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Περισσότεροι από 200 καλεσμένοι 
απόλαυσαν την γιορτή της δωδέ-
κατης επετείου του Autumn Gar-
dens Nursing and Residential Care 
Home and Day Care στο South-
gate. Το γηροκομείο... 

Σελ 11

Όμορφες στιγμές
Εξηγήσεις από το Δήμο Αγ. Νάπας 
γιατί ανέχεται τη συνέχιση των ερ-
γασιών σε παράνομο εργοτάξιο 
ανέγερσης τεράστιου ξενοδοχείου 
ζητά το ΑΚΕΛ μετά τις αποκαλύ-
ψεις της «Χαραυγής»... 

Σελ 6

Σκανδαλώδες....
Ως τροφή για «εσωτερική κατα-
νάλωση» θεωρεί τα όσα διαδρα-
ματίζονται στην Άγκυρα με τις 
εμπρηστικές δηλώσεις αξιωμα-
τούχων, ο ΥΠΕΞ της Ελλάδας, 
Γιώργος Κατρούγκαλος... 

Σελ 7

Για εσωτερική κατανάλωση;

Κοσμοσυρροή για τα βιβλία 
συλλυπητηρίων

ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΚΥΠΡΟ ΚΑΤΑΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ ΜΕ ΤΟΝ S 200 (σελ 4&5) 

σελ 26

OI ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΓ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΚΑΙ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΠΡΟΣ ΓΚΟΥΤΕΡΕΣ (σελ 5)

Θεωρούν «νεκρό» το backstop 
και τάζουν λαγούς με πετραχήλια

Η ζημιά έγινε

σελ 3

«ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ» ΑΠΟ ΡΩΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΕΛ (σελ 4&5) 

Οι δύο διεκδικητές της ηγεσίας του Συντηρητικού Κόμματος 
και της πρωθυπουργίας στο Ηνωμένο Βασίλειο συμφώνη-
σαν ότι το λεγόμενο ‘backstop’ για την αποφυγή σκληρών 
συνόρων στην Ιρλανδία πρέπει να αντικατασταθεί στην 
όποια νέα συμφωνία για το Brexit. 

Οι Τζέρεμι Χαντ και Μπόρις Τζόνσον συμμετείχαν σε μία 
ακόμη εκδήλωση με ερωτήσεις προς το πρόσωπό τους από 
μέλη του κόμματος, αυτή τη φορά στο Μπέλφαστ, όπου πρώ-
τιστο μέλημα είναι ο τρόπος αποφυγής των σκληρών συνό-
ρων. 

Μιλώντας πρώτος ο κ. Χαντ είπε: «Αναγνωρίζω ότι δεν 
πρόκειται ποτέ να έχουμε μια συμφωνία με την ΕΕ με το 
backstop, άρα πρέπει να αλλάξει ή να φύγει». Ο νυν υπουρ-
γός Εξωτερικών πρόσθεσε ότι διατύπωνε ενστάσεις για το 
backstop στο υπουργικό συμβούλιο, ενστάσεις όμως που 
δεν κοινοποίησε ώστε να μην κατηγορηθεί...
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Τα θέματα των αγνοουμένων και της 
Μόρφου έθιξε με γραπτές ερωτήσεις της 
προς το Foreign Office η φιλοκύπρια βου-
λευτής βορείου Λονδίνου των Συντηρητικών 
Τερέζα Βίλιερς. 

Η κα Βίλιερς ρώτησε τον Βρετανό 
Υπουργό Εξωτερικών αν θα προβεί σε πα-
ραστάσεις προς τον Τούρκο ομόλογό του 
ζητώντας να αποκτήσει η Διερευνητική Επι-
τροπή για τους Αγνοούμενους (ΔΕΑ) «πρό-
σβαση σε όλες τις στρατιωτικές περιοχές 
στην υπό τουρκικό έλεγχο Κύπρο, έτσι 
ώστε να διεκπεραιώσει το έργο της». 

Την απάντηση ανέλαβε να δώσει ο Υφυ-
πουργός Εξωτερικών αρμό-
διος για ευρωπαϊκά θέματα 
σερ Άλαν Ντάνκαν, που χει-
ρίζεται το χαρτοφυλάκιο της 
Κύπρου για λογαριασμό της 
βρετανικής κυβέρνησης. 

«Το Ηνωμένο Βασίλειο 
υποστηρίζει πλήρως τις εκ-
κλήσεις από την Επιτροπή 
Υπουργών του Συμβουλίου 
της Ευρώπης να παρασχεθεί από την 
Τουρκία ανεμπόδιστη πρόσβαση στη ΔΕΑ 
σε όλες τις πιθανές τοποθεσίες ταφής. Εν-
θαρρύνουμε όλα τα σχετιζόμενα μέρη να 
μοιραστούν γεωγραφικές πληροφορίες για 
το πού μπορεί να έχουν συμβεί περιστατικά 
για να επιτραπεί στη ΔΕΑ να ταυτοποιήσει 
δυνητικές τοποθεσίες ταφής», ήταν η απά-
ντηση του σερ Άλαν Ντάνκαν. 

Η κα Βίλιερς έθεσε επίσης προς τον 
Υπουργό Εξωτερικών δύο ερωτήματα ανα-
φορικά με τη Μόρφου.  

Αρχικά ζήτησε να πληροφορηθεί αν θα 
γίνουν παραστάσεις προς τον Τούρκο 
υπουργό Εξωτερικών για να υποστηριχθεί 
η συμπερίληψη της πόλης της Μόρφου στο 
έδαφος που θα απαρτίζει την ελληνοκυ-

πριακή πλευρά σε μία διζωνική διευθέτηση 
στην Κύπρο στο πλαίσιο μίας συμφωνη-
μένης μέσα από διαπραγματεύσεις λύσης 
του Κυπριακού. 

Η φιλοκύπρια βουλευτής ρώτησε επίσης 
αν θα γίνουν παραστάσεις προς το τουρ-
κικό Υπουργείο Εξωτερικών στο πλαίσιο 
της επιδίωξης μίας λύσης μέσω διαπρα-
γματεύσεων «ώστε να σταματήσει η εκτε-
νής οικοδόμηση στην πόλη της Μόρφου». 

Σε αμφότερα τα ερωτήματα απάντησε 
και πάλι ο σερ Άλαν Ντάνκαν, δίνοντας την 
ίδια απάντηση και στα δύο. 

Ο Βρετανός Υπουργός Ευρώπης ανέ-
φερε: «Το Ηνωμένο Βασίλειο 
είναι δυνατός υποστηρικτής 
μίας συνολικής, δίκαιης και 
με διάρκεια λύσης του Κυ-
πριακού ζητήματος, βασισμέ-
νης στο διεθνώς αποδεκτό 
μοντέλο μίας διζωνικής, δι-
κοινοτικής ομοσπονδίας. Ως 
εκ τούτου υποστηρίζουμε τις 
διαβουλεύσεις επί της λύσης 

υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα 
μέσω διαλόγου με τα Ηνωμένα Έθνη και 
μέσω τακτικής επαφής με τους ηγέτες από 
όλα τα μέρη. Ενθαρρύνουμε όλες τις πλευ-
ρές να εμπλακούν εποικοδομητικά και να 
επιδείξουν γνήσια δέσμευση στην επίτευξη 
προόδου». 

Εν τέλει, σημειώνει, το ζήτημα της Μόρ-
φου είναι θέμα για τους δύο ηγέτες και για 
τις κοινότητες που αντιπροσωπεύουν να 
αντιμετωπίσουν ως μέρος μίας συνολικής 
λύσης. «Δεν αρμόζει στο Ηνωμένο Βασίλειο 
να επιδιώξει να καταστεί μέρος των συζη-
τήσεων πέραν των υποχρεώσεών μας ως 
εγγυήτρια δύναμη, ωστόσο συνεχίζουμε να 
υποστηρίζουμε τις απόπειρες των δύο ηγε-
τών να επιτύχουν πρόοδο», καταλήγει.

Ο Ντάνκαν για Μόρφου και αγνοουμένους
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΚΥΠΡΙΑΣ ΤΕΡΕΖΑ ΒΙΛΙΕΡΣ

Ώρες αγωνίας για οικογένεια 
συμπατριωτών μας που ζουν στο 
Λονδίνο, αφού, ο σύζυγος και πα-
τέρας, αναζητεί ανεπιτυχώς συμ-
βατό δότη νεφρού για να μπορέ-
σει να κρατηθεί στη ζωή, εδώ και 
7 χρόνια. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοί-
νωση της οικογένειας που λάβαμε 
στα γραφεία της εφημερίδας μας, 
πρόκειται για τον συμπατριώτη 
μας Κυριάκο Λοΐζου, πρώην ιδιο-
κτήτη του εστιατορίου Hunters. 

Η σύζυγός του απευθύνει δρα-
ματική έκκληση προς την παροι-
κία για βοήθεια. Συγκεκριμένα, η 
ανακοίνωση αναφέρει: «Θερμό-
τατη έκκληση γίνεται από τη 
Μαρία Λοΐζου προς την παροι-
κία για βοήθεια στο πρόβλημα 
που αντιμετωπίζει ο σύζυγός 
της Κυριάκος Λοΐζου. Εδώ και 
7 χρόνια ο Κυριάκος Λοΐζου, 
πρώην ιδιοκτήτης του εστιατο-
ρίου Hunters στο Cockfosters 
υποφέρει με νεφροπάθεια 
(CKD) και χρειάζεται δότη. 

Επίσης ο υιός του Λούης 

αντιμετωπίζει τα ίδια προβλή-
ματα. 

Η εγχείρηση είναι επιτακτική, 
καθώς χρήζει άμεσης χειρουρ-
γικής επέμβασης. 

Η οικογένεια και συγγενείς 
έχουν ήδη απορριφθεί από 
τους γιατρούς για να προσφέ-
ρουν τους δικούς τους νε-
φρούς.» 

Είναι γι’ αυτό το λόγο, που η 
σύζυγός του Μαρία, απευθύνεται 
μέσω της εφημερίδας μας στην 
παροικία και αισθήματα ανθρω-
πιάς των συμπατριωτών μας. 

 Όποιος μπορεί και θέλει να γί-
νει δότης να επικοινωνήσει με τη 
σύζυγο του Κυριάκου, η κατά-
σταση της υγείας του οπίοίου χρή-
ζει άμεσης βοήθειας δεδομένου 
ότι υποφέρει και από καρδιακά 
προβλήματα και μάλιστα υπε-
βλήθη σε εγχείρηση ανοικτής καρ-
διάς κεντρικής αορτής. 

Για περαιτέρω πληροφορίες τη-
λεφωνείστε στην κα Μαρία Λοΐζου 
και στο τηλ έφωνο 07769 182 829 
ή 020 8449 3584.

Δραματική έκκληση για 
βοήθεια Κύπριου 

νεφροπαθούς 
που ψάχνει εναγωνίως 

δότη για να σωθεί

ΛΟΝΔΙΝΟ

Εις μνήμη 
της πιο Σκοτεινής Ημέρας 

της σύγχρονης 
Iστορίας της Κύπρου,  

την 45η επέτειο 
του προδοτικού 

πραξικοπήματος εναντίον 
του Προέδρου Μακαρίου 

και της βάρβαρης εισβολής 
της Τουρκίας 

που ακολούθησε.  
Η εκδήλωση θα γίνει την 
Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019, 

στις 7.30μμ, 
στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο  
Earlham Grove London N2 5HJ  

Κύριος ομιλητής: 
Νεοκλής Συλικιώτης, ΚΕ ΑΚΕΛ  

Καλλιτεχνικό πρόγραμμα 
 με την Χορωδία της ΕΚΑ 

και ποιήματα  
Θα ακολουθήσει σεμνή 

δεξίωση με ποτά και εδέσματα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
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Συμφωνούν ότι το backstop είναι «νεκρό»
ΤΖΕΡΕΜΙ ΧΑΝΤ ΚΑΙ ΜΠΟΡΙΣ ΤΖΟΝΣΟΝ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΕ ΝΕΑ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

Οι υποσχέσεις των υποψηφίων διαδόχων της Τε-
ρέζα Μέι για αύξηση των δαπανών που αφορούν 
τους μισθούς του δημοσίου και το κοινωνικό κράτος  
κυριάρχησαν στα πρωτοσέλιδα της Δευτέρας.  

«Ο Τζόνσον υπόσχεται αύξηση των μισθών των 
δημοσίων υπαλλήλων» γράφουν οι Times (01/07). 

Η i υπογράμμισε: «O Χαντ αποκαλύπτει λεπτο-
μέρειες για ταμείο ανακούφισης αν δεν υπάρξει συμ-
φωνία με την ΕΕ». 

Ο Guardian επεσήμανε ότι ορισμένοι  επιχειρη-
ματίες έχουν εκφράσει την οργή τους μετά τις τελευ-
ταίες δηλώσεις του Τζέρεμι Χαντ σύμφωνα με τις 
οποίες η θυσία των μικρών εταιρειών μπορεί να 
είναι απαραίτητη στην περίπτωση που έχουμε μια 
μη-συμφωνία Brexit. H εφημερίδα σημειώνει ότι η 
μετατόπιση του κ. Χαντ προς «μία πιο σκληρή 
γλώσσα» που σχετίζεται περισσότερο με τη γλώσσα 
του Μπόρις Τζόνσον έχει τρομάξει ορισμένα στελέχη 
του Συντηρητικού κόμματος.    

Η Daily Mail επικέντρωσε την προσοχή της στο 
Εργατικό κόμμα. Επισημαίνει ότι η αξιωματική αντι-
πολίτευση κατηγορείται ότι σχεδιάζει «επιδρομή στις 
μεσαίες τάξεις» με το σχέδιό που προβλέπει την  
αντικατάσταση του φόρου κληρονομιάς με έναν 
«φόρο δωρεών». Σύμφωνα με την Mail, η υλοποί-
ηση της σχετικής πρότασης θα σημαίνει ότι τα παιδιά 
θα φορολογούνται για οποιαδήποτε κληρονομία, σε 

μετρητά ή σε ακίνητα, που ξεπερνά τις £125.000. 
Το Εργατικό κόμμα θεωρεί ότι στόχος είναι η ανακα-
τανομή του πλούτου, αλλά στην πραγματικότητα 
πρόκειται «περί κρατικής ληστείας» έγραψε η εφη-
μερίδα.  

 «Πυρ ομαδόν» κατά του BBC    
Πολλές από τις πρώτες σελίδες της Τετάρτης κά-

νουν δυσάρεστη την ανάγνωση για τα στελέχη του 
BBC. 

Η Daily Telegraph (03/07) 

υπογραμμίζει την θεαματική άνοδο των μισθών για 
τους κορυφαίους παρουσιαστές κατά 11 εκατομμύ-
ρια λίρες τον χρόνο, σε μια εποχή που σκοπεύει να 
μειώσει τις δωρεάν τηλεοπτικές άδειες για εκατομ-
μύρια άτομα ηλικίας άνω των 75 ετών. 

Η Daily Express δεν μπορεί να κρύψει την έντονη 
δυσαρέσκειά της 
σημειώνοντας ότι 

τα άτομα ηλικίας άνω των 75 
ετών που θα δυσκολευθούν  να 
βρουν τα χρήματα για να πληρώσουν την άδεια 
ώστε να βλέπουν την τηλεόραση του BBC «σήμερα 
μπορεί να αισθάνονται ναυτία για τις τελευταίες απο-
καλύψεις που αφορούν τις αμοιβές των τηλεοπτικών 

αστέρων».  
Η Daily Mail θεωρεί ότι το BBC είναι ένας 

οργανισμός υπερβολικά μεγάλος, γραφει-
οκρατικός και απομονωμένος από τη 
σκληρή οικονομική πραγματικότητα. «Αντί 
να χρεοκοπούν τους συνταξιούχους», γρά-
φει η εφημερίδα, «δεν θα ήταν προτιμότερο 
το BBC να επιβιώσει σύμφωνα με τις οικο-
νομικές του δυνατότητες;».  

Η Sun επικεντρώνεται στο γεγονός ότι 
στη λίστα των δαπανών δεν περιλαμβάνο-
νται οι τηλεοπτικές παραγωγές του εμπορι-
κού βραχίονα της εταιρείας, BBC Studios, 
ενώ η Daily Mirror αναφέρει ότι ο κατάλογος 
των δαπανών θα φαινόταν πολύ διαφορετι-
κός εάν περιλάμβανε τις αμοιβές για  τις πα-
ραγωγές από ανεξάρτητες εταιρείες παρα-
γωγής και ζητάει από το BBC να είναι 
«περισσότερο υπόλογο στο δημόσιο 
έλεγχο».

Τάζουν λαγούς με πετραχήλια στους εργαζομένους

Οι δύο διεκδικητές της ηγεσίας του 
Συντηρητικού Κόμματος και της πρω-
θυπουργίας στο Ηνωμένο Βασίλειο 
συμφώνησαν ότι το λεγόμενο ‘backstop’ 
για την αποφυγή σκληρών συνόρων 
στην Ιρλανδία πρέπει να αντικατασταθεί 
στην όποια νέα συμφωνία για το Brexit. 

Οι Τζέρεμι Χαντ και Μπόρις Τζόνσον 
συμμετείχαν σε μία ακόμη εκδήλωση με 
ερωτήσεις προς το πρόσωπό τους από 
μέλη του κόμματος, αυτή τη φορά στο 
Μπέλφαστ, όπου πρώτιστο μέλημα είναι 
ο τρόπος αποφυγής των σκληρών συ-
νόρων. 

Μιλώντας πρώτος ο κ. Χαντ είπε: 
«Αναγνωρίζω ότι δεν πρόκειται ποτέ να 
έχουμε μια συμφωνία με την ΕΕ με το 
backstop, άρα πρέπει να αλλάξει ή να 
φύγει». 

Ο νυν υπουργός Εξωτερικών πρό-
σθεσε ότι διατύπωνε ενστάσεις για το 
backstop στο υπουργικό συμβούλιο, εν-
στάσεις όμως που δεν κοινοποίησε 
ώστε να μην κατηγορηθεί ότι δεν ήταν 
πιστός στην πρωθυπουργό Μέι. 

Υποστήριξε ότι υπάρχουν τεχνολογι-
κές λύσεις για τη διενέργεια ελέγχων στα 
σύνορα μεταξύ Βόρειας Ιρλανδίας και 
Δημοκρατίας της Ιρλανδίας χωρίς την 
ανάγκη για φυσικές συνοριακές εγκα-
ταστάσεις. 

Σε παρατήρηση από το ακροατήριο 
ότι προσπαθεί όψιμα να φανεί πιο σκλη-
ρός στο Brexit από τον αντίπαλό του 

Μπόρις Τζόνσον, ο κ. Χαντ απάντησε 
ότι ανέκαθεν θεωρούσε πως η χώρα 
έπρεπε να προχωρήσει «μακρύτερα και 
γρηγορότερα» ως προς τις προετοιμα-
σίες για ένα πιθανό Brexit χωρίς συμ-
φωνία. 

Ο κ. Χαντ δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα 

κρίνει έως τις 30 Σεπτεμβρίου εάν υπάρ-
χει προοπτική συμφωνίας με την ΕΕ. 
Αν δεν υπάρχει τέτοια προοπτική, τότε 
θα αφιερώσει τον Οκτώβριο στην προ-
ετοιμασία για ένα ‘no deal’ στις 31 Οκτω-
βρίου. 

Ο Μπόρις Τζόνσον από την πλευρά 
του επανέλαβε ότι προτεραιότητά του 
είναι η υλοποίηση του Brexit έως τις 31 
Οκτωβρίου, κάτι που θα «ανακούφιζε» 

τη βρετανική πολιτική σκηνή. Απέρριψε 
ως «ηττοπάθεια» την εκτίμηση όσων 
λένε ότι δε θα μπορέσει να βγει από την 
ΕΕ στα τέλη Οκτωβρίου. 

Ο τέως υπουργός Εξωτερικών είπε 
στα μέλη του κόμματος ότι το backstop, 
που περιλαμβάνεται στη Συμφωνία 
Αποχώρησης, προσφέρει μία «απολύ-
τως απαράδεκτη επιλογή» μεταξύ της 

αποδοχής των κανόνων της ΕΕ ή της 
εκχώρησης της διακυβέρνησης της Βό-
ρειας Ιρλανδίας. «Η Συμφωνία Αποχώ-
ρησης ως έχει είναι νεκρό γράμμα», ση-
μείωσε ο κ. Τζόνσον. 

Συμπλήρωσε ότι  το Ηνωμένο Βασί-
λειο πρέπει να βγει από την ΕΕ «στην 
ολότητά του» και τόνισε ότι «υπό καμία 
περίσταση» δε θα υπάρξουν σκληρά 
σύνορα στην Ιρλανδία. 

Είπε επίσης ότι το backstop ήταν 
έμπνευση εκείνων που θέλουν να δια-
τηρήσουν το Ηνωμένο Βασίλειο στην 
τελωνειακή ένωση. 

Απέκλεισε δε την πιθανότητα δημο-
ψηφίσματος στη Βόρεια Ιρλανδία για την 
αποδοχή ή απόρριψη του backstop. 

Το backstop ορίζει ότι αν δεν υπάρξει 
λύση στο θέμα των συνόρων έως το τέ-
λος της μεταβατικής περιόδου, το Ηνω-
μένο Βασίλειο θα παραμείνει στην τε-
λωνειακή ένωση με τους Ευρωπαίους 
μέχρι να βρεθεί άλλη λύση.

Με τις ζημιές σε οικίες Βρετανών στο Πισ-
σούρι λόγω κατολισθήσεων του εδάφους, 
ασχολείται η βρετανική Daily Mail. 

Η εφημερίδα αναφέρει ότι 17 οικογένειες 
έχουν ήδη απομακρυνθεί από την περιοχή, 
όπου όμως τουλάχιστον 70 σπίτια καταρ-
ρέουν. Σχολιάζεται χαρακτηριστικά ότι για 
τους ανθρώπους που ζουν εκεί «το όνειρο 
θρυμματίζεται». 

Σημειώνεται ότι τα ρήγματα στο έδαφος 
πιστεύεται ότι προκαλούνται από υπόγειες 
κατολισθήσεις που δημιουργούνται από 
ροές νερού κάτω από το έδαφος λόγω βα-
ρέων βροχοπτώσεων και λόγω της έλλει-
ψης στέρεου αποχετευτικού συστήματος. 

Το ρεπορτάζ της Mail προσθέτει ότι «δε-
κάδες απελπισμένες οικογένειες έχουν εκλι-
παρήσει την κυπριακή κυβέρνηση να τις 

βοηθήσει», υποστηρίζοντας ότι αν είχαν γί-
νει ενέργειες όταν διαπιστώθηκε για πρώτη 
φορά το πρόβλημα προ ετών, τότε η 
έκταση της καταστροφής θα ήταν πολύ μι-
κρότερη. Ένας από τους επηρεαζόμενους 
Βρετανούς δηλώνει στην εφημερίδα ότι 
παρά παλαιότερες υποσχέσεις από την κυ-
βέρνηση, δεν έχει ληφθεί κάποιο μέτρο που 
να τους καλύπτει.  Αναφέρεται μεταξύ άλ-
λων ότι μια ομάδα κατοίκων πιστεύει πως 
η κυπριακή κυβέρνηση θα πρέπει να αιτη-
θεί κονδύλια από το ταμείο αλληλεγγύης 
της ΕΕ. 

Η Ύπατη Αρμοστεία του HB στη Λευκω-
σία επιβεβαίωσε στην εφημερίδα μέσω εκ-
προσώπου ότι είναι σε συζητήσεις με την 
κυπριακή κυβέρνηση για να βρεθεί μια 
λύση στο πρόβλημα.

Σμπαράλια τα όνειρα Βρετανών στην Κύπρο
ΕΚΤΕΝΕΣ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗΣ DAILY MAIL ΣΤΟ ΠΙΣΣΟΥΡΙ
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ειδήσεις σε 2’

Ο “υπουργός ενέργειας και 
οικονομίας” Χασάν Τακόι είπε 
ότι η συμφωνία με την ε/κ 
πλευρά για τη λειτουργία των 
κινητών τηλεφώνων και στις 
δύο πλευρές είναι αποτέλεσμα 
εργασίας που άρχισε κατά τη 
διάρκεια της “διακυβέρνησης” 
του Ντερβίς Ερογλου. 

