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Μυστήριο που ίσως παραμείνει και 
για πάντα άλυτο είναι το αν ο καθ’ 
ομολογία κατά συρροή δολοφόνος 
είχε αρχίσει τη δράση του το 2016. 
Γρίφος, εξάλλου, θα παραμείνει και 
το πώς ενδεχομένως... 

Σελ 6

Πολλά τα ερωτήματα
«Δεν πρόκειται να ανεχτούμε άλλο 
ούτε την παχυδερμία, ούτε την ημε-
τεροκρατία τους, ούτε την αναξιο-
κρατία τους, ούτε τα σκάνδαλά 
τους, ούτε και τις διαπλοκές τους», 
είπε ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ... 

Σελ 6

«Ως εδώ και μη παρέκει»
«Σε κάθε περίπτωση, επιδιώ-
κουμε την ειρήνη και τη σταθερό-
τητα, διαφυλάσσοντας παράλ-
ληλα αποφασιστικά τα κυριαρχικά 
μας δικαιώματα", διεμήνυσε προς 
πάσα κατεύθυνση... 

Σελ 7

Αυστηρό μήνυμα ΥΠΑΜ

Απολογία της Metropolitan 
Police για τη σημαία

σελ 5

Τα πάνω - κάτω στη Βρετανία 
μετά τις δημοσκοπήσεις

ΑΥΣΤΗΡΗ, ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΟ ΠΡΟΣ ΝΤΑΝΚΑΝ (σελ 4)

Διπλωματική 
«μαχαιριά» 

κατά της Κύπρου

σελ 3

«ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ» ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ Η ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ  (σελ 5)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΛΕΧΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΟΠΟΥ ΤΕΘΗΚΕ ΤΟ ΘΕΜΑ (σελ 4)
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Π
ερισσότερα από 80 μέλη και αντιπρόσωποι 
των σωματείων και οργανώσεων της παροι-
κίας μας γέμισαν την αίθουσα τελετών της 

Ελληνικής Κυπριακής Αδελφότητας για να συμμετά-
σχουν στις εργασίες της Γενικής και Εκλογικής Συ-
νέλευσης της ΕΚΟ, που πραγματοποιείται κάθε δυο 
χρόνια, για να εκλέξουν τα 37 μέλη της Γραμματείας 
και τους 6 αξιωματούχους, δηλαδή τον Πρόεδρο, 3 
Αντιπροέδρους, το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία. 

Το Προεδρείο για τη διεξαγωγή των εργασιών της 
Γενικής Συνέλευσης και των Εκλογών, αποτελούνταν 
από τους Χριστόδουλο Στυλιανού (Πρόεδρο), Αλίκη 
Κουμέττου, Γιώργο Μιχαήλ, Μαρία Πασχάλη, Γιώργο 
Γιακουμή, Μαρία Κυριάκου με βοηθούς τους Βικτώ-
ρια Κούβαρος, Αλίκη Κουμέττου, Γιώργος Μιχαήλ, 
Μαρία Πασχάλη, Μαίρη Λευτέρη, Ανδρούλα Στυλια-
νού, Χρίστο Τιούτον και Ανδρέας Πάτσαλο. Ο Χρι-
στόδουλος  Στυλιανού, Επίτιμος Αντιπρόεδρος της 
Ομοσπονδίας, κάλεσε τον απερχόμενο Πρόεδρο της 
ΕΚΟ, Χρίστο Καραολή να δώσει τον απολογισμό 
των δραστηριοτήτων της Γραμματείας. 

Μιλώντας ο Χρίστος Καραολής ανάφερε ότι η  Κυ-
πριακή Ομοσπονδία συνεχίζει και αυξάνει τις επαφές 
μας με τα στελέχη της κυβέρνησης και της αντιπολί-
τευσης στη Βρετανία και τους βουλευτές και  βρίσκε-
ται σε τακτική επικοινωνία με την Κύπρο και την Κυ-
πριακή Ύπατή Αρμοστεία για να συντονίζει τις 
προσπάθειές της και να μεταφέρει τα σωστά μηνύ-
ματα. Παράλληλα με τις αυξημένες επαφές, η Ομο-
σπονδία και τα σωματεία της, οργανώνουν κατά δια-
στήματα πολλές και διαφορετικές εκδηλώσεις, όπως 
συγκεντρώσεις στη Βουλή των Κοινοτήτων και στην 
παροικία μας. Αποκορύφωμα των εκδηλώσεων είναι 
οι εκδηλώσεις Ιουλίου για την καταδίκη της παράνο-
μης εισβολής και κατοχής της Κύπρου, το λόμπυ 
στη βρετανική βουλή και οι ηλεκτρονικές εκστρατείες 
που με την βοήθεια της ομογένειας μας, στάλθηκαν 
χιλιάδες γράμματα σε 268 βρετανούς βουλευτές, οι 
οποίοι αποτελούν το 41% του συνόλου των βουλευ-
τών, με αποτέλεσμα να λάβουμε ενθαρρυντικές δη-
λώσεις από το Εργατικό Κόμμα, τους Φιλελεύθερους 

Δημοκράτες, τους Οικολόγους, το Σκωτικό Κόμμα 
και Συντηρητικούς βουλευτές, ζητώντας τον τερματι-
σμό της τουρκικής κατοχής, την αποχώρηση στρα-
τευμάτων, την κατάργηση των εγγυήσεων και επεμ-
βατικών δικαιωμάτων,  την επανένωση και την 
απελευθέρωση του νησιού μας. 

Η Ομοσπονδία και οι οργανώσεις, μέλη της, δεν 
περιορίστηκαν μόνο στην προβολή του κυπριακού 
προβλήματος, αλλά συνέχισαν την  οργάνωση πο-
λιτιστικών, εκπαιδευτικών και εθνικών  εκδηλώσεων. 
Οι εκπαιδευτικές οργανώσεις, οι σύνδεσμοι και τα 
παραρτήματα των πολιτικών κομμάτων της Κύπρου 
δραστηριοποιήθηκαν επίσης στις τακτικές επαφές 
με τους βουλευτές. 

Τόνισε ότι η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία, το 
αντιπροσωπευτικό όργανο της ομογένειας και όλα 
τα σωματεία της θα συνεχίσουν τις προσπάθειες 
τους για βοήθεια του Κυπριακού λαού. Η ΕΚΟ θα 
εργαστεί σκληρά για να βρίσκεται το κυπριακό στην 
επικαιρότητα των πολιτικών εξελίξεων στη βρετανική 
πρωτεύουσα, θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά  
και να υποστηρίζει τον εκλεγμένο Πρόεδρο της Δη-
μοκρατίας και θα συμπαρασταθεί στις προσπάθειες 
του για δίκαιη λύση του Κυπριακού που θα τερματίζει 
την τουρκική κατοχή και θα επανενώνει την Κύπρο 
και το λαό της. Η απάντηση μας είναι η ενότητα, η  
ομοψυχία και η συμμετοχή όλων μας στον κοινό 
αγώνα για την ελευθερία της Κύπρου. 

Είναι τραγικό το γεγονός, συνέχισε,  ότι ακόμα και 
σήμερα ο Τούρκος πρωθυπουργός Ταγίπ Ερτογάν , 
συνεχίζει να απειλεί και εκβιάζει την Κυπριακή Δη-
μοκρατία στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της 
και να προκαλεί με αλαζονία την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ευχαρίστησε τον παροικιακό και τον κυπριακό 
τύπο, το LGR, το Hellenic TV, το ΚΥΠΕ και το ΡΙΚ 
για την προβολή και κάλυψη των εκδηλώσεων της 
Ομοσπονδίας, η οποία ενισχύει σημαντικά το δια-
φωτιστικό και ενημερωτικό έργο της Ομοσπονδίας. 
Κλείνοντας, ο Πρόεδρος της ΕΚΟ ευχαρίστησε τα 
μέλη της Γραμματείας του Εκτελεστικού Συμβουλίου 
όπως και τους Προέδρους των σωματείων και ορ-

γανώσεων για τη βοήθεια και συμβολή τους, στο 
σημαντικό εθνικό, διαφωτιστικό, πολιτιστικό και κοι-
νωνικό της ΕΚΟ, το οποίο όπως τόνισε αναβαθμί-
στηκε πολύ, αναδεικνύοντας πως ενωμένοι, πετυ-
χαίνουμε πάντα περισσότερα. 

Ο Ταμίας της Ομοσπονδίας Νίνος Κουμέττου στη 
συνέχεια παρουσίασε και ανέλυσε την ταμειακή έκ-
θεση και ευχαρίστησε όλους, όσοι,  γενναιόδωρα 
στηρίζουν το πλούσιο έργο της ΕΚΟ.  Εξέφρασε ιδι-
αίτερες ευχαριστίες στο λογιστικό γραφείο Ανδρέας 
Κακουρής για τον έλεγχο του ταμείου που γίνεται 
δωρεάν. 

Ακολούθησαν ερωτήσεις πάνω στον Απολογισμό 
του Προέδρου και την Έκθεση του Ταμία και δόθηκαν 
οι διευκρινιστικές απαντήσεις από τον Πρόεδρο και 
τον Ταμία. 

Το Προεδρείο  μοίρασε τα ψηφοδέλτια στους 55 
παρόντες  εξουσιοδοτημένους αντιπρόσωπους των 
σωματείων. 

Από τους 36 υποψήφιους για τις 30 θέσεις της 
Γραμματείας εξελέγησαν οι ακόλουθοι: 

Αγαθού Μιχάλης, Ανδρονίκου Νίκος, Βούρος Τώ-
νης, Γεωργίου Ανδρέας, Γεωργίου Κώστας, Γιακουμή 
Μιχαήλ, Γιακουμή Παναγιώτης, Γρηγορίου Ανδρέας, 
Έλληνας Μιχάλης, Ζαχαριάδης Τάσος, Ηρακλέους 
Πανίκος, Θεοδούλου Γιώργος, Καραολή Μαρία, Κα-
ραολής Χρίστος, Κασιής Μιχάλης, Κούβαρος Γιαν-
νάκης, Κούβαρος Μένοικος, Κουμέττου Νίνος, Κων-
σταντινίδης Σούζυ, Μαύρος Βασίλης, Μιχαηλίδης 
Γιώργος, Νικολάου Ευούλλα, Νικολάου Νεόφυτος, 
Παλαζίδου Ελένη, Παπαευριπίδης Ανδρέας, Παυλί-
δης Σάββας, Σακκάς Κώστας, Χαραλάμπους Πά-
μπος, Χαρμαντά Κάτια και Χειμώνας Ανδρέας. 

Στις συνεδριάσεις της Γραμματείας θα συμμετέ-
χουν επίσης οι Μάριος Μηναίδης Πρόεδρος των Ελ-
ληνορθοδόξων Κοινοτήτων, Χρίστος Τιούτον Πρό-
εδρος της ΝΕΠΟΜΑΚ, Κωνσταντίνος Αλεξάνδρου 
Πρόεδρος της ΝΕΠΟΜΑΚ Η.Β και αντιπρόεδρος Αν-
δρέας Σαββίδης, όπως και τα ακόλουθα έξι μέλη 
που έθεσαν υποψηφιότητα μέσω της του καταλόγου 
της Νεολαίας όπως προβλέπει το καταστατικό, και 
εξελέγησαν ομόφωνα από την ολομέλεια: Ιωάννου 
Χρύσω, Κουμέττου Γιάννης, Λαμπριανού Χρυσάνθη, 
Πίππας Χριστίνα, Χαπέσιης Στέφανος και Χατζηφι-
λίππου Σάββας. 

Στη συζήτηση που ακολούθησε τον απολογισμό 
του Προέδρου της Ομοσπονδίας, τα μέλη αναφέρ-
θηκαν,  στo πολύ μεθοδικό και προγραμματισμένο 
έργο της Εθνικής Ομοσπονδίας, την άμεση αντί-
δραση της και ανασκευή της τουρκικής παραπλη-
ροφόρησης και προπαγάνδας που γίνεται στα πα-
νεπιστήμια ‘όπως και στην διαφήμιση των 
κατεχόμενων περιουσιών των προσφύγων για προ-
σέλκυση τουριστών. Τόνισαν την περαιτέρω συνερ-
γασία  με τις ελληνορθόδοξες κοινότητες κυρίως 
εκτός Λονδίνου για να στέλνονται τα μηνύματα στους 
βουλευτές από τους ίδιους τους ψηφοφόρους τους. 
Έγινε ιδιαίτερη αναφορά στο εξαίρετο διαφωτιστικό 
έργο που γίνεται στις κοινότητες Birmingham και 
Margate 

Πολλά μέλη αναφέρθηκαν στο πλούσιο πολιτιστικό 
και κοινοτικό έργο όπως και στις πολλές δραστηριό-
τητες και πολιτικές επαφές του αεικίνητου Ύπατου 
Αρμοστή Ευριπίδη Ευρυβιάδη για να βρίσκεται το 
Κυπριακό στην πολιτική επικαιρότητα της Βρετανίας. 

Άλλα μέλη αναφέρθηκαν στην έξοδο του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τόνι-
σαν ότι θα επηρεάσει οικονομικά τις επιχειρήσεις 
στην παροικία μας όπως και την Κύπρο και οι επι-
πτώσεις του θα γίνουν αισθητές σε πολλούς τομείς. 
Πρέπει να έχουν όλα αυτά υπόψη τους στις εκλογές 

της 23ης Μαΐου. 
Τόνισαν ότι πρέπει να ενταθούν οι επαφές και οι 

πιέσεις στο πολιτικό κατεστημένο του βρετανικού 
Υπουργείου Εξωτερικών για να πάρει πιο ξεκάθαρη 
θέση τόσο για την επανέναρξη των συνομιλιών, όσο 
και την εισβολή της Τουρκίας στην Αποκλειστική Οι-
κονομική Ζώνη της Κύπρου. 

Ο Ν. Κουμέττου ανέφερε ότι η Αδελφότητα από 
τον επόμενο Νοέμβριο, θα οργανώνει το ετήσιο Δεί-
πνο της Ανεξαρτησίας για την ενημέρωση βουλευτών 
και στελεχών της Κυβέρνησης και αντιπολίτευσης 
πάνω στο κυπριακό, με ομιλητή τον Υπουργό Εξω-
τερικών. 

Ο Γραμματέας Ανδρέας Καραολής, κάλεσε τα μέλη 
να κρατήσουν την Τρίτη 16 Ιουλίου για το Λόμπυ 
στην βουλή στο Grand Committee Room στις 7.15μμ  
και τη δεξίωση στο Jubilee room με κύριο ομιλητή 
τον Υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Χριστοδουλίδη. Τα 
μέλη ανάφεραν ότι στην επιστολή προς τον βουλευτή 
της περιφέρειας τους θα αναφέρουν ότι αναμένουν 
να τον δουν στο Lobby στις 16 Ιουλίου. 

Ο Πρόεδρος της ΠΟΜΑΚ ενημέρωσε τη Γενική 
Συνέλευση ότι θα λάβει μέρος στο Συνέδριο της 
ΠΣΕΚΑ στις 4-6 Ιουνίου μαζί με τον Πρόεδρο της 
ΝΕΠΟΜΑΚ όπου θα συναντήσουν βουλευτές, γε-
ρουσιαστές και παράγοντες του Λευκού Οίκου. Θα 
ενημερώσουν το Συνέδριο της ΠΣΕΚΑ για τις δρα-
στηριότητες της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας. 

Το Παγκόσμιο Συνέδριο Αποδήμων, συνέχισε, θα 
αρχίσει τις εργασίες του στις 27 Αυγούστου. Βρίσκεται 
σε επαφή με τον Προεδρικό Επίτροπο Αποδήμων 
και Προέδρους άλλων Ομοσπονδιών για τον καταρ-
τισμό του προγράμματος. Θα συζητηθούν προβλή-
ματα αποδήμων, θα γίνει ενημέρωση από τον Πρό-
εδρο της Δημοκρατίας και Υπουργών, και περαιτέρω 
συζήτηση για τη καλύτερη δυνατή ενημέρωση και 
προβολή του κυπριακού στους βουλευτές και τα κέ-
ντρα αποφάσεων της Βρετανίας. 

Στη συνέχεια η Γενική Εκλογική Συνέλευση εξέλεξε 
τους αξιωματούχους της Ομοσπονδίας από τα 30 
εκλεγέντα μέλη της Γραμματείας ως ακολούθως: 

Πρόεδρος: Χρίστος Καραολής ομόφωνα 
Αντιπρόεδροι: Μιχάλης Έλληνας, Ανδρέας Πα-

παευριπίδης και Πάμπος Χαραλάμπους ομό-
φωνα  

Γενικός Γραμματέας: Μιχάλης Κασιής ομόφωνα 
και Ταμίας: Νίνος Κουμέττου ομόφωνα. 

Η Γραμματεία στην πρώτη της συνεδρίαση,  θα 
εκλέξει 5 από τα μέλη της που μαζί με τους 6 αξιω-
ματούχους, τον Πρόεδρο των Ελληνορθοδόξων Κοι-
νοτήτων Μάριο Μηναΐδη και τον Πρόεδρο της ΝΕ-
ΠΟΜΑΚ Χρίστο Τιούτον θα αποτελέσουν το 
Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΕΚΟ για τα έτη 2019-
2021. 

Η Ολομέλεια αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει 
τις αιτήσεις για Εταιρικά μέλη των Κυπριακών φοι-
τητικών ενώσεων των πανεπιστήμιων του Lancaster 
και Newcastle. 

Ο πρόεδρος ευχαρίστησε τη Συνέλευση για την 
επανεκλογή του, συνεχάρη όλα τα μέλη που εξελέ-
γησαν και όσους υπόβαλαν υποψηφιότητα και δεν 
εξελέγησαν και τόνισε ότι υπάρχει πεδίο δράσης για 
όλους γιατί δυστυχώς η τουρκική κατοχή συνεχίζεται 
και η υποστήριξη των φίλων μας παραμένει στα λό-
για. 

Ο αγώνας της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας 
και της ομογένειας του ΗΒ  για μια ελεύθερη και ενω-
μένη Κύπρο, χωρίς τουρκικό στρατό και εγγυήσεις 
συνεχίζεται.

Με ομογνωμία και αποφασιστικότητα στον αγώνα για την Κύπρο
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΟΖ
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Τα πάνω-κάτω φέρνουν οι δημοσκοπήσεις
ΕΝΤΟΝΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΓΙΑ ΤΟ BREXIT ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΣΥΡΜΟ ΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΩΝ

Οι περισσότεροι ψηφοφόροι σκοπεύουν να στη-
ρίξουν το κόμμα Brexit του Νάιτζελ Φάρατζ στις επι-
κείμενες ευρω-εκλογές που θα διεξαχθούν στο Ηνω-
μένο Βασίλειο στις 23 Μαΐου, αντί το Εργατικό Κόμμα 
και τους Τόρις, σύμφωνα με την εφημερίδα «Ob-
server». Πρωτοσέλιδο θέμα στην εφημερίδα ήταν 
τα αποτελέσματα δημοσκόπησης της εταιρείας Opin-
ium σύμφωνα με τα οποία το 34% των ανθρώπων 
που θα πάνε στις κάλπες σε λιγότερο από δέκα 
ημέρες, σκέφτονται να ψηφίσουν για το Brexit Party, 
το 21% σχεδιάζει να υποστηρίξει τους Εργατικούς 
και το 11% να επιλέξει τους Συντηρητικούς. 

Επίσης, στη Sunday Telegraph, πρωτοσέλιδο 
θέμα ήταν η δημοσκόπηση της εταιρείας ComRes 
αυτή τη φορά. Και σε αυτή τη δημοσκόπηση το αντι-
ευρωπαϊκό κόμμα του κ. Φάρατζ είναι στην πρωτο-
πορία, αν και το επίκεντρο της έρευνας δεν είναι οι 
ευρωεκλογές αλλά οι γενικές εκλογές. Η δημοσκό-
πηση καταδεικνύει ότι το κόμμα Brexit θα έπληττε 
σημαντικά τους Συντηρητικούς αν προκηρύσσονταν 
βουλευτικές εκλογές, κερδίζοντας 49 έδρες. Οι Τόρις, 
προσθέτει η δημοσκόπηση, θα έχαναν 46 έδρες, 
ενώ οι Εργατικοί θα ήταν το μεγαλύτερο κόμμα στο 
κοινοβούλιο με μια διαφορά 137 εδρών.  

Βύρων Καρύδης

Πρωτιά στη Βουλή για Labour 
σε περίπτωση Γεν. Εκλογών;

Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

Η πρωθυπουργός Τερέζα Μέι ενημέρωσε τον 
ηγέτη των Εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν, στη συνά-
ντηση που είχαν χθες Τετάρτη, ότι σκοπεύει να προ-
καλέσει άλλη μια ψηφοφορία στη Βουλή των Κοινο-
τήτων ζητώντας από τους βουλευτές να εγκρίνουν 
τη Συμφωνία Αποχώρησης από την ΕE. 

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Sky News η 
ψηφοφορία θα γίνει την πρώτη βδομάδα Ιουνίου. Η 
Μέι έχει ηττηθεί και στις τρεις προηγούμενες προ-
σπάθειές της να περάσει τη συμφωνία για το Brexit 
από το κοινοβούλιο.  

«Αφυπνίζεται η τέταρτη ψηφοφορία» εί-
ναι ο χαρακτηριστικός τίτλος στον ιστότοπο 
της Huffpost UK (15/05) «D - Day τον Ιού-
νιο για την Τερέζα Μέι», γράφει η Sun.  

Για τους Times η ψηφοφορία στις αρχές 
Ιουνίου «θα είναι η στιγμή της αλήθειας για 
την πρωθυπουργό και για τη συμφωνία 
Brexit» .      

Η Telegraph επισημαίνει ότι η κ. Μέι 
προσπάθησε να καθυστερήσει την παραί-
τησή της για σχεδόν τρεις μήνες, λέγοντας 
στους υπουργούς της ότι μπορεί να περά-
σει μια συμφωνία Brexit από το κοινοβού-
λιο, αν της επιτραπεί να παραμείνει στη 
Ντάουνινγκ Στριτ μέχρι τα τέλη Ιουλίου. 

Η ανακοίνωση για την ψηφοφορία ήταν έκπληξη 
για μερικούς. Ο ιστότοπος του Politico υπογραμμίζει 
ότι, χωρίς να έχει συμφωνηθεί τίποτα στις συνομιλίες 
με το Εργατικό Κόμμα και με τις μεγάλες «φατρίες»  
στα δύο βασικά κόμματα να αντιτίθενται σθεναρά 
στη συμφωνία Brexit, πα-
ραμένει ασαφές πώς η κ 
Μέι ελπίζει να κερδίσει μια 
πλειοψηφία στη Βουλή των 
Κοινοτήτων. 

Ο ιστότοπος LabourList πιστεύει ότι είναι απίθανο 
να υπάρξει θετική έκβαση για την Τερέζα Μέι εφόσον 
η πρωθυπουργός βασίζεται στη ψήφο των βουλευ-
τών του Συντηρητικού και του Εργατικού κόμματος 
στη Βουλή των Κοινοτήτων.  

Η Sun αναφέρει ότι η κ Μέι δέ-
χθηκε έντονες πιέσεις από τα 
«απογοητευμένα μέλη» του 
υπουργικού συμβουλίου να φέρει 
προς ψήφιση τη συμφωνία. 

Η ιστοσελίδα Politics Home 
σημειώνει ότι η Μέι θα ελπίζει ότι η απόφασή για τη 
νέα ψηφοφορία στο κοινοβούλιο θα είναι αρκετή για 
να ικανοποιήσει τους βουλευτές του κυβερνώντος 
κόμματος που έχουν την απαίτηση να καθορίσει ένα 
χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή της από την 
Ντάουνινγκ Στριτ.  

Ο Guardian αναφέρει ότι η κ. Μέι ελπίζει ότι η 
ψηφοφορία  θα βοηθήσει να αποφευχθεί η έκκληση 
για ψήφο μη εμπιστοσύνης άμεσα από τους βου-
λευτές του Συντηρητικού κόμματος που είναι εκτός 
κυβέρνησης.   

Πιέσεις για διακοπή των συνομιλιών 
με τον Κόρμπιν  

Ο σκιώδης υπουργός αρμόδιος για το Brexit σερ 
Κέιρ Στάρμερ επισημαίνει στον Guardian (13/05)  
ότι έως και 150 βουλευτές του Εργατικού κόμματος 
θα απορρίψουν οποιαδήποτε συμφωνία διαζυγίου 
με την ΕΕ εάν η κυβέρνηση δεν δεσμευθεί ότι θα 
προχωρήσει σε δεύτερο δημοψήφισμα. 

Οι Times γράφουν ότι η Μέι δέχεται πιέσεις από 
μέλη του υπουργικού να τερματίσει τις διαπραγμα-
τεύσεις με τον Κόρμπιν. Υπουργοί υποστηρίζουν ότι 
όσοι ήταν υπέρ του διαλόγου με την αξιωματική 
αντιπολίτευση για τη συμφωνία εξόδου από την ΕΕ, 
τώρα, έχουν χάσει την αξιοπιστία τους.

Ξανά στη Βουλή των Κοινοτήτων η συμφωνία της Μέι !

Η κυβέρνηση της πρωθυπουργού Τερέζα Μέι, 
σχεδιάζει να καταθέσει, την πρώτη εβδομάδα του 
Ιουνίου, στη Βουλή των Κοινοτήτων σχέδιο νόμου 
το οποίο θα μετατρέπει τη Συμφωνία Αποχώρησης 
του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή 
Ενωση σε νόμο του Κράτους, επιβεβαίωσαν οι υπη-
ρεσίες της, την Τρίτη το βράδυ. 

«Η πρωθυπουργός (Μέι) συναντήθηκε με τον αρ-
χηγό της αντιπολίτευσης στη Βουλή των Κοινοτήτων 
(Τζέρεμι Κόρμπιν) για να καταστήσει σαφή την απο-
φασιστικότητά μας να ολοκληρώσουμε τις συνομιλίες 
και να εφαρμόσουμε την απόφαση του δημοψηφί-
σματος για την αποχώρηση από την ΕΕ», ανέφερε 
εκπρόσωπός της.  

Νέα συνάντηση Μέι–Κόρμπιν  
«Συνεπώς, θα καταθέσουμε το νομοσχέδιο για τη 

Συμφωνία Αποχώρησης την εβδομάδα που ξεκινά 
την 3η Ιουνίου. Είναι επιτακτική ανάγκη να το κά-
νουμε τότε προκειμένου το ΗΒ να αποχωρήσει από 
την ΕΕ πριν τη θερινή διακοπή» των εργασιών της 
Βουλής των Κοινοτήτων, πρόσθεσε. 

«Οι συνομιλίες (…) μεταξύ της πρωθυπουργού 
και του αρχηγού της αντιπολίτευσης ήταν χρήσιμες 
και εποικοδομητικές», συμπλήρωσε. Θα υπάρξει 
νέα, επίσημη συνάντηση Μέι-Κόρμπιν σήμερα, κατά 
την ίδια πηγή. 

Η Συμφωνία Αποχώρησης που διαπραγματεύ-
θηκε η κυβέρνηση της Μέι με την ΕΕ έχει απορριφθεί 
τρεις φορές από τη Βουλή των Κοινοτήτων. Η ημε-
ρομηνία που προβλεπόταν να γίνει αρχικά το Brexit, 
η 29η Μαρτίου, ήλθε και παρήλθε, ελλείψει κοινο-
βουλευτικής έγκρισης. 

Στην περίπτωση που τα μέλη της Βουλής των 
Κοινοτήτων εγκρίνουν το σχέδιο νόμου που εννοεί 
να καταθέσει η κυβέρνηση τον Ιούνιο, δεν θα χρει-
αστεί άλλη ψηφοφορία για τη συμφωνία.  

«Να συνεχιστούν οι συνομιλίες 
με τους Εργατικούς»  

Η Μέι προέδρευσε σε τρίωρη συνεδρίαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου την Τρίτη με αντικείμενο 
την προσπάθεια άρσης του πολιτικού αδιεξόδου. 
Σύμφωνα με τη Ντάουνινγκ Στριτ, οι υπουργοί «συμ-
φώνησαν να συνεχιστούν οι συνομιλίες με τους Ερ-
γατικούς» για να διαπιστωθεί τι είναι «εφικτό». 

Κατά τις υπηρεσίες της πρωθυπουργού, το 
υπουργικό συμβούλιο εξέτασε τους συμβιβασμούς 

που θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση για να εξα-
σφαλίσει τη στήριξη των Εργατικών. Συμφώνησε 
επίσης ότι είναι ζωτικής σημασίας το σχέδιο νόμου 
για τη Συμφωνία Αποχώρησης να εγκριθεί από το 
κοινοβούλιο πριν τη θερινή διακοπή της λειτουργίας 
του. Ωστόσο, ο Τζον Μακντόνελ, σκιώδης υπουργός 
Οικονομικών των Εργατικών, τόνισε πως δεν 
υπήρξε ουδεμία «ουσιώδης μεταβολή» των θέσεων 
της κυβέρνησης στις συνομιλίες.  

Ανοικτή επιστολή στην πρωθυπουργό  
«Δεν βρισκόμαστε κοντά σε αυτό που θέλουμε», 

σημείωσε ο Μακντόνελ, στενός συνεργάτης του Κόρ-
μπιν, που εκφράστηκε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης 
που οργάνωσε η αμερικανική οικονομική εφημερίδα 
«The Wall Street Journal» στο Λονδίνο. 

Δεκατέσσερις ευρωσκεπτικιστές βουλευτές των 
Συντηρητικών προειδοποίησαν τη Μέι χθες να μην 
κλείσει συμφωνία με τους Εργατικούς, απορρίπτο-
ντας κάθε ενδεχόμενο η Βρετανία να παραμείνει 
στην Τελωνειακή Ένωση, με ανοικτή επιστολή τους 
προς την πρωθυπουργό που δημοσιεύθηκε στην 
εφημερίδα «The Times». 

Οι βουλευτές, ανάμεσά τους ο Γκρέιαμ Μπρέιντι, 
επικεφαλής της αποκαλούμενης Επιτροπής 1922 
των Τόρις, προειδοποίησαν ότι εάν η Μέι κλείσει 
συμφωνία με την αντιπολίτευση, θα υπάρξει «διά-
σπαση του κόμματος». 

Κανένας ηγέτης του Συντηρητικού Κόμματος δεν 
μπορεί να «δεσμεύσει» τον ή την διάδοχό του και 
άρα η όποια συμφωνία θα είναι «στην καλύτερη πε-
ρίπτωση προσωρινή, αν όχι οφθαλμαπάτη», διεμή-
νυσαν.
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Τη δυνατότητα στους Κύ-
πριους του Ηνωμένου Βα-
σιλείου να στείλουν εύκολα 
και γρήγορα ηλεκτρονική 
επιστολή προς τον βου-
λευτή της περιφέρειάς τους 
ζητώντας την καταδίκη της 
νέας τουρκικής εισβολής 
στην κυπριακή ΑΟΖ, προ-
σφέρει η Εθνική Κυπριακή 
Ομοσπονδία ΗΒ στο πλαί-
σιο της γνωστής εκστρα-
τείας #HandsOffCyprus. 

Οι ομογενείς, αλλά και 
πολίτες χωρών όπως η Ελ-
λάδα, η Αίγυπτος, ο Λίβανος 
και το Ισραήλ, που ανησυ-
χούν για τη νέα, παράνομη 
τουρκική δραστηριότητα 
στην Ανατολική Μεσόγειο, 
μπορούν πλέον να στέλ-
νουν επιστολή (συμπληρώ-
νοντας μόνο τα στοιχεία 
τους), με βάση ένα προσυ-
ντεταγμένο email στην ιστο-
σελίδα της Ομοσπονδίας: 
www.cypriotfederation.org.
uk/MP.  

Όποιος επιθυμεί μπορεί 
να κάνει αλλαγές στο email. 
Η διαδικασία διαρκεί λιγό-
τερο από λεπτό. 

Το email τονίζει την ανά-
γκη τερματισμού της τουρ-
κικής κατοχής, αποχώρη-
σης της Τουρκίας από την 
κυπριακή ΑΟΖ και καταδί-
κης των ενεργειών της. Ση-
μειώνεται επίσης ότι η 
Τουρκία δεν μπορεί να έχει 
ρόλο στο μέλλον μιας επα-
νενωμένης Κύπρου. 

Οι βουλευτές καλούνται 
να επικοινωνήσουν για όλα 
αυτά με τον Υπουργό των 
Εξωτερικών της Βρετανίας.

