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Σε ποινή φυλάκισης έξι χρόνων κα-
ταδικάστηκε ο 50χρονος Κύπριος 
Μάριος Δημητρίου, ο οποίος εκμε-
ταλλεύτηκε την άγρια δολοφονία 
της μητέρας του από σχιζοφρενή 
γείτονά της. Συγκεκριμένα... 

Σελ 2

Αγγλοκύπριος στο κελί
Ο Ανδρέας Πασιουρτίδης ανακη-
ρύχθηκε χθες από τον Επαρχο 
Λάρνακας Οδυσσέα Χατζηστεφά-
νου νέος βουλευτής του ΑΚΕΛ 
στην επαρχία. Σε τελετή που πρα-
γματοποιήθηκε... 

Σελ 6

Νέος βουλευτής του ΑΚΕΛ
Ένδειξη της αδυναμίας και της 
απομόνωσής της στην περιοχή 
θεωρεί ο Έλληνας Πρωθυπουρ-
γός, Αλέξης Τσίπρας, τις κινήσεις 
της Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ, 
αλλά και... 

Σελ 7

«Ένδειξη αδυναμίας...»

Η πρώτη δημοσιογραφική 
του νέου Αρχιεπισκόπου

ΒΑΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΕΛ  (σελ 5)

σελ 2

ΣΑΛΟΣ ΓΙΑ «ΜΥΣΤΙΚΟ ΔΕΙΠΝΟ» ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΛΕΚΤΟ ΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΘΙΑΣΩΤΗ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ 2 ΚΡΑΤΩΝ! (σελ 5)

Υπέρ δεύτερου 
δημοψηφίσματος 

ο Κόρμπιν

«Φλερτάρει» 
με Οζερσάι και διχοτόμηση 

ο Αναστασιάδης

σελ 3

Η ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΟΖ ΜΕ ΤΗΝ «HANDS OFF CYPRUS» (σελ 4)

Ο Τζέρεμι Κόρμπιν, ο ηγέτης των Εργατικών, θα ταχθεί 

υπέρ μιας σαφούς αλλαγής της πολιτικής του κόμματος όσον 

αφορά το Brexit και υπέρ της διεξαγωγής δεύτερου δημοψη-

φίσματος σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την εφημερίδα 

The Times, η οποία επικαλείται υψηλά ιστάμενη πηγή στην 

κομματική ιεραρχία. Οι Εργατικοί, που -όπως και το κυβερ-

νών κόμμα, οι Συντηρητικοί- είδαν τα ποσοστά τους να μει-

ώνονται δραματικά στις ευρωεκλογές, καθώς οι ψηφοφόροι 

προφανώς εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για την τροπή 

που πήρε η διαδικασία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασι-

λείου από την ΕΕ, διχάζονται για το εάν πρέπει να ταχθούν 

ανεπιφύλακτα...
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Σε ποινή φυλάκισης έξι χρόνων καταδι-
κάστηκε ο 50χρονος Κύπριος Μάριος Δη-
μητρίου, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την άγρια 
δολοφονία της μητέρας του από έναν σχι-
ζοφρενή γείτονά της.   

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την βρετα-
νική Sun, ο 50χρονος, ο οποίος διαμένει 
στην Βρετανία, μάζεψε περισσότερα από 
1,4 εκατομμύριο, με πρόσχημα ότι θα τα 
χρησιμοποιούσε για να κινήσει αγωγή κατά 
του NHS και της Αστυνομίας γιατί δεν φρό-
ντισαν ο δολοφόνος της να μην αποτελεί 
δημόσιο κίνδυνο.   

Μάλιστα, ο 50χρονος Κύπριος παραιτή-
θηκε από τη δουλειά του και απολάμβανε 
χλιδάτη ζωή με τα λεφτά που είχαν μαζέψει 
για την υποτιθέμενη αγωγή για τον θάνατο 
της μητέρας του το 2012. 

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι μετακόμισαν 
σε ένα σπίτι με ενοίκιο £3,500 τον μήνα, 
ενώ έκαναν πολυτελείς διακοπές και αγό-
ρασαν ακριβά οχήματα.    

Να σημειωθεί ότι η μητέρα του Ελευθε-
ρία, είχε δεχτεί 40 μαχαιριές στο σπίτι της 
στο Βόρειο Λονδίνο από τον γείτονά της 
Hakim Abdillahi. Ο συγκεκριμένος άντρας, 
καταγόμενος από την Σομαλία, είχε μόλις 
βγει από την τοπική ψυχιατρική κλινική, ενώ 
είχε καλέσει την ημέρα της δολοφονίας την 
αστυνομία, αναφέροντας ότι ήθελε να «σκο-

τώσει τους δαίμονες». 
Αμέσως μετά τη δολοφονία, ο Δημητρίου 

δήλωνε ότι «η καρδιά μου έχει ραγίσει, η 
ζωή μου δεν θα είναι ποτέ η ίδια χωρίς 
εσένα. Μου λείπεις μητέρα τόσο πολύ». 
Είχε δώσει μάλιστα συνεντεύξεις στα Μέσα, 
στις οποίες ορκιζόταν ότι θα κινήσει αγωγές, 
κατηγορώντας τις Αρχές ότι «έχουν στα χέ-
ρια τους το αίμα της μητέρας του». 

Η Sun αναφέρει ότι ο Κύπριος έκλεψε 
περισσότερα από £840,000 από μια 
72χρονη, της οποίας ο γιος έπαιζε ποδό-
σφαιρο μαζί του. Μάλιστα, όταν ο γιος της 
έφυγε από την ζωή πέρσι, δεν είχε χρήματα 
για να κάνει την κηδεία του. 

«Μεταξύ 2012 και 2017 ο Δημητρίου εξα-
πατούσε την 72χρονη, προσποιούμενος 
ότι θα κινήσει αγωγές κατά της Αστυνομίας 
και του NHS, γιατί απέτυχαν να αποτρέ-
ψουν το θάνατό της μητέρας του», ακού-
στηκε στο δικαστήριο σύμφωνα με το ίδιο 
δημοσίευμα. Πολλά από τα θύματά του επί-
σης ήταν οπαδοί της ομάδας Arsenal, οι 
οποίοι μάζεψαν χιλιάδες βρετανικές λίρες 
με την υπόσχεση ότι θα τους επιστρέφο-
νταν όταν θα έκλεινε η υπόθεση στο δικα-
στήριο. Επίσης, στην υπόθεση εμπλέκονται 
η γυναίκα του Teresa Δημητρίου και οι γιοι 
του John και Louie Δημητρίου.

5 χρόνια κάθειρξη σε Αγγλοκύπριο
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

Με στόχο να συνεχίσει το έργο του 
προκατόχου του, να προσελκύσει πε-
ρισσότερους νέους στην Εκκλησία, να 
προωθήσει τη θρησκευτική και παροι-
κιακή εκπαίδευση και να συμβάλει θετικά 
στις ζωές των μελών της ελλαδικής και 
κυπριακής κοινότητας της Βρετανίας 
αναλαμβάνει τα καθήκοντά του ο νέος 
Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μ. Βρε-
τανίας Νικήτας. 

Ο 64χρονος μέχρι πρότινος Μητρο-
πολίτης Δαρδανελίων, γεννηθείς στις 
ΗΠΑ όπου και ζούσε μέχρι τώρα, εξε-
λέγη πρόσφατα παμψηφεί από την Αγία 
και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πα-
τριαρχείου ως διάδοχος του επί 31 έτη 
Αρχιεπισκόπου κ. Γρηγορίου, που αντι-
μετωπίζει προβλήματα υγείας. 

Σε συνάντηση γνωριμίας με δημοσιο-
γράφους το βράδυ της Δευτέρας στο 
Λονδίνο, ο Σεβασμιώτατος παραδέ-
χθηκε ότι δε γνωρίζει «τίποτα» για τη 
βρετανική πρωτεύουσα και την παροι-
κία, αλλά είπε ότι θα είναι έτοιμος με τη 
βοήθεια των επισκόπων και των ιερέων 
όταν αναλάβει και τυπικά τα καθήκοντά 
του. 

Σε ερώτηση του ΚΥΠΕ για το χρονο-
διάγραμμα της ανάληψης των καθηκό-
ντων του και για τις πρώτες σκέψεις του 
για το τί θα ήθελε να κάνει από το νέο 
του αξίωμα, ο Σεβασμιώτατος επιβεβαί-
ωσε ότι η ενθρόνισή του θα γίνει στις 27 
Ιουλίου αν και εκκλησιαστικώς στις λει-
τουργίες μνημονεύεται ήδη από τους ιε-
ρείς. 

«Την επομένη, στις 28, θα τελέσω την 
πρώτη θεία λειτουργία στην Αγία Σοφία 
και θα μου δοθεί η ποιμαντική ράβδος, 
θα καταστώ ο ποιμένας αυτού του ποι-
μνίου», συμπλήρωσε ο Αρχιεπίσκοπος 

κ. Νικήτας. 
Μέχρι τότε, ως πρωτοσυγγελεύων, τη 

διοίκηση της Αρχιεπισκοπής θα ασκεί ο 
Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τροπαίου 
Αθανάσιος. 

«Υπολογίζω ότι από τον Σεπτέμβρη, 
Θεού θέλοντος και αφού διευθετήσω εκ-
κρεμότητες στις ΗΠΑ, θα εγκατασταθώ 
μόνιμα, να γνωρίσω από κοντά την πα-
ροικία και το Λονδίνο». 

Ως προς τα σχέδιά του αναφέρθηκε 
ενδεικτικά στην ανάπτυξη προγραμμά-
των με σκοπό τη θρησκευτική εκπαί-
δευση των ενηλίκων πιστών, την ενα-
σχόληση με τα σχολεία της παροικίας 
για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσ-
σας και την επαφή του με τους νέους 
(που είναι «το παρόν και όχι το μέλλον 
της Εκκλησίας») με επισκέψεις μεταξύ 
άλλων στα καταστήματα της παροικίας. 

Είπε επίσης ότι θα ήθελε να διοργα-
νώσει στο μέλλον μία εκδήλωση κατά 
την οποία ελληνικών συμφερόντων επι-
χειρήσεις της Βρετανίας θα έρχονται σε 
επαφή με Έλληνες και Κύπριους απο-
φοίτους βρετανικών πανεπιστημίων που 
αναζητούν εργασία. «Πρέπει επίσης να 
ασχοληθούμε ως Εκκλησία με τα αν-
θρώπινα δικαιώματα, με τη σύγχρονη 
δουλεία. Η Εκκλησία έχει ευθύνη να μι-

λήσει γι’ αυτά. Για παράδειγμα το Κυ-
πριακό, που είναι ένα θέμα που αφορά 
όλο τον κόσμο. Πρέπει να μιλήσουμε για 
την αλήθεια, για την παραβίαση των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων, όχι μόνο στην 
Κύπρο, σε όλο τον κόσμο», είπε ο Σε-
βασμιώτατος. Στο πλαίσιο αυτό εξέ-
φρασε και την επιθυμία σύστασης ενός 
γραφείου που θα ασχολείται με θέματα 
κοινωνικής δικαιοσύνης. Σημείωσε ότι ο 
ίδιος είναι επικεφαλής της Πατριαρχικής 
ομάδας δράσης κατά της σύγχρονης 
δουλείας και της διακίνησης ανθρώπων. 

Κληθείς να στείλει ένα μήνυμα στην 
παροικία, κάλεσε τα μέλη της «να ανοί-
ξουν την καρδιά τους» στον ίδιο ώστε 
να τους επικοινωνήσει το μήνυμα Του 
Κυρίου. Πρόσθεσε ότι θεωρεί τους Έλ-
ληνες εκ Κύπρου και εξ Ελλάδας ως μία 
οικογένεια: «Μία είναι η παροικία, όπως 
μία είναι η Εκκλησία». 

Ο νέος Αρχιεπίσκοπος είπε επίσης ότι 
συναντήθηκε τη Δευτέρα με τον προκά-
τοχό του. «Για να πάρω την ευχή του, 
για να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου, 
να φιλήσω το χέρι του και να μεταφέρω 
την αγάπη του Πατριάρχη. Τον θεωρώ 
σαν πατέρα μου και έδωσα εντολή στο 
προσωπικό της Αρχιεπισκοπής να φρο-
ντίσει ό,τι χρειάζεται για την ανάπαυσή 
του». Αποκάλυψε ότι ενημερώθηκε για 
την εκλογή του από τον ίδιο τον Οικου-
μενικό Πατριάρχη ο οποίος επικοινώ-
νησε τηλεφωνικά μαζί του για την αναγ-
γελία την ώρα που ο ίδιος κοιμόταν στο 
Σαν Φρανσίσκο, στις 2 μετά τα μεσάνυ-
χτα. Τόνισε δε ότι εξελέγη «Αρχιεπίσκο-
πος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας, 
Έξαρχος Δυτικής Ευρώπης και Ιρλαν-
δίας», παρά τις φήμες περί κατάτμησης 
της Αρχιεπισκοπής.

Με όραμα για την Εκκλησία και την παροικία
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ
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Υπέρ δεύτερου δημοψηφίσματος ο Τζέρεμι Κόρμπιν
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΩΝ TIMES

Άλλοι δύο άνθρωποι πέθαναν από λιστερίωση, 
αφού έφαγαν στο νοσοκομείο προσυσκευασμένα 
σάντουιτς και σαλάτες, με αποτέλεσμα να αυξηθεί 
σε πέντε ο αριθμός των θανάτων από το βακτήριο 
της λιστέριας, ανακοίνωσε η βρετανική υγειονομική 
αρχή Public Health England (PHE). Την περασμένη 
εβδομάδα, η PHE είχε αναφέρει ότι "κρούσματα μό-
λυνσης από λιστέρια καταγράφηκαν σε έξι ασθενείς, 
που νοσηλεύονται σε βαριά κατάσταση, στην Αγγλία" 
και ότι τρεις εξ αυτών κατέληξαν.  

"Δυστυχώς, ένας από τους έξι σοβαρά ασθενείς 
απεβίωσε" και "ένας ασθενής, που ταυτοποιήθηκε 
σήμερα ότι σχετιζόταν με αυτήν την επιδημία, πέ-
θανε, γεγονός που ανεβάζει σε πέντε τον αριθμό 
των θανάτων που συνδέονται με την επιδημία", επι-
σημαίνει η υγειονομική αρχή σε ένα δελτίο Τύπου. 
Συνολικά, η PHE έχει καταγράψει εννέα κρούσματα 
μόλυνσης από λιστέρια, διευκρινίζοντας ότι "όλα 
αφορούν ασθενείς που νοσηλεύονται στην Αγγλία".  

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, η 
μόλυνση φαίνεται πως προήλθε από προϊόντα που 
προετοίμασε η εταιρεία The Good Food Chain, τα 
οποία αποσύρθηκαν από τα νοσοκομεία την 25η 
Μαΐου.

Άλλοι δύο θάνατοι στην 
Αγγλία από λιστερίωση

Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

Η τηλεμαχία της Τρίτης μεταξύ των υποψηφίων 
διαδόχων της Τερέζα Μέι ήταν το κύριο θέμα στις 
περισσότερες εφημερίδες της Τετάρτης.  

Αναπόφευκτα ίσως, η μεγαλύτερη προσοχή επι-
κεντρώνεται στον πρωτοπόρο της «κούρσας» για 
την ηγεσία του Συντηρητικού κόμματος Μπόρις Τζόν-
σον, ο οποίος έκανε την πρώτη μεγάλη του εμφάνιση 
μπροστά από τις κάμερες της τηλεόρασης από τότε 
που αποφάσισε να διαδεχθεί τη Μέι.  

Η εφημερίδα i (19/06) θεωρεί ότι το debate ήταν 
«ήταν μια κακή και χαοτική συζήτηση» αλλά κατα-
λήγει στο συμπέρασμα ότι ο πρώην υπουργός των 
Εξωτερικών δεν βρέθηκε σε δύσκολη θέση. «Οι αντί-
παλοι του Τζόνσον δεν μπορούν να τον εκπορθή-
σουν από την πρώτη θέση και να τον  ξεπεράσουν» 
υπογραμμίζει η εφημερίδα.   

Η Daily Mail γράφει ότι κανένας από τους αντι-
πάλους του δεν κατόρθωσε «να του δώσει ένα δο-
λοφονικό κτύπημα» ενώ σύμφωνα με τη Sun, κανείς 
δεν τόλμησε «να τον προκαλέσει πραγματικά».  

Η Daily Express εκτιμά ότι ο Μπόρις Τζόνσον 
στην τηλεοπτική  αντιπαράθεση ήταν «σοβαρός και 
συγκροτημένος» του έλειπε όμως το χιούμορ και η 
σπιρτάδα του πνεύματος που τον χαρακτηρίζουν.  

Για τον Guardian, ωστόσο, υπήρχαν στιγμές που 
ο Τζόνσον «υποχρεώθηκε να αμυνθεί κάτω από την 

πίεση των ερωτήσεων από τους τηλεθεατές».  
Ο Times σημειώνουν ότι ο Τζόνσον δεν κατάφερε 

να εγγυηθεί ότι η Βρετανία πράγματι θα αποχωρήσει 
από την ΕΕ στις 31 Οκτωβρίου, ενώ φάνηκε συ-
γκρατημένος αναφορικά με την υπόσχεσή του να 
περιορίσει τους φόρους για τους υψηλόμισθους.  

Η Daily Telegraph έχει τη γνώμη ότι νικητές του 
debate αναδείχθηκαν ο Μπόρις Τζόνσον και ο 
υπουργός Διεθνούς Ανάπτυξης 
Ρόρι Στίουαρτ. 

Κανένας από τους «μονομάχους» της Τρίτης δεν 
φαίνεται να εντυπωσίασε την Daily Mirror που όπως 
υπογραμμίζει «δεν μπόρεσαν να δώσουν καθαρές 
απαντήσεις στις δύσκολες ερωτήσεις».  

Η τηλεμαχία στο σύνολο της ήταν «άνευ ουσια-
στικού περιεχομένου» διαβάζουμε στο κύριο άρθρο 
της Telegraph, 
ενώ για την Daily 

Mail εξελίχθηκε σε «έναν αγώνα 
φωνασκιών».  

Ο αρθρογράφος της Daily Mirror Μπρίαν Ριντ είναι 
της άποψης ότι επρόκειτο για μια «απερίγραπτα βα-
ρετή συζήτηση, με κουβέντες άνευ σημασίας, γεμάτη 
με κενές υποσχέσεις».   

Ο Ρόρι Στίουαρτ «απειλεί» τον Μπόρις  
Καθώς οι βουλευτές του Συντηρητικού 

κόμματος προετοιμάζονταν να συμμετά-
σχουν στη δεύτερη ψηφοφορία για την ανά-
δειξη της νέας ηγεσίας του κόμματος την 
Τρίτη, οι εφημερίδες επικεντρώνονται στις 
προοπτικές που έχει ένας από τους έξι υπο-
ψηφίους. Ο Ρόρι Στίουαρτ θα μπορούσε να 
αποκλείσει τον Σατζίντ Τζαβίντ ή τον Ντομι-
νίκ Ράαμπ από την "κούρσα" της διαδοχής 
μετά την παραίτηση της Τερέζα Μέι, εκτιμούν 
οι αναλυτές.   

Σύμφωνα με την i (18/06), ο υπουργός 
Διεθνούς Ανάπτυξης θεωρείται πλέον «σο-
βαρή απειλή» για τους υπόλοιπους υποψη-
φίους. Όπως γράφει η εφημερίδα, ο κ. Στί-
ουαρτ ισχυρίζεται ότι έχει 100 βουλευτές με 
το μέρος του που είναι έτοιμοι να εμποδί-
σουν το μεγάλο φαβορί για την ηγεσία του 
κόμματος, Μπόρις Τζόνσον.

Τηλεμαχία "άνευ σημασίας" μεταξύ των επίδοξων διαδόχων

Ο Τζέρεμι Κόρμπιν, ο ηγέτης των Εργατικών, θα 
ταχθεί υπέρ μιας σαφούς αλλαγής της πολιτικής του 
κόμματος όσον αφορά το Brexit και υπέρ της διεξα-
γωγής δεύτερου δημοψηφίσματος σε κάθε περί-
πτωση, σύμφωνα με την εφημερίδα The Times, η 
οποία επικαλείται υψηλά ιστάμενη πηγή στην κομ-
ματική ιεραρχία. 

Οι Εργατικοί, που -όπως και το κυβερνών κόμμα, 
οι Συντηρητικοί- είδαν τα ποσοστά τους να μει-
ώνονται δραματικά στις ευρωεκλογές, καθώς οι ψη-
φοφόροι προφανώς εξέφρασαν την απογοήτευσή 
τους για την τροπή που πήρε η διαδικασία αποχώ-
ρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, διχάζονται για το εάν πρέπει να ταχθούν 
ανεπιφύλακτα υπέρ της διεξαγωγής δεύτερου δη-
μοψηφίσματος για το Brexit ή όχι. 

Ο Κόρμπιν μέχρι σήμερα περιορίζεται να δηλώνει 
ότι η επιλογή πρέπει να παραμείνει στο τραπέζι, 
όπως και αυτή της προκήρυξης πρόωρων βουλευ-
τικών εκλογών. 

Ωστόσο η προοπτική αυτή φέρνει την ηγεσία των 
Εργατικών προ διλήμματος, καθώς μεγάλο μέρος 
της βάσης του κόμματος είχε ταχθεί υπέρ της απο-
χώρησης της Βρετανίας από την ΕΕ το 2016.  

Οι Τόρις ενδιαφέρονται περισσότερο για 
το Brexit παρά για την ενότητα της χώρας  

Η πλειοψηφία των μελών του Συντηρητικού κόμ-
ματος ενδιαφέρεται περισσότερο για την ολοκλή-
ρωση του Brexit, παρά για την παραμονή της Σκο-
τίας και τη Βόρειας Ιρλανδίας στο Ηνωμένο Βασίλειο 
ή ακόμη και για την διάλυση του κόμματος ή την κα-
ταστροφή της οικονομίας, δείχνει έρευνα που δημο-
σίευσε σήμερα η εταιρία YouGov, η οποία πραγμα-

τοποιήθηκε σε περίπου 900 μέλη του. Αντίθετα, θα 
προτιμούσαν να αναβάλουν την αποχώρηση από 
την ΕΕ, από το να δουν τον ηγέτη του Εργατικού 
κόμματος Τζέρεμι Κόρμπιν να γίνεται πρωθυπουρ-
γός της χώρας. 

Πιο συγκεκριμένα, περισσότεροι από τους μισούς 

ερωτηθέντες θα επέλεγαν το Brexit ακόμη και εάν 
αυτό θα οδηγούσε στην ανεξαρτησία της Σκοτίας 
(63% προς 29%). Παρόμοιο αποτέλεσμα - με μικρή 
διαφορά στα ποσοστά - είχε και η επιλογή ανάμεσα 
στο σενάριο του Brexit και στο σενάριο της αποφυ-
γής του, εάν επρόκειτο να οδηγήσει στην αποχώ-
ρηση της Βόρειας Ιρλανδίας από το Ηνωμένο Βασί-
λειο, με 59% στο πρώτο και 28% στο δεύτερο. 

Τα μέλη του Συντηρητικού κόμματος που ρωτή-
θηκαν, προτίμησαν εξάλλου το σενάριο του Brexit, 
ακόμη και εάν οδηγούσε στη διάλυση του κόμματος, 
με ποσοστό 54% προς 36%, ή εάν οδηγούσε σε 
σημαντική καταστροφή της βρετανικής οικονομίας, 

με ποσοστό 61% έναντι 29%. Τα ποσοστά αντιστρέ-
φονται όταν καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα στο 
Brexit (39%) και στην αποφυγή του, εάν κάτι τέτοιο 
θα οδηγούσε στην ανάληψη της πρωθυπουργίας 
από τον Τζέρεμι Κόρμπιν (51%). 

Τα μέλη θεωρούν το κόμμα του Brexit του Νάιτζελ 
Φαράτζ μεγαλύτερη απειλή απ' ό,τι το κόμμα των 
Εργατικών. Πιο συγκεκριμένα το 67% πιστεύει ότι 
το κόμμα του Brexit αποτελεί μεγάλη απειλή και το 
20% μέτρια, το 34% πιστεύει ότι το κόμμα των Ερ-
γατικών αποτελεί μεγάλη απειλή και το 45% μέτρια, 
το 10% θεωρεί μεγάλη απειλή τους Φιλελεύθερους 
Δημοκράτες και το 34% μέτρια. Ωστόσο, το 46% 
των μελών των Τόρις θα ήταν ικανοποιημένα εάν ο 
Νάιτζελ Φαράτζ γινόταν επικεφαλής του κόμματος 
(το 40% λέει ότι δεν θα ήταν ικανοποιημένο και το 
13% τίποτα από τα δύο). 

Σε άλλη δημοσκόπηση της Opinium, που δημο-
σίευσε αποτελέσματα έρευνας των ανθρώπων που 
παρακολούθησαν την τηλεμαχία των υποψηφίων 
την Κυριακή, ο υπουργός Διεθνούς Ανάπτυξης Ρόρι 
Στιούαρτ θεωρείται ότι τα πήγε καλύτερα απ' όλους, 
σε ποσοστό 33%, και ακολουθεί ο υπουργός Εξω-
τερικών Τζέρεμι Χαντ (18%), ο πρώην υπ. Brexit, 
Ντομινίκ Ραμπ (10%), ο υπουργός Εσωτερικών Σά-
ζιντ Τζάβιντ (9%) και ο υπουργός Περιβάλλοντος 
Μάικλ Γκοβ (6%). Ωστόσο, το ποσοστό του Στιούαρτ 
διαμορφώνεται κυρίως από τις ψήφους των υπο-
στηρικτών των Φιλελεύθερων και των Εργατικών, 
ενώ από τις ψήφους των υποστηρικτών των Τόρις 
βρίσκεται ελάχιστα πιο μπροστά από τον Τζέρεμι 
Χαντ. Στην ίδια δημοσκόπηση φαίνεται ότι ο Στιούαρτ 
είναι μπροστά, ακόμη και από τον Μπόρις.
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ειδήσεις σε 2’

Η διζωνική δικοινοτική ομο-

σπονδία είναι η μοναδική λύση 

για το Κυπριακό, συμφώνη-

σαν ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Άντρος 

Κυπριανού και ο πρόεδρος 

του τουρκοκυπριακού Κόμμα-

τος Κοινοτικής Δημοκρατίας 

Τζεμάλ Οζγιγίτ, σε συνάντηση 

που είχαν αντιπροσωπείες 

των δύο κομμάτων στα κε-

ντρικά γραφεία του ΑΚΕΛ στη 

Λευκωσία. 

Διαφορετικές ωστόσο ήταν 

οι προσεγγίσεις των δύο πλευ-

ρών στο θέμα των τουρκικών 

προκλήσεων στην κυπριακή 

Αποκλειστική Οικονομική 

Ζώνη, με τον κ. Κυπριανού να 

ζητά τερματισμό των προκλή-

σεων της Τουρκίας και τον κ. 

Οζγιγίτ να κάνει λόγο για «μο-

νομερείς ενέργειες» του Προ-

έδρου Αναστασιάδη.

Ερντογάν: «Αν σας περνά ελάτε να τους πάρετε»
ΟΛΟΕΝΑ ΚΑΙ ΠΙΟ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΣ Ο ΤΟΥΡΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

“Αν σας περνά ελάτε να συλλάβετε το προσωπικό του Πορθητή”, 
δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν λέγοντας ότι “μερικές 
φορές μας κάνουν τους μάγκες”. Όπως είπε οι τουρκικές ένοπλες 
δυνάμεις έχουν πάρει τη θέση τους στην ανατολική Μεσόγειο και 
συνεχίζουν τις έρευνές τους.  

Σε ομιλία του σε ένωση ηλικιωμένων της Τραπεζούντας, ο  Τούρ-
κος Πρόεδρος διερωτήθηκε γιατί η Γαλλία ενοχλείται από τις δρα-
στηριότητες γεώτρησης της Τουρκίας στην ανατολική Μεσόγειο 
όπου δεν έχει ακτογραμμή. “Πολύ ενδιαφέρον”, είπε ο Ταγίπ Ερντο-
γάν. Ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι προηγουμένως η Τουρκία ούτε 
γεωτρύπανο είχε, ούτε ερευνητικό πλοίο. “Τί κάναμε; Δεξιά και αρι-
στερά ενοικιάζαμε - ήταν και πολλά τα έξοδα- και προσπαθούσαμε 
να κάνουμε αυτή τη δουλειά με αυτά. Αλλά τώρα έχουμε τέσσερα 
πλοία, τα δύο γεωτρύπανα και τα δύο ερευνητικά. Τώρα εμείς κά-
νουμε έρευνες με αυτά. Μερικές φορές μας κάνουν τους μάγκες. Κι 
εμείς με τις ένοπλες δυνάμεις μας παίρνουμε τη θέση μας εκεί και 

συνεχίζουμε τις έρευνες. Τις προάλλες τί είπαν; Είπαν ότι θα βγάλουν 
ένταλμα σύλληψης για του προσωπικού μας εκεί. Κι εμείς τί τους εί-
παμε; Να με συγχωρέσετε ‘αν σας περνά ελάτε να τους πάρετε’ 
τους είπαμε. Δεν θα μπορέσουν να τους πάρουν. Δεν φτάνει η δύ-
ναμή τους γι αυτό. Επειδή εμείς είμαστε Τουρκία, είμαστε Τούρκοι. 
Δεν θα δώσουμε ευκαιρία γι αυτό”, ανέφερε.  

Ο Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι  αυτή τη στιγμή το γεωτρύπανο της 
Τουρκίας είναι στην περιοχή. “Πηγαίνει και το άλλο. Και τα τέσσερα 
συνεχίζουν τις εργασίες τους στην περιοχή. Και αυτές τις εργασίες 
θα τις κάνουμε με αποφασιστικότητα. Εμείς δεν χαρίζουμε σε κανένα 
τα δικαιώματα και το δίκαιο των αδελφών μας Τ/Κ”, ανέφερε.  Ανα-
φερόμενος στον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ο Τούρκος 
Πρόεδρος είπε ότι ζήτησε να αποχωρήσει η Τουρκία από την ανα-
τολική Μεσόγειο. “Μα ποιος είσαι εσύ και μας λες να αποχωρήσουμε; 
Εσύ έχεις εδώ ακτογραμμή; Έχεις εσύ σχέση εδώ; Αλλά η Τουρκία 
δεν έχει μόνο ακτογραμμή, είναι εγγυήτρια δύναμη στην Κύπρο».

«Με διαμοιρασμό φυσικού αερίου έρχεται και η λύση στο Κυπριακό»
Με τον διαμοιρασμό του φυσικού αερίου της ανατολικής Μεσογείου, και έρχεται η 

λύση στο Κυπριακό και δεν δημιουργείται κανένα πρόβλημα, δήλωσε ο Τούρκος 
ΥΠΕΞ λέγοντας ότι “θα μάθουμε να μοιραζόμαστε”.  

Σε ομιλία του στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Μεσογείου, ο Τούρκος ΥΠΕΞ 
ανέφερε ότι “μια λύση η οποία δεν βασίζεται στην ισότητα των δύο πλευρών δεν 
μπορεί να είναι βιώσιμη”, προσθέτοντας ότι “καταβάλλουμε προσπάθειες για μια 
λύση η οποία να θέτει υπό εγγύηση τα δικαιώματα των Τ/Κ”. 

Ο κ. Τσαβούσογλου είπε ότι “το 2017 μείναμε στο Κραν Μοντάνα 11 μέρες αλλά 
δυστυχώς δεν έγινε. Παρά τις εποικοδομητικές μας προσπάθειες και επειδή δυστυ-
χώς η ε/κ πλευρά απέρριψε το σχέδιο Ανάν δεν τέθηκε σε εφαρμογή”. ‘Οπως είπε, 
“σήμερα συζητούμε ανεπίσημα για το τί θα διαπραγματευτούμε με την ‘ε/κ διοίκηση 
νοτίου Κύπρου, την ‘τδβκ’, την Ελλάδα και την Βρετανία”.  

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε ότι “ωστόσο σήμερα και το ζήτημα του διαμοιρασμού του 
φυσικού αερίου στην ανατολική Μεσόγειο είναι ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα”. 
“Εμείς δεν βλέπουμε το φυσικό αέριο γύρω από την Κύπρο και στην ανατολική Με-
σόγειο ως ένα ζήτημα που μας χωρίζει, και δεν θέλουμε να το βλέπουμε έτσι. 

Αντίθετα, είπε, επιθυμούμε να ενισχύσουμε την ευημερία και σταθερότητα της 

ανατολικής Μεσογείου και της Κύπρου μοιραζόμενοι από κοινού τις πηγές γύρω 
από την Κύπρο και τη Μεσόγειο. Μόνο ένα πράγμα θέλουμε. Να τεθούν υπό 
εγγύηση τα δικαιώματα του ‘τ/κ λαού’ όπως χαρακτήρισε τους Τ/Κ, τα οποία αποδέ-
χονται όλοι, ΕΕ, ε/κ πλευρά και Ελλάδα. Σε αυτό το θέμα ασφαλώς θα συνεχίσουμε 
τις προσπάθειές μας. "Είναι πάρα πολύ αυτό που ζητούμε; Είναι τόσο απλό. Θα 
μάθουμε να μοιραζόμαστε. Όταν συμμορφούμενοι με δίκαιο κάνουμε διαμοιρασμό, 
τότε και λύση έρχεται".  

Για Μπλέ Πατρίδα μιλά και πάλι ο Τατάρ  
Είναι προϋπόθεση να στηρίξουμε την «μπλε πατρίδα» (σσ: όρος που χρησιμοποιεί 

για την θάλασσα γύρω από την Τουρκία ο Ταγίπ Ερντογάν) δήλωσε ο «πρωθυ-
πουργός», Ερσίν Τατάρ λέγοντας ότι Τουρκία και ψευδοκράτος είναι αποφασισμένοι 
γι’ αυτό, γιατί σε διαφορετική περίπτωση «θα κλείσουμε τα μάτια σε αυτό που κλέβει 
τα δικαιώματά μας, σκοτεινιάζει το μέλλον μας». «Η Ελλάδα είναι η χώρα που στο 
όνομα της Ένωσης προκάλεσε πόλεμο στην Κύπρο, δολοφόνησε τους Τ/κ, άνοιξε 
τον δρόμο να θαφτούν σε ομαδικούς τάφους τα παιδιά και οι γυναίκες μας. Ο κύριος 
υπεύθυνος για το Κυπριακό δεν πρόκειται να πετύχει τίποτε με το να συγκρουσθεί 
με την Τουρκία όπως τον κλέφτη που φωνάζει για να φοβηθεί ο νοικοκύρης», είπε.