Σε γραπτή δήλωσή του είπε 
ότι όπως και το 2014, “πι-
στεύουμε ότι το θέμα των τη-
λεπικοινωνιών είναι ανθρωπι-
στικό και ότι θα βελτιώσει τις 
σχέσεις καλής γειτονίας”. 

Τέλος, εξέφρασε την ευαρέ-
σκειά του, που το θέμα προ-
χώρησε. Οι εργασίες για τη 
λειτουργία των κινητών τηλε-
φώνων και στις δύο πλευρές 
ολοκληρώθηκε και αναμένεται 
αυτό να συμβεί σύντομα, σύμ-
φωνα με ανακοίνωση της 
«προεδρίας» στα κατεχόμενα, 
που μιλά για ευρεία σύσκεψη 
υπό τον Τ/κ ηγέτη.

Πλήττουν καίρια τις σχέσεις της Κύπρου με Ρωσία
ΝΕΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΚΕΛ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΕΛΛΟΧΕΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 «Η ζημιά έγινε και συνεχίζεται» δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου 
του ΑΚΕΛ, με αφορμή τα σοβαρότατα ζητήματα που προκύπτουν 
απο το Νομοσχέδιο Μενέντεζ – Ρούπιο στις Ηνωμένες Πολιτείες. 

Ο Στέφανος Στεφάνου σημειώνει για την ανακοίνωση του Υπουρ-
γείου Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε σχέση με το νομο-
σχέδιο Μενέντεζ-Ρούμπιο, η οποία ανακοίνωση, επιβεβαιώνει ότι οι 
επιλογές της κυβέρνησης Αναστασιάδη στην εξωτερική πολιτική τε-
λικά πλήττουν καίρια τις σχέσεις της Κύπρου με σημαντικές χώρες 
και συνακόλουθα, προκαλούν ζημιά στα ζωτικά συμφέροντα της πα-
τρίδας μας. 

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ προσθέτει: 
«Η Ρωσική Ομοσπονδία, με την ανακοίνωση της, ερμηνεύει ότι 

το νομοσχέδιο Μενέντεζ-Ρούμπιο απαιτεί ρήξη στη συνεργασία Κύ-
πρου-Ρωσίας. Αυτό στην ουσία προβλέπει το αμερικάνικο νομο-
σχέδιο. Ξεκαθαρίζεται επίσης από πλευράς Ρωσίας ότι σε περί-
πτωση έγκρισής του θα υπάρξουν συνέπειες στη γραμμή της 
ρωσικής εξωτερικής πολιτικής. 

Σημασία λοιπόν δεν έχει τι λέει εδώ στην Κύπρο η κυβέρνηση και 
οι πομποί της στα ΜΜΕ. Η ζημιά έγινε και συνεχίζεται. Ο Πρόεδρος 

και ο Υπουργός Εξωτερικών γνώριζαν το περιεχόμενο και μπορού-
σαν να αναλογιστούν τις συνέπειες που θα έχει ένα νομοσχέδιο για 
το οποίο πανηγύριζαν και θριαμβολογούσαν. 

Η κατόπιν εορτής ομολογία του Προέδρου Αναστασιάδη περί ατυ-
χούς τροπολογίας στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, δεν τον διασώζει. 

Οι εξελίξεις αποδεικνύουν ότι η κυβέρνηση Αναστασιάδη είτε δεν 
μπορεί είτε δεν θέλει να ασκήσει πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, 
γιατί είναι αγκιστρωμένη στο δόγμα μετατροπής της Κύπρου σε 
«προκεχωρημένο φυλάκιο της Δύσης». Η κυβέρνηση επέλεξε στρα-
τόπεδο –αυτό του Τραμπ και του Νετανιάχου- πλήττοντας τις σχέσεις 
Κύπρου-Ρωσίας. 

Το ΑΚΕΛ αντιτίθεται στην πρόσδεση της Κύπρου στο άρμα οποι-
ασδήποτε δύναμης. Αντιτίθεται στη διάλυση των σχέσεων της Κύ-
πρου με τη Ρωσία, μια χώρα με την οποία η πατρίδα και ο λαός μας 
είχαν διαχρονικά φιλικές σχέσεις. Μια χώρα, μέλος του Συμβουλίου 
Ασφαλείας του ΟΗΕ και με θέσεις αρχών στο Κυπριακό, οι οποίες 
επιβεβαιώθηκαν στη συνάντηση του ΓΓ της ΚΕ του ΑΚΕΛ, Άντρου 
Κυπριανού με τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών κ. Σεργκέι Λαβρόφ».

Πρόθεση για συνάντηση ΠτΔ-Σπέχαρ ενόψει έκθεσης για ΟΥΝΦΙΚΥΠ
Πρόθεση είναι όπως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, συνα-

ντηθεί και συζητήσει με την Ειδική Αντιπρόσωπο του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο και 
επικεφαλής της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (ΟΥΝ-
ΦΙΚΥΠ), Ελίζαμπεθ Σπέχαρ, πριν τη μετάβαση της αξιωματούχου των ΗΕ στην 
έδρα του διεθνούς οργανισμού, όπου, σύμφωνα με το προκαταρκτικό πρόγραμμα 
του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ αυτή θα ενημερώσει το σώμα, στις 19 Ιουλίου, 
ενόψει της υιοθέτησης του ψηφίσματος για την ανανέωση της θητείας της ΟΥΝΦΙΚΥΠ 
στις 30 του μήνα. 

Αυτό ανέφερε στο ΚΥΠΕ αρμόδια πηγή, η οποία δεν απέκλεισε την πραγματο-
ποίηση συνάντησης του Προέδρου της Δημοκρατίας με την κ. Σπέχαρ, σημειώνοντας, 
παράλληλα, πως αυτό εξαρτάται από την πορεία της ανάρρωσης του Προέδρου 
Αναστασιάδη, ο οποίος αναμένεται να πάρει εξιτήριο από το ιδιωτικό νοσηλευτήριο 
Mediterranean εντός της εβδομάδας, και να συνεχίσει να αναρρώνει στην οικία του, 
μέχρι να είναι σε θέση να επανέλθει κανονικά στα καθήκοντά του σε 2-3 εβδομάδες 
μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε, ύστερα από τον τραυματισμό στο δεξί 
του πόδι, το περασμένο Σάββατο. 

Υπενθυμίζεται πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επρόκειτο να συναντηθεί με 

την κ. Σπέχαρ στις 28 Ιουνίου, ωστόσο η ίδια ζήτησε αναβολή της συνάντησης, και 
αυτή είχε καθοριστεί τότε για τις 8 Ιουλίου. `Οπως είθισται πριν από οποιαδήποτε 
συνεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο, η 
κυρία Σπέχαρ “θα έχει επαφή και με τις δυο πλευρές πριν τη μετάβασή της στη Νέα 
Υόρκη», είπε στο ΚΥΠΕ ενημερωμένη πηγή. Σύμφωνα με το προκαταρκτικό πρό-
γραμμα εργασίας του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ για τον μήνα Ιούλιο, η έκθεση 
του ΓΓ του ΟΗΕ για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ θα δοθεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας στις 10 
Ιουλίου, ενώ η ενημέρωση του Συμβουλίου από την κ. Σπέχαρ και οι διαβουλεύσεις 
στο σώμα για το θέμα της ΟΥΝΦΙΚΥΠ θα λάβουν χώρα στις 19 Ιουλίου. 

Στις 15 Ιουλίου είναι προγραμματισμένη να γίνει συνάντηση με τις χώρες που συ-
νεισφέρουν με προσωπικό στην ειρηνευτική δύναμη των ΗΕ στην Κύπρο. Η συνε-
δρίαση του ΣΑ για υιοθέτηση του ψηφίσματος προγραμματίζεται για τις 30 Ιουλίου. 

Υπενθυμίζεται πως στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών για επαφές μετέβη ο Ελλη-
νοκύπριος διαπραγματευτής, Ανδρέας Μαυρογιάννης, για να ενισχύσει τις προ-
σπάθειες της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Δημοκρατίας, ενόψει της έκδοσης της 
έκθεσης του ΓΓ του ΟΗΕ και της διαδικασίας για την υιοθέτηση του ψηφίσματος 
ανανέωσης της θητείας της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

«Το θέμα της κινητής 
τηλεφωνίας ξεκίνησε 

επί Έρογλου»

ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΑΚΙΝΤΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΛΙΓΟΝ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΕ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΠΕΝΤΑΔΑΚΤΥΛΟΥ

Το συμβάν με τον πύραυλο δείχνει πόσο σημαντική είναι η ειρήνη
Την ετοιμότητα της ε/κ πλευράς να βοηθήσει στις έρευνες 

για την έκρηξη που συγκλόνισε τα ξημερώματα της Δευτέρας 
τα κατεχόμενα, μετέφερε στον Τ/κ ηγέτη Μουσταφά Ακιντζί 
η Ειδική Εκπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο, Ελίζα-
μπεθ Σπέχαρ. 

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, σε ανακοίνωση 
της «προεδρίας» αναφέρεται ότι ο κ. Ακιντζί ευχαρίστησε 
τόσο την κ. Σπέχαρ όσο και την «ε/κ διοίκηση» για την ευαι-
σθησία που έδειξαν, λέγοντας πως οι αρμόδιοι στρατιωτικοί 
και πολιτικοί θεσμοί συνεχίζουν εντατικά τις απαραίτητες 
έρευνες και πως η κατάσταση ξεκαθαρίζει σε συνεργασία 
με το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Τουρκίας. 

Στην ίδια ανακοίνωση προστίθεται ότι ο Μουσταφά Ακιντζί 
επισκεπτόμενος την περιοχή τις πρώτες πρωινές ώρες δή-
λωσε ότι “ήρθαμε αντιμέτωποι με ένα τέτοιο περιστατικό χω-
ρίς να είμαστε άμεσα εμπλεκόμενοι στις αντιπαραθέσεις 
στην περιοχή”, λόγω της γεωγραφικής μας θέσης. «Το γε-
γονός δείχνει για ακόμη μια φορά προς τα πού πρέπει κατά 
προτεραιότητα να γίνουν βήματα ώστε να τερματιστούν 

άμεσα οι συγκρούσεις και να υπάρξει η βάση για ειρήνη και 
σταθερότητα. Πρέπει όλοι να καταλάβουν πόσο σημαντική 
είναι η προσπάθεια για μια μόνιμη λύση είτε στο νησί μας, 
είτε στην περιοχή». Ο Μουσταφά Ακιντζί πήγε στο Βουνό 
λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα και ενημερώθηκε από τους 
αρμόδιους για την κατάσταση εκείνη την ώρα. Μετά τον Τ/κ 
ηγέτη στην περιοχή του χωριού Βουνό μετέβη ο Κουντρέτ 
Οζερσάι και ακολούθησε ο Ερσίν Τατάρ και ο Τουφάν Ερχι-
ουρμάν, πρόεδρος του ΡΤΚ. 

Εν τω μεταξύ, είναι υπερβολικό να λέγεται ότι η Κυπριακή 
Δημοκρατία έχει εκείνα τα συστήματα που μπορούν να ανα-
χαιτίζουν πυραύλους, σχολίασε στον ΑΣΤΡΑ ο στρατιωτικός 
αναλυτής Άριστος Αριστοτέλους. Είπε μάλιστα χαρακτηρι-
στικά ότι είναι κάπως προχωρημένη η θέση ότι έχουμε αυτά 
τα συστήματα, τα οποία φαίνεται ότι δεν υπάρχουν ούτε στις 
Βρετανικές Βάσεις. Πρόσθεσε ότι τέτοια ατυχήματα συμβαί-
νουν, και όπως εξήγησε αποδίδονται στην μη σωστή συ-
ντήρηση των οπλικών συστημάτων, στον τρόπο χειρισμού 
τους και στο πόσο σύγχρονα είναι.

Τατάρ: Τα Βαρώσια 
δεν είναι πλέον θέμα 

που αφορά τα ΜΟΕ
Ο “πρωθυπουργός” στα κα-

τεχόμενα, Ερσίν Τατάρ, δή-
λωσε πως η “κυβέρνηση” θέ-
λει να λύσει το θέμα των 
Βαρωσίων, στο πλαίσιο των 
“νόμων” του ψευδοκράτους, 
των αποφάσεων του ΕΔΑΔ 
που άνοιξαν τον δρόμο στην 
επιτροπή ακίνητης ιδιοκτη-
σίας, και του ΕΒΚΑΦ. 

Σε γραπτή του δήλωση, ο 
κ. Τατάρ είπε πως η “κυβέρ-
νηση” θα έχει την απαραίτητη 
συνεργασία με τις “αρμόδιες 
αρχές” για το θέμα αυτό και 
πως τα Βαρώσια δεν είναι 
πλέον θέμα που αφορά τα Μέ-
τρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύ-
νης (ΜΟΕ). 

Απέρριψε, επίσης, την πρό-
ταση του Προέδρου της Δη-
μοκρατίας, Νίκου Αναστα-
σιάδη, για ίδρυση δικοινοτικής 
επιτροπής για τα Βαρώσια. 

Υποστήριξε πως ο ΕΒΚΑΦ 
έχει “ισχυρά ερείσματα” στο 
θέμα των Βαρωσίων και πως 
ο ίδιος μιλά με βάση έγγραφα 
και πληροφορίες που έλαβε 
από το ΕΒΚΑΦ, που είναι 
έτοιμο να υπερασπιστεί τις θέ-
σεις του στην επιτροπή ακίνη-
της ιδιοκτησίας και στα διεθνή 
δικαστήρια.
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Ενοχλημένη η Ρωσία με τη Λευκωσία για το νομοσχέδιο

Την επιστολή με τα τρία σημεία που απέστειλε ο 
Πρόεδρος Αναστασιάδης στον ΓΓ του ΟΗΕ, ζητά 
να δει ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Αντρος Κυπριανού, καλώντας 
για άλλη μια φορά τον Πρόεδρο να αναλάβει πρω-
τοβουλίες που θα τερματίζουν τις προκλητικές ενέρ-
γειες της Τουρκίας στην ΑΟΖ και στις μεθοδεύσεις 
για εποικισμό της Αμμοχώστου. Ο κ. Κυπριανού 
συναντήθηκε χθες με αντιπροσωπεία του Δήμου 
Αμμοχώστου υπό τον Δήμαρχο Αλέξη Γαλανό, ο 
οποίος τόνισε ότι δεν πρέπει να θεωρήσουμε ότι η 
Τουρκία μπλοφάρει στο θέμα της Αμμοχώστου. 

Σε δηλώσεις του μετά από τη συνάντηση, ο κ. 
Κυπριανού είπε πως η αντιπροσωπεία του Δήμου 
Αμμοχώστου του επέδωσε το υπόμνημα που έδω-
σαν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και παράλληλα 
εξέφρασε την πλήρη στήριξη του ΑΚΕΛ στις προ-
σπάθειες που καταβάλλει ο Δήμος για να μην υπάρ-
ξουν νέα τετελεσμένα για την Αμμόχωστου και να 
δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για επιστροφή 

των νόμιμων κατοίκων στα σπίτια τους, είτε προ-
σωρινά υπό την διοίκηση των ΗΕ είτε μόνιμα υπό 
την διοίκηση της ε/κ κοινότητας. 

Ο κ. Κυπριανού εξέφρασε την έντονη ανησυχία 
του για τις τελευταίες μεθοδεύσεις που προβαίνει η 
τουρκική πλευρά για άνοιγμα της πόλης υπό τ/κ 
διοίκηση, οι οποίες δεν είναι τυχαίες. «Όλα αυτά 
αποτελούν μέρος ενός σχεδίου της Τουρκίας από 
τη μια για να δημιουργήσει νέα τετελεσμένα, να βα-
θύνει ακόμα περισσότερο τη διχοτόμηση και από 
την άλλη να επιβάλει τη λύση της δικής της επιλο-
γής», είπε και σημείωσε πως πληθαίνουν οι φωνές 
στην τουρκική πλευρά που μιλάνε για λύση δύο 
κρατών. 

«Το ΑΚΕΛ δεν πρόκειται να δεχθεί ποτέ κάτι τέ-
τοιο, καλούμε για ακόμη μια φορά τον Πρόεδρο της 
Κυπριακής Δημοκρατίας να αναλάβει τέτοιες πρω-
τοβουλίες οι οποίες από τη μια θα τερματίζουν την 
τουρκική προκλητικότητα και τον παράνομο εποι-

κισμό της Αμμοχώστου και από την άλλη θα δια-
νοίγουν την προοπτική ουσιαστικών διαπραγμα-
τεύσεων με στόχο την επίλυση του Κυπριακού», 
είπε ο κ. Κυπριανού, διευκρινίζοντας πως δεν ικα-
νοποιούνται από τις δημόσιες αναφορές του 
Υπουργού Εξωτερικών ότι ο Πρόεδρος έστειλε επι-
στολή με τρία σημεία στον ΓΓ του ΟΗΕ. 

«Θέλουμε να την δούμε αυτή την επιστολή για 
να ξέρουμε και εμείς τι πραγματικά λέει ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας όταν απευθύνεται στα ΗΕ», είπε 
και απάντησε στην δήλωση του Κυβερνητικού Εκ-
προσώπου ότι μόνο το ΑΚΕΛ θεωρεί ότι ο Πρό-
εδρος Αναστασιάδης θέτει όρους και προϋποθέσεις. 
«Παίζει με την νοημοσύνη του λαού ο κ. Προδρό-
μου. Εδώ και 2 χρόνια ο κ. Αναστασιάδης πράττει 
οτιδήποτε άλλο από αυτό που του ζητά ο ΓΓ του 
ΟΗΕ», είπε. 

Ο κ. Κυπριανού διερωτήθηκε αν η αναφορά του 
Προέδρου Αναστασιάδη περί αποκεντρωμένης 

ομοσπονδίας και για κοινοβουλευτική Δημοκρατία 
δεν είναι εκτός του πλαισίου του ΓΓ του ΟΗΕ. «Θα 
συμβούλευα τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο αντί να 
ρωτά το ΑΚΕΛ πού επιτέλους ο Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας τάχα παραβιάζει αυτά που ζητά ο ΓΓ του 
ΟΗΕ, να συνειδητοποιήσουν ότι η διεθνής πολιτική 
σκηνή δεν είναι ο μικρόκοσμος της Κύπρου που 
μπορούν να κοροϊδέψουν τους πάντες έχοντας την 
κάλυψη κάποιων Μέσων Ενημέρωσης», είπε και 
πρόσθεσε πως όταν συμπεριφέρεσαι με αυτό τον 
τρόπο μοιραία θα μείνεις εκτεθειμένος στη διεθνή 
πολιτική σκηνή. 

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Αμμοχώστου 
αφού ευχαρίστησε τον κ. Κυπριανού για την πλήρη 
στήριξη στην προσπάθεια των Αμμοχωστιανών, 
είπε πως είναι ολοφάνερο ότι η τουρκική πλευρά 
έχει εξαπολύσει επίθεση σε δύο μέτωπα, ένα στη 
θάλασσα και ένα στη στεριά για να προωθήσει δι-
χοτομικές λύσεις.

«Ο Πρόεδρος να αποκαλύψει τι πραγματικά λέει η επιστολή προς Γκουτέρες»
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ   

Θεωρούμε οποιεσδήποτε προσπάθειες να τεθεί μια ανεξάρτητη και 
κυρίαρχη χώρα ενώπιον τεχνητών διλημμάτων με ποιον θέλει να 

είναι -είτε με τη Μόσχα είτε την Ουάσινγκτον- ως κατάφωρη παραβίαση 
όλων των κανόνων, αναφέρεται σε ανακοίνωση του ρωσικού Υπουρ-
γείου Εξωτερικών για το νομοσχέδιο Ρούμπιο-Μενέντεζ.  

Το υπό συζήτηση αυτή την περίοδο στην αμερικανική Γερουσία νο-
μοσχέδιο, σημειώνει το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, δημιουργεί 
σειρά ερωτημάτων σε ό,τι αφορά τις πιθανές επιπτώσεις στη συνερ-
γασία της Ρωσίας με τη Λευκωσία. Προστίθεται πως το νομοσχέδιο 
που ετοιμάστηκε στο πλαίσιο ανάπτυξης της κυπρο-αμερικανικής συ-
νεργασίας περιέχει πρόνοια που στοχεύει άμεσα στο να υπάρξει ρήξη 
στη ρωσο-κυπριακή συνεργασία.  

Η Ρωσία πάντα υποστηρίζει την αρχή της μη ανάμειξης στις σχέσεις 
μεταξύ άλλων χωρών. Θεωρούμε ότι και στον δικό μας μακροχρόνιο 
διάλογο με την Κύπρο κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αναμειγνύεται, 
τονίζει το ρωσικό ΥΠΕΞ. Καταλήγει αναφέροντας πως σε περίπτωση 
έγκρισης του εγγράφου αυτού πρόθεση είναι να λάβουμε σοβαρά 
υπόψη στη δική μας γραμμή εξωτερικής πολιτικής τις επιπτώσεις του.  

Oι επιλογές της κυβέρνησης Αναστασιάδη στην εξωτερική πολιτική, 
σχολιάζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ, Στ. Στεφάνου, πλήττουν 
καίρια τις σχέσεις της Κύπρου με σημαντικές χώρες και συνακόλουθα 
προκαλούν ζημιά στα ζωτικά συμφέροντα της πατρίδας μας (αναλυτικά 
στις σελ 4).  

Σταθερή στήριξη απο Ρωσία στο Κυπριακό  
Η Ρωσία δεν πρόκειται να δεχθεί σε καμία περίπτωση αλλαγή της 

βάσης λύσης του Κυπριακού και θεωρεί πως αν οποιοσδήποτε έχει 
τέτοια άποψη, τότε αυτό θα πρέπει να συζητηθεί στο Συμβούλιο Ασφα-
λείας των Ηνωμένων Εθνών, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών της 
χώρας Σεργκέι Λαβρόφ, στον ΓΓ του ΑΚΕΛ, Αντρο Κυπριανού. 

Αυτό δήλωσε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ μετά τη συνάντηση διάρκειας 50 
λεπτών που είχε στη Μόσχα με τον κ. Λαβρόφ. Ο κ. Κυπριανού 
ανέφερε πως ο Ρώσος ΥΠΕΞ του είπε πως η χώρα του θα συνεχίσει 
να στηρίζει τις προσπάθειες για λύση του Κυπριακού και υποστηρίζει 
πως θα ήταν χρήσιμη η άμεση επανέναρξη των διαπραγματεύσεων 
και η ύπαρξη προόδου στο Κυπριακό, διαφορετικά θα προκύπτουν 
συνέχεια προβλήματα. 

Είπε ακόμη πως η συνάντησή τους ήταν πάρα πολύ καλή, σημει-
ώνοντας πως είναι πολύ ικανοποιημένος από όσα άκουσε από τον κ. 
Λαβρόφ. Ανέφερε πως ενημέρωσε τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών 
για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το Κυπριακό, κάτω από το φακό 

του ΑΚΕΛ», καθώς και για τις τουρκικές ενέργειες στην κυπριακή ΑΟΖ. 
Η θέση που εξέφρασε ο κ. Λαβρόφ είναι μέσα στο γενικό πλαίσιο ότι 
πρέπει να λυθεί το Κυπριακό για να μην προκύπτουν προβλήματα, 
είπε ο κ. Κυπριανού. 

Ανέφερε ακόμη πως ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας μίλησε 
για την ανάγκη αποχώρησης όλων των ξένων στρατευμάτων από την 
Κύπρο “και όχι μόνο των τουρκικών”. 

“Με ρώτησε επίσης σε σχέση με το νομοσχέδιο Ρούμπιο – Μενέντεζ. 
Το έχουν διαβάσει και ανησυχούν για το πού θα πάει το όλο θέμα. Τον 
ενημέρωσα για την αντίδραση του Προέδρου της Δημοκρατίας και μου 
είπε πως είχε ακούσει αντίδραση από τον Υπουργό `Αμυνας. Θέλουν 

να ξέρουν ποια είναι η θέση της κυβέρνησης”, είπε ο κ. Κυπριανού. 
Πρόσθεσε πως “τους ανησυχεί (τους Ρώσους) το γεγονός ότι στη 

λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου υπάρχει πολλή ένταση και ότι το 
ΝΑΤΟ προσπαθεί να ενισχύσει την παρουσία του στην περιοχή”. 