Διπλωματική «μαχαιριά» κατά της Κύπρου
Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΓΛΟΚΥΠΡΙΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Π. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΚΑΤΕΔΕΙΞΕ ΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ...

Τις πραγματικές της προθέσεις σε σχέση με τη νέα 
τουρκική εισβολή στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, έδειξε η κυβέρνηση των Συ-
ντηρητικών με αφορμή ερώτηση του Αγγλοκύπριου Βου-
λευτή, Πάμπου Χαραλάμπους στη Βουλή των Κοινοτήτων. 
Συγκεκριμένα, ο βουλευτής των Εργατικών στην περιοχή 
του Enfield, κάλεσε τους υπουργούς του Foreign Office 
να καταδικάσουν την ενέργεια της Τουρκίας να ξεκινήσει 
γεωτρήσεις στα χωρικά ύδατα της Κύπρου και να καλέ-
σουν την Άγκυρα να αποσύρει αμέσως τα σκάφη της από 
την κυπριακή ΑΟΖ. Ο κ. Χαραλάμπους σημείωσε στην 
ερώτησή του ότι η τουρκική απόφαση «όχι μόνο διακιν-

δυνεύει τις πιθανότητες επιτυχούς επανέναρξης των ειρηνευτικών συνομιλιών, 
αλλά δημιουργεί επίσης κίνδυνο επιστροφής σε ανοιχτή σύρραξη». 

Αναλαμβάνοντας να απαντήσει ο σερ Άλαν είπε: «Χθες συναντήθηκα με τον Τούρκο 
πρέσβη και είχα πολύ εποικοδομητικές συνομιλίες μαζί του. Η θέση του Ηνωμένου 
Βασιλείου είναι ότι, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο 
της Θάλασσας, οι διερευνητικές γεωτρήσεις δεν πρέπει να διεξάγονται σε οποι-
αδήποτε περιοχή στην οποία η κυριαρχία είναι υπό αμφισβήτηση». Μία δήλωση 
που άνοιξε τον Ασκό του Αιόλου, πυροδοτώντας την έντονη αντίδραση ολόκληρης της 
ομογένειας, αλλά και της πολιτικής ηγεσίας στην Κύπρο (ρεπορτάζ σελ 5). 

Στο πλαίσιο της ίδιας συζήτησης στη Βουλή των Κοινοτήτων, ο σερ Άλαν ρωτήθηκε 
από τη φιλοκύπρια βουλευτή των Συντηρητικών Τερέζα Βίλιερς, η οποία είχε μάλιστα το-
ποθετηθεί ξεκάθαρα υπέρ της Κύπρου τις προηγούμενες μέρες, κατά πόσο συμφωνεί 
με την άποψή της ότι «θα ήταν αδύνατο να επαναρχίσουν οι συνομιλίες μεταξύ 
των δύο πλευρών με στόχο τη συμφιλίωση και μια λύση εφόσον αυτή η 
τουρκική εισβολή στην ΑΟΖ της Κύπρου συνεχίζεται». Ο Βρετανός υπουρ-
γός Ευρώπης απάντησε ότι προφανώς η βρετανική κυβέρνηση θα ήθελε να 
δει τις όποιες εντάσεις να αποκλιμακώνονται και εποικοδομητικές συνομιλίες να 
επαναρχίζουν. Συμπλήρωσε ότι η Βρετανία πράττει τα μέγιστα ως εγγυήτρια δύ-
ναμη να παίξει το ρόλο της σε αυτό και εξέφρασε την ελπίδα «όλοι οι συμμετέχοντες 
σε αυτό το θέμα να μπορέσουν να έρθουν μαζί και για ακόμα μία φορά να μιλήσουν 
σοβαρά για το πώς κάποιου είδους λύση μπορεί να επιτευχθεί». 

Το αρχικό ερώτημα που είχε τεθεί προς το Foreign Office από τον Πάμπο Χαραλά-
μπους αφορούσε τα διπλωματικά βήματα που έχουν αναληφθεί για να βοηθηθεί η 
επιδίωξη μίας επίλυσης της διαίρεσης της Κύπρου. Ο σερ Άλαν απαντώντας ανα-
φέρθηκε στην «παραγωγική» συνάντηση του ιδίου με την Τζέιν Χολ Λουτ στις 8 Ια-
νουαρίου, στις τακτικές επαφές συμβούλων του μαζί της, καθώς και στις συναντήσεις 
των ηγετών και των υπουργών Εξωτερικών Ηνωμένου Βασιλείου και Κύπρου τον 
Μάρτιο. Καλωσόρισε επίσης τη συνάντηση των ηγετών των δύο κοινοτήτων στην 
Κύπρο στα τέλη Φεβρουαρίου. Απαντώντας, εξάλλου, σε άλλη ερώτηση, ο Βρετα-
νός υπουργός Ευρώπης επανέλαβε ότι «το Ηνωμένο Βασίλειο είναι διατεθειμένο 

να αποχωριστεί κάποιο από το έδαφος των κυρίαρχων 
περιοχών βάσεων» σε περίπτωση συμφωνίας λύσης του 
Κυπριακού. Δε διευκρίνισε, ωστόσο, όπως ρωτήθηκε, κατά 
πόσο η ακριβής έκταση αυτού του εδάφους έχει συμφω-
νηθεί.  

Η πρωτοβουλία της Τερέζα Βίλιερς   
Στα θετικά των ημερών πάντως σε σχέση με τη στάση 

της κυβέρνησης των Συντηρητικών, η οποία μάλιστα έκανε 
τα πράγματα με την επίσημη ανακοίνωση του Foreign Of-
fice (ρεπορτάζ σελ 5), ήταν η προ ημερών ξεκάθαρη το-
ποθέτηση της φιλοκύπριας βουλευτού του κυβερνώντος 
κόμματος Τερέζα Βίλιερς, η οποία είχε χαρακτηρίσει «άνομη και απαράδεκτη» την 
τουρκική εισβολή στην ΑΟΖ, μιλώντας στη Βουλή των Κοινοτήτων την περασμένη 
Πέμπτη. Εγείροντας το ζήτημα κατόπιν ενημέρωσης από Ελληνοκύπριους ψηφοφόρους 
της περιφέρειάς της και μέλη του κόμματος, η φιλοκύπρια βουλευτής πρόσθεσε ότι προ-
ξενεί «σοκ» το γεγονός ότι μια τέτοια ενέργεια πραγματοποιείται από χώρα σύμμαχο της 
Βρετανίας στο ΝΑΤΟ. 

«Αυτή η Βουλή πρέπει να έχει την ευκαιρία να καταδικάσει αυτές τις ενέργειες», συ-
μπλήρωσε η κα Βίλιερς. Απαντώντας, η αρχηγός της Βουλής των Κοινοτήτων Άντρια 
Λέντσομ, που έχει την ευθύνη για την κυβερνητική ατζέντα στο κοινοβούλιο, είπε ότι 
πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό θέμα και προέτρεψε την κα Βίλιερς να το εγείρει στην 
επόμενη συνεδρία με ερωτήσεις επί θεμάτων εξωτερικής πολιτικής προς τον υπουργό 
Εξωτερικών, στις 14 του τρέχοντος μήνα. Η κα Λέντσομ επαίνεσε την κα Βίλιερς για την 
επισήμανση στη Βουλή «ενός τόσο σημαντικού ζητήματος». 

Επιπλέον, η κα Βίλιερς και ο συνάδελφός της Συντηρητικός βουλευτής στην περιοχή 
του Μπάρνετ του βορείου Λονδίνου Μάθιου Όφορντ απηύθυναν επιστολή προς τον 
υπουργό Εξωτερικών Τζέρεμι Χαντ, προτρέποντάς τον να καταδικάσει την τουρκική 
παραβίαση της κυπριακής ΑΟΖ. 

Εν τω μεταξύ, επιστολή προς τον ίδιο υπουργό, ζητώντας παρέμβαση της 
βρετανικής κυβέρνησης ώστε να σταματήσει η παράνομη τουρκική δραστη-

ριότητα στην κυπριακή ΑΟΖ, είχαν απευθύνει ενωρίτερα, 11 Κύπριοι πρό-
σφυγες, που ζουν πλέον στη Βρετανία, οι οποίοι είχαν χαρακτηρίσει άνομη 
και απαράδεκτη, τονίζοντας ότι πρόκειται για νέα εισβολή στη μητρογονική 
πατρίδα τους. Την επιστολή υπογράφουν οι Δώρος Παρτασίδης, Αντώνης 
Σαββίδης, Ανδρέας Ταμπουρίδης, Λεωνίδας Λεωνίδου, Γιώργος Πίππας, 
Τάσος Πογιατζής, Σεραφείμ Διάκου, Στέλλα Δινένη, Γιάννης Κούβαρος, 
Σπύρος Νεοφύτου και Σπύρος Παπαχαραλάμπους. Η επιστολή έχει κοι-
νοποιηθεί στους εξής βουλευτές του κυβερνώντος Συντηρητικού Κόμμα-
τος: Τερέζα Βίλιερς, Μάθιου Όφορντ, Μάικ Φρηρ, σερ Ρότζερ Γκέιλ, 
Μπομπ Μπλάκμαν, σερ Γκρέιαμ Μπρέιντι, Κρεγκ ΜακΚίνλεϊ, Μάρτιν Βί-
κερς, Σέριλ Μάρεϊ, σερ Ντέιβιντ Άμες και Χέλεν Γουάτλεϊ. 

Γιώργος Μιχαήλ

ΕΚΟ προς Ντάνκαν: «Σας προτρέπουμε να αναθεωρήσετε γρήγορα»
«Πολιτικά και νομικά απαράδεκτη» χαρακτηρίζει τη δήλωση του σερ Άλαν Ντάνκαν 

περί κυριαρχίας «υπό αμφισβήτηση» στην κυπριακή ΑΟΖ ο πρόεδρος της Εθνικής 
Κυπριακής Ομοσπονδίας Ηνωμένου Βασιλείου Χρίστος Καραολής με ανοιχτή επιστολή 
του προς τον ίδιο τον σερ Άλαν Ντάνκαν. 

Ο κ. Καραολής υπενθυμίζει ότι στο πρόσφατο παρελθόν ο σερ Άλαν είχε δηλώσει 
όχι μόνο ότι η βρετανική κυβέρνηση αναγνωρίζει το δικαίωμα της Κυπριακής Δημο-
κρατίας να αξιοποιεί τους φυσικούς πόρους στην ΑΟΖ της, αλλά και ότι θέλει να δει τις 
γεωτρήσεις να προχωρούν. Επισημαίνει επιπλέον τη δήλωση εκπροσώπου της βρε-
τανικής Υπάτης Αρμοστείας στη Λευκωσία ότι η Βρετανία συμφωνεί με τις αυστηρές 
προειδοποιήσεις της Φεντερίκα Μογκερίνι προς την Τουρκία. Κατά συνέπεια, συνεχίζει 
ο κ. Καραολής, η νεότερη δήλωση πέρα του ότι είναι πολιτικά και νομικά απαράδεκτη, 
έχει αφήσει την κυπριακή κοινότητα του Ηνωμένου Βασιλείου «βαθιά απογοητευμένη», 
καθώς εκ πρώτης όψεως φαίνεται «να σηματοδοτεί μετατόπιση της πολιτικής» της 
βρετανικής κυβέρνησης επί του θέματος. 

Ο κ. Καραολής ξεκαθαρίζει ότι με βάση τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το 
Δίκαιο της Θάλασσας η κυπριακή ΑΟΖ δεν τελεί υπό καμία αμφισβήτηση. Σημειώνει 
ότι η Τουρκία επιχειρεί να κάνει γεωτρήσεις σε περιοχή της ΑΟΖ της Κύπρου που έχει 
ήδη οριοθετηθεί με την Αίγυπτο με την αποδοχή των Ηνωμένων Εθνών. Τονίζει επίσης 
την άρνηση της Τουρκίας να αποδεχθεί την κυπριακή πρόκληση για οριοθέτηση των 
ΑΟΖ των δύο χωρών, επιλέγοντας να δράσει μονομερώς και παρανόμως. 

Ζητά λοιπόν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας εκ μέρους της παροικίας από τον Βρετανό 
υπουργό Ευρώπης να ξεκαθαρίσει ποιες περιοχές της κυπριακής ΑΟΖ θεωρεί αμφι-
σβητούμενες, όπως άφησε να εννοηθεί, και από ποιον, καθώς και να διευκρινίσει κατά 
πόσο θεωρεί ότι η Κύπρος δε θα πρέπει να αξιοποιήσει το κυριαρχικό της δικαίωμα 
για εκμετάλλευση των φυσικών της πόρων εφόσον η Τουρκία επιλέξει να αμφισβητήσει 
μέρος της κυπριακής ΑΟΖ. Καλεί επιπλέον τη βρετανική κυβέρνηση να καλέσει δημο-
σίως και κατ’ ιδίαν την Τουρκία να αποχωρήσει από την κυπριακή ΑΟΖ, σημειώνοντας 
ότι αυτό το έχουν ήδη κάνει το Εργατικό Κόμμα, το Εθνικό Κόμμα Σκωτίας, οι Συντηρη-
τικοί βουλευτές σερ Ρότζερ Γκέιλ, Τερέζα Βίλιερς, Μάθιου Όφορντ, Τζούλιαν Νάιτ και οι 
Εργατικοί Πάμπος Χαραλάμπους και Κάθριν Γουέστ. 

Προσθέτει ότι η Κύπρος παραμένει σταθερός σύμμαχος του ΗΒ τόσο στην Κοινο-
πολιτεία όσο και στην ΕΕ, ιδίως στις διαπραγματεύσεις για το Brexit. Αναφέρει επίσης 
ότι η ανάπτυξη του ενεργειακού προγράμματος της Κύπρου είναι προς το εθνικό 
όφελος και του ΗΒ, συμβάλλοντας στη μελλοντική ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. 
«Αντιθέτως, η Τουρκία υπονομεύει ενεργά το δυτικό σύστημα ασφαλείας και έχει απο-
δειχθεί ασταθής και απρόβλεπτος σύμμαχος στο ΝΑΤΟ», σημειώνει ο κ. Καραολής. 

Η επιστολή κλείνει επαναλαμβάνοντας ότι είναι απογοητευτικό και ανησυχητικό ότι η 
βρετανική κυβέρνηση δεν υπερασπίζεται ξεκάθαρα την Κυπριακή Δημοκρατία. «Εκ 
μέρους της βρετανοκυπριακής κοινότητας σας προτρέπουμε να αναθεωρήσετε γρή-
γορα», καταλήγει η επιστολή του προέδρου της ΕΚΟ προς τον σερ Άλαν Ντάνκαν.

Έφτασε 
η ώρα να 

αναλάβουμε  
δράση 

όλοι μας
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«Άναψε φωτιές» στη Λευκωσία ο Άλαν Ντάνκαν

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου παραδέχθηκε το λάθος της και απολογήθηκε για την τοποθέτηση σημαίας του 
ψευδοκράτους σε περίπτερο του Τουρκικού Αστυνομικού Συνδέσμου κατά τη διάρκεια περσινής εκδήλωσης στο βόρειο Λονδίνο. 
Όπως είχε καταγγείλει με σχετικό ρεπορτάζ η «Παροικιακή», η σημαία είχε τοποθετηθεί μαζί με τουρκικές σημαίες στον πάγκο 
του τουρκικού αστυνομικού συνδέσμου στο Τουρκοκυπριακό Φεστιβάλ στην περιοχή Donkey Lane του Ένφιλντ στις 17 Ιουνίου 
2018. 

Η εικόνα με τη σημαία της ούτω καλουμένης «Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου» είχε προωθηθεί στις σελίδες της 
Υπηρεσίας Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Ένφιλντ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η υπόθεση οδηγήθηκε σε εσωτερική 
έρευνα κατόπιν επίσημης διαμαρτυρίας της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Ηνωμένου Βασιλείου. 

Στο πόρισμα της έρευνας η αρμόδια τοπική αστυνομική προϊσταμένη Νουσρίτ Μεχτάμπ εξέτινε την απολογία της εκ μέρους 
της υπηρεσίας της. Σημείωσε επιπλέον ότι από το περιστατικό προκύπτει η σαφής ανάγκη εκπαίδευσης και καθοδήγησης των 
αστυνομικών της τοπικής υπηρεσίας ως προς τη χρήση της συγκεκριμένης σημαίας ενώ βρίσκονται εν ώρα υπηρεσίας. 

Ακόμη, υπογραμμίζεται ότι στην περιοχή αρμοδιότητας της συγκεκριμένης αστυνομικής υπηρεσίας, στους δήμους Ένφιλντ 
και Χάρινγκεϊ, ζουν πολλοί Κύπριοι. 

 Ο πρόεδρος της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Χρίστος Καραολής είχε γράψει στη διοικήτρια της Μητροπολιτικής Αστυ-
νομίας Κρεσίντα Ντικ επισημαίνοντας την έλλειψη νομιμότητας της σημαίας και την αίσθηση βαθιάς ασέβειας και προσβολής 
που αισθάνθηκε η κυπριακή παροικία. «Καλωσορίζω την απολογία της Μητροπολιτικής Αστυνομίας και τη σύσταση να δοθούν 
οδηγίες ώστε να αποτραπεί η επανάληψη αυτού του περιστατικού, το οποίο έχει προκαλέσει σημαντική προσβολή σε βάρος της κοινότητάς μας», δήλωσε ο κ. Καραολής. Ευχαρίστησε επίσης τον Σύνδεσμο 
Ελλήνων και Κυπρίων Μελών Προσωπικού της Μητροπολιτικής Αστυνομίας και τον πρόεδρό του Τομ Χατζησάββα για την υποστήριξη και τις συμβουλές του. 

Απολογία της Metropolitan Police και δικαίωση της ΕΚΟ για τη σημαία του ψευδοκράτους 

ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΔΙΑΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΝΩ ΤΟ ΑΚΕΛ ΚΑΛΕΙ ΤΟΝ ΠτΔ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ   

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στη Λευκωσία δήλωση την Τρίτη, 
στη Βουλή των Κοινοτήτων του Υπουργού Ευρώπης σερ Άλαν Ντάνκαν 
σχετικά με την «υπό αμφισβήτηση», κατά την έκφραση του, κυριαρχία 
στην κυπριακή ΑΟΖ. Η κυπριακή κυβέρνηση σε ανώτατο επίπεδο 
προβαίνει σε διαβήματα διαμαρτυρίας προς το Λονδίνο. Την ίδια ώρα, 
ο Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού καλεί την κυβέρνηση να 
προβληματιστεί για τις «χλιαρές και απαράδεκτες δηλώσεις» σημαντι-
κών παραγόντων της διεθνούς κοινότητας και για το ότι «δεν έχει 
πείσει με το αφήγημά της», αντί να αναζητά ευθύνες στο ΑΚΕΛ. Ταυ-
τόχρονα το κόμμα των Κυπρίων Εργαζομένων καταθέτει προτάσεις 
και δείχνει το δρόμο πως θα φύγει ο «Πορθητή» από την Κυπριακή 
ΑΟΖ. Ζητά επιτακτικά από τον Πρόεδρο να αναλάβει πρωτοβουλίες 
για επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό. 

Απαράδεκτο, χαρακτήρισε τον Βρετανό υπουργό Ευρώπης σερ 
Άλαν Ντάνκαν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, 
αναφερόμενος στη δήλωσή του με την οποία χαρακτήριζε περιοχή με 
κυριαρχία «υπό αμφισβήτηση» την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη 
(ΑΟΖ) της Κύπρου. Κληθείς να σχολιάσει δηλώσεις του Βρετανού 
αξιωματούχου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «υπήρξε και πα-
ραμένει απαράδεκτος ο κ. Άλαν Ντάνκαν». 

«Θέλω να πιστεύω και θα γίνει το ανάλογο διάβημα προς την Πρω-
θυπουργό, διότι θεωρώ ότι η όλη στάση του το μόνο που δεν αντικα-
τοπτρίζει είναι την ορθή πολιτική που θα έπρεπε να ακολουθεί η 
Μεγάλη Βρετανία με τα όσα συμφέροντα έχει στην Κύπρο, και η 
στήριξη που έτυχε η Βρετανία στις κρίσιμες ώρες που περνά υπήρξε 
χωρίς προηγούμενο, έστω και από τη μικρή μας χώρα η οποία έχει 
την ίδια ψήφο με τις υπόλοιπες», είπε.   

Πρόσθεσε ότι «δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφονται οι συ-
μπεριφορές του εν λόγω κυρίου». 

Ερωτηθείς αν η συμπεριφορά του o κ. Ντάνκαν  είναι «τύπου Κραν 
Μοντανά», ο Πρόεδρος  απάντησε «βεβαιότατα ναι». 

Όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός  Εκπρόσωπος Πρ. Προδρόμου, 
το υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, αναμενόταν 
να προβεί χθες Τετάρτη σε επίσημο διάβημα στο υπουργείο Εξωτερι-
κών της Βρετανίας μέσω του Υπάτου Αρμοστή της χώρας στην Κύπρο 
Στίβεν Λίλι. Κληθείς να πει αν στην επιστολή που θα σταλεί από τον 
Πρόεδρο Αναστασιάδη στην Πρωθυπουργό κα Μέι, θα υπάρχουν και 
προειδοποιήσεις πιθανόν για αλλαγή της στάσης της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας σε ότι αφορά το Brexit, ο Εκπρόσωπος παρέπεμψε στις 

δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, επαναλαμβάνοντας πως 
γίνεται διάβημα επίσημα προς τη βρετανική κυβέρνηση.  

«Να μην αναζητούν ευθύνες στο ΑΚΕΛ»  
Παρεμβαίνοντας στις εξελίξεις το ΑΚΕΛ δια του Γ.Γ. της Κ.Ε. του 

Κόμματος Άντρου Κυπριανού, κάλεσες την κυβέρνηση Αναστασιάδη 
να προβληματιστεί για τις «χλιαρές και απαράδεκτες δηλώσεις» ση-
μαντικών παραγόντων της διεθνούς κοινότητας και για το ότι «δεν έχει 
πείσει με το αφήγημά της», αντί να αναζητά ευθύνες στο ΑΚΕΛ. 

Ο Α. Κυπριανού, ο οποίος σχολίαζε τις τοποθετήσεις του Στέιτ Ντι-
πάρτμεντ, του Φόρεϊν Όφις και των Ηνωμένων Εθνών για την τουρκική 
προκλητικότητα στην κυπριακή ΑΟΖ, δήλωσε: 

 «Σίγουρα η Τουρκία παρανομεί στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη 
της Κυπριακής Δημοκρατίας και είναι απαράδεκτη η στάση την οποία 
τηρεί και η επιθετικότητά της. Είναι απαράδεκτες και οι δηλώσεις που 
έγιναν από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και 
από τον κ. Ντάνκαν αναφορικά με την ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας. Το ερώτημα όμως είναι άλλο: Ευθύνεται το ΑΚΕΛ γιατί η διεθνής 
κοινότητα δεν πείστηκε από τα επιχειρήματα της Κυβέρνησης για τα 
κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αποκλειστική 
Οικονομική μας Ζώνη», διερωτήθηκε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ. «Είναι μήπως 
από εμάς που πείστηκε ο ΓΓ του ΟΗΕ στην έκθεσή του για το τι έχει 
συμβεί στο Κραν Μοντάνα να αναφερθεί στα συγκεκριμένα δεδομένα;», 
συνέχισε, καλώντας την κυβέρνηση να προβληματιστεί γιατί δεν πείθει 

με το αφήγημά της και γιατί όσα έλεγε για τη θωράκιση της ΑΟΖ με τις 
επαφές και τις συνεργασίες που δημιούργησε, δεν ευσταθούν σήμερα 
που η τουρκική προκλητικότητα είναι στο απόγειό της. 

Ο Α. Κυπριανού έκανε λόγο για «χλιαρές αντιδράσεις της διεθνούς 
κοινότητας» και επεσήμανε, απαντώντας σε ερώτηση, πως η τοποθέ-
τηση του Φόρεϊν Όφις «είναι ξεκάθαρη και είναι αρνητική για εμάς. Δεν 
πρέπει να έχουμε αυταπάτες», επαναλαμβάνοντας ότι πρέπει να προ-
βληματιστεί η κυβέρνηση για το ότι σημαντικοί παράγοντες της διεθνούς 
πολιτικής σκηνής, όπως η Βρετανία, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και τα Ηνω-
μένα Έθνη τοποθετούνται με αυτό τον τρόπο, αντί να αναζητά ευθύνες 
στο ΑΚΕΛ για όλα όσα λέγονται. 

Απαντώντας σε αναφορά του Προέδρου του ΔΗΚΟ ότι έχει καταρ-
ρεύσει η πολιτική που ακολούθησαν ο Δημήτρης Χριστόφιας και ο Δη-
μοκρατικός Συναγερμός, ο Άντρος Κυπριανού είπε πως εκείνο που 
έχει καταρρεύσει είναι η στάση του Νίκου Αναστασιάδη, ο οποίος υιο-
θέτησε την πολιτική του ΔΗΚΟ τα τελευταία δύο χρόνια, η οποία απο-
δεικνύεται ανίκανη να αντιμετωπίσει τους πολλούς κινδύνους που 
υπάρχουν στην κυπριακή ΑΟΖ και κάλεσε τον Πρόεδρο να τερματίσει 
την υιοθέτηση της τακτικής που του προτείνουν όλα τα υπόλοιπα κόμ-
ματα, ξεκινώντας από το ΔΗΚΟ και την ΕΔΕΚ. 

 «Η δική μας πρόταση είναι πως αν θέλουμε πραγματικά να ξεφύ-
γουμε από τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν θα πρέπει να αναλά-
βουμε πρωτοβουλίες, να δημιουργήσουμε εκείνες τις προϋποθέσεις 
που θα επιτρέψουν ουσιαστική επανέναρξη των διαπραγματεύσεων 
στο Κυπριακό πάνω στη σωστή βάση απαιτώντας να προηγηθεί ο 
τερματισμός των τουρκικών προκλήσεων», επεσήμανε.  

«Μόνο με αυτό τον τρόπο θα στριμωχτεί η Τουρκία στη γωνιά και 
θα αποκτήσουμε προβάδισμα στη στάση της διεθνούς κοινότητας», 
είπε, εκφράζοντας παράλληλα, λύπη γιατί, όπως είπε, τις τελευταίες 
ημέρες η Κυβέρνηση στοχευμένα και με τρόπο διαστρεβλωτικό, επι-
χειρεί να μεταθέσει τις δικές της ευθύνες στους ώμους του ΑΚΕΛ, 
τόσο στα θέματα οικονομίας όσο και στο Κυπριακό.  

Άσκηση Θαλασσόλυκος  
Με τη συμμετοχή 131 πλοίων και 57 αεροσκαφών ξεκίνησε την 

Τρίτη η άσκηση "Θαλασσόλυκος 2019" η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις  
25 Μαΐου και είναι μεγαλύτερη και από την άσκηση "Γαλάζια Πατρίδα 
2019". Ο τουρκικός Τύπος αναφέρει ότι η νέα άσκηση η οποία θα διε-
ξάγεται ταυτόχρονα σε τρεις θάλασσες, την Μαύρη Θάλασσα, το Αιγαίο 
και τη Μεσόγειο, θα περιλαμβάνει σενάρια πολέμου σε στρατηγικό 
επίπεδο και πιο διευρυμένων κρίσεων-έντασης.
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Νέα εκδήλωση διαμαρτυ-
ρίας για τη δημιουργία εργο-
στασίου παραγωγής και ανα-
κύκλωσης ασφαλτικού σκυρο- 
δέματος, στην περιοχή Σταυ-
ροβουνίου, θα πραγματοποι-
ηθεί το Σάββατο 18 Μαΐου. 

Σε σχετική ανακοίνωση ανα-
φέρεται ότι ένα τέτοιο εργοστά-
σιο οχληράς βιομηχανίας, πρέ-
πει να βρίσκεται μακριά από 
ανθρώπινες ζωές».

Νέα διαμαρτυρία για το 
εργοστάσιο ασφαλτικού 

σκυροδέματος

Το βίντεο, στο οποίο παρου-
σιάζεται καθηγητής να δίνει ένα 
χαστούκι σε μαθήτρια η οποία 
προσπάθησε να πάρει κάτι 
από τα χέρια του, ενώ στην 
τάξη επικρατούσε αναστά-
τωση, προκάλεσε αντιδράσεις. 

Ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ 
Γιάννος Σωκράτους τόνισε 
στον ΑΣΤΡΑ ότι καταδικάζει το 
περιστατικό το οποίο χαρακτή-
ρισε απαράδεκτο, ωστόσο ση-
μείωσε θα πρέπει να αναμέ-
νεται το αποτέλεσμα της 
έρευνας που θα διεξαχθεί.

Έρευνα Υπ. Παιδείας 
μετά το βίντεο με 

χαστούκι καθηγητή 
σε μαθήτρια

«Ως εδώ και μη παρέκει. Δεν πρόκειται να ανεχτούμε 
άλλο ούτε την παχυδερμία, ούτε την ημετεροκρατία τους, 
ούτε την αναξιοκρατία τους, ούτε τα σκάνδαλά τους, ούτε 
και τις διαπλοκές τους. Αρκετά με τα ψέματα, αρκετά με τα 
επικοινωνιακά παιχνίδια και την προπαγάνδα, αρκετά με 
το αντιακελικό τους μένος». 

Οργισμένος εμφανίστηκε την Τρίτη ο ΓΓ του ΑΚΕΛ με 
την αντιακελική επίθεση που εξαπέλυσε ο πρόεδρος του 
ΔΗΣΥ από το κανάλι του Σίγμα, υποδεικνύοντάς του ότι 
το ΑΚΕΛ με συνέπεια, επιμονή και υπομονή θα συνεχίσει 
να δίνει τη μάχη για τη λύση του Κυπριακού και την προ-
στασία των εργαζομένων, της μεσαίας τάξης και των νέων 
που βλέπουν τα όνειρά τους να σκοτώνονται επειδή δεν 
μπορούν να βρουν μια αξιοπρεπή δουλειά και να απο-
κτήσουν στέγη, δεν μπορούν να κάνουν οικογένεια. 

Ο ίδιος κάλεσε τον κ. Νεοφύτου «αντί να αναλώνεται σε 
παραληρηματικούς τηλεοπτικούς μονολόγους, να βγει έξω 
να κουβεντιάσει με τον κόσμο, στις αγορές να ακούσει τι 
λέει ο κόσμος, σε ένα σταθμό βενζίνης να βάλει βενζίνη 
παρουσία των τηλεοπτικών καναλιών όπως έκανε πριν 8 
χρόνια. Ας πάει στον ΟΗΕ να τους μεταφέρει τις θέσεις τις 
οποίες διατυπώνουν για το Κυπριακό και να είναι πειστικός 
σε αυτά τα οποία λέει», τον προκάλεσε. Ο Α. Κυπριανού 
κάλεσε τους κυβερνώντες και τον ΔΗΣΥ να δουν ποια 
είναι η πραγματικότητα, να αναλάβουν τις ευθύνες τους 
και να ανταποκριθούν στο ελάχιστο σε αυτό τον δύσμοιρο 
τόπο. «Ο κομματικός φανατισμός ήταν πάντοτε καταστρο-

φικός και αυτό το πράγμα θα έπρεπε να το γνωρίζει καλύ-
τερα από εμάς ο κ. Νεοφύτου, ο οποίος ευαγγελίζεται το 
σύγχρονο και το ευρωπαϊκό», τόνισε. 

Ως απάντηση στο αντιακελικό παραλήρημα της ηγεσίας 
του ΔΗΣΥ, ο Α. Κυπριανού κάλεσε τους κυβερνώντες «να 

μην έχουν αυταπάτες. Κανένας πολίτης, ούτε δεξιός, ούτε 
αριστερός, αλλά ούτε κεντρώος δεν πρόκειται να τους 
συγχωρέσει τα ψέματα τα οποία έχουν πει τα τελευταία 
χρόνια, την αναξιοπιστία με την οποία κυβερνούν, την 
αλαζονεία, την ανικανότητα των ανθρώπων που επέλεξαν 
να διορίσουν σε διάφορα πόστα, τη διαφθορά που υπάρ-
χει, την αναλγησία έναντι των πολλών κοινωνικών προ-
βλημάτων που υπάρχουν στην κοινωνία, τους μισούς μι-

σθούς που επέβαλαν και τα αδιέξοδα στα οποία έχουν 
οδηγήσει το Κυπριακό». 

Προειδοποίησε ότι με αντιπερισπασμούς δεν πρόκειται 
να βγουν από τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκονται. 
Αντίθετα, «αποδεικνύουν ποιοι είναι αυτοί που βάζουν το 
κόμμα τους πάνω από την πατρίδα, ποιοι εξυπηρετούν 
τα συμφέροντα των λίγων σε βάρος των πολλών». 

