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Το νέο μοντέλο διακυβέρνησης 
και αυτοί που... πτώχευσαν 

την Ελλάδα

ΝΕΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΠΟΥ ΜΙΛΑ ΓΙΑ «ΑΤΑΚΤΑ ΠΑΙΔΙΑ» ΤΗΣ ΕΕ (σελ 4&5) 

σελ 7

ΑΚΕΛ: ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΝΑ ΛΕΕΙ Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΩΣ ΤΙΣ «ΝΕΕΣ ΙΔΕΕΣ» ΤΙΣ ΖΗΤΗΣΕ Ο ΓΓ ΤΟΥ ΟΗΕ (σελ 4)

Νέο δημοψήφισμα αντί του 
«No Deal» ζητά ο Τζέρεμι Κόρμπιν

Στροφή σε τακτική διαλόγου;

σελ 3

ΠΑΝΙΚΟΒΛΗΤΗ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΟΖ (σελ 5) 

Υπέρ της παραμονής στην ΕΕ μέσω ενός νέου δημοψηφί-
σματος θα ταχθεί το Εργατικό Κόμμα της βρετανικής αντιπο-
λίτευσης εάν ο επόμενος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βα-
σιλείου επιχειρήσει ένα Brexit χωρίς συμφωνία ή αν 
παρουσιάσει μία νέα συμφωνία με την ΕΕ που θα κριθεί ανε-
παρκής. Αυτό ανακοινώνει ο ηγέτης των Εργατικών Τζέρεμι 
Κόρμπιν σε επιστολή του προς όλα τα μέλη του κόμματος, 
μετά από απόφαση που λήφθηκε στο πρωινό σκιώδες 
υπουργικό συμβούλιο. 

Ο κ. Κόρμπιν αναφέρει: «Όποιος γίνει ο νέος πρωθυπουρ-
γός θα πρέπει να έχει την αυτοπεποίθηση να φέρει τη συμ-
φωνία του ή το no deal πίσω στο λαό σε μια δημόσια ψήφο. 
Σε αυτές τις συνθήκες θέλω να ξεκαθαρίσω ότι οι Εργατικοί 
θα υποστήριζαν την παραμονή στην ΕΕ ενάντια είτε στο no 
deal είτε σε μια συμφωνία που δεν προστατεύει την οικονομία 
και τις θέσεις εργασίας»...
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«Απίστευτα σημαντική», χαρακτηρίζει ο 
Τζέρεμι Χαντ τη σχέση του Ηνωμένου Βα-
σιλείου με την Κύπρο σε επιστολή του προς 
την οργάνωση «Συντηρητικοί Φίλοι της Κύ-
πρου» στο πλαίσιο της διαδικασίας ανά-
δειξης του διαδόχου της Τερέζα Μέι. 

Ο διεκδικητής της ηγε-
σίας του Συντηρητικού 
Κόμματος και της πρω-
θυπουργίας του ΗΒ και 
σημερινός υπουργός 
Εξωτερικών δηλώνει 
στην επιστολή «δυνατός 
υποστηρικτής» των Συ-
ντηρητικών Φίλων της 
Κύπρου, επαινεί την 
προεδρία της οργάνω-
σης από τον Τζέισον Χα-
ραλάμπους και σημει-
ώνει ότι θαυμάζει τη 
δουλειά που γίνεται για 
την προώθηση των συμφερόντων των Κυ-
πρίων της Βρετανίας. 

«Με εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες κυ-
πριακής καταγωγής να ζουν στο ΗΒ και 
πολλές χιλιάδες Βρετανών πολιτών να ζουν 
στην Κύπρο, η συνεχιζόμενη σχέση μεταξύ 
των δύο χωρών μας είναι απίστευτα σημα-
ντική», επισημαίνει ο κ. Χαντ. 

Στη συνέχεια αναπτύσσει τη δέσμευσή 
του ως πρωθυπουργός για την εγγύηση 
των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων κατοί-
κων της Βρετανίας, τονίζοντας ότι «τα δι-
καιώματά τους θα προστατευθούν οποι-
αδήποτε και αν είναι η κατάληξη» του Brexit. 

Στο πλαίσιο του Brexit υπενθυμίζει επί-

σης ότι στην εκδήλωση των Συντηρητικών 
Φίλων της Κύπρου στο Μπέρμιγχαμ πέ-
ρυσι στο περιθώριο του κομματικού συνε-
δρίου είχε αναφερθεί στις συζητήσεις, που 
τελικά καρποφόρησαν, για να συνεχιστεί 
το στάτους κβο στις βρετανικές βάσεις στην 

Κύπρο, έτσι ώστε να συ-
νεχιστεί απρόσκοπτα η 
καθημερινότητα όσων 
μετακινούνται μεταξύ βά-
σεων και Κυπριακής Δη-
μοκρατίας. 

«Πάντα επίσης εντυ-
πωσιάζομαι από τον δυ-
ναμισμό και την επιχει-
ρηματικότητα του 
κυπριακού λαού. Ως επι-
χειρηματίας και εγώ είμαι 
πεινασμένος και φιλόδο-
ξος για να απελευθε-
ρώσω τη δυνατότητα της 

οικονομίας μας», συμπληρώνει στην επι-
στολή του  προς τους Συντηρητικούς Φί-
λους της Κύπρου ο Τζέρεμι Χαντ. 

Στη συνέχεια εκθέτει μια σειρά μέτρων 
που θα υιοθετούσε ως πρωθυπουργός με 
στόχο την τόνωση της βρετανικής οικονο-
μίας, με βασικό άξονα τη μείωση του φόρου 
επιχειρήσεων στο 12,5% και μια «ανεξάρ-
τητη» εμπορική πολιτική. 

Αναφέρει επίσης μεταξύ των σχεδίων του 
τη μείωση του επιτοκίου επί των φοιτητικών 
δανείων και τη λήψη τολμηρών αποφά-
σεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής. 

«Απίστευτα σημαντική» 
η σχέση ΗΒ-Κύπρου

ΠΑΡΩΝ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ο Πρόεδρος και η Γραμματεία 
της Εθνικής Κυπριακής Ομο-
σπονδίας ΗΒ διοργανώνουν  
αποχαιρετιστήριο δείπνο προς τι-
μήν του Εξοχότατου Υπάτου Αρ-
μοστή της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας κ. Ευριπίδη Λ. Ευρυβιάδη τη 
Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019 στις 
8:00μμ στα Γραφεία της Εθνι-
κής Κυπριακής Ομοσπονδίας, 
Britannia Road, London, N12 9RU 

Το δείπνο, τελεί υπό την αιγίδα 
του Εξοχότατου Υπουργού Εξω-
τερικών της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας, κ. Νίκου Χριστοδουλίδη. 

Σε σχετική ανακοίνωση, αναφέ-
ρεται ότι το δείπνο εντάσσεται 
μέσα στα πλαίσια της τακτικής της 
Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας 

ΗΒ να προωθεί συναντήσεις και 
επαφές των στελεχών της με τους 
αξιωματούχους και πολιτικούς αρ-
χηγούς της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας, για την ενίσχυση των προ-
σπαθειών προβολής και 
προώθησης των δικαίων του Κυ-
πριακού λαού στη Βρετανία και τη 
συνεργασία για την επίλυση των 
προβλημάτων της κυπριακής πα-
ροικίας. 

Ως γνωστό, η οργανωμένη πα-
ροικία έχει εκφράσει και συνεχίζει 
να εκφράζει τις ευχαριστίες της 
προς το πρόσωπο του κ. Ευρυ-
βιάδη, για τα όσα προσέφερε στην 
Κύπρο και στην παροικία μας 
κατά τη διάρκεια της θητείας του 
στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Δείπνο προς τιμή 
του απερχόμενου 
Ύπατου Αρμοστή

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες στην Ιερά Αρ-
χιεπισκοπή Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας για 
την τελετή ενθρόνισης του νέου Αρχιεπισκόπου Νι-
κήτα. 

Η ενθρόνιση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 
Ιουλίου, ανήμερα του Αγίου Παντελεήμονος, στον 
Ιερό Καθεδρικό Ναό της του Θεού Σοφίας στο Bays-
water. 

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες που-
διέρρευσαν σε εκκλησιαστικά sites στο διαδίκτυο, 
στην ενθρόνιση θα παραστεί ο διάδοχος του Αγγλι-
κού Θρόνου Πρίγκηπας Κάρολος. 

Η είσοδος στον ναό θα είναι ανοικτή μόνο στους 
κατόχους προσκλήσεων, ωστόσο θα υπάρχει ζω-
ντανή τηλεοπτική αναμετάδοση της τελετής εκτός 
της εκκλησίας σε γιγαντοοθόνες. 

Θα ακολουθήσει επίσημο γεύμα στο ξενοδοχείο 
Royal Lancaster, ανοικτό σε όλους αρκεί να έχουν 
κάνει κράτηση εγκαίρως. 

Την Κυριακή 28 Ιουλίου θα τελεστεί Πολυαρχιε-
ρατικό συλλείτουργο στον Ιερό Καθεδρικό Ναό της 
του Θεού Σοφίας στις 9 π.μ.προεξάρχοντος του νέου 
Αρχιεπισκόπου. 

Μετά τη Θεία λειτουργία ο νέος Αρχιεπίσκοπος 
θα δεχθεί τις ευχές των πιστών στην Κρύπτη της 
Αγίας Σοφίας.

Όλα έτοιμα για 
την ενθρόνιση

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ
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Παραιτήθηκε ο Βρετανός πρέσβης στις ΗΠΑ
ΣΑΛΟΣ ΣΕ ΗΠΑ ΚΑΙ ΗΒ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΑΜΠ

Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

Η σκοπιμότητα μίας νέας παράτασης στη διαδι-
κασία εξόδου της Βρετανίας από την ΕΕ πέρα από 
την 31η Οκτωβρίου ήταν η κεντρική αντιπαράθεση 
μεταξύ των υποψηφίων διαδόχων της Τερέζα Μέι 
στο debate που φιλοξένησε το βράδυ της Τρίτης ο 
τηλεοπτικός σταθμός ITV. 

Η Daily Telegraph (10/07) αναφέρει ότι υπήρξαν 
«πολύ προσωπικές επιθέσεις» από τον υπουργό 
Εξωτερικών Τζέρεμι Χαντ κατά του αντιπάλου του  
Μπόρις Τζόνσον. 

Οι συγκρούσεις τους εγείρουν το ερώτημα κατά 
τον Guardian, εάν οι δύο θα μπορούσαν να συνερ-
γαστούν σε οποιαδήποτε μελλοντική κυβέρνηση. 

Ο Χένρι Ντιντς της Daily Mail καταλήγει στο συ-
μπέρασμα ότι ο Τζέρεμι Χαντ ήταν ο νικητής της τη-
λεμαχίας, αλλά αυτό δεν πρόκειται «να επηρεάσει 
το τελικό αποτέλεσμα».  

Η Daily Mirror βαθμολογεί με 5 βαθμούς στους 
10 την απόδοση του Τζόνσον επισημαίνοντας ότι 
«απέφυγε να απαντήσει σε ερωτήσεις» ενώ από 
την ίδια εφημερίδα ο Χαντ λαμβάνει 6 βαθμούς 
επειδή όπως γράφει η Mirror έκανε «καλές παρεμ-
βάσεις». 

Η Sun σημειώνει  ότι ενώ ο κ. Χαντ αντιμετώπισε 
τις επιθέσεις του αντιπάλου του ως «το παιχνίδι έχει 
ξεκαθαρίσει» και ο νικητής της αντιπαράθεσης για 
την ηγεσία των Τόρις θα είναι ο Μπόρις Τζόνσον.  

Τραμπ: Δεν ξαναμιλάμε μαζί του  
Τη συνεργασία με τον πρέσβη της Βρετανίας στις 

ΗΠΑ Κιμ Νταρόκ ανακοίνωσε ότι διακόπτει ο Ντό-
ναλντ Τραμπ μετά τις διαρροές που είδαν το φως 
της δημοσιότητας, σύμφωνα με τις οποίες ο ίδιος 
είχε εκφράσει την άποψη ότι ο Αμερικανός πρόεδρος 
είναι «ανασφαλής» και «ακατάλληλος». 

«Δεν γνωρίζω τον πρέσβη, αλλά δεν είναι αρεστός 
ούτε σεβαστός στις ΗΠΑ», ση-
μείωσε μεταξύ άλλων ο Τραμπ, 

προσθέτοντας πως οι ΗΠΑ θα σταματήσουν τη συ-
νεργασία μαζί του. Ο Τραμπ, σε ανάρτησή του στο 
Twitter εξαπέλυσε επίσης «πυρά» κατά της Τερέζα 
Μέι για την αναταραχή που δημιουργήθηκε. 

Ο ιστότοπος του Politico (09/7) διερωτάται αν ο 
Βρετανός πρεσβευτής είναι τώρα "persona non 
grata" ο όρος που 
χρησιμοποιείται 

στους διπλωματικούς κύκλους 
όταν μια χώρα θέλει να απομα-
κρύνει έναν ξένο απεσταλμένο. Πρώην υπάλληλος 
του υπουργείου των Εξωτερικών των ΗΠΑ επιση-
μαίνει στον ίδιο ιστότοπο ότι θα διεξαχθούν τώρα 
συζητήσεις σχετικά με το εάν η ανάρτηση στο Twitter 

του Αμερικανού θα πρέπει να θεωρηθεί ότι 
είναι επίσημη οδηγία για την απομάκρυνση 
του Κιμ Νταρόκ από τη θέση του στην Ουά-
σινγκτον. Το Politico καταλήγει στο συμπέ-
ρασμα ότι αν η ομοσπονδιακή κυβέρνηση 
των ΗΠΑ σταματήσει να ασχολείται με τον 
σερ Κιμ, τότε αυτό μόνο θα μπορούσε να 
οδηγήσει στο να ανακληθεί ο Νταρόκ από 
την Ουάσινγκτον. 

Η Sun επικεντρώνεται στην προσπάθεια 
να εντοπισθούν ποιοι βρίσκονται πίσω από 
τις διαρροές και σημειώνει ότι αξιωματούχοι 
διερευνούν κατά πόσο ένα «εχθρικό κρά-
τος» όπως η Ρωσία είχε πρόσβαση στις 
σχετικές πληροφορίες. 

Επίσης, οι επιπτώσεις από τη διαρροή 
των τηλεγραφημάτων με το «άγριο θάψιμο» 
στον Τραμπ του βρετανού πρεσβευτή στην 
Ουάσινγκτον προς το Φόρεϊν Όφις ήταν κύ-
ριο πρωτοσέλιδο θέμα σε ορισμένες εφη-
μερίδες της Δευτέρας.

Τηλεμαχία Τζόνσον-Χαντ με διαφωνίες για το Brexit

Την παραίτησή του υπέβαλε ο πρέ-
σβης του Ηνωμένου Βασιλείου στην 
Ουάσινγκτον σερ Κιμ Ντάροκ, μετά από 
τη διπλωματική αντιπαράθεση που 
προκάλεσε η αποκάλυψη υπομνημά-
των του προς το Foreign Office στα 
οποία χαρακτήριζε τον πρόεδρο Τραμπ 
«ανίκανο» και «ανασφαλή», μεταξύ άλ-
λων. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτή-
ρισε με μία σειρά αναρτήσεων στο 
Twitter τον σερ Κιμ «παλαβό», «πολύ 
ηλίθιο» και «πομπώδη βλάκα», προκα-
λώντας σχόλιο περί «ασέβειας» από τον 
Βρετανό υπουργό Εξωτερικών Τζέρεμι 
Χαντ. 

Ο κ. Χαντ υπερασπίστηκε ξανά τον 
Βρετανό διπλωμάτη στο χθεσινοβρα-
δινό τηλεοπτικό debate με τον Μπόρις 
Τζόνσον, ο οποίος αντίθετα απέφυγε να 
καταδικάσει τους χαρακτηρισμούς από 
τον πρόεδρο Τραμπ. 

Αιτιολογώντας την παραίτησή του ο 
σερ Κιμ Ντάροκ σχολίασε ότι η δημόσια 
αντιπαράθεση καθιστά «αδύνατο» να 
εκτελέσει τα καθήκοντά του όπως θα 
ήθελε. Πρόσθεσε ότι η άμεση παραί-
τησή του είναι η «υπεύθυνη» οδός. 

Μιλώντας στη Βουλή των Κοινοτήτων 
η πρωθυπουργός Τερέζα Μέι είπε ότι 
επικοινώνησε με τον σερ Κιμ και του 
εξέφρασε τη λύπη της για την παραί-
τησή του. Πρόσθεσε ότι δικαίως όλο το 
υπουργικό συμβούλιο εξέφρασε την 
πλήρη στήριξή του στον Βρετανό δι-

πλωμάτη και τόνισε ότι οι καλοί κρατικοί 
λειτουργοί πρέπει να νιώθουν ότι μπο-
ρούν να παρέχουν ειλικρινείς συμβου-
λές. Σε ένα πρόσθετο σχόλιο που 
εκλαμβάνεται ως έμμεση κριτική κατά 
του Μπόρις Τζόνσον, η κα Μέι συμπλή-
ρωσε ότι όλοι οι βουλευτές θα πρέπει 

να αναλογιστούν τη σημασία της υπε-
ράσπισης αρχών όταν αυτές βρίσκονται 
υπό απειλή. 

Είχε προηγηθεί, μια νέα επίθεση 
μέσω Twitter κατά του Βρετανού πρέ-
σβη στην Ουάσινγκτον και κατά της Τε-
ρέζα Μέι από τον Ντόναλντ Τραμπ. 

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αντιδρά-
σει επιθετικά κατά του σερ Κιμ Ντάροχ 
και της απερχόμενης πρωθυπουργού 

μετά από τη δημοσιοποίηση διπλωμα-
τικών υπομνημάτων του Βρετανού πρέ-
σβη που τον χαρακτήριζαν «ανίκανο», 
«αδέξιο» και «ανασφαλή». 

Η πρωθυπουργός Μέι είχε απαντήσει 
εκφράζοντας «πλήρη στήριξη» στον 
Βρετανό διπλωματικό εκπρόσωπο στις 
ΗΠΑ. 

Στις νεότερες αναρτήσεις του ο πρό-
εδρος Τραμπ χαρακτηρίζει τον Βρετανό 
πρέσβη «παλαβό» και «πολύ ηλίθιο 
τύπο» και προσθέτει ότι η αμερικανική 
κυβέρνηση δεν είναι ενθουσιασμένη με 
την τοποθέτησή του στην Ουάσινγκτον. 

Συνεχίζει λέγοντας ότι ο σερ Κιμ «θα 
έπρεπε να μιλήσει στη χώρα του και 
στην πρωθυπουργό Μέι για την αποτυ-
χημένη τους διαπραγμάτευση στο Brexit 
και όχι να εκνευρίζεται με την κριτική 
μου για το πόσο άσχημος ήταν ο χειρι-
σμός». Επαναλαμβάνει, όπως και στα 
πρώτα του tweet, ότι ο ίδιος είχε πει 
στην κα Μέι πώς να χειριστεί το Brexit, 
«αλλά εκείνη ακολούθησε το δικό της 
ανόητο τρόπο - δεν κατάφερε να το πε-
τύχει. Μια καταστροφή!». 

Συμπληρώνει ότι ενώ δε γνωρίζει τον 
Βρετανό πρέσβη του έχουν πει ότι πρό-
κειται περί «πομπώδους βλάκα». 

Υπενθυμίζεται ότι το Foreign Office 
διεξάγει έρευνα για τον υπαίτιο της διαρ-
ροής των εμπιστευτικών διπλωματικών 
υπομνημάτων του Βρετανού πρέσβη 
στις ΗΠΑ.

Υπέρ της παραμονής στην ΕΕ μέσω 
ενός νέου δημοψηφίσματος θα ταχθεί το 
Εργατικό Κόμμα της βρετανικής αντιπολί-
τευσης εάν ο επόμενος πρωθυπουργός 
του Ηνωμένου Βασιλείου επιχειρήσει ένα 
Brexit χωρίς συμφωνία ή αν παρουσιάσει 
μία νέα συμφωνία με την ΕΕ που θα κριθεί 
ανεπαρκής. 

Αυτό ανακοινώνει ο ηγέτης των Εργατι-
κών Τζέρεμι Κόρμπιν σε επιστολή του προς 
όλα τα μέλη του κόμματος, μετά από από-
φαση που λήφθηκε στο πρωινό σκιώδες 
υπουργικό συμβούλιο. 

Ο κ. Κόρμπιν αναφέρει: «Όποιος γίνει ο 
νέος πρωθυπουργός θα πρέπει να έχει την 
αυτοπεποίθηση να φέρει τη συμφωνία του 
ή το no deal πίσω στο λαό σε μια δημόσια 
ψήφο. Σε αυτές τις συνθήκες θέλω να ξε-
καθαρίσω ότι οι Εργατικοί θα υποστήριζαν 
την παραμονή στην ΕΕ ενάντια είτε στο no 
deal είτε σε μια συμφωνία που δεν προ-
στατεύει την οικονομία και τις θέσεις εργα-
σίας». 

Η τοποθέτηση του κ. Κόρμπιν χαρακτη-
ρίζεται από πολιτικούς αναλυτές ως η πιο 
δυνατή υποστήριξη ενός νέου δημοψηφί-
σματος από τον ηγέτη των Εργατικών μέχρι 
στιγμής. Ακολουθεί τη χθεσινή υιοθέτηση 
του δημοψηφίσματος ως επίσημης θέσης 
από τα εργατικά συνδικάτα, που αποτελούν 
τη ραχοκοκαλιά του κόμματος της αξιωμα-
τικής αντιπολίτευσης. 

Παρόλα αυτά, η επιστολή δεν ξεκαθαρίζει 

τι θα γινόταν με το Brexit αν οι Εργατικοί  
κέρδιζαν μία ενδεχόμενη πρόωρη εκλογική 
αναμέτρηση πριν από την έξοδο της χώρας 
από την ΕΕ. Οι σχολιαστές εκτιμούν ότι ο 
κ. Κόρμπιν εμμένει στη θέση πως σε αυτή 
την περίπτωση μια κυβέρνηση Εργατικών 
θα επιδίωκε μια νέα συμφωνία με την ΕΕ, 
η οποία δε θα ματαιώνει τελικά το Brexit. 

Μάλιστα στην επιστολή του ο κ. Κόρμπιν 
επαναλάβει τη θέση του για «ένα σοβαρό 
εναλλακτικό σχέδιο του Brexit», το οποίο 
θα είναι «βασισμένο γύρω από μια τελω-
νειακή ένωση, μία ισχυρή σχέση με την ενι-
αία αγορά και προστασία των περιβαλλο-
ντικών κανονισμών και των δικαιωμάτων 
στο χώρο εργασίας». 

Ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης 
επαναλαμβάνει επίσης ότι η χώρα χρει-
άζεται εκλογές ώστε να αντιμετωπιστεί η 
αυξανόμενη ανισότητα και φτώχεια, η κλι-
ματική αλλαγή, οι περιφερειακές ανισορ-
ροπίες στις επενδύσεις, οι προβληματικές 
δημόσιες υπηρεσίες και οι ασφαλείς θέσεις 
εργασίας με καλές απολαβές. 

Ο κ. Κόρμπιν έχει δεχθεί έντονη κριτική 
από το εσωτερικό του κόμματός του για την 
απροθυμία του να ταχθεί με σαφήνεια υπέρ 
του νέου δημοψηφίσματος. Σε αυτή την 
απροθυμία αποδόθηκε και η υποχώρηση 
των Εργατικών στην τρίτη θέση στις πρό-
σφατες ευρωεκλογές, πίσω από το Κόμμα 
του Brexit και τους πολέμιους του Brexit 
Φιλελεύθερους Δημοκράτες.

Νέο δημοψήφισμα αντί του ‘no deal’ ή 
Brexit υπό τους Τόρις ζητά ο Κόρμπιν 

ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
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ειδήσεις σε 2’

Το ΕΔΑΔ με την απόφασή 
του στην υπόθεση Ξενίδη – 
Αρέστη έχει αποδεχθεί για την 
περίκλειστη πόλη της Αμμο-
χώστου το ιδιοκτησιακό καθε-
στώς του 1974 και ότι η περι-
ουσία εκεί ήταν των Ξενίδη – 
Αρέστη και όχι των βακούφι-
κων, αναφέρει σε συνέντευξή 
του στην Γενί Ντουζέν ο τέως 
Μόνιμος Εκπρόσωπος της 
Τουρκίας στο Συμβούλιο της 
Ευρώπης, πρέσβης Νταριάλ 
Μπατιμπάι, ο οποίος υποστη-
ρίζει ότι το περιουσιακό ζή-
τημα στα κατεχόμενα μπορεί 
να λυθεί μέσω της «επιτροπής 
ακίνητης περιουσίας». 

Ως Τουρκία επιμείναμε στην 
υπόθεση Ξενίδη – Αρέστη στο 
ΕΔΑΔ ότι τα Βαρώσια ανή-
κουν στα βακούφικα, αλλά το 
ΕΔΑΔ δεν το αποδέχθηκε, 
αλλά αποδέχθηκε το ιδιοκτη-
σιακό καθεστώς εκεί με βάση 
τους τίτλους ιδιοκτησίας του 
1974, πρόσθεσε, Ο Τούρκος 
πρώην διπλωμάτης προτείνει, 
εάν η απόφαση του «δικαστη-
ρίου» Αμμοχώστου ακυρωθεί, 
να προταθεί στους 500 Ε/κ 
που έχουν αποτανθεί στην 
«επιτροπή ακίνητης περιου-
σίας» για τα Βαρώσια, να τους 
επιστραφεί η περιουσία τους.

ΑΚΕΛ: Δεν ζήτησε ο ΓΓ τις νέες ιδέες του Προέδρου
ΑΠΕΤΥΧΕ Η ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΝΕΩΝ ΙΔΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Να σταµατήσει να λέει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος 
πως τις «νέες ιδέες» τις ζήτησε ο ΓΓ του ΟΗΕ κάλεσε την 
κυβέρνηση ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ, ρίχνοντας 
σαφή αιχµή για διαστρέβλωση της πραγµατικότητας από 
πλευράς κυβέρνησης. 

Με αφορµή συνέντευξη του Υπουργού Εξωτερικών στην 
εφηµερίδα «Καθηµερινή» για αναµενόµενη επανέναρξη 
συνοµιλιών, ο Στ. Στεφάνου υπενθύµισε µε δηλώσεις του 
πως ο ΓΓ ΟΗΕ έχει πει εδώ και πολύ καιρό ότι πρέπει να 
πειστεί από τις δύο πλευρές για να αποδεχθεί να αρχίσει 
µια διαδικασία που να έχει νόηµα και προοπτική κατάλη-
ξης. 

Μάλιστα Στ. Στεφάνου τόνισε πως ο ΓΓ προς αυτή την 
κατεύθυνση ζήτησε συγκεκριµένα πράγµατα. «Ζήτησε οι 
πλευρές να αποδεχθούν την επανέναρξη των δια-
πραγµατεύσεων από το σηµείο που διακόπηκαν στο Κραν 
Μοντανά, µε διασταυρούµενη διαπραγµάτευση σε δυο 
τραπέζια, ένα για την ασφάλεια και ένα για τις εσωτερικές 
πτυχές του Κυπριακού. Στόχος η κατάληξη σε στρατηγική 
συναντίληψη στα έξι βασικά θέµατα, κάτι που ουσιαστικά 
θα σηµαίνει αντίστροφη µέτρηση για λύση. ∆υστυχώς 
µέχρι σήµερα αυτό δεν έγινε ποτέ και είναι καιρός να γίνει 
τώρα», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ. 

Εποµένως, σύµφωνα µε τον Σ. Στεφάνου, για να έχουν 
νόηµα οι δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών χρειάζεται 
επίσης να σταµατήσει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος να 
λέει ότι ο Γενικός Γραµµατέας του ΟΗΕ ζήτησε να συζητη-
θούν νέες ιδέες. «Τις νέες ιδέες ήταν η πλευρά µας που 
τις έβαλε στο τραπέζι και αναµενόµενα ο Γενικός 

Γραµµατέας ζήτησε από τις δύο πλευρές να τα βρουν 
µεταξύ τους σχετικά µε τις όποιες νέες ιδέες, µε την αί-
σθηση του επείγοντος και µετά να απευθυνθούν στον 

ίδιο», τόνισε ο εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ, αφήνοντας εκτε-
θειµένη την κυβέρνηση για το τι λέει για το ζήτηµα. 

Την ίδια ώρα, κατά το ΑΚΕΛ, έχει σίγουρα αποδειχθεί 
ότι η προσπάθεια για συζήτηση και συµφωνία όρων ανα-
φοράς, η οποία θα περιλάµβανε υποτίθεται και τις νέες 
ιδέες, έχει αποτύχει παταγωδώς και πρέπει να εγκαταλει-
φθεί. «Το µόνο που έχει επιτευχθεί µε αυτό τον τρόπο 
είναι η διαιώνιση της στασιµότητας, µε αποτέλεσµα την 
προώθηση του στρατηγικού στόχου της Τουρκίας για δι-
χοτόµηση. Μοναδικός δρόµος για ανατροπή αυτού του 
στόχου είναι η επανέναρξη των διαπραγµατεύσεων, όπως 

ζητά ο Γενικός Γραµµατέας του ΟΗΕ. Απαραίτητη βέβαια 
προϋπόθεση προς τούτο είναι ο τερµατισµός των τουρκι-
κών παράνοµων ενεργειών στην κυπριακή ΑΟΖ. Σε κάθε 
περίπτωση, εάν το προεδρικό πράξει τα δέοντα, το πρό-
βληµα θα το έχει η Τουρκία», κατέληξε ο Σ. Στεφάνου.  

Μεθοδεύσεις αποφυγής διαπραγµατεύσεων  
Αντί απάντησης για τους χειρισµούς του Προέδρου της 

∆ηµοκρατίας στο Κυπριακό, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος 
Πρόδροµος Προδρόµου αναφέρθηκε στο τι κάνει η Τουρ-
κία. 

Σε γραπτή απάντησή του στο ΑΚΕΛ, ο κ. Προδρόµου 
αναφέρει ότι εδώ και δύο χρόνια, από την επαύριον του 
αδιεξόδου στη ∆ιάσκεψη του Κραν Μοντανά, «η Τουρκία 
προσπαθεί µε διάφορες µεθοδεύσεις να αποφύγει την 
επανέναρξη των διαπραγµατεύσεων, οι οποίες διακόπη-
καν εξαιτίας της δικής της αδιάλλακτης στάσης». 

Είπε επίσης ότι η Άγκυρα προσπάθησε να αποθαρρύνει 
την επανέναρξη, προβάλλοντας τη θέση ότι «το πλαίσιο 
των ΗΕ έχει εξαντληθεί», ενώ επιδιώκει να διαστρέψει το 
Πλαίσιο Γκουτέρες για κατάργηση των εγγυήσεων – απο-
χώρηση στρατευµάτων. Αναφέρθηκε σε «ισχυρισµούς» 
του ΑΚΕΛ ότι «οι χειρισµοί του Πρόεδρου διαιωνίζουν τη 
στασιµότητα» και είπε πως «συγκρούονται κατάφωρα µε 
την πραγµατικότητα», ενώ έκανε ειρωνικά λόγο για «απο-
κλειστικούς µεθερµηνευτές των σκέψεων του ΓΓ του ΟΗΕ» 
και πάλι χωρίς να απαντά γιατί ο ίδιος λέει πως ο ΓΓ 
ζήτησε νέες ιδέες.

«Θα υπάρξουν πραγματικές και αρνητικές συνέπειες για τους S-400»
Με «πραγματικές και αρνητικές συνέπειες» απαντά το Στέιτ Ντιπάρτμεντ στα δη-

μοσιεύματα που θέλουν να βρίσκεται προ των πυλών η επίσημη παραλαβή του 
ρωσικού συστήματος S-400 στην Τουρκία, ξεκαθαρίζοντας πως η στάση της Ουά-
σινγκτον για το συγκεκριμένο θέμα είναι «απίστευτα συνεπής» και δεν έχει αλλάξει. 

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης 
Τύπου, η εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, Μόργκαν Ορτέι-
γκους, τόνισε ότι είναι γνωστές σε όλους οι κυρώσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο 
του CAATSA (νόμος για την αντιμετώπιση των αντιπάλων της Αμερικής μέσω κυ-
ρώσεων). Όπως μάλιστα υπενθύμισε, στις συγκεκριμένες κυρώσεις περιλαμβάνεται 
και η αναβολή της συμμετοχής στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Παρόλα όμως 
αυτά η εκπρόσωπος εμφανίστηκε επιφυλακτική για τα δημοσιεύματα που υποστη-
ρίζουν ότι η παραλαβή θα ολοκληρωθεί εντός της εβδομάδας, λέγοντας πως υπάρ-
χουν καθημερινά ρεπορτάζ και πως δεν πρόκειται για «κάτι το πολύ καινούργιο». 

Η Τουρκία κάλεσε τις ΗΠΑ να αποφύγουν ενέργειες που θα βλάψουν τις διμερείς 
σχέσεις, μία ημέρα αφού η εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου Μόργκαν Όρτα-
γκους επανέλαβε ότι η Άγκυρα θα αντιμετωπίσει «πραγματικές και αρνητικές επι-
πτώσεις», αν αποκτήσει το ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα S-400. 

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών επεσήμανε σήμερα ότι 
τα σχόλια της Όρταγκους δεν συνάδουν με το πνεύμα και το περιεχόμενο των συ-
ζητήσεων μεταξύ των προέδρων των δύο χωρών, του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρε-
τζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στη σύνοδο κορυφής της G20 στην Οσάκα τον προηγούμενο 
μήνα. «Καλούμε την αμερικανική πλευρά να αποφύγει να λάβει λάθος μέτρα, πέραν 
της διπλωματίας και του διαλόγου, τα οποία θα βλάψουν τις σχέσεις» μεταξύ ΗΠΑ 
και Τουρκίας, υπογράμμισε ο Χαμί Ακσόι. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Τουρκία δεν έχει 
λάβει ακόμη απάντηση στο αίτημά της να δημιουργηθεί μια ομάδα εργασίας για να 
εξετάσει τις επιπτώσεις της αγοράς των S-400 από την Άγκυρα.  