Ο κ. Κυπριανού είπε ακόμη πως κατά τη συνάντηση έθεσε το θέμα 
της ειρηνευτικής δύναμης των ΗΕ στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ). Σημείωσε 
πως η Ρωσία στηρίζει έντονα την ανάγκη να διατηρηθεί η ΟΥΝΦΙΚΥΠ 
στην Κύπρο και να μην αλλάξουν καθόλου οι όροι εντολής της. 

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ επεσήμανε πως ο κ. Λαβρόφ του έθεσε και κάποια 
ζητήματα που αφορούν ρωσικά κεφάλαια στην Κύπρο και συγκεκρι-
μένα για κάποια ρωσικά κεφάλαια επενδυτών από τη Ρωσία “που τα 
είχαν βάλει στην FBME για να κτιστεί ένας ναός στη Λεμεσό. Αυτά τα 
λεφτά χάθηκαν και μου είπε πως είχαν κάνει παραστάσεις στην κυ-
βέρνηση στο παρελθόν και πως περιμένουν από την κυβέρνηση να 
κάνει ενέργειες για να δοθούν τα λεφτά», ανέφερε.  

Τρομακτικοί κίνδυνοι για την Κύπρο!  
Οι τρομακτικοί κίνδυνοι για την Κύπρο και το λαό της από τη στρα-

τικοποίηση της με πιθανή εμπλοκή της στις αντιπαλότητες στην περιοχή 
της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής διαφάνηκαν από 

το περιστατικό πτώσης τη Δευτέρα, στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου, 
κοντά στο χωριό Βουνό της Επαρχίας Κερύνειας, αντιαεροπορικού 
πυραύλου S-200. Κάτι που ανέδειξε με τις πρώτες του δηλώσεις και ο 
τουρκοκύπριος ηγέτης (σελ 4). 

Το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης (ΠΣΕ) καλεί την κυβέρνηση του 
Νίκου Αναστασιάδη να ανακαλέσει και να τερματίσει τις επικίνδυνες, 
όπως καταγγέλλει, στρατιωτικές συμφωνίες και συνεργασίες, καθώς 
δεν συνάδουν με τον επιδιωκόμενο στόχο για μια αποστρατικοποιημένη 
Κύπρο. 

Το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης (ΠΣΕ) σε ανακοίνωση του, εκ-
φράζει την έντονη ανησυχία του για την πτώση αντιαεροπορικού πυ-
ραύλου S-200 στα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο 
πύραυλος κατέπεσε στα κατεχόμενα εδάφη, καθώς απέτυχε να χτυ-
πήσει ισραηλινά αεροσκάφη που πετούσαν πάνω από τη Μεσόγειο 
θάλασσα μεταξύ Κύπρου και Λιβάνου στο πλαίσιο της επιχείρησής 
τους στην πόλη Χομς της Συρίας. Tο ΠΣΕ εδώ και αρκετό καιρό κρούει 
τον κώδωνα του κινδύνου για τις γενικευμένες πολεμικές συρράξεις 
στην περιοχή μας, αλλά και όπου αλλού στη γη, καθώς δεν επηρεάζουν 
μόνο τις αντιμαχόμενες πλευρές, αλλά όλο τον κόσμο. 

«Από τότε που η κυβέρνηση Αναστασιάδη αποφάσισε να δέσει χει-
ροπόδαρα το μέλλον της Κύπρου στο άρμα του ΝΑΤΟ και του μιλιτα-
ριστικού μέρους της ΕΕ, μέσα από στρατιωτικές συμφωνίες, όπως  
αυτές με το Ισραήλ, τη Γαλλία, τις ΗΠΑ, την ένταξη της Κύπρου στην 
PESCO, η Κύπρος απομακρύνεται από το διαχρονικό στόχο της απο-
στρατικοποίησης και βρίσκεται για τα καλά στο μάτι του ιμπεριαλιστικού 
πολεμικού κυκλώνα στην περιοχή. 

Αυτή η κυβέρνηση αντί να ασχοληθεί με την ειρηνική επίλυση του 
Κυπριακού προβλήματος και την εμβάθυνση της φιλίας με τους λαούς 
της περιοχής, διατυμπανίζει συνεχώς ότι η Κύπρος βρήκε επιτέλους 
τον δρόμο της και αυτός είναι η Δύση. Καμώνεται πως οι Αμερικανοί 
γερουσιαστές Ρούμπιο-Μενέντεζ προωθούν νομοσχέδιο στην αμερι-
κανική βουλή για να βγει η χώρα μας από τη λίστα του εμπάργκο αμε-
ρικανικών οπλικών συστημάτων με τη ψευδαίσθηση ότι αυτή η ενέργεια 
θα ανακόψει την επιθετικότητα της Τουρκίας ενάντια της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. 

Το ΠΣΕ τονίζει ακόμα μια φορά ότι τα όπλα και οι πόλεμοι μόνο, θα-
νάτους, καταστροφές, και δυστυχία φέρνουν. Καλούμε την κυβέρνηση 
Αναστασιάδη να ανακαλέσει και να τερματίσει τις επικίνδυνες στρα-
τιωτικές συμφωνίες και συνεργασίες, καθώς δεν συνάδουν με τον επι-
διωκόμενο στόχο για μια αποστρατικοποιημένη Κύπρο. Τέλος, καλούμε 
τον Κυπριακό λαό να σηκώσει το ανάστημα του ενάντια στους πολέ-
μους, ενάντια στους πολεμοχαρείς σχεδιασμούς της κυβέρνησης και 
υπέρ της ειρήνης στην Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή.
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Όλα τα γήπεδα ποδοσφαί-
ρου ομάδων Α’ κατηγορίας, 
δεν πληρούν τις προϋποθέ-
σεις της Αρχής Αδειοδότησης, 
ενώ σε έκθεση της Επιτροπής 
Ασφάλειας της Αστυνομίας 
που αποκαλύπτει ο «Φ», κα-
ταγράφονται πράματα και θά-
ματα για την κατάσταση των 
σταδίων. Διαβρωμένες κερκί-
δες που θέτουν σε κίνδυνο την 
ασφάλεια των φιλάθλων, πά-
γκοι ομάδων με λαμαρίνες, 
κλειστά κυκλώματα σε όλα 
σχεδόν τα γήπεδα που είναι 
πανάρχαια και δεν διακρίνο-
νται τα πρόσωπα, φωτισμός 
εντός και εκτός σταδίων που 
είναι ανεπαρκής και μεγάφωνα 
που δεν ακούγονται την ώρα 
της διεξαγωγής των αγώνων, 
συνθέτουν το σκηνικό των εν-
νιά γηπέδων της Κύπρου.

Πράματα και θάματα 
στην έκθεση 

για τα γήπεδα

Εξηγήσεις από τον Δήμο Αγίας Νάπας γιατί ανέχεται τη 
συνέχιση των εργασιών σε παράνομο εργοτάξιο ανέγερ-
σης τεράστιας ξενοδοχειακής μονάδας στο τουριστικό θέ-
ρετρο με κατάφωρη παραβίαση των σχετικών αδειών ζητά 
το ΑΚΕΛ. 

Μετά την αποκάλυψη της σκανδαλώδους υπόθεσης 
από την εφημερίδα «Χαραυγή», το ΑΚΕΛ εξέδωσε ανα-
κοίνωση καλώντας τη δημοτική αρχή της Αγίας Νάπας να 
εξηγήσει γιατί παραβιάζεται το δικαστικό διάταγμα κατε-
δάφισης και καταγγέλλοντας ότι αυτό γίνεται με πλάτες 
της ιδιοκτήτριας εταιρείας. 

“Χρειάζεται να δοθούν απαντήσεις, τόσο από την πα-
ρανομούσα εταιρεία, όσο και από τις αρμόδιες Αρχές του 
δήμου: 

- Με ποιου τις πλάτες και την ανοχή προχωρεί μια εται-
ρεία σε τέτοια κατάφωρη παραβίαση δικαστικών αποφά-
σεων; 

- Γιατί ο Δήμος Αγίας Νάπας δεν έχει κάνει καμία ενέργεια 
μέχρι τώρα για να τερματιστούν οι κατασκευαστικές εργα-
σίες και για να εφαρμοστεί το διάταγμα κατεδάφισης;” ήταν 

τα δύο ερωτήματα που έθεσε δημόσια το ΑΚΕΛ, το οποίο 
καταλόγισε στον Δήμο Αγίας Νάπας αδιαφορία και απα-
ξίωση προς τη νομιμότητα και τις διαδικασίες. 

“Αυτού του είδους οι νοοτροπίες, η πλήρης αδιαφορία 
και η απαξίωση προς τη νομιμότητα και τις διαδικασίες, εί-

ναι πολύ επικίνδυνες για τη δημοκρατία. Η δε Πολιτεία 
οφείλει να διασφαλίσει ότι οι αποφάσεις των δικαστηρίων 
εφαρμόζονται. Οι Αρχές του δήμου βρίσκονται πλήρως 
εκτεθειμένες στα μάτια των πολιτών”, τονίζεται στην ανα-
κοίνωση. Όπως αποκαλύψαμε στη “Χαραυγή” τη Δευτέρα, 
ο μεγάλος τουριστικός όμιλος στον οποίο ανήκει το και-
νούργιο ξενοδοχείο, έχει παραδεχθεί ενώπιον δικαστηρίου 
την παραβίαση των όρων των αδειών ως προς το εμβαδόν 
και το ύψος του κτιρίου και το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμ-
μοχώστου εξέδωσε διάταγμα κατεδάφισης. 

Αντ’ αυτού όμως, η εταιρεία συνεχίζει κανονικά τις ερ-
γασίες. Προφανώς με την ανοχή του Δήμου Αγίας Νά-
πας… η ιδιοκτήτρια εταιρεία φέρεται να επεκτάθηκε και 
σε καθορισμένους χώρους πρασίνου στους οποίους κα-
τασκευάστηκαν υπόγεια και καταστήματα! 

Ειδικά σχετικά με το ύψος του κτιρίου, ο Δήμος Αγίας 
Νάπας έγινε δέκτης πολλών παραπόνων από περιοίκους 
και άλλους επιχειρηματίες της περιοχής ότι έχει αποκλειστεί 
πλήρως η οπτική επαφή με την πλευρά της θάλασσας. 

 
Τάσος Περδίος

Με πλάτες συνεχίζει να κτίζεται το “διπλό” ξενοδοχείο
ΟΡΓΙΟ ΠΑΡΑΝΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ – ΠΗΡΕ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ, ΚΤΙΖΕΙ ΔΥΟ

Αυξήσεις μισθών με το σταγονόμετρο και μόνο για λίγους δείχνουν 
τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, τα οποία δόθηκαν τη Δευτέρα 
στη δημοσιότητα. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το πρώτο τρίμηνο οι μέσες ακαθάριστες 
μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων μετά τη διόρθωση ως προς τις 
εποχικές διακυμάνσεις αυξήθηκαν κατά 0,5%, σε σύγκριση με το προ-
ηγούμενο έτος. Επίσης, σε ετήσια βάση αυξήθηκαν κατά 2,5%. 

Σημειώνεται ότι το πρώτο τρίμηνο το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,9% σε 
σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ σε ετήσια βάση αυξήθηκε 
κατά 3,5%. Δηλαδή για άλλο ένα τρίμηνο οι μισθοί αυξήθηκαν με πολύ 
πιο χαμηλό ρυθμό σε σύγκριση με την ανάπτυξη της οικονομίας. 

Αξίζει να σημειώσουμε επίσης ότι οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες 
απολαβές των υπαλλήλων μετά τη διόρθωση ως προς τις εποχικές 
διακυμάνσεις (1.956 ευρώ) παρέμειναν για άλλο ένα τρίμηνο σε πιο 
χαμηλά επίπεδα σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013 
(1.973 ευρώ). 

Επισημαίνεται ακόμη ότι με βάση πρόσφατη έκθεση της Κεντρικής 
Τράπεζας οι αυξήσεις μισθών αφορούν κυρίως τον δημόσιο τομέα, 
ενώ αντίθετα στον ιδιωτικό τομέα συνεχίζονται οι μειώσεις. 

Ενδεικτικά το 2018 οι μισθοί στον δημόσιο τομέα αυξήθηκαν κατά 
2,4%, ενώ οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα σημείωσαν νέα μείωση της 
τάξης του 0,3%. Επίσης, όπως αναφέρεται στην έκθεση η δαπάνη 
ανά μισθωτό κατέγραψε σωρευτική μείωση της τάξης του 10,9% την 
περίοδο 2013 – 2016, ενώ το 2017 και το 2018 αυξήθηκε μόλις κατά 
0,7% και 0,1% αντίστοιχα.  

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

Μισθοί: Αυξήσεις με το σταγονόμετρο

Αύξηση στις καταθέσεις και 
στα δάνεια δείχνουν τα νέα στοι-
χεία της Κεντρικής Τράπεζας. 

Παράλληλα, όμως, συνεχίζε-
ται η φυγή των ξένων καταθέ-
σεων και ιδιαίτερα των Ρώσων. 

Οι συνολικές καταθέσεις στο 
τραπεζικό σύστημα ανήλθαν 
τον Μάιο στα 48,44 δισ. ευρώ, 
παρουσιάζοντας καθαρή αύ-
ξηση ύψους 688,3 εκατ. ευρώ 
σε σύγκριση με τον προηγού-
μενο μήνα.

Συνεχίζεται η φυγή 
ξένων καταθέσεων 

από τις τράπεζεςΦοιτήτρια στα 82 της χρόνια 
θα είναι η κυρία Δέσποινα Τσικ-
κουρή, κάτοικος Κάτω Πολεμι-
διών, η οποία κατάφερε να 
εξασφαλίσει θέση στο Τμήμα 
Κλασικών Σπουδών και Φιλο-
σοφικής του Πανεπιστημίου 
Κύπρου. Η «σούπερ γιαγιά», 
όπως την αποκαλούσαν οι 
17χρονοι συμμαθητές της, στο 
ιδιωτικό φροντιστήριο όπου 
προετοιμάστηκε κατά τη διάρ-
κεια της χρονιάς , δήλωσε στο 
ΚΥΠΕ πως πάντα ήταν όνειρο 
της να σπουδάσει και τώρα θα 
έχει την ευκαιρία να το πράξει. 

«Πάντα ήθελα να σπου-
δάσω και πάντα έκανα Επι-
μορφωτικά Μαθήματα, έκανα 
Φιλοσοφία, Γαλλικά, Πρώτες 
Βοήθειες, ηλεκτρονικούς υπο-
λογιστές και άλλα”, είπε μεταξύ 
άλλων.

Φοιτήτρια, ετών... 82

Καψόνια σε σκάφος όπου 
επέβαιναν Ελληνοκύπριοι ψα-
ράδες έκανε ο κατοχικός στρα-
τός. Σύμφωνα με την αρχική 
πληροφόρηση το σκάφος θα 
οδηγείτο στο κατεχόμενο λι-
μάνι Αμμοχώστου. Ο έγκαιρος 
συντονισμός ωστόσο του Τμή-
ματος Αλιείας, του ΚΣΕΔ και 
της Λιμενικής οδήγησε σε αίσιο 
τέλος της περιπέτειας των επι-
βαινόντων στο αλιευτικό σκά-
φος. Το ΚΣΕΔ ενημέρωσε το 
Τμήμα Αλιείας και σύμφωνα με 
την πληροφόρηση το σκάφος 
αλίευε με παραγάδι περίπου 
στα 15 ναυτικά μίλια από την 
ακτή. Από τους ανέμους τα πα-
ραγάδια παρασύρθηκαν εντός 
των 12 ναυτικών μιλίων.

Καψόνια κατοχικού 
στρατού σε σκάφος με 
Ε/κύπριους ψαράδες

Τελειώνει η πώληση και του τε-
λευταίου περιουσιακού στοιχείου 
της πρώην Λαϊκής και τα πρά-
γματα βαίνουν προς εκκαθάριση, 
καθώς έχει εισέλθει στο τελικό 
στάδιο η διαδικασία της πώλησης 
της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλά-
δος, ενός από τα τελευταία περι-
ουσιακά στοιχεία της πρώην Λαϊ-
κής Τράπεζας.  

Πωλείται έναντι 73 εκατομμυ-
ρίων ευρώ περίπου σε εταιρεία 
συμφερόντων του Ομίλου Βαρδι-
νογιάννη ενώ όπως πληροφορεί-
ται το ΣΙΓΜΑ, μόλις πρόσφατα κα-
θορίστηκε το χρονοδιάγραμμα για 
την ολοκλήρωση της πώλησης. 

Ως εκ τούτου, θα ακολουθηθεί 
μια άλλη διαδικασία η οποία 

αφορά:  
- 31η Ιουλίου ολοκληρώνεται η 

πώληση της Επενδυτικής Τράπε-
ζας Ελλάδος (IBG). 

- Η Αρχή Εξυγίανσης θα απο-
ταθεί στο δικαστήριο για διορισμό 
εκκαθαριστή στην πρώην Λαϊκή. 

- Ο εκκαθαριστής θα διανείμει 
στους "κουρεμένους" καταθέτες 
ότι έχει εισπραχθεί. 

- Θα ακολουθηθεί σειρά προ-
τεραιότητας, την οποία θα απο-
φασίσει ο εκκαθαριστής.   

 Καλώς εχόντων των πραγμά-
των, εκτιμάται ότι ο διορισμός εκ-
καθαριστή θα γίνει σε τρεις περί-
που μήνες.   

ΣΙΓΜΑ-Νέστορας Βασιλείου

Τέλος για την Λαϊκή
ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ

Υπόθεση αμελών και απε-
ρίσκεπτων πράξεων διερευνά 
η Αστυνομία εναντίον 25χρο-
νης, η οποία εντοπίστηκε στην 
επαρχία Αμμοχώστου, να πω-
λεί παράνομα υποξείδιο του 
αζώτου – αέριο γέλιου. Εντό-
πισαν την 25χρονη, σε δρόμο 
στην Αγία Νάπα, να πωλεί 
laughing gas. Στην κατοχή της 
εντοπίστηκαν μία μεταλλική 
φιάλη, 26 αχρησιμοποίητες 
αμπούλες και 4 χρησιμοποι-
ημένες, 55 μπαλόνια και το 
χρηματικό ποσό των 51 ευρώ.

Τσάκωσαν 25χρονη 
στην Αγία Νάπα 

να πωλεί αέριο γέλιου

Από χθες, Τετάρτη, μέχρι και 
αύριο Παρασκευή, η καρδιά της 
νέας γενιάς θα «κτυπά», στην τά-
φρο της Πύλης Αμμοχώστου. 

Το 32ο Φεστιβάλ είναι αφιερω-
μένο στη μνήμη του Δημήτρη Χρι-
στόφια και πραγματοποιείται υπό 
το σύνθημα «Αγώνας για κοινω-
νία ανθρώπινη και δημοκρατική, 
απαλλαγμένη από το φασισμό». 

Μιλώντας στον ΑΣΤΡΑ ο Γενι-
κός Γραμματέας της ΕΔΟΝ Χρί-
στος Χριστόφιας σημείωσε ότι 
στην αντίληψη της οργάνωσης, η 
μουσική, η τέχνη και ο πολιτισμός, 

ποτέ δεν αποτελούσαν προνόμιο 

για τους λίγους κι’ εκλεκτούς, αλλά 

δικαίωμα για τον κάθε άνθρωπο 

ξεχωριστά. 

Πρόσθεσε ότι το φεστιβάλ της 

ΕΔΟΝ είναι μια από τις μεγαλύ-

τερες πολιτιστικές εκδηλώσεις στη 

χώρα. 

Στο Φεστιβάλ αναμένεται να 

παραστούν δεκάδες ξένες αντι-

προσωπείες από αδελφές Οργα-

νώσεις από όλο τον κόσμο και ιδι-

αίτερα την Ευρώπη και τη Μέση 

Ανατολή.

32ο Παγκύπριο Φεστιβάλ της ΕΔΟΝ
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Δεκαοκτώ άτομα έχασαν τη 
ζωή τους σε ισάριθμα τροχαία 
δυστυχήματα, ενώ 586 τραυ-
ματίστηκαν συνολικά (21 σο-
βαρά και 565 ελαφρά) σε 491 
ατυχήματα που σημειώθηκαν 
τον Ιούνιο 2019, στην Αττική. 
Σύμφωνα με την Τροχαία, τα 
κυριότερα αίτια των τροχαίων 
ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση 
και προσοχή, η παραβίαση 
ρυθμιστικών πινακίδων και η 
παραβίαση των κανόνων κυ-
κλοφορίας από πεζούς, ενώ η 
μη χρήση προστατευτικού 
κράνους από τους οδηγούς 
και επιβάτες των δικύκλων 
επέτεινε, σε πολλές περιπτώ-
σεις, τη σοβαρότητα του τραυ-
ματισμού τους.

18 νεκροί και 586 
τραυματίες σε τροχαία 
τον Ιούνιο στην Αττική

«Έφοδος» μελών 
του «Ρουβίκωνα» 

στο Κρατικό Νίκαιας
«Έφοδο» στο Κρατικό Νο-

σοκομείο της Νίκαιας πραγμα-
τοποίησαν περίπου 10 μέλη 
του «Ρουβίκωνα» με αφορμή 
το θάνατο της νοσηλεύτριας 
από την Αρμενία που έπεσε 
από τον πρώτο όροφο του νο-
σοκομείου στην προσπάθειά 
της να αποφύγει τον έλεγχο. 

Τα μέλη της ομάδας πέτα-
ξαν τρικάκια στον προαύλιο 
χώρο και, στη συνέχεια, κα-
τευθύνθηκαν στο γραφείο του 
αναπληρωτή διοικητή του νο-
σοκομείου για να διαμαρτυρη-
θούν για το τραγικό συμβάν. 

Στη συνέχεια αποχώρησαν.

Την δραματική κατάσταση 
στην οποία βρίσκεται η μικρή 
Αλεξία, που πυροβολήθηκε 
στη Θήβα, ανημερα του Πά-
σχα, περιέγραψε η μητέρα 
της, σε τηλεοπτική εκπομπή. 
Το περιστατικό με την 8χρονη 
Αλεξία, που χτυπήθηκε στη 
Θήβα από αδέσποτη σφαίρα 
ανήμερα το Πάσχα, συγκλό-
νισε την Ελλάδα. Μπορεί η μι-
κρή Αλεξία να βρίσκεται, 
πλέον, εκτός Μονάδας Εντα-
τικής Θεραπείας, όμως τόσο 
εκείνη, όσο και η οικογένειά 
της, έχουν ακόμα πολύ δρόμο 
να διανύσουν. Περίπου 2,5 
μήνες μετά το περιστατικό, η 
μικρή Αλεξία δεν μπορεί 
ακόμα να επικοινωνήσει. Σύμ-
φωνα με όσα αναφέρθηκαν 
στην εκπομπή «Μαζί Σου», το 
κορτσάκι κινεί τα χέρια και τα 
πόδια του ασυναίσθητα, αλλά 
παραμένει καθηλωμένο στο 
κρεβάτι του νοσοκομείου και 
χρειάζεται ειδική θεραπεία.

Ο Γολγοθάς της μικρής 
Αλεξίας συνεχίζεται

«Η Τουρκία έχει μόνο δικαιώματα στο Αιγαίο, αλλά...»

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Επίθεση στη ΝΔ για τις θέσεις της για τα ταμειακά 
διαθέσιμα, εξαπέλυσε ο υπουργός Οικονομικών Ευ-
κλείδης Τσακαλώτος, με αφορμή τη δήλωση του 
υποψήφιου της ΝΔ Μπάμπη Παπαδημητρίου ότι σε 
περίπτωση νίκης της ΝΔ «θα πάμε σε μια πιστολη-
πτική γραμμή». Κατηγορεί δε τη ΝΔ πως δεν γνω-
ρίζει ότι η πιστοληπτική γραμμή συνεπάγεται νέο 
μνημόνιο, όπως και «ότι τέσσερις ημέρες πριν τις 
εκλογές, δεν έχουμε ιδέα εάν έχει καταλάβει η ΝΔ: 

Α) Τι είναι, πώς αποκτήθηκε και ποια είναι η χρη-
σιμότητα του "μαξιλαριού ασφαλείας". 