Μόνη λύση η ΔΔΟ, 
συμφωνούν 

Κυπριανού – Οζγιγίτ

ΑΚΟΜΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΑΠΟΚΤΑ ΤΩΡΑ Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ «HANDS OFF CYPRUS»

Συνεχίζεται ο αγώνας των Κυπρίων του Ηνωμένου Βασιλείου
Πολλοί είναι οι Κύπριοι της Βρετανίας που εξακο-

λουθούν με επιστολές προς τους βουλευτές τους να 
ζητούν τη στήριξή τους υπέρ της Κύπρου ενάντια 
στη συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή αλλά και ενάντια 
στην τουρκική εισβολή στην Αποκλειστική Οικονο-
μική Ζώνη της Κύπρου. 

Η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία Ηνωμένου Βα-
σιλείου συγχαίρει με μήνυμά της τους συμπατριώτες 
που έχουν στείλει επιστολές στο πλαίσιο της εκστρα-
τείας ‘Hands Off Cyprus’. 

Προς διευκόλυνση εκείνων που θα ήθελαν να γρά-
ψουν μια τέτοια επιστολή, η Ομοσπονδία έχει συ-
ντάξει ένα email το οποίο μπορεί να σταλεί αυτούσιο 
προς τον εκάστοτε βουλευτή ή να τροποποιηθεί ανα-
λόγως. 

Ενδεικτικά, σε απάντησή του προς Κύπριο ψηφο-
φόρο της περιφέρειάς του ο Συντηρητικός βουλευτής 
από την Ουαλία Ντέιβιντ Ντέιβις σημειώνει ότι γνω-
ρίζει πως η βρετανική κυβέρνηση στηρίζει μία δίκαιη 
και με διάρκεια λύση στη βάση της διζωνικής δικοι-
νοτικής ομοσπονδίας και ότι συνεχίζει να ενθαρρύνει 

όλες τις πλευρές να επαναρχίσουν το διάλογο. 
Αντιστοίχως, ο Εργατικός βουλευτής βορείου Λον-

δίνου Ντέιβιντ Λάμι καλεί με δική του απαντητική 
επιστολή σε «περισσότερο και βελτιωμένο» διάλογο 
για να αποκλιμακωθεί η ένταση στην ΑΟΖ, αλλά και 
για να επιτευχθεί η αποχώρηση των τουρκικών κα-
τοχικών στρατευμάτων. Δεσμεύεται επίσης ότι θα 
συνεχίσει να προσπαθεί να συμβάλει στην επανέ-
νωση του νησιού, υποβάλλοντας μεταξύ άλλων προ-
τάσεις προς ψήφιση στο κοινοβούλιο, όπως έχει ήδη 
κάνει. 

Τέλος, ο βουλευτής και εκπρόσωπος των Φιλε-
λεύθερων Δημοκρατών για το Brexit Τομ Μπρέικ δη-
λώνει σε αντίστοιχη επιστολή ότι είναι υπέρμαχος 
της αυτοδιάθεσης της Κύπρου και ότι θεωρεί σημα-
ντικό η διεθνής κοινότητα να στηρίξει την κυριαρχία 
της Κυπριακής Δημοκρατίας και το σεβασμό του διε-
θνούς δικαίου. Προσθέτει ότι έχει μεταφέρει στο Βρε-
τανό υπουργό Εξωτερικών τις ανησυχίες των Κυ-
πρίων ψηφοφόρων του για την κατάσταση στην 
Κύπρο.

Στο Λευκόνοικο 
η αεροπορική βάση 

της Τουρκίας
Στο Λευκόνοικο δρομολογεί 

η Άγκυρα την ίδρυση αεροπο-
ρικής της βάσης στα κατεχό-
μενα ενώ έχει ξεκινήσει εργα-
σίες και για την πρόταση του 
τουρκικού πολεμικού ναυτικού 
για ίδρυση ναυτικής βάσης 
επίσης στα κατεχόμενα, σύμ-
φωνα με δημοσίευμα της φι-
λοκυβερνητικής εφημερίδας 
Γενί Σαφάκ. Οι ίδιες πηγές της 
εφημερίδας αναφέρουν ότι 
έχει σταλεί στα κατεχόμενα 
στρατιωτική αντιπροσωπεία 
από την Άγκυρα ξεκινώντας 
σχεδιασμούς για τη διασφά-
λιση ενός ‘λιμανιού διευκόλυν-
σης’, όπως αποκαλούν τη 
βάση, για να αυξήσει τις λογι-
στικές ικανότητες και δυνατό-
τητες του τουρκικού ναυτικού 
που ‘προστατεύει’ το τουρκικό 
γεωτρύπανο Φατίχ (Πορθη-
τής) και το ερευνητικό πλοίο 
Μπαρμπαρός. 

Σύμφωνα με την εφημερίδα, 
σχεδόν έχει ολοκληρωθεί ο 
προσδιορισμός της τοποθε-
σίας που θα εγκατασταθεί η 
ναυτική βάση βάση. Η ίδια 
αντιπροσωπεία εργάζεται και 
για την αεροπορική βάση που 
σχεδιάζεται να γίνει στο Λευ-
κόνοικο. 
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Φλερτάρει με Οζερσάι και διχοτόμηση ο Αναστασιάδης

Σε δηλώσεις στα γραφεία του κόμματος ο Α. Κυπριανού σχολίασε την συνάντηση του ΠτΔ με τον κ. 
Οζερσάϊ, διερωτήθηκε γιατί αυτή κρατήθηκε μυστική και δημοσιοποιήθηκε μόνο όταν διέρρευσε από την 
τ/κ πλευρά και κάλεσε τον κ. Αναστασιάδη να δώσει απαντήσεις στον κυπριακό λαό στα διάφορα ερωτή-
ματα που εγείρονται. 

«Γιατί καταβλήθηκε προσπάθεια απόκρυψης αυτής της συνάντησης την οποία είχε ο κ. Αναστασιάδης 
με τον κ. Οζερσάϊ; Αυτή έγινε σε μια περίοδο που κορυφωνόταν η τουρκική επιθετικότητα και ο κ. Αναστα-
σιάδης παρουσιαζόταν αμετακίνητος, άκαμπτος και έτοιμος να αντιπαραταχθεί εφ’ όλης της ύλης με τον 
κ. Ερντογάν και την Τουρκία, προκαλεί πολλά ερωτηματικά το γεγονός ότι σε εκείνη τη φάση ο κ. Αναστα-
σιάδης επέλεξε να συναντηθεί με τον εκλεκτό της Άγκυρας», ανέφερε. 

 Κάλεσε τον κ. Αναστασιάδη να απαντήσει και να μην πει και πάλι ότι ήταν κοινωνική συνάντηση «γιατί 
ξέρουμε ότι σε τέτοιες συναντήσεις συζητούνται πάρα πολλά πολιτικά ζητήματα». 

Ο Α. Κυπριανού είπε ότι η λεγόμενη κυβέρνηση στην οποία συμμετέχει ο κ. Οζερσάϊ έχει ως επίσημη 
πολιτική την πολιτική δύο κρατών και ο κ. Οζερσάϊ κατ’ επανάληψη έχει στηρίξει αυτή τη θέση και διερω-
τήθηκε τί συζήτησε ο Πρόεδρος μαζί του και γιατί επέλεξε να δει κοινωνικά έναν Τ/κ πολιτικό που 
συμμετέχει σε μια λεγόμενη κυβέρνηση  που έχει την συγκεκριμένη επίσημη θέση για λύση. 

«Προκαλούνται παρά πολλά ερωτηματικά τα οποία αν τα συνδέσουμε με όλα όσα έχουν ακουστεί το 
τελευταίο διάστημα για το φλερτάρισμα του κ. Αναστασιάδη με λύση δύο κρατών, δεν μπορούν παρά να 
αυξάνουν τις έντονες ανησυχίες για το που οδηγείται τελικά το Κυπριακό», είπε. 

 Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ είπε ότι αν ο Πρόεδρος ήθελε να δώσει ώθηση στις προσπάθειες για λύση στο 

Κυπριακό, έπρεπε να συναντηθεί με τον κ. Ακιντζί, ο οποίος παρά τις πιέσεις που δέχεται από την 
Τουρκία, επιμένει ότι η Κύπρος πρέπει να επανενωθεί στη συμφωνημένη βάση λύσης διζωνικής , δικοι-
νοτικής ομοσπονδίας. Τον κάλεσε να απαντήσει στον κυπριακό λαό και να μην κρύβεται πίσω από τοπο-
θετήσεις «ότι έχω το δικαίωμα να συναντώ όποιον θέλω, είναι Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και 
έχει την υποχρέωση να λογοδοτεί στον κυπριακό λαό για το τι επιχειρεί να προωθήσει». 

Ο Α. Κυπριανού είπε ότι οι ανησυχίες αυξάνονται και μετά το φλερτ με λύση δύο κρατών, όπως είπε, 
τώρα προκύπτει και φλερτάρισμα με πολιτικά πρόσωπα τα οποία υποστηρίζουν αυτή τη λύση στην τ/κ 
κοινότητα. 

 Σε ερώτηση κατά πόσο το ΑΚΕΛ δεν θα είχε πρόβλημα αν ο κ. Οζερσάϊ ήταν υπέρ της λύσης ΔΔΟ και 
αν η συνάντηση δεν γινόταν σε περίοδο κορύφωσης της επιθετικότητας της Άγκυρας, ο κ. Κυπριανού 
είπε ότι το κόμμα του θεωρεί ότι οι συναντήσεις μεταξύ Ε/κ και Τ/κ πρέπει να γίνονται και ότι στις 
συναντήσεις για ανταλλαγή απόψεων εξυπηρετείται ο κοινός στόχος για απελευθέρωση  και επανένωση.«Ο 
κ. Αναστασιάδης είναι Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποφεύγει να συναντηθεί έστω και 
κοινωνικά με τον κ. Ακιντζί, και συναντάται με ένα πολιτικό πρόσωπο που έχει διακηρυγμένη θέση τη 
λύση δύο κρατών, προκαλούνται πολλά ερωτήματα γιατί γίνεται αυτό το πράγμα, δεν είναι ένα τυχαίο πο-
λιτικό πρόσωπο και προκαλούνται ερωτηματικά γιατί επέλεξε ( ο ΠτΔ) να κρατήσει μυστική συνάντηση», 
είπε. Υπενθύμισε ότι όταν ο ίδιος συναντήθηκε με τον κ. Ακιντζί τον περασμένο Δεκέμβρη, την δημοσιο-
ποίησε και είπε τι συζητήθηκε.

Βαριές κατηγορίες κατά Αναστασιάδη από το ΑΚΕΛ για το... «μυστικό δείπνο»

ΣΑΛΟΣ ΓΙΑ «ΜΥΣΤΙΚΟ ΔΕΙΠΝΟ» ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΛΕΚΤΟ ΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΘΙΑΣΩΤΗ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ 2 ΚΡΑΤΩΝ!

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ  
  

Η Τουρκία υλοποιεί τις απειλές της και δημιουργεί νέα τετελεσμένα 
στην κυπριακή ΑΟΖ. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης συναντάται 
σε «μυστικό δείπνο» με τον εκλεκτό της Άγκυρας στα κατεχόμενα 

Κουντρέιτ Οζερσάϊ, γνωστό για τις διχοτομικές θέσεις του!   
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης παρακολουθεί και ελπίζει ότι η Ευρω-

παϊκή Ένωση, οι ΗΠΑ, τα εντάλματα σύλληψης και οι τριμερείς συ-
νεργασίες θα αποτρέψουν την Τουρκία από το να συνεχίσει τις προ-
κλητικές της ενέργειες. Ο Ταγίπ Ερντογάν συμπεριφερόμενος ως 
νεοσουλτάνος προκαλεί: «Αν σας περνά ελάτε να τους πάρετε» και ο 
υπουργός Εξωτερικών του Μεβλούτ Τσαβούσογλου κυνικά προτρέπει 
να… μάθουμε να μοιραζόμαστε. Με τον διαμοιρασμό, λέει, του φυσικού 
αερίου της ανατολικής Μεσογείου, και έρχεται η λύση στο Κυπριακό 
και δεν δημιουργείται κανένα πρόβλημα…! Και την ίδια ώρα το λεγό-
μενο υπουργικό συμβούλιο του ψευδοκράτους προχωρεί σε άνοιγμα 
της περίκλειστης περιοχής της Αμμοχώστου! 

Τραγική η κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί στην Κύπρο με τις 
αλλοπρόσαλλες πολιτικές του Προέδρου Αναστασιάδη και του ΔΗΣΥ. 
Ο Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού καταγγέλλει ευθέως τον 
Ν. Αναστασιάδη ότι διευκολύνει τις προσπάθειες της Άγκυρας για ορι-
στική διχοτόμηση στο νησί, φλερτάροντας με τον εκλεκτό της Κουντρέτ 
Οζερσάϊ και αγνοώντας τον Τ/κ ηγέτη Μουσταφά Ακιντζί με τον οποίο 
δεν συναντάται ούτε για κοινωνικού χαρακτήρα συνάντηση! 

Η είδηση για τη μυστική συνάντηση Ανασταασιάδη – Οζερσάι απο-
καλύφθηκε σε Τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης.  

Ο Χασάν Ερτσακιτζιά στην εφημερίδα «Χαμπερτζί» έγραψε ότι υπήρ-
χαν φήμες που «έπεσαν σαν βόμβα» ότι υπήρξε κρυφή συνάντηση/δεί-
πνο Αναστασιάδη – Οζερσάι που "σχολιάζεται ως διερεύνηση του εν-
δεχομένου για την επίτευξη ενός «κουκουλωμένου κονσένσους στο 
θέμα των δύο κρατών». 

 Ο Ερτσακιτζιά, που είναι σύμβουλος έκδοσης της εν λόγω εφημερί-
δας και αρθρογράφος, βάζει τον τίτλο «Αναζήτηση των δύο κρατών: 
Τί δείχνει η στήριξη του Αναστασιάδη προς τον Οζερσάι;». Αναφέρει 
επίσης ότι για το «κρυφό γεύμα» Αναστασιάδη – Οζερσάι γράφτηκαν 
πληροφορίες στον ε/κ Τύπο τις προηγούμενες ημέρες και υπέβαλε 
σχετικό ερώτημα (στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης) η Εσρά Αϊγκίν, δη-
μοσιογράφος. 

 Δεν δίδονται ωστόσο πληροφορίες για το πότε και πού έγινε η υπό 
αναφορά συνάντηση. 

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, με αφορμή δημοσίευμα  ότι 

"υπήρξε συνάντηση του «υπεξ», Κουντρέτ Οζερσάι με τον Ε/κ ηγέτη, 
Νίκο Αναστασιάδη", όπως γράφει στη δήλωσή του ο εκπρόσωπος 
του Τ/κ ηγέτη, Μπαρίς Μπουρτζιού, ο Μουσταφά Ακιντζί τηλεφώνησε 
για να ενημερωθεί σχετικά με το θέμα αυτόν που είναι ο αντίστοιχος 
του, τον «πρωθυπουργό» Ερσίν Τατάρ, ο οποίος «επιβεβαίωσε ότι 
έγινε μια τέτοια συνάντηση». 

 Το να μην δοθεί καμία πληροφορία πριν ή μετά από μια τέτοια συ-

νάντηση, αναφέρει ο Μπαρίς Μπουρτζιού, από τον «υπουργό εξωτε-
ρικών» στον «πρόεδρο» Ακιντζί είναι αντίθετο προς τα «κρατικά θέ-
σμια» και την σοβαρότητα. Επιπλέον, ανέφερε, δεν συνάδει με τις 
πολιτικές ηθικές αξίες. 

 Ο εκπρόσωπος του Τ/κ ηγέτη προσθέτει ότι ο Μουσταφά Ακιντζί 
ενημερώνει αρμοδίως όλους τους ενδιαφερόμενους «θεσμούς» για το 
περιεχόμενο των επίσημων ή ανεπίσημων συναντήσεων που έχει για 
το Κυπριακό είτε με τον Ε/κ ηγέτη είτε με ξένους συνομιλητές. Το τε-
λευταίο διάστημα, καταλήγει, το να μην ενημερώνεται ο Τ/κ ηγέτης 
από τον «υπουργό εξωτερικών» για τις συναντήσεις που πραγματο-
ποιεί «έχει καταντήσει μια στάση συμπεριφοράς» που «είναι αδύνατον 
να γίνει αποδεκτή και είναι πολύ λυπηρή στάση». 

Είχαν κοινωνική συνάντηση μετά συζύγων με τον Πρόεδρο Ανα-
στασιάδη, δήλωσε ο «υπουργός εξωτερικών», Κουντρέτ Οζερσάι σχο-
λιάζοντας προηγούμενη δήλωση του εκπροσώπου του Τ/κ ηγέτη, 
Μπαρίς Μπουρτζιού για το θέμα. 

 Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, σε δηλώσεις μετά την συνε-

δρία του «υπουργικού συμβουλίου», του οποίου εκτελεί και χρέη «εκ-
προσώπου», ο κ. Οζερσάι είπε ότι πριν λίγο καιρό «συναντηθήκαμε 
μαζί με τις συζύγους μας σε κοινωνικό γεύμα. «Δουλέψαμε μαζί στο 
τραπέζι των διαπραγματεύσεων για μεγάλη περίοδο και γνωρίζω τον 
Αναστασιάδη γι’ αυτό είναι φυσιολογικό να βρισκόμαστε μαζί με τις 
συζύγους μας. Το έκαναν θέμα, λυπάμαι γι’ αυτό». 

 Ενημέρωσε είπε, όπως άρμοζε τον «πρωθυπουργό» και το «υπουρ-
γικό συμβούλιο» λέγοντας ότι και ο κ. Ακιντζί είχε συνάντηση κοινωνικού 
χαρακτήρα πριν κάποιο διάστημα με τον ΓΓ του ΑΚΕΛ αλλά αυτόν ως 
«υπουργό» δεν τον ενημέρωσε κανείς. 

 O κ. Οζερσάι ανέφερε επίσης ότι όταν ο Μουσταφά Ακιντζί πρότεινε 
για στρατηγική συμφωνία το έγγραφο Γκουτέρες (πέρυσι τον Απρίλιο) 
ο ίδιος το έμαθε από τον Τύπο και όχι από τον Τ/κ ηγέτη. Ανέφερε επί-
σης ότι ο Τ/κ ηγέτης είχε μοιραστεί με τον (Ε/κ) συνομιλητή του χάρτη 
(στο Μοντ Πελεράν 1) στο πλαίσιο των συνομιλιών, χωρίς να γνωρίζει 
η «κυβέρνηση», που δεν είχε εμπλακεί σε αυτόν, ούτε και η «βουλή». 

 Δεν θεωρώ ότι είναι και πολύ υγιής η προσέγγιση να κάνεις παρά-
πονο επειδή δεν σου δόθηκε πληροφόρηση για το περιεχόμενο ενός 
κοινωνικού δείπνου, πρόσθεσε ο κ. Οζερσάι λέγοντας ότι παρέθεσε 
δύο τρία παραδείγματα που ο κ. Ακιντζί δεν ενημέρωσε τον «υπεξ». 
Το να παίρνει (ο κ. Ακιντζί) όχι το άτομο που ήταν στο γεύμα για να 
ρωτήσει αν αυτό έγινε ή όχι, αλλά τον «πρωθυπουργό» και μετά να 
κάνει δημόσια δήλωση, είναι ένα στοιχείο προς αξιολόγηση, πρόσθεσε 
ο Κουντρέτ Οζερσάι λέγοντας ότι δημιουργήθηκε η εντύπωση πως 
έγινε κάτι στα κρυφά, ρωτήθηκε ο ίδιος ως «υπεξ» και δεν απάντησε, 
πράγμα που θεωρεί – όπως είπε – «εκτός κρατικών θέσμιων και σο-
βαρότητας», όπως ακριβώς ανέφερε και ο Μπαρίς Μπουρτζιού. 

 Οι επαφές του το περασμένο διάστημα, συνέχισε, είχαν ως αποτέ-
λεσμα την παράδοση των καταζητουμένων για φόνο «και αν αυτός 
είναι λόγος ανησυχίας, αυτό μας λυπεί». Κάποια αποτελέσματα, ανέ-
φερε, γίνονται με ανεπίσημες επαφές και κρυφούς χειρισμούς. 

Ερωτηθείς για μυστική, όπως μεταδόθηκε,  συνάντησή του με τον  
"υπουργό εξωτερικών" των κατεχόμενων, Κουτρέτ Οζερσάι, ο Πρό-
εδρος Αναστασιάδης είπε ότι στις 4 Ιουνίου, ύστερα από πρόσκληση 
από τον κ. Γιαννάκη Μούσα, παρευρέθηκε σε δείπνο «με τη σύζυγό 
μου και ο κ. Οζερσάι με τη δική του. Ητο ένας κοινωνικής φύσεως δεί-
πνο και συνεπώς αυτό είναι όλο». 

Σε παρατήρηση ότι υπάρχει προσπάθεια αποπροσανατολισμού, ο 
Πρόεδρος απάντησε «δεν γνωρίζω τί διαμείβεται ή τί τεκταίνεται στα 
κατεχόμενα,  αλλά εν πάση περιπτώσει ούτε πρόθεση περί συνομιλιών 
υπήρξε ή οποιαδήποτε συζήτηση εκτός από τη γενική θεώρηση του 
κυπριακού, ούτε βεβαίως περιφρόνηση του Τ/Κ ηγέτη του κ. Ακιντζί».
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Ανταλλαγή κρατουμένων 
που καταζητούνται από την ε/κ 
και την τ/κ πλευρά ως ύποπτοι 
για τη διάπραξη φόνων στις 
ελεύθερες και κατεχόμενες πε-
ριοχές, έγινε την περασμένη 
βδομάδα με τη διευκόλυνση 
της ΟΥΝΦΙΚΥΠ. Πρόκειται για 
4 Γεωργιανούς, που είχαν συλ-
ληφθεί στα κατεχόμενα και κα-
ταζητούνταν από τις αρχές της 
Δημοκρατίας για φόνο που 
διαπράχθηκε στις ελεύθερες 
περιοχές, καθώς επίσης κι ένα 
πρόσωπο, πακιστανικής κατα-
γωγής, που καταζητείτο από 
το ψευδοκράτος για τη διά-
πραξη φόνου στα κατεχόμενα.

Ανταλλαγή υπόπτων 
για διάπραξη φόνων 

στις δύο πλευρές

Σοβαρές ανησυχίες εκφράζουν χιλιάδες πρόσφυγες που 
διαµένουν σε προσφυγικές κατοικίες, οι οποίες έχουν ανε-
γερθεί σε τουρκοκυπριακή γη την οποία διεκδικούν µε 
αγωγές ενώπιον των δικαστηρίων οι Τουρκοκύπριοι ιδιο-
κτήτες της γης. 

Οι προσφυγές αυτές έχουν αυξηθεί ανησυχητικά και 
έχουν φθάσει τις 85, είτε για αποζηµιώσεις είτε για διεκδί-
κηση επιστροφής των περιουσιών. 

Το θέµα συζητήθηκε την Τρίτη στην Επιτροπή Προσφύ-
γων και µια από τις σοβαρές υποθέσεις είναι και εκείνη 
των Πολεµιδιών, όπου επηρεάζονται 51 πρόσφυγες. Την 
υπόθεση αυτή, όπως αναφέρθηκε στην Επιτροπή Προ-
σφύγων, τη χειρίζεται δικηγορικό γραφείο µε πελάτη τον 
Τουρκοκύπριο ιδιοκτήτη της γης, το οποίο γραφείο απο-
τάθηκε για νοµική συνδροµή σε άλλο µεγάλο γραφείο και 
όπως λέχθηκε πρόκειται για το δικηγορικό γραφείο Νίκου 
Αναστασιάδη. 

Μάλιστα οι 51 επηρεαζόµενοι κάτοικοι Πολεµιδιών δεν 
έχουν νοµική εκπροσώπηση, µε τη Σ. Κουκουµά, να διε-
ρωτάται ποιος νοµικός θα πρέπει να αναλάβει για να 

αντιµετωπίσει ένα τόσο µεγάλο δικηγορικό γραφείο. Στη 
συνεδρία της Επιτροπής συζητήθηκαν και άλλες πα-
ρόµοιες περιπτώσεις, όπως η πρόσφατη της ∆ροµολαξιάς 
και της Τίµης, µε τους τοπικούς άρχοντες να ζητούν γρα-
πτές διαβεβαιώσεις από την κυβέρνηση πως δεν πρόκειται 

να επηρεαστούν. 
Στην τοποθέτησή του ο ΓΔ του Υπουργείου Εσωτερικών 

Κύπρος Κυπριανού διαβεβαίωσε ότι «δεν υπάρχει λόγος 
ανησυχίας». Σύµφωνα µε την εκπρόσωπο της Νοµικής 
Υπηρεσίας Έλλη Φλωρέντζου ανέφερε πως ο συγκε-
κριµένος νόµος δεν κρίθηκε προβληµατικός από το δικα-
στήριο. 

Για την υπόθεση εναντίον 51 προσφύγων στα Πολεµίδια, 
η κ. Φλωρέντζου είπε ότι αναµένεται να καταχωρηθεί υπε-
ράσπιση εντός των ηµερών. 

Σε τοποθέτησή του ο κοινοτάρχης Πολεµιδιών ανέφερε 
ότι οι επηρεαζόµενοι δεν έχουν νοµική εκπροσώπηση, ζη-
τώντας από το κράτος να το πράξει, µε τη Νοµική Υπηρε-
σία να απαντά πως τα έξοδα θα αναληφθούν από το κρά-
τος. Αναφορικά µε τις πρόσφατες επιστολές που 
στάλθηκαν σε πρόσφυγες που κατοικούν στη ∆ροµολαξιά, 
ο Γ.∆. του Υπουργείου Εσωτερικών είπε ότι θα τύχει διε-
ρεύνησης, αναφέροντας ότι η Επίτροπος Προστασίας 
∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα Ειρήνη Λοϊζίδου έχει 
πει πως εκ πρώτης όψεως φαίνεται να υπάρχει θέµα.

Ανησυχίες προσφύγων για τις προσφυγές Τ/κυπρίων
ΟΙ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΕΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΝ

Το ΑΚΕΛ τονίζει την ανάγκη για ολοκληρωµένη στεγαστική πολιτική 
καθώς, το σχέδιο «Εστία» δεν καλύπτει τις ευάλωτες οµάδες του πλη-
θυσµού οι οποίες έχουν χαµηλά έως καθόλου εισοδήµατα. 

Τόνισε παράλληλα την ανάγκη για την προώθηση µιας ολοκλη-
ρωµένης στεγαστικής πολιτικής για την αντιµετώπιση των µη εξυπη-
ρετούµενων δανείων. Σχολιάζοντας τα δηµοσιεύµατα αναφορικά µε 
τους όρους του «Εστία» και ειδικότερα το κριτήριο της βιωσιµότητας, 
το ΑΚΕΛ υπέδειξε ότι η έγνοια της κυβέρνησης δεν είναι να καλύψει 
τις ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού, αλλά πρωτίστως να επιδοτηθούν 
και πάλι οι τράπεζες. 

Σηµειώνεται ότι η πιο σηµαντική προϋπόθεση για την ένταξη του 
δανειολήπτη στο «Εστία» είναι να κριθεί από την τράπεζα ως βιώσιµος 
για αναδιάρθρωση του δανείου του στη βάση των εισοδηµάτων του. 
Αυτό σηµαίνει ότι κινδυνεύουν να µείνουν εκτός του σχεδίου δανει-
ολήπτες οι οποίοι δεν έχουν εισοδήµατα όπως οι άνεργοι, αλλά και χι-
λιάδες δανειολήπτες οι οποίοι έχουν χαµηλά εισοδήµατα όπως οι 
χαµηλόµισθοι, χαµηλοσυνταξιούχοι και λήπτες δηµόσιων βοηθηµάτων. 

Το ΑΚΕΛ υπενθύµισε ότι πριν τις εκλογές η κυβέρνηση υποσχέθηκε 
πως οι πιο πάνω οµάδες θα ενταχθούν σε άλλα σχέδια, χωρίς ωστόσο 
να ανακοινωθεί µέχρι σήµερα οτιδήποτε συγκεκριµένο προς αυτή την 
κατεύθυνση. «Επαναλαµβάνουµε ότι η δηµιουργία ολοκληρωµένης 
στεγαστικής πολιτικής που να καλύψει ιδιαίτερα τις ευάλωτες οµάδες 
του πληθυσµού και τα νεαρά ζευγάρια αποτελεί βασικό πυλώνα της 
πολιτικής για αντιµετώπιση των µη εξυπηρετούµενων δανείων», τόνισε 
το ΑΚΕΛ. Υπενθύµισε επίσης ότι η κυβέρνηση δεν έχει προωθήσει 
µέχρι σήµερα οποιοδήποτε σχέδιο για τους συνεπείς δανειολήπτες, οι 
οποίοι αντιµετωπίζουν πολλές στερήσεις και δυσκολίες προκειµένου 
να ανταποκρίνονται στην αποπληρωµή των δανείων τους. 

Εν τω µεταξύ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Πρόδροµος Προδρόµου, 
σχολιάζοντας τις ανησυχίες, ισχυρίστηκε ότι το ΑΚΕΛ ακολουθεί «τα-
κτική µηδενισµού και άρνησης». Απέφυγε, ωστόσο, για άλλη µια φορά 
να αναφέρει τι θα γίνει µε τους δανειολήπτες, οι οποίοι θα κριθούν µη 
βιώσιµοι για αναδιάρθρωση. 

Σηµειώνεται ότι ο Υπουργός Οικονοµικών Χάρης Γεωργιάδης ανέ-
φερε ότι το σχέδιο Εστία αναµένεται να ανοίξει για αιτήσεις «εντός Ιου-
λίου». Εξέφρασε επίσης την ελπίδα ότι το «Εστία» θα αποτελέσει 
άλλη µια προσθήκη που θα επιτρέψει πλήρως και οριστικά στην οικο-
νοµία να απαλλαγεί από τα κατάλοιπα της κρίσης».

«Το Εστία δεν καλύπτει ευάλωτους»

Πίεση προς την κυβέρνηση 
για αύξηση των χαμηλών συ-
ντάξεων αλλά και άρση στρε-
βλώσεων οι οποίες έχουν δημι-
ουργηθεί λόγω των αποφάσεων 
που επιβλήθηκαν στην Κύπρο 
από την Τρόικα, βάζει η Επι-
τροπή Εργασίας της Βουλής. 

Μετά από πρωτοβουλία του 
ΑΚΕΛ, η Επιτροπή ξεκίνησε τη 
συζήτηση με θέμα: «Η ανάγκη 
αύξησης των χαμηλών συντά-
ξεων και επανεξέτασης του 
ύψους της αναλογιστικής μεί-
ωσης (πέναλτι) του 12% σε πε-
ρίπτωση πρόωρης συνταξιοδό-
τησης, ειδικότερα όσον αφορά 
σε χαμηλοσυνταξιούχους και ερ-
γαζόμενους σε βαριά και ανθυ-
γιεινά επαγγέλματα». 

Σύμφωνα με στοιχεία τα 
οποία κατατέθηκαν στη συνε-
δρία από την ΕΚΥΣΥ – ΠΕΟ, 
περίπου 50 χιλιάδες συνταξιού-
χοι βρίσκονται κάτω από το όριο 
της φτώχειας. Μάλιστα ο ΓΓ της 
ΠΕΟ Πάμπης Κυρίτσης κατήγ-
γειλε ότι το Υπουργείο Εργασίας 
δεν προχωρεί σε συντεταγμένο 
διάλογο για διόρθωση των στρε-
βλώσεων που έχουν δημιουρ-
γηθεί. Η συνεδρία επικεντρώ-
θηκε κυρίως στο πέναλτι του 
12%, το οποίο επιβάλλεται σε 
όσους επιλέγουν την πρόωρη 
συνταξιοδότηση στο 63ο έτος 
της ηλικίας τους. 

Όπως αναφέρθηκε, η πιο 
πάνω ρύθμιση δημιουργεί στρε-
βλώσεις σε τουλάχιστον εφτά 
επίπεδα: 

Πρώτον επιτείνει το πρό-
βλημα της φτώχειας το οποίο 
αντιμετωπίζουν οι χαμηλοσυ-
νταξιούχοι. 

Δεύτερον δημιουργεί κατά-
φωρη αδικία για τους εργαζόμε-
νους οι οποίοι συνεισφέρουν 
πολλά χρόνια στο ΤΚΑ. Αναφέρ-
θηκε μάλιστα ότι υπάρχουν 
πρόσωπα τα οποία έχουν συ-
νεισφέρει για σχεδόν 45 χρόνια 
στο ΤΚΑ, αλλά χρεώθηκαν με 
πέναλτι. 

Τρίτον δημιουργεί κατάφωρη 
αδικία για τους χαμηλοσυνταξι-
ούχους οι οποίοι ήταν εισφορείς 
στο ΤΚΑ και οι οποίοι λαμβά-
νουν την κατώτατη σύνταξη γή-
ρατος, αφού με το πέναλτι η σύ-
νταξή τους μειώνεται κάτω από 
το όριο της κοινωνικής σύνταξης 
το οποίο λαμβάνουν όσοι δεν 
ήταν εισφορείς στο ΤΚΑ.

50 χιλιάδες 
συνταξιούχοι κάτω 

από το όριο της 
φτώχειας

Έντονη δυσφορία εξέφρα-
σαν τα μέλη της Κοινοβουλευ-
τικής Επιτροπής Μεταφορών 
για την καθυστέρηση στην 
εφαρμογή των νέων τελών κυ-
κλοφορίας και στην εγγραφή 
οχημάτων τη στιγμή που ο νό-
μος, ο οποίος εγκρίθηκε στα 
μέσα Μαρτίου προνοούσε 
εφαρμογή σε περίοδο που δεν 
θα υπερβαίνει τις 30 μέρες 
μετά την έναρξη ισχύος του. 

Τόσο ο Πρόεδρος της Επι-
τροπής όσο και μέλη της Επι-
τροπής μίλησαν για κοροϊδία. 
Η Υπουργός Μεταφορών εξή-
γησε πως άμεση γνωστοποί-
ηση από τον Έφορο Μηχανο-
κινήτων Οχημάτων δεν 
μπορούσε να γίνει, αφού 
έπρεπε να προκηρυχθεί προ-
σφορά για τις αλλαγές στο σύ-
στημα του ΤΟΜ, μια προ-
σφορά που είχε κυρωθεί στις 
19 Απριλίου, ενώ νόμος δημο-
σιεύτηκε στις 29 Μαρτίου.