Στην Σανλιούρφα η πρώτη συστοιχία S400  
Στα σύνορα Τουρκίας με Συρίας στην Σανλιούρφα αποφασίστηκε η τοποθέτηση 

της πρώτης συστοιχίας των S400 σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο DHA, ενώ 
η δεύτερη συστοιχία θα εγκατασταθεί είτε στο Χατάι (Αντιόχεια) είτε στην Μερσίνα, 
απόφαση η οποία θα ληφθεί τις επόμενες μέρες. Σύμφωνα με το πρακτορείο DHA, 
οι S400 φτάνουν τις επόμενες μέρες και όπως αναφέρει αποφασίστηκε όπως η 
πρώτη συστοιχία των S400 τοποθετηθεί στα σύνορα με τη Συρία και συγκεκριμένα 
στην περιοχή Μπιρετσίκ της Σανλιούρφα.

«Να λυθεί μέσω της 
επιτροπής 

το περιουσιακό στα 
Βαρώσια και 
την Μόρφου»ΕΝΩ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΩΣ «ΚΑΚΟΜΑΘΗΜΕΝΟ» ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ...

Νέα ανακοίνωση ΥΠΕΞ Τουρκίας: Άτακτο παιδί της ΕΕ η... Κύπρος!

Επιστολή στον ΓΓ 
του ΟΗΕ ετοιμάζει 

ο Ακιντζί
Μια περιεκτική επιστολή θα 

στείλει τις επόμενες ημέρες 
στον ΓΓ  του ΟΗΕ ο Τ/κ ηγέ-
της, Μουσταφά Ακιντζί στην 
οποία θα εξηγεί λεπτομερώς 
"την ξεκάθαρη στάση του σε 
σχέση με την λύση του Κυ-
πριακού, ως το αρμόδιο άτομο 
για την τ/κ πλευρά στις δια-
πραγματεύσεις". Αυτό αναφέ-
ρει δημοσίευμα της Αφρίκα, 
που επικαλείται πηγές της 
«προεδρίας», κάνοντας λόγο 
σε ανάγκη που ένιωσε ο κ. 
Ακιντζί να προχωρήσει σε 
αυτή την ενέργεια μετά και την 
είδηση ότι ο Πρόεδρος Ανα-
στασιάδης απέστειλε επιστολή 
στον κ. Γκουτέρες στις 14 Ιου-
νίου, στην οποία υπάρχουν 
κατηγορίες εναντίον της τ/κ 
πλευράς.

Απάντηση στις πρώτες κιόλας δηλώσεις του νέου Έλ-
ληνα Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια έδωσε χθες το 
Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. 

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι στην ανατολική Μεσόγειο 
η Τουρκία υποστηρίζει τα δικαιώματα της στην υφαλοκρη-
πίδα της και θα συνεχίσει να το πράττει, όπως και να υπε-
ρασπίζεται τα συμφέροντα του τουρκοκυπριακού λαού, 
όπως αναφέρει, αφού η ελληνοκυπριακή διοίκηση δεν έχει 
εντάξει ακόμη και στους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων 
για το μοίρασμα των εσόδων από τους υδρογονάνθρακες. 

Χαρακτηρίζει παράξενες τις δηλώσεις του νέου Έλληνα 
Υπουργού Εξωτερικών για τις νόμιμες, όπως τις χαρα-
κτηρίζει, δραστηριότητες πραγματοποιεί η Τουρκία στην 
ανατολική Μεσόγειο. 

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι ο χαρακτηρισμός «κακομα-
θημένο παιδί της Ευρώπης» πηγαίνει στην Ελλάδα και 
ως «άτακτο παιδί της Ευρώπης» είναι η ελληνοκυπριακή 
διοίκηση η οποία εντάχθηκε στην ΕΕ παραβιάζοντας το 
διεθνές δίκαιο και μαζί με την Ελλάδα οδηγεί σε αστάθεια 
την ανατολική Μεσόγειο. 

Το τουρκικό υπουργείο απορρίπτει τις δηλώσεις Ελλή-
νων και Ευρωπαίων αξιωματούχων σύμφωνα με τις οποίες 
οι τουρκικές εξορυκτικές δραστηριότητες για φυσικό αέριο 
και πετρέλαιο ανοικτά της Κύπρου είναι παράνομες. Προ-
σθέτει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να είναι αμε-
ρόληπτος μεσολαβητής στο κυπριακό πρόβλημα. Στην 
ανακοίνωσή του το τουρκικό υπουργείο αναφέρει ότι το 
πλοίο Fatih έχει ξεκινήσει εξορυκτικές δραστηριότητες δυ-
τικά της Κύπρου από τις αρχές του Μαΐου και ότι το πλοίο 
Yavuz έφθασε ήδη ανατολικά της Κύπρου.
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Στροφή Αναστασιάδη σε τακτική στήριξης του διαλόγου

Με ανησυχία παρακολουθεί η Ρωσία τις εξελίξεις στην ΑΟΖ της Κύπρου, μετά και την άφιξη του τουρκικού πλοίου-γεωτρύπανου 
“Γιαβούζ” στην περιοχή. Ανακοίνωση του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών σημειώνει ότι οποιαδήποτε παραβίαση της κυριαρχίας 
της Κύπρου θα εμποδίσει τις συνθήκες για μια διαρκή, βιώσιμη και δίκαιη λύση του Κυπριακού. 

Η Μόσχα προτρέπει όλες τις χώρες να απέχουν από βήματα που οδηγούν σε κλιμάκωση και ίσως σε μια κρίση στην Ανατολική 
Μεσόγειο. 

Τις καλεί επίσης να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και πολιτική σοφία, και να καταβάλουν προσπάθειες για επίλυση οποιασδήποτε 
διένεξης μέσω διαλόγου και σεβασμού στα συμφέροντα της κάθε πλευράς ξεχωριστά. 

Το Ρωσικό ΥΠΕΞ επισημαίνει ότι υπάρχει ανάγκη να επαναρχίσουν οι συνομιλίες για μια διευθέτηση στην Κύπρο το συντομότερο 
δυνατό, στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων των ΗΕ. 

Μάλιστα, η Ρωσία δηλώνει ότι είναι έτοιμη να στηρίξει τέτοιες προσπάθειες, ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας.  
ΑΚΕΛ: Θα συνεχίσουν να εκμεταλλεύονται το αδιέξοδο - έμπρακτη βοήθεια από κυβερνήσεις  

«Καταγγέλλουμε την Τουρκία για τις παράνομες ενέργειές της. Η κυβέρνηση θα πρέπει να συνεχίσει να ζητά την έμπρακτη στήριξη 
της διεθνούς κοινότητας στις προσπάθειές της για αντιμετώπιση της τουρκικής προκλητικότητας”, αναφέρει μεταξύ άλλων σε γραπτή 
δήλωση του ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ, βουλευτής Στέφανος Στεφάνου, αναφορικά με την τούρκικη προκλητικότητα. 

Η Τουρκία, αναφέρει ο Στ. Στεφάνου,  εντείνει τις προκλήσεις και τις παράνομες ενέργειές της στην κυπριακή ΑΟΖ με τη 
δραστηριότητα του Yavuz. Είναι πασιφανές ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να εκμεταλλεύεται το παρατεταμένο αδιέξοδο στο Κυπριακό 
για να δημιουργεί νέα σοβαρά τετελεσμένα επί του εδάφους και επί της θάλασσας.

Με ανησυχία παρακολουθεί η Ρωσία τις εξελίξεις στην κυπριακή ΑΟΖ

ΠΑΝΙΚΟΒΛΗΤΗ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΟΖ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ   

Πανικόβλητη η κυβέρνηση Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ, εμφανίζεται τώρα 
να επιζητεί επανέναρξη του διαλόγου για το Κυπριακό. Προφανώς, 
διαπιστώνοντας πλέον πως η Τουρκία δεν αστειεύεται στην Κυπριακή 
ΑΟΖ και πως εννοεί πως δεν θα επιτρέψει εξορύξεις φυσικού αερίου, 
προστατεύοντας, όπως ισχυρίζεται, τα συμφέροντα των Τουρκοκυ-
πρίων στο φυσικό πλούτο της Κύπρου, η κυβέρνηση άλλαξε τροπάρι 
και εμφανίζεται τα τελευταία 24ωρα πρόθυμη να μπει σε διαπραγμα-
τεύσεις για αναζήτηση λύσης. Ωστόσο και πάλι δεν δηλώνει ξεκάθαρα 
ετοιμότητα για συνέχιση της διαδικασίας από το σημείο που διακόπηκε 
στο Κραν Μοντανά.Αντίθετα επιμένει σε «νέες ιδέες», οι οποίες ωστόσο, 
αποκλίνουν από το έγγραφο του Αντώνιο Γκουτέρες. 

Έτσι, ενώ η ειδική αντιπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ συναντήθηκε 
χθες Τετάρτη ξεχωριστά με τους δύο ηγέτες, ενόψει της ανανέωσης 
της θητείας της ΟΥΝΦΙΚΥΠ και της ανάγκης να δοθεί ώθηση σε ΜΟΕ, 
πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι άγνωστο αν και πότε θα επανέλθει 
η ειδική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, κα Τζέιν Χολ Λουτ, για να συ-
νεχίσει η προσπάθεια για επανέναρξη των συνομιλιών. 

Να σημειώσουμε ότι οι κυβερνώντες διέρρεαν στον Τύπο πληρο-
φορίες ότι η Τουρκία δεν ήθελε συζητήσεις πριν τις εκλογές της Κων-
σταντινούπολης… 

Ωστόσο ο Υπουργός Εξωτερικών, κ. Ν. Χριστοδουλίδης, φρόντισε 
την Τρίτη, για άλλη μια φορά, με αφορμή την επίσκεψη του Ελβετού 
ομολόγου του, να στείλει προς τον Τούρκο ΥΠΕΞ μήνυμα ετοιμότητας 
για εμπλοκή σε διάλογο για επίλυση του Κυπριακού στη βάση των 
ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών και των αρχών της ΕΕ, νοουμένου 
ότι θα τερματιστούν οι παράνομες δραστηριότητες της Τουρκίας στην 
κυπριακή ΑΟΖ. Μήνυμα που στέλνει φορτικά αυτές τις μέρες η κυβέρ-
νηση με κάθε ευκαιρία. Ο Ελβετός ΥΠΕΞ Ignazio Cassis δήλωσε πως 
θα μιλήσει με τον κ. Τσαβούσογλου και θα προσπαθήσει να τον πείσει, 
ώστε να εξευρεθεί ο καλύτερος τρόπος για να επανεκκινήσουν οι συ-
νομιλίες για το Κυπριακό. 

«Έχω ζητήσει από τον Ignazio να μεταφέρει το μήνυμα στην Τουρκία 
ότι είναι μόνο μέσω διαλόγου που μπορεί να επιτευχθεί μια λύση, στη 
βάση των σχετικών ψηφισμάτων των ΗΕ και των αρχών πάνω στις 
οποίες βασίζεται η ΕΕ. Είμαστε έτοιμοι να εμπλακούμε σε ένα τέτοιο 
διάλογο, νοουμένου ότι οι παράνομες ενέργειες εντός της ΑΟΖ της 
Κύπρου θα τερματιστούν», σημείωσε ο κ. Χριστοδουλίδης. 

Από την πλευρά του ο κ. Cassis, αναφερόμενος στο Κυπριακό, 
επεσήμανε πως η χώρα του είχε την τιμή να φιλοξενήσει πέντε γύρους 
διαπραγματεύσεων το 2016 και το 2017, στο Μοντ Πελεράν, στη 
Γενεύη και στο Κραν Μοντανά. 

Σημειώνοντας πως «δεν ήμασταν μακριά από μια λύση αλλά δεν 
φτάσαμε» σε αυτήν, επεσήμανε πως «είναι πολύ σημαντικό για την 
Ελβετία να επαναλάβει την προσφορά μας να στηρίξουμε αυτή τη 
διαδικασία με τις καλές μας υπηρεσίες» και υπογράμμισε την ανάγκη 
για επανέναρξη των συνομιλιών και δημιουργία των συνθηκών για 
κάτι τέτοιο. 

«Ασφαλώς θα μιλήσω με τον συνάδελφό μας στην Τουρκία, προ-
κειμένου να προσπαθήσω να τον πείσω ώστε να εξευρεθεί ο καλύτερος 
τρόπος για να επανεκκινήσουν αυτές οι συνομιλίες», σημείωσε. Είπε 
πως κατά τις επικείμενες επαφές του σε Ελλάδα και Τουρκία θα συζη-
τήσει και το πρόβλημα που αφορά την κατάσταση στην κυπριακή 
ΑΟΖ. 

Στο μεταξύ, την Τρίτη, μιλώντας στο κρατικό κανάλι ο εκπρόσωπος 
της ΕΕ στην Κύπρο, κ. Ιερόθεος Παπαδόπουλος, ανέφερε ότι έχουν 
ετοιμαστεί στο τεχνοκρατικό επίπεδο κάποια «στοχευμένα μέτρα», 
όπως είχε ζητηθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε βάρος της Τουρ-
κίας σε περίπτωση που συνεχίζουν οι προκλήσεις. Τα μέτρα αυτά θα 
τεθούν ενώπιον του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων και του Συμ-
βουλίου Γενικών Υποθέσεων και στη συνέχεια θα κριθεί αν θα ληφθούν 
οριστικές αποφάσεις για κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας.  

Μεθοδεύσεις αποφυγής διαπραγματεύσεων  
Αντί απάντησης για τους χειρισµούς του Προέδρου της Δηµοκρατίας 

στο Κυπριακό, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Πρόδροµος Προδρόµου 
αναφέρθηκε στο τι κάνει η Τουρκία. 

Σε γραπτή απάντησή του στο ΑΚΕΛ, ο κ. Προδρόµου αναφέρει ότι 
εδώ και δύο χρόνια, από την επαύριον του αδιεξόδου στη διάσκεψη 
του Κραν Μοντανά, «η Τουρκία προσπαθεί µε διάφορες µεθοδεύσεις 
να αποφύγει την επανέναρξη των διαπραγµατεύσεων, οι οποίες δια-
κόπηκαν εξαιτίας της δικής της αδιάλλακτης στάσης». Είπε επίσης ότι 
η Άγκυρα προσπάθησε να αποθαρρύνει την επανέναρξη, προβάλλο-

ντας τη θέση ότι «το πλαίσιο των ΗΕ έχει εξαντληθεί», ενώ επιδιώκει 
να διαστρέψει το Πλαίσιο Γκουτέρες για κατάργηση των εγγυήσεων – 
αποχώρηση στρατευµάτων. Αναφέρθηκε σε «ισχυρισµούς» του ΑΚΕΛ 
ότι «οι χειρισµοί του Πρόεδρου διαιωνίζουν τη στασιµότητα» και είπε 
πως «συγκρούονται κατάφωρα µε την πραγµατικότητα», ενώ έκανε 
ειρωνικά λόγο για «αποκλειστικούς µεθερµηνευτές των σκέψεων του 
ΓΓ του ΟΗΕ» και πάλι χωρίς να απαντά γιατί ο ίδιος λέει πως ο ΓΓ ζή-
τησε νέες ιδέες.  

Οι τουρκικές παραβιάσεις στη συνάντηση με Σπέχαρ  
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίαςήγειρε τις τουρκικές παραβιάσεις στην 

ΑΟΖ και στα χωρικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας, κατά τη συ-
νάντηση που είχε χθες Τετάρτη, με την Ειδική Αντιπρόσωπο του ΓΓ 
του ΟΗΕ στην Κύπρο Ελίζαμπεθ Σπεχαρ, στην οικία του, στη Λεμεσό. 

Στη συνάντηση, που ξεκίνησε στις 10:00 και ολοκληρώθηκε στις 
11:00, συμμετείχαν ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης, ο 
Κυβερνητικός Εκπρόσωπός Πρόδρομος Προδρόμου, καθώς και ο Δι-
ευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου, Κυριάκος Κού-
ρος. Σε δηλώσεις μετά τη συνάντηση, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος 
είπε ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης και η κα. Σπέχαρ συναντήθηκαν 
με αντικείμενο την έκθεση που υποβάλλεται από τον ΓΓ στο Συμβούλιο 
Ασφαλείας, σχετικά με την ειρηνευτική δύναμη, προσχέδιο της οποίας 
δίνεται σήμερα στα μόνιμα μέλη του ΣΑ. 

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ήγειρε τις ενέργειες της Τουρκίας 
στην περιοχή μας, τις παραβιάσεις στη θάλασσα, στα χωρικά ύδατα, 
στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενέργειες που σίγουρα παρε-
μποδίζουν τη διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού», ανέφερε ο κ.Προ-
δρόμου. Την ίδια ώρα, σημείωσε, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης εκδήλωσε 
την ετοιμότητα του για να έχει το συντομότερο δυνατόν μια συνάντηση 
με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη  Μουσταφά Ακιντζί. 

Σε ερώτηση αν κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν τα ΜΟΕ σε σχέση 
με την κινητή τηλεφωνία, ο Εκπρόσωπος είπε "ναι, υπάρχουν αποφά-
σεις σχετικά με την τηλεφωνική συνδεσιμότητα που θα εφαρμοστούν". 

Συζητήθηκαν γενικότερα, συνέχισε, όλα τα θέματα που θα αναφέ-
ρονται στην έκθεση  για την Ειρηνευτική Δύναμη και πρόσθεσε ότι "τα 
συζητούμενα ΜΟΕ είναι βεβαίως στη θετική πλευρά, αλλά και στην 
αρνητική πλευρά, έχουμε τα γνωστά προβλήματα στη γραμμή αντι-
παράταξης και όλες αυτές οι ενέργειες που περιμένουμε ότι θα περιέ-
χονται, όχι απλώς για να καταγγελθούν, αλλά για να ληφθούν τα απα-
ραίτητα μέτρα, ούτως ώστε να τερματιστούν τέτοιες αρνητικές εξελίξεις". 

Σε ερώτηση ποια αντίδραση αναμένει η Κυβέρνηση από την Ευρώπη 
σε σχέση με κυρώσεις για τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας, ο 
Εκπρόσωπος υπενθύμισε την πρόσφατη απόφαση της ΕΕ και είπε 
ότι «Δεν έχουμε κανένα άλλο σχόλιο αυτή τη στιγμή».
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Ο πληθυσμός της Κύπρου 
αυξήθηκε από 864 200 το 
2018 σε 875 900 το 2019 ή 
κατά +13,4 (0,2% του συνόλου 
της ΕΕ), ενώ στην Ελλάδα ο 
πληθυσμός μειώθηκε από 
10,7412 εκατομμύρια το 2018 
σε 10,7223 εκατομμύρια το 
2019 ή κατά 1,8 (2,1 του συ-
νόλου της ΕΕ), σύμφωνα με 
ανακοίνωση της Στατιστικής 
Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, πριν από την Παγκό-
σμια Ημέρα Πληθυσμού (11 
Ιουλίου). Σύμφωνα με την Eu-
rostat, την 1η Ιανουαρίου 
2019, ο πληθυσμός της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) υπο-
λογίστηκε σε περίπου 513,5 
εκατομμύρια, έναντι 512,4 εκα-
τομμυρίων την 1η Ιανουαρίου 
2018.

Στις 875 900 
ο πληθυσμός

Δύο Κύπριες μαγείρισσες, η Ελληνοκύπρια Μαρία Λου-
καΐδου και η Τουρκοκύπρια Φεράι Γιαλτσούκ, περιλαμβά-
νονται σε αφιέρωμα της εφημερίδας Guardian που εξετάζει 
πώς η συνεργασία μεταξύ σεφ σε υπό διένεξη περιοχές 
του κόσμου συμβάλλει στο να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ 
των αντιπάλων πλευρών. 

Η κα Λουκαΐδου περιγράφει πώς μεγάλωσε ακούγοντας 
ιστορίες από την πρόσφυγα μητέρα της για τη ζωή πριν 
από την τουρκική εισβολή και πώς το φαγητό στο σπίτι 
της συνδέθηκε με τις ιστορίες αυτές, «μιας εποχής πριν 
από τη σύρραξη». 

Αναφέρεται στους εφιάλτες και το ψυχικό τραύμα που 
της είχε δημιουργηθεί για τους Τουρκοκύπριους, μέχρι το 
πρώτο της ταξίδι στα μέρη της μητέρας της το 2003. «Όταν 
βρήκαμε το παλιό σπίτι της γιαγιάς μου, ξένοι άνοιξαν την 
πόρτα. Καθίσαμε μαζί τους. Ήταν η πρώτη φορά που συ-
ναντούσα κάποιον Τουρκοκύπριο. Έπιναν τον ίδιο καφέ 
με εμάς, είχαν παρόμοια επιδερμίδα και παρόμοιο σχήμα 
μύτης. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι ήταν σαν εμάς», 
διηγείται. 

Στη συνέχεια αναφέρεται πώς γνωρίστηκε με την Φεράι 
Γιαλτσούκ όταν και οι δύο άρχισαν να εργάζονται στο 
Home Café στη νεκρή ζώνη. Σημειώνει ότι η κουλτούρα 
αμφοτέρων έχει πολλά κοινά, αν και αυτό που τις έδεσε 
ήταν η κοινή αγάπη για το φαγητό. 

Αναφέρει ότι μαζί μαγειρεύουν ντολμάδες, σούβλα, κο-
λοκάσι και ότι έχουν τόσο Ελληνοκύπριους όσο και Τουρ-
κοκύπριους πελάτες. 

Περιγράφει επίσης πως οι οικογένειές τους δάκρυσαν 
όταν συνομίλησαν στο τηλέφωνο αφού η γιαγιά της Φεράι 

έστειλε στους γονείς της Μαρίας ένα παραδοσιακό φαγητό 
απο τα κατεχόμενα. 

«Μερικές φορές έρχονται πελάτες και ζητούν τουρκικό 
καφέ, άλλοι ζητούν ελληνικό καφέ. Η Φεράι κι εγώ πάντα 
γελάμε και τους λέμε ότι είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα και 
ότι το λέμε κυπριακό καφέ εδώ», καταλήγει η Μαρία Λου-
καΐδου. 

Η κα Γιαλτσούκ από την πλευρά της σχολιάζει ότι η το-
ποθεσία του καφέ που διατηρεί με την Ελληνοκύπρια συ-
νάδελφό της είναι απομονωμένη και αυτό είναι που το 
κάνει «ένα μέρος για τον καθένα». 

Λέει πως και οι δύο γονείς της γεννήθηκαν στο νότο, 
αλλά έφυγαν σε μικρή ηλικία μετά από τον πόλεμο. Όπως 
και η Μαρία Λουκαΐδου, έτσι και εκείνη με τους γονείς της 
επισκέφθηκαν τα παλιά σπίτια τους και κάθισαν για έναν 
καφέ με τους σημερινούς ενοίκους. 

Σημειώνει πως όταν ήταν παιδί οι Ελληνοκύπριοι πα-
ρουσιάζονταν ως «τέρατα», αλλά πλέον η σχέση της με 
τη Μαρία «έχει αποδείξει ότι οι εντάσεις που μπορεί κάποτε 
να νιώθαμε δεν υφίστανται».

Guardian: H κυπριακή κουζίνα ενώνει τους Κύπριους 
ΕΚΤΕΝΕΣ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΤΗ ΦΙΛΙΑ Ε/Κ-Τ/Κ

Οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 4,0% τόσο στη ζώνη του 
ευρώ όσο και στην ΕΕ και κατά 4,3% στην Κύπρο το πρώτο τρίμηνο 
του 2019 σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου 
έτους, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, της στατιστικής υπηρεσίας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2018, οι τιμές των κατοικιών 
αυξήθηκαν κατά 0,3% τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ κατά 
το πρώτο τρίμηνο του 2019. 

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοι-
χεία, οι υψηλότερες ετήσιες αυξήσεις στις τιμές κατοικιών το πρώτο 
τρίμηνο του 2019 καταγράφηκαν στην Ουγγαρία (+ 11,3%), Τσεχία 
(+ 9,4%) και Πορτογαλία (+ 9,2%), ενώ οι τιμές μειώθηκαν στην 
Ιταλία (-0,8%). 

Αύξηση των τιμών κατοικιών 
κατά 4,3% ετησίως στην Κύπρο

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκά-
λεσαν οι δράσεις προς τιμήν του 
Δημήτρη Χριστόφια, καθώς το 
32ο Φεστιβάλ ήταν αφιερωμένο 
στη μνήμη του. Η καταξιωμένη 
ηθοποιός Δέσποινα Μπεμπε-
δέλη, η οποία απήγγειλε το ποί-
ημα «Αν θέλεις να λέγεσαι άν-
θρωπος» του Τάσου Λειβαδίτη 
και ακολούθησε φιλμάκι  που 
ταξίδεψε τους επισκέπτες στη 
ζωή και τους αγώνες του. 

Εκτενές ρεπορτάζ στην επό-
μενη μας έκδοση.

Συγκίνηση στο 
Φεστιβάλ της ΕΔΟΝ Η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας 

ανακοινώνει ότι, στα πλαίσια 
των εκδηλώσεων για τις μαύ-
ρες επετείους του πραξικοπή-
ματος και της τουρκικής εισβο-
λής, θα ηχήσουν οι σειρήνες 
σε όλες τις πόλεις με το σύν-
θημα έναρξης συναγερμού. 

Στις 15 Ιουλίου οι σειρήνες 
θα ηχήσουν στις 8:20 το πρωί, 
την ώρα που εκδηλώθηκε το 
πραξικόπημα και στις 20 Ιου-
λίου θα ηχήσουν στις 5:30 το 
πρωί, την ώρα που ξεκίνησε η 
τουρκική εισβολή.

Θα ηχήσουν ξανά οι 
σειρήνες...

Νέα κίτρινη προειδοποίηση 
εξέδωσε για σήμερα η Μετεω-
ρολογική. Η νέα προειδοποί-
ηση έχει ισχύ από τις 11 το 
πρωί της Πέμπτης μέχρι τις 
17.00 το απόγευμα . Η μέγιστη 
θερμοκρασία αναμένεται να 
ανέλθει γύρω στους 41 βαθ-
μούς στο εσωτερικό και 32 στα 
ορεινά. 

Και χθες εξάλλου επικράτη-
σαν υψηλές θερμοκρασίες με-
τατρέποντας την χώρα σε "κα-
μίνι". Σύμφωνα με λειτουργούς 
της Υπηρεσίας, η θερμοκρα-
σία παρουσιάζει απόκλιση 
4ων βαθμών, πάνω από την 
κανονική για τον μήνα Ιούλη. 

Καύσωνας: Νέα κίτρινη 
προειδοποίηση για... 

 "καμίνι"

Η προχθεσινή 24ωρη απερ-
γία των ιατρών των Τµηµάτων 
Ατυχηµάτων και Επειγόντων 
Περιστατικών επανέφερε στο 
προσκήνιο την ανησυχία που 
εκφράστηκε πολλές φορές ως 
προς τη στελέχωση των συ-
γκεκριµένων τµηµάτων και 
τους κινδύνους που συνεπά-
γεται η υποστελέχωσή τους. 

«Ένα τµήµα το οποίο είναι 
ανεπαρκώς στελεχωµένο, µε 
προσωπικό ασφαλείας εδώ 
και αρκετούς µήνες, θέτει σε 
κίνδυνο ανθρώπινες ζωές -
είναι επικίνδυνο να γίνουν ια-
τρικά λάθη- αλλά και τις ζωές 
των γιατρών. Άρα πρέπει να 
γίνει κάτι άµεσα. Λύσεις νοµίζω 
µπορεί να βρεθούν, είναι µεν 
δύσκολο, αλλά νοµίζω αν αρ-
χίσει ο διάλογος άµεσα, µπο-
ρούν να βρεθούν λύσεις», δή-
λωσε χαρακτηριστικά ο γρα- 
µµατέας της ΠΑΣΥΚΙ, Πέτρος 
Κατσιολούδης.

«Απεργούµε για τη 
βιωσιµότητα των 
νοσηλευτηρίων»

Περισσότερα από 6.500 ακί-
νητα πέρασαν από τη διαδικασία 
του πλειστηριασµού τα τελευταία 
τρία χρόνια, ενώ η τάση αυξήθηκε 
κατακόρυφα τους τελευταίους 
µήνες λόγω της αλλαγής του 
νοµοθετικού πλαισίου και 
αναµένεται ότι θα αυξηθεί ακόµη 
περισσότερο τους επόµενους 
µήνες µε την εφαρµογή των ηλε-
κτρονικών εκποιήσεων. 

Σύµφωνα µε στοιχεία τα οποία 
εξασφάλισε η «Χαραυγή» από τις 
εκθέσεις τις οποίες καταθέτει η Κε-

ντρική Τράπεζα ανά τρίµηνο στο 
Υπουργείο Οικονοµικών και τη 
Βουλή, από το πρώτο τρίµηνο του 
2016 µέχρι το πρώτο τρίµηνο του 
2019 οι τράπεζες έθεσαν σε δια-
δικασία πλειστηριασµού συνολικά 
5.812 ακίνητα αξίας 1,4 δισ. ευρώ. 
Επίσης, οι εταιρείες εξαγοράς πι-
στώσεων οι οποίες αγόρασαν δά-
νεια κυρίως από τον Συνεργα-
τισµό (ΚΕΔΙΠΕΣ) και τις Τράπεζες 
Κύπρου και Ελληνική, υπολογίζε-
ται ότι πραγµατοποίησαν άλλες 
700 εκποιήσεις περίπου.

6.500 πλειστηριασµοί ακινήτων 
σε τρία χρόνια ανά το παγκύπριο
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Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις 

στο υπουργείο Προστασίας 

του Πολίτη, ενώ ήδη, σύμ-

φωνα με έγκυρες πηγές έχουν 

δρομολογηθεί αλλαγές στην 

ηγεσία της Ελληνικής Αστυνο-

μίας, από το νέο υπουργό Μι-

χάλη Χρυσοχοΐδη. Σύμφωνα 

με πληροφορίες ο κ. Χρυσο-

χοΐδης ζήτησε την παραίτηση 

του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ, αντι-

στράτηγου Αριστείδη Ανδρικό-

πουλου. Οι ίδιες πληροφορίες 

ανέφεραν ότι ο Αρχηγός πα-

ρέδωσε ήδη την παραίτησή 

του κάτι όμως που δεν επιβε-

βαιώνεται επίσημα.

Ραγδαίες εξελίξεις στο 
υπ. Προστασίας 

του Πολίτη και στην ΕΛΑΣ

Βλέπει Μέρκελ 
τον Αύγουστο ο νέος 

Πρωθυπουργός
Το Βερολίνο θα επισκεφθεί 

στο 3ο δεκαήμερο του Αυγού-
στου ο πρωθυπουργός της 
Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτά-
κης, ύστερα από πρόσκληση 
της Άγγελα Μέρκελ. Η Γερμα-
νίδα καγκελάριος επικοινώ-
νησε τηλεφωνικά με τον Έλ-
ληνα πρωθυπουργό για να 
τον συγχαρεί για τη μεγάλη 
του νίκη και τον προσκάλεσε 
να επισκεφθεί τη γερμανική 
πρωτεύουσα. Ο κ. Μητσοτά-
κης την ευχαρίστησε και τις 
επόμενες μέρες αναμένεται να 
καθοριστεί ο ακριβής χρόνος 
της συνάντησης.

Αρχαία ελληνικά νομίσματα 
εντόπισαν υπάλληλοι του τε-
λωνείου Κήπων Αλεξανδρού-
πολης σε Τούρκο υπήκοο, 
έπειτα από έρευνα που του 
διενήργησαν, ως επιβάτη λε-
ωφορείου, κατά την είσοδό 
του στη χώρα από την Τουρ-
κία. Όπως ανακοινώθηκε από 
την Ανεξάρτητη Αρχή Δημο-
σίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), οι ελε-
γκτές του τμήματος Δίωξης 
ανακάλυψαν ότι ο συγκεκρι-
μένος επιβάτης μετέφερε επι-
μελώς κρυμμένα 1.055 αρχαία 
ελληνικά νομίσματα σε 7 πλα-
στικά μπουκαλάκια νερού, τα 
οποία είχε τοποθετήσει στον 
πάτο της τσάντας που περιείχε 
φαγητό και ήταν περιτυλιγμένα 
με αδιαφανή ταινία.

Τσάκωσαν Τούρκο με 
αρχαία ελληνικά 

νομίσματα

«Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στις δυνατότητές μας»

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΣΜΟΥΣ ΣΕ ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

Την ανάγκη σεβασμού από την Τουρκία του συ-
νόλου του Διεθνούς και του Ευρωπαϊκού Δικαίου, 
υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προ-
κόπης Παυλόπουλος, κατά τη συνάντησή του με το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκόσμιας Διακοινοβου-
λευτικής Ένωσης Ελληνισμού, στο Προεδρικό Μέ-
γαρο. Ο κ. Παυλόπουλος επανέλαβε πόσο σημα-
ντική είναι η συμβολή τους στην υπεράσπιση των 
εθνικών μας θεμάτων έναντι της Τουρκίας, διευκρι-
νίζοντας ότι οι σχέσεις φιλίας και καλής γειτονίας 
μαζί της εξαρτώνται από τον εκ μέρους της πλήρη 
και ειλικρινή σεβασμό του συνόλου του Διεθνούς και 
του Ευρωπαϊκού Δικαίου. 

Όπως σημείωσε, «αναπόσπαστο μέρος του 
οποίου αποτελεί το Δίκαιο της Θάλασσας, ήτοι η 

Συνθήκη του Montego Bay του 1982, που δεσμεύει 
και την Τουρκία μέσω των γενικώς παραδεδεγμένων 
κανόνων του Διεθνούς Δικαίου, τους οποίους παρά-
γει. Διαμηνύουμε λοιπόν προς την Τουρκία ότι θα 
υπερασπισθούμε τη Διεθνή και την Ευρωπαϊκή Νο-
μιμότητα, δίχως καμία έκπτωση, υποχώρηση ή υπα-
ναχώρηση. Πολλώ μάλλον όταν τέτοιες εκπτώσεις, 
υποχωρήσεις και υπαναχωρήσεις θα δημιουργού-
σαν ένα εξαιρετικά επικίνδυνο αρνητικό προηγού-
μενο και για το Διεθνές και για το Ευρωπαϊκό Δίκαιο». 
Υπογράμμισε, επίσης, ότι προς αυτή την κατεύθυνση 
πολύτιμη είναι η κατανόηση και συμπαράσταση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ. 