Β) Τι είναι, πώς χρησιμοποιείται και τι όρους περι-
λαμβάνει μια προληπτική πιστωτική γραμμή». 

Καταλήγει δε, πως «τέτοια σταθερότητα απόψεων 
και αποφασιστικότητα από τη ΝΔ έχουμε να δούμε 

από την εποχή του Πόντιου Πιλάτου». 
Και προσθέτει ότι «Μετά τη "σαφήνεια" που έχει 

δείξει η Νέα Δημοκρατία για τη φορολογία και το 
ασφαλιστικό, όπου σχεδόν κάθε ημέρα αλλάζουν οι 
θέσεις, τα προτεινόμενα μέτρα και ο χρόνος εφαρ-
μογής τους, πλέον βλέπουμε την ίδια σαφήνεια και 
για τα ταμειακά διαθέσιμα. Πριν λίγες ημέρες, ο κ. 
Χάρης Θεοχάρης δήλωσε ότι εάν η ΝΔ γίνει κυβέρ-
νηση θα επιστρέψει το "μαξιλάρι ασφαλείας". Σή-
μερα, ο υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ κ. Μπάμπης 
Παπαδημητρίου δήλωσε ότι σε περίπτωση νίκης 
της ΝΔ "θα πάμε σε μια πιστοληπτική γραμμή". 

Μάλιστα, ο κ. Παπαδημητρίου διαβεβαίωσε ότι 
αυτό δεν συνεπάγεται νέο πρόγραμμα. Προφανώς 
δεν έχει διαβάσει ποτέ τι προβλέπει η συνθήκη του 
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης. Σύμφωνα, λοι-
πόν, με την παρ. 3 του άρθρου 13 της Συνθήκης 
του ΕΜΣ "το συμβούλιο διοικητών αναθέτει στην 
ΕΕπ - σε συνεργασία με την ΕΚΤ και, εφόσον είναι 
εφικτό, από κοινού με το ΔΝΤ- να διαπραγματευθεί 
με το ενδιαφερόμενο μέλος του ΕΜΣ μνημόνιο κα-
τανόησης («ΜΚ») όπου θα περιγράφονται αναλυτικά 
οι όροι που θα συνδέονται με τη διευκόλυνση χρη-
ματοπιστωτικής συνδρομής, τόνισε μεταξύ άλλων.

Τελικά μας υπόσχονται νέο μνημόνιο;

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή-
τρης Κουτσούμπας, σε συνέ-
ντευξή του στον ρ/σ "247" κάλεσε 
όσους προβληματίζονται ακόμη ή 
ταλαντεύονται από ψηφοφόρους 
του ΣΥΡΙΖΑ και άλλων κομμάτων 
«αγνούς πατριώτες ή δημοκράτες, 
αριστερούς, προοδευτικούς αν-
θρώπους» να κάνουν το βήμα 
τώρα και να ενισχύσουν αποφα-
σιστικά το ΚΚΕ. 

Εκτίμησε ότι «φαίνεται παγιω-
μένη η διαφορά με τη ΝΔ να προ-
ηγείται» και τόνισε ότι το πραγμα-
τικό δίλημμα δεν είναι ποιά θα είναι 
η διαφορά μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το «πόσο δυνατός θα είναι 
ο λαός στις 8 του Ιούλη, πόσο δυνατό θα είναι το ΚΚΕ, ώστε να 
μπορεί να αντισταθεί σε αυτή τη λαίλαπα των νέων αντιλαϊκών μέ-
τρων». 

Όπως σημείωσε, ούτε τα μνημόνια ούτε οι αντιλαϊκοί νόμοι έφυγαν 
επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ η οποία «τα επέκτεινε, τα μονιμοποίησε 
και έχει στρώσει το έδαφος για την επόμενη κυβέρνηση». 

Τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «δεν μπορεί να κάνει αντιπολίτευση απέναντι 
σε μια αντιλαϊκή κυβέρνηση της ΝΔ γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός που 
ξέπλυνε όλη την αντιδραστική πολιτική της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ που 
είχαν κυβερνήσει πριν, συνεχίζοντας από εκεί που αυτοί σταμάτη-
σαν». Πρόσθεσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «διέσυρε, ξεπουπούλιασε ιδανικά, 
αξίες αριστερές, γιατί εμφανιζόταν αριστερός στα λόγια, και για αυτό 
είναι πιο επικίνδυνος για το λαό μας, ενώ έπραττε δεξιά και γι' αυτό 
έσπειρε τόσο μεγάλη απογοήτευση και έστειλε ένα εκατομμύριο, 
εκατοντάδες χιλιάδες ψηφοφόρους πίσω στη Δεξιά, πίσω στη ΝΔ», 
ενώ και στα ψηφοδέλτιά του «φιγουράρουν στελέχη της ΝΔ και του 
βαθέως ΠΑΣΟΚ που είχαν διακριθεί στην αντιλαϊκή πολιτική».

«Όσοι προβληματίζονται 
να ενισχύσουν το ΚΚΕ»

Περί τα τέλη της περασμέ-
νης βδομάδας, ο κ. Κατρού-
γκαλος είχε δηλώσει πως «η 
Τουρκία, θέλει να διατηρεί μια 
ελεγχόμενη ένταση στο Αιγαίο 
και με αυτόν τον τρόπο να 
προωθεί την δική της αναθε-
ωρητική πολιτική. Σε καμία 
περίπτωση, όμως, η Τουρκία 
δεν επιδιώκει πόλεμο, δεν 
επιδιώκει ένα θερμό επεισό-
διο», είπε χαρακτηριστικά. 

Τα όσα διαδραματίζονται 
στην Άγκυρα με τις εμπρηστι-
κές δηλώσεις αξιωματούχων, 
ο Γιώργος Κατρούγκαλος τα 
αποδίδει στη γενικότερη πο-
λιτική αναθεωρητισμού της 
γειτονικής χώρας και για εσω-
τερική κατανάλωση. 

«Η Τουρκία έχει δικαιώματα στο Αιγαίο, μόνο 
αυτά που της αναγνωρίζει το διεθνές δίκαιο, 
όχι αυτά που θέλει να επιβάλει με την δύναμή 
της», τόνισε σε δηλώσεις του στο OneTV, ο 
υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος και υπο-
ψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Κα-
τρούγκαλος.   

Όσον αφορά στην προοπτική συνδιαχείρι-
σης με την Άγκυρα στο Αιγαίο, ο κ. Κατρού-
γκαλος αποσαφήνισε ότι αυτό θα γίνει μόνο 
εφόσον έχουν ξεκαθαριστεί οι Οικονομικές 
Ζώνες.  Εμείς, εξήγησε ο κ. Κατρούγκαλος, 
επιδιώκουμε να οριοθετήσουμε και την ΑΟΖ 
μας και την υφαλοκρηπίδα, το ίδιο επιδιώκει 
πάντοτε και η Κύπρος που κάλεσε ξανά σε 
διάλογο την Τουρκία. Επιδιώκουμε να οριο-
θετήσουμε την ΑΟΖ μας και την υφαλοκρη-
πίδα με σεβασμό στην διεθνή νομιμότητα και 
το δίκαιο της θάλασσας», σημείωσε.   Ερω-
τώμενος για το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου 
στο Αιγαίο, ο υπουργός Εξωτερικών δήλωσε  
ότι όπως έχουν τα πράγματα δεν μπορούμε 

να αποκλείσουμε τίποτα, ωστόσο η Ελλάδα 
έχει προστατευθεί απέναντι σε ένα τέτοιο εν-
δεχόμενο, λαμβάνοντας μέτρα.   

«Ποτέ άλλοτε δεν ήταν τόσο ισχυρές οι δι-

πλωματικές μας συμμαχίες, ενώ και η απο-
τρεπτική ισχύς των Ενόπλων Δυνάμεων είναι 
σημαντική. Κανείς δεν διανοείται να δημιουρ-
γήσει θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο. Πρέπει να 
είμαστε πάντοτε σε εγρήγορση αλλά χωρίς 
φόβο» σημείωσε, προσθέτοντας πως σκοπός 
της Τουρκίας δεν είναι να προκαλέσει θερμό 
επεισόδιο, γιατί ξέρει ότι κάτι τέτοιο θα είναι 
καταστροφικό γενικά, και πολύ περισσότερο 
τώρα που η οικονομία της είναι ευάλωτη.   

Στο πλαίσιο αυτό, υποστήριξε πως η χώρα 
μας κάνει ό,τι μπορεί για να εκτονώσει την 
ένταση στο Αιγαίο και προς αυτή την κατεύ-
θυνση κινείται η συζήτηση για τα Μέτρα Οικο-
δόμησης Εμπιστοσύνης με την Άγκυρα.   Επα-
νέλαβε δε πως «μια από τις σημαντικές 
κατακτήσεις της εξωτερικής μας πολιτικής είναι 
ότι αδρανοποιούσαμε την προβολή ισχύος 
που επιδεικνύει η Τουρκία με το να καταδικά-
ζεται από το σύνολο της διεθνούς κοινότητας 
αυτή η συμπεριφορά ως παράνομη και προ-
κλητική».

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΗΤΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ

Η πορεία διάλυσης του ναζιστικού, εγκληματικού 
μορφώματος του αδελφού κόμματος του ΕΛΑΜ, της 
Χρυσής Αυγής στην Ελλάδα συνεχίζεται, μετά τις 
αποκαλύψεις για οικογενειοκρατία και διαφθορά, τα 
συνεχή “αλληλομαχαιρώματα” μεταξύ στελεχών της, 
τις μαζικές αποχωρήσεις μελών και πρώην υποψή-
φιων. 

Χαρακτηριστικές είναι οι εξαιρετικά ολιγομελείς 
εκλογικές συγκεντρώσεις της ναζιστικής οργάνωσης, 
η οποία αδυνατεί να συγκεντρώσει κόσμο πέραν του 
στενού κομματικού πυρήνα, έχοντας πλέον χάσει τη 
μεγάλη μάζα των ψηφοφόρων της. 

Σε ιδιαίτερα δεινή θέση βρίσκεται ο φυρερίσκος 
της συμμορίας, Νίκος Μιχαλολιάκος, ο οποίος δείχνει 
να χρεώνεται τη ραγδαία πτώση των ποσοστών της 
Χρυσής Αυγής στις πρόσφατες ευρωεκλογές, αλλά 
και τη «φαγωμάρα» που επικρατεί στο εσωτερικό 
της που έχει πλέον λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. 

Στο πλαίσιο αυτό, με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις 
να δείχνουν τη Χρυσή Αυγή στο 3,2% (μέση τιμή) 
και το κάτω άκρο του δημοσκοπικού πλαισίου να 
βρίσκεται πλέον στο 2,5%, ο Μιχαλολιάκος προετοι-
μάζει τους οπαδούς της οργάνωσης για «ηρωική 
έξοδο» από τη Βουλή. 

Έτσι, σε εκδήλωση στον Άλιμο, ο υπόδικος για δι-
εύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Μιχαλολιάκος 
έκλεισε την ομιλία του απαγγέλλοντας στίχους του 
Κωνσταντίνου Καβάφη από το ποίημα “Απολείπειν 
ο θεός Αντώνιον” με κατάληξη το γνωστό “Αποχαι-
ρέτα την την Αλεξάνδρεια που χάνεις…”. 

«Ό,τι και να γίνει [στις εκλογές], 7 επτά ολόκληρα 
χρόνια τα εθνικιστικά λάβαρα ήταν ψηλά στον ουρανό 
της Ελλάδος» είπε ο Μιχαλολιάκος, εννοώντας την 
περίοδο από το 2012 που η οργάνωση μπήκε στη 
Βουλή μέχρι το 2019, που πλέον ακόμα και ο ίδιος 
εκτιμά ότι θα είναι η στιγμή της «ηρωικής εξόδου”…

Υπό διάλυση η ναζιστική 
«Χρυσή Αυγή» μετά τη βαριά ήττα

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Συνομιλία με πολίτες και εργαζό-
μενους είχε ο πρόεδρος την ΝΔ 
Κ.Μητσοτάκης στο θέατρο Ανά-
βρου στον Βόλο. «Θέλουμε ισχυρή 
εντολή και πλειοψηφία στη βουλή» 
δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης απαντώ-
ντας στο ερώτημα τι πρέπει να γίνει 
για να υπάρχουν δουλειές στον κό-
σμο. Αναφέρθηκε στην μείωση της 
φορολογίας, στα φορολογικά κίνη-
τρα που θα δοθούν και στον πε-
ριορισμό της γραφειοκρατίας. 

Υπογράμμισε ακόμη ότι η ΝΔ θα ρίξει το κόστος δανεισμού για να 
πάει μπροστά η ιδιωτική πρωτοβουλία. 

Το φορολογικό νομοσχέδιο θα είναι το δεύτερο που θα ψηφισθεί, 
τόνισε ενώ άμεσα θα αλλάξει η απλή αναλογική την οποία χαρακτήρισε 
καταστροφική. 

Για τις συντάξεις ανέφερε πως «θα έχουμε εγγυημένη σύνταξη» 
ενώ για την επικουρική ανέφερε πως σταδιακά θα προχωρήσουμε 
σ΄ένα σύστημα που θα είναι ατομικός κουμπαράς. Ανέφερε ακόμη 
πως θα υπάρχει και ιδιωτική ασφάλιση γι αυτούς που θα αντέχουν οι-
κονομικά. 

Δεν θα καταργήσουμε κανένα επίδομα, ανέφερε και τόνισε πως θα 
φθάσουμε το 1 δισ. το εγγυημένο επίδομα αλληλεγγύης.

«Θέλουμε ισχυρή εντολή 
και πλειοψηφία»

Στη φυλακή καλείται να επι-
στρέψει ο πρώην Υπουργός 
Άκης Τσοχατζόπουλος, μετά 
την απόρριψη εκ μέρους του 
Αρείου Πάγου της αίτησης 
αναίρεσης που είχε καταθέσει 
ο ίδιος και δύο συγκατηγορού-
μενοί του. Συγκεκριμένα, το 
ΣΤ’ Ποινικό Τμήμα του Αρείου 
Πάγου απέρριψε το αίτημα 
αναίρεσης που είχε υποβάλει 
ο πρώην Υπουργός, καταδι-
κασθείς σε 19 χρόνια κάθειρ-
ξης για νομιμοποίηση εσόδων 
από εγκληματική δραστηριό-
τητα, καθώς και δύο συγκατη-
γορούμενοί του.

Πίσω στη φυλακή 
ο Άκης Τσοχατζόπουλος
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Του Νεόφυτου Νεοφύτου 
 
Σηµαντικά µηνύµατα προς τον Πρόεδρο Αναστασιάδη έχει στείλει ο 

Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας µέσω του Γενικού Γραµµατέα του 
ΑΚΕΛ Άντρου Κυπριανού, ο οποίος συνάντησε τον κ. Λαβρόφ στη 
Μόσχα. Μηνύµατα τα οποία θα πρέπει να αξιολογηθούν από τον Πρό-
εδρο Αναστασιάδη και να προβληµατίσουν ολόκληρη την πολιτική 
ηγεσία του τόπου µας. 

Ο κ. Λαβρόφ, γνωστός φίλος της Κύπρου, είχε περίπου µια ώρα 
συνάντηση µε τον Γ.Γ. του ΑΚΕΛ, συζητώντας τόσο το Κυπριακό όσο 
και την κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Η Ρωσία 
δεν δέχεται αλλαγή βάσης λύσης του Κυπριακού, στέλνοντας µηνύµατα 
τόσο προς την Άγκυρα που επιζητεί λύση δύο κρατών και διχοτόµηση 
όσο και προς τον Πρόεδρο Αναστασιάδη που µιλά για «νέες ιδέες». 

Η Ρωσία ως µόνιµο µέλος του Συµβουλίου Ασφαλείας και παραδο-
σιακός φίλος της Κύπρου επιµένει ότι οι συνοµιλίες θα πρέπει να συ-
νεχίσουν να διεξάγονται υπό την αιγίδα των Ηνωµένων Εθνών και 
στη βάση των συµφωνηθέντων για λύση ∆ιζωνικής ∆ικοινοτικής 
Οµοσπονδίας, όπως καταγράφεται στα σχετικά ψηφίσµατα και απο-
φάσεις του ΟΗΕ. Ο κ. Σεργκέι Λαβρόφ τάσσεται υπέρ της άµεσης 

επανέναρξης των διαπραγµατεύσεων, υποδεικνύοντας ότι η λύση του 
Κυπριακού θα βοηθήσει και στην επίλυση των προβληµάτων στην 
κυπριακή ΑΟΖ. 

Σηµαντική η παρέµβαση του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών και για 
το νοµοσχέδιο Μενέντεζ – Ρούµπιο. Ο κ. Λαβρόφ δηλώνει ανησυχία 
και καλεί την κυπριακή κυβέρνηση να τοποθετηθεί κατά πόσο αποδέ-
χεται ή όχι το νοµοσχέδιο, το οποίο φέρνει την Κύπρο πιο κοντά στις 
ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ σε σύγκρουση µε τη Ρωσία. 

Ο κ. Λαβρόφ αναµένει επίσης τοποθετήσεις από την κυβέρνηση 
Αναστασιάδη και σε ό,τι αφορά ρωσικά κεφάλαια στην Κύπρο, τα 
οποία είχαν τοποθετηθεί στην FBME και χάθηκαν. Φαίνεται πως δό-
θηκαν υποσχέσεις από την κυβέρνηση για να επιστραφούν, κάτι που 
δεν έγινε και η ρωσική κυβέρνηση παρουσιάζεται δυσαρεστηµένη. 

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είτε θα πάρει τα µηνύµατα και θα βελ-
τιώσει τις σχέσεις του µε τη Ρωσία ακολουθώντας µια πολυεπίπεδη 
εξωτερική πολιτική, είτε θα συνεχίσει τον ΝΑΤΟϊκό και φιλοαµερικανικό 
του δρόµο, αναλαµβάνοντας βέβαια και την ευθύνη ότι η Κύπρος θα 
χάσει έναν παραδοσιακό φίλο, όπως είναι η Ρωσία, µε ό,τι αυτό αρνη-
τικό συνεπάγεται για τα εθνικά µας συµφέροντα.

Η Ρωσία ανησυχεί και ζητά 
τοποθέτηση από την κυβέρνηση

Για να καταλάβει κανείς την τοξικότητα του δηλητηρίου το οποίο 
έχυσε το βαθύ κράτος εναντίον του ∆ηµήτρη Χριστόφια επί προ-
εδρίας του, πρέπει να σκεφτεί και να αναλύσει το απολύτως σχι-
ζοφρενικό σκηνικό που είχε στηθεί στην κοινωνία. Μπορεί να ήταν 
όντως υπερβολικά τεχνοκρατικό και να απαιτούσε ειδικές γνώσεις 
για να καταλάβει ο µέσος πολίτης ότι µε όρους δηµοσίων οικο-
νοµικών, δεν δικαιολογείτο η δεινή θέση στην οποία είχε βρεθεί η 
Κύπρος. 

Ο καθένας µπορεί να σκεφτεί ένα συνταξιούχο, ο οποίος την 
ίδια ώρα που κατηγορούσε «θεούς και δαίµονες» για το πενιχρό 
των συντάξεων, αναθεµάτιζε τον άνθρωπο ο οποίος αύξησε τις 
συντάξεις! 

Πόσες φορές ακούσαµε ανθρώπους να εξακοντίζουν µύδρους 
σε συζητήσεις για τις πολλαπλές συντάξεις, αλλά την ίδια ώρα να 
πνέουν τα µένεα κατά του µοναδικού Προέδρου, ο οποίος τόλµησε 
να προσπαθήσει τουλάχιστον να τις καταργήσει βάζοντάς τα µε 
τις πιο ριζωµένες δοµές της καθεστηκυίας τάξης του τόπου; 

Υπήρχαν ή όχι συνταξιούχοι οι οποίοι συλλήβδην κατηγορούσαν 
τους πολιτικούς ότι “τα έφαγαν” όλα και δεν θα άφηναν ούτε Κοι-
νωνικές Ασφαλίσεις και ταυτόχρονα, τις πιο βαριές κατηγορίες τις 
επιφύλασσαν για τον µοναδικό Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας ο οποίος 
επέστρεψε µερικά από τα δανεικά στο Ταµείο Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων; Η κυβέρνηση Χριστόφια µε αρµόδια υπουργό τη Σωτη-
ρούλα Χαραλάµπους είναι η µοναδική από την ίδρυση του Ταµείου 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων η οποία αντί να δανειστεί, έβαλε πίσω 
λεφτά από τα συνολικά 7 δισεκατοµµύρια ευρώ που έχει δανειστεί 
το κράτος από το ταµείο. Αλλά κανένας καναλάρχης δεν θέλει κα-
νένα να γνωρίζει αυτή την… ασήµαντη λεπτοµέρεια. 

Στον περίγυρο του καθενός µας είµαι σίγουρος ότι υπάρχουν 
εργαζόµενοι οι οποίοι ασφυκτιούν από την πίεση της καθηµερινό-
τητας, απότοκο των απαράδεκτα χαµηλών µισθών, αλλά την ίδια 
ώρα ακόµα τους φταίει ο Χριστόφιας ο οποίος θωράκισε και αύξησε 
τον κατώτατο µισθό! Ο ένας αύξησε τον κατώτατο µισθό, ο άλλος 
µάς έλεγε από τηλεοράσεως ότι είναι πολύ υψηλός ο κατώτατος 
µισθός αλλά τη σωτηρία θα την έφερνε ο δεύτερος! Σε αυτού του 
βαθµού συλλογικής παράκρουσης είχε οδηγηθεί µερίδα της κοι-
νωνίας μας. 

Φυσικά και ο Χριστόφιας δεν ήταν τέλειος. Αν ήταν τέλειος σηµαί-
νει δεν θα ήταν άνθρωπος. Χωρίς λάθη θα σήµαινε επίσης ότι δεν 
δούλευε, αλλά δούλευε νυχθηµερόν. Αλλά αυτά τα οποία του κα-
ταλόγισε το βαθύ κράτος (και πολύ πρόσφατα η κοινωνία γνώρισε 
για τα καλά τι εστί βαθύ κράτος και πώς αυτό επιχείρησε να ισο-
πεδώσει πολιτικά τον Χριστόφια) διοχετεύοντας µέσω των έµµεσα 
ή άµεσα ιδιόκτητων µέσων ενηµέρωσης µια φριχτά διαστρε-
βλωµένη εκδοχή της πραγµατικότητας, συνιστούν ντροπή και όνει-
δος για την πολιτική ιστορία του τόπου µας. Όπως ντροπή και 
όνειδος είναι αυτοί οι οποίοι συµπεριφέρθηκαν σαν κανίβαλοι, να 
έχουν θυµηθεί σήµερα ότι ήταν ένας καλός και έντιµος άνθρωπος 
και ένας Πρόεδρος ο οποίος αδικήθηκε όσο κανένας άλλος…

Μνήµες µιας συλλογικής 
παράκρουσης

Του Τάσου Περδίου

*Από ανάρτηση του πρώην Διοικητή 
της Κεντρικής Τράπεζας, Πανίκου Δημητριάδη 
 
Γνώρισα το Δημήτρη Χριστόφια γιά πρώτη φορά στις αρχές του 

2012, λίγο πρίν με διορίσει Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας. 
Στην πρώτη μας συνάντηση μου έκανε εντύπωση η απλότητά του, 

η σεμνότητά του, ο πατριωτισμός του, η ανησυχία του γιά τα μικρομε-
σαία στρώματα της κοινωνίας αλλά και ο διεθνισμός του. 

Οταν ανέλαβα τη θέση του Διοικητή άρχισα να έχω συχνά επαφή 
μαζί του. Οχι γιατί ο ίδιος έκανε παρεμβάσεις στο έργο της ΚΤΚ – κάτι 
που δεν έκανε ποτέ - γιατί σεβόταν την ανεξαρτησία όχι μόνο της τρά-
πεζας αλλά και του Διοικητή της. Αλλά γιατί τις μέρες εκείνες επιβαλλό-
ταν στενή συνεργασία και επαφή μεταξύ της ΚΤΚ και της κυβέρνησης 
γιά να διασώσουμε το τραπεζικό σύστημα από την ολική του κατάρ-
ρευσή, η οποία ήταν σίγουρο ότι θα οδηγούσε την Κύπρο σε χρεοκοπία 
και έξοδο από την ΕΕ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται πολιτικά και εθνικά. 