Δυσφορία στην Επ. 
Μεταφορών για τη μη 
εφαρμογή των νέων 

τελών στα αυτοκίνητα

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος 
Παραλιμνίου Θεόδωρος Πυ-
ρίλλης «τα άμεσα μέτρα που 
έλαβαν οι αρμόδιες Υπηρεσίες 
του Δήμου έφεραν τα επιθυ-
μητά αποτελέσματα και συγκε-
ντρώθηκαν όλες οι μέδουσες 
που είχαν εγκλωβιστεί σε μι-
κρούς κόλπους του Πρω-
ταρά». Πρόσθεσε ότι η Ναυα-
γοσωστική Υπηρεσία του 
Δήμου οργάνωσε εκστρατεία 
καθαρισμού των παραλιών  
Αγίας Τριάδας, Κάππαρη, 
Σκουταρόσπηλιοι, Βρυσούδια, 
Λούμα, Νησιά, Λομπάρδη, 
Νησί και Fig Tree Bay.

Καθαρίστηκαν 
οι παραλίες του Πρωταρά 

από τις μέδουσες

Ο Ανδρέας Πασιουρτίδης ανακηρύχθηκε 
χθες από τον Επαρχο Λάρνακας Οδυσσέα 
Χατζηστεφάνου νέος βουλευτής του ΑΚΕΛ 
στην επαρχία. 

Σε τελετή που πραγματοποιήθηκε το πρωί 
στην Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας, ο Επαρ-
χος ανέφερε ότι «ο Γιώργος Γεωργίου βου-
λευτής της εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας 
έχει ανακηρυχθεί μέλος του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου, με συνέπεια να κενωθεί η βουλευ-
τική έδρα που κατείχε ως μέλος της Βουλής 
των Αντιπροσώπων». 

Πρόσθεσε ότι ο Ανδρέας Πασιουρτίδης που 
ανήκει στο ΑΚΕΛ- Αριστερά – Νέες Δυνάμεις 
είναι ο αμέσως ακολουθών κατά σειρά επιτυ-
χίας και μη εκλεγείς υποψήφιος του συνδυα-
σμού του ΑΚΕΛ – Αριστερά – Νέες Δυνάμεις 
στην εκλογική περιφέρεια Λάρνακας, κατα-
λαμβάνει την κενωθείσα βουλευτική έδρα στην 
εκλογική περιφέρεια Λάρνακας. 

Ο κ. Χατζηστεφάνου συνεχάρη το νέο βου-
λευτή Λάρνακας, του ευχήθηκε «καλές δου-
λειές» και του ανέφερε ότι η Επαρχιακή Διοί-

κηση και ο ίδιος είναι δίπλα του, παρά το 
πλευρό του, για οτιδήποτε χρειαστεί, και ση-
μείωσε πως υπάρχει καλή συνεργασία με όλα 
τα μέλη του Κοινοβουλίου. 

Στην πρώτη του δήλωση ως νέος βουλευ-
τής ο Ανδρέας Πασιουρτίδης είπε πως «δεν 
έχω καμία αμφιβολία ότι η Επαρχιακή Διοί-
κηση θα είναι δίπλα μας όπως όλες οι αρμό-

διες υπηρεσίες» ενώ απευθυνόμενος στον 
Επαρχο ανέφερε πως προσβλέπει στη βοή-
θεια του αλλά «και στην άψογη συνεργασία 
την οποία είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε». 

Ο κ. Πασιουρτίδης εξέφρασε ευχαριστίες 
στο κόμμα του το ΑΚΕΛ «το οποίο τιμώντας 
με, με τη συμπερίληψή μου στο ψηφοδέλτιο 
στις βουλευτικές εκλογές του 2016 μου δίνει 
τη δυνατότητα να απευθύνομαι στον κόσμο, 
ως βουλευτής Λάρνακας.  Γνωρίζω ότι τα λόγια 
τις περισσότερες φορές ακούγονται όμορφα, 
αλλά οι πράξεις είναι που έχουν αξία και ου-
σία». Γι’αυτό και έδωσε «μια και μόνο υπό-
σχεση δουλειά, ήθος και αξιοπρέπεια για να 
κάνω περήφανο και τον κόσμο που με εμπι-
στεύεται και το κόμμα μου, αλλά και να πά-
ρουμε τον τόπο και τους πολίτες του μπρο-
στά». Στην τελετή ανακήρυξης ο νέος 
βουλευτής συνοδευόταν από τους γονείς του, 
την Επαρχιακή Γραμματέα του ΑΚΕΛ Λάρνα-
κας Χρυστάλλα Αντωνίου και άλλα επαρχιακά 
στελέχη του κόμματος.

Έγινε η ανακήρυξη του Α. Πασιουρτίδη
ΝΕΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Τρία οχήματα αναποδογυ-
ρίστηκαν από ανεμοστρόβιλο 
που σημειώθηκε την Κυριακή 
στην περιοχή Στροβόλου. Δεν 
υπήρξε κανένας τραυματι-
σμός. Όπως δήλωσε εκπρό-
σωπος του γραφείου Τύπου 
της Αστυνομίας, τα οχήματα 
ήταν σταθμευμένα στην πε-
ριοχή της διασταύρωσης της 
οδού Σταυρού με την Ιωσήφ 
Χατζηιωσήφ στο Στρόβολο. 

Αμέσως προσέτρεξαν στην 
σκηνή Αστυνομία και Πυρο-
σβεστική για μετακίνηση των 
οχημάτων. Δεν υπήρξε κανέ-
νας τραυματισμός.

Αναποδογυρίστηκαν 
οχήματα 

από ανεμοστρόβιλο

Βοηθητική εξέλιξη στον όλο προγραμματισμό της ΔΕΑ για εκσκαφές 
για οστά αγνοουμένων, αποτελεί η ανακοίνωση ότι η Τουρκία δίνει 
πρόσβαση σε πιθανούς χώρους ταφής σε στρατιωτικές περιοχές στα 
κατεχόμενα, δήλωσε σήμερα στο ΚΥΠΕ ο Λεωνίδας Παντελίδης, ο εκ-
πρόσωπος της Ε/κ πλευράς στην Επιτροπή. 

Συγκεκριμένα ανακοινώθηκε ότι δίνεται πρόσβαση σε 30 χώρους, 
ότι δεν περιλαμβάνεται κάποιος χρονικός περιορισμός και ο προγραμ-
ματισμός των εκσκαφών θα αποφασιστεί από την ίδια τη ΔΕΑ. 

Ο κ. Παντελίδης μιλώντας στο ΚΥΠΕ εξήγησε ότι πρόκειται για 33 
σημεία σε 30 χώρους και ότι την ερχόμενη εβδομάδα έχει προγραμ-
ματιστεί συνεδρίαση της ΔΕΑ για να γίνει συζήτηση για τα επόμενα 
βήματα. «Θα δούμε πως θα προγραμματιστούμε, θα μελετήσουμε 
χάρτες που έχουμε στη διάθεσή μας για τα σημεία αυτά και θα απο-
φασίσουμε την σειρά των εκσκαφών. Είναι όντως θετική εξέλιξη, πρό-
κειται για σημεία τα οποία εμείς είχαμε ζητήσει κατόπιν βάσιμων πλη-
ροφοριών, κάποια είναι κοντά σε στρατόπεδα, άλλα στη νεκρή ζώνη, 
περισσότερα θα είμαστε σε θέση να πούμε όταν δούμε και τους χάρτες 
και κάνουμε συγκρίσεις», ανέφερε. 

Ο κ. Παντελίδης είπε ότι εκ πρώτης όψεως και χωρίς να έχει γίνει 
λεπτομερής έλεγχος ακόμη, καθώς η ανακοίνωση έγινε μόλις χθες, σε 
ένα χώρο από τους 30 στους οποίους δόθηκε πρόσβαση, πιθανότατα 
βρίσκονται τα οστά ενός αγνοούμενου. Ανέφερε ότι το πλέον ενθαρ-
ρυντικό και βοηθητικό είναι ότι δεν τίθενται περιορισμοί στις εκσκαφές, 
πχ πέντε ή δέκα ανά έτος, άρα, είπε, αυτοί οι 30 χώροι θα περιληφθούν 
στο φετινό πρόγραμμα των εκσκαφών της ΔΕΑ, στα πλαίσια πάντοτε 
του προγραμματισμού που λαμβάνει υπόψη διάφορους παράγοντες 
όπως είναι οι καιρικές συνθήκες, αν πρόκειται για πηγάδι κλπ.

«Βοηθητική εξέλιξη η πρόσβαση»
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Διενέργεια ναυτικής άσκη-
σης ανήμερα της έναρξης της 
Συνόδου Κορυφής της Ευρω-
παϊκής Ένωσης προανήγγειλε 
η Τουρκία, συνεχίζοντας τις 
προκλητικές ενέργειες στην 
ανατολική Μεσόγειο. Σύμ-
φωνα με τη Navtex, σήμερα 
Πέμπτη θα λάβει χώρα δίωρη 
άσκηση με πυρά στην θαλάσ-
σια περιοχή ανάμεσα στην 
Ρόδο και στο Καστελόριζο.

Νέα τουρκική πρόκληση 
με ναυτική άσκηση

Δολοφονία 
Τοπαλούδη: Εκλεισε 

η δικογραφία
Στην Εισαγγελία Πρωτοδι-

κών Ρόδου επέστρεψε μετά 
την ολοκλήρωση των απαιτού-
μενων διαδικασιών από την 
ανακρίτρια Ρόδου, η δικογρα-
φία της υπόθεσης βιασμού και 
δολοφονίας της 21χρονης φοι-
τήτριας Ελένης Τοπαλούδη, 
τον Νοέμβριο του 2018. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες της 
«Ροδιακής», μετά τη συγκέ-
ντρωση όλων των απαραίτη-
των στοιχείων αλλά και κατα-
θέσεων που αφορούν την 
υπόθεση, η ανακρίτρια Ρόδου 
«έκλεισε» την υπόθεση και την 
παρέπεμψε στην Εισαγγελία 
Πρωτοδικών Ρόδου.

Πέθανε στις 17/6 ο Στέλιος 
Βαμβακάρης, Έλληνας συν-
θέτης και δεξιοτέχνης του 
μπουζουκιού, δευτερότοκος 
γιος του Μάρκου Βαμβακάρη, 
σε ηλικία 72 ετών. Η κηδεία 
του θα γίνει σήμερα Πέμπτη 
στον Γ’ νεκροταφείο Αθηνών. 
Είχε γεννηθεί στον Πειραιά και 
ήταν επαγγελματίας μουσικός 
από την ηλικία των δώδεκα 
ετών, όταν και ξεκίνησε στο 
πλευρό του πατέρα του, Μάρ-
κου. Συνεργάστηκε με σημα-
ντικούς μουσικούς του ρεμπέ-
τικου, όπως ο Παπαϊωάννου, 
ο Τσιτσάνης, ο Παγιουμτζής 
και ο Περπινιάδης, καθώς και 
με εκπροσώπους της λαϊκής 
και έντεχνης μουσικής σκηνής, 
όπως ο Γιώργος Ζαμπέτας, η 
Καίτη Γκρέυ, η Βίκυ Μοσχο-
λιού, ο Λευτέρης Παπαδόπου-
λος, η Σωτηρία Μπέλλου, ο 
Παύλος Σιδηρόπουλος, ο Ν. 
Ξυλούρης και ο Γ. Νταλάρας.

Πέθανε 
ο Στέλιος Βαμβακάρης

Ένδειξη αδυναμίας και απομόνωσης οι κινήσεις της Τουρκίας

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κατρούγκαλος, 
μιλώντας στην εκπομπή «Επόμενη Μέρα» της ΕΡΤ1 
και στον Σεραφείμ Κοτρώτσο μαζί με τον τομεάρχη 
Εξωτερικών της ΝΔ Γιώργο Κουμουτσάκο, τόνισε 
ότι η χθεσινή απόφαση του Συμβουλίου Γενικών 
Υποθέσεων για την επιβολή κυρώσεων της ΕΕ στην 
Τουρκία αποτελεί «μια σημαντική διπλωματική επι-
τυχία, αποτέλεσμα συστηματικής προσπάθειας και 
συνέργειας με την Κύπρο σε όλα τα επίπεδα» επι-
σημαίνοντας ότι δεν έχουν υπάρξει ξανά στο πα-
ρελθόν μέτρα της ΕΕ κατά της Τουρκίας. 

«Η ΕΕ στέλνει ένα σαφές αποτρεπτικό μήνυμα 
ότι η παράνομη συμπεριφορά της Τουρκίας πρέπει 
να λάβει τέλος», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτε-
ρικών σημειώνοντας ότι όποιος προβαίνει σε πα-

ράνομες ενέργειες πρέπει να έχει και συνέπειες. 
Οι ενέργειες της Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ 

δεν αποτελούν απλώς μια διμερή διαφορά, αντίθετα, 
αφορούν τα σύνορα της ίδιας της ΕΕ εξήγησε, ση-
μειώνοντας ότι είναι η πρώτη φορά που η ΕΕ περνά 
από την απλή καταδίκη της Τουρκίας σε συγκεκρι-
μένα μέτρα. Παράλληλα ο υπουργός Εξωτερικών 
ανέδειξε την αναγκαία διπλωματική ισχύ που έχει 
διασφαλίσει η Ελλάδα μέσω και των τριμερών σχη-
μάτων συνεργασίας της στη ΝΑ Μεσόγειο για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση της προβολής ισχύος 
της Τουρκίας. «Δεν φοβόμαστε, ούτε ανησυχούμε, 
οφείλουμε όμως να είμαστε σε εγρήγορση», είπε 
χαρακτηριστικά ο κ. Κατρούγκαλος.  
Κουμουτσάκος: Να είμαστε προετοιμασμένοι 

για όλα τα σενάρια  
Στο πλαίσιο του συντονισμού Αθήνας-Λευκωσίας 

ο κ. Κουμουτσάκος ανέδειξε τη σημασία της δια-
σφάλισης της ενότητας του ελληνισμού, μία πολύτιμη 
σύγκλιση και πολιτικά και διπλωματικά, όπως είπε. 
Σε ερώτηση αν η Τουρκία επιχειρήσει προκλητικά 
και στην ελληνική υφαλοκρηπίδα ο κ. Κουμουτσάκος 
είπε ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι «για 
όλα τα σενάρια».

«Τέλος στην παράνομη συμπεριφορά»

Την άμεση ανάγκη ανα-
στοχασμού με στόχο η εθνική 
γραμμή στα ελληνοτουρκικά, 
που συνδιαμόρφωσαν ο 
Κωνσταντίνος Καραμανλής 
και ο Ανδρέας Παπανδρέου 
-ο καθένας από τη πλευρά 
του πριν από 45 χρόνια-, να 
μετεξελιχθεί σε εθνική στρα-
τηγική, υπογράμμισε ο Ευάγ-
γελος Βενιζέλος στο χαιρετι-
σμό του με τον οποίο άνοιξε 
το διήμερο συνέδριο του e-
kyklos με θέμα «Η Ελλάδα 
μετά: Η ανασύσταση της Με-
σαίας Τάξης». Ως θεμελιώδη 
προϋποθεση επεσήμανε την 
συνεχή επίκληση του Διε-
θνούς Δικαίου και τη διεθνή νομιμότητα. 

Όπως είπε ο κ. Βενιζέλος ο αναστοχασμός όλων μας πρέπει να 
αφορά το ερώτημα αν ο χρόνος λειτουργεί θετικά ή αρνητικά για τα 
εθνικά μας συμφέροντα εξηγώντας πως αν παρατηρήσει κανείς 
προσεκτικά τα τελευταία 45 χρόνια η κατάσταση γίνεται πιο δυσμενής 
ανά δεκαετία. «Η καλύτερη στρατηγική είναι η αποφυγή της κρίσης», 
είπε ο κ. Βενιζέλος τονίζοντας ότι μπορεί να μη συμμετέχει στο προ-
εκλογικό αγώνα αλλά παραμένει ενεργός πολίτης που είναι μια ύψι-
στη λειτουργία. «Ποτέ δεν ήμουν τόσο μόνος αλλά και τόσο συλλο-
γικός», υπογράμμισε και εξέφρασε την ικανοποίησή του επειδή όλα 
δείχνουν πως αλλάζουν οι πολιτικοί συσχετισμοί και θα φανεί αν αλ-
λαξουν και οι κοινωνικοί συσχετισμοί. Αναγνωρίζοντας ότι η σχετική 
συζήτηση δεν μπορεί να γίνει με ψυχραιμία και νηφαλιότητα σε προ-
εκλογική περίοδο, υπογράμμισε την αναγκαιότητα εθνικής συναίνε-
σης για έναν νέο εθνικό πατριωτισμό.

«Αναστοχασμό για τις 
ελληνοτουρκικές σχέσεις»

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι 
εγγυητές της ειρήνης και της 
διασφάλισης της εδαφικής 
ακεραιότητας της χώρας. Θα 
αποτρέψουμε τα όσα συμβαί-
νουν και ο ελληνικός λαός 
πρέπει να είναι ήρεμος». 

Αυτό τόνισε ο Υπουργός 
Εθνικής Άμυνας Ευάγγελος 
Αποστολάκης, από το Στεφα-
νοβίκειο του Βόλου κατά την 
τελετή παράδοσης-παραλα-
βής από τις ΗΠΑ στην Ελ-
λάδα, των ελικοπτέρων 
Kiowa-Warrior και Chinook, τα 
οποία θα προσφέρουν πολλά 
και θα ενισχύσουν την άμυνα 
των νησιών μας στις όποιες 
προκλήσεις υπάρξουν», ση-
μείωσε με νόημα.

Ένδειξη της αδυναμίας και της απομόνωσής 
της στην περιοχή θεωρεί ο Έλληνας Πρωθυ-
πουργός, Αλέξης Τσίπρας, τις κινήσεις της 
Τουρκίας στην περιοχή. 

Μιλώντας στην τηλεόραση του OPEN, ο 
Έλληνας Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι 
κινήσεις Ελλάδας και Κύπρου και οι συμμαχίες 
που έχουν χτιστεί τα τελευταία χρόνια, έχουν 
οδηγήσει σε στρατηγικό αδιέξοδο την Άγκυρα.  
«Η Τουρκία δεν έχει ισχυρές συμμαχίες. Βλέ-
πει ότι δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι ένα 
διμερές ζήτημα οι διαφορές της με την Κύπρο, 
όπως και με την Ελλάδα. Η ΑΟΖ της Κύπρου 
είναι και ΑΟΖ της Ευρώπης, τα σύνορα της 
Ελλάδας είναι και σύνορα της EE», σημείωσε 
και πρόσθεσε ότι Αθήνα και Λευκωσία βρί-
σκονται σε διαρκή συνεννόηση. 

Αναφορικά με το ενδεχόμενο θερμού επει-
σοδίου με την Τουρκία, ο κ. Τσίπρας υπογράμ-
μισε ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο είναι πάντα 
υπαρκτό και για αυτό το λόγο η ελληνική κυ-
βέρνηση λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα. Υπο-

γράμμισε ότι η Ελλάδα διαθέτει ισχυρές ένο-
πλες δυνάμεις και  σημείωσε ότι οι Έλληνες 

πολίτες μπορούν να κοιμούνται ήσυχοι. «Δεν 
αρκεί όμως αυτό, χρειάζονται ισχυρές συμμα-
χίες τις οποίες η Ελλάδα έχει αναπτύξει. Το 
αποδεικνύει αυτό η αντίδραση των ΗΠΑ και 

της ΕΕ και είναι ανοικτό το ενδεχόμενο να λά-
βει συγκεκριμένα μέτρα κατά της Τουρκίας», 
ανέφερε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. 

Παράλληλα, ο κ. Τσίπρας εξέφρασε την εκτί-
μηση ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να βάλει 
δεύτερο γεωτρύπανο στην περιοχή μεταξύ 
Καστελόριζου και Κύπρου, αλλά σε κάθε πε-
ρίπτωση υπάρχει σχέδιο αποτροπής. «Η Ελ-
λάδα δεν θα κάνει βήμα πίσω» υπογράμμισε 
ο κ. Τσίπρας. 

Τέλος, ο Έλληνας Πρωθυπουργός διαβε-
βαίωσε ότι οι Έλληνες πολίτες μπορούν να 
αισθάνονται ασφαλείς, για να συμπληρώσει 
ότι θα είναι ακόμη πιο ασφαλείς εάν σταματή-
σει η μικροκομματική εκμετάλλευση των εθνι-
κών θεμάτων από την αντιπολίτευση. 

Εν τω μεταξύ, το γεγονός ότι η ΕΕ αποφα-
σίζει για πρώτη φορά μέτρα εις βάρος της 
Τουρκίας για παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου, 
αναδεικνύουν πηγές της ελληνικής κυβέρνη-
σης, μετά τις αποφάσεις και τα συμπεράσματα 
του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων.

ΖΑΝ-ΚΛΟΝΤ ΓΙΟΥΝΚΕΡ

Αιχμές κατά των ελληνικών κυ-
βερνήσεων της περιόδου 2004-
2009 του τότε πρωθυπουργού 
Κώστα Καραμανλή για τα οικονο-
μικά στοιχεία που έστελναν στην 
Κομισιόν άφησε ο Ζαν-Κλοντ Γι-
ούνκερ. Ο πρόεδρος της Κομι-
σιόν, μιλώντας την Τετάρτη σε φό-
ρουμ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας στην Πορτογαλία, χα-
ρακτήρισε ως ένα από τα σημα-
ντικότερα «μαθήματα» για την Ευ-
ρωζώνη την ελληνική κρίση και 
τον τρόπο διαχείρισής της. 

Όπως είπε, τον Οκτώβριο του 
2009 η ελληνική κυβέρνηση πα-
ραδέχθηκε ότι τα επίσημα στοιχεία 

που είχαν παρουσιαστεί στις ευ-
ρωπαϊκές αρχές, είχαν παραποι-
ηθεί. Σύμφωνα με τον ίδιο, από 
το 2004 έως το 2010 η Κομισιόν 
είχε στείλει 10 φορές αντιπροσω-
πείες στην Αθήνα με αφορμή τα 
στοιχεία της οικονομίας. Ωστόσο, 
ανέφερε ο Γιούνκερ, κυβερνητικά 
στελέχη, μεταξύ των οποίων πρω-
θυπουργοί και υπουργοί Οικονο-
μικών, αντιστέκονταν να συμμορ-
φωθούν στους ευρωπαϊκούς 
κανόνες, υποστηρίζοντας ότι η 
εθνική αυτοκυριαρχία είναι σημα-
ντικότερη από την εμπιστοσύνη. 

«Ήταν και δική μου ευθύνη που 
τότε ήμουν μεταξύ εκείνων που 

ψήφισαν κατά της αύξησης της 
ισχύος και του ανεξάρτητου ρόλου 
της Eurostat. Αν αυτό είχε γίνει 
νωρίτερα, δεν θα είχαμε ζήσει την 
ελληνική κρίση με τον τρόπο που 
τη βιώσαμε» συμπλήρωσε. 

Αναφερόμενος στο καλοκαίρι 
του 2015, όταν η Ελλάδα κατά την 
πρώτη περίοδο διακυβέρνησης 
Τσίπρα βρέθηκε κοντά στην έξοδο 
από το κοινό νόμισμα, εξήγησε 
πως «δώσαμε μάχη για να κρα-
τήσουμε την Ελλάδα εντός ευρώ». 
Και πρόσθεσε: «Σήμερα, η Ελ-
λάδα βρίσκεται εκεί όπου ανήκει, 
στην καρδιά της Ευρώπης και του 
ευρώ».

«Μαγειρεμένα» τα στοιχεία 
της Ελλάδας την περίοδο 2004-09

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Απολύτως επιβεβλημένο είναι, 
σύμφωνα με τον πρόεδρο της Νέας 
Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη, 
Ελλάδα και Κύπρος να ζητήσουν 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 
επιβολή κυρώσεων κατά της Τουρ-
κίας αν υπάρξει περαιτέρω κλιμά-
κωση.  

Σχολιάζοντας τις τελευταίες εξε-
λίξεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
έκανε λόγο για απόλυτη περιφρό-
νηση του Διεθνούς Δικαίου από την 

Τουρκία και τόνισε ότι η Άγκυρα παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας.  

«Εδώ και μήνες η Τουρκία, δείχνει απόλυτη περιφρόνηση στο Διεθνές 
Δίκαιο. Παραβιάζει συστηματικά τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας, εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης 
(ΑΟΖ). Εφόσον υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση τέτοιων ενεργειών, 
είναι απολύτως επιβεβλημένο, Ελλάδα και Κύπρος, να ζητήσουν από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση την επιβολή κυρώσεων κατά της Τουρκίας», 
είπε ο Κ. Μητσοτάκης. 

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας άφησε αιχμές κατά 
του Αλέξη Τσίπρα σημειώνοντας ότι σε αυτή τη συγκυρία είναι απα-
ραίτητη η εθνική ενότητα και αποφασιστικότητα.

Απαραίτητες οι κυρώσεις 
κατά της Τουρκίας

Η Ελλάδα εξοικονομεί περί 
τα 13 δισ. ευρώ ανά έτος λόγω 
του προνομιακού της δανει-
σμού από τον ESM, σύμφωνα 
με την ετήσια έκθεση του ορ-
γανισμού που εδρεύει στο 
Λουξεμβούργο. Η έξοδος από 
το πρόγραμμα είναι το πλέον 
σημαντικό ορόσημο του Ευ-
ρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθε-
ρότητας  (ESM) για το 2018, 
σύμφωνα με τον επικεφαλής 
του οργανισμού Κλάους Ρέ-
γκλινγκ. Η έκθεση αναφέρει ότι 
πλέον μετά το 2018 δεν υπάρ-
χουν άλλες εκταμιεύσεις δα-
νείων στο πλαίσιο χρηματο-
δότησης διάσωσης, ενώ 
ταυτόχρονα "ο EFSF και ο 
ESM θα πρέπει να διαχειρι-
στούν τα περίπου 300 δισ. 
ευρώ σε χρέος και επομένως, 
ο EFSF και ο ESM θα παρα-
μείνουν σημαντικοί εκδότες 
χρεών για πολλά χρόνια.

Περί τα 13 δισ. ευρώ 
το έτος εξοικονομεί 

η Ελλάδα μέσω του ESM
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Συμπληρώθηκαν 40 χρόνια από την πρώτη έκ-
δοση που κυκλοφόρησε τον Απρίλη του 1978, της 
ποιητικής συλλογής «Λιβιδώ», του Μανόλη Πρατι-
κάκη, που θεωρείται ένα από τα κορυφαία έργα της 
σύγχρονης ελληνικής γραμματείας. Κι αυτό γιατί είναι 
με δύο λόγια, έργο που συμβάλλει τα μέγιστα στην 
πατριδογνωσία του ελληνικού λαού και επαυξάνει 
την αγάπη του για την Ελλάδα. Έργο με απεριόριστες 
δυνατότητες κατανόησης και αυτοσυνειδησίας ενός 
ολόκληρου λαού! 

«Με την παρούσα προσέγγιση...» , αναφέρει χα-
ρακτηριστικά ο συγγραφέας του βιβλίου ΛΟΓΟΣ 
ΕΡΩΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ «ΓΥΝΑΙΚΑ ΒΟΥΡΚΩΜΕΝΟ 
ΠΟΤΑΜΙ», Χρήστος Μαυρής, «επιδίωξα, με γλώσσα 
απλή και γλαφυρή, προπάντων γλώσσα χωρις αυ-
ταρέσκεια, φιλολογική πόζα και θεωρητικούς ακκι-
σμούς, να ρίξω ίλαρο φως, όσο μου επέτρεπαν ασφα-
λως οι δυνάμεις μου, σε διάφορες πτυχές αυτού του 
εμβληματικού ποιητικού έργου, με στόχο την καλύτερη 
κατανόησή του, από το αναγνωστικό κοινό. Αυτός ο 
αλάνθαστος και αδέκαστος κριτής, έχει τον πρώτο 
και τελευταίο λόγο, σε ό,τι αφορά την επιτυχία ή όχι 
αυτής της προσπάθειάς μου.»  

Βιογραφικό Συγγραφέα: 
Ο Χρήστος Μαυρής γεννήθηκε στην Κύπρο το 

1954. Σπούδασε δημοσιογραφία στην Αθήνα και πα-
ρακολούθησε ανθρωπιστικές σπουδές, στην πρώην 
Σοβιετική Ένωση. Επίσης παρακολούθησε εξάμημο 
επιστημονικό σεμινάριο στην Επικοινωνία και στα 
Μ.Μ.Ε., υπό την εποπτεία του Παντείου Πανεπιστη-
μίου. Εργάστηκε ως δημοσιογράφος σε διάφορες 
εφημερίδες. Τα τελευταία 15 χρόνια και μέχρι το Φε-
βρουάριο του 2016 που αφυπηρέτησε, εργάστηκε 
στην καθημερινή εφημερίδα «Χαραυγή». Από το 
1998 μέχρι το 2009, δίδαξε στη Σχολή Δημοσιογρα-
φίας του Frederick Institute of Technology. Διετέλεσε 
Πρόεδρος της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου και Αντι-
πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών Κύπρου. 
Έχει εκδόσει τα βιβλία: 
1. ΕΝΕΔΡΑ. Ποίηση, Λεμεσός 1978. Τιμήθηκε με το 

Κρατικό Βραβείο των Μορφωτικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Παιδείας της Κύπρου 

2. OΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ. Ποίηση, Λεμεσός 1980 
3. Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΕΠΙΖΩΝ. Σπουδη στην 

ποίηση του Μανόλη Αναγνωστάκη, Δοκίμιο, Λευ-
κωσία 1990 

4. ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ. 20 εκλεκτές 
συνεντεύξεις, Λευκωσία 1992 

5. Ο ΜΕΓΑΣ ΑΝΤΙΔΙΚΟΣ, Ποίηση, Λευκωσία 1993 
6. ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗ. Ποίηση, Λευκωσία 1995, 

Τιμήθηκε με το Β΄ Κρατικό Βραβείο του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου 

7. ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΝΤΗΣ, Ο ΜΕΙΖΩΝ. Συνομιλίες με 
τον ποιητή, Λευκωσία 1996 

8. ΜΙΑ ΖΩΗ ΑΓΩΝΕΣ. Χρονολόγιο Πέτρου 
Στυλιανού, Λευκωσία 1998 

9. ΝΑ ΦΥΣΑΣ ΝΑ ΓΕΜΙΖΟΥΝ ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ 
ΠΟΥΛΙΑ. Δοκίμιο για την ποίηση της Πίτσας 
Γαλάζη, Λευκωσία 1999 

10. ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ. Συνοπτική 
βιογραφία (στα Αγγλικά), Λευκωσία 2000 

11. Ο ΑΓΡΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ. Ποίηση, Λευ-
κωσία 2002 

12. Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ. Συνεντεύξεις με 
τον Μιχάλη Πασιαρδή, Λευκωσία 2003 

13. Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ. Ποίηση, 
Λευκωσία 2003 

14. ΛΑΜΠΕΙ ΑΚΟΜΗ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ... Μια 
κριτική ανάγνωση στον "Νεκρόδειπνο" 
του Τάκη Σινόπουλου, Λευκωσία 2005 

15. ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΓΕΝΙΑ ΤΗΣ ΗΤΤΑΣ. 
Συνεντεύξεις με τον Μάριο Τόκα, Λευκωσία 2008 

16. ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΚΟΤΩΝ 
ΠΟΥΛΙΩΝ. Ποίηση, Λευκωσία 2010 

17. Ο ΕΞΗΜΕΡΩΤΗΣ ΠΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ Ο ΠΟΙΗΤΗΣ. 
Προσεγγίσεις στην ποίηση του Γιώργου Μαρκό-
πουλου, Μελέτη, Λευκωσία 2015 

18. ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΣΙΑΡΔΗΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 
ΤΟΥ. Έκδοση Κυπριακής Βιβλιοφιλίας, Αρ.1, Λευ-
κωσία 2016 

19. Ο ΛΙΘΟΞΟΟΣ ΤΗΣ ΗΔΟΝΗΣ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ"ΛΙΘΟΞΟΟΣ" του 
ΜΑΝΟΛΗ ΠΡΑΤΙΚΑΚΗ, Μελέτη, Λευκωσία 2016 

20. ΜΝΗΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΧΟΥ 
ΠΟΙΗΤΟΥ ΜΕΤ' ΕΓΚΩΜΙΩΝ- ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ 
ΑΠΟ ΤΗ ΦΙΛΙΑ ΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΦΟΙΒΟ 
ΣΤΑΥΡΙΔΗ. Λευκωσία 2017.  

Ποιήματα του Χρήστου Μαυρή έχουν μεταφραστεί 
στα αγγλικά, γερμανικά, ισπανικά, τουρκικά, βουλ-
γαρικά, ρουμανικά και ιταλικά. 

Ο συνθέτης Αδάμος Κατσαντώνης, έχει μελωποι-
ήσει ποιήματα του που περιλαμβάνονται στο ψηφιακο 
δισκο «Δεν μοιράζεται η πατρίδα» και η εκ Θεσσα-

λονίκης συνθέτρια - ερμηνεύτρια 
Αριάδνη (Φιλιππίδου), μελωποί-
ησε ποιήματα του από τις συλλο-
γές του «Ο εσπερινός της μνή-
μης» και «στις πολιτείες των 
αλλόκοτων πουλιων». 

Το 2017 κυκλοφόρησε σε ψη-
φιακό δίσκο το μουσικό έργο 
«Ακατοίκητο όνειρο σε νερένια 
μάτια...». Πρόκειται για μια 
σειρά ποιημάτων από τις συλ-
λογές «Ο Εσπερινός της μνή-
μης» και «Στις πολιτείες των 
αλλόκοτων πουλιων», που 
μελωποίησε ο συνθέτης Αν-
δρέας Α. Αρτέμης. 

Σύμφωνα με τον συγγρα-
φέα Χρήστο Μαυρή, ο Μα-

νόλης Πρατικάκης, είναι ο πιο πιστός και αφοσιωμέ-
νος μαθητής του Οδυσσέα Ελύτη, κατά συνέπεια και 
ο πιο γνήσιος απόγονος και άξιος συνεχιστής του. 

