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Απεγνωσμένη η Μέι

σελ 3

Σε πορεία αναβάθμισης...

Ετοιμάζει καρατομήσεις...

Τρόμος στο Edmonton

Κορυφώνονται αυτές τις μέρες οι
προετοιμασίες για το Cypriot Wine
Festival 2019, με αντιπροσωπεία
των διοργανωτών να πραγματοποιεί επαφές με υπουργούς, δημάρχους και επιχειρηματίες...
Σελ 2

Ενω τα διεθνή ΜΜΕ θεωρούν ως
χαστούκι για τον Ερντογαν τα αποτελέσματα των εκλογών, ο «σουλτάνος» ετοιμάζει εσωκομματικές
καρατομήσεις με αφορμή την ήττα
σε δήμους «κλειδιά»...
Σελ 8

Tέσσερις άνθρωποι δέχθηκαν
επίθεση με μαχαίρι στη διάρκεια
του Σαββατοκύριακου στην περιοχή Έντμοντον του βορειοδυτικού Λονδίνου, με την αστυνομία
ότι πρόκειται για τον ίδιο δράστη...
Σελ 3

Με λαμπρότητα γιόρτασε
η παροικία τις εθνικές επετείους
σελ 10

«Παίζει με τη φωτιά ο ΠτΔ»
σελ 5
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ΜΒΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΑΣΚΑΛΑ...

CYPRIOT WINE FESTIVAL & BUSINESS EXPO 2019

O πρίγκιπας Γουίλιαμ
βράβευσε την Ζαφειράκου

Η πορεία προς την αναβάθμιση συνεχίζεται

Την Κύπρια Άντρια Ζαφειράκου, η οποία αναδείχθηκε ως η καλύτερη δασκάλα στον κόσμο για το
2018, βράβευσε σε ειδική τελετή ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ. Η κ. Ζαφειράκου βραβεύτηκε με MBE για τις
υπηρεσίες της στον τομέα της εκπαίδευσης και των
νέων ανθρώπων.
Σε ανάρτησή της στο προσωπικό της λογαριασμό
στο Twitter, η κυρία Ζαφειράκου έγραψε: Today
was a perfect day. I received a MBE from HRH
Prince William and my family were all there with
me to experience the magic. #buckinghampalace #proud
Υπενθυμίζεται πως παραλαμβάνοντας το βραβείο
της, πέρσι, ύψους ενός εκατομμυρίου λιρών, δήλωσε πως θα χρησιμοποιήσει όλα τα χρήματα που
πήρε από το βραβείο για την ίδρυση μίας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης, με στόχο να ενισχύσει την
επαφή των μαθητών στα βρετανικά σχολεία με τις
τέχνες. «Πρόκειται για κάτι που κέρδισα επειδή είμαι
δασκάλα, επομένως είναι σωστό να τα δώσω πίσω
στο επάγγελμα», είπε, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους γιατί δεν χρησιμοποίησε τα χρήματα
αποκλειστικά για την ίδια και την οικογένειά της.

Πιστή στην υπόσχεσή της για συνέχιση και αναβάθμιση της Γιορτής του Κρασιού της «Παροικιακής», της ετήσιας, μεγάλης γιορτής της παροικίας
μας που τα τελευταία χρόνια έχει μετεξελιχθεί στο
Cypriot Wine Festival & Business Expo, η οργανωτική επιτροπή κορυφώνει αυτές τις μέρες τις προετοιμασίες για τη φετινή μεγάλη διοργάνωση.
Με αφορμή τη συμπλήρωση 37 χρόνων ζωής
της Γιορτής του Κρασιού πριν από λίγες μέρες, αντιπροσωπεία υπό τον Γενικό Διευθυντή της εφημερίδας μας Πάμπο Χαραλάμπους και τους Γιώργο
Τσιάλο - συντονιστή και Νεόφυτο Νικολάου - μέλος,
μετέβη στην Κύπρο όπου είχε σειρά επαφών με
υπουργούς, δημάρχους, κρατικούς αξιωματούχους,
εκπροσώπους των οινοβιομηχανιών, αλλά και διευθυντές εταιρειών οι οποίοι επέδειξαν ζωηρό ενδιαφέρον να συμμετέχουν για άλλη μια χρονιά στο
φεστιβάλ.
Η αντιπροσωπεία συναντήθηκε με τους Υπουργούς Γεωργίας και Εμπορίου, οι οποίοι δήλωσαν
και εμπράκτως τη στήριξή τους στη μεγάλη γιορτή
της παροικίας μας, ενώ, ιδιαίτερα θερμή ήταν η ανταπόκριση και του νεοσυσταθέντος Υφυπουργείου
Τουρισμού.
Ιδιαίτερα σημαντική από όλες τις απόψεις, ήταν η
συνάντηση με τον Προεδρικό Επίτροπο, Αρμόδιο
για Θέματα Διασποράς, Φώτη Φωτίου, ο οποίος
υπογράμμισε τη σημασία που έχει για την Κύπρο
το φεστιβάλ, το οποίο έχει ως στόχο να φέρει κοντά
τις εκατοντάδες χιλιάδες Κυπρίων της διασποράς
στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά κυρίως να διατηρήσει
και να αναδείξει τον πολιτισμό και τις παραδόσεις
μας. Ο κύριος Φωτίου, ένθερμος υποστηρικτής της
προσπάθειας για συνέχιση και αναβάθμιση του φεστιβάλ, υπογράμμισε στο πλαίσιο της συνάντησης
την αποφασιστικότητά του να στηρίξει και φέτος τη
διοργάνωση.
Στο ίδιο πλαίσιο, οι κύριοι Χαραλάμπους, Τσιάλος
και Νικολάου, ενημέρωσαν τον Προεδρικό Επίτροπο
για όλες τις ενέργειες που στοχεύουν στην αναβάθ-

μιση της γιορτής αλλά και στην ανάδειξη ακόμη περισσότερων πτυχών της κυπριακής παράδοσης, με
αναπαραστάσεις παρασκευής παραδοσιακών εδεσμάτων, μουσικοχορευτικά συγκροτήματα, μίνι εκθέσεις παραδοσιακών προϊόντων κ.ά.
Πανέτοιμοι να στηρίξουν για άλλη μια χρονιά τη

Νεόφυτος Νικολάου, Γιώργος Τσιάλος,
Φαίδωνας Φαίδωνος και Πάμπος Χαραλάμπους

Γιώργος Τσιάλος, Ανδρέας Βύρας
και Πάμπος Χαραλάμπους

Πάμπος Χαραλάμπους, Γιάννα Ιακώβου
και Γιώργος Τσιάλος

γιορτή, παρουσιάστηκαν και οι δήμαρχοι Λεμεσού,
Λάρνακας και Πάφου.
Ως γνωστό, η πόλη της Λεμεσού, έχει έναν επιπλέον λόγο έμπρακτης στήριξης του φεστιβάλ, αφού
η Γιορτή του Κρασιού που διοργανώνει ο δήμος και
η δική μας, κυπριακή γιορτή του... Λονδίνου, είναι
και επισήμως αδελφοποιημένες. Τόσο ο δήμαρχος,
Νίκος Νικολαΐδης, όσο και η Πολιτιστική Λειτουργός

Σκεύη Αντωνιάδου, διαβεβαίωσαν ότι και φέτος θα
διατεθούν δωρεάν προς τους επισκέπτες του Cypriot
Wine Festival & Business Expo, τα γνωστά ποτήρια
του κρασιού, που για πολλούς αποτελούν «σήμα
κατατεθέν» των δύο διοργανώσεων.
Επίσης, ο Δήμαρχος Πάφου, Φαίδωνας Φαίδωνος, ανέλαβε και φέτος την πρωτοβουλία να μαζέψει
και να στείλει στο Λονδίνο κρασιά από τις οινοβιομηχανίες της επαρχίας Πάφου, που εκπροσωπούνται ομαδικά στο περίπτερο Pafos Wines.
Ενδιαφέρον για παρόμοια συμμετοχή στο φεστιβάλ του Λονδίνου, επέδειξε για πρώτη φορά και ο
Δήμος Λάρνακας. Στο πλαίσιο της συνάντησης που
είχε με την αντιπροσωπεία των διοργανωτών, ο δήμαρχος Ανδρέας Βύρας, εξέφρασε την πλήρη υποστήριξή του προς τους διοργανωτές. Ανταλλάγησαν
απόψεις για το ενδεχόμενο συμμετοχής του Δήμου
Λάρνακας για πρώτη φορά στα 37 χρόνια ζωής του
παροικιακού μας θεσμού.
΄Όπως κάθε χρόνο, εξαιρετικής σημασίας ήταν οι
επαφές με τις μεγάλες οινοβιομηχανίες που στηρίζουν εμπράκτως το θεσμό, ΛΟΕΛ, ΚΕΟ και ΣΟΔΑΠ,
ενώ, συνάντηση έγινε και με τον επιχειρηματία
Παύλο Φωτιάδη της Μπύρας LEON.
Επίσης, η αντιπροσωπεία είχε συναντήσεις και
με διευθυντές αρκετών οινοποιείων που επιθυμούν
να συμμετέχουν στη γιορτή, όπως το Makkas Wines,
το «Οίνου Γη», το Santa Eirini στο Όμοδος κ.ά.
Στο πλευρό των διοργανωτών τάχθηκε για άλλη
μια φορά και το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου ως
χορηγός επικοινωνίας. Η αντιπροσωπεία είχε συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος Μιχάλη Μαραθεύτη, ενώ, οι κύριοι Χαραλάμπους και
Τσιάλος φιλοξενήθηκαν και στην γνωστή εκπομπή
για τους απόδημους «Κύπριοι του Κόσμου», όπου
εξήγησαν τις προσπάθειες που καταβάλλονται για
συνεχή αναβάθμιση της κατ’ εξοχήν γιορτής της κυπριακής παροικίας του Ηνωμένου Βασιλείου. Η εκπομπή θα μεταδοθεί από το δορυφορικό κανάλι
εντός των ημερών.
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ΣΤΑ ΠΡΟΘΥΡΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ Η ΜΕΪ ΖΗΤΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΚΟΡΜΠΙΝ

ΑΙΜΑΤΗΡΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΕΣ

Οδηγούμαστε προς νέα παράταση;

Τρόμος στο Edmonton

Συνάντηση είχαν χθες το απόγευμα η Τερέζα Μέι
και ο Τζέρεμι Κόρμπιν σε μια προσπάθεια να βρουν
συμβιβαστική λύση για το Brexit, μετά από τη δημόσια πρόσκληση της πρωθυπουργού προς τον αρχηγο της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Η κα Μέι είχε πει ότι θα επιδιώξει να καταλήξει σε
μία κοινή πρόταση με τον ηγέτη των Εργατικών ώστε
να την παρουσιάσει στο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 10ης Απριλίου.
Σε διαφορετική περίπτωση θα επιδιώξει να καταλήξει με τον κ. Κόρμπιν σε μια σειρά επιλογών επί
των οποίων θα κληθούν να ψηφίσουν οι βουλευτές,
με την κυβέρνηση να δεσμεύεται ότι θα υιοθετήσει
την απόφασή τους.
Κυβερνητικές πηγές λένε ότι στόχος είναι όλη αυτή
η διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί μέσα στην εβδομάδα, έτσι ώστε να υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση των
υπολοίπων 27 ηγετών της ΕΕ για τη νέα βρετανική
θέση.
Η αλλαγή στρατηγικής της πρωθυπουργού έχει
εξοργίσει τους ευρωσκεπτικιστές στο κόμμα της, με
πολλούς ακραιφνείς Brexiteer βουλευτές να ζητούν
την παραίτησή της.
Ο υπουργός Brexit Στίβεν Μπάρκλεϊ αντέτεινε το
πρωί μιλώντας στο BBC ότι η απόφαση της πρωθυπουργού υπαγορεύτηκε από την «αμετανόητη
λογική» των αριθμών, εξηγώντας ότι μέχρι τώρα δεν
έχει σχηματιστεί πλειοψηφία στη Βουλή υπέρ κάποιου σχεδίου του Brexit.
Λίγο αργότερα, πάντως, ο υφυπουργός Ουαλίας
Νάιτζελ Άνταμς υπέβαλε την παραίτησή του από
την κυβέρνηση. Όπως αναφέρει στην επιστολή πα-

ραίτησής του προς την κα Μέι, «η αναζήτηση μιας
συμφωνίας με έναν Μαρξιστή που ούτε μια φορά
στον πολιτικό του βίο δεν πρόταξε τα βρετανικά συμφέροντα» είναι ένα «σοβαρό λάθος».
Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών της Ιρλανδίας Σάιμον Κόβενι δήλωσε ότι το Δουβλίνο θα στηρίξει το βρετανικό αίτημα για μία νέα παράταση του
Άρθρου 50. Εξέφρασε επίσης την πεποίθηση ότι

πλέον το Ηνωμένο Βασίλειο θα βγει από την ΕΕ με
μια συμφωνία.
Όπως είπε, η έκκληση της πρωθυπουργού Μέι
για εθνική ενότητα «είναι ο καλύτερος τρόπος για να
βρεθεί μια λύση».
Στο Λονδίνο, καταθέτοντας ενώπιον κοινοβουλευτικής επιτροπής, κ. Μπάρκλεϊ επιβεβαίωσε ότι έχει
δοθεί εντολή στην αρμόδια Εκλογική Επιτροπή να

ξεκινήσει προετοιμασίες για το ενδεχόμενο συμμετοχής του Ηνωμένου Βασιλείου στις ευρωεκλογές
του Μαΐου. Ο υπουργός Brexit πρόσθεσε πάντως
ότι «δεν είναι πρόθεση» της κυβέρνησης η διεξαγωγή των ευρωεκλογών.
Την ίδια ώρα πάντως, ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωνε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να είναι
«διαρκώς όμηρος» της πολιτικής κρίσης στο ΗΒ και
υπογράμμισε πως ελλείψει παρουσίασης ενός «αξιόπιστου εναλλακτικού σχεδίου έως τις 10 Απριλίου»,
τα Λονδίνο θα «έχει επιλέξει το ίδιο ντε φάκτο να
αποχωρήσει χωρίς συμφωνία».
Απουσία συμφωνίας, ή μιας μετάθεσης του Brexit,
το σενάριο που θα ενεργοποιηθεί αυτόματα παραμένει μια έξοδος στις 12 Απριλίου, και μόνο η προοπτική της οποίας προκαλεί κρύο ιδρώτα στους οικονομικούς δρώντες.
Σάλος με ντροπιαστικό βίντεο
Έρευνα διέταξε το Υπουργείο Άμυνας μετά από
τη δημοσιοποίηση σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης ενός βίντεο που δείχνει Βρετανούς στρατιώτες
να ασκούνται πυροβολώντας σε στόχο με την εικόνα
του Τζέρεμι Κόρμπιν. Το υπουργείο επιβεβαίωσε ότι
το βίντεο είναι γνήσιο και το χαρακτήρισε «απολύτως
απαράδεκτο» και «κατώτερο των προσδοκιών του
στρατού». Οι στρατιώτες, από τάγμα αλεξιπτωτιστών
στην Καμπούλ, χρησιμοποιούσαν σφαίρες μπογιάς.
Ο νυν ηγέτης των Εργατικών της αντιπολίτευσης
έχει στο παρελθόν επικρίνει σφοδρότατα τις βρετανικές στρατιωτικές δράσεις στο εξωτερικό και στη
Βόρεια Ιρλανδία.

Τέσσερις άνθρωποι δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι
στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου στην περιοχή
Έντμοντον του βορειοδυτικού Λονδίνου.
Η Aστυνομία εκτιμά ότι το περιστατικό δεν συνδέεται με την τρομοκρατία και ότι πρόκειται για τον ίδιο
δράστη, καθώς οι περιγραφές που δίνουν τα θύματα
μοιάζουν.
Η πιο πρόσφατη επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην οδό Φέρφιλντ, με θύμα
29χρονο, ο οποίος φέρει ελαφρά τραύματα.
Μέσα σε δέκα ώρες το Σαββατοκύριακο μία γυναίκα και τρεις άνδρες δέχθηκαν επίθεση. Κάποιος
τους πλησίασε από πίσω την ώρα που περπατούσαν μόνοι τους και τους μαχαίρωσε. Η Αστυνομία
ανακοίνωσε ότι τα θύματα φαίνεται να έχουν επιλεγεί
τυχαία.
Το πρώτο θύμα, μια 45χρονη γυναίκα, εξακολουθεί
να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Τέσσερις
ώρες αργότερα μαχαιρώθηκε ένας 52χρονος, ο
οποίος έχει πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Το
επόμενο θύμα ήταν ένας 23χρονος ο οποίος επίσης
νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση αφού μαχαιρώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής. Δύο άνδρες
έχουν συλληφθεί και παραμένουν υπό κράτηση.

με τον Βύρωνα Καρύδη

Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου

Στο μάτι του κυκλώνα για άλλη μια φορά η Μέι
Η
πρωθυπουργός Τερέζα Μέι, δήλωσε το βράδυ
της Τρίτης ότι θα ζητήσει από την ΕΕ νέα παράταση στο Brexit, πέρα από τις 12 Απριλίου.
Στόχος, να κερδίσει χρόνο για να βρεθεί στο ίδιο
τραπέζι με τον ηγέτη των Εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν
και να καταλήξουν σε ορισμένους βασικούς άξονες
μιας συμφωνίας για το Brexit, τους οποίους θα υπερψηφίσουν προφανώς τα δύο κόμματα σε μια νέα ψηφοφορία στη Βουλή των Κοινοτήτων.
«Ήρθε η ώρα της εθνικής ενότητας» σημείωνε η
Daily Express της Τετάρτης. Η εφημερίδα
εκτιμά ότι η πρωθυπουργός παίρνει μεγάλο ρίσκο προσκαλώντας «τον ακροαριστερό ηγέτη των Εργατικών» σε συνομιλίες για να ξεπεραστεί το αδιέξοδο.
Ο Guardian ανέφερε ότι σύμφωνα με
πηγές που δεν θέλησαν να κατονομασθούν θα είναι εξαιρετικά δύσκολο για
τους δύο ηγέτες να καταλήξουν σε μια
συμφωνία.
Ο πολιτικός συντάκτης της Daily Mirror
υπογραμμίζει ότι ο κ. Κόρμπιν θα πρέπει
να γνωρίζει ότι «ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα μπορούσε να την αγνοήσει ο/η
διάδοχος της Τερέζα Μέι γεγονός που δεν
συνιστά βάση για τυχόν ουσιαστικές δια-

πραγματεύσεις».
Η Daily Telegraph κατηγορεί την κ. Μέι ότι αγνόησε
τη βούληση του υπουργικού συμβουλίου αποκλείοντας μια μη-συμφωνία Brexit. Στην πρώτη της σελίδα
δημοσίευσε την Τετάρτη τις φωτογραφίες 14 υπουργών οι οποίοι, σύμφωνα με την Telegraph «ζήτησαν
από την πρωθυπουργό να μη κρα-

τήσει καμία συμφωνία στο τραπέζι». Το δημοσίευμα
της εφημερίδας αμφισβητήθηκε από την υπουργό
Επιχειρήσεων, Ενέργειας και Βιομηχανίας Claire
Perry, η οποία ισχυρίσθηκε ότι μόνο τέσσερα μέλη
του υπουργικού συμβουλίου μίλησαν ρητά υπέρ της
μη παράτασης και της μη- συμφωνίας
Brexit. Η Πέρι τόνισε ότι το δημοσίευμα
της Telegraph βασίσθηκε σε «εντελώς
ανακριβείς διαρροές και ότι η συμπερι-

φορά αυτή είναι επικριτέα».
Κατά την Daily Mail ανώτερα στελέχη του Συντηρητικού κόμματος εκφράζουν φόβους ότι οι Τόρις
μπορεί να είναι στα πρόθυρα της διάσπασης που θα
οδηγούσε στην πτώση της κυβέρνησης.
Η εφημερίδα The Times, εν τω μεταξύ, φαίνεται
να είναι "απελπισμένη" από τη στάση όλων των πολιτικών. Προτρέπει τους «συνετούς ανθρώπους» να
ενταχθούν μαζικά στα «δυσλειτουργικά μας κόμματα»
και να τα επαναφέρουν πίσω στη λογική, σε σημείο
που να «αντανακλά την ισορροπημένη άποψη του
έθνους».
Κρίσιμες συνομιλίες
με τους υπουργούς της είχε η Μέι
Με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Πρωταπριλιά» η εφημερίδα i (02/04) προσπάθησε να συνοψίσει το αποτέλεσμα των ενδεικτικών ψηφοφοριών το βράδυ της
Δευτέρας στη Βουλή των Κοινοτήτων για το Brexit.
«Οι βουλευτές δεν επέλεξαν τίποτα», σημείωνε η
Daily Mirror της Τρίτης.
«Επιστροφή και πάλι στο σημείο μηδέν», έγραψε
η Daily Mail που όπως και η Daily Express χαρακτήρισε «φάρσα» τη συζήτηση στο κοινοβούλιο και
την αποτυχία των βουλευτών να στηρίξουν μια από
τις τέσσερις εναλλακτικές λύσεις για το Brexit.
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ειδήσεις σε 2’

«Ο Πρόεδρος παραπλανεί για το θέμα Μαυρογιάννη»

«Δεν αλλάζει η στάση μας
για προστασία των Τ/κ»

Τη λύπη του για το γεγονός ότι ο διαπραγματευτής της ε/κ
πλευράς στις συνομιλίες για το Κυπριακό Ανδρέας Μαυρογιάννης έχει τοποθετηθεί στο πόστο του μόνιμου αντιπροσώπου της Κύπρου στη Νέα Υόρκη, εξέφρασε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ
Άντρος Κυπριανού, αναφέροντας παράλληλα ότι ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης "επεδίωξε με δηλώσεις
του να ξεγελάσει τον κυπριακό λαό".
Σε δηλώσεις μετά την επίσκεψη του στο ιατρικό κέντρο
Έγκωμης ενόψει της εφαρμογής του ΓεΣΥ, ο κ. Κυπριανού
είπε ότι «η νομοθεσία που ενέκρινε η Βουλή το 2013 λέει ότι
ο διαπραγματευτής δεν μπορεί να ασκεί τα όποια άλλα καθήκοντα ή αρμοδιότητες», προσθέτοντας ότι «από τη στιγμή
που ο κ. Μαυρογιάννης ασχολείται με την άσκηση άλλων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων δεν μπορεί να παραμένει ως
διαπραγματευτής».
«Λυπούμαι γιατί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παραπλη-

ροφορεί τον κυπριακό λαό», πρόσθεσε.
Σε ό,τι αφορά τη διασύνδεση των εκλογών στην Τουρκία
είπε ότι το καθοριστικό δεν είναι οι εκλογές, αλλά «η ύπαρξη
πολιτικής βούλησης και η ξεκάθαρη αντίληψη για τον στόχο
τον οποίο έχουμε». Ανέφερε πως σε ό,τι αφορά το ΑΚΕΛ
«επιμένουμε ότι το πλαίσιο λύσης είναι εκείνο το οποίο έχουμε
συμφωνήσει με την διεθνή και την τ/κ κοινότητα από το 1977,
δηλαδή της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με την πολιτική ισότητα ως δεδομένο και όλα τα άλλα συναφή».
Ταυτόχρονα, ο κ. Κυπριανού είπε ότι το ΑΚΕΛ διαπιστώνει
«έλλειψη ανάληψης πρωτοβουλιών από όλους τους εμπλεκομένους», προσθέτοντας ότι αναφέρεται κυρίως στην έλλειψη προθυμίας από την πλευρά της Τουρκίας, όπως είπε,
«αλλά και στο γεγονός ότι η δική μας πλευρά δεν αναλαμβάνει
τις όποιες πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση της επανέναρξης διαπραγματεύσεων».

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΛΟΥΤ - ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Στην Κύπρο η Λούτ για νέες συναντήσεις
Στην Κύπρο θα βρεθεί το ερχόμενο Σαββατοκύριακο η
Ειδική Σύμβουλος του ΓΓ του ΟΗΕ Τζέιν Χολ Λουτ και θα
συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στο πλαίσιο
της προσπάθειας συνομολόγησης των όρων εντολής για
επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό.
Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter o Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Πρόδρομος Προδρόμου, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την
κ. Λουτ.
«Η κα Λουτ θα έρθει το Σάββατο στην Κύπρο και την
Κυριακή θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο. Συνέχεια της
προσπάθειας για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων»,
καταλήγει ο κ. Προδρόμου.
Εν τω μεταξύ, συνάντηση με την κ. Λουτ θα έχει την
Παρασκευή στην Ουάσιγκτον ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών ο οποίος βρίσκεται στις ΗΠΑ. Ο Γιώργος Κατρούγκαλος σε δηλώσεις του στη Νέα Υόρκη για το ΑΠΕ, απέφυγε να σχολιάσει πληροφορίες για το αν η Αμερικανίδα
διπλωμάτης θα επισκεφθεί την περιοχή, λέγοντας ότι «αυτό
επαφίεται στη δική της πρωτοβουλία.
«Εμείς μένουμε σταθεροί στην ανάγκη να έχουμε επιτέλους επίλυση του Κυπριακού, βασισμένη στις αποφάσεις

του ΟΗΕ και το διεθνές δίκαιο. Κάνουμε ο,τιδήποτε προς
αυτήν την κατεύθυνση. Στις 12 Απριλίου έχουμε συμφωνήσει με την Τουρκία να έχουμε ανταλλαγή απόψεων για
τη διεθνή διάσταση - που αφορά την Ελλάδα βάση του
θεσμικού κεκτημένου του Κραν Μοντανά. Θέλω να ελπίζω
ότι αν προετοιμαστεί καλά, μπορεί η επανάληψη των διαπραγματεύσεων να έχει αποτελέσματα», κατέληξε.

Ερωτηθείς για το μήνυμα που θα μεταφέρει στην επετειακή σύνοδο του ΝΑΤΟ, στην Ουάσιγκτον, ο κ. Κατρούγκαλος είπε:
«Η Ελλάδα έχει ενισχύσει τη θέση της, όχι απλώς ως
μία σταθερή δημοκρατία, αλλά ως εξαγωγέας σταθερότητας στην περιοχή την οποία κινούμαστε, στα Βαλκάνια και
την Ανατολική Μεσόγειο», «Όχι για να πάρουμε επιβραβεύσεις και συγχαρητήρια, αλλά επειδή θέλουμε να συνεχίσουμε στον ίδιο ακριβώς ρόλο, διευρύνοντας τις διπλωματικές μας συμμαχίες και το διπλωματικό μας κύρος και
με τον τρόπο αυτό ενισχύοντας τη θέση της χώρας μας».
Σε ερώτηση για τις επαφές που θα έχει στην Ουάσιγκτον,
στο πλαίσιο της συνόδου του ΝΑΤΟ, ο κ. Κατρούγκαλος
είπε πως «θα υπάρχουν διάφορες διμερείς επαφές στο
πλαίσιο της επετειακής συνόδου του ΝΑΤΟ, με βασικό
σκοπό να προβάλουμε την ήπια ισχύ την οποία έχουν
δώσει στη χώρα μας οι πολύπλευρες διπλωματικές της
πρωτοβουλίες και οι τριμερείς, για την ενίσχυση της θέσης
μας και την αδρανοποίηση της προβολής ισχύος όσων
αναθεωρητικών δυνάμεων δρουν στην περιοχή μας».
Στη Νέα Υόρκη οι επαφές του θα εστιαστούν σε think
tanks και πανεπιστήμια.

Οι δημοσιογράφοι στηρίζουν την υποψηφιότητα Sevgul για Νόμπελ
Οι δημοσιογραφικές οργανώσεις Ένωση
Συντακτών Κύπρου, Basin Sen και Σύνδεσμος Τουρκοκυπρίων Δημοσιογράφων υποστηρίζουν την υποψηφιότητα της Sevgul
Uludag για το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης
Συντακτών, οι τρεις οργανώσεις «είναι πολύ
υπερήφανες για το μέλος τους, διερευνητική
δημοσιογράφο Sevgul Uludag, η οποία έχει
προταθεί στη Νορβηγική Επιτροπή Βραβείων Νόμπελ για το Νόμπελ Ειρήνης 2019
από την Άννα Αγαθαγγέλου, επίκουρη καθηγήτρια Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο York του Καναδά, για την πολύτιμη

συνεισφορά της στην προσπάθεια εξακρίβωσης της τύχης των ‘αγνοουμένων’, όπως
επίσης και για τη χρήση των δημοσιογραφικών της δεξιοτήτων στην επίλυση προβλημάτων των κοινοτήτων μας με δημοκρατικούς τρόπους με στόχο τη δημιουργία
αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των δύο κοινοτήτων μας σε αυτό το ευαίσθητο θέμα».
«Η υποψηφιότητα αυτή τιμά επίσης και
τις προσπάθειες της και τον ενεργό της
αγώνα για ειρήνη και συμφιλίωση στην Κύπρο για σχεδόν μισό αιώνα», σημειώνεται
στην ανακοίνωση.

Προστίθεται ότι η Ένωση Συντακτών Κύπρου και η Basin Sen θα ενημερώσουν για
το θέμα αυτό την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία
Δημοσιογράφων (ΕΟΔ) και τη Διεθνή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (ΔΟΔ), στις
οποίες είναι και οι δύο συνδεδεμένα μέλη.
Επίσης, θα υποβάλουν ψήφισμα στην
Ετήσια Σύνοδο της ΕΟΔ που θα πραγματοποιηθεί στις 9 και 10 Μαΐου 2019 στο
Ταλίν και στο Συνέδριο της ΔΟΔ που θα
πραγματοποιηθεί από τις 11 μέχρι τις 14
Ιουνίου 2019 στην Τύνιδα, ζητώντας την
υποστήριξή τους σε αυτή την υποψηφιότητα.

«Όποια ήταν η στάση μας
πριν 45 χρόνια (στην Κύπρο),
η ίδια είναι και σήμερα», δήλωσε ο Τούρκος αντιπρόεδρος Φουάτ Οκτάι στην
Άγκυρα σε τελετή παρασημοφόρησης των Τούρκων βετεράνων της εισβολής του 1974,
λέγοντας ότι θα συνεχίσουν να
προστατεύουν τα δικαιώματα
των Τ/Κ. Στην ίδια τελετή συμμετείχαν ο ‘πρωθυπουργός’
Τουφάν Ερχουρμάν, ο Τούρκος Υπ. Άμυνας Χουλούσι
Ακάρ και ο Υπ. Εργασίας Ζεκί
Τσελέρ. Κατά την τελετή, ο
Τούρκος αντιπρόεδρος είπε
ότι οι βετεράνοι πολέμησαν για
την ευημερία και ασφάλεια
των Τ/Κ και σήμερα οι Τ/Κ είναι ένας από τους ίσους εταίρους του νησιού. Ανέφερε
πως όποιο και να είναι το κόστος η Τουρκία θα είναι πάντοτε στο πλευρό των Τ/Κ.