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ εξέφρασε τη λύπη του γιατί από τη μια 
ο κ. Νεοφύτου λέει ότι οι περιστάσεις επιβάλλουν ενότητα 
και ομοψυχία και από την άλλη επιμένει σε ένα πρωτοφα-
νές διχαστικό πολιτικό παραλήρημα ενάντια στο ΑΚΕΛ για 
μερικές ψήφους. «Εκείνο για το οποίο κατηγορεί το ΑΚΕΛ 
το κάνει ο ίδιος ο κ. Νεοφύτου. Με κατηγορίες βγαλμένες 
από άλλες εποχές, με επιχειρήματα που γυρίζουν την πο-
λιτική ζωή της Κύπρου πολλές δεκαετίες πίσω», σημείωσε. 
Αναφερόμενος ειδικά στην «ατάκα» του κ. Νεοφύτου περί 
αλίευσης ψήφων από το ΑΚΕΛ από την Κόκκινη Λίμνη, ο 
Α. Κυπριανού σημείωσε ότι «επιδείχθηκε θεσμικός ρατσι-
σμός, ο οποίος ενισχύθηκε από τη δήλωση του κ. Ανα-
στασιάδη ότι εμείς συλλυπηθήκαμε τις οικογένειες παρόλο 
που είναι αλλοδαπές. Αυτό και αν είναι ρατσισμός από 
τον πρώτο πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας». 

Το ΑΚΕΛ, υπενθύμισε, έψεξε το γεγονός ότι ο κ. Ι. Νικο-
λάου παραιτήθηκε μετά από 19 ημέρες και ο ΔΗΣΥ επαί-
ρετο για την «πολιτική ευθιξία» του ανδρός. 

«Αυτό το πράγμα για εμάς δεν είναι πολιτική ευθιξία. 
Είναι παχυδερμία», τόνισε.

«Ως εδώ και μη παρέκει», κύριοι του ΔΗΣΥ
ΕΝΤΟΝΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ Γ.Γ. ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ

Παραιτήθηκε, αλλά... 
μένει!

Η νέα αναβολή της παραί-
τησης του Υπουργού Δικαιο-
σύνης συνιστά εμπαιγμό της 
νοημοσύνης των πολιτών, 
ανάφερε ο βουλευτής του 
ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού μετά 
τη συνεδρία της Επιτροπής 
Νομικών. «Και κάνει καλά και 
ο Πρόεδρος και ο Υπουργός 
να αντιληφθούν ότι ουσιαστικά 
διασύρονται και διασύρουν και 
τους θεσμούς που εκπροσω-
πούν». Στη συζήτηση για τα 
ζητήματα των ελλείποντων 
προσώπων, που συνεχίστηκε 
χτες, ο κ. Δαμιανού δήλωσε 
πως «καταβλήθηκε προσπά-
θεια κυρίως από την πλευρά 
της ηγεσίας της Αστυνομίας να 
μην απαντήσουν σε καίρια και 
αμείλικτα ερωτήματα που θέ-
σαμε ως Κοινοβουλευτική 
Ομάδα αναφορικά με τα συμ-
βάντα και τα γεγονότα που 
προηγήθηκαν αλλά και που 
οδήγησαν στο ειδεχθές πολ-
λαπλό έγκλημα του καθ’ ομο-
λογία κατά συρροή δολοφό-
νου. Εκφράζουμε τη λύπη μας 
γιατί η ηγεσία της Αστυνομίας 
προσπάθησε να καλύψει με 
ένα πέπλο και ένα κέλυφος 
αυτοάμυνας και αυτοπροστα-
σίας, πράξεις, παραλείψεις 
ανεπάρκειες, θεσμικό ρατσι-
σμό και εγκληματική αμέλεια 
που υπήρχαν στις συμπερι-
φορές του Αστυνομικού Σώ-
ματος. Παρά την προσπάθεια 
να μην απαντηθούν συνολικά 
τα ερωτήματα κατ’ επίκληση 
της ποινικής έρευνας – και 
εδώ να πω ότι κακώς γίνεται 
επίκληση της ποινικής έρευ-
νας διότι η Βουλή κάνει κοινο-
βουλευτικό έλεγχο όπως οφεί-
λουμε έναντι των πολιτών- 
έχουν προκύψει κάποια ση-
μαντικά στοιχεία», είπε μεταξύ 
άλλων. 

Και κατέληξε λέγοντας πως  
«η εξέλιξη που αφορά τον 
Υπουργό Δικαιοσύνης μόνο 
τιμή δεν περιποιεί ούτε στον 
ίδιο ούτε στον κύριο Αναστα-
σιάδη».

Μπαξίσι 56 εκατ. ευρώ δίνει η κυβέρνηση στην 
Εκκλησία, µέσα από νέο νοµοσχέδιο το οποίο κα-
τατέθηκε στη Βουλή λίγες µόνο µέρες πριν από τις 
ευρωεκλογές. Το νοµοσχέδιο αλλάζει την πρακτική 
η οποία ακολουθείται από το 1971 (µε βάση από-
φαση του Υπουργικού Συµβουλίου επί Προεδρίας 
Αρχιεπίσκοπου Μακαρίου Γ’) µέχρι σήµερα, όσον 
αφορά την κρατική επιδότηση για τη µισθοδοσία 
των ιερέων οι οποίοι λειτουργούν σε ναούς της 
υπαίθρου. 

Με το υφιστάµενο καθεστώς, το κράτος επιδοτεί 
απευθείας τον κάθε ιερέα της υπαίθρου µε ποσό 
το οποίο αντιστοιχεί στο 50% της αρχικής κλίµακας 
Α5 στο δηµόσιο (681,86 ευρώ το µήνα) και από 
εκεί και πέρα η Εκκλησία αναλαµβάνει να συµπλη-
ρώνει τον µισθό του µε βάση τα δικά της κριτήρια. 
Το 2018 η κρατική επιδότηση για τον πιο πάνω 
σκοπό ανήλθε στα 6,3 εκατ. ευρώ.  

Τι αλλάζει µε το νοµοσχέδιο  
Με το νέο νοµοσχέδιο το ποσό της κρατικής επι-

δότησης, αντί στους ιερείς, θα πηγαίνει πλέον σε 
Ταµείο της Αρχιεπισκοπής («Φορέα Μισθοδοσίας 
του Εφηµεριακού Κλήρου του Κεντρικού Εκκλη-

σιαστικού Ταµείου της Ιεράς Συνόδου της Αγιοτάτης 
Εκκλησίας της Κύπρου»), η οποία µε τη σειρά της 
θα αναλάβει τη µισθοδοσία των ιερέων «µε βάση 
τις δικές της εσωτερικές διαδικασίες», όπως ανα-
φέρεται χαρακτηριστικά. 

Προνοείται επίσης αύξηση του αριθµού των ιε-
ρέων για τους οποίους θα καταβάλλεται κρατική 
επιδότηση από 722 που ανέρχεται σήµερα σε 760 
για την περίοδο 2019-2020, 800 για την περίοδο 
2021 – 2023 και 850 για την περίοδο 2024 – 2025.

Μπαξίσι 56 εκατ. ευρώ στην Εκκλησία

O προχθεσινός εντοπισμός του τσιμεντομπλόκ στην Κόκκινη 
Λίμνη (Τρίτη 14/5) αναπτέρωσε τις προσδοκίες για εξεύρεση της 
τρίτης βαλίτσας με τη σορό γυναίκας θύματος του 35χρονου καθ’ 
ομολογία κατά συρροή δολοφόνου. Οι έρευνες των Αρχών επικε-
ντρώθηκαν χθες Τετάρτη, στο σημείο που βρέθηκε το τσιμεντο-
μπλόκ. Σύμφωνα με αρμόδια πηγή, στις έρευνες που πραγματο-
ποιούνται στην Κόκκινη Λίμνη, χρησιμοποιείται πλέον σύστημα 
Sonar, που διαθέτει η Αστυνομία. Σημειώνεται ότι οι κυπριακές 
Αρχές έλαβαν αρνητική απάντηση από τους Βρετανούς εμπειρο-
γνώμονες ως προς το σύστημα διείσδυσης εδάφους και τη χρήση 
του στην Κόκκινη Λίμνη, λόγω της φύσης του εδάφους της λίμνης. 
Ταυτόχρονα επεξεργάζονται τα δεδομένα του sonar για τη λίμνη 
Μεμί, προκειμένου να ληφθεί απόφαση εάν το σύστημα διείσδυσης 
εδάφους θα έχει αποτέλεσμα στη συγκεκριμένη περιοχή. 

Σε σχέση με το τσιμεντομπλόκ, ο διευθυντής της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας, Μάρκος Τράγκολας είπε νωρίτερα πως «είναι απόλυτα 
συνδεδεμένο με μια από τις τρεις βαλίτσες και με συγκεκριμένη 
βαλίτσα κι αυτό αναπτερώνει το ηθικό μας για να συνεχίσουμε».

Χωρίς αποτέλεσμα και η χθεσινή μέρα 
ερευνών στην Κόκκινη Λίμνη

ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΑΠΡΑΞΕΙ ΑΛΛΑ ΦΟΝΙΚΑ, ΑΛΛΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΚΟΜΗ...

Μυστήριο που ίσως παραμείνει και για πάντα 
άλυτο είναι το αν ο καθ’ ομολογία κατά συρροή δο-
λοφόνος είχε αρχίσει τη δράση του το 2016. Γρίφος, 
εξάλλου, θα παραμείνει και το πώς ενδεχομένως να 
συνέχιζε τη δράση του εάν δεν 
γινόταν αντιληπτός μετά τον 
εντοπισμό του πτώματος της 
Mary Rose στο φρεάτιο του με-
ταλλείου του Μιτσερού στις 14 
Απριλίου. Αυτό που προκύπτει 
πάντως από τις διαδικασίες 
προσωποκράτησης ενώπιον Δι-
καστηρίου είναι η παραδοχή του 
για τις 7 δολοφονίες. Ο 35χρο-
νος εξακολουθεί να αρνείται 
κάθε εμπλοκή στην καταγγελία 
για βιασμό 20χρονης γυναίκας 
από τις Φιλιππίνες. Σύμφωνα 
με την καταγγελία, ο βιασμός φέρεται να έγινε το 
2017 στην Επαρχία Λευκωσίας. 

Μια μίνι «ακτινογραφία» στον τρόπο και στις πε-
ριόδους δράσης του 35χρονου ιλάρχου της Εθνικής 
Φρουράς καταγράφει πως ο ύποπτος άλλαξε «υπο-
γραφή». Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν εγκλημα-
τολόγοι σχετικά με το γενικό προφίλ ενός κατά συρ-
ροή δολοφόνου, τα άτομα αυτά επιλέγουν έναν 
συγκεκριμένο τρόπο δράσης, τρόπον τινά τελετουρ-
γία στα εγκλήματά τους, αφήνοντας έτσι την υπο-
γραφή τους. Στο SigmaLive μίλησε ο Προϊστάμενος 
της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών Νίκος Κα-
ρακούκης, ο οποίος εξήγησε ότι η υπογραφή ενός 

δολοφόνου ενδεχομένως να εξηγείται στον τρόπο 
απόκρυψης του θύματος ή των θυμάτων του, στον 
τρόπο δράσης ή ακόμη και στον τρόπο διαφυγής. 
Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με την «τελειοποίηση» 

του τρόπου δράσης στην περί-
πτωση του 35χρονου καθ’ ομο-
λογία κατά συρροή δολοφόνου, 
ο δρ.Καρακούκης εξήγησε ότι 
το λεγόμενο modus operandi 
ενός δράστη τροποποιείται ή 
ακόμη τελειοποιείται. Όπως 
αναφέρουν τα μέχρι στιγμής 
στοιχεία για τη δράση του 
35χρονου, όλα άρχισαν τον Σε-
πτέμβριο του 2016, όταν διέ-
πραξε την πρώτη διπλή δολο-
φονία με θύματα την Livia 
Bunea και την κόρη της Elena 

Natalia Bunea. Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ότι 
αυτή ήταν η πρώτη του δολοφονία και κατ’ επέκταση 
ότι δεν είχε δράσει και προηγουμένως.  

Το ματωμένο ημερολόγιο του ιλάρχου  
• 30 Σεπτεμβρίου 2016: Θύματα η Livia Bunea 

και η κόρη της Elena Natalia Bunea 
• Ιούλιος 2017: Θύμα η Κάτχα Ανου 
• 13 Δεκεμβρίου 2017: Θύμα η Maricar Valdez 
• 5 Μαΐου 2018: Θύματα η Mary Rose και η κόρη 

της Sierra 
• 23 Ιουλίου 2018: Θύμα η Arian Palanes Lozano. 

πηγή: SigmaLive

Ερωτήματα που ίσως να μην απαντηθούν ποτέ

Δάνεια εκατομμυρίων στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά και χα-
λινάρι στις αιτήσεις χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
περιλαμβάνει η στρατηγική των τραπεζών. Μάλιστα το πρόβλημα επι-
δεινώθηκε δραματικά μετά το κλείσιμο του Συνεργατισμού, που δημι-
ούργησε νέα δεδομένα στην αγορά. Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρι-
κής Τράπεζας, τα οποία επεξεργάστηκε η «Χαραυγή», το πρώτο 
τρίμηνο οι τράπεζες έδωσαν σε μεγάλους πελάτες συνολικά 441,5 
εκατ. ευρώ νέα δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ το καθένα, σε σύγκριση 
με 304 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Δηλαδή έδωσαν 
στους μεγάλους πελάτες «φρέσκα» δάνεια (εξαιρουμένων των ανα-
διαρθρώσεων) 137,5 εκατ. ευρώ περισσότερα, σε σχέση με πέρσι. 
Την ίδια ώρα ωστόσο περιόρισαν τα νέα δάνεια κάτω του 1 εκατ. 
ευρώ, τα οποία συνδέονται κυρίως με μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στα 
113 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 127,5 εκατ. ευρώ πέρσι. Δηλαδή μεί-
ωσαν τα «φρέσκα» δάνεια προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατά 
14,5 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι συνολικά το 2018 οι τράπεζες έδωσαν 
1,4 δισ. ευρώ «φρέσκα» δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ το καθένα, κα-
θώς και 504,1 εκατ. ευρώ νέα δάνεια κάτω του 1 εκατ. ευρώ το καθένα. 
Δηλαδή έδωσαν σχεδόν τριπλάσια δάνεια στις πολύ μεγάλες επιχει-
ρήσεις, σε σύγκριση με τις μικρομεσαίες. Η σύγκριση των στοιχείων 
του πρώτου τριμήνου του 2019 με τα στοιχεία της αντίστοιχης περιόδου 
του προηγούμενου έτους, καταδεικνύει τις ανατροπές τις οποίες επέ-
φερε στην αγορά σε βάρος των μικρομεσαίων.

Δάνεια εκατομμυρίων σε πολύ μεγάλους
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Στη Δικαιοσύνη προσφεύγει 
η υπουργός Προστασίας του 
Πολίτη, Όλγα Γεροβασίλη, 
λόγω της αναπαραγωγής, 
χθες, της ευθείας προσωπικής 
επίθεσης που δέχτηκε προ-
χτες από τη ΝΔ, η οποία, σε 
ανακοίνωσή της για το θέμα 
της υγείας, ανέφερε ότι έκανε 
«χρυσές δουλειές με το ιδιω-
τικό ακτινοδιαγνωστικό ιατρείο 
που διατηρεί στην Άρτα». 

Ταυτόχρονα, η υπουργός, 
σε συνέντευξη που έδωσε 
στην εκπομπή «Πρωινή Βάρ-
δια» της ΕΡΤ, επιτέθηκε κατά 
της ΝΔ και στον κ. Μητσοτάκη, 
κάνοντας λόγο για «χιοποίηση 
της πολιτικής ζωής», «χυδαι-
ότητα και πολιτική των fake 
news», από πλευράς του 
προέδρου της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης.

Θα τα πουν στο δικαστήριο  
ΝΔ και Γεροβασίλη

Ζητά κατάργηση 
του εισαγγελικού 

βέτο ο Κουφοντίνας
Δελτίο Τύπου για την κατά-

σταση της υγείας του Δημήτρη 
Κουφοντίνα εξέδωσε η συνή-
γορος του, Ιωάννα Κούρτοβικ, 
με το οποίο ζητείται από το 
Υπουργείο Δικαιοσύνης «να 
προχωρήσει στην νομοθετική 
τροποποίηση των διατάξεων 
εκείνων του σωφρονιστικού 
νόμου που συνεχώς παρά-
γουν αδιέξοδες και άδικες κα-
ταστάσεις, στερώντας από την 
πρόσβαση σε δικαιώματα 
κρατουμένους που δικαιούνται 
σε αυτά», καθώς και στην «κα-
τάργηση του εισαγγελικού 
βέτο».

 Επίθεση στα γραφεία του 
στην Καλαμαριά, καταγγέλλει 
με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ 
Θεσσαλονίκης και καταδικάζει 
«την επίθεση των θρασύδει-
λων τραμπούκων, οι οποίοι 
δρουν σαν τους βρικόλακες 
μόνον μέσα στο σκοτάδι της 
νύχτας». «Νέα τραμπούκικη 
επίθεση δέχτηκαν τη νύχτα τα 
γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Καλαμα-
ριάς. Οι άγνωστοι δράστες πέ-
ταξαν μπογιές στην είσοδο και 
την πινακίδα χωρίς να αφή-
σουν κανένα άλλο στοιχείο», 
αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ και προ-
σθέτει: «Για μια ακόμη φορά 
λέμε προς κάθε κατεύθυνση 
πως τέτοιες επιθέσεις όχι μό-
νον δεν μας τρομάζουν αλλά 
αντίθετα μας πεισμώνουν και 
δυναμώνουν το αγωνιστικό 
μας φρόνημα».

«Τραμπούκικη 
επίθεση» στα γραφεία 

του στην Καλαμαριά 
καταγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ

«Νέα εποχή με μόνιμα μέτρα στήριξης για τους πολλούς»

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

«Οι πολίτες έχουν ήδη κρίνει τα πεπραγμένα του 
κ. Τσίπρα. Αυτό το οποίο περιμένουν είναι να ακού-
σουν από εμάς το δικό μας πρόγραμμα, από τα 
δικά μας λόγια και όχι από τις μονταζιέρες που δια-
στρεβλώνουν αυτά τα οποία λέμε», τόνισε στην επί-
σκεψή του στην Καλαμπάκα, ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης, όπως αναφέρει ενημερωτικό σημείωμα της ΝΔ. 

Συνομιλώντας με πολίτες σε καφέ της πόλης, ο 
πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας επισήμανε πως 
«το δικό μας σχέδιο αφορά το πώς η Ελλάδα θα 
μπορέσει να ξαναδημιουργήσει πολλές καλές δου-
λειές για τα νέα παιδιά, πώς θα μειώσουμε τους φό-
ρους, πώς θα παρέχουμε περισσότερη ασφάλεια 
στους πολίτες, πώς θα έχουμε καλύτερη δημόσια 
παιδεία και δημόσια υγεία. Και για το πώς θα στηρί-
ξουμε τον πρωτογενή τομέα ο οποίος υποφέρει σή-

μερα, αλλά διαθέτει πολλά συγκριτικά πλεονεκτή-
ματα». Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης 
αντιτάχθηκε, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, «στο σκη-
νικό ακραίας πόλωσης που επιχειρεί να στήσει η 
κυβέρνηση».

«Είμαστε η μόνη δύναμη με λύσεις»

Πανελλαδική πανυγειονομική 24ωρη απεργία έχει κηρύξει για 
σήμερα Πέμπτη 16 Μαΐου, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομέ-
νων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), με σύνθημα «δημόσια 
υγεία ώρα μηδέν» και αίτημα «η δημόσια υγεία χρειάζεται επενδύ-
σεις σε ανθρώπινο δυναμικό, ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και στις 
υποδομές για να πάψουν οι πολίτες να πληρώνουν από την τσέπη 
τους είτε συμμετοχή είτε όλα τα έξοδα». Οι εργαζόμενοι στα Νοσο-
κομεία θα συγκεντρωθούν στο νοσοκομείο "Αλεξάνδρα" και στη 
συνέχεια θα πραγματοποιήσουν πορεία στο υπουργείο Υγείας. 

«Με 5,2% δημόσιες δαπάνες υγείας που θα παραμείνουν κα-
θηλωμένες με βάση τις δεσμεύσεις έως το έτος 2022 δεν μπορεί 
να αναταθεί η δημόσια υγεία», αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ. Κάνει λόγο 
για υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και 
προσθέτει ότι «είναι υποκρισία να μιλάει σήμερα η κυβέρνηση για 
δημόσιο σύστημα υγείας τη στιγμή που οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας 
είναι στο 3,5% του ΑΕΠ όταν στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ο μέσος όρος είναι 1% του ΑΕΠ». Η Ομοσπονδία σημει-
ώνει ότι ο ιδιωτικό τομέας «ανθεί εκμεταλλευόμενος τις ελλείψεις 
των νοσοκομείων σε προσωπικό και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό». 
Σχετικά με τις ελλείψεις σε προσωπικό η ΠΟΕΔΗΝ, αναφέρει ότι 
«με βάση το ESYnet πληροφοριακό σύστημα του υπουργείο Υγείας 
το προσωπικό των νοσοκομείων σήμερα είναι 6.000 λιγότεροι σε 
σχέση με το έτος 2014». Καταλήγει ότι «τα νοσοκομεία οφείλουν 
800.000 ρεπό και άδειες στο νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο 
λαμβάνει μισθούς πείνας, 640 ευρώ μισθό παίρνει ο νεοδιόριστος 
νοσηλευτής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και δεν γίνεται η αυ-
τονόητη ένταξή του στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα».

Απεργούν οι εργαζόμενοι 
στα νοσοκομεία

Ο κ. Τσίπρας επιτέθηκε και 
στην αξιωματική αντιπολί-
τευση υποστηρίζοντας ότι πέ-
φτει σε αντιφάσεις καθώς από 
τη μία καταγγέλλει τα μέτρα 
της κυβέρνησης και από την 
άλλη τα ψηφίζει. Ανέφερε χα-
ρακτηριστικά: «Θα περίμενα 
από την αξιωματική αντιπολί-
τευση μια λίγο πιο σοβαρή 
στάση. Μια μας καταγγέλλετε 
για παροχές και λαϊκισμό. Την 
άλλη ότι δεν δίνουμε αρκετές 
παροχές και λαϊκισμό. Μια 
μας λέτε ότι δεν εγγυάστε για 
τη μονιμότητα της 13ης σύ-
νταξης. Την άλλη έρχεστε και 
την ψηφίζετε στη Βουλή δια-
μαρτυρόμενοι ότι έπρεπε να 
είναι παραπάνω», είπε.

Τα μέτρα που αποκαθιστούν σταδιακά τις 
αδικίες τις οποίες γέννησε η κρίση και τα μνη-
μόνια, ανέπτυξε ο πρωθυπουργός, Αλέξης 
Τσίπρας στην παρέμβασή του στη Βουλή, ενώ 
άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο επιπλέον μέ-
τρων ελάφρυνσης στο τέλος του χρόνου λόγω 
της θετικής πορείας της οικονομίας. 

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι τα μέ-
τρα που ψηφίζονται σήμερα στη Βουλή είναι 
μόνιμα και έχουν όχι μόνο φιλολαϊκό αλλά και 
φιλοαναπτυξιακό χαρακτήρα. «Το επαναλαμ-
βάνω για να γίνει κατανοητό απ' όσους μιλούν 
για κόλπα και για προεκλογικές παροχές», 
είπε ο κ. Τσίπρας και προσέθεσε ότι τα μέτρα 
θα επιφέρουν επιπλέον ανάπτυξη και θα δώ-
σουν δυνατότητες για πρόσθετα μέτρα ελά-
φρυνσης στο τέλος του χρόνου. 

Στην αρχή της ομιλίας του παρέθεσε τα μέ-
τρα που έφερε τους προηγούμενους 9 μήνες, 
λέγοντας τα εξής:  

- Επαναφέραμε την ισχύ των βασικών αρ-

χών των συλλογικών διαπραγματεύσεων 
- Αυξήσαμε τον κατώτατο μισθό κατά 11% 
- Καταργήσαμε τον υποκατώτατο για νέους 

- Αποδώσαμε ξανά για τρίτη συνεχόμενη 
χρονιά το ποσό της υπεραπόδοσης στους 
πολλούς 

- Δεσμευθήκαμε στη ΔΕΘ και υλοποιήσαμε 
μέτρα στήριξης της κοινωνικής πλειοψηφίας 

- Δεσμευθήκαμε και υλοποιούμε τη μείωση 

του ΕΝΦΙΑ, την ελάφρυνση των ασφαλιστικών 
εισφορών, τις 4.500 προσλήψεις εκπαιδευτι-
κών στην ειδική αγωγή, την προστασία της 
πρώτης κατοικίας. 

Ακολούθως ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε 
στα μέτρα που ψηφίζονται σήμερα παραθέ-
τοντας την ευνοϊκή ρύθμιση των 120 δόσεων 
σε ταμεία, εφορίες και ΟΤΑ, τη μείωση του 
ΦΠΑ στη εστίαση, τα τρόφιμα και τον καφέ 
από το 24% στο 13%, αλλά και στο ρεύμα και 
το φυσικό αέριο από το 13% στο 6%, καθώς 
και την απόδοση 13ης σύνταξης σε όλους 
τους συνταξιούχους 

Επίσης αναφέρθηκε (για το 2020) στην κα-
τάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης εισοδη-
μάτων ως 20.000 ευρώ και τη δραστική μεί-
ωσή της για το σύνολο των εισοδημάτων. 

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε «σε ένα μέτρο με 
ιδιαίτερο συμβολισμό αλλά και ουσιαστική επί-
δραση σε 2,5 εκατομμύρια συμπολίτες», 
στους συνταξιούχους και στην απόδοση 13ης 
σύνταξης.

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

"Σε κάθε περίπτωση, επιδιώκουμε την ειρήνη και 
τη σταθερότητα, διαφυλάσσοντας παράλληλα απο-
φασιστικά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα", διεμήνυσε 
προς πάσα κατεύθυνση ο υπουργός Εθνικής Άμυ-
νας Ευάγγελος Αποστολάκης, μιλώντας στο 7ο Συ-
νέδριο Αεροπορικής Ισχύος, με θέμα «Η αεροπορική 
ισχύς ως στρατηγικός παράγοντας στην εξέλιξη της 
άμυνας και ασφάλειας», που διεξάγεται σήμερα και 
αύριο στη Σχολή Ικάρων, στην αεροπορική βάση 
Δεκελείας στο Τατόι. 

"Ζούμε με έναν δύσκολο γείτονα. Αντιμετωπίζουμε 
τις προκλήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο, αντιδρώντας 
πάντα με σύνεση και στρατηγική ψυχραιμία. Παρά 
τα υφιστάμενα προβλήματα, οι προσπάθειές μας 
στοχεύουν στην εξομάλυνση. Σε αυτό το πλαίσιο, 
έχει προγραμματιστεί για τις επόμενες ημέρες μια 
συνάντηση αντιπροσωπειών των δύο χωρών προ-
κειμένου να καθοριστούν δράσεις στο πλαίσιο των 
Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, επιδιώκουμε την ειρήνη και τη σταθερό-
τητα, διαφυλάσσοντας παράλληλα αποφασιστικά τα 
κυριαρχικά μας δικαιώματα", ανέφερε χαρακτηρι-
στικά. 

Παράλληλα αναφέρθηκε στην "πρόσφατη από-
φαση της Τουρκίας να προχωρήσει σε παράνομη 
γεώτρηση εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώ-
νης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μια απόφαση την 

οποία καταδικάσαμε και η οποία προκάλεσε πλήθος 
αντιδράσεων διεθνώς από την ΕΕ, τις ΗΠΑ, τη Γαλ-
λία, το Ισραήλ, την Αίγυπτο και άλλες χώρες. Χαιρε-
τίζουμε την ψύχραιμη στάση που υιοθέτησε η Κύ-
προς και παραμένουμε συντονισμένοι με την 
Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς και με τους Ευρω-
παίους εταίρους και συμμάχους μας για μελλοντικές 
ενέργειες", επανέλαβε ο υπουργός. 

Στην ομιλία του ο κ. Αποστολάκης επισήμανε, με-
ταξύ άλλων, ότι "καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας 
της ανθρωπότητας, η ειρήνη ποτέ δεν ήταν δεδο-
μένη. Τα Βαλκάνια, η Μέση Ανατολή, η Βόρεια 
Αφρική και η Ανατολική Μεσόγειος, η γειτονιά μας, 
είναι μια περιοχή μεγάλης στρατηγικής σημασίας, η 
οποία χαρακτηρίζεται από ένα ευρύ φάσμα αναδυό-
μενων προκλήσεων ασφαλείας. 

Αποτυχία αντιμετώπισης αυτών των προκλήσεων 
θα έχει σίγουρα αρνητικές επιπτώσεις για τη σταθε-
ρότητα της περιοχής, ενώ οι συνέπειες ενδέχεται να 
επεκταθούν στην άμεση περιφέρεια και πέραν αυ-
τής”, προειδοποίησε. "Δεδομένης της διαφορετικής 
φύσης, της κλίμακας και της πολυπλοκότητάς τους, 
καμία χώρα δεν μπορεί να τις αντιμετωπίσει μόνη 
της. Επιβάλλεται η συντονισμένη πολυμερής συ-
νεργασία περιφερειακών και διεθνών συμμάχων και 
εταίρων. Θα πρέπει να συμφιλιωθούμε με αυτήν 
την ιδέα", ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Επιδιώκουμε την ειρήνη, αλλά...»

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ:

Την επιστροφή των κλεμμένων 
από τον Έλγιν γλυπτών του Παρ-
θενώνα ζήτησε ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυ-
λόπουλος κατά την ομιλία του στο 
Πανεπιστήμιο Tsinghua της Κίνας 
και στην έδρα Κλασικών και Νε-
οελληνικών Σπουδών, η οποία 
φέρει το όνομα της αείμνηστης 
Μαριλένας Λασκαρίδη και στηρί-
ζεται στην ευγενική χορηγία του 
«Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκα-
ρίδη». ΠτΔ: Κάθε πραγματικός 
πολιτισμός έχει στο επίκεντρό του 
τον άνθρωπο 

Όπως διευκρίνισε ο κ. Παυλό-
πουλος: «Εμείς, οι Έλληνες, εί-
μαστε υπερήφανοι για τον πολιτι-
σμό μας. Ταυτοχρόνως όμως 
αισθανόμαστε και το βάρος και το 
χρέος ως προς την υπεράσπισή 
του αλλά και ως προς την συνέ-
χιση της εκπλήρωσης της απο-
στολής του. Τούτο οφείλεται στο 
ότι, επιπλέον, ο ελληνικός πολιτι-
σμός είναι κοιτίδα και λίκνο του 
ευρωπαϊκού αλλά και του εν γένει 
δυτικού πολιτισμού, μ' έμβλημα 
τον Παρθενώνα. Γι' αυτό ζητούμε 
και την επιστροφή των, κλεμμέ-
νων από τον Έλγιν, γλυπτών του 

από το Βρετανικό Μουσείο. Ως 
προς την παγκόσμιας πολιτισμι-
κής εμβέλειας μοναδικότητα του 
Παρθενώνα και των Μνημείων 
του δεν χρειάζεται να επιχειρημα-
τολογήσει κανείς επί μακρόν. 
Πρόκειται για αυταπόδεικτη αλή-
θεια, η οποία εδράζεται σε ακλό-
νητα τεκμήρια». 

Μάλιστα, επικαλέστηκε απο-
σπάσματα από την ομιλία του 
Malraux, τον Μάη του 1959, όταν 
εκπροσώπησε τη γαλλική κυβέρ-
νηση κατά την πρώτη φωταγώ-
γηση της Ακρόπολης, στα οποία 
αναφερόμενος στην παγκόσμια 
πολιτισμική εμβέλεια του Παρθε-
νώνα είχε τονίσει : «Δεν θα πά-
ψουμε ποτέ να το διακηρύσ-
σουμε: Ό,τι σημαίνει για μας η 
τόσο συγκεχυμένη λέξη παιδεία -
το σύνολο των έργων της τέχνης 
και του πνεύματος- η Ελλάδα το 
μετέτρεψε, προς δόξαν της, σε 
μείζον μέσον διαπαιδαγώγησης 
του ανθρώπου. Είναι ο πρώτος 
πολιτισμός χωρίς ιερό βιβλίο, 
όπου η λέξη ευφυΐα σήμαινε να 
θέτεις ερωτήματα. Ερωτήματα 
που έμελλε να γεννήσουν την κα-
τάκτηση του κόσμου».