Δέχθηκε την κρατικοποίση της Λαϊκής τράπεζας με αμηχανία και χι-
ούμορ και ουδέποτε θέλησε να επιβάλει τις δικές του θέσεις ή ανθρώ-
πους στο ΔΣ της τράπεζας – ουσιαστικά αν μπορεί να τον επικρίνει 
κάποιος γιά κάτι ήταν η συλλογικότητά του και ο σεβασμός στη Βουλή 
και τους πολιτικούς του αντιπάλους, τους οποίους και άφησε να «κό-
ψουν και να ράψουν» σε σχέση με τους διορισμούς στο ΔΣ της κρατικής 

πλέον Λαϊκής. 
Στην πορεία των διαπραγματεύσεων με την τρόικα έδειξε μιά πρα-

γματική ανησυχία γιά τα ευάλωτα στρώματα. Πάλεψε με τους λειτουρ-
γούς του υπουργείου οικονομικών να βρεθούν λύσεις οι οποίες θα 
ήταν λιγότερο οδυνηρές γι’ αυτούς που πραγματικά θα υπέφεραν από 
τα μέτρα λιτότητας. 

Κατέληξε στην προκαταρτική συμφωνία με την Τρόικα το Νιόβρη 
του 2012. Ήταν έτοιμος να την υπογράψει αλλά η ΕΕ και το ΔΝΤ δεν 
ήταν. Το Γιούρογκρουπ αποφάσισε να περιμένει τις εκλογές. 

Οι πολιτικοί αντίπαλοί του, του καταλόγισαν πολλά και αδίκως, πε-
ριλαμβανομένης και της απόφασης του Γιούροκρουπ να περιμένει τις 
εκλογές, στις οποίες ο ίδιος δεν ήταν καν υποψήφιος. 

Η τελευταία φορά που μίλησα στο Δημήτρη Χριστόφια ήταν όταν με 
πήρε τηλέφωνο τον Οκτώβρη του 2017 να με συγχαρεί γιά τη δημοσί-
ευση του βιβλίου μου. Μου μίλησε για το θάρρος μου να προσπαθήσω 
να αποκαταστήσω την αλήθεια, γιατί πίστευε ότι αυτοί που έφτιαξαν 
τα ψεύτικα αφηγήματα γιά την κρίση του 2012-13 ήταν αδίστακτοι. 
Είχαν ιστορία και προϊστορία. 

Καιρός είναι πιστεύω, ολόκληρη η Κύπρος να πει ένα συγγνώμη 
στο Δημήτρη Χριστόφια γιά τα όσα αδίκως του καταλόγισε. ‘Εστω και 
μετά θάνατον.

Το «συγγνώμη» που η Κύπρος 
χρωστά στον Χριστόφια
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Όταν ο λαός αξίωσε και πέτυχε δικαιοσύνη
ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ 28ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΟΥ 1959

Ήταν το μεγαλύτερο συλλαλητήριο που είχε γίνει 
μέχρι τότε στην ιστορία του νησιού. Σε ένα πρωτο-
φανές συλλαλητήριο-"επίδειξη ισχύος" στις 28 του 
Ιούνη του 1959, το ΑΚΕΛ «κατεβάζει» πάνω από 
100 χιλιάδες λαού στους δρόμους για να απαιτήσουν 
τη νομιμοποίηση του Κόμματος. 

Το ΑΚΕΛ είχε τεθεί στην παρανομία από τους 
Βρετανούς από το Δεκέμβρη του 1955, μαζί με τις 
οργανώσεις νεολαίας, γυναικών και αγροτών (ΑΟΝ, 
ΠΟΔΓ και ΕΑΚ) ενώ είχε απαγορευθεί και η κυκλο-
φορία της εφημερίδας του ΑΚΕΛ «Νέος Δημοκρά-
της» και των αριστερών τουρκοκυπριακών εφημε-
ρίδων «Εμεκτσί» και «Ινκιλαπτσί». Εκείνο το βράδυ 
του Δεκέμβρη είχε επιστρατευτεί ολόκληρη η δύναμη 
της αποικιοκρατίας για να μπορέσουν να κτυπήσουν 
το Κόμμα, να συλλάβουν 135 ηγετικά του στελέχη 
και να λεηλατήσουν τα οικήματα του σε όλο το νησί. 
Είχε αρχίσει τότε μια από τις πιο σκληρές δοκιμασίες 
στη 90χρονη ιστορία του ΚΚΚ-ΑΚΕΛ. Για 4 χρόνια, 
το Κόμμα δεχόταν τη διμέτωπη πολεμική των Βρε-
τανών και της ακροδεξιάς αντικομμουνιστικής τρο-
μοκρατίας του Γρίβα που προσπαθούσε να σύρει 
το ΑΚΕΛ σε εμφύλιο πόλεμο. 

Η Ιστορία έδειξε και απέδειξε. Το ΑΚΕΛ όχι μόνο 
δεν διαλύθηκε αλλά από την επόμενη μέρα μπήκε 
σε λειτουργία ο παράνομος κομματικός μηχανισμός. 
Απεργίες, διαδηλώσεις, πικετοφορίες, προκηρύξεις 
στους δρόμους και συνθήματα στους τοίχους: «Ζήτω 
το ΑΚΕΛ», «το ΑΚΕΛ δεν πέθανε», «Αυτοδιάθεση 
δίχως όρους». Μέχρι το τέλος της παρανομίας το 
Κόμμα είχε υπερδιπλασιάσει τα μέλη του και τις κομ-
ματικές ομάδες. 

Εντούτοις, ενώ η αποικιοκρατία έφτανε στο τέλος 
της (όπως έφτασε, με τις Συμφωνίες Ζυρίχης-Λον-
δίνου) και οι Βρετανοί χαλάρωναν τα καταπιεστικά 
τους μέτρα, δεν δέχονταν να νομιμοποιήσουν το 
ΑΚΕΛ. Εννιά μήνες μετά την υπογραφή των Συμ-
φωνιών, την απελευθέρωση πολιτικών κρατουμέ-

νων, την χορήγηση αμνηστείας στα στελέχη της 
ΕΟΚΑ και την επιστροφή του Μακαρίου, το ΑΚΕΛ 
κρατούνταν ακόμα στην παρανομία. Άλλωστε, όπως 
αποκαλύφθηκε χρόνια μετά, μαζί με τις Συμφωνίες 
Ζυρίχης-Λονδίνου, οι πρωθυπουργοί της Ελλάδας 
και της Τουρκίας, Καραμανλής και Μεντερές, είχαν 
υπογράψει και δύο μυστικά πρωτόκολλα: το πρώτο 
προνοούσε την ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ και 
το δεύτερο την ποινικοποίηση της κομμουνιστικής 
δράσης στο νησί. Οι κυβερνήσεις των τριών ΝΑ-
ΤΟϊκών εγγυητριών δυνάμεων και της ντόπιας άρ-
χουσας τάξης (ε/κ και τ/κ) γνώριζαν ποιος ήταν και 
θα ήταν το πραγματικό τους εμπόδιο: η δύναμη που 
συνένωνε Ε/κ και Τ/κ στις ίδιες ταξικές γραμμές, και 
στους ίδιους αγώνες για το ψωμί και τη λευτεριά. 

Χρειάστηκε τότε να οργανωθούν μαζικοί αγώνες 
με αποκορύφωμα το ιστορικό συλλαλητήριο της 
28ης του Ιούνη. Ήταν από τις στιγμές της Ιστορίας 
που πραγματικά μιλά ο λαός. Η μαζικότητα και ο 

παλμός εκείνης της μέρας δεν τους άφησε περιθώ-
ρια. Μέχρι τις 2 του Δεκέμβρη 1959, λίγες μόνο 
μέρες πριν τις πρώτες προεδρικές εκλογές, εκδόθηκε 
το διάταγμα νομιμοποίησης του ΑΚΕΛ, που στην 
ουσία είχε υπαγορευτεί από τη φωνή του ίδιου του 
κυπριακού λαού. 

Ανάμεσα σε αυτά που αξίζει να κρατηθούν από 
αυτή τη σελίδα της Ιστορίας της Κύπρου και του 
ΑΚΕΛ δεν είναι μόνο η χαρακτηριστική ικανότητα 
που διαθέτει το ΑΚΕΛ να μετατρέπει τη δοκιμασία 
σε άλμα προς τα εμπρός. Πολύ δε περισσότερο, 
αξίζει να σημειωθεί η ισχύς που έχει η λαϊκή κινητο-
ποίηση στους δρόμους, όχι απλά ως συμβολική δια-
μαρτυρία, αλλά ως η καθαυτό δύναμη που ορίζει τις 
πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις. Η ισχύς που έχει 
ο οργανωμένος και αποφασισμένος λαός που μπρο-
στά της υποκύπτουν θεοί και άρχοντες. 

 
Γιώργος Κουκουμάς
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Δεν πίστευε στα μάτια του την Παρασκευή 21 Ιου-
νίου, ο Νίκος Σιακόλας, όταν με αφορμή τα γενέθλιά 
του, δεκάδες συγγενείς και φίλοι από διάφορα μέρη 
του Ηνωμένου Βασιλείου, του επεφύλλαξαν μια 
ωραία έκπληξη στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ιε-
ρού Ναού Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή στο Wightman 
Road. Διοργανωτές της... καλοστημένης έκπληξης, 
ήταν ο γιός του Πέτρος, ο αδελφός του Ρένος και ο 
καλός του φίλος Ανδρέας Λιονταρής της γνωστής 
εταιρείας Premier Finance & Mortgages. 

Η αίθουσα ήταν κυριολεκτικά κατάμεστη, ενώ συ-
γκινητική ήταν η συνάντησή του με φίλους του που 
ήρθαν από το Birmingham και τους οποίους είχε να 
συναντήσει 20 ολόκληρα χρόνια. Και όλοι είχαν κάτι 
καλό να πουν για τον Νίκο Σιακόλα. 

Ο Νίκος, ο οποίος γιόρτασε τα 70 του χρόνια, θε-
ωρείται από ολόκληρη την παροικία, ως γνήσιος ρε-
μπέτης, αφού η αγάπη του για το μπουζούκι (και όχι 
μόνο), τον οδήγησε να παραιτηθεί από το «σίγουρο» 
επάγγελμα του εκπαιδευτικού και να αφιερωθεί πλή-
ρως στο... μπουζούκι και τη μουσική. Μάλιστα, θε-
ωρείται από πολλούς σε Ηνωμένο Βασίλειο, Κύπρο 
και Ελλάδα, ως δεινός παίκτης, αλλά και ως εξαίρε-
τος κατασκευαστής μπουζουκιών. 

Εννοείται, ότι στη διάρκεια της γιορτής, τα μπου-
ζούκια δεν σταμάτησαν να «κελαηδούν». Όσοι βρέ-
θηκαν στην ωραία αυτή γιορτή-έκπληξη, είχαν την 
ευκαιρία να απολαύσουν τις εξαιρετικές «πεννιές» 
των μπουζουξίδων φίλων του, αλλά, κυρίως, είχαν 
την ευκαιρία να διασκεδάσουν και να γιορτάσουν με 
την καρδιά τους, έτσι όπως ο Νίκος ξέρει να κάνει. 
Πάντα με μεράκι, καλή καρδιά αλλά και με μια δόση... 
ωραίας «τρέλας». 

Η οικογένειά του, τού εύχεται μέσω της «Παροι-
κιακής» να τα εκατοστήσει. «Χρόνια Πολλά» Νίκο, 
από το γιό σου Πέτρο, τη νύμφη σου Sinem, τα εγ-
γονάκια σου Νίκο, Άγγελο και Θίο, την κόρη σου 
Νατάσα και τον εγγονό σου William, τον αδελφό 
σου Ρένο, τον θείο σου Γιάννη και φυσικά από όλους 
όσοι παρευρέθηκαν σε αυτό το πάρτι-έκπληξη για 
να τιμήσουν, όπως μας είπαν, έναν καλό φίλο, έναν 
σπουδαίο άνθρωπο και ένα δεινό μουσικό. 

Νίκο, «χιλιόχρονος» και από όλους εμάς στην 
εφημερίδα, την οποία στήριξες εμπράκτως αρκετές 
φορές.

«Χρόνια Πολλά» Νίκο Σιακόλα!
ΜΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΕΚΠΛΗΞΗ ΑΝΕΜΕΝΕ ΤΟΝ ΓΝΩΣΤΟ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΤΗ 
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Καλλιτεχνικά Νέα
με τον Βασίλη Παναγή

«Δεν τους λείπει τίποτα...»  
Το προ-περασμένο Σάββατο είχαμε την ευ-

καιρία να βρεθούμε ανάμεσα σε πολλούς ηλι-
κιωμένους συμπατριώτες μας, οι οποίοι βρίσκο-
νται σε ένα από τους δύο οίκους ευγηρίας που 
διευθύνει η οικογένεια του συμπατριώτη μας 
κυρίου Μελή Ούρη.  

Η ατμόσφαιρα ήταν πολύ φιλική και θύμιζε 
παρόμοιες εκδηλώσεις με Κυπριακό και Ελλη-
νικό περιβάλλον. Εκεί οι ηλικιωμένοι μας νιώ-
θουν σαν στο σπίτι τους. Δεν τους λείπει τίποτα 
και οι ιθύνοντες κάνουν σίγουρο ότι όλοι θα πε-
ράσουν καλά. Εκεί βρέθηκαν και πολλοί παρά-
γοντες της περιοχής. Μεταξύ αυτών, ο κύπριος 
Βουλευτής Πάμπος Χαραλάμπους, ο Αντιδή-
μαρχος του Enfield, Δημοτικοί Σύμβουλοι, ο Ιε-
ρέας της κοινότητας του Edmonton, οι οποίοι 
συνεχάρησαν τον κύριο Μελή Ούρη και την οι-
κογένεια του για τη μεγάλη αυτή προσφορά 
τους στην παροικία μας. Εμείς με τη σειρά μας 
ευχαριστούμε και συγχαίρουμε την οικογένεια 
του κυρίου Μελή Ούρη για αυτή τη μεγάλη προ-

σφορά, την οποία θα πρέπει να στηρίζουμε όλοι 
με κάθε δυνατό τρόπο.  

Την εκδήλωση κάλυψαν τα μέσα μαζικής ενη-
μέρωσης της παροικίας HELLENIC TV, «Παροι-
κιακή» και το LGR.  

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

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

“Οι επιθυμίες όταν δεν εκπληρώνονται λιμνά-
ζουν και γίνονται απωθημένα. Και τότε τρέφουν 

τον σκοτεινό εαυτό μας. Αλλά και πάλι τι θα κά-
ναμε χωρίς όνειρα;». 

Μαζί με την Ευσταθία, επί σκηνής, η ηθοποιός 
και σοπράνο Έλενα Χατζηαυξέντη, ενσαρκώνει 
μοναδικά τον ρόλο της Ριρίκας Σβάιτσερ, 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 
του vaudeville σε μια εποχή δύσκολη για τις γυ-
ναίκες. Θα τα καταφέρει; Δεν είναι σίγουρο. 

 Το μόνο σίγουρο είναι ότι η ιστορία της θα 
συγκινήσει. Και τα τραγούδια της επίσης.  

Νίκος Κουρκούλης «Έλυνε κι’ Έδενε»  
Ο Νίκος Κουρκούλης επιστρέφει με μια 

ακόμη επιτυχία που σίγουρα θα είναι το σημείο 
αναφοράς του φετινού καλοκαιριού!   

Ο τόσο αγαπητός καλλιτέχνης, με τις αμέτρη-

τες επιτυχίες στο ενεργητικό του μας παρου-
σιάζει το νέο του τραγούδι - πρόταση με τίτλο 
«Έλυνε και έδενε». Τη μουσική του τραγουδιού 
συνυπογράφουν ο Toni Mavridis και ο Θάνος 
Παπανικολάου που έγραψε και τους στίχους ο 
Θάνος  Παπανικολάου. 

Κυκλοφορεί από τη Heaven Music. Εμείς, το 
ακούμε ήδη από το Ελληνικό ραδιόφωνο Λον-
δίνου το γνωστό και αγαπητό σας LGR.   

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

AUTUMN GARDENS NURSING AND RESIDENTIAL CARE HOME AND DAY CARE ΣΤΟ SOUTHGATE

Το Σάββατο 22 Ιουνίου, περισσότεροι από 200 καλεσμένοι απόλαυσαν την 
γιορτή της δωδέκατης επετείου του Autumn Gardens Nursing and Residential 
Care Home and Day Care στο Southgate. Το γηροκομείο, ως οικογενειακή επι-
χείρηση, προσφέρει φροντίδα για τις καθημερινές ανάγκες, φροντίδα σε ασθενείς 
με άνοια και νοσηλευτικές υπηρεσίες σε περισσότερους απο 85 ασθενείς. 

Η γιορτή ήταν η τέλεια ευκαιρία να καλέσουμε τους συγγενείς των ασθενών 
να παρευρεθούν και να απολαύσουν ένα παραδοσιακό μενού ελληνικής και 
κυπριακής κουζίνας, το οποίο ετοίμασαν εθελοντές. 

Μαζί με την επετειακή γιορτή, δύο απο τους ασθενείς μας γιορτάσαν τα γενέ-
θλια τους συνοδευόμενοι από φίλους, μέλη της οικογένειάς τους, τον αναπλη-
ρωτή Δήμαρχο του Enfield και τον κύπριο βουλευτή, Πάμπο Χαραλάμπους MP. 

Και οι δύο, έκαναν σύντομες ομιλίες, στις οποίες υπογράμμισαν τη σπουδαιότητα 
του έργου του και επαίνεσαν το γηροκομείο για τις πολύτιμες υπηρεσίες που 
προσφέρει στην κοινότητα και κυρίως την Υπηρεσία Ημερήσιας Φροντίδας. 

Η Έλενα Μακρίδη, Διευθύντρια του Autumn Gardens δήλωσε: «Η οικογενειακά 
διαχειριζόμενες εγκαταστάσεις στο Southgate και στο Winchmore Hill προσφέ-
ρουν μια γραμμή ζωής για τις τοπικές οικογένειες. Η Υπηρεσία Ημερήσιας Φρο-
ντίδας για ηλικιωμένους προσφέρει ανακούφιση σε οικογενειακές φροντίστριες 
που είναι συχνά εξαντλημένες από το ρόλο τους και τους δίνει τη δυνατότητα 
για ξεκούραση. 

Η ετήσια αυτή εκδήλωση είναι μία ευκαιρία να μοιραστούμε το οικογενειακό 
μας ήθος και τις επιτυχίες με την κοινότητα γενικότερα», κατέληξε.

Εορτή και Πανήγυρις 
της Αγ. Φωτεινής 

της Κυπρίας   
Η κοινότητα του Folkestone, σας 

προσκαλεί στην Εορτή και Πανήγυρη 
της Αγίας Φωτεινής της Κυπρίας που 

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

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

Η λειτουργία θα αρχίσει στις 11πμ.    
Για περισσότερες πληροφορίες 

και τηλέφωνα λεωφορείων 
στο: 07950244211 ή 07836 218167  

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων 
Μάριος Νικόλαος 

Πρόεδρος Κοινότητος.

Μια ωραία εκδήλωση με διπλές... χαρές
ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ

Ο Σύνδεσμος μας τελεί 
το ετήσιο μνημόσυνο 
ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ και 
Στρατηγού Φλωράκη 

την Κυριακή 14 Ιουλίου στις 
11.30 πμ στην εκκλησία των 
12 Αποστόλων, Kentish Lane, 

Brookmans Park AL9 6NG.  
Για καταθέσεις στεφάνων και 
πληροφορίες: 07723069879  
Ιδιαίτερες προσκλήσεις δεν 

θα σταλούν.  
 
Εκ μέρους του 

Διοικητικού Συμβουλίου, 
Σώτος Πολιτάκης  

Πρόεδρος 

Αναγνώριση προσφοράς 
Δώρου Παρτασίδη

Με τον Μεγαλόσταυρο της Τριακονταετίας της θη-
τείας του στην κεφαλή της Αρχιεπισκοπής Θυατεί-
ρων και Μεγάλης Βρετανίας τίμησε τον γνωστό φω-
τογράφο και κινηματογραφιστή του ΡΙΚ στη Βρετανία 
Δώρο Παρτασίδη, ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος 
Γρηγόριος, λίγες μέρες πριν τη χηρεία του Θρόνου. 

Η τιμητική τελετή, που έγινε στις 7 Ιουνίου στην 
έδρα της Αρχιεπισκοπής στο δυτικό Λονδίνο, συνέ-
πεσε σχεδόν χρονικά με την αφυπηρέτηση του Δ. 
Παρτασίδη από το ΡΙΚ μετά από δεκαετίες προ-
σφοράς. Ο Σεβασμιώτατος απένειμε τον Μεγαλό-
σταυρο σε ένδειξη αναγνώρισης της επί σειρά ετών 
κάλυψης και προβολής από τον Δώρο Παρτασίδη 
των δραστηριοτήτων της Αρχιεπισκοπής, είτε με τον 
φωτογραφικό είτε με τον κινηματογραφικό φακό του. 

Ο Αρχιεπίσκοπος τόνισε τη δημιουργικότητα, την 
ευαισθησία και την επαγγελματική αυρότητα και ικα-
νότητα του κ. Παρτασίδη. Στάθηκε ενδεικτικά στο δι-
πλό DVD που παρήγαγε ο τιμώμενος για τις δρα-
στηριότητες της Αρχιεπισκοπής, το οποίο προβλή- 
θηκε και από την τηλεόραση του ΡΙΚ. Καλωσόρισε 
επίσης την οικογένεια του κ. Παρτασίδη, σύζυγο, 
παιδιά και εγγονές, που τον συνόδευσαν. 

Ο Δώρος Παρτασίδης από την πλευρά του χαρα-
κτήρισε προσωπική τιμή και ευλογία τη δυνατότητα 
που του δόθηκε να υπηρετήσει μέσα από τη δουλειά 
του την Αρχιεπισκοπή Θυατείρων και τον Σεβασμιώ-
τατο προσωπικά. Αναφέρθηκε στα πολλά ταξίδια 
που πραγματοποίησε ακολουθώντας τον σε όλη την 
επικράτεια της επισκοπής.
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Γενική Συνέλευση Σαλαμίνας
• Αίτηση για ομάδα στον ΚΟΠΑ υπέβαλε η Σαλαμίνα 

• Και δεύτερη ομάδα στο Αγγλικό Πρωτάθλημα 

• Πρόεδρος Μιχαλάκης Μιχαήλ 

• Γραμματέας Σωτήρης Λουκά

Μέσα σε ένα πολύ οικογενει-

ακό περιβάλλον διεξήχθη 

η Γενική Συνέλευση του Αθλητι-

κού Σωματείου Ν. Σαλαμίνας 

στο οίκημά της στο Myddleton 

Road. 

Η παρουσία των μελών ήταν 

αρκετά καλή δεδομένου ότι 

ανταλλάγηκαν απόψεις και πάρ-

θηκαν αποφάσεις για τον νέο 

χρόνο. 

Οι αποφάσεις ριζοσπαστικές 

για το αθλητικό σωματείο. Απε-

φασίσθη η συμμετοχή ομάδας 

στον ΚΟΠΑ ως επίσης και δεύ-

τερη ομάδα που θα αγωνίζεται 

στο αγγλικό Ληκ. 

Είναι γνωστό ότι η Σαλαμίνα 

μετά την προαγωγή της κατά 

την περσινή περίοδο η πρώτη 

της ομάδα θα αγωνίζεται στο   

Spartan South Midlands 

League. 

Ο Μιχαλάκης Μιχαήλ που 

ανάλαβε τον ρόλο της έναρξης 

της Γενικής Συνέλευσης ανα-

φέρθηκε στην περσινή πορεία 

της Σαλαμίνας με τις γνωστές 

επιτυχίες κατάκτησης Κυπέλλου 

και προαγωγής σε ανώτερη κα-

τηγορία. 