Προειδοποιήσεις για
τυχόν αλλαγές στην
ΟΥΝΦΙΚΥΠ
Οποιαδήποτε προσπάθεια
αλλαγής της εντολής ή της
σύνθεσης της ΟΥΝΦΙΚΥΠ θα
μπορούσε να αποβεί επιζήμια
για το στάτους κβο στο νησί
και για τον πρωταρχικό στόχο
της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, είπε ο Έλληνας
Υπουργός Εθνικής Άμυνας,
Ευάγγελος Αποστολάκης, μιλώντας την Παρασκευή στην
υπουργική σύνοδο του ΟΗΕ
για τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις του οργανισμού.
Η σύνοδος αποσκοπεί στην
εξέταση της διαμόρφωσης
ενός σταθερού πλαισίου υλοποίησης των ειρηνευτικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ, αναφορικά με τις δυνατότητες και την
απόδοση τους καθώς και την
προστασία αμάχων.
Αναφερόμενος (μεταξύ άλλων) στην ειρηνευτική δύναμη
των Ηνωμένων Εθνών στην
Κύπρο ο κ. Αποστολάκης εξέφρασε την πεποίθηση ότι η
τρέχουσα σύνθεση της δύναμης και η εντολή της, αποτελούμενη από στρατιωτική,
αστυνομική και πολιτική συνιστώσα, ευθυγραμμίζεται με τις
πραγματικές ανάγκες στο έδαφος και είναι πολύ αναγκαία.
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Παίζει με τη φωτιά ο Αναστασιάδης
ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ
Η Ειδική Σύμβουλος του Γ.Γ. του ΟΗΕ για το Κυπριακό Τζέιν Χολ Λουτ, έρχεται το Σαββατοκυρίακο
στην Κύπρο σε μια προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας για τους όρους αναφοράς ώστε να καταστεί
δυνατή η επανέναρξη των συνομιλιών. Θα έχει χωριστές συναντήσεις με τους ηγέτες των δυο Κοινοτήτων Ν. Αναστασιάδη και Μ. Ακιντζί (σελ 4).
Ωστόσο, λίγα μόλις 24ωρα πριν η κυβέρνηση
Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ επέλεξε να «ξηλώσει» τη Διαπραγματευτική Ομάδα, διορίζοντας τον Διαπραγματευτή της Ελληνοκυπριακής Κοινότητας Ανδρέα
Μαυρογιάννη, πρέσβη τη Νέα Υόρκη (σελ 4), ενώ
την ίδια ώρα ο Πρόεδρος και οι επιτελείς του επιλέγουν να αναδεικνύουν στο δημόσιο διάλογο τις διαφορές που υπάρχουν με την Τουρκοκυπριακή
πλευρά, χωρίς καν να διστάζουν να παραποιούν
και γεγονότα, όπως στο θέμα της πολιτικής ισότητας.
Οι ενέργειες αυτές του Ν. Αναστασιάδη έρχονται να
ενισχύσουν τις εκτιμήσεις για την απροθυμία του να
επανέλθει στο διάλογο με πολιτική βούληση για
λύση.
Υπενθυμίζοντας ότι υπάρχει νομοθεσία η οποία
διέπει τον ρόλο του Διαπραγματευτή και καθορίζει
ότι δεν μπορεί να ασκεί τα όποια άλλα καθήκοντα
και αρμοδιότητες, ο Άντρος Κυπριανού είπε πως
"αν το γνώριζε αυτό το πράγμα η Κυβέρνηση και
αποφάσισε να παρανομήσει, θεωρώ ότι στέλνει ένα
πολύ λανθασμένο μήνυμα στον κόσμο. Αν η Κυβέρνηση παρανόμησε εν γνώση της, τότε τι να αναμένουμε από τον κόσμο", διερωτήθηκε και εξέφρασε
την άποψη ότι "ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος έψαξε
να βρει μια δικαιολογία για να καλύψει την ενέργεια
στην οποίαν έχουν προχωρήσει ως κυβερνώντες".
Διερωτήθηκε, παράλληλα, αν επαναρχίσουν οι
διαπραγματεύσεις, πώς ο κ. Μαυρογιάννης θα ασκεί
τα καθήκοντα του από τη Νέα Υόρκη, ενώ απάντησε
και στην υπόδειξη της Κυβέρνησης ότι η τ/κ πλευρά
δεν έχει ορίσει επίσημα διαπραγματευτή.

Δεν νομίζω, υπογράμμισε, ότι είναι θεμιτό να λέμε
ότι η άλλη πλευρά δεν έχει διαπραγματευτή και ως
εκ τούτου νομιμοποιούμαστε κι εμείς να μην έχουμε.
Απαντώντας εξάλλου σε δηλώσεις του Προέδρου
του ΔΗΣΥ, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ είπε πως "εμείς δεν κάνουμε μάθημα σε κανένα, εμείς απλώς διατυπώνουμε τις δικές μας πολιτικές θέσεις", ενώ διερωτήθηκε γιατί αντιδρά με αυτόν τον τρόπο ο Αβέρωφ
Νεοφύτου.

Φαίνεται, συνέχισε, "ότι κατανοεί τη δύσκολη θέση
στην οποίαν έχουν βρεθεί και ως Κυβέρνηση και
ως ΔΗΣΥ" και πρόσθεσε ότι το ΑΚΕΛ δεν μπορεί να
βοηθήσει "γιατί δυστυχώς τα έχουν θαλασσώσει με
τόσα πολλά ζητήματα που υπάρχει μια κατακραυγή
από τον κόσμο σε βάρος τους".
"Ως εκ τούτου ας επικεντρωθούν στην επίλυση
προβλημάτων, ας δουν πώς θα επιδείξουν τον στοιχειώδη σεβασμό στον κόσμο και τότε να είναι βέβαιοι
ότι θα ανατείλουν καλύτερες μέρες για εκείνους".
Το Προεδρικό να είναι διπλά προσεκτικό
Εξάλλου, σε ανακοίνωση του το ΑΚΕΛ υποδεικνύει ότι ενόψει της επικείμενης καθόδου της κ. Λουτ
και της έκθεσης του Γ.Γ. του ΟΗΕ προς το Συμβούλιο
Ασφαλείας, το Προεδρικό οφείλει να είναι διπλά προ-

σεκτικό στις τοποθετήσεις του.
Σχολιάζοντας δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Χριστοδουλίδη στο ΡΙΚ, αναφέρει στην
ανακοίνωση του το ΑΚΕΛ: «Λυπούμαστε να παρατηρήσουμε ότι οι τοποθετήσεις του ΥΠΕΞ στο Τρίτο
Πρόγραμμα του ΡΙΚ για το επίμαχο ζήτημα της πολιτικής ισότητας και της αποτελεσματικής συμμετοχής δεν συμβάλλουν θετικά στην προσπάθεια για
κατάληξη στους όρους αναφοράς».
Ο κ. Χριστοδουλίδης στις δηλώσεις του υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ότι στο Μοντ Πελεράν επιτεύχθηκε σύγκλιση στο θέμα της αποτελεσματικής συμμετοχής αλλά στη συνέχεια η τ/κ πλευρά
υπαναχώρησε αφού επανήλθε στην απαίτηση για
θετική ψήφο εφ’ όλης της ύλης. Ανέφερε περαιτέρω
ότι η Ε/κ πλευρά δεν έχει αλλάξει τη θέση τηε που
είναι ότι η μία θετική ψήφος πρέπει να υπάρχει μόνο
εκεί που επηρεάζονται τα ζωτικά συμφέροντα της
τουρκοκυπριακής κοινότητας.
«Η πραγματικότητα είναι ότι υπήρχε σύγκλιση για
μία θετική ψήφο στο Υπουργικό Συμβούλιο σε όλα
τα θέματα. Η θέση της πλευράς μας για μία θετική
ψήφο μόνο όταν επηρεάζονται τα ζωτικά συμφέροντα της τουρκοκυπριακής κοινότητας αφορούσε τα
όργανα χαμηλής πολιτικής, ουδέποτε το Υπουργικό.
Πράγματι, στο Μοντ Πελεράν 1 επιτεύχθηκε σύγκλιση για τα όργανα χαμηλής πολιτικής και όντως
στη συνέχεια υπαναχώρησε η τουρκοκυπριακή
πλευρά επανερχόμενη στη θετική ψήφο σε όλα αυτά
τα όργανα. Και ο κ. Αναστασιάδης όμως, υπαναχώρησε από τη σύγκλιση για μία θετική ψήφο εφ’ όλης
της ύλης στο Υπουργικό. Υπενθυμίζουμε ότι η μία
θετική ψήφος αντικατέστησε τα βέτο της Ζυρίχης
και το παράδοξο είναι ότι ενώ στη συνέχεια ο ίδιος ο
Πρόεδρος κακώς τα επανέφερε, τώρα απορρίπτει
ακόμα και τη μία θετική ψήφο», τονίζει η ανακοίνωση. «Εμμένοντας σε αυτή την άρνηση δεν είναι
δυνατό να αναμένουμε θετική κατάληξη στους όρους
αναφοράς. Την ίδια στιγμή μάλιστα που δηλώνουμε
ότι επειγόμαστε να επαναρχίσει η διαπραγματευτική
διαδικασία», αναφέρεται.

ΣΕ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΗ ΛΟΥΤ

Ο Ακκιντζί καταλόγισε
αρνητισμό στον ΠτΔ
Ο Τ/κ ηγέτης Μουσταφά Ακιντζί δήλωσε ότι είχε
τηλεφωνική συνομιλία με την ειδική σύμβουλο του
ΓΓ του ΟΗΕ Τζέιν Χολ Λουτ, καταλογίζοντας ταυτόχρονα στον Πρόεδρο Αναστασιάδη αρνητισμό στο
ζήτημα της πολιτικής ισότητας.
Παράλληλα, μιλώντας στο «πρακτορείο ειδήσεων» ΤΑΚ, ο κ. Ακιντζί είπε ότι μια κοινή συνάντηση
με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη και την κ. Λουτ δεν
θα εξυπηρετούσε σε τίποτα, εφόσον συνεχίζεται η
αρνητική στάση του Προέδρου της Δημοκρατίας,
όπως υποστήριξε.
Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ο κ. Ακιντζί
είπε πως η κ. Λουτ τον βολιδοσκόπησε για μια ενδεχόμενη κοινή συνάντηση, λέγοντας ότι «για μας
οι διαπραγματεύσεις απλά για χάριν τον διαπραγματεύσεων έχουν τελειώσει. Εμείς δίνουμε σημασία
σε διαδικασία που δεν είναι ανοικτού τέλους».
Όπως είπε, «εφόσον η στάση αυτή δεν αλλάζει,
μια τριμερής συνάντηση με την κ. Λουτ δεν θα εξυπηρετήσει σε τίποτα άλλο από το να δώσει εσφαλμένη αντίληψη στο κοινό, ότι κάτι συμβαίνει. Εμείς
επιδιώκουμε τις πραγματικότητες και όχι τις αντιλήψεις».
«Είναι πολύ καλά γνωστό ότι η πολιτική ισότητα
είναι εν των ων ουκ άνευ», ανέφερε ο κ. Ακιντζί και
συμπλήρωσε: «Όποιο και είναι το όνομα της λύσης
που θα εξευρεθεί πρέπει να περιλαμβάνει την πολιτική ισότητα των Τ/κ. Δυστυχώς δεν βλέπουμε εποικοδομητική στάση για αυτό το θέμα στις άτυπες συναντήσεις με τον κ. Αναστασιάδη».
Κατά τον κ. Ακιντζί, αν το έργο για τους όρους
εντολής βασιστεί στη δήλωση της 11ης Φεβρουαρίου
του 2014, άλλες συγκλίσεις και το πλαίσιο της 30ηςΙουνίου του 2017, τότε υπάρχει πιθανότητα επιτυχίας.
Υποστήριξε ακόμη ότι η ε/κ ηγεσία έχει δυσκολία
να αποδεχθεί τις αρχές διαμοιρασμού και ενεργής
συμμετοχής στη βάση της πολιτικής ισότητας, που
υπάρχει σε αυτά τα έγγραφα. Θα πρέπει να εξηγήσουν ξεκάθαρα τι είδος λύσης οραματίζονται, είπε.

Έτοιμος να συνεχίσει από εκεί όπου είχε τερματίσει, δηλώνει τώρα ο ΠτΔ
Την ετοιμότητα του να συνεχίσει τον διάλογο από εκεί όπου
είχε τερματιστεί στο Κραν Μοντανά σαν αποτέλεσμα της μη
αποδοχής από πλευράς της Τουρκίας των στοιχειωδών παραμέτρων που ο ίδιος ο ΓΓ του ΟΗΕ είχε θέσει, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, σημειώνοντας
πως αυτό είχε δηλώσει και στον ΓΓ του ΟΗΕ ευθύς μετά τον
τερματισμό της διαδικασίας στο Κραν Μοντανά.
Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος μιλούσε
από το βήμα του 56ου συνεδρίου της ΠΑΣΥΔΥ, εξέφρασε την
ελπίδα ότι μετά το πέρας των εκλογών στην Τουρκία θα υπάρξει
μια αναθεώρηση της πολιτικής της, με επικέντρωση στα μηνύματα που εστάλησαν μέσω των εκλογών, έτσι ώστε να υπάρξει
και μεγαλύτερη ελαστικότητα στην εξωτερική πολιτική.
Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, οι παράμετροι
που έθεσε ο ΓΓ του ΟΗΕ αφορούν «την κατάργηση του αναχρονιστικού συστήματος των εγγυήσεων, των επεμβατικών δικαιωμάτων, της μόνιμης παρουσίας κατοχικού στρατού, της ερ-

μηνείας του τι σημαίνει αποτελεσματική συμμετοχή των Τ/κ στη
διοίκηση, σε ποια σώματα πότε και πώς ασκείται αυτή η θετική
ψήφος που διεκδικούν για να φθάσουμε τάχα στην πολιτική
ισότητα».
Αναφέρθηκε επίσης σε μια άλλη “αξίωση και εμμονή” της
Τουρκίας, που ήταν η ίση μεταχείριση μεταξύ Τούρκων υπηκόων
και Ελλήνων υπηκόων ως σαν να γίνετο διάκριση, όπως είπε,
υπέρ των Ελλήνων υπηκόων. Να εξισωθούν δηλαδή με τους
Ευρωπαίους πολίτες, σημείωσε.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διαβεβαίωσε ότι καταβάλλει το
άπαν των δυνάμεων του «προκειμένου να εξευρεθεί μια λειτουργική και βιώσιμη λύση που να είναι συμβατή με την ιδιότητα
της χώρας ως κράτους μέλους της ΕΕ, μιας λύσης που θα επιτρέπει σε αυτό το κράτος να είναι κυρίαρχο και ανεξάρτητο για
τους Κύπριους πολίτες του, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους».
Μέσα σε αυτά τα πλαίσια είναι και η συνεργασία του με την κ.

Λουτ, η οποία θα βρίσκεται στην Κύπρο το Σαββατοκύριακο,
πρόσθεσε.
Καταβάλλουμε, συνέχισε, προσπάθεια για να καταγραφούν
κάποιοι όροι αναφοράς που θα μας επιτρέψουν επανάληψη
του διαλόγου με προοπτική όμως αυτή τη φορά. Και για να
υπάρξει προοπτική απαιτείται να υπάρξει και πολιτική βούληση
από πλευράς της Τουρκίας, πρόσθεσε.
Εξέφρασε την ελπίδα ότι «μετά το πέρας των εκλογών στην
Τουρκία θα υπάρξει αναθεώρηση της πολιτικής της με επικέντρωση αντί στην εξωστρέφεια και στην εξαγωγή των εσωτερικών προβλημάτων με απειλές στην περιοχή, να υπάρξει επικέντρωση σε εκείνα που ενδιαφέρουν ή στα μηνύματα που
εστάλησαν μέσω των εκλογών, έτσι ώστε να υπάρξει και μεγαλύτερη ελαστικότητα στην εξωτερική πολιτική». Είπε ακόμη ότι
δεν κατανοεί τι του εισηγούνται κάποιοι να αποδεχθεί, ότι «για
κάθε απόφαση που θα παίρνει το κεντρικό κράτος θα πρέπει
να έχω», όπως είπε, μια θετική ψήφο των Τ/κ.
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Καταργούν την
προσφυγική πολιτική
H κυβέρνηση δεν προτίθεται να εφαρμόσει την προεκλογική της δέσμευση σχετικά με την παραχώρηση
αποζημιώσεων για την απώλεια χρήσης των περιουσιών
στα κατεχόμενα, ενώ αν γίνει
θα είναι εις βάρος της προσφυγικής πολιτικής κατήγγειλε
η Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων, στη συνεδρία της
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Προσφύγων.
Τα μέλη της ΠΕΠ απεκόμισαν την εντύπωση από το
ΥΠΕΣ ότι αυτό θα παραμείνει
ως προεκλογική εξαγγελία.

Ακόμα να απαντήσει το
ΕΛΑΜ για τη σχέση του
με τον υπόκοσμο
Εκκωφαντική η σιωπή του
ΕΛΑΜ αναφορικά με την αποκάλυψη της «Χ» ότι στέλεχός
του κατηγορείται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, γεγονός που επιβεβαιώνει τις καταγγελίες.
Παράλληλα, αρκετές μέρες
μετά τη δημοσίευση ακόμα
αναμένεται από ορισμένα πολιτικά κόμματα, να πάρουν
θέση στο ζήτημα.
Αναφορικά με δημοσίευμα
εφημερίδας για τις σχέσεις του
ΕΛΑΜ με το νεοναζιστικό
κόμμα της Γερμανίας, ο Α. Κυπριανού είπε ότι «αναμένουμε
να δοθούν ξεκάθαρες απαντήσεις από την ηγεσία του
ΕΛΑΜ για αυτά τα ζητήματα».

ΚΑΘΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Δραματική η κατάσταση με τις εκποιήσεις κατοικιών
Δραματική η κατάσταση στην Κύπρο όσον αφορά στις εκποιήσεις δήλωσε στη «Χαραυγή» η εκπρόσωπος του Κινήματος Ενάντια στις Εκποιήσεις Ευγενία Μωυσέως. Αναφέρθηκε σε περιπτώσεις συνταξιούχων και μονογονιών, κουρεμένων καταθετών, αλλά
και σε περίπτωση ακόμα και ατόμου με νοητική στέρηση,
το οποίο κατά τη σύναψη δανείου έγινε αποδεκτό για εγγυητής σε τράπεζα. Όλα αυτά τα περιστατικά, είπε, δεν βλέπουν τα φώτα της δημοσιότητας και ο κόσμος δεν συνειδητοποιεί ότι η εκποίηση μπορεί να κτυπά και τη δική του
πόρτα.
Η κα Μωυσέως υπογράμμισε ότι οι εκποιήσεις προχωρούν βάσει του νέου νόμου, με αποτέλεσμα ακόμα και εάν
εκκρεμεί διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου να προχωρά η
εκποίηση. Επιπρόσθετα, επεσήμανε ότι ακόμα και εάν αναστέλλονται οι εκποιήσεις, δεν σταματούν και μετά τις ευρωεκλογές θα συνεχίσουν. «Ο κόσμος βρίσκεται σε δυσμενή
κατάσταση. Δόθηκαν στις τράπεζες όλα τα όπλα για να πολεμήσουν τον κόσμο», σχολίασε. Πρόσθεσε πως το γεγονός
ότι δεν υπάρχει στεγαστική πολιτική θα επιδεινώσει ακόμα περισσότερο την κατάσταση
και θα δημιουργήσει κοινωνικό πρόβλημα, σημείωσε.
«Αφού εκποιούν σπίτια με χαμηλότερο ποσοστό από την αξία τους, γιατί δεν μειώνουν
σε ακριβώς εκείνο το ποσοστό τα δάνεια, ώστε ο κόσμος να μη μείνει άστεγος; Ακόμα
και το δικαίωμα προσφυγής στο δικαστήριο για αναστολή των εκποιήσεων έχει στερηθεί
από τους πολίτες στην Κύπρο. Σε ποια άλλη χώρα γίνεται κάτι τέτοιο;», συμπλήρωσε η
κα Μωυσέως. Κάτι ανάλογο ανέφερε και για τη μικρή επαγγελματική στέγη και την εκ-

ποίησή της. Σημείωσε ότι και εδώ υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, αφού στερείται ο πολίτης
το δικαίωμα στην εργασία, αλλά και τα μέσα να έχει εισοδήματα για να μπορέσει να εξοφλήσει το δάνειό του.
Οι Κύπριοι είναι εντελώς εκτεθειμένοι, αφού δεν έχουν
καν τη δυνατότητα νομικής αρωγής, υπογράμμισε η εκπρόσωπος του Κινήματος Ενάντια στις Εκποιήσεις. Διευκρίνισε
ότι ναι μεν στο νόμο περιλήφθηκε η δυνατότητα για παροχή
νομικής αρωγής, όμως δεν ψηφίστηκαν κανονισμοί με αποτέλεσμα να απορρίπτεται στο δικαστήριο. Το Κίνημα Ενάντια
στις Εκποιήσεις διοργανώνει καθιστική διαμαρτυρία έξω
από το το Προεδρικό το Σάββατο, 6 Απριλίου, μεταξύ των
ωρών 10.00- 12.00 π.μ. Στην εκδήλωση θα στηθούν για
συμβολικούς σκοπούς και αντίσκηνα και καλούνται όσοι
υποστηρίζουν το ανθρώπινο δικαίωμα στη στέγη να ενισχύσουν την κινητοποίηση με την παρουσία τους. Η διαμαρτυρία οργανώνεται στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής
εβδομάδας κινητοποιήσεων που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή
Συμμαχία Δράσης για το δικαίωμα στη στέγη (European Action Coalition for the right to
housing and the right to city). Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία διοργανώνει εκδηλώσεις σε όλες
τις ευρωπαϊκές πόλεις με σύνθημα: «Αντίσταση στις εκποιήσεις και στα εξωφρενικά
ενοίκια». Το Κίνημα Ενάντια στις Εκποιήσεις αγωνίζεται μαζί με τα υπόλοιπα κινήματα
της Ευρώπης ενάντια στις εκποιήσεις και τις εξώσεις.
Άννα Μισιαούλη

Σενάριο για δεύτερο µνηµόνιο ρίχνει η κυβέρνηση!
Σενάριο για δεύτερο µνηµόνιο ρίχνει στο τραπέζι η κυβέρνηση σε σχέση µε τις
δηµοσιονοµικές επιπτώσεις από την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου για τις
αποκοπές στους µισθούς και τις συντάξεις στον δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα.
Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Πρόδροµος Προδρόµου, σε δηλώσεις του στον
«Άστρα», και κληθείς να σχολιάσει αναφορές της ΟΕΒ ότι σε περίπτωση που ισχύσει
η απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου θα χρειαστούµε δεύτερο µνηµόνιο, είπε ότι
«ναι, µπορεί να χρειαστούµε δεύτερο µνηµόνιο αν ισχύσει η απόφαση». Ανέφερε
επίσης ότι «δεν δικαιολογείτο να εξαιρεθεί ο δηµόσιος τοµέας» από την προσπάθεια η
οποία καταβάλλεται τα τελευταία χρόνια για διόρθωση των δηµοσίων οικονοµικών,
προσθέτοντας ότι «είναι κάτι περισσότερο από κρίµα να έχουµε πισωγύρισµα».

Εν τω μεταξύ, πακέτο «διορθωτικών µέτρων» για τα δηµόσια οικονοµικά ετοιµάζει η
κυβέρνηση, η οποία µεταφέρει τη λήψη των αποφάσεων σε σύσκεψη των αρχηγών
των κοµµάτων.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ανέφερε ότι «µελετώνται διορθωτικά µέτρα» σε σχέση
µε τις επιπτώσεις στα δηµόσια οικονοµικά από την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου για τις αποκοπές οι οποίες έγιναν τα τελευταία χρόνια στους µισθούς και τις συντάξεις στον δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα λόγω της οικονοµικής κρίσης.
Ανέφερε επίσης ότι προτίθεται να συγκαλέσει σύνοδο των αρχηγών των κοµµάτων για
την από κοινού µελέτη του θέµατος. Τα διορθωτικά µέτρα τα οποία εξετάζονται από
την κυβέρνηση δεν θα επιβαρύνουν επιπλέον τους δηµόσιους υπαλλήλους.
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Μεγάλες ευκαιρίες για επενδύσεις στη Βόρεια Μακεδονία
«Δεν είναι μόνο οι πολύ σημαντικές συμφωνίες, ορισμένες από τις οποίες καθοριστικές, όπως για παράδειγμα η
στρατιωτική συνεργασία, με
την οποία αναλαμβάνουμε
την ευθύνη της κάλυψης του
εναέριου χώρου της γείτονός
μας», είπε μεταξύ άλλων ο
ΥΠΕΞ Γ. Κατρούγκαλος, που
τόνισε ότι όσο περνά ο καιρός
θα αντιλαμβανόμαστε τα θετικά της συμφωνίας κυρίως
για τις προοπτικές σταθερότητας και οικονομικής προόδου στην περιοχή των Βαλκανίων. «Δεν είναι τυχαία τα
καλά λόγια του Πάπα Φραγκίσκου, τα οποία θάφτηκαν
από τα περισσότερα ΜΜΕ».

Α

ισιόδοξοι για το μέλλον και την πορεία
των διμερών σχέσεων Ελλάδας - Βόρειας Μακεδονίας στο επιχειρηματικό
πεδίο εμφανίζονται επιχειρηματίες, οι οποίοι
συνόδευσαν τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, στην πρώτη επίσημη επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού στη γειτονική χώρα και
συμμετείχαν στο επιχειρηματικό φόρουμ που
διοργανώθηκε στο πλαίσιο αυτής.
Επιχειρηματίες που μίλησαν στο Αθηναϊκό
- Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων εκτιμούν
ότι με καλό κλίμα θα υπάρξουν επιχειρηματικές
ευκαιρίες στη Βόρεια Μακεδονία, καθώς η
χώρα παρουσιάζει προοπτικές για επενδύσεις
και συνεργασίες σε διάφορους τομείς της οικονομίας και χαρακτηρίζουν πολύ θετική κίνηση το επιχειρηματικό φόρουμ, στο οποίο
πήραν μέρος σχεδόν 140 Έλληνες επιχειρηματίες και πληθώρα συναδέλφων τους από
τη Βόρεια Μακεδονία, με τους οποίους είχαν
την ευκαιρία να συζητήσουν εκτενέστερα τις
προοπτικές συνεργειών, σε Β2Β συναντήσεις.

O πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του
Ομίλου "Μυτιληναίος Α.Ε." Ευάγγελος Μυτιληναίος, ο Μιχάλης Στασινόπουλος, μέλος του

ΔΣ της ΒΙΟΧΑΛΚΟ, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Γεώργος
Περιστέρης, ο πρόεδρος της INTRAKAT Δημήτρης Κούτρας, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ και
της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Κωνσταντίνος Μίχαλος, ο πρόεδρος και ιδρυτής

ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΝ ΤΟΝ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΓΙΑ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ ΨΕΥΔΗ, ΑΛΛΑ ΑΥΤΟΣ...

Συνεχίζει τον... «αμανέ» του για την Αγ. Σοφιά

Για πολιτική εκμετάλλευση του θέματος της Αγίας
Σοφίας κατηγορεί τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν ο ηγέτης της τουρκικής αξιωματικής αντιπολίτευσης και διερωτάται γιατί να αλλάξει το όνομά
της αν δεν θα αλλάξει κάτι με τη λειτουργία της.
Σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό κανάλι FOX
TV, ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου είπε: “Εάν δεν αλλάζει
κάτι λειτουργικά με την αλλαγή του ονόματος της

Αγίας Σοφίας από τζαμί σε μουσείο τότε γιατί αλλάζει;
Μήπως για να πάρει ψήφους; Αν η Αγία Σοφία είναι
μουσείο θα μείνει μουσείο. Αν είναι τζαμί θα μείνει
τζαμί. Δηλαδή εάν το εκμεταλλεύεται αυτό για να πάρει ψήφους σημαίνει ότι ο ίδιος έχει τελειώσει. Αυτό
είναι το σημείο στο οποίο φτάσαμε”.
Πάντως ο Ερντογάν επέμεινε. Προανήγγειλε αρχιτεκτονικές μετατροπές εντός της Αγίας Σοφίας
ώστε να αποκτήσει πνευματική ατμόσφαιρα ο χώρος
αν και είπε πως αρχικά μετά τις εκλογές θα γίνει αλλαγή του ονόματος από μουσείο σε τζαμί και αργότερα θα δουν και το θέμα της προσευχής.
Στη συνέντευξή του στο κρατικό κανάλι ΤΡΤ, ο
Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι «μετά τις εκλογές θα
καθίσουμε να δουλέψουμε, να κάνουμε βήματα με
βάση τον νόμο και να μετατρέψουμε την Αγία Σοφία
από μουσείο σε τζαμί. Ο οδικός μας χάρτης και τα
σχέδιά μας για το θέμα της προσευχής θα τα κάνουμε με βάση αυτό αργότερα. Πρώτα ο θεός θα
προχωρήσουμε αυτή τη διαδικασία».

«ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ»

Ο πάπας προτείνει τον Αλ. Τσίπρα για το Νόμπελ
Σε μια φράση του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα,
η οποία «αξίζει το Βραβείο Νόμπελ», αναφέρθηκε ο
πάπας Φραγκίσκος σε συνέντευξη που έδωσε μέσα
στο αεροπλάνο με το οποίο επέστρεφε στη Ρώμη
από το Ραμπάτ του Μαρόκου.
Ο πάπας ξεχώρισε τον έλληνα πρωθυπουργό μεταξύ των ευρωπαίων ηγετών λέγοντας γι' αυτόν:
«Μίλησα κάποτε σ' έναν πολιτικό, έναν άνθρωπο
τον οποίο σέβομαι και θα πω το όνομά του: Αλέξης
Τσίπρας. Και μιλώντας γι' αυτό (σ.σ.: για τους μετανάστες) και για τις συμφωνίες να μην τους επιτραπεί
η είσοδος, μου εξήγησε τις δυσκολίες, όμως στο τέλος μου μίλησε από καρδιάς και είπε αυτή τη φράση:
'Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πιο σημαντικά από
τις συμφωνίες'. Η φράση αυτή αξίζει το Βραβείο Νόμπελ», είπε χαρακτηριστικά.
Το εγκώμιο του Αλέξη Τσίπρα έπλεξε και ο διάσημος Γάλλος φιλόσοφος Μπερνάρ Ανρί Λεβί, ο οποίος
καθήλωσε το βράδυ της Δευτέρας το ελληνικό κοινό
στο Θέατρο Παλλάς με το έργο του «Αναζητώντας
την Ευρώπη». Ο Λεβί μίλησε στο euronews και μοιράστηκε τις ανησυχίες του για το σύγχρονο ευρωπαϊκό οικοδόμημα τονίζοντας πως «Η Ελλάδα τα
τελευταία τέσσερα χρόνια μας έδωσε ξανά ένα με-

γάλο μάθημα σοφίας, στο σύνολο της Ευρώπης.
Και ξανά, ένα μάθημα δημοκρατίας. Ο Τσίπρας είναι
το αντίθετο της Τερέζα Μέι. Είναι επίσης το αντίθετο
των Πέντε Αστέρων, ο αντι-Μάιο. Έκανε μια συμμαχία με αυτούς τους τρελούς της άκρας δεξιάς αλλά
τους κατάπιε και κέρδισε. Ήταν πολύ κοντά σε ένα
είδος Brexit, αλλά κατάφερε να ξεφύγει από αυτό.
Από την Σκύλλα και την Χάρυβδη του Brexit και από
την απόλυτη ακαμψία, κατάφερε να δημιουργήσει
πυλώνες. Και μάλλον τα κατάφερε καλά, του αξίζουν
συγχαρητήρια», λέει ο Μπερνάρ Ανρί Λεβί.
«Στο τέλος ο Τσίπρας αποδείχθηκε ένας πραγματικός πολιτικός άνδρας και ένας μεγάλος πολιτικός
άνδρας. Κινήθηκε από αυτό που οι Έλληνες ονομάζουν παρρησία, τη δύναμη της αλήθειας και αποφάσισε να κρατήσει τη χώρα του εντός του ευρωπαϊκού χώρου και των ευρωπαϊκών αξιών. Δεν ήταν
εύκολο, επειδή αυτό σήμαινε αρκετή λιτότητα, υπέφερε πολύ ο ελληνικός λαός. Ωστόσο ο Τσίπρας κατάλαβε ότι αυτό ήταν ο μόνος δρόμος εξόδου από
την κόλαση στην οποία οδηγούνταν η Ελλάδα πριν
μερικά χρόνια. Δεν λέω ότι η κρίση έχει πλήρως περάσει αλλά λέω ότι η Ιθάκη, ο προορισμός σας,
τώρα πλέον είναι ορατή».

της Apivita Νίκος Κουτσιανάς, ο πρόεδρος της
Alumil Γιώργος Μυλωνάς, ο πρόεδρος της
Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας Κυριάκος
Λουφάκης και ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo
Τάσος Τζήκας μίλησαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ στο περιθώριο του επιχειρηματικού φόρουμ που διεξήχθη στην πρωτεύουσα της Βόρειας Μακεδονίας και κατέθεσαν τη δική τους άποψη για
τις προοπτικές των διμερών σχέσεων σε επιχειρηματικό επίπεδο.
«Με καλό κλίμα θα υπάρξουν
επιχειρηματικές ευκαιρίες»
«Εάν τώρα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε
τις όποιες αμφισβητήσεις εξακολουθούν να
υπάρχουν μεταξύ μας και δημιουργηθεί ένα
καλό κλίμα, νομίζω θα υπάρξουν ευκαιρίες και
για μεγάλες εταιρείες, αλλά ακόμα περισσότερο για μεσαίες και μικρότερες», δήλωσε στο
ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου "Μυτιληναίος Α.Ε" Ευάγγελος Μυτιληναίος.