Απευθυνόμενος στα μέλη της Παγκόσμιας Δια-
κοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού, επισήμανε 
ότι ως μέλη των Κοινοβουλίων στις χώρες όπου 
ζουν, τιμούν την Ελλάδα διεθνώς, υπηρετώντας, 
ιδίως στους σημερινούς ταραγμένους καιρούς μας, 
την αντιπροσωπευτική Δημοκρατία και τα Θεμελιώδη 
Δικαιώματα του Ανθρώπου, κατ' εξοχήν δε τα κοι-
νωνικά δικαιώματα και το κοινωνικό κράτος δικαίου. 

Από την πλευρά του ο Π. Κατσαμπάνης, πρό-
εδρος της ΠΑΔΕΕ ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας, για τη θερμή υποδοχή.

Νέο μήνυμα προς την Τουρκία από ΠτΔ

Το Συμβούλιο ECOFIN, συνιστά 
στην Ελλάδα "να λάβει μέτρα το 
2019 και το 2020. Στόχος των μέ-
τρων είναι να 1) να επιτύχει βιώ-
σιμη οικονομική ανάκαμψη και να 
αντιμετωπίσει τις υπερβολικές μα-
κροοικονομικές ανισορροπίες, συ-
νεχίζοντας και ολοκληρώνοντας τις 
μεταρρυθμίσεις σύμφωνα με τις 
μεταπρογραμματικές δεσμεύσεις 
που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο 
της Ευρωομάδας στις 22 Ιουνίου 
2018 και (2) να επικεντρώσει την 
επενδυτική οικονομική πολιτική 
στους τομείς των βιώσιμων μετα-

φορών και της εφοδιαστικής, της περιβαλλοντικής προστασίας, της 
ενεργειακής απόδοσης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των 
έργων διασύνδεσης, των ψηφιακών τεχνολογιών, της έρευνας και 
ανάπτυξης, της εκπαίδευσης, των δεξιοτήτων, της απασχολησιμό-
τητας, της υγείας και της ανάπλασης των αστικών περιοχών, λαμ-
βάνοντας υπόψη τις περιφερειακές ανισότητες και την ανάγκη δια-
σφάλισης της κοινωνικής ένταξης. 

Οι συστάσεις αυτές,  οι οποίες περιέχονται σε έγγραφο της 2 Ιου-
λίου 2019, με αποστολέα την Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου 
και αποδέκτη την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμ-
βούλιο (COREPER), περιέχει την τελική αποτύπωση των θέσεων 
του Συμβουλίου σχετικά με τις συστάσεις και γνώμες σχετικά με τις 
οικονομικές, εργασιακές και δημοσιονομικές πολιτικές των κρατών 
μελών για το 2019. Η έκδοση των συστάσεων αποτελεί το τελικό 
στάδιο του «Ευρωπαϊκού Εξαμήνου» του 2019, δηλαδή της ετήσιας 
διαδικασίας συντονισμού της οικονομικής πολιτικής. Στις 20 Ιουνίου 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διεξήγαγε συζήτηση σχετικά με τις συ-
στάσεις ανά χώρα.

ECOFIN: Μέτρα το 2019-20 
για βιώσιμη ανάκαμψη

«Πετύχαμε τον κεντρικό 
στόχο της αυτοδυναμίας για 
να εφαρμόσουμε το πρό-
γραμμά μας. Αυτό δεν σημαί-
νει ότι δεν θα επιδιώξουμε ευ-
ρύτερες συναινέσεις όπου 
είναι εφικτό. Η εποχή του 
ανούσιου διχασμού τελείωσε 
στις 7 Ιουλίου», ανέφερε.  

Σύμφωνα με τον ίδιο, την 
επόμενη ημέρα μετά τις προ-
γραμματικές δηλώσεις της κυ-
βέρνησης θα κατατεθεί το 
πρώτο νομοσχέδιο για τον 
επιτελικό σχεδιασμό της κυ-
βέρνησης και μετά το φορο-
λογικό με τις μειώσεις φόρου 
που έχει δεσμευτεί, ενώ μί-
λησε και για διορισμούς στον 
τομέα της Δικαιοσύνης.

Το νέο μοντέλο διακυβέρνησης και τις 12 
προτεραιότητες του κυβερνητικού έργου ανέ-
πτυξε στην πρώτη πανηγυρική συνεδρίαση 
του υπουργικού συμβουλίου ο πρωθυπουρ-
γός, Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας: 
«Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στις δυνατότητές 
μας να αλλάξουμε την Ελλάδα». 

Ο κ. Μητσοτάκης ευχαρίστησε τους πολίτες 
γιατί -όπως είπε- «κερδίσαμε τη μάχη των 
ιδεών, ζητήσαμε ισχυρή εντολή και οι πολίτες 
μάς την έδωσαν απλόχερα... Καλούμαστε να 
κερδίσουμε έναν δύσκολο και ασύμετρο πό-
λεμο, αυτόν της αλλαγής του κυβερνητικού 
μοντέλου... Είμαι σίγουρος ότι θα πετύχουμε, 
δρομολογούμε ήδη δράσεις που άλλοι χρει-
άστηκαν μήνες. Έχουμε το σχέδιο και το κα-
τάλληλο επιτελείο για να το εφαρμόσουμε». 

Για τη σύνθεση της κυβέρνησης τόνισε ότι 
υπάρχουν «πολιτικοί και τεχνοκράτες σε μία 
δημιουργική σύνθεση», ενώ ευχαρίστησε 
όσους άφησαν την καριέρα τους στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό για να συμβάλλουν στην 

κοινή προσπάθεια. 
«Έχουμε καθαρές προτεραιότητες και χρο-

νοδιάγραμμα για την υλοποίησή τους», επι-
σήμανε στους υπουργούς και υφυπουργούς 

του και συμπλήρωσε: «Σήμερα θα παραλά-
βετε έναν φάκελο με τις προτεραιότητες ανά 
υπουργείο και τις εκκρεμότητες της προηγού-
μενης». Παράλληλα, είπε ότι θα παραλάβουν 
και ένα έντυπο για να καταθέσουν τις προτά-
σεις και τις σκέψεις για τις προγραμματικές 
δηλώσεις. Όπως υποστήριξε, «αρωγός θα εί-
ναι το ηλεκτρονικό σύστημα για παρακολού-
θηση του κυβερνητικού έργου ανά υπουργείο 
και συνδέσμου με τη γραμματεία της κυβέρ-
νησης». Φιλοδοξία, είπε ο πρωθυπουργός, 
είναι να λειτουργήσει η κυβέρνηση ως καλο-
κουρδισμένη μηχανή με στόχους και χρονο-
διαγράμματα και ο «πρώτος που αξιολογείται 
είμαι εγώ». 

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι δεν 
υπάρχει χρόνος για χάσιμο: «Στις 17 ορκιζό-
μαστε στη Βουλή, στις 18 η Βουλή θα ψηφίσει 
τον Κώστα Τασούλα για πρόεδρο. Στις 20-22 
θα έχουμε τις προγραμματικές δηλώσεις της 
κυβέρνησης και στις 22 η κυβέρνηση θα λάβει 
την εμπιστοσύνη της Βουλής».

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

«Ο λαός - είναι σεβαστή η ετυμηγορία του - απο-
φάσισε να αναθέσει τη διακυβέρνηση της χώρας 
στους νόμιμους ιδιοκτήτες της, επανέρχονται οι άν-
θρωποι οι οποίοι οδήγησαν τη χώρα στην πτώχευση 
στο Μέγαρο Μαξίμου» υπογράμμισε ο βουλευτής 
Δράμας του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, μι-
λώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού -
Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων "Πρακτορείο 
104,9 FM". 

Υπογραμμίζοντας ότι είναι με-
γάλη τιμή «να είμαι βουλευτής 
της Αριστεράς σε ένα νομό που 
η Αριστερά παραδοσιακά κατα-
γράφει ιστορικά χαμηλά», ο κ. 
Ξανθόπουλος αναφέρθηκε στο 
"μετασχηματισμό" του ΣΥΡΙΖΑ 
σε ένα δυνατό και ισχυρό κόμμα 
λέγοντας ότι «Στην πολιτική δεν 
επιλέγεις. Η πολιτική είναι αδή-
ριτη, ή το κάνουμε αυτό ή μας 
περιμένουν μαύρες μέρες». 

«Πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να αντιστοιχηθεί με την κοινω-
νία (...) υπάρχει κόσμος, πολύ πέραν του ΣΥΡΙΖΑ, 
πολύ ευρύτερος των οργανωμένων δυνάμεων του 
ΣΥΡΙΖΑ που αναζητά εκτός από την πολιτική του έκ-
φραση και την οργανωτική του ένταξη. Πρέπει να 
ανοίξει το πλαίσιο, πρέπει να εκφράσουμε αυτό που 
είμαστε, είμαστε 32% σχεδόν, είμαστε το μεγάλο 
κόμμα της Αριστεράς. Δεν πρέπει αυτό να παραμείνει 
στατιστικό και λογιστικό μέγεθος πρέπει να αντιστοι-
χηθεί με την κοινωνία. Αυτό θα είναι το στοίχημα, ο 
Τσίπρας έχει ηγετική στόφα -ορθώς κατά τη γνώμη 

μου το επισήμανε - και θα πρέπει να πω στους μεμ-
ψιμοιρούντες ότι αυτός είναι ο δρόμος, η κοινωνία 
έχει ανάγκη από μεγάλα, ανοικτά, δημοκρατικά κόμ-
ματα που μπορούν να θέτουν τα διλήμματα και κυ-
ρίως να αναλαμβάνουν κυβερνητικές ευθύνες» ανέ-
φερε χαρακτηριστικά. 

Ερωτηθείς για την επόμενη μέρα στην οικονομία, 
ο κ. Ξανθόπουλος είπε «η ανάπτυξη έχει πρόσημο 

και έχει κατεύθυνση. Για τη δική 
μας κοσμοθεωρία, αντίληψη και 
στάση η ανάπτυξη πρέπει να συ-
νάδει με την οικολογική και την 
κοινωνική διάσταση πρέπει το 
πλεόνασμα, το αποτέλεσμα της 
ανάπτυξης να διαχέεται προς τα 
κάτω στους αδύναμους και τους 
μη έχοντες , για τη ΝΔ υπάρχει 
αντεστραμμένο το μοντέλο, οι δυ-
νατοί, οι καπάτσοι θα προχωρή-
σουν μπροστά και αυτοί όταν θα 
οικονομήσουν από το περίσ-

σευμα θα διανείμουν στους υπόλοιπους. Επομένως, 
εμείς προφανώς με βάση τις δικές μας αξίες και τις 
δικές μας απόψεις θα στηρίξουμε τις πρωτοβουλίες 
που θα συντείνουν στη διεύρυνση του κοινωνικού 
κράτους, δεν είμαι αισιόδοξος με την κυβέρνηση Μη-
τσοτάκη, θα ενισχύσουμε τους κοινωνικούς αγώνες, 
μένει να αποδειχτεί αν όντως ο κ. Μητσοτάκης έχει 
την ικανότητα και η κυβέρνησή του εννοώ να πετύ-
χουν αυτούς τους ρυθμούς ανάπτυξης που υποσχέ-
θηκαν και κυρίως να δούμε σε ποιον θα πάει αυτή η 
ανάπτυξη».

«Επανέρχονται αυτοί που οδήγησαν 
τη χώρα στην πτώχευση»

ΝΕΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σε πολύ καλό κλίμα ολοκλη-
ρώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 
η τελετή παράδοσης – παραλα-
βής του ελληνικού υπουργείου 
Εξωτερικών. 

Ο απερχόμενος υπουργός 
Εξωτερικών, Γιώργος Κατρού-
γκαλος καλωσόρισε τον νέο 
υπουργό, Νίκο Δένδια εκφράζο-
ντας την ικανοποίησή του για το 
έργο που επιτέλεσε η προηγού-
μενη κυβέρνηση στον τομέα της 

εξωτερικής πολιτικής.  Υπογράμμισε, επίσης τη συμβολή του Νίκου 
Κοτζιά τόσο στο θέμα της Συμφωνίας των Πρεσπών όσο και στο Κυ-
πριακό. «Σέβομαι τον αντίπαλό μου, που αναλαμβάνει το υπουργείο 
Εξωτερικών. Τον χειροκρότησα στη Βουλή για τη στάση που είχε απέ-
ναντι στη Χρυσή Αυγή», κατέληξε ο κ. Κατρούγκαλος. 

Από την πλευρά του ο νέος υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, 
επεσήμανε ότι η εξωτερική πολιτική δεν προσφέρεται για κομματικές 
επιδιώξεις «Θέλουμε συναίνεση στην εξωτερική πολιτική, αποσκοπώ-
ντας στην εθνική ενότητα», είπε ο κ. Δένδιας και υπογράμμισε ότι μαζί 
με τους συνεργάτες του και το εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό του 
υπουργείου θα προασπίσουν τα συμφέροντα της χώρας και θα ενι-
σχύσουν τις σχέσεις μας με τον απόδημο ελληνισμό.

«Θέλουμε συναίνεση 
στην εξωτερική πολιτική»

Στο σενάριο της εγκληματι-
κής ενέργειας φαίνεται να οδη-
γούν τα στοιχεία που συγκε-
ντρώνουν οι Αρχές για την 
υπόθεση του θανάτου της 
60χρονης βιολόγου Σουζάν 
Ίτον στα Χανιά. Η αστυνομία 
θεωρεί πως η 60χρονη Αμε-
ρικανίδα δεν βρέθηκε για εξε-
ρεύνηση με την θέληση της 
στο δαιδαλώδες σπήλαιο. 
Εκτιμούν ότι κάποιος ή κά-
ποιοι τη μετέφεραν στο εσω-
τερικό του σπηλαίου για να 
εξαφανίσουν τα ίχνη της, γνω-
ρίζοντας ότι η εξαφάνιση της 
θα σηματοδοτούσε μία γιγα-
ντιαία κινητοποίηση αναζήτη-
σης της, όπως αναφέρει το 
cretalive.gr. 

Υπό αυτό το πρίσμα ενι-
σχύεται σοβαρά η εκδοχή της 
εγκληματικής ενέργειας.

Έγκλημα «δείχνουν» 
οι πρώτες ενδείξεις
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Της Νεόφυτου Νεοφύτου 
 
Αν έχουµε προσδοκίες από τις σηµερινές, ξεχωριστές, συναντήσεις 

της Ελίζαµπεθ Σπέχαρ µε τους δύο ηγέτες; 
Καιρό τώρα έχουµε πάψει να έχουµε προσδοκίες. Καιρό τώρα 

σταµατήσαµε να έχουµε ελπίδες. Η διχοτόµηση καιρό τώρα διάβηκε 
το κατώφλι µας και καιρό τώρα µάς χτυπά την πόρτα. 

Εµείς κάνουµε χαρά µε αναφορές σαν αυτή της Φεντερίκα Μογκερίνι 
προχθές, που δίνουν «χαστούκι» στην Τουρκία… 

Και κάνουµε χαρά, γιατί δίνεται η ευκαιρία στους εκπροσώπους των 
κοµµάτων, που στην ουσία πολεµούν τη λύση, για να δηλώνουν, πε-
ρίπου, δικαιωµένοι µε την πολιτική τους. Εµείς ταχθήκαµε σε έναν 
ανένδοτο αγώνα κι αυτό έχει σηµασία. 

Τι κι αν η κατοχή εδραιώνεται και τα τετελεσµένα παγιώνονται; Εµείς 
θα βγάζουµε λογύδρια, θα διαβάζουµε θούριους και στα λόγια θα ρί-
χνουµε τα τείχη της κατοχής και θα γκρεµίζουµε τα συρµατοπλέγµατα. 
Και θα συνεχίσουµε να επιβιώνουµε στο πολιτικό στερέωµα. 

Ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας έχει νέες ιδέες και θέλει να τις κατα-
θέσει στο τραπέζι και ο εκπρόσωπός του µας λέει πως τις νέες αυτές 
ιδέες τις ζήτησε ο ίδιος ο ΓΓ του ΟΗΕ. Ο ΓΓ είπε στις δύο πλευρές να 
καταθέσουν νέες ιδέες που να ανατρέπουν τα συµφωνηθέντα, τις συ-
γκλίσεις και όλα όσα οδήγησαν σε συµφωνία στο παρά πέντε στο 
Κραν Μοντανά; Αυτό περίπου µας λένε οι κυβερνώντες. 

Πώς να έχουµε ελπίδα; Αφού ξέρουµε από τώρα το µήνυµα του 
Προέδρου µετά τη συνάντησή του µε τη Σπέχαρ σήµερα. «Η πλευρά 

µας επανέλαβε την ετοιµότητά της για συνέχιση των διαπραγµατεύ-
σεων από εκεί που µείναµε στο Κραν Μοντανά…» 

Κλειστό γράµµα διαβάζουµε… Τόση, κατ’ επανάληψη, ετοιµότητα 
και αυτός ο ΓΓ του ΟΗΕ να µην καταλαβαίνει τη θέληση και τη βούλησή 
µας; Και να µη συγκαλεί νέες διαπραγµατεύσεις; Και να µην στρώνει 
το τραπέζι να υποδεχθεί Αναστασιάδη και Ακιντζί; 

Γιατί δεν πείθει τον Αντόνιο Γκουτέρες για την ετοιµότητά του ο Νίκος 
Αναστασιάδης; Μα εµάς εδώ στην Κύπρο µπορεί να νοµίζει ο Πρό-
εδρος πως µας πείθει. Ή πως µας ξεγελά. Και πως µε την επανάληψη 
της θέσης αυτής θα γίνει πιστευτή. Ο ΓΓ του ΟΗΕ, όµως, δεν αρκείται 
στα λόγια για εσωτερική κατανάλωση. Ο ΓΓ του ΟΗΕ θέλει έργα. Θέλει 
αποδείξεις. Και ούτε το ένα έχει ούτε το άλλο ο κ. Αναστασιάδης. Κι 
εξάλλου, στο απυρόβλητο τον έχουν όλοι στο εξωτερικό. Ποιος θα του 
πει πως λέει ψέµατα; Ποιος θα του ασκήσει κριτική που άφησε το Κυ-
πριακό στον πάγο; 

Η Κύπρος βρίσκεται ένα σκαλί πριν τη διχοτόµηση, αλλά αντί να 
βιαζόµαστε, αντί να ζητούµε «εδώ και τώρα» συνοµιλίες, αρκούµαστε 
στα πατριωτικά τα λόγια τα µεγάλα. Στα συνθήµατα και στο πα-
ραµύθιασµα. 

Μόνο εµείς διαβάζουµε γράµµα κλειστό νοµίζετε; Και ο ΓΓ το ίδιο. 
Και ποιος επικεφαλής του ΟΗΕ θα θέλει να γράψει µια αποτυχία στο 
ενεργητικό του; Όταν µάλιστα αυτή η αποτυχία φωνάζει από χιλιάδες 
χιλιόµετρα µακριά… 

Είδε και κατάλαβε ο Αντόνιο Γκουτέρες. Τυχαία ευχήθηκε, άραγε, 
τότε στους Κύπριους και στη νότια και στη βόρεια πλευρά του νησιού;

Κλειστό γράµµα διαβάζουµε

Τα γεγονότα της εβδομάδας που πέρασε, έχουν διευκρινίσει 

κάποιες από τις πολλές πολιτικές προκλήσεις - και δεν είναι λίγες- 

που αντιμετωπίζει το εργατικό κίνημα της Βρετανίας.  

Στο καυτό θέμα αποχώρισης της Βρετανίας από την ΕΕ χωρίς-

συμφωνία (No Deal Brexit) σπη Βουλή των Κοινοτήτων, νίκησε 

τελικά η πρόταση να αποκλεισθεί. Τούτο έδωσε την ευκαιρία στον 

κ. Μπόρις Τζόνσον να εμφανίζεται ως πρωτοπόρος στη ψηφοφο-

ρία για την ηγεσία του Συντηρητικού κόμματος.  

Υπάρχουν πάντα κίνδυνοι για την πρόβλεψη του μέλλοντος και 

υπάρχουν ακόμα μεγαλύτεροι, στην αποτυχία της προβολής του 

προφανούς, όπως γίνεται τώρα στην κούρσα για την ηγεσία του 

Συντηρητικού Κόμματος. Γι’ αυτό το λόγο ο Μπόρις Johnson, έχει 

μέχρι της στιγμής κάνει δύο μόνο δεσμεύσεις.  

Η μια είναι να ‘’μειώσει’’ τον φόρο στους πλούσιους. Η άλλη 

είναι να παραδώσει την Brexit είτε μέσω μιας τροποποιημένης έκ-

δοσης της συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε απλά φεύ-

γοντας χωρίς καμιά συμφωνία πράγμα που η Βρετανία θα βρεθεί 

εκτός Ε.Ε. υπό μια κυβέρνηση η οποία θα συνεχίσει με τους χει-

ρότερους υφιστάμενους νεοφιλελεύθερους κανόνες της ΕΕ. Γεγο-

νός που στη συνέχεια η Βρετανία θα διαπραγματευτεί τις εμπορικές 

συνθήκες με τις Ηνωμένες Πολιτείες που θα είναι χειρότερες, ώστε 

να προχωρίσει σε ακόμη περισσότερες ιδιωτικοποίησεις. 

Αυτό θα το έκανε ένας πρωθυπουργός ο οποίος στην πράξη 

θα έχει ξεπεράσει τον Ντόναλντ Τράμπ στις ΗΠΑ, ο οποίος έχει 

δείξει αδιαφορία για την αποβιομηχάνιση και τη φτώχεια που μα-

στίζει τους εργαζόμενους. Επιπρόσθετα θα ζητήσει μειώσεις φό-

ρων σε μια εποχή που οι νέες δεσμεύσεις για την αλλαγή του κλί-

ματος θα σημαίνουν έως 50 δισ. λίρες ετησίως από τους 

υπάρχοντες προϋπολογισμούς. Αυτές οι θέσεις αναμφίβολα θα 

διαδραματίσουν εξαιρετικά καλά αποτελέσματα στο Συντηρητικό 

Κόμμα.  

Εδώ το συνδικαλιστικό κίνημα και η αριστερά γενικά, πρέπει να 

πάρουν μια κοινή απόφαση. Πρέπει να παραμείνουν κολλημένοι 

σε μια ολοένα και πιο στείρα και ακινητοποιητική συζήτηση για και 

κατά της ΕΕ;  Ή μήπως πρέπει να μετατοπιστεί το έδαφος στο 

είδος της απόσυρσης από την ΕΕ που πρέπει να διασφαλίζει την 

προστασία των εργαζομένων και για την προώθηση μιας προ-

οδευτικής ατζέντας που μπορεί να νικήσει τους Συντηρητικούς; 

Ο Τζόνσον είναι έτοιμος να αναδειχθεί ως ο ήρωας του Μπρέξιτ, 

να ανακτήσει και την ψήφο του Κόμματος Μπρέξιτ, ώστε να πα-

ραδώσει μια κυβέρνηση Συντηρητικών με συνολική πλειοψηφία. 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι βουλευτές του Συντηρητικών 

ψήφισαν υπέρ του.  

Μόνο ένα πράγμα μπορεί να σταματήσει τον Johnson. Είναι να 

εκθέσει την ταξική του πολιτική που θα αποτελέσει μια εναλλακτική 

λύση. Σε μεγάλο βαθμό αυτό ήδη υπάρχει.  

Το πρόγραμμα του Εργατικού Κόμματος για τις τελευταίες εκλο-

γές απαιτούσε την εκ νέου επέκταση του δημόσιου τομέα, τη δη-

μόσια ιδιοκτησία των βασικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και τη 

χρήση της κυβερνητικής εξουσίας για την κλίση της ισορροπίας 

υπέρ των πολλών και όχι των λίγων. 

Έκτοτε, από την ομιλία του κ. J. Corbyn στο Coventry διατυπώ-

νεται η δέσμευση να αντιστραφεί η αποβιομηχάνιση χρησιμοποι-

ώντας μια κρατική επενδυτική τράπεζα και δημόσιες συμβάσεις 

για τη μετατροπή των τοπικών οικονομιών. 

Ο κ. J. Corbyn κατέστησε επίσης σαφές το είδος της απόσυρσης 

από την ΕΕ που απαιτείται για την επίτευξη αυτών των βασικών 

αντικειμενικών στόχων. Που πρέπει να περιλαμβάνει την ευθυ-

γράμμιση με την ενιαία αγορά της ΕΕ - αλλά όχι στην ένταξή της. 

Η Βρετανία θα πρέπει να τηρεί τα ίδια πρότυπα υγείας, για το πε-
ριβάλλον και εργασίας με την ΕΕ ωστόσο, δεν πρέπει να δεσμεύε-

ται από τους κανόνες ανταγωνισμού της ενιαίας αγοράς που απα-

γορεύουν κάθε σημαντική κρατική ενίσχυση, οποιαδήποτε μορφή 

πλήρους δημόσιας ιδιοκτησίας ή οποιαδήποτε ενεργό χρήση των 

δημοσίων συμβάσεων. 

Η συμφωνία του Μαΐου δεν παρέχει αυτές τις ελευθερίες. Γιατί 

πρέπει; Οι Συντηρητικοί διαπραγματεύθηκαν σε μεγάλο βαθμό 

για την προστασία των συμφερόντων του Δήμου του Λονδίνου. 

Όμως, εντός της συμφωνίας του Μαΐου, μόνο η Συμφωνία Από-

συρσης είναι νομικά καθορισμένη. Η συνοδευτική δήλωση, η οποία 

περιλαμβάνει τη συμμόρφωση με την ενιαία αγορά, πρέπει να 

αποτελέσει αντικείμενο πλήρους διαπραγμάτευσης. Το ερώτημα 

είναι ποιός πρόκειται να το κάνει; Ο κ. Τζόνσον ή ο κ.  Κορμπίν; 

Αν ο κ.  Κορμπίν επιθυμεί να νικήσει, αυτή είναι η πάλη που 

πρέπει να ανοίξει τώρα. Μόνο με ταξική πολιτική μπορεί θα νικήσει 

τον κ. Τζόνσον και κερδίσει τους εργαζομένους και γενικά την ερ-

γατική τάξη. Οι κίνδυνοι της μη προετοιμασίας είναι πολύ σοβαροί 

που συνεπώς πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη για τη σύναψη 

συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση Brexit.

Χρειάζεται 
αποφασιστικότητα 
για το Brexit

Του Χριστόδουλου Στυλιανού

Του Νεοκλή Συλικιώτη 
 
Η ιστορία μας αποδεικνύει πως η άνοδος της 

ακροδεξιάς και του φασισμού είναι άμεσα συνδε-
δεμένη με την ένταση της καπιταλιστικής κρίσης, 
την απογοήτευση από τα αστικά κόμματα, την 

ύπαρξη εξαθλιωμένων εργαζομένων, την περιθωριοποίηση, τη φτω-
χοποίηση των εργαζομένων, και τις εργασιακές συνθήκες που θυμίζουν 
εργασιακό Μεσαίωνα.  

Σήμερα η ιστορία αυτή επαναλαμβάνεται αφού αντιδραστικές και 
φασιστικές οργανώσεις που προωθούνται από ιμπεριαλιστικούς κύ-
κλους σε διάφορα μέρη της ΕΕ. Χρησιμοποιούνται σαν εφεδρεία του 
συστήματος από το μεγάλο κεφάλαιο σε κάθε μεγάλη κρίση του συ-
στήματος. Και ενώ δρουν με εγκληματικό τρόπο, η ρητορεία τους κερ-
δίζει έδαφος στις συνειδήσεις μέρους τη κοινής γνώμης.  

Στο νέο ευρωκοινοβούλιο θα δημιουργηθούν νέοι συσχετισμοί, όπου 
την πολιτική κατεύθυνση του θα την επηρεάσει η ακροδεξιά, όπως 
επίσης και η συνεχιζόμενη διολίσθηση της Δεξιάς στη ξενοφοβική και 
ρατσιστική ρητορική. Οι ακροδεξιοί της Ολλανδίας, της Αυστρίας, ο 
Σαλβίνι της Ιταλίας και η ΛεΠέν της Γαλλίας αποτελούν τη ραχοκοκαλιά 
του ENF (που πλέον θα ονομάζεται «Ταυτότητα και Δημοκρατία) με 
73 βουλευτές. Δύο μόνο λιγότερους από την ομάδα των πρασίνων. Οι 
Πολωνοί συντηρητικοί και οι ακροδεξιοί βγήκαν ενδυναμωμένοι και θα 
αποτελούν πλέον τη ραχοκοκαλιά της ομάδας των Ευρωπαίων Συ-
ντηρητικών και Ρεφορμιστών (ECR) με  52 βουλευτές. Τέλος η ομάδα 
του Φάρατζ (η Ευρώπη της Δημοκρατίας- EFDD) θα ακολουθεί με 43 
βουλευτές. Δεν αποκλείεται λοιπόν η συνεργασία της Δεξιάς με την 
ακροδεξιά σε επίπεδο κοινοβουλίου, όπως εξάλλου ήδη γίνεται σε 
εκλογικές συμμαχίες και κυβερνητικούς συνασπισμούς στην Αυστρία 
την Ουγγαρία, την Ιταλία και αλλού. 

Το πρόσφορο έδαφος για την άνοδο της ακροδεξιάς στην ΕΕ το 
έφεραν τα κοινωνικά προβλήματα, τα οποία προκάλεσαν οι νεοφιλε-
λεύθερες πολιτικές λιτότητας που επιβλήθηκαν στους λαούς ως δήθεν 
απάντηση στην οικονομική κρίση. Αυτές οι πολιτικές οδήγησαν στον 
κίνδυνο της φτώχιας ένα στους τέσσερις νέους και ένα στους πέντε 
συνταξιούχους στην ΕΕ των 28. Οι πολιτικές που δημιουργούν μια 
νέα ομάδα εργαζομένων -τους εργαζόμενους φτωχούς. Οι πολιτικές 
που απορρυθμίζουν την εργασία, που δίνουν το δικαίωμα στις κυβερ-
νήσεις της Αυστρίας να καταργήσουν επίσημα το οκτάωρο και της 

Ουγγαρίας να απαγορεύσουν τις απεργίες. Που διαλύουν το κοινωνικό 
κράτος. Που στραγγαλίζουν τις δημόσιες επενδύσεις προς όφελος 
των ιδιωτικοποιήσεων και της πώλησης του δημόσιου πλούτου στα 
ιδιωτικά συμφέροντα. Οι πολιτικές, τέλος, που καταργούν κάθε έννοια 
ανθρωπιάς και αλληλεγγύης. Όχι μόνο μεταξύ των εργαζομένων, αλλά 
και μεταξύ των εργαζομένων και των προσφύγων ή των μεταναστών 
που ψάχνουν ένα καλύτερο αύριο κατατρεγμένοι από πολέμους, πείνα 
και εξαθλίωση.  

Στην Κύπρο τα αποτελέσματα της δράσης της ακροδεξιάς τα ζήσαμε 
και τα ζούμε μετά το δίδυμο έγκλημα του φασιστικού πραξικοπήματος 
και της τουρκικής εισβολής και κατοχής. Βλέπουμε απομεινάρια της 
ακροδεξιάς να αναδιοργανώνονται σήμερα κάτω από τα ίδια συνθή-
ματα, με πιο τρανό το παράδειγμα του ΕΛΑΜ – του παραρτήματος 
της Χρυσής Αυγής στην Κύπρο. Με επιθέσεις κατά μεταναστών και 
Τουρκοκυπρίων, με εθνικιστική ρητορική και τη νοσταλγία τους για τον 
Γρίβα και την αναβίωση της δράσης την ΕΟΚΑ Β’, συνθέτουν τη θλι-
βερή παρουσία τους στην κυπριακή κοινωνία. Είναι νοσταλγοί του Χί-
τλερ και του ναζισμού. Όπως ανάφερε ο «φύρερ» τους Μιχαλολιάκος 
είναι η «σπορά των ηττημένων του ‘45». Η σταδιακή τους εξάπλωση, 
ειδικότερα στη νεολαία, αλλά και τα τελευταία τους εκλογικά αποτελέ-
σματα στις ευρωεκλογές (8,25%) είναι ανησυχητικά. 

Την ίδια ώρα όμως η κυβερνητική παράταξη του ΔΗΣΥ κάνει ανοί-
γματα προς την ακροδεξιά. Οι εκδηλώσεις τιμής του ολετήρα της Κύ-
πρου Γρίβα, αλλά και η συμπερίληψη στα ψηφοδέλτια τους γόνων 
των πραξικοπηματιών είναι η μια πλευρά του νομίσματος. Η ροπή του 
Προέδρου Αναστασιάδη, των κρατικών οργάνων και του κυβερνώντος 
κόμματος προς το θεσμικό ρατσισμό αποτελεί την άλλη. 

Για να υπάρξει ελπίδα χρειάζεται η συνέχιση της πάλης και της ενερ-
γής συμμετοχής ενάντια στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές λιτότητας. Η 
Αριστερά είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να λειτουργήσει συλλογικά, 
ριζοσπαστικά, διεκδικητικά, υπερασπιζόμενη τα δικαιώματα των ερ-
γαζομένων, και να μετατοπίσει την πολιτική συζήτηση στα πραγματικά 
κοινωνικά προβλήματα. Είναι η μόνη πολιτική δύναμη που έχει τη δυ-
νατότητα να οδηγήσει στη ρήξη με τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές λιτό-
τητας στην ΕΕ και να σταθεί ανάχωμα για να αντιμετωπιστεί αποφα-
σιστικά η ακροδεξιά, ο φασισμός, ο ρατσισμός και η ξενοφοβία.  

 
*μέλος του Πολιτικού Γραφείου Κ.Ε ΑΚΕΛ

Η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη 
και οι υποχρεώσεις της Αριστεράς

αποσπάσματα από την ομιλία στην ομότιτλη συζήτηση στο Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών ΕΔΟΝ 2019
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Ο Γρίβας απεργαζόταν τη δολοφονία του Μακαρίου
45 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ακόμα μια επέτειος του προδοτικού πραξικοπήματος του 1974. 
Σαράντα πέντε χρόνια μετά, δυστυχώς βρισκόμαστε μπροστά σε 

μια προσπάθεια παραχάραξης της ιστορίας και αποπροσανατολισμού 
από τα πραγματικά γεγονότα. 

Ούτε λίγο ούτε πολύ, παρακάμπτοντας στοιχεία που βοούν, επιχει-
ρείται να παρουσιαστεί ο Μακάριος ως γνώστης για το πραξικόπημα 
ενώ κάποια άλλοι φτάνουν στο σημείο, υιοθετώντας τους ανεδαφικούς 
ισχυρισμούς του Ν. Σαμψών, να ισχυρίζονται μάλιστα ότι ο Μακάριος 
είχε σχέση και με την οργάνωση του πραξικοπήματος. 