Παραθέτει μάλιστα στο βιβλίο του και δύο μικρά 
αποσπάσματα που απηχούν εύγλωττα τις σκέψεις 
του, σχετικά με τη συγγένεια των δύο έργων του 
Πρατικάκη. Δηλαδή της συλλογής «Λιβιδώ» και της 
συλλογής το «Μονόγραμμα». Το πρώτο απόσπα-
σμα απο το Μονόγραμμα του Ελύτη, είναι το εξής: 

«Πάντα εσυ τ΄αστεράκι 
και πάντα εγω το σκοτεινό πλεούμενο 
Πάντα εσυ το λιμάνι 
κι εγώ το φανάρι το δεξιά 
Το βρεγμένο μουράγιο 
και η λάμψη επάνω στα κουπιά  
Ψηλα στο σπίτι με τις κληματίδες 
Τα δετα τριαντάφυλλα, 
το νερο που κρυώνει 
Πάντα εσυ το πέτρινο άγαλμα 
και πάντα εγω η σκια 
που μεγαλώνει 
Το γερτο παντζούρι εσυ, 
ο αέρας που το ανοίγει εγω 
Επειδη σ΄αγαπω και σ΄αγαπω  
Πάντα εσυ το νόμισμα 
κι εγω η λατρεία που το εξαργυρώνει:» 
(σελ. 15-16)  
Το δεύτερο απόσπασμα, απο τη "Λιβιδώ", αυτή τη 

φορά και συγκεκριμένα απο το μέρος "Κ", είναι το 
ακόλουθο: 

«Ό,τι ήταν άρωμα πριν γίνει σκόνη 
ό,τι ήταν ύπνος 
κόκκινο φωνης 
ό,τι ήταν στήθος στ΄ακρογιάλι. 
Ανοιχτο για να μπαίνει μέσα ο ουρανος 
βαφοντας τα λόγια μας γαλάζια.  
Όταν ήμουν τ΄αηδόνι 
για να είσαι ρεματιά. 
Όταν ήμουν το πέλαγο των ματιών 
για να είσαι η αναδυομένη» 
(σελ. 19)  
Καταλήγοντας ο συγγραφέας Χρήστος Μαυρής, 

επαναλαμβάνει πως η «Λιβιδώ» είναι ένα συνθετικο 
ποίημα, αρκετά κοντά στην ποίηση του Ο. Ελύτη. 
Ποίημα συγγενικο, της ίδιας ιδιοσυγκρασίας, με «Το 
Μονόγραμμα». Η "Λιβιδώ" του Πρατικάκη συνεπώς, 
είναι η φυσιολογική διαδοχη του Μονογράμματος του 
Ελύτη.

Λόγος ερωτικός για μία «γυναίκα βουρκωμένο ποτάμι» του Χρ. Μαυρή
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΟΥΛΛΑ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ
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Λεπτομερειακά αποκαλυπτική ήταν η ομιλία του 
Θανάση Τσώκου, τέως  προέδρου του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΡΙΚ, για τη στυγερότητα της δολο-
φονίας του υποδειγματικού αγωνιστή της ΕΟΚΑ, 
Γιαννάκη Στεφανίδη, από υποτιθέμενους συνεργάτες 
του, στην εκδήλωση που έγινε στις 5 Ιουνίου στο οί-
κημα της Ελληνικής Κυπριακής Αδελφότητας. Στην 
πολύ επιβλητική από πλευράς συμμετοχής και γενι-
κού ενδιαφέροντος συγκέντρωση, παρουσιάσθηκε 
το βιβλίο « Δακρύων Μνήμες» που πραγματεύεται 
το επονείδιστο έγκλημα. Στην εκδήλωση που οργα-
νώθηκε από την Αδελφότητα και τους Κοινοτικούς 
Συνδέσμους Κώμης Κεπίρ και Πατρικίου, προ-
ήδρευσε ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Αδελφό-
τητας Ανδρέας Καραολής και μίλησαν, επίσης, ο Κυ-
ριάκος Τσιούπρας και ο αδελφός του ήρωα, 
Μιχαλάκης Στεφανίδης. 

Ο κ.Τσώκος έκαμε μια περιεκτική αναδρομή στο 
θέμα που συγκλόνισε τον κόσμο των αγωνιστών 
και την παγκύπρια κοινή γνώμη και τόνισε τη σημα-
σία της έκδοσης με 33 επιμνημόσυνες ομιλίες και 
δύο επικηδείους λόγους , με άκρως συγκινητικό πε-
ριεχόμενο, από τον τραγικό πατέρα και τον αγωνιστή 
Ρένο Λυσιώτη, στις 26 Ιουνίου 1959.  

Ο κ.Τσώκος έκαμε μιά ιστορική τοποθέτηση των 
συνταρακτικών γεγονότων και συνέχισε:  “Είναι γνω-
στοί αυτοί που πριν την δολοφονία του Γιαννάκη το 
τραγικό εκείνο βράδυ στην Αγλαντζιά, προσπάθησαν 
τουλάχιστο τρεις φορές να τον δηλητηριάσουν. Κάτι 
που μαρτυρούν η Δέσπω Γαλατάκη και ο Κώστας 
Παπαϊωάννου.   Παρά το γεγονός ότι η δηλητηρίαση 
ήταν μέθοδος την οποία ο Αρχηγός Διγενής απέ-
κλεισε καθ’ όλη τη διάρκεια του Αγώνα. Είναι γνωστοί 
οι τρεις «συναγωνιστές» του που τον δολοφόνησαν 
με το φτυάρι. Γνωρίζουμε αυτούς που ανέλαβαν το 
μακάβριο έργο της εκταφής του Γιαννάκη, το τραγικό 
βράδυ πριν από την κηδεία του στις 26 Ιουνίου 1959 
και τη μεταφορά και εγκατάλειψη της σορού του στο 
Ελληνικό Κοιμητήριο Αγίων Κωσταντίνου και Ελένης 
στη Λευκωσία. Γνωρίζουμε τους έξι που στο σπίτι 
του Πρωτοψάλτη Καλλίνικου διαπραγματεύτηκαν τις 
λεπτομέρειες της παράδοσης και ταφής της σορού. 
Γνωρίζουμε αυτόν που πυροβόλησε τη σορό του 
αμέσως μετά την εκταφή για να μην διευκρινιστούν 
οι συνθήκες θανάτου του. Γνωρίζουμε τον τρόπο 
της εκτέλεσης και τον οδηγό του εκσκαφέα, τον Κί-
τσιο, που ενώ τον κάλεσαν για να ανακαλύψει δήθεν 
κρυμμένο στη γη οπλισμό στον χώρο της δολοφο-
νίας, αυτός βρέθηκε μετά από αρκετή προσπάθεια 
έκπληκτος μπροστά στο μακάβριο θέαμα της σορού 

του Γιαννάκη. 
Ο Κίτσιος πέθανε λίγο αργότερα σε εργατικό δυ-

στύχημα… Γνωρίζουμε ποίοι δυο επισκέφθηκαν τον 
Παπάτσεστο, εφημέριο του Ναού τα χαράματα πριν 
από την κηδεία για να του ζητήσουν να θάψει το 
άψυχο σώμα του Γιαννάκη τη νύχτα ενώ αυτός αρ-
νήθηκε αφού κάτι τέτοιο αντίκειται στη χριστιανική 
πίστη και παράδοση.   Το χειρότερο, όμως, όλων, 
είναι ότι πλέον υπάρχουν ενδείξεις αν όχι βεβαιότητες 
για τον λόγο δολοφονίας του Γιαννάκη.             

Η δολοφονία του Γιαννάκη οριοθετεί τη λήξη του 
ένοπλου αντιαποικιακού Αγώνα των Κυπρίων και 
την έναρξη ενός «άγνωστου» στους πολλούς πολέ-
μου ως αποτέλεσμα της προσπάθειας ελέγχου της 

εξουσίας εντός της ελληνοκυπριακής κοινότητας, 
αλλά και ευρύτερα εντός της νεοσύστατης τότε Κυ-
πριακής Δημοκρατίας. Εδώ λοιπόν έγκειται και η 
πρωτοτυπία και ιδιαιτερότητα του βιβλίου που σή-
μερα παρουσιάζουμε. Δολοφονίες Αγωνιστών έχουν 
καταγραφεί πολλές φορές στη μακραίωνη Ελληνική 
ιστορία με πιο χαρακτηριστική αυτή του Οδυσσέα 
Ανδρούτσου στην Ακρόπολη των Αθηνών.»     

Ο Κυριάκος Τσιούπρας μίλησε για το ανείπωτο 
δράμα της οικογένειας με τον πατέρα σε μιά ατέλει-
ωτη διαδρομή πόνου και αγωνίας να βρεί τη συγλο-
νιστική αλήθεια. Ακολούθησε η δικαίωση του Γιαν-
νάκη από τον Αρχηγό Διγενή και τον Αρχιεπίσκοπο 
Μακάριο και η “μετά τιμών” κηδεία του ηρωομάρ-
τυρα.  

“Πόσο ξένοι  πρός το αληθινό περιεχόμενο και 
τους αγνούς σκοπούς του αγώνα ήταν οι εμπνευστές 
και εκτελεστές της σατανικής σκευωρίας, είπε, ο ομι-
λητής , μπορεί ένας να το συλλάβει από την απο-
φασιστικότητα με την οποία Γρίβας Διγενής και Αρ-
χιεπίσκοπος αντέδρασαν και ενήργησαν όταν 
ετέθησαν μπροστά τους τα συγκλονιστικά δεδομένα, 

χωρίς να αφήνουν περιθώρια για αμφισβητήσεις. 
Αυτή η στάση των δύο ηγετών μαζί με όσα ακο-

λούθησαν από μεγάλο αριθμό αγωνιστών και άλλα 
στοιχεία που περιέχονται στο βιβλίο «Δακρύων Μνή-
μες», δικαιώνουν,πιστεύω, πλήρως την αποκατά-
σταση του εντίμου ονόματος και της ιερής μνήμης 
του Γιαννάκη Στεφανίδη.  

Σε μιά προσπάθεια βαθύτερης προσέγγισης του 
μεγάλου αυτού θέματος, από άποψη εθνική, θρη-
σκευτική, πολιτική, κοινωνική και ηθική, προβλημα-
τίστηκα γύρω από το αν φθάσαμε στο τέλος του, αν 
μπορούμε, πραγματικά, να πούμε το «Αμήν». Η 
ορθή απάντηση, πιστεύω, είναι όχι. Η αποκατά-
σταση του ονόματος και της τιμής του Γιαννάκη Στε-
φανίδη αποτελεί μέρος, μόνο μέρος, της  αλήθειας 
που πρέπει να αποτελεί το ενδεδειγμένο κριτήριο 
στην προσέγγιση του όλου θέματος. Πιστεύω ότι τα 
ιδεώδη του αγώνα, τα βαθύτερα νοήματα του, μπο-
ρούμε να πούμε οι εθνικές προσταγές του και,βέ-
βαια, οι θυσίες του,  δεν μπορούν να συμβιβαστούν 
με μέρος μόνο της αλήθειας. Υπαγορεύουν συμ-
μόρφωση προς την πλήρη αλήθεια. Τίποτε περισ-
σότερο αλλά και τίποτε λιγότερο.  

Δεν ισχυρίζομαι οτι αυτό είναι εύκολο. Είναι, όμως, 
δυνατό. Για να αναπαυθεί τελικά η ψυχή του ηρωο-
μάρτυρα Γιαννάκη Στεφανίδη. Για να βρούν τη γα-
λήνη τους οι ψυχές των γονέων. Για να επουλωθεί 
το βαρύ ψυχικό τραύμα της οικογένειας. Για να βρεί 
η Ιστορία, ο αντικειμενικός και τελικός κριτής των 
πάντων, το δίκαιο της.» 

Μιλώντας εκ μέρους της οικογένειας, ο Μιχαλάκης 
Στεφανίδης είπε ότι η έκδοση του βιβλίου «Δακρύων 
Μνήμες» προκαλεί αισθήματα εθνικής και ηθικής 
ικανοποίησης διότι μέσα από το περιεχόμενο του 
αναδεικνύεται « ο μαχητής, ο λεβέντης έφηβος με 
τις ακατάλυτες ηθικές αρχές, τις εθνικές αξίες και τη 
χριστιανική πίστη....Είναι οι αρχές και οι αξίες αυτές 
τα ιερά νάματα μέσα στα οποία γαλουχήθηκε και 
ανδρώθηκε με πρωτοστάτη και καθοδηγητή το σε-
πτό πατέρα του, αξιοσέβαστο λεβίτη ιερέα Παπαν-
δρέα Στεφανίδη και την κάλλιστη του ήθους και του 
χαρακτήρα της μητέρας του Ευγενίας...Είναι το βι-
βλίο τούτο μια συγκλονιστική μαρτυρία της εθνικής 
και αγωνιστικής προσφοράς του Γιαννάκη Στεφα-
νίδη, που στα 18 του χρόνια καταξιώθηκε από τον 
αρχηγό της ΕΟΚΑ Διγενή να ορισθεί στο ύψιστο 
αξίωμα του τομεάρχη Λευκωσίας αλλά και μια δρα-
ματική κατάθεση της στυγερής δολοφονίας του την 
οποία τροφοδότησε η ζήλεια, ο φθόνος και η μικρό-
τητα των δολοφόνων του.»

Οι αποκαλυπτικές ομιλίες για τη βάναυση 
δολοφονία του αγωνιστή Γ. Στεφανίδη 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ

Την περασμένη Τετάρτη 12 Ιουνίου, το Πολιτιστικό 
Τμήμα της Κυπριακής Ύπατης Αρμοστείας στο Ηνω-
μένο Βασίλειο οργάνωσε μια όμορφη και ζεστή ποι-
ητική βραδιά στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ύπατης 
Αρμοστείας στο Λονδίνο, αφιερωμένη στο έργο του 
Κύπριου ποιητή Σωτήριου Βαρνάβα.  

Την εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό του ο Κύπριος 
Ύπατος Αρμοστής κ. Ευριπίδης Λ. Ευρυβιάδης, ο 
οποίος σύστησε τον εκλεκτό προσκεκλημένο στο 
διεθνές κοινό, το οποίο αποτελούνταν από διπλω-
μάτες, διευθυντές και εκπροσώπους πολιτιστικών 
οργανισμών, επιφανείς ακαδημαϊκούς και φοιτητές, 
καθώς επίσης, μέλη της κυπριακής και ελληνικής 
κοινότητας του Λονδίνου.  

Την ποίηση του Σωτήριου Βαρνάβα εισήγαγε στο 
κοινό ο Δρ. Πέτρος Καρατσαρέας, Λέκτορας Γλωσ-
σολογίας στο Πανεπιστήμιο του Γουέστμινστερ. Ο 
Δρ. Καρατσαρέας παρουσίασε στο κοινό μια ενδε-
λεχή ανάλυση του ποιητικού έργου του κ. Βαρνάβα, 
μέσα από κριτικές και ερμηνείες διακεκριμένων κα-
θηγητών και κριτικών στην Κύπρο και στην Ελλάδα. 
Ακολούθησαν αναγνώσεις επιλεγμένων ποιημάτων 
από τις συλλογές του κ. Βαρνάβα: «Ψήγματα Απεί-
ρου» (2006), «Ηχογράμματα» (2008), «Χρεόγραφο» 
(2013), «Γράμματα Εμπράγματα» (2015), και «Δια-
στάσεις του Χωροχρόνου» (2018). Το κοινό συγκι-
νήθηκε από τη δωρική απαγγελία από τον ίδιο τον 
ποιητή ποιημάτων του στην ελληνική, και εντυπω-
σιάστηκε από την εκφραστική ερμηνεία αγγλικών 
μεταφράσεων της ποίησής του από την ηθοποιό 
και συγγραφέα Λόρνα Βασιλειάδου.  

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

Φωτο: Τας Αναστάση  

ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ

Ποιητική βραδιά 
«Σωτήριος Βαρνάβας»
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Ετήσιος Χορός 
Χρυσομηλιάς 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Συνδέσμου Αγίου Αμβροσίου, 

ανακοινώνει ότι 
ο Ετήσιος Χορός της Χρυσομηλιάς 

θα πραγματοποιηθεί 
την Κυριακή 23 Ιουνίου 

στο Penridge Banqueting Suite, 
470 - 474 Bowes Road, 

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

το γραφείο του Συνδέσμου 
στον αριθμό 020 8551 2094 

 
Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΙΠΝΟ 
ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΔΗΜΩΝ 

ΜΟΡΦΟΥ  
Κυριακή 23 Ιουνίου 2019 

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

EN2 8AZ  
Είσοδος: £25 το άτομο και 

για παιδιά κάτω των 12 ετών 
έκπτωση 50%  

Για περισσότερες 
πληροφορίες αποταθείτε 

στα τηλέφωνα:  
07850278430, 

07711326230, 07775656947, 
07799037807, 07770537845

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΦΕΔΡΩΝ 

ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ΑΓΓΛΙΑΣ  
Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019 

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

για την ετήσια έκθεση 
πεπραγμένων, 

την ταμειακή έκθεση και 
την εκλογή νέου Διοικητικού 

Συμβουλίου.  
Καλούνται όλα τα μέλη 

να παρευρεθούν.  
Πληροφορίες: 07723 069879

Καλλιτεχνικά Νέα
με τον Βασίλη Παναγή

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

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

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

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

 
Εκδήλωση για φιλανθρωπικό σκοπό  
Ο γνωστός επιχειρηματίας και καλλιτέχνης 

της παροικίας μας Γιώργος Νικολάου, ετοίμασε 
και θα παρουσιάσει για πρώτη φορά στο Λον-
δίνο το νέο του τραγούδι με τίτλο «ΤΟ ΠΑΡΤΥ» 
σε μία ειδική βραδιά στο Κυπριακό Κοινοτικό 
Κέντρο στο Wood Green N22 5HJ, την Κυριακή 

7 Ιουλίου 2019. 
Όλα τα έσοδα θα δοθούν στο φιλανθρωπικό 

οργανισμό “ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ ΜΙΑ ΕΥΧΗ” που 
εδρεύει στη Λευκωσία και βοηθά παιδιά που 
υποφέρουν από καρκίνο.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Αυτά για τώρα, Σας χαιρετώ 
Δικός σας 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ

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

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

έδωσαν τη ζωή τους για την Κύπρο.

Μιχάλης Κασιής 

Πρόεδρος ΕΔΕΚ ΗΒ

Θεολόγος Παπαπαύλου 

Πρόεδρος Επιτροπής Συγγενών Πεσόντων Αντιστασιακών

ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Η ΕΔΕΚ τιμά τους νεκρούς 
ήρωες του 1974

ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ

Φιλανθρωπικό τσάι για στήριξη του νεαρού Βαλεντίνου Ηροδότου, 
ο οποίος πάσχει απο μια σπάνια όπως φαίνεται ασθένεια για την 
οποία οι γιατροί δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε ασφαλή διάγνωση, 
διοργάνωσαν η Ευούλα και η Αίγλη Νικολάου. 

Στη σεμνή εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην οικία του 
Νεόφυτου και της Ευούλας Νικολάου, συμμετείχαν αρκετοί πάροικοι 
που ανταποκρίθηκαν στην έκκληση για στήριξη του νεαρού συμπα-
τριώτη μας. Σημαντική, ήταν και η παρουσία του κύπριου βουλευτή 
του Εργατικού Κόμματος στην περιοχή του Southgate, Πάμπου Χα-
ραλάμπους MP. 

Το ποσό που συγκεντρώθηκε ξεπέρασε τις χίλιες διακόσιες λίρες 
και αναμένεται να αποτελέσει σημαντική στήριξη για το νεαρό συμπα-
τριώτη μας, ο οποίος χρειάζεται τη βοήθειά μας στο δύσκολο αγώνα 
που δίνει για την υγεία του, καθώς απαιτούνται εξειδικευμένες εξετάσεις, 
μετακινήσεις κτλ, που έχουν «γονατίσει» οικονομικά την οικογένειά 
του. 

Οι διοργανωτές ευχαριστούν όλους όσοι παραυρέθηκαν στην εκδή-
λωση στήριξης του Βαλεντίνου, καθώς και όλους όσοι έκαναν εισφορές 
έστω κι’ αν δεν κατάφεραν να παραυρεθούν. Επίσης, ιδιαίτερες ευχα-
ριστίες και στο ζαχαροπλαστείο «Aroma» το οποίο προσέφερε δωρεάν 
τα εδέσματα για την εκδήλωση.

Εορτή και Πανήγυρις 
της Αγ. Φωτεινής 

της Κυπρίας   
Η κοινότητα του Folkestone, σας 

προσκαλεί στην Εορτή και Πανήγυρη 
της Αγίας Φωτεινής της Κυπρίας που 

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

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

Η λειτουργία θα αρχίσει στις 11πμ.    
Για περισσότερες πληροφορίες 

και τηλέφωνα λεωφορείων 
στο: 07950244211 ή 07836 218167  

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων 
Μάριος Νικόλαος 

Πρόεδρος Κοινότητος.

Μια ωραία παράδοση για τους Λυμπιανούς: Το κα-
λoκαίρι φέρνει μαζί του την καθιερωμένη από χρόνια, 
έξοδο προς στο ύπαιθρο. Για μερικές ώρες ανάπαυ-
λας από την κουραστική καθημερινότητα, για λίγο 
διάστημα στην καθαρή ατμόσφαιρα της ανοικτοσύ-
νης, λίγο τρέξιμο ή και πρόχειρο ποδόσφαιρο ή άλλη 
αθλητική ενασχόληση. 

Και φυσικά, στην ώρα τους, τα μεζεδάκια της εποχής. Πάνω απ' όλα, όμως, μια θαυμάσια 
ευκαιρία για όλα τα παιδιά να τρέξουν, να παίξουν, να απολαύσουν την άπλα του τόπου και 
του χρόνου. Ο Σύνδεσμος Λυμπιανών επιφυλάσσει για τους χωριανούς και τους φίλους  
του χωριού όλες αυτές και άλλες ευχάριστες εμπειρίες στη φετινή εκδήλωση που θα γίνει 
την ερχόμενη Κυριακή 23 Ιουνίου, ώρα 11-- 18. Και ένα αίσθημα νοσταλγίας από τα παλιά: 

Η εκδήλωση θα γίνει φέτος στο Halfway House, εκεί όπου εγκαινιάσθηκε πριν αρκετά 
χρόνια. Η ακριβής διεύθυνση είναι: Thorndon Country Park, The Avenue, Brentwood, 
Essex, CM 13 3RZ. Κοπιάστε για μερικές πολύ ευχάριστες ώρες!

Καλοκαιρινή εξόρμηση Λυμπιανών

Φιλανθρωπικό τσάι για 
στήριξη του Βαλεντίνου

Τελέστηκε την Κυριακή 9 Ιουνίου, με μεγάλη επι-
τυχία, το ετήσιο μνημόσυνο πεσόντων Καταδρομέων 
και Ιερολοχιτών, στο Ηρώο των ΛΟΚ στο Καβούρι 
Αττικής. 

Η εκδήλωση έγινε στα πλαίσια δόξας και τιμής 
προς τους καταδρομείς με πλήθος κόσμου και φο-
ρέων να δίνουν το παρών στο λαμπρό και ετήσιο 
μνημόσυνο. Το παρών έδωσε και ο Αρχηγός του 
ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Καμπάς, ο Πρέσβης 
της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα Κυριάκος 
Κενεβέζος, βουλευτές, τοπικοί άρχοντες, εκπρόσω-
ποι του κλήρου και πλήθος κόσμου. 

Όπως κάθε χρόνο, ξεχώρισε η συμμετοχή Έφε-
δρων Καταδρομέων από την Κύπρο, μέλη του 
ΠΣΕΚ και μέλη του ΕΣΕΚΑ από το Λονδίνο. 

Η τελετή έχει καθιερωθεί από τον ιδρυτή των ειδι-
κών δυνάμεων, υποστράτηγο Ανδρέα Καλλίνσκη 
και πραγματοποιείται κάθε χρόνο με μέριμνα της δι-
εύθυνσης ειδικών δυνάμεων του ΓΕΣ. 

Στο μεγαλοπρεπές μνημείο, είναι χαραγμένα όλα 
τα ονόματα των Καταδρομέων και Ιερολοχιτών που 
θυσιάστηκαν στις μάχες για την υπεράσπιση της 
πατρίδας, από την εποχή του Β’ Παγκοσμίου Πολέ-
μου μέχρι και την τουρκική εισβολή του 1974 στην 
Κύπρο. 

Σώτος Πολιτάκης 
Πρ. Συνδέσμου Εφ. Καταδρομέων Αγγλίας

ΕΛΛΑΔΑ - ΚΑΒΟΥΡΙ

Ετήσιο μνημόσυνο 
για τους πεσόντες 

Ιερολοχίτες και 
Καταδρομείς
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Πρέμιερ Λιγκ: Το πρόγραμμα 

της πρώτης αγωνιστικής 

Παρασκευή 9 Αυγούστου 

Λίβερπουλ – Νόριτς    10:00 

Σάββατο 10 Αυγούστου 

Μπόρνμουθ – Σέφιλντ Γιουν.    

17:00 

Μπέρνλι – Σαουθάμπτον    

17:00 

Κρίσταλ Πάλας – Εβερτον    

17:00 

Λέστερ – Γουλβς    17:00 

Γουότφορντ – Μπράιτον    

17:00 

Τότεναμ – Αστον Βίλα    19:30 

Κυριακή 11 Αυγούστου 

Νιουκάστλ – Αρσεναλ    16:00 

Μάντσεστερ Γιουν. – Τσέλσι    

18:30 

Σημαντικές ημερομηνίες 

* Το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – 

Λίβερπουλ θα διεξαχθεί στις 19 

Οκτωβρίου. Στο «Ανφιλντ» οι 

δύο ομάδες θα παίξουν στις 18 

Ιανουαρίου. 

* Η Λίβερπουλ θα υποδεχθεί τη 

Μάντσεστερ Σίτι στις 9 Νοεμ-

βρίου, ενώ το αντίστοιχο παι-

χνίδι στο «Ετιχαντ» θα γίνει στις 

4 Απριλίου. 

* Το λονδρέζικο Αρσεναλ – Τότε-

ναμ θα διεξαχθεί στις 31 Αυγού-

στου και στις 25 Απριλίου θα 

γίνει το Τότεναμ – Αρσεναλ. 

* Στις 17 Αυγούστου Μάντσε-

στερ Σίτι – Τότεναμ, ενώ το 

πρώτο ντέρμπι του Μάντσεστερ 

αργεί: στις 7 Δεκεμβρίου το Σίτι 

– Γιουνάιτεντ, ενώ μία εβδομάδα 

αργότερα (14/12) είναι το Αρσε-

ναλ – Σίτι. Στις 7 Μαρτίου το Γι-

ουνάιτεντ – Σίτι. 

* Η σεζόν ολοκληρώνεται στις 17 

Μαΐου. 

* Επειδή πολλά αναφορικά με 

τον τίτλο μπορεί να κριθούν τε-

λευταίες αγωνιστικές, η Λίβερ-

πουλ δείχνει να έχει το χειρότερο 

πρόγραμμα στο τέλος: Νιου-

κάστλ – Λίβερπουλ τελευταία 

αγωνιστική (17/05), Λίβερπουλ – 

Τσέλσι προτελευταία (09/05), 

Αρσεναλ – Λίβερπουλ τρεις πριν 

από το τέλος (02/05), ενώ υπάρ-

χει και το Σίτι – Λίβερπουλ στις 4 

Απριλίου. 

* Υπενθυμίζουμε ότι για πρώτη 

φορά στην ιστορία φέτος θα 

υπάρξει χειμερινή διακοπή στην 

Πρέμιερ Λιγκ (για δύο εβδομά-

δες) τον Φεβρουάριο. 

* Από φέτος θα γίνεται χρήση 

του VAR σε όλα τα παιχνίδια της 

Πρέμιερ Λιγκ.

Στοίχημα όχι μόνο για την 

Τσέλσι, αλλά για τους Άγ-

γλους προπονητές ο Λάμπαρντ 

Αφού ο Μαουρίτσιο Σάρι 

έγινε ο πρώτος προπονητής 

της εποχής Ρομάν Αμπράμο-

βιτς που φεύγει χωρίς να έχει 

απολυθεί από το «Στάμφορντ 

Μπριτζ», ήρθε η ώρα να αναλά-

βει ένας Άγγλος προπονητής 

την Τσέλσι, μετά από 23 ολό-

κληρα χρόνια...   

Η τελευταία φορά που κά-

ποιος από το Νησί κάθισε στον 

πάγκο των «μπλε» ήταν ο 

Γκλεν Χοντλ, πριν αναλάβει την 

εθνική Αγγλίας το 1996. 

Το μόνο σίγουρο είναι πως 

και φέτος θα απολαύσουμε μια 

φοβερή σεζόν! 

Από τότε και μετά, με τον 

Γκούλιτ να τον διαδέχεται, οι 

επιλογές ήταν πάντοτε ξένοι 

προπονητές. 

Τα χρήματα που εισέπραξε η 

Τσέλσι από τη Γιουβέντους για 

ν' αφήσει ελεύθερο τον Σάρι, 

όπως όλα δείχνουν, πάνε προς 

τη Ντέρμπι Κάουντι, προκειμέ-

νου να ελευθερωθεί από το 

συμβόλαιό του ο κορυφαίος πο-

δοσφαιριστής που φόρεσε ποτέ 

τη φανέλα των «μπλε». Ο 

Φρανκ Λάμπαρντ. 

Ο πρώτος σκόρερ στην ιστο-

ρία του συλλόγου, δεν θα έχει 

εύκολο έργο, αφού, επιστρέφει 

στην ομάδα με την οποία συνέ-

δεσε το όνομά του υπογράφο-

ντας τέτοιες μέρες από τη 

Γουέστ Χαμ το 2001, με δεδο-

μένο πως η σύντομη παρουσία 

του στον πάγκο της Ντέρμπι 

δεν αρκεί να τον προετοιμάσει 

για το τι θα αντιμετωπίσει στο 

Στάμφορντ Μπριτζ. 

Και βέβαια, υπάρχουν πάντα 

μεγάλες απαιτήσεις σε αυτό τον 

σύλλογο. Ο Λάμπαρντ, έζησε 

όλα αυτά τα χρόνια με τις απαι-

τήσεις που έχει η Τσέλσι της 

μετά Αμπράμοβιτς περιόδου, 

ωστόσο, η απαγόρευση μετα-

γραφών θα είναι το σημαντικό-

τερο πρόβλημά του και 

ταυτόχρονα, ίσως η σωτηρία 

του! 

Θα του δοθεί χρόνος να δου-

λέψει με νέα παιδιά, αφού η 

Τσέλσι έχει και ικανότατους παί-

κτες τώρα στο ρόστερ αλλά και 

αρκετούς δανεικούς δεξιά κι 

αριστερά. Επίσης, πιθανώς 

λόγω του παρελθόντος του με 

τη μπλε φανέλα, να υπάρξει 

προς το πρόσωπό του μεγαλύ-

τερη ανοχή και υπομονή. Όλα 

αυτά, δεν αλλάζουν το γεγονός 

πως θα είναι η πιο δύσκολη 

χρονιά που θα έχει βιώσει η 

Τσέλσι από το 2000 και μετά. 

Έτσι κι αλλιώς και μόνο η 

φυγή του Αζάρ θα ανάγκαζε την 

ομάδα να αλλάξει πλεύση για τη 

νέα σεζόν, αλλά το να μη μπο-

ρείς να κάνεις και μεταγραφές, 

δεν βοηθάει την κατάσταση. 

Τουλάχιστον, έχει ήδη προσθέ-

σει με την άφιξη του Πούλισιτς, 

έναν πάρα πολύ καλό παίκτη, 

αλλά αυτό που θα χρειαστεί να 

κάνει πρώτα απ' όλα ο Λά-

μπαρντ, είναι να βρει ταυτότητα 

η ομάδα. 

Στο στυλ παιχνιδιού που θέ-

λεις να επιβάλλεις στο ξεκίνημα 

της σεζόν, ο Σάρι δεν έπιασε και 

αργά ή γρήγορα η ομάδα γύ-

ρισε σε πιο πεπατημένες λύσεις 

που της έσωσαν τη χρονιά με 

την κατάκτηση του Europa 

League και με την επιστροφή 

στην πρώτη τριάδα του πρωτα-

θλήματος, εξασφαλίζοντας πάλι 

την παρουσία στο Champions 

League. 

Θα έχει πολύ μεγάλο ενδια-

φέρον αυτό το πείραμα γιατί 

περί πειράματος πρόκειται. Θα 

δοθούν τα κλειδιά του μαγαζιού 

σε έναν άπειρο τεχνικό με μόνο 

όπλο την αγωνιστική του κλη-

ρονομιά! 

Ταυτόχρονα, όμως, είναι ένα 

μεγάλο στοίχημα και για όλους 

τους νέους Άγγλους προπονη-

τές που αποτελούν είδος προς 

εξαφάνιση στο Νησί... 

• Χρήστος Σωτηρακόπουλος 
από ιστοσελίδα England 365

Στοίχημα ο Λάμπαρντ Καυτές αγωνιστικές 

στην Premier League
Την περίπτωση του Θωμά 

Στρακόσια παρακολουθούν 

οι Τότεναμ και Άρσεναλ σύμ-

φωνα με δημοσίευμα της ιταλι-

κής «Gazzetta dello Sport». 

 Ο 24χρονος τερματοφύλα-

κας προέρχεται από «γεμάτη» 

σεζόν με τα χρώματα της Λά-

τσιο, καταγράφοντας 44 συμμε-

τοχές σε Serie A’ (35), Coppa 

Italia (5) και Europa League (4). 

Οι ομάδες του Λονδίνου πα-

ρακολουθούν την περίπτωσή 

του ενώ τα «σπιρούνια» δεί-

χνουν να ετοιμάζουν επίσημη 

προσφορά που θα κυμανθεί 

στα 25 εκατομμύρια ευρώ. 

Σημειώνεται πως ο Αλβανός 

διεθνής μετρά ήδη 8 παραστά-

σεις με το αντιπροσωπευτικό 

συγκρότημα της πατρίδας του 

ενώ για όσους αγνοούν την πα-

ρακάτω πληροφορία, πρόκειται 

για τον υιό του Φώτη Στρακό-

σια, ο οποίος σημείωσε αξιό-

λογη καριέρα στα ελληνικά γή-

πεδα τιμώντας από το 1991 

έως το 2005 τις φανέλες των 

ΠΑΣ Γιάννινα, Εθνικού Πει-

ραιώς, Ολυμπιακού, Πανιω-

νίου, Ιωνικού, Καλλιθέας, 

Εθνικού Αστέρα και Προοδευτι-

κής. 