Δεν υπάρχει φιρμάνι Σουλτάνου
για τα Ελγίνεια Μάρμαρα, σύμφωνα
με Τούρκους επιστήμονες
Δύο Τούρκοι επιστήμονες καταρρίπτουν το επιχείρημα των Βρετανών ότι πήραν τα ελγίνεια μάρμαρα με άδεια του Σουλτάνου επί
οθωμανικής αυτοκρατορίας σύμφωνα με πρωτοσέλιδο δημοσίευμα
της εφημερίδας "Χουριέτ".
Η εφημερίδα υπενθυμίζει ότι στις αρχές του 18ου αιώνα ο Βρετανός Πρέσβης στην Κωνσταντινούπολη Λόρδος Ελγιν μετέφερε
τα μάρμαρα του Παρθενώνα μέσα σε 200 κιβώτια και τα πούλησε
στο βρετανικό κοινοβούλιο. Η Ελλάδα αγωνίζεται για την επιστροφή
των μαρμάρων ωστόσο οι Βρετανοί υποστηρίζουν ότι τα μάρμαρα
δόθηκαν στον Λόρδο Ελγιν με φιρμάνι του Σουλτάνου.
Σύμφωνα ωστόσο με τη Χουριέτ, οι δύο Τούρκοι επιστήμονες,
η καθηγήτρια Ζεϊνέπ Αϊγκέν και ο καθηγητής Ορχάν Σακίν διαψεύδουν ότι τα μάρμαρα μεταφέρθηκαν στη Βρετανία με φιρμάνι. Η
μόνη απόδειξη ότι τα μάρμαρα μεταφέρθηκαν στο Λονδίνο νόμιμα
είναι μια αναφορά σε μια επιστολή η οποία μεταφράστηκε στα ιταλικά, αλλά ούτε καν η αυθεντική επιστολή δεν υπάρχει. Η Χουριέτ
αναφέρει ακόμη ότι οι δύο Τούρκοι επιστήμονες συμμετείχαν στις
23 Φεβρουαρίου σε σχετικό πάνελ στην Ακρόπολη, καταθέτοντας
τις θέσεις τους, ενώ παρόμοιο πάνελ θα πραγματοποιηθεί και
στην Κωνσταντινούπολη.
Η καθηγήτρια Ζεϊνέπ Αϊγκέν στο Πανεπιστήμιο Μιμάρ Σινάν
ανέφερε στην εφημερίδα ότι σε μια διάλεξή της στο Πανεπιστήμιο
Κοτς είχε δείξει ένα έγγραφο που αναφερόταν στον Λόρδο Ελγιν
και εκεί ο Έλληνας αρχαιολόγος Κώστας Βασιλειάδης την ρώτησε
αν θα έκανε την ίδια διάλεξη και στην Ελλάδα. “Πήγα και έκανα
την ίδια διάλεξη εκεί. Με ρώτησαν εάν είδα έγγραφο για τις μετόπες
που μετέφερε από την Ακρόπολη ο Λόρδος Ελγιν. Είμαι αρχιτέκτονας αποκατάστασης, δεν ήξερα το θέμα. Μου εξήγησαν ότι ο
Λόρδος Ελγιν μετέφερε τις μετόπες του Παρθενώνα στο Βρετανικό
Μουσείο. Τους είπα ότι αυτό πρέπει να το ερευνήσει ένας ιστορικός.
Μόλις επέστρεψα στην Τουρκία το ανέφερα στον καθηγητή Ορχάν
Σακίν. Κατάλαβα ότι δεν υπήρχε το φιρμάνι της επιστολής που
μου έδειξαν. Επειδή δεν υπήρχε κανένα σήμα κάτω από την εντολή
του σουλτάνου για να είναι φιρμάνι. Δεν υπήρχε ούτε φιρμάνι”,
αναφέρει η καθηγήτρια.
Εξηγεί περαιτέρω ότι στην επιστολή που είναι μεταφρασμένη
στα ιταλικά αναφέρεται ότι μπορούν να μεταφέρουν όποια μάρμαρα
θέλουν αλλά δεν υπάρχει καν το πρωτότυπο της επιστολής και
είναι απλώς μια μετάφραση. “Ο καθηγητής Ορχάν ερεύνησε τα
οθωμανικά έγγραφα. Ούτε φιρμάνι ούτε πρωτότυπη επιστολή βρήκαμε”, ανέφερε η καθηγήτρια λέγοντας ότι τον περασμένο μήνα
συμμετείχε σε ένα πάνελ στην Ελλάδα και τα εξήγησε αυτά. Την
επομένη στον ελληνικό Τύπο δόθηκε μεγάλη έκταση στο θέμα,
όπως είπε. “Αυτή είναι μια επιστημονική έρευνα, δεν βγαίνει νομικό
αποτέλεσμα. Προσπαθούμε να ξεκαθαρίσουμε το θέμα. Το ίδιο
πιστεύει και ο διευθυντής του μουσείου στην Ελλάδα”, ανέφερε.
Από την πλευρά του ο καθηγητής Ορχάν Σακίν, ειδικός για οθωμανικά έγγραφα, ανέφερε ότι παρουσιάζεται μια επιστολή στα ιταλικά του κυβερνήτη Σεϊντ Αμπτουλάχ ο οποίος αντικαθιστούσε τον
σαντραζάμη αλλά υπογραφή δεν υπάρχει. “Ωστόσο χωρίς την
άδεια του Σουλτάνου τέτοια απόφαση δεν παίρνει ο σαντραζάμης.

Ανοίγει ο δρόμος για
την εκταμίευση
Την επικαιροποιημένη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας
για την Ελλάδα, σύμφωνα με
την οποία έχουν εφαρμοστεί
όλες οι συμφωνημένες μεταρρυθμίσεις, ενέκρινε χθες το
Kολέγιο των Επιτρόπων. Αυτό
ανέφερε ο εκπρόσωπος της
Ε.Επ. Μαργαρίτης Σχοινάς ο
οποίος υπογράμμισε πως η
έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα έχει κάνει
«τις απαραίτητες ενέργειες»
για την εκπλήρωση όλων των
«συγκεκριμένων μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων».

Η κλιμάκωση έντασης
δημιουργεί κινδύνους
Την εκτίμηση ότι η κλιμάκωση της έντασης από την
πλευρά της Τουρκίας δημιουργεί κινδύνους για την πρόκληση ενός «ατυχήματος»,
εξέφρασε ο Έλληνας Αναπληρωτής Υπ. Εθνικής Άμυνας
Παναγιώτης Ρήγας. Σε συνέντευξή του στον ANT1 σημείωσε ότι «με την αδυναμία που
έχει η τουρκική Πολεμική Αεροπορία σήμερα –για πολλούς λόγους που σχετίζονται
με όσα έγιναν στη γείτονα
χώρα– είναι πολύ επικίνδυνο
να συμβεί κάποια στιγμή αυτό
που λέμε “ατύχημα”».

Στο φως τμήματα της
αρχαίας Εγνατίας Οδού
Τμήματα της αρχαίας Εγνατίας Οδού αποκαλύφθηκαν
στον Δήμο Ιάσμου της Ροδόπης, κατά τη διάρκεια εργασιών διάνοιξης τάφρου για την
τοποθέτηση σωληνώσεων.
Με την αποκάλυψή τους, το
έργο διακόπηκε από φύλακα
αρχαιοτήτων και ακολούθησε
αυτοψία από αρχαιολόγο.
Διαπιστώθηκε ότι πρόκειται
για τμήματα της αρχαίας Εγνατίας Οδού, η κατάσταση διατήρησης των οποίων είναι αρκετά καλή.

Έφυγε από τη ζωή
ο Βασίλης Λυριτζής
Πέθανε τα ξημερώματα της
Τρίτης, σε ηλικία 62 ετών, ο
δημοσιογράφος Βασίλης Λυριτζής χτυπημένος από τον
καρκίνο. Ο Βασίλης Λυριτζής
γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το 1957. Μεγάλωσε όμως,
στην Αθήνα. Σπούδασε στη
Φιλοσοφική Θεσσαλονίκης
όπου έκανε τα πρώτα του δημοσιογραφικά βήματα, παράλληλα με την σημαντική πολιτική του δράση στην ΕΚΟΝ
Ρήγας Φεραίος του ΚΚΕ Εσωτερικού.
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Η πολιτική ισορροπία στην Τουρκία και το «χαστούκι» στον Ερντογάν
Τα περισσότερα γερμανικά
ΜΜΕ κάνουν εκτενείς αναφορές στα αποτελέσματα των
εκλογών στην Τουρκία, κάνοντας λόγο για «χαστούκι για
το ΑΚΡ». Όπως σημειώνουν
«οι τοπικές εκλογές δείχνουν
ότι το κακομαθημένο από τις
επιτυχίες κόμμα του Ερντογάν ΑΚΡ έφτασε στο τέλος
του. Τώρα θα πρέπει να ανανεωθεί ή αλλιώς θα πάνε
ακόμα περισσότεροι ψηφοφόροι στην αντιπολίτευση»
(FAZ). Σε «μια ήττα με συμβολική δύναμη», αναφέρεται
η Zeit, συμπληρώνοντας πως
ο Ερντογάν διεξήγαγε «επιθετικό προεκλογικό αγώνα,
αλλά αυτό δεν φαίνεται να
ωφέλησε καθόλου.

Μπορεί το κυβερνών κόμμα στην Τουρκία να κράτησε
τα ποσοστά του στις δημοτικές εκλογές που διεξήχθηκαν
την περασμένη Κυριακή στη χώρα, αλλά υπάρχει μια ποιοτική διαφορά, η πολύ σημαντική αλλαγή φρουράς στους
μεγαλύτερους μητροπολιτικούς δήμους. Πέρα από το ποια
θα είναι η έκβαση των ενστάσεων, ειδικότερα σε Κωνσταντινούπολη και Άγκυρα, για τους μητροπολιτικούς δήμους
υπάρχει μια εκλογική πραγματικότητα: προέκυψε ένα αρραγές μέτωπο όλης της αντιπολίτευσης και, όπου χρειάστηκε, λειτούργησε αποτελεσματικά.
Τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών στην Τουρκία
σχολιάζουν ο διακεκριμένος αρθρογράφος Μουράτ Γιετκίν,
ο έγκριτος καθηγητής κοινωνιολογίας Αϊχάν Ακτάρ και ο
γενικός διευθυντής των κυριακάτικων φύλλων της φιλοκυβερνητικής εφημερίδας Σαμπάχ, Χακάν Τουρπτσού.
Ο Μουράτ Γιετκίν απαντώντας στις ερωτήσεις του ΑΠΕΜΠΕ σημειώνει την κυριαρχία του Προέδρου Ερντογάν
στα μέσα ενημέρωσης της Τουρκίας και εστιάζει στην αποφασιστικότητα των ψηφοφόρων. «Οι εκλογές της 31ης
Μαρτίου έδειξαν ότι ο Τούρκος ψηφοφόρος, παρά της
αντιξοότητες, είναι αποφασισμένος να διεκδικήσει την
ψήφο του. Παρότι σχεδόν όλα τα ΜΜΕ λειτουργούν ως

δορυφόροι του Ερντογάν αλλά και την πίεση που δέχεται
η αντιπολίτευση, οι πέντε μεγάλες πόλεις, συμπεριλαμβανομένων της Κωνσταντινούπολης και Άγκυρας, πέρασαν
στο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα. Το ότι το 51% των
συνολικών ψήφων πήγε στη συμμαχία Ερντογάν – Μπαχτσελί δείχνει ότι η κοινωνία, όταν πρόκειται για τον Ερντογάν, είναι πολωμένη και χωρισμένη στα δύο».

ΣΕ ΚΑΡΑΤΟΜΗΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ «ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ» ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΣΕ ΑΟΖ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ

Τα επόμενα βήματα του Ερντογάν που αφορούν και την Κύπρο
Την καρατόμηση στελεχών του ετοιμάζει ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά τις ήττες που υπέστη στις δύο μεγαλύτερες
πόλεις της Τουρκίας, την Άγκυρα και την Κωνσταντινούπολη.
Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΣΙΓΜΑ στην Κωνσταντινούπολη, Μαρία Ζαχαράκη, στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος αναφέρει
χαρακτηριστικά: «ο Ερντογάν αυτό δεν πρόκειται να το αφήσει χωρίς
κυρώσεις. Η Άγκυρα και η Κωνσταντινούπολη ήταν οι προτεραιότητες
του αλλά χάθηκαν. Ο Τούρκος πρόεδρος δεν θα το αφήσει να περάσει
έτσι αυτό». Οι πληροφορίες λένε ότι θα προχωρήσει σε μεγάλες αλλαγές στο κόμμα και ότι θα προβεί σε καρατόμηση σημαντικών στελεχών.
Ήδη τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί έντονη φημολογία ότι έχει ζητηθεί
η παραίτηση του προέδρου του κομματικής οργάνωσης στην Άγκυρα,
Χακάν Χαν Οζτζάν, για την αποτυχία του υποψηφίου δημάρχου της
κυβέρνησης στην Άγκυρα, Μεχμέτ Οζχασεκί.

Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχουν όμως τα όσα μεταδίδει το εν
λόγω κανάλι στην Κύπρο, σε σχέση με τα επόμενα βήματα του Ερντογάν σε ΑΟΖ, Κυπριακό και Ελληνοτουρκικά.
Ο προϊστάμενος Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνούς Συνεργασίας
του ΤΕΠΑΚ, Χαράλαμπος Χρυσοστόμου, ξεκαθάρισε ότι δεν θα πρέπει
να αναμένουμε ουσιαστικές αλλαγές πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Αυτό
που ενδεχομένως να αλλάξει είναι η μείωση της έντασης στην εθνικιστική ρητορική καθώς πλέον έχουν τελειώσει οι εκλογές.
Οι στόχοι της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας δεν αναμένεται να
διαφοροποιηθούν, τόνισε ο κ. Χρυσοστόμου. Για να προσθέσει ότι και
στα ελληνοτουρκικά και στα θέματα της ΑΟΖ θα πρέπει να είμαστε
πάρα πολύ προσεκτικοί διότι οι στόχοι παραμένουν οι ίδιοι με τον Ερντογάν να συνεχίζει να βρίσκεται στο πηδάλιο της χώρας για άλλα
τέσσερα χρόνια τουλάχιστον.

Απαντώντας σε ερώτηση για τη μετεκλογική πορεία της
κυβέρνησης, ο κ. Γιετκίν εστιάζει στην οικονομία και την
εξωτερική πολιτική: «Ο Ερντογάν έχει να κάνει σοβαρά
βήματα στην οικονομία και την εξωτερική πολιτική. Με την
παρούσα αποδυνάμωση, όμως, μπορεί η υλοποίηση αυτών να μην είναι τόσο εύκολη». Ο έμπειρος δημοσιογράφος χαρακτηρίζει της προχθεσινές εκλογές σημείο καμπής
για την πολιτική της Τουρκίας και εξηγεί: «Το ισλαμοσυντηρητικό κίνημα στην Τουρκία είχε ξεκινήσει με τη νίκη
στις δημοτικές εκλογές του 1994, σε Άγκυρα και Κωνσταντινούπολη. Μετά από 25 χρόνια η απώλεια αυτών των
πόλεων μπορεί να είναι ένα νέο σημείο καμπής».
O έγκριτος καθηγητής κοινωνιολογίας Αϊχάν Ακτάρ, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, χαρακτηρίζει έκπληξη το εκλογικό
αποτέλεσμα για τους μεγαλύτερους μητροπολιτικούς δήμους, ειδικότερα στην Κωνσταντινούπολη και την Αττάλεια.
«Ήταν έκπληξη που το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης
έχασε και τις πέντε πιο μεγάλες και εξελιγμένες πόλεις της
Τουρκίας» αναφέρει. Συνδέει το αποτέλεσμα με την οικονομική κατάσταση, αλλά επισημαίνει πως τα ποσοστά συνηγορούν στο ότι η επίδραση της οικονομίας, σε σχέση
με την έκταση της επιδείνωσης, ήταν αρκετά περιορισμένη.

Χάνει έδαφος η λίρα ενώ οι Moody’s
προειδοποιούν εκ νέου
Η τουρκική λίρα σημείωσε προχθές πτώση άνω του 2% και η
ισοτιμία της έναντι του δολαρίου έπεσε για λίγο στις 5,6125 λίρες,
αφού οι ΗΠΑ σταμάτησαν να παραδίδουν στην Τουρκία εξοπλισμό
σχετικό με το μαχητικό αεροπλάνο F-35.
Η ισοτιμία της τουρκικής λίρας είναι ασταθής μετά την αβεβαιότητα που προέκυψε από τις τοπικές εκλογές.
Εν τω μεταξύ, η μείωση των αποθεμάτων συναλλάγματος της
Τουρκίας αποτελεί αρνητική εξέλιξη για την πιστοληπτική ικανότητα
της χώρας, ενώ η διάθεση από την κεντρική τράπεζα σημαντικού
μέρους των αποθεμάτων για τη στήριξη της λίρας εγείρει εκ νέου
ερωτήματα για τη διαφάνεια και την ανεξαρτησία του θεσμού, κρίνει
σε ανακοίνωση την οποία δίνει στη δημοσιότητα ο οίκος αξιολόγησης Moody's.
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Τα παιδιά της φτώχειας...

Τί άλλο να πει κανείς;

του Γιώργου Σάββα
Δημοτικού Συμβούλου Enfield

του Χριστόδουλου Στυλιανού

Οι νέες κυβερνητικές στατιστικές δείχνουν ότι τα
εισοδήματα των νοικοκυριών βρίσκονται σε στασιμότητα και η απόλυτη φτώχεια αυξήθηκε σε σύγκριση από πέρσι, στο βαθμό που τέσσερα εκατομμύρια παιδιά βρίσκονται σε συνθήκες φτώχειας.
Σχεδόν τα τρία τέταρτα (70 τοις εκατό) των παιδιών
στην υπηρεσία τροφοδοσίας είχαν τουλάχιστον έναν
γονιό σε εργασία. Επίσης, ο συνολικός αριθμός των
ατόμων που εζήσαν σε σχετική φτώχεια το 2018,
ανερχόταν σε 14 εκατομμύρια - μια ελαφρά μείωση
από 14,3 εκατομμύρια το 2017 - αλλά ο αριθμός σε
απόλυτη φτώχεια αυξήθηκε. Δηλαδή 2 χιλ. περισσότερα παιδιά καταγράφηκαν σε απόλυτη φτώχεια.
Η αναλογία των παιδιών που βρίσκονται σε συνθήκες φτώχειας των οποίων οι γονείς εργάζονται,
έχει αυξηθεί. Η σκιώδης Υπεύθυνος Εργασίας και
Συντάξεων του Εργατικού Κόμματος είπε, ότι είναι
ένα "εθνικό σκάνδαλο" όταν 14 εκ. άνθρωποι θεωρούνται φτωχοί σε μια από τις πλουσιότερες χώρες
του κόσμου. Πρόσθεσε επίσης: «Αυτά τα στοιχεία
πρέπει να αφυπνίσουν την κυβέρνηση, ώστε να
τερματίσει το πάγωμα των οφελών/επιδομάτων και
να σταματήσει την ανάπτυξη της καθολικής αβεβαιότητας, αυτής δηλαδή, που ωθεί τους ανθρώπους
στη φτώχεια».
Μετά απ’ αυτά, ήταν αναμενόμενο η πρωθυπουργός κ. T. Mέη να αμφισβητήσει αυτά τα στοιχεία,
πράγμα που έπραξε νωρίτερα αυτό το μήνα στη
Βουλή των Κοινοτήτων, όταν ο βουλευτής του Εργατικού Κόμματος εγείρε ως θέμα την «άρνηση»
της κυβέρνησης να συζητήσει τη παιδική φτώχεια.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ομάδας Δράσης
σχολιάζοντας τη φτώχεια των παιδιών δήλωσε ότι
τα «ζοφερά» στοιχεία δείχνουν ότι η οικονομία δεν
είναι «μια οικονομία που δουλεύει για όλους, αλλά
για τους λίγους».
Ο Γραμματέας του Ιδρύματος Ανάλυσης προειδοποίησε ότι το «μεγαλύτερο μέρος» των επιζήμιων
επιπτώσεων των περικοπών και των παροχών
ύψους £12 δισ. της κυβέρνησης των Συντηρητικών
θα γίνουν αισθητές τα επόμενα χρόνια και ότι τα συ-

νολικά ποσοστά φτώχειας θα μπορούσαν να φτάσουν σε πιο υψηλά
επίπεδα σημειώνοντας πως «η μείωση της παιδικής
φτώχειας πρέπει να επιστρέψει στην κορυφή της λίστας των προτεραιοτήτων της».
Σύμφωνα με αναλυτές του Ινστιτούτου Φορολογικών Μελετών η μέση αύξηση του εισοδήματος των
νοικοκυριών "έπεσε κατά το τέλος" του 2018, ενώ ο
πληθωρισμός αυξήθηκε και αντικατοπτρίζεται από
τη διάβρωση της αξίας των αποδοχών και την παγίωση των περισσότερων παροχών.
Παράδειγμα αυτού είναι ότι κατά τη διάρκεια μιας
τετραετούς περιόδου από το 2013 έως το 2017, το
11% των ανθρώπων βρίσκονταν σε συνεχιζόμενη
φτώχεια μετά από το κόστος στέγασης. Αυτό σε σύγκριση με το 10% τοις εκατό το 2012-16.
Το Ινστιτούτο, δήλωσε επίσης ότι «αν κοιτάξουμε
τα στοιχεία της παιδικής φτώχειας θα δούμε ότι έχουν
αυξηθεί. Σίγουρα γνωρίζουμε γιατί αυξάνεται, και
αυτό συμβαίνει λόγω των περικοπών των επιδομάτων της ευημερίας και της αυστηρότητας που επιβάλλεται από τις κυβερνήσεις των Tory».
Ένας Κυβερνητικός λειτουργός δήλωσε ότι οι
υπουργοί λαμβάνουν σοβαρά υπόψη "αυτούς τους
αριθμούς " αλλά παρ’ όλων τούτων υποστηρίζουν
ότι οι μισθοί ξεπερνούν τον πληθωρισμό, ενώ η εισοδηματική ανισότητα και η απόλυτη φτώχεια είναι
χαμηλότερες από το 2010.
Η Γενική Γραμματέας του Παν-Συνδικαλιστικού
Συμβουλίου (TUC) κυρία Frances O'Grady δήλωσε
ότι το "σύστημα είναι διεφθαρμένο" όταν εκατομμύρια
εργαζόμενοι άνθρωποι ναι μεν εργάζονται, αλλά
ζούνε σε συνθήκες φτώχειας.
Ο ηγέτης του Εργατικού Κόμματος κ. J. Corbyn,
σε σχέση μ΄ αυτά δήλωσε: «Πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι η λιτότητα είναι μακροχρόνια πολιτική επιλογή που επιβάλλουν οι Συντηρητικοί και όχι μια οικονομική αναγκαιότητα. Είναι μιά επιλεγμένη
πολιτική που σε τελευταία ανάλυση την τιμή πληρώνει η γενιά των παιδιών».

Kατά διαστήματα ζητάω την γνώμη του διευθυντή
και των συντακτών της εφημερίδας για το περιεχόμενο του άρθρου μου, σε σχέση πάντα με τα θέματα της επικαιρότητας. Η απάντηση (για άλλη μια
φορά) ήταν το Brexιt. Βέβαια, μια κουβέντα είναι
να γράψεις για το Brexit. Εδώ η ίδια η Κυβέρνηση
δεν γνωρίζει που κατευθύνεται, αφού, κυριολεκτικά
έχασε τον... «ππούσουλα»!
Τι να γράψω; Ότι ίσως να έχουμε εκλογές; Ή ότι
η Theresa May, ίσως υποβάλει την παραίτησή της
(εάν και εφόσον)... Να γράψω ότι πάμε για no deal;
Ή για το λεγόμενο «μαλακό» Brexit; Αφού, από τη
μια στιγμή στην άλλη, όλα αλλάζουν. Φυσικά, το
αδιέξοδο παραμένει. Το ίδιο και οι κίνδυνοι για ολόκληρη τη χώρα. Για εμένα, ένα είναι το σίγουρο: η
May τα έχει κάνει θάλασσα. Και δυστυχώς επιμένει,
με το «έτσι θέλω», να περάσει το σχέδιό της, το
οποίο απορρίφθηκε τόσες φορές.
Ευτυχώς, γι’ άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι οι
εκπρόσωποι του Εργατικού Κόμματος στη Βουλή
είναι καλά διαβασμένοι σε σχέση με τα παιχνίδια
της πρωθυπουργού και των Συντηρητικών.
Άλλωστε, αυτά τα «παιχνίδια», δεν είναι ο ρόλος
του Εργατικού Κόμματος. Καθήκον του, είναι να
υπηρετεί το λαό για δικαιοσύνη, για ίσες ευκαιρίες,
για ένα υγιές Εθνικό Σύστημα Υγείας, για τη αντιμετώπιση του εγκλήματος και κυρίως για μια ζωή
με αξιοπρέπεια για όλους τους πολίτες.
Στο Εργατικό Κόμμα, γνωρίζουν πολύ καλά, ότι
δυστυχώς οι κυβερνώντες έχουν επικεντρωθεί στις
περικοπές, αλλά και στο να διασφαλίζουν ότι οι
«δικοί τους», οι πλούσιοι επιχειρηματίες δηλαδή,
θα γίνονται πλουσιότεροι.
Φυσικά, οι Συντηρητικοί δεν έχουν ακόμη αντιληφθεί ότι, πολιτικά, το κόμμα τους βρίσκεται με το
ένα πόδι στον τάφο. Κι΄αυτό τον τάφο, τον έσκαψαν
μόνα τους τα πρωτοκλασάτα στελέχη του, με τις
αντιλαϊκές πολιτικές τους και τα εσωκομματικά ρεζιλίκια τους στη Βουλή. Πολιτικά «καμώματα», που
ταλαιπωρούν ολόκληρη τη χώρα.
Και συνεχίζουν σε όλα τα επίπεδα της πολιτικής

ζώης...
Κλασικό παράδειγμα, η περίπτωση του περιβόητου κύριου Burrowes, ο οποίος αναδεικνύει και
διορίζει ακροδεξιά στοιχεία από την τουρκοκυπριακή κοινότητα για να βλάψει τον πρώτο Ελληνοκύπριο Βουλευτή, Πάμπο Χαραλάμπους, με φόντο το Brexit και τις ακραίες θέσεις του Burrowes
κατά των remainers.
Το μόνο που έχω να του πω, είναι ότι με τη στάση
του, ρίχνει αυγά στον τοίχο. Ο Πάμπος υποστήριξε
το REMΑIN που ήταν η επιθυμία της πλειοψηφίας
των πολιτών στο Enfield Southgate.
Αλλά υπάρχει κι’ ένα ερώτημα: Τι προσπαθεί να
επιτύχει «προωθώντας» τον άνθρωπο που κυριολεκτικά «καταδίωξε» ε/κύπριους δημοτικούς συμβούλους στο παρελθόν; Μήπως τελικά στοχεύει
στο διχασμό της κυπριακής παροικίας; Ή μήπως,
είναι καθαρά δικά του, προσωπικά του συμφέροντα
που εξυπηρετεί; Θα φανεί... Και από εκεί και πέρα
ας καθορίσουμε κι’ εμείς τη στάση μας.
Ας μην ξεχνούμε ότι υπάρχουν περιοχές που
έχουμε σημαντικό «εκτόπισμα» σε ψήφους. Για
παραδειγμα, στο Εργατικό Κόμμα του Edmonton,
ο πρόεδρος της τοπικής οργάνωσης είναι Ελληνοκύπριος. Όπως και η αντιπρόεδρος, αλλά και η
γραμματέας. Άραγε εμείς αυτό γιατί δεν το εκμεταλλευτήκαμε ως κοινότητα; Γιατί δεν το «διατυμπανίσαμε»; Γιατί συμπεριφερθήκαμε πολιτικά και
ηθικά σωστά αποφεύγοντας να το «αναδείξουμε»
ως ένδειξη ελληνοκυπριακής «δύναμης» και το χειριστήκαμε με τρόπο τέτοιο, ώστε να μην δώσουμε
την εντύπωση ότι είναι «αμπελοχώραφο» της ελληνοκυπριακής κοινότητας η οποιαδήποτε τοπική
οργάνωση;
Τουλάχιστον ας προβληματιστούν. Διότι, μπορεί
η κυπριακή παροικία να διατηρεί χαμηλούς τόνους
αποφεύγοντας να «απαντά» σε εκπροσώπους
κομμάτων, αλλά αν ποτέ αποφασίσει να «τρίξει τα
δόντια» ως κοινότητα σε αυτούς που επιχειρούν
να την προκαλέσουν, να ξέρουν ότι αριθμητικά,
έχει τη δύναμη να το πράξει στις κάλπες...
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ΠΑΜΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ 1Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΟ ASHMOLE ACADEMY ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

Με λαμπρότητα γιόρτασε τις επετείους η ομογένεια
Με μεγάλη επιτυχία, οργανώθηκε την Κυριακή,
από την Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία Ηνωμένου
Βασιλείου, ο καθιερωμένος παμπαροικιακός εορτασμός των εθνικών μας επετείων, 25ης Μαρτίου
1821, και 1ης Απριλίου 1955, στο κατάλληλα διακοσμημένο με ελληνικές και κυπριακές σημαίες και
με ήρωες του 1821 και του 1955, Θέατρο του Ashmole Academy του Βορείου Λονδίνου.
Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε, ο διεθνώς
καταξιωμένος καθηγητής της εμβρυικής ιατρικής και
διευθυντής του Harris Birthright Centre Κύπρος Νικολαΐδης. Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Πρόεδρος της
Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Χρίστος Καραολής, ο Πρέσβης της Ελλάδας Δημήτρης Καραμήτσος
Τζιράς, ο Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου Ευριπίδης
Ευρυβιάδης, ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας Γρηγόριος και ο Πρόεδρος των Ελληνορθόδοξων Κοινοτήτων Μάριος Μηναίδης.
Ο καθηγητής Κύπρος Νικολαΐδης, κύριος ομιλητής
στον παμπαροικιακό εορτασμό, στη
μεστή εθνικών μηνυμάτων ομιλία
του, τόνισε μεταξύ άλλων ότι «τετρακόσια χρόνια σκλαβιάς βίωσε ο
Ελληνισμός κάτω από τον τουρκικό
ζυγό και όμως, δεν λύγισε, δεν ξέχασε και δεν υπέκυψε. Το φωτεινό
παράδειγμα της Επανάστασης του
1821 έδειξε σε όλους ότι όσα χρόνια
κι αν περάσουν, ο Έλληνας δεν
αντέχει και δεν ανέχεται τη σκλαβιά.
Τα παλληκάρια του 1821 έσυραν
τα σπαθιά τους και τα καριοφίλια
τους και τα δόξασαν στον αγώνα
για την Ελευθερία. Πολέμησαν ενάντια στην πανίσχυρη Οθωμανική
Αυτοκρατορία, αλλά και ενάντια
στην πολιτική και τη βούληση των
τότε Μεγάλων της γης.
Κατάφεραν, όπως θά΄λεγε κι ο
ποιητής, "να δοξάσουν το δίκαιο και
να καταδικάσουν το άδικο". Όλα τα
έθνη έσκυψαν τότε με σεβασμό
μπροστά στην απαράμιλλη ελληνική ψυχή και ύμνησαν την ελληνική λεβεντιά και
ηρωισμό. Οι Έλληνες του Εικοσιένα ανέτρεψαν τα
ισχυρά δεδομένα της εποχής και απέκτησαν ξανά
τη γη τους, πού ήταν πιά δική τους, έγιναν "αφέντες
εις τον τόπον τους".
Η μοίρα τό'φερε ένα άλλο κομμάτι του Ελληνισμού
να μάχεται, στον 20ό αιώνα, για τη Λευτεριά του. Ο
Αγώνας της ΕΟΚΑ του 55-59 εναντίον της Βρετανικής Αποικιοκρατίας έγραψε τη δική του χρυσή σελίδα
στη μακραίωνη ελληνική ιστορία. Το παράδειγμα
των ηρώων του Εικοσιένα ακολούθησαν και οι νέοι
της Κύπρου το 1955. Εμποτισμένοι από τα ιδανικά
της Ελευθερίας, μιμήθηκαν σε λεβεντιά και θάρρος
τους προγόνους τους, πήραν τη δική τους ανηφοριά
για να βρουν την «πανώρια κόρη», αυτή που γεννήθηκε από τα κόκκαλα του '21 και μεταλαμπαδεύτηκε στην καρδιά και την ψυχή του νεαρού Παλληκαρίδη, του Αυξεντίου, του Μάτση, του Καραολή και
τόσων άλλων, που μαρτύρησαν στις αγχόνες και
έπεσαν στα πεδία της μάχης για να ελευθερώσουν
τη μικρή ιδιαίτερα πατρίδα μας.
Οι ήρωες του '21 και οι αγωνιστές του '55 μάς καθοδηγούν με το παράδειγμα της αυτοθυσίας τους,