Πριν την έναρξη της Συνέλευ-

σης κάλεσε τους παρευρισκομέ-

νους να τηρήσουν μονόλεπτη 

σιγή εις μνήμη του τέως Προ-

έδρου Κυριάκου Σπυρή. «Να 

αγωνιστούμε και να συμπερι-

φερθούμε σαν μια αγαπημένη 

οικογένεια, ανάφερε ο Μιχαλά-

κης, εις ένδειξη σεβασμού στον 

αδικοχαμένο Πρόεδρό μας και 

να του υποσχεθούμε ότι πάντα 

θα είναι στη σκέψη μας». 

Στη συνέχεια παρουσιάστηκε 

η Ταμειακή έκθεση του ταμία 

Άθου Αριστείδη από τον Joe Νε-

οφύτου και εγκρίθηκε ομόφωνα 

μετά από κάποιες διευκρινίσεις. 

Την εκλογική διαδικασία που 

ακολούθησε προήδρευσε ο δη-

μοσιογράφος της «Παροικια-

κής» Γιώργος Μιχαηλίδης αφού 

πρώτα το προηγούμενο Διοικη-

τικό Συμβούλιο υπέβαλε  την 

παραίτηση του. Στην εκλογική 

διαδικασία που ακολούθησε, 

Πρόεδρος χωρίς ανθυποψήφιο 

και ομόφωνα ανακηρύχθηκε ο 

Μιχαλάκης Μιχαήλ. 

Γραμματέας χωρίς ανθυπο-

ψήφιο ομόφωνα ο Σωτήρης 

Λουκά. Στη συνέχεια έγινε 

εκλογή του νέου Διοικητικού 

Συμβουλίου: 

Άθως Αριστείδου, Άριστος 

Αριστείδου, Στάθης Ευσταθίου, 

Joe Νεοφύτου, Χάρης Χαραλά-

μπους, Σέργης Κώστα, Πάνης 

Φυλακτής, Sammy Karagozlu 

απαρτίζουν το νέο Διοικητικό 

Συμβούλιο. 

To νέο Διοικητικό Συμβούλιο 

υποσχέθηκε ότι θα πράξει ό,τι 

είναι δυνατό για το καλό του Σω-

ματείου και τον αθλητισμό γενι-

κότερα.

Πρόταση ύψους 40 εκατομ-

μυρίων λιρών, ποσού μει-

ωμένου στο μισό από αυτό που 

αξιώνει τα δικαιώματα του πο-

δοσφαιριστή της η Κρίσταλ 

Πάλας, έκανε για τον Γουίλφι-

ριντ Ζαχά η Άρσεναλ. 

Ο Ιβοριανός επιθετικός απο-

τελεί τον διακαή πόθο των «κα-

νονιέρηδων» για να γεμίσει ο 

επιθετικός τομέας, με τον ίδιο 

τον παίκτη να θέλει να συνεχί-

σει την καριέρα του στο «Emi-

rates» και την ομάδα που 

υποστήριζε από μικρός. 

Όλες τις προηγούμενες ημέ-

ρες ο διεθνής Τύπος ανέφερε 

πως ο Ζαχά πιέζει πολύ την 

Πάλας να πει το «ναι» και να 

μην βάλει μεγάλα εμπόδια που 

θα δυσκολέψουν την πραγμα-

τοποίηση της επιθυμίας του, με 

την Άρσεναλ από την πλευρά 

της να κάνει μια προσπάθεια να 

πείσει την συμπολίτισσα προ-

σφέροντας 40 εκατομμύρια 

λίρες -δηλαδή τα μισά από αυτά 

που ζητούν οι «αετοί». 

Στον απόηχο της φημολογού-

μενης πρότασης, ο αδερφός 

του Ζαχά, Ζουντικαέλ, ανέφερε 

στο «Sky Sports»: «Ο Γουίλ-

φριντ θα έχει πάντα μεγάλη 

εκτίμηση για την Πάλας και τους 

οπαδούς της. Η στήριξη που 

του έδειξαν σημαίνει πάρα 

πολλά για εκείνον. Ωστόσο είναι 

όνειρο του αδερφού μου να 

παίξει για την Άρσεναλ. 

Δεδομένων των όσων έχει 

προσφέρει ο Γουίλφριντ στην 

Πάλας για να την βοηθήσει να 

παραμείνει στην Πρέμιερ Λιγκ, 

ελπίζω πως η Πάλας θα κατα-

φέρει να βρει την χρυσή τομή 

με την Άρσεναλ για μια συμφω-

νία που θα επιτρέψει στον 

Γουίλφριντ να πραγματοποιήσει 

το όνειρό του και να παίξει στην 

Ευρώπη για τον σύλλογο που 

υποστήριζε από μικρό παιδί». 

Στα 40 εκατομμύρια λίρες 

η προσφορά για Ζαχά

Ο Ποτσετίνο «έδειξε» τους 

τρεις πάγκους που ονειρεύεται

Τις ομάδες που θα ήθελε να 

καθοδηγήσει μετά το τέλος 

της θητείας του στην Τότεναμ 

αποκάλυψε ο Μαουρίτσιο Πο-

τσετίνο μιλώντας στον ραδιο-

φωνικό σταθμό «Catalunya 

Radio».  

 Ο 47χρονος Αργεντινός τε-

χνικός δεσμεύεται με τα «σπι-

ρούνια» έως το καλοκαίρι του 

2023, προέρχεται από μια μυ-

θική σεζόν κατά τη διάρκεια της 

οποίας κατάφερε να φτάσει έως 

τον τελικό του Champions 

League αλλά αυτό δεν τον 

εμπόδισε από το να «μαρτυρή-

σει» τα μελλοντικά του σχέδια 

στο χώρο της προπονητικής… 

«Την επόμενη σεζόν θα βρί-

σκομαι στον πάγκο της Τότε-

ναμ. Εννοείται πως αποτελεί 

όνειρο η ανάληψη της τεχνικής 

ηγεσίας της Ρεάλ Μαδρίτης. Θα 

ήθελα επίσης να κοουτσάρω 

την Εθνική Αργεντινής. Μια 

μέρα θα ήθελα να επιστρέψω 

και στην Εσπανιόλ αλλά αυτή 

την περίοδο το μόνο που σκέ-

φτομαι είναι η ομάδα μου…» τα 

λόγια του. 

Έχασε το τελευταίο πέναλτι 
και απειλούν τη ζωή του

Ο ποδοσφαιριστής της Λεόν, 

Γουίλιαμ Τεσίγιο, είχε την 

ατυχία να αστοχήσει στο πέ-

μπτο και τελευταίο πέναλτι της 

Κολομβίας κόντρα στη Χιλή 

στους "8" του Κόπα Αμέρικα. Ο 

διεθνής αμυντικός των Καφετέ-

ρος έγινε στόχος αρρωστημέ-

νων μυαλών που τον απειλούν.  

Όπως είχε συμβεί και πριν 

έναν χρόνο στο Μουντιάλ της 

Ρωσίας, όταν ο Κάρλος Σά-

ντσες δέχθηκε απειλές, για την 

αποβολή μόλις στο τρίτο λεπτό 

του αγώνα κόντρα στην Ιαπω-

νία, έτσι και τώρα ο Τεσίγιο δέ-

χθηκε απειλητικά μηνύματα για 

τη ζωή του. 

«Ελπίζω να πάθεις ό,τι ο 

Εσκομπάρ» έστειλαν στη σύ-

ζυγο του 29χρονου. 

«Κανένας δεν ήθελε να το 

εκτελέσει και ο γιος μου πήρε 

την ευθύνη» δήλωσε ο πατέρας 

του προς υπεράσπισή του. 
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Καθήκον μας 
να ανεβάσουμε τον ΚΟΠΑ ψηλά

Μια πολύ εποικοδομητική συζήτηση έγινε στην Αδελφότητα έπειτα από κάλεσμα του ΚΟΠΑ προς τα σωματεία και όλους τους 

ενδιαφερόμενους με πρώτιστο θέμα την αναβάθμιση του Οργανισμού. 32 και πλέον άτομα έδωσαν το παρών τους. 

Ακούστηκαν ιδέες το πώς ο ΚΟΠΑ θα διατηρηθεί και θα ανέβει πιο ψηλά. Ο Πρόεδρος Jack Μάρκου ευχαρίστησε όλους που 

ήρθαν στο κάλεσμα και υποσχέθηκε ότι τέτοιες συναντήσεις πρέπει να ξαναγίνουν. 

Ο Πρόεδρος της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Χρίστος Καραολής ήταν εκεί για να μεταφέρει στην Κυπριακή Κυβέρνηση 

προτάσεις για βοήθεια.

Απίστευτη πτώση σημειώνει η αξία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 

στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης κατά τη διάρκεια του 

τελευταίου έτους… 

 Η καταστροφική σεζόν που μόλις ολοκληρώθηκε βρήκε τους 

«κόκκινους διαβόλους» μακριά από τους στόχους που είχαν τεθεί 

σε εγχώριες διοργανώσεις και Champions League, κάτι που είχε 

άμεσο αντίκτυπο και στο status που διατηρεί το κλαμπ στην Wall 

Street.   

Κι αυτό διότι τον Αύγουστο του 2018, η μετοχή του συλλόγου 

ανερχόταν στην αξία των 21.82 λιρών, σε αντίθεση με τη σημερινή 

της θέση, η οποία δεν υπερβαίνει τις 14.24. 

Το αποτέλεσμα αυτής της κατηφόρας απεικονίζεται ακόμα καλύ-

τερα με μια ματιά στη συνολική αξία των «red devils», η οποία 

έπεσε στο ίδιο χρονικό διάστημα από τα 3.51 στα 2.25 δισ., κατα-

γράφοντας μια τερατώδη διαφορά της τάξεως του 1.26 δισεκατομ-

μυρίων λιρών… 

Έπεσε κατά 1 δισ. 
η αξία της Γιουνάιτεντ!

Δεδομένη παρουσιάζει τη συμφωνία για την παραχώρηση του 

Εντομπελέ από τη Λιόν στην Τότεναμ η "L' Equipe" με τις δυο 

πλευρές να τα έχουν βρει στα 72 εκατομμύρια ευρώ.  

Σε συμφωνία για τη μεταγραφή του Τανγκί Εντομπελέ από τη 

Λιόν στην Τότεναμ ήρθαν οι δυο πλευρές με την ομάδα του Ποτσε-

τίνο να δίνει 72 εκατομμύρια ευρώ (62 συν 10 με μπόνους) στο 

σύλλογο της Γαλλίας. 

Αυτό αναφέρουν πληροφορίες της "L' Equipe" που σε σχετικό 

ρεπορτάζ της ανέφερε πως επήλθε πλήρης συμφωνίας ανάμεσα 

στους δυο συλλόγους. 

Εδώ και μέρες οι εκπρόσωποι της Τότεναμ διαπραγματεύονταν 

με τους αντίστοιχους της Λιόν για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του 

22χρονου μέσου η οποία θα είναι η πρώτη μετά από αρκετό καιρό 

για τους Άγγλους οι οποίοι εδώ και ενάμιση χρόνο δεν έκαναν με-

ταγραφές λόγω της κατασκευής του γηπέδου τους. 

Συμφώνησε στα72 εκατ. ευρώ 

με τη Λιόν για τον Εντομπελέ 

Ο Κώστας Μανωλάς αποχαιρέτησε τη 

Ρόμα με ανάρτηση στο instagram. 

Υποστήριξε ότι αυτήν την πενταετία έδωσε 

τα πάντα με αγάπη στην ομάδα και ευχα-

ρίστησε όλους όσοι ήταν κοντά του. 

Ύστερα από πέντε χρόνια στη Ρόμα, ο 

Κώστας Μανωλάς θα αγωνίζεται πια στη 

Νάπολι. Το βράδυ της Κυριακής (30/6) η 

ομάδα της ιταλικής πρωτεύουσας ανακοί-

νωσε την πώληση του 28χρονου κεντρικού 

αμυντικού στους "παρτενοπέι" και τον απο-

χαιρέτησαν με ένα φοβερό video. 

Ο Μανωλάς έγραψε στον λογαριασμό 

του στο instagram: "Θέλω να ευχαριστήσω 

τους προπονητές, τους συμπαίκτες και 

όλους τους οπαδούς που ήταν κοντά μου 

αυτά τα χρόνια και με υποστήριζαν. Πέ-

ρασα πέντε πανέμορφα χρόνια, έδινα τα 

πάντα με αγάπη για την ομάδα. Αντίο και 

σε ευχαριστώ Ρόμα". 

Υπενθυμίζεται ότι η Νάπολι έδωσε στη 

Ρόμα 12 εκατ. ευρώ για τον Μανωλά, αλλά 

και τον 22χρονο μέσο από τη Γουϊνέα, 

Αμαντού Ντιαβαρά, ο οποίος κοστολογή-

θηκε 21 εκατ. ευρώ. Έτσι καλύφθηκε το 

ποσό που αντιστοιχούσε στη ρήτρα του 

Έλληνα ποδοσφαιριστή, ύψους 

36.000.000€. 

Από το 2014 μέχρι και τη σεζόν που ολο-

κληρώθηκε, ο Ναξιώτης αμυντικός κατέ-

γραψε 206 συμμετοχές με τη φανέλα της 

Ρόμα και σημείωσε οκτώ γκολ. Ανάμεσα σε 

αυτά εκείνο που έστειλε τους "τζαλορόσι" 

στα ημιτελικά του Champions League 

2017-2018, στο ιστορικό 3-0 σε βάρος της 

Μπαρτσελόνα στο Ολίμπικο. 

«Έδινα τα πάντα για την ομάδα, αντίο Ρόμα»

Αποζημίωση ύψους 600.000 ευρώ δέ-

χτηκε ο Μάρτιν Ο' Νιλ για την απόλυσή 

του από τον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ, 

σύμφωνα με την ιρλανδική εφημερίδα "Bel-

fast Telegraph". 

Με βάση το δημοσίευμα, ο 67χρονος τεχνι-

κός έλαβε 600.000 ευρώ από τη διοίκηση 

της Φόρεστ για να αποχωρήσει, έχοντας 

συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο. Άξιο αναφοράς ότι ο Μάρτιν 

Ο' Νιλ είχε απολυθεί πριν από ένα χρόνο από την εθνική ομάδα 

της χώρας του, έχοντας λάβει τότε αποζημίωση 1.000.000 ευρώ. 

«Ο Μάρτιν Ο' Νιλ δέχτηκε 600.000 ευρώ 

για να φύγει από τη Νότιγχαμ Φόρεστ»



Παροικιακές Εκδηλώσεις Γωνιά Παροικιακής ποίησης 

Κάθε Δευτέρα 

Λειτουργεί Θεατρικό Εργαστήρι της ΚΕΑ στην Κυπριακή Αδελφό-

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

7.30μμ για παιδιά όλων των ηλικιών. Τα μαθήματα παραδίδονται 

στα ελληνικά από προσοντούχους δασκάλους. 

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

της Δευτέρας στο Community Centre, 311 Fore Street, Edmonton 

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

020 8804 5973. 

• Κάθε Δευτέρα μέχρι Πέμπτη 

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

Grove N22 5HJ) λειτουργεί υπηρεσία συμβουλών και πληροφο-

ριών για κοινωνικά επιδόματα. Αποτείνεστε στον Άντη Ευσταθίου, 

τηλ. 020 8881 2329 για ραντεβού. 

Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 

• Στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, Earlham Grove, London N22 

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

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

www.aceman.co.uk 

Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 

• Όσοι επιθυμούν να παρακολουθούν μαθήματα Judo, μπορούν 

να αποταθούν στο Judo Training Sobell Club in Finsbury Park, 

Δευτέρα ή Τετάρτη. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε: 

www.sobelijudoclub.com 

Κάθε Τρίτη 

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

τραγουδά χωρίς μουσική και διευθύνεται από την Κάλια Παχλιτζα-

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

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

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

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

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

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

Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 

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

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

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

μετοχή: 07885 680 033. 

Κάθε Τετάρτη 

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

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

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

020 8443 1843 / 020 8804 5973. 

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

με πρωταγωνιστές τους Κυπρίους Jamie και Natasha Demetriou 

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

γωγός ο John Petrie και σκηνοθέτης ο Α. Gaynord. 

Κάθε Παρασκευή 

• Ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος Α. Σάββα είναι διαθέσιμος για 

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

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

EN1 3XF). Τηλέφωνο: 07943 698 925. 

Κάθε 1η και 3η Τετάρτη του μήνα 

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

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

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

3.30μμ. Πληροφορίες: 07973 895 657. 

Κάθε τελευταία Τετάρτη του μήνα 

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

πινα πόδια όλων των ηλικιών στο Κοινοτικό Κέντρο, Wood Green 

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

στάλλα, διευθύντρια του Κυπριακού Κοινοτικού Κέντρου.

Κάθε δεύτερη Πέμπτη του μήνα 

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

βούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Γονέων. - Τηλέφωνο 020 8889 1872. 

ΙΟΥΛΙΟΣ 

6 Ιουλίου (Σάββατο) 

• Ο Σύνδεσμος Άχνας Η.Β οργανώνει διαγωνισμό Πιλόττας στο Κυ-

πριακό Κοινοτικό Κέντρο στο Wood Green N22 5HJ στις 11πμ. 

Συμμετοχή £12. Περιλαμβάνει σουβλάκια και αναψυκτικό. Κύπελλα 

στους νικητές. Τηλ. 07956 219 946 / 020 8723 925. 

7 Ιουλίου (Kυριακή) 

• Ο γνωστός καλλιτέχνης Γιώργος Νικολάου παρουσιάζει το νέο του 

τραγούδι στο Κοινοτικό Κέντρο Wood Green N22 5HJ. Τα έσοδα θα 

δοθούν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Είσοδος £22 (περιλαμβάνει 

μεζέδες, μουσική, χορό). Αρχίζει στις 6μμ. Τηλ. 07834 701 470. 

• Το Ελληνικό πανηγύρι στο Milton Keynes στο χώρο των Αγίων 

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

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

γλυκίσματα, εδέσματα, βιβλία και άλλα. 

• Οργανώνεται στον Άγιο Δημήτριο στο Edmonton, Ελληνικό 

Φεστιβάλ στις 12.30 - 5.00 μμ. Διατίθενται γλυκίσματα, σουβλάκια, 

σούβλα, μουσική και κυπριακοί ελληνικοί χοροί. Είσοδος £3 για με-

γάλους και £1 για τα παιδιά. 

8 Ιουλίου (Δευτέρα) 

• Το Πανεπιστήμιο Κύπρου και η Κυπριακή Αρμοστεία παρουσιάζουν 

το κωμειδύλλιο της τραγουδοποιού Ευσταθίας, που τελεί υπό την αι-

γίδα του Αρμοστή, στο Θέατρο Cockpit, στις 19.30. Ελεύθερη είσο-

δος. (Κρατείστε θέση: https://zizikaschweitzez.event-brite.co.uk). 

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. 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 

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. 

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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• Beauty without grace, is the hook without the 

bait! 

• Ομορφιά χωρίς χαρίσματα, είναι αγκίστρι 

δίχως δόλωμα! 

Ερμηνεία: 
Ο χαρακτήρας, αξιοπρέπεια, διαγωγή και προσωπικότητα, 

πρέπει να είναι η βασική προτεραιότητα στη ζωή μας 

Ο εσωτερικός κόσμος, να υπερτερεί της εμφανίσεως! 

Λόγια Νηστεμένα
Ειρήναρχος Στεφάνου

Έλα κάτσε στο πλευρό μου
Της Eύας Λυσάνδρου (Άγιος Ανδρόνικος)

Έλα κάτσε στο πλευρό μου να σου ειπώ το μυστικό μου. 

Μα όταν σε έχω αγκαλιά η ζωή μου εν γλυκειά. 

Μου θυμίζεις κάτι ωραίο που για μεν είναι σπουδαίον. 

Πάμε πίσω στα παλιά και η ζωή μας νάναι καλά.  

Να γλεντούμεν με μεράκι και ό,τι θες βρε κοριτσάκι. 

Την καλή ζωή που ζούμε να περνούμε με χαρές έως ζούμε. 

Έλα κάτσε στο πλευρό μου γιατί είσαι ο θησαυρός μου. 

Περπατάς με τόσο νάζι, και μου ανάβεις πυρετό 

έλα κάθισε κοντά μου τόχω εγώ καλό σκοπό. 

Μη γελάς δεν είναι αστείο σε λατρεύω σ’ αγαπώ. 

Όσο φεύγει το βραδάκι, όλα πάνε με μεράκι. 

Τώρα που είναι καλοκαίρι και τα λουλούδια ανθίζουνε 

την πιο μεγάλη μου χαρά μου θυμίζουνε. 

Είσαι πάντα στο πλευρό μου, το μεγάλο όνειρό μου. 

Πάντα θα σε θυμάμαι είναι αλήθεια δεν είναι παραμύθια. 

Ευχαριστώ.

Καλό ταξίδι Δημήτρη Χριστόφια
Της Μαρίνας Α. Σκάγια (Άχνα)

Με πόνο τζιαι με δάκρυα 
θα σε ποσιαιρετήσω 
μα ώσπου ζιώ Δημήτρη μου 
δεν θα σε λησμονήσω. 

Τα λόγια μου είναι φτωχά 
όσα για σεν θα γράψω 
το μόνο που κατάφερα 
πολλά πικρά να κλάψω. 

Τέτοια προσωπικότητα 
δεν εγγενήθην άλλη 
μέσ’ στον πλανήτη φυσικά 
που μια μερκάν ως άλλην. 

Τωρά έκλεισες τα μάθκια σου 
πρόωρα τζιαι δακρύζω 
μα όσοι σε πληγώσασιν 
ώσπου θα είμαι στη ζωή 
εγώ θα τους ηβρίζω. 

Ξέρω σε κατατρέξασιν 
βαθιά σε φαρμακώσαν 
μα δυστυχώς οι άσπλαχνοι 
ούτε το μετανιώσαν. 

Τωρά στην τηλεόραση 
φκέννουν να συλλυπηθούσιν 
καλά τζιαι δεν αντρέπουντε 
δεν πάσι να χαθούσιν.

Την Κύπρο μας προδόσαν την 

και δεν μετανοούσιν 

όμως έσιει πολλούς τυφλούς 
που τους ακολουθούσιν. 

Ας όψονται οι αίτιοι 
τζιαι ζωντανοί να λύσουν 
τζι’ ούτε νερό να μεν έχουν 
τη δίψαν τους να σβήσουν. 

Μεγάλη η απώλεια 
τζιαι στο ΑΚΕΛ επίσης 
γιατί άτομο με τέτοια ανθρωπιά 
δεν έχει συναντήσει. 

Εν λυπηρό στην προσφυγιά 
θα κάμουν την ταφήν σου 
τζιαι όχι εις το Δίκωμο 
που είναι η καταγωγή σου. 

Ήρτεν η δύσκολη στιγμή 
για το στερνό το γειά σου 
τζι’ όσοι σε εγνωρίσασιν 
ποτέ θα σε ξεχάσουν. 

Αιωνία σου η μνήμη 
τζιαι το χώμα ελαφρύ 
που σε λίγο θα σκεπάσει 
το κουρασμένο σου κορμί. 

25.06.2019
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Θηλυκή Εταιρία (2000)  

ΠΕΜΠΤΗ 4 IOYΛIOY  22:05 Κωμωδία με τους Α. 

Καφετζόπουλο, Σ. Καρύδη κ.ά. Μια ομάδα από κυ-

ρίες της αριστοκρατίας της Αθήνας συναντώνται 

συχνά για να παίζουν χαρτιά και για να συζητούν 

για τις απιστίες των ανδρών τους αλλά και τις δικές 

τους. Τις γυ-

ναίκες αυτές 

συνδέουν οι 

μιζανπλί και τα 

κους κους. Μια 

μέρα μεταφέρουν τη ροτόντα της μπιρίμπας, από 

τα άδυτα του κομμωτηρίου της Λίας σε ένα διαμερι-

σματάκι της Άννας-Μαρίας, κι εκεί αρχίζει το ερωτικό 

ξεφάντωμα.  