Ο Στρακόσια στο στόχαστρο 

των Τότεναμ και Άρσεναλ...

Η «καυτή» εισβολέας του 

Champions League βάζει 

νέους στόχους στην… καριέρα 

της    

Η Κίνσεϊ Βολάνσκι αποκά-

λυψε πότε θα ολοκληρώσει 

την… καριέρα της, υποσχέθηκε 

νέες εκπλήξεις και μίλησε για 

τους παίκτες που επικοινώνη-

σαν μαζί της. 

Ο τελικός του Champions 

League μεταξύ της Λίβερπουλ 

και της Τότεναμ μπορεί να μην 

διεκδικεί δάφνες ποιότητας, 

ωστόσο υπάρχει μία παρουσία 

που δύσκολα θα ξεχάσουμε.  

Ο λόγος φυσικά δεν γίνεται 

για κάποιον από τους ποδο-

σφαιριστές που αγωνίστηκαν, 

αλλά για την sexy εισβολέα της 

Μαδρίτης που εδώ και δύο 

εβδομάδες αποτελεί την μεγα-

λύτερη ανδρική φαντασίωση.  

Η Κίνσεϊ Βολάνσκι λοιπόν 

παραχώρησε συνέντευξη στην 

Sun όπου αποκάλυψε τα σχέ-

διά της για το μέλλον.  

«Θέλω μέχρι τα 30 να έχω 

κάνει πολλά χρήματα έτσι ώστε 

να μπορέσω να αποσυρθώ και 

να μην χρειάζεται να δουλεύω. 

Η εισβολή στον τελικό του 

Champions League είναι κάτι 

που θα με βοηθήσει σε αυτό», 

είπε αρχικά. 

Η «καυτή» εισβολέας 

του Champions League

Πρώτος και με διαφορά σε 

αποτελεσματικότητα σε μί-

νιμουμ αριθμό εφτά αναμετρή-

σεων στην Πρέμιερ Λιγκ είναι ο 

Ζοσέ Μουρίνιο.    

Ο Πορτογάλος προπονητής, 

όπως δείχνουν τα στατιστικά, 

αποτελεί...«μανούλα» στο ξεκί-

νημα του αγγλικού πρωταθλή-

ματος, έχοντας το μεγαλύτερο 

ποσοστό σε επιτυχία στις επτά 

πρώτες αγωνιστικές.   

Με αφορμή την ανακοίνωση 

του προγράμματος για την 

αγωνιστική περίοδο 2019-

2020, επανήλθαν στην επιφά-

νεια τα στοιχεία που 

φανερώνουν ότι άλλοτε τεχνι-

κός της Τσέλσι και της Μάντσε-

στερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται με το 

εκκωφαντικό 90% στην 1η θέση 

της κατάταξης των προπονη-

τών, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει 

την Πρέμιερ Λιγκ με θετικό απο-

λογισμό. 

Μάλιστα, ξεπερνά κατά πολύ 

τον δεύτερο στην σειρά Σερ 

Άλεξ Φέργκιουσον, ο οποίος 

έχει ποσοστό 61,9%. 

Επίσης, την «τετράδα» συ-

μπληρώνουν οι Σαμ Άλαρνταϊς 

και Αρσέν Βενγκέρ , οι οποίοι 

πορεύονται στην 3η και 4η 

θέση αντίστοιχα, με τον «Big 

Sam» να έχει 58.3% και τον 

πρώην προπονητή της Άρσε-

ναλ 57.1%. 

«Μαέστρος» στο ξεκίνημα του 

πρωταθλήματος ο Μουρίνιο 

Η Τσέλσι ανακοίνωσε το φι-

νάλε της συνεργασίας της 

με τον Μαουρίτσιο Σάρι έπειτα 

από μόλις έναν χρόνο κοινής 

διαδρομής και η Γιουβέντους τον 

ανακοίνωσε αμέσως για τα επό-

μενα τρία χρόνια!   

Κατακτώντας τον πρώτο τίτλο 

της προπονητικής του καριέρας 

με το Europa League της σεζόν 

2018-2019, φτάνοντας με την 

ομάδα στον τελικό του League 

Cup και τερματίζοντας στην 3η 

θέση της Premier League, ο Μα-

ουρίτσιο Σάρι έκλεισε πολύ σύ-

ντομα τον κύκλο της παρουσίας 

του στο αγγλικό ποδόσφαιρο.   

Έχοντας εκφράσει ανοιχτά την 

επιθυμία του να επιστρέψει στην 

πατρίδα του, όπως ανέφερε στην 

επίσημη ανακοίνωση του «διαζυ-

γίου» η Μαρίνα Γκρανόβσκαϊα 

από πλευράς Τσέλσι, ο Ιταλός 

κόουτς πήρε την απόφαση να 

επαναπατριστεί, έχοντας και την 

πρόταση της Γιουβέντους.  

Οι «μπιανκονέρι» τα βρήκαν 

με τους «μπλε» στο ποσό της 

αποζημίωσης και μόλις ανακοι-

νώθηκε το τέλος του Σάρι από 

τους Λονδρέζους, έγινε επίσημη 

και η έναρξη της συνεργασίας 

του με τον σύλλογο από το Το-

ρίνο για τα επόμενα τρία χρόνια. 

Τέλος ο Σάρι για Τσέλσι 

πηγαίνει στη Γιουβέντους

Τιμή πώλησης στις 30 εκατομμύρια λίρες έχει ορίσει η Άρσεναλ για τον Μεσούτ Οζίλ...  

Ο 30χρονος οργανωτής δεν έχει ικανοποιήσει τον Ουνάι Έμερι μετά τον πρώτο χρόνο της 

συνύπαρξής τους στο Λονδίνο, με αποτέλεσμα ο Ισπανός κόουτς να εισηγηθεί στη διοίκηση των 

«κανονιέρηδων» την αποχώρησή του κατά τη διάρκεια του τρέχοντος καλοκαιριού.  

Το γεγονός ότι καμία ομάδα δεν έχει δείξει έως στιγμής ιδιαίτερη θέρμη για την απόκτησή του 

σχετίζεται περισσότερο με το υψηλό του κασέ, το οποίο κυμαίνεται στις 350 χιλιάδες λίρες ανά 

εβδομάδα ενώ το συμβόλαιο ανάμεσα στις δύο πλευρές εκπνέει στις 30 Ιουνίου του 2021. 

Στο... σφυρί ο Οζίλ!
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Συνάντηση γνωριμίας νέων 

και παλιών ποδοσφαιριστών 

έγινε στο γήπεδο του Haringey 

Borough το βράδυ της Δευτέ-

ρας. 

Ο Πρόεδρος του Haringey 

Borough Άκης Αχιλλέως και ο 

προπονητής του συλλόγου Tom 

Loizou καλωσόρισαν τους παί-

κτες σε μια πολύ φιλική συνά-

ντηση που συνοδευόταν και με 

σουβλάκια που ετοίμασαν ο 

Χάρης Χρίστου και Άκης Κυριά-

κου. 

Ο Πρόεδρος Άκης Αχιλλέως 

αφού χαιρέτισε τόσο τους νέους 

ποδοσφαιριστές όσο και τους 

παλαιότερους, υποσχέθηκε ότι 

η χρονιά αυτή θα είναι εξίσου 

καλή όπως η προηγούμενη και 

ακόμη καλύτερη, κάλεσε όλους 

να δείξουν εμπιστοσύνη στο 

σωματείο και να αγωνισθούν με 

πάθος αποδεικνύοντας την αξία 

τους. 

Θα είμαστε στο πλευρό σας, 

τόνισε ο Πρόεδρος, σε ό,τι χρει-

αστείτε.

Συνάντηση γνωριμίας στο Haringey Borough

Ο Chairman Άκης Αχιλλέως με τον προποντή Tom Loizou

Οι υπεύθυνοι της «φουκούς» Χάρης και Άκης

Μιλώντας στο Πανεπιστήμιο 

της Οξφόρδης, ο Αλεξά-

ντερ Τσέφεριν, επιτέθηκε στις 

αγγλικές ομάδες για τη στάση 

τους απέναντι στην Ομοσπον-

δία, με αφορμή τον τελικό του 

Europa League στο Μπακού.    

Έντονη δυσαρέσκεια προκά-

λεσε τόσο στην Άρσεναλ, όσο 

και στην Τσέλσι, η διεξαγωγή 

του τελικού του Europa League 

στο Μπακού. Η απόσταση από 

την Ευρώπη, το κόστος του τα-

ξιδιού, αλλά και η ώρα διεξαγω-

γής του τελικού, δυσαρέστησαν 

τους Άγγλους που τα έβαλαν με 

την UEFA.  

Ο πρόεδρος της Ομοσπον-

δίας, Αλεξάντερ Τσέφεριν, μιλώ-

ντας στην Οξφόρδη, επιτέθηκε 

με τη σειρά του στους αγγλι-

κούς συλλόγους για τη στάση 

που κρατούν, τονίζοντας ότι δεν 

βοηθούν με τον τρόπο τους το 

ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.  

«Με υποστήριξε το 75% των 

Ομοσπονδιών και η Αγγλία 

ήταν απέναντι μου στηρίζοντας 

τον αντίπαλο μου. Όποτε 

έχουμε αγγλικούς συλλόγους 

έχουμε καταγγελίες. Αυτό είναι 

τρελό. Δεν βοηθάτε τους εαυ-

τούς σας, αλλά ούτε και το ευ-

ρωπαϊκό ποδόσφαιρο με αυτό. 

Αποφασίσαμε να παίξουμε στο 

Μπακού σε ένα γήπεδο μεγαλύ-

τερο από 70.000 θέσεις. Στην 

Αγγλία υπάρχει ένα μόλις μεγα-

λύτερο από αυτό. Διαμαρτυρή-

θηκαν για την ώρα διεξαγωγής. 

Αν το παιχνίδι γινόταν στο Λον-

δίνο και έπαιζαν ομάδες του 

Αζερμπαϊτζάν δεν θα διαμαρτύ-

ρονταν για κάτι τέτοιο» ανέφερε 

ο πρόεδρος της ευρωπαϊκής 

ομοσπονδίας. 

Επίθεση στις αγγλικές ομάδες

Σε σοκ το αγγλικό ποδό-

σφαιρο με τον 49χρονο 

προπονητή της Λέιτον Όριεντ, 

Τζάστιν Έντινμπουργκ, ν' αφή-

νει την τελευταία του πνοή, έχο-

ντας προδοθεί από την καρδιά 

του!   

Ο αδικοχαμένος κόουτς, είχε 

διακομιστεί στο νοσοκομείο την  

προπερασμένη Δευτέρα έπειτα 

από καρδιακό επεισόδιο που 

υπέστη και το βράδυ του Σαβ-

βάτου «έσβησε», σε ηλικία 

μόλις 49 ετών... 

Πριν από λίγο καιρό είχε κα-

ταφέρει να οδηγήσει τη Λέιτον 

Όριεντ πίσω στις επαγγελματι-

κές κατηγορίες του αγγλικού 

ποδοσφαίρου, όμως, δεν πρό-

λαβε να ζήσει και να γευτεί τους 

καρπούς της δουλειάς του... 

Στην ποδοσφαιρική του κα-

ριέρα, αγωνιζόμενος ως φουλ 

μπακ, έγινε επαγγελματίας στη 

Σάουθεντ και έπειτα πέρασε 10 

χρόνια στην Τότεναμ, με την 

οποία κατέκτησε το Κύπελλο το 

1991 και το Λιγκ Καπ το 1999.  

Όταν αποφάσισε ν' ασχολη-

θεί με την προπονητική, έκανε 

το ξεκίνημα στη Νιούπορτ 

Κάουντι, την οποία και οδήγησε 

στη LeagueTwo το 2013, ενώ, 

είχε δώσει το «παρών» και στον 

τελικό του FA Trophy.  

Για κάτι λιγότερο από δύο 

χρόνια δούλεψε και στη Τζίλιγ-

χαμ, προτού περάσει και από 

τη Νορθάμπτον για εννέα μήνες 

το 2017. Στη Λέιτον Όριεντ βρι-

σκόταν από τον Νοέμβρη του 

2017 και μέτρησε 45 νίκες σε 82 

ματς, πανηγυρίζοντας φέτος τη 

μεγάλη επιστροφή στη Football 

League.

«Έσβησε» στα 49 του ο προπονητής της 

Λέιτον Όριεντ, Τζάστιν Έντινμπουργκ! 

Δύο χρόνια στον πάγκο της 

Νέας Σαλαμίνας θα συ-

μπληρώσει τον προσεχή Οκτώ-

βριο ο Σάββας Πουρσαϊτίδης. 

Αυτή είναι και η δεύτερη του 

φορά που καλείται να προγραμ-

ματίσει τους «ερυθρόλευκους» 

ενόψει της καλοκαιρινής προ-

ετοιμασίας, καθώς προηγήθηκε 

το περασμένο καλοκαίρι η παρ-

θενική του παρουσία σε μετα-

γραφικό σχεδιασμό στο 

Μενεού. 

Δίπλα του έχει ξανά πολύ 

αξιόλογους συνεργάτες με τον 

πιο στενό του να ακουέι στο 

όνομα, Κωνσταντίνος Μηνά. Οι 

δύο τους κατάφεραν στους 

πρώτους μήνες συνεργασίας 

του να κρατήσουν την ομάδα 

στα «σαλόνια» της Α’ Κατηγο-

ρίας και ακολούθως να την ανε-

βάσουν στη σεζόν 2018-19 

αγωνιστικό επίπεδο. Επιστέγα-

σμα της όλης δουλειάς η πα-

ρουσία της Νέας Σαλαμίνας 

στην πρώτη εξάδα. 

Πλέον, το μεγάλο στοίχημα 

για τον κυπροποιημένο Ελλα-

δίτη τεχνικό είναι η Νέα Σαλα-

μίνα να διατηρήσει τη συνοχή 

της και να βρεθεί ξανά στο 

γκρουπ των μεγάλων κατά τη 

σεζόν 2019-20. 

Δύο χρόνια επιτυχίας

Η επιστροφή του Τέρι, η τακουνιά του 

Ρομπέρτο Κάρλος και το γκολ του Μπολτ!  

Η Μεικτή Κόσμου πήρε τη 

νίκη απέναντι στους Άγ-

γλους στο ετήσιο φιλανθρω-

πικό παιχνίδι SoccerAid στο 

«Στάμφορντ Μπριτζ», τη νύχτα 

που ο Τζον Τέρι επέστρεψε 

στο γήπεδο που αγαπήθηκε 

όσο λίγοι, με τον Ρομπέρτο 

Κάρλος να μαγεύει παρά το γε-

γονός πως... πλησιάζει στα 50 

και ο Μπολτ «ρεζίλεψε» τον 

Τζέιμι Κάραγκερ.    

Ο Ντιντιέ Ντρογκμπά, ο 

Εσιέν, ο Γιουσέιν Μπολτ, ο Ρο-

μπέρτο Κάρλος, ο Μπίλι Γουίν-

γκροουβ (από τους δημοφιλείς 

F2F), ο Ρόμπι Κιν και ο... Πιρς 

Μόργκαν κατέκτησαν τον τίτλο 

του SoccerAid, το βράδυ της 

Κυριακής στο γήπεδο της 

Τσέλσι, στο παιχνίδι – γιορτή 

που διεξάγεται για την ενί-

σχυση της Unicef.  

Το παιχνίδι οδηγήθηκε στα 

πέναλτι έπειτα από ισόπαλο 2-

2 και η Μεικτή Κόσμου επικρά-

τησε 3-1 από την άσπρη 

βούλα για να πάρει τη νίκη. 

Μέχρι το φινάλε της αναμέτρη-

σης, είχαν συγκεντρωθεί 7 

εκατομμύρια λίρες για τη 

Unicef! 

Ο Τζον Τέρι επέστρεψε στο 

«Στάμφορντ Μπριτζ» για 

πρώτη φορά από το 2017 όταν 

και αποχώρησε από την αγα-

πημένη του Τσέλσι για να παί-

ξει έναν χρόνο στην Άστον 

Βίλα προτού αποσυρθεί και 

αναλάβει πλέον βοηθός προ-

πονητή στους «χωριάτες». 

Μάλιστα, ο Άγγλος αντιμετώ-

πισε τον Ντρογκμπά καθώς 

έπρεπε να παίξουν ως αντίπα-

λοι, ενώ, είχε και μια... κακή 

στιγμή, όταν ο Κεμ Σέτιναϊ, 

γνωστός από το Love Island 

της Βρετανίας, τον έκανε να 

ψάχνεται με ντρίμπλα που επι-

χείρησε!  

Ο Γιουσέιν Μπολτ, που έχει 

να λέει ότι για λίγο καιρό 

υπήρξε ποδοσφαιριστής, σκό-

ραρε με αριστερό πλασέ, έχο-

ντας προηγουμένως αναγκά - 

σει τον Τζέιμι Κάραγκερ να 

κάνει τεράστια γκάφα! 

 

 Συνελήφθη 

ο Μισέλ Πλατινί! 

Στο πλαίσιο της έρευνας που 

πραγματοποιείται για το ορθόν 

ή μη της ανάθεσης του Παγκο-

σμίου Κυπέλλου του 2022 στο 

Κατάρ συνελήφθη το πρωί της 

Δευτέρας (18/6) ο Μισέλ Πλα-

τινί.  

Ο πρώην πρόεδρος της 

UEFA αντιμετωπίζει σοβαρές 

κατηγορίες περί διαφθοράς και 

δωροδοκίας διότι αποτελεί αντι-

κείμενο εξέτασης το αν η συγκε-

κριμένη απόφαση πάρθηκε 

εντός των προβλεπόμενων νο-

μικών πλαισίων. 

Η ανάθεση στο Κατάρ έχει ξε-

σηκώσει θύελλα αντιδράσεων 

σχετικά με το αν η χώρα της 

Μέσης Ανατολής πληρούσε τα 

κριτήρια ανάληψης καθηκόντων 

διεξαγωγής του Μουντιάλ. 

Ο παλαίμαχος Γάλλος ποδο-

σφαιριστής τελεί υπό κράτηση 

από την Αστυνομία της Ναντέρ, 

η οποία αποτελεί δυτικό προ-

άστιο του Παρισιού και μένει να 

δούμε ποια θα είναι η αντί-

δραση του ανθρώπου που ηγή-

θηκε της Ένωσης Ευρωπαϊκών 

Ποδοσφαιρικών Ομοσπονδιών 

από το 2007 έως και το 2016, 

όταν και του επιβλήθηκε τρί-

μηνη απαγόρευση ενασχόλη-

σης με το ποδόσφαιρο για μίζα 

που εισέπραξε από τον Σεπ 

Μπλάτερ ώστε να αποσύρει την 

υποψηφιότητά του σε παλαι-

ότερες εκλογές για ανάδειξη 



Παροικιακές Εκδηλώσεις Γωνιά Παροικιακής ποίησης 

Κάθε Δευτέρα 

Λειτουργεί Θεατρικό Εργαστήρι της ΚΕΑ στην Κυπριακή Αδελφό-

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

7.30μμ για παιδιά όλων των ηλικιών. Τα μαθήματα παραδίδονται 

στα ελληνικά από προσοντούχους δασκάλους. 

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

της Δευτέρας στο Community Centre, 311 Fore Street, Edmonton 

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

020 8804 5973. 

• Κάθε Δευτέρα μέχρι Πέμπτη 

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

Grove N22 5HJ) λειτουργεί υπηρεσία συμβουλών και πληροφο-

ριών για κοινωνικά επιδόματα. Αποτείνεστε στον Άντη Ευσταθίου, 

τηλ. 020 8881 2329 για ραντεβού. 

Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 

• Στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, Earlham Grove, London N22 

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

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

www.aceman.co.uk 

Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 

• Όσοι επιθυμούν να παρακολουθούν μαθήματα Judo, μπορούν 

να αποταθούν στο Judo Training Sobell Club in Finsbury Park, 

Δευτέρα ή Τετάρτη. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε: 

www.sobelijudoclub.com 

Κάθε Τρίτη 

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

τραγουδά χωρίς μουσική και διευθύνεται από την Κάλια Παχλιτζα-

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

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

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

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

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

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

Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 

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

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

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

μετοχή: 07885 680 033. 

Κάθε Τετάρτη 

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

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

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

020 8443 1843 / 020 8804 5973. 

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

με πρωταγωνιστές τους Κυπρίους Jamie και Natasha Demetriou 

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

γωγός ο John Petrie και σκηνοθέτης ο Α. Gaynord. 

Κάθε Παρασκευή 

• Ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος Α. Σάββα είναι διαθέσιμος για 

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

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

EN1 3XF). Τηλέφωνο: 07943 698 925. 

Κάθε 1η και 3η Τετάρτη του μήνα 

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

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

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

3.30μμ. Πληροφορίες: 07973 895 657. 

Κάθε τελευταία Τετάρτη του μήνα 

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

πινα πόδια όλων των ηλικιών στο Κοινοτικό Κέντρο, Wood Green 

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

στάλλα, διευθύντρια του Κυπριακού Κοινοτικού Κέντρου.

Κάθε δεύτερη Πέμπτη του μήνα 

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

βούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Γονέων. - Τηλέφωνο 020 8889 

1872. 

ΙΟΥΝΙΟΣ 

20 Ιουνίου (Πέμπτη) 

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

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

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

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

• Κυπριακή Βραδιά εις μνήμη του Χρίστου Λαζαρή, στο Brunswick 

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

10μμ. Είσοδος δωρεάν. Συμμετέχουν πολλοί καλλιτέχνες. 

23 Ιουνίου (Κυριακή) 

• Ο Σύνδεσμος Αγίου Αμβροσίου οργανώνει τον Eτήσιο Xορό της 

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

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

• Ο ετήσιος Δείπνος Ένωσης Αποδήμων Μόρφου, 3.00μμ στο 

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

για παιδιά κάτω των 12 χρονών. Για περισσότερες πληροφορίες 

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

• Ο Σύνδεσμος των Ριζοκαρπασιτών οργανώνει εκδρομή στο πε-

ριθαλάσσιο Eastbourne. Καλούνται να συμμετάσχουν αθρόα τα 

μέλη μας. Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων τηλ. κ. Γιάννη 

Χρονία τηλ. 01727 568 779. 

• Στο Ελληνικό Κέντρο, Paddington Street, London W2 δίδεται παρά-

σταση «Καραγκιόζη», από τον έμπειρο παίκτη Θοδωρή Κωστιδάκι, 

στις 1 - 3μμ. Εισιτήρια £15 για παιδιά άνω των 3 ετών και για ενήλικες, 

και £54 για τετραμελείς οικογένειες. Τηλ. 020 7487 5060 / eventbrite. 

24 Ιουνίου (Δευτέρα) 

• Η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Εφέδρων Καταδρομέων Αγ-

γλίας στην Κυπριακή Αδελφότητα, Britannia Road, London N12 

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

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

26 Ιουνίου (Τετάρτη) 

• Οι «Πολιτιστικές Καρέκλες» οργανώνουν αφιέρωμα στο Γ. Ζα-

μπέτα στις 8.30μμ στο Green Note, 106 Parkway, London NW1 

7AN. Εισιτήρια £10 και £12. Συμμετέχουν ένας αριθμός γνωστών 

παροικιακών καλλιτεχνών. Για εισιτήρια www.ticket.web.uk 

30 Ιουνίου (Κυριακή) 

• Ο Σύνδεσμος Αχνιωτών Η.Β οργανώνει εκδρομή στο Margate, 

στις 8.30πμ. Εκκίνηση από τον Αστυνομικό Σταθμό απέναντι από 

το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Εισιτήριο £15.00. Για θέσεις τηλ. 

07956 219 946 / 020 8723 1925. 

ΙΟΥΛΙΟΣ 

7 Ιουλίου (Κυριακή) 

• Το Ελληνικό πανηγύρι στο Milton Keynes στο χώρο των Αγίων 

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

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

γλυκίσματα, εδέσματα, βιβλία και άλλα. 

14 Ιουλίου (Κυριακή) 

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

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

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

λωση συνδιοργανώνεται με την Επιτροπή Συγγενών Πεσόντων. 

15 Ιουλίου (Δευτέρα) 

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

μαύρη επέτειο του πραξικοπήματος και της τούρκικης εισβολής, 

στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, Earlham Grove, Wood Green, 

London N22 5HJ. Όλοι ευπρόσδεκτοι.

Antonis Antoniades
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Παλιο-ζωή παλιο-ντουνιά
Της Eύας Λυσάνδρου (Άγιος Ανδρόνικος)

Παλιο-ζωή, παλιο-ντουνιά και παλιο-κοινωνία 

περάσανε βάσανα πολλά και είναι αδικία. 

Τι αδικία είναι αυτή δεν μπόρω να εξηγήσω, 

ούτε να γράψω στο χαρτί, ούτε να σας μιλήσω. 

Μεγάλο δράμα είναι αυτό μα η ζωή αλλάζει 

βάστα καλά βρε άνθρωπε πόφευγε το μαράζι. 

Δύναμην να έχεις στη ζωή, είναι το μόνον πράγμα 

και η αλλαγήνα έρχεται χωρίς τα χτυποκάρδια. 

Στο ντουνιά δεν υπάρχει πλέον εμπιστοσύνη 

και ποτέ μη ζητάς για νάβρεις δικαιοσύνη, 

χάνεις τον καιρό σου και συγχύζεις το μυαλό σου. 

Αχ! παλιοζωή, παλιοντουνιά και παλιο-κοινωνία 

είναι η ζωή μας δύσκολη χάθηκεν η αξία. 

Αυτά είναι όλα και όπου θέλεις εσύ προχώρα. 

Και εύχομαι πάντα με υγείαν

Χωρίς σεφτά και διάολο, το δίδυμο ζευγάρι, 

δεν ξεφαντώνει ο χορός, αισθήματα και πειρασμός, 

κι ο χάρος όποιον πάρει! 

Είναι το λάδι της ζωής, γρανάτζια και το γράσο, 

βάση της διασκέδασης, η μηχανή κι η Όασις 

βαλβίδες και το πάσο! 

Το γλέντι φέρνει τη χαρά, και ο σεφτάς το πάθος, 

ο διάβολος την αγκαλιά, την ηδονή και τα φιλιά, 

κι ας λένε είναι λάθος! 

Μόνο με κέφια και κρασί, τες πίκρες μας ξεχνάμε, 

ο Βάκχος ξέρει τα γιατί, Διόνυσος το κάθε τι, 

θα ψιθυρίσουν, εις τ’ αυτί, τες ώρες που γλεντάμε! 

Το νέκταρ του σαν έπινε, με τις εννέα Μούσες, 

και τον Ορφέα μουσικό, νά ’μουν εκεί να τραγουδώ, 

τότες θα εννοούσες,..... 

γιατί ποθώ τόσο πολύ, και θέλω να γνωρίσω, 

αυτούς που εθεσπίσανε, νόμους μάς καθορίσανε, 

απλά να τους ρωτήσω! 

Πώς γίνεται στη Φυσική, ν’ αλλάξουν τους κανόνες, 

κι ύπουλα φόβο μάς πουλούν, με τρόμο, μπότα κυβερνούν, 

κρυφοί απατεώνες! 

Αυτά που δημιούργησε, Θεός με τη ΣΟΦΙΑ, 

μάς είναι απαραίτητα, ανθρώπινα αισθήματα, 

καμιά αμφιβολία! 

Γλέντησε φίλε τη ζωή, κι ο Ύψιστος κοιτάζει, 

Αυτός γνωρίζει τα σωστά, τη σκέψη μας και την καρδιά, 

κι ανάλογα μοιράζει! 

Μας έπλασε ελεύθερους, ζωή μας να χαρούμε, 

με μέτρο και με σεβασμό, για κάθε μέρα κι αγαθό, 

να τον ευχαριστούμε! 

Τίποτα άλλο δεν ζητά, άσε τες ιστορίες, 

όλα τα έπλασε ΑΥΤΟΣ, σεφτάς και διάολος παραγωγός, 

εσύ κι εγώ ηθοποιός, σ’ ατέλειωτες ταινίες!!!

Διάολος - Σεφτάς
Του Ειρήναρχου Στεφάνου
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Γεύση από Έρωτα (1966)  

ΠΕΜΠΤΗ 20 IOYNIOY  22:05 Αισθηματικό δράμα 

με τη Λίλιαν Μηνιάτη, Π. Αλεξάντερ κ.ά. Η Λένα 

μόλις έχει επιστρέψει 

οπό το γαμήλιο ταξίδι 

της στη Ρώμη. Η φίλη 

της Αλίκη της λέει ότι 

έχει επιστρέψει από 

την Αμερική ο παλιός 

της έρωτας, ο Πάνος. 

Επισκέπτεται το πατρικό της και μπαίνοντας στο 

δωμάτιο της, καθώς βλέπει τα πράγματα της απεί-

ραχτα, την πλημμυρίζουν οι αναμνήσεις...  

Παντρευτείτε Γιατί Χανόμαστε (1985)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 IOYNIOY  21:45 Κωμωδία με 

τους Β. Τσιβιλίκα, Μ. Θρασυβουλίδου κ.ά. Ένας 

ερωτιάρης βιβλιοπώλης, ο όποιος άλλαζε τις γυ-

ναίκες σαν τα πουκάμισα, βρήκε τον «μάστορά» 

του, στο πρόσωπο μιας όμορφης γυναίκας.  
Για μια Χούφτα Τουρίστες (1971)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 IOYNIOY  23:00 Κωμωδία με 

τους Α. Αλεξανδράκη, Κ. Παπανίκα, Σ. Μουστάκα 

κ.ά. Δυο χωριά σε ένα ελληνικό νησί ανταγωνίζονται 

σκληρά για το ποιο θα προσελκύσει τους περισσό-

τερους τουρίστες  

Ραντεβού στον Αέρα (1964)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 22 IOYNIOY  20:15 Μουσικοχορευτική 

ταινία με τους Κ. Βουτσά, Ρ. Βλαχοπούλου, Γ. Βο-

γιατζή, Μ. Καραγιάννη κ.ά. Η ζωή μιας ομάδας νέων 

που υπηρετούν στην αεροπορία και τα αισθηματικά 

τους μπλεξίματα, που ξεκινούν από την ομοιότητα 

μιας γυναίκας με μια διάσημη τραγουδίστρια...  

Οι Σκληρές της Πενιάς και του Ροκ (1986)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 22 IOYNIOY  21:40 Κωμωδία με την 

Νέλη Γκίνη, Ρένα Παγκράτη κ.ά. Δύο νυχτερινά κέ-

ντρα στην ίδια γειτονιά της Αθήνας, αντιμετωπίζουν 

με άνισα οικονομικά μέσα τον αγώνα της επιβίωσης. 

Το ένα παίζει Ελληνικά Ρεμπέτικα ενώ το άλλο παί-

ζει μοντέρνα ροκ μουσική.   

Μια Ρένα χωρίς Φρένα (1989)  

KYΡIAKH 23 IOYNIOY  20:40 Κωμωδία με τη Ρ. 

Βλαχοπούλου, Γ. Σίσκο κ.ά. Χορτάτη από λεφτά η 

πολυεκατομμυριούχος 

Ρένα προσβάλλεται από 

την νόσο των πλουσίων, 

την ανία. Στην προσπά-

θεια της να ξεφύγει από 

την μονοτονία της εύκο-

λης ζωής της, γνωρίζεται 

με μια συντροφιά περι-

θωριακών τύπων για να μπλέξουν όλοι μαζί σε μια 

σειρά από ξέφρενες και σπαρταριστές περιπέτειες.  

Γύφτικη Δυναστεία (1986)  

KYΡIAKH 23 IOYNIOY  22:05  Κωμωδία  με τους 

Μ. Μόσιο, Τ. Ψωμόπουλο κ.ά. Ο γύφτος Ταμτάκος, 

θέλοντας να αναβαθμίσει τη ζωή του και τη ζωή της 

οικογένειας του, αποφασίζει να αφήσει το τσαντίρι, 

να νοικιάσει σπίτι και να αστικοποιηθεί.  

Κάνε με Πρωθυπουργό (1965)  

ΔΕΥΤΕΡΑ 24 IOYNIOY  21:35 Πολιτική Σάτιρα της 

δεκαετίας το 60  με τους Γ. Πάντζα, Μ. Κουράκου, 

Δ. Παπαγιαννόπουλο, Δ. Νικολαΐδου και Ν. Τσαγα-

νέα. Σε μια εποχή που η Ελλάδα είχε τρεις διαφο-

ρετικούς πρωθυπουργούς μέσα σε ένα μήνα, είναι 

βγαλμένο το σκηνικό της ταινίας. Όλοι οι Έλληνες 

θέλουν να γίνουν Πρωθυπουργοί.  

Όμορφες Μέρες  (1970)  

ΤΡΙΤΗ 25 IOYNIOY  20:35 Μελόδραμα με τους Δ. 

Παπαγιαννόπουλο, Α. Λαδικού, Α. Αλεξανδράκη, Ε. 

Αννουσάκη. Μια μυστηριώ-

δης γυναίκα, η Τζόαν, φτάνει 

στην Πάτμο. Όλοι οι κάτοικοι 

του νησιού την υποδέχονται 

στο λιμάνι καθώς είναι η 

πρώτη ξένη που φτάνει τη 

νέα χρονιά. Στο χωριό, η Ερα-

σμία η κόρη της Πληβούρε-

νας αγαπάει τον Παναγή, τον 

γιο του Παντελάρα, ο οποίος όμως δεν τη ζητάει σε 

γάμο γιατί είναι φτωχή. Η Χριστίνα αγαπάει ένα τυ-

φλό που χρειάζεται χειρουργική επέμβαση αλλά 

δεν έχει τα χρήματα για αυτήν.  

Αν Ήμουν Πλούσιος (1972)  

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 IOYNIOY  20:40 Κωμωδία με τους 

Δ. Παπαγιαννόπουλο, Α. 