«Ζητούμε την επιστροφή των 
γλυπτών από το Βρετανικό Μουσείο»

Τρία άτομα, μέλη εγκλημα-
τικής ομάδας που διέπρατταν 
συστηματικά κλοπές και διαρ-
ρήξεις σπιτιών και καταστημά-
των στην ευρύτερη περιοχή 
των Σερρών, κάνοντας χρήση 
κλεμμένων αυτοκινήτων, συ-
νελήφθησαν, αφού αρχικά 
επιχείρησαν να διαφύγουν πε-
ζοί, ενώ δεν δίστασαν να εμ-
βολίσουν όχημα της αστυνο-
μίας. Παντοπωλεία, φαρμα- 
κεία, περίπτερα, βενζινάδικα 
βρέθηκαν στο στόχαστρο της 
συμμορίας τα μέλη της οποίας 
"χτυπούσαν" σε πόλεις του νο-
μού, αλλά και σε μικρά χωριά 
της περιοχής.

Επεισοδιακή σύλληψη 
μελών συμμορίας
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Γράφω μερικά λόγια για έναν άνθρωπο, ο 
οποίος με την συμπεριφορά και την δράση 
του, τιμά την παροικία μας στην Αγγλία. Ο 
κ. Γεώργιος Καλλής για όσους δεν τον γνωρί-
ζουν, υπήρξε Ταμίας, Πρόεδρος και τώρα Επί-
τιμος Πρόεδρος της κοινότητας του Ιερού 
Ναού Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή στο Whit-
man Road στο Haringey. Για τις πολύτιμες 
υπηρεσίες του, τιμήθηκε από τον Αρχιεπί-
σκοπο με τον Σταυρό της Αρχιεπισκοπής.   

Είναι ένας αξιοθαύμαστος άνθρωπος, πολύ 
αγαπητός στην παροικία μας, ένας άνθρωπος 
χαμηλών τόνων που έχει αφιερώσει την ζωή 
του για την οικογένεια του και τους συναν-
θρώπους του.  

Ας ακολουθήσουμε την πορεία της ζωής 
του εδώ και 90 χρόνια, μια και γιόρτασε προ-
σφάτως τα 90χρονά του. Ο Γεώργιος Καλλής 
γεννήθηκε στο Λάπαθος, Αμμοχώστου στις 
13 Μαρτίου 1929, από οικογένεια αγροτών. 
Οι γονείς του ήταν ο Γιακουμής Καλλής από 
το Λάπαθος, και η Σοφία Δημητρίου Παπα-
δάκη από τη Γύψου αντίστοιχα. Υπήρξε πρω-
τότοκος γιος οκταμελούς οικογένειας, τα αδέλ-
φια του ήταν οι Χριστόδουλος, Αντώνης, 
Ανδρέας, Δημητράκης, Παναγιώτης, Κίκης και 
Σωτηρούλα. 

Παντρεύτηκε το 1952 την Μαρία Αντώνη 
Πιερή, μια υπέροχη κυρία,  επίσης από το Λά-
παθος. Απέκτησαν τρία χαριτωμένα αγόρια, 
τον Αντώνη, τον Ιάκωβο και τον Παναγιώτη 

για τα οποία οι γονείς τους είναι πολύ περή-
φανοι. Εργάσθηκε σκληρά για να τα μεγαλώ-
σει και να τα σπουδάσει. Μικρός εργάσθηκε 
ως γεωργός, μετά που παντρεύτηκε εργά-
σθηκε ως οδηγός σε γραμμή λεωφορείων και 
αργότερα στις Αγγλικές Βάσεις στην Δεκέλεια. 
Διετέλεσε εκκλησιαστικός επίτροπος και πρό-
εδρος της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη του 
Προδρόμου στο χωριό του για 16 ολόκληρα 
χρόνια. 

Μετά από την εισβολή των Τούρκων το 
1974, μετανάστευσε οικογενειακώς στην Αγ-
γλία. Τα πρώτα τρία χρόνια εργάσθηκε σε ερ-
γοστάσιο μπισκότων και αργότερα σε γραφείο 
ταξί μέχρι τον καιρό που πήρε την σύνταξη 
του.  

Στο διάστημα αυτό είχε γνωρίσει τον Αρχι-
μανδρίτη Λεόντιο Αριστοτέλους, ιερατικώς 
προϊστάμενο στην Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη 
του Βαπτιστή στο Χάρινγκεϊ ο οποίος του πρό-
τεινε να υπηρετήσει την κοινότητα. Πράγματι 
υπηρέτησε ως ταμίας από το έτος 1980 έως 
το 1998 και αργότερα ως Πρόεδρος στην κοι-
νότητα για πολλά χρόνια. Και τώρα ως Επίτι-
μος Πρόεδρος, και ως σήμερα, θα τον βρείτε 
συχνά στα γραφεία της Εκκλησίας από το 
πρωί ως το βράδυ προσφέροντας εθελοντικά 
τις υπηρεσίες του. 

Είναι πολύ ευτυχισμένος με τα παιδιά του. 
Έχουν και τα τρία σπουδάσει και αποκατα-
σταθεί επαγγελματικά. Ο Ιάκωβος εργάζεται 

ως λογιστής στα κεντρικά γραφεία της Τρά-
πεζας Κύπρου, ο Αντώνης είναι επίσης λογι-
στής σε μεγάλη εταιρεία στην Λευκωσία και ο 
μικρότερος γιος ο Παναγιώτης Καλλής είναι 
γνωστός καρδιοχειρούργος στο Λονδίνο. Έχει 
έξι εγγόνια, τους Μιχάλη, Παναγιώτη, Γεώργιο, 
Αλεξάνδρα, Μαρία και Γιώργο, που τα λα-
τρεύει... 

Ο κ. Καλλής είναι ένας καλοκάγαθος συ-
μπατριώτης μας, συμμετέχει στις χαρές και 
στις λύπες των άλλων, έχει πάντα μια καλή 
λέξη για όλους, βοηθάει όλους όσους του το 
ζητήσουν, είναι ένας καλός πατριώτης, ενά-
ρετος, αξιοπρεπής και το όραμά του είναι η 
ελευθερία της Κύπρου. 

Πάντα τον βλέπεις με το χαμόγελο στα 
χείλη, πάντα πρόθυμο να σε εξυπηρετήσει σε 
ότι πρόβλημα έχεις. Προσωπικά, τον ονόμασα 
Το Γελαστό Παιδί, τον Λεβέντη της Παροικίας 
μας.  

Αυτός είναι ο Γεώργιος Καλλής 90 χρονών 
σήμερα. H Παροικία και η Πατρίδα είναι πε-
ρήφανη γι αυτόν. Το παράδειγμά του αξίζει να 
το μιμηθούν και άλλοι συμπατριώτες μας. Και 
πολύ δίκαια τιμήθηκε από την Κοινότητα, που 
τόσο την αγάπησε και κέρδισε την αγάπη του 
λαού μας. Χρόνια Πολλά, αγαπητέ μας φίλε. 
Σε ευχαριστούμε για όσα έχεις προσφέρει 
στους ξενιτεμένους μας! 

 
 ΖΑΝΝΕΤΟΣ ΤΟΦΑΛΛΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΛΗΣ: 
90 χρόνια Ζωής και Ανθρωπιάς

ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΖΑΝΝΕΤΟ ΤΟΦΑΛΛΗ
The Greek Cypriot Brotherhood 
invites you to the book launch of  

Σαράντα εννιά μέρες 
στην κόλαση 

Forty nine days in hell  
By Savvas Pavlides  

Published by Elias Epiphaniou 
Publications 

 
Wednesday 22 May 2019, 7:30pm 

The Greek Cypriot Brotherhood, Britannia Road 
North Finchley, London, N12 9RU  

Addresses: 
Athanasios, Bishop of Tropaeou, 

Colonel Eleftherios Hadjistefanou, Defence 
Attaché of the Republic of Cyprus, and Elias 

Epiphaniou, publisher  
Book presentation:  

Thanasis Gavos, journalist,  
Savvas Pavlides, the author, will speak about the 

forty nine days he spent in hell  
Programme coordination: 
Constantinos Kavvadas  

The event is expected to last 60 minutes and it 
will be in Greek  

RSVP 07767855065 or 02084457070 or 
s.pavlides1@gmail.com

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  
Ο Ελληνοκυπριακός Σύνδεσμος Γυναικών 

διοργανώνει εκδρομή για άντρες και 
γυναίκες με λεωφορείο στο ξακουστό Bath. 

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

Η εκδρομή συμπεριλάμβανει διαμονή 
σε ξενοδοχείο και πρωινό.  

Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων : 
07404403597 ή 07940419569
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Ετήσιος Χορός 
Χρυσομηλιάς 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο 

του Συνδέσμου Αγίου Αμβροσίου 
ανακοινώνει ότι ο Ετήσιος Χορός  

της Χρυσομηλιάς θα πραγματοποιηθεί 
την Κυριακή 23 Ιουνίου 

στο Penridge Banqueting Suite, 
470 - 474 Bowes Road, 

New Southgate, London N11 1NL  
Για περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να επικοινωνήσετε με 
το γραφείο του Συνδέσμου στον 

αριθμό 020 8551 2094 
 

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, πραγματοποι-
ήθηκε με μεγάλη επιτυχία, το φεστιβάλ που οργα-
νώνει η Κυπριακή Εστία του BIRMINGHAM στους 
πολύ όμορφους χώρους που διαθέτει για τη μεγάλη 
εκδήλωση, μέσα και έξω από το κτήριό της, στην 
περιοχή ERDINGTON του WEST MIDLANDS.  

Είχαμε την τιμή και τη χαρά να βρεθούμε εκεί κα-
τόπιν προσκλήσεως από τους ιθύνοντες όπου κα-
λύψαμε όλα όσα συνέβησαν μέσω των συχνοτήτων 
του Ελληνικού ραδιοφώνου Λονδίνου – LGR το 
οποίο μεταδίδει μέσω DAB+ στο MANCHESTER , 
BIRMINGHAM, LONDON και Γλασκόβη, καθώς και 
μέσω 103,3 στα FM. 

Ήταν ένα πολύ όμορφο ταξίδι που μας έδωσε την 
ευκαιρία να απολαύσουμε, τα όσα οι συμπατριώτες 
μας της Κυπριακής Εστίας ετοίμασαν για τις χιλιάδες 
επισκέπτες σε αυτό το καθιερωμένο Φεστιβάλ.   

Υπήρχαν τα παραδοσιακά εδέσματα, ποτά, σου-
βλάκια ψημένα από τους πολυπληθείς εθελοντές, 
τα οποία διατίθεντο σε πολύ προσιτές τιμές για 
όλους, καθώς και οι παραδοσιακοί λουκουμάδες, 
και άλλα.  

Διεξήχθησαν αγώνες ποδοσφαίρου 6 καθ’ ομάδα, 
τα παιδιά έπαιξαν σε ειδικά διαμορφωμένους χώ-
ρους, χόρεψαν, και διασκέδασαν με τις μουσικές 
που μεταδίδονταν,  και έζησαν αυτή την πραγματικά 
ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα.  

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο πρόεδρος της 
Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Χρίστος Καραο-
λής, καθώς και ο Γενικός Πρόξενος της Κύπρου στο 
Ηνωμένο βασίλειο Θεόδωρος Γκότσης, οι οποίοι μι-

λώντας στο LGR αναφέρθηκαν στο πολύτιμο έργο 
που επιτελούν οι παράγοντες της Κυπριακής Εστίας.  

Μεταξύ των επισκεπτών ήταν και εκπρόσωποι 
της NEPOMAK, ο πρόεδρος της Χρίστος Τούτον, 
και πολλά από τα μέλη της οργάνωσης νεολαίας.  

Είδαμε επίσης αρκετές επιχειρήσεις από το Λον-
δίνο να έχουν τα περίπτερα τους εκεί προωθώντας 
τα εμπορεύματά τους.  

Τα παιδιά του Ελληνικού Σχολείου Αποστόλου 
Λουκά και Αγίας Τριάδας χόρεψαν Ελληνικούς και 
Κυπριακούς χορούς, και καταχειροκροτήθηκαν από 
όλους.  

Οι παρουσιαστές του LGR που κάλυψαν ζωντανά 
την εκδήλωση, Βασίλης Παναγής, Κατερίνα Μπα-
ροτσάκη και Πιερής Πέτρου μίλησαν με τους παρά-
γοντες της παροικίας του BIRMINGHAM, οι οποίοι 
με τη σειρά τους είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν για 
τις δραστηριότητες του οργανισμού, καθώς και την 
ευκαιρία που δίνεται στους συμπατριώτες μας να 
συναντιούνται και να περνούν ευχάριστες στιγμές 
σε ένα περιβάλλον που τους θυμίζει πατρίδα.   

Συγχαρητήρια  και ευχαριστίες σε όλους τους συμ-
μετέχοντες στη διοργάνωση αυτής της θαυμάσιας 
εκδήλωσης, ιδιαίτερα στον πρόεδρο της Κυπριακής 
Εστίας κύριο Ηλία Κουμή, καθώς και στον κύριο Πα-
ντελή Τράττο, τον Πέτρο Κόλα και την υπόλοιπη 
ομάδα γενικά που μας υποδέχθηκαν με ανοιχτές 
αγκάλες και μας έκαναν να νιώθουμε σαν στο σπίτι 
μας. 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΙΠΝΟ 
ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΔΗΜΩΝ 

ΜΟΡΦΟΥ  
Κυριακή 23 Ιουνίου 2019 

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

EN2 8AZ  
Είσοδος: £25 το άτομο και 

για παιδιά κάτω των 12 ετών 
έκπτωση 50%  

Για περισσότερες 
πληροφορίες αποταθείτε 

στα τηλέφωνα:  
07850278430, 

07711326230, 07775656947, 
07799037807, 07770537845

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΦΕΔΡΩΝ 

ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ΑΓΓΛΙΑΣ  
Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019 

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

για την ετήσια έκθεση 
πεπραγμένων, την 

ταμειακή έκθεση και 
εκλογή νέου Διοικητικού 

Συμβουλίου.  
Καλούνται όλα τα μέλη 

να παρευρεθούν.

Καλλιτεχνικά Νέα
με τον Βασίλη Παναγή

Back to Hackney  
«Back to Hackney» είναι μία παράσταση που 

θα πραγματοποιηθεί στο Θέατρο Τέχνης από 
τις 20 Μαΐου έως την 1η Ιουνίου 2019 καθημε-
ρινά στις 7.30 το βράδυ. 

Το θεατρικό έργο έγραψε και σκηνοθέτησε 
η συμπατριώτισσά μας Παναγιώτα Παντελή και 
είναι βασισμένο στην ιστορία και στην προσπά-
θεια γυναίκας με ειδικές ανάγκες,  που προσπα-
θεί να επιστρέψει στο σπίτι της όπου πιστεύει 
ότι θα ζει σε καλύτερες συνθήκες αντί να πα-
ραμείνει σε ειδικό σπίτι όπου πιστεύει ότι δεν 
θα έχει τις ίδιες ανέσεις.  

Στο έργο λαμβάνουν μέρος η Άννα Αντω-
νιάδη, Lucy Christy, Kathryn Perkins, Πάνος Σαβ-
βίδης και Tereza Zaylor.  

Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε 

στο Θέατρο Τέχνης, καθώς και στην ιστοσελίδα: 
baytickets.at/backto hackney 

Τα εισιτήρια κοστίζουν £10 και £5 concessions.  
Το θέατρο Τέχνης βρίσκεται στη διεύθυνση 

26 CROWNDALE ROAD, CAMDEN , NW1 1TT.   
"A dog called Friki"  
Η ρομαντική κωμωδία «Ο σκύλος που ακούει 

στο όνομα φρίκη», του Δημήτρη Κουρούμπαλη,  
έρχεται στο Λονδίνο για δύο παραστάσεις.  

Στην κωμωδία παίζουν η Μαρία Σολωμού και 
ο Δημήτρης Κουρούμπαλης.  

 Είναι η ιστορία ενός ζευγαριού που η αγάπη 
και το μίσος τους, τους φέρνουν πολλά συναι-
σθήματα αλλά ταυτόχρονα και πολλές κωμικές 
καταστάσεις.  

Πώς λοιπόν θα τα αντιμετωπίσουν, αυτό επί 
σκηνής; 

Οι παραστάσεις θα δοθούν την Κυριακή 2 
Ιουνίου στις 5.15 το απόγευμα, και στις 8 το 
βράδυ, στο The Tabernacle Theatre, W11 2AY, 
Notting Hill.  

Η Κύπρια ηθοποιός Άννα Σάββα που 
εμφανίζεται στη σειρά του ITV DURRELLS, 
λαμβάνει μέρος στο νέο θεατρικό έργο 
“JUDE”  

Ο Howard Brenton επιστρέφει στο Hampstead 
Theatre μετά την προηγούμενη του παραγωγή 
Lawrence After Arabia το 2016 με το τελευταίο 
του έργο Jude, μια ιστορία των τελευταίων ημε-
ρών σε ένα αγώνα αναγνώρισης μια ιστορία 
αναγνώρισης απίστευτου ταλέντου.  

Μια ιστορία που έχει σχέση με την “Jude” που 
πρόκειται να απολυθεί από την δουλειά της σαν 
καθαρίστρια, αφού κατηγορείται ότι έκλεψε 

κείμενο του Ευριπίδη, και εκπλήττει  τον εργο-
δότη της αφού καταφέρνει να μεταφράσει το 
αρχαίο κείμενο με την μεγαλύτερη ευκολία εδώ 
και τώρα. 

Οι παραστάσεις άρχισαν στην κύρια σκηνή 
του θεάτρου την Παρασκευή 26 Απριλίου.    

TAT - THE ACTORS THEATRE 
Η γνωστή θεατρική ομάδα θα παρουσιάσει 

την κυπριακή ηθογραφία «ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΥ» του 
Μιχάλη Πασιαρδή και αναζητεί ενδιαφερόμε-
νους να συμπράξουν σε αυτό. 

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

Αυτά για τώρα, Σας χαιρετώ 
Δικός σας 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ

Πρόσκληση στη διάλεξη με θέμα: 
«Κυπριακό Δίκαιο και Brexit 
Προκλήσεις και Προοπτικές»  

Εισηγητής: Καθηγητής Νικήτας Χατζημιχαήλ 
 Τμήμα Νομικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου  

Πέμπτη 16 Μαΐου 2019 στις 7:30μ.μ. 

Οίκημα Ελληνικής Κυπριακής Αδελφότητας, 

Britannia Road, N. Finchley, London N12 9RU  
Θα ακολουθήσει η απονομή Πιστοποιητικών 

Παρακολούθησης των διαλέξεων  
Πληροφορίες: 

020 8445 7070 ή 020 8445 9999 
andreas@nfcypriots.plus.com, 

κινητό: 07956 849094

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 

ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

Με επιτυχία στέφθηκε το Φεστιβάλ της Εστίας

Η Επικεφαλής του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων στο Πα-
νεπιστήμιο Κύπρου, Δόξα Κωμοδρόμου, στο πλαίσιο χαιρετισμού της 
στη διάλεξη του Ελεύθερου Πανεπιστημίου, μετέφερε μήνυμα του νέου 
Πρύτανη, Καθηγητή Τάσου Χριστοφίδη για παραχώρηση 25 υποτρο-
φιών σε Κύπριους ομογενείς. H κα Κωμοδρόμου, ανέφερε ότι το εν-
διαφέρον και η αγάπη του Πανεπιστημίου Κύπρου για τους αποδήμους 
και ιδιαίτερα του ΗB, αλλά και η σύσφιγξη των δεσμών με την ομογένεια 
αποδεικνύονται στην πράξη. Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου ενέκρινε 
απόφαση της Συγκλήτου, για χορήγηση 25 υποτροφιών σε Κύπριους 
απόδημους μεταπτυχιακού επιπέδου, και συγκεκριμένα 7 υποτροφίες 
σε συμβατικά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών (συνολικού κό-
στους €35.875) και 18 υποτροφίες σε αυτοχρηματοδοτούμενα μετα-
πτυχιακά προγράμματα σπουδών (συνολικού κόστους €86,250). 

Επίσης, ανέλυσε τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια εισδοχής, ενώ 
δήλωσε πως το Πανεπιστήμιο βρίσκεται στη διάθεση των υποψηφίων 
για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Τέλος, ευχαρίστησε τους διοργανωτές 
του θεσμού του Ελεύθερου Πανεπιστημίου στην παροικία του Λονδί-
νου, που συνεχίζει επί 16 ολόκληρα χρόνια τονίζοντας πως «η υπεύ-
θυνη και πάντα εποικοδομητική φροντίδα της Οργανωτικής Επιτροπής, 
έχει ως αποτέλεσμα ο θεσμός να αναβαθμίζεται με ποικίλα θέματα 
από ακαδημαϊκούς ή επιστημονικούς συνεργάτες του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, αλλά και εγνωσμένες προσωπικότητες από την ομογένεια».

Υποτροφίες σε απόδημους

O Σύνδεσμος Cypriot Elder of Enfield οργανώνει την Ετήσια Γενική 
Συνέλευσή του. την Τετάρτη 22 Μαΐου, στις 12.30-3.00μμ στο Com-
munity House, 311 Fore Street, Edmonton N9. 

Στη Συνέλευση θα συζητηθούν οι Εκθέσεις «Οργανωτική» και «Οι-
κονομική», θα συζητηθούν και άλλα θέματα και θα εκλεγεί και η νέα 
Επιτροπή της Οργάνωσης. 

Τα θέματα είναι όλα μεγάλου ενδιαφέροντος που καθιστούν την πα-
ρουσία όλων των μελών της Οργάνωσης επιβεβλημένη. 

Καλούνται όλα τα μέλη που θα παρακολουθήσουν την Συνέλευση 
να έχουν πληρωμένη την ετήσια συνδρομή τους και όσοι θα επιθυμούν 
να υποβάλουν υποψηφιότητα για την Επιτροπή να δώσουν το όνομά 
τους στη Γραμματέα Λία στο: 020 8804 5973, στην ταμία Κατερίνα 
077200/5625 ή στην Πρόεδρο Μαρούλλα 020 8443 1843 μέχρι τις 
18.05.2019.  

Αντώνης Αντωνιάδης

Ετήσια Γενική Συνέλευση 
Συνδέσμου Ηλικιωμένων Enfield

BIRMINGHAM - WEST MIDLANDSΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ
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Τ
ι εμπειρία και τι παιχνίδι! 

Περίπου 200 θορυβώδεις 

οπαδοί ήρθαν στο γή-

πεδο της Uxbridge FC, για 

αυτόν τον συναρπαστικό τελικό 

του κυπέλλου. 

Η όμορφη ατμόσφαιρα εν-

θάρρυνε και τις δύο ομάδες να 

επιτεθούν, αλλά παρά το γρή-

γορο παιχνίδι, κανένας τερμα-

τοφύλακας δεν δοκιμάστηκε 

στις πρώτες φάσεις του παιχνι-

διού. Το ανώμαλο και αμμώδες 

γήπεδο δεν ευνοούσε μια τε-

χνική ομάδα με πολλές πάσες, 

όπως οι Άγιοι. Η Cricklewood 

άνοιξε πρώτη το σκορ στα 

τελευταία λεπτά του πρώτου 

ημιχρόνου, δίνοντάς τους προ-

βάδισμα 1-0 στο ημίχρονο. 

Το δεύτερο μισό ήταν παρό-

μοιο, καθώς οι Άγιοι δεν έβρι-

σκαν τον συνηθισμένο τους 

ρυθμό στις πάσες κι οι ευκαι-

ρίες δεν έρχονταν. Μιά στημένη 

φάση από κόρνερ, έδωσε στην 

Cricklewood ένα δεύτερο γκολ 

κι οι Άγιοι βρέθηκαν σε δύσκολη 

θέση. 

Μερικές βασικές αλλαγές, 

όπως ο Roberto Katsikas, άρχι-

σαν να κάνουν τη διαφορά, 

καθώς ο Άγιος Παντελεήμων 

άρχισε να κυριαρχεί στην κα-

τοχή και να δημιουργεί ευκαι-

ρίες. Μια κορυφαία απόκρουση 

στην αριστερή πλευρά, από τον 

τερματοφύλακα των Αγίων 

Donald Manaj, τους κράτησε 

στο παιχνίδι. 

Η Cricklewood είδε τον κορυ-

φαίο επιθετικό της να αποβάλ-

λεται με δεύτερη κίτρινη κάρτα 

για επικίνδυνο παιχνίδι. Αυτό 

άνοιξε χώρο, αλλά απέμεναν 

μόνο δέκα λεπτά. Ο Βραζιλιά-

νος μάγος, Guilherme Monti, με 

το ταχυδακτυλουργικό του πο-

δόσφαιρο, οδήγησε σε κερδι-

σμένο πέναλτι για τους Αγίους. 

Ο Noyan Tajbakhsh, ο κορυ-

φαίος σκόρερ του πρωταθλή-

ματος αυτή τη σεζόν, 

ευστόχησε για να μειώσει τη 

διαφορά.  

Στη συνέχεια το παιχνίδι ήταν 

μονότερμα κι ίσως αναπόφευ-

κτα, μια σέντρα βρήκε τον Mi-

chael Frangeskou ο οποίος με 

μια μεγάλη κεφαλιά ισοφάρισε 

για τους Άγιους. Τεράστια από-

δοση, που έφερε το παιχνίδι 

στη λήξη στο 2-2, με την πρό-

σθετη ένταση της διαδικασίας 

των πέναλτι. 

Με την αγωνία στο κατακό-

ρυφο, οι ήρωες της τελευταίας 

στιγμής ήταν οι τέσσερεις παί-

κτες που χτύπησαν τα πέναλτι 

για τον Άγιο Παντελεήμονα - 

Katsikas, Tajbakhsh, Monti και  

Javonne Molloy - και ο τερματο-

φύλακας Manaj, ο οποίος 

έπιασε δύο πέναλτι με τα πόδια 

του κι έλαμψε το άστρο του, με 

στυλ Schmeichel "να φαίνεσαι 

μεγαλύτερος στο τέρμα από ότι 

είναι". Εξαιρετικός κι άρα ο πιο 

πολύτιμος παίκτης του αγώνα. 

Οι Άγιοι κερδίζουν το ντανπλ, 

το δεύτερο στην ιστορία τους 

και κλείνουν τη σεζόν πετώντας 

ψηλά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ 

στους φιλάθλους, που έκαναν 

μια τέτοια εμπειρία αξέχαστη 

και συγχαρητήρια στις δύο ομά-

δες, για το συναρπαστικό παι-

χνίδι μέχρι το τελευταίο λεπτό! 

• Περιγραφή: 
 James Neophytou 

Πανάξια Κυπελλούχοι οι «Άγιοι»
Οι θαυμάσιοι «Άγιοι» ξεκλείδωσαν τους Wanderers για το κύπελλο Middlesex County Football League

Πάει για Treble η Ανόρθωση

Π
ρωί στο Holloway Road 10.15 παρόλο ότι στην κοινή κυ-

πριακή διάλεκτο «άλλα μας έδειξαν και άλλα μας εμπήξαν», 

αφού αλλού θα διεξαγόταν ο αγώνας και αλλού έγινε. 

Το παιχνίδι κανονικά θα διεξαγόταν στο New River στις 11.30, 

αλλάχτηκε χωρίς να το γνωρίζουν οι εφημερίδες έγκαιρα, ούτε το 

ραδιόφωνο. 

Όπως και να έχουν τα πράγματα αυτοί που πήγαν παρακολού-

θησαν έναν πολύ καλό αγώνα, δυνατό με πάθος για τη νίκη μιας 

και όποιος κέρδιζε πήγαινε στον τελικό του Challenge Cup όπου 

θα αντιμετώπιζε τον Παναθηναϊκό. 

(Να σημειώσουμε ότι ο Παναθηναϊκός αφού έφτασε στον τελικό 

του Challenge Cup αγωνιζόταν χθες βράδυ με τη Cinar στο γήπεδο 

του Haringey Borough στις 7.45 το βράδυ εκτός απροόπτου για το 

Division Two Cup). 

Η Ανόρθωση στο παιχνίδι της Κυριακής έπαιξε με δύναμη και 

γρήγορα πήρε το πάνω χέρι με 2-0, τέρματα που σημείωσαν οι  Αli 

και Richard. Ο Ahmet βρήκε τρόπο να ξαναβάλει την Ολύμπια στο 

παιχνίδι με τέρμα που πέτυχε. O δαιμόνιος όμως Adem Ali είχε 

άλλα στο μυαλό του κάνοντας το 3-1 για τους πρωταθλητές για να 

έρθει το τελικό 3–2 με τέρμα της Ολύμπιας. 

Παρόλη τη δύναμη του παιχνιδιού ο αγώνας ήταν αθλητοπρεπέ-

στατος με τους ποδοσφαιριστές και ιθύνοντες να δίνουν τα χέρια 

με το σφύριγμα της λήξης του αγώνα. Αυτά μου είπαν, αυτά 

έγραψα και αμαρτίαν δεν έχω!!

Φώτος: Αλέξιος Γεννάρης
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Ξανά η Σίτι Πρωταθλήτρια
Νίκη και χειροκρότημα για Λίβερπουλ,  ήττα – ντροπή για τη Γιουνάιτεντ! 

Τελική Βαθμολογία 

 1 Μάντσεστερ Σίτι  . . . . . 98 

 2 Λίβερπουλ  . . . . . . . . . .97 

 3 Τσέλσι  . . . . . . . . . . . . . 72 

 4 Tοτενχαμ   . . . . . . . . . . 71 

 5  Άρσεναλ  . . . . . . . . . . 70 

 6 Μαντσ. Γιουνάιτετ  . . . .66 

 7 Γουλφς  . . . . . . . . . . . . 57 

 8 Έβερτον  . . . . . . . . . . . 54 

 9 Λέστερ  . . . . . . . . . . . . 52 

10 Γουέστ Χαμ  . . . . . . . . .52 

11 Γώτφορτ  . . . . . . . . . . . 50 

12 Κρύσταλ Πάλας    . . . . 49 

13 Μπόρνμουθ  . . . . . . . . 45 

14 Νιούκαστλ  . . . . . . . . . 45 

15 Μπέρλεϋ  . . . . . . . . . . . 40 

16 Σαουθάμπτον  . . . . . . . 39 

17 Μπράιτον  . . . . . . . . . . 36 
————————————— 

Διαβάθμιση 

18 Κάρτιφ  . . . . . . . . . . . . . 34 

19 Φούλαμ  . . . . . . . . . . . 26 

20 Χάτεσφιλτ  . . . . . . . . . 16

Δεν ξανάγινε αλλά ευτυχώς που έγινε. 

4 Αγγλικές ομάδες στον τελικό του 

Champions League και Europa League. 

Λίβερπουλ και Τότενχαμ στη μάχη των 

μαχών και Άρσεναλ-Τσιέλσι κονταροκτυπι-

ούνται στο Europa League και ο Θεός να 

βάλει το χέρι του!!! 

Ο αγώνας Λίβερπουλ-Τότενχαμ για το 

Champions League θα διεξαχθεί το Σάβ-

βατο 1 Ιουνίου στο Estadio Metropolitano, 

Madrid στις 8 το βράδυ. 

Ενώ ο αγώνας Τσέλσι-Άρσεναλ θα γίνει 

την Τετάρτη 29 Μαΐου στις 8 το βράδυ, αγ-

γλική ώρα, στο Azerbaijan Capital Baku 

στο Olympic Stadium.

Αγγλικός εμφύλιος Πόλεμος

Το Χρυσό Παπούτσι της Πρέ-

μιερ Λιγκ μοιράστηκαν οι Μοχά-

μεντ Σαλάχ, Σαντιό Μανέ και 

Πιερ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ, 

που τελείωσαν την σεζόν στα 

22 τέρματα.  

Εκεί που πήγαινε να το πάρει 

μόνος του ο Σαλάχ... έσκασαν 

μύτη και οι άλλοι δύο.  

Τόσο ο Μανέ όσο και ο 

Ομπαμεγιάνγκ πέτυχαν από 

δύο τέρματα έκαστος στο Λί-

βερπουλ - Γουλβς και Μπέρνλι 

- Μπράιτον αντιστοίχως, για να 

πιάσουν τον Αιγύπτιο στα 22 

τέρματα στο κορυφαίο πρωτά-

θλημα του κόσμου για την 

σεζόν 2018-19. 