Μετά τον Φόνο (1979)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 IOYΛIOY  21:45 Αισθησιακή ταινία 

με τους Κ. Πρέκα, Χ. Νομικό κ.ά. Η Λόρα Άστερ, 

πλούσια κληρονόμος που ζει στην Αθήνα, πέφτει 

θύμα κλοπής, καθώς εξαφανίζονται τα κοσμήματα 

της και ο υπηρέτης της σκοτώνεται στην προσπά-

θεια να την υπερασπίσει. Ο υπαστυνόμος Ζάρας 

καλείται να εξερευνήσει την υπόθεση, στην οποία 

βασικοί ύποπτοι είναι μια... στρατιά από εραστές 

της Λόρα καθώς και η ερωμένη της, Νέλλυ.  
Συντρίμμια Ζωής (1963)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 IOYΛIOY  22:55 Αστυνομική ταινία 

με τους Ν. Κούρκουλο, Ξ. Καλογεροπούλου κ.ά. 

Μια δολοφονική απόπειρα θα αναστατώσει τους 

ανθρώπους της Γιάφας. Η αστυνομία ξεκινάει τις 

έρευνες, αρχίζοντας από τον παλαιστίνιο Καζα-

μπλάντ, χωρίς να αποκλείει τους οικείους του θύ-

ματος. Ο Ντιόρ, δικηγόρος και φίλος του Καζα-

μπλάντ, αναλαμβάνει την υπεράσπιση του. Προ-

σπαθώντας να του βρει άλλοθι, θα γνωριστεί 

καλύτερα με την Ραχήλ.  

Νοκ Άουτ (1986)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 6 IOYΛIOY  20:40 Κοινωνική ταινία με 

τους Γ. Κιμούλη, Κ. Αρζόγλου κ.ά. Ένας απογοη-

τευμένος από την ζωή του νέος αλλάζει ψυχική διά-

θεση όταν πείθεται από ένα φίλο του ότι αποτελεί 

στόχο μιας εταιρείας δολοφόνων...  

Εταιρεία Θαυμάτων (1962)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 6 IOYΛIOY  22:10 Κωμωδία με τους Δ. 

Παπαμιχαήλ, Γκ. Μαυροπούλου κ.ά. Μια ομάδα 

απατεώνων προκειμένου να αποκτήσουν την κυ-

ριότητα κάποιων οικοπέδων, παριστάνουν τους θε-

οσεβούμενους και στήνουν ένα ψευτοθαύμα.   

Γκαρσονιέρα για Δέκα (1981)  

KYΡIAKH 7 IOYΛIOY  20:40 Κωμωδία με τον Η. 

Λογοθέτη, τον Ντ. Ηλιόπουλο και τον Π. Μιχαλό-

πουλο. Ένας ταλαίπωρος λογιστής στην προσπά-

θεια του να βοηθήσει τον γαμπρό του που έχει οι-

κονομικά προβλήματα, πέφτει θύμα εκμετάλλευσης 

ενός συναδέλφου του.  

Και Όπου μας Βγάλει (2001).  

KYΡIAKH 7 IOYΛIOY  22:00  Σεξοκωμωδία με 

τους Γ. Ζουγανέλλη, Ρ. Χαραμπίδη και Νόνη Δούνια. 

Δύο ζευγάρια συναντιούνται τυχαία στο ξενοδοχείο 

που πάνε για να περάσουν τις καλοκαιρινές διακο-

πές τους.  Τα σχέδιά τους για ησυχία και ξεκούραση 

παίρνουν απροσδόκητη τροπή, καθώς μεταξύ τους 

αναπτύσσεται μια ξαφνική έλξη. Τα πράγματα πε-

ριπλέκονται ακόμα πιο πολύ, όταν η γυναίκα από 

το ένα ζευγάρι προσπαθεί να πείσει την άλλη γυ-

ναίκα να αλλάξουν σύντροφο για ένα βράδυ.  

Επαναστάτης Ποπολάρος (1971)  

ΔΕΥΤΕΡΑ 8 IOYΛIOY  21:35 Κοινωνική ταινία με 

τους Κ. Πρέκα, Μπ. Λιβανού, Δ. Παπαγιαννόπουλο 

και Κ. Γιουλάκη. Οι επαναστατικές ιδέες του Ζέπου, 

ενός νεαρού φοιτητή που προέρχεται από την τάξη 

των ποπολάρων, μια κοινωνική βαθμίδα που κάνει 

τα πρώτα αξιοπρόσεκτα βήματα κοινωνικής της 

αναγνώρισης, είναι ο κεντρικός άξονας της εξέλιξης. 

Ο έρωτάς του για την Έλντα δεν είναι μόνο ένας 

αγώνας συναισθηματικής υπεροχής. Πέρα από τη 

γλυκιά αγαπημένη, θα πετύχει την «εισβολή» του 

στα «σαλόνια» της πλουτοκρατίας...  

Ο Άνθρωπος με το Γαρύφαλλο (1980)  

ΤΡΙΤΗ 9 IOYΛIOY  20:40 Δραματική περιπέτεια με 

τους Ά. Αντωνόπουλο, Α. Αλεξανδράκη κ.ά. Ο Εμ-

φύλιος Πόλεμος που ρή-

μαξε την Ελλάδα τελεί-

ωσε και ένας απ’ τους 

πολλούς φυγάδες αγω-

νιστές της Αριστεράς, ο 

Νίκος Μπελογιάννης, ο 

άνθρωπος με το αφοπλι-

στικό χαμόγελο και το γαρύφαλλο, πρώην λοχαγός 

του ΕΛΑΣ, επιστρέφει στην Ελλάδα. Με το συνθη-

ματικό όνομα Κώστας κρύβεται στο σπίτι ενός συ-

ντρόφου κι έρχεται σ’ επαφή με τον Νίκο Πλουμπίδη, 

καθώς και με άλλα μέλη του παράνομου Κομμου-

νιστικού Κόμματος...

www.hellenictv.net 
t: 020 8292 7037

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ HELLENIC TV

FREEVIEW 
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ΠΕΜΠΤΗ 4 IOYΛIOY  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:45 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Πολιτιστικό Ημερολόγιο: 

Γιάννενα 
22:05 Ελληνική Ταινία: Γεύση από 

Έρωτα  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 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: Παντρευτείτε  

Γιατί Χανόμαστε 
23:00 Ελληνική Ταινία: Για μια Χούφτα 

Τουρίστες  
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 IOYΛIOY  
12:00 Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ 
14:00 Κύπριοι του Κόσμου 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 «Αύριο είναι Κυριακή» 

η Εκπομπή της Εκκλησίας με 
τον Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα 
Ιωσήφ Παλιούρα 

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

20:15 Ελληνική Ταινία: Ραντεβού στον 
Αέρα 

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

ΚΥΡΙΑΚΗ 7 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: Μια Ρένα 

χωρίς Φρένα 
22:05 Ελληνική Ταινία: Γύφτικη 

Δυναστεία   
ΔΕΥΤΕΡΑ 8 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 

20:35 «Ανάδειξέ το» με τις Άννα 

Νικολαΐδη και Ρούλα 

Σκουρογιάννη  

21:35 Ελληνική Ταινία: 

Κάνε με Πρωθυπουργό 

23.00 Το ταξίδι της ζωής με την Άντζυ 

Λουπέσκου, Διαισθητική 

Ψυχολόγο και Υπνοθεραπεύτρια 
 

ΤΡΙΤΗ 9 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 

20:35 Ελληνική Ταινία: Όμορφες 

Μέρες 

22:05 Με τον Φακό του Hellenic TV: 

Ελεύθερο Πανεπιστήμιο 

Εισηγήτρια: Αγγέλ Νικολάου - 

Κόνναρη 

Θέμα: Η Διαμόρφωση της 

Κυπριακής Διαλέκτου της 

Περιόδου της Λατινικής 

Κυριαρχίας (1191-1571) 
 

ΤΕΤΑΡΤΗ 10 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: Αν Ήμουν 

Πλούσιος 

22:00 Με τον Φακό του Hellenic TV: 

Ετήσια Ιερατική Σύναξη του 

Κλήρου της Ιεράς Αρχιεπισκο-

πής Θυατείρων και Μ.Β.

ΠΕΜΠΤΗ 4/7 
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 5/7 
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 6/7 
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 

«Βοήθεια γιατρέ μου»  
16.50 Road Trip 
17.20 Πεταλούδα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Σάββατο κι Απόβραδο    
ΚΥΡΙΑΚΗ 7/7 
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) 
15.30 Σπίτι στη Φύση 
16.00 Ειδήσεις 
16.15 Κυπριώτικο Σκετς 

«Βοήθεια γιατρέ μου» 
16.50 Χωρίς Αποσκευές 
17.20 Πεταλούδα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Τετ Α Τετ  
ΔΕΥΤΕΡΑ 8/7 
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   
ΤΡΙΤΗ 9/7 
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 10/7 
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 Russian Foreign 

Ministry has taken issue 

with the US’ Eastern 

Mediterranean Security and 

Energy Partnership bill,       

saying it raised questions as 

to its possible impact on         

Moscow’s cooperation with 

Nicosia. 

“The bill, that was prepared 

within the framework of Cyprus-

American relations, contains the 

provisions which are directly 

aimed at undermining Russian-

Cypriot cooperation. Russia       

always strictly follows the        

principle of non-interference in 

the relations with other coun-

tries. We reasonably consider 

that no one has the right to        

interfere into our fruitful dialogue 

with the Republic of Cyprus that 

is being conducted for many 

years,” the Russian Foreign 

Ministry said. 

And it added: “We consider 

any attempts to set an indepen-

dent and sovereign country       

before an artificial choice with 

whom to cooperate, with Russia 

or Washington, as the most  

blatant violation of any possible 

rules and norms. In this context, 

if the above-mentioned docu-

ment is adopted, we intend to 

seriously take into account its 

consequences for our foreign 

policy.” 

The East-Med Act bill             

approved by the Senate Foreign 

Relations Committee and due 

to be discussed by the full      

Senate included two amend-

ments which require Cyprus to 

cooperate with the United 

States Government in efforts to 

implement reforms on anti-

money laundering regulations 

and financial regulatory oversight 

and to take steps to deny           

access to its ports of Russian 

military vessels for refuelling 

and servicing. 

President Nicos Anastasiades 

described the amendments 

made to the bipartisan legisla-

tion as “unfortunate.” 

AKEL General Secretary      

Andros Kyprianou who is in 

Moscow and on Monday met 

Russian Foreign Minister         

Sergey Lavrov said that Lavrov 

has voiced concern about the 

bill, adding that Russia was 

concerned that the US was      

trying to bolster its position in 

the Eastern Mediterranean. 

A statement issued by AKEL 

says the Russian Foreign      

Ministry’s concerns “confirms 

that the Anastasiades govern-

ment's choices in foreign policy 

are ultimately inflicting serious 

blows on Cyprus’ relations with 

important countries and as a  

result, damaging our country’s 

vital interests.” 

“The Russian Federation,        

in its statement, considers       

that the Menendez-Rubio bill 

demands a rupture in the          

cooperation between Cyprus 

and Russia. This is precisely 

what the US bill provides for. 

On its part, Russia also clarifies 

that if the Bill is adopted, there 

will be consequences with          

regards the line of Russian       

foreign policy.” 

It continues, “What is there-

fore important is not what the 

government and its mouthpieces 

are saying in the mass media 

here in Cyprus. The damage 

has been done and is continuing. 

The President of the Republic 

and the Minister of Foreign         

Affairs knew the Bill’s content 

and could have anticipated         

the consequences of a bill they 

were celebrating and triumphant 

about. President Anastasiades’ 

belated admission about an 

“unfortunate” amendment to 

the specific bill does not save 

him. 

“Developments are proving 

that the Anastasiades govern-

ment either cannot, or does not 

want to pursue a multidimen-

sional foreign policy because it 

is hooked on the doctrine of 

transforming Cyprus into an 

“outpost of the West”. The      

government has chosen camp 

– on the side of Trump and      

Netanyahu - damaging relations 

between Cyprus and Russia.” 

The statement concludes, 

“AKEL staunchly opposes         

Cyprus’ attachment to the         

aggressive machine of any 

power. It opposes the dissolu-

tion of Cyprus’ relations with 

Russia, a country with which 

our homeland and people have 

always had friendly relations;      

A country, member of the UN 

Security Council, adhering to 

positions of principle on the  

Cyprus problem, which were 

confirmed at Monday’s meeting 

of the General Secretary of the 

C.C. of AKEL Andros Kyprianou 

with the Russian Foreign         

Minister Mr. Sergei Lavrov.” 

During the meeting, Lavrov 

confirmed Russia’s support to a 

comprehensive, viable and      

just settlement of the Cyprus 

problem, on the basis of the     

UN Security Council resolu-

tions, without any foreign         

pre-established solutions being 

imposed. 

Lavrov and Kyprianou looked 

into the current situation and 

the prospects for developing 

the cooperation between Russia 

and Cyprus, and exchanged 

views on the settlement of the 

Cyprus problem. 

“The Russian side confirmed 

its support to a comprehensive, 

viable and just settlement of   

the Cyprus problem, on the 

basis of the UN Security       

Council resolutions, without   

any foreign pre-established      

solutions being imposed,” a 

statement added.

N
orth London Conservative MP Theresa Villiers        

has received answers to written questions she had        

submitted to the UK Foreign Secretary on aspects 

of the Cyprus issue. 

On the matter of the missing persons, Ms Villiers had asked 

the Foreign Secretary whether he would make “representa-

tions” to his Turkish counterpart “to ask for the Cyprus Commit-

tee on Missing Persons to have access to all military areas in 

Turkish-controlled Cyprus, in order to carry out their work.” 

The response has come from Sir Alan Duncan, the Foreign 

Minister for Europe who handles the Cyprus portfolio on behalf 

of the UK Government. 

“The UK fully supports calls by the Council of Europe’s        

Committee of Ministers for Turkey to provide the Committee on 

Missing Persons in Cyprus (CMP) with unhindered access to 

all possible burial sites. We encourage all relevant parties to 

share geographical information of where incidents may have 

happened to enable the CMP to identify potential burial sites,” 

said Sir Alan. 

Theresa Villiers also raised two issues relating to the occupied 

town of Morphou. Firstly, she asked the Foreign Secretary if he 

would make representations to his Turkish counterpart “to        

support the inclusion of the town of Morphou in the territory 

forming the Greek Cypriot side of any bizonal arrangement in 

Cyprus in an agreed negotiated settlement for the island.” 

The second question was whether the Foreign Secretary 

would make representations to his Turkish counterpart “in          

pursuance of a negotiated settlement in Cyprus to stop the         

extensive building in the town of Morphou.” 

The answer to these two questions came again from Sir Alan 

Duncan, who responded with exactly the same wording to both: 

“The UK is a strong supporter of a comprehensive, just and    

lasting settlement of the Cyprus issue, based on the internationally 

accepted model of a bi-zonal, bi-communal federation. We 

therefore support consultations on settlement under the        

Secretary General`s auspices through dialogue with the UN       

and regular engagement with leaders from all parties. We           

encourage all sides to engage constructively and demonstrate 

genuine commitment to making progress.  

“Ultimately, the question of Morphou is a matter for the two 

Leaders and the communities they represent to address as part 

of a comprehensive settlement. It is not for the UK to seek to 

become a party to the discussions beyond our obligations as a 

guarantor power, however we continue to support the two 

Leaders` attempts to achieve progress.”

THE NEWSPAPER OF THE CYPRIOT COMMUNITY IN THE UK  | THURSDAY 4 JULY 2019 | EST. 1974 | ISSUE 2319 | ENGLISH SECTION PAGES 17 - 25

US East-Med bill aims to 
weaken Russian-Cypriot ties

Villiers raises missing 
persons and Morphou 
issue with FCO 



B
ritish opposition Labour 

Party leader Jeremy    

Corbyn called on the 

head of the civil service to           

investigate a Times newspaper 

report which cited unidentified 

senior officials as saying they 

were concerned he was too frail 

to be prime minister. 

“This matter has inevitably 

undermined confidence in the 

principle of civil service neutral-

ity, which is integral to the 

healthy functioning of our demo-

cracy,” Corbyn wrote to Cabinet 

Secretary Mark Sedwill. 

“I would urge you to ensure 

that there is a speedy and       

thorough independent investi-

gation, rather than one carried 

out by the Cabinet Office,”       

Corbyn wrote. 

The Times reported last 

month that senior civil servants 

have become increasingly      

concerned about Corbyn’s 

health and warned that he might 

be forced to stand down as       

Labour leader because he was 

not up to the job “physically or 

mentally”. 

“The idea that civil servants 

should be briefing newspapers 

against an elected politician, 

against a prospective govern-

ment is something that should 

be very concerning to a lot of 

people,” Corbyn said on July 1 

of the story. 

Corbyn, 70, has said he is       

“a very fit, a very healthy and 

very active person.”
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Corbyn calls for investigation over  
report he is ‘too frail’ to be UK PM

A song for the  

Parthenon Marbles 

O
n Thursday 20 June, 

singer and songwriter 

Hellena sang for the       

reunification of the sculptures 

from the Parthenon in the 

Acropolis Museum, celebrating 

this world-class museum’s 10th 

anniversary. 

The peaceful protest began 

in the British Museum’s Parthe-

non Gallery and continued in the 

courtyard.  

Hellena supported the        

campaign for the return of the 

Parthenon Marbles, and their 

reunification in Greece by         

performing her song 10 times 

– once for every anniversary 

year of the Acropolis Museum. 

On 7 June 1816, British       

Parliament voted to purchase 

from Lord Elgin his collection  

of sculpted marbles from the 

Parthenon and elsewhere on 

the Athenian Acropolis, despite 

repeated requests from Greece 

and elsewhere to find a way       

to reunite them; these have            

remained in the British Museum. 

On 20 June 2009, the        

Acropolis Museum in Athens 

was opened to the public and 

since it opened, it has welcomed 

over 14 million visitors from all 

over the world. The missing 

sculptures, those still here in 

the UK are exhibited as casts. 

These were made by the British 

Museum and bought by Greece. 

Underneath these casts are the 

words: ‘BM’. 

After 2,500 years of history, 

70% of the Parthenon Frieze is 

preserved, much of it in good 

shape. The sculptures already 

in Athens, especially the West 

Frieze, show much more detail 

than the over-cleaned London 

ones. 

Hellena’s song, ‘The Parthenon 

Marbles (bring them back)’ was 

released on Thursday 20 June 

2019 to coincide with the tenth 

anniversary of the opening of 

the Acropolis Museum – where 

the songwriter believes the   

marbles should safely be housed 

once they are returned to 

Greece. 

Hellena contacted the British 

Committee for the Reunification 

for the Parthenon Marbles in      

October 2018, and over the 

months, she has had moral  

support from this UK based 

campaigning committee as well 

as International Organising 

Committee Australia for the 

Restitution of the Parthenon 

Marbles.

Kerry K. Michael receives 
MBE for services to the arts
S

miling proudly next to      

his mother, UK Cypriot    

Kerry Kyriacos Michael, 

the former artistic director of 

Theatre Royal Stratford East, 

tweeted, ‘My MBE for services 
to the Arts. @stratfordeast. My 
mum and me. She arrived       
here aged 15 with nothing. An 
economic migrant from Cyprus 
(part of the British Empire until 
1960). Two proud British ethnic 
minorities. ‘Immigrants, we get 
the job done!’ 

Kerry was recognised for       

his services to the arts and       

received his MBE from Prince  

William, the Duke of Cambridge. 

Kerry, who has 20 years         

experience as a theatre director, 

programmer, commissioner and 

campaigner, said, “As a second-

generation Cypriot whose parents 

migrated to the UK in the 60’s 

as part of Britain’s Empire I was 

proud to receive the MBE.  

“I was also honoured to be 

nominated by Sir Nick Kenyon, 

in recognition of the brilliant      

collaborative work between 

Theatre Royal Stratford East 

and Barbican Centre. What  

was achieved at Stratford East        

during my tenure took the skills 

and talents of many people and 

I want to thank everyone who I 

worked with.” 

Kerry Michael was Artistic      

Director and Chief Executive       

of Theatre Royal Stratford East 

from September 2004 to          

September 2017. Passionate 

about diverse talent and inclusive 

practice, he built up the Theatre’s 

commitment to develop new 

work and provide a platform for 

voices under-represented. 

Kerry’s theatre directing credits 

includes: Cosh Omar’s The   

Battle of Green Lanes, John 

Adams’ opera, I Was Looking 

At The Ceiling And Then I Saw 

The Sky (co-produced with  

Barbican), The Harder They 

Come, (transferred to the West 

End and subsequently to           

Canada and the USA), Ray 

Davies’ Come Dancing (Winner 

What’s On Stage Best New   

Musical), and a new production 

of The Who’s Tommy – (Winner 

UK Theatre Awards Best        

Touring Production 16/17).  

Under Kerry’s leadership, 

Theatre Royal Stratford East 

was nominated for an Olivier 

Award in 2007 for ‘a powerful 

season of provocative work that 

reaches new audiences.’ Pied 

Piper also won an Olivier Award 

that year and Kerry’s production 

of Cinderella was nominated. 

Other nominations include You 

Me B*m B*m Train, Roadkill,   

Oh What A Lovely War and The 

Government Inspector.  

In March 2018 Kerry won       

Artistic Director of the Year           

at the OFF WEST END  

Awards.
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A
nthony Pepe have had a 

highly successful run at 

the ESTAs (the Estate 

and Letting Agent Awards) in 

the past, but every year they 

see it as a new challenge;           

A challenge to continuously      

improve their service for all their 

clients. They’re not an agent 

who is happy with the status 

quo - they believe in leading the 

industry, being the agent that 

others aspire to match. 

They’re always proud to be 

nominated for any award, but 

the ESTAs are special as they 

are voted for by you, their 

clients. They are the largest       

independent customer service 

awards for the residential       

property industry in the UK. 

As a team, entering these 

awards gives them an insight 

into how their clients really        

believe they’re performing. Not 

only that, they’re judged against 

their competitors. 

They find it very motivating to 

see what their hard work and 

achievements have resulted in, 

and to have them recognised. 

Anthony Pepe are happy to 

announce that they didn’t come 

away empty-handed. There was 

an immense amount of pride  

for their team when it was        

announced that they had won 

the Best Local Estate Agency 

Group – London. Not only that, 

they also walked away with 

Silver for the Best Local Lettings 

Agency Group in the UK. 

These were not their only 

awards for the night, as they 

were recognised for their region 

in both estate agency and two 

awards in lettings, one voted  

by landlords and the other by 

tenants. Rena Georgiou from the 

Crouch End branch also came 

away with a People Award. 

Anthony Pepe wishes to say 

a massive thank you to all their 

clients, especially those who 

were kind enough to provide 

feedback in support of them. 

Anthony Pepe scoops 
6 awards at the ESTAs

Nikki Lilly meets tennis ace  
Andy Murray in CBBC interview

C
BBC vlogger Nikki Lilly 

recently interviewed two 

time Wimbledon winner 

Sir Andy Murray as part of her 

Nikki Lilly Meets series.  

Andy spoke candidly about 

his mental health, his recent       

hip injury and how break         

dancing helped him with his      

recovery. 

Andy had major surgery on 

his hip earlier this year for an 

injury. Since then he has been 

recovering and training to get 

back on the court again. 

The tennis superstar recently 

announced he will be playing in 

the doubles competition at   

Wimbledon with French partner 

Pierre-Hugues Herbert. 

Talking about his injury with 

Nikki he said: “I got really        

emotional because I had been 

keeping it inside for a long   

time.” 

“I think as athletes, we don't 

like to show our competition 

weakness. I did feel much better 

once I actually spoke and was 

honest about it and said look, I 

don't feel good.” 

During his recovery Andy said 

he took up gymnastics and   

even break dancing. 

 “I did some break dancing - 

which I was terrible at, so that 

was good fun.” 

In the interview, Andy also 

opens up about his sibling rivalry, 

his fondness for a chocolate      

biscuit and what feminism 

means to him. 

When Andy is competing         

he has to follow a strict diet, but 

when he's at home he told Nikki: 

“I'm not very good (at eating 

healthily). A lot of chocolate       

biscuits.” 

“I think actually since I've had 

kids it's got worse (because) 

when we go out for dinner, we 

go for pizza,” he added. 

Andy Murray has been 

praised by female tennis players 

in the past for being a feminist 

and speaking out for women's 

equality. Having two daughters 

have reinforced his views. 

“I hope when they grow up, 

they're able to have the same 

opportunities as everyone   

else.” 