Τζανετάκο, Σ. Τζεβελέκο, 

Β. Βανίτα, Ντ. Γεωργίου, 

Β. Μόσιο. Το όνειρο του 

Μιχάλη είναι να γίνει κά-

ποτε πλούσιος. Μαζί με 

τον φίλο του και συνάδελφο στο γκαράζ Φίλιππο, 

θα ζήσουν ένα βράδυ τη μεγάλη ζωή, χρησιμοποι-

ώντας το αυτοκίνητο του πάμπλουτου επιχειρηματία 

Αριστείδη που λείπει στο εξωτερικό. Σε ένα κέντρο 

θα γνωρίσουν την κόρη του Αριστείδη και θα πα-

ρουσιαστούν ως επιχειρηματίες.

www.hellenictv.net 
t: 020 8292 7037
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ΠΕΜΠΤΗ 20 IOYNIOY  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:45 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Πολιτιστικό Ημερολόγιο: 

Γιάννενα 
22:05 Ελληνική Ταινία: Γεύση από 

Έρωτα  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 IOYNIOY  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:10 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 «Ομογένεια Εδώ Λονδίνο» 

με την Δήμητρα Νικητάκη. 
21:45 Ελληνική Ταινία: Παντρευτείτε  

Γιατί Χανόμαστε 
23:00 Ελληνική Ταινία: Για μια Χούφτα 

Τουρίστες  
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 IOYNIOY  
12:00 Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ 
14:00 Κύπριοι του Κόσμου 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 «Αύριο είναι Κυριακή» 

η Εκπομπή της Εκκλησίας με 
τον Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα 
Ιωσήφ Παλιούρα 

19:45 Με τον Φακό του Hellenic TV: 
Elena Papadopoulou 
Hellenic Centre-Contemporary 
Iconography 

20:15 Ελληνική Ταινία: Ραντεβού στον 
Αέρα 

21:40 Ελληνική Ταινία: Οι Σκληρές 
της Πενιάς και του Ροκ  

ΚΥΡΙΑΚΗ 23 IOYNIOY  
12:00 Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 «Διαλέγω Καριέρα» 

με την Ελευθερία Σωφρονίου 
20:30 «Πρόσωπα» 

με τον Βασίλη Παναγή 
20:40 Ελληνική Ταινία: Μια Ρένα 

χωρίς Φρένα 
22:05 Ελληνική Ταινία: Γύφτικη 

Δυναστεία   
ΔΕΥΤΕΡΑ 24 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: 
Κάνε με Πρωθυπουργό 

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

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

με τον Πρωτοπρεσβύτερο 
Ιωσήφ Παλιούρα 

20:35 Ελληνική Ταινία: Όμορφες 
Μέρες 

22:05 Με τον Φακό του Hellenic TV: 
Ελεύθερο Πανεπιστήμιο 
Εισηγήτρια: Αγγέλ Νικολάου - 
Κόνναρη 
Θέμα: Η Διαμόρφωση της 
Κυπριακής Διαλέκτου της 
Περιόδου της Λατινικής 
Κυριαρχίας (1191-1571)  

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 IOYNIOY  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:10 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 «Οι Ταινίες της Εβδομάδας» 

με τη Βασούλα Χριστοδούλου 
20:40 Ελληνική Ταινία: Αν Ήμουν 

Πλούσιος 
22:00 Με τον Φακό του Hellenic TV: 

Ετήσια Ιερατική Σύναξη του 
Κλήρου της Ιεράς Αρχιεπισκο-
πής Θυατείρων και Μ.Β.

ΠΕΜΠΤΗ 20/6 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη μέρα-κάθε μέρα 
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές  
14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα  
18.00 Ειδήσεις 
19.00 Πολιτιστικό Δελτίο 
19.05 Χάλκινα Χρόνια   
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/6 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη μέρα-κάθε μέρα 
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές  
14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα  
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια   
ΣΑΒΒΑΤΟ 22/6 
06.15 Βήματα στην άμμο (Ε)  
06.45 Καμώματα τζι Αρώματα (Ε) 
08.30 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
10.30 Road Trip (Ε) 
11.00 Φάκελοι Κύπρος (Ε) 
12.00 Ειδήσεις 
12.15 Προσωπογραφίες 
13.00 Πεταλούδα (Ε) 
14.00 Άκου να Δείς (E) 
15.00 ΑrtCafe  
16.00 Ειδήσεις 
16.20 Κυπριώτικο Σκετς «Ο Φταίχτης»  
16.50 Road Trip 
17.20 Πεταλούδα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Σάββατο κι Απόβραδο    
ΚΥΡΙΑΚΗ 23/6 
05.30 Θεία Λειτουργία  
08.10 Καμώματα τζι Αρώματα (Ε) 
09.10 Road Trip (Ε) 
09.40 Χωρίς Αποσκευές (Ε) 
10.10 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
10.30 EU4U (Ε) 
11.30 Αμύνεσθαι Περί Πάτρης  
12.00 Ειδήσεις 

12.15 Σάββατο κι Απόβραδο (Ε) 
13.45 Ποπ Κόρν (Ε) 
14.15 Τετ-Α-Τετ (Ε) 
15.30 Σπίτι στη Φύση 
16.00 Ειδήσεις 
16.15 Κυπριώτικο Σκετς «Ο Φταίχτης» 
16.50 Χωρίς Αποσκευές 
17.20 Πεταλούδα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Τετ Α Τετ  
ΔΕΥΤΕΡΑ 24/6 
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 25/6 
05.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη μέρα-κάθε μέρα 
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές  
14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα  
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια   
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/6 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη μέρα-κάθε μέρα 
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές  
14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα  
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χρονογράφημα 
19.15 Χάλκινα Χρόνια

ΠΕΜΠΤΗ 07:00 Λονδίνο Κα-
λημέρα με τον Άρη Δεμελτζή. 
10:00 Λίγο πριν το μεσημέρι με 
τη Σούλα Βιολάρη 12:00 Lunch 
time laika με τον Πιερή Πέτρου 
14:00 Λαϊκές Επιτυχίες με τον 
Τόνυ Νεοφύτου 16:00 Drive Time 
με τον Ανδρέα Μιχαηλίδη 19:00 
Ελληνικές Επιτυχίες 20:00 
Μουσικές Επιλογές με τον Τάσο 
Θρασυβούλου 22:00 Μουσικές 
Επιλογές με τον Κρις Θεοχάρους 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 00:00 ΡΙΚ 07:00 
Λονδίνο Καλημέρα με τον Άρη 
Δεμελτζή 10:00 Λίγο πριν το με-
σημέρι με την Κατερίνα Νεοκλέ-
ους 12:00 Χρυσές Επιτυχίες 
14:00 Party time με τη Βασούλα 
Χριστοδούλου 16:00 Drive Time 
Show με τον Ανδρέα Μιχαηλίδη 
18:00 Οne Man Show με τον Πα-
ναγιώτη Μπαλάλα 20:00 Μουσι-
κές Επιλογές με το Σπύρο Κούτη 
22:00 Μουσικές Επιλογές με τον 
Κρις Θεοχάρους ΣΑΒΒΑΤΟ 
00:00 LGR Juke Box 07:00 Σάβ-
βατο Πρωί με τον Βασίλη Πα-
ναγή 10:00 Μουσικές Επιλογές 
με τον Γιάννη Αγιασλάρη 12:00 
Σαββατοκύριακο με την Κατε-
ρίνα Μπαροτσάκη 14:00 Λαϊκό 
Απόγευμα με την Άντρια Γερολέ-
μου 16:00 Ελληνικές επιτυχίες 
με τον DJ Magis 18:00 Απογευ-
ματινές νότες 19:00 Record Col-
lection με τον Τάσο Αναστάση  
22:00 Greek Party με τον Τόνυ 
Νεοφύτου ΚΥΡΙΑΚΗ 01:00 
LGR Jukebox με τον DJ Valen-
tino 07:00 Καλημέρα Κυριακή με 
τη Σούλα Βιολάρη 10:00 Μια 
φορά και έναν καιρό 10:45 Θεία 
Λειτουργία 12:30 Μουσικές Επι-
λογές 13:00 Απόγευμα της Κυ-
ριακής με τον Γιάννη Ιωάννου 
16:00 Στις γειτονιές με την Κατε-
ρίνα Μπαροτσάκη 17:00 Ζήτω το 
Ελληνικό Τραγούδι με τον Μι-
χάλη Γερμανό 19:00 Τα τραγού-
δια της ψυχής με τον Φανή Πο- 
ταμίτη 21:00 Κυριακή βράδυ 
στον LGR ΔΕΥΤΕΡΑ 00:00 ΡΙΚ 
07:00 Λονδίνο Καλημέρα με τον 
Άρη Δεμελτζή 10:00 Λίγο πριν τη 
μια το μεσημέρι με τη Σούλα Βιο-
λάρη 12:00 Χρυσές επιτυχίες με 
τον Βασίλη Παναγή 14:00 Λαϊκές 
επιτυχίες με τον Πιερή Πέτρου. 
16:00 Drive Time με τον Τόνυ Νε-
οφύτου 19:00 Έλα πάμε με τον 
DJ Sooty 22:00 Δευτέρα βράδυ 
με τον Κρις Θεοχάρους ΤΡΙΤΗ 
00:00 ΡΙΚ 07:00 Λονδίνο Καλη-
μέρα με τον Άρη Δεμελτζή 10:00 
Λίγο πριν το μεσημέρι με τον 
Βασίλη Παναγή 12:00 Ελληνι-
κές Επιτυχίες με την Κατερίνα 
Μπαροτσάκη. 14:00 Λαϊκό κο-
μπολόι με τον Γιώργο Γρηγορίου 
16:00 Drive Time με τον Ανδρέα 
Μιχαηλίδη 19:00 General Affairs 
20:00 Young and connected 
scandalous με την Κατερίνα Νε-
οκλέους 22:00 Hellenic Show με 
τον DJ Avgoustinos ΤΕΤΑΡΤΗ 
00:00 ΡΙΚ 07:00 Λονδίνο Καλη-
μέρα με τον Άρη Δεμελτζή 10:00 
Λίγο πριν το μεσημέρι με τη 
Σούλα Βιολάρη 12:00 Χρυσές 
επιτυχίες με τον Βασίλη Παναγή 
14:00 Λαϊκές επιτυχίες με την 
Βασούλα Χριστοδούλου 16:00 
Drive Time με τον Πιερή Πέτρου 
19:00 The Family Law Show, ή 
την εκπομπή Talking Property 
20:00 Τετάρτη βράδυ με τον Κρις 
Θεοχάρους 22:00 Χαλαρά με 
Στυλ με τον Γιάννη Ιωάννου.
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T
he Presidential Palace 

said yesterday that a 

Turkish Cypriot move 

relating to the abandoned town 

of Varosha was unacceptable 

and only served to promote 

the island’s permanent        

partition. 

Undersecretary to the pres-

ident, Vasilis Palmas, said 

Tuesday’s announcement that 

properties inside the fenced-off 

town in Famagusta would be 

catalogued by Turkish Cypriots 

was “completely unacceptable”. 

On Tuesday, Turkish Cypriot 

‘foreign minister’ Kudret Ozersay 

said the administration would 

evaluate conditions for action in 

Varosha, currently under the 

control of the Turkish occupa-

tion forces. 

Reports said the Turkish 

Cypriots would coordinate their 

actions with Ankara and a team 

of experts will visit Varosha to 

make a list of movable and       

immovable properties in the town. 

Palmas said what Ozersay 

was doing had been proposed 

in 2014 ahead of a visit by US 

vice president Joe Biden. 

“We had come very close to 

an agreement for the creation 

of a joint committee of Greek 

and Turkish Cypriots as well as 

international experts on Fama-

gusta, an agreement that was 

scuppered by Ozersay at the 

last moment,” Palmas said.  

“It is a completely unacceptable 

approach, which essentially 

creates certain partitionist posi-

tions in the particular issue.” 

Palmas would not speculate 

on what the Turkish Cypriot 

endgame was, adding, however, 

that they never did anything 

without Ankara’s approval or 

guidance. 

“We are dealing with Turkey, 

which pulls the strings. I don’t 

think Mr. Ozersay took such an 

initiative; it was probably done 

with Turkey’s guidance.” 

Dubbed ghost town, Varosha 

was abandoned by its Greek 

Cypriot inhabitants in August 

1974, ahead of the Turkish 

army’s advance. It has remained 

closed ever since, apart from a 

couple of hotels in its northern 

side, which are used by the 

Turkish army. 

UN Security Council resolution 

550 called on Turkey to return 

the area under UN control and 

considers “attempts to settle 

any part of Varosha by people 

other than its inhabitants as 

inadmissible.” 

Main opposition AKEL leader 

said his party would not accept 

the town re-opening under 

Turkish Cypriot control. 

Andros Kyprianou said   

opening Varosha under Turkish 

Cypriot control was tantamount 

to establishing Cyprus’ permanent 

partition. “We will never accept 

such a thing, he said” 

The Turkish Cypriot side had 

made similar utterances in 2017 

– following the collapse of         

reunification talks – relating to 

the return of the Maronites to 

their villages in the north. So 

far, however, there has been no 

concrete progress. 

Maronites, whose ancestors 

migrated to Cyprus from present-

day Lebanon during the Middle 

Ages, lived in four villages before 

1974. Two of these villages, 

Ayia Marina and Asomatos, are 

under the control of the Turkish 

army and are totally off limits. 

There are some military lodge-

ments in Karpasha but the village 

is not under military control. 

The fourth Maronite village, 

Kormakitis has been open to its 

original residents to resettle 

since 2003. At the moment, a 

total of around 200 Maronites, 

mostly pensioners, live in        

Kormakitis and Karpasha.

C
hairman of Cyprus Hotels Association Haris Loizides, 

said on Tuesday that hotel bookings were 5% to 10% 

down according to the first data for 2019, pointing out 

the need for Cyprus to explore new markets that would          

contribute to the prolongation of the tourist season and the 

emergence of Cyprus as an all year-round destination. 

Loizides was speaking at the Annual General Assembly of the 

Association, held Tuesday in Nicosia in the presence of the          

President of the Republic Nicos Anastasiades, members of the 

Cabinet, party leaders and other officials. 

In his speech, the President pointed out that the ultimate target 

of the Government`s actions was to further upgrade the tourist       

product and to guarantee of sustainable development in the         

ever-growing competitive international environment, listing a series 

of actions and decisions of the Government in this direction. 

President Anastasiades noted that tourism is one of the basic    

pillars of economic growth with a significant contribution to GDP, 

referring to the record highs in arrivals and revenues of the last 

years. He talked about the "booming tourism sector" in Cyprus,      

noting that tourism has evolved into a highly competitive market 

that is moving at a rapid pace. 

He highlighted the promotion on behalf of the government of 

major infrastructure projects such as the casino resort and the        

marinas and expressed the hope that some of the licensed golf 

projects would begin to be implemented. 

He also pointed out that the Government was also promoting a 

major initiative, to modernize the regulatory framework of tourism 

in order to facilitate the licensing and operation of businesses active 

in the tourism sector, such as travel agents, restaurants and bars. 

He particularly referred to the regulation of Airbnb, so that there is 

control over both the quality of services offered and revenues. 

The President also referred to the new Deputy Ministry of         

Tourism, the creation of which, as he said, was an important and 

historic reform and noted that Deputy Minister of Tourism has         

submitted and implemented a significant number of policy propo-

sals through his presence in the Cabinet. 

On his part Chairman of Cyprus Hotels Association said that the 

target set for 2019 and 2020 was to stabilize bookings at the satis-

factory levels of 2018. As he said the facts that curbed the upward 

trend of the Cyprus tourism in 2018, were even more intense this year. 

"As a result, at the moment, there is a noticeable reduction by 

5% to 10% in the bookings, depending on the tourist area," Loizides 

said. In particular, he said that the international uncertainty around 

Brexit and the weakening of the exchange rate of the Russian        

currency against the euro were developments that affected Cyprus 

tourism to a large extent. 
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Turkish Cypriot Varosha 
move is unacceptable

Cyprus hoteliers 
say bookings 
down by 5-10%

Boris Johnson tops second round in Tory leadership vote
B

oris Johnson, the       

frontrunner to replace 

British Prime Minister 

Theresa May, won the most 

votes cast in the second round 

of voting for Conservative 

Party leader on Tuesday, with 

four other candidates also 

getting through. 

Johnson, a former London 

mayor and foreign minister,   

won 126 votes, with Foreign 

Secretary Jeremy Hunt in         

second place on 46 votes and 

environment minister Michael 

Gove third with 41 votes. 

The international development 

minister Rory Stewart was fourth 

on 37 votes and the interior   

minister Sajid Javid was fifth on 

33 votes. Former Brexit  minister 

Dominic Raab, was eliminated 

after he failed to receive the       

required minimum of 33 votes. 

Now the remaining candidates 

will face further votes to whittle 

down the contest to two, when 

Conservative members will       

decide who will become leader, 

and Britain’s next prime minister. 

The final pairing will then be 

put to the Conservative Party's 

160,000 members to decide a 

winner.



F
or the first time since the 

checkpoints opened in 

April 2003, the number of 

crossings by Greek Cypriots       

in 2019 surpassed those of 

Turkish Cypriots, according to 

forecasts. 

A survey by Politis newspaper 

using police statistics showed 

that so far this year there were 

1.9m crossings  excluding those 

at Pergamos and Strovilia 

which are run by the British 

bases – from the Greek Cypriot 

side until the end of May        

compared with 1.2m crossings 

from the north. 

There are six other crossing 

points spread across the 180km 

long buffer zone that divides the 

island. 

In the month of May there 

were 182,843 crossings by 

Greek Cypriots at the six       

crossings compared with only 

64,523 in the same month last 

year. The number of Turkish 

Cypriot crossings rose from 

87,648 in May 2018 to 103,500 

in the same month this year. 

April this year also showed 

huge strides in crossings from 

the south of the island. During 

that month in 2018, they num-

bered only 63,072 compared 

with 205,402 in April 2019,    

more than three times the 

number. 

When the checkpoints opened 

in April 2003 there were 1.12m 

crossings from the south of the 

island that month compared 

with 1.37m from the north. 

Since then, Turkish Cypriots 

have consistently shown a bigger 

number of crossings, peaking 

at 2.2m in 2005 but remaining 

steady around 800,000 to 

900,000 since. 

The lowest number of cross-

ings from both sides occurred 

in 2012 when there were only 

481,000 from south to north, 

and 850,000 from north to 

south. 

The movement of vehicles 

also showed a similar pattern. 

In 2015 some 177,654 vehicles 

passed through Greek Cypriot 

checkpoints heading north com-

pared with 419,288 so far this 

year. 

Turkish Cypriots crossing in 

cars numbered 196,228 in         

the first five months of 2019,           

putting them on track to main-

tain previous numbers for the 

whole year of between 300,000           

and 400,000 crossings by         

vehicles. 

The biggest factor cited for 

the huge influx from south to 

north was the devaluation of the 

Turkish lira, which prompted 

thousands of Greek Cypriots        

to cross in search of cheaper 

fuel, medicines and groceries 

over 2018 and 2019. Fuel is       

reportedly 40 cents cheaper per 

litre in the north. 

According to Politis, the 

numbers are also reflected in 

credit-card spending. 

While in 2017 Greek Cypriots 

spent some €9.4m in the north, 

in 2018 this figure, according to 

JCC data, rose to €15m. In 

January to May this year the    

figure has already reached 

€7.76m. 

In 2017 Turkish Cypriots 

spent almost €26m in the south 

of the island but since the fall   

of the lira, their spending has 

dropped, reaching only €6.5m 

in the first five months.
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Greek Cypriots using crossing points 
outnumber Turkish Cypriots

Help get Turkey's 

#HandsOffCyprus 

T
his July marks 45 years 

since Turkey illegally invaded 

and occupied over a third 

of Cyprus. You can help end         

45 years of pain by taking 30  

seconds to call on Turkey to       

take its #HandsOffCyprus via 

www.cypriotfederation.org.uk/MP 

Across the UK, people have 

been emailing their local MPs and 

urging them to demand that        

Turkey takes its hands off Cyprus. 

The #HandsOffCyprus campaign 

is in full swing and people have 

been emailing their MPs to              

condemn Turkey's illegal and       

aggressive actions in Cyprus'      

Exclusive Economic Zone (EEZ), 

as well as urging them to speak 

out against Turkey's unacceptable 

demands regarding a solution to 

the Cyprus issue, for example, 

on the issue of security and      

guarantees.  

In the latest round of negotia-

tions to reunify the island, Turkey 

insisted that it must have ‘the right 

to unilateral intervention' after a 

solution to the Cyprus issue. It also 

insisted on keeping its troops on 

the island. 

MPs from Aberdeen and all   

the way down to Plymouth have 

received emails about the latest 

developments in Cyprus. 

So far, over 46% of MPs (304 

MPs) have been contacted by 

their constituents about Cyprus 

and the National Federation of 

Cypriots in the UK would like to 

thank all those who have sup-

ported the campaign already.  

Many MPs are beginning to 

reply to the emails and people 

are sending the responses they 

have received from their MPs      

to the Federation; if you would 

like to do the same, please email: 

enquiries@cypriotfederation.org.uk  

The Federation has made it 

simple and easy to email your      

MP through its website: www.cyp-

riotfederation.org.uk/MP. The     

website will find your MP, their 

contact details and prepare a 

template email - it takes less than 

30 seconds and can make a big 

difference for Cyprus! Please 

share this message and ask 

friends and family to also email 

their local MP, so we can make 

even more of an impact. 

Our community needs to   

make its voice heard on the        

crucial issue of Security and 

Guarantees. We need to urge    

our MPs, Government and     

Opposition Parties to publicly 

speak out against Turkey's      

unacceptable demands and to  

insist that Turkey takes its hands 

off Cyprus. 

These campaigns can make a 

difference - recently, after 1 week 

of pressure from MPs & Opposi-

tion parties, the Europe Minister, 

on behalf of the Foreign Office, 

responded to an open letter        

regarding Turkey's recent illegal 

incursion into the Republic of       

Cyprus' EEZ, saying "we oppose 

[Turkey's] plans to drill", after they 

had not previously, explicitly, done 

so.  

You could also use the follow-

ing text to tweet/post on social 

media or text your friends and 

family. Don't forget to tag the  

Federation on social media 

(@UKCypriotFed):  

"It’s been 45 years since       

Turkey’s invasion of Cyprus! 

Please send our pre-prepared 

email to your MP asking them        

to speak up for Cyprus -      

ww.cypriotfederation.org.uk/MP   

 #HandsOffCyprus"

Aegean Airlines celebrates 
20 years of flying
C

ongratulations to 

Greece’s leading airline 

carrier AEGEAN, who is 

celebrating its 20th anniver-

sary this month with pride and 

a renewed commitment to       

passengers. 

Greece’s largest airline both 

in terms of passengers trans-

ported and fleet size was 

founded in 1999 by late self-

made entrepreneur Theodoros 

Vassilakis, from Crete. 

Since June 2010, AEGEAN 

operates scheduled and charter 

services from Athens and   

Thessaloniki to other major 

Greek and international desti-

nations operating out of Athens 

International Airport, Thessalo-

niki Airport, and Larnaca Inter-

national Airport in Cyprus.  

In 2013, the airline acquired 

Olympic Air, which continues to 

operate as its own brand. 

AEGEAN has repeatedly 

been awarded for its top-notch 

services and listed among the 

most successful and punctual 

airlines in Europe. 

In 2018, for the eighth           

consecutive year and the            

10th time in the last 10 years, it 

was named “Best Regional       

Airline in Europe” by Skytrax 

World Airline Awards and 

ranked 5th among the world’s 

top 20 airlines (apart from the 

US) by Conde Nast Traveler. 

In 2018, AEGEAN and       

Olympic handled 14 million  

passengers, a 6 percent increase 

against 2017, with its interna- 

tional flight activity up by 7        

percent to 7.8 million travelers 

and its domestic network 

stronger by 4 percent to 6.1       

million flyers. 

Looking ahead, AEGEAN 

plans to increase its international 

network capacity by 700,000 

seats against the previous      

year to a total of 10.3 million        

international seats and 17.7  

million overall, including its        

domestic network.



 19      | Thursday 20 June 2019

S
aturday 15th June 2019 

saw the Green Lanes 

Business Association 

present the return of the        

Palmers Green Shopping       

Carnival after a 3 year hiatus. 

The Palmers Green Shopping 

Carnival was opened by        

Bambos Charalambous MP, 

Mayor of Enfield Kate Anolue, 

Enfield Young Mayor Okan   

Gurhan and Deputy Enfield 

Young Mayor Christevie Ngoma. 

They welcomed the public to 

the event and spent much of 

the day mingling with people.  

The event was also attended 

by LBE Deputy Leader Ian 

Barnes, Cllr Mary Maguire, Cllr 

Maria Alexandrou, Cllr Derek 

Levy and the Enfield Carnival 

Queen. 

The event was one of the 

best attended GLBA events in 

many years; there were people 

everywhere throughout the day 

enjoying what was on offer.  

There was a full programme 

for the day: Hazelwood School 

Choir, Enfield Blaze Cheer-

leaders, Hazelwood Greek School 

Dancers, Hornsey Ataturk Turk-

ish Dancers, Ivaylo Lubopitko 

Bulgarian Dancers and Singing, 

Belly Dancing, Zumba, live 

Greek band, with DJ Akile        

(Fitness Vibez) being our com-

pere for the day, providing music 

and keeping everyone dancing 

in between performances. 

Further down Hazelwood Lane 

there was a huge trampoline       

for the kids, face painting, 

henna, Professor Gary Wilson’s 

Punch and Judy Show, slime 

making by Time for Change 

Kids, entertainment by Beth the 

Clown, Haringey Sea Cadets 

demonstrating skills, we were 

joined by a caricaturist, The 

Showman Circus presented 

their Circus Workshop where 

the kids were taught many         

different circus skills.  

In addition, there were many 

stalls – Candy Floss stall,  All 

Your Party Needs selling sweets 

and popcorn, Jaramillo Café 

selling coffee, a tombola, Anas-

tasia Lodge & Autumn Gardens 

care Homes,  Essential NRG 

Holistic Therapies offering hand 

and foot massages, Dolcetto 

with their delicious Italian     

pastries, Souvlaki Pro selling 

kebabs, and The Cake Box 

London offering the best in 

Greek pastries. 

The Treasure Hunt also 

made its return this year.    

Treasure Chests were placed 

in 15 shops along Green Lanes 

and Aldermans Hill. The first 

prize was a very generous 

Silver Package Gift Voucher 

worth over £300 donated by 

Venture Photography in Alder-

mans Hill, the runner up     

received a £50 gift voucher and 

sweets were given to the other 

15 runners up! The GLBA 

thanks Venture Photography for 

their contribution and also to the 

under 12s who took part! 

The atmosphere was vibrant, 

fun and positive. The aim was 

to remind people that there is 

still an active local high street 

and to bring people back out 

into Palmers Green – while the 

core entertainment was located 

at the top of Hazelwood Lane, 

there was a live band on the 

high street, as well as Enfield 

Blaze Cheerleaders doing     

their thing up Green Lanes,   

Bollywood stilt walkers, Spikey 

Will the stilt walker and two 

Dhol Drummers who spent the 

day going up and down the high 

street. The high street itself was 

very busy with people popping 

in and out of shops and enjoy-

ing the food and beverages in 

our local eateries! 

Costas Georgiou the Chairman 

of the Green Lanes Business 

Association – for and on behalf 

of the Committee and Members 

– would like to thank EVERYONE 

who attended, those who came 

along and entertained, stall-

holders, committee members 

who helped out on the day and 

a special thank you to the 

helpers behind the scenes who 

are often the unsung heroes of 

events like these - the chairman 

owes them a BBQ!  

The GLBA is looking forward 

to their next event – details 

coming soon!

Palmers Green  
Shopping Carnival  
a great success

Tea party raises funds to help find 
a diagnosis for Valentino Erodotou
B

ambos Charalambous 

MP for Southgate was 

special guest on Saturday 

15 June at a tea party organised 

by Evoulla Nicolaou and Egli 

Zacharias in aid of Valentino 

Erodotou who is suffering from 

a very rare condition and is  

desperate for a diagnosis. 

The event raised £1205.00; 

the family wish to thank all those 

who attended the tea party       

and donated, as well as Aroma       

Patisserie for kindly donating 

the savouries.  

16-year-old Valentino has 

been in constant pain for              

18 months and has lost the   

ability to walk unaided. He no 

longer sees his friends, and is 

unable to go to school and enjoy 

the things a normal child his age 

would do. 

The family has spent months 

visiting the GP and hospitals via 

the NHS, but so far these have 

been unable to find a diagnosis 

in order to start treating his      

condition.  

As a result, his parents have 

taken him to various private 

paediatricians, neurologists and 

diagnosticians, all of whom have 

their own theories as to what 

could be causing his condition. 

A recent visit to a Harley 

Street specialist resulted in      

Valentino being diagnosed with 

gluten ataxia. However, doctors 

at the Sheffield Ataxia specialist 

hospital determined that               

Valentino did NOT have this             

condition. 

Since then, a referral to the 

UCLH Chronic Fatigue Syndrome 

department came through.   

Doctors there confirmed what 

the family already knew, that 

Valentino does not suffer with 

CFS. 

After being provided with all 

of Valentino’s files, tests and       

results, most of which were 

done privately, doctors stated 

that they would meet with          

colleagues to decide the best 

path of action and referral route.  

After weeks of waiting,         

countless phone calls and      

messages left, the family finally 

received a call back from the 

doctor that saw Valentino. Her 

response: “Unfortunately Valen-

tino is not our patient, we have 

seen him only once. We cannot 

refer him but can offer him 

rehab!” 

It seems that these doctors 

have washed their hands of    

Valentino’s health issue and the 

faith in the NHS has diminished 

for the family. 

Fundraising is now more sig-

nificant than ever as Valentino’s 

parents continue to search and 

give some hope to their son by 

looking into options abroad;          

in the USA and Mexico as well 

as Russia.  

A donation to help find a          

diagnosis would be most grate-

fully received – please visit  

https://uk.gofundme.com/ 

5pfbh-help-valentino  

The family also pleads that 

people share Valentino’s story 

in the hope that someone out 

there may be able to identify 

and shed some light on his      

condition.   

O
n Saturday evening,  

(15 June), Parikiaki 

were guests at St Deme-

trios Greek school’s annual 

dinner and dance.  

Guests at the event were 

treated to an evening of fun and 

festivities with pupils from each 

year group performing traditional 

Greek Cypriot dances. These 

included the Sirto, Sousta, 

dancing with the Tatsia, Hasa-

piko, Zeimbekiko and ending 

with a heartwarming Sirtaki,       

followed by welcoming all parents 

and guests to fill the dance floor 

with a fast and furious Sousta. 

There were over 400 people 

in attendance, including Coun-

cillor Alex Georgiou, a former 

pupil of the school and now a 

rising figure in the Conservative 

party for the Cockfosters and 

Southgate Ward, Theodoros 

Gotsis, the Consul General of 

the High Commission of Cyprus 

in the UK, who also spoke about 

the importance of heritage and 

the services offered by the office 

of the High Commission, along with 

TV coverage from Hellenic TV.  

Other speakers on the even-

ing were Father John Hookway 

of St Demetrios Church who 

continues to be a proud suppor-

ter and influencer at the school, 

Headteacher Stavroulla Prodro-

mou who has lead the school 

through countless successful 

years, and Chairman Andreas 

Chrysanthou who spoke with 

passion about the importance 

of heritage and cited a well 

known Greek proverb which 

read: ‘A society grows when we 

plant trees whose shade we 

know we will never sit in’. 

Speaking to Andreas earlier 

on in the evening, he was quite 

open about the challenges faced 

in trying to build and maintain 

the intake of any Greek language 

school for the current genera-

tion. The reasons cited were 

mainly because most of the      

pupils now are 3rd generation 

Cypriots whose parents them-

selves may not speak Greek 

frequently and some even not 

at all. Therefore, unlike his gen-

eration where it was essential 

to learn the language, as it was 

the first language of his parents, 

this is a very different story 

today.  

It is because of this change 

and subsequent dilution that  

Andreas thinks is the reason 

we’ve seen a fall in numbers  

across all Greek language 

schools in the UK, and have 

even seen the closure of some.  

Therefore with the support of 

the teaching staff and the school 

committee, the school remains 

creative by holding talent even-

ings aptly named ‘St Demetrios’ 

Got Talent’, ‘Kouzina’ days 

where Cypriot cooking talents 

are celebrated along with quiz 

nights for parents and friends of 

St Demetrios.  

These events coupled with a 

strong teaching staff under the 

leadership of the Headteacher, 

the school can hopefully remain 

well placed to support the next 

generation of young Greeks and 

Cypriots. 

Founded in 1970, St Demet-

rios is a privately funded school 

which operates every Tuesday 

and Thursday evenings, from 

5.45pm till 7.45pm, then again 

on Saturdays from 9.30am till 

1.30pm. Depending on availabi-

lity and suitability, pupils can 

choose whether to attend the 

midweek classes or the week-

end one. It teaches pupils from 

4 years old through to both 

GCSE and A level, and is also 

an examining centre. 

The school is now enrolling 

for the next academic year; for 

more information, please email 

office@stdgs.co.uk

St Demetrios Greek School holds annual 
dinner & dance
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Most bizarre insurance 
claims of 2018 - including 
misbehaving monkeys

Andy Patikis 

Oncover  
Insurance  

Services Ltd  
is regulated  

by the  
Financial  
Conduct  
Authority

I
nsurer Aviva has revealed some of the most  

unusual cases it saw last year - including a  

hapless burglar who managed to get himself 

locked in the homeowner’s shed. 

A badly-behaved monkey, a bungling burglar 

trapped in a shed and an amorous horse which 

mistook a customer’s car for a potential mate 

prompted some of the most unusual claims for 

damage to property which insurance giant Aviva 

dealt with last year. 

The UK’s biggest insurer said it accepted         

96% of the claims it received in 2018, amounting 

to 991,700 commercial and personal claims        

collectively worth more than £3.8 billion. 

It said some of the most unusual cases it          

paid out on last year included arranging for the 

bodywork of a car to be repaired after a horse       

mistook it for another horse and proceeded to 

make amorous advances. 

The insurer also replaced a customer’s mobile 

phone after a monkey snatched a customer’s bag 

during a holiday and smashed the phone after         

rifling through the person’s belongings. 

Another successful claim involved a customer 

needing medical assistance after being bitten by 

a gorilla during a trek to see the animals in their 

natural habitat. 

And in another case, Aviva paid out a claim for 

damage after a hapless burglar tried to hide in 

someone’s shed but accidentally locked himself in, 

making it easier for the police to apprehend him. 

Aviva said it also accepted around 3,000 

weather-related motor claims in the first half of 

2018, mainly due to the adverse conditions from 

the Beast from the East. It was advised there were 

also around 7,000 home insurance claims due to 

storm, flood and freezing conditions in the first half 

of 2018.  