με πρόταξη του καλού της πατρίδας, του λαού μας
και του έθνους, όχι των προσωπικών συμφερόντων
ή της ατομικής ασφάλειας και ευτυχίας.
Οι αγώνες του '21 και του '55 δεν μας δίνουν,
όμως, μόνο παραδείγματα προς μίμηση, αλλά και
προς αποφυγή. Η διχόνοια, όποτε επικράτησε ανάμεσά μας, είχε σαν αποτέλεσμα μόνο ήττα και καταστροφή. Δυστυχώς, ούτε στη σύγχρονη ιστορία μάθαμε από τα λάθη του παρελθόντος, με αποκορύφωμα το προδοτικό πραξικόπημα, το οποίο έδωσε
την αφορμή και την ευκαιρία στον Τούρκο εισβολέα
να γυρίσει ξανά στην Κύπρο ως κατακτητής.
Γιορτάζοντας, λοιπόν, σήμερα τις εθνικές μας επετείους, έχουμε το βλέμμα στραμμένο στη μαρτυρική
Κύπρο, στην τραγωδία του '74, "πού'τουν ο χρόνος
δίσεχτος, μήνας δευτερογιούνης... τζι' ο φόος ήταν
δακρυκόν τζιαι τ' άρματα κρουσμένα". Θυμόμαστε,
δεν ξεχνούμε, δεν διαγράφουμε, κρατάμε γερά μέσα
στην ψυχή μας τους σκλαβωμένους τόπους μας,

πριακή Ομοσπονδία. Συγχαίρω ιδιαίτερα την ΕΚΟ
και τον Πρόεδρο της αλλά και όλους τους οργανωμένους φορείς της Ελληνικής και Κυπριακής Ομογένειας που συμμετέχουν, καθώς επίσης τους μαθητές και εκπαιδευτικούς που την διανθίζουν
καλλιτεχνικά.
Οι Έλληνες της διασποράς διαχρονικά κρατάτε
ψηλά το λάβαρο του έθνους μας αποδίδοντας φόρο
τιμής στην ιστορία μας, στους ποιητές, στους ήρωές
μας. Έχετε τον Ελληνισμό στην καρδιά σας και περήφανα μεταλαμπαδεύετε στα παιδιά σας τη
γλώσσα, τη θρησκεία, τα ήθη, τα έθιμά μας. Πάνω
απ’ όλα, όμως, με την αξιοθαύμαστη επιμονή σας
για πνευματική και πολιτισμική αντίσταση αποτελείτε
έμπρακτη απόδειξη πως η Ελευθερία είναι όντως
ζήτημα τόλμης, μα και αρετής».
Ο Πρέσβης της Ελλάδας στο σύντομο χαιρετισμό
του ανέφερε ότι «ο κυπριακός και ελλαδικός Ελληνισμός στη Μεγάλη Βρετανία, επιτελεί από ετών ένα

όπου είναι θαμμένοι "γονιοί και πρόγονοί μας"».
Ο πρόεδρος της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Χρίστος Καραολής, τόνισε πως «σήμερα τιμούμε όλους αυτούς που θυσίασαν την ίδια τους τη
ζωή, για να ζούμε εμείς ελεύθεροι», ενώ, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ρόλο της παροικίας σε σχέση
με το Κυπριακό. «Ως βρετανοί πολίτες γνωρίζουμε
το σημαντικό ρόλο, και την πολιτική των ίσων αποστάσεων των βρετανών. Με τη βοήθεια του δραστήριου Ύπατου Αρμοστή Ευριπίδη Ευρυβιάδη, του
ακούραστου Πρέσβη της Ελλάδας Δημήτρη Καραμήτσου Τζιρά και των φίλων μας βουλευτών, αναβαθμίζουμε συνεχώς τις διαφωτιστικές προσπάθειες
και απαιτούμε από τη βρετανική Κυβέρνηση να τιμήσει τις υποχρεώσεις της προς την Κύπρο».
Ο Ύπατος Αρμοστής στο σύντομο χαιρετισμό του
τόνισε πως «Συμμετέχουμε και συμπαρατασσόμαστε στον αγώνα τόσο του μητροπολιτικού ελληνισμού όσο και των Ελλήνων της διασποράς για διαφύλαξη των δημοκρατικών αρχών, των αξιών και
των ιδανικών μας. Λαμπρό παράδειγμα τέτοιων προσπαθειών αποτελεί η εκδήλωση αυτή, που διοργανώνεται επί σειρά δεκαετιών από την Εθνική Κυ-

σημαντικό εθνικό, εκπαιδευτικό και πολιτιστικό έργο,
που προασπίζει και αναδεικνύει την παρουσία και
την προσφορά του εν ευρεία εννοία ελληνικού στοιχείου. Αναφέρομαι τόσο στη συλλογική δράση της
Κυπριακής Ομοσπονδίας που συστηματικά και
ακούραστα προωθεί τους κοινούς στόχους, όσο και
στο έργο των μικρότερων ελληνικών οργανώσεων
και φορέων που με την ποικίλη προσφορά τους
προβάλλουν το ελληνικό trademark στην βρετανική
κοινωνία.
Ο Πρόεδρος των Ελληνορθόδοξων Κοινοτήτων
Μάριος Μηναΐδης εξέφρασε την ευχή «μέσα στο
2019 η Κύπρος, το νησί των Αγίων, να επανενωθεί
με μια λύση δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική έτσι ώστε
όλοι οι Κύπριοι να μπορούν να ζήσουν μαζί ελεύθερα
και ειρηνικά και να απολαμβάνουν όλα τα ανθρώπινα
δικαιώματα και τις δημοκρατικές ελευθερίες».
Ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων Γρηγόριος, σημείωσε ότι «σε δυο χρόνια, θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 21,
και τον επόμενο χρόνο θα γιορτάσουμε τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Αρχιεπισκοπής Θυατείρων
και Μεγάλης Βρετανίας». Ευχήθηκε όπως όλοι γιορ-

τάσουμε με τιμή και περηφάνια αυτές τις δύο μεγάλες
επετείους, για την πατρίδα μας και τη ομογένεια.
Το πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, με τραγούδια, ποιήματα, Ελληνικούς και Κυπριακούς χορούς
και τα σύντομα θεατρικά που προκάλεσαν ρίγη συγκίνησης, αυθόρμητο χειροκρότημα και άφησαν άριστες εντυπώσεις, παρουσίασαν οι Εκπαιδευτικοί
Φορείς της Παροικίας μας ΚΕΣ, ΟΕΣΕΚΑ, ΑΕΣΑ
και ΑΕΣΛ με τη βοήθεια των Εκπαιδευτικών Αποστολών Ελλάδας και Κύπρου. Πριν από τους χαιρετισμούς και τον πανηγυρικό, ακούστηκαν τα τραγούδια «Μάνα μου τα κλεφτόπουλα», «Θα βρεθούμε
ξανά», «Των Αθανάτων» και «Φεγγαράκι μου λαμπρό» από την χορωδία του Ελληνικού Παροικιακού
Σχολείου του Hazelwood (GPA - ΟΕΣΕΚΑ) και απαγγέλθηκε ο «Χαιρετισμός του Γρηγόρη Αυξεντίου»
από το Ελληνικό Παροικιακό Σχολείο Ashmole (GPA
– OEΣΕΚΑ). Μετά τον πανηγυρικό της ημέρας, ακολούθησε το θεατρικό «Το Κρυφό Σχολείο και ο Ρήγας
Φεραίος» από τα Ανεξάρτητα Ελληνικά Σχολεία Manor Hill και Finchley (AEΣΛ). Οι μαθητές του Ανεξάρτητου Ελληνικού Σχολείου του
Potters Bar (ΑΕΣΑ) απάγγειλαν το
ποίημα «Στους νεκρούς ήρωές της
ΕΟΚΑ», πριν τα τραγούδια «Ένα
Παλληκάρι» από το Ελληνικό Παροικιακό Σχολείου του Goffs (GPA
- ΟΕΣΕΚΑ) και το «Τσάμικο» του
Νίκου Γκάτσου, από τους μαθητές
του Ελληνικού Γυμνασίου & Λύκειού Λονδίνου (ΕΕΑ) οι οποίοι
στην συνέχεια, χόρεψαν το «Δραγουμάνο του Βεζίρη», τα «Σαράντα
Παλληκάρια» και τη «Πεντοζάλη».
Μετά την βράβευση των έργων
διαγωνισμού ζωγραφικής, οι μαθητές του Ελληνικού Παροικιακού
Σχολείου Αγ. Ιωάννη Βαπτιστή
(KEΣ) ολοκλήρωσαν το καλλιτεχνικό μέρος του εορτασμού απαγγέλλοντας «Το Κρυφό Σχολειό» και
με τα τραγούδια «Πηδάει η Φωτιά»
και «Των Αθανάτων το κρασί».
Ο Πρόεδρος της ΕΚΟ, o Δρ. Κύπρος Νικολαΐδης,
ο Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου και ο Πρέσβης
της Ελλάδος απένειμαν τα τιμητικά διπλώματα στα
παιδιά των ελληνικών παροικιακών σχολείων που
έλαβαν μέρος στον ετήσιο, καθιερωμένο Διαγωνισμό
Έργων Τέχνης με θέμα τους αγώνες του 1821 και
του 1955.
Τα διπλώματα πήραν ο Χρήστος Αμέτσι 13 ετών,
ο Αντώνης Τσιόλας 11 ετών, η Μαρία Φουλή 8 ετών,
η Ζωή Ευαγγελή 11 χρονών, η Νάντια Κάτζιο 7 χρονών, η Αντωνία Μηνά 10 χρονών, ο Έλιοτ Wheatley
11 χρονών, η Αναστασία Ευαγγελή 13 χρονών, ο
Χριστόφορος Ιακώβου 7 χρονών, η Μαρία Τεκκη 14
χρονών, η Νικολέττα Χάμπου 13 χρονών, η Άννα
Ερωτοκρίτου 6 χρονών,και για το κοινό τους έργο οι
Μιχαέλα Σάββα και Μαρία Ανδρέου.
Το πρόγραμμα παρουσίασαν ο Β. Εκτελεστικός
Γραμματέας της ΕΚΟ Ανδρέας Πάτσαλος και η δασκάλα της ΚΕΑ Ηλιάνα Κωνσταντινίδου. Την ευθύνη
της Οργανωτικής Επιτροπής και του καλλιτεχνικού
προγράμματος είχε η Σούζη Κωνσταντινίδης και η
Οργανωτική Επ. Εκδηλώσεων της Ομοσπονδίας.

11 | Πέμπτη 4 Απριλίου 2019

ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙ ΑΓΝΩΣΤΟ ΠΟΡΤΡΕΤΟ ΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΟΡΝΑΡΟ

Η «Γυναίκα της Κύπρου» στο Λονδίνο
Το άγνωστο, μεγάλου μεγέθους πορτρέτο της Βασίλισσας Αικατερίνης Κορνάρο (Varotari. A. Leone, ελαιογραφία, c.1640) θα παρουσιασθεί για πρώτη φορά στην έκθεση «Γυναίκα της Κύπρου»
(Συλλογές Νίκολας), που ανοίγει στις αίθουσες του Ελληνικού Κέντρου στο Λονδίνο στις 6/4/2019.
Η Αικατερίνη Κορνάρο ήταν η τελευταία από τη βασιλική οικογένεια
της Κύπρου. Καταγόταν από τη μεγάλη οικογένεια των Κορνάρων
με ρίζες από την ελληνική Τραπεζούντα και τη νήσο της Νάξου. Η
οικογένεια μετοίκησε στην Ιταλία όπου απέκτησε μεγάλη δύναμη
και αξιώματα, ενώ ο πατέρας της Μάρκος Κορνάρος ανέβηκε στο
αξίωμα του Δόγη της Βενετίας. Σε ηλικία 14 ετών νυμφεύτηκε τον
Βασιλέα της Κύπρου Ιάκωβο ll. Σε σύντομο χρονικό διάστημα,
όμως, ο Ιάκωβος πεθαίνει, ενώ ακολούθησε ο θάνατος του γιού
της, μοναδικού διαδόχου του θρόνου.
Όταν τα σχέδια των Ενετών για κατάκτηση της νήσου και οι ανορθόδοξες πολιτικές μέθοδοι και ίντριγκες έγιναν πολύ πιεστικές, η
Βασίλισσα Αικατερίνη εξαναγκάστηκε να παραδώσει το στέμμα του
κυπριακού θρόνου στην πολιτεία της Βενετίας. Εκεί της απονεμήθηκε ο τίτλος της Δούκισσας του
Άζολο και εγκαταστάθηκε στο παλάτι της ομώνυμης πολιτείας. Η Αικατερίνη πήρε μαζί της την κυπριακή γυναικεία συνοδεία της και σύντομα αναδείχτηκε προστάτιδα των τεχνών.
Τα εγκαίνια της έκθεσης θα τελέσει ο Ύπ. Αρμοστής της Κύπρου στο ΗΒ, Ε. Ευριβιάδης, στις 6 το
απόγευμα στο Hellenic Centre (περισσότερα στα Καλλιτεχνικά Νέα με τον Β. Παναγή πιό κάτω).

ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ
ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ
Πρόσκληση στη διάλεξη με θέμα:

Μαρίας Γεωργιάδου, Συντονίστριας
προγράμματος “Cyprus Seeds” και μέλος του
Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου
Πέμπτη 18 Απριλίου 2019, 7:45μ.μ.
Οίκημα Ελληνικής Κυπριακής Αδελφότητας,
Britannia Road, N. Finchley, London N12 9RU
Πληροφορίες:
020 8445 7070 ή 020 8445 9999
andreas@nfcypriots.plus.com,
κινητό: 07956 849094
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

«Ο Κάλβος και η επανάσταση»

Ετήσια Γενική Συνέλευση
Συνδέσμου Ριζοκαρπασιτών
Κυριακή 12 Μαϊου 2019 στο οίκημα της
Ελληνικής Κυπριακής Αδελφότητας (Britannia
Road, London, N12 9RU) στις 3μ.μ.
Ημερήσια Διάταξη:
1) Εκθεση Δράσης από την Πρόεδρο
2) Εκθεση Ταμία και Εκθεση Ελεγκτή
3) Ερωτήσεις και Συζήτηση
4) Εγκριση Εκθεσης Ταμία
5) Ψηφίσματα
6) Εκλογή νέου Διοικ. Συμβουλίου 2019-2021
7) Διάφορα
Θα ακολουθήσει δεξίωση-σουβλάκια

ομιλία και την επακόλουθη δεξίωση, συνεχάρησαν
την πρόεδρο Λένα Μάρκου και το ΔΣ της εταιρείας
οι παρευρισκόμενοι πρόξενοι της Ελλάδας και της
Κύπρου κκ Α. Ρίζος και Θ. Γκότσης, οι ακαδημαϊκοί
Gonda Van Steen και Peter Mackridge και όλα τα
μέλη και οι φίλοι που παρευρέθησαν.

Η συνταξιούχα πρώην τραπεζική υπάλληλος Ειρήνη Τζώρτζογλου κέρδισε το φετινό MasterChef
του BBC ONE. Σε ηλικιά 61 ετών κατάφερε να περάσει στον τελικό, να εξασφαλίσει μια θέση στο...
όνειρο και τελικά να αναδειχθεί νικήτρια!
Με καταγωγή από την Κρήτη, εμπνεύστηκε τα
«χρυσά πιάτα» που της εξασφάλισαν τη νίκη από
την παραδοσιακή κρητική και ελληνική κουζίνα, αναδεικνύοντας υλικά όπως το καλαμάρι και οι αγκινάρες, καθώς και μια ιδιαίτερη συνταγή μπακλαβά με
σύκα και φουντούκια.
Ήταν μια από τους 56 ερασιτέχνες σεφ που αγωνίστηκαν για το πολυπόθητο τρόπαιο του MasterChef. Η Irini ήταν ιδιαίτερα ευτυχής που βρέθηκε
στον πρώτο τελικό. «Συνέβη τόσο γρήγορα» είπε
χαρακτηριστικά.
Οι νικητές του παρελθόντος όπως η πρωταθλήτρια του 2005 Thomasina Miers και η Shelina Permalloo του 2011 έχουν πλέον τα δικά τους εστιατόρια. Η ίδια, παρά το γεγονός ότι εντυπωσίασε μερικά
από τα μεγαλύτερα ονόματα της βιομηχανίας τροφίμων, δεν φαίνεται να έχει στα άμεσα πλάνα της
κάτι τέτοιο. «Δεν νομίζω ότι κατά την διάρκεια της
ζωής μου θα ήθελα να δημιουργήσω το δικό μου
εστιατόριο. Θέλω να περάσω περισσότερο χρόνο
με τη μαμά μου. Και θα ήθελα πολύ να πάω στην
Ελλάδα για να κάνω κάποια έρευνα - ίσως να κάνω
κάποιο πρόγραμμα αν είμαι τυχερή», είπε.

Γενική Συνέλευση
Ένωσης Αποδήμων Περιφέρειας Μόρφου
Η Ένωση Αποδήμων Περιφέρειας Μόρφου προσκαλεί τα μέλης της στην Ετήσια Γενική
της Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 7 Απριλίου 2019, στις 3μμ,
στο οίκημα της Ελληνικής Κυπριακής Αδελφότητας.
Για πληροφορίες: 07850278430, 07711326230 ή 07775656947

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙOY ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ

Επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και ΜΒ Γρηγόριου
Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε στους Ορθοδόξους Χριστιανούς
Αδελφούς μας, ότι, την Παρασκευή, 5 Απριλίου 2019,
η Ιερά Ακολουθία των Δ΄ Χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου,
θα τελεστεί στίς 12.00 το μεσημέρι και στην Ιερά Ακολουθία
θα προεξάρχει ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων
και Μεγάλης Βρετανίας κ.κ. Γρηγόριος, ο οποίος θα κηρύξει και τον
Θείο Λόγο.
Η Εκκλησία ευρίσκετε στο: 1 Sussex Way, Holloway, Islington,
London, N7 6RT - Τηλ: 020 7281 0407
Ευχόμενοι Καλή Ανάσταση 2019!
Παράσχος Αναστασιάδης - Συντονιστής Ιερού Ναού
Εκ μέρους του Ιερατείου και του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.

Ελληνίδα συνταξιούχα
η φετινή MasterChef του ΗΒ

«Επιτυχημένοι Κύπριοι και Έλληνες
της Διασποράς στηρίζουν την
καινοτόμο τεχνολογική έρευνα στα
Πανεπιστήμια της Κύπρου
με δωρεές και δικτύωση»

WESTMINSTER - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΩΝ

Την διπλή επέτειο της ελληνικής επανάστασης και
του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου γιόρτασε η Εταιρεία
Πελοποννησίων, τη Δευτέρα 25 Μαρτίου στο Πανεπιστήμιο του Westminster, Regent Street. Ομιλήτρια,
η καθηγήτρια κα Αθηνά Γεωργαντά με θέμα «ο Κάλβος και η ελληνική επανάσταση». Για την εξαιρετική

ΘΡΙΑΜΒΕΥΣΕ ΣΤΟ BBC ONE

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΛΕΥΚΑΡΙΤΩΝ ΜΒ
Καλούνται όλοι οι Λευκαρίτες και
κάτοικοι περιχώρων, φίλοι και υποστηρικτές
του Συνδέσμου Λευκαριτών ΜΒ
στη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί
την Κυριακή 7 Απριλίου, στις 4.30μ.μ.,
στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο
στο Wood Green, N22 5JH
Ιδιαίτερες προσκλήσεις δεν θα σταλούν.
Μετά το πέρας των εργασιών θα προσφερθούν διάφορα εδέσματα και αναψυκτικά.

Καλλιτεχνικά Νέα
με τον Βασίλη Παναγή
Η «Γυναίκα της Κύπρου» στο
Hellenic Centre από τις 6 – 18
Απριλίου
H έκθεση ακολουθεί το ιστορικό
ταξίδι της Γυναίκας της Κύπρου.
Τα έργα εκτίθενται κατά χρονολογική σειρά από την μυθολογική μέχρι
την σημερινή εποχή.
Ξεκινά από την περίοδο του πολυθεϊσμού και της θεάς Αφροδίτης, την
αγαπημένη φιγούρα πολλών καλλιτεχνών και ακολουθεί την ιστορία της
Κύπρου στην διάρκεια της κατοχής
καθώς και τις εξαιρετικά απαιτητικές
καταστάσεις που αντιμετώπισαν οι
κάτοικοι στις οποίες η Γυναίκα της
Κύπρου έπρεπε να υπομείνει και να
επιβιώσει.

Τα καλλιτεχνικά εκθέματα είναι
πρωτότυπα και δημιουργήθηκαν ανά
τους αιώνες από πολλούς καλλιτέχνες διαφόρων εθνών.
Η δημιουργία αυτών των έργων
ποικίλει σε τεχνική και στυλ αντικατοπτρίζοντας την περίοδο παραγωγής τους. Τα εκθέματα, γεμάτα ιστορικά γεγονότα, κοσμοπολίτικες
φιγούρες και διάσημες επιφανείς γυναίκες που συνδέονται με την Κύπρο
επιλέχθηκαν με γνώμονα την εξερεύνηση του ταξιδιού της γυναίκας της
Κύπρου.
Ο επισκέπτης θα έχει την ευκαιρία
να θαυμάσει ελαιογραφίες, ακουαρέλες, χαρακτικά, λιθογραφίες, παλιές φωτογραφίες και βιβλία. Όλα τα

εκθέματα επιλέχθηκαν από την συλλογή Nicolas. Η εκδήλωση, οργανώνεται από το Hellenic Centre με την
υποστήριξη του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη και τελεί υπό την Αιγίδα του
Ύπατου Αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Ευριπίδη Ευριβιάδη.
Είσοδος: δωρεάν
Το Hellenic Centre, βρίσκεται στην
16-18 Paddington Street, W1U 5AS
Τα εγκαίνια θα τελεστούν το Σάββατο 6 Απριλίου στις 6μμ
Καθημερινές: 11πμ – 6μμ
Τετάρτες: 10 και 17/4, 11πμ – 8μμ
Κυριακή: 7/4, 12 – 4 μμ
Σάββατο: 13/4, 11πμ – 4μμ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ: 02074875060
info@helleniccentre.org

Ο Γονίδης στο Royal Regency
Ο γνωστός τραγουδιστής Σταμάτης Γονίδης έρχεται και αυτός στο
Λονδίνο το Σάββατο 6 Απριλίου, στο
Royal Regency.
Ο Στ. Γονίδης και η 20 μελής ορχήστρα του θα σας διασκεδάζουν μέχρι
τις πρωινές ώρες, Bouzoukia style.
Μαζί τους η Ελένη Χατζίδου.
Για κρατήσεις επικοινωνήστε με
την ODEON ENTERTAIMENTS.CO.UK
ή τηλεφωνήστε στο 0757641 9391
ή από το londonticketbox.co.uk

Δ. Σχοινάς και ο Φοίβος
«βάζουν φωτιά στη νύχτα»
Μας προσκαλούν σε ένα ξέφρενο
πάρτι και μας υπόσχονται ότι θα μας

κάνουν ❝κομμάτια❞ με τον ανεβαστικό ρυθμό τους. Ανοίξτε τέρμα την
ένταση και ξεφαντώστε.❝Ζούμε μονάχα για μια φορά❞!
Κυκλοφορεί από τη Spicy!
TAT- THE ACTORS THEATRE
Η γνωστή θεατρική ομάδα θα παρουσιάσει την κυπριακή ηθογραφία
«ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΥ» του Μιχάλη Πασιαρδή και αναζητεί ενδιαφερόμενους να συμπράξουν σε αυτό. Αν λοιπόν είστε ηθοποιός ή αν τραγουδάτε
ή χορεύετε, και ενδιαφέρεστε να συμπράξετε, τότε τηλ: 07956 903 827.
Αυτά για τώρα, Σας χαιρετώ
Δικός σας
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ
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Πρωταθλητές Ανόρθωση – Παναθηναϊκός

Οι πρωταθλητές 2018–2019 με το βαρύτιμο έπαθλο στα χέρια του προπονητή
Ντίνου Ιπποκράτους
Έκλεισε με ισοπαλία την αγωνιστική περίοδο 2018-2019 η Ανόρθωση είναι πλέον
Πρωταθλήτρια με βούλλα αφού ιθύνοντες, προπονητικό τημ και ποδοσφαιριστές μετά τον
αγώνα με την Ομόνοια σήκωσαν την ασπίδα του Πρωταθλήματος. Το παιχνίδι με την Ομόνοια
πέρασε σε δεύτερη μοίρα, το τελικό αποτέλεσμα 3–3.Ο Πρόεδρος του ΚΟΠΑ Jack Markou
έδωσε την ασπίδα στην Ανόρθωση με τους φίλους υποστηρικτές να σμίγουν με τους
ποδοσφαιριστές και να στήνουν τον χορό τους.

Ο Παναθηναϊκός φέτος ήταν υπέροχη ομάδα, άξια πάει στην Α κατηγορία
Πρωταθλητής ανακηρύχθηκε ο Παναθηναϊκός. Σε ένα νευρικό παιχνίδι με πολλή υπερένταση
κατάφερε να κερδίσει τους Αρμένιανς με 2-0. Από την αρχή του παιχνιδιού καταλάμβαινες
πόσο νευρική ήταν η ομάδα του Παναθηναϊκού ένιωθαν αυτή την υπερένταση και δεν
μπορούσαν να μπουν άνετα και να διασκεδάσουν το παιχνίδι. Από το 20’ και μετά ο
Παναθηναϊκός άρχισε να κοντρολάρει το παιχνίδι και στο 40’ πέτυχε το πρώτο του τέρμα με
τον Jordan. Στο Β μέρος οι Αρμένιανς υποχώρησαν και έδωσαν γήπεδο στον Παναθηναϊκό
που έπαιξε άνετα. Το δεύτερο γκολ ήρθε από τον Duylan. Μέχρι το τέλος
ο Παναθηναϊκός έδειξε ψυχή και αγωνιστικότητα και πήρε δίκαια το τρίποντο που τον
ανακηρύσσει Πρωταθλητή. Έπρεπε να κερδίσει αυτόν τον αγώνα ο Παναθηναϊκός γιατί
καραδοκούσε η Cinar για τυχόν στραβοπάτημα.

Ο Κρης Προκοπίου δίνει οδηγίες στην ομάδα του, δίπλα του ο βοηθός του Μάριος Ιακωβίδης

Πήτερ Χαραλάμπους και Jack Markou

Ο άξιος προπονητής του Παναθηναϊκού
Γιώργος Κωνσταντίνου με τον Salvi

Στην πρώτη κατηγορία
και η Cinar
Από την άλλη πλευρά, όπως αναφέραμε, η Cinar
περίμενε τον Παναθηναϊκό να στραβοπατήσει εναντίον
της μαχητικής ομάδας των Αρμενίων για να πάνε αυτοί
πρωταθλητές.
Μετά από ένα δύσκολο και σκληρό αγώνα έφεραν
ισοπαλία με την ΚΛΝ. Αυτό το αποτέλεσμα αποκλείει
την ΚΛΝ από το να πάει στην Α κατηγορία, εκτός εάν...
Ήταν όλο χαρά και χαμόγελα οι οπαδοί της Ανόρθωσης

Όλο χαρά ο Ilker

Εύκολα στον επόμενο γύρο η Ολύμπια

Η «Παροικιακή»
εύχεται στους Πρωταθλητές

Ανόρθωση και Παναθηναϊκό
ό,τι καλύτερο για το μέλλον.
Συγχαρητήρια επίσης και στη Cinar
για την άνοδο της στην Α Κατηγορία.
Η Ολύμπια πέρασε στον επόμενο γύρο του Challenge Cup κερδίζοντας την Ακανθού με 5-1
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Βρέθηκε στην 3η θέση η Άρσεναλ!

ε εκπληκτική εμφάνιση και
γκολ του αρχηγού, Άαρον
Ράμσεϊ, που έδειξε ξανά πόσα
πράγματα θα χάσει η Άρσεναλ
το καλοκαίρι όταν θα την αποχαιρετήσει, αλλά και τον Αλεκσάντρ Λακαζέτ να κλειδώνει το
ματς, οι «κανονιέρηδες» έφτασαν στο 2-0 επί της Νιούκαστλ
στο «Έμιρεϊτς»! Στην 3η θέση
της βαθμολογίας πέρασε η
ομάδα του Έμερι, που βρισκόταν στο -10 από την Τότεναμ
στις αρχές Φλεβάρη!
Η Άρσεναλ είχε κατοχής μπάλας (ξεπερνώντας μέχρι και το
70% στο μεγαλύτερο διάστημα), δεν είχε ν' αντιμετωπίσει κάποια πίεση από τη
Νιούκαστλ, όμως, ειχε την
ουσία αφού μόλις στη δεύτερη
καλή της στιγμή – αν και χρειάστηκε να περάσει ένα ημίωρο
– βρήκε το γκολ για να μετουσιώσει την υπεροχή της. Με κινήσεις από τις πτέρυγες και
κυρίως από αριστερά με τον

Μ

Λακαζέτ που έφυγε άουτ, ήρθε
το 1-0 στην πρώτη προσπάθεια
direct επίθεσης από τον άξονα.
Ο αρχηγός της Άρσεναλ
βρήκε τον «Λάκα», αυτός κλείστηκε από το διπλό μαρκάρισμα
και
ο
Ράμσεϊ
εκμεταλλεύτηκε την κόντρα για
να σουτάρει χαμηλά με το αριστερό και να βάλει μπροστά
τους Λονδρέζους. Η Νιούκαστλ
δεν έδειχνε διάθεση να ρισκάρει
ιδιαίτερα και να βγει στην επίθεση, όσο κι αν η άμυνα των
«κανονιέρηδων» για κάποιο
λόγο και δίχως να πρέπει, έδειχνε υπερβολική σιγουριά στην
απομάκρυνση των κινδύνων. Ο
Ροντόν έκανε κάποιες κινήσεις
που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ανησυχία, κατάφερε να
ξεφύγει από τον Παπασταθόπουλο και να κάνει ένα σουτ
που έδιωξε χαμηλά ο Λένο αφότου βρέθηκαν πίσω στο σκορ οι
«καρακάξες», ενώ, στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους,

αρκετά πιο απειλητική η ομάδα
του, ο Ουνάι Έμερι, περίμενε
μέχρι τη συμπλήρωση του
πρώτου 15λέπτου και μετά πέρασε στο ματς τον Πιέρ Εμερίκ
Ομπαμεγιάνγκ ώστε να βοηθήσει στην επίτευξη ενός ακόμα
γκολ που θα μπορούσε να ηρεμήσει πολύ περισσότερο την
κατάσταση στο ματς. Ο Γκαμπονέζος προσπάθησε να συνεργαστεί άμεσα με τον κολλητό
του, Λακαζέτ, ο Ράμσεϊ που
ήταν ο κορυφαίος της Άρσεναλ
αποχώρησε με ενοχλήσεις, με
τον Έμερι να τον προστατεύει
αμέσως και ο Ομπαμεγιάνγκ
στο 73' από ωραία πάσα του
Εζίλ στην περιοχή, ανάγκασε
τον Ντουμπράβκα σε απόκρουση σε διαγώνιο σουτ. Μια
απλή απάντηση από πλευράς
Νιούκαστλ ήταν ένα μακρινό
σουτ του Κι στο 80', με το σύνολο του Μπενίτεθ παρά το εύθραυστο
σκορ
να
μην
καταφέρνει να προκαλέσει κιν-

στο «Άνφιλντ» για την 32η αγωνιστική της Πρέμιερ Λιγκ. Οι
«κόκκινοι» είχαν ανοίξει το σκορ
με τον Ρομπέρτο Φιρμίνο (16')
πριν ο Λούκας Μόουρα ισοφαρίσει προσωρινά στο 70ο
λεπτό...
Η Λίβερπουλ φτάνει τους 79
βαθμούς και επιστρέφει στην
κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, μετρώντας φυσικά ένα
ματς περισσότερο από την δεύτερη Μάντσεστερ Σίτι (77 β.). Η
ομάδα του Ποτσετίνο από την
άλλη μπαίνει σε σοβαρούς μπελάδες σχετικά με την κατάληξη
μιας εκ των πρώτων τεσσάρων
θέσεων.
Με το αποτέλεσμα οι «reds»
ισοφαρίζουν το δεύτερο καλύτερο εντός έδρα αήττητο σερί
στην Πρέμιερ Λιγκ, μετρώντας
37 ματς χωρίς ήττα, κάτι που
είχε καταφέρει την περίοδο
2010-12 η Μάντσεστερ Σίτι.
Πρώτη η Τσέλσι με τα 86 παιχνδίαι από το 2004 έως το
2008!