Μοιράστηκαν το Χρυσό Παπούτσι 

Σαλάχ, Μανέ και Ομπαμεγιάνγκ

«Όμπα» και «Λάκα» έχουν 

σκοράρει μαζί 48 τέρματα κατά 

τη διάρκεια της τρέχουσας 

σεζόν και δείχνουν να διαμορ-

φώνουν ένα φονικό δίδυμο 

στην επίθεση των «κανονιέρη-

δων». 

Σύμφωνα με δημοσίευμα της 

«Daily Mail», οι δύο άσοι θα δε-

χτούν μέσα στο καλοκαίρι προ-

τάσεις ανανέωσης, με τους 

τωρινούς όρους του Γκαμπονέ-

ζου να εκπνέουν το 2021 και 

αυτούς του Γάλλου συμπαίκτη 

του έναν χρόνο αργότερα 

(2022). 

Nέα συμβόλαια για Ομπαμεγιάνγκ 

και Λακαζέτ ετοιμάζει η Άρσεναλ

Με θρίλερ... ενός ημιχρόνου 

στο Amex, η Μάντσεστερ 

Σίτι κατέκτησε ξανά το πρωτά-

θλημα! Φέρνοντας τούμπα το 

ματς με τη Μπράιτον μέσα σε 

ελάχιστα λεπτά στο πρώτο 

μέρος, οι «πολίτες» κατέκτησαν 

ξανά την κορυφή με το τελικό 4-

1, αφήνοντας τη Λίβερπουλ 

απογοητευμένη στη 2η θέση. 

Νίκη με σκορ 2-0 για τους «κόκ-

κινους» απέναντι στη Γουλβς, 

ντροπιαστική ήττα 2-0 για τη 

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από 

την υποβιβασμένη Κάρντιφ στο 

«Ολντ Τράφορντ»!   

Η Λίβερπουλ έφτασε τους 97 

βαθμούς και απέτυχε να 

κατακτήσει τον τίτλο. 

Ποτέ ξανά, ομάδα με τόσους 

βαθμούς δεν είχε βρεθεί στη 2η 

θέση της Πρέμιερ Λιγκ. 

Οι «κόκκινοι» του Μέρσεϊ-

σαϊντ με τέτοια συγκομιδή θα 

μπορούσαν να έχουν κατακτή-

σει κάθε προηγούμενο πρωτά-

θλημα, εκτός από το περσινό 

και το φετινό. 

Κι αυτό, διότι μπροστά της, 

υπάρχει η Μάντσεστερ Σίτι! 

Αυτή η τρομερή, καλοκουρδι-

σμένη και τρομερά δουλε-

μένη μηχανή του Πεπ 

Γκουαρδιόλα! 

Ακόμα κι αν βρέθηκε πίσω 

στο σκορ από τη Μπράιτον στο 

Amex, αντί να αγχωθεί, κατά-

φερε και τα έφερε όλα τούμπα 

πριν από το πρώτο ημίχρονο, 

για να φτάσει στο επιβλητικό 4-

1 και να πανηγυρίσει τον δεύ-

τερο διαδοχικό τίτλο σε αυτό το 

δραματικό φινάλε του κορυ-

φαίου πρωταθλήματος! 

Ο Μάρεϊ με κεφαλιά από το 

πρώτο δοκάρι έβαλε μπροστά 

τους «γλάρους» στο 27ο λεπτό, 

με το πλασέ του Αγουέρο και 

την καρφωτή κεφαλιά του Λα-

πόρτ στο 28ο και το 38ο λεπτό 

αντίστοιχα να ολοκληρώνουν 

άμεσα την ανατροπή... τίτλου. 

Ο Μαχρέζ με εκπληκτική προ-

σποίηση και δεξί σουτ στο 63' 

πέτυχε το τρίτο γκολ των Πρω-

ταθλητών, για να κλείσει το ματς 

ο Γκουντογκάν με εκτέλεση 

φάουλ στο 72' για το 4-1. 

Στο «Άνφιλντ», ο Σαντιό Μανέ 

σκόραρε με πλασέ στην κίνηση 

από ακόμα μια ασίστ του Αλεξάντερ 

– Άρνολντ στο 17' και το έκανε ξανά 

με προβολή – αν και από θέση οφ-

σάιντ – στο 81' για να διαμορφώσει 

το τελικό 2-0 με τον ίδιο δημιουργό, 

για τη Λίβερπουλ κόντρα στη 

Γουλβς. Παρά την ελπίδα και το ξέ-

σπασμα σε πανηγυρισμούς από 

τον κόσμο όταν άκουσαν για το 

γκολ του Μάρεϊ στο Μπράιτον – 

Σίτι, το φινάλε ήταν γλυκόπικρο και 

χάθηκε και αυτός ο τίτλος, παρά την 

ιστορία που έχει γράψει φέτος η 

ομάδα του Κλοπ... 

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατά-

φερε γι' ακόμα μια φορά να 

κλέψει την παράσταση με την ντρο-

πιαστική ήττα που υπέστη από την 

Κάρντιφ με το τελικό 2-0. Οι «blue-

birds» που είχαν υποβιβαστεί από 

την περασμένη εβδομάδα, σκόρα-

ραν για πρώτη φορά στο «Ολντ 

Τράφορντ» έπειτα από το 1961 και 

με τον Μέντες – Λάινγκ να βρίσκει 

δυο φορές δίχτυα (το πρώτο με πέ-

ναλτι το οποίο... ήταν αστείο). 

Στο Turf Moor, η κακή Άρσε-

ναλ χρειάστηκε δυο γκολ 

του Πιέρ – Εμερίκ Ομπαμε-

γιάνγκ (που κατάφερε να κλεί-

σει τη σεζόν με 22 τέρματα 

κατακτώντας κι εκείνος το 

Χρυσό Παπούτσι όπως συνέβη 

με τους Σαλάχ και Μανέ στη Λί-

βερπουλ). Ο Γκαμπονέζος σκό-

ραρε δυο φορές πολύ γρήγορα 

στο δεύτερο ημίχρονο, η 

Μπέρνλι μείωσε εκθέτοντας 

ξανά τις αμυντικές αδυναμίες 

των Λονδρέζων, όμως, στις κα-

θυστερήσεις ο Ενκετία έγραψε 

το τελικό 3-1 για τους «κανονιέ-

ρηδες». Πλέον, η ομάδα του 

Έμερι έχει μπροστά της τον με-

γάλο τελικό του Γιουρόπα Λιγκ, 

αν θέλει να βρεθεί στο Τσά-

μπιονς Λιγκ της επόμενης 

σεζόν. 

Στο ισόπαλο 2-2, σώζοντας 

τουλάχιστον τα προσχή-

ματα, έμεινε η Τότεναμ απέναντι 

στην Έβερτον, τερματίζοντας 

εντός τετράδας, στο 0-0 το παι-

χνίδι Λέστερ – Τσέλσι. 

Με τον Χολέμπας να βλέπει 

απευθείας την κόκκινη 

κάρτα σε αδιάφορο ματς για τη 

Γουότφορντ και να χάνει πλέον 

τον τελικό του Κυπέλλου Αγ-

γλίας, οι «hornets» διασύρθη-

καν 4-1 από τη Γουέστ Χαμ, 

ενώ, στο 4-0 έφτασε και η Νιού-

καστλ στην έδρα της υποβιβα-

σμένης και πολύ αδύναμης 

Φούλαμ. 

Γκολ... με το τσουβάλι στο 

Κρίσταλ Πάλας – Μπόρν-

μουθ που ολοκληρώθηκε με το 

τελικό 5-3 για τους «αετούς», 

στο 1-1 έμειναν Σαουθάμπτον 

και Χάντερσφιλντ. 

Αναλυτικά τα αποτελέ-

σματα της 38ης αγωνιστικής: 

Μπράιτον-Μάν. Σίτι  . . . 1-4 

Λίβερπουλ – Γουλβς  . . . 2-0 

Μπέρνλι – Άρσεναλ  . . . 1-3 

Κρίσταλ Π – Μπόρνμουθ 5-3  

Φούλαμ – Νιούκαστλ  . . 0-4 

Λέστερ – Τσέλσι  . . . . . . 0-0 

Μάν. Γιουν. – Κάρντιφ  . 0-2 

Σαουθάμπ-Χάντερσφ  . . 1-1 

Τότεναμ – Έβερτον  . . . . 2-2 

Γουότφορν-Γουέστ Χαμ 1-4



Παροικιακές Εκδηλώσεις Γωνιά Παροικιακής ποίησης 

Κάθε Δευτέρα 

Λειτουργεί Θεατρικό Εργαστήρι της ΚΕΑ στην Κυπριακή Αδελφό-

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

7.30μμ για παιδιά όλων των ηλικιών. Τα μαθήματα παραδίδονται 

στα ελληνικά από προσοντούχους δασκάλους. 

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

της Δευτέρας στο Community Centre, 311 Fore Street, Edmonton 

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

020 8804 5973. 
• Κάθε Δευτέρα μέχρι Πέμπτη 

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

Grove N22 5HJ) λειτουργεί υπηρεσία συμβουλών και πληροφο-

ριών για κοινωνικά επιδόματα. Αποτείνεστε στον Άντη Ευσταθίου, 

τηλ. 020 8881 2329 για ραντεβού. 

Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 

• Στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, Earlham Grove, London N22 

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

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

www.aceman.co.uk 

Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 

• Όσοι επιθυμούν να παρακολουθούν μαθήματα Judo, μπορούν 

να αποταθούν στο Judo Training Sobell Club in Finsbury Park, 

Δευτέρα ή Τετάρτη. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε: 

www.sobelijudoclub.com 

Κάθε Τρίτη 

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

τραγουδά χωρίς μουσική και διευθύνεται από την Κάλια Παχλιτζα-

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

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

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

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

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

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

Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 

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

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

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

μετοχή: 07885 680 033. 

Κάθε Τετάρτη 

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

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

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

020 8443 1843 / 020 8804 5973. 

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

με πρωταγωνιστές τους Κυπρίους Jamie και Natasha Demetriou 

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

γωγός ο John Petrie και σκηνοθέτης ο Α. Gaynord. 

Κάθε Παρασκευή 

• Ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος Α. Σάββα είναι διαθέσιμος για 

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

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

EN1 3XF). Τηλέφωνο: 07943 698 925. 

Κάθε 1η και 3η Τετάρτη του μήνα 

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

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

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

3.30μμ. Πληροφορίες: 07973 895 657. 

Κάθε τελευταία Τετάρτη του μήνα 

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

πινα πόδια όλων των ηλικιών στο Κοινοτικό Κέντρο, Wood Green 

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

στάλλα, διευθύντρια του Κυπριακού Κοινοτικού Κέντρου.

Κάθε δεύτερη Πέμπτη του μήνα 

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

βούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Γονέων. - Τηλέφωνο 020 8889 

1872. 

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. 

16 Μαΐου (Πέμπτη) 
• Διάλεξη Ελεύθερου Πανεπιστημίου Ομογένειας Η.Β, με θέμα «Κυ-

πριακό Δίκαιο και Πρέξιτ». Εισηγητής ο αναπληρωτής καθηγητής Νι-

κήτας Χατζη Μιχαήλ, στην Κυπριακή Αδελφότητα, Britannia Road, 

London N12 9RU, στις 8.00μμ. Τηλ. 020 8445 7070 / 07956 849 094. 

19 Μαΐου (Κυριακή) 
• Η Πολιτιστική εκδήλωση για τα 50χρονα της ΚΕΑ στο East Barnet 

School, 5 Cheshunt Grove, East Barnet, Herts EN4 8PU, στις 4μμ. 

Είσοδος ελευθέρα. Τηλ. 020 8881 6952. 

22 Μαΐου (Τετάρτη) 
• O Σύνδεσμος Κυπρίων «Elders of Enfield» πρώην Σύνδεσμος 

«Υπερηλίκων και Αναπήρων», οργανώνει Ετήσια Γενική Συνέλευση 

στις 12.30μμ στο Community House, 311 Fore Street, Edmonton N9. 

Καλούνται οι συμμετάσχοντες να έχουν πληρωμένη την συνδρομή. 

• Η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου «The Cypriot Elders of En-

field» στις 12.30μμ στο Community House, 311, Fore Street, Ed-

monton N9. Θα συζητηθούν οι εκθέσεις «Οργανωτική» και 

«Οικονομικών» και θα εκλεγεί το νέο Δ.Σ. Καλούνται όλα τα μέλη. 

• Η παρουσίαση του βιβλίου «Σαράντα εννιά μέρες στην Κόλαση», 

του Σάββα Παυλίδη, τέως Προϊσταμένου της ΚΕΑ, στην Κυπριακή 

Αδελφότητα, Britannia Road, London N12 9RU, στις 7.30μμ. RSVP 

07767 855 065 / 020 8445 7070 / s.pavlides@gmail.com 

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 
1,2 Ιουνίου (Σάββατο-Κυριακή) 
• Το Wine Festival της «Παροικιακής», στο Lee Valley Athletics 

Centre, 61 Meridian Way, London N9 0AR. Θα υπάρχει και πλού-

σιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Τραγουδά η Peggy Zina. Πληροφο-

ερίες τηλ. 07904 537 181 / www.cypriotwinefestival.com 
5 Ιουνίου (Τετάρτη) 
• Η παρουσίαση του Βιβλίου «Δακρύων Μνήμες» για τον ηρωομάρ-

τυρα 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. 

23 Ιουνίου (Κυριακή) 
• Ο Σύνδεσμος Αγίου Αμβροσίου οργανώνει τον Eτήσιο Xορό της 

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

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

• Ο ετήσιος Δείπνος Ένωσης Αποδήμων Μόρφου, 3.00μμ στο 

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

για παιδιά κάτω των 12 χρονών. Για περισσότερες πληροφορίες 

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

24 Ιουνίου (Δευτέρα) 
• Η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Εφέδρων Καταδρομέων Αγ-

γλίας στην Κυπριακή Αδελφότητα, Britannia Road, London N12 

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

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

Antonis Antoniades
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• The ink of a scholar is Holier than the blood 
of a martyr! 

• Το μελάνι του συγγραφέα είναι πιο Iερό, από 
το αίμα του μάρτυρος! 

Ερμηνεία: 
Η πέννα και το χαρτί είναι όπλα Iερά και αθάνατα. Όταν 

τα χρησιμοποιούμε σωστά θαυματουργούν. Τα πάντα 

στηρίζονται σε αυτά. Σκέψη, Λόγος και Γραφή, η πιο 

σωστή και ωφέλιμη τροφή! 

Λόγια Νηστεμένα
Ειρήναρχος Στεφάνου

Του Παύλου Ανεμόμυλου (Ορμήδια)

Ξύπνησα με δάκρυα στα μάτια 

Που τόσο ήθελα να συνεχίσω 

Το λυρικό, ωραίο όνειρο 

Που μαζί σου τραγουδούσα. 

Τόσο γλυκιά, ψιλή, σαν αηδόνι 

Υπέροχη η φωνή σου 

Και γώ μαζί, πίσω σου 

Σαν αρμονία περπατούσα. 

Ένα τραγούδι με λόγια αγάπης 

Μελαγχολικά 

Για ένα στεναγμό κάποιου 

        έρωτα 

Που μεσ’ τα χρόνια χάθηκε 

Ένα τραγούδι με λέξεις πάθους, 

τρυφερές 

Για τέτοιες θύμησες που κάπου 

κάποτε, 

Όλοι μας με πόνο στην καρδιά 

Ωραίες παλιές στιγμές 

Νοσταλγικά, κάθε τόσο 

Ξαναζητούμε. 

Ναι, έκλαψα δάκρυα πικρά, 

          γλυκιά, 

Μεσ’ την ωραία, μελωδική    

μουσική 

Ενός ονείρου 

Που μεσ’ τον ύπνο μου 

Έστω, για λίγο 

Ξανάζησα κάποιες υπέροχες 

στιγμές μαζί σου, 

που τόσο ήθελα να ξαναζήσω. 

Στεναγμός, 

Για Ωραίες Της Ζωής Στιγμές

Θάθελα νάμουν βασιλιάς 

Θάθελα νάμουν βασιλιάς 

για θρόνο νάχω την καρδιά 

του κάθε πονεμένου 

το δίκιο τρομερό σπαθί 

του κάθε αδικημένου. 

Θάθελα νάμουν βασιλιάς 

στρατούς νάχω την εργατιά 

βασίλισσα τη γη μου 

στο θρόνο βασιλόπουλο 

λευκό περιστερόπουλο 

όνειρο της ψυχής μου. 

Θάθελα νάμουν βασιλιάς 

κορώνα νάχω στα μαλλιά 

της Βηθλεέμ τ’ αστέρι 

για νάναι ο δρόμος φωτεινός 

να περπατάς να περπατώ 

πιασμένοι χέρι-χέρι. 

Θάθελα νάμουν βασιλιάς 

και με του κόσμου τα χρυσά 

στον ουρανό να γράψω 

«δικαιοσύνη-λευτεριά» 

τα έθνη να σκεπάζω.

By: Ανδρέας Ν. Δημητρίου (Α.Ν.Δ) 
Λονδίνον-Πάφος –Μάιος, 2019
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Ένα Κορίτσι για Δύο (1963)  
ΠΕΜΠΤΗ 16 ΜΑΪΟΥ  22:25 Κωμωδία με τους Α. 

Αλεξανδράκη, Ζ. Λάσκαρη, Κ. Βουτσά, Ρ. Βλαχο-

πούλου και Μ. Καραγιάννη. Παρόλο που ο Κίμων 

και ο Άρης είναι αδέλφια, είναι 

εντελώς διαφορετικοί χαρα-

κτήρες. Ο Κίμων, ο μεγαλύ-

τερος, είναι σοβαρός, μελετη-

ρός και αρνείται πεισματικά 

να παντρευτεί. Ο Άρης είναι 

ανοιχτός, ζωηρός και γλε-

ντζές. Η μεγαλύτερη αδελφή τους Πολυξένη, προ-

σπαθεί να τους φέρει κοντά. Ο Άρης θέλει να συ-

στήσει την αγαπημένη του Μυρτώ, στον Κίμωνα 

αλλά φοβάται πως θα την απορρίψει, επειδή είναι 

τραγουδίστρια. Τον πείθει λοιπόν να την προσλάβει 

ως γραμματέα του...  
Πρόβα... Γάμου (1986)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΜΑΪΟΥ  21:45 Κωμωδία με τους 

Κ. Τσάκωνα, Ρ. Παγκράτη κ.ά. Μεγάλωσαν στην 

ίδια γειτονιά αλλά τα προβλήματα εκείνης της επο-

χής, είχαν ως συνέπεια, όταν έγιναν δέκα χρονών 

να χωρίσουν και από τότε δεν ξανασυναντήθηκαν. 

Τα χρόνια πέρασαν, τα δυο παιδιά μεγάλωσαν και 

πήραν το δικό τους δρόμο. Εκείνος άνοιξε γραφείο 

τελετών, αλλά νιώθει μεγάλη μοναξιά γιατί δεν κα-

τάφερε να κάνει δική του οικογένεια. Εκείνη, είναι 

ταλαντούχα τραγουδίστρια, η οποία ποτέ δεν ξέχασε 

τον παιδικό της φίλο που έχασε τόσο ξαφνικά. Η 

τύχη όμως παίζει για άλλη μια φορά το δικό της 

παράξενο παιχνίδι...  
Φίφης ο Ακτύπητος (1962)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΜΑΪΟΥ  23:05 Κωμωδία με τους 

Στ. Παράβα, Σ. Μουστάκα, Τ. Βλάντη κ.ά. Από τη 

μία ο Φώτης, σκληρός καπετάνιος του εμπορικού 

ναυτικού. Από την άλλη, ο Φίφης, θηλυπρεπής καλ-

λιτέχνης που κάνει καριέρα τραγουδιστή σε νυχτε-

ρινά κέντρα. Δύο δίδυμα αδέλφια, τόσο ίδια αλλά 

και τόσο διαφορετικά μεταξύ τους και που έχουν 

κάποια κληρονομικά ζητήματα να ξεκαθαρίσουν...  
Η Γυναίκα είναι Σκληρός Άνθρωπος (2005)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΜΑΪΟΥ  21:00 Κωμωδία με τους Α. 

Καφετζόπουλο, Φ. Κοκκινοπούλου κ.ά. Ο Τζόνι Μα-

νιάτης, είναι επιτυχημένος διαφημιστής και... γυναι-

κάς. Η Γεωργία, νυν γυναίκα της ζωής του, θέλει 

επειγόντως να κάνει παιδί. Η μητέρα του Ασπασία 

είναι εξαφανισμένη. Η πιστή του γραμματέας Έρση,  

έχει κουραστεί από την ανεύθυνη συμπεριφορά του  

αλλά προσπαθεί να τον βοηθήσει. Η κόρη του Άρ-

τεμις, ξανασυλλαμβάνεται για κλοπή την παραμονή 

της δίκης της, ενώ η πρώην γυναίκα του Μάρθα 

του ρίχνει όλες τις ευθύνες.  
Κυριακάτικο Ξύπνημα (1954)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΜΑΪΟΥ  22:35 Κωμωδία με την ‘Ε. 

Λαμπέτη, Δ. Χορν κ.ά. Η καθημερινή διασκεδαστική 

μικροαστική ζωή της Αθήνας ξετυλίγεται μέσα από 

τις περιπέτειες της νεαρής πωλήτριας Μίνας, που 

χάνει το κερδοφόρο λαχείο της, για να το βρει ο νε-

αρός Αλέξης. Ποιος τελικά θα πάρει τα λεφτά του 

λαχείου; Η Μίνα που αρχικά αγόρασε το λαχείο ή ο 

νεαρός που το αγόρασε από αυτόν που τον βρήκε;  
Πολίτικη Κουζίνα (2003)  

KYΡIAKH 19 ΜΑΪΟΥ  21:00 Ιστορική ταινία με τους 

Στ. Μαϊνα, Γ. Χωραφά κ.ά. Πρόκειται για την ιστορία 

του Φάνη Ιακωβίδη, ενός γοητευτικού σαραντάρη 

καθηγητή αστροφυσικής με μεγάλο ταλέντο στη μα-

γειρική. Με αφορμή την επερχόμενη επίσκεψη του 

παππού του από την 

Κωνσταντινούπολη και 

μέσα από την προετοι-

μασία του φαγητού, ο 

Φάνης μας ταξιδεύει 

πίσω στα παιδικά του 

χρόνια και τον πρώτο 

του έρωτα…. Βραβευμένη ταινία που δεν πρέπει 

να χάσετε!  
Κερατάς και Δαρμένος (1986)  

KYΡIAKH 19 ΜΑΪΟΥ  22:55 Κωμωδία με τους Κ. 

Τσάκωνα, Μ. Λεζέ κ.ά. Το να είναι κανείς κερατάς, 

κάτι πάει και έρχεται, αλλά να είναι και δαρμένος 

παραείναι γελοίο. Αυτό σκέφτηκε και ο Ιούλιος και 

προκειμένου να γλιτώσει το ξύλο, αφού το κέρατο 

φυγείν αδύνατον, αποφασίζει να βρει ο ίδιος τον 

εραστή της γυναίκας του. 
Μπρος Γκρεμός και Πίσω Ρέμα (1987)  

ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΜΑΪΟΥ  21:35 Κωμωδία με τους Β. 

Μπουγιουκλάκη, Κ. Κουκίδου κ.ά. Η συγγραφέας 

του Best Seller «Είμαι μια παρθένα», αποφασίζει 

επιτέλους να χάσει την παρθενιά της, αλλά ο εκδό-

της της έχει πολλές αντιρρήσεις και προσπαθεί να 

αποτρέψει το μοιραίο.  

Δύο Έξυπνα Κορόιδα (1971)  
ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ  20:35 Κωμωδία με τους Α. Τζα-

νετάκο, Μ. Φωτόπουλο και Μιχ. Βιολάρη. Ο Λουκάς 

και ο Μάρκος, δύο αργόσχολοι, άνεργοι και γκαφα-

τζήδες φίλοι, στην προσπάθεια τους να βρουν δου-

λειά μπαίνουν στην υπηρεσία του εμίρη Σαλάτ που 

κάνει διακοπές στην Ελλάδα. Με τις γκάφες τους, 

κάνουν να γελάσει η μοναχοκόρη του Ραζά, που 

έχει πέσει εδώ και χρόνια σε μελαγχολία, και έτσι 

κερδίζουν τη συμπάθεια του πατέρα της..

www.hellenictv.net 
t: 020 8292 7037

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ HELLENIC TV

FREEVIEW 
CH.264

ΠΕΜΠΤΗ 16 ΜΑΪΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:10 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Πολιτιστικό Ημερολόγιο: 

Θεσσαλονίκη - Λαϊκοί 
Καλλιτέχνες 

22:25 Ελληνική Ταινία: Ένα Κορίτσι 
για Δύο  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΜΑΪΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:10 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Ομογένεια Εδώ Λονδίνο με 

την Δήμητρα Νικητάκη. 
21:45 Ελληνική Ταινία: Πρόβα... Γάμου 
23:05 Ελληνική Ταινία: Φίφης 

ο Ακτύπητος 
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΜΑΪΟΥ  
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 

19:50 Με τον Φακό του Hellenic TV: 
Φιλανθρωπική Εκδήλωση στην 
Κοινότητα των 12 Αποστόλων 

21:00 Ελληνική Ταινία: Η Γυναίκα είναι 
Σκληρός Άνθρωπος 

22:35 Ελληνική Ταινία: 
Κυριακάτικο Ξύπνημα  

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

με την Ελευθερία Σωφρονίου 
20:30 «Πρόσωπα» 

με τον Βασίλη Παναγή 
21:00 Ελληνική Ταινία: Πολίτικη 

Κουζίνα 
22:55 Ελληνική Ταινία: Κερατάς και 

Δαρμένος  
ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΜΑΪΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 

17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 

18:00 Ειδήσεις 

19:05 Χάλκινα Χρόνια 

20:00 «Greekstories» με 

τον Αυγουστίνο Γαλιάσσο 

20:35 «Ανάδειξέ το» με τις Άννα 

Νικολαΐδη και Ρούλα 

Σκουρογιάννη  

21:35 Ελληνική Ταινία: Μπρος 

Γκρεμός και Πίσω Ρέμα 

23.00 Το ταξίδι της ζωής με την  Άντζυ 

Λουπέσκου, Διαισθητική Ψυχο-

λόγο και Υπνοθεραπεύτρια 
 

ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 
 

09:30 Από Μέρα σε Μέρα 

17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 

18:00 Ειδήσεις 

19:05 Χάλκινα Χρόνια 

20:00 «Δράξασθε Παιδείας» 

με τον Πρωτοπρεσβύτερο 

Ιωσήφ Παλιούρα 

20:35 Ελληνική Ταινία: Δύο Έξυπνα 

Κορόιδα 

22:00 Ποδόσφαιρο: New Salamis 
VS The Jet Oxhey F.C. 
Cup Final of the Herts Senior 
Country Aubrey Cup 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 
 

09:30 Από Μέρα σε Μέρα 

17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 

18:00 Ειδήσεις 

19:10 Χάλκινα Χρόνια 

20:00 «Οι Ταινίες της Εβδομάδας» 

με τη Βασούλα Χριστοδούλου 

20:45 Ελληνική Ταινία: Δε Κόπανοι 

22:10 Με τον Φακό του Hellenic TV: 

Premier Boxing Promotion 

ΠΕΜΠΤΗ 16/5 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη μέρα-κάθε μέρα 
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές  
14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα  
18.00 Ειδήσεις 
19.00 Πολιτιστικό Δελτίο 
19.05 Χάλκινα Χρόνια   
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/5 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη μέρα-κάθε μέρα 
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές  
14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα  
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια   
ΣΑΒΒΑΤΟ 18/5 
06.15 Βήματα στην άμμο (Ε)  
06.45 Καμώματα τζι Αρώματα (Ε) 
08.30 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
10.30 Road Trip (Ε) 
11.00 Φάκελοι Κύπρος (Ε) 
12.00 Ειδήσεις 
12.15 Προσωπογραφίες 
13.00 Πεταλούδα (Ε) 
14.00 Κύπριοι του Κόσμου 
15.00 ΑrtCafe  
16.00 Ειδήσεις 
16.20 Κυπριώτικο Σκετς 
16.50 Road Trip 
17.20 Πεταλούδα 
18.00 Ειδήσεις 
19.30 64ος Διαγωνισμός Τραγουδιού 

της Eurovision (Τελικός)   
ΚΥΡΙΑΚΗ 19/5 
05.30 Θεία Λειτουργία  
08.10 Καμώματα τζι Αρώματα (Ε) 
09.10 Road Trip (Ε) 
09.35 Xωρίς Αποσκευές (Ε) 
12.10 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 Κυπριώτικο Σκετς 
16.50 Χωρίς Αποσκευές 
17.20 Πεταλούδα 
18.00 Ειδήσεις 
19.00 Αθλητική Κυριακή  
ΔΕΥΤΕΡΑ 20/5 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη μέρα-κάθε μέρα 
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές  
14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα  
18.00 Ειδήσεις 
19.00 Πολιτιστικό Δελτίο 
19.05 Χάλκινα Χρόνια   
ΤΡΙΤΗ 21/5 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη μέρα-κάθε μέρα 
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές  
14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα  
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια   
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/5 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη μέρα-κάθε μέρα 
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές  
14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα  
18.00 Ειδήσεις 

ΠΕΜΠΤΗ 07:00 Λονδίνο Κα-
λημέρα με τον Άρη Δεμελτζή. 
10:00 Λίγο πριν το μεσημέρι με 
τη Σούλα Βιολάρη 12:00 Lunch 
time laika με τον Πιερή Πέτρου 
14:00 Λαϊκές Επιτυχίες με τον 
Τόνυ Νεοφύτου 16:00 Drive Time 
με τον Ανδρέα Μιχαηλίδη 19:00 
Ελληνικές Επιτυχίες 20:00 
Μουσικές Επιλογές με τον Τάσο 
Θρασυβούλου 22:00 Μουσικές 
Επιλογές με τον Κρις Θεοχάρους 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 00:00 ΡΙΚ 07:00 
Λονδίνο Καλημέρα με τον Άρη 
Δεμελτζή 10:00 Λίγο πριν το με-
σημέρι με την Κατερίνα Νεοκλέ-
ους 12:00 Χρυσές Επιτυχίες 
14:00 Party time με τη Βασούλα 
Χριστοδούλου 16:00 Drive Time 
Show με τον Ανδρέα Μιχαηλίδη 
18:00 Οne Man Show με τον Πα-
ναγιώτη Μπαλάλα 20:00 Pred-
rinks με τον Άρη Δεμερτζή 22:00 
Μουσικές Επιλογές με τον Κρις 
Θεοχάρους ΣΑΒΒΑΤΟ 00:00 
LGR Juke Box 07:00 Σάββατο 
Πρωί με τον Βασίλη Παναγή 
10:00 Μουσικές Επιλογές με τον 
Γιάννη Αγιασλάρη 12:00 Σαββα-
τοκύριακο στον LGR με τον 
Πάρι Τσούφλα 14:00 Λαϊκό Από-
γευμα με την Άντρια Γερολέμου 
16:00 Ελληνικές επιτυχίες με 
τον DJ Magis 18:00 Απογευμα-
τινές νότες 19:00 Record Col-
lection με τον Τάσο Αναστάση  
22:00 Greek Party με τον Τόνυ 
Νεοφύτου ΚΥΡΙΑΚΗ 01:00 
LGR Jukebox με τον DJ Valen-
tino 07:00 Καλημέρα Κυριακή με 
τη Σούλα Βιολάρη 10:00 Μια 
φορά και έναν καιρό 10:45 Θεία 
Λειτουργία 12:30 Μουσικές Επι-
λογές 13:00 Απόγευμα της Κυ-
ριακής με τον Γιάννη Ιωάννου 
16:00 Στις γειτονιές με την Κατε-
ρίνα Μπαροτσάκη 17:00 Ζήτω το 
Ελληνικό Τραγούδι με τον Μι-
χάλη Γερμανό 19:00 Τα τραγού-
δια της ψυχής με τον Φανή Πο- 
ταμίτη 21:00 The meze show με 
τον Andy Francesco ΔΕΥΤΕΡΑ 
00:00 ΡΙΚ 07:00 Λονδίνο Καλη-
μέρα με τον Άρη Δεμελτζή 10:00 
Λίγο πριν τη μια το μεσημέρι με 
τη Σούλα Βιολάρη 12:00 Χρυσές 
επιτυχίες με τον Βασίλη Παναγή 
14:00 Λαϊκές επιτυχίες με τον 
Πιερή Πέτρου. 16:00 Drive Time 
με τον Τόνυ Νεοφύτου 19:00 Έλα 
πάμε με τον DJ Sooty 22:00 Δευ-
τέρα βράδυ με τον Κρις Θεοχά-
ρους ΤΡΙΤΗ 00:00 ΡΙΚ 07:00 
Λονδίνο Καλημέρα με τον Άρη 
Δεμελτζή 10:00 Λίγο πριν το με-
σημέρι 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 Av-
goustinos ΤΕΤΑΡΤΗ 00:00 ΡΙΚ 
07:00 Λονδίνο Καλημέρα με τον 
Άρη Δεμελτζή 10:00 Λίγο πριν το 
μεσημέρι με τη Σούλα Βιολάρη 
12:00 Χρυσές επιτυχίες με τον 
Βασίλη Παναγή 14:00 Λαϊκές 
επιτυχίες με την Βασούλα Χρι-
στοδούλου 16:00 Drive Time με 
τον Πιερή Πέτρου 19:00 The 
Family Law Show, ή την εκπο-
μπή Talking Property 20:00 
Retro με την Ευφροσύνη Ευθυ-
μίου. 22:00 Χαλαρά με Στυλ με 
τον Γιάννη Ιωάννου.
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T
he President of the        

National Federation of 

Cypriots in the UK 

Christos Karaolis has sent an 

open letter to the UK Minister 

for Europe Sir Alan Duncan 

asking for clarification on his 

“politically and legally unac-

ceptable” statement about 

the sovereignty of the Repub-

lic of Cyprus’ Exclusive Eco-

nomic Zone (EEZ). 