It also said a combination of dry weather and 

high temperatures resulted in an increase in the 

number of road traffic accidents reported to it over 

the summer of 2018. Factors such as sun glare 

and an increase in the number of cars on the road 

were thought to be contributing factors. 

It said the reasons for some claims being logged 

but declined are common across the industry and 

include the value not meeting the policy excess 

(the first part of the claim that the customer pays), 

a pre-existing health condition or lifestyle choice 

not being declared when the policy was taken out, 

and claims falling outside the terms of the policy, 

such as for damage which is normal wear and 

tear. 

More than a million parents fall victim to 

buggy theft shocking figures reveal 

 

Official figures reveal thousands of pram thefts 

but further research shows that very few cases are 

reported to the police. 

More than one million parents have had their 

child’s buggy stolen since 2007, new research        

reveals. 

With the average cost of a stolen buggy at £487, 

the black market in posh prams is fuelling this 

crime that costs £60 million a year. 

Official figures reveal thousands of pram thefts 

but further research from comparison site      

confused.com shows that very few cases are         

reported to the police.  

One in six parents of children under 12 said 

they’d had a pram or buggy stolen, adding up to 

127,000 thefts a year and 1.5million over the past 

12 years. Of these, more than two in five did not 

report the incident.  

As well as the pram other high value items are 

often stolen in the process. In nine out of 10 thefts 

additional items including mobile phones,     

handbags, wallets and tablets were taken.  

Parents in Greater Manchester, West Yorkshire 

and Essex need to be particularly vigilant as these 

regions have seen the highest number of officially 

recorded cases over the past four years at        

518, 269 and 260 respectively. 

Disturbingly, crooks often strike during broad 

daylight and in public places. The most common 

locations for thefts are cafes, public car parks and 

outside supermarkets with Mothercare, Silver 

Cross and Mamas and Papas the most popular 

brands targeted by thieves.  

The study also suggests that parents’     

willingness to buy second-hand prams could         

actually be contributing to the buggy black        

market. 

Tom Vaughan, head of home insurance at        

Confused.com, said: “Being a parent is expensive, 

and prams are no exception. Our research shows 

that on average, parents spend £362 on their 

child’s pram or pushchair, usually with the intent 

that they will invest in one to use for all of their       

children. But the value of a stolen pram is signifi-

cantly higher, at £487, suggesting that thieves 

have an incentive to carry out such thefts and sell 

second-hand prams on the black market. 

The theft of a pram can be an incredibly         

disruptive, expensive and inconvenient experience 

for parents.”

Insurance making sense...
ADVERTISING FEATURE  

Share of £100 million fund up for grabs 

for Enfield & Haringey small businesses

L
ocal London Assembly 

Member, Joanne McCart-

ney AM, is calling upon 

local small businesses to bid   

for a £100 million funding pot 

recently launched by the Mayor 

of London. Ms McCartney said 

that this funding should provide 

“the helping hand” that local 

small businesses need to “face 

up to the challenges brought  

on by prolonged economic         

uncertainty”. 

The Greater London Invest-

ment Fund has been put in 

place by City Hall to assist small 

businesses who are struggling 

to attract vital investment.  

The fund is projected to 

benefit 170 companies, secure 

over £100 million in additional 

private sector investment and 

lead to the creation of 3,500 

new jobs in London. 

In line with the Mayor’s           

environmental priorities, a £14 

million portion of the fund has 

been set aside to be allocated 

to businesses who support the 

capital’s transition to the circular 

economy, which aims to ensure 

resources are kept in use for as 

long as possible. 

A significant proportion of the 

£100 million funding pot comes 

from European Union sources. 

This includes £35 million from 

the European Regional Devel-

opment Fund and £50 million 

from the European Investment 

Bank (EIB). 

Local small businesses are 

able to apply for investment 

streams ranging from £100,000 

up to £2 million by directly con-

tacting one of two independent 

fund managers, MMC Ventures 

and The FSE Group. 

Joanne McCartney AM, said: 

“Small businesses are vital for 

creation of jobs and for boosting 

growth in the capital, but clearly 

need and deserve more          

support. 

 “This new investment from 

City Hall should provide the 

helping hand that local small 

businesses need to face up        

to the challenges caused by         

prolonged economic uncertainty, 

in part brought on by the Gov-

ernment’s shambolic handling 

of Brexit. 

 “It has also been positive to 

see the Mayor act upon his       

environmental priorities and       

allocate millions into facilitating 

London’s transition to the          

circular economy. 

 “It should be reiterated that 

a significant portion of this fund-

ing comes from the European 

Union. However, the Government 

have not been forthcoming 

about their specific plans to       

replace these investment 

streams in London.”
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Toy Story 4 
 

The original TOY STORY 

made in 1995 changed the face 

of animation and put Pixar on 

the map as one of the most      

exciting and innovative animation 

companies in the world. All the 

regulars including Woody (Tom 

Hanks), Bo (Annie Potts) and 

Buzz Lightyear (Tim Allen) are 

back now, but find themselves 

neglected by Bonnie who inherits 

Andy’s old toys. Andy is now a 

grown up while little Bonnie is 

more interested in Forky (Tony 

Hale), a new toy she makes 

herself from an old plastic fork 

at her nursery. Forky believes 

he is “trash” instead of a toy 

and keeps on disappearing 

especially during a road trip       

excursion with the family. It is 

now up to Woody to find Forky 

and teach him the values of 

being a toy…  

It is a charming film thanks to 

a witty script and Josh Cooley’s 

sharp direction. As an actor 

Cooley voiced several Disney 

film including UP and INSIDE 

OUT before his impressive          

directorial debut. It is good to 

see the adorable characters 

treading familiar ground but 

overall it is the newcomers that 

leave more of a lasting impres-

sion. Forky is lovable but it is 

Duke Kaboom (Keanu Reeves), 

an Evel Knievel kind of motor 

bike stunt man from Canada “ 

Yes I Canada” that almost steals 

the show.  

See it but make sure you stay 

till the very end of the closing 

credits! 

 

The Flood 
 

This deeply moving film is   

superbly directed by Anthony 

Woodley and eloquently written 

by Helen Kingston. She tells the 

story of Haile (Ivanno Jeremiah), 

an asylum seeker in the UK       

following a horrendous journey 

from Africa across Europe        

before he reaches the chaos of 

the Calais jungle. His fate is 

now in the hands of Wendy 

(Leane Heady), a tough immigra-

tion officer, expert in deporting 

people back to their country. 

Kingston’s brilliant screenplay 

focuses on the clinical interview 

- inhumane cold blooded inter-

rogation - before we get to know 

Haile’s story through a series of 

flashbacks.  

It is a clever device only        

giving information little by little 

and always unpredictable. The 

acting is of the highest order – 

Heady delivers a career best 

performance while rising star 

Jeremiah is a dignified presence 

bringing most truthfully the plight 

of many refugees and asylum 

seekers.  

It needs to be seen by every-

body especially by the harsh 

politicians and heartless bureau-

crats at the home office! 

 

Brighburn 

David Yarovesky’s superior 

horror sci-fi fantasy takes the 

Superman legend and turns it 

on its head with this sinister story 

of a child from another world 

who is lovingly brought up by 

childless couple Tori (Elizabeth 

Banks) and Kyle Brayer (David 

Denman). But when Brandon 

(Jackson A. Dunn) grows up to 

be twelve he begins to use his 

increasing superpowers for evil 

instead of making good… 

It is an enjoyable horror,          

atmospherically directed and 

well-acted by a strong cast. 

Banks is suitably distraught as 

the loving mother, mostly in       

denial about her son’s horrific 

actions. But it is newcomer 

Dunn, as the young protagonist, 

who like Damien in THE OMEN 

franchise, delivers the most 

memorable performance. 

 

Division 19 

S. A. Halewood’s impressive 

futuristic adventure closed last 

year’s Sci-Fi London Festival 

and it finally receives a very 

welcome release.  

The time is 2039 and the 

world has sunk into chaos: jails 

are overflowing and the govern-

ment has allowed its citizens to 

monitor the prisoners whose 

actions are streamed live… 

It is an ambitious project with 

a distinct look and striking set 

pieces. The plot may be occa-

sionally confusing but overall 

this is an exciting adventure 

worth seeing on the big screen.  

 

The Captor 

Ethan Hawke continues his 

collaboration with his BORN TO 

BE BLUE director Robert Bud-

reau in this bizarre heist story 

based on true events.  

The time is 1973 and the 

place Stockholm, Sweden. Lars 

Nystrom (Hawke) dressed in a 

cowboy hat and a wig walks in 

a bank with a machine gun and 

demands the release of his 

friend Gummar (Mark Strong) 

from prison, otherwise he will 

shoot the two bank workers he 

is taken as hostages…  

It is a familiar premise most 

memorably from DOG DAY        

AFTERNOON but still very        

enjoyable thanks to engaging 

performances and strong pro-

duction values.  

 

ALSO OUT THIS WEEK: 
 

AMIN: If you expect to see a 

film about the notorious African 

dictator you will be deeply         

disappointed. However if you 

want to see a film about a         

dignified African man who works 

as a builder in a Paris suburb 

you are in for a treat. Amin 

(Moustapha Mbengue) shares 

his life in the harsh city with 

other immigrants but misses his 

home, his wife and three children, 

to whom he sends money       

whenever he can. But when he 

meets Gabrielle (Emmanuelle 

Devos), the French woman 

whose house Amin is hired to 

renovate, things take an             

unexpected turn. Phillippe  

Faucon’s sensitive film boasts 

memorable performances by 

both protagonists and is very 

much worth discovering. 

 

A SEASON IN FRANCE: 

You wait for ages for decent 

films about asylum seekers and 

refugees but like London buses 

you get three at the same time 

as all these films are released 

now in order to coincide with 

Refugee Week UK. Mahamat - 

Saleh Haroun’s heart-breaking 

drama follows the story of college 

professor Abbas (Eriq Eboua-

ney) who after he loses his wife 

during the civil war in his Central 

African country seeks asylum 

with his two children in France…

The story is topical and urgent 

and the actors shine under       

Haroun’s masterly and totally 

unsentimental direction.  

 

MARI: Georgia Parris’ assured 

feature film debut tells the story 

of professional dancer and   

choreographer Charlotte (Bobbi 

Jene Smith), who interrupts her 

intense rehearsals for a new 

show after she receives a call 

from her family that her beloved 

grandmother Mari is close to 

death…It is a bleak subject       

but thankfully there are some 

inventive dance sequences that 

come as a breath of fresh air 

and lighten up the action. But 

having an American character 

in the strong presence of Jene 

Smith, who comes to England 

to see her very British mother 

and sister, is not entirely           

persuasive. 

F
amilies come in all shapes, 

sizes and facades. The 

Rutherford clan, dominated 

by father John (Roger Allam), is a 

study in draconian patriarchy, a 

household of suppressed emo-

tions and domestic servility until 

the inevitable cracks appear and 

the iron fisted control fractures into 

the sum of its many dysfunctional 

parts. In a Northern industrial town, 

magnate John Rutherford rules 

both factory and family with an un-

relenting force. But as the furnaces 

burn at the Glassworks his         

children begin to turn against him. 

Githa Sowerby’s 1912 play, 

Rutherford and Son (National 

Theatre), is a heavyweight por-

trayal of the devastating impact of 

how abusive power can destroy 

all that it touches leaving those  

affected scarred for life. Polly 

Findlay’s absorbing production 

burns with barely suffused passions 

which begin with an intensely   

dramatic opening. Ann (Barbara 

Marten), sister to John, sits   

downstage, her steely stare fixed, 

empty yet ablaze with feeling. 

Slowly and inexorably she moves 

closer to us. Those first few         

unspoken moments encapsulate 

the drama that will unfold. Irrespon-

sible, yet imaginative son John 

Junior (Sam Troughton) is married 

to unflinching Mary (Anjana Vasan) 

while daughter Janet (Justine  

Mitchell) is secretly enjoying      

carnal pleasures with Martin (Joe 

Armstrong), Rutherford’s most 

dependable employee. Other son 

Richard (Harry Hepple) a curate, 

has been dismissed as a shirker 

by his omniscient father. 

During a heavy-handed first 

half there are moments when the 

intelligent but verbose text threat-

ens to give a burdensome            

Edwardian hand off to the drama. 

Yet such is the quality of Sowerby’s 

writing that it creates a vivid pic-

ture in the mind’s eye of the var-

ious characters and their foibles 

which sets up a riveting second 

half. The children are battered into 

submission, their self-esteem in 

tatters. All are forced to leave. 

Their father appears not to worry 

about what their future holds. 

Maybe this will be the making of 

them. Allam’s understated gruff 

portrayal quashes melodrama 

and Mitchell also impresses as a 

passionate Janet while Vasan’s 

Mary provides one of the play’s 

best scenes when she dares to 

confront the patriarch. 

Lizzie Clachan’s set is rigid and 

suffocating, you can almost smell 

the sweat and smoke of early 

twentieth century England and as 

the play ends, she provides a 

simple piece of theatrical magic, 

evoking the essence of this very 

fine play. A couple of things to 

note. Enter the auditorium early to 

enjoy atmospheric sounds and  

visuals and make sure you listen 

well as the authentic accents        

require undivided aural attention.  

In Covent Garden an equally 

compelling production is taking 

place of Puccini’s Tosca (Royal 

Opera House). Set in Rome at 

the beginning of the nineteenth 

century this eighth revival of        

Jonathan Kent’s work is like the 

bringing to life of a Caravaggio 

painting. Different period, different 

characters but the same contrasts 

of light and shade, the darkness 

provided by local chief of police 

Baron Scarpia, a man who can 

charm birds out of trees while       

simultaneously plotting nefarious 

deeds. Marco Vratogna sings       

the role magnificently though        

the overall depiction lacks the      

deviousness required to make 

him truly despicable. 

Kristine Opolais lacks that       

little bit of magic to make her a 

memorable Tosca but she rises to 

the challenge with her spotlight 

aria while Vittorio Grigòlo’s boom-

ing Cavaradossi has intensity and 

volume to wake the dead. The 

chorus too are excellent and as 

you would expect from this       

world-renowned orchestra they 

play with great skill and fluidity.          

It is the first time I have seen        

conductor Alexander Joel but,        

on this showing, I can see why 

maestro Pappano (music direc-

tor) chose him for this piece.  

Meanwhile Susanna Efthyvou-
lou is in raptures... 

As we neared the end of the 

English National Ballet’s    

production of Cinderella (Royal 

Albert Hall) I began to run out of 

plaudits such was its brilliance. It’s 

fair to say we had a ball at the 

hall...the perfect world class venue 

for this spectacular production. 

Great credit must go to Daniel 

Brodie for his projection design 

that created a colourful, imagina-

tive array of backgrounds and 

floors throughout. The beautifully 

designed costumes and head-

dresses of the 90 dancers also 

enhanced the unfolding story. 

The dancing was exceptional 

as the troupe were given an         

opportunity to express them-

selves fully on the arena floor. 

Cinderella was wholly believable 

as were her stepsisters but       

special mention goes to the        

dramatic stepmother danced by 

Tamara Rojo who told such a 

convincing story of someone 

utterly desperate to promote both 

herself and her two 'ugly' daugh-

ters. The whole experience was a 

feast for the eyes accompanied 

by the wonderful music of      

Prokofiev. When it returns (it shall) 

make sure you also go to the ball! 

 

Rutherford and Son -  

020 7452 3000 

Cinderella - www.ballet.org.uk 

Tosca (last performance  

tonight) - 020 7304 4000 

Theatre Reviews 

The fire that  

burns within 

 
George Savvides 

Barney Efthimiou
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I
t is easy to get trapped into 

the everyday routine of life 

and discard those things that 

you have been longing to do, or 

always wanted to try and do, 

but never got round to it. If it is 

either because of financial         

circumstances or time. Some-

times those things can get 

pushed aside and get left on 

that 'want to do list'. Without 

some positive active attitude, 

that is where they will stay.  

So it is time to de clutter that 

headroom and make a small 

corner time space for that new 

masterpiece to be placed and 

to shine. It won't just happen. 

You have to actively get out 

there. It is not going to be easy 

and you may have to juggle 

things around in life, maybe be 

a little unsociable at times, but 

if you want that qualification or 

you want to reach a particular 

goal, you have to go out there 

and get it, even if you have to 

side walk along your daily line 

of work that may be required for 

survival.  

When I left school, I couldn't 

make up my mind what to          

do; Dance, fitness training, 

food, nutrition cooking were       

my passionate hobbies. I also 

loved fashion, hair, make-up, 

creative skills of art, writing and 

other design skills. I enjoyed 

the social studies of psycholo-

gy. I was at a crossroad when it 

came to selecting what to do       

at college as I enjoyed it all.       

So was it to be graphic           

design, fashion or hair and 

beauty? So much to choose 

from but I was not able to do all 

of them at once. I chose hair 

and beauty and although I        

enjoyed it with all of its creati-

vity, I found I was also drawn 

more to the anatomy and phy-

siology side, as well as the 

science side of us making the 

products which was a part of 

the City and Guilds Criteria in 

the past.  

After completing and working 

for a couple of years in this 

field, I got a part time job teach-

ing hair and beauty where I 

could use and teach all of those 

skills. Alongside this, I chose one 

day or evening a week every 

year, and up till now, to make 

sure I add new skills to what          

I want to learn and achieve.         

So every year, a new subject is 

added to that CV. If you really 

want to do something, you 

need to focus on what you 

really want to achieve.  

Is it not better to say "oops" 

than "what if". You may not 

even utilise every single skill 

that you gain professionally, but 

it will come in useful in some 

way or form at some point. It is 

also great in the way that you 

can switch job wise and do        

different things, so there is no 

chance of getting bored. You 

can use those skills in different 

forms and be creative with 

them, use them in different 

ways than what originally            

intended. This can then often 

become your way of earning, 

and you may even be able to 

give up that job or work that   

you feel you are no longer          

enjoying. 

Being successful should not 

be measured by 'how much is 

in the bank' but by being able to 

do the things that you love to 

do, and if you end up earning 

from what you enjoy doing, 

then that is a bonus. So make 

time if you really want to do 

something. Get out there and 

find a way and time to do it.  

There are always short 

courses to start and get a taster 

of a subject. If you like it, even 

if you did one day a week for 

several years, it is worth it in 

order to get the end result of 

that certification that will open 

doors.  

Get excited and eager to find 

what you have always wanted 

to do or learn to do. Book that 

course and in the meantime, 

read up or talk to people in that 

line. Happy learning! 

 

Love and Sparkles, 

Samsara x 
 

www.samsarabellydancer.co.uk

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

Focus, focus please!

Date of issue: 2 April 2019 

 

Dame Margot Fonteyn DBE, 

was a world renowned ballerina 

who had a long and illustrious 

stage career.  

Born Margaret Evelyn    

Hookham in Reigate, Surrey, 

England, she took up ballet 

lessons at the age of four. After 

studying in china where her 

father was transferred for work, 

she returned to London at the 

age of 14 and was invited to 

join the Vic-Wells Ballet School, 

which later became the Royal 

Ballet School. Adopting the 

stage name Margot Fonteyn in 

1935, she continued her career 

as a dancer with the Royal 

Ballet, spearing in some of the 

most iconic performances the 

company has produced.  

After a long and illustrious 

stage career, Fonteyn, at the 

age of 60, was appointed 

Prima Ballerina Assoluta of the 

Royal Ballet by HM Queen 

Elizabeth II in 1979. Six stamps 

commemorate the centenary 

of Fonteyn's birth on 18th May 

1919. 

“Dame Margot was associa-

ted with Jersey through her 

parents who lived on the island 

for a number of years,” explains 

James Dann, Philatelic Produc-

tion Executive at Jersey Post.  

“She performed at the Jersey 

Opera House on two occasions, 

in 1972 and again in 1976,   

performing a variety of excerpts 

from different ballets on each 

occasion. 

James continues: “She starred 

in a full-length production of 

 The Sleeping Beauty when the 

Royal Ballet reopened after the 

Second World War, as well as 

a production of Giselle in 1962, 

after which she received 15 

minutes of applause and 20 

curtain calls.” 

Fonteyn has been illustrated 

across the six stamps             

performing as Juliet in Romeo 

and Juliet, Princess Aurora 

in The Sleeping Beauty and   

an indigenous goddess 

in Amazon Forest. The Minia-

ture Sheet features Fonteyn as 

Odette in Swan Lake.

Andrew Menelaou

Dame Margot Fonteyn,  

100th Birth Anniversary

Philately Concerns under 5’s are becoming 
addicted to social media

C
oncerns under-fives are  

becoming addicted to 

social media and the  

impact of cyberbullying are 

highlighted in a new report by 

Barnardo’s. 

‘Left to their Own Devices’,        

which assesses the impact of 

social media on children’s men-

tal health makes for disturbing 

reading, while also recognising 

the many positives the online 

world can offer. 

The children’s charity surveyed      

some of its children’s services 

practitioners to build a picture 

of how the vulnerable children 

and young people it supports 

are affected by social media. 

Their insights indicate some     

 children start looking at social 

media as early as two-years-old. 

Half of service practitioners      

responding said they had 

worked with children aged five 

to 10 who had been exposed to 

unsuitable or harmful materials 

online, and more than one third 

said children in that age group 

had been victims of cyberbullying. 

When it comes to 11-15 year 

olds, almost 8 in 10 (79%)     

practitioners said children they 

work with have experienced  

cyberbullying and 58% in the 

16+ age group which has led to 

self-harm and suicide attempts. 

Almost fourth fifths of practi-

tioners surveyed (78%) also said 

they had worked with children 

in this age group who had been 

groomed online and 78% also 

said they'd worked with children 

in this age group who had           

accessed unsuitable/harmful 

content. 

One 11-year-old was supported 

by Barnardo’s after being driven 

to try and take her own life after 

being cyberbullied by children 

who discovered her dad had 

been jailed and was on the sex 

offenders’ register. 

Barnardo’s Chief Executive 

Javed Khan said: “Although the 

internet offers incredible oppor-

tunities to learn and play, it also 

carries serious new risks from 

cyberbullying to online grooming. 

And, as our new report shows, 

these risks can have a devas-

tating impact on the lives of the 

UK’s most vulnerable children. 

“Recently, the Government 

has proposed welcome changes 

that would help regulate the      

internet and make it safer for 

children. It’s vital that the next 

Prime Minister keeps up the 

momentum and focuses specif-

ically on protecting the most 

vulnerable. 

“Our new report also calls for 

more research to help us under-

stand the impact of social media 

on children’s mental health; 

high quality education for chil-

dren, parents and professionals; 

and a focus on wellbeing in 

every school.  

“Children today see the internet 

as a natural part of their world. 

Our job as a society is to make 

sure children are protected      

online just as they are offline.” 

However, Barnardo’s practi-

tioners agreed social media 

holds many positives for vulner-

able children and young people, 

including reducing isolation and 

loneliness, the ability to experi-

ment and establish their own 

identity, discuss their social and 

political beliefs, and connect      

to people dealing with similar 

experiences.



Michael Yiakoumi
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Komi Kebir FC 30th Anniversary

Komi Kebir FC celebrated in style 

on Sunday 16th June 2019 at the 

Radiomarathon Centre in Enfield 

it was their 30th anniversary since 

their mentor the late Savvas Sav-

vides started the ball rolling and 

forming Komi Kebir Youth team 

which was under the umbrella of 

the Komi Kebir Association that 

already had a senior club PAOK 

formed in 1975  and eventually 

putting the both teams under the 

one name Komi Kebir and moving 

the youth to senior level and are 

still here thriving in the KOPA 

League. 

 Alot of those players from 89 

are still involved with the Club. It 

was great to see all these people 

like one big family organising the 

event with a massive barbecue, 

football matches for the veterans 

& current team attracted 50 

players alone plus a U12s match. 

 Live entertainment from the 

group Zoi, a bouncing castle and 

ice cream on tap too. There was 

plenty to do for all the older gen-

eration who were catching up on 

old times and the young having a 

laugh. It was also great to see the 

late Savvas Savvides family in at-

tendance and Savvas son and ex 

player Yianno who came from Cy-

prus to be at this special event.  

Speeches were made by the 

Chairman Chris Athanasi, com-

mittee member Mario Michael, the 

management team Mario Chris-

tou and Andy Kyprianides and 

awards were made to each 

players in the club and special 

Savva Savvides Outstanding 

Contribution awards were pre-

sented by Yianno Savvides to 

Nick Hanna, Kypros Panaretou, 

Peter Vassiliou, Cypressa the club 

sponsors for 30yrs & Ari Hadjik-

kou. Congratulations to all from 

the volunteers who cooked the 

food and set up to create a great 

day. A benchmark for all KOPA 

clubs. Here’s to another 30yrs!!!!  

Photos Paul Carrano and others. 

Olympia FC presentation

Olympia FC had their end of season dinner 

and presentation night on Saturday  night in 

Muswell Hill it was a fantastic night attended 

by all the players sponsors and committee 

members. Trophies were presented to players. 

Player of the year Leo Agathangelou . Man-

agers player of the year Erol. Top goalscorer 

Elia Katsioloudis well done to all those. 

There were fantastic Hampers donated by 

SALVINO that were presented to their spon-

sors and a fantastic night overall to thank 

everyone involved with OLYMPIA FC.

Open trials for  

St Panteleimon FC
St Panteleimon FC are an 

adult F.A. Charter Standard 

football club, based in North 

West London, and newly 

promoted into the Spartan 

South Midlands Division 

One. In this pre-season 

summer period, The Saints 

will run training and trial ses-

sions, and then play a series 

of friendly games in July. The 

Trials and Training sessions 

begin on WEDNESDAY 3rd 

July. And will run every week 

until the new season starts 

on 3rd August. If you wish to 

come along, you are warmly 

welcome. We have an Over 

18 team only. 

Please contact George Fran-

geskou on number 07590 

011990, or email 

george@mygpse.onmicro-

soft.com



England’s Jodie Taylor scored the 

only goal as they broke the dead-

lock against Argentina just past 

the hour to secure a 1-0 win and 

reach the last 16 at the women’s 

World Cup on Friday. 

England’s Nikita Parris had a 

first-half penalty saved by Vanina 

Correa, but Taylor got on the end 

of Beth Mead’s cross in the 62nd 

minute to give her side their sec-

ond straight win. 

England, who moved on to six 

points in Group D, join hosts 

France, Germany and Italy into 

the knockout phase. 

Japan have four points after 

they beat Scotland 2-1 earlier on 

Friday, leaving the Scots without 

a point from two games. 

 “It was a good performance 

today by the team and good win,” 

said Taylor.  

England coach Phil Neville had 

expected a tough game against 

an Argentina side who picked up 

their first World Cup point in a 0-0 

draw against Japan in their 

opener and he was right. 

“It’s not relief – I thought we 

were outstanding – the speed of 

our play against a team that was 

always going to be difficult to play 

against,” he said. 

“I’m so proud of them – four 

days ago I was critical of them but 

I’m so proud of every single one 

of them tonight.” 

England dominated possession 

as the Argentines soaked up the 

pressure early on and the Lion-

esses had a golden opportunity 

to go ahead in the 28th minute 

when Alex Greenwood was 

brought down in the area by Ruth 

Bravo but Parris’s spot kick was 

saved. 

Despite 11 attempts at goal, 

England were still looking for the 

breakthrough as they went in at 

halftime. 

Correa again denied Parris 

early in the second half with a bril-

liant save from the forward’s 20-

metre strike, but there was noth-

ing the 35-year-old could do when 

Taylor latched onto Mead’s cross 

and tucked the ball away inside 

the box. 

It was Taylor’s first goal for Eng-

land in 430 days, and it capped a 

relentless all-out attacking per-

formance by a team who finished 

third in the previous World Cup. 
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Eden Hazard joins 

Real Madrid 

Stefanos Tsitsipas is the top 

seed at an ATP 500 

tournament for the first time

Reigning Next Gen ATP Finals 

champion Stefanos Tsitsipas likes 

to explore the cities he visits dur-

ing his travels on the ATP Tour. 

Parikiaki were at a press confer-

ence  on Sunday when he was 

asked ahead of the Fever-Tree 

Championships at Queens where 

he would like to visit in London, 

the World No. 6 did not mention a 

tourist attraction in fact he has 

seen everything 

“But I would love to see myself 

playing in The O2 Arena in No-

vember,” Tsitsipas said. 

The Greek star is trying to qual-

ify for the Nitto ATP Finals for the 

first time, and he is off to a good 

start. Tsitsipas is in fifth place in 

the ATP Race To London, and he 

holds a 1,230-point lead over 

sixth-placed Kei Nishikori. The 

Top 8 players in the Race qualify 

for the season finale, to be held 

at The O2 from 10-17 November. 

But for now, Tsitsipas will focus 

on the present, as he is the top 

seed at Queen’s Club. and he 

must focus on not being too con-

fident. 

Tsitsipas has fond memories of 

this surface from his junior career, 

when he made the boys’ singles 

semi-finals at Wimbledon and 

won the boys’ doubles title. As a 

professional, he reached the 

fourth round at the grass-court 

Grand Slam last year. 

That leaves him confident that 

he is capable of performing well 

during this swing. However, he 

knows it will take an adjustment 

from how he played on clay, 

where he made the final in Ma-

drid, semi-final in Rome and cap-

tured the trophy in Estoril. 

“There’re a lot of differences 

between clay and grass. You have 

to stay lower, you have to have 

faster anticipation and not nec-

essarily play extreme tennis. You 

have to play clean, you have to 

come to the net,” Tsitsipas said. 

“Instead of trying to spin the ball 

a lot, or trying to open the court, 

that doesn’t really work on grass. 

You have to stay low, come to the 

net, serve well.” 

This is the first time that Tsitsi-

pas has been the top seed at an 

ATP 500 tournament. It’s been a 

rapid ascent for the 20-year-old, 

who began the 2018 season at 

No. 91 in the ATP Rankings. 

Younger players must take re-

sponsibility and break the hege-

mony at Wimbledon to ensure 

there is a new champion this year, 

Greek world number six Stefanos 

Tsitsipas has said. 

Since 2003, one of Roger Fed-

erer, Novak Djokovic, Rafael 

Nadal or Andy Murray have won 

the title at Wimbledon, with the 

Swiss leading the way with eight 

titles. 

Tsitsipas has already beaten 

Federer and Nadal at the Austral-

ian Open and Madrid Open re-

spectively this year but he said it 

was not up to just him or 22-year-

old world number five Alexander 

Zverev to carry the torch for the 

younger players. 

England qualify for last 16 

womens World Cup

Premier League Fixtures

Ronaldo Greek holidays 

Soccer legend and Juventus’ 

leading player Cristiano Ronaldo 

has arrived in Messinia, Kalamata 

to begin his summer holiday for 

2019 with his partner Georgina 

Rodriguez for a family vacation at 

Costa Navarino Resort. 

The Portuguese player arrived 

at Kalamata airport on Wednes-

day afternoon on a private flight 

from Milan and then flew by heli-

copter to Costa Navarino. 

The Peloponnese has particu-

lar significance for Ronaldo as his 

move to Italian giant Juventus last 

year was sealed with a kiss at the 

same resort. At that time, specu-

lation was rife about his next 

moves just before he completed 

a shock 100 million euro transfer 

to Juventus. 

A lucky place for him, Ronaldo 

is back for more family moments 

and fun in the sun.

Real Madrid ended their long pur-

suit of Eden Hazard when they 

agreed to sign the Belgium winger 

from Chelsea on a five-year con-

tract for a reported 100 million 

euros (89 million pounds), making 

him their joint-record signing. 

Real did not reveal the fee but 

Spanish media reports said it was 

the same price Madrid paid for 

Gareth Bale when he joined from 

Tottenham Hotspur in 2013, a 

staggering amount considering 

Hazard was set to become a free 

agent in June 2020. 

“Real Madrid and Chelsea have 

agreed the transfer for the player 

Eden Hazard,” the Spanish club 

said in a statement. 

“The player will be tied to the 

club for the next five seasons, 

until June 30 2024.” 

Hazard seen above with our 

Michael Yiakoumi, who becomes 

Chelsea’s most expensive sale, 

expressed his gratitude to a club 

where he has spent the last seven 

years while admitting he had al-

ways longed to play for Madrid. 

“To my Chelsea friends and 

family: You now know that I will 

be joining Real Madrid. It’s no se-

cret that it was my dream to play 

for them since I was a young boy 

just scoring my first goal,” Hazard 

wrote on his official Facebook ac-

count. 

“I have tried my very best not 

to distract myself or the team 

through this difficult period of 

speculation and media attention, 

especially the last six months.” 

ZIDANE ADMIRATION 

Real president Florentino Perez 

said last month that they tried to 

sign Hazard on several occasions 

while coach Zinedine Zidane is a 

long-time admirer of the Belgian, 

who he named as a “star of the 

future” in 2010 when Hazard was 

playing for Lille. 

He leaves Chelsea having re-

cently guided the west London 

club to the Europa League title, 

scoring twice in a 4-1 win over ri-

vals Arsenal in last month’s final 

in Baku. 

The 28-year-old joined Chelsea 

from Lille in 2012 for 32 million 

pounds and won the Europa 

League in his first season. He 

also won the Premier League title 

in 2015 and in 2017 as well as 

one League Cup and the FA Cup. 

He scored 16 goals and 

created another 15 in the Premier 

League this season as Chelsea 

finished third in the table.

Champions Manchester City will 

kick off their 2019-20 Premier 

League season with an away 

trip to West Ham United while 

Liverpool get the ball rolling 

with a Friday evening home 

clash against promoted Nor-

wich City.  

The fixtures, released at 

0800 GMT on Thursday, also in-

cluded a meaty first-weekend 

clash with Manchester United 

hosting Chelsea, who finished 

third last season. Tottenham 

Hotspur, who completed the 

top-four last season, are at 

home to Aston Villa, who re-

turned to the top flight via the 

playoffs after a three-season 

absence. Arsenal travel to New-

castle United while Sheffield 

United, the other promoted 

club, start at Bournemouth.  

Leicester City host Wolver-

hampton Wanderers, Burnley 

face Southampton, Crystal Pal-

ace host Everton and FA Cup 

runners-up Watford are at home 

to Brighton and Hove Albion.  

The season starts on Friday, 

Aug 9. The upcoming top flight 

season will be the first to in-

clude a brief mid-season break. 

A set of fixtures will be spread 

over a two-week period in Feb-

ruary, meaning all clubs get a 

week off.  It will also feature the 

Video Assistant Referee (VAR) 

system for the first time. 
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Απεβίωσε από ανακοπή καρδιάς την Πέμπτη 13.06.2019, 

η Ευτυχία (Πέπα) Στυλιανού σε ηλικία 85 ετών. 