Γκολ... μισό μέτρο
οφσάιντ και
ανατροπή
για την Τσέλσι
Ένα από τα χειρότερα παιχνίδια της στην σεζόν (αν όχι το
χειρότερο) έκανε στην έδρα της
Κάρντιφ η Τσέλσι, η οποία έμοιαζε καταδικασμένη μέχρι το τελευταίο πεντάλεπτο, όταν ένα
γκολ από οφθαλμοφανή θέση
οφσάιντ την ξανά έβαλε στο
ματς για να την οδηγήσει στην
συνέχεια σε πλήρη ανατροπή
του σκορ (2-1). Ακόμα ένα ματς
που φωνάζει για VAR… από
χθες στην Πρέμιερ Λιγκ.
Άρσεναλ-Νιούκαστλ . . .2-0
Φούλαμ-Μαντσ. Σίτι . . . 0-2
Μπράιτον-Σαουθάμπτον0-1
Μπέρλεϋ-Γουλφσ . . . . . 2-0
Κρύσταλ Π.-Χάτεσφιλτ . 2-0
Λέστερ-Μπόρμουθ . . . . 2-0
Μαν. Σίτι-Γώτφορτ . . . . 2-1
Γουέστ Χαμ-Έβερτον . . 0-2
Κάρτιφ-Τσιέλσι . . . . . . . 1-2
Λίβερπουλ-Τότενχαμ . . 2-1

Κολάσινατς, αλλά και με τον
Εζίλ να κινείται σε αρκετούς χώρους πίσω από τον Λακαζέτ, οι
«κανονιέρηδες» αρχικά έστειλαν τη μπάλα στα δίχτυα στο
13ο λεπτό, όμως, το γκολ του
Ράμσεϊ δεν μέτρησε ποτέ για
φάουλ του Παπασταθόπουλου
στον Λεζέν. Ο Ουαλός χαφ,
αφού δεν πιστώθηκε το γκολ σ'
εκείνη τη φάση, το έκανε στο
30ο λεπτό! Αφού είχε μεσολαβήσει η πρώτη ευκαιρία της
ομάδας του με μια κεφαλιά του

ο Ρίτσι με το κεφάλι πάνω στη
γραμμή έδιωξε ένα εντυπωσιακό γυριστό σουτ του Λακαζέτ.
Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με
την ίδια αδυναμία της Άρσεναλ
να δημιουργήσει κάτι καλό
μπροστά από την εστία του
Ντουμπράβκα παρά τις προϋποθέσεις που είχε σε αρκετές
περιπτώσεις, επιλέγοντας ξανά
την αριστερή πλευρά για να πατάει στην περιοχή της Νιούκαστλ. Προκειμένου να γίνει

δύνους. Το τελικό 2-0 ήρθε όταν
πλέον οι «Λάκα» και «Όμπα»
έκαναν εκπληκτικό 1-2 και ο
Γάλλος με λόμπα νίκησε τον
Ντουμπράβκα!

Έχασε από τα λάθη
της η Τόττενχαμ
Με σκορ 2-1 και αυτογκόλ
του Τόμπι Αλντερβάιρελντ στο
90’ κατάφερε η Λίβερπουλ να
πάρει τους τρεις βαθμούς απέναντι στην Τότεναμ μετά από
μια συγκλονιστική αναμέτρηση

Βαθμολογία
1 Λίβερπουλ . . . . . . . . . .79
2 Μάντσεστερ Σίτι . . . . . 77
3 Άρσεναλ . . . . . . . . . . 63
4 Tοτενχαμ . . . . . . . . . . 61
5 Μαντσ. Γιουνάιτετ . . . .61
6 Τσέλσι . . . . . . . . . . . . . 60
7 Γουλφς . . . . . . . . . . . . 47
8 Λέστερ . . . . . . . . . . . . 44
9 Έβερτον . . . . . . . . . . . 43
10 Γώτφορτ . . . . . . . . . . . 43
11 Γουέστ Χαμ . . . . . . . . .42
12 Μπόρνμουθ . . . . . . . . 38
13 Κρύσταλ Πάλας . . . . 36
14 Νιούκαστλ . . . . . . . . . 35
15 Μπράιτον . . . . . . . . . . 33
16 Μπέρλεϋ . . . . . . . . . . . 33
17 Σαουθάμπτον . . . . . . . 33
18 Κάρτιφ . . . . . . . . . . . . . 28
19 Φούλαμ . . . . . . . . . . . 17
20 Χάτεσφιλ . . . . . . . . . . 14

Αποθέωση για το ίνδαλμα
της Τόττενχαμ Πολ Γκασκόιν

Ο

Πολ Γκασκόιν έπαιξε στο
ματς των θρύλων της Τότεναμ απέναντι σε αυτούς της
Ίντερ και όταν πέρασε στον
αγωνιστικό χώρο στη θέση
του Ράφαελ Φαν ντερ Φάαρτ,
γνώρισε την αποθέωση από
τον κόσμο που απόλαυσε το
παιχνίδι στο νέο γήπεδο των
«σπιρουνιών».
Ο παλαίμαχος Άγγλος αστέρας έχει ταλαιπωρηθεί πάρα
πολύ στη ζωή του μετά την
ποδοσφαιρική του καριέρα,
έμπλεξε με καταχρήσεις, νική-

θηκε πολλές φορές από το
αλκοόλ, όμως έδειξε πως τουλάχιστον για τώρα είναι ίσως
πιο υγιής από ποτέ.
Επίσης αποθέωση από 45
χιλιάδες κόσμο που παρευρέθηκαν στο νέο γήπεδο της
Τόττενχαμ είχαν και οι Dimitar
Berbatov, Robbie Keane,
Jurgen Klinsmann, Micky Hazard, David Ginola, Raphael
van der Vaart ως επίσης ο
Γιώργος Καραγκούνης που
αγωνίστηκε με τους Legents
Inter For ever.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
Αποτελέσματα
Λειβαδιακός-Γιάννινα . . 0-2
Λαμία-Πανιώνιος . . . . . . .1-0
Λάρισα-Αστέρας . . . . . . .2-1
Άρης-ΟΦΗ . . . . . . . . . . . .3-1
ΑΕΚ-Παναιτολικός . . . . .4-0
Ξάνθη-ΠΑΟΚ . . . . . . . . . .1-2
Ολυμπιακός-Ατρόμητος 2-1
Απόλλων-Παναθηναϊκός 2-1

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ
1st League Championship
ΑΕΚ-Απόλλων . . . . . . . 2-1
Σαλαμίνα-ΑΕΛ . . . . . . . . 0-2
Αποέλ-Ομόνοια . . . . . . 1-1
.......................
Αποτελέσματα
Relegation
Ένωση-Πάφος . . . . . . . 1-2
Ερμής-Δόξα . . . . . . . . . 0-4
Ανόρθωση-Αλκή . . . . . .3-0
.......................
Βαθμολογία
Championship
1 Αποέλ . . . . . . . . . . . . . 55
2 Aπόλλων . . . . . . . . . . . 53
3 ΑΕΛ . . . . . . . . . . . . . . . 48
4 ΑΕΚ . . . . . . . . . . . . . . . 46
5 Σαλαμίνα . . . . . . . . . . . 36
6 Ομόνοια . . . . . . . . . . . . 36
.......................
Βαθμολογία
Relagation Cup
1 Ανόρθωση . . . . . . . . . . 35
2 Δόξα . . . . . . . . . . . . . . . 25
3 Ένωση . . . . . . . . . . . . . 23
5 Πάφος . . . . . . . . . . . . . 25
4 Αλκή . . . . . . . . . . . . . . . 23
5 Ερμής . . . . . . . . . . . . . 13

Βαθμολογία
1 ΠΑΟΚ . . . . . . . . . . . . . 70
2 Ολυμπιακός . . . . . . . . 60
3 ΑΕΚ . . . . . . . . . . . . . . 50
4 Ατρόμητος . . . . . . . . . 43
5 Άρης . . . . . . . . . . . . . . 43
6 Παναιτολικός . . . . . . . 33
7 Λαμία . . . . . . . . . . . . . 33
8 Παναθηναϊκός . . . . . . 32
9 Ξάνθη . . . . . . . . . . . . . 29
10 Πανιώνιος . . . . . . . . . 29
11 Αστέρας . . . . . . . . . . . 27
12 Λάρισα . . . . . . . . . . . . 27
13 Γιάννινα . . . . . . . . . . . 26
14 ΟΦΗ . . . . . . . . . . . . . . 22
15 Λειβαδιακός . . . . . . . . 20
16 Απόλλων . . . . . . . . . . 10

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΣΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
Συνεχίζεται η διαδικασία των Play-offs με δύο ομίλους από 6
ομάδες. Παρακολουθήστε ζωντανά την εξέλιξη για το πρωτάθλημα και υποβιβασμό στην δεύτερη κατηγορία από την CYTA
VISION και το HELLENIC TV.

ΑΕΛ – ΑΠΟΕΛ: Σάββατο 6 Απριλίου, 5:00 μμ UK Time
PLAY-OFFS ΟΜΙΛΟΣ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ
ΠΑΦΟΣ – ΕΡΜΗΣ: Σάββατο 6 Απριλίου,
3:00 μμ UK Time
ΑΛΚΗ – ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ: Κυριακή 7 Απριλίου,
3:00 μμ UK Time
ΔΟΞΑ – ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Κυριακή 7 Απριλίου,
5:00 μμ UK Time
Για να γίνεται συνδρομητές, καλέστε χωρίς χρέωση στην
CYTA UK στον αριθμό 0800 036 0078
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Παροικιακές Εκδηλώσεις
Κάθε Δευτέρα
Λειτουργεί Θεατρικό Εργαστήρι της ΚΕΑ στην Κυπριακή Αδελφότητα, Britannia Road, London N12 9RU, από τις 6.00μμ έως τις
7.30μμ για παιδιά όλων των ηλικιών. Τα μαθήματα παραδίδονται
στα ελληνικά από προσοντούχους δασκάλους.
• Ο Σύνδεσμος Κυπρίων Υπερηλίκων και Αναπήρων Enfield, μεταφέρει το Club του της Δευτέρας στο Community Centre, 311 Fore
Street, Edmonton N9 0PZ από τις 11πμ έως τις 3μμ. Πληροφορίες:
020 8443 1843 / 020 8804 5973.
• Κάθε Δευτέρα μέχρι Πέμπτη
• Στο Κοινοτικό Κέντρο από τις 10.00πμ έως τις 3.00μμ (Earlham
Grove N22 5HJ) λειτουργεί υπηρεσία συμβουλών και πληροφοριών για κοινωνικά επιδόματα. Αποτείνεστε στον Άντη Ευσταθίου,
τηλ. 020 8881 2329 για ραντεβού.
Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη
• Στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, Earlham Grove, London N22
5HJ από τις 5μμ έως τις 8μμ, διδάσκεται η Taekwondo Martial Art.
Για συμμετοχή και πληροφορίες: 020 8345 5128, 07949 535 443 ή
www.aceman.co.uk
Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη
• Όσοι επιθυμούν να παρακολουθούν μαθήματα Judo, μπορούν
να αποταθούν στο Judo Training Sobell Club in Finsbury Park,
Δευτέρα ή Τετάρτη. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε:
www.sobelijudoclub.com
Κάθε Τρίτη
• Το συγκρότημα «Οι Φωνές» είναι το μοναδικό στο Λονδίνο που
τραγουδά χωρίς μουσική και διευθύνεται από την Κάλια Παχλιτζανάκη. Είναι ανοικτό σε όλους. Οι πρόβες γίνονται στο Θέατρο Τέχνης. Για περισσότερες πληροφορίες: www.kaliamusic.com/fones
• O Σύνδεσμος Κυπρίων Υπερηλίκων και Αναπήρων Enfield, οργανώνει τη συνάντηση για το Luncheon Club σπό τις 11πμ έως τις
3μμ στο Community House, 311 Fore Street N9 0PZ και προσκαλεί
όλα τα μέλη του. Τηλ. 020 8443 1843 / 020 8804 5973.
Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο
• Συνέρχεται σε πρόβες η Χορωδία της ΕΚΑ στη διεύθυνση 22 Lynmouth Road N2, στις 8μμ υπό τη διδασκαλία του μουσουργού κ.
Μιχαηλούδη και την Πέμπτη για μαντολίνο και μπουζουκι. Για συμμετοχή: 07885 680 033.
Κάθε Τετάρτη
• Ο Σύνδεσμος Κυπρίων Υπερηλίκων και Αναπήρων Enfield, οργανώνει συνάθροιση των μελών του στο Community House, 311
Fore Street, Edmonton Ν9, στις 12.00 - 3.30μμ για καφέ ή τσάι,
ασκήσεις και Bingo. Τηλ. 020 8443 1843 / 020 8804 5973.
• Στις 10.00, Κανάλι 4, η νέα τηλεοπτική σειρά «Stath Lets Flats,
με πρωταγωνιστές τους Κυπρίους Jamie και Natasha Demetriou
από την Κώμα του Γιαλού, μαζί τους και ο Βασίλης Παναγή. Παραγωγός ο John Petrie και σκηνοθέτης ο Α. Gaynord.
Κάθε Παρασκευή
• Ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος Α. Σάββα είναι διαθέσιμος για
συναντήσεις με τους πολίτες του Enfield, κάθε Παρασκευή, από τις
11.30πμ μέχρι τις 1.00μμ, στο Δημαρχείο του Enfield (Silver Street
EN1 3XF). Τηλέφωνο: 07943 698 925.
Κάθε 1η και 3η Τετάρτη του μήνα
• Η σύμβουλος για δυστυχήματα, διαζύγια, διαθήκες και οικογενειακή βία, Κούλα Κωνσταντινίδη, δίνει δωρεάν συμβουλές στο Κοινοτικό Κέντρο στο Wood Green N22 5HJ, από τις 9.30πμ έως τις
3.30μμ. Πληροφορίες: 07973 895 657.
Κάθε τελευταία Τετάρτη του μήνα
• Θεράπων των κάλων, κ. Κλαίρη Πάρκουρα, εξετάζει τα ανθρώπινα πόδια όλων των ηλικιών στο Κοινοτικό Κέντρο, Wood Green
N22 5HJ από τις 10πμ - 1.00μμ. Για πληροφορίες δέστε την κ. Χρυστάλλα, διευθύντρια του Κυπριακού Κοινοτικού Κέντρου.
Κάθε δεύτερη Πέμπτη του μήνα
• Κάθε δεύτερη Πέμπτη του μήνα συνέρχεται σε συνεδρία το Συμβούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Γονέων. - Τηλέφωνο 020 8889
1872.

Γωνιά Παροικιακής ποίησης
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
6 Απριλίου (Σάββατο)
• Ο γνωστός τραγουδιστής Σταμάτης Γονίδης με την 20μελή Ορχήστρα του, παρουσιάζεται στο Royal Regency μέχρι τις πρωινές
ώρες σε σόου μπουζούκια στάιλ, μαζί του η Ε. Χατζίδου. Για θέσεις
τηλ. 07576 419 391 και odeonentertainments co.uk
7 Απριλίου (Κυριακή)
• Η Γενική Συνέλευση Ένωσης Αποδήμων Περιφέρειας Μόρφου,
στην Κυπριακή Αδελφότητα, Britannia Road, London N12 9RU,
στις 3μμ. Καλούνται όλα τα μέλη της Οργάνωσης να παραστούν.
Τηλ. 07850 278 430 /07711 326 230 / 07775 656 947.
8 Απριλίου (Δευτέρα)
• Καλείται Παγκοινοτική συγκέντρωση στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, Earlham Grove N22 5HJ προς μνήμη και τιμή των ηρωομαρτύρων Καβάζογλου και Μισιαούλη, στις 7.15μμ. Κύριος ομιλητής ο
Γ.Γ. του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού.
• Η Πνευματική Σύναξη κοινότητας Αγίου Παντελεήμονος, στο χωλ
της εκκλησίας στο 660 Kenton Road, Middx HA3 90N στις 4.30μμ.
Ομιλητής ο Δρ Γιώργος Αρχοντάκης. Θα προσφερθούν εδέσματα.
Ακολουθεί Συνεδρίαση για ίδρυση Ιατρικού Κέντρου.
• Η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Λευκαριτών Η.Β, στο Κυπριακό
Κοινοτικό Κέντρο, Earlham Grove, London N22 5HJ, στις 4.30μμ. Στο
τέλος θα προσφερθούν εδέσματα και αναψυκτικά. Καλούνται όλα τα
μέλη να παρευρεθούν. Ιδιαίτερες προσκλήσεις δεν θα σταλούν.
9 Μαΐου (Πέμπτη)
• Εκλογική Γενική Συνέλευση Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας
ΗΒ, στην Κυπριακή Αδελφότητα, Britannia Road, London N12
9RU, στις 7.30μμ. Καλούνται να παραστούν όλα τα μέλη της Οργάνωσης.
10 Μαΐου (Παρασκευή)
• Μουσική εκδήλωση με παρουσίαση του μουσικού έργου το «Χαμόγελο της Τζοκόντας» του Μάνου Χατζηδάκη, στο χωλ της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού και Αρχαγγέλου Μιχαήλ, Golders Green
Road, London NW11 8HL στις 7.30μμ. Τιμή £10. Τηλ. 020 8455
7510.
16 Μαΐου (Πέμπτη)
• Διάλεξη Ελεύθερου Πανεπιστημίου Ομογένειας Η.Β, με θέμα «Κυπριακό Δίκαιο και Πρέξιτ». Εισηγητής ο αναπληρωτής καθηγητής Νικήτας Χατζη Μιχαήλ, στην Κυπριακή Αδελφότητα, Britannia Road,
London N12 9RU, στις 8.00μμ. Τηλ. 020 8445 7070 / 07956 849 094.
18 Απριλίου (Πέμπτη)
• Η Διάλεξη Ελεύθερου Πανεπιστημίου Η.Β με θέμα: «Επιτυχημένοι
Κύπριοι και Έλληνες της Διασποράς στην Αμερική». Εισηγήτρια η
καθηγήτρια Μαρία Γεωργιάδου, στην Κυπριακή Αδελφότητα, Britannia Road, London N12 9RU στις 8.00μμ. Τηλ. 020 8445 7070.
ΜΑΪΟΣ
9-18 Μαΐου (Πέμπτη-Σάββατο)
Η Anna Connoly οργανώνει εκδρομή στις: Βιέννη, Βουδαπέστη,
Πράγα, Αυστρία, Ουγγαρία και Τσεχία. Αναχώρηση από Hethrow,
συνοδός και ξεναγός Έλληνας και με τη φροντίδα της Άννας
Connoly. Τηλ. 0207231 2691, 07969 656 689.
26 Μαΐου (Κυριακή)
• Λαμβάνουν χώρα οι Ευρωεκλογές 2019. Θα υπάρχουν εκλογικά
κέντρα στο εξωτερικό. Εγγραφείτε στα εκλογικά κέντρα. Τελευταία
μέρα υποβολής αιτήσεων 2 Απριλίου. Έχεις λόγο χρησιμοποίατον.
Περισσότερες πληροφορίες τηλ. 07387 265 018 / 020 7124 4038.
ΙΟΥΝΙΟΣ
5 Ιουνίου (Τετάρτη)
• Η παρουσίαση του Βιβλίου «Δακρύων Μνήμες» για τον ηρωομάρτυρα της ΕΟΚΑ Γιαννάκη Στεφανίδη, στην Κυπριακή Αδελφότητα,
Britannia Road, London N12 9RU, στις 7.30μμ. Συγγραφείς είναι ένας
αριθμός ατόμων. Καλείσθε να παρακολουθήσετε την παρουσίαση.

Αφιερωμένο στη μνήμη του
Ανδρέα Κωσταντίνου
Της Eύας Λυσάνδρου (Άγιος Ανδρόνικος)
Σαν ακούσαμε το θλιβερό, το άσχημο μαντάτο
σκίρτησεν η καρδούλλα μας και γίναμε άνω κάτω.
Έξαφνα Ανδρέα έφυγες μα εν θα το πιστέψω
εβασανίστηκες πολλά και εν θα το χωνέψω.
Τα δάκρυα μας έγιναν κύμα και ταξιδεύουν
και από τα βάθη της καρδιάς εσένανε γυρεύουν.
Σε γυρεύουν και δεν μπορούν να ηρεμίσουνε ξανά.
Την Παναγία και τον Χριστόν παρακαλούμε.
Και η μνήμη σου δεν θα ξεχαστεί ποτέ.
Θα είσαι πάντα στην καρδιά και στη σκέψη μας.
Ήσουνα πάντοτε καλός που αξέχαστος θα μείνεις
και ευχόμεθα από καρδιάς αιωνία σου η μνήμη.
Εικοσιπέντε Φεβρουαρίου ήταν και ποιος να το πιστέψει.
Ανδρέα έφυγες με μιας και ο ουρανός σκοτίνιασε
και έπιασεν μας η σκέψη.
Ποτέ δεν θα ξεχάσουμε τον άδικο χαμό σου,
ρόδα και τριαντάφυλλα να είναι το δικό σου στρώμα
να ευωδιάζει όμορφα της μνήμης σου το χώμα.
Ο παντοδύναμος Θεός υπομονή να δίνει
εκεί που δίνει τον καημό για ένα πρόωρο χαμό
τέτοιο πικρό ποτήρι.
Θλίψη μεγάλη έκανε ο κόσμος κι όλη η φύση.
Και τόχουμεν όλοι στην καρδιά και δεν μπορεί να σβήσει.
Ο Θεός αναπάψει την ψυχή σου.

Θκιάς τους ζωή, θκιούν την ζωήν
Του Παναγιώτη Ζήνωνος
Άδρωπε δεντροφύτευκε την γην πρασίνιζέ την
μ’ άγρια ζώα τζιαι πουλιά, την φυσην στόλιζέ την.
Θκιάς τους ζωήν, θκιούν την ζωήν, τα ζωντανά να ζήσουν
δίχα τους εν θα ’χουν ζωήν τζιαι που την γην θα σβήσουν.
Πολλά εν που προσφέρουσιν τα δέντρα του πλασμάτου
εν μιάλη η αξία τους, ποικίλα τα καλά τους.
Θκιούν σου οξυγόνον, μυρωθκιάν, τα ξύλα, τον καρπόν τους
γιένου τζιαι ’σούνι ρε φονιά, φίλος πονετικός τους.
Φάτε, πκιέτε, στην δροσιάν μου, γλέπετε που την φωθκιάν
πον’ ο άσποντος οχτρός μου, σας παρακαλώ παιθκιά
Γλέπετε το περιβάλλον, καθαρόν τζι’ εν αρκοντιά
τζι εν’ δικό σας το συφφέρον, η δική μου η αφεντιά.

Λόγια Νηστεμένα

Ειρήναρχος Στεφάνου

• A man without culture, is like Zebra without stripes!
• Ο άνθρωπος χωρίς κουλτούρα, είναι ζέπρα χωρίς
γραμμές!

Ερμηνεία:
Να μην ξεχνούμε τα ήθη και έθιμά μας, τες ρίζες της
καταγωγής μας, γλώσσα και πολιτισμό!
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ΠΕΜΠΤΗ 4/4
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 (Ε)
17.15 Μάθε Τέχνη
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα
18.00 Ειδήσεις
19.00 Πολιτιστικό Δελτίο
19.05 Χάλκινα Χρόνια
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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 (Ε)
17.15 Μάθε Τέχνη
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα
18.00 Ειδήσεις
19.05 Χάλκινα Χρόνια
ΣΑΒΒΑΤΟ 6/4
06.15 Βήματα στην άμμο
06.45 Καμώματα τζι Αρώματα (Ε)
08.30 Χάλκινα Χρόνια (Ε)
10.30 Road Trip (Ε)
11.00 Φάκελοι Κύπρος (Ε)
12.00 Ειδήσεις
12.15 Προσωπογραφίες
13.00 Πεταλούδα (Ε)
14.00 Κύπριοι του Κόσμου
15.00 ΑrtCafe
16.00 Ειδήσεις
16.20 Σκετς «Ένα λόγιασμα, ένας
γάμος τζιαι μια γέννα»
16.50 Road Trip
17.20 Πεταλούδα
18.00 Ειδήσεις
19.00 Αθλητικό Σάββατο
ΚΥΡΙΑΚΗ 7/4
05.30 Θεία Λειτουργία
08.10 Καμώματα τζι Αρώματα (Ε)
09.10 Road Trip (Ε)
09.35 Xωρίς Αποσκευές (Ε)
10.10 Χάλκινα Χρόνια (Ε)
11.30 Αμύνεσθαι Περί Πάτρης

12.00 Ειδήσεις
12.15 Σάββατο κι Απόβραδο (Ε)
13.30 Ποπ Κόρν (Ε)
14.00 Τετ-Α-Τετ (Ε)
15.30 Σπίτι στη Φύση
16.00 Ειδήσεις
16.15 Σκετς «Ένα λόγιασμα, ένας
γάμος τζιαι μια γέννα»
16.50 Χωρίς Αποσκευές
17.20 Πεταλούδα
18.00 Ειδήσεις
19.00 Αθλητική Κυριακή
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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 (Ε)
17.15 Μάθε Τέχνη
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα
18.00 Ειδήσεις
19.00 Πολιτιστικό Δελτίο
19.05 Χάλκινα Χρόνια
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04.45 Πρώτη Ενημέρωση
07.30 Όμορφη μέρα-κάθε μέρα
09.30 Από μέρα σε μέρα
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας
13.30 Χρυσές Συνταγές
14.30 Happy Hour
16.00 Ειδήσεις
16.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε)
17.15 Μάθε Τέχνη
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα
18.00 Ειδήσεις
19.05 Χάλκινα Χρόνια
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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 (Ε)
17.15 Μάθε Τέχνη
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα
18.00 Ειδήσεις
19.05 Χάλκινα Χρόνια

ΠΕΜΠΤΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
09:30 Από Μέρα σε Μέρα
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
18:00 Ειδήσεις
19:10 Χάλκινα Χρόνια
20:00 Πολιτιστικό Ημερολόγιο:
Πολεμικό Μουσείο
Θεσσαλονίκης
22:30 Κυπριακή Ταινία: Αντινάχτου με
Τρόπον
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
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.
21:40 Ελληνική Ταινία: Η Αλίκη στο
Ναυτικό
23:10 Ελληνική Ταινία: Επάγγελμα
Γυναίκα
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
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
19:40 Με τον Φακό του Hellenic TV: Ο
φιλανθρωπικός οργανισμός
MALAIKA στη Κυπριακή Υπάτη
Αρμοστεία Λονδίνου by Noella
Coursaris Musunka,
Cypriot/Congolese International
Model & Philanthropist
20:25 Ελληνική Ταινία: Η
Καρδιοκλέφτρα
21:55 Ελληνική Ταινία: Όταν Σημάνουν
οι Καμπάνες
ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
11:00 LIVE COMMUNITY FOOTBALL:
Ποδοσφαιρικός αγώνας από το
Παροικιακό Πρωτάθλημα σε
ζωντανή μετάδοση.
18:00 Ειδήσεις
19:05 Ελευθερία Σοφρωνίου - Aris
Sotiriou
20:30 «Πρόσωπα» με τον Βασίλη

www.hellenictv.net
t: 020 8292 7037

Παναγή
21:00 Ελληνική Ταινία: Η Φούσκα
22:25 Ελληνική Ταινία: Τα
Χειροκροτήματα
ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
09:30 Από Μέρα σε Μέρα
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
18:00 Ειδήσεις
19:05 Χάλκινα Χρόνια
20:00 Greekstories: Ο Αυγουστίνος
Γαλιάσσος παρουσιάζει, νέους
Έλληνες και Ελληνίδες
επαγγελματίες που διαπρέπουν
στην Μεγάλη Βρετανία.
21:00 «Ανάδειξέ το» με τις Άννα
Νικολαΐδη και Ρούλα
Σκουρογιάννη
21:40 Ελληνική Ταινία: Το Ανθρωπάκι
23:00 Το ταξίδι της ζωής με την Άντζυ
Λουπέσκου, Διαισθητική Ψυχολόγο και Υπνοθεραπεύτρια
ΤΡΙΤΗ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
09:30 Από Μέρα σε Μέρα
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
18:00 Ειδήσεις
19:10 Χάλκινα Χρόνια
20:00 «Δράξασθε Παιδείας»
με τον Πρωτοπρεσβύτερο
Ιωσήφ Παλιούρα
20:40 Ελληνική Ταινία: Ο Ντιρλαντάς
22:00 Ελληνική Ταινία: Απίθανοι
Αλλιώτικοι και Ωραίοι
ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
09:30 Από Μέρα σε Μέρα
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
18:00 Ειδήσεις
19:10 Χάλκινα Χρόνια
20:00 Με τον Φακό του Hellenic TV:
Travelmania και Four Seasons
event στο ELYSEE
20:50 Ελληνική Ταινία: Τρελλός Είμαι
Ό,τι Θέλω Κάνω
22:15 Με τον Φακό του Hellenic TV:
Διάλεξη στο LSE από την Έφη
Αχτσιόγλου, Υπ. Εργασίας,
Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης με τίτλο: "A New Model
For The Greek Labour Market"

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ HELLENIC TV
Αντινάχτου με Τρόπον (1984)
ΠΕΜΠΤΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 22:30 Κυπριακή κωμωδία
του Πέτρου Ηρακλέους με τους Κ. Παπαμαρκίδη,
Σ. Φιλιππίδη και Α. Φιλιππίδη. Σε κάποιο χωριό
της Κύπρου δύο εντελώς διαφορετικοί χαρακτήρες,
ο ένας σπάταλος και ο άλλος τσιγκούνης, είναι συνεταίροι στο θερινό σινεμά, αλλά και μέλλοντες συμπέθεροι αφού συμφώνησαν να παντρέψουν τα
παιδιά τους. Τα παιδιά τους όμως, έχουν άλλα σχέδια...
Η Αλίκη στο Ναυτικό (1961)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 21:40 Κωμωδία με
τους Ά. Βουγιουκλάκη, Λ. Κωνσταντάρα, Δ. Παπαμιχαήλ κ.ά. Η κόρη του διοικητή
της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων
είναι ερωτευμένη με ένα δόκιμο
και μόλις μαθαίνει ότι όλη η σχολή
θα φύγει για ένα εκπαιδευτικό ταξίδι μέχρι τη Θεσσαλονίκη, αποφασίζει να πάει μαζί τους, αρχικά ως λαθρεπιβάτισσα και στη συνέχεια ως... δόκιμος.
Επάγγελμα Γυναίκα (1986)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 23:10 Κωμωδία με
τους Π. Πιτσούλη, Κ. Τσάκωνα κ.ά. Η Μαρίκα είναι
παντρεμένη με τον Αμάρανθο. Είναι μια τυπική νοικοκυρά η οποία δουλεύει πάρα πολύ και έχει μάθει
τους πάντες να περνάνε όλα από τα χέρια της. Κάποια στιγμή φτάνει στα όρια της τρέλας και εγκαταλείπει τον άντρα της και τα παιδιά της.
Η Καρδιοκλέφτρα (1999)
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 20:25 Αισθηματική κωμωδία με τους Κ. Φίνου, Χρ. Κάλοου κ.ά. Η κ. Ζάπα
συνεχώς ξελασπώνει τον αχαΐρευτο ανηψιό της

πληρώνοντας τις ακάλυπτες επιταγές του. Αποφασίζει να τον παντρέψει με την κόρη του κηπουρού
της και ζητά την βοήθεια ενός γιατρού...
Όταν Σημάνουν οι Καμπάνες (1965)
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 21:55 Κοινωνικό Δράμα
με τους Κ. Κακαβά, Α. Γρηγοριάδου κ.ά. Χρόνια
της κατοχής και της αντίστασης, στην Αθήνα τον
Αύγουστο του 1944. Ο Άλκης, μετά την αποτυχία
ενός σαμποτάζ, καταφεύγει τραυματισμένος στο
σπίτι της Μάγδας, η οποία θα τον περιθάλψει και
θα τον ερωτευθεί. Όταν ο Άλκης γίνει καλά, αποφασίζει να μείνει μαζί της, βοηθώντας τον πατέρα
της στις δουλειές του. Σύντομα όμως...
Η Φούσκα (2001)
KYΡIAKH 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 21:00 Κωμωδία με τους
Μ. Σολωμού, Η. Λογοθέτη, Α. Γεωργούλη κ.ά. Ο
Μάκης, κράχτης σε χασαποταβέρνα και εγκλωβισμένος με τις οικονομίες του στο
χρηματιστήριο, συναντά κι ερωτεύεται παράφορα τη Ρούλα, τέως
Μις Μαζικός Τουρισμός και νυν
ερωμένη του Μανωλά, του πλούσιου προέδρου της ΟΛΥΜΠΟΥΡΓΙΚΗΣ, στην οποία έχει επενδύσει
ο άμοιρος φουστανελάς. Ο Μάκης
γίνεται μάρτυρας μιας παρ' ολίγο μοιραίας απόπειρας κατά του μεγαλο-επιχειρηματία και βρίσκει τον
μπελά του.
Τα Χειροκροτήματα (1944)

KYΡIAKH 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 22:25 Κοινωνικό δράμα
με τους Αττίκ, Δ. Χορν, Τζ. Σταυροπούλου κ.ά. Κάποτε ήταν το πρώτο όνομα στο χώρο του μουσικού
θεάτρου. Τώρα με την ορχήστρα του περιοδεύει

την Ελλάδα, εκμεταλλευόμενος τη φήμη του και αντί
για συναυλίες, οργανώνει διαγωνισμούς ταλέντων
στις διάφορες πόλεις που επισκέπτεται. Έτσι, θα
ανακαλύψει τη Νόρα, μια πανέμορφη κοπέλαμε την
οποία επιστρέφει στην Αθήνα...
Το Ανθρωπάκι (1969)
ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 21:40 Κωμωδία με τους
Κ. Βουτσά, Μ. Καραγιάννη κ.ά.
Μαζί με την Κική, ο Ευθύμης
παντρεύτηκε και το πάθος της
για τη μεγάλη οθόνη! Ανήμπορος να αντισταθεί στην επιμονή
της και 'παρακάμπτοντας' τις
έντονες αντιρρήσεις της μητέρας του, δέχεται το φλερτ της γυναίκας του με τον
κινηματογραφικό φακό, όχι όμως και τον αδέξιο...
χασάπη που χρηματοδοτεί την ταινία!
Ο Ντιρλαντάς (1970)
ΤΡΙΤΗ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 20:40 Κωμωδία με τους Στ.
Παράβα, Μ. Φωτόπουλο κ.ά. Ο υποψήφιος γαμπρός μιας
πλούσιας νύφης έρχεται σε σύγκρουση με
τον αντιπαθητικό μνηστήρα της αδελφής της.
Απίθανοι Αλλιώτικοι και Ωραίοι (1982)

ΤΡΙΤΗ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 21:40 Κωμωδία με τους Ν.
Γαλανό, Ν. Παπαναστασίου κ.ά. Ένας διάσημος
καθηγητής κοινωνιολογίας έρχεται στην Ελλάδα για
να συγκεντρώσει στοιχεία για το νέο του βιβλίο.
Έχει αναθέσει στη γραμματέα του να βρει τους χαρακτηριστικούς τύπους, τους οποίους θα μελετήσει.
Αυτή, διαλέγει δύο φτωχαδάκια...