On Tuesday morning Sir Alan 

said in the Commons that       

“exploratory drilling should not 

proceed in any area where  

sovereignty is under dispute.”  

He was responding to a 

question on the Cypriot EEZ 

and the Turkish illegal actions 

there by Bambos Charalam-

bous MP. 

Karaolis reminds Sir Alan that 

in March, he had stated that the 

UK Government recognises the 

right of the Republic of Cyprus 

to exploit its natural resources 

in its EEZ, but also that the       

“we (the UK) want to see explo-

ration go ahead”. 

The letter also refers to a        

recent statement by the British 

High Commission in Nicosia 

that the UK “agrees” with the 

stern statement against Turkey 

by the EU’s Federica Moghe-

rini. 

“Therefore, whilst I welcome 

the subsequent clarification that 

Mike Freer MP sought, I’m afraid 

that the response to Bambos 

Charalambous MP and subse-

quent Foreign & Commonwealth 

Office statement, as it stands, 

is politically and legally unaccept-

able. The statement has left our 

community deeply disappointed 

and it prima facie appears to 

signal a shift in HMG policy. I 

hope that this is not the case,” 

states Mr Karaolis. 

He then stresses that under 

international law the EEZ of the 

Republic of Cyprus “is not 

under any dispute or question” 

and that Turkey is attempting to 

drill in an area of the Republic 

Cyprus’ EEZ that has already 

been delineated with Egypt and 

has been accepted by the 

United Nations. 

The Federation President 

asks Sir Alan for the following 

clarifications: 

- “Which areas of the Repub-

lic of Cyprus’ EEZ, as you           

alluded to, does Her Majesty’s 

Government recognise as       

“disputed” and by whom? 

- If, contrary to the Republic 

of Cyprus’ internationally agreed 

EEZ, Turkey chooses to dispute 

a part of the EEZ, should this 

prevent the Republic of Cyprus 

from exercising its sovereign 

right to explore and exploit its 

natural resources? 

Karaolis also urges the UK 

Government to publicly and   

privately call on Turkey to remove 

its drilling vessels and warships 

from the Cypriot EEZ, as has 

already been done by the         

Labour Party, the SNP, Conser-

vative MPs Sir Roger Gale, 

Theresa Villiers, Matthew Offord, 

Julian Knight and Labour MPs 

Bambos Charalambous and 

Catherine West. 

“The Republic of Cyprus        

remains a steadfast ally of the 

United Kingdom, both in the 

Commonwealth and in the EU, 

especially over the last two years 

during the Brexit negotiations. 

Furthermore, successful imple-

mentation of Cyprus’ energy 

programme is very much in the 

UK’s national interest, as it is 

critical to safeguarding and        

diversifying the future energy 

security of both the UK and      

Europe. In contrast, Turkey has 

been actively undermining the 

Western security system over 

recent years and has proven      

itself an unstable and unpre-

dictable ally in NATO.  

“Therefore, it is deeply dis-

appointing and disturbing that 

our Government is not clearly 

standing up for the Republic of 

Cyprus, while at the same time 

HMG Ministers continually       

emphasise the UK’s adherence 

to the rules based international 

order and that the UK will        

become the invisible chain con-

necting democracies worldwide, 

post-Brexit. We expect that this 

pledge will be upheld in the 

case of Republic of Cyprus’ 

sovereign rights in its declared 

and undisputed EEZ.  

“On behalf of our UK Cypriot 

community, we urge you to   

rapidly reconsider,” concludes 

the letter addressed to the       

British Minister for Europe. 

Invited to comment on        

Duncan’s statement, Cyprus 

President, Nicos Anastasiades  

described him as "unaccept-

able", noting that the British 

Minister had behaved in the 

same way in the past, and that 

the necessary representations 

will be made to the UK Prime 

Minister Theresa May. 

Duncan "has been and conti-

nues to be unacceptable" the 

President said, adding that his 

stance does not reflect the right 

policy which Britain should        

follow given its interests in      

Cyprus.  

Moreover Anastasiades noted 

the unprecedented support 

which Britain enjoyed during 

the current crucial period for 

her by a small country like        

Cyprus, which, however, has a 

voting right in the EU as all 

other member states. 

It is not the first time that         

he behaves in such a way, the 

President said, referring to 

Duncan. 

Ankara has issued a naviga-

tional telex, announcing its        

intention to start drilling off       

Cyprus until September 3.  

The Turkish drill ship “Fatih” 

is located almost 40 nautical 

miles west of the Akamas        

peninsula and 83 nautical miles 

from the Turkish coast. The 

area falls within the EEZ and 

continental shelf of the Repub-

lic of Cyprus.

K
atie Clerides, the daughter of ruling DISY founder 

Glafcos Clerides, entered the election fray over the 

weekend in support of AKEL’s Turkish Cypriot        

candidate Niyazi Kizilyurek, who has been attacked by the 

ruling party and questioned his allegiance to the Republic 

of Cyprus. 

In a statement on Sunday, Clerides said she disagreed with 

the party and its leadership, though she would not be voting for 

Kizilyurek because he was running with AKEL. 

“For reasons of conscience, I want to distance myself from 

the statements made by the chairman, the spokesman, and the 

party, because I am totally opposed,” Clerides said. 

“Mr Kizilyurek’s patriotism and his love for the whole of           

Cyprus cannot be disputed by anyone who has read his books,” 

she added.  

“If he is elected to the European Parliament, he will favour all 

Cypriots with an understanding of the sensitivities of the two 

communities, as anyone who desires the reunification of this 

country should be.” 

Clerides said she would have voted for Kizilyurek herself if 

he were an independent candidate. 

“But I cannot give my vote to AKEL, the party that in 2004 

sacrificed the solution ‘voting no to cement the yes’ to stay in 

power with Tassos Papadopoulos,” Clerides said in reference 

to the Annan plan referendum. 

Instead, and lacking any other option, “I will vote for two DISY 

candidates who at least, in my view, have understood Glafcos 

Clerides’ policy on the Cyprus problem.” 

Kizilyurek, an academic with fluent Greek who has been living 

and working in the Republic for years, has been under attack 

from DISY using various arguments to question his allegiance 

to the Republic. 

The party has been criticised heavily over its actions, which 

observers attribute to concerns over voter leaks towards the       

far right. However, it appears that moderate DISY supporters 

disappointed with President Nicos Anastasiades’ stance on the 

Cyprus problem have also turned to AKEL. Polls have showed 

DISY losing ground in the run up to May 26, without even          

factoring in Turkish Cypriot voters.
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Europe Minister’s reference to 
“disputed” EEZ unacceptable

Clerides’ daughter 
defends AKEL 
T/Cypriot candidate



O
n Thursday 9 May 2019, 

the National Federation of 

Cypriots in the UK held 

its Annual General Meeting 

(AGM) and biennial elections for 

its Secretariat and Officers. 

Christos Karaolis, the first third-

generation Cypriot to hold the      

position, was re-elected as Pres-

ident. He will now enter his third 

term as President of the organi-

sation. Reflecting on the achieve-

ments of the Federation during 

the past two years (2017-19), Mr 

Karaolis said that “we've continued 

our work in raising the profile of 

the Cyprus issue and putting      

Cyprus, and our community, on 

the map in parliament through a 

new form of online campaigning 

to amplify our diaspora’s voices.”  

He highlighted the ‘Hands Off 

Cyprus’ campaign, that saw 41% 

of MPs contacted and led to Con-

servative MPs, the Labour Party, 

Lib Dems and the Green Party 

issuing statements calling for the 

abolition of guarantees and remo-

val of foreign troops from Cyprus. 

Mr Karaolis also paid a warm 

tribute to the retiring High Commis-

sioner for Cyprus to the UK, Euri-

pides Evriviades, for his tireless 

and outstanding work for Cyprus 

and for the UK Cypriot community. 

He also thanked the Consul Gen-

eral, Theodoros Gotsis, and the 

entire team at the High Commis-

sion for their strong support.  

After the conclusion of the  

President’s report, the AGM 

elected an election committee to 

oversee the meeting and ensure 

the smooth running of the voting. 

The Federation’s Treasurer, Ninos 

Koumettou, then provided an up-

date on the Federation’s accounts 

and said that the organisation was 

in a healthy financial position.  

Representatives of the Federa-

tion’s member associations were 

then called up to vote and they 

duly elected the Federation’s  

Secretariat for the term 2019-21.  

As the votes were being 

counted, the Executive Secretary 

of the Federation, Andreas Karao-

lis, announced that the annual 

parliamentary reception for Cyprus 

in the House of Commons would 

be taking place on the evening of 

Tuesday 16 July. He said that the 

Foreign Minister of the Republic 

of Cyprus, Nikos Christodoulides, 

would be present and he urged 

everyone to attend. 

The AGM resolved to strongly 

condemn the recent illegal incur-

sions by Turkey into Cyprus’ EEZ 

with the intent of drilling for hydro-

carbons. They said that the UK 

Cypriot community must make 

their voice heard on this issue  

and welcomed the new online 

email campaign (www.cypriot-

federation.org.uk/mp) that calls 

on MPs to tell Turkey to take its 

hands off Cyprus.  

Once vote counting had conclu-

ded, the results were announced. 

A quarter of the Federation's     

Secretariat are under the age of 

38 and will continue to bring new 

ideas and fresh approaches to 

the organisation’s work. The      

Federation's member associa-

tions welcomed this as a very 

positive sign that young, British-

born Cypriots are actively engaged 

with the UK Cypriot diaspora, as 

well as the Cyprus issue. 

The elected Officers of the      

organisation are: Christos Karaolis 

– President, Andreas Papaevripides, 

Bambos Charalambous and Micha-

lis Ellinas - Vice-Presidents, Michael 

Kashis - General Secretary and 

Ninos Koumettou – Treasurer.  

The full list of the Secretariat 

2019-21 is available on the       

aforementioned website.
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Federation AGM elects new top team Alki David is the  

richest UK Cypriot

T
he 2019 Sunday Times 

Rich List, a list of the 1,000 

wealthiest people or famil-

ies in the UK, places Alki David 

at position 58, valued at £2.6     

billion, which makes him the rich-

est UK Cypriot. 

David was born in Nigeria to  

Cypriot parents. He now divides 

his time between the UK and Los 

Angeles. He is a member of the 

prominent Cypriot Leventis family 

who merged its worldwide bottling 

operation with Coca Cola to create 

London listed international drinks 

bottler Coca Cola HBC.  

He has appeared as heavies 

in films and TV series in Britain 

and is searching for premises in 

Edinburgh to sell his SwissX      

medicinal cannabis oil. 

The second richest, at number 

62, is easyJet founder Sir Stelios 

Haji–Ioannou, with a value of 

£2.29 billion. Few people have 

lost more from Brexit than Haji-

Ioannou; the morning after the 

referendum, easyJet’s shares 

nosedived and have yet to recover. 

His family has a 34% stake in the 

budget airline of £1.51 billion, a 

fall of £707 million. 

Stelios Foundation in the past 

year has funded scholarships at 

the London School of Economics 

and elsewhere. The entrepreneur 

also has the charity Food From 

The Heart which provides poverty 

relief in Greece and Cyprus. 

Third richest, valued at £2.054 

billion, are the Lazari family at 

position 67. The death of Chris 

Lazari three years ago robbed 

the London property market of 

one of its shrewdest operators. 

Lazari started in fashion and later 

founded Lazari Investments, the 

booming Central and North London 

property operation with 2.8m sq ft 

of London commercial space plus 

113 residential properties and 

731 freeholds that is now run by 

his three children Len, Nicholas 

and Andrie. 

Their flagship asset is Greater 

London House, headquarters of 

fashion retailer ASOS. 

Fourth richest is 52-year-old 

John Christodoulou in position 

96 with £1.6 billion. Christodoulou 

bought his first property in      

1964. He is the second largest 

freeholder in Canary Wharf with 

2m sq ft which includes two five 

star hotels. He also owns 2,000 

residential and commercial free-

hold units in Central London.  

Fifth richest is Former Dragon’s 

Den star Theo Paphitis with 

£301 million, at position 409.       

Paphitis’ three main businesses 

are stationers Ryman, hardware 

chain Robert Dyas, and Boux 

Avenue Lingerie. He also owns 

commercial properties all round 

the UK.  

Profits at Ryman were £4.16 

million; Robert Dyas lost 

£918,000 in 2017/18, while Boux 

Avenue had a £11.7 million       

deficit. 

In position 851 with a fortune  

of £140 million is Stelios Stefanou. 

Born in Egypt, Stefanou built up 

Accord Maintenance which was 

sold for £180 million in 2007. His 

assets include a £50 million      

Mayfair property owned by the 

Duke of Clarence before he      

became King William IV.

Villiers condemns Turkish 
violation of Cyprus EEZ
T

heresa Villiers, the Conser-

vative north London MP, 

has described Turkey’s        

incursion into the Exclusive Eco-

nomic Zone (EEZ) of the Republic 

of Cyprus as “unlawful and          

unacceptable”. She was speaking         

at the House of Commons last 

Thursday.  

She added that it was “shock-

ing” that a NATO ally was respon-

sible for this and stressed that the 

House of Commons needed “an 

opportunity to condemn these      

actions”. 

The Leader of the House of 

Commons Andrea Leadsom 

praised Ms Villiers for raising such 

a “very serious issue”. 

Theresa Villiers and her fellow 

Barnet Conservative MP Matthew 

Offord have also written to         

Foreign Secretary, Jeremy Hunt, 

urging him to condemn the        

violation of the Cyprus EEZ by 

Turkey. 

“I condemn this violation of the 

Cyprus EEZ and it is shocking 

that a NATO ally is responsible,” 

Theresa said following her inter-

vention on the floor of the House 

of Commons. 

“Only the Cyprus Government 

has the legal right to authorise 

drilling activities within its EEZ. 

Members of the British Cypriot 

community, including in my consti-

tuency, are deeply worried about 

this EEZ violation. That is why I 

raised it in Parliament. 

“It will be impossible for talks 

on a settlement to resume while 

tensions are inflamed in this way 

by Turkey. This is further important 

reason why Turkey should cease 

this incursion and start to respect 

the sovereign right of Cyprus to 

safeguard its Exclusive Economic 

Zone. 

“I and my colleague, Matthew 

Offord, are raising this with the 

Foreign Secretary to call on him 

to condemn what Turkey has 

done. Mike Freer, MP for Finchley 

and Golders Green, has also         

intervened.” 

The letter to Mr Hunt notes that 

the Turkish actions are “unaccept-

able and contravene international 

law.” 

It also highlights the negative 

consequences regarding the          

resumption of settlement talks, 

and the “huge dismay” felt by 

many members of the British 

Cypriot community. 

The two MPs state that they 

strongly condemn the actions 

taken by Turkey and that they 

hope the Foreign Secretary will 

join others in calling for an            

immediate end to this incursion. 
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O
n Wednesday 8th May 

- International Thalas-

saemia Day - Bambos 

Charalambous, MP for Enfield 

Southgate, led the way for fellow 

MPs to raise awareness of      

thalassaemia.  

Members from the charity 

United Kingdom Thalassaemia 

Society (UKTS) were invited to 

the Houses of Parliament to 

speak to MPs about this serious, 

genetic blood disorder. An All 

Parliamentary Party Group 

(APPG) was created for UKTS 

to represent all those living with 

the condition. Working together 

with UKTS, the APPG will       

provide a platform to discuss 

the challenges faced by patients, 

their families and medical pro-

fessionals in the field. 

Mr Charalambous said, “I am 

delighted to be Chair of the 

APPG for such an important 

cause, one that resonates with 

many of my own constituents.”  

Romaine Maharaj, Executive 

Director of UKTS added, “It is 

great to have the support of 

Bambos and the other MPs.   

We want to reach out and sup-

port all those with this serious        

condition. With increased under-

standing of thalassaemia 

among the general public and 

in particular amongst high-risk 

groups, this condition could and 

should be consigned to the      

history books.” 

People with thalassaemia 

cannot make enough haemoglo-

bin in their red blood cells. Con-

sequently, they need frequent 

and regular blood transfusions 

throughout their lives. If left       

untreated, a child born with  

thalassaemia would die in early 

infancy. In parallel, they also 

need chelation treatment to       

remove the excess iron that 

comes from regular blood trans-

fusions. Iron overload is extre-

mely harmful and can lead to 

organ damage and ultimately 

failure.  

Beta-thalassaemia is prevalent 

in Mediterranean countries, the 

Middle East, Central Asia, India, 

Southern China, and the Far 

East as well as countries along 

the north coast of Africa and in 

South America.  

Every year, at least 75,000 

children are born with thalassae-

mia worldwide. In the UK there 

are currently over 1,200 patients 

living with thalassaemia. With 

medical advances, most people 

with thalassaemia who adhere 

to a medical treatment regime, 

are able to manage the condition 

and live full lives. However, with 

better awareness and more       

effective screening, it could be 

eradicated. 

If you would like to be tested 

for thalassaemia, ask your GP 

for a simple blood test. Or if you 

would like more information 

about the condition, please  

contact UKTS on info@ukts.org

MPs join the fight 
against thalassaemia

Association of Rizokarpasso 
holds Annual General Meeting
T

he 44th Annual General 

Meeting of the Associa-

tion of Rizokarpasso held 

at the Greek Cypriot Brother-

hood, North Finchley, gave the 

opportunity for the members 

present to discuss the many 

challenges faced by Cyprus and 

the specific issues regarding   

Rizokarpasso, especially in        

relation to the plight of compa-

triots who have been enclaved 

for over 44 years and denied 

basic human rights.      

The members reported inci-

dents that they have been made 

aware of by their enclaved rela-

tives and which will be followed 

up by the Committee.  

The members passed a      

Resolution to be modified as   

appropriate and sent to the UK 

Prime Minister, President of the 

USA, President of the European 

Commission, President of the 

European Council, President of 

the European Parliament, UN 

Secretary General, NATO Sec-

retary General, Secretary Gen-

eral of the Commonwealth of 

Nations and the President of the 

Republic of Cyprus. 

The Resolution asks that        

the UK Government “takes sus-

tained action to ensure Turkey 

removes its warships and drill-

ship from Cyprus’ Exclusive 

Economic Zone and respects 

the sovereignty of the Republic 

of Cyprus and International 

Law…..At a time when the         

coalition nations have been 

using UK bases in Cyprus for 

global security reasons it is       

important that powerful nations 

and international bodies act with 

integrity to stop Turkey from 

threatening and violating the      

independence and sovereignty 

of the Republic of Cyprus, which 

is an EU state, a member of the 

UN and of the Commonwealth 

and is a democracy that pro-

vides stability, support and        

refuge in a volatile region.” 

Furthermore, it adds,              

“We believe that Turkey’s role 

as a NATO member should        

be reviewed and its progress    

towards EU membership should 

be frozen until it complies       

with international law and UN 

Resolutions. Turkey mistreats 

its minorities, violates freedom 

of speech, restricts the media 

and press. We believe that       

Turkey should comply with          

International Law and abide by 

the values upheld by the UN, 

NATO, and the Council of          

Europe of which Turkey is a 

Member State.” 

Maria Karaolis, the President, 

presented a report of the             

Association’s activities since the 

last Annual General Meeting.  

Andreas Gavrielides, the 

Treasurer, presented the Finan-

cial Report and Tony Vouros the 

Auditors Report.   

The meeting finished with all 

the members enjoying souvla-

kia, catching up on news and 

discussing their arrangements 

for the Association’s summer 

trip to Eastbourne on Sunday 

23rd June and to the Annual 

Dinner & Dance of the Associa-

tion on Saturday 30th November.   

The 10 Executive Committee 

members for the period           

2019-2021 are: Maria Karaolis, 

Andreas Gavrielides, Yiannis 

Chronias, Demetris Nicola, Nicki 

Elia, Andriana Maria Demetriou, 

Andreas Joannou, Maria Panteli, 

Kate Christoforou and Andreas 

Strongolou.  

The strength of the Associa-

tion is evident by the fact that 

the committee includes British 

born Cypriots and members 

who were born in Rizokarpasso 

and still have enclaved relatives 

there.

F
or many gay, lesbian, bisexual, trans 

or queer (LGBTQ+) people, coming 

to terms with your gender or sexuality 

can be tough - especially when you feel 

you have little or no support from friends, 

family and the wider community. For those 

who are from the Cypriot diaspora, this can 

be even more challenging because of the 

importance that friends, family and the   

community play in our lives growing up, and 

later as adults. 

As a community, we place a lot of value 

on respect. But hearing the word ‘poushti’ 

often thrown about a conversation like a 

cheap insult isn’t particularly respectful. I’ve 

found it challenging being comfortable as 

an openly LGBTQ+ in the diaspora Cypriot 

community, particularly when you add in 

the unwritten expectation that you will find 

a partner, get married and have kids, or 

that you will fit traditional roles for a ‘man’ 

or ‘woman’ in public life.  

So recently, I sent out a survey to under-

stand better the attitudes of the community, 

family and friends towards gay, lesbian, bi, 

trans and queer diaspora Cypriots. There 

were over 100 responses, mainly from the 

UK, but also as far and wide as South           

Africa, USA, Australia and New Zealand.  

 

Less than half of LGBTQ+  
diaspora Cypriots are ‘out’ to family 
and the wider community 

 

The survey asked whether people 

thought the Cypriot diaspora community 

where they lived was more open-minded 

or more discriminatory towards gay, lesbian, 

bisexual, trans and queer members. Three 

quarters (75%) of those who identify as 

LGBTQ+ said it was more discriminatory 

and unwelcoming, and even 53% of            

heterosexual diaspora Cypriots thought the 

same. 

When it comes to being open about your 

sexuality - often known as ‘coming out’, of 

diaspora Cypriots who identify as LGBTQ+; 

* 82% are ‘out’ to all or most of their 

friends, 

* 47% are ‘out’ to all or most of their family, 

* 29% are ‘out’ to all or most of the wider 

community. 

People who identify as straight com-

mented that the diaspora community is 

“judgemental”, “conservative,” “very homo-

phobic” and with a “religion-based dislike 

of LGBTQ+.” Yet some straight people think 

that the community’s attitude to gay, lesbian, 

bisexual, trans and queer diaspora Cypriots 

is “accepting,” as well as “welcoming, caring 

and open,” “when given the chance.”  

Gay, lesbian, bi, trans and queer diaspora 

Cypriots described overwhelmingly negative 

perceptions of the diaspora community’s   

attitudes towards them. They described the 

attitudes of the community where they lived 

as “traditional”, “close-minded”, “would rather 

ignore the presence of,” or even “hostile”.   

towards LGBTQ+ people. Several people 

noted that religion had a big impact on         

attitudes and others said that if they were 

‘out’ that their family would “worry about the 

gossip of the community.” 

All respondents said that there was a   

generational shift, suggesting that the 

younger generation are more open than the 

older generation towards LGBTQ+ diaspora 

Cypriots, although they said that “there is 

still room for improvement.”  

So what now? This is a wakeup call that 

more must be done by the community and 

Cypriot families to open their arms, hearts 

and minds to gay, lesbian, bisexual, trans 

or queer diaspora Cypriots. It is particularly 

important for younger diaspora Cypriots or 

those who are not ‘out’ to know that if they 

identify as LGBTQ+, that that is ok and they 

will be accepted and loved for who they 

are.  

Our community leaders need to reach out 

and take active steps to open up to 

LGBTQ+ diaspora Cypriots. And we as gay, 

lesbian, bi, trans and queer diaspora         

Cypriots need to organise, be more visible 

and more vocal. We need to be proud role 

models and support those who find it difficult 

to be open and proud about their sexual 

identity.  

As a first small step, a few of us are           

organising a social meet up after work for 

gay, lesbian, bi, trans and queer diaspora 

Cypriots at 6pm, Tuesday 4th June, at The 

Yard (upstairs), in Soho, Central London. If 

you are interested, come along and meet 

other LGBTQ+ people like yourself. Let us 

know you're coming, if you are interested 

or have questions, by contacting:   

LGBTQDiasporaCypriots@gmail.com or on 

Instagram @lgbtq_diaspora_cypriots 

 

Andreas Pavlou

Stath Lets Flats, Channel 4’s comedy starring Jamie Demetriou 

as an imbecilic lettings agent, is returning for a second series. 

The comedy, which Demetriou also writes, will film a new six 

episode run later this year. 

The comedy focuses on the antics at ‘Michael & Eagle Lets’,         

a dodgy London lettings agency run by Stath’s father, Vasos  

 (Christos Stergioglou). 

Stath Lets Flats gets a 
second series

Is it time for the Cypriot diaspora community 
to take pride in LGBTQ+ people?
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D
oris Day (born Doris Mary 
Ann Kappelhoff; April 3, 
1922)  a leading box office 

star of the mid-20th century, has 
died May 13, 2019. She was 97. 

A former big-band singer and 
recording star that walked away 
from Hollywood in the early 1970s, 
Day had spent most of the last years 
in her beloved Carmel, California, 
where she was an outspoken 
animal rights activist. 

When the light musicals she 
was originally known for began 
falling out of fashion in the late 
1950s, she modernized herself by 
playing working women in roman-
tic comedies. 

With a bubbly screen presence 
and a blinding smile, Day effec-
tively traded barbs with leading 
men and marched into the work-
place in such light-hearted films 
as “Pillow Talk” (1959), and “Lover 
Come Back” (1961), two of the 
three films she made with Hudson. 
The transformation was box office 
gold.  

There was no arguing that the 
luminous blond entertainer — 
eternally perky and often dressed 
to the nines — set men aquiver. 

Her co-stars included leading 
men of her era — Frank Sinatra, 
Clark Gable and Jimmy Stewart. 

Day became one of the most 
popular singers of her generation. 
Half a dozen times songs she sang 
were nominated for Academy 
Awards. Two won: “Secret Love” 
from “Calamity Jane,” and “Que 
Sera, Sera (Whatever Will Be, 
Will Be)” from “The Man Who 
Knew Too Much.” 

Of the hundreds of songs Day 
recorded, the lilting ballad “Que 
Sera, Sera” became her trade-
mark. Day initially dismissed it as 
a nursery rhyme but adopted its 
refrain — “whatever will be, will 
be” — as her philosophy for deal-
ing with a turbulent personal life 
at odds with her clean-cut screen 
presence. 

Married four times, Day was 
beaten when she was pregnant 
by her trombonist first husband, 
Al Jorden, and was divorced by 
21; he later committed suicide. 
Her second husband, saxophon-
ist George Weidler, abandoned 
her within months and said he did 
not want to be known as Mr. Doris 
Day. When husband No. 3, Marty 
Melcher, the manager and archi-
tect of her career, died in 1968 
after 17 years of marriage, she 
learned that he “had secretly  
contrived” to wipe out her fortune, 
Day told The Times in 1976. He 
had lost $20 million of her earn-
ings, possibly through bad invest-
ments, and left her $500,000 in 
debt. He also committed her to 
star in a television series without 
telling her. Although she had sworn 
off marriage, Day married Barry 
Comden, a restaurant manager, 
in 1976. When they divorced in 

1981, he claimed she preferred 
the company of dogs. 

Despite hating the idea of doing 
TV, Day was on the set at CBS 
for “The Doris Day Show” in 1968 
within six weeks of Melcher’s 
death, determined to earn back 
her fortune and enough money to 
sue Rosenthal. After five years, 
Day refused to renew the sitcom. 
In 1981, she moved to Carmel, 
the Monterey Bay community she 
fell for while making the 1956 film 
“Julie,” and devoted much of her 
life to animal welfare. 

When she released “My Heart” 
in 2011, the album of old record-
ings was her first in 17 years, and 
proceeds were earmarked for her 
foundation. With her son, she also 
was part owner of the Cypress Inn, 
a Carmel hotel that welcomes 
pets. 

In 1985, the Christian Broad-
casting Network approached Day 
about hosting a talk show called 
“Doris Day’s Best Friends” that 
would feature celebrity guests 
and animals. It aired for two years. 

Hudson was a natural first 
guest, Day later said, because he 
loved dogs as much as she did. 
Yet when he came to Carmel in 
mid-July for filming and a news 
conference, Day and the press 
corps were shocked by his gaunt 
appearance. Sick with AIDS, 
Hudson had yet to reveal his   
condition to Day or the public, but 
reporters immediately realized he 
was gravely ill. He would later      
reluctantly admit that he had 
AIDS, becoming one of the first 
major celebrities to acknowledge 
having the disease. 

Despite needing rest, Hudson 
insisted on taping the show, which 
aired days after he died in October 
1985. Day, her voice choked with 
emotion, taped an introduction that 
recalled how Hudson always told 
her, “The best time I’ve ever had 
was making comedies with you.” 
She said she felt the same way. 

In a rare Hollywood appear-
ance, Day reluctantly returned in 
1989 to accept the Cecil B. 
DeMille award for lifetime achieve-
ment from the Golden Globes. 

When she was awarded the 
Presidential Medal of Freedom, 
the nation’s highest civilian hon-
our, in 2004 she said fear of flying 
kept her from the White House 
festivities. Although she said she 
was “thrilled” to receive a lifetime 
achievement award from the Los 
Angeles Film Critics in 2012, Day 
once again stayed away. 

Doris Mary Kappelhoff was born 
in Cincinnati and named for her 
mother’s favourite silent-screen 
star, Doris Kenyon. Day was known 
to prevaricate about her age but 
Ohio birth records confirm that 
she was born April 3, 1922. 

At 12, Day and a partner won 
a $500 dance contest but, on the 
eve of moving to California in 1937, 

Day badly injured her leg when a 
train hit the car she was in. Her 
dancing career was over. But when 
she sang along with radio tunes 
during her lengthy hospital stay, 
her mother realized Day had a  
remarkable voice and arranged 
for singing lessons. 

Soon Day had an unpaid weekly 
singing gig on a local radio show. 
When Barney Rapp, a popular 
Cincinnati bandleader, heard her 
rendition of “Day After Day,” he 
hired the teenager to perform at 
his nightclub. “Kappelhoff” was too 
unwieldy a surname, Rapp told her. 
He suggested “Day” for the song 
that she was making her own. 

For a decade, starting in 1948, 
Day had 30 top 20 singles, includ-
ing “Love Somebody” and “A Guy 
Is a Guy,” which both claimed the 
No. 1 spot. She recorded almost 
30 albums. 

Never comfortable performing 
live, she took to recording and 
acting for the camera “like a duck 
to water” she once recalled. 

In 1951’s “Storm Warning,” Day 
appeared with Ronald Reagan. 
Day dated the future president 
and said he was the only man 
she knew who loved to dance. 

At 28, she bought her first house 
in Toluca Lake and for the first 
time lived full-time with her son 
from her first marriage; he was 8.  

 

TOP 10 DORIS DAY FILMS 
 
Calamity Jane (1953) In the 

lonely Deadwood, Dakota, territory, 
sharpshooter Calamity Jane (Day) 
falls for cavalry Lt. Danny Gilmar-
tin (Philip Carey) when she is forced 
to rescue him from the Native 
Americans. Recognising that the 
women-starved townsmen long 
for a "real" woman, Calamity   
journeys to Chicago to bring back 
famous singer Adelaid Adams, 
but mistakenly brings her maid 
Katie instead. Heartbroken when 
Danny falls for Katie, Calamity all 
but ignores her jovial friend Wild 
Bill Hickok (Howard Keel). 