Ήταν εξαίρετος χαρακτήρας και έχαιρε αγάπης και εκτίμησης από 

όλους όσοι τη γνώριζαν. 

Αφήνει τον απαρηγόρητο σύζυγό της Στέλιο Δαμιανού, επίσης από 

τον Άγιο Θεόδωρο, πρώην διευθυντή του Παραρτήματος ΚΕΟ στο 

Λονδίνο, 3 παιδιά:  Άκη, Τώνη και Γιώργο, τις νύφες της Λένια και 

Έημη, 6 εγγόνια: Νικόλα, Στέφανο, Άντρια, Ζέην, Σάσκια, Κόπη, τον 

αδελφό της Κύπρο, τη νύφη της Κούλα και πολλούς συγγενείς. 

Η σορός της θα μεταφερθεί στην Κύπρο για κηδεία και ταφή από 

την Εκκλησία και το κοιμητήριο Αγίου Θεοδώρου, Λάρνακα. 

Tηλ. οικείων: 07771 511 028 Στέλιος.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙA

Ευτυχία (Πέπα) Στυλιανού
(από τον Άγιο Θεόδωρο Λάρνακας) 

Passed away from a heart attack on Thursday 13.06.2019 at the 

age of 85. 

She was an exceptional character and loved by everyone who 

knew her. 

She leaves her inconsolable husband Stelios Damianou, 

ex-manager of KEO in London, 3 children: Akis, Tony and George, 

daughters-in-law Lenia and Amie, 6 grandchildren: Nicholas, 

Stephanos, Andrea, Zane, Saskia and Kobe, her brother 

Kypros, sister-in-law Koula and many relatives. 

The funeral and burial will take place at the Greek Orthodox Church 

and cemetery of Ayios Theodoros, Larnaca. 

For any enquires contact Stelios 07771 511 028.

Eftyhia (Pepa) Stylianou
(from Ayios Theodoros - Larnaca)



26      | Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019

Chris Κωστάκης Φάσσης Chris Costakis Fassis

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ † DEATΗ ANNOUNCEMENT

It is with deepest regret and great sadness that we 

announce the sudden passing of our beloved Chris 

Fassis at the age of 60.  

Chris was born on 22nd July 1958 in central London 

and raised in Wembley then later moved to Harrow.  

His mother and father were both born in Cyprus. His 

father Hambos is from Analiontas and his mother Loula 

from Morphou. 

He had a large circle of friends and he kept in regular 

contact with aunties, uncles and cousins who he loved 

very much.  He was also a big part of the 

Thalassaemia family. 

He leaves behind his devoted parents Hambos & 

Loula, aunties, uncles, cousins, nieces and nephews 

(first cousins once removed), along with many other 

relatives, friends and colleagues. 

The funeral will be held on Thursday 27th June at 

12:30pm @ St. Panteleimon Greek Orthodox Church, 

660 Kenton Rd, Harrow HA3 9QN followed by the 

burial at 2:30pm @ New Southgate Cemetery and 

Crematorium, Brunswick Park Rd, New Southgate, 

London N11 1JJ. The wake will be at The Penridge 

Suite, 470 Bowes Rd, Arnos Grove, London N11 1NL. 

There will be a collection box for Haematology Cancer 

Care, UCLH Charity for those wishing to donate or 

flowers to be sent to Demetriou & English Funeral 

Directors, 131-133 Myddleton Road, Wood Green, 

London, N22 8NG, Tel: 0208 889 9888 - 

Web: www.d-e.co.uk

Με βαθιά θλίψη αγγέλλουμε ότι απεβίωσε ξαφνικά 

την Τετάρτη 05.06.2019, ο αγαπημένος μας υιός 

Chris Κωστάκης Φάσσης σε ηλικία μόλις 60 ετών. 

Ο Chris γεννήθηκε 22.07.1958 στο Κεντρικό 

Λονδίνο, κατοικούσε στο Wembley και αργότερα 

στο Harrow. 

Αφήνει τους απαρηγόρητους γονείς του Χάμπο και 

Λούλλα, από τον Αναλιόντα και Μόρφου, θείες, 

θείους, ξαδέλφια και πολλούς άλλους συγγενείς 

και αμέτρητους φίλους τους οποίους υπεραγα-

πούσε. 

Ο Chris Κωστάκης ανήκε στην οικογένεια της 

θαλασσαιμίας. 

Η κηδεία του θα γίνει την Πέμπτη 27.06.2019 

η ώρα 12.30μμ από την Εκκλησία του Αγίου 

Παντελεήμονος, 660 Kenton Road, Harrow, 

Middx. HA3 9QN και η ταφή στο κοιμητήριο 

του New Southgate, Brunswick Park Road, 

New Southgate, London N11 1JJ. 

H παρηγοριά θα δοθεί στο Penridge Suite, 470 

Bowes Road, New Southgate, London N11 1NL. 

Λουλούδια ή εισφορές για το Haematology Cancer 

Care, UCLH Charity είναι ευπρόσδεκτα. 

Τα λουλούδια να αποστέλλονται στο Demetriou & 

English Funeral Directors, 131-133 Myddleton 

Road, Wood Green, London, N22 8NG, Tel: 0208 

889 9888 - Web: www.d-e.co.uk

(from London)(από το Λονδίνο)

22.07.1958 - 05.06.2019
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Απεβίωσε την Παρασκευή 14.06.2019, 

η Αναστασία Χριστοφή σε ηλικία 87 ετών. 

Η εκλιπούσα ήρθε στην Αγγλία το 1955. 

Αφήνει 2 υιούς: Αντώνη και Χριστάκη, 

2 νύφες: Πηνελόπη και Μαρία, 

4 εγγόνια: Νίκο, Αναστάση, Αναστάση, Χριστίνα 

και τη δισέγγονή της Αλεξία. 

Η κηδεία της θα γίνει την Τετάρτη 26.06.2019 

και ώρα 10.00πμ 

από την  Εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης, 

Friern Barnet Lane, London N20 0NL 

και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate, 

Brunswick Park Road, New Southgate, London N11 1JJ. 

Τα λουλούδια να αποστέλλονται στο 

Oakleigh Funerals Ltd, 

419 - 421 Oakleigh Road North 

Whetstone N20 0RU 

Tel: 020 8368 6688 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο κοιμητήριο. 

Τηλ. οικείων: 07768 533 904

Αναστασία Χριστοφή

† AΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

(από τον Κοντεμένο)

Αντρέας Γεωργίου (Τιμινή) Andreas Georgiou (Timini) 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ † DEATΗ ANNOUNCEMENT

Passed away on Tuesday 11.06.2019 

at the age of 89. 

He leaves 5 children: George, Ivy, 

Demetra, Maria, Magda, 

11 grandchildren, 

17 great-grandchildren, 

relatives and friends. 

The funeral will take place on 

Tuesday 25.06.2019 at 11.00am 

at the 

Greek Orthodox Church of St. Nectarios, 

19 Wycliffe Road, London SW11 5QR 

and the burial at Putney Vale Cemetery, 

Stag Lane, Putney, London SW15 3DZ. 

Instead of flowers there will be a donation 

box for The Greek Orthodox Church 

of St. Nectarios. 

Τhe wake will take place at the cemetery. 

Tel: 020 8942 7456 / 07779 354 958

Απεβίωσε την Τρίτη 11.06.2019, 

ο Αντρέας Γεωργίου (Τιμινή) 

σε ηλικία 89 ετών. 

Αφήνει 5 παιδιά: Γιώργο, Ήβη, Δήμητρα, 

Μαρία και Μάγδα, 

11 εγγόνια, 17 δισέγγονα, 

συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Τρίτη 

25.06.2019 και ώρα 11.00πμ 

από την Εκκλησία του Αγίου Νεκταρίου, 

19 Wycliffe Road, London SW11 5QR 

και η ταφή στο Putney Vale Cemetery, 

Stag Lane, London SW15 3DZ. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια 

να γίνονται εισφορές για την Εκκλησία 

του Αγίου Νεκταρίου. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο κοιμητήριο. 

Τηλ. οικείων: 020 8942 7456 /07779 354 958

(from Davlos, Cyprus)(από τον Δαυλό)
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† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Tελούμε την προσεχή Κυριακή 23.06.2019, στην Εκκλησία των Αγίων 

 Πάντων, Camden Street, London NW1 0JA, το 40ήμερο μνημόσυνο της 

πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας μητέρας, γιαγιάς και αδελφής 

Μαρίας Βαρνάβα 

(από το Ριζοκάρπασο) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Παιδιά: Κώστας, Λένια και Θεοδώρα, νύφη Νίνα, 

εγγόνια, δισέγγονες, αδέλφια και λοιποί συγγενείς. 

Θα προσφερθούν τσάι και εδέσματα 

στην οικία της εκλιπούσας. 

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι παρευρέθηκαν στην 

κηδεία, έκαναν εισφορές για το Cancer Research, κατέθεσαν 

στεφάνια, απέστειλαν συλλυπητήρια μηνύματα ή συμμετείχαν με 

οποιονδήποτε άλλον τρόπο στο βαρύ μας πένθος.

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

 missed mother, grandmother and sister 

Maria Varnava 
(from Rizokarpasso) 

will take place on Sunday 23.06.2019 

at the Greek Orthodox Church of All Saints, 

Camden Street, London NW1 0JA 

After the service tea and snacks will be offered at the family home. 

Relatives and friends are invited to attend. 

Children Costas, Lenia and Theodora, daughter-in-law Nina, 

grandchildren, great-granddaughters, siblings 

and other relatives. 

We would like to thank all those who attended the funeral 

service, made donations for the Cancer Research, 

 sent all the lovely flowers, their condolences or 

participated in any other way to our deep grief.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 23.06.2019, στην Εκκλησία του Αγίου 

Δημητρίου, Τown Road/Logan Road, London N9 0LP, το 5ον ετήσιο 

μνημόσυνο της πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας 

Nίκης Ερμογένους Παπαβασιλείου 
 (Αυγόρου και Άσσια) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Η οικογένειά της.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 23.06.2019, στην Εκκλησία Αγίου Ιωάννη 

του Βαπτιστή, Wightman Road, London N8 0LY, το 3ον ετήσιο μνημόσυνο 

της πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας μητέρας και γιαγιάς 

Μαρούλλας Αυξέντη (Λευκόνοικο)  

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Παιδιά: Ελένη, Μιχάλης και εγγόνια.

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 

23.06.2019, στην Εκκλησία Αγίου 

Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, 

40ήμερο μνημόσυνο του πολυαγαπημέ-

νου και αξέχαστού μας πατέρα και 

παππού 

Γεώργιου Σιώκκα 

(από την Αγία Τριάδα Γιαλούσας) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν 

τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Παιδιά: Κυριάκος, Νουφρής και 

Μαρία, εγγόνια, δισέγγονα 

και λοιποί συγγενείς.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Η σύζυγος Μελάνθη, παιδιά: Πάμπος, Ιωσήφ, Τούλλα, 

νύφες: Lorraine και Celeste, γαμπρός Andy, εγγόνια: Andrew, 

Melanie, Jill και Harry, αδέλφια και λοιποί συγγενείς.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 23.06.2019, στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, 

Τown Road/Logan Road, London N9 0LP, το 2ον ετήσιο μνημόσυνο τoυ 

πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας συζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού 

Ανδρέα (Μichael) Μιχαήλ 

(Kάτω Ζώδια) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν.

Never forget you dad, you were one in a million. 

We miss you so much.
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CONTACT US FOR A 

QUOTE AND 

TO DISCUSS YOUR 

REQUIREMENTS 

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

470 Bowes Road, London N11 1NL

On behalf of my mum, brothers and family.  

I would like to thank you all for joining us today to 

lay our dad to rest.  

 

Standing here in front of you is, without any 

doubt, the hardest thing I’ve ever had to do. Our 

Dad was a great man. He was strong. He was 

determined. Above all, he was a man who lived 

his life with a positive mindset. Even in his darkest 

days, he fought with courage and fortitude, and 

never once complained. That is why he leaves us 

as a true legend.  

 

It’s hard to forget someone who gave us so much 

to remember. You’ve left us with the blessings of 

many happy memories and much to be grateful 

for. Your humour, your integrity, your passion for 

cooking, your love for Salamina and, of course, 

your love for life cannot, and never will be, 

forgotten. 

 

Our dad was the life and soul of every party he 

stepped into. As many of you will remember, he 

loved his whiskey and, after a few glasses of the 

good stuff, would eventually end up on the dance 

floor.  

He knew how to have a good time and it’s always 

the good moments that make for lifelong 

memories. 

Dad, you said the happiest days of your life were 

meeting your beloved grandchildren, Mikaela and 

Zac. We promise we will fill them with many 

stories and memories of you as they grow up we. 

We will remind them every day how much you 

loved them, the smiles and laughter they brought 

to you and of all the special times you did share 

together.  

We are so fortunate and grateful that our dad was 

able to express his love to his friends and family. 

Although he will be forever missed, we feel 

blessed knowing that he accomplished more than 

he could have dreamed of.  

 

We will carry on living in your footstep’s dad, and 

make sure that your legacy lives on through us. 

With your guiding hands on our shoulders, we will 

carry you in our hearts forever. We are proud to 

be your sons. We love you and miss you Dad. 

 May you rest in peace. 

Eulogy for Kyriacos Spyrou (Spyri)

Επικήδειος προς Κυριάκο Σπύρου (Σπυρή) 
 που εκφώνησε o Μιχαλάκης Μιχαλάκη 

(μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Nέας Σαλαμίνας)

 We are gathered here today in solitarily to say goodbye to a man who with his departure has 

left us all hard broken, and feelings which make you wonder what life is all about. 

Kyri left us to early and without fulfilling a lot of his dreams.But even with his early departure 

he managed to live behind his own legacy. A legacy that will stay with us for ever. 

He has so much energy enthusiasm and passion. 

He was for Salamina the driving force and the players loved him. 

Maybe he has gone to a better place but I am sure his spirit will live with us forever like a little 

star. 

Ουδέποτε πέρασε από το μυαλό μου ότι σήμερα θα ήμουνα σ’ αυτή τη θέση για να εκφράσω 

τον επικήδειο λόγο για να αποχαιρετήσουμε τον Κυριάκο. 

Δυστυχώς όμως η ζωή του καθενός μας έχει χαρές, λύπες και τραγωδίες. Τραγωδίες όπως 

 η σημερινή μέρα που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη μας. Η ζωή του Κυριάκου ξεκίνησε από 

τη Βατυλή όπου και επέρασε τα νεανικά του χρόνια. 

Το 1978 μαζί με τη Γιαννούλα μετανάστευσαν στο Λονδίνο για ένα καλύτερο μέλλον. 

Στο Λονδίνο λοιπόν ετέλεσαν τους γάμους τους όπου και απέκτησαν 3 παιδιά: τον Ντίνο, τον 

Άκη και τον Άλεξ. 

Δύσκολα τα πρώτα χρόνια στη ξενιτιά. Όμως τα δύσκολα για αυτόν ήταν μια πρόκληση, έτσι 

με προτεραιότητα τα χαρίσματα που τον διέκριναν σιγά-σιγά ο δρόμος που ακολούθησε του 

έφεραν και την επαγγελματική επιτυχία. 

Τίμιος, ειλικρινής, καλοσυνάτος και πάντα με το χαμόγελό του αντιμετώπιζε τη ζωή. 

Αποκορύφωμα στη ζωή του τα δυο του εγγονάκια, η Μικαέλα και ο Ζακ. 

Παρόλο ότι στην Κύπρο ήταν με την Ομόνοια, στο Λονδίνο για περίπου 30 χρόνια αφιέρωσε 

την προσφορά του στη Σαλαμίνα Λονδίνου. 

Μαζί με τους φίλους του που τους λάτρευε δημιούργησαν μια Σαλαμίνα που σήμερα είναι 

παράδειγμα προς μίμηση. 

Το πάθος του και η αγάπη του για τη Σαλαμίνα ήταν κάτι το οποίο μόνο αυτός μπορούσε με το 

δικό του τρόπο να περάσει στους άλλους και ειδικά στους ποδοσφαιριστές οι οποίοι τον 

λάτρευαν. 

Είμαι βέβαιος ότι το όνομα του Κύρι θα μείνει μαζί τους για πάντα. 

Θρηνούμε σήμερα και η καρδιά μας πονά για τον χαμό του πατέρα, του παππού, του φίλου 

και του Προέδρου μας. 

Να σου ευχηθούμε καλό ταξίδι Πρόεδρε μας και ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει. 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 

23.06.2019, 

στην Εκκλησία της Παναγίας, 

Trinity Road, Wood Green, 

London N22 8LB, 

το 40ήμερο μνημόσυνο 

του πολυαγαπημένου 

και αξέχαστού μας συζύγου, 

πατέρα και παππού 

Κυριάκου Σπύρου (Σπυρή)  

και καλούμε όλους όσοι τιμούν 

τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

 

Η οικογένειά του.

† MΝΗΜΟΣΥΝΟ

Ο σύζυγος Μιχάλης, η κόρη της 

Σωτηρούλλα, εγγόνια, δισέγγονα  

και λοιποί συγγενείς.

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 

23.06.2019, στην Εκκλησία Αγίου 

Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman 

Road, London N8 0LY, το 4ον ετήσιο 

μνημόσυνο της πολυαγαπημένης και 

αξέχαστής μας συζύγου, μητέρας και 

γιαγιάς 

Μαρίας Χατζησαββή 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη 

μνήμη της όπως παρευρεθούν.

Μαρία 
Χατζησαββή 

(Ακανθού)



30      | Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Xρυσούλλα Παναγιώτου 
(από το Λεονάρισσο)  

Απεβίωσε στο St. George’s Hospital Τooting, το Σάββατο 08.06.2019, 

η Χρυσούλλα Παναγιώτου σε ηλικία 70 ετών. 

Η εκλιπούσα ήταν κόρη της Λουτσίας και του Αντώνη Τσαγκάρη, παιδί 

πολυμελούς οικογένειας από 7 αδελφούς και 3 αδελφές. 

Αφήνει τον υιό της Πέτρο, η κόρη της Ελενίτσα απεβίωσε το 2001, την αδελφή 

της Γιαννούλλα (βρίσκεται στο Λονδίνο), 3 αδελφούς: Αντρέα, Δημήτρη και 

Κυριάκο (βρίσκονται στην Κύπρο) και πολλούς συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει την Τετάρτη 26.06.2019 και ώρα 12.00 το μεσημέρι από 

την Εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, 69a Westow Street, Upper 

Norwood, London SE19 3RW και η ταφή στο Streatham Park Cemetery, Rowan 

Road, Mitcham, SW16 5JG η ώρα 2.00μμ. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο χολ της Εκκλησίας. 

Λουλούδια ή εισφορές για το St. George’s Hospital είναι ευπρόσδεκτα. 

Τηλ. οικείων: 07768 324 876 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Chrisoulla Panayiotou 
(from Leonarisso)  

Sadly passed away on Saturday 8th June 2019 in St. George’s Hospital, 
Tooting. 

She was the daughter of Loutsia and Andonis Tsangari and the sibling of 
7 brothers and 3 sisters. Chrisoulla was the mother of 2 children, Petro and 
the late Elenitsa, who was sadly taken from her in October 2001. She also 
leaves behind her sister Yianoulla, living in London, and 3 brothers, Andreas, 
Dimitri and Kyriaco in Cyprus as well as many nieces and nephews who 
loved her dearly. She will be greatly missed and remain forever in our hearts. 

The service will be held on: Wednesday 26th June 2019, 12.00 noon at 
the Greek Orthodox Church of Ss Constantine and Helen, 69A Westow 
Street, London SE19 3RW and then laid to rest, 2.00pm at: Streatham Park 
Cemetery, Rowan Road, Mitcham, SW16 5JG, followed by the wake at the 
Church Hall. 

For anyone who would like to make a donation, a box for St.George’s 
Hospital will be at the church service. 08.07.1948 – 08.06.2019

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Απεβίωσε στην Κύπρο, την Τετάρτη 12.06.2019, 

η Αντριανή Δήμου Γεωργίου Πατάτα σε ηλικία 

90 ετών. 

Αφήνει 4 παιδιά: Γιώργο, Φωτούλα, Κούλλα και 

Παναγιώτα, 8 εγγόνια, την αδελφή της Πέπα, συγγε-

νείς και φίλους. 

Η κηδεία της έγινε χθες Τετάρτη 19.06.2019 από την 

Εκκλησία του Αγίου Κυριάκου στο Κίτι και η ταφή στο 

παλαιό κοιμητήριο Δρομολαξιάς. 

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι παρευρέθη-

καν στην κηδεία έστειλαν συλλυπητήρια μηνύματα, 

έκαναν εισφορές για το Cancer Research ή συμπα-

ραστάθηκαν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο στο 

βαρύ μας πένθος. 

Τηλ. οικείων: 07900 180 012

Αντριανή Δήμου Γεωργίου Πατάτα
(από την Κώμη Κεπίρ)

Eλένη ‘Helen’ Πιττόρτου 
(από τη Λάρνακα)  

Απεβίωσε το Σάββατο 15.06.2019, περιτριγυρισμένη από την 

οικιογένειά της η Ελένη ‘Ηelen’ Πιττόρτου. 

Αφήνει τον αγαπημένο της σύζυγο Αντρέα, 3 παιδιά: Χριστίνα, Μαρία 

και Λούη, τα εγγόνια της και πολλούς συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει την Παρασκευή 28.06.2019 και ώρα 10.00πμ 

από την Εκκλησία των Δώδεκα Αποστόλων, Kentish Lane, 

Brookmans Park, Hatfield, Herts, AL9 6NG και η ταφή στο κοιμητήριο 

του New Southgate. 

H παρηγοριά θα δοθεί στην οικία της οικογένειας. 

Λουλούδια ή εισφορές για το Cancer Research είναι ευπρόσδεκτα. 

Τα λουλούδια να αποστέλλονται στο Demetriou & English Funeral 

Directors, 131-133 Myddleton Road, Wood Green, London N22 8NG, 

Tel: 020 8889 9888 - Web: www.d-e.co.uk

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Eleni ‘Helen’ Pittortou 
(from Larnaca)  

Passed away peacefully on Saturday 15th June 2019 at home 

surrounded by her close family. Helen will be dearly missed by her loving 

family, her devoted husband Andrew, her children Christina, Maria and 

Louis, and all of her grandchildren.  

The funeral will take place on Friday 28.06.2019, at.10.00am at the 

Greek Orthodox Church of The Twelve Apostles, Kentish Lane, 

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

Southgate cemetery. 

The wake will be held at the family home.  

Flowers or donations for the Cancer Research are welcome. 

Flowers will be sent to Demetriou & English Funeral Directors, 

131-133 Myddleton Road, Wood Green, London N22 8NG, 

Tel: 020 8889 9888 - Web: www.d-e.co.uk 23rd July 1946 - 15th June 2019

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Μη ανακύψαντες ακόμη από το βαρύ πλή-

γμα του θανάτου της πολυαγαπημένης και 

αξέχαστής μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς 

και αδελφής 

Γιαννούλλας Κοριτσά 

(Το γένος Νικολή Πιερέττη από το Τρίκωμο) 

θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι 

παρευρέθηκαν στην κηδεία, κατέθεσαν 

στεφάνια, απέστειλαν συλλυπητήρια 

μηνύματα ή συμμετείχαν με οποιονδήποτε 

άλλον τρόπο στο βαρύ μας πένθος. 

Η οικογένειά της.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Μη ανακύψαντες ακόμη από το βαρύ 

πλήγμα του θανάτου του πολυαγαπημέ-

νου και αξέχαστού μας συζύγου, πατέρα 

και παππού 

Σάββα Κιτέου 

(Άγιο Αμβρόσιο Κερύνειας) 

θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι 

παρευρέθηκαν στην κηδεία, έκαναν 

εισφορές για το British Heart Foundation 

και Σύνδεσμο Νεφροπαθών, κατέθεσαν 

στεφάνια, απέστειλαν συλλυπητήρια 

μηνύματα ή συμμετείχαν με οποιον- 

δήποτε άλλον τρόπο στο βαρύ μας 

πένθος. 

Η οικογένειά του.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Απεβίωσε το Σάββατο 8 Ιουνίου 2019, 

η Γιαννούλλα (Gina) Κακίντιρος σε ηλικία 

79 ετών. 

Αφήνει τον υιό της Σαββάκη και τα δίδυμα 

εγγόνια Stefan και Sofia 7 χρονών. 

H κηδεία της θα γίνει την Τρίτη 25.06.2019 

και ώρα 1.00μμ από την Εκκλησία του Αγίου 

Δημητρίου, Τown Road/Logan Road, 

London N9 0LP και η ταφή στο Strayfield 

cemetery, Enfield EN2 9JE. 

Η παρηγοριά θα δοθεί μόνο στο κοιμητήριο. 

Τηλ. οικείων: 07836 646 177 Σάββας

Γιαννούλλα (Gina) Κακίντιρος
(από τους Εργάτες)

15.01.1940 - 08.06.2019
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Passed away on Saturday 15.06.2019, at 

the age of 82. 

He leaves his wife Loulla, 2 children: 

George and Mary, 6 grandchildren, 4 great-

grandchildren, relatives and friends. 

The funeral will take place on Thursday 

27.06.2019 at 10.00am at the Greek 

Orthodox Church of St. Demetrios, Τown 

Road/Logan Road, London N9 0LP and 

the burial at New Southgate cemetery. 

Instead of flowers there will be donations 

for the Alzheimer’s Society and Cancer 

Research.

† DEATH ANNOUNCEMENT

Andreas Nicou
(from Katydhata Soleas)

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 23.06.2019, στην Εκκλησία του Αποστόλου 

Ανδρέα, Kentish Town Road, London NW1 9QA, το 8ον ετήσιο μνημόσυνο 

της πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας  

Σωτήρας Χατζηπέτρου (Ακανθού)  

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Ο σύζυγος Μιχάλης, παιδιά: Θεοδώρα, Λεόντιος, Χρίστος και Πέτρος, 

εγγόνια, δισέγγονα, αδελφός Σάββας και λοιποί συγγενείς.

Συλλυπητήρια 

Oι οικογένειες Νεόφυτου και Ευούλλας Νικολάου, Πάμπου και Σούλλας 

Χαραλάμπους, Κυριάκος Τσιούπρας, Προκόπης Δημητρίου, Χριστάκης και 

Χρυστάλλα Στυλιανού, εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στον Στέλιο 

Δαμιανού για το θάνατο της συζύγου του Ευτυχίας (Πέπας) που απεβίωσε 

πρόσφατα.

Σήμερα η κηδεία 
του Στέλιου Βαμβακάρη
Σήμερα, Πέμπτη, από το Γ’ νεκροταφείο θα 

τελεστεί η κηδεία του Στέλιου Βαμβακάρη. 
Ο δεξιοτέχνης του μπουζουκιού, γιος του 

Μάρκου, Στέλιος Βαμβακάρης έφυγε τη Δευτέρα 
από τη ζωή στα 72 του χρόνια. 

Ξεκίνησε τη μουσική σε ηλικία 12 ετών, στο 
πλευρό του πατέρα του Μάρκου Βαμβακάρη. 
Συνεργάστηκε με σημαντικούς μουσικούς του 
ρεμπέτικου, όπως ο Παπαϊωάννου, ο Τσιτσά-
νης, ο Παγιουμτζής και ο Περπινιάδης, καθώς 
και με εκπροσώπους της λαϊκής και έντεχνης 
μουσικής σκηνής, όπως ο Γιώργος Ζαμπέτας, 
η Καίτη Γκρέυ, η Βίκυ Μοσχολιού, ο Λευτέρης 
Παπαδόπουλος, η Σωτηρία Μπέλλου, ο Παύλος 
Σιδηρόπουλος, ο Νίκος Ξυλούρης, ο Γιώργος 
Νταλάρας. Είχε συνθέσει μουσικές για τον κι-
νηματογράφο και το θέατρο.  

Ο μπλουζίστας ρεμπέτης  
Ο Στέλιος Βαμβακάρης ήταν επίσης από τους 

πρωτοπόρους μουσικούς που ασχολήθηκαν με 
τις κοινές ρίζες των Αμερικάνικων blues και του 
μπουζουκιού. Το 1988 ηχογράφησε με τον 
μπλουζίστα Λουιζιάνα Ρεντ τον δίσκο «Το 
μπλουζ συναντά το Ρεμπέτικο» με 8 κομμάτια 

μπλουζ ερμηνευμένα με μπουζούκι και μπα-
γλαμά. Το 1994 έγραψε μουσική για τον δίσκο 
Ρομαντικοί Παραβάτες - Η Φαντασία στην 
Εξουσία, ο οποίος ξεχώρισε για τον ιδιαίτερο 
ήχο του.  

Επαιξε με την Σεζάρια Εβόρα  
Η καλλιτεχνική αξία του ιδιαίτερου ύφους της 

μουσικής του έχει αναγνωριστεί και από τη διε-
θνή blues κοινότητα. Σε φεστιβάλ στη πόλη Φά-
λον (Σουηδία) έπαιξε μαζί με τον Τζον Λι Χούκερ 
και το 2003, στο φεστιβάλ World Got The Blues 
στο Λονδίνο με τον Taj Mahal και την Cesaria 
Evora. To 2010 έπαιξε στο Palais des Beaux 
Arts στο Βέλγιο μπροστά σε δύο χιλιάδες άτομα 
στο φεστιβάλ Balkan Trafik. 

Μια φωτογραφία χίλιες λέξεις: Ακολούθησε 
το pronews.gr στο Instagram για να «δεις» τον 
πραγματικό κόσμο! 

Είχε ταξιδέψει σε πολλές χώρες του κόσμου 
για να παρουσιάσει τα τραγούδια του αλλά και 
τραγούδια του πατέρα του Μάρκου Βαμβακάρη. 

 
Pronews

Δισκογραφία 
Λαικά-Ρεμπέτικα: 
 
- Βίκυ Μοσχολιού (1980) 
- Στο Μάρκο (1981) 
- Άνοιξα πόρτα στη ζωή (Μπελλου) 

Lyra (1985) 
- Γλυκόλογα πικρόλογα (Polydor) (1989) 
- Κατέβα Χριστέ να σε κεράσω (1990) 
- Στο δρόμο του Μάρκου (1999) 

- Ελληνικό blues με μπουζούκι: 
- Το blues συναντά το ρεμπέτικο (1988) 
- Η φαντασία στην εξουσία (ρομαντικοί 

παραβάτες) (1994) 
- Μια μέρα τη νύχτα (2001) 
- Σ’ ένα μπαρ του Μισισίπι ένας ναύτης 

απ’ τη Σύρα (Universal) (2008) 
- Νιρβάνα (2009) 
- Αγνώστου Διαμονής (2011)

Πέθανε ο ζωγράφος 
Βαγγέλης Δημητρέας

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο ζω-
γράφος Βαγγέλης Δημητρέας, ομότιμος καθη-
γητής της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ. Η 
πολιτική κηδεία του θα γίνει σήμερα Πέμπτη 20 
Ιουνίου, στις 16:00, στο νεκροταφείο Καισσα-
ριανής. 

Ο Βαγγέλης Δημητρέας γεννήθηκε στο Με-
λίσσι Κορινθίας το 1934. Σπούδασε με υποτρο-
φία του ΙΚΥ στην ΑΣΚΤ της Αθήνας, στο εργα-
στήριο του Μόραλη (1958-1963). Τα χρόνια της 
δικτατορίας εργάστηκε στο Παρίσι (1967-1975), 
όπου, παράλληλα με τη ζωγραφική, παρακο-
λούθησε μαθήματα κοινωνιολογίας της τέχνης 
στη Σορβόννη και συμμετείχε, καλλιτεχνικά και 
πολιτικά, στις εκδηλώσεις του παρισινού Μάη 
του ’68. 

Η πρώτη ατομική έκθεσή του στην Αθήνα 
έγινε το 1969 (Κέντρο Τεχνολογικών Εφαρμο-
γών). Ακολούθησαν ατομικές και ομαδικές εκ-
θέσεις στην Ελλάδα, τη Γαλλία και σε άλλες ευ-
ρωπαϊκές χώρες. 

Από τα πρώτα έργα του τον ενδιέφεραν οι 
εκφραστικές δυνατότητες μίας πειθαρχημένης 
γραφής, με αναγνωρίσιμες μορφές, αλλά χωρίς 
νατουραλιστικές ευκολίες. Επεξεργάστηκε το 
εικαστικό ιδίωμά του επιμένοντας στις αυστηρά 
δομημένες συνθέσεις και στην ακρίβεια του σχε-
δίου. Αρχικά απέφευγε το χρώμα και προτι-
μούσε την καθαρή γραφή του μαύρου πάνω 

στο άσπρο, που ταιριάζει και με το κριτικό πε-
ριεχόμενο των έργων του. Αργότερα στράφηκε 
προς τις τρισδιάστατες κατασκευές με διάφορα 
υλικά. Στην πιο πρόσφατη ζωγραφική του ασχο-
λήθηκε με θέματα που αφορούν την ιστορική 
μνήμη και τις προσωπικότητες που διαμόρφω-
σαν το πρόσφατο παρελθόν. 

Η παρουσία του δεν περιορίστηκε στην εκ-
θεσιακή δραστηριότητά του. Η θεωρητική του 
κατάρτιση του επέτρεπε από παλιά να συμμε-
τέχει σε συνέδρια με καλλιτεχνικό ή φιλοσοφικό 
θέμα, να δίνει διαλέξεις και να δημοσιεύει άρθρα 
και μελέτες σε διάφορα έντυπα. Το ενδιαφέρον 
του για την κοινωνική λειτουργία της τέχνης εκ-
φράστηκε επίσης από νωρίς, με τη συμμετοχή 
του στην Ομάδα Τέχνης Α και αργότερα στο Κέ-
ντρο Εικαστικών Τεχνών, στην Ομάδα 4+ και 
στην Ομάδα για την Επικοινωνία και την Εκ-
παίδευση στην Τέχνη. 

Δίδαξε αρχικά (1965 -1967) στο Κέντρο Τε-
χνολογικών Εφαρμογών (ΚΤΕ). Επιστρέφοντας 
από το Παρίσι, δίδαξε σχέδιο στη Σχολή Βακαλό 
και στην ΑΣΚΤ (1981-1985). Το 1984 εκλέχτηκε 
καθηγητής στη Σχολή Καλών Τεχνών του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης 
και από το 2002 ήταν ομότιμος καθηγητής. 

 
Πηγή:tanea.gr
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