ΠΕΜΠΤΗ 07:00 Λονδίνο Καλημέρα με τη Σοφία Τσουρλάκη.
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 τη Σοφία
Τσουρλάκη 10:00 Λίγο πριν το
μεσημέρι με την Κατερίνα Νεοκλέους 12:00 Χρυσές Επιτυχίες
14:00 Party time με τη Βασούλα
Χριστοδούλου 16:00 Drive Time
Show με τον Ανδρέα Μιχαηλίδη
18:00 Οne Man Show με τον Παναγιώτη Μπαλάλα 20:00 Predrinks με τον Άρη Δεμέρτζη 22:00
Μουσικές Επιλογές με τον Κρις
Θεοχάρους ΣΑΒΒΑΤΟ 00:00
LGR Juke Box 07:00 Σάββατο
Πρωί με τον Βασίλη Παναγή
10:00 Μουσικές Επιλογές με τον
Γιάννη Αγιασλάρη 12:00 Σαββατοκύριακο στον LGR με τον
Πάρι Τσούφλα 14:00 Λαϊκό Απόγευμα με την Άντρια Γερολέμου
16:00 Ελληνικές επιτυχίες με
τον DJ Magis 18:00 Απογευματινές νότες 19:00 Record Collection με τον Τάσο Αναστάση
22:00 Greek Party με τον Τόνυ
Νεοφύτου ΚΥΡΙΑΚΗ 01:00
LGR Jukebox με τον DJ Valentino 07:00 Καλημέρα Κυριακή με
τη Σούλα Βιολάρη 10:00 Μια
φορά και έναν καιρό 10:45 Θεία
Λειτουργία 12:30 Μουσικές Επιλογές 13:00 Απόγευμα της Κυριακής με τον Γιάννη Ιωάννου
16:00 Στις γειτονιές με την Κατερίνα Μπαροτσάκη 17:00 Ζήτω το
Ελληνικό Τραγούδι με τον Μιχάλη Γερμανό 19:00 Τα τραγούδια της ψυχής με τον Φανή Ποταμίτη 21:00 The meze show με
τον Andy Francesco ΔΕΥΤΕΡΑ
00:00 ΡΙΚ 07:00 Λονδίνο Καλημέρα με τη Σοφία Τσουρλάκη
10:00 Λίγο πριν τη μια το μεσημέρι με τη Σούλα Βιολάρη 12:00
Χρυσές επιτυχίες με τον Βασίλη
Παναγή 14:00 Λαϊκές επιτυχίες
με τον Πιερή Πέτρου. 16:00 Drive
Time με τον Τόνυ Νεοφύτου
19:00 Έλα πάμε με τον DJ Sooty
22:00 Δευτέρα βράδυ με τον
Κρις Θεοχάρους ΤΡΙΤΗ 00:00
ΡΙΚ 07:00 Λονδίνο Καλημέρα με
την Σοφία Τσουρλάκη 10:00 Λίγο
πριν το μεσημέρι με τον Βασίλη
Παναγή 12:00 Ελληνικές Επιτυχίες με την Κατερίνα Μπαροτσάκη. 14:00 Λαϊκό κομπολόι με
τον Γιώργο Γρηγορίου 16:00
Drive Time με τον Ανδρέα Μιχαηλίδη 19:00 General Affairs 20:00
Young and connected scandalous με την Κατερίνα Νεοκλέους
22:00 Hellenic Show με τον DJ
Avgoustinos ΤΕΤΑΡΤΗ 00:00
ΡΙΚ 07:00 Λονδίνο Καλημέρα με
τη Σοφία Τσουρλάκη 10:00 Λίγο
πριν το μεσημέρι με τη Σούλα
Βιολάρη 12:00 Χρυσές επιτυχίες
με τον Βασίλη Παναγή 14:00 Λαϊκές επιτυχίες με την Βασούλα
Χριστοδούλου 16:00 Drive Time
με τον Πιερή Πέτρου 19:00 The
Family Law Show, ή την εκπομπή Talking Property 20:00
Retro με την Ευφροσύνη Ευθυμίου. 22:00 Χαλαρά με Στυλ με
τον Γιάννη Ιωάννου.
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Theresa May discusses
Brexit with Jeremy Corbyn

heresa May and Jeremy
Corbyn were in discussions yesterday to resolve
the parliamentary deadlock
over Brexit, as MPs planned a
bill to stop no deal.
The PM met Mr Corbyn in her
Commons office for talks in an
attempt to “break the logjam” over
Brexit, a move which prompted
fury among Eurosceptic Tories.
A Labour spokesman said
Mr Corbyn was ready for “constructive discussions” and wanted to
see his party's demands enshrined
in UK legislation as negotiating
goals for talks with the EU on the
future relationship.
“He is going into these as
serious discussions,” said the
spokesman, adding: “If she is at

T

last prepared to move on her red
lines, we are ready for constructive discussions.”
The PM came under fire from
her own backbenches over her
offer of negotiations with Labour,
with one minister resigning and a
string of MPs launching attacks
on the move - some Conservative
members even quit the party in
protest.
Tory MP Lee Rowley pointed
out that last week Mrs May had
said “the biggest threat to our
standing in the world, to our
defence, and to our economy”
was Mr Corbyn, asking: “In her
judgement what now qualifies
him for involvement in Brexit?”
The PM replied that “every
member of this House is involved

in Brexit”, and said “the public
want us to work across this
House to find a solution that
delivers on Brexit, delivers on the
referendum, and gives people
their faith the politicians have
done what they asked and
actually delivered for them.”
Irish premier Leo Varadkar has
said he hopes Jeremy Corbyn
will show leadership and come
up with a compromised plan when
discussing Brexit with Theresa
May.
“I don't know if Mr Corbyn will
rise to the occasion, whether he
will show leadership and be able
to come up with a compromised
plan with Prime Minister May. I
hope he does, but we will see if
that happens in the next couple

of days.”
Regardless talks and despite a
Yvette Cooper bill aiming to avoid
no deal, European Commission
president Jean-Claude Juncker
said that outcome is becoming
“more and more likely”.
Speaking in Brussels, he said:
“The European Council has
given all necessary time and
space to the UK to take its decision. I believe a no-deal on the
12th April at midnight has become
a scenario which looks more and
more likely.”
He added: “It's not what I want
but we have made sure that the
EU is ready to face up to that
situation. We've been preparing
since December 2017. We've
always known that the logic of
Article 50 makes no-deal a
default option.”
Mr Juncker also warned that
the UK would be more affected
than the EU in the event Britain
crashes out of the bloc.
He said: “The measures that
we have taken are temporary in
nature, they are unilateral, they
will protect the key interests of the
union at least until the end of
the year but the disturbances
suffered by citizens (and) businesses in almost all sectors will
be unavoidable.
“The UK will be more affected
than the EU because a managed
or negotiated no-deal does not
exist any more so than a transition period for a no-deal.”

President Anastasiades ready to continue
Cyprus talks from where they left off
resident of the Republic of Cyprus
Nicos Anastasiades has expressed
his readiness to continue the dialogue for a Cyprus settlement from where
it left off in Crans Montana as a result of
the non acceptance on behalf of Turkey of
the parameters set out by the UN Secretary General himself.
The President pointed out that he had
expressed this readiness to UN Secretary
General Antonio Guterres right after the
process was terminated in Crans Montana.
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Speaking at the PASYDY union congress
in Nicosia, President Anastasiades expressed
hope that after the elections in Turkey, Ankara
would revise its policy, focusing on the
messages sent through the elections, so that
there would be more flexibility in its foreign
policy.
President Anastasiades referred to the
parameters set out by Guterres and Turkey’s
demands, and assured that he was doing
everything in his power to reach a functional
and viable solution, which would be compa-

tible with Cyprus’ EU membership and would
allow the state to be sovereign and independent for all its citizens, Greek Cypriots and
Turkish Cypriots.
He noted that the UN Secretary General’s
special envoy for Cyprus Jane Holl Lute
would be in Cyprus over the weekend and
pointed out that the Greek Cypriot side was
trying to record reference points which would
allow for the resumption of talks with a prospect to reach a settlement. This, he added,
required political will on Turkey’s side too.

AKEL keeps up
pressure over
Mavroyiannis’ dual role

KEL yesterday kept up its criticism over the appointment
of the Greek Cypriot side’s negotiator, Andreas Mavroyiannis, as the island’s permanent secretary at the UN
in New York.
Party leader Andros Kyprianou said the law prohibited the
negotiator from holding other duties and also questioned how
Mavroyiannis would be able to perform his duties if reunification
talks resumed. “If the government knew this and decided to break
the law anyway, I think it is sending people a very wrong message,”
Kyprianou said.
On Tuesday, government spokesman Prodromos Prodromou
said the president was aware of the legislation and the necessary
amendments have been prepared and will be conveyed to
parliament. “In any case, the point is Mr Andreas Mavroyiannis is
and will remain negotiator simultaneously with his duties as
permanent representative of our country at the United Nations,”
Prodromou said.
He urged Kyprianou to ask whether the Turkish Cypriot side still
had a negotiator since the talks collapsed in the summer of 2017.
Kyprianou suggested that the government was not even aware
of the law when it appointed Mavroyiannis.
“The government spokesman sought an excuse to cover the
deed,” he said, adding that it was wrong to say that just because
the other side does not have a negotiator, the Greek Cypriots too
are justified not to have one.
The AKEL leader also asked how Mavroyiannis planned on
carrying out his duties from New York, echoing the statement of his
party spokesman the previous day who suggested sarcastically
whether he would do so using communication applications
“WhatsApp, Viber, or Skype”.

A
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Police investigate possible links
between Edmonton stabbings
man in his thirties has
been arrested after a series
of random knife attacks in
north London. The man was held
on suspicion of causing grievous
bodily harm on Tuesday, after
a fifth person was stabbed in
Enfield in recent days.
A man in his thirties suffered
life-threatening injuries when he
was stabbed at around 5am on
Tuesday, just yards from the
scene of a previous attack. He
was left in a critical condition.
The latest stabbing follows
attacks on four people in the
Edmonton area of Enfield over
the weekend that left two critically
hurt and one with potentially
life-changing injuries.
The spate of random attacks
has led local schools to ban
children from leaving the grounds
during their break time as a safety
measure.
Police believe that a single
male suspect who may have
mental health issues was acting
alone in the attacks, and there
is nothing to suggest they are
terror-related.
A 45-year-old woman became
the first victim when she was
stabbed once in her back at about
7pm on Saturday in Aberdeen
Road, leaving her in a critical
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condition.
Then at 12.15am police were
called to Park Avenue where
a 52-year-old man had been
injured with a knife. He has since
been discharged from hospital.
The third attack was on a
23-year-old man just before 4am
near Seven Sisters Tube station.
He is in a critical but stable
condition.
The fourth attack occurred at
about 9.40am on Sunday in
Brettenham Road where officers
found a 29-year-old man with a
stab injury to the back. His injuries
are potentially life-changing, but
not life-threatening.

Police say the incidents have
not been formally linked, but they
are investigating whether one
person is behind the random
attacks.
Detective Superintendent Luke
Marks said: “I am aware that
events from the weekend have
caused a huge amount of worry
and concern among the community and that this incident will
cause further alarm. While at
this stage the incident has not
yet been formally linked, the
location and manner of this
attack will be of concern to the
public.
“Our advice continues that the

public remain vigilant, and to
contact police regarding anyone
acting suspiciously. You will see
additional uniformed patrols in the
Edmonton area; if you have any
concerns, please speak with my
officers immediately.”
Kate Osamor, MP for Edmonton,
said: “My thoughts are with the
victims of these attacks and their
families and friends. The shock
and worry families are going
through must be appalling. I wish
for the very best for the victims
and hope they are able to recover
from this terrible trauma.
“This is the fifth attack in the
last four days, and I know I am
not alone when I say this has
been extremely alarming. This is
an ongoing and complex investigation, and the police are keeping
me informed of developments.
At this time it would not be right
for me to speculate on the
causes and motives behind these
attacks.
“All of us in Edmonton must
continue to pull together and
remain vigilant. I can confirm that
additional police officers have
been deployed into the area. If
anyone has any concerns or
information I encourage them to
speak to a police officer in person
or by calling 101.”

Brexit impact will be felt
despite countermeasures
resident Nicos Anastasiades said on Tuesday
that Cyprus had taken all
necessary measures to dampen
the impact of a no-deal Brexit
but some effects would be felt
nevertheless.
Cypriot authorities are worried
that the protracted uncertainty
caused by Brexit would discourage Britons from holidaying on
the island this year.
The UK is Cyprus’ biggest
tourist market, accounting for
more than 1.3m visitors in 2018,
up from the previous year when
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1.2m visited.
“We have taken all necessary
measures, without it meaning
that we will absorb all of the
impact,” Anastasiades said.
“How do you replace one
million British tourists if half
decide not to come due to the
uncertainty?”
The president said efforts
were underway to attract visitors
from other markets but some
loss – “not dramatic” – will be
suffered if there is a no-deal
agreement.
Last month, Cystat said

British Cypriot teacher
appointed MBE for
services to education

ritish Cypriot Andria
Zafirakou, winner of the
2018 Global Teacher
Prize, has been awarded an
MBE for her services to education and young people.
The MBE was presented by
Prince William, the Duke of
Cambridge. Andria is Associate
Deputy Head of Alperton Community School, a school visited
by The Duchess of Cambridge
in February.
On receiving the award last
year, Zafirakou said she would
donate her £1 million prize
to set up an NGO to boost
art education, starting with

B

disadvantaged schools in
London.
Asked why she had not
decided to spend the money or
herself and her family, she said
that she could not use it as if it
had come from a lottery.
“This is something I won
because I am a teacher, therefore it is right to give back to
my profession,” she said.
Zafirakou launched her
charity, Artists in Residence, at
her place of work for the past
12 years, Alperton community
school in Brent, and said she
wanted to bring about a classroom revolution.

European Elections UK voting centres
n view of the upcoming
European Elections on 26th
May 2019, the High Commission of Cyprus will operate
seven voting centres.
Registered Cypriot voters will
be able to exercise their right
for electing the six Cypriot
MEPs.
The voting centres will operate on Sunday 26 May 2019

I
tourist arrivals from the UK
increased by 3.9 per cent in
February 2019 compared with
February 2018, while tourist
arrivals from Greece remained
unchanged.

The UK was the main source
of tourism in the second month
of the year with 35.1 per cent,
followed by Greece with 11.4
per cent, Russia with 8.8 per
cent and Israel with 7.5 per cent.

in Glasgow, Leeds, Manchester, Birmingham, Bristol and
London - High Commission in
Central London and Cypriot
Community Centre in North
London.
For further updates, please
visit the website of the elections
service of the Ministry of the
Interior of the Republic of
Cyprus #thistimeimvoting
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Tims Dairy and youth charity Depaul Cypriot recipe book
partner for ‘The London Collection’ ‘Taverna’ launches
ondon’s local yogurt brand
Tims Dairy will be supporting youth homelessness
charity Depaul UK throughout
2019 with profits from the sales
of their new range of Greek style,
bio-live, lactose free yogurts ‘The London Collection’.
The partnership represents the
shared values of both brands,
from both their London histories
through a strong joint belief in
integrity, quality and aspiration –
and even shared anniversaries!
Depaul work to empower young
people affected by homelessness
in London to move on to better
lives. Tims Dairy is run by four
second generation brothers who
identified early on in their business,
that investing in their people
would help the company succeed.
With this set of common goals
that will enrich both organisations,
Tims Dairy and Depaul plan to
work together this year on events
that will raise joint awareness.
Tims Dairy’s Managing Director
Chris Timotheou says: “Launching this new exciting range celebrates our beginnings in the
capital 70 years ago. Importantly,
we wanted to partner with a
charity in this very special year
for us. The moment we started
talking to Depaul UK, we knew
the synergy and aspiration were
there. I am so pleased to be
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working with them and to help
them from the sales of the new
range to achieve their vision of a
society in which everyone has a
place to call home.”
Corporate Partnerships Manager
for Depaul UK, Annie Hall says
“We’re delighted to have partnered
with Tims Dairy for the launch of
the London Collection. Both of
us are inspired by an absolute
belief in the integrity of what we
do. At Depaul, we believe every
young person deserves a home

and stake in their community
which is why we work to provide
the stability and support they need
to progress beyond homelessness.”
The London Collection is this
season’s must-have foodie trend
for spring/summer 2019, blending
traditional craft and on-trend flavours.
The range includes ‘Mango &
Turmeric’, ‘Rhubarb & Rose’ and
‘Chocolate & Orange Marmalade’
- representing London’s diversity
and status as a cultural melting-

pot. Bursting with health, the TLC
range offers the perfect snack
gap for busy, on-the-go lifestyles,
in single-serve 150-gram pots.
Established in 1989, Depaul
UK is a youth homelessness
charity providing housing and
support to those aged 16-25 who
find themselves in crisis, working
with some of the most disadvantaged and isolated young people
in the UK. It now supports around
3,700 people a year with an
interlinked family of projects. They
celebrate their 30th year in 2019.
https://uk.depaulcharity.org
Tims Dairy is a family owned
yogurt producer with a Greek
heritage, specialising in making
authentic and great tasting creamy
Greek style award-winning
yogurts. Founded in central
London in 1949, by the current
owners’ uncle Euripides Nicolaou
who was then joined by their
father, Michael Timotheou, Tims
Dairy started in a basement
workroom in Warren Street in
central London. It remains a
family business to this day, run by
four second generation brothers.
They celebrate their 70th year in
2019. www.timsdairy.co.uk
Pictured: Annie Hall Corporate
Partnerships Manager Depaul UK
and Chris Timotheou Managing
Director Tims Dairy Limited

Screening of Rosemarie at The Hellenic Centre
he Cyprus High Commission cordially invites you to
a screening on Saturday 13
April 2019, 7pm at The Hellenic
Centre (16-18 Paddington Street,
London W1U 5AS) of the awardwinning feature film Rosemarie
by Adonis Florides as part of the
CYPRUS CINEMA SERIES.
Costas, an uninspired soap
opera writer struggling with writer’s
block, is under pressure by his
producer to deliver new episodes.
Having just moved to a flat in
an old apartment building, his
attention is caught by his mysterious neighbours. Soon enough
he finds himself spying on them,
transforming their everyday tragic
encounters into a light hearted
soap opera, romanticising what
he witnesses for the consumption
of a mass audience.
As the success of the soap
opera grows, so does Costas’
obsession with the family, particularly with Chryso, a young woman
who frequently runs away from

T

the family home. Slowly putting
the different pieces together, her
tragic life story starts to unravel in
front of his eyes, an experience
that forces Costas to deal with his
own long-suppressed demons.
The screening will be followed
by Q&A with the director Adonis
Florides.
Film and theatre director,
screenplay writer and playwright,
Adonis lives and works in Limassol, Cyprus. He has written and
co-directed the feature film Kalabush (90min 2004) and the short
Espresso (26min 1998) which

have been screened in many
festivals around the world. Rosemarie (112min 2016) is his latest
film. He has also written and/or
directed a number of TV documentaries, series and mini-series.
He has written and directed for
the stage the plays Yahari Tuhari
(for Hari’s Sake) and Pesta se
Mena (Tell me) and The Good
Dragon of Hong Kong, based on
the work of the Greek poet Nikos
Kavvadias for the Limassol based
‘Company of Theatrical Development’ (ETHAL).
All three plays were selected

for the online catalogue of the
European Theatre Convention.
His latest work as a stage director/dramaturgist is the play: 'The
lies which always tell the truth' for
the Cyprus Theatre Organisation.
He has also directed a number of
other plays from the Greek and
International repertoire.
He has worked as a TV director, writer and producer and
currently teaches screenplay at
the Screenplay Workshop. He
has been a member of the artistic
committee of the International
Festival Cyprus Film Days and is
currently a member of the board
of directors of the Limassol based
RIALTO theatre.
The Cyprus Cinema Series is
organised by the Cultural Section
of the Cyprus High Commission,
under the auspices of His Excellency the High Commissioner of
Cyprus, Mr. Euripides L. Evriviades.
Attendance is free but registration
is essential at https://www.eventbrite.co.uk

Book presentation: The Woman of Cyprus
The Hellenic Centre and the Cypriot Estia of London invite you to the book presentation: The Woman of Cyprus The Journey of a Century (Η Γυναίκα της Κύπρου - Ενός Αιώνα Διαδρομή) by Androulla Vassiliou, former First Lady
and ex-EU Commissioner, on Friday 12 April 2019, 7pm at The Hellenic Centre, 16-18 Paddington Street, London
W1U 5A.
Introduced by Mr Euripides L. Evriviades, The High Commissioner of the Republic of Cyprus, with a short
presentation by Andria Zafirakou, 2018 Global Teacher Prize Winner. The presentation will be in Greek and English.
Free entry. Booking essential on 0207563 9835 or press@helleniccentre.org

his week saw the launch of
Taverna, Recipes from a
Cypriot Kitchen by Georgina
Hayden, a UK Cypriot who, like
many from our community, grew
up surrounded by food. One set
of grandparents owned a taverna
in Tufnell Park, and the other
owned one of North London’s
first grocery stores importing
ingredients and flavours of
Cyprus. It is no wonder therefore
that she developed a love of
cooking from an early age, and
after having a number of jobs as
a food writer for magazines,
Georgina has worked for over 10
years with Jamie Oliver who has
supported her labour of love with
this recipe book.
Taverna takes the best of
traditional Cypriot cooking and
makes it relevant to modern home
cooks. From simple vegan fastday dishes to feasts for the family,
there is something delicious for
every mood and moment.
The launch party this week
gave us a glimpse into some of
the amazing recipes included
within the book, and showcased
the best of Cypriot cuisine beyond
simply souvlakia, all served up
with Cypriot wine, and with the
delightful sound of a live bouzouki
playing in the background!!
There were lots of industry
press present including a few
famous faces, and it was so nice
to hear everyone talk so positively
about the flavours, to try new
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foods like koupes (everyone knows
the power of a koupa to draw you
in!) and to highlight Cypriot culture
and how its melting pot history
has created a unique culinary footprint that sets it apart.
Jamie Oliver describes the book
as ‘Authentic and heart-filled, this
masterpiece of a cookbook gives
an insight into one of the oldest
and greatest cuisines on the planet.’
And we certainly agree. The casual,
relaxed approach to explaining
the recipes, mixed in with photos
from Cyprus and stories from her
childhood and memories of
cooking with her Yiayia, makes
Taverna so accessible to even
the most novice of cooks.
Congratulations on a successful launch party, and a wonderful
book Georgina!
Chriso Ioannou

UK Greek wins MasterChef

etired banker Irini Tzortzoglou has won this year’s
MasterChef. The 61-yearold triumphed in the BBC One
show’s first all-female final.
For the final three-course
challenge, she cooked red mullet
with a squid risotto, griddled rosemary lamb chops and a fig and
hazelnut baklava.
Irini, who took inspiration from
her Greek childhood, grew up in
Crete and now lives in Cartmel,
Cumbria. She was one of 56
amateur chefs who competed for
the coveted MasterChef trophy in
the show’s 15th series.
Over the course of several
gruelling rounds of cooking
challenges, they were whittled
down to the final three.
Irini said she wished she could
have shared her trophy with her
fellow finalists Jilly McCord and
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Delia Maria Asser: “It happened
so quickly that I felt all the final
that the three of us were like one.
We were all doing our own thing
but actually we were in unison so
my instinctive reaction was: ‘Can
I share it? Can I share it with my
friends?’”
Past winners like 2005 champion Thomasina Miers and 2011’s
Shelina Permalloo have gone on
to own their own restaurants. But
despite impressing some of the
biggest names in the food industry
throughout the competition, Irini’s
future plans don’t involve opening
her own professional kitchen.
“I don’t think that at my time of
life I want to run a restaurant,”
she said. “I want to spend more
time with my mum and I would
love to go round Greece and do
some research – maybe make a
programme if I’m lucky.”
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My Movie Icons
My Favourite Western Films
H
owdy partners! Here are
my 10 favourite Western
films. I stress the word
‘favourite’ because the list is
compiled based on how much I
personally enjoy the films, it is not
a ‘best Western films of all time’
list, though many of them I would
consider to be worthy contenders.
This list contains guilty pleasures,
childhood favourites and classics.
The Western is that most quintessentially American movie art
form, the genre that speaks to
rugged individualism and raises
issues of, for better or worse, what
it means to be a man and womenfolk were usually shunted off to
the side-lines. From the sharply
defined roles of heroes and villains
in the silent film era of early Western films, to the anti-hero characters
of the ‘Spaghetti Westerns’, these
films have examined the characteristics of manliness - from courage,
independence, and assertiveness
to honour, duty, and justice.
All Westerns embody a return
to the bygone frontier: wide-open
spaces, sturdy individualists, gunfighters, shoot-outs, larger-thanlife good guys and bad guys,
institutions such as the saloon,
horse chases, cattle, and lawmen.
So saddle up for the most
rootin’, tootin’ film genre of them
all – the Western.

Stagecoach (1939)
Directed by John Ford and
starring John Wayne in his breakthrough role, the film follows a
group of strangers riding on
a stagecoach through dangerous

Apache territory.
It was the first of many Westerns that Ford shot using Monument Valley, in the American
Southwest on the Arizona Utah
border, as a location.
The film’s attitudes toward
Native Americans are unenlightened. The Apaches are seen
simply as murderous savages.

Red River (1948)
Howard Hawks played by his
own rules, and never was this
more evident than in his first
Western, the rowdy and whipsmart Red River. In it, John Wayne
found one of his greatest roles,
as an embittered, tyrannical Texas
rancher whose tensions with his
independent-minded adopted son
- played by Montgomery Clift reach epic proportions during a
cattle drive to Missouri.
The film is based on a novel
that dramatizes the real-life late
nineteenth-century expeditions
along the Chisholm Trail.
High Noon (1952)
High Noon, starring Gary Cooper
and Grace Kelly, is possibly the
all-time best Western film ever
made. The film’s screenplay by
Carl Foreman (this was his last
Hollywood film before blacklist
exile to London) written during a
politically oppressive atmosphere
in the early 1950s when McCarthyism and political persecution
were rampant, In fact, the film’s
story has often been interpreted
as a metaphor for the threatened
Hollywood blacklisted artists.

George.M.Georgiou

Shane (1953)
Shane is one of the most
successful Western of the 1950s.
Veteran
director/producer
George Stevens’ film is often
considered the second film of his
“American trilogy,” positioned between A Place in the Sun (1951)
and Giant (1956). It is a symbolic
myth: the age-old story of the duel
between good and evil, the advent
of civilization and progress into
the wilderness, a land-dispute
conflict between a homesteader
and cattle baron, and the coming
of age of a young boy.

The Searchers (1956)
The Searchers isn’t just a
Western, it is considered THE
Western. This is director John
Ford’s masterpiece. Without
The Searchers, Westerns as we
understand them now don’t exist.
John Wayne is this time in the
role of Ethan Edwards who finally
returns to his brother and his
family in Texas years after the
end of the American Civil War. He
is a bigot as well as a racist and
at several points, he does despicable things, but we never want
to stop following him to see what
he does next.
The film was shot in VistaVision
(a precursor to IMAX) allowing
Ford to give the film an unmatched
sense of scope. This along with
clever writing allowed for more
nuanced performances from the
actors. What is said and shown is
as important as what isn’t. The
film entrusts the audience to be
able to read between the lines
and realize just how dark some of
the things going on in this movie
are. If you only see one Western
in your life, you should make it
The Searchers.
The Magnificent Seven (1960)
The film is an Old West - style
remake of Akira Kurosawa‘s
1954 Japanese film Seven Samurai. The seven leads portray the
title characters, a group of gunfighters hired to protect a small
village in Mexico from a group of
marauding bandits.
The film’s musical score must
rate as one of the most emotive
Western themes ever and after
more than 40 years, it can still
cause goose bumps.
On its release, the film was
surprisingly a box office disappointment in the US, but proved to be
such a smash hit in Europe, that
it went on to be a worldwide hit.
Butch Cassidy and the
Sundance Kid (1969)
Based loosely on fact, the film
tells the story of Wild West outlaws Robert LeRoy Parker, known
as Butch Cassidy (Paul Newman),
and his partner Harry Longabaugh,
the Sundance Kid (Robert Redford), who are on the run from a

crack US posse after a string
of train robberies. The pair and
Sundance’s lover, Etta Place
(Katharine Ross), flee to Bolivia in
search of a more successful
criminal career.
The leads are like a comedy
double act, with Sundance as the
exasperated straight man and
Butch the excitable joker. The
joking comes to an end when
finally they find they have nowhere
left to run. As they burst from their
bolthole into a hail of bullets, it’s
the most memorable moment in
the movie – and the most memorable freeze-frame in cinema.
The Wild Bunch (1969)
The film about an aging outlaw
gang on the Mexico - United States
border trying to adapt to the
changing modern world of 1913,
was controversial because of its
graphic violence and its portrayal
of crude men attempting to
survive by any available means.
Dances with Wolves (1990)
Starring, directed and produced
by Kevin Costner, it is an adaptation of the 1988 book of the same
name by Michael Blake that tells
the story of Union Army lieutenant John J. Dunbar (Costner)
who travels to the American
frontier to find a military post and
of his dealings with a group of
Lakota Indians.

Costner developed the film
with an initial budget of $15 million.
Much of the dialogue is spoken
in Lakota with English subtitles.
The film was a massive box office
hit, grossing $424.2 million worldwide, making it the fourth highestgrossing film of 1990.
Unforgiven (1992)
A revisionist Western produced
and directed by Clint Eastwood,
the film portrays William Munny,
an aging outlaw and killer who
takes on one more job years after
he had turned to farming.
The film stars Eastwood in the
lead role, with Gene Hackman,
Morgan Freeman and Richard Harris. It won four Academy Awards.
Spaghetti Westerns
The Spaghetti Western is a
broad subgenre of Western films
that emerged in the mid-1960s in
the wake of Sergio Leone‘s films
- making style and international
box-office success.
According to veteran Spaghetti
Western actor Aldo Sambrell, the
phrase ‘Spaghetti Western’ was
coined by Spanish journalist
Alfonso Sánchez. The majority of
the films were international coproductions between Italy and
Spain, and sometimes France,
Germany, Portugal, Greece, Israel,
Yugoslavia, or the United States.
The typical Spaghetti Western

team was made up of an international team and American actors,
sometimes a fading Hollywood
star and sometimes a rising one
like the young Clint Eastwood in
three of Sergio Leone’s films.
The best-known were directed
by Sergio Leone, notably the films
of the Dollars Trilogy (starring Clint
Eastwood as the main character)
- A Fistful of Dollars (1964), For a
Few Dollars More (1965) and The
Good, the Bad and the Ugly (1966)
- as well as Once Upon a Time in
the West (1968, starring Charles
Bronson). These are consistently
listed among the best Westerns
of any variety. Buon appetito!
Do you remember these
Western TV shows?
Bonanza, Gunsmoke, Wagon
Train, The Virginian, Maverick,
Rawhide, The Wild Wild West,
Laramie, Cheyenne, The High
Chaparral, Daniel Boone, Wanted
Dead or Alive, F Troop, Zorro,
Branded, The Rifleman and The
Lone Ranger… and that is just a
few of the TV shows that entertained us in the 50s and 60s.
Source:
www.cowboysindians.com,
en.wikipedia.org,
www.criterion.com,
www.filmsite.org,
www.bfi.org.uk
www.oneofus.net
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Theatre Reviews

Film Reviews

Tradition!
George Savvides
despite huge uproar from certain
members of society…
Although this moving film is set
in the forties and fifties it is still
very topical and relevant to what
is happening in Britain today!