 
Young at Heart (1954) “Toge-

ther… and terrific”, Frank Sinatra     
 was an onscreen match made in 
fifties crooning heaven. The story 
of a musical Connecticut family, 
and the amorous complications 
that ensue when a male songwriter 
and his cynical friend come a-cal-
ling, Young is based on a screen-
play co-written by Julius J. Epstein. 

 
The Man Who Knew Too 

Much (1956) Co-starring with   
James Stewart as two parents 
whose young son is kidnapped 
while on holiday in Morocco, Day 
was perhaps an unlikely Hitch-
cock blonde. But the master of 
suspense found a clever way to 
work in a song for her – the Oscar-
winning Que sera sera (Whatever 
Will Be Will Be)’ was first intro-
duced in The Man Who Knew Too 
Much.  

 
Pillow Talk (1959) A huge  

success upon release in 1959,  
Pillow Talk is a New York-set      
romantic comedy and the first of 
three films Day made together 
with Rock Hudson – “the perfect 
pair”, especially in complement-
ing blue and pink pyjamas. Lover 
Come Back (1961) and Send Me 
No Flowers (1964) followed. 

 
Midnight Lace (1960) Day 

starred starred opposite Rex  
Harrison in this London-set chiller 
as the wife who, one night walk-
ing in the park, hears a creepy 
voice through the fog telling her 
that her days are numbered.  

 
That Touch of Mink (1962) 

Day plays a whiter-than-white 
country girl who meets a suave 
New York playboy (Grant) after 
his Rolls Royce splashes her dress 
with mud in the film’s opening 
scenes. But their romance begins 
at cross-purposes: he’s after a 
fling, while she’s keeping herself 
pure for marriage. 

 
The Thrill of It All (1963)       

Successful Gerald Boyer (James 
Garner) and his wife, Beverly (Day), 
are happily married with two     
children. At a dinner gathering, 
Beverly discusses her favourite 
soap, Happy Soap, and how 
much she enjoys it. When Beverly 
is introduced to the company's 
owner, she is immediately offered 
a contract as the product's spokes-
woman for TV commercials. How-    
ever, Gerald has a hard time       

adjusting to his wife's newfound 
fame, and plots to foil Beverly's  
career in order to keep her at home. 

 
Send Me No Flowers (1964) 

After eavesdropping on his 
doctors as they discuss another 
patient, George (Rock Hudson), a 
middle-aged hypochondriac, 
leaves a hospital visit believing 
he's terminally ill. Assuming he'll 
soon be dead, George enlists his 
friend, Arnold (Tony Randall), to 
help him find a new husband for 
his wife, Judy (Day). They even-
tually settle on Bert (Clint Walker), 
a successful businessman. But 
George's odd behaviour makes 
Judy suspect he's covering up an 
affair. 

 
Young Man With A Horn Rick 

Martin (Kirk Douglas) is a young 
man with no direction in life - until 
he discovers he has a flare for the 
trumpet. When jazz icon Art Haz-
zard (Juano Hernandez) agrees 
to become his teacher, Martin  
becomes obsessed with jazz at 
the expense of everything else. 
Soon Rick is playing at the hot-
test clubs, but his love of jazz and 
his stubborn nature soon clash 
with some of the more conserva-
tive patrons while attracting certain 
others, such as high-brow socialite 
Amy North (Lauren Bacall). 

 
Source:  

www.latimes.com,  
en.wikipedia.org and 

www.bfi.org.uk 

Doris Day

My Movie Icons George.M.Georgiou
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Tucked 
 

Jamie Patterson’s award win-

ning film was one of the highlights 

at the recent BFI Flare London 

LGBT Film Festival. His cleverly 

written and beautifully observed 

comedy/drama boasts a terrific 

performance from sixties and 

seventies veteran actor Derren 

Nesbitt, who plays 80-year-old 

drag queen Jackie, a lonely soul 

who only becomes fully alive when-

ever he is on stage performing.  

His act in the opening sequence 

sets up the tone of the whole film 

beautifully. A fiercely independent 

man, dressed as a woman, who 

doesn’t take any nonsense from 

anyone. One day he takes under 

his wing Faith (Jordan Stephens), 

a new drag queen at the Brighton 

club,-very young, very vulnerable 

and with nowhere to live. These 

two totally different individuals 

soon form an unlikely friendship 

and manage to help each other 

face their demons from the past… 

It is a warm and funny but also 

very touching film with mesmeris-

ing performances. The two lead-

ing actors work brilliantly together 

and relish Patterson’s smart and 

witty dialogue. A film about friend-

ship, identity and cross dressing 

very much worth discovering! 

 

Birds Of Passage 

Cristina and Ciro Guerra’s follow 

up to their amazing EMBRACE 

OF THE SERPENT is another 

epic story that spans through the 

sixties and seventies during the 

marijuana boom in Colombia.  

The long opening sequence 

takes place in a remote part of 

the country where two families 

are brought together for a mar-

riage. It sets up the lyrical tone of 

the film most effectively, but as 

the story develops through the 

years so does the style where the 

protagonists’ lives are deeply      

affected by wealth, power and 

immense danger for survival… 

It is a mesmerising film, totally 

unpredictable with superb produc-

tion values. The bright colour      

cinematography, the giant close 

ups and the unexpected violence 

bring to mind the classic west-

erns of Sergio Leone. Essential 

viewing! 

 

Pick Of The Litter 

This excellent documentary, 

co-directed by Dana Nachman 

and Don Hardy, is one of the best 

I have seen for a while! Their 

camera follows a group of puppies 

from the day they are born where 

they almost immediately begin an 

intense training programme in 

order to become guide dogs for 

the blind.  

It is a remarkable and deeply 

moving film where we get to know 

and root for these amazing crea-

tures in order to succeed their 

tough two year training and fulfil 

their potential. We also get to 

know their caring and extremely 

demanding trainers but most      

importantly their vulnerable blind 

partners, who never fail to express 

their gratitude and need for them.  

See it but make sure to take 

hankies! 

 

Breakthrough  

This religious drama is based 

on true events that happened in 

January 2015.  

Teenage boy John Smith     

(Marcel Ruiz) was born in Guate-

mala but adopted as a baby by 

his loving foster parents Joyce 

and Brian Smith (Chrissy Metz 

and Josh Lucas). When John falls 

through an icy lake in Missouri 

the doctors give up any hope for 

survival until his deeply religious 

mother begins praying… 

It is decently directed by       

Roxann Dawson and boasts a 

strong performance from Metz as 

the loving mother who never 

gives up hop for son. However, it 

is deeply sentimental suitably     

accompanied by a syrupy score. 

Overall this religious American 

propaganda is probably better 

suited to afternoon television. 

 

Beats 

Brian Welsh’s likable film is 

based on Kieran Hurley’s stage 

play which takes place in Scotland, 

1994 and follows the story of best 

friends Johnno (Cristian Ortega) 

and Spanner (Lorn Mcdonald). 

These guys are inseparable espe-

cially when they are partying to 

great music sounds… 

Superbly photographed in 

black and white which evokes the 

period beautifully with a memorable 

beating soundtrack and strong 

debut performances from its 

young actors. 

 

The Hustle 

A female version of DIRTY 

ROTTEN SCOUNDRELS with 

Anne Hathaway and Rebel      

Wilson as rival con art artists 

ready for a big scam in the 

French Riviera.  

The luminous leading ladies 

work well together but unfortuna-

tely they need a much better 

script than this. Many writers are 

credited for this muddled and 

utterly unfunny film by first time 

feature film director Chris Adison, 

an expert comedy actor, who 

should have known better! 

 

ALSO OUT THIS WEEK: 
 

MY DAYS OF MERCY: The 

opening film from last year’s 

Flare Film Festival finally reaches 

cinemas this week. Director Tali 

Shalom- Ezer tells the story of 

Lucy (Ellen Page), the daughter 

of a man on death row, who falls 

in love with Mercy (Kate Mara), a 

deeply conservative woman with 

opposing political views. This ten-

der and most persuasive love story 

is beautifully written by Joe Barton 

and boasts superb performances 

from Page and Mara. Their char-

acters share a lovely chemistry 

and a genuine passion for each 

other despite their differences. 

AGAINST THE TIDES: This 

fascinating documentary from  

Stefan Stukert follows Beth French, 

a British marathon swimmer       

determined to achieve the ultimate 

challenge called Oceans Seven 

and swim across seven of the 

world’s most dangerous sea-

channels within  a year. Beth is a 

loving single mother, who wants 

to teach her young son that any-

thing is possible. She is a remark-

able woman supported by an 

expert team in order to fulfil her 

lifelong dream…It is superbly 

photographed across the globe 

with stunning underwater as well 

as drone shots of the ocean.  

PAW PATROL - MIGHTY 

PUPS: The big screen transfor-

mation of Nick Jr. television series 

is strictly for undemanding five 

year olds. The Paw Patrol gain 

super powers following a comet’s 

fall on earth. It is loud and not 

very interesting to be perfectly 

frank!

B
ack in 1965 there was a 

musical that opened on 

Broadway that ran for 

over two thousand performances 

and won five Tony awards. It 

has been revived four times         

in New York and also played        

in countries from Slovenia to      

Uzbekistan. With a book by 

Dale Wasserman, lyrics by Joe 

Darien and music by Mitch Leigh, 

Man of La Mancha (London 

Coliseum) was inspired by       

Miguel de Cervantes 17th-cen-

tury novel Don Quixote. It tells 

the story of bonkers knight Don 

Quixote as a play within a play, 

performed by Cervantes and his 

fellow prisoners as he awaits        

a hearing with the Spanish          

Inquisition. 

Producers Michael Grade and 

Michael Linnit must have seen 

an opportunity in going for this 

semi-staged effort but Lonny 

Price’s production ends up being 

a strange updated mishmash. 

Contemporary references to 

some kind of fascist regime and 

the parallel between prisoners 

and refugees are weak. James 

Boone’s rough and ready rustic 

interior in a state of disrepair 

counteracts the modern and        

is far more suggestive of the 

original setting which Price may 

now be thinking he should have 

stayed with.  

Kelsey Grammer (of Frasier 

and Cheers fame) takes on the 

roles of both Cervantes and Don 

Quixote. However, as crazy as 

the Don is with a plethora of      

opportunities for comedy the 

role is far more nuanced than 

Grammer’s interpretation which 

is clunky and clumsy and his 

rendition of the show’s one hit 

song The Impossible Dream -       

it is repeated three times - is        

po-faced and bland. It is only 

when we hear it sung in an act 

of defiance and protest by the 

prisoners for the final time at the 

end of the show that it does      

justice to Leigh’s composition.  

Seeing Don Quixote as a 

child the one thing I remember 

well was when he attacked a 

windmill. I did the same a few 

days later on a trip to Norfolk. It 

is but a fleeting glimpse here 

and instead the old fool is dis-

tracted by voluptuous Dulcinea. 

In the role (it is shared with  

Cassidy Johnson) Danielle de 

Neise is a fiery and passionate 

presence and gives the show its 

finest voice. Elsewhere Nicholas 

Lyndhurst delivers excellent work 

in the roles of the Innkeeper and 

Governor as does Peter Polycar-

pou making the squire Sancho 

Panza a commentating wit who 

demonstrates crisp comic timing 

with his ‘sanchismos’.  

Good as they and the          

ebullient ensemble are maybe 

reviving this 1965 winner is an 

impossible dream. 

Meanwhile Rubina Sarkou 
finds joy in a blemished history... 

Small Island (National    

Theatre) is based on the 2004 

book by Andrea Levy. It chroni-

cles the experiences of the        

Windrush generation in Britain, 

mainly through the eyes of two 

Jamaicans, Hortense and Gilbert. 

It is a story of love and friend-

ship, loss and displacement  

and centres around Queenie, a 

young lass from Lincolnshire 

who is trying to escape her       

parochial farm life by starting 

anew in London while Hortense, 

a young Jamaican woman who 

wants to escape to the Mother-

land with its potential for a 

charmed life and prosperity. 

Gilbert arrives in Britain by  

enlisting with the RAF and has 

a chance encounter with Queenie 

in Lincolnshire and sometime 

later ends up as her lodger in 

London. While in England he 

faces a lot of racial prejudice not 

only from the English including 

Queenie’s husband Bernard but 

also from American G.I.’s based 

here during the Second World 

War. Unlike the novel, the action 

in the play does not switch        

between past and present but 

follows the events chronologi-

cally. Additionally, Bernard’s war 

time traumas are also skimmed 

over unlike in the novel and 

mainly focusing on his bigotry.  

The sets have a fluidity which 

allows for smooth changes and 

the use of multimedia cleverly 

brings to life a wide variety of 

scenarios like a hurricane in       

Jamaica and a pig farm in Lincoln-

shire. It is performed with heart 

and skill and is an important part 

of British history that many do 

not know. Overall there is a good 

balance of humour and poignancy 

and this is a play well worth see-

ing. 

Finally Jonoulla Havana 
revels in the devil’s pact...  

David McVicar’s 2004 staging 

of Gounod’s Faust (Royal Opera 

House), a fifth revival, was a       

tremendously atmospheric and 

exciting production, brilliantly      

reworked by Bruno Ravella. Set 

in Paris just as the Franco- 

Prussian war was kicking off it is 

an incredible depiction of a sick 

society rife with hypocrisy, the 

perfect opportunity to pluck a 

corrupt soul into the devilish 

realm. The performances were 

strong throughout with Michael 

Fabiano particularly impressive 

in the title role and Erwin Schrott 

a wonderfully charming and  

malevolent Mephistopheles. Al-

though the run is now complete 

fear not there will almost      

certainly be a sixth revival. 
 

Man of La Mancha -  

020 7845 9300 

Small Island - 020 7452 3000

Theatre Reviews 

The impossible  

revival 

 
George Savvides Barney Efthimiou
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George Charalambous

Entertainment at 

CyWineFest’19

Credit: CyWineFest team 

(1)Sidebar design-Louis Loizou (2) Eleni C (3) Roger Grech (4) Kat 

Neocleous (5) Bambas (6) Elizabeth Chapman  

Supported by: 

CyWineFest 2019:  

1st & 2nd June! 
Keep up to date with the happenings of 

this year’s event by following us on :

CyWIneFest’s entertainment programme is always something that visitors look 
forward too, having the main stage play host to a wide selection of community 
acts! 
 
The acts create a real community feel, as family and friends gather in support 
bringing with them their own fans creating a warm and friendly atmosphere of 
encouragement. The stage is not exclusively reserved for singers, we’ve had 
plenty of dancers and musicians over the years and when we’re talking Cypriot 
dancers, plenty of props are required, creating an almost theatrical audience 
engaging dialogue. We are looking forward to traditional Cypriot dances 
performed by the Philhellenes Dance Group and for the not so traditional, an 
amazing display of a variety of dancing styles by Platinum Performing Arts 
School.  
 
Traditional Cypriot Marathovounou Community Choir who are delighted to be 
providing a uniquely different dynamic to the rest of the acts. From the 
harmonic sounds of a community choir to the characterful Bambas, who you 
may remember from series 12 of Britain’s Got Talent audition playing bouzouki 
behind his head, singing, dancing and balancing glasses on his head, leading 
him to getting a big yes from the judges! Mario Christou, a Greek dance 
teacher with years of experience will be displaying this most expressive artform 
by performing his vareda moves. Talented musician Alex Jacovides will be 
performing live on stage in a homage to the sounds of Greek music with a solo, 
simply Alex and his Bouzouki! 
 
Elizabeth Chapman is widely known in the Cypriot community as lead female 
vocalist of the band Midas Touch. She has also released her own singles “Hioni 
Sti Kardia”, “Irthes Esi” and the very popular “Stis 7” - all written and produced 
by Harry K. From backing singing to major artists such as Ed Sheeran at the 
Brit Awards (Live at the O2), singing a duet with Yiannis Ploutarchos alongside 
well known rapper K Koke, a one woman show of “Musical Theatre” at The 
Dugdale, to doing a Motown gig with Heatwave’s Alex Charles at 100 Wardour - 
it’s evident that Elizabeth has a big love of singing from a very broad range of 
music styles and is looking forward to her performance!  
 
British born Cypriot vocalist, Roger Grech, specialises in Greek and English 
classics from yesteryear will be performing centre stage this year In 2012 
Roger was one of the LGR All Star Music Awards finalists, one of the judges on 
the show was record producer Mike Bennett encouraged the recording of a few 
EP Albums and arranged performances at a number of open mic events and 
supported legendary music artists Anita Harris, Angie Brown and Dr And The 
Medics. In 2015 a singer songwriter “Empop” wrote Roger Grech an original 
song titled “Caught my Eye” which was put forward as an entry to a competition 
in the USA winning best pop song category at the Akademia Music Awards in 
Los Angeles. In 2018 he teamed up with renowned record producer Stuart 
Epps and recorded three original songs titled. “Only You”, “My Sentimental 
Heart”, and “Black Raven White Dove”.  
 
Consistently active in the performing arts from an early age, Kat Neocleous has 
always harboured a love of connecting and entertaining through the act of 
song. Kat has performed in a variety of live lounge sessions, festivals and was 
chosen to perform in the Westfield Presents singer-songwriter showcase in 
2018. She was also featured in an episode of the docu-series "Palmers Green 
Tales" to talk about her music journey so far and share some of her songs. Her 
Cypriot roots have also often provided creative inspiration and seen her 
regularly perform in community events. Kat is currently putting the final touches 
to her solo EP and preparing to release the first single "Liar Liar" this summer 
2019, we are looking forward to hearing Kat’s songs live on CyWineFest’s 
stage!  
 
Eleni C is a multi-talented, award winning Singer/Songwriter who has just 
completed the first leg of her European Tour. She is set to release her new 
single ‘One Last Time’ in June, from her début EP, Broken Ice. 
Some of the highs in Eleni C’s career include performing at Free Radio Live 
concert at the Birmingham NEC Arena, Pride in London and the Westfield 
Music Cube. She has also gone on to open for acts such as Fleur East, Alesha 
Dixon, Foxes, Stooshe, and Little Boots, as well as the ska-reggae band 
Locomondo. Eleni C’s fresh sound is highly anticipated, making her 
CyWineFest debut! 
 
The Bi-communal Music and Folk-Dance Association “Cyprus” founded in 
January 2012 consists of Turkish Cypriots and Greek Cypriots celebrating 
common traditions by uniting talented people from both societies. The buffer 
zone is their ‘classroom’ whether on the north of the south side of the line, 
establishing Cypriot unity as well as passing on our common culture to future 
generations in its purest form and we look forward to seeing an expression of 
this live on stage! 
 
Check out Platinum Performing Arts School’s video, released this week on our 
Facebook page, this it is not to be missed as well as other announcements, 
follow @CyWineFest on Facebook and twitter and @cywinefest on Instagram.

GET YOUR TICKETS:  

www.cypriotwinefestival.com 

or call 07904 537 181

Under the auspices of the  

High Commission of Cyprus in the UK

Ministry of Agriculture, Rural 

Development and Environment  
Department for Overseas and 

Repatriated Cypriots 

Ministry of Energy, Commerce 

and Industry  



New West Side Story movie  

sets December 2020 release 

The Sharks and Jets are gonna have their day - in December 

2020. The new film adaptation of West Side Story, directed 

by Steven Spielberg, is set to be released on December 18. 

Ansel Elgort and newcomer Rachel Zegler will star as         

star-crossed Tony and Maria, with  Ariana DeBose as Anita, 

David Alvarez as Bernardo, Josh Andrés Rivera as Chino, Brian 

d’Arcy James as Officer Krupke, Corey Stoll as Lieutenant 

Schrank, and EGOT winner and star of the original film         

Rita Moreno, who’ll play the newly created Valentina. 

A host of Broadway alumni help fill out the cast, 

including Dear Evan Hansen Tony nominee Mike Faist, Paloma 

Garcia-Lee, David and Jacob Guzman, Ricky Ubeda, Ben 

Cook, Sara Esty, Garett Hawe, Tanairi Vazquez, Eloise Kropp, 

and Jess LeProtto. 

Set in 1950s New York, the classic musical tells of the gang 

rivalry between the New York Jets and the Puerto Rican Sharks. 

It is loosely based on Shakespeare’s Romeo and Juliet, and 

features classic numbers including I Feel Pretty, Something’s 
Coming, America, Cool and Tonight.  

The original film came out in 1961 and starred Natalie Wood, 

Richard Beymer, Rita Moreno and George Chakiris. It went on 

to win ten Academy Awards, including Best Picture. 

Filming is expected to begin this summer. 

Disney’s new live-action      

version of Aladdin hits cinemas 

on 24 May, and the classic        

ballad A Whole New World just 

got a huge makeover.  

Originally recorded in 1992 

by Peabo Bryson and Regina 

Belle, Zayn Malik and Zhavia 

Ward have revamped the duet 

for the new film, starring Mena 

Massoud, Naomi Scott and Will 

Smith. 

The song and video, in which 

the former One Direction star 

wanders around a city at night, 

while Ward sings from a rooftop, 

premiered last Thursday and  

will play over the film’s closing 

credits.  

The film’s soundtrack will 

also feature reworked versions 

of classic songs such as Friend 
Like Me, and one new track, 

Speechless. 

Zayn Malik releases new version of 

Aladdin’s A Whole New World
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Andrea Georgiou 

Cyprus and 

Greece through to 

Eurovision final 
 

Both Cyprus and Greece are 

heading to the grand final of 

the 64th Eurovision Song 

Contest on Saturday! 

Tamta (right), representing 

Cyprus, opened up this year’s 

first semi final heat in Tel Aviv 

on Tuesday with her hit song 

Replay, which was nothing short 

of an absolute showstopper. 

The blonde bombshell       

made a fashion statement  

while performing the summer 

anthem, written and composed 

by Alex Papaconstantinou, 

wearing black gloss PVC boots 

and black jacket, before her 

male dancers ripped it off,          

revealing a translucent bustier. 

Greek-Canadian Katerine 

Duska, representing Greece, 

performed her pop number 

Better Love. 

The singer looked like an      

ancient Greek Goddess in 

a white dress with a line of 

pearls braided in her hair.  

She performed in front of 

a wall of flowers as dancers 

carrying swords pranced around 

her. 

Joining Cyprus and Greece 

in this weekend’s grand final 

will be Australia, Belarus,        

Serbia, Estonia, Czech Repub-

lic, Iceland, San Marino and 

Slovenia.  

The second semi-final heat 

will be broadcast this evening 

on BBC Four at 8pm with the 

grand final to be aired on        

BBC One on Saturday 18 May 

at 8pm. Tune in and don’t forget 

to vote!

T
hose Who Are Loved, the 

new novel by Sunday 

Times Number One best-

seller Victoria Hislop is set against 

the backdrop of the German  

occupation of Greece in World 

War II, the subsequent civil war 

and a military dictatorship, all of 

which left deep scars.  

Athens 1941. After decades 

of political uncertainty, Greece is 

polarised between Right-and Left-

wing views when the Germans 

invade. Fifteen-year-old Themis 

comes from a family divided by 

these political differences. The 

Nazi occupation deepens the 

fault-lines between those she 

loves just as it reduces Greece to 

destitution. She watches friends 

die in the ensuing famine and is 

moved to commit acts of resist-

ance. 

In the civil war that follows the 

end of the occupation, Themis 

joins the Communist army, where 

she experiences the extremes 

of love and hatred and the para-

doxes presented by a war in 

which Greek fights Greek. 

Eventually imprisoned on       

the infamous islands of exile,        

Makronisos and then Trikeri, 

Themis encounters another pris-

oner whose life will entwine with 

her own in ways neither can fore-

see. And finds she must weigh 

her principles against her desire 

to escape and live. As she looks 

back on her life, Themis realises 

how tightly the personal and  

political can become entangled. 

While some wounds heal, 

others deepen. 

Victoria Hislop said, “Those 

Who Are Loved has been germi-

nating for a decade now, from 

the moment I first saw the island 

of Makronisos from the Greek 

mainland. I was told it was         

uninhabited, but had been a 

prison camp for communists. 

The discovery compelled me to 

read about the Greek civil war 

(in which many women played 

a role), but of course it also 

meant researching the events 

that led to that conflict as well as 

the long-term after-effects that 

are still seen in Greece even 

today. Everyone knows how much 

I love Greece, but exploring this 

story has taken me to some new 

and disquieting places.” 

Inspired by a visit to Spina-

longa, the abandoned Greek 

leprosy colony, Victoria Hislop 

wrote The Island in 2005. Her 

affection for the Mediterranean 

then took her to Spain, which         

inspired her second bestseller 

The Return, and she returned to 

Greece to tell the turbulent tale 

of Thessaloniki in The Thread. It 

was followed by the short story 

collection, The Last Dance and 

Other Stories.  

The Sunrise, about the          

Turkish invasion of Cyprus, was 

published to widespread acclaim 

in 2014. Her most recent book, 

Cartes Postales from Greece 

was one of the Top Ten biggest 

selling paperbacks of 2017.  

Her novels have sold 10        

million copies worldwide. 

Those Who Are Loved, the captivating 
new novel by Victoria Hislop
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F
rom childhood, many of us 

would have been given a 

dessert of something sweet 

after a meal or maybe even          

rewarded a sweet treat for good 

behaviour, which is not always a 

bad thing, especially if it’s a good 

form of sweetness like that of  

natural fruit. However, it was not 

always the case. School lunches 

and evening meals were often full 

of sugar found in cakes, puddings, 

biscuits, chocolate and ice creams. 

Is it any wonder the population 

has been programmed into a  

pattern of thinking that sweet 

treats are comforting gap fillers.  

With sugar so readily available, 

people unfortunately gorge and 

don’t know when to stop. Sugar 

is not a drug, but it should be 

treated with respect and in mode-

ration. After all, there is solid         

evidence that too much upsets 

our blood sugar, spikes our insulin 

levels that then encourages fat 

storage, leading to medical prob-

lems like Type 2 diabetes, obesity 

and heart conditions. It also         

accelerates tooth decay and the 

ageing process.  

Therefore it doesn't seem  

complicated that the fact of the 

matter is people need to cut down. 

It is suggested by the Advisory 

Committee on Nutrition in Britain 

that the intake should be no more 

than 25g a day, approximately        

6 teaspoons for women and 

around 7 teaspoons for men. With 

that in mind, one should remember 

that almost all shop bought      

processed foods, ready meals, 

sauces, biscuits, cakes, drinks etc 

will contain sugar (always read 

the label) and remember, the 

higher at the top of the list of       

ingredients, the higher the content. 

So if it starts with sugar in first 

place of listing, then that sugar is 

the main bulk ingredient of the 

product. The lower down the       

list, the smaller the amount, but       

beware, low sugar doesn’t always 

mean low fat as well within food 

products. So read the label 

content for this also. 

Not all sugar is bad or harmful. 

Sugar is a carbohydrate; it is 

found in all sorts of foods in various 

forms, for example, lactose in 

milk, fructose in fruit and honey, 

glucose in wheat and vegetables. 

Sucrose is found in everyday 

sugar. It is not a good idea to        

totally cut out sugar in all forms, 

as we need some form of sugar 

for energy and we would then be 

cutting out nutritious food such as 

fruit and vegetables, which are 

high in antioxidants which fight 

disease and are also full of fibre. 

The problem is the added sugar 

in the processed foods that is 

easily digested; it gives the quick 

blood surge, followed with a burst 

of energy and followed by a quick 

drop, which can make you tired 

and irritable with a need to keep 

topping up for a sugar fix. It can 

also make you thirsty to want 

sugary drinks.  

Brown sugar has a marginally 

higher mineral content than white 

but there is very little difference 

between the two. So don’t be 

fooled into thinking it is better for 

you. 

So do we really need to add 

sugar to everything? No not really. 

Sugar comes in many forms. 

Here are some alternatives and 

tips to try that will help keep a 

sustained energy level… 

Use Agave syrup - it is derived 

from the same Mexican plant as 

Tequila, it is known to have a 

much lower value than honey or 

sugar and it should keep you      

satisfied longer. It is sweeter, so 

you require less. Use it in your 

baking.  

Another option is fructose 

which is found in natural fruit        

but can now also be bought in 

granular form from most super-

markets. It can be used in baking 

or alternative to sugar in teas or 

coffee etc.  

Other pure syrups are those 

from dates and carob. Carob is a 

great alternative taste for choco-

late. Use ripe bananas in recipes 

instead of sugar. Bananas are 

also high in potassium, which is 

why, you see so many athletes 

consume them. 

Other tips: Try using cinnamon 

which has been shown to keep 

blood sugar stable; substitute fruit 

juices with contain added sugars 

with a natural sweet herbal tea, 

allow to cool and drink ice cold; 

Eat more fruit rather than sugar 

laden confectionary.  

If you can’t cut regular sugar 

down straight away, then do it 

slowly with simple steps, for       

example, if you normally have 

two spoons of sugar, cut down      

to half and try one spoon of sugar 

and one of an alternative, then  

reduce further in time to half      

teaspoon of each and so on.  

Stay sweet enough! 

 

Love and Sparkles, 

Samsara x 
 

www.samsarabellydancer.co.uk 

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

How much sugar?

Xclusive! Katerina Neocleous

It’s Eurovision week! The biggest annual song contest in Europe is in full swing for its 64th event. 

This year Israel plays host after their 2018 winning performance by Netta with the song “Toy”.  

The first semi final heat took place on Tuesday with 17 competing countries vying for the                

first 10 elusive slots to the Grand Final on Saturday 18th May. Amongst the contenders were                     

Cyprus and Greece at either end of the running order 1st and 16th respectively.  
  

Tamta, flying the flag for Cyprus, kicked off proceedings with “Replay” – in a similar vibe to last 

year’s fire-cracker, and runner up, Foureira’s “Fuego”. An uptempo, energetic, sexy number             

with backing dancers in tow to elevate the energy and performance, Tamta looked fabulous 

and commanded the stage with confidence, receiving a wonderful reaction from the Tel Aviv              

audience.  
 

The song for Greece “Better Love” performed by Greek-Canadian Katherine Duska has been 

making waves ever since it was first unveiled a few months back and had high odds from the outset 

for progressing to the final. Duska didn’t disappoint with an impressive vocal performance hitting 

her headvoice licks flawlessly and offering visually stunning costumes and set as part of the          

performance that perfectly complimented the quirkiness of her entry. 
  

The UK viewers were not able to vote for their favourites in this heat, but that didn’t stop both   

Cyprus and Greece securing their places in the final! So exciting to see how they’ll fair on Saturday! 

Other stand out entries for me, who will compete again at the final included Slovenia with the 

song “Sebi” - one of my fave tracks for its atmospheric melodies and simplicity and also Australia’s 

“Zero Gravity”. I pen this one as a potential winner of the whole contest with its pop-opera style 

and amazing gravity defying set.  

The other entries also proving victorious included: Belarus, Serbia, San Marino, Estonia,             

Iceland and the Czech Republic. 
  

The second semi-final heat takes place on Thursday 16th May (8pm BBC 4) where another             

18 contenders will go head to head, before the selected finalists along with the big 5 (Spain, Italy, 

Germany, France, UK) and last year’s winner Israel face the final gauntlet this Saturday 18th May 

(BBC 1, 8pm). Who’s your winner?  
  

That’s all for now. Until next time… x Mwah 
  

*Catch all the latest music Xclusives on Katerina’s Live DJ Show: ‘Young & Connected - 

Scandalous! Two hours of unadulterated Modern Greek hits; 1st for new music, celebrity 

gossip, chart news, interviews and of course listener’s special requests and dedications! 

Not to mention a few surprises along the way! Live on LGR 103.3fm, online at www.lgr.co.uk 

and DAB Plus, on Tuesdays 8-10pm. SCANDALOUS! 

 If you would like your CD or event featured or reviewed in Xclusive! contact Katerina via 

email: katsmusiq@gmail.com / Facebook: Katsmusiq / Instagram: @KatNeocleous



Komi Kebir FC is hosting an end 

of season BBQ to celebrate 30 

years in KOPA at the Radiomar-

athon Centre Turkey St EN1 

4NW on Sunday 16th June 2019  

12 to 5pm. On the day there will 

be souvlakia and drinks, bouncy 

castles for children. There will 

also be a football tournament to 

enter, run by the current coaches 

of the team. 

 Ticket information:  Tickets to 

be purchased in advance are: 

£10 adults £5 children U12 £10 

to enter football tournament. If 

you would like to sponsor the 

event (£250 or £500) including a 

free advert & banner please con-

tact them . Also, they  will have a 

brochure- £60 for a full page if 
anyone is interested. If you would 

like tickets/sponsorship or bro-

chure adverts please contact 

Mario on 07585300880.