Και σε αυτή την προσπάθεια αφήνουν στο περιθώριο τους στόχους 
του Γρίβα και της ΕΟΚΑ Β’ που δεν ήταν άλλοι από την ανατροπή και 
δολοφονία του Μακαρίου. 

Στο σημερινό σημείωμα θα παραθέσουμε αναφορές του Σπύρου 
Παπαγεωργίου, του θεωρητικού της ΕΟΚΑ Β’, στενού συνεργάτη του 
Γρίβα και κυβερνητικού εκπροσώπου του πραξικοπήματος του 1974.[1]  

«Ημέραι Νίκης εγγύς»!  
Ο Σπ. Παπαγεωργίου γράφει μεταξύ άλλων ότι: «Για τον Μακάριο 

είχε πια συγκεκριμένα σχέδια εξοντώσεως ο Γρίβας, που τα επεξερ-
γαζόταν με κάθε λεπτομέρεια». 

Σημειώνει ότι το καλοκαίρι του 1973 o Γρίβας είχε πάρει τις αποφά-
σεις του, ή καλύτερα αποφάσισε να υλοποίησει ορισμένες αποφάσεις: 

Εξόντωση του Μακαρίου και πραξικοπηματική κατάληψη της 
εξουσίας. 

Μάλιστα, για να είναι τα πάντα έτοιμα και σίγουρα, η ΕΟΚΑ Β’ διέταξε 
(23.7.1973) την άσκηση «Εξπρές Ένα», που αποσκοπούσε να δοκι-
μάσει τα συστήματα συναγερμού και επικοινωνιών, από επιπέδου αρ-
χηγείου μέχρις επιπέδου ομαδαρχών. 

Σε απόρρητη διαταγή του αρχηγείου της ΕΟΚΑ Β’ τονιζόταν ότι: «Τα 
συμπεράσματα της ασκήσεως θα είναι πολύτιμα. Η Άσκησις πρέπει 
να παραμείνει μυστική». 

Εξ άλλου, εκείνες τις μέρες στις διαταγές της συνωμοτικής οργανώ-
σεως προς τα διάφορα ηγετικά στελέχη της, τονίζονταν επιγραμματικά 
τα έξης: «Μη πτοήσθε. Ημέραι ΝΙΚΗΣ εγγύς». Κι αυτό ήταν γραμμένο 
όχι συμπτωματικά και μεμονωμένα, αλλά επαναλαμβανόταν με ιδιαί-
τερη έμφαση σε αρκετές διαταγές. 

“Ώστε, λοιπόν, η αντίστροφη μέτρηση για ένα πραξικόπημα στην 
Κύπρο είχε αρχίσει συστηματικά πια και προγραμματισμένα. Κι αύτη 
τη φορά μέσα στα ανατρεπτικά σχέδια η τύχη του Κυπρίου Προέδρου 
ήταν αδίστακτα καθορισμένη: Ο Μακάριος πρέπει να εκτελεσθή!» 

Ο Μακάριος επιθεωρεί το σημείο που λίγα λεπτά πριν εκράγηκε 
βόμβα στο οδόστρωμα, έξω από το χωριό Άγιος Σέργιος Αμμοχώ-
στου.  

Σχέδιο ηλεκτρονικής ανατινάξεως  
Ο Σπ. Παπαγεωργίου τονίζει ότι λόγω των μέτρων ασφαλείας που 

λαμβάνονταν από τη φρουρά του Μακαρίου η απευθείας εκτέλεση 
του ήταν δύσκολη. 

Γι’ αυτό, αντί για μια συνήθη δολοφονική απόπειρα, η ΕΟΚΑ Β’ απο-
φάσισε να χρησιμοποιήσει νέες μεθόδους, ακίνδυνες για τους εκτελε-
στές. 

Οι συνωμότες προσανατολίστηκαν στην ανατίναξη του προεδρικού 
αυτοκινήτου με ηλεκτρονικά μηχανήματα. 

Η πυροδότηση θα γινόταν με σύστημα πομπού και δέκτη, ο οποίος 
θα προκαλούσε την έκρηξη ενός ηλεκτρικού πυροκροτητή, που με τη 
σειρά του – ακαριαία όλα αυτά – θα προκαλούσε την έκρηξη σε δεκάδες 
κιβώτια δυναμίτιδας. 

Είναι πια εξακριβωμένο, τονίζει ο Σπ. Παπαγεωργίου, ότι από το 
καλοκαίρι του 1973 μέχρι το φθινόπωρο του ίδιου χρόνου, τρείς ομάδες 
της ΕΟΚΑ Β’ εργάζονταν, χωρίς καμιά επαφή μεταξύ τους, πάνω στα 
σχέδια ηλεκτρονικής ανατινάξεως του Μακαρίου. Και είναι επίσης σί-
γουρο, ότι τις ενέργειες των δύο ομάδων γνώριζε και καθοδηγούσε ο 
ίδιος ο Γρίβας. 

Τα μέλη της μιας ομάδας συνελήφθησαν, αποκάλυψαν τα σχέδια 
τους και παράδωσαν τα υλικά τους στις αρχές ασφαλείας της Κύ-
πρου.  

Προμήθεια υλικού από τη CIA  
Η τρίτη ομάδα που η σύνδεσή της με τον Γρίβα δεν έχει εξακριβωθεί, 

χρησιμοποιούσε στις δοκιμές της, για την ανατίναξη του Μακαρίου, 
απόλυτα σύγχρονο υλικό και υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις να πιστεύεται 

ότι το υλικό αυτό ήταν εκείνο που η CIA είχε στείλει στην Κύπρο το 
1972, αφού προηγουμένως το δοκίμασε στην έρημο Νεγκέβ του Ισ-
ραήλ. 

Τα μηχανήματα αυτά έφτασαν στην Λευκωσία από την άνοιξη του 
1973.  Μετακινήθηκαν για μια περίοδο στη Λεμεσό για να γίνουν προ-
σεκτικές δοκιμές στην περιοχή Φασουρίου και ύστερα μεταφέρθηκαν 
και πάλι στη Λευκωσία. Τελικά δεν χρησιμοποιήθηκαν σε απόπειρα 
δολοφονίας του Μακαρίου, όπως ήταν ή σφοδρή επιθυμία και η προσ-
δοκία των αποστολέων τους. 

Οι λόγοι είναι άγνωστοι. 
Πάντως τα μηχανήματα αυτά ποτέ δεν αποσύρθηκαν από την Κύ-

προ, σύμφωνα με την δημόσια ομολογία ενός πρώην πράκτορα της 
CIA.  

Κατασχεθέντα όπλα της ΕΟΚΑ Β’. 
Το σχέδιο «Φλόγα» του Γρίβα  

Ωστόσο είναι μαρτυρημένο και εξακριβωμένο, ότι το σχέδιο του 
Γρίβα το «δικό» του – μέχρις ενός αδιερεύνητου σημείου – σχέδιο είχε 
αρχικά την ονομασία «Φλόγα». 

Έδωσε προφορικές αλλά και έγγραφες διαταγές και οδηγίες για την 
εκτέλεση του σχεδίου αυτού. Βασικά προβλεπόταν η ανατίναξη του 
προεδρικού αυτοκινήτου κάποιο μεσημέρι καθώς ο Μακάριος θα γύριζε 

από το προεδρικό μέγαρο στην Αρχιεπισκοπή. 
Τρία κλειστά φορτηγά αυτοκίνητα θα ήταν σταματημένα σε μια στενή 

δίοδο, πάνω στο τείχος, από την οποία κατ’ ανάγκη θα περνούσε το 
αυτοκίνητο του Μακαρίου. 

Το προεδρικό αυτοκίνητο θα απείχε μόλις 1 – 2 μέτρα την ώρα της 
πυροδοτήσεως και προβλεπόταν ότι τα τρία αυτοκίνητα που θα μετα-
τρέπονταν σε τεράστιες βόμβες φοβερής ισχύος, καθώς και το εκρη-
κτικό κύμα που θα δημιουργείτο, θα εξαφάνιζαν κυριολεκτικά τον Μα-
κάριο και την συνοδεία του, αλλά θα κατέστρεφε και κτίρια της περιοχής.  

Τελική δοκιμή του φονικού σχεδίου  
Το Σεπτέμβριο του 1973 έγινε η τελική δοκιμή, μετά την οποία υπο-

λογιζόταν ότι το σχέδιο θα εφαρμοζόταν πια οριστικά. Ένα από τα 
μυημένα στο σχέδιο μέλη της ΕΟΚΑ Β’ κλείστηκε στο «πόρτ μπαγκάζ» 
ενός ιδιωτικού αυτοκινήτου έχοντας πλάι του τον δέκτη. Κρατούσε και 
το αυτόματο του «Καλασνίκωφ» καθώς και δύο χειροβομβίδες. 

Και μόνη η προσέγγιση, από τις συνθήκες αυτές, κοντά στην Αρχιε-
πισκοπή, ήταν έργο δύσκολο και επικίνδυνο. 

Το πρωί το αυτοκίνητο με τον άνθρωπο του Γρίβα και τα βασικά σύ-
νεργα της επιχειρήσεως οδηγήθηκε κοντά στο τείχος και αφέθηκε εκεί. 

Έμεινε μέχρι τις 2 μετά το μεσημέρι που γύρισε ο Μακάριος.  
«Όλα εντάξει!»  

Ο παρατηρητής έστειλε το «σήμα» ακριβώς την ώρα που το προ-
εδρικό αυτοκίνητο ήρθε στο πλάι. Και ο δέκτης έπιασε κανονικά το 
«σήμα». 

Όλα καλά, μόνο που ο κρυμμένος στο «πόρτ μπαγκάζ» πάνοπλος 
Γριβικός κόντεψε να σκάση από ασφυξία, αφού σε μικρή απόσταση, 
στην ’Αρχιεπισκοπή βρίσκονταν πανέτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο οι 
πιστοί στον Μακάριο άνδρες της Προεδρικής Φρουράς. 

Όταν τον έβγαλαν μακριά από την Αρχιεπισκοπή, μέσα από τον 
κρυψώνα του μόλις που μπόρεσε να τους πει «ναι το σήμα ήρθε ακρι-
βώς την ώρα που ο Μακάριος ήταν πλάι μου», και έπεσε λιπόθυ-
μος… 

Τον Οκτώβριο του 1973 η ομάδα που ανέλαβε το εγχείρημα και 
έκαμε τις δοκιμές ειδοποίησε τον Γρίβα: «Αρχηγέ όλα έτοιμα. Η “Λάμψις” 
μπορεί να γίνει όποτε θέλετε». 

Ο αρχηγός της ΕΟΚΑ Β’ απάντησε ότι σύντομα θα τους έστελνε 
χρήματα για να αγοράσουν τα τρία παλαιά κλειστά αυτοκίνητα που 
ήταν αναγκαία για την αποθήκευση του υλικού. 

Τελικά, ο Γρίβας ούτε χρήματα έστειλε, ούτε και στο σχέδιο αυτό 
έδωσε συνέχεια. 

Το γιατί είναι ακόμα άγνωστο…  
Ο Ντενκτάς γνώριζε για το πραξικόπημα  

Από ε/κυπριακό απόρρητο έγγραφο πιστοποιείται ότι ο Ραούφ Ντεν-
κτάς γνώριζε για την πραγματοποίηση του πραξικοπήματος. 

Το έγγραφο αυτό, του 1978, αποδεσμεύθηκε μαζί με άλλα από τα 
βρετανικά αρχεία το 2009 και αναφέρεται σε συνάντηση του τότε Ύπα-
του Αρμοστή της Βρετανίας στην Κύπρο, του Τζον Μάρτιν), με τον γε-
νικό διευθυντή του Υπουργείο Εσωτερικών Αντωνάκη Αναστασίου. 

Με σημείωμα του προς το Λονδίνο ο Μάρτιν αναφέρεται σε έγγραφο 
που του έδειξε ο Αναστασίου, ο οποίος χειριζόταν τότε τα απόρρητα 
έγγραφα της Κύπρου, και αποδείκνυε ότι οι Τούρκοι γνώριζαν από το 
1973 ότι η Ελλάδα θα έκανε πραξικόπημα. 

Σύμφωνα με το σημείωμα του Μάρτιν, ο Αναστασίου του έδειξε ένα 
έγγραφο ημερομηνίας 10 Αυγούστου 1973, το οποίο ανέφερε ότι ο 
Ντενκτάς αναμένει από μήνα σε μήνα ανάληψη δράσης από την ΕΛ-
ΔΥΚ (όχι από την Εθνική Φρουρά όπως ανέμενε προηγουμένως) για 
την εξόντωση του Μακαρίου. 

Ο Ντενκτάς ήταν επίσης πεπεισμένος ότι μόλις αυτό θα συνέβαινε, 
η Τουρκία θα εισέβαλλε στην Κύπρο στην περιοχή του Καραβά και 
της Λαπήθου και ανατολικά της Κερύνειας, αλλά οι δυνάμεις της δεν 
θα προχωρούσαν σε άλλες περιοχές. Από τις θέσεις που θα κατελάμ-
βανε η Τουρκία ως εγγυήτρια δύναμη, θα αξίωνε λύση που θα ωφε-
λούσε την τουρκοκυπριακή κοινότητα”.[2] 

Το έγγραφο της 10ης Αυγούστου 1973 όπου αναφέρεται ότι ο Ντεν-
κτάς γνώριζε για το πραξικόπημα.    

[1] Τα στοιχεία έχουν ληφθεί από το βιβλίο του Σπ. Παπαγεωργίου 
«Μακάριος πορεία δια πυρός και σιδήρου».  

[2] Μ http://www.makarios.eu/cgibin/hweb?-A=3225&-V=history

Άνδρες του Εφεδρικού Σώματος ανακαλύπτουν 
κρησφύγετο της ΕΟΚΑ Β’.

Ο Μακάριος επιθεωρεί το σημείο που λίγα λεπτά 
πριν εκράγηκε βόμβα στο οδόστρωμα, έξω 
από το χωριό Άγιος Σέργιος Αμμοχώστου.

Κατασχεθέντα όπλα της ΕΟΚΑ Β’
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Το Σάββατο 6 Ιουλίου 2019 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων 
του Ι.Ν του Αγίου Νικολάου η τελική γιορτή του ομώνυμου σχολείου. Την εκδή-
λωση τίμησαν με την παρουσία τους ο αιδεσιμότατος π. Σταύρος, ο πρόεδρος 
της σχολικής επιτροπής κ. Ηλίας Ντινένης, ο πρόεδρος της εκκλησιαστικής επι-
τροπής κ. Ευάγγελος Βασιλειάδης και πλήθος γονέων, εκπαιδευτικών και φίλων 
του σχολείου μας. 

Αρχικά, η Διευθύντρια του σχολείου κ. Ελευθερία Ξενοφώντος και ο κ. Ηλίας 
Ντινένης απηύθυναν σύντομο, θερμό χαιρετισμό προς όλους τους παρευρι-
σκομένους. Στη συνέχεια, η γιορτή πλούσια σε θεατρικά και μουσικοκινητικά 
δρώμενα ξεκίνησε με τους μαθητές του Νηπιαγωγείου και της Προδημοτικής, οι 
οποίοι εντυπωσίασαν το κοινό με τη συμμετοχή τους στο θεατρικό «Το σπιτάκι 
των ψαριών». Ένα έργο με θέμα τη μόλυνση του περιβάλλοντος και την ανακύ-
κλωση. Ακολούθησε η δραματοποίηση του αγαπημένου παραμυθιού «το Κανόνι 
της Ειρήνης» από τους μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης  που είχε φιλειρηνικά μηνύ-
ματα και απέσπασε θετικά σχόλια από όλους. 

Οι μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων  του σχολείου συμμετείχαν στη μουσι-
κοθεατρική  παράσταση «Ειρήνη και Πλούτος» του Αριστοφάνη που σημείωσε 
τεράστια επιτυχία. Ο αμπελουργός Αθηναίος Τρυγαίος απελπισμένος από τα 

δεινά του Πελοποννησιακού πολέμου μεταξύ Αθήνας και Σπάρτης αποφασίζει 
να ταξιδέψει με τα σκαθάρι του στον Όλυμπο για να συναντήσει το Δια και να 
του παραπονεθεί για τα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα. Μαζί του θα ταξιδέψει κι 
ο Θεός Πλούτος, τον οποίο έχει τυφλώσει ο Δίας για να μην βλέπει πού μοιράζει 
τα πλούτη του. 

Τα κοστούμια των μαθητών, η άψογη σκηνική τους παρουσία, η εξαιρετική 
τους ερμηνεία, οι χορογραφίες τους και η μουσική επένδυση απογείωσαν την 
παράσταση που προκάλεσε άφθονο γέλιο και συνδύασε άψογα το παλιό με το 
νέο σε ένα αποτέλεσμα άξιο απόλαυσης και προσοχής. Οι μαθητές καταχειρο-
κροτήθηκαν από το κοινό  και έτυχαν θερμών συγχαρητηρίων μαζί με τους εκ-
παιδευτικούς του σχολείου. 

Υπεύθυνη για τις  χορογραφίες της παράστασης ήταν η δασκάλα του χορού 
κ. Μαριάννα Κουτσουράδη και υπεύθυνος για τα τραγούδια της  χορωδίας ο 
δάσκαλος της μουσικής, κ. Νεκτάριος Καζίλας. Για την προετοιμασία και την 
οργάνωση της παράστασης ενεργό μέρος έλαβαν οι εκπαιδευτικοί κ. Άννα Τσο-
τσοβιένα, η κ. Ελένη Ιακομπούτση, η κ. Ιωάννα Μπακανδρέα και ο κ. Νεκτάριος 
Καζίλας.

«Έκλεψαν καρδιές» με τις ερμηνείες τους
Η ΕΟΡΤΗ ΛΗΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-19 ΤΟΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ο ΤΑΚΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ ΣΤΟ HELLENIC  
Ο Τάκης Βουγιουκλάκης, ο μικρότερος από 

τους δύο αδελφούς της Αλίκης Βουγιουκλάκη, 
είναι σκηνοθέτης του θεάτρου και 

του κινηματογράφου. Σκηνοθέτησε πάνω από 25 
Ελληνικές κινηματογραφικές ταινίες και πάνω 

από 50 θεατρικά έργα. Αυτή την εβδομάδα, στην 
εκπομπή ‘Με τον Φακό του Hellenic TV’ σας πα-
ρουσιάζουμε μια αποκλειστική συνέντευξη που 
παραχώρησε στο σταθμό μας. Η συνέντευξη δό-
θηκε στη συνεργάτιδα του Hellenic TV Βασούλα 

Χριστοδούλου, στο γραφείο του στην Αθήνα. 
Στην συνέντευξη ο κ. Βουγιουκλάκης μιλά για 
τη ζωή του, την καριέρα του, για τον παλιό και 
σύγχρονο Ελληνικό κινηματογράφο, για την 

αδελφή του την Αλίκη και πολλά άλλα.   
Μην χάσετε την αποκλειστική του συνέντευξη 
το ερχόμενο ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ στις 8μμ.

Σε μια δεύτερη αποκλειστική συνέντευξη του 
Hellenic TV, την οποία έδωσε η Φανούλλα 

Αργυρού στο δημοσιογράφο Θανάση Γκαβό, με 
αφορμή την επανέκδοση του βιβλίου της με 
τίτλο «Διζωνική Vs Δημοκρατία» η Φανούλλα 

εξηγεί με το δικό της φακό τι στην πραγματικό-
τητα είναι η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία 
και εξηγεί τους λόγους για τους οποίους, κατά 
τη δική της γνώμη, δεν είναι ούτε λειτουργική, 

ούτε η κατάλληλη λύση για την Κύπρο.  
Η Φανούλλα Αργυρού, ερευνήτρια δημοσιογρά-
φος, αναλύει τις τελευταίες εξελίξεις στην Κυ-
πριακή ΑΟΖ και τις συνδέει με την διαχρονική 

πολιτική της Τουρκίας στο Κυπριακό. 
Μην χάσετε την πολύ ενδιαφέρουσα 

συνέντευξη την ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ στις 8μμ.
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Καλλιτεχνικά Νέα
με τον Βασίλη Παναγή

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

Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο 
Λονδίνο παρουσίασαν  στο Λονδίνο το μεταμο-
ντέρνο κωμειδύλλιο της σύγχρονης τραγουδο-
ποιού Ευσταθίας,  «Ο Ταραχώδης Βίος της Ριρί-
κας Σβάιτσερ» / The Turbulent Life of Ririka 
Schweitzer.  

Η παράσταση, η οποία ήταν υπό την αιγίδα 
του Ύπατου Αρμοστή κ. Ευριπίδη Ευρυβιάδη,  
ανέβηκε στο The Cockpit Theatre του Λονδίνου 
τη περασμένη Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2019.  

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

Είχαμε την ευκαιρία να απολαύσουμε δύο κα-
ταπληκτικές καλλιτέχνιδες, την γνωστή Ελλη-
νίδα τραγουδίστρια Ευσταθία και την Κύπρια 
ηθοποιό και σοπράνο Έλενα Χατζηαυξέντη, η 
οποία ενσάρκωσε με ένα μοναδικό τρόπο τον 

ρόλο της Ριρίκας Σβάιτσερ, μιας φανταστικής 
ηρωίδας, γεννημένης στα τέλη του 19ου αιώνα. 
Ανάμεσα σε τραγούδια της οπερέτας και του 
μεσοπολέμου (ελληνικά και ξένα) καθώς και σε 
ολοκαίνουργια τραγούδια της Ευσταθίας, ειδικά 
γι’ αυτή την παράσταση, ξεδιπλώνεται η ζωή 
μίας γυναίκας που ξεκινάει το μακρύ της ταξίδι 
για να πραγματοποιήσει το όνειρό της, να γίνει 
μια σπουδαία καλλιτέχνης σε μια εποχή δύ-
σκολη για τις γυναίκες.  

Το τέλος του έργου μας δίνει την απάντηση 
σε όλα τούτα που προαναφέραμε. Η συγγρα-
φέας του έργου μας αποκαλύπτει ότι η ιστορία 
της Ριρίκας , ήταν απλά ένα όνειρο που δυστυ-
χώς παρέμεινε όνειρο. Απλά μαθαίνουμε ότι 
δεν έκανε όλα τούτα τα ταξίδια, αλλά δυστυχώς 
τα ονειρεύτηκε και τα κατέγραψε στο μικρό 
σημειωματάριό της.  

 Η ιστορία της πραγματικά μας συγκίνησε. Τα 
τραγούδια, η μουσική και η ερμηνεία των πρω-
ταγωνιστών ήταν φανταστικά.  

 «Ο ταραχώδης βίος της Ριρίκας Σβάιτσερ» 

είναι ένα έργο αφιερωμένο σε όλους όσοι ονει-
ρεύονται… γιατί «το να κάνεις όνειρα, έστω κι 
αν δεν βγουν ποτέ αληθινά είναι κάτι. Ένα μά-
ταιο μα τόσο χαριτωμένο κάτι». 

Την παράσταση παρακολούθησαν αρκετοί  
παράγοντες, μεταξύ αυτών ο Ύπατος Αρμοστής 
της Κύπρου Ευριπίδης Ευρυβιάδης, ο Γενικός 
Πρόξενος Θεόδωρος Γκότσης, ο Μορφωτικός 
Ακόλουθος της Κυπριακής Πρεσβείας Δρ. Μά-
ριος Ψαράς, ο Αντιπρύτανης του Ανοικτού Πα-
νεπιστημίου Κύπρου καθηγητής Γιάννης Μανω-
λόπουλος, άλλοι παράγοντες, καθώς και 
πλήθος κόσμου. 

Την παράσταση στήριξαν τα παροικιακά μέσα 
μαζικής ενημέρωσης όπως η «Παροικιακή», το 
HELLENIC TV και ο LGR.  

Θάνος Πετρέλης 
«Πάω διακοπές, τα λέμε» 
Ο Θάνος Πετρέλης επιστρέφει δυναμικά και 

ερμηνεύει ίσως το πιο ρυθμικό, κομμάτι του φε-
τινού καλοκαιριού. Σύνθημα του φετινού καλο-
καιριού που έχει την υπογραφή του διδύμου 

των επιτυχιών Χρ. Σιγανού & Valentino! 
«Πάω διακοπές, τα λέμε!».. είναι το μήνυμα 

του Θάνου και το μόνο σίγουρο είναι ότι από 
το πρώτο κιόλας άκουσμά του, θα θέλεις να το 
βάλεις στη διαπασών, να το χορεύεις αλλά και 
να φύγεις για τις καλοκαιρινές σου διακοπές! 

Εμείς εδώ στο Λονδίνο το ακούμε ήδη από 
το αγαπημένο μας LGR.  

Καλή ακρόαση!  
Η Θεατρική ομάδα ΤΑΤ θα παρουσιάσει 

την Κυπριακή ηθογραφία “ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΥ” 
και ζητά συνεργάτες. 

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

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

Αυτά για τώρα, Σας χαιρετώ 
Δικός σας 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ

Ο Ύπατος Αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Ευριπίδης Ευρυβιάδης, τιμής 
ένεκεν, θα είναι ο ομιλητής στο μνημόσυνο τιμής και δόξας, που οργανώνουν  από κοινού 
η ΕΔΕΚ ΗΒ και ο Σύνδεσμος Συγγενών Πεσόντων Αντιστασιακών. 

Στο μνημόσυνο τιμής και δόξας των ηρώων που έπεσαν μαχόμενοι ενάντια στους 
πραξικοπηματίες και τους Τούρκους εισβολείς τον Ιούλιο του 1974, υπερασπιζόμενοι τη 
Δημοκρατία και την Ελευθερία της πατρίδας, που οργανώνει η ΕΔΕΚ μαζί με τους συγ-
γενείς των πεσόντων, την Κυριακή 14 Ιουλίου στις 12.00 στην εκκλησία της Παναγίας 
στο Γούτ Γκρηην, ομιλητής θα είναι ο ύπατος Αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας 
κύριος Ευριπίδης Ευρυβιάδης. 

Ο κ. Ευρυβιάδης ένας αληθνινά ταπεινός Κύπριος, φλογερός πατριώτης, ένας τίμιος 
και άξιος πρεσβευτής της  Κυπριακής Δημοκρατίας στο Λονδίνο και λαμπρός ρήτορας, 
αφυπηρετεί φέτος  το καλοκαίρι από την υπηρεσία και θα έχει την ευκαιρία να απευθύνει 

τις τελευταίες του νουθεσίες προς την Κυπριακή Παροικία και θα εξάρει το πνεύμα της θυσίας και της αγωνιστηκότητας των 
ηρώων. 

Ελάτε όλοι να ακούσουμε τον ομιλητή, να τιμήσουμε τους νεκρούς αγωνιστές μας και να προσευχηθούμε μαζί για τη δια-
κρίβωση της τύχης των αγνοουμένων μας αδελφών. 

Εἰναι καθήκον μας.Το χρωστούμε σ'αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους για εμάς.

ΜΕ ΟΜΙΛΗΤΗ, ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ, ΤΟΝ ΥΠΑΤΟ ΑΡΜΟΣΤΗ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΕΥΡΥΒΙΑΔΗ

Μνημόσυνο τιμής και δόξας στο Wood Green από την ΕΔΕΚ ΗΒ 
και το Σύνδεσμο Συγγενών Πεσόντων Αντιστασιακών

ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΕΦΘΗΚΕ Η ΦΕΤΙΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΧΝΙΩΤΩΝ ΑΓΓΛΙΑΣ

Την Κυριακή 30/6/2019 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η ετήσια θερινή εκδρομή του Συνδέσμου Αχνιωτών 
Αγγλίας στο παραθαλάσσιο θέρετρο του Mavgate (;;;) 

Το λεωφορείο ήταν υπερπλήρες και όλοι πέρασαν μια ευχάριστη, ηλιόλουστη ημέρα δίπλα στη θάλασσα. Ο Σύνδεσμος 
ευχαρίστησε όλους τους Αχνιώτες και φίλους της Άχνας που τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση. 

Επίσης, ευχαριστίες εξέφρασαν και στην Επιτροπή για την άψογη οργάνωση της εκδήλωσης.

θύμησες από την Άχνα στην εκδρομή
ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ

Ο Σύνδεσμος μας τελεί το ετήσιο μνημόσυνο 
ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ και Στρατηγού Φλωράκη 

την Κυριακή 14 Ιουλίου στις 11.30 πμ 
στον Ιερό Ναό των 12 Αποστόλων, 

Kentish Lane, Brookmans Park AL9 6NG.  
Κύριος ομιλητής θα είναι 

ο Ακόλουθος Άμυνας της Κυπριακής 
Υπάτης Αρμοστείας στο Λονδίνο, 

Συνταγματάρχης Ελευθέριος Χατζηστεφάνου.  
Για καταθέσεις στεφάνων και πληροφορίες: 

07723069879  
Ιδιαίτερες προσκλήσεις δεν θα σταλούν.  

 
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, 

Σώτος Πολιτάκης, Πρόεδρος 

Εκδρομή Συνδέσμου 
Ηλικιωμένων 

στον Χρυσοσώτηρο
Ο Κυπριακός Σύνδεσμος «Cypriots 

Elders» «Κύπριοι Ηλικιωμένοι» οργανώ-
νουν εκδρομή στις 4 Αυγούστου στον 
Χρυσοσώτηρο στο Woolwich. 

H εκκίνηση θα είναι από το Χασάπικο 
«ο Ζούρτος» στο Palmers Green N13 στις 
8.30πμ και στις 9.00πμ από τον Αστυνο-
μικό Σταθμό στην Fore Street στο Ed-
monton Ν9. 

Το αγώγειον είναι £15 για όλους μέλη 
και μη μέλη.  

Το ίδιο θα είναι και για τα μέλη του 
πρώην Συνδέσμου Tiverton που βρίσκε-
ται σε διάλυση μετά τον θάνατο του Προ-
έδρου τους μ. Φάνου Χατζημιχαήλ (αιωνία 
του η μνήμη). 

Συνομιλίες για ενοποίηση μεταξύ των 
δυο Συνδέσμων «Cypriot Elders’s και 
«Tiverton» είχαν σχεδιαστεί να αρχίσουν, 
όμως διακόπηκαν εξαιτίας ορισμένων δυ-
σκολιών. Θα αρχίσουν τώρα το συντο-
μώτερον. 

Έτσι η εκδρομή γίνεται με τη συμμετοχή 
και των μελών του πρώην Συνδέσμου 
Tiverton, με τους ίδιους όρους που 
ισχύουν για όλους που συμμετέχουν στην 
εκδρομή. 

Οι οργανωτές προσκαλούν όλα τα μέλη 
του Συνδέσμου Tiverton και τους υποδέ-
χονται με τους καλύτερους τρόπους. 

Για κρατήσεις θέσεων και για πληρο-
φορίες τηλεφωνήστε έγκαιρα και μέχρι τις 
28 Ιουλίου στις κυρίες Κατερίνα 07720 
015 625 και Λεία 020 8804 5973.  

Αντώνης Αντωνιάδης

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 
ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ     

Ο Σύνδεσμός μας 
διοργανώνει την καλοκαιρινή 
του «Σούβλα» την Κυριακή 14 

Ιουλίου 2019 στις 2.30 μμ 
στους χώρους του 

Ραδιομαραθωνίου, (188 Turkey 
Street, Enfield, Middlesex, 

EN1 4RJ) με στόχο την ενί-
σχυση του ταμείου μας.  

Η Επιτροπή προσκαλεί όλα τα 
μέλη και φίλους να παρευρε-
θούν για να περάσουμε όλοι 

μαζί μια ευχάριστη μέρα.   
Τιμή: £10 (με μπύρα ή αναψυ-

κτικό/τσάι και καφέ. 
 

Για πληροφορίες: 
Δήμητρα 07957 373895 

ή Χρυσούλα 020 8886 8251

Με επιτυχία και ο Διαγωνισμός Πιλόττας των Αχνιωτών
Το Σάββατο 6 Ιουλίου 2019 διεξήχθει με μεγάλη 

επιτυχία, ο Διαγωνισμός Πιλόττας που διοργάνωσε 
ο Σύνδεσμος Αχνιωτών Αγγλίας, στο Κυπριακό 
Κοινοτικό Κέντρο που βρίσκεται στο Wood Green. 

Έλαβαν μέρος πλήθος πιλοτταδόρων, Αχνιώτες 
και φίλοι της Άχνας. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο διαγωνι-
σμός διεξήχθη μέσα σε μια φιλική ατμόσφαιρα και 
όλοι έμειναν πλήρως ικανοποιημένοι. 

Νικητές αναδείχθηκαν οι Κυριάκος Γεωργάλλα 
και Πολύκαρπος Στυλιανού Κουλλουράς. 

Δεύτεροι, οι Παναγιώτης Γεωργίου και Θανάσης 
Καραμανλής. 

Στους νικητές απονεμήθηκαν βαρύτιμα κύπελλα.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι κι φέτος, σας προ-
σκαλούμε στη Γιορτή του Πολιούχου Αγίου 
του χωριού μας, του Προφήτη Ηλία, που θα 
γίνει την Κυριακή 22 Ιουλίου 2019, στις 
11πμ στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του 
Βαπτιστή στο Wightman Road (London N8). 
Για το σκλαβωμένο χωριό μας θα μας μιλήσει 
ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Στυλλιωτών Κα-
θηγητής Δρ Ζαννέτος Τοφαλλής 

Οι Στύλλοι βρίσκονται στην καρδιά της Με-
σαορίας, 8 μίλια από την Αμμόχωστο. Γύρω 
από το χωριό, θυμίζει την ένδοξη, μακρό-
χρονη ιστορία της πατρίδας μας. Συνορεύει 
με την πανάρχαια μυκηναϊκή Αλασία 
(Έγκωμη), την ιστορική Σαλαμίνα του Τεύκρου 
και του Ευαγόρα και το Μοναστήρι του Απο-
στόλου Βαρνάβα, του ιδρυτή και προστάτη 
της Εκκλησίας της Κύπρου. Γειτονικά μας χω-
ριά είναι ο Γαϊδουράς, το Πραστειό, η Πυργά, 
η Περιστερωνοπηγή, τα Λιμνιά, ο Άγιος Σέρ-
γιος, η Έγκωμη, η Αχερίτου και η Καλοψίδα – 
που αλίμονο βρίσκονται κι αυτά κάτω από τη 
μπότα της κατοχής. Και που περιμένουν τους 
νόμιμους κατοίκους τους να επιστρέψουν. 

Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι με τις οικογένειες 
και τους φίλους σας. Είναι μια ευκαιρία να 
συναντηθούμε και να θυμηθούμε το χωριό 
μας και τους χωριανούς και συνεχώς να 
αντλούμε πίστη και αποφασιστικότητα ότι σύ-
ντομα θα επιστρέψουμε στο Χωριό μας και 
να λειτουργήσουμε και τον Προφήτη Ηλία 
στους ελεύθερους Στύλλους. 

Θα σας περιμένουμε.  
Με εγκάρδιους χαιρετισμούς, 

Ζαννέτος Τοφαλλής

Γιορτή του Προφήτη Ηλία



George MIchaelides
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Η Βραζιλία πανηγυρίζει το 9ο 

Κόπα Αμέρικα της ιστορίας 

της μετά την επικράτηση επί 

του Περού με 3-1 στον τελικό. 

Τα έκανε όλα ο Ζεσούς με 

ασίστ, γκολ και αποβολή. Το 

τρίτο της "σελεσάο" ο Ρισάρλι-

ζον, μείωσε σε 2-1 ο Πάολο 

Γκερέρο.  

Και χωρίς τον Νεϊμάρ, οι 

Βραζιλιάνοι τα πήγαν εξαιρετικά 

στο Κόπα Αμέρικα, καθώς 

έφτασαν στον τελικό της διορ-

γάνωσης και κατέκτησαν το 

τρόπαιο κόντρα στο Περού 

μέσα στο Μαρακανά με 3-1, 

πανηγυρίζοντας τον 9ο τίτλο 

στο θεσμό και τον πρώτο μετά 

από 12 χρόνια. 

Τελευταία φορά που η "σελε-

σάο" ήταν το αφεντικό στη 

Νότιο Αμερική το ημερολόγιο 

έγραφε 2007. 

Αξίζει να σημειωθεί επίσης 

ότι η παγκόσμια πρωταθλήτρια 

του 2002, όσες φορές έχει φιλο-

ξενήσει το Κόπα Αμέρικα, δη-

λαδή πέντε το έχει κατακτήσει 

κιόλας. Η παράδοση συνεχί-

στηκε και από τους ποδοσφαι-

ριστές του Τίτε. 

Στα της αναμέτρησης, οι 

Βραζιλιάνοι δεν άρχισαν καλά 

στο ματς με το Περού να πιέζει 

στα πρώτα πέντε λεπτά. 

Ωστόσο, χάρη στην ποιότητα 

του Ζεσούς οι γηπεδούχοι 

πήραν κεφάλι στο σκορ. Ο "Πο-

λίτης" με μαγική ενέργεια άδει-

ασε τον αντίπαλο αμυντικό και 

έδωσε έτοιμο γκολ στον Έβερ-

τον που δεν αστόχησε για το  

1-0 στο 15'. 

Στο 44', όμως, οι Περουβια-

νοί χωρίς να δείξουν κάτι σπου-

δαίο ισοφάρισαν σε 1-1 από 

πέναλτι του Πάολο Γκερέρο. Ο 

διαιτητής για να σφυρίξει την 

εσχάτη των ποινών είδε χέρι 

του Τιάγκο Σίλβα (συμβουλεύ-

τηκε και το VAR) σε μία προ-

σπάθεια του έμπειρου αμυντι-

κού να διώξει τη μπάλα από την 

περιοχή του Άλισον. 

Στις καθυστερήσεις του πρώ-

του ημιχρόνου, πάντως, οι παί-

κτες του Τίτε βρήκαν το... 

αντίδοτο και πάλι από τον Ζε-

σούς. Ο MVP του τελικού πά-

τησε στην περιοχή, κι ενώ στο 

Περού περίμεναν πάσα στον 

Φιρμίνο, ο σκόρερ το πήρε 

πάνω του και με ωραίο πλασέ 

έγραψε το 2-1 στο 45+3'. 

Η κυριαρχία της Βραζιλίας 

παραλίγο να διαταραχθεί 

επειδή ο Ζεσούς ήταν απρόσε-

κτος και επιπόλαιος σε μία ενα-

έρια μονομαχία. Ο Βραζιλιάνος 

επιθετικός είχε κάρτα, αλλά στο 

70' έριξε αγκωνιά στον Ζα-

μπράνο και αποβλήθηκε με 

δεύτερη κίτρινη. Το Περού δεν 

εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό 

πλεονέκτημα, δεν έδειξε το 

απαιτούμενο πάθος για να κυ-

νηγήσει την ισοφάριση και την 

έκπληξη. Και επειδή οι παίκτες 

του Γκαρέτσα δεν πήραν το 

ρίσκο, η "σελεσάο" και συγκε-

κριμένα ο Ρισάρλιζον τους τιμώ-

ρησαν. Ο Χιλιανός ρεφ, 

Ρομπέρτο Τομπάρ Βάργκας του 

τελικού σφύριξε πέναλτι υπέρ 

των νικητών και ο σούπερ σταρ 

της Έβερτον διαμόρφωσε το τε-

λικό 3-1 και "σφράγισε" τον 

τίτλο για την ομάδα του. 

ΚΟΠΑ ΑΜΕΡΙΚΑ:

Το σήκωσε η Βραζιλία

Αγγλικά δημοσιεύματα υπο-

στηρίζουν ότι ο ιδιοκτήτης 

της Έβερτον, Φερχάντ Μοσίρι 

έχει δώσει εντολή στους αρμό-

διους το κλαμπ να ψάξουν τις 

λεπτομέρειες μίας ενδεχόμενης 

κίνησης για τον Ντιέγκο Κόστα. 

Αντικρουόμενα ρεπορτάζ 

στην Αγγλία για το φημολογού-

μενο ενδιαφέρον της Έβερτον 

στο πρόσωπο του Ντιέγκο 

Κόστα της Ατλέτικο Μαδρίτης. 

Μερίδα του Τύπου στο Νησί 

υποστηρίζει ότι ο ιδιοκτήτης της 

έτερης ομάδας του Λίβερπουλ 

έχει δώσει εντολή στους κουμα-

νταδόρους επί των μεταγραφι-

κών να σκαλίσουν όλες τις 

λεπτομέρειες, ώστε να κινηθεί 

το κλαμπ για την απόκτηση του 

Βραζιλιάνου στράικερ που δεν 

φαίνεται να χωρά στα πλάνα 

του Ντιέγκο Σιμεόνε. 

Από την άλλη, άλλα Μέσα το-

νίζουν ότι το να κινηθεί η Έβερ-

τον για τον Ντιέγκο Κόστα πάει 

κόντρα στην στρατηγική του 

συλλόγου που δεν συνηθίζει να 

αγοράζει ποδοσφαιριστές από 

30 ετών και πάνω. Επίσης, ο 

30χρονος στράικερ έχει συμβό-

λαιο με τους Μαδριλένους έως 

το 2021 και μόλις πέρυσι το '18 

είχα πληρώσει 66 εκατ. ευρώ 

για να αγοράσουν από την 

Τσέλσι. 

Ο ιδιοκτήτης της Έβερτον 

έδωσε εντολή για Ντιέγκο

Το αντίο του Μάρκου

Ο
 Παγδατής είχε 'φτιάξει' 

τους πρώτους Έλληνες 

'χούλιγκανς' του τένις. 

Πολύ πριν εμφανιστούν οι 

'Τσιτσιπάς Χούλιγκανς', ο Μάρ-

κος Παγδατής είχε αποκτήσει 

το δικό του φαν κλαμπ. Η Μελ-

βούρνη του 2006 θα είναι 

πάντα το προσωπικό μνημείο 

μιας καριέρας που δεν ολοκλη-

ρώθηκε ποτέ. 

Ο Μάρκος Παγδατής απο-

χαιρετώντας το κοινό του τένις 

που τόσο τον λάτρεψε.    

Ολάκερη η υπόσταση του τε-

νίστα και ανδρός Μάρκου Πα-

γδατή περικλείεται στα 

αποχαιρετιστήρια λόγια του 

Ρότζερ Φέντερερ. "Είχε την τα-

χύτητα, την τεχνική, φόρχαντ 

και μπάκχαντ, τα οποία πρό-

κειται πάντα να σε βοηθήσουν 

στην πορεία της καριέρας σου. 

Διέθετε επίσης νοοτροπία νι-

κητή. Εκτός κορτ, ήταν πάντα 

ένα αξιαγάπητο παιδί, πάντα 

τρομερά αστείο, βολικό, καλό 

στην παρέα. Ήταν μεγάλη 

υπόθεση για την πατρίδα του 

που έκανε τόσα πολλά, φτάνο-

ντας να γίνει ένας σούπερ 

σταρ του αθλητισμού". 

Ο ανυπέρβλητος Ελβετός 

δεν επιλέχθηκε τυχαία να μιλή-

σει για τον Κύπριο. Ήταν ο 

αντίπαλος εκείνος που του στέ-

ρησε τον ένα και μοναδικό 

τίτλο που διεκδίκησε ποτέ σ' 

ένα από τα τέσσερα κορυφαία 

τουρνουά του σπορ. Καρμικό. 

Τον Γενάρη του 2006 ο Κύ-

πριος δεν ήταν καν 21. Γεννη-

θείς στις 17 Ιουνίου του 1985 

στο χωριό Παραμύθα, 12 χιλιό-

μετρα από τη Λεμεσό, εμφανί-

στηκε ως unseeded στη 

Μελβούρνη και σαν άλλος as-

sassin (με χαίτη) που ξεπα-

στρεύει, με χειρουργική 

ακρίβεια, καθέναν από τους 

'εχθρούς' του είχε φτάσει ένα 

βήμα από την ενθρόνισή του 

στη θέση του 'βασιλιά'. Αν δεν 

ήταν εκεί ο Φέντερερ -με βεβαι-

ότητα γράφουμε πως- θα είχε 

καθίσει αναπαυτικά στη θέση. 

Όλο εκείνο το διβδόμαδο, 

από τις 16 ως τις 29 Ιανουα-

ρίου, ήταν αφενός το αποκορύ-

φωμα μιας σταδιοδρομίας που 

βρισκόταν στο πρώτο στάδιό 

της αφετέρου η αφορμή και η 

αφετηρία ενασχόλησης του 

Έλληνα 'οπαδού' με το τένις. Η 

περήφανη ομογένεια ήταν πα-

ρούσα σ' όλα τα παιχνίδια του 

Μάρκου, ζητωκραυγάζοντας 

και αποθεώνοντας ένα παιδί 

που δεν είχε απλά ελληνικές 

ρίζες, όπως ο Σάμπρας και ο 

Φιλιππούσης, αλλά προερχό-

ταν από τον 'γαλανόλευκο' πυ-

ρήνα. 
Όσο 'κατάπινε' τους γύρους, 

αποκλείοντας διαδοχικά τον 
Αμερικάνο Γκίμελστομπ (7-6, 
7-5, 7-6), τον Τσέχο Στέπανεκ 
(6-4, 6-3, 3-6, 0-6, 7-5) και τον 
Γερμανό Γκρεμενλμάιρ (6-2, 6-
1, 6-2), τόσο οι εγκαταστάσεις 
πλημμύριζαν ελληνικής κατα-
γωγής θεατές, προσελκύοντας 
παράλληλα τηλεοπτικό ενδια-
φέρον. Ήταν η πρώτη φορά 
που το παγκόσμιο τένις συνα-
ντούσε μια τόσο ενεργή κερ-
κίδα, μια κερκίδα που δεν 
περιοριζόταν σε χειροκροτή-
ματα, αλλά σκάρωνε συνθή-
ματα, κάποιες φορές πέρα από 
τα όρια του 'savoir vivre'. Πολύ 
πριν εμφανιστούν οι 'Τσιτσιπάς 
Χούλιγκανς', χάρη στα επιτεύ-
γματα του Στέφανου. 

Στην σκληρή επιφάνεια των 
αυστραλιανών κορτ ο Παγδα-
τής δεν έπαψε να 'τρώει' τα 
πόδια του και να λιώνει τις 
σόλες των παπουτσιών του κα-
λύπτοντας ταχύτητα τα μέτρα 
από τη μια γωνιά στην άλλη. 
Να τρέχει για κάθε μπάλα, να 
πασχίζει για κάθε πόντο, να 
ιδρώνει προλαβαίνοντας ν' 
ανέβει αυτός πρώτος στο φιλέ 
για να τελειώσει την κάθε 
φάση. 

Ήταν σε τόσο καλή κατά-

σταση, σωματική και πνευμα-

τική, που αντί να τρομάζει ο 

ίδιος, τρόμαζε τους ανώτερους 

αντιπάλους του. Είχε προετοι-

μαστεί όλο το προηγούμενο 

διάστημα για την υπέρβαση. 

Στη φάση των 16, εκεί που είχε 

αποκλειστεί 1 χρόνο πριν, 

βρήκε απέναντί του τον Άντι 

Ρόντικ. Ο Αμερικάνος ήταν 

τότε το Νο2 του ταμπλό. Τον 

λύγισε με 3-1, παρά το 6-1 στο 

δεύτερο σετ και το προσωρινό 

1-1. 

Ήρθε κατόπιν η σειρά του 

Κροάτη Ιβάν Λιούμπιτσιτς ( 7). 

Ο Παγδατής κατέκτησε τα 

πρώτα δύο σετ, ισοφαρίστηκε, 

αλλά με το 6-3 στο πέμπτο σετ 

έκλεισε ραντεβού με τον Ντα-

βίντ Ναλμπαντιάν. Ο Αργεντι-

νός ήταν στην ελίτ τότε. Τον 

στρίμωξε στη γωνιά μ' ένα γρή-

γορο 2-0 (6-3, 7-5) και στο 

τρίτο προηγήθηκε στα γκέιμς. 

Μάταια πίστεψε όμως ότι ο Πα-

γδατής θα εγκαταλείψει. Ο 

Μάρκος ανέτρεψε το τρίτο σετ, 

μείωσε, ισοφάρισε 2-2 στα σετ 

και με δικό του το μομέντουμ 

επιβλήθηκε 6-4 στο πέμπτο. 

"Είναι ένα όμορφο όνειρο. 

Πρέπει να ξυπνήσω, μα δεν 

θέλω", δήλωνε μετά την πρό-

κρισή του. Η υπέρβαση είχε 

ολοκληρωθεί. 

Αναπόφευκτα ήταν εξαντλη-

μένος για να κοντράρει μέχρι 

τέλους τον Ρότζερ Φέντερερ 

στον τελικό. Τον αιφνιδίασε τον 

κορυφαίο τενίστα του κόσμου 

με το 7-5 στο πρώτο σετ και 

διεκδίκησε με διαδοχικές ακρό-

τητες το δεύτερο χάνοντάς το 

εν τέλει με το ίδιο σκορ. Το 

κορμί του μετά αποδομήθηκε 

και παρέλυσε. Είχε κάμποσες 

ενοχλήσεις στα πόδια, δεν είχε 

την απαιτούμενη ενέργεια ν' 

ακολουθήσει και παραδόθηκε 

στη συνέχεια με 6-0, 6-2. 

Μέχρι τη 16η Ιανουαρίου, 

την ημέρα έναρξης του τουρ-

νουά, ελάχιστοι γνώριζαν την 

ύπαρξη του Μάρκου Παγδατή, 

κυρίως οι μύστες του τένις. Ως 

το φινάλε είχε μετατραπεί σ' 

έναν λαϊκό ήρωα. Στην Κύπρο 

πανηγύριζαν στους δρόμους, 

στην Παραμύθα έστηναν γιορ-

τές, στην Ελλάδα διάβαζαν με 

μανία για τα κατορθώματά του. 

Ήταν πρώτο θέμα παντού, 

ήταν ο Μάρκος όλων. 

Η πορεία του έκτοτε δεν 

ήταν ανάλογη της εκκωφαντι-

κής εκκίνησής του. Οι τραυμα-

τισμοί του πολλοί και καίριοι, 

δεν του επέτρεψαν να κρατηθεί 

στη φόρμα που όφειλε όταν έρ-

χονταν τα μεγάλα ραντεβού. 

Την ίδια χρονιά έφτασε στα 

ημιτελικά του Γουίμπλεντον, 

σταδιακά άρχισε να χάνεται 

από το προσκήνιο. 

Στο εφετινό ραντεβού του 

Λονδίνου είπε το 'αντίο', χάνο-

ντας 3-0 σετ από τον Ιταλό 

Μπερετίνι. "Κλαίω, μα είμαι ευ-

τυχής. Για το μόνο που λυπά-

μαι είναι το τελευταίο κομμάτι: 

ο κόσμος και τα συναισθήματα 

που πάντα μου χάριζαν". Του-

λάχιστον ο κύκλος του στο 

τένις έκλεισε όπως ήθελε, με 

την περήφανη συμμετοχή του 

σ' ένα major και ένα χαμόγελο 

στα χείλη. Ασχέτως αν γραμμή 

της καριέρας του ήταν καμπυ-

λωτή. Ανοικτός παραμένει μο-

νάχα αυτός του οικογενειάρχη, 

του πατέρα, καθώς περιμένει 

το τρίτο παιδί του από την Κρο-

άτισσα Καρολίνα Σπρεμ. 

• Πηγή: Contra.gr

Πολύ κοντά στην τρίτη φετινή 

της μεταγραφή και στον 

Ντάνι Θεμπάγιος φαίνεται πως 

βρίσκεται η Τότεναμ, με τον παί-

κτη της Ρεάλ Μαδρίτης να δεί-

χνει με το...ενάμιση «πόδι» 

στην ομάδα του Λονδίνου.     

Σύμφωνα με την «AS», η φι-

ναλίστ του φετινού Τσάμπιονς 

Λιγκ βρίσκεται σε από-

σταση...«αναπνοής» από την 

απόκτηση του Ντάνι Θεμπάγιος 

απ'την Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Ισπα-

νός κεντρικός μέσος, ο οποίος 

ζήτησε ο ίδιος να απομακρυνθεί 

από την ομάδα του Ζινεντίν Ζι-

ντάλ λόγω περιορισμένου χρό-

νου συμμετοχής, αποτελεί 

προσωπική επιλογή του Μαου-

ρίσιο Ποτσετίνο, ο οποίος θέλει 

τον παίκτη για να ενισχύσει την 

μεσαία γραμμή της Τότεναμ.  

Εάν πραγματοποιηθεί εν 

τέλει η μετακίνηση του Ντάνι 

Θεμπάγιος, τα «σπιρούνια» θα 

έχουν προχωρήσει στην τρίτη 

φετινή τους προσθήκη ύστερα 

από τους Τανγκουί Εντομπελέ 

και Τζακ Κλαρκ. 

Πολύ κοντά σε Θεμπάγιος 

η Τότεναμ 
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ 

Στα δικαστήρια με έναν καλ-

λιτέχνη που έχει αποφασί-

σει να πουλάει μπλούζες με το 

όνομα του «Greek Freak» βρί-

σκεται ο Γιάννης Αντετοκούν-

μπο. 

Ο διεθνής φόργουορντ θέλει 

να υπερασπιστεί την εκμετάλ-

λευση του ονόματός του, από 

οποιονδήποτε πάει να το κάνει 

χωρίς άδεια. Στα πλαίσια αυτά 

εντάσσεται και η κίνησή του 

αυτή, σύμφωνα με την ιστοσε-

λίδα tmz. 

Ένας καλλιτέχνης με βάση 

του την Πενσιλβάνια πουλάει 

στην ιστοσελίδα του ρούχα 

εμπνευσμένα από τους παίκτες 

του ΝΒΑ, με τον Γιάννη να μην 

αποτελεί εξαίρεση. Και πώς θα 

μπορούσε να γίνει διαφορετικά, 

με τον MVP της κορυφαίας 

μπασκετικής Λίγκας του πλα-

νήτη. 

Σύμφωνα με τη μήνυση που 

κατατέθηκε στο ομοσπονδιακό 

δικαστήριο του Μανχάταν, ο 

καλλιτέχνης αυτός έχει ως 

στόχο «να μπερδεύει και να 

οδηγεί τους καταναλωτές να πι-

στεύουν ότι αγοράζουν προ-

ϊόντα που σχετίζονται ή έχουν 

την άδεια του Γιάννη Αντετο-

κούνμπο». 

Εκείνος δεν ανταποκρίθηκε 

στο αίτημα που του στάλθηκε 

στις 3 Μαΐου και με το οποίου 

του ζητούταν να σταματήσει να 

πουλάει τα προϊόντα και έτσι ο 

παίκτης των Μιλγουόκι Μπακς 

του ζητά αποζημίωση ύψους 2 

εκατομμυρίων δολαρίων, πιο 

πολύ για να προστατεύσει το 

όνομά του, παρά για να καρπω-

θεί αυτό το ποσό αυτό. 

Αυτή δεν είναι, φυσικά, η μο-

ναδική παρόμοια υπόθεση στις 

ΗΠΑ. Άλλωστε, το δικηγορικό 

γραφείο που εκπροσωπεί τον 

αστέρα των «ελαφιών» έχει 

ασχοληθεί και με άλλες ανάλο-

γες υποθέσεις με ανθρώπους 

που προσπαθούν να βγάλουν 

χρήματα με την εκμετάλλευση 

του προσωνυμίου «Greek 

Freak». 

Μήνυση για το «Greek Freak»
Ο άσος των Μπακς ζητά από έναν καλλιτέχνη 2 εκατ. ευρώ

«Ο Καταραμένος»
Ο καταραμένος τερματοφύ-

λακας που έζησε την από-

λυτη ταπείνωση από ένα 

ολόκληρο έθνος και πέθανε 

μόνος και ξεχασμένος 

Στην ποδοσφαιρική ιστορία 

της Βραζιλίας έχουν χαράξει το 

όνομα τους με χρυσά γράμματα 

δεκάδες ποδοσφαιριστές. 

Υπάρχει και ένας, όμως, το 

όνομα του οποίου θεωρήθηκε 

καταραμένο...  

Η αγάπη των Βραζιλιάνων 

για την μπάλα, για το ποδό-

σφαιρο, είναι γνωστή. Δεν είναι 

οι μόνοι, φυσικά, που λα-

τρεύουν τον βασιλιά των σπορ, 

είναι όμως αυτοί που μπορούν 

να φτάσουν στα άκρα για ένα 

ποδοσφαιρικό αποτέλεσμα. Δεν 

είναι υπόθεση ή εκτίμηση, είναι 

γεγονός. Και αποτελεί μία από 

τις πιο μαύρες στιγμές στην 

ιστορία του ποδοσφαίρου της 

χώρας, χειρότερη κι από την 

απώλεια ενός τίτλου. Ακόμη κι 

αν μιλάμε για το Παγκόσμιο Κύ-

πελλο. Ακόμη κι αν μιλάμε για 

το Μουντιάλ που διοργανώνει η 

Βραζιλία... 

Το καλοκαίρι του 1950 η σε-

λεσάο ήταν το φαβορί για να 

κατακτήσει το τρόπαιο αφού φι-

λοξενούσε τη διοργάνωση. Οι 

καριόκας είχαν τα αστέρια τους, 

όπως οι Αντεμίρ, Μπαλτάζαρ, 

Ζιζίνιο, Ζαΐρ, και είχαν στο 

τέρμα τον Μοαζίρ Μπαρμπόσα 

Νασιμέντο, με τον οποίο είχαν 

κατακτήσει το Κόπα Αμέρικα 

δύο χρόνια πριν. Βασικός τερ-

ματοφύλακας της Βάσκο, η 

οποία κυριαρχούσε εκείνη την 

εποχή, ο Μπαρμπόσα αποτε-

λούσε εγγύηση για την εστία 

της Βραζιλίας αλλά δεν μπο-

ρούσε να φανταστεί, όπως και 

κανείς άλλος, πώς θα τελείωνε 

εκείνη η διοργάνωση και πώς 

θα συνεχιζόταν η ζωή του... 

Το περιβόητο «Μαρακανάζο» 

Τα γκολ των Αλσίδες Τζίτζια 

και Χουάν Αλμπέρτο Σκιαφίνο 

(από ασίστ του Αλσίδες) έγρα-

ψαν το 2-1 για την Ουρουγουάη 

και βύθισαν στο πένθος τους 

Βραζιλιάνους, οι οποίοι έμειναν 

να το θυμούνται για πάντα ως 

το περιβόητο «Μαρακανάζο»... 

«Τη στιγμή που κατάλαβα ότι η 

μπάλα βρισκόταν στην εστία, 

μία παγερή αίσθηση παρέλυσε 

όλο το κορμί μου. Ηταν εκείνα 

τα δευτερόλεπτα που ένιωσα 

μία απερίγραπτα τρομακτική αί-

σθηση πως 200.000 ζευγάρια 

μάτια στο γήπεδο είχαν στραφεί 

σε μένα και με ήθελαν νεκρό», 

ήταν τα λόγια με τα οποία ο 

Μπαρμπόσα περιέγραψε το 

πώς είχε νιώσει όταν η μπάλα 

κατέληξε για δεύτερη φορά στα 

δίχτυα του. 

Ηταν η στιγμή, το γκολ, που 

δεν θα έκρινε απλά έναν τελικό 

Μουντιάλ, αλλά και το πώς θα 

ζούσε από εκείνη την ημέρα και 

ως την τελευταία της ζωής του, 

ο άνθρωπος που επιλέχθηκε 

από την μοίρα για να κάτσει 

κάτω από τα δοκάρια της σελε-

σάο σε εκείνο το ματς. Ο Μπαρ-

μπόσα κατηγορήθηκε για το 

δεύτερο γκολ της Ουρου-

γουάης, χρεώθηκε την απώλεια 

του τροπαίου αλλά και τις... αυ-

τοκτονίες που κάποιοι υποστη-

ρίζουν πως υπήρξαν λόγω της 

ήττας, με τους πάντες να του 

γυρίζουν την πλάτη. Συμπερι-

λαμβανομένων και των δικών 

του ανθρώπων. «Σχεδόν όλοι οι 

φίλοι μου, ακόμα και από την οι-

κογένειά μου, με κατηγόρησαν. 

Ολη η χώρα με κατηγόρησε ότι 

εγώ έφταιγα», είχε πει δεκαετίες 

μετά και ενώ το 1994 είχε ζήσει 

την απόλυτη ταπείνωση. 

Η επιθυμία του να επισκεφθεί 

την αποστολή της εθνικής ομά-

δας που προετοιμαζόταν για το 

Μουντιάλ των ΗΠΑ δεν έγινε 

πραγματικότητα, αφού ο τότε 

ομοσπονδιακός τεχνικός, Κάρ-

λος Αλμπέρτο Παρέιρα, θεώ-

ρησε ότι ήταν καταραμένος και 

θα έφερνε γρουσουζιά. Από-

φαση με την οποία δεν εναντιώ-

θηκε κανείς στη χώρα, για να 

αποδειχθεί έτσι ότι 44 χρόνια 

έπειτα από εκείνο τον τελικό, ο 

Μοαζίρ Μπαρμπόσα Νασιμέντο 

παρέμενε για τους Βραζιλιά-

νους καταδικασμένος στη συ-

νείδηση τους. 

«Η ανώτερη ποινή για αν-

θρωποκτονία στη Βραζιλία είναι 

30 χρόνια. Εμένα με τιμωρούν 

ακόμη, 50 χρόνια μετά, για ένα 

έγκλημα που δεν έκανα ποτέ», 

είχε πει πριν φύγει από τη ζωή 

στις 7 Απριλίου 2000... Ξεχα-

σμένος από όλους, καταραμέ-

νος από τους συμπατριώτες 

του, λυτρωμένος από το τέλος... 

• Πηγή Νewsbeast.gr

Ο Ζιντάν… διώχνει 
τον γιο του 

από τη Ρεάλ
Ο Λούκα Ζιντάν θα αγωνίζεται με 

τη μορφή δανεισμού στη Ρα-
σίνγκ Σανταντέρ την επόμενη 
σεζόν . 

Ο Κέιλορ Νάβας φαίνεται πως 
θα παραμείνει στο ρόστερ της 
Ρεάλ την επόμενη σεζόν, κι αυτό, 
σε συνδυασμό με την παρουσία 
του Τιμπό Κουρτουά, δεν αφήνει 
χώρο στον Λούκα Ζιντάν.  

Ο Ζινεντίν Ζιντάν άναψε το πρά-
σινο φως για την παραχώρηση του 
γιου του και η Ρεάλ έφτασε σε συμ-
φωνία με τη Σανταντέρ, η οποία 
πέτυχε την άνοδο και από την επό-
μενη σεζόν θα αγωνίζεται στη Se-
gunda Division. Το deal αφορά 
δανεισμό του Λούκα Ζιντάν για τη 
σεζόν 2019-2020.

Οι ΗΠΑ κέρδισαν με 2-0 την 

Ολλανδία στον μεγάλο τε-

λικό και οι παίκτριες του Έλις 

κατέκτησαν το Παγκόσμιο Κύ-

πελλο για δεύτερη συνεχόμενη 

διοργάνωση. 

Οι ΗΠΑ κράτησαν τα ηνία και 

κατέκτησαν το δεύτερο συνεχό-

μενο Παγκόσμιο Κύπελλο στις 

γυναίκες. Η διοργάνωση ολο-

κληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία 

στα γήπεδα της Γαλλίας, με τις 

ΗΠΑ να κερδίζουν με 2–0 την 

Ολλανδία στην Λυών. 

Η Ραπίνο με πέναλτι άνοιξε 

το σκορ στο 61’, πριν η Λαβέλ 

τελειώσει τα πάντα, κάνοντας 

το τελικό 2-0 στο 69’. Αυτή ήταν 

η τέταρτη κατάκτηση για τις 

ΗΠΑ, που βρίσκονται στην κο-

ρυφή της σχετικής λίστας, και ο 

τρίτος συνεχόμενος τελικός 

(είχε ηττηθεί το 2011 από την 

Ιαπωνία). 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Πρωταθλήτριες κόσμου 

οι Αμερικανίδες 

Κέρδισαν 2-0 την Ολλανδία

Νέος τεχνικός 

διευθυντής της 

 Άρσεναλ ο Εντού 

Την πρόσληψη του παλιού 
της παίκτη, Εντού Γκασπάρ, 
σε ρόλο τεχνικού διευθυντή 
ανακοίνωσε η Άρσεναλ, με 
τον Βραζιλιάνο να μην χάνει 
καθόλου χρόνο και να πιάνει 
αμέσως...δουλειά.  

Τον ρόλο του τεχνικού δι-
ευθυντή της ομάδας έδωσε 
σε έναν παλιό της...«γνώ-
ριμο» η Άρσεναλ, η οποία 
ανακοίνωσε την πρόσληψη 
του Εντού Γκασπάρ. 

Με Γουάιλντερ για την 
εδραίωση στην Πρέμιερ Λιγκ 
η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ 

Ο Βραζιλιάνος πρώην 
παίκτης των «κανονιέρη-
δων», ο οποίος αποτέλεσε 
και μέλος της ομάδας των 
«Invincibles», πλέον έχει νέο 
ρόλο στην ομάδα του Λονδί-
νου αναλαμβάνοντας τα 
«ηνία» για τον νέο σχεδια-
σμό της. 
Ωστόσο, ο 41χρόνος πλέον 
Εντού με το...«καλησπέρα» 
θα ξεκινήσει αμέσως δου-
λειά, εφόσον θα ταξιδέψει 
και εκείνος μαζί με την 
ομάδα την Πέμπτη για το 
tour προετοιμασίας στην 
Αμερική.

Απέρριψε ομάδες 

της Πρέμιερ Λιγκ   

Την περίπτωση του Νικολό Ζα-

νιόλο φαίνεται πως 

εξετάζει έντονα η Τό-

τεναμ, με τον παίκτη 

να αποτελεί προσω-

πική επιλογή του Μα-

ουρίσιο Ποτσετίνο.  

Αν και έχει πραγματο-

ποιήσει ήδη δύο μετα-

γραφές, η Τότεναμ 

φαίνεται πως έχει 

πάρει...«φόρα» στο 

φετινό μεταγραφικό παζάρι έχο-

ντας στο «στόχαστρο» τον μέσο 

της Ρόμα, Νικολό Ζα-

νιόλο.   

Τα «σπιρούνια», 

σύμφωνα με την 

«Mirror», φαίνεται 

πως εξετάζουν 

έντονα την περί-

πτωση του 20χρονου 

Ιταλού μέσου, ο 

οποίος αποτελεί προ-

σωπική επιλογή του 

Μαουρίσιο Ποτσετίνο.

«Ματιές» σε Ζανιόλο η Τότεναμ

Έντονο υπήρξε το ενδιαφέ-

ρον αγγλικών συλλόγων για την 

περίπτωση του Τζιανλουίτζι 

Μπουφόν σύμφωνα με τα λεγό-

μενα του ατζέντη του.  

Ο 41χρονος Ιταλός τερματο-

φύλακας ανακοινώθηκε σήμερα 

από τη Γιουβέντους, επιστρέ-

φοντας στο Τορίνο μετά από το 

μονοετές «διάλλειμα» στο Πα-

ρίσι για χάρη της Παρί.  

Σύμφωνα ωστόσο με τις δη-

λώσεις του Σιλβάνο Μαρτίνα 

στην «Daily Mail», η πρόταση 

της «Γηραιάς Κυρίας» δεν ήταν 

η μοναδική που είχε στα χέρια 

του ο έμπειρος πορτιέρο. 

«Είχε στα χέρια του πολλές 

προτάσεις, ειδικά από συλλό-

γους της Πρέμιερ Λιγκ. Δεν το 

θεωρώ ηθικό να κατονομάσω 

τους ενδιαφερόμενους αλλά νο-

μίζω καταλαβαίνετε. Ο Μπου-

φόν αποφάσιζε πάντα με βάση 

το συναίσθημα και όχι το πορ-

τοφόλι του» τα λόγια του. 



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. 07720 015 625 / 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 - 3.00μμ για καφέ ή τσάι, ασκήσεις και Bingo. Τηλ. 

07720 015 625 / 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. 

ΙΟΥΛΙΟΣ 

14 Ιουλίου (Κυριακή) 

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

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

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

λωση συνδιοργανώνεται με την Επιτροπή Συγγενών Πεσόντων. 

• Ο Ελληνικός-Κυπριακός Σύνδεσμος Εφέδρων Καταδρομέων τελεί το 

ετήσιο μνημόσυνο καταδρομέων και στρατηγού Φλωράκη και συντρό-

φων του, στην εκκλησία των 12 Αποστόλων, Kentish Lane, Brookmans 

Park, Hatfield, Herts, AL9 6NG. Τηλ. για στεφάνια 07723 069 872.    

15 Ιουλίου (Δευτέρα) 

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

μαύρη επέτειο του πραξικοπήματος και της τούρκικης εισβολής, 

στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, Earlham Grove, Wood Green, 

London N22 5HJ. Όλοι ευπρόσδεκτοι. 