Last Breath

FILM OF THE WEEK
The Sisters
Brothers
This intriguing European western based on Patrick DeWitt’s
novel “The Sisters Brothers” is
brought to the screen by the
brilliant French director Jacques
Audiard, the maker of such modern classics as THE PROPHET
and RUST AND BONE.
The Sisters Brothers Eli (John
C. Reily) and Charlie (Joaquin
Phoenix) work as hired killers for
the Commodore (Rutger Hauer).
Their next assignment is to travel
from Oregon City to San Francisco
and murder gold prospector
Hermann Kermit (Riz Ahmet).
Meanwhile Hermann joins forces
with John Morris (Jake Gyllenhaal), another ambitious gold rush
enthusiast…
This mesmerising film is wisely
character driven and boasts
tremendous performances especially by John C. Reilly in a rare
leading role. It’s been a good
year for Reilly following his terrific
turn in STAN & OLLIE and despite
the horrid SHERLOCK &
HOLMES. Phoenix’s drunkard is
the exact opposite to his brother
while Gyllenhaal and Ahmet
share a terrific chemistry. But it is
Audiard’s distinct vision that will
stay long in the memory, aided by
Benoit Debie’s superb cinematography mostly shot with natural
light. The versatile talent of Alexander Desplat provides another
stunning score both melodic and
atmospheric which matches
perfectly the panoramic vistas
and the characters’ inner turmoil.
See it on the biggest screen
possible!

Happy As
Lazzaro
From Alice Rohrwacher,
the writer/director of CORPO

CELESTE and THE WONDERS
comes another tremendous Italian
film immaculately conceived and
perfectly executed.

on before things begin to go
bump in the night.
The acting is decent by adults
and children alike and by their pet
cat before she begins to act really
weird after she returns home
from an overnight stay at the pet
sematary - named by some
illiterate child.

Missing Link
Already celebrated on the
international film festival circuit,
Rohrwacher tells the story of
Lazzaro (Adriano Tardiolo), a
young peasant so pure at heart
that he is often taken advantage.
However, his friendship and
decision to help Tancredi (Luca
Chikovani), a spoilt rich boy who
wants to manipulate his own
kidnapping will have deep effect
on the lives of those around him
for years to come…
A truly mesmerising and totally
unpredictable film that will keep
you hooked till the end. One of
the best films of the year!

Pet Sematary

This charming animation
feature written and directed by
Chris Butler begins with a prologue
that looks like an episode of
Sherlock Holmes in the middle of
a lake determined to uncover the
mystery behind the Loch Ness
monster. But when celebrated
explorer Sir Lionel Frost (voice by
Hugh Jackman) receives an
anonymous letter he heads for
the Pacific Northwest in order to
find the Missing Link …
It is an endearing film which
embraces many film genres from
westerns to big action adventures
with lovable characters and very
strong voice work to match!

The Keeper
Stephen King’s novel was first
made into a movie in 1989 before
this slick and probably redundant
remake despite the fact that they
are remaking almost everything
these days.
Dr Louis Creed (Jason Clarke)
moves from Boston to Maine
along with his wife Rachel (Amy
Seimetz) and their two children.
The family is excited to make a
fresh start until they discover a
mysterious burial ground in the
woods not far from their new
home…
Directors Kevin Kolsch and
Dennis Widmyer prepare the
ground for creepiness from early

This remarkable true story is
brought vividly to the screen by
Marcus H. Rosenmuller with
strong production values.
Bert Trautmann (David Cross)
is a German prisoner of war in
the north of England whose skills
as a goalkeeper promotes him as
a key member to the local football
team. Soon after, he is spotted by
a coach and manages to become
goalkeeper at Manchester City

Alex Parkinson and Richard
De Costa’s terrific documentary
tells the incredible story of a North
Sea oil diver whose routine maintenance work turns into a nightmare when his umbilical cord gets
ripped deep down the ocean…
A remarkable film full of tension
that will leave you breathless by
the end. I wouldn’t be surprised if
Hollywood snatches up the rights
for a big blockbuster rescue movie!

ALSO OUT THIS WEEK:
3 FACES: Although Iranian
director Jafar Panahi is banned
by the authorities to make movies
he never fails to deliver groundbreaking and innovative pieces of
filmmaking every year.
When celebrated actress
Behnaz Jafari receives a video
from a distressed young woman
she abandons her latest shoot
and asks Panahi to help her find
the young woman…Another road

movie from Panahi whose distinct
style has elements of cinema
verite mixed with improvisation
scenes with the local villagers. A
mesmerising experience!
A CLOCKWORK ORANGE:
Malcolm McDowell follows his
iconic performance in Lindsay
Anderson’s classic IF….with a
legendary appearance in Stanley
Kubrick’s phenomenal adaptation
of Anthony Burgess cult novel.
Despite the film’s amazing success Kubrick withdrew his ultraviolent film from further UK distribution
during the seventies and eighties
and the film was not shown
publicly till the late nineties.

I first saw it in Hamburg in 1989
with German subtitles and after
several viewings later on including this week’s terrific restoration
I still find it an exceptional work of
art in all aspects. Unmissable!

Barney Efthimiou
ometimes you sing one
word and culture vultures
know exactly what you
are referring to. So here are a
few for you – “Maria”, “Velkom”
and “Superstar”. See how
simple it is and in Trevor Nunn’s
magnificent production of
Fiddler on the Roof (Playhouse
Theatre) we are immersed in
customs and tradition in a theatre
transformed into nineteenth
century Russia and the Yiddish
speaking communities inhabiting the unstable barn like
buildings of a Jewish shtetl.
Sholem Aleichem’s stories are a
dichotomy of fun and community
spirit counterbalanced with the
increasing uncertainty about
their existence.
You can smell the wood
burning fires in the claustrophobic environment of the tight-knit
families dominated by dairyman,
Tevye (Andy Nyman), a man so
steeped in tradition that he gives
his five daughters hell making
sure they understand exactly
what he means by it every time
he affectionately roars in their
direction. This is a Fiddler like
no other I’ve seen as Nunn
gets under the skin of the harsh
realities in which these communities existed and the rampant
anti-Semitism brought on by a
proclamation from the Tsar.
The powerful ending shows the
families beginning their journey
into exile crossing muddy terrain
not knowing what the future
holds.
When the traditional spirit
kicks in we are treated to songs
that are contemplative, joyful
and uplifting. It begins with the
rousing Tradition followed by the
playfully pleading Matchmaker
Matchmaker, a couple of songs
that set the scene and lead into
one of the great musical
numbers, If I Were a Rich Man.
Nyman makes it his own in a
superb overall performance (the
shadow of Topol’s 1971 extraordinary film performance looms
over every actor who has taken
on the role since) and soon he
and other inebriated villagers
are celebrating To Life. The
beautifully lyrical and plaintive
Sunrise Sunset includes the
lines - “One season following
another, laden with happiness
and tears.” However, it is the
final number, Anatevka, that
resonates strongest when the
whole company face the audience
and sing a song that emotes
everything this resilient community have experienced and a
defiance that they will stick
together and survive no matter
what.
Although Nyman has the
totemic role the cast is made up
of superlative performances
everywhere you look. This is a
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topical and poignant musical
production mirroring the increasing prejudice in our world, will
give you goose bumps, make
you laugh, cry and keep on
singing those songs for weeks
afterwards. Here’s to Jerry Bock
(music), Sheldon Harnick (lyrics),
Joseph Stein (book) and of
course Tradition!
Meanwhile Jonoulla Bankiou
feels the shame...
Sherri (Alex Kingston) means
well. Her job is to increase the
quota of non-white students at
her school in New Hampshire.
Josh Harmon’s Admissions
(Trafalgar Studios) is one of
those plays that will annoy both
sides of a politically sensitive
argument and he deliberately
chooses to use an all-white
cast to debate the topic. Calling
people out and virtue signalling
come crashing down around
her when Sherri’s son, Ben
(Ben Edelman), is refused a
place at Yale while his mixedrace classmate is successful
provoking an almighty to do
within the family. Ben will not
accept sycophantic behaviour
by mum and worse wants to
donate his tuition fees to a less
well-off ethnic kid.
It is a brilliant production with
outstanding performances. Not
a comfortable night as the
meaty subject of race and white
privilege stir an uncomfortable
knowing. None the less mesmerising. Interesting to note 0.4%
of students in Ivy League
universities are from non-white
backgrounds.
Harmon’s script is overwritten
and a little too worthy with
monologues that outstay their
relevance but it iis also funny
and fiery and an uncomfortable
ride for those who see themselves on the ‘right side’ of the
argument.
Finally Jay Gee is charmed...
Shrek the Musical (Yvonne
Arnaud) performed by the
Guildford School of Acting
students about the ogre who
loves a princess, an ogre too,
was a total delight. The whole
cast were terrific, future career
prospects enhanced, and the
audience, many fellow students,
made the whole thing feel like
an end of term celebration.
Here were opportunities for
individuals to shine but it was
the ensemble work that shone
through. Looks like the GSA
have found yet another crop
of talented thespians, their track
record is already mightily
impressive.
Fiddler on the Roof 0844 871 7631
Admissions 0844 871 7632
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George Charalambous

CyWineFest’19 Cypriot tour
With just 8 weeks to go the Cypriot Wine Festival & Business
Expo 2019 and to ensure that London experiences the true
essence of the island, team CyWIneFest went to Cyprus bringing
back the wonders of Cypriot culture.

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

There is no doubt to the beauty of Cyprus, having the opportunity
to travel most of the island and visit Cypriot Wine Country in the
spring, with the mountains and hillsides and valleys green, the
rivers flowing and the dams full was a truly picturesque
experience. There was plenty more to see and do and take our
word for it, two weeks was simply not enough.
The most striking element about the tour was the real shift in the
way Cypriots view the UK and their desire to establish a closer
connection with the UK’s Cypriot community. Cyprus has plenty
to offer the world and wineries and other producers have come to
see CyWineFest as a great way to showcase the island’s
produce with the potential to open up supply chains into a larger
market.
Mr Costas Kadis, Minister of Agriculture, Rural Development and
the Environment is fully supportive of our vision and thus the
mission is not only to showcase a selection of produce but to
also give the truest representation from a variety, especially
when it comes to wineries. Cypriot wine is not as well known in
the UK market as it ought to be, even within the UK’s Cypriot
community, the aim is to create more awareness of the beautiful
varieties produced, as well as the variety of Cypriot products
available. In our meeting, Mr Kadis expressed his support for
CyWineFest and looks forward to attending the event and seeing
first-hand how the event promotes the rural development of
Cyprus.
In bygone times, Cyprus was well known for its wine, being an
integral part of Cypriot culture, and the wine varieties produced
on the island are as diverse and intriguing as the island’s history
but the demands of globalisation create a yearning for the exotic,
which left many in Cyprus opting to replace home grown produce
with foreign products as it was seen as ‘for villagers only’ or
horkatika. The older generations have consistently consumed
Cypriot products and continue drinking wine with their meals,
socialising at restaurants. However, the tide is changing, with
perceptions amongst the younger generations have not only
shown an interest in Cypriot wine but have also been reexploring
the fruits of Cypriot soil.

GET YOUR TICKETS:

www.cypriotwinefestival.com
or call 07904 537 181

Supported by:

We had the pleasure of meeting with Ministers, Mayors and
Cypriot producers. We will have the pleasure of hosting the
Municipalities of Larnaka, Limassol and Pafos, as well as a stand
from the Ministry of Agriculture Rural Development and the
Environment. In a meeting with Mayor of Larnaka, Andreas Viras,
many different aspects of the event were discussed, in particular
the number of British tourists visiting Larnaka every year and the
positive impact of British tourism. Mr Photos Photiou, the
Presidential Commissioner for Humanitarian Affairs and
Overseas Cypriots, is a longstanding supporter of CyWineFest
and always looking for ways to provide something new and
exciting year after year. Mr Photiou expressed his optimism of
the continued efforts with Services for Overseas Cypriots and
NEPOMAK and was particularly enthused by the presence and
participation at CyWineFest over the years. Mayor of Pafos, Mr
Phedonos Phedonas was particularly impressed with the way in
which the Cypriot community in the UK keeps the traditions and
culture of Cyprus and at the unity of the community in the
common goal of promoting Pafos and Cyprus as a whole.
There are now many initiatives for sustainable development for
the production of food stuff and also developments in the energy
sector occurring, changing the Cypriot landscape. The team’s
meetings were in fact very productive and the general outlook
regarding CyWineFest is both positive and encouraging. That is
why every year the team explores, samples and investigates
during the annual tour, reinforcing what CyWineFest is all about.
CyWineFest 2019 has a certain freshness to it, the message is
out there and circulating among larger and diverse crowds both
in the UK and in Cyprus. There is still much to do, the tour was
somewhat an eye opener as year in year out, Cyprus is always
progressing in the quality of its produce.

Credit: CyWineFest team
Photo credit:
(1) Sidebar - Design by Louis Loizou
(2) CyWineFest team members with Mr Costas Kadis, Minister of
Agriculture, Rural Development and the Environment.
(3) Argyris Vassiliades of Oenou Yi Winery giving the team a tour
(4) Mr Andreas Nikolaides & Mr Marinos Pericleous of Kamanterena
Winery with the team.
(5) The Managing Director with Mr Daniel Anastasis, Managing
Director of Santa Irene Winery. -
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Calida Beauty & Aesthetics Clinic
Making you feel most beautiful
alking into Calida Beauty & Aesthetics Clinic in Potters Bar,
is stepping into a haven of relaxation and tranquillity.
Decorated with warm colours, a striking and beautiful blossom
tree, and fully air conditioned throughout for your comfort, the newly
opened salon boasts spacious treatment rooms where you can indulge
in a variety of skin rejuvenating facials or enjoy the benefits of advanced
aesthetics such as laser hair removal, skin tightening, microblading
and anti-ageing dermal fillers.
In Greek, the name Calida means ‘most beautiful’ and you are most
certainly guaranteed to leave the clinic feeling just that, whichever
treatment you choose!
A team of friendly, professional and qualified therapists, including
proprietors Angela Hannides and her daughter Elena Klitou, ensure
that treatments are carried out to the highest, professional standard.
Let’s take a closer look at what Calida has to offer…

hair, permanently, you can stop searching now! Calida uses the most
advanced system, the world-renowned Soprano Ice Platinum Laser,
which quite simply is as good as it gets!
Benefits include permanent removal of unwanted body hair, painless
- delivering a massage-like sensation, eliminates razor burn or ingrown
hairs through shaving or waxing, cooling for your skin, and what’s more,
it works on all skin types, even tanned skin.
Take advantage of special offers on laser hair removal, with huge
price reductions when having more than one area treated at each visit
or when booking courses of treatments.

Elemis Facials
The Elemis globally renowned hands-on facial treatments use touch
as a powerful diagnostic tool, softening and prepping the skin to receive
actives. Each active product is applied using a combination of ancient
and modern massage techniques from around the world.
Elemis Facial Treatments offered at the clinic include: Pro-Definition
Lift and Contour, Pro-Collagen Age Defy, Superfood Pro-Radiance,
Dynamic Resurfacing Precision Peel, Anti-Blemish, Sensitive Skin
Soother and High Performance Skin Energiser.

sagging or loose skin to appear firmer and more youthful. It works with
your body to naturally stimulate the production of collagen, achieving
effective results without the risks and costs associated with plastic
surgery.
The procedure can rejuvenate ageing skin painlessly and with only
mild (if any) side effects and minimal downtime. It will provide you with
longer-lasting results compared to ‘quick-fix’ solutions such as facials
and home-use firming creams.

W

Elemis Biotec Facials
BIOTEC facial treatments are where ground-breaking technology
meets active ingredients and transformative touch. The pioneering
and clinically proven BIOTEC machine works to switch your skin back
on, increasing its natural cellular energy and leaving your skin visibly
healthy, nourished and energised.
Choose from the following BIOTEC treatments: Line Eraser,
Firm-A-Lift, Blemish Control, Anti-Pigment Brightener, Sensitive Skin
Soother, Radiance Renew or Skin Resurfacer.
All the above Elemis treatments have a duration of either 30 or 60
minutes. Further information is available on the website.
There is also a range of Elemis retail products available to purchase
at the clinic, enabling you to continue your beauty regime at home.
Laser Hair Removal
If you’re looking for a painless way to remove your unwanted body

Skin Tightening
Do you want to look younger without surgery? Skin tightening using
the Soprano NIR is the solution you have been looking for! It stimulates
the formation of new collagen deep below the skin’s surface to tighten

Eye Lash Lift and Tint (LVL)
LVL – Length.Volume. Lift, is a safe treatment to enhance the general
appearance of the eyes by lifting, perming and tinting your natural
lash. It will make your eyelashes appear longer, darker and thicker,
making your eyes more noticeable.
It’s the perfect treatment for people with a low maintenance beauty
regime, busy lifestyle, allergies and hay fever, or for those who just
want to make the most of their natural eyelashes.
Microblading / Micropigmentation
Are you fed up applying makeup to your eyebrows or lip liner? Do
you want to save time applying your makeup and have confidence in
the result? Then Microblading or Micropigmentation is for you – two
cosmetic procedures which create long-lasting eyebrow and lip liner
definition.
Microblading is only used to enhance eyebrows. It’s a relatively new
technique, one that as opposed to permanent makeup, is just semi-

permanent, meaning it can last for up to 6 -12+ months, but will then
wear off. It is carried out using a hand tool with a specialist microblade
that allows the therapist to make highly accurate superficial scrapes to
the eyebrow that follow the direction of the eyebrow hair.
Micropigmentation is a form of cosmetic tattoo that uses specialist
cosmetic equipment to implant coloured pigments into anesthetised
skin with the objective of enhancing your eyebrows and lips.
Your therapist will apply a local anaesthetic cream to the area being
treated to reduce any discomfort that you may experience.
Dermal Fillers
Do you want to reduce your facial wrinkles and look years younger?
Dermal fillers provide you with a natural solution. They are injections
used to fill out wrinkles and creases in the skin and can also be used
to increase the volume and definition of the lips and cheeks.

Calida uses only high-quality hyaluronic acid which mimics the
body’s natural depleted hyaluronic acid. Once injected the fillers provide
support and structure to the skin, giving a plumped and youthful
appearance. The semi-permanent fillers provide safe, long-lasting and
natural looking results.
A consultation and/or patch test is required prior to any of the above
treatments except for Elemis Facial and Biotech Facials.
For your beauty needs in Hertfordshire and North London, paired
with unparalleled quality and customer service, look no further than
Calida Beauty & Aesthetics Clinic , 42 The Broadway, Darkes Lane,
Potters Bar, Hertfordshire EN6 2HW. Tel: 01707 429 854.
The clinic’s opening times are as follows:
Sunday and Monday - Closed
Tuesday - 10.00am to 6.00pm
Wednesday - 10.00am to 6.00pm
Thursday - 11.00am to 7.00pm
Friday - 10.00am to 6.00pm
Saturday - 10.00am to 5.30pm
Follow Calida on Facebook: @calidabeauty and Instagram:
@calida_clinic
Conveniently book with Calida via the app, available to download
on either iPhone or Android, or on their website at
www.calidabeauty.co.uk
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Samsara’s Top Tips on
Fitness, Nutrition, Beauty
and Lifestyle

Samsara

Just browsing
ou may have great long
lashes that you can
flutter, but without beautifully shaped eyebrows, eyes
may still not stand out. To
capture the real beauty of what
eyes can tell us, a little enhancement can go a long way.
Most will wear some mascara,
or even a little eyeliner to
emphasize the eye area. Where
many are let down, is the
eyebrow area. Many have
eyebrows that are over plucked,
shaved, waxed or cut. Some
have eyebrows that are often
the wrong shape to frame their
actual face shape, and often
also too long or too short.
Eyebrows are actually on us
for a reason. Apart from framing
the face, eyebrows are on the
face for protection. When we
perspire, or even get caught in
the rain, water droplets sit on
the brow, rather than running
straight into the eye. If eyebrows
are to have some removals,

Y

ideally it should be from underneath and not really from above.
The only shaping done above
should be a gentle, over the
comb scissor cut, like that of a
professional barbering technique,
in order to maintain a natural
look.
Eyebrows should be measured for the correct start and
end point, along with determining the appropriate angle high
point. A professional will do
this using an orangewood stick,
holding at the corners of the
inner and outer eye, and in line
with the corner of the mouth
area. Anything beyond the end
of this is usually removed.
The highest point of the brow
is usually found by placing
the stick at the front, in line
with the centre of eye, while
looking straight ahead. This will
vary slightly depending on the
shape of the face and natural
brow.
The shape of the brow

Xclusive!

should be shaped according to
the face shape. For example, if
someone has a long face
shape, a sweeping eyebrow will
balance it out. If someone has
a short square or round face,
then an arched brow will add
the illusion of length to the face
to create balance. There are
many tricks done by that of an
experienced professional that
can give amazing results.
Fair or grey eyebrows can be
dyed to compliment head hair
colour. There is also mascara
and gel liner for brows now
which are applied to the area
using a brush stroke method to
give a natural looking brow, as
well as waxes, colour pencils
and shading palettes to match
brow colour and providing a
3D effect.
For those who have sparse
brows, eyebrow extensions
are available, which are similar
to eyelash extensions. The
eyebrow extensions are single

Katerina Neocleous

Fay Roumpini unveils her new single this week “Emplexa” – perfect for putting that spring in
your step with its lively traditional laiko rhythms and catchy melodies.
Fresh from her previous release success “Thelo Na Sinantithoume”, Roumpini returns with a
rousing tsifteteli composed by Christos Anastasiou and Arguri Arapis.
The singer is currently appearing live at the venue Chroma Bar in Thessaloniki every Friday and
Saturday for her residency there.
Giannis Ploutarhos is building momentum for his upcoming album release on Panik Records
with second single “Se Eho Anagki”; a gritty, modern, mid-tempo laiko. The song is accompanied
by a cinematic music video with a subversive script, directed by Yiannis Papadakos.
Based on the special and powerful relationship between family members, the video stars well
known actor Vasso Gulelmaki at Ploutarhos’ side for this compelling father/son narrative.
Giannis Parios has officially released “Distihos”, premiering the video for his latest musical
offering. The legendary singer lets the emotion do the talking in this engaging heartbreak song,
composed by Giorgos Moukides.
That’s all for now. Until next
time… x Mwah
Catch all latest music
Xclusives on Katerina’s Live
DJ Show: ‘Young & Connected
- Scandalous! Two hours of
unadulterated Modern Greek
hits; 1st for new music, celebrity
gossip, chart news, interviews
and of course listener’s special
requests and dedications!
Not to mention a few surprises
along the way!
Live on LGR 103.3fm, online
at www.lgr.co.uk and DAB, on
Tuesdays 8-10pm. SCANDALOUS!
If you would like your CD or
event featured or reviewed in
Xclusive! contact Katerina via
email: katsmusiq@.com / Facebook: @katsmusiq / Instagram
& Twitter: @katneocleous

short hairs that are applied by a
professional with a specialized
glue and technique. Ideal for
that special occasion or holiday,
the brows can last a couple of
weeks if treated with gentle
care and no rubbing or tugging
at them.

The final route is microblading tattooing, a technique
used to give the illusion of
eyebrows. It is best done as
strokes rather than block colour,
but this is not a 3D effect and
doesn’t give a natural look.
Many of the above mentioned

techniques can be combined to
achieve a desired result.
Get shaping!
Love and Sparkles,

Samsara x

www.samsarabellydancer.co.uk
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Cyprus Football round up
The big Nicosia derby between
Apoel and Omonia saw the two
bitter rivals share the spoils in a
1-1 draw. Apoel took the lead
early on in the game through
Carlao who headed past Mejias
in the 8th minute.Omonia
equalised through Jordi Gomez
who fired the ball past Romo from
just outside the penalty area. For
the third time this season, Apollon
were unable to defeat AEK, and
this time they fared even worse
than the first couple of meetings
that ended in draws as they lost
by 2-1 thanks to a brace by the
league’s
top
scorer
Ivan
Triscovski. Papoulis levelled the
score on the half hour. In the final
top group game AEL recorded
their first win in the playoffs as
they defeated Nea Salamina
courtesy of two second-half goals
by their striker Hurado, the
second one a penalty. The win
maintains
AEL’s
two-point
advantage over fourth-placed
AEK.

Community youth football results
Sunday March 31st 2019
U18
Croxley Green 0 AEK Gold 3
Wingate & Finchley 4 Omonia Green 2
U16
Edmonton Rangers 0 AEK 1
Omonia White 4 GFA Enfield 3
U15
Harvesters 0 Omonia Gold 1
Alexandra Park 4 Omonia White 2

In the relegation battle, Pafos
FC moved a couple of points
away from the danger zone with
a 2-1 win against Enosis. Jens
Cools got both goals inside the
first ten minutes and even though
Enosis got one back on the hour
mark through Antoniou.
In the other bottom group

game Doxa Katokopias hit four
past bottom Ermis Aradippou with
Asamoah giving them the lead in
the fifth minute while Doxa’s
winter signing Paul Batin, hit a
second half hat-trick. In the final
match of the round on Monday
night,
10-man
Anorthosis
thrashed Alki Oroklinis 3-0.

Omonia Green 5 Whetstone Wanderers 1
U14
Brady Maccabi 4 Omonia White 5
U13
Omonia Silver 4 Hadley Rangers 3
U12
Woodys 5 Omonia Gold 2
Omonia Green 2 Edmonton Eagles 1
Omonia White 0 Alexandra Park 0

AEK Youth U16 beat Edmonton Rangers 1-0 to reach Watford Friendly Spring Cup Final

Greece football
PAOK edged ever closer to its first league crown
since 1985 with its win at Xanthi on Sunday, while
Olympiakos came from behind to beat Atromitos at
home.
The Thessaloniki giant is four games away from
an unbeaten title, after seeing off Xanthi 2-1, goals
coming from Sergio Oliveira and Pedro Enrique. Dinis
Almeida pulled one back for the Thrace club.
In Piraeus, Atromitos led at half-time with the
league’s top scorer Efthymnis Koulouris, but Olympiakos turned things in its favor in the second half
with strikes by Guilherme Torres and Andreas
Bouchalakis.
PAOK is on 70 points, Olympiakos has 60 with a
game in hand (that against Panathinaikos) and AEK
lies third with 50, after thrashing visiting Panetolikos
4-0 on Sunday. Marios Economou, Lucas Boye and
Costas Galanopoulos were on target for the Yellows,
plus an own goal by Alexandros Malis.
Aris has joined Atromitos in fourth, on 43 points,
as it came from behind to down visiting OFI Crete
3–1. Lamia defeated Panionios 1-0 at home on
Saturday to match Panetolikos in seventh.
In other games PAS Giannina won 2-0 at Levadiakos and Larissa overturned a 1-0 deficit at home to
beat Asteras Tripolis 2-1.

Mothers Day: Brilliant performance and result for the Omonia Youth Under 14 Girls,
pictured here with some of their mums on Mother’s Day

Haringey Borough continue their winning run
In the 15th minute a long inswinging long free kick
from Dimitri Froxylias found the unmarked Coby
Rowe who headed the ball home from 8 yards 1-0
Boro
Lewes replied back in the 19th minute whenBen

A tense penalty shoot-out win over Enfield GFA sent Omonia Youth U16 white
into the Spring Plate Final

Pope who showed great coolness to slot past Pajetet
for the equaliser
In the 60th minute Dimitri Froxylias received the ball
on the right and with an amazing solo run was ended
with low curling shot into the far corner from 20 yards.

Barnet draw 0-0 with league leaders Leyton Orient
Barnet managed to clinch a 0-0 draw with table
toppers Leyton Orient on Saturday as they made it
six games unbeaten.
The first real chance of the match fell Barnet’s way
when Ephron Mason-Clark found space on the edge
of the box before letting rip, forcing former Bee Dean
Brill into a save.

The visitors came close to breaking the dead-lock
just past the half-hour mark after a cross found the
head of Joe Widdowson but the full-back could only
steer the ball wide.
The Bees reacted well though when Mason-Clark
went up the other end to set up Tarpey but his effort
flew over.

Omonia Youth Under 14 Green are Middlesex County Cup runners-up after losing
to the winners Staines Town FC 6-1
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Champions Anorthosis and Panathinaikos

Anorthosis First Division Champions

Anorthosis Committee

KOPA League round up
First Division
Anorthosis took the lead in
the 15th minute against the run
of play and with their first shot
through Adem Ali . Omonia continued to control the game and
equalised on 30 minutes

First Division
TEAMS
Anorthosis
Olympia
Omonia
Komi Kebir
Apoel
Achna

P W
15 12
15 10
15 6
15 7
15 5
15 0

D L GD
2 1 41
1 4 15
4 5 21
1 7 4
2 8 6
0 15 -87

P
38
31
22
22
17
0

Second Division
Panathinaikos
Cinar
KLN
Armenian Youth
Pantel
Akanthou

15 10
15 9
15 7
15 6
15 4
15 4

1 4 36
2 4 6
3 5 -4
1 8 8
2 9 -22
1 10 -24

31
29
28
18
13
13

Saturday 6th April 2019
Vanaramaa National League
Maidenhead v Barnet FC
3.00pm York Rd,
Maidenhead SL6 1SF
Bostik Premier
Hornchurch v Haringey Boro
3.00pm Bridge Ave,

through Harry Phillipou with a
fine finish. Omonia were then
awarded a penalty that was
saved by the keeper. In the second half Anorthosis took the
lead with a great finish through
Anthony McDonald. The Omonia keeper then made the save
of the season getting fingers tips
to a shot heading top corner!
Omonia pushed hard for the
equaliser and were awarded a
2nd penalty. Harry Philippou
made no mistake and made it
2-2. 3 minutes from the end Anorthosis were awarded a penalty
and Adem Ali scored making it
3-2. Omonia showed great resilience and pushed for the
equaliser, Chris Antoniou rose
high to head the equaliser in
from a free kick to end the
match 3-3. Then it was all cele-

Panathinaikos Second Division Champions

Panathinaikos Committee
bration when they were
awarded the championship
shield with their captain Bradley
Stylianou picking it up from the
League chairman Jack Markou
A good game played with a
lot passion from both sides ending 2-2. Few chances from
APOEL in the first period but
Komi had the upper hand with
some great play and missed
chances. Komi started strong in
the second half and scored first
through Anthony Georgiou.
APOEL came to life after this
and bounced back with determination and fight to take the
game to 1-1 only moments later
with Marco Kyprianou. Within a
few minutes APOEL took the
lead with a second goal from
Marco Kyprianou. The end to
end game ended with Komi
scoring in the dying seconds
George Demosthenous.

Second Division
Panathinaikos ended their
season with a win and the second division title it took until late
in the first half for real action.
Dylan missed a penalty in the
40th minute the a couple of minutes from a free kick Jordan
smashed a low shot against the
post which ended up with captain Anthony tapping the ball
home. Their other goal came in
the second half through Dylan
to start their celebrations.
Cinar and KLN drew 1-1
meaning Cinar get promoted
KlN’s goal came from Max Papacosta and Cinar’s from Callum.
A great win for Olympia in
their first round KOPA League
Challenge Cup match against a
very improved Akathou team.
Olympia created a lot of
chances but Akathou held

Panathinaikos players and parents

Cinar promoted to the second Division
strong eventually Yemi broke
the deadlock. 1 0 half time.
Olympia stepped up again second half Cinotti junior added the

Community and Local football fixtures
Upminster RM14 2LX
Middlesex Senior County
Premier
St Panteleimon FC v
Cricklewood Wanderers
3.00pm North Greenford FC,

Berkeley Fields, Berkeley
Avenue, Greenford UB6 0NX
Herts Senior County Cup
Quarter Final
New Salamis v Ware
3.00pm Enfield Town Football

Club, The Queen Elizabeth
Stadium, Donkey Lane,
Enfield, EN1 3PL
Sunday 7th April 2019
KOPA League
Challenge Cup

Second Round
Omonia v Panathinaikos
10.30am Enfield Grammar
Parsonage Lane, Enfield,
EN1 3EX
Division One Cup

second and Darren Gray the
third. Akathou pulled one back
great goal 3 1. Olympia added
two more from Elia and Alfie.
First Round
Apoel v Olympia
10.15am Enfield Playing Fields,
Great Cambridge Road, Enfield
EN1 3SD
Anorthosis v Achna
11.30am Powerleague Enfield,
Edmonton County School,
Enfield, EN1 1HQ

27 | Πέμπτη 4 Απριλίου 2019

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

† DEATΗ ANNOUNCEMENT

Φαίδρα Γεωργίου Dyke

Phaedra Georgiou Dyke

(από τo Λονδίνο)

(from London)

Με βαθιά θλίψη αγγέλλουμε ότι απεβίωσε το
Σάββατο 16.03.2019, η πολυαγαπημένη μας σύζυγος
και αδελφή Φαίδρα Γεωργίου Dyke σε ηλικία 54 ετών.