World no.10 tennis player Ste-

fanos Tsitsipas beat clay court leg-

end Rafael Nadal in Madrid on 

Saturday for the first time in his 

career, before succumbing to 

Novak Djokovic in the ATP Mutua 

Madrilena final in Spain on Sun-

day. 

The Greek super star is going 

from strength to strength this year, 

and confirmed his vast improve-

ment on Saturday when he upset 

home favorite Nadal on the Span-

iard's favorite surface in three 

sets: 6-4, 2-6, 6-3, at the tourna-

ment's semifinal. 

This way 20-year-old Tsitsipas 

avenged hIs loss earlier this year 

at the Australian Open semifinal, 

silencing the crowd at the Madrid 

court. 

Then in Sunday's final Djokovic 
beat Tsitsipas 2-0 (6-3, 6-4) and 

won the trophy, but the Greek 

player is set to rise further in the 

ATP rankings. 

PPAOK completed on Saturday 

the first double in its history, as in 

the Greek Cup final played behind 

closed doors at the Olympic Sta-

dium of Athens it beat AEK 1-0 

with a wonderful goal by Chuba 

Akpom. The former Arsenal striker 

scored at the end of the first half 

to seal PAOK’s third consecutive 

Cup triumph and seventh overall, 

that completes the club’s best 

ever season. 

The match was quite entertain-

ing for the 900 fans and the 3,000 

police officers in the stadium for 

fear of hooligan clashes, such as 

those in the previous finals be-

tween the two teams, in 2017 in 

Volos and last year in Athens. 

The final’s moment of magic ar-

rived: PAOK captain Dimitris Pel-

kas dashed into the area, crossed 

the ball toward the penalty spot 

and Akpom, his ball toward the 

goal lifted his body from the 

ground and performed a quasi-bi-

cycle kick to beat keeper Vassilis 

Barkas right on the completion of 

the 45 minutes. 

Eventually PAOK managed to 

beat AEK for the third final in a 

row, leaving the Yellows without 

a trophy. Akpom was also voted 

the Most Valuable Player of the 

final.

Michael Yiakoumi
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UK Cypriot boxer Nick Parpa 

is fighting for title 

Nick Parpa is fighting his tenth 

professional fight . “Nightmare” 

Nick Parpa has explosive power 

and is one of the most exciting 

and explosive cruiserweights 

around will be fighting Daniel 

Mendes for the Southern area 

cruiserweight championship. 

He will be fighting as top of the 

bill at York Hall in Bethnal Green 

on Saturday 6th July 2019 on a 

Goodwin fists of fury promotion 

night. Nick Parpa is trained by 

Josh Burnham and  and has 8 

wins from 9 contests so far with 

5 of the wins coming by stop-

page.  

Daniel is a strong Cruiser-

weight who is undefeated since 

signing with Goodwin Boxing. 

Currently has 9 wins from 10  

contests and won his first title at 

his first attempt when winning the 

Southern Area Cruiserweight title 

with a comprehensive win over 

Danny Couzens on 9th March 

2019 to lift the title. 

He fought on the Hayemaker 

Ringstar promotion at the O2 in 

October 2017 recording a shut 

out points victory and in 2018 pro-

duced a devastating 2nd round 

stoppage win followed by a com-

prehensive points victory in his 

last bout in October 2018. 

Tickets are £40, £65 ringside and 

£100 VIP 

For tickets ring  07496 814405

Cyprus Football
New League Champions in Cy-

prus, Apoel celebrated their title 

win with a narrow victory over 

Nicosia rivals Omonia in the Cy-

prus football championship over 

the weekend, while the battle to 

avoid relegation will go down to 

the final round of games this 

weekend. 

Alki secured what could be a 

vital three points with a 1-0 win 

over Anorthosis, while Paralimni 

won 2-0 in Pafos as the two 

teams fight to avoid joining Ermis 

in the second division next sea-

son. 

Apoel continued their dom-

inance over Nicosia rivals Omo-

nia with a 2-1 win at the GSP sta-

dium, extending their unbeaten 

streak over Omonia to a remark-

able six years. 

Elsewhere, AEK overtook Apol-

lon in second place after a 2-1 

away win over the Limassol side. 

AEL meanwhile remain the 

only side in the league not to drop 

points against Nea Salamina this 

season following an entertaining 

5-2 home win.Weekend results: 

Omonia 1-2 Apoel AEL 5-2 Nea 

Salamina Apollon 1-2 AEK Doxa 

Katokopias 1-0 Ermis Pafos FC 

0-2 Enosis Neon Paralimni Alki 

Oroklini 1-0 Anorthosis.

Akpom seals PAOK’s first ever double
Tsitsipas beats Nadal but loses 

Madrid final to Djokovic

Komi Kebir FC 30th Anniversary 
Greece v Norway – Rugby League World Cup 

Qualifier – New River Stadium Wood Green  

Greece v Norway – Rugby League World Cup Qualifier – 

New River Stadium N22 5QW –  Sat 18th May 2019  

A thrilling Rugby League double header will be taking 

place at the New River Stadium on Saturday 18th May. 

The Greek and Norwegian national teams will do battle at 

13:15. The victor will take a step further to qualifying for the 

2021 World Cup, which is taking place in England. Following 

this, the London Skolars play Doncaster RLFC at 16:30. 

This is sure to be a fiercely contested Betfred League 1 fix-

ture, as a variety of teams compete for a play-off spot. Live 

music from Jenny & David Authentic Greek Food from the 

Yeerologist Real ale from the New River Brewery & other 

drinks A chance to see the Rugby League World Cup trophy. 

Great value professional sport in N22 Discounted advance 

tickets for £10 (face value £15) or family tickets £20 (2 

adults & 2 Under 16s)  

Hospitality, match day sponsorship and advertising is 

also available. Please contact charliedehaan@skolarsrl.com 

for more information. 
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Michael Yiakoumi

Anorthosis on for treble

Manchester City Premier League 
Champions 

Manchester City clinched the 

Premier League title with the win 

required to finally end Liverpool’s 

relentless attempt to dethrone 

them as champions by crushing 

Brighton & Hove Albion 4-1 on 

the south-coast on Sunday. Pep 

Guardiola’s City ended the sea-

son with 98 points, two shy of 

last season’s record-breaking 

100, while Liverpool’s 2-0 victory 

over Wolverhampton Wanderers 

saw them finish on 97 — by far 

the largest tally for a Premier 

League runners-up spot.  

Such was Liverpool’s tenacity 

in the title race that it took an in-

credible 14th straight league vic-

tory for Abu Dhabi-owned City to 

become the first club for a dec-

ade to retain the title. Neither 

side dropped a league point 

since Liverpool were held to a 0-

0 draw at Merseyside rivals Ev-

erton on March 3 with Juergen 

Klopp’s side winning their last 

nine matches. Goals from Sergio 

Aguero, Aymeric Laporte, Riyad 

Mahrez and Ilkay Guendogan 

gave City an ultimately comfort-

able victory. 

There was only a brief moment 

of panic for City when Glenn 

Murray’s header gave Brighton a 

surprise 27th minute lead. 

Two goals by Sadio Mane 

gave Liverpool a final-day victory 

over Wolverhampton Wanderers 

but it was not enough for the 

Reds to leapfrog Manchester 

City, who won the Premier 

League title with a win at 

Brighton & Hove Albion. Starting 

the day one point behind Man 

City, Liverpool had a superb start 

at Anfield as they took the lead 

on 17 minutes when Mane swept 

the ball home from Trent Alex-

ander-Arnold’s deflected cross. 

But Liverpool’s 30th victory of 

the season was sealed when 

Mane headed in, from Alexander-

Arnold’s deep cross, for his 22nd 

goal of the campaign, which puts 

him joint top of the goalscorer 

standings.

Youth Football

Cyprus calling out for UK Cypriot 

Women footballers
Womens football is progressing 

at a very fast rate, so much that 

you have teams like Apollon play-

ing UEFA football. 

In Cyprus they have a womens 

football League that was formed 

in season 1998/99 and the win-

ning team qualifies for a spot in 

the UEFA Champions League. 

Also the prestigious Cyprus 

Womens Cup takes place in Cy-

prus annually and consists of na-

tional teams taking part such as 

England, Italy, Japan, Nether-

lands, Scotland, Switzerland, 

Czech Republic and Switzerland 

and the progression goes on.. 

Cyprus will be taking part in the 

UEFA Womens EURO 2021 with 

the finals taking place in England. 

Cyprus are now looking to recruit 

UK Cypriot footballers to take part 

in the tournament. The next group 

stage game will take place August 

2019 but before then there will be 

friendly matches to prepare for 

the Euros. In Cyprus group are 

Scotland, Finland, Portugal, Alba-

nia and Cyprus. 

For more information telephone 

Angelos 00357 99325353

Youth Cup Final Sunday 

Watford Friendly League 

Date 19th May 2019 

Venue for all fixtures below  

Harvesters FC , Oaklands Lane, 

Smallford, AL4 0HR 

U15 Challenge Cup Final 

Omonia Youth Gold v 

Enfield Town 

9.10am Kick off 

U11 Challenge Cup Semi Final 

Omonia Youth v AC Finchley  

10.20am Kick off 

U18 Challenge Cup FinaL 

AEK Eagles Gold v Whetstone 

Wanderers Pumas 

11.00am kick off 

U16 Spring Plate Final 

Omonia Youth White v 

Whetstone Wanderers  

1.15pm Kick off 

KOPA League Challenge Cup 

FinaL 

Thursday 23rd May 2019 

Anorthosis v Panathinaikos 

7.45pm Haringey Borough, CVS 

VAN HIRE STADIUM, (COLES 

PARK) White Hart Lane, London 

N17 7PJ

Community and local fixtures

Omonia Youth U13 Green Cup Winners: 2-0 down at half time, a brilliant second half comeback 
by the Under 13 Green who scored three goals and won the Spring Cup

KOPA League Champions Anorthosis beat League 

runners up Olympia 3-2 in the Challenge Cup semi 

final and are now on for treble as they are in the 

Divisional Cup cup final too to play Olympia. 

Anorthosis got off to a good start scoring two goals 

with Adem Ali and Rakim Richards and Ahmet Rifat 

of Olympia  reduced the score to 2-1 and from then 

on it was excitement galore with end to end football 

from both sides. 

Adem Ali made it 3-1 for Anorthosis and there was 

a late fightback from Olympia pressurising their 

opponents rearguard producing  a goal from Elia 

ending the game 3-2. 

The winner Anorthosis  now goes on to play 

second division champions Panathinaikos in the final 

to take place at Haringey Borough on Thursday 23rd 

of May 2019 at 7.45pm. 

Dinos Ippocratous and Prod Theori Anorthosis 
manager and coach

Omonia Youth U10 Silver Finals Week: Brilliant end to the season for the Under 10 Silver
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† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

(Άγιο Αμβρόσιο Λεμεσού)

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 19.05.2019, στην Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, 

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

και αξέχαστού μας συζύγου, πατέρα και παππού

Κλεάνθη Μιχαήλ Παύλου

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του  όπως παρευρεθούν.

Η σύζυγος Χρυσή, κόρες: Άντρη, Φρόσα, γαμπροί: Γιώργος και Φάνος, 

εγγόνια: Ντίνος, Κλεάνθης, Christopher, Αντρέας και Olivia.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Χάρης Μιχάλη Λοϊζίδης 
(από τη Λευκωσία)  

Απεβίωσε την Τρίτη 07.05.2019, ο αγαπημένος μας σύζυγος, 

πατέρας και παππούς Χάρης Μιχάλη Λοϊζίδης σε ηλικία 

73 ετών. 

Αφήνει τη σύζυγό του Λουΐζα, 2 παιδιά: Μιχαλάκη και Γιάννη, 

2 νύφες: Helen και Azer, 4 εγγόνια: Isabella, Jayson, Yasmin 

και Olivia,2 αδελφές: Σούλλα και Δήμητρα, την κουνιάδα του 

Mary, συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει τη Δευτέρα 20.05.2019 και ώρα 3.00μμ 

από το Εκκλησάκι του New Southgate και η ταφή στο New 

Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, New Southgate, 

London N11 1JJ. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στην οικία του εκλιπόντος. 

Τηλ. οικείων: 07803 250 403

Harry Michael Loizides 
(from Nicosia)  

Our beloved husband, father and grandfather Harry Michael 

Loizides, passed away on Tuesday 07.05.2019 at the 

age of 73. 

He leaves his wife Louiza, 2 children: Michael and John, 

2 daughters-in-law: Helen and Azer, 4 grandchildren: Isabella, 

Jayson, Yasmin and Olivia, 2 sisters: Soulla and Demetra, 

sister-in-law Mary, relatives and friends. 

The funeral will take place on Monday 20.05.2019 at 3.00pm 

at the Chapel of New Southgate Cemetery and the burial 

at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, New 

Southgate, London N11 1JJ. 

The wake will take place at the family home. 

Tel: 07803 250 403

Απεβίωσε την Τρίτη 07.05.2019 ο Αντρέας 

Παλλαρής σε ηλικία 72 ετών. 

Ο εκλιπών ήρθε στην Αγγλία πριν αρκετά χρόνια. 

Αφήνει τη σύζυγό του Σαλώμη από το Τρίκωμο, 

3 παιδιά: Θέκλα, Χριστοφή και Αριστείδη, τη νύφη 

του Danielle, αδέλφια, συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Τρίτη 21.05.2019 και ώρα 

1.00μμ από την Εκκλησία της Παναγίας, Trinity 

Road, Wood Green, London N22 8LB και η ταφή 

στο κοιμητήριο του New Southgate. 

H παρηγοριά θα δοθεί στο κοιμητήριο. 

Τηλ. οικείων: 020 8888 1164

† AΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Αντρέας Παλλαρής
(από τη Γιαλούσα)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 

Μη ανακύψαντες ακόμη από το βαρύ πλήγμα του θανάτου 

της πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας μητέρας και γιαγιάς 

Μαρίας Τσαγκαρίδης (Στρόβολο) 

θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι παρευρέθηκαν στην κηδεία, 

κατέθεσαν στεφάνια, απέστειλαν συλλυπητήρια μηνύματα 

ή συμμετείχαν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο στο βαρύ μας πένθος. 

Παιδιά: Ντίνος και Charlie, εγγόνια, δισέγγονα, τρισέγγονα, συγγενείς.

Συλλυπητήρια 
Εκφράζουμε και δημόσια τα θερμά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια προς τον Χαράλαμπο 

Σωτήρη και όλη την οικογένεια για το θάνατο της Ανδριανής (Πεπού) Σωτήρη που χάσαμε 

πρόσφατα. Αιωνία της η μνήμη και ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα την σκεπάζει. 

Ο Χριστόδουλος και Νίνα Στυλιανού και οικογένεια. 

• Ο Σύνδεσμος Αχνιωτών Η.Β. εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στους οικείους 

της Λουκίας Γεωργίου που απεβίωσε πρόσφατα. 

Συλλυπητήρια εκφράζει και η οικογένεια Μωϋσή και Μαρούλλας Αδάμου.
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Χαράλαμπος Κυριακίδης Charalambos Kyriakides

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ † DEATΗ ANNOUNCEMENT

It is with great sadness that we 
announce the passing of Charalambos 
Kyriakides on Monday 13th May 2019. 
Charalambos passed away peacefully 
at home, aged 90. He will be sadly 
missed by his wife Chariklia, son 
George, daughter Maria, daughters-in- 
law: Alex and Maria, son-in-law John, 
and all his grandchildren and great-
granddaughter. 

His funeral service will take place on 
Monday 20th May 2019 at 10:00 am at 
the Greek Orthodox Church of St. John 
the Baptist, Wightman Road, Hornsey, 
London N8 0LY and the burial at New 
Southgate Cemetery, Brunswick Park 
Road, New Southgate N11 1JJ at 
12:00 noon. 

The wake will be held at The Penridge 
Suite, 470 Bowes Road, London 
N11 1NL. 

The family has requested no flowers; 
there will be a donation box for the 
North London Hospice. 

Με βαθιά θλίψη αγγέλλουμε ότι 

απεβίωσε τη Δευτέρα 13.05.2019, 

ο Χαράλαμπος Κυριακίδης σε ηλικία 

90 ετών. 

Αφήνει τη σύζυγό του Χαρίκλεια, τον υιό 

του Γιώργο, την κόρη του Μαρία, 

2 νύφες: Alex και Mαρία, τον γαμπρό του 

Γιάννη, εγγόνια και μιά δισέγγονη. 

Η κηδεία του θα γίνει τη Δευτέρα 

20.05.2019 και ώρα 10.00πμ από την 

Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, 

Wightman Road, London N8 0LY και 

η ταφή στο κοιμητήριο του  New 

Southgate, Brunswick Park Road, New 

Southgate N11 1JJ η ώρα 12.00 το 

μεσημέρι. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο Penridge 

Banqueting Suite, 470 Bowes Road, 

New Southgate, London N11 1NL. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να 

γίνονται εισφορές για το North London 

Hospice.

(from Myrtou) (από τη Μύρτου) 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Σταυρούλλα Αντωνίου 
(από τον Μαραθόβουνο)  

Με βαθιά θλίψη αγγέλλουμε ότι απεβίωσε, περιτριγυρισμένη από την 

οικογένειά της, το Σάββατο 11.05.2019, η Σταυρούλλα Αντωνίου σε ηλικία 

71 ετών. 

Αφήνει τον σύζυγό της Αντώνη, τις κόρες της Γεωργία και Φρόσω, τους 

γαμπρούς Αντώνη και Πέτρο, εγγονές: Έλισσα και Eλάνα, αδέλφια, 

συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει την Τετάρτη 22.05.2019 και ώρα 12.30μμ από την 

Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, Τown Road/Logan Road, London N9 0LP 

και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate, Brunswick Park Road, New 

Southgate, London N11 1JJ. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο χολ της Εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου. 

Eις μνήμη της Σταυρούλλας η οικογένεια δέχεται εισφορές για το Cancer 

Research και Marie Curie. Θα υπάρχει κουτί στην Εκκλησία. 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Stavroulla Antoniou 
(from Marathovounos, Cyprus)  

It is with great sadness that we announce that Stavroulla Antoniou 

aged 71 passed away peacefully with her family by her side on Saturday 

11th May 2019. 

She leaves behind her husband Antonis, her daughters Georgia and Froso, 

sons-in-law Anthony and Pedro, granddaughters Elyssa and Elana, siblings 

and other close relatives and friends. 

Family and friends are invited to attend a funeral service for Stavroulla on 

Wednesday 22nd May 2019 at 12.30pm at St Demetrios Greek Orthodox 

Church, 2 Logan Road, Edmonton, London N9 0LP.  Stavroulla will then be 

laid to rest at New Southgate Cemetery. 

The wake will take place at St Demetrios Church hall. 

In loving memory of Stavroulla the family kindly welcome donations for 

Cancer Research and Marie Curie.  A donation box will be available at the 

church.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Άννα Σωτηρίου (Μίτα) 
(από τη Σκωτία)  

Απεβίωσε το Σάββατο 04.05.2019, η Άννα Σωτηρίου (Μίτα) σε 

ηλικία 80 ετών. 

Αφήνει 3 παιδιά: Ελένη, Πάρη και Chris, 9 εγγόνια, 8 δισέγγονα, τον 

αδελφό της Douglas, συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει την Πέμπτη 23.05.2019 κα ώρα 12.30μμ από 

την Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, London 

N8 0LY και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για το  

NATIONAL HOSPITAL OF NEUROLOGY. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο Walker Cricket Ground, Waterfall Road, 

Southgate, London N14 7JZ. 

Τηλ. οικείων: 07788 758 447 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Anna Soteriou (Midas) 
(from Scotland)  

Passed away on Saturday 04.05.2019 at the age of 80. 

She leaves 3 children: Elenie, Barry and Chris, 9 grandchildren, 

8 great-grandchildren, her brother Douglas, relatives and friends. 

The funeral will take place on Thursday 23.05.2019 at 12.30pm at 

the Greek Orthodox Church of St. John the Baptist, Wightman 

Road, London N8 0LY and the burial at New Southgate Cemetery. 

Instead of flowers there will be a donation box for the NATIONAL 

HOSPITAL OF NEUROLOGY. 

The wake will take place at the Walker Cricket Ground, 

Waterfall Road, Southgate, London N14 7JZ. 

Tel: 07788 758 447
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Λουκία  ‘Lucy’ Γεωργίου Loukia ‘Lucy’ Georghiou

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ † DEATΗ ANNOUNCEMENT

It is with a heavy heart and great sadness 

that we announce that our beloved 

Loukia ‘Lucy’ Georghiou, daughter of Andriani 

Georghiou from Achna, 

and the late Chrisostomos Georghiou 

from Davlos, passed away at the age of 60, 

on 24 April 2019. 

Lucy leaves behind a loving mother, 

three sisters, a brother, and all their families. 

Her funeral will take place on 

Friday 24 May 2019 at 10:30am 

at the St Nicholas Church, 

60 Godolphin Road, W12 8JF. 

She will be laid to rest at midday at 

Mortlake Cemetery, Clifford Avenue, SW14 7BY. 

The wake will then convene at The Crown, 

210 Chiswick High Road, W4 1PD. 

The family kindly asks that instead of flowers, 

donations be made for the Samaritans. 

A donation box will be available at the church.

Με βαριά καρδιά και απαρηγόρητη θλίψη 

ανακοινώνουμε ότι η αγαπημένη μας 

Λουκία ‘Lucy’ Γεωργίου, 

κόρη της Ανδριανής Γεωργίου από την Άχνα 

και του  μ. Χρυσόστομου Γεωργίου από το 

Δαυλό, απεβίωσε στην ηλικία των 60 ετών 

στις 24 Απριλίου 2019. 

Η Λουκία εγκαταλείπει, πέραν της αγαπητής 

μητέρας της, τρεις αδελφές, αδελφό 

και όλες τις οικογένειές τους. 

Η νεκρώσιμη ακολουθία  θα πραγματοποιηθεί 

την Παρασκευή 24 Μαΐου 2019, στις 10:30πμ 

από την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, 

60 Godolphin Road, W12 8JF. 

Θα ακολουθήσει  η ταφή στο κοιμητήριο του  

Mortlake, Clifford Avenue, SW14 7BY. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο The Crown, 

210 Chiswick High Road, W4 1PD. 

Η οικογένεια παρακαλεί, όπως  αντί λουλουδιών, 

γίνουν δωρεές προς τους Σαμαρείτες. 

Kουτί δωρεάς θα είναι διαθέσιμο στην Εκκλησία.

(from Achna and Davlos) (Καταγωγή γονέων Άχνα και Δαυλό) 
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Χαράλαμπος Πέτρου Charalambos Petrou

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ † DEATΗ ANNOUNCEMENT

Passed away on Saturday 04.05.2019 

at the age of 83. 

He leaves his wife Aliki, son Peter, 

2 daughters: Maria and Emily, 

4 grandchildren: Andreas, Charlie, 

Katerina and Charlie, 

2 sons-in-law: Costas and Costas, 

 daughter-in-law Kristina, sister Savvou 

and many relatives and friends. 

The funeral will take place on 

Tuesday 28.05.2019 at 12.30pm 

at the Greek Orthodox Church of 

St. John the Baptist, Wightman Road, 

London N8 0LY and he will be laid to rest 

at New Southgate Cemetery. 

The wake will take place at the 

Penridge Banqueting Suite, 

470 Bowes Road, New Southgate, 

London N11 1NL. 

Tel: 020 8444 9470 

Απεβίωσε το Σάββατο 04.05.2019, 

ο Χαράλαμπος Πέτρου σε ηλικία 83 ετών. 

Αφήνει τη σύζυγό του Αλίκη, τον υιό του Peter, 

2 κόρες: Μaria και Emily, 

4 εγγόνια: Andreas, Charlie, Katerina 

και Charlie, 2 γαμπρούς: Costas και Costas, 

τη νύφη του Kristina, αδελφή Σαββού, 

συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Τρίτη 28.05.2019 

και ώρα 12.30μμ 

από την Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, 

Wightman Road, London N8 0LY, 

και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate, 

Brunswick Park Road, New Southgate, 

London N11 1JJ. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο 

Penridge Banqueting Suite, 

470 Bowes Road, New Southgate, 

London N11 1NL. 

Τηλ. οικείων: 020 8444 9470

(from Dromolaxia, Larnaca) (από τη Δρομολαξιά, Λάρνακα) 

Μιχαλάκης Γεωργίου Michael Georgiou

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ † DEATΗ ANNOUNCEMENT

Our beloved husband, father and grand-

father, passed away on Thursday 

09.05.2019 at the age of 78. 

Michael was a devoted family man. He 

leaves his wife Nitsa, 3 children: Georgina, 

Steven and Mary, 2 sons-in-law: Chris and 

Gabriel,  daughter-in-law Svetlana, 6 grand-

children: Elena, George, Michael, Georgina, 

Alexia and Isabella, one sister, relatives and 

friends. 

The funeral will take place on Wednesday 

22.05.2019 at 12.30pm at the Greek 

Orthodox Church of St. Mary, Trinity Road, 

Wood Green, London N22 8LB and the 

burial at Edmonton, Cemetery, Church 

Street, London N9 9HP at 2.30pm. 

The wake will take place at the Church hall 

of St. Barnabas, Finsbury Road, Wood 

Green, London N22 8PA. 

Instead of flowers there will be a donation 

box for North London Hospice.

Απεβίωσε την Πέμπτη 09.05.2019, ο αγαπη -

μένος μας σύζυγος, πατέρας και παππούς 

Μιχαλάκης Γεωργίου σε ηλικία 78 ετών. 

Αφήνει τη σύζυγό του Νίτσα, 3 παιδιά: 

Γιούλλα, Steven και Μαίρη, 2 γαμπρούς: Chris 

και Γαβριήλ, τη νύφη του Svetlana, 6 εγγόνια: 

Elena, George, Michael, Georgina, Alexia και 

Isabella, μια αδελφή, συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Τετάρτη 22.05.2019 

και ώρα 12.30μμ από την Εκκλησία της 

Παναγίας, Trinity Road, Wood Green, London 

N22 8LB και η ταφή στο κοιμητήριο του 

Edmonton, Church Street, London N9 9HP 

η ώρα 2.30μμ. 

H παρηγοριά θα δοθεί στο χολ της Εκκλησίας 

του Αποστόλου Βαρνάβα, Finsbury Road, 

Wood Green, London N22 8PA. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται 

εισφορές για το North London Hospice.

(from Troullous) (από τους Τρούλλους) 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Μη ανακύψαντες ακόμη από το βαρύ πλήγμα του 

θανάτου της πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας 

συντρόφου, μητέρας και γιαγιάς 

Παρασκευούς Χριστοφή 
(Ορά) 

θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι παρευρέθηκαν 

στην κηδεία, έκαναν εισφορές για το 

THE CHRIS HARMANDA FOUNDATION 
Helping less fortunate Greeks during illness, 

Account Number: 80739369   Sort Code: 51-61-34 
www.thechrisharmandafoundation.com 

(ανήλθαν στο ποσό των £300), κατέθεσαν στεφάνια, 

απέστειλαν συλλυπητήρια μηνύματα ή συμμετείχαν με 

οποιονδήποτε άλλον τρόπο στο βαρύ μας πένθος. 

Ο σύντροφος Osman,παιδιά: Κυριάκος, Μαρία, Χριστάκης, 
Γιώργος, Θεόδωρος, εγγόνια και δισέγγονα.

† NOTE OF THANKS

Not having yet recovered from the grief of the death 

of our beloved and unforgettable partner, mother, 

and grandmother 

Paraskevou Christofi 
(from Ora) 

we would like to thank all those who attended the 

funeral service, made donations (£300) for 

THE CHRIS HARMANDA FOUNDATION 
Helping less fortunate Greeks during illness, 

Account Number: 80739369   Sort Code: 51-61-34 
www.thechrisharmandafoundation.com 

sent all the lovely flowers, their condolences or participated 

in any other way to our deep grief. 

Her partner Osman, children: Kyriacos, Maria, Christakis, 
George and Theo, grandchildren and great-grandchildren.

† MΝΗΜΟΣΥΝΟ

Παιδιά: Ευούλλα και Σοφοκλής, 
γαμπρός Νεόφυτος, 

νύφη Μαίρη, 
εγγόνια και δισέγγονα.

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 

19.05.2019, στην Εκκλησία της Πανα-

γίας, Trinity Road, Wood Green, 

London N22 8LB, το 14ον ετήσιο 

μνημόσυνο της πολυαγαπημένης και 

αξέχαστής μας μητέρας και γιαγιάς 

Λούλλας Σοφοκλέους 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη 

μνήμη της όπως παρευρεθούν.

Λούλλα Σοφοκλέους
(Λεμεσό)

would like to send  

their condolences to the family of 

Plastiras Pilides 

(from Pyrgos Tillirias) 

who passed away 27.04.2019

C O N D O L E N C E S

ΤIGRIS Food Centre
77-79 Burnt Oak Broadway,  

HA8 5EP 

Tel: 020 8952 5498

ΘΕΡΜΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΡΔΙΑ ΣΥΛΛYΠΗΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ 

ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ 

ΧΡΙΣΤΑΚΗ (CHRIS)  ΧΑΤΖΗΠΑΠΑ 

  ΙΔΡΥΤΗ ΤΟΥ CYPLON TRAVEL 
 

Η κηδεία του έγινε το Σάββατο 11 ΜαΪου  στις 10.00 π.μ. από την 
Εκκλησία της Παναγίας,  Trinity Road Wood Green, London N22  8LB  
 

Ο Πρόεδρος και  το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Κυπριακής 

Αδελφότητας εκφράζουν θερμά και ειλικρινή  συλλυπητήρια  στη σύζυγο  

του Βούλλα,  τα παιδιά Χάρη και Κωνσταντία και τις οικογένειες τους, για το 

θάνατο του παλαιού μέλους του Συμβουλίου της,  ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΧΑΤΖΗΠΑΠΑ, 

ο οποίος βοήθησε δεκάδες χιλιάδες συμπατριώτες μας με το ταξιδιωτικό 

πρακτορείο Cyplon Travel, το οποίο συνεχίζει να εξυπηρετεί την παροικία 

μας. 

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

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 19.05.2019, στην Εκκλησία Αγίου Ιωάννη 

του Βαπτιστή, Wightman Road, London N8 0LY, το 5ον ετήσιο μνημόσυνο 

του πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας  

Ιωάννη Κωνσταντίνου Πομηλόρκα (Κίτι) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Παιδιά: Ευρυδίκη, Ελλού, Κωνσταντίνα και Ελευθέριος (Λάκης), 
γαμπροί, εγγόνια, δισέγγονα, αδέλφια και βαφτιστικοί.

Η «Παροικιακή» εκφράζει 

τα βαθιά της συλλυπητήρια 

σε όλους τους οικείους 

των αποθανόντων.

CONTACT US FOR A 

QUOTE AND 

TO DISCUSS YOUR 

REQUIREMENTS

Πρόωρα και ξαφνικά, την Τετάρτην 24 Απριλίου, 

«απεχώρησε του κόσμου τούτου» και βαδίζει τον 

δρόμο προς την αιωνιότητα ο Χριστάκης Αντωνίου 

Καραγιάννης, μέλος προσφυγικής οικογένειας 

«Εκ Μανδρών Αμμοχώστου», επίλεκτο και δρα-

στήριο στέλεχος των Μανδριτών « Στα Πέρα», 

καλός οικογενειάρχης και προσφιλής συναθλητής 

με όλους εκείνους , συγγενείς και φίλους και  

συνανθρώπους στο μονοπάτι της ζωής του.  

Υπέστη καρδιακή προσβολή ενώ εφρόντιζε το  

«allotment” για το οποίο εξασφάλισε την κυριότητα 

χρήσης από τον Δήμο του Merton. 

Το 1968 παντρεύτηκε την Carol Joan Rice και 

απέκτησαν τρία παιδιά, τον Αντώνιο την Λίζα και 

την Julia που είναι σήμερα εγκατεστημένα οικογε-

νειακώς στο Λονδίνο. Αρχικά διέμενε στο δυτικό 

Λονδίνο στην περιφέρεια της εκκλησίας Αγίου  

Νικολάου για να μετακινηθεί αργότερα στο 

Kingston Vale, κοντά στην Κοινότητα του Αγίου  

Γεωργίου, και τελικά στο Merton. 1946 - 2019

The Penridge Suite, 

470 Bowes Road, London N11 1NL
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