• Η Εθνική Ομοσπονδία οργανώνει αποχαιρετιστήριο δείπνο στον 

Ύπατο Αρμοστή, στην Κυπριακή Αδελφότητα, Britannia Road, Lon-

don N12 9RU στις 8 μμ. Είσοδος £30. Είναι υπό την αιγίδα του 

Νίκου Χριστοδουλίδη, υπουργού Εξωτερικών. Τηλ. 020 8445 9999. 

16 Ιουλίου (Τρίτη) 

• Καλείται η αντικατοχική συγκέντρωση από την Κυπριακή Εθνική 

Ομοσπονδία, σε αίθουσα της Βουλής στις 16.07.19. Καλούνται όλοι 

οι ομογενείς όπως παραστούν στις 7.30μμ. Ομιλητής ο κυβερνητι-

κός εκπρόσωπος Πρόδρομος Προδρόμου. Τηλ. 020 8445 9999. 

17 Ιουλίου (Τετάρτη) 

• Η ΕΚΑ οργανώνει εκδήλωση καταδίκης του πραξικοπήματος και της 

Τουρκικής εισβολής στο Κοινοτικό Κέντρο, Wood Green N22 5HJ, στις 

7.30μμ. Ομιλητής ο Ν. Σιλικιώτης, της Κ.Ε. ΑΚΕΛ και με πλούσιο καλ-

λιτεχνικό με την χορωδία της  ΕΚΑ. Ακολουθεί δεξίωση. 

21 Ιουλίου (Κυριακή) 

• Το ΑΚΕΛ Βρετανίας οργανώνει πολιτικό μνημόσυνο καταδίκης του 

πραξικοπήματος και της Τουρκικής εισβολής, στις 11.30πμ στην εκκλη-

σία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, London N8 0LY. 

Όλοι ευπρόσδεκτοι. 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 

3 Αυγούστου (Σάββατο) 

• Η Ετήσια Γ.Σ. Αλκυονίδων Η.Β. στην 145 Westdene Crescent, 

Reading RG4 7HD στις 2.00μμ. Θέματα: Έγκριση πρακτικών προ-

ηγούμενης Γ.Σ, έκθεση Οργανωτικής δράσης, έκθεση Οικονομι-

κών, εκλογή νέου Δ.Σ. και άλλα. Τηλ. 01189 472 405. 

4 Αυγούστου (Κυριακή) 

• Η Κυπριακή κοινότητα του Folkestone προσκαλεί τους ομογενείς 

στη Γιορτή και πανήγυρη της Αγίας Φωτεινής της Κυπρίας στις 4/4/19. 

Η λειτουργία θα αρχίσει στις 11πμ. Για περισσότερες πληροφορίες και 

τηλέφωνα λεωφορείων τηλ. 07950 244 211/07836 218 167. 

• Ο Σύνδεσμος Cypriot Elders οργανώνει εκδρομή στον Χρυσοσώτηρα 

στο Woolwich. Εκκίνηση από τον Ζούρτον, Palmers Green Ν13 στις 

8.30πμ και στις 9.00πμ από τον αστυνομικό σταθμό, Fore Street N9. Αγώ-

γειον £15.00. Για κρατήσεις τηλ. 07720 015 625 και Λεία 020 8804 5973. 

27 Αυγούστου (Τρίτη) 

• Το Παγκόσμιο Συνέδριο Αποδήμων Κυπρίων (ΠΟΜΑΚ, ΠΣΕΚΑ, 

ΝΕΠΟΜΑΚ) στη Λευκωσία, όλες οι παροικιακές Οργανώσεις μέλη 

των πιο πάνω, να στείλουν τους αντιπροσώπους των, πληρωμένων 

των δικαιωμάτων τους. Τηλ. 020 8445 9999.

Antonis Antoniades
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Η καλύτερη παρέα
Της Eύας Λυσάνδρου (Άγιος Ανδρόνικος)

Σηκώνομαι που το πρωί και νιώθω τόσο ωραία 

βάζω το ραδιόφωνο, την πιο όμορφη παρέα. 

Μέρα νύχτα σας θυμάμαι δίχας σας δεν ημπορώ, 

στο μυαλό μου είσθε όλοι, ένα άστρο λαμπερό. 

Η πιο όμορφη παρέα μας είναι το LGR μας, 

όλους σάς αγαπούμε και ποτέ δεν σας ξεχνούμε. 

Διώχνετε κάθε καημό μας, δυναμώνει το μυαλό μας, 

χίλια ευχαριστώ κι αν πούμε πάντα εν να σας τιμούμεν. 

Όλοι σας το αξίζετε και ο Θεός μαζί σας, 

χίλια χρόνια να ζήσετε και η Παναγιά μαζί σας. 

Είσθε δώρο στη ζωή μας και ένας πολίτιμος θησαυρός, 

πάντα ο Θεός να σας φυλάει από κάθε τι το πονηρό. 

Αγαπημένε μας σταθμέ, της ζωής μας το στολίδι 

χαίρομαι τόσον πολύ, στους κάμπους σαν ένα λουλούδι. 

Αυτό το ποίημα LGR θα σας το αφιερώσω 

και μαζί σας θα τραγουδίσω και όλους σας θα χαιρετήσω. 

Σας αγαπούμε LGR γιατί είσθε η μόνη μας συντροφιά. 

Σας ευχαριστώ πολύ.

Της τιμωρίας σκεφτικό, θέλω να εννοήσω, 

κόσμο που ήλθα κι έζησα, ποινή που κληρονόμησα, 

πότε θα την ξοφλήσω! 

Ακούω για εγκλήματα, τους ένοχους δικάζουν, 

άλλους τους κλείνουν φυλακή, κρεμμάλλα ή ηλεκτρική, 

ισόβια τους βάζουν! 

Όλα αυτά αντιληπτά, πληρώνονται τα λάθη, 

υπάρχουν θέματα καυτά, γόρδια, άλυτα γραπτά, 

στ’ ανθρώπινα τα πάθη! 

Γνωρίζουν όλοι βασικά, πόσο θα διαρκέσει, 

της τιμωρίας η ποινή, απόφαση του δικαστή, 

ξεκάθαρη η θέση! 

Όμως εγώ γεννήθηκα, να ζω με τιμωρίες, 

το ένοχο κατηγορώ, χρόνια για τώρα κουβαλώ, 

άγνωστες οι αιτίες! 

Μοίρα και τύχη μου ρωτώ, μια μέρα να μου δείξει, 

της τιμωρίας μου ποινή, πεπρωμένο από παιδί, 

αν έχει τέλος, λήξη! 

Πότε θα βγώ απ’ τα δεινά, βίο καταραμένο, 

τα βάσανα μου που τραβώ, πόσο ποθώ  τον λυτρωμό, 

που χρόνια περιμένω! 

Μάταια όμως προσπαθώ,τα έτη παν χαμένα 

δύσκολα, τιμωριμένα, πικρά, ταλαιπωρημένα, 

δεν νοιάζονται για μένα! 

Γι’ αυτό το αποφάσισα, το μήνυμα το πήρα, 

ποινή και τιμωρία μου, ζωής μου ιστορία μου, 

οι Γνώσεις μου και Πείρα  

Ίσως στην άλλη τη ζωή, ήσυχο να μ’ αφήσει, 

λύση να βρω, να λυτρωθώ, βίο ανόδεινο να ζω, 

και να με συγχωρήσει!!! ΑΜΗΝ

Τιμωρία
Του Ειρήναρχου Στεφάνου
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Κάτι Κουρασμένα Παλικάρια (1967)  

ΠΕΜΠΤΗ 11 IOYΛIOY  22:05 Ρομαντική κωμωδία 

με τους Λ. Κωνσταντάρα, Ν. Βαλσάμη, Δ.Παπα-

γιαννόπουλο, Μ. Ζαροκώστα. Ο Ντίνος Διαμαντής 

είναι ένας  μεσόκοπος επιχει-

ρηματίας. Τις δουλειές του τις 

έχει αναλάβει η πρώην αγαπη-

μένη του και νυν συνέταιρός του 

Ρίτα και ο ίδιος ασχολείται πια 

μόνο με νεαρές και τρυφερές 

υπάρξεις. Τελευταία του κατά-

κτηση η Κορίνα, η οποία μαζί με την μητέρα της, 

ενοικίασαν το διαμέρισμα του επάνω ορόφου.  

Όρμα Ρένα στην Αρένα (1988)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 IOYΛIOY  21:45 Κωμωδία με την  

Ρ. Βλαχοπούλου, Στ. Πρεβεδώρου κ.ά. Ένας απα-

τεώνας, ο οποίος αγοράζει οικόπεδα, παριστάνει 

τον πρίγκιπα και σε συνεργασία με ένα επιχειρη-

ματία, κτίζουν σε αυτά ξενοδοχεία, πλευρίζει την 

κόρη της Ρένας, επειδή έχει βάλει στο στόχαστρο 

της το κτήμα της.  
Γαμήλιες Περιπέτειες (1959)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 IOYΛIOY  23:55 Κωμωδία με 

τους Θ. Βέγγο, Ντ. Ηλιόπουλο, Ξ. Καλογεροπούλου, 

Κ. Κακαβά, Γ. Γκιωνάκη κ.ά. Ένας νεαρός ερωτεύε-

ται μία κοπέλα, η οποία είναι ερωτευμένη με κάποιον 

άλλο, για τον οποίο πιστεύει ότι την παράτησε. Στο 

γάμο τους εμφανίζεται ο δεύτερος νεαρός, αλλά οι 

παρεξηγήσεις δεν έχουν τελειώσει ακόμη.  

Οργή (1962)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 IOYΛIOY  20:40 Αισθηματική ταινία 

με τους Ά. Φόνσου, Β. Τσιούνη, Ν. Κούρκουλο κ.ά. 

Μια πλούσια κοπέλα, η Λιλή, συχνάζει σε μια παρέα 

νέων που αντιδρούν βίαια στα κατεστημένα. Η ίδια 

μισεί θανάσιμα την αδερφή της. Το μίσος της Λιλής, 

την οδηγεί σε μια απέλπιδα προσπάθεια να ξελο-

γιάσει τον άντρα της αδελφής της. Αποτέλεσμα αυ-

τής της αλόγιστης ενέργειας είναι η αδελφή της να 

πέσει θύμα δυστυχήματος.  

Ελευθέριος Βενιζέλος (1966)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 IOYΛIOY  22:10 Ιστορική ταινία με 

τους Μηνά Χρηστίδη, Γιάννη Βόγλη, Όλγα Καρλά-

του, Δημήτρη Μυράτ και Βασίλη Μπουγιουκλάκη. 

Η ζωή και η δράση του μεγάλου πολιτικού ηγέτη 

από το 1910 μέχρι το 1927.   

Τα Τσακάλια (1981)  

KYΡIAKH 14 IOYΛIOY  20:40 Κοινωνική περιπέ-

τεια με τους Π. Μιχαλόπουλο, Στ.η Γαρδέλη, Σ. Αλι-

μπέρτη κ.ά. Μια εκπομπή στην τηλεόραση με θέμα 

"Νεολαία και Εγκληματικότητα". Εκτός από τους 

επιστήμονες κοινωνιολόγους, καλεσμένος με γυρι-

σμένη την πλάτη, είναι ο Γιάννης, που έχει να κατα-

θέσει τη δική του μαρτυρία. Εξιστορεί πως έμπλεξε 

στα ναρκωτικά, σε ληστεία και στο έγκλημα.  

Μεγάλη μου Αγάπη (1966)  

KYΡIAKH 14 IOYΛIOY  22:00  Αισθηματικό μελό 

με την Κ. Βασιλάκου, Ά. Θεοδωρόπουλο κ.ά. Ένας 

φτωχός επαρχιώτης, λίγο πριν ταξιδέψει στο εξω-

τερικό για να σπουδάσει, τραυματίζεται και παθαίνει 

παράλυση στο πόδι του. Οικτίροντας τον εαυτό του 

εγκαταλείπει σταδιακά τις σπουδές του και παρα-

μελεί την αγαπημένη του, η οποία παρά τις πιέσεις 

από το περιβάλλον της αρνείται να τον ξεχάσει και 

να παντρευτεί άλλον άντρα.  

Αδελφή Μου, Αγάπη Μου (1987)  

ΔΕΥΤΕΡΑ 15 IOYΛIOY  21:35 Κωμωδία με τους 

Π. Μιχαλόπουλο, Λ. Γίγα κ.ά. Ο Αιμίλιος έχει κου-

ραστεί από τη δουλειά του σε μεγάλη διαφημιστική 

εταιρία στην Αθήνα και γυρίζει στο χωριό του, όπου 

ελπίζει ότι θα ηρεμήσει και θα ασχοληθεί με τη ζω-

γραφική. Ο πατέρας του δυσανασχετεί από τον ερ-

χομό του, όπως και η μητέρα της Λουΐζας που εύ-

χονται τα παιδιά τους να μην προχωρήσουν τη 

σχέση που είχαν από παιδιά και διέκοψαν όταν 

έφυγε από το χωριό ο Αιμίλιος.  

Νυχτοπερπατήματα (1964)  

ΤΡΙΤΗ 16 IOYΛIOY  20:40 Ντοκιμαντέρ με την Β. 

Αβρααμίδου, Γ. Βαλέντη, Γ. Βογιατζή, Κ. Καρρά. 

Μια συρροή από μουσικοχορευτικά ντοκουμέντα 

από τη νυχτερινή ζωή της Αθήνας.  

Κορόιδο Γαμπρέ (1962)  

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 IOYΛIOY  20:40 Κωμωδία με τους 

Β. Αυλωνίτη, Ν. Σταυρίδη, Γ. Γκιωνάκη κ.ά. Ο Δια-

μαντής ιδιοκτήτης ενός μαγέρικου, τσακώνεται από 

το πρωί ως το βράδυ με 

τον ορκισμένο εχθρό του 

και αχώριστο φίλο του 

Σαράντη που εργάζεται 

επί 17 χρόνια ως σερβι-

τόρος στο μαγαζί του. Ο 

κοινός τους έρωτας για τη 

Φανούλα θα τους δώσει 

νέα αφορμή για καυγάδες και μαχαιρώματα.

www.hellenictv.net 
t: 020 8292 7037

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ HELLENIC TV

FREEVIEW 
CH.264

ΠΕΜΠΤΗ 11 IOYΛIOY  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:45 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Πολιτιστικό Ημερολόγιο: 

1ον Κασσάνδρεια Χαλκιδικής 
2ον Ιερισσός Χαλκιδικής 

22:05 Ελληνική Ταινία: 
Κάτι Κουρασμένα Παλικάρια  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 IOYΛIOY  
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: 

Όρμα Ρένα στην Αρένα 
23:00 Ελληνική Ταινία: 

Γαμήλιες Περιπέτειες  
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 IOYΛIOY  
12:00 Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ 
14:00 Κύπριοι του Κόσμου 
18:00 Ειδήσεις 
19:30 «Αύριο είναι Κυριακή» 

η Εκπομπή της Εκκλησίας με 
τον Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα 
Ιωσήφ Παλιούρα 

20:00 Με τον Φακό του Hellenic TV: 
Ο καταξιωμένος Έλληνας σκηνο-
θέτης, Τάκης Βουγιουκλάκης 
δίνει αποκλειστική συνέντευξη 
στην συνεργάτιδα του Hellenic 
TV, Βασούλα Χριστοδούλου και 
μιλά για τον Ελληνικό κινηματο-
γράφο, για την αξέχαστη αδελφή 
του Αλίκη και πολλά άλλα.  

20:55 Ελληνική Ταινία: Οργή 
22:15 Ελληνική Ταινία: Ελευθέριος 

Βενιζέλος  
ΚΥΡΙΑΚΗ 14 IOYΛIOY  
12:00 Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 «Διαλέγω Καριέρα» 

με την Ελευθερία Σωφρονίου 
20:30 «Πρόσωπα» 

με τον Βασίλη Παναγή 
20:40 Ελληνική Ταινία: Τα Τσακάλια 
22:10 Ελληνική Ταινία: Μεγάλη μου 

Αγάπη  

ΔΕΥΤΕΡΑ 15 IOYΛIOY  
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 
20:40 «Ανάδειξέ το» με τις Άννα 

Νικολαΐδη και Ρούλα 
Σκουρογιάννη  

21:45 Ελληνική Ταινία: Αδελφή Μου, 
Αγάπη Μου 

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

ΤΡΙΤΗ 16 IOYΛIOY  
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 

20:40 Ελληνική Ταινία: 
Νυχτοπερπατήματα 

22:15 Με τον Φακό του Hellenic TV: 
Wine Festival 2019 Μέρα 2(1) 
Bi-Communal Music & Dance 
Association "Cyprus"  

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

με τη Βασούλα Χριστοδούλου 
20:40 Ελληνική Ταινία: 

Κορόιδο Γαμπρέ 
22:00 Με τον Φακό του Hellenic TV: 

Δρ. Νίκος Λυγερός 
Το Στρατηγικό Μέλλον του 
Ελληνισμού - Σκοπιανό - 
Κυπριακό - ΑΟΖ 
Kourelou Band Μουσική 
Σπυρίδων Μενίκος απαγγελία 
ποιημάτων

ΠΕΜΠΤΗ 11/7 
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 Μανώλης και Κατίνα (Ε) 
15.00 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 12/7 
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 Μανώλης και Κατίνα (Ε) 
15.00 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 13/7 
06.15 Βήματα στην άμμο (Ε)  
06.45 Καμώματα τζι Αρώματα (Ε) 
08.30 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
10.30 Road Trip (Ε) 
11.00 Φάκελοι Κύπρος (Ε) 
12.00 Ειδήσεις 
12.15 Προσωπογραφίες 
13.00 Πεταλούδα (Ε) 
14.00 Άκου να Δείς (E) 
15.00 ΑrtCafe  
16.00 Ειδήσεις 
16.20 Κυπριώτικο Σκετς «Η Αλισαβού»  
16.50 Road Trip 
17.20 Πεταλούδα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Σάββατο κι Απόβραδο    
ΚΥΡΙΑΚΗ 14/7 
05.30 Θεία Λειτουργία  
08.10 Καμώματα τζι Αρώματα (Ε) 
09.10 Road Trip (Ε) 
09.40 Χωρίς Αποσκευές (Ε) 
10.10 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
11.30 Αμύνεσθαι Περί Πάτρης  
12.00 Ειδήσεις 
12.15 Σάββατο κι Απόβραδο (Ε) 

13.45 Ποπ Κόρν (Ε) 
14.15 Τετ-Α-Τετ (Ε) 
15.15 Ταξίδι στο Χρόνο 
16.00 Ειδήσεις 
16.15 Κυπριώτικο Σκετς «Η Αλισαβού» 
16.50 Χωρίς Αποσκευές 
17.20 Πεταλούδα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Τετ Α Τετ  
ΔΕΥΤΕΡΑ 15/7 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη μέρα-κάθε μέρα 
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.30 Σκοτεινά Μονοπάτια  
15.00 «Το Οχταήμερο των Τάνκς» 
15.30 «Ο Ιούλης που μας Πρόδωσε» 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Θεατρικό 

«Μια Απροσδόκητη Συνάντηση» 
16.55 «Σωτήρης Κωνσταντίνου: Αυτόν 

που ΄θάψαν σαν προδότη... 
Η ιστορία ξαναγράφεται» (Ε) 

18.00 Ειδήσεις 
19.00 Πολιτιστικό Δελτίο 
19.05 Χάλκινα Χρόνια   
ΤΡΙΤΗ 16/7 
05.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη μέρα-κάθε μέρα 
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές  
14.30 Μανώλης και Κατίνα (Ε) 
15.00 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 17/7 
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 Μανώλης και Κατίνα (Ε) 
15.00 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα  
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χρονογράφημα 
19.15 Χάλκινα Χρόνια

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

accession assistance to 

Turkey by €145.8m next 

year it emerged on Tuesday 

when the first indications of 

EU sanctions against Turkey 

over its activities in Cyprus’ 

EEZ were revealed. 

Also among the targeted 

measures is the re-evaluation of 

the European Investment Bank’s 

activities in Turkey, as well as a 

suspension of meetings between 

top EU officials and Turkey, a well-

informed source told Brussels 

media outlets. 

It is also expected that the       

European Commission will declare 

its readiness to impose targeted 

measures against companies and 

persons related to Turkey’s drilling 

activities should member-states 

deem such action necessary, the 

source added. 

The full list of measures agreed 

by the Commission and the         

European External Action Service 

(EEAS) was presented to EU 

member-states representatives 

yesterday. 

The final decisions regarding 

which measures will be taken 

and which not will be made             

by EU foreign ministers next         

week. 

On Monday, the EU said         

Turkey’s plans to launch a second 

drill off Cyprus, was a grave       

concern and an unacceptable  

escalation which violated the  

sovereignty of Cyprus. 

Commission vice president 

Frederica Mogherini called on 

Ankara to refrain from such actions 

in a spirit of good neighbourliness 

and respect the sovereign rights 

of Cyprus in accordance with         

international law. 

Russia, the UK, France and 

Egypt on Tuesday called on       

Turkey to avoid illegal activities      

in Cyprus’ EEZ, after a second 

Turkish drillship arrived off the        

island’s northeastern coast on 

Monday. 

The drillship Yavuz is expected 

to begin drilling for oil and natural 

gas near Cyprus this week. 

The Russian Foreign Ministry 

expressed its concern for the      

developments in the Eastern 

Mediterranean and specifically for 

the violations of the Cyprus EEZ. 

Moscow called on Turkey to 

show restraint, and underlined 

that these activities do not           

contribute to finding a solution to 

the Cyprus problem. 

London highlighted that it treats 

as a priority the de-escalation of 

the situation in the Eastern        

Mediterranean, which it said must 

be solved through dialogue. 

De-escalation “is crucial for the 

stability of the Mediterranean and 

for the cohesion of the interna-

tional system, which is based on 

rules, whereby conflicts such as 

these are solved not through an 

imposition of power, militarisation, 

or coercion, but through dialogue,” 

a representative of the British high 

commissioner in Cyprus said. 

The representative added that 

the UK continues to recognise 

the sovereign right of the Repub-

lic of Cyprus to exploit the energy 

resources in its EEZ. 

The French foreign ministry   

reasserted its “firm commitment 

to respect the law of the sea and 

its solidarity with Cyprus, whose 

sovereignty must be respected, 

as the High Representative of   

the European Union, Federica       

Mogherini, has recently reaffirmed.” 

It called on Turkey “to avoid 

any action that would be against 

the law and endanger regional 

stability.” 

In the same vein, an announce-

ment by the Egyptian foreign 

ministry said “the Turkish stance 

indicates Ankara’s commitment 

to continue its unilateral measures 

which will escalate the situation in 

the Eastern Mediterranean.” 

Egypt underlined it is neces-

sary to avoid an escalation of       

the situation and to respect inter-

national law. 

O
pposition Labour Party leader Jeremy Corbyn on Tues-

day said Britain’s next prime minister must put their 

Brexit plan to a second referendum on European Union 

membership, saying his party would campaign to remain. 

In an email to members, Corbyn said Labour would campaign to 

stay in the EU to stop a new Conservative Party leader, who will be 

chosen later this month, taking Britain out of the bloc without a        

divorce deal or to stop what he called a “damaging” Brexit. 

The move by Corbyn inches the opposition party closer to         

heeding demands from many Labour members and some         

lawmakers to unequivocally embrace a second referendum to 

break the impasse in parliament over how to leave the EU. But it 

might not be enough to satisfy all in his party, falling short of            

campaigning for a second referendum in any circumstance – a       

position some wanted to adopt to counter a challenge from the      

pro-EU, smaller Liberal Democrats. 

Brexit has brought down Prime Minister Theresa May, who failed 

three times to get the divorce deal she agreed with the EU ratified 

by parliament. 

Former foreign minister and London mayor Boris Johnson is       

battling current foreign minister Jeremy Hunt to replace her as party 

leader and prime minister. Johnson, who says he will take Britain 

out of the EU with or without a deal, is favourite. 

“Whoever becomes the new prime minister should have the        

confidence to put their deal, or no deal, back to the people in a      

public vote,” Corbyn said. 

“In those circumstances, I want to make it clear that Labour would 

campaign for Remain against either no deal or a Tory (Conserva-

tive) deal that does not protect the economy and jobs.” 

What he did not say in his mail was what his party would            

campaign for in a parliamentary election – something the veteran 

socialist renewed his call for by saying: “We need a Labour           

government to end austerity and rebuild our country for the many 

not the few.” 

More than three years since voting 52% to 48% to leave the EU, 

Britain’s two main parties, its parliament and cities and towns across 

the country are still deeply divided over Brexit, opening the way for 

smaller parties to grab some share of the vote. 

With Labour struggling in some opinion polls, some in the party 

want it to adopt a clearer message to tackle the twin challenges 

from the pro-EU Liberal Democrats and the Brexit Party, led by        

veteran eurosceptic Nigel Farage. 

Corbyn, an instinctive critic of the EU, has so far resisted calls to 

make his party a wholesale supporter of a second referendum, 

keen to keep on board Labour Brexit supporters.
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EU to cut assistance to Turkey 
over activities in Cyprus EEZ

Labour to back  
Remain as it calls for 
new EU referendum

Government Spokesman guest speaker at APPG meeting
P

rodromos Prodromou, Government Spokesperson of the Republic of Cyprus, 

will be guest speaker at a meeting organised by the All-Party Parliamentary 

Group for Cyprus in association with the National Federation of Cypriots in 

the UK. 

The meeting, titled “Cyprus: Prospects for a Solution”, will take place on Tuesday 16th 

July 2019 at the Grand Committee Room, in the House of Commons (invitation only). 
Government Spokesperson Prodromos Prodromou has served a long political career, 

having first been elected to the House of Representatives in 1996 as a member of DISY. 

He was a member of the House of Representatives from 1996-2006 and from                  

2013-2016. He has served as Deputy Parliamentary Spokesperson for DISY, Chair of 

the House Committee on Educational Affairs and Deputy Chair of the House Committee 

on Foreign & European Affairs. He was appointed as Government Spokesperson of the 

Republic of Cyprus by Mr President Nicos Anastasiades in February 2018. 



H
ermes Airports have shared 

a video showcasing the 

beauties of Cyprus, narra-

ted by soprano Aliki Chrsyochou 

and opening with German astro-

naut Alexander Gerst’s message: 

“It is impossible to miss Cyprus 

when it comes into view.” 

Titled ‘72 hours in Cyprus’, the 

nearly eight minute video sees   

Limassol-born Aliki touring much 

of the island in order, as she says 

“to show you how much life you 

can squeeze into 72 hours on this 

island.” 

Aliki, who recovered from a rare 

form of encephalitis to explode 

onto the global music scene in 

2013 after her success in the        

7th season of Britain’s Got Talent, 

starts her journey at Larnaca        

Airport, travelling to Paphos, the 

Troodos Mountains, Limassol, 

Nicosia and of course Ayia Napa, 

as well as other well-known spots 

such as Liopetri as she introduces 

many of the island’s beauties. 

The video was screened during 

the Airports Council International 

(ACI) Europe Annual Assembly & 

Congress held on June 26-27 in 

Limassol. 

Chrysochou was born in             

Limassol. Dubbed a child prodigy, 

and growing up in a family where 

music played a major role, at the 

age of three, Aliki started piano 

lessons and by the time she was 

seven, her love for classical music 

grew and she joined Cyprus’  

most prestigious choir production      

company where she performed 

as a soloist for many years, in 

theatres both in Cyprus and all 

over Europe. 

She graduated from Sheffield 

University with a Bachelor of 

Music, majoring in both piano    

and voice. After completing her 

musical studies in the UK, Aliki 

moved to New York City where 

she studied Musical Theatre       

and Drama at HB Studio with a      

scholarship. In addition, Aliki         

followed further classical studies 

with renowned teachers and 

coaches from Juilliard School and 

the conductors of the Metropolitan 

Opera. 

Aliki has performed in concerts 

as a soloist with various orchestras 

and choirs in countries around the 

world, including the USA, Canada, 

Mexico, Canary Islands, Greece, 

and the UK. She has also performed 

many concerts with the National 

String Quartet and the Cyprus 

Symphony Orchestra and has par-

ticipated in various International 

Competitions with considerable 

success. 

At the end of her first year of 

studies and whilst preparing to 

perform her first Operatic role in 

Spain, she contracted a rare form 

of encephalitis. After months of 

medical care and an exhausting 

feat through mental and physical 

disability which had impaired  cen-

tral communicational interaction, 

Aliki only found herself on the 

road to recovery when she started 

articulating extracts of musicals 

plays and opera that her mother 

would sing to her. 

At her website notes, singing 

became perhaps the only remedy 

and classical music proved the main 

healing source to her condition.
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Hermes video ‘72 hours in Cyprus’ 
highlights beauties of the island

Newly appointed 

Greek PM picks cabinet

C
onservative politician       

Kyriakos Mitsotakis took 

office as Greece’s new 

prime minister and named his 

cabinet on Monday, after storm-

ing to victory on a pledge to create 

jobs and lure investment to the 

economically stricken nation. 

Mitsotakis’s New Democracy 

party won an outright majority 

with 158 seats in the 300-seat 

legislature. His pledges for more 

investments, well-paid jobs and 

fewer taxes won over Greeks worn 

out by years of EU-prescribed  

austerity and the euro zone’s 

highest unemployment. 

“Today we get started on the 

hard work. I have absolute confi-

dence in our abilities to rise to the 

occasion,” Mitsotakis said after he 

was sworn in at a ceremony offi-

ciated by Greek Orthodox clergy 

at the presidential palace in Athens. 

He was later welcomed by      

outgoing premier Alexis Tsipras; 

Tsipras took over from the conser-

vatives in 2015 as Greece was at 

the peak of a financial crisis which 

had ravaged the country since 

2010. Initially vowing to resist 

deeper austerity, he was forced 

into signing up to another bailout 

months after his election, a        

decision which went down badly 

with voters. 

Mitsotakis appointed economist 

Christos Staikouras as his govern-

ment’s finance minister. Staikou-

ras, 46, was New Democracy’s 

coordinator of economic affairs 

and a lawmaker since 2007. He 

served as deputy finance minister 

from 2012 to 2015, under a previous 

conservative-led government. 

Mitsotakis also named lawyer 

Nikos Dendias to head the foreign 

ministry. Dendias, 60, has served 

as justice and defence minister in 

previous conservative governments. 

For Mitsotakis, the first test is 

likely to come from outside Greece, 

as tensions simmer between its 

close ally Cyprus and historic foe 

Turkey over offshore energy       

reserves. 

On Monday, Cyprus condemned 

an infringement of its sovereign 

rights by Turkey after Ankara sent 

a second drill ship to explore for 

oil and gas off the island. 

Turkish President Tayyip    

Erdogan was the first foreign 

leader to call to congratulate        

Mitsotakis on Sunday evening, 

aides to the Greek leader said.  

On Monday, Turkey’s foreign 

ministry said it hoped bilateral        

relations could be further enhanced 

under Mitsotakis’s stewardship. 

“To this end, we want to       

swiftly revitalize existing dialogue 

channels and start our contacts 

as soon as possible to address 

issues on our agenda,” foreign 

ministry spokesman Hami Aksoy 

said. 

Last month, European Union 

leaders warned Turkey to end its 

gas drilling in waters around        

Cyprus or face action from the 

bloc. Cypriot foreign ministry        

officials last week said they   

would take legal action against 

any company encroaching on its 

maritime areas without licence. 

Photos released from baby 
Archie’s christening day
T

wo official photographs from 

the Duke and Duchess of 

Sussex's baby son Archie's 

christening were released on      

Saturday; A black and white          

still of Prince Harry and Meghan 

holding Archie in the Rose Gar-

den, and another of all those in            

attendance at the ceremony. 

In a statement, Kensington    

Palace said: “The Duke and 

Duchess of Sussex are overjoyed 

to share the happiness of this   

day, and would like to thank          

everyone around the world for 

their ongoing support. They feel 

so fortunate to have enjoyed this 

special moment with family and 

Archie’s godparents.” 

The Archbishop of Canterbury, 

Justin Welby, christened Archie 

Harrison Mountbatten-Windsor in 

front of family and close friends 

of Harry and Meghan, in the          

private chapel at Windsor Castle 

on Saturday. 

Like other royal babies, Archie 

wore the handmade replica of the 

royal christening robe, made by 

Angela Kelly, dressmaker to the 

Queen, during the ceremony. 

Following royal tradition, the   

Lily Font, commissioned by 

Queen Victoria and Prince Albert 

for the baptism of their first child 

Victoria, Princess Royal, in 1841, 

was used, as was water from the 

River Jordan. 

Among the royal guests was 

the Prince of Wales, Duchess of 

Cornwall and Duke and Duchess 

of Cambridge. Meghan’s mother 

Doria Ragland also attended, as 

did the late Princess Diana’s 

sisters, Lady Jane Fellowes and 

Lady Sarah McCorquodale. The 

Queen did not attend the chris-

tening due to a prior engagement. 

The event has been criticised 

for being held without the press 

or public seeing any elements        

of the day and the decision not  

to reveal who Archie’s godparents 

are.
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C
yprus Week is presented 

by Theatro Technis from 

15-20 July 2019 to coin-

cide with the 45th anniversary 

of the Greek junta coup and the 

Turkish invasion and occupation 

of 34.7% of the Republic of     

Cyprus, and to continue the 

struggle for a truly independent 

united Cyprus for all the people 

of the island as justice has no 

time limit. 

The programme is as follows: 

 

Monday 15th July, 7pm 

Raising the flags of the         

Republic of Cyprus and Euro-

pean Union, followed by an      

exhibition of the archives of 

Theatro Technis and the Cypriot 

community in Camden. There 

will also be music by maestro 

Michaeloudis’ orchestra, the 

EKA choir, Nicos Savvides and 

Michael Constantinou. 

 

Tuesday 16th July, 7.30pm 

‘Your Freedom And Mine’ – 

an evening of poetry, music and 

film about the Kurdish Freedom 

Movement, on the occasion of 

the publication of ‘Freedom 

Poems For Ocalan’, marking 

Abdullah Ocalan’s 70th birthday. 

 

Wednesday 17th July, 

7.30pm 

A seminar by the Lobby for 

Cyprus - theme to be announced 

soon. 

 

Thursday 18th July, 7.30pm 

A rehearsed reading of     

‘Interpretation’, a monologue by 

a retiring famous music conduc-

tor, written by Christos Artemides, 

former President of the High 

Court, performed in English by 

Panos Savvides, directed by 

George Eugeniou. 

