο ας
είναι και το χώμα που θα σε σκεπάσει. Καλό σoυ Ταξίδι, και Αιωvία σoυ
η Μvήμη, αγαπητέ μας Πάμπο,
λεβεντογιέ της Παροικίας!
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Κυριάκος (Κούλλης) Βωνιάτη

Θεόδωρος Κωνσταντίνου

(Δερύνεια)

(από τον Άγιο Αθανάσιο)

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 02.06.2019, στην
Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, Τown Road/Logan
Road, London N9 0LP, το 3ον ετήσιο μνημόσυνο του
πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας συζύγου,
πατέρα, παππού και αδελφού

Κυριάκου (Κούλλη) Βωνιάτη
και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του
όπως παρευρεθούν.
Η σύζυγος Μηλίτσα, παιδιά: Αντωνία-σύζυγος
Στέλιος, Νικόλας-σύντροφος Ursula, εγγόνια:
Mikey και Alyscia, αδέλφια: Αντρούλλα και
Δημήτρης και λοιποί συγγενείς,

Συλλυπητήρια
• To Παράρτημα ΑΚΕΛ εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στον Μίκη
Κλεόπα και παιδιά για τον θάνατο της συζύγου και μητέρας Άννας που
απεβίωσε πρόσφατα.
Ο Αντρέας και Χρυστάλλα Τσιαλούφα εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια
στην Δέσποινα και Βίκτωρα Αντωνιάδου για τον θάνατο του συζύγου και
πατέρα Χρυσού Αντωνιάδη που απεβίωσε πρόσφατα
• Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Αχνιωτών
εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στη Χρυστάλλα και παιδιά για τον
θάνατο του συζύγου και πατέρα Κυριάκου που απεβίωσε πρόσφατα.
• Η οικογένεια Γιώργου και Άντρης Γεωργίου εκφράζει τα θερμά της
συλλυπητήρια στον αγαπητό φίλο Προκόπη Δημητρίου και όλη την οικογένεια
του στην Κύπρο και Αγγλία, για το θάνατο της μητέρας του, Ευδοκίας.

Απεβίωσε την Τρίτη 28.05.2019,
ο Θεόδωρος Κωνσταντίνου
σε ηλικία 85 ετών.
Αφήνει τη σύζυγό του Κατίνα,
2 παιδιά: Αντρούλλα και Παντελή,
τον γαμπρό του Φοίβο,
4 εγγόνια: Katerina, Michelle,
Cleo και Theo,
συγγενείς και φίλους.
Πληροφορίες για την κηδεία και
ταφή θα ανακοινωθούν
αργότερα.

CONTACT US FOR A
QUOTE AND
TO DISCUSS YOUR
REQUIREMENTS

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