It is with the deepest sadness that we announce the passing
of our beloved wife and sister, Phaedra Georgiou Dyke, on
Saturday 16 March, at the age of 54.

Η εκλιπούσα ήταν εξαίρετος χαρακτήρας και έχαιρε
αγάπης και εκτίμησης από όλους όσοι τη γνώριζαν και
διακρινόταν για το χιούμορ της, την απέραντη αγάπη για
την οικογένεια, τον συνάνθρωπό της, την ευγένεια της
και το αδάμαστο πνεύμα.

Phaedra was loved and respected by everyone for her
outgoing and cheerful personality, fantastic sense of
humour and her generosity of love. She touched everyone
she met with her amazing character, her kindness and her
indomitable spirit. Phaedra leaves behind her husband
Andrew, her sister Aliki and many relatives and friends.

Αφήνει τον σύζυγό της Αντρέα, την αδελφή της Αλίκη και
πολλούς συγγενείς και φίλους.
Η κηδεία της θα γίνει την Τρίτη 09.04.2019 και ώρα
11.00μμ από τον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας,
Moscow Road, London W2 4LQ και η ταφή στο
Gunnersbury Cemetery, 143 Gunnersbury Avenue,
Acton, London W3 8LE.
Η παρηγοριά θα δοθεί στο VUK Banqueting Suite, Park
Place, Chiswick, W3 8JY. Καλούνται όλοι να
γιορτάσουμε τη ζωή της εκλιπούσας.

The funeral will take place on Tuesday 9 April 2019 at
11.00am at the Greek Orthodox Cathedral of the Divine
Wisdom (Hagia Sophia), Moscow Road, Bayswater,
W2 4LQ. Phaedra will be laid to rest at Gunnersbury
Cemetery, Gunnersbury Avenue, W3 8LE, after which family
and friends are all invited to join in a celebration of her life
at the VUK Banqueting Suite, Park Place, Chiswick,
W3 8JY.

Επιθυμία της Φαίδρας ήταν να φορέσουν όλοι
πολύχρωμα ρούχα ή κάτι διακριτικό πολύχρωμο.

Phaedra’s wishes included the request for mourners not to
wear all black on the day, but to wear mixed colours or have
a splash of colour.

Λουλούδια ή εισφορές για το Breast Cancer Care και
Marie Curie είναι ευπρόσδεκτα.

A donation box for the charities Breast Cancer Care and
Marie Curie will be available. Flowers are welcome.

Τηλ. Αντρέας 07958 568 234 και Αλίκη 07930 365 724

Tel: Andrew on 07958 568 234 and Aliki on 07930 365 724
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† DEATH ANNOUNCEMENT

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Fay
(Phanoulla)
Holsgrove

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 07.04.2019, στην Εκκλησία των Αγίων
Πάντων, Camden Street, London NW1 0JA, το 28ον ετήσιο μνημόσυνο
του πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας συζύγου, πατέρα και παππού

Χαρίλαος Κώστα

Ανδρέα Νικόλα

(από το Τσέρι)

(Πραστειό Μεσαορίας)

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν.
Η σύζυγος Νίκη, παιδιά και εγγόνια.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - KHΔΕΙΑ

Γιώργος Χατζησταυρή
(από την Ακανθού)
Απεβίωσε το Σάββατο 30.03.2019, ο Γιώργος
Χατζησταυρή σε ηλικία 95 ετών.
Ο εκλιπών ήρθε στην Αγγλία το 1947 και ήταν
πελεκάνος. Επίσης υπηρέτησε την Εκκλησία των
Αγίων Πάντων για πολλά χρόνια ως νεωκόρος.
Αφήνει 2 υιούς: Σταύρο και Κυριάκο,2 νύφες: Edit
και Paula, 5 εγγόνια: Zsofi, Gregory, Kristina, Zoe
και Flora, τον δισέγγονο Jethro, συγγενείς και
φίλους.

20.06.1946 – 31.03.2019

Η νεκρώσιμος ακολουθία θα γίνει από την
Εκκλησία των Αγίων Πάντων, Camden Street,
London NW1 0JA και η σορός του εκλιπόντος θα
μεταφερθεί στην Κύπρο για κηδεία και ταφή στην
Ορμήδια.
Τηλ. οικείων: 07931 707 452

11.04.1924 – 30.03.2019

† MΝΗΜΟΣΥΝΟ
Lost her battle to cancer on Tuesday
26th March 2019.
A dearly beloved grandmother to baby
Faye, mother (in-law) to George, Maria
and Jonny, sister, daughter and friend.
You were taken from us much too soon
and will be painfully missed.
The funeral will take place on Thursday
11th April at 12.30pm at the Greek
Orthodox Church of St Demetrios,
Town Road/Logan Road, London
N9 0LP, followed by the burial at
New Southgate Cemetery.
Donations to Marie Curie (charity) will
be collected on the day in appreciation
for the wonderful care given to Fay in
her final days.

Τε λ ο ύ μ ε τ η ν π ρ ο σ ε χ ή Κ υ ρ ι α κ ή 07.04.2019, στην Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή,
Wightman Road, London N8 0LY,
το 5 oν ετήσιο μνημόσυνο του
πολυαγαπημένου και αξέχαστού
μας

Απεβίωσε στον Στρόβολο την Κυριακή
31.03.2019, ο Χαρίλαος Κώστα σε
ηλικία 72 ετών.
Ο εκλιπών ήρθε στην Αγγλία το 1964
και ήταν ιδιοκτήτης του Harrymode
House και Gor-Ray House. Το 1991
επέστρεψε στην Κύπρο.
Αφήνει τη σύζυγό του Χρυσούλλα,
6 παιδιά, 10 εγγόνια, 1 δισέγγονo,
συγγενείς και φίλους.
Η κηδεία και η ταφή θα γίνουν το
Σάββατο 06.04.2019 και ώρα 4.00μμ
από την Εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Τσέρι.
Τηλ. οικείων: 07742 131 496

† MΝΗΜΟΣΥΝΟ

Aνδρέα Μαυρή

Χρυσόστομος Παπαπαύλου

(Λονδίνο)

(Λάπηθο, Κερύνεια)

και καλούμε όλους
όσοι τιμούν τη μνήμη του
όπως παρευρεθούν.
Η οικογένειά του.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την προσεχή Κυριακή 07.04.2019, στην Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, London
N8 0LY, το μνημόσυνο των πολυαγαπημένων και αξέχαστών μας γονέων / παππού / γιαγιάς / αδελφού και θείου

Δημήτρης Κώστα
Σκιτίνης

Ελένης Ζαχαρία
Γιάνναρου Σκιτίνης

James Σκιτίνης

(Αγία Τριάδα Γιαλούσας)

(Αγία Τριάδα Γιαλούσας)

(Λονδίνο)

5

ον

ετήσιο

12

ον

ετήσιο

44ον ετήσιο

Τε λ ο ύ μ ε τ η ν π ρ ο σ ε χ ή Κ υ ρ ι α κ ή
07.04.2019 στην Εκκλησία Αγίου
Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman
Road, London N8 0LY, το 9μηνo
μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και
αξέχαστού μας συζύγου, πατέρα και
παππού

Χρυσόστομου Παπαπαύλου

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη τους όπως παρευρεθούν.

και καλούμε όλους όσοι τιμούν
τη μνήμη του όπως παρευρεθούν.

Η θυγατέρα / αδελφή Χρυσούλλα, γαμπρός / κουνιάδος George / εγγόνια / αδελφότεκνα: James και Flora,
δισέγγονες: Μαρία και Χριστίνα και λοιποί συγγενείς.

Η οικογένειά του.
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† MΝΗΜΟΣΥΝΟ

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τε λ ο ύ μ ε τ η ν π ρ ο σ ε χ ή Κ υ ρ ι α κ ή
07.04.2019, στην Εκκλησία Αγίου
Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road,
London N8 0LY, το 2oν ετήσιο μνημόσυνο
του πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας
συζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 07.04.2019, στην Εκκλησία Αγίου Ιωάννη
του Βαπτιστή, Wightman Road, London N8 0LY, το 40ήμερο μνημόσυνο
του πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας συζύγου,πατέρα και παππού

Γιώργου Παφίτη

Αντρέα Πούφουρου (Ακανθού)
και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν.
Η σύζυγος Μαρία, παιδιά: Michael και Helen-σύζυγος Marios,
εγγόνια: Andrie, Zac, Sofia και Debbie.

(Κάτω Δίκωμο)

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

και καλούμε όλους όσοι τιμούν
τη μνήμη του όπως παρευρεθούν.

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 07.04.2019, στην Εκκλησία του Αγίου
Δημητρίου, Τown Road/Logan Road, London N9 0LP, το 1ον ετήσιο
μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας

Θα προσφερθεί τσάι στο χωλ
της Εκκλησίας.
Η σύζυγος Παναγιώτα, παιδιά: Αντρέας, Αθηνά, Πάμπος, Κυριάκος, Χρυστάλλα,
γαμπρός Andy, νύφες: Helen και Penny, εγγόνια, δισέγγονα και λοιποί συγγενείς.

Μιχάλη Σωτηρίου Μιχαήλ

(Άγιο Θεόδωρο Καρπασίας)

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν.
Η σύζυγος Κακουλλού, παιδιά, εγγόνια και αδέλφια.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

† DEATH ANNOUNCEMENT

Aντιγόνη Κώστα

Andigone Costa

(από τoν Πύργο Τηλλυρίας)

(from Pyrgo Tyllirias)

Απεβίωσε την Τρίτη 26.03.2019, η Αντιγόνη Κώστα σε ηλικία 90 ετών.
Αφήνει την κόρη της Αντρούλλα-σύζυγό της Chris, 3 εγγόνια: Michael-σύζυγο
Amanda, Andie-σύζυγο John και Panicos, 8 δισέγγονα, τον αδελφό της
Αντρέα-σύζυγο Αttracta, συγγενείς και φίλους.
Η κηδεία της θα γίνει την Τετάρτη 10.04.2019 και ώρα 12.30μμ από την
Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, Τown Road/Logan Road, London N9 0LP
και η ταφή στο Waltham Abbey Cemetery, Cemetery Lodge Sewardstone
Road, Waltham Abbey EN9 INX, η ώρα 2.30μμ.
Η παρηγοριά θα δοθεί στο Town Mead, 112 Brooker Road, Waltham Abbey
EN9 ΙJH.
Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για το Dementia
Society.
Τηλ. οικείων: 07957 966 488

Passed away on Tuesday 26.03.2019 at the age of 90.
She leaves her daughter Androulla-husband Chris, 3 grandchildren:
Michael-wife Amanda, Andie-husband John and Panicos, 8 greatgrandchildren, brother Andreas-wife Attracta, relatives and friends.
The funeral will take place on Wednesday 10.04.2019 at 12.30pm at the
Greek Orthodox Church of St. Demetrios, Τown Road/Logan Road,
London N9 0LP and the burial at Waltham Abbey Cemetery, Cemetery
Lodge Sewardstone Road, Waltham Abbey EN9 INX at 2.30pm.
The wake will take place at Town Mead, 112 Brooker Road, Waltham
Abbey EN9 ΙJH.
Instead of flowers there will be a donation Box for Dementia Society.
Tel: 07957 966 488

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

† MEMORIAL SERVICE

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 07.04.2019,
στον Καθεδρικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου,
Τrinity Road, London N22 8LB,
το 4ον ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου
και αξέχαστού μας συζύγου, πατέρα και αδελφού

The 4th year memorial service
of our beloved husband,
father and brother

Νικόλα Ονουφρίου

Nicholas Onoufriou
(from Vathilakas)

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του
όπως παρευρεθούν.

will take place on Sunday 07.04.2019
at the Greek Orthodox Church of the
Dominion of the Mother of God,
Trinity Road, London N22 8LB.

Η σύζυγος Ανδριανή, παιδιά: Κούλλα και
Ονούφριος, γαμπρός Μάριος, αδελφές:
Μαργαρίτα και Ανδριανή και λοιποί συγγενείς.

His wife Andriani, daughter Koulla, son Agi,
son-in-law Marios, sisters: Margarita, Andriani
and other relatives.

(από το Βαθύλακα)
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Νεκρολούλουδα

ΤΑΚΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΗΣ

Αγαπημένε μας,
Πάνε έξι μήνες που μας έφυγες. Αυτή τη φορά το ταξίδι σου μακρύ και δυστυχώς το τελευταίο σου ταξίδι
χωρίς επιστροφή αυτή τη φορά.
Η απουσία σου, όσο προχωρεί ο χρόνος, γίνεται πιο
αισθητή και ο πόνος μας μεγάλος. Άδικα σε περιμένουμε
να γυρίσεις το κλειδί στην πόρτα και να μπαίνεις γελαστός και ευτυχισμένος στη ζεστασιά του σπιτιού μας και
στη θερμή αγκαλιά των αγαπημένων σου, συζύγου, θυγατέρων, εγγονιών και γαμπρών σου.
Δυστυχώς αυτή τη φορά δεν πήρες εισιτήριο μετ’ επιστροφής αγαπημένε μας σύζυγε, στοργικέ πατέρα και
γλυκύτατε παππουλή, Τάκη.
Πέρασαν και τα πρώτα Χριστούγεννα με άδεια την καρέκλα σου, άδειο το ποτήρι σου. Το ίδιο και η πρώτη
Πρωτοχρονιά χωρίς να ψάχνεις, σαν χαρούμενο παιδί,
το φλουρί στη βασιλόπιτα. Εφέτος το φλουρί το βρήκε ο
αγαπημένος μας γαμπρός Γιάννης, σου κόψαμε και για
σένα χρυσέ μας Τάκη, το μερίδιό σου, την ημέρα των
Χριστουγέννων ευχηθήκαμε «Χρόνια Πολλά» για την
ονομαστική εορτή της πολυαγαπημένης μας εγγονής
Χριστιάνας-Λουκίας, που με περηφάνια φέρει το όνομα
σου, και την έλεγες «special».
Στάθηκε για πολύ επάνω στο άψυχο σώμα σου, και
σε έκλαψε γοερά και απαρηγόρητα. Μάταια προσπαθούσα να την παρηγορήσω.
Έπεσε στην αγκαλιά μου και μου έλεγε πόσο σε αγαπούσε και μ’ ερωτούσε «γιατί πάντα γιαγιά με εφώναζε
σπέσιαλ....;» Όλα τα εγγόνια του τα αγαπούσε γλυκιά
μου Χριστιάνα, όλα τα θεωρούσε σπέσιαλ συνέχεια της
ζωής του, ήτανε περήφανος για όλα μας τα εγγόνια, για
τις καλές τους κόρες και πάντα ευχαριστούσε τους γαμπρούς μας.
Πολύ μας λείπει το πλατύ σου χαμόγελο, τα γλυκά
σου λόγια, η ευγένεια και η καλοσύνη της ψυχής σου.
Ήσουν ευγενικός, gentleman, πρόσχαρος και φιλόξενος.
Φιλεύσπλαχνος, γενναιόδωρος, τίμιος, φιλότιμος και εργατικός. Αυτοδημιούργητος και προτεραιότητα είχε η
δουλειά σου και η προσωπική εξυπηρέτηση των πελατών σου. Πολύ μας λείπεις, ακόμη και τα νεύρα σου, κάποτε, από υπερκούραση, από το στρες στη δουλειά
σου. Εμείς, όλη η οικογένεια εκεί, κοντά σου, δίπλα σου
και στα εύκολα και στα δύσκολα.
Όλοι μας σε καθυσυχάζαμε, σε παρηγορούσαμε.
Όλοι, και σύζυγος και παιδιά, εγγόνια και γαμπροί ήμασταν δίπλα σου στις δύσκολες στιγμές που πέρασες.
Πολεμούσες για ζωή, μας χαμογελούσες μέχρι τέλους
χωρίς να παραπονεθείς. Έφυγες ήσυχα, ήρεμος μ’ ένα
γλυκό χαμόγελο για όλους μας. Τα δίδυμα εγγονάκια

μας, η Ιωάννα και ο Λουκάς σου μιλούσαν ελληνικά, η
Ιωάννα σε ετάιζε με μεγάλη φροντίδα, και σου είπαν:
«Σε αγαπάμε πολύ, πολύ παππού. Άνοιξε το στόμα σου
παππού….», κι εσύ τους απαντούσες με το χαρακτηριστικό σου, πλατύ χαμόγελο: «Σας αγαπώ εξίσου μωρά
μου….» και έτρωγες το φαγητό σου για να τα ευχαριστήσεις.
Οι εγγονές σου, Ειρήνη και Χριστιάνα σου έλεγαν
αστεία και γελούσες. Ο γαμπρός σου ο Γιάννης σου
έδινε την εικόνα της Παναγίας και εγώ του Χριστού και
τις προσκυνούσες με σεβασμό. Φώναζες στον ύπνο
σου τις κόρες σου, Δάφνη, Τάνια κι εμένα την πολυαγαπημένη σου Λουκία. Ήμασταν δίπλα σου και μας χαμογελούσες διαρκώς εκείνη την τελευταία βραδιά, στον
καθένα ξεχωριστά. Μου εμίλησες και με μισόλογα, που
εγώ σ’ εκαταλάβαινα πλήρως, μου μίλησες για την πολυαγαπημένη σου Κύπρο, για τη Μόρφου και αναστέναζες βαθειά και δυνατά, μπορώ να πω γοερά. Έφυγες
με τον πόνο για τη μοιρασμένη μας πατρίδα.
Πήρες με ευλάβεια τη θεία κοινωνία, γύρισες και είδες
με ευλάβεια τον πατέρα Ανδρέα και είπες Αμήν. Πολέμησες να κρατηθείς στη ζωή, γιατί αγαπούσες τη ζωή.
Σ’ ευχαριστούμε πολύ, Τάκη μας αγαπημένε. Μας εταξίδεψες σε τόπους ονειρεμένους, ήσουνα πολύ δίκαιος,
συνεδίαζες το τερπνόν μετά του οφελίμου για εμάς τις
τρεις αγαπημένες γυναίκες της ζωής σου. Ήσουνα υπέρ
της μόρφωσης, μας προσέφερες τα πάντα. Σ’ ευχαριστούμε για όλα καλέ μας.
Δεν άντεχες την κακία του κόσμου, την αχαριστία και
την αδικία. Μερικοί σε επίκραναν και σε αδίκησαν.
Πάντα μου έλεγες: «Μερικοί Λουκία μου, έχουν κοντή
μνήμη», μου το έλεγες αγγλικά, έχουν: «short memory».
Δεν έλεγες κακό για κανένα, μαράζωνες όμως πολύ
για την αχαριστία. Πάντα θα σε θυμόμαστε με αγάπη και
θα θυμόμαστε τις αμέτρητες όμορφες στιγμές, μέρες και
χρόνια που μας χάρισες.
Έπαιζες τένις με τις κόρες σου όταν οργανώναμε
αγώνες με το Λύκειο των Ελληνίδων. Έπαιζες μπάλα και
σκάκι με τον πολυαγαπημένο σου και μοναδικό σου εγγονάνι τον Λουκά μας τον γλυκό, που τόσο πολύ σου
μοιάζει και εξωτερικά και εσωτερικά.
Οι πολυαγαπημένοι σου γαμπροί Γιάννηδες σε θυμούνται με αγάπη, πόσο φιλόξενος ήσουνα και όταν εζήτησαν τις μονάκριβες σου κόρες, Δάφνη και Τάνια, σε
γάμο, εσύ ζήτησες να τους δεις ιδιαιτέρως για να τους
μιλήσεις. Και οι Γιάννηδες πάντα λένε και τηρούν τα
λόγια σου το σοφά. Τα επαναλαμβάνουν επάνω στο
άψυχο κορμί σου, αφού προσευχήθηκαν σου επαναλάμβαναν ότι θα προσέχουν τις αγαπημένες μας κόρες.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Τους είπες: «Να προσέχετε
τις κόρες μου, αυτές είναι τα
τεράστια τάνκερς μου και τις
λατρεύω....».
Ο πόνος μας απέραντος,
το κενό που μας άφησες μεγάλο. Εσύ με έμαθες και με
εμπιστεύτηκες να γίνω δυνατή
στο Λονδίνο.
Καημός σου μεγάλος, η Κύπρος μας, η Μόρφου μας,
η Κερύνεια μας και η Αμμόχωστός μας.
Θυμάμαι, από 5-6 χρονών, οδηγούσες το αυτοκίνητο
του πατέρα μας και έπαιρνες τις οικογένειές μας στη
Γλυκιώτισσα, στο Ζέφυρο, στο λιμανάκι της Κερύνειας,
στο φρούριο της Κερύνειας. Επίσης μας έπαιρνες στο
Τρόοδος, στη Γαλάτα, Κακοπετριά, στην Παναγία του
Κύκκου, στην Τροοδίτισσα, στην Παναγία τη Χρυσολογιάτισσα, στην Αμμόχωστο, στο Καραβοστάσι.
Και ιδίως μετά έστελλες πάρα πολλούς Άγγλους τουρίστες στην όμορφη Πάφο, Λεμεσό, Κερύνεια, στην Αμμόχωστο, έκλεισες πολλές κλίνες για το καλοκαίρι του
1974 και ήσουνα τόσο περήφανος και σίγουρος για την
επιτυχία του 1974 και τον Μάιο μου είπες: «Λουκία μου,
η μεγάλη δουλειά για τον τουρισμό από το U.K. μπήκε
στο αυλάκι, η επιτυχία είναι σίγουρη». Και τον Μάιο μας
επήρες μαζί σου, εμένα και την 3χρονη κορούλα μας,
στην Αμμόχωστο για τις δουλειές σου και στην Κερύνεια,
στο σπίτι του θείου Γιώργη και Διάνας Τομπάζου, στον
Ζέφυρον, έκλεισες πολλά δωμάτια. Τον Ιούλιο όλα γκρεμίστηκαν. Μας επρόσφερες την απέραντη σου αγάπη
χωρίς ανταλλάγματα. Ήσουν ίδιος ο Χριστός, μου είπαν
πάρα πολλοί φίλοι μας, ήσουν ο άνθρωπος με το «φωτοστέφανο», έτσι σε απεκάλεσαν πάρα πολλοί από
Κύπρο, Ελλάδα, Αμερική και από όλες τις γωνιές του κόσμου, φίλοι, συγγενείς, γνωστοί και συνεργάτες σου
στον τουρισμό.Για εμάς δεν πέθανες, πάντα θα ζεις στις
καρδιές μας και στη σκέψη μας.
Αιωνία σου η μνήμη.
Καλόν Παράδεισο καλέ μας και εν σκηναίς δικαίων,
να σε κοιτάζει ο Κύριος.
Με αγάπη η αγαπημένη σου Λουκία, οι κόρες σου
Δάφνη, Τάνια, τα εγγόνια σου: Ειρήνη, Χριστιάνα, Λουκάς και Ιωάννα, οι γαμπροί σου: Γιάννης, Γιάννης,
Ίμραν.
Είσαι κάθε βράδυ στα όνειρά μας.
Σ’ ευχαριστώ που αγαπούσες και σεβόσουνα τους
γονείς μου από τότε που ήσουνα 17 χρονών και εγώ
6 χρονών.
Ήτανε μια πραγματική αγάπη χωρίς ανταλλάγματα.

Σταυρούλλα Κυριάκου
(από την Αραδίππου)

Απεβίωσε τη Δευτέρα 01.04.2019,
η Σταυρούλλα Κυριάκου σε ηλικία 88 ετών.
Η εκλιπούσα ήρθε στην Αγγλία το 1950.
Αφήνει 2 υιούς: Άκη και Παναγιώτη, τη νύφη
της Σωτηρούλλα, 6 εγγόνια: Andrew, Maria,
Alexander, Andreas, Theodoros και Anthony,
7 δισέγγονα: Natasa, Chrissy, Georgio,
Andrianna, Dominic,Sienna και Luca.
Η κηδεία της θα γίνει την Τετάρτη 17.04.2019
και ώρα 11.00πμ από την Εκκλησία το Αγίου
Δημητρίου, Τown Road/Logan Road, London
N9 0LP και η ταφή στο κοιμητήριο του New
Southgate.
Η παρηγοριά θα δοθεί στο Haringey Borough
Football Club, White Hart Lane N17 7JP.
Λουλούδια ή εισφορές για το Motor Neurone
Disease είναι ευπρόσδεκτα.
Τηλ. οικείων: 07736 667 876 / 07786 261 777
Για λουλούδια αποταθείτε στην Έλενα
Τηλ. 07949 067 919

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

† DEATH ANNOUNCEMENT

Λούκας Φλωρίδης

Loucas Florides
(from Aradippou)

(από την Αραδίππου)

It is with great sadness to announce that Loucas Florides passed away on
Thursday 28 March 2019 at the age of 83. Best known for his incredible talent as
a musician and singer, Loucas leaves behind his daughters Tassoula and Yolanda
and his grandchildren Ysabelle, Yasmine and Alex.

Με βαθιά θλίψη αγγέλλουμε ότι απεβίωσε την Πέμπτη 28.03.2019, ο πολύ γνωστός
και ταλαντούχος μουσικός και τραγουδιστής Λούκας Φλωρίδης σε ηλικία 83 ετών.
Ο εκλιπών ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος και η απουσία του θα αφήσει ένα
δυσαναπλήρωτο κενό στην οικογένεια, συγγενείς και φίλους.

He was an amazing man who lit up any room and will be greatly missed by his
family – his brother in America, his many nephews and nieces and his many
devoted friends and fans.

Αφήνει 2 κόρες: Τασούλλα και Γιολάντα, 3 εγγόνια: Ysabella, Yasmina και Alex, τον
αδελφό του Αντρέα (βρίσκεται στην Αμερική), αδελφότεκνα, συγγενείς και φίλους.
Η κηδεία του θα γίνει την Τρίτη 16.04.2019 και ώρα 12.00 το μεσημέρι από την
Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, London N8 0LY και
η αποτέφρωση στο New Southgate Crematorium.

The funeral will take place on Tuesday 16 April, 12 noon at St John the Baptist
Greek Orthodox Church, Wightman Road, Hornsey, London N8 0LY, followed by
his wishes to be cremated at New Southgate Crematorium, Brunswick Park Road,
New Southgate, London N11 1JJ at 2pm.

H παρηγοριά θα δοθεί στο Penridge Suite, 470 Bowes Road, New Southgate,
London N11 1NL.

The wake will take place at the Penridge Banqueting Suite, 470 Bowes Road,
New Southgate, London N11 1NL.

Αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για το Cancer Research UK.
Τηλ. οικείων: 07552 776 975

Instead of flowers, the family kindly request donations for Cancer Research UK.

28 March 1936 – 28 March 2019

ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΑΝΟ ΤΗΣ ΚΕ ΑΚΕΛ
Ο Βαρνάβας Αντωνίου
(καταγωγή από τη Μηλιά, Αμμοχώστου) και σήμερα με μόνιμη διαμονή στο Λονδίνο,
εισέφερε στον Ετήσιο Έρανο
της ΚΕ ΑΚΕΛ 2019 το ποσόν
των £150.00 μέσω της ΚΟ
Enfield για τη μνήμη του αποθανόντα πριν 11 χρόνια
αδελφού
του
Πιερή
Κάνγιος (Pieris Kangios).

Τηλ. οικείων: 07552 776 975

Burial plot for sale
Pathside burial plot for sale
ιn the KP section of
New Southgate Cemetery,
Brunswick Park Road,
London N11 1JJ
Price £9,950
Telephone 07812 052 711 or 07813 931 658
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Θεοφάνης Μιχαήλ
(από τον Άγιο Αμβρόσιο, Κερύνεια)
Απεβίωσε τη Δευτέρα 25.03.2019,ο Θεοφάνης Μιχαήλ σε ηλικία 88 ετών.
Αφήνει τη σύζυγό του, παιδιά, εγγόνια,δισέγγονα, συγγενείς και φίλους.
Η κηδεία του θα γίνει την Τρίτη 16.04.2019 και ώρα 11.00πμ από την Εκκλησία των Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης, 69a Westow Street, Upper Norwood, London SE19 3RW και
η ταφή στο South London Crematorium, Rowan Road, Streatham, London SW16 5JG.
Η παρηγοριά θα δοθεί στην οικία του εκλιπόντος.
Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για το Royal Marsden Hospital.
Τηλ. οικείων: 020 8764 6071

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Kύπρος Πέτρου
(Αγία Μαρίνα Πόλεως Χρυσοχούς)
Τελούμε την προσεχή Κυριακή 07.04.2019, στην Εκκλησία της Παναγίας, Trinity Road, Wood
Green, London N22 8LB, το 9μηνο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας
συζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού

Κύπρου Πέτρου
και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν.
Η σύζυγος Νίνα, παιδιά: Άντρη και Πέτρος, εγγόνια: Nathan και Adam,
αδελφή Αφροδίτη (βρίσκεται στην Κύπρο) και λοιποί συγγενείς.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

† DEATΗ ANNOUNCEMENT

Ντίνος Ιωαννίδης

Dinos Joannides

(από τη Λεμεσό)

(from Limassol, Cyprus)

Με βαθιά θλίψη αγγέλλουμε ότι απεβίωσε το
Σάββατο 23.03.2019, ο αγαπημένος μας
σύζυγος, πατέρας, παππούς και αδελφός
Ντίνος σε ηλικία 80 ετών.

It is with great sadness that we announce the
death of our beloved Dinos who was taken from
us on Saturday morning of the 23rd March 2019,
aged 80.

Ο εκλιπών γεννήθηκε στη Λεμεσό, ήρθε στην
Αγγλία τη δεκαετία του 50 και εξασκούσε το
επάγγελμα του ράφτη το οποίο έμαθε από τον
πατέρα του.

Dinos was born in Limassol Cyprus, he moved to
the UK in the 50s. He spent his working life as
a tailor, having learnt his trade from his father.

Ο Ντίνος ήταν εξαίρετος χαρακτήρας, έχαιρε
αγάπης και εκτίμησης και άγγιξε τις καρδιές
πολλών.
Θα μας λείψει το χιούμορ, το χαμόγελο και το
ελεύθερο πνεύμα του.
Αφήνει την αγαπημένη του σύζυγο, την κόρη
του, τον υιό του, τον γαμπρό του, τη νύφη του,
5 εγγόνια, 2 αδελφούς, μια αδελφή, συγγενείς
και φίλους.
Η κηδεία του θα γίνει την Τετάρτη 10.04.2019
και ώρα 12.30μμ από την Εκκλησία των
Δώδεκα
Αποστόλων,
Kentish
Lane,
Brookmans Park, Hatfield, Herts, AL9 6NG και
η ταφή στο Trent Park Cemetery, Cockfosters
Road, Barnet EN4 0DZ όπου θα γίνει και
η παρηγοριά.
Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται
εισφορές για το London’s Air Ambulance Charity
όπου φρόντιζαν τον Ντίνο μετά το δυστύχημα.
Θα υπάρχει ειδικό κουτί στην Εκκλησία.

He was an exceptional and kind hearted loving
man who touched the hearts of many. We will
miss his sense of humour, his infectious smile and
carefree spirit.
He was a loving husband, devoted father and
grandfather. He leaves behind his wife, daughter,
son, son-in-law, daughter-in-law, five grandchildren, and his siblings - two brothers and
a sister.
His funeral will be taking place on Wednesday
10 April at 12:30pm at The Twelve Apostles Greek
Orthodox Church, Kentish Lane, Brookmans
Park, AL9 6NG. Following the church service
Dinos will be laid to rest at Trent Park Cemetery,
Cockfosters Road, Barnet EN4 0DZ where the
wake will also be held.
The family kindly asks that instead of flowers
that donations be made to the London’s Air
Ambulance Charity who treated Dinos following
the accident. A donation box will be available at
the church.
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