A scene from the play ‘Who’s 

Afraid of Virginia Wolf’ will be 

performed by Leigh Hughes 

and Crysha Mansfield.  

There will also be poetry by 

Vasilis Panayi and Lucy Christy. 

 

Friday 19th July, 7.30pm 

Scenes from modern Greek 

plays ‘130 Dollars’ by Eugene 

Trivizas, ‘La Rose Rouge’ by 

Andonis Doriades and ‘The 

True Apology of Socrates’ by 

Costas Varnalis, adapted by 

George Eugeniou and Marios 

Hadjipanayi. 

 

Saturday 20th July, 7.30pm 

Scenes from ancient Greek 

plays ‘Antigone’ and ‘Oedipus 

King’ by Sophocles, and ‘The 

Persians’ by Aeschylus. 

 

For further information, 

please call 020 7387 6617 or 

email info@theatrotechnis.com 

Cyprus Week at  
Theatro Technis

NEPOMAK Discover Cyprus       
Programme 2019 gets underway

N
EPOMAK’s Discover  

Cyprus Programme 

(NDCP) 2019 started on 

1 July and will be an incredible 

experience for 45 young         

Cypriots.  

The programme is organised 

by NEPOMAK, a global organi-

sation connecting young overseas 

Cypriots based predominantly 

in South Africa, the United King-

dom; Australia, Canada; Greece 

and the USA.  

NDCP gives these individuals, 

aged between 18 and 22,          

the fantastic opportunity to         

explore and learn about their 

culture and history while making 

lifelong friends from around the 

world.  

The three-week programme 

incorporates a wide range of  

activities both inside and outside 

of the classroom. Participants 

stay in the residence of the       

University of Cyprus which is a 

brilliant location within Nicosia. 

The accommodation is a short 

walk from the university campus 

where the participants attend 

morning class throughout the 

week. There are regular trips       

to the supermarket and the 

campus offers a wide selection 

of lunchtime meals in the         

canteen.  

Participants are placed into 

three groups based on their 

ability of the Greek language 

over the first few days: beginner, 

intermediate and advanced. 

Moreover, they have further      

lessons in history every day   

and also in dance once or twice 

a week.  

Most afternoons and evenings 

have fun activities and partici-

pants have free time to explore 

Nicosia. Activities such as:       

stargazing, group cooking,        

karaoke night; games night or 

excursions to the presidential 

palace; EOKA graves or the   

Museum of Cyprus give partici-

pants a further opportunity to   

experience the history and        

culture of Cyprus.  

On the weekend there are 

guided tours which enable        

students to travel across the 

whole island. Participants will 

travel to Paphos to explore the 

Old Fort, Tomb of the Kings, 

House of Dionysos and Coral 

Bay with additional day trips to 

Larnaca and Limassol.  

In Larnaca participants will 

discover Dheryneia View Point, 

Hake Sultan-Tekke, Phinikoudes, 

Agios Lazaros and Panagia      

Aggeloktisti. In Limassol parti-

cipants will visit Kolossi castle, 

Kourion Theatre or the Old 

Town centre; with all excursions 

including free time to relax and 

eat in local restaurants.  

Further activities on the   

weekend will include: Troodos 

mountains excursions (including 

the Kykkos monastery), a boat 

party in the Blue Lagoon, a Jeep 

Safari Troodos Tour (including 

Waterfalls, UNESCO monastery 

and Omodos village); Guaba 

Beach Bar and a bouzoukia 

dinner and dance in Pissouri.  

In addition to a toga party and 

an award ceremony; there are 

evenings out in Nicosia and  

Larnaca which are so much    

fun. Participants also get to        

experience Ayia Napa and a few 

beach trips to Nissi or Macken-

zie beach too.  

 

My experience on  

NDCP 2018 

 
This experience was incredible, 

and it was the best few weeks 

of my life. I was able to improve 

my Greek, participate in bouzou-

kia dances and know much 

more about the history and       

culture of the beautiful island of 

Cyprus.  

It has given me lifelong 

friends across the globe and I 

have been able to spend time 

with several participants since 

from the United Kingdom and 

South Africa. I am very excited 

to be flying to Australia in August 

to stay with some Aussie parti-

cipants I met last summer.  

I will forever be thankful to 

NEPOMAK for giving me this 

opportunity and I am proud to 

be part of this global network of 

young Cypriots across the 

globe. 

To anyone who wants to 

apply, it is the opportunity of a 

lifetime which opens up so 

many opportunities. NEPOMAK 

also offers several great intern-

ships or scholarships and it is a 

brilliant organisation. 

For further information, visit 

https://nepomak.org/ndcp or 

email info@nepomak.org.  

 

By Alexandra Grainger 

Reading, UK 
NDCP 2018 Participant  

T
he nation's love affair  

with halloumi shows no 

signs of slowing down 

and Burger King have just sent 

cheese fans into frenzy by 

launching their first ever            

halloumi burger in the UK. 

After a successful trial in 

Sweden, which had both the UK 

media and the public pleading 

for Burger King to bring the 

burger over to the UK, Monday 

8 July saw the official launch of 

the Halloumi Burger in the UK, 

hot on the heels of their chicken 

fries. 

Served in a buttery brioche 

bun with freshly cut crisp lettuce, 

onions, tomatoes and creamy 

mayo, the new burger is sure to 

cause a serious love affair 

amongst halloumi loving Brits 

everywhere. 

With the UK now earmarked 

as the biggest importer of         

halloumi, chowing down on over 

2,000 tonnes of the Cypriot      

delicacy per year, the demand 

for halloumi has reached fever 

pitch and Burger King have        

listened 

Bringing halloumi to the 

masses, Burger King are 

amongst the first fast food         

restaurants to offer halloumi 

burgers to the highstreets,         

stations and airports. 

The halloumi burger can be 

bought on its own, or as part of 

a meal alongside Burger King’s 

fries and your favourite drink 

and, if you’re feeling extra,        

you can double the halloumi 

patties.

Burger King launch Halloumi burger 

NEOKLIS  

SYLIKIOTIS 

member of PB of CC AKEL 

 

will be main speaker at an 

event organised by the Union 

of Cypriots in Britain (E.K.A.) 

to commemorate 45 years 

since the fascist military coup 

(15 July 1974) and the Turkish 

invasion of Cyprus (20 July 

1974) on Wednesday 17 July 

2019, 7.45pm at the Cypriot 

Community Centre, Earlham 

Grove, Wood Green, London, 

N22 5HJ. 

 

A cultural programme will follow with music from the E.K.A 

choir and recital of poetry. 

Refreshments will be served at the end of the event.  

E.K.A event to commemorate 
1974 black anniversaries
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EUREKA! 

T
here were no doubt many notable women in 

ancient Greece, but history books are usually 

silent on female accomplishments. According 

to the historian and novelist Helena P. Schrader, this 

is because, Herodotus and other ancient Greek       

historians are far more likely to mention Persian 

queens than the wives of Greeks – not because 

Persian women were more powerful than their Greek 

counterparts, but because Persians had several 

wives, and so it was sometimes useful to record by 

which of them a certain Persian figure had been born. 

Since Greeks had only one legitimate wife, there 

was no need for such clarification when it came to 

prominent Greek citizens”.  

Every so often, however, certain women performed 

deeds that the male writers of history simply could not 

ignore. Women such as Queen Gorgo of Sparta        

and Aspasia of Athens have always been well known 

for their own achievements and for their association 

with famous men like Leonidas and Pericles, but 

there were many more who led interesting lives and 

performed heroic acts and who remain lesser 

known in the modern day.  
 

Hydna of Scione was trained to swim by her father, 

Scyllis of Scione, a diving instructor and expert 

swimmer, instructed his daughter from a young age, 

and she became well known for her ability to dive 

deeply and swim long distances. When the Persians 

invaded Greece in 480 BC, they sacked Athens and 

marched across the mainland after defeating the 

Greeks at Thermopylae. The Persian navy then 

sought to destroy the rest of the Greek force in the 

naval battle  at Salamis. If the Persians won at Salamis, 

Greece would be lost. Hydna and her father dove 

beneath the Persian ships and cut their moorings, 

causing these ships to drift and run aground or       

damage other vessels. This feat is even more           

impressive when one considers that, in order to      

perform it, Hydna and Scyllis had to swim ten miles 

into the sea in the middle of a storm. Their story 

comes from the Greek historian Pausanius in 

his Description of Greece, and he further relates that, 

for their heroism, statues of them were erected at      

Delphi following the Persian defeat. 
 

Anyte of Tegea (3rd century BC) was one of the 

female poets listed by Antipater of Thessalonica as 

one of the Nine Earthly Muses. Anyte was among the 

first poets of Greece to emphasize the natural world 

in her work and to write the epigram. She was best 

known for her epitaphs, especially those for animals. 

These were not her only artistic contributions,            

however, and her poetry was so impressive that it 

was compared in ancient Greece to the works 

of Homer.  

Anyte’s works survive in the present day than any 

other female Greek poet. She is thought to have run 

a school for the study of poetry in the Peloponnesus 

though the exact location is unknown. Anyte was 

later attached to a legend in which it was said she 

once had a dream that the god of healing, Asclepius, 

told her to deliver a message to a man named       

Phalysius who was going blind. She woke and found 

a sealed writing tablet she had never seen before 

resting by her bed and, at her own expense, travelled 

a significant distance to deliver it to Phalysius. His 

eyes were healed, and when he opened the message, 

it instructed him to give Anyte 2,000 gold coins, 

which he promptly did. Whether there was any truth 

to the story is not as important as the message it 

would have imparted to its hearers: when the gods 

tell one to do something, one should do it. 
 

Telesilla of Argos (5th century BC), though famous 

for her poetry, became more so for defending her 

home city against the invading Spartans in 494/493 

BC. After Cleomenes I of Sparta decimated the        

Argive forces at Sepeia and, later, at the Sanctuary 

of Argus, he marched on the city of Argos. Telesilla 

took down the ornamental arms from temples in the 

city, raided the armoury for whatever was left, and 

equipped a force of the city’s women with arms and 

armour. She then organized the city for defence and 

marched out to meet the Spartans, inflicting heavy 

losses. Cleomenes recognized that he was facing 

an impossible situation: if he defeated her, he would 

have no honour in slaughtering women, while if they 

defeated him, Sparta would have been beaten by a 

band of girls, so he prudently withdrew his army and 

Argos was saved.  
 

Phryne of Thespiae (c. 370-c. 316 BC) was a 

famous courtesan of Athens, best known for the court 

case she won by baring her breasts. Her actual name 

was Mnesarete (“commemorating virtue”), but she 

was called Phryne (“toad”) because of the yellow 

complexion of her skin. Ancient writers such as 

Athenaeus praise her extraordinary beauty, and she 

was the model for many artists and sculptors in 

Athens, including chiefly posing as Aphrodite. The 

court case surrounded the charge of impiety, and it 

has been suggested that, whatever Phryne did, it 

had something to do with the Eleusinian Mysteries. 

It could be, like Alcibiades, that she had taken the 

sacred Kykeon for a private party with friends, but 

this is only conjecture. Her lover Hypereides, a famous 

orator, defended her in court and spoke eloquently, 

but it seemed as though the judges were going to 

condemn her. At this point Hypereides disrobed 

Phryne, and the judges were so struck by her beauty 

that she was acquitted. The truth of this story has 

been debated for centuries. Some claim that the 

earliest account of the trial makes no mention of 

Phryne disrobing and that it was a later invention 

created to mock the Athenian court; some claim that 

it was Phryne herself, not Hypereides, who removed 

her clothes and that she also undid her hair to show 

herself in the likeness of Aphrodite. Whatever        

happened, she was acquitted and went on living a 

life of luxury as one of the most beautiful and sought-

after women of Athens. She became wealthy enough 

to live as she pleased and even offered to re-build 

the walls of Thebes, which Alexander the Great       

had destroyed, if the people would consent to her 

inscription reading, “Destroyed by Alexander,           

Restored by Phryne the Courtesan”, but the Thebans 

refused her offer. 
 

Arete of Cyrene (4th century BC) was the 

daughter of the hedonist philosopher Aristippus         

(c. 435-356 BC) and grew up influenced by his 

teachings. There is some dispute among historians 

as to whether it was Aristippus or his grandson of 

the same name who founded the Cyrenaic School 

but, since ancient sources claim that Arete took over 

the school upon Aristippus’ death, it would appear to 

be the former. Like her father, she is said to have held 

to the philosophy of “I possess, I am not possessed”, 

by which she meant that one could have as many 

worldly goods as one wished as long as one’s life 

was not controlled by those possessions.  

Arete is said to have written over 40 books, none 

of which survive in the present day. She also appears 

to have been a single mother who raised Aristippus-

the -Younger in the hedonistic philosophy and home 

schooled him. He would later take over the opera-

tion of the Cyrenaic School after Arete’s death. 
 

Hipparchia of Maroneia (325 BC) was another 

female philosopher whose austere life and teachings 

stood in complete contrast to the hedonism of Arete 

of Cyrene. Hipparchia came to Athens as a teenager 

with her family and fell in love with the Cynic philoso-

pher Crates of Thebes who lived there. Her brother, 

Metrocles, was one of Crates’ students and introduced 

them. Hipparchia was drawn to the simplicity of the 

Cynic lifestyle, which emphasized complete honesty, 

independence, rejection of luxury and pleasure, and 

living life in accordance with nature. She became so 

deeply attached to Crates himself that she rejected 

the suitors her parents encouraged and said that 

she would either marry Crates or kill herself. Crates 

was, at this time, an elderly man, and her parents 

asked him to convince Hipparchia to marry someone 

her own age and live a more traditional life. Crates 

is said to have disrobed before Hipparchia and said 

to her, “Here is the bridegroom and these are his pos-

sessions - choose accordingly”, which only made 

Hipparchia love him more. They consummated the 

marriage in public on the porch of a building in down-

town Athens. This was in keeping with the Cynic     

philosophy that one should shamelessly do in public 

what one does in private because, if there is nothing 

wrong with what one is doing, there should be no 

shame in performing the action in front of others. 

She wore men’s clothes and travelled and taught 

with Crates, bearing him two children. When he died, 

she may have taken over teaching his students in 

Athens and was said to have written a number of 

books, which are no longer extant.  

 

Timycha of Sparta (4th century BC) was yet 

another female philosopher who travelled with her 

husband, Myllias of Croton, and a band of Pythago-

reans. She became a symbol of courage in the face 

of adversity. The philosophy of Pythagoras empha-

sized the immortality of the soul and the sacredness 

of life and so Pythagoreans were strict vegetarians 

but were prohibited from eating beans. It is thought 

that perhaps they believed that the shape of the 

bean, especially the fava bean, served as a conduit 

for souls to return to earth. Reincarnation was a fun-

damental belief of the Pythagoreans, and it was 

thought that the souls of the living came back from 

the underworld through the earth and, especially, 

through bean fields. This knowledge, like most of 

Pythagoras’ teachings, was reserved only for those 

who were initiated into the mysteries and was not to 

be revealed to just anyone. One day, Timycha (who 

was six-months pregnant at the time) and her band 

of philosophers were invited to the court of Dionysius 

the Elder to discuss their philosophy but, following 

the tenets of their belief, they rejected the tyrant’s 

invitation because they did not believe he was true 

in his intentions. Dionysius, insulted, sent some of 

his soldiers to bring them forcibly to the court. The 

philosophers could have easily escaped by running 

through a nearby bean field but, because of their      

religious beliefs, they could not do this and so were 

all killed resisting the soldiers except for Timycha 

and Myllias. These two were captured and brought 

before Dionysius. He was intrigued when he heard 

they refused to enter the bean field to escape and 

questioned Timycha repeatedly. When she would 

not answer him, he had her tortured and then brought 

back to him where she is said to have bitten off her 

tongue and spat it out at his feet in defiance. She 

was referenced by later Pythagoreans as a model 

of courage and martyr for the cause. 
 

Gorgo of Sparta was the queen of the Greek  

city-state of Sparta, daughter of the king Cleomenes, 

wife of King Leonidas, and mother of King Pleistar-

chus. Her birth and death dates are unknown. She 

was most likely still alive during the reign of her son 

Pleistarchus, but for how long and what role she 

played at his court is not known. She is a figure of 

note for her wisdom, cleverness, and the apparent 

authority she assumed in the lives of those around 

her. Both her father and her husband listened to       

her counsel, and she is one of the few women       

mentioned by Herodotus in his Histories. 

A number of anecdotes have been attributed to 

her, which evidence a strong and intelligent woman. 

Once, when she was visiting Athens, a woman asked 

her why it seemed only Spartan women could      

control their men. She answered, “Because only 

Spartan women give birth to men”, meaning that 

only Sparta produced real men. That she was free 

enough in her life to travel to Athens with Leonidas, 

and apparently take part in his official business in the 

city, is testimony to the freedom of Spartan women 

in general and Gorgo’s status specifically. After 

Leonidas’ death, Pleistarchus became the king of 

Sparta and Gorgo vanishes from the historical record. 

Gorgo continues to be regarded as one of the 

most clever and influential women in ancient history. 

She was featured in the films The 300 Spartans (1962), 

300 (2006) and 300: Rise of an Empire (2014). 

There are many other impressive women of interest 

in the ancient histories of Greece. Some were able 

to rise above the restrictions society placed upon 

women and others were able to work within the      

system to live as they wanted to. These women had 

such an impact on their society that there was no 

way they could be ignored. 

 

Source: Joshua J. Mark, www.ancient.eu          
and en.wikipedia.org. Image: www.starace.com

Women of  
Ancient Greece

George.M.Georgiou
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

The Dead  

Don’t Die 
 

Jim Jarmusch’s witty film       

gives a new lease of life to the 

“undead” genre. It is fun and         

unpredictable and takes place in 

the sleepy small town of Center-

ville, where strange happenings 

like the disappearance of cats, 

dogs and other animals begin to 

occur.  

Chief Cliff Robertson (Bill     

Murray) along with his fellow         

officers Ronnie Peterson (Adam 

Driver) and Mindy Morrison 

(Chloe Sevigny) are mystified 

when a couple of women are 

found half eaten in the diner       

and even more shocked when a 

dead woman (Carol Kane) 

comes back to life in the prison 

cell repeating the word “Chardon-

nay”… 

“Things are definitely going to 

end up badly,” officer Peterson 

keeps on saying and when a       

baffled Robertson asks him “How 

do you know and why are you 

going on about that?” Peterson 

replies: “I have already read the 

script.”  

Jarmusch never sends up the 

genre, while his ensemble of        

actors - most of them regular       

collaborators - are encouraged   

to play the bizarre situations       

with honesty and truth.  

Tilda Swinton’s Zelda Winston 

is a Scottish samurai expert       

who works in the mortuary and 

relishes the fact that she has to 

decapitate as many of the living 

dead as possible, while a            

perfectly cast Iggy Pop plays a 

zombie who rises from a grave 

with the name of Samuel Fuller 

engraved on its stone.  

This may not be vintage           

Jarmuch but overall there is 

plenty to enjoy here especially  

his twinkle in the eye direc-         

tion. 

Only You 

Harry Woodliff’s assured         

feature film debut pairs up two 

exciting young European actors 

that share genuine chemistry. 

Elena (Laia Costa) meets Jake 

(Josh O’Connor) on New Year’s 

Eve fighting for the same taxi. 

They decide to share the ride but 

instead of going their separate 

ways, they begin a passionate  

relationship and within weeks 

they are living together… 

It is a pure love story about two 

people simply adoring each other 

until they decide to have a family. 

It is a beautifully observed drama, 

superbly acted by Spanish Laia 

Costa who reached international 

recognition as the eponymous 

heroine in the German VICTORIA 

while rising British star Josh 

O’Connor made such in impression 

in GOD’S OWN COUNTRY and 

in THE DURELLS.  

A sensitive portrait of a loving 

relationship worth witnessing! 

 

Our Time 

Carlos Reygados the distinct 

Mexican visionary director brings 

to the screen an epic story set in 

a remote cattle ranch outside 

Mexico City run by Juan and his 

wife Ester. They live a happy        

existence in the wilderness with 

their children until Ester confesses 

she is having an affair with an 

American horse trainer.  

This is Reygados most personal 

film – he not only writes and directs 

but he also plays the leading role 

of Juan while his real wife Natalia 

Lopez plays Ester.  

It is a daring, challenging          

film superbly photographed with       

perfectly framed compositions        

of great vistas. It needs to be            

experienced on the big screen! 

 

Kursk: The  

Last Mission 

The compelling true story           

of the Kursk submarine tragedy   

is brought vividly to the screen      

by acclaimed Danish director 

Thomas Vinterberg, well known 

for FESTEN and THE HUNT.  

Vinterberg opens his powerful 

film with a wedding - probably        

influenced by THE GODFATHER 

and THE DEER HUNTER- where 

most of the characters are intro-

duced before they embark on 

their naval underwater exercise. 

But their routine assignment turns 

into disaster when the submarine 

erupts killing most of the men on 

board apart from a group of men 

trapped at the bottom of the sea…  

Vinterberg very much like the 

classic German war movie DAS 

BOOT conveys the claustropho-

bia of this environment as well as 

the desperation of those few       

survivors as time begins to run 

out. Matthias Schoenaerts is           

excellent as the Russian Captain 

Mikhail Averin determined to safe 

his men and come out alive in order 

to see once again his beloved 

pregnant wife Tanya (Lea Seydoux) 

and their child.  A tense thriller 

with strong production values and 

a powerful message. 

 

Pavarotti 
 

Ron Howard’s enthralling      

documentary brings you up close 

and personal to the remarkable 

Italian named “The People’s Tenor”. 

He is a man whose immense      

talent and personality are bigger 

than life and here with some rare 

archive material we get to know 

more about his musical genius. 

We see him in action singing        

his most famous arias as well as 

during private moments with his 

family.  

You have to be made of stone 

not to be moved by the film   

especially when Pavarotti sings 

his heart out in giant close ups. 

Unmissable! 
 

Armstrong 

You wait for 50 years for a film 

about Neil Armstrong and then 

like London buses you get three 

at once! David Fairhead’s fasci-

nating documentary on the life 

and monumental achievement of 

this remarkable man is the perfect 

companion piece to last week’s 

APOLLO 11.  

Also recently we saw Ryan 

Gosling playing Armstrong in 

FIRST MAN most effectively. Both 

these films focused on his journey 

to the moon whereas Fairhead 

tells the story before as well as 

after examining the major effects 

that his success brought to his 

family and later life. Harrison Ford 

narrates the story most effectively 

with authority and enthusiasm. 
 

The Brink 

Steve Bannon, the smug,       

controversial American media   

executive and political figure is 

the subject to Alison Klayman’s 

intriguing documentary screened 

at the recent London Sundance 

Film Festival.  

Bannon is an over confident 

and smart strategist and former 

investment banker whose political 

views will drive any decent person 

into insanity. He is a keen manipu-

lator and mixes with extreme right 

wing politicians across the globe 

supporting their tough and inhu-

mane anti-immigration policies.  

See it and discuss!  

M
uch as we decry the  

impact of parents on 

our lives, good and bad, 

one day, sooner rather than later, 

we will look in the mirror and 

think “Banayia mou I’ve turned 

into my mum/dad”. It’s called 

genes and ageing. Inheriting 

their looks is one thing but what 

happens when we think and  

behave like them too...or not? 

Especially when it comes to   

politics. Jack Thorne’s The End 

of History (Royal Court), takes 

a fishbowl look into the family       

of Sal (Lesley Sharp) and David 

(David Morrissey), a couple of 

‘old’ Labour stalwarts, and their 

three independently minded 

children. The plays’ title referen-

ces the apparent triumph of       

liberal ideals at the end of the 

Cold War, promulgated by politi-

cal theorist Francis Fukuyama. 

Very topical considering Putin’s 

pronouncement last week that 

“liberalism is dead”.  

Spanning three decades,       

we begin in 1997, the start of the 

‘new’ Labour Blair years. For some 

he was the saviour (3 election 

wins) but for the likes of Sal and 

Dave he was a traitor, the man 

who betrayed socialism and 

succumbed to a modern version 

of Thatcherite capitalism. The 

children have paved their own 

way in life but as with all siblings 

the tensions are never far from 

the surface and politically they 

represent most of what you would 

expect in a post-Blair liberal 

family. Thorne apparently based 

the play on his own family and 

though it has a political soul it 

lacks an emotional heart which 

is surprising. The premise of 

children not matching up to their 

parents’ aspirations and ideals 

is nothing new so it needs 

something else to ignite the play 

dramatically. 

Sharp brings grit and passion 

to Sal, a teacher and Greenham 

Common veteran, but the writing 

of her character is one dimen-

sional and it is the children that 

bring us more of the normal 

human interactions that resonate. 

Polly (Kate O’Flynn) is a success-

ful lawyer and when she is 

caught doing naughty things on 

her phone by younger brother 

Tom (Laurie Davidson) it brings 

authenticity to the relationships. 

Older son Carl (Sam Swainsbury) 

is a complex and conflicted man, 

not helped by a blue-blooded 

girlfriend whose wealth repre-

sents a challenge to his upbring-

ing. Fortunately, in a minor act 

of redemption for both the play 

and our interest Morrissey’s 

David gives us a final Quaker-

like speech that reveals many 

things including his deep love for 

the family and why the unfettered 

truth must always conquer spin. 

Movement director Steven 

Hoggett brings an interesting      

kinetic dimension to John Tiffany’s 

stuttering direction and Grace 

Smart’s design is a smart alche-

mistic effort but the abiding 

memory is one of a fine cast 

struggling with misshapen     

verbosity. 

Meanwhile Gracia Erinoglu 
sees a woman put men in their 
place... 

The Flamenco Festival 

(Sadler’s Wells) got off to a   

dramatic start with Sara Baras 

taking centre stage in her show 

Sombras (“Shadows”). The 

centre of attraction in every 

sense she dominated the     

evening with an interpretation of 

this historic art form that was 

mesmerising. You could not take 

your eyes off her and when she 

exploded into farruca, a dance 

that is usually danced by men 

due to the rapidity of the foot-

work, she delivered a flurry of 

hypnotic moves, punctuated with 

minuscule silences that increase 

the drama manifold. Supporting 

the diva are six other excellent 

dancers and seven fantastic 

musicians. The saxophonist and 

Baras gave us one of the high-

lights of the show with a teasing 

passage of extraordinary musi-

cianship and sensational danc-

ing. If the rest of the festival        

are anywhere near this level 

London is in for a treat. I know 

Sotira is reviewing another one 

of the shows tomorrow even-

ing...lucky her! 

Finally, Sotira Kyriakides gets 
into a Pride mood... 

Yummy (Underbelly Festival) 

is yummy indeed, with outra-

geous outfits, dancing and      

lip-syncing fun from start to        

finish. The seven talented enter-

tainers have so many costume 

changes that it's hard to keep 

up, and the vertiginous heels 

are a sight to behold! The       

stage is like a catwalk and the 

performers engage with the       

audience and use it to its full   

advantage. Karen From Finance 

announces what is happening, 

as well as having her own        

comedic acts.  Hannie Helsden's 

hula-hooping is amazing and 

she makes it look effortless. 

There is also a bawdier element, 

with Jandruze's performance 

about making a sandwich being 

a highlight. Overall, a feast for 

the eyes and ears and one that 

many of the Pride revellers 

would love.  

 

The End of History -  

020 7565 5000 

 

Flamenco Festival (ends 

14 July) – 020 7863 8000 

 

Yummy –  

www.underbellyfestival.com

Theatre Reviews 

George Savvides 
Barney Efthimiou

We too shall become 

them...eventually 
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W
ith the summer at its 

best, you may find that 

your hair and nails are 

growing much faster - this will 

be due to the sunshine vitamin 

D. Ten minutes of sunshine a 

day is enough to have your   

natural dose of that essential    

vitamin.  

If you eat a healthy diet, or 

like that of a natural body 

builder, you may even find that 

that your hair and nail growth 

may be at an alarming rate      

that you cannot keep up with. 

Although this can be a bonus 

for having healthy tresses and 

strong nails, it can also be hard 

trying to keep up with any up 

keep and maintenance. You 

may find you need to have your 

hair cut far more frequently 

along with any re-growth hair 

colour application you have 

done. If you have a fringe or 

bangs as they are also known, 

make sure you get them cut 

quickly allowing you to actually 

see properly, beyond the hair.  

If you have your nails with   

gel or acrylic overlay, you may 

need to get them done sooner 

than you would normally, so if 

usual maintenance is 3-4 weeks, 

it may be 2 weeks or even less. 

Unfortunately it will also be the 

same for any inconvenient or 

uncomfortable depilation or 

waxing on the body. 

Your feet will be in need of a 

regular pedicure because the 

nails will grow fast and will need 

cutting quicker. As feet will be 

doing a lot more open sandal   

or barefoot walking, be it at        

home or on the beach, they      

will naturally produce extra hard 

skin for protection, to make 

walking more comfortable.  

A little extra work is required 

in the summer to keep up with 

the glamour, but whether you 

have to go and get haircuts         

or nail overlays done, there are 

some things you can do yourself 

regularly or in between treatment 

bookings, so make it easier to 

keep under control and getting 

beyond an unsightly manner.  

Diabetics should not attempt 

to use any sharp tools etc on 

the skin. It should be left to a 

professional like that of a          

chiropodist for feet. 

 

HOME PEDICURE  

Epsom salts 

Sanex shower gel or bath foam. 

Hard skin remover foot heel 

shaver blade (optional) 

Rasp (resembles a grater) 

Hard skin file 

Nail file  

Clippers 

Bowl to soak feet  

Towels 

 

1. With all the correct tools at 

the ready, start by soaking the 

feet in comfortably hot water 

enriched with some Sanex wash 

as it will be at the correct skin 

PH level. Add some Epsom 

salts for relaxation, known for 

its magnesium mineral proper-

ties and for recovery, reducing 

pain and swelling. 

2. When the feet have          

softened in the water, using the 

shaver blade, carefully remove 

any extra hard skin on areas 

like that of the heel. Use in a 

gentle slide down motion along 

the grain of skin. Keep washing 

out the blade throughout to       

remove any skin. Do not over 

use or you will cut into skin. 

Save some work for the next 

tool.  

3. The rasp will do the             

remainder of the work. This is 

also used in a motion going 

along with the grain of skin. 

Once again, do not be over 

zealous in use of the rasp as 

skin can be ruptured.  

4. The foot file will smooth out 

any of the previous skin slicing 

and grating. You can use the 

foot file in a little more of a         

vigorous manner to eliminate 

the rough finish of the previous 

tools.  

5. Using the clippers or        

scissors, cut toenails straight 

across. Do not allow them to 

extend before the toe end point, 

to avoid hitting for safety. 

6. Next file away any sharp 

corners to avoid any in-growing 

toenails. File in one direction 

only and not in a see-saw       

motion to avoid damage to the 

natural nail. 

7. Finally apply some moisturi-

sing lotion and relax with those 

refreshed feet. 

Happy feet! 

 

Love and Sparkles, 

Samsara x 
 

www.samsarabellydancer.co.uk 

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

Summer beauty

Xclusive! Katerina Neocleous

Summer has finally arrived and with it brings a generous dose of new modern Greek tunes! Who 

will be making your holiday playlist? I have three likely contenders vying for your attention! 

First up, Stan the man is back with a brand new single! The successful singer first broke into the 

modern music scene in 2011 with his RnB vibe and urban swagger before moving into a more Laiko 

aesthetic. Now his fans have been treated to another surprise as he throws a little country into the 

mix!  

Neebie single “De Me Ksereis” (composed by Christos Santantios and Angelis Konstanti-

nides) has summer hit written all over it with its catchy, sing-along chorus and upbeat acoustic 

guitar rifts to create the perfect uplifting mood with its infectious rhythms. The track hasn’t taken 

long to entrance his followers; evident by the singer’s frequent Instagram stories showcasing his 

fans from around the world singing his new ditty. And now, with the unveiling of the accompanying 

good-time video, directed by Yannis Papadakos – it has notched up a mega one million plus views 

on YouTube in less than two weeks! It has also claimed the number three position in the YouTube 

trending stats. No doubt Stan will be performing “De Me Kseries” at both his solo tour dates as well 

as during his performances alongside Natasa Theodoridou this season! 

 

*********** 
 

Popular artist Giorgos Kambanellis is teaming up with swivel hit-master Lefteris Pantazis for 

his latest release “Ti Sou Dose O Theos Tetoio Mialo”! Infused with Arabic rhythms, it’s dynamic 

and invigorating sound will certainly have you on your feet and OPA-ing your way through summer! 

 

*********** 
 

Leading Greek performer Antonis Remos, is also joining his fellow compatriots with a new           

musical offering this month! Armed with his distinctive vocal prowess and engaging interpretation 

“Edo Kai Tora” is a powerful love anthem produced by Divna Vasic, Marko Dreznjak and Photios 

Stefos, with lyrics penned by poet Niki Papatheochari. As well as promoting this new release, 

Remos is also preparing for his upcoming tour with world-renowned British reggae pop band UB40! 

 

*********** 
 

That’s all for now. More entertainment and music news coming soon! 

Until next time… x Mwah 

 

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

ous! 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



Gemma Atkinson and Gorka Marquez 

welcome baby girl 

Gemma Atkinson and her Strictly Come Dancing pro dancer   

boyfriend Gorka Marquez welcomed their daughter last Thursday. 

The couple made the announcement on social media, although 

they have yet to share a photo of their baby girl or reveal her name.  

“Our beautiful baby daughter arrived on Thursday 4th July and 
myself and Gem couldn't be happier,” the new dad wrote. 

“She’s incredible and she certainly made an entrance, giving us 
all quite a fright at times. @glouiseatkinson my absolute HERO! 
After seeing you go through all you did to bring our little girl to life 
has made me love and respect you even more. What a trooper you 
are. I couldn't be more proud of you!  

“Thank you SO much to the nurses & doctors at The Royal          
Bolton Hospital who did the most incredible job taking care of Gem 
and our baby. Back home now for family time.” 

Despite just becoming a father, Gorka kept to his tour        

commitments and was back on the road on Sunday, performing in 

Here Come The Boys with fellow Strictly pros Giovanni Pernice and 

Aljaz Skorjanec. 

Speaking to the audience in Norwich, an over-the-moon Gorka 

said: “I'm officially Daddy!”  
As the audience whooped and cheered, he added, “I just wanted 

to say it's been amazing, it's so rewarding. Thank you to everyone 
for your lovely messages and support. It's been incredible.”

Previously unreleased music 

by George Michael will be played 

in Universal Pictures’ upcoming 

Last Christmas, a comedy film.  

directed by Paul Feig set to be   

released  on 15 November 2019.  

Last Christmas is billed as a 

holiday romance set in London.   

It stars Emilia Clarke (Game of 
Thrones) and Henry Golding 

(Crazy Rich Asians) with screen-

play by British actress Emma 

Thompson and comedian Bryony 

Kimmings. 

It follows Kate (Clarke) as she 

gets a job working as an elf in an 

all-year Christmas shop. While 

working there, she meets Tom 

(Golding), who becomes her        

romantic interest. However, the 

pair are thwarted by bad luck. 

The movie will also feature 

Wham!’s 1984 hit Last Christ-
mas.

George Michael’s unreleased music 

to feature in Last Christmas movie
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IL DIVO to perform 

in Cyprus 
 

Cyprus is in for an unforgettable 

music experience! Il Divo, the 

biggest classical crossover vocal 

group in the world, will perform for 

audiences at the Limassol Munici-

pal Garden Theatre on Wednes-

day 17th and Thursday 18th July. 

This is the first time the opera 

band is visiting the island and the 

performances are part of their 

world tour, TIMELESS - a music 

tribute to their all-time greatest hits. 

Urs Buhler, Sebastien Izambard, 

Carlos Marin and David Miller 

met in 2003 after music producer 

Simon Cowell searched to find 

four singers with distinctive talents 

that could, together, create musical 

magic. In the years that followed, 

Il Divo continued to grow as artists 

and performers, and their fans 

have joined them on that journey. 

Since 2004, they have sold an 

impressive 30 million albums world-

wide and have been awarded160 

gold and platinum discs in over 

33 countries, delivering hit songs 

such as Regresa A Mi (Unbreak 
My Heart), The Time Of Our 
Lives, Si Voy A Perderte (Don’t 
Wanna Lose You) and I Believe 
In You (Je Crois En Toi). 

Proof of their undisputed suc-

cess, they entered the Guinness 

Book of Records in 2006,              

becoming the most commercially 

praised, classical-crossover band 

in music history. 

Il Divo have performed before 

former US President Barack 

Obama and Her Majesty Queen 

Elizabeth and have shared       

microphones with fellow super-

stars such as Barbara Streisand 

and Celine Dion.



24      | Thursday 11 July 2019

Michael Yiakoumi

UK Cypriot Nick Parpa wins major boxing title

UK Cypriot Nick Parpa did us proud by winning the Southern area Cruiserweight boxing title in the 
top of the bill fight at the Steve Goodwin promoted “FISTS OF FURY” night  in front of several Cypriot 
fans at a full house at the prestigious boxing venue York Hall in Bethnal Green last Saturday. 
It was a tough fight for Nick and he went the distance in a 10 round fight versus the defending 
champion Daniel Mendes from Birmingham but came out with a comfortable and a comprehensive 
99-91 points victory. 
“Nightmare” Nick Parpa is trained by Joshua Burnham and has 9 wins from 10 contests so far with 5 
of the wins coming by stoppage. Nick has explosive power and is one of the most exciting and explo-
sive cruiserweights around. 

Mendes put in a highly impressive performance to win the title against Danny Couzens  in March 
2019. 
For Nick Parpa, it was his first attempt at a title. He boasts a record of 9-1 with his only loss being 
against Vasil Ducar (1-0) in his fifth fight, a hard-hitting Czech Republic boxer with six KOs from 
seven wins, who is now the current WBF Inter-Continental Cruiserweight champion and recently un-
successfully fought for the IBO world cruiserweight title in June this year against South African Kevin 
Lerena. 
“I was on top against Ducar until I walked onto a shot [right hook] and look at what he has achieved 
since.” Also heavy-handed, Parpa has stopped five of his victims inside the distance. 



Michael Yiakoumi
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Cypriot tennis star Marcos Baghdatis retires but leaves behind a legacy

Cypriot tennis player Marcos Baghdatis seen here with our Michael 
Yiakoumi was defeated on Thursday by Italian Matteo Berrettini in 
a match for the second round of Wimbledon. This was Baghdatis` 
last game in his career. The 34 year old tennis player said recently 
that he is planning to retire and that Wimbledon would be his last 
tournament. This was his 14th appearance at Wimbledon. 
“This decision was not an easy one. It has proven tough for me, 
especially physically, to come back to where I feel like I belong. 
Even though my mind wants to do it, the limits of my body have 
prevented me to maintain and play at a consistent high level as I 
expect from myself. Especially the last two years have been very 
difficult for me with recurring injuries and pain”, he announced on 
his website on June 24. 
The match lasted one hour and 43 minutes and the final score 
was 3-0. ( 6-1, 7-4,  6-3). 
Marcos won international fame in 2006 as he managed to be the 
runner-up at the Australian Open and a semifinalist at the Wim-
bledon Championships. He reached a career-high ATP singles 
ranking of world No. 8 in August 2006. Marcos owns a 21-13 
record at the prestigious grass-court Grand Slam. 
A quote from Marcos “The 4th of July, 2004, Greece won the Eu-
ropean Championship in soccer, and that’s the impact that tourna-
ment gave me… that I can believe in myself and I can achieve 
anything. And I’m retiring on the 4th of July, 2019. 
“I leave a legacy behind, the same legacy I got from the team of 
2004 in Portugal, I leave this legacy behind to some kids in Cyprus 

or Greece” – Marcos Baghdatis, who retired from tennis after his 
second-round loss. 
In an interview to the Wimbledon website, Marcos Baghdatis com-
mented on how he dealt with Roger Federer, Rafael Nadal and 
Novak Djokovic who played in the same era as his. The Cypriot 
said: “Of course, I do feel privileged. 
If you see the last 15, 20 years, the winners of Grand Slams are 
not even 10 [different men]. That’s what was very hard. But for 
sure I do feel privileged to have been able to play with them, not 
once, not twice, many times.To compete against them and win 
against them”. Baghdatis also reflected on his decision to retire 
from professional tennis: “I think it’s about time for me. I feel that 
it’s been a good ride. It’s been hard the last two years on the body, 
trying to get back to where I believe my level is. And unfortunately, 
the body doesn’t allow that for me. This year I had great news that 
my wife [former WTA player Karolina Sprem] got pregnant and 
we’re expecting our third child. It made my decision a bit easier. 
I’m so grateful to be able to finish my career here at Wimbledon. 
It’s an honour to be able to finish his career at this historic tourna-
ment. “There are many reasons. The timing is like this, it’s my 
wife’s favourite tournament, and the first ever match I saw on TV 
was [the final between] Andre Agassi against Goran Ivanisevic 
here in 1992. 
I was seven years old. I had some great runs here, even though, 
yes, I didn’t reach the final as in the Australian Open, but my 
results here are much more consistent years through years. And 

it’s just the most historical place to play tennis, so I think I cannot 
be more grateful to be able to retire here.” 
“I didn’t want to leave the court,” said Baghdatis. “It was a nice 
farewell. It felt amazing. Again, I want to thank everybody for 
staying and giving me that last emotion. 
Roger Federer was full of praise for Marcos Baghdatis, who bid 
farewell to professional tennis at The Championships on Thursday 
in order to spend more time with his family. 
Speaking after he reached the Wimbledon third round, Federer 
said, “I remember Marcos when I played him at the [2004] US 
Open in a night session match. He was still very young. He had 
super long hair. I think he took a set off me, too [Federer won 6-2, 
6-7(4), 6-3, 6-1 in the second round]. You could see how good he 
could become because he had the speed, simple technique, fore-
hand, backhand, which is always going to help you throughout the 
course of your career. 
“He also had a winner’s mentality, liked the big stage. I think that’s 
also one of the reasons he did well here and also in Australia 
when the big matches came about. Off the court, he was always a 
lovely guy, always very funny, easy-going, good to be around with. 
So I liked him on the court, off the court.” 
“I’m crying, but I’m happy. It’s a happy moment for everybody, be-
cause I’m really excited for the future and the only thing I’m sad 
leaving behind is the last part: the fans and the emotions that they 
always gave me.”
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Fantastic end of season Presentation Day 
for Omonia Youth FC

Mikey Poulli and his family were presented the club’s Steven 
Toumbas Achievement Award Club goalkeeper award went to Stefanos Pieri

Santander v Omonia Youth Charity Match 
On the morning before the club’s Presentation Day, representatives from Santander Bank with coaches and players from Omonia Youth 
FC played a match to raise money for the community football club. It is the third consecutive year the match has taken place. Organised 
by chair of the club’s trustees Andy Charalambous, the event raised £1500 for the club. 

Under 14 Girls and parents enjoyed Presentation Day 

The event took place at the Radiomarathon Centre in Enfield 

on Sunday 7 July. 

Over the course of the day, every young footballer at the club 

was rewarded for their efforts during the season, as team man-

agers and coaches were given the opportunity to review the 

season with their players and their families. 

The Andreas Kyprianou Top Goalscorer Award was awarded to 

Brodie Theodorou-Ney who scored an amazing 59 goals for 

the under 14 Silver. The award was named after Andreas as he 

had completely dominated the award during his 10 years at the 

club. 

The club also rewards the goalkeeper who over the course of 

the season keeps the most clean sheets and this season the 

winner was Stefanos Pieri, son of current chairman Michael 

Pieri of the Under 14 White.  

Two players were awarded a special long service award given 

their incredible dedication, motivation and commitment to keep 

coming back year after year. Both Charlie Constanti and Andoni 

Kyprianou.Finally the club awarded the Steven Toumbas 

Achievement Award and this is a very special award named in 

memory of one of the club’s former players, Steven Toumbas, 

who in December 2008 died suddenly at the tragically young 

age of 20 years old. 

We know Mikey is football mad, a huge Arsenal fan and dreams 

of being a professional footballer. When he sadly lost his sight 

at the age of 7, that dream did not end. In fact the dream con-

tinues and gathers pace. Mikey has shown incredible courage, 

resilience and determination to continue learning and developing 

his football skills as he continues his football journey. Guided 

by his doting parents John and Mireille it is a truly heart-warming 

story and the fact that Omonia Youth FC played even a small 

part in Mikey’s football journey makes us as a club proud.

U.S. fourth World Cup 
title in France

The United States won a record-extending fourth women’s World 

Cup with a 2-0 victory over the Netherlands on Sunday as sec-

ond-half goals from Megan Rapinoe and Rose Lavelle confirmed 

their status as the leading power in the women’s game. 

The defending champions struggled to gain dominance for an hour 

before a Rapinoe penalty, her sixth goal of the tournament, broke 

the deadlock and a fine individual effort from Lavelle in the 69th 

minute put the outcome beyond doubt. 

The Dutch, who are the European champions, ran out of steam 

after Rapinoe opened the scoring in the 61st minute, having done 

more than any team to frustrate the Americans. 

A perfect occasion for Rapinoe, whose outspoken views have been 

most prominent on the pay disparity between men and women 

players, was capped when FIFA chief Gianni Infantino was booed 

amid chants of “equal pay, equal pay” by U.S. fans. 

At 34, Rapinoe is unlikely to be back on this stage in four years’ 

time, but it is hard to imagine her walking away from the battles 

she has led with the U.S. Soccer Federation and world governing 

body FIFA over fairer terms for the women’s game. 

“Congratulations to the U.S. Women’s Soccer Team on winning 

the World Cup! Great and exciting play. America is proud of you 

all!” tweeted Trump. 

The Americans had outlasted the Dutch and a fourth World Cup 

crown was theirs to celebrate with their adoring fans. 

England missed out on a third-placed finish at the Women’s World 

Cup as they were beaten 2-1 by Sweden in their play-off in Nice. 

Sweden raced into a 2-0 lead at the Allianz Riviera, with Kosovare 

Asllani firing in in the 11th minute after an Alex Greenwood error 

and Sofia Jakobsson adding a fine strike in the 22nd. 

Phil Neville’s Lionesses replied through Fran Kirby’s left-footed ef-

fort just after the half-hour mark and two minutes later the ball was 

in the Swedes’ net again courtesy of an Ellen White finish. 

But, just had been the case in the 2-1 semi-final loss to the United 

States four days earlier, White had what she had thought was an 

equaliser disallowed following a VAR review. 

This time the forward – the tournament’s joint top-scorer with six 

goals – was judged to have been guilty of a handball. 

An emotional ending for the England  womens team 
in the World Cup
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 

Μη ανακύψαντες ακόμη από το βαρύ πλήγμα του θανάτου της πολυαγαπημένης 

και αξέχαστής μας θυγατέρας, αδελφής και θείας 

Άννας-Μαρίας Γεωργίου (Λονδίνο) 

θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι παρευρέθηκαν στην κηδεία, έκαναν εισφο-

ρές για φιλανθρωπικούς σκοπούς, κατέθεσαν στεφάνια, απέστειλαν συλλυπητήρια 

μηνύματα ή συμμετείχαν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο στο βαρύ μας πένθος. 

Οι γονείς: Κούλλα και Τάκης, αδέλφια, αδελφότεκνα και λοιποί συγγενείς.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

John Joannou 
(from Vokolida)

 
Passed away on Tuesday 02.07.2019 at the age of 73. 

He leaves his wife Andria, 3 children: Babinontas, George and Mary, 5 grandchildren, his 

brother Syd, relatives and friends. 

The funeral will take place on Thursday 18.07.2019 at 1.00pm at the Greek Orthodox Church 

of St. Demetrios, Τown Road/Logan Road, London N9 0LP  and the burial at Edmonton 

Cemetery, Church Street, London N9 9HP. 

Flowers or donations for Macmillan Cancer Nurses are welcome. 

The wake will take place at the Church hall. 

Tel: 07562 698 328

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 14.07.2019, στην Εκκλησία του Αγίου 

Δημητρίου, Τown Road/Logan Road, London N9 0LP, το 20ον ετήσιο 

μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας συζύγου, πατέρα, 

παππού και αδελφού 

Αθανάση (Tom) Κωνσταντίνου 
(Άγιος Αθανάσιος Λεμεσού) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Η σύζυγος Γιαννούλλα, παιδιά, εγγόνια, νύφες, γαμπρός, αδέλφια.

Συλλυπητήρια  

Ο Σύνδεσμος Αχνιωτών Αγγλίας εκφράζει τα θερμά και ειλικρινή 

του συλλυπητήρια στους οικείους του Παναγιώτη Φουλή, που 

απεβίωσε την περασμένη Κυριακή 7/7/2019 στο Λονδίνο. Η ταφή 

θα γίνει στην Κύπρο.

Απεβίωσε ο βετεράνος της Αριστεράς Παύλος Δίγκλης

Για αγγελίες: μνημόσυνα και θανάτους παρακαλώ 

τηλεφωνήστε: 020 8341 5853 

 

Για μνημόσυνα και ευχαριστήρια παρακαλώ 

επικοινωνάτε μαζί μας το αργότερο μέχρι την 

Τρίτη το απόγευμα στο 020 8341 5853

Απεβίωσε την περασμένη Παρα-

σκευή (5/7) από ανακοπή καρδιάς 

ο βετεράνος του συνδικαλιστικού 

κινήματος και πρώην βουλευτής 

του ΑΚΕΛ, Παύλος Δίγκλης. 

Ο Παύλος Μιλτιάδη Δίγκλης, που 

απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών, ήταν 

κορυφαίο στέλεχος της Αριστεράς 

για δεκαετίες, ενώ πρωτοστάτησε 

στην ίδρυση του Ανανεωτικού Δη-

μοκρατικού Σοσιαλιστικού Κινήμα-

τος (ΑΔΗΣΟΚ) το 1990. 

Η κηδεία του τελέστηκε το περα-

σμένο Σάββατο από τον Ιερό Ναό 

Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης 

στο κοιμητήριο Λευκωσίας. 

  
Σύντομο βιογραφικό 

Γεννήθηκε το 1931 στον Άγιο Θεό-

δωρο Αμμοχώστου και εντάχθηκε 

από πολύ μικρή ηλικία στο αρι-

στερό κίνημα. Το 1950 απεβλήθη 

από το Γυμνάσιο Αμμοχώστου 

λόγω αριστερής ιδεολογίας, ενώ το 

1951 έγινε μέλος του ΑΚΕΛ. Το 

1956 εκλέγηκε στην Κεντρική Επι-

τροπή και το 1978 στο Πολιτικό 

Γραφείο του Κόμματος. Το 1987 

εκλέγηκε Γενικός Γραμματέας της 

Παγκύπριας Εργατικής Ομοσπον-

δίας (ΠΕΟ), διαδεχόμενος τον Αν-

δρέα Ζιαρτίδη. Διετέλεσε 

Βουλευτής του ΑΚΕΛ σε δύο θη-

τείες, από το 1981-1991. 

Το 1990 αποχώρησε από το ΑΚΕΛ, 

απόρροια των αλλαγών στα κομ-

μουνιστικά κινήματα μετά την 

πτώση της ΕΣΣΔ και ίδρυσε μαζί με 

άλλα στελέχη το Ανανεωτικό Δημο-

κρατικό Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΑΔΗ-

ΣΟΚ), του οποίου ήταν ο πρώτος 

Πρόεδρος. Είναι συγγραφέας του 

ιστορικο-πολιτικού βιβλίου «Πικρές 

Αλήθειες», που ενδιατρίβει στο Κυ-

πριακό πρόβλημα, του βιβλίου 

«ΑΚΕΛ: Με τόλμη και παρρησία», 

καθώς επίσης πληθώρας άρθρων 

και μελετών οικονομικοκοινωνικού, 

συνδικαλιστικού και πολιτικού πε-

ριεχομένου. Ο θανών καταλείπει 

σύζυγο, δύο κόρες και πέντε εγγό-

νια. 

ΠτΔ: 

Κόσμησε την πολιτική 

ζωή του τόπου μας 

  

Συλλυπητήρια στην οικογένεια του 

Παύλου Δίγκλη εξέφρασε ο Πρό-

εδρος της Δημοκρατίας με ανάρ-

τηση στο τουίτερ. 

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης έγραψε 

συγκεκριμένα: «Είναι με λύπη που 

πληροφορήθηκα τον θάνατο του 

Παύλου Δίγκλη. Ενός διακεκριμέ-

νου στελέχους της ευρύτερης αρι-

στεράς που με την πολυδιάστατη 

δράση του κόσμησε την πολιτική 

ζωή του τόπου μας. Τα συλλυπητή-

ριά μου στην οικογένειά του». 

 
ΑΚΕΛ: 

Ειλικρινή συλλυπητήρια 

Το ΑΚΕΛ εκφράζει τη θλίψη του για 

το θάνατο του Παύλου Δίγκλη, ο 

οποίος υπήρξε για δεκαετίες στέλε-

χος του ΑΚΕΛ και του συνδικαλιστι-

κού κινήματος της ΠΕΟ. 

Ο Παύλος Δίγκλης εντάχθηκε στο 

κίνημα της Αριστεράς από νεαρή 

ηλικία, σπούδασε στη Σοβιετική 

Ένωση και έγινε μέλος του ΑΚΕΛ 

το 1951. Διετέλεσε μέλος της Κε-

ντρικής Επιτροπής και του Πολιτι-

κού Γραφείου του ΑΚΕΛ, 

βουλευτής του ΑΚΕΛ στη Λευκωσία 

(1981-1991) καθώς και Γενικός 

Γραμματέας της ΠΕΟ.   

Το ΑΚΕΛ εκφράζει τα ειλικρινή συλ-

λυπητήρια στην οικογένεια και σε 

όλους τους οικείους του Παύλου Δί-

γκλη. 

 
Θλίψη εκφράζει η ΠΕΟ

 

Η ΠΕΟ εκφράζει τη θλίψη της για 

την είδηση του θανάτου του Παύ-

λου Δίγκλη ο οποίος υπήρξε ηγε-

τικό συνδικαλιστικό στέλεχος της 

ΠΕΟ για πολλά χρόνια και διετέ-

λεσε Γ.Γ. της ΠΕΟ από το 1988 

μέχρι το 1990. 

Οπως αναφέρει στην ανακοίνωσή 

της, ο Παύλος Δίγκλης γεννήθηκε 

στο χωριό Άγ. Θεόδωρος Καρπα-

σίας το 1931. Σπούδασε Οικονο-

μικά στη Μόσχα. Το 1973 

προσλήφθηκε στην ΠΕΟ ως Μορ-

φωτικός Υπεύθυνος. Ακολούθως 

εκλέγηκε Β. Γενικός Γραμματέας, 

θέση στην οποία υπηρέτησε μέχρι 

την εκλογή του στη θέση του 

Γ. Γραμματέα της ΠΕΟ το 1988.  

Η  ΠΕΟ εκφράζει τα ειλικρινή της 

συλλυπητήρια στην οικογένεια του 

αείμνηστου Παύλου Δίγκλη. 
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CONTACT US FOR A 

QUOTE AND 

TO DISCUSS YOUR 

REQUIREMENTS 

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

470 Bowes Road, London N11 1NL

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά και αδελφή Δήμητρα Πασσά Παγκρατίου 

που απεβίωσε την Τετάρτη 3/7/2019, σε ηλικία 75 ετών, κηδεύουμε την Παρασκευή 

19/7/2019 και ώρα 1.15 μ.μ. από τον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου, Τown Road/Logan 

Road, London N9 0LP και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη της όπως παραστούν. 

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του Edmonton, Church Street, London N9 9HP. 

Οι τεθλιμμένοι:  

Τα παιδιά: Μαρία και Βαλεντίνα, 

τα εγγόνια: Δανιήλ και Αλέξανδρος, αδέλφια και λοιποί συγγενείς. 

Θα υπάρχει ειδικό κουτί για εισφορές για το Myeloma UK. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στην οικία της Μαρίας και του  Γιώργου, 310 Bowes Road, 

Arnos Grove, N11 1AT. (Near Arnos Grove tube station 2 mins walk).  

Τηλ. οικείων: 07951 990 146 / 07985 427 953

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΣΣΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
(από την Έγκωμη Αμμοχώστου και τέως κάτοικος Λονδίνου)

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Tελούμε την προσεχή Κυριακή 14.07.2019, 

στην Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, 

Wightman Road, London N8 0LY 

το 2ον ετήσιο μνημόσυνο του πoλυαγαπημένου 

και αξέχαστού μας συζύγου, πατέρα και παππού 

Παναγιώτη Αντωνίου 

(Λευκωσία) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του 

 όπως παρευρεθούν. 

Η σύζυγος Βικεντία, 

παιδιά: Άδωνης και Θέλμα, γαμπρός Γιάννης,  

εγγόνια: Αλέξης, Λουΐζα, Σύλβια, Κωνσταντίνος 

και λοιποί συγγενείς.

† MEMORIAL SERVICE 

The 2nd year memorial service of our beloved and 

dearly missed husband, father and grandfather 

Panayiotis Antoniou 
(from Nicosia) 

will take place on Sunday 14.07.2019, 

at The Greek Orthodox Church of  

St. John the Baptist, 

Wightman Road, London N8 0LY 

Relatives and friends are invited to attend.  

His wife Vikentia, son Adonis, 

daughter Thelma, son-in-law Yiannis, 

grandchildren: Alexis, Louisa, Silvia 

and Constantinos.

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 

14.07.2019, στην Εκκλησία της Αγίας 

Αικατερίνης, Friern Barnet Lane, London 

N20 0NL, το 10ον ετήσιο μνημόσυνο του 

πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας 

συζύγου, πατέρα και παππού 

Σολωμού Σολωμού 

(Λάρνακα) 
και καλούμε όλους όσοι τιμούν 

τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Wife Eve Solomon, 

children: Nancy, Maria, Kyri, 

Georgia, Dino and Androulla, 

grandchildren, daughters-in-law 

and sons-in-law.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Tελούμε την προσεχή Κυριακή 14.07.2019, 

στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, Τown 

Road/Logan Road, London N9 0LP, το 6μηνο 

μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και αξέχα-

στού μας πατέρα, παππού και αδελφού 

Αντρέα Γεωργίου 
(Άχνα) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του 

όπως  παρευρεθούν. 

 

Παιδιά: George, Κώστας και Helen, 

νύφη Μάρω, εγγονές: Άντρη και Χριστίνα, 

αδέλφια: Κώστας και Μαρούλλα 

και λοιποί συγγενείς,

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

† DEATH ANNOUNCEMENT

Passed away on Thursday 

04.07.2019 at the age of 46. 

She leaves her daughter Annaliza, 

her parents Dorotheos and Electra 

Koutsoudis, 2 brothers: Petros and 

Andreas, sister Myrianthi, father-in-

law Michael, mother-in-law Sue 

Jacovides, relatives and friends. 

The funeral will take place on 

Tuesday 16.07.2019 at 12.30pm at 

the Greek Orthodox Church of St. 

Demetrios, Τown Road/Logan Road, 

London N9 0LP and the burial at 

Edmonton Cemetery, Church Street, 

London N9 9HP. 

Flowers or donations are welcome. 

Tel: 07950 169 609

Efthimia Koutsoudis 

(from London)
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† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Tελούμε την προσεχή Κυριακή 14.07.2019, στην Εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης, Friern Barnet Lane, 

London N20 0NL, το 2oν μνημόσυνο της πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας μητέρας και γιαγιάς 

Μαρούλλας Χαμπή Μιχαήλ 
(Ορά Λάρνακα) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

 

Παιδιά: Μιχάλης, Αντρέας και Ειρήνη, 

εγγόνια: Marie, Andrew, Sarah, Nicola, 

Alexandra, Kristina 

και λοιποί συγγενείς.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Tελούμε την προσεχή Κυριακή 14.07.2019, στην 

Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, 

London N8 0LY, το 40ήμερο μνημόσυνο του πολυαγαπη-

μένου και αξέχαστού μας συζύγου, πατέρα, αδελφού και 

θείου 

Μιχάλη Σταύρου
 

(Άγιον Επίκτητο Κερύνειας) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του 

όπως παρευρεθούν. 
 

Η σύζυγος Ελένη (Έλλη), κόρες: Ειρήνη και  

Σταυρούλλα, αδέλφια: Αντρέας, Νίκος, Δεσπούλλα, 

Έλλη, αδελφότεκνα και λοιποί συγγενείς,

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι 

παρευρέθηκαν στην κηδεία, έκαναν εισφορές 

για φιλανθρωπικούς σκοπούς 

(ανήλθαν στο ποσό των £2,500) 

και δόθηκαν στο British Lung Foundation, 

κατέθεσαν στεφάνια, απέστειλαν συλλυπητήρια 

μηνύματα ή συμμετείχαν με οποιονδήποτε 

άλλον τρόπο στο βαρύ μας πένθος.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Tελούμε την προσεχή Κυριακή 14.07.2019, στην Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, 

Wightman Road, London N8 0LY, το 2oν μνημόσυνο της πολυαγαπημένης 

και αξέχαστής μας μητέρας και αδελφής 

Αντρούλλας Χατζησιακαλλή 
(Λειβάδια Λάρνακας) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

 

Θυγατέρες: Γεωργία και Μπάρμπαρα, 

αδελφές: Μαρία, Ολυμπία, Σαβούλλα και Γεωργία, 

σύγαμπρος Κώστας και λοιποί συγγενείς.
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† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Tελούμε την προσεχή Κυριακή 14.07.2019, στην Εκκλησία  

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

το 3ον ετήσιο μνημόσυνο της πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας 

συζύγου, μητέρας και γιαγιάς 

Άννας Λαζάρου 

(Our beautiful elegant Lady) 

(Γερόλακκος και Muswell Hill) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της 

 όπως παρευρεθούν. 

O σύζυγος Γιώργος, υιοί: Jimmy και Larry, 

νύφες: Lorraine και Evvy, 

εγγόνια: Mary, George, Anna, Annie και Adam.

The 3rd year memorial service for our beloved wife,  

mother and grandmother 

Anna Lazarou 

(Our beautiful elegant Lady) 

(Yerolakkos and Muswell Hill) 

will take place on Sunday 14.07.2019 

at the Greek Orthodox Church of St. Demetrios, 

Τown Road/Logan Road, London N9 0LP 

Relatives and friends are invited to attend. 
Husband George, sons: Jimmy and Larry, 

daughters-in-law: Lorraine and Evvy, 

grandchildren: Mary, George, Anna, Annie and Adam.

† MEMORIAL SERVICE

The family of Eleni Costa are sorry to announce the 

death of their beloved mother and grandmother. Eleni 

died in the night on Friday 28 June after a brief illness at 

the age of 92. 

She is survived by her six children, nine grand- 

children, twelve great-grandchildren and three great-

great-grandchildren. 

The funeral will take place on Thursday 18 July 2019 at 

12.30pm at the Greek Orthodox Cathedral of St. Andrew, 

Kentish Town Road, London NW1 9QA. 

The burial and wake will take place at 2.30pm at New 

Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, New 

Southgate, London N11 1JJ. 

Instead of flowers there will be a donation box for the 

British Heart Foundation. 

† DEATH ANNOUNCEMENT

Eleni Costa
(from Flasou)

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 

14.07.2019, στην Εκκλησία της Αγίας 

Αικατερίνης, Friern Barnet Lane, London 

N20 0NL, το 12ον ετήσιο μνημόσυνο της 

πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας 

μητέρας αδελφής, πεθεράς και γιαγιάς 

Θέκλας Κίτα Τσιαλή 

(Μηλιά Αμμοχώστου) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν 

τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Τηλέφωνο οικείων: 07973 829 390 

Παιδιά, εγγόνια, αδέλφια 

και λοιποί συγγενείς.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 

14.07.2019,στην Εκκλησία της Αγίας 

Αικατερίνης, Friern Barnet Lane, London 

N20 0NL, 17oν ετήσιο μνημόσυνο του 

πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας υιού 

και αδελφού 

Παντελάκη Μιχαήλ 

(Paul Michael) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν 

τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Οι γονείς Ανδρέας και Μέλανη 

και ο αδελφός Θωμάς.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Απεβίωσε το Σάββατο 29.06.2019, ο Αντώνης 

Κωνσταντίνου σε ηλικία 85 ετών. 

Αφήνει τη σύζυγό του Στέλλα, 2 παιδιά: Κώστα 

και Σταύρο, την αδελφή του Άννα, αδελφότεκνα, 

συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Τρίτη 16.07.2019 και 

ώρα 11.30πμ από την Εκκλησία της Παναγίας, 

Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB και 

η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate. 

Aντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για το 

Cancer Research. 

Τηλ. οικείων: 07958 376 959

† AΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Αντώνης Κωνσταντίνου
(από τον Βαθύλακα)

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Tελούμε την προσεχή Κυριακή 14.07.2019, στην 

Εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονος, 660 Kenton 

Road, Harrow, Middx. HA3 9QN, το 40ήμερο 

μνημόσυνο του πολυ αγαπημένου και αξέχαστού μας 

υιού 

Chris Κωστάκη Φάσση 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του 

 όπως παρευρεθούν. 

Οι γονείς Χάμπος και Λούλλα 

και λοιποί συγγενείς. 

Θα προσφερθούν τσάι και εδέσματα 

στην οικία του εκλιπόντος.

The 40 day memorial service for our beloved 

and dearly missed son 

Chris Costakis Fassi 
(from London) 

will take place on Sunday 14.07.2019 

at the Greek Orthodox Church of St. Panteleimon, 

660 Kenton Road, Harrow, Middx. HA3 9QN. 

Relatives and friends are invited to attend. 

Parents: Hambos & Loula Fassis 

and other relatives. 

Tea and light refreshments will follow 

at the family home.

† MEMORIAL SERVICE
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Ελένη Χαραλάμπους 
(από τα Γέναγρα)  

Απεβίωσε την Κυριακή 23.06.2019 σε ηλικία 83 ετών. 

Η εκλιπούσα ήταν πολύ δυνατός, εξαίρετος χαρακτήρας. 

Αφήνει 3 παιδιά: Θεόδωρο, Τάσο και Αντρούλλα, 4 εγγόνια, 

2 αδελφές, 1 αδελφό, αδελφότεκνα, συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει την Τετάρτη 17.07.2019 και ώρα 11.00πμ 

από την Εκκλησία της Παναγίας Camberwell, 305 Camberwell 

New Road, London SE5 0TF και η ταφή στο West Norwood 

Crematorium and Cemetery, Norwood High Street, London 

SE27 9JU. 

Τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα. 

Τηλ. οικείων: 07968 070 419 Τάσος

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Eleni Charalambous 
(from Genagra) 

Passed away on Sunday 23.06.2019 at the age of 83. 

A strong and exceptional mother, grandmother, sister, aunty and 

friend. 

She leaves 3 children: Theo, Tasos and Androulla, 4 grand- 

children, 2 sisters, 1 brother, relatives and friends. 

The funeral will take place on Wednesday 17.07.2019 

at 11.00am at the Greek Orthodox Church of St. Mary, 

305 Camberwell New Road, London SE5 0TF and the burial at 

West Norwood Crematorium and Cemetery, Norwood High Street, 

London SE27 9JU. 

Flowers are welcome. 

Tel: 07968 070 419 Tasos

Your life was a blessing, Your memory 

a treasure. You are loved beyond 

words and missed beyond measure.  

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ † MEMORIAL SERVICE
The 40 day memorial service of our beloved 

and dearly missed father, grandfather and brother 

Achilleas Karayiannis 
(Arsos Limassol) 

will take place on Sunday 14.07.2019 at the 

Greek Orthodox Church of St. Anthony the Great and St. John 

the Baptist, 1 Sussex Way, Holloway, Islington, London N7 6RT.

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 14.07.2019, στην Εκκλησία των Αγίων 

Αντωνίου του Μεγάλου και Τιμίου Προδρόμου, 1 Sussex Way, Holloway, 

Islington, London N7 6RT, το 40ήμερο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου 

και αξέχαστού μας πατέρα, παππού και αδελφού 

Αχιλλέα Καραγιάννη 

(Άρσος Λεμεσού) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Παιδιά, εγγόνια, αδέλφια και συγγενείς.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι παρευρέθηκαν στην κηδεία, 

έκαναν εισφορές για το Μοναστήρι της Παναγίας της Καθολικής 

(£1935), κατέθεσαν στεφάνια, απέστειλαν συλλυπητήρια μηνύματα ή 

συμμετείχαν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο στο βαρύ μας πένθος.  

Τις ιδιαίτερες μας ευχαριστίες στο: Demetriou & English Funeral 

Directors, Burgeon και Raphael’s Bakery. 

NOTE OF THANKS 

Sincere thanks to those of you who attended our father’s 

funeral service and for your kind donations of £1,935.00. 

Special thanks to Demetriou & English Funeral Directors, 

Burgeon and Raphael’s Bakery. 



 32      | Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019