You can watch the full epi-

sode at www.bbc.co.uk/iplayer/          

episode/p07f4wrx/nikki-lilly-

meets-andy-murray 

You can also view Nikki’s      

previous interviews with stars 

such as football legend Gary         

Lineker, This Morning’s Phil       

and Holly, British chef Jamie 

Oliver,  philanthropist Katie Piper, 

Leader of the Labour Party        

Jeremy Corbyn, Prime Minister 

Theresa May, comedian David 

Walliams and many others.

A
 colourful exhibition inspired by       

America’s magnificent beaches,   

dazzling skylines and charming 

street scenes is now open until Saturday 

22nd July at Lauderdale House in            

Highgate. 

Emma is a self-taught artist from            

North London. Painting mostly using            

oils, her works include bright Cityscapes 

and peaceful street, combining elements    

of pop art and landscape painting.  

After Studying Spanish at university and 

then spending years working in banking, 

Emma admired the architecture and skyline 

of Canary Wharf and began painting        

again.  

In September 2013 she had her first solo 

show in London, followed by 6 more solo 

exhibitions from 2013-2018.  

She has also exhibited in several group 

shows including the Society of Women       

Artists, The NOA at the Royal College of 

Arts and the ING discerning eye exhibition 

in the Mall Galleries.  

Emma also had one painting (The Pink 

Apple) shortlisted for the Royal Academy 

summer exhibition this summer. 

This exhibition is inspired by travels             

to Las Vegas, California, Miami and           

New York. The subjects of the paintings        

include sandy beaches, retro ice cream 

vans, and tropical palm trees.  

Emma takes out the people and cars,         

as she likes the quiet of early morning and 

beauty of the empty streets and architec-

ture, experimenting  with new ideas,             

mediums and techniques including            

gilding, collage, fine layers of resin, and big 

blobs of colours to fine mists of luminous 

spray.  

Inspiration also comes from several         

artists including Jasper Johns, Peter Blake 

as well and Wassily Kandinsky, for his 

theories on the effects art has on emotions. 

The works are refreshing happy paintings 

that hope to uplift the audience.  

Lauderdale House is located at Waterlow 

Park, Highgate, London N6 5HG.  

Exhibition opening times: Monday-Friday 

11am-4pm and Sunday 11am-4 pm (closed 

Saturdays). 

For more information, please visit 

www.emmafineartist.com or follow Emma 

on Instagram: Emmafineartist  

A
 young artist had plenty 

of reasons to be cheer-

ful after winning the            

Museum of Enfield’s exhibition 

competition. 

Alexis Pangalos, five, from 

Enfield won a bumper pack of 

art material including paints, 

pencils and colouring books 

from ArtStop, an organisation 

which puts on art workshops for 

all ages at St Andrew’s Church 

in Southgate. 

He scooped the prize after 

completing a Broomfield Bee trail 

around the ‘Hidden Treasures: 

Revealing Broomfield House 

and Park’ exhibition at the       

museum at the Dugdale Centre 

in Enfield to find 10 knitted bees 

and then unscrambling the 

letters with them to make word 

relating to the display. 

For good measure Alexis also 

drew his own picture of a bee. 

Deputy Leader of Enfield 

Council, Cllr Ian Barnes, said: 

“We are keen to encourage  

residents to learn more about 

the history of Enfield and the 

museum is a fantastic family 

friendly resource to have at our 

disposal. The displays our staff 

curate and manage are thought 

provoking and educational and 

very popular with children.  

“I’d like to congratulate Alexis 

for his un-BEE-lieveably brilliant 

investigative skills and to thank 

Lisa for the generous prize she 

donated and I’d urge people 

who haven’t yet visited to make 

a BEE-line for the museum.” 

To find out what is happening 

at Enfield Museum visit  

www.dugdalecentre.co.uk.

Young artist buzzing after 
winning museum comp

Americana: Art exhibition by North London 
artist Emma Loizides at Lauderdale House
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L
ost among the latest barrage of national 

and international news events is the           

ongoing nightmare faced by almost           

600 households unable to return to their homes 

in Lincolnshire because of flooding. 

A few weeks ago the River Steeping burst        

its banks following heavy rains. More than 580 

homes in the Wainfleet area were evacuated, 

with flooding directly affecting around 130 

homes and 1,000 people still unable to return. 

It’s the latest case of extreme weather to hit the 

UK.  

Extreme meteorological events can be deeply 

upsetting for the people directly affected and   

seriously unnerving for everyone else. However 

they are increasingly regular and the financial 

impact will affect all of us in the short-term as 

well as the long. The trend is already costing       

insurers. 

The Association of British Insurers (ABI)           

reports that the extreme freeze that hit the           

UK early in 2018 resulted in insurers paying          

a record £194million in a three-month period      

for burst pipes. Then 2018’s extreme heatwave 

led to more than 10,000 households needing       

to claim for damage caused by subsidence, at 

a cost of more than £64million. 

“With the risk of flooding increasing, then the 

only sustainable option insurers have is to adjust 

their risk prices accordingly,” warns Samuel 

Leach, director of Samuel and Co Trading. 

“In the long run the knock-on effects from        

rising premiums could pose a threat that could 

become a social issue, as affordability is so       

critical for some people on low and average         

incomes. 

“In general, you can’t prove that a single event 

is the result of climate change but it is likely to 

cause more such events of greater severity.           

If insurers conclude that climate change was a 

significant contributory factor to the event,        

companies will start thinking carefully about the 

pricing and availability of similar insurance        

policies.” 

 

SUMMER RAIN 

Strangely, the warmer months can cause 

flooding risks. Jessica Turner, catastrophe       

advisory senior vice president at Guy Carpenter, 

explains: “The warmer months tend to be more 

prone to flash flooding as the land surface heats 

up during the day, causing powerful updrafts 

and sometimes convective storms. 

“These storms can lead to large bursts of        

rain falling within short periods of time and in        

localised areas. Climate change and an      

increase in urban development can contribute   

to the threat of surface water flooding. 

“Older drainage systems, some of which were 

originally installed in the 1800s, are often not   

updated and can be overwhelmed by the        

increase in rainfall on paved surfaces, which 

can’t absorb water.” 

Increased risk makes it even more essential 

that householders ensure they have sufficient 

protection in place.  

“It is really important that people check that 

they are adequately covered for major repair 

and rebuilding costs should their property be       

affected by extreme weather,” Jason Smith, 

CEO of MoneyExpert, says.  

“People need to fully cost up the value of        

the contents in their property so they can be        

replaced in the event of them being destroyed, 

or damaged, beyond use in the event of a major 

fire or flood.”

Insurance making sense...
ADVERTISING FEATURE  

Boris Johnson vows to spend 

to boost infrastructure

B
oris Johnson said he 

would be willing to            

increase government 

borrowing to boost Britain’s        

infrastructure as he set out 

plans to take on the opposition 

Labour Party if he wins the race 

to be the next prime minister. 

Currently the favourite 

against Foreign Secretary        

Jeremy Hunt, Johnson said the 

government had not spent 

enough on public services such 

as education in recent years 

and needed to increase spend-

ing and cut tax rates to spur 

economic growth. 

Johnson also said he would 

be an evangelist for business, 

adding that a crude remark he 

made last year dismissing       

corporate concerns about Brexit 

had been taken out of context. 

“At the moment there is the 

headroom available and we        

intend to use it,” Johnson said 

in an interview. 

Asked if he would increase 

borrowing he replied: “If it’s      

borrowing to finance a great     

infrastructure project, and there’s 

the opportunity to borrow at low 

rates for the long-term benefit 

of the country, then we should 

do them.” 

Johnson has already made a 

series of pledges to increase 

public spending if he becomes 

prime minister, from hiking         

investment in transport to          

demanding a national rollout of 

superfast broadband and           

increasing police numbers, 

while cutting taxes for the lower 

and higher paid. 

Former foreign minister 

Johnson and Hunt are battling 

each other to succeed Theresa 

May as prime minister and           

finally deliver Brexit which has 

been delayed until Oct. 31. 

With the winner decided by 

the Brexit-backing Conservative 

Party members, Hunt has 

toughened his language around 

how he plans to leave the         

European Union, saying he would 

withhold some of the divorce 

agreement and reiterated his 

desire to leave by Oct. 31.
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Never Look Away 
 

This compelling film comes  

from a true master and demands             

attention from its very first 

sequence.  

German Florian Henckel von   

Donnersmarck made his remark-

able directorial debut over a       

decade ago with THE LIVES OF 

OTHERS, one of the most cele-

brated and multi-award winning 

foreign films of recent years. His 

latest Oscar nominated feature is 

inspired by real events and tells 

the story of Kurt (Tom Schilling), 

an art student who falls for Ellie 

(Paula Beer), the daughter of    

professor Seeband (Sebastian 

Koch). Seeband is a famous  

doctor whose expertise in his   

profession enables him to avoid 

persecution for his terrible crimes 

he commits during the Nazis. He 

is now determined to destroy his 

daughter’s relationship with this 

“commoner” at all costs…  

It is a mesmerising film superbly 

directed by Donnersmark, who 

elicits tremendous performances 

from his cast. The luminous cine-

matography of Caleb Deschanel 

captures magnificently the period 

throughout the years and is        

perfectly complimented by Max 

Richter’s memorable score.  

It is a long film (over three hours) 

but its running time wheezes by 

so quickly that by the end I was 

ready to watch it all over again. 

An epic masterpiece about art, 

war crimes and much more.       

Unmissable! 

 

Midsommar 
 

The most eagerly awaited film 

of the summer is finally here! Ari 

Aster follows his amazing debut 

HEREDITARY with another         

superior horror, very much worth 

the hype.  

Dani (Florence Pugh) has 

reached rock bottom following a 

family tragedy and believes the 

only way out is to join her            

boyfriend Christian (Jack Reynor) 

and his unwilling friends on a trip 

to a midsummer festival in a remote 

Swedish village. But their dream 

destination soon turns into a          

living nightmare… 

Aster wisely take his time in  

developing his characters before 

their lives are turned upside down 

by their seemingly peaceful hosts, 

who like in THE WICKER MAN 

begin to behave in the most         

extraordinary and unexpected 

manner. Perhaps Aster should 

have called this “The Wicker Man’s 

Daughter” – terrific horror, superbly 

made with perfectly framed        

compositions, eerie, atmospheric 

and deeply disturbing.  
 

Spider-Man:  

Far From Home 

The latest adventure of Peter 

Parker AKA Spider-Man begins 

where the recent AVENGERS-

ENDGAME ends. The results of 

the devastating climax are still 

raw and the young superhero  

decides to escape away from it all 

by joining his school friends on a 

European trip. But their journey is 

suddenly interrupted in Venice 

when a creature comes out of  

the water and creates havoc       

everywhere - so unsurprisingly in 

no time at all Spider-Man is back 

on business… 

Tom Holland fits the role and 

his costume like a glove and finds 

the perfect ally in Quentin Beck 

AKA Mysterio (Jake Gyllenhaal), 

who comes to the rescue of 

Parker’s group. Director Jon Watts 

delivers the goods with plenty of 

exciting set pieces including the 

destruction of many European 

cities - Venice, Prague and London 

of course!  

A treat not only for marvel fans! 

 

Knife+Heart 

Yann Gonzalez follows YOU 

AND THE NIGHT with another 

provocative erotic thriller in the 

style of Italian giallo, with particu-

lar references to Dario Argento’s 

THE BIRD WITH THE CRYSTAL 

PLUMAGE.  

The action takes place in Paris 

in 1979 - the films of gay porn 

producer Anne (Vanessa Paradis) 

are thriving until a masked man 

begins to brutally murder her 

leading men… 

It is a challenging but hugely 

entertaining film with a luminous 

performance from Paradis. Worth 

coming out for but certainly not 

for those easily offended! 
 

Vita & Virginia 

Chanya Button’s attractive but 

uneven film opened the recent 

Flare BFI Festival. It is based on 

a true story and is adapted by       

Eileen Atkins’ stage play which 

focuses on the passionate rela-

tionship between literary genius 

Virginia Woolf (Elizabeth Debicki) 

and popular author Vita Sackville-

West (Gemma Arterton).  

It is a fascinating story with    

elegant production values but 

Button’s stuffy direction threatens 

to sink the project. Arterton is 

often very good under strong         

direction but here she appears to 

be very stagey and technical, so 

it is left to the luminous Debicki      

to inject some much needed         

intensity and reality. A mixed bag! 

 

The Queen’s Corgi 

A likable animation feature with 

a fun premise - a puppy called 

Rex (Jack Whitehall) is adored by 

the Queen (Julie Walters), who 

declares her new Corgi as her 

Top Dog in the palace. Rex takes 

his life in luxury for granted until 

he accidentally ends up in a      

London Dog’s Home… 

The beginning is especially 

good but when President Trump 

arrives at the palace with his        

flirtatious wife and even more       

flirtatious dog things begin to lose 

momentum as the action begins 

to turn into an almost uncontrol-

lable farce.  

The voice ensemble is fine with 

a memorable contribution from 

Ray Winstone as a tough fighting 

dog called Tyson, but overall the 

predictable script lacks wit and 

sophistication.  

 

ALSO OUT THIS WEEK: 
 

ARTICLE 15: This epic Bolly-

wood movie from Anubbay Sinha 

is based on Article 15 of the Indian 

Constitution which prohibits discri-

mination on grounds of religion, 

race, caste, sex or place of birth.  

The story inspired by true vents 

follows a police officer as he        

begins to investigate the rape of 

two young girls found dead, while 

he tries to trace the whereabouts 

of another girl gone missing. It is 

an ambitious project superbly 

photographed and complimented 

by a continuous thunderous score. 

A satisfying experience! 

DON’T LOOK NOW: Nicolas 

Roeg’ classic film was first released 

in 1973 as part of a double bill 

with THE WICKER MAN. This 

terrific new pristine 4Krestoration 

is back in cinemas and is definitely 

an experience not to be missed.  

The brilliant screenplay based 

on Daphne du Maurier’s short story 

follows John (Donald Sutherland) 

and Laura Baxter (Julie Christie) 

to Venice after the tragic death       

of their daughter. But Laura’s        

immense grief begins to lighten 

after a chance encounter with 

two elderly sisters, one of them a 

blind psychic… 

Every frame is a work of art – 

superbly directed and sharply     

edited by Graeme Clifford. An  

unmissable masterpiece! 
 

C
onfession time. I am      

befuddled by the world 

of gender fluidity,          

non-binary and self-identifica-

tion. The result of a recent       

conversation with a sibling 

ended in her identifying as a bee 

and me as a tree. That said I am 

intrigued how we continue to 

evolve, as was Shakespeare, 

though I imagine even he would 

have been taken to another 

world if he had seen the Iris 

Theatre promenade production 

of Hamlet (St Paul’s Church, 

Covent Garden). It features a 

moribund Jenet Le Lacheur in 

the title role and s/he turns in a 

fine performance as the Prince 

of Denmark permanently on the 

verge of another breakdown. 

The setting, however, is      

England in a ‘near future             

dictatorship’ where the hooded           

inhabitants are enslaved to their 

leader and the media is state 

controlled. Ring any bells? It is 

the new order with many con-

temporary theatrical interpreta-

tions attempting to draw parallels 

with modern day dictatorships.  

Director Daniel Winder and 

set designer Mike Leopoldo 

have created a multi-media  

production that includes clever 

technological trickery which is 

an interesting juxtaposition to 

the verdant outdoor surround-

ings. We move carefully between 

settings, each new scene having 

the potential to create something 

fresh and innovative yet that   

potential is never fully realised 

until we enter the atmospheric 

church for a climatic ending. 

Hamlet’s gender identity - 

Horatio addresses her as “my 

lady” - begins as a thing of           

intrigue but soon, as with all 

things in this fast-moving inter-

connected world, it quickly         

becomes old news and some-

thing more is needed to inject 

the play with another layer of 

fascination. Thankfully there are 

a couple of excellent character 

portrayals by Vinta Morgan as 

Claudius and especially Paula 

James, an impassioned and 

pompous Polonius. The solilo-

quies remain intact though they 

become more of a broadcast 

than a nuanced speech and just 

when you think Winder has run 

out of ideas, he throws in a       

rave dance to keep us, and the          

actors no doubt, on our toes.  

Sad to say the biggest flaw       

of this uneven, but brave and 

engaging production, is occa-

sionally not being able to hear. 

Blame the sirens and the         

general London kerfuffle but      

the most important lesson of 

any alfresco show is to ensure 

you can be heard. To paraphrase 

“It is important what is said, but 

it is more important what is 

heard.”  

Meanwhile Farin Fasouli 
would prefer more space... 

Godspell (Cadogan Hall) 

was a one-off semi-staged pro-

duction performed by the British 

Theatre Academy which exists 

to ensure theatre is made more 

easily available to young people 

UK wide. Amen to that. It also 

featured West End stars and an 

army of young, enthusiastic, 

and very energetic, members      

of the Academy. My goodness 

they made quite a sound, some-

times the volume was too much 

as they jostled for space on a 

relatively small stage. Neverthe-

less, they obviously relished     

the opportunity to sing those 

wonderful numbers, including 

Day by Day, All Good Gifts and 

Prepare Ye the Way of the Lord. 
Luke Bayer did a fabulous job 

as Jesus leading his singing  

disciples with visible pleasure 

though even he struggled to get 

through the masses. All in all an 

enjoyable event and I left with 

two lasting impressions. The   

talent and glee of the performers 

and those unforgettable songs. 

Finally, Rubina Kangaris is 
struck by musical innovation... 

The Royal Opera House and 

David McVicar have almost      

become synonymous, such is 

his influence on their seasons. 

His latest revival production, the 

2006 version of The Marriage 

of Figaro, set in the tumultuous 

year of 1830, a switch from just 

before the French Revolution, 

brims with passion and a pen-

chant for visual imagery which       

I found enchanting. Revival       

director Thomas Guthrie has 

stayed loyal to the original but 

there is also a lovely freshness 

and joie de vivre, and the notoriety 

and behaviour of the upper 

classes are hilariously revealed 

for the farcical snobs they are. 

The cast is stupendous. 

Christian Gerhaher is superb as 

Figaro, a bundle of energy with 

a voice made for Mozart. The  

introduction of a countertenor, 

Kangmin Justin Kim, to take on 

the role Cherubino, works a 

treat and I have no doubt that 

this Kim, unlike his namesake in 

North Korea, is destined for a 

stellar career. There is a frisson 

of excitement each time he        

appears. It is very easy to        

become blasé about operas that 

are oft performed but what 

Guthrie has created here, ably 

assisted in the pit by John Eliot 

Gardiner, is an invigorating and 

very entertaining Marriage, a 

story of intrigue, misunderstand-

ing and forgiveness.  

 

HAMLET 

www.iristheatre.com 

 

THE MARRIAGE OF FIGARO 

020 7304 4000

Theatre Reviews 

To hear or  

not to hear... 

 
George Savvides 

Barney Efthimiou
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H
air length and growth left 

to its own devices is deter-

mined genetically. Each 

individual hair strand has a life 

that varies between three and 

five years, the average growth 

rate is about 1.27 cm (half an inch) 

a month. Therefore if it was left a 

year, it would be about 15.24 cm 

(6 inches) in length.  

Those with significantly long hair 

that reaches down the centre of 

their backs or longer, either have 

exceptionally fast growing hair, 

long living hair, or a combination 

of both. These are the fortunate 

ones if they like and are aiming 

for very long hair. Most others 

can grow hair to shoulder length 

or a little longer. The best way of 

achieving long hair is to keep it in 

the best condition possible, so 

having hair cut to keep split ends 

at bay, along with some tender 

loving care should do the trick. 

Start by having any split         

damaged ends cut off. Then to 

keep the hair in good condition 

and enable it grow strong and 

well, eat as healthy as you can 

and ensure that adequate protein 

source is included within the daily 

eating regime. Protein is like that 

of chicken, meat, fish, milk and 

soya. 

 Eat good fats like those of 

olive oil, fish oil. This will help to 

keep the hair in a glossy healthy 

state as it grows. Malnourished 

and the hair will lack lustre, be 

weak and even leave you with 

extra hair loss. So those on weight 

loss plans need to make sure      

essential vitamins and nutrients 

are topped up.  

Condition hair regularly and       

include a scalp massage when-

ever possible. This stimulates the 

blood supply that feeds the hair 

follicle for hair growth. 

Use a good hair shampoo and 

conditioner that is suitable for 

your hair type, be it normal, dry or 

fine. If you are going out in the 

sun or in harsh chlorine pool 

water, apply a conditioner on the 

hair that can be left on throughout 

till you can wash out. This           

prevents the hair being stripped 

and dried out from chemicals and 

sun rays. Wear a trendy hair cover 

to protect if need be.  

Tie or plait the hair into sleek 

summer style to avoid a rough 

hair cuticle and tangling. Style it 

up with a hair band or some hair 

gel and glitter for the beach or to 

add a touch of glamour. It may 

even save you from that electrical 

heat appliance damage. 

If you like the sunkissed look of 

healthy glowing summer sun hair 

then that is great, but be careful. 

Think before you go and bleach 

your hair for that summer holiday 

or event. Is there another way? 

Can you apply an alternative light 

hair colour instead of the bleach? 

Bleach is bleach at the end of the 

day. Have you seen what happens 

to towels after constant use with 

bleach on? Ask any honest        

hairdresser and they will tell you 

of the damage that it can cause.  

Another option is to add some 

brush on and wash out highlights 

like that of L'Oreal Colorista Hair 

Make-up. It comes in a range of 

colours for blonds and brunettes 

and is claimed to be transfer         

resistant so can be ideal for that 

little bit of a different look that you 

may want.  

We know you need to style 

hair, straighten, curl etc with       

electrical appliances, but don't       

do it every day and always use        

protective serums and heat lotions 

whenever possible. Gorgeous 

www.gorgeouslondon.co.uk have 

a super range that retains volume 

and bounce whilst protecting the 

hair. There is also L'oreal Paris 

Elnett protect Heat Smooth Blow 

Dry Spray. 

Hair conditioning pack recipe - 

For massage 

25% coconut oil 

25% glycerine 

50% olive oil 

Apply to dry hair and massage 

in using gentle strokes and small 

circular movements to stimulate 

the blood supply. Apply a shower 

cap and towel for some heat in 

order to help open up the pores 

and allow oils to penetrate and 

absorb. Leave for 10 minutes. 

Massage once again and then 

shampoo out. Apply shampoo 

neat first for easy washing out. 

Then condition as normal and 

apply your hair products.  

Happy hair days! 
 

Love and Sparkles, 

Samsara x 
 

www.samsarabellydancer.co.uk

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

Summer sunkissed hair

Date of issue:  

30 November 2018 

 

The Hellenic Space Agency 

was founded in March 2018  

on the initiative of the Ministry 

of Digital Policy, Telecommuni-

cations and Media, the result 

of many years of Greek          

participation in various space         

activities, programmes and         

initiatives. 

In 2003, the first Greek.   

telecommunications satellite 

was launched and in 2005, 

Greece became a full member 

of the European Space Agency 

(ESA). 

In 2009, the Hellenic          

Association of Space Industry 

was founded, with 41 member-

companies employing 2000 

scientists, while today, Greece 

is actively involved in all the     

international organizations        

relating to space, thereby       

supporting the Greek space   

industry and academic bodies 

concerned with space research. 

Through new and existing 

space programmes and colla-

borations, the Hellenic Space 

Agency aims to ensure that all 

the necessary conditions exist 

for the country to strengthen  

its national security, benefitting 

from the greatest possible        

return on its investment in the 

space sector.  

The Hellenic Space Agency’s 

vision rests on the key principle 

that Greece’s citizens should 

have fast and unhindered         

access to the services and      

capabilities offered in the field 

of space at a national, Euro-

pean and global level. 

The stamp above left, with         

a value of €2,50, depicts a         

telecommunications satellite.  

 

Based on information supplied 
by ELTA Hellenic Post, Philatelic 
Department, Athens, Greece. 

Andrew Menelaou

Greece: 

Hellenic Space Agency

Philately Marina Sirtis reveals traumatic 
childhood experience

S
tar Trek star Marina Sirtis 

is freeing herself from a 

long-kept secret. 

“I was sexually molested when 

I was 3,” the actress, now 64,        

revealed for the first time publicly 

in an interview with UK’s The 

Times. 

“My mom used to leave me 

with a baby-minder and it was her 

teenage sons who molested me,” 

she recalled of her days growing 

up in poverty in London with her 

Greek Cypriot parents.  

“I never told anyone because 

even at 3 you know it’s shameful 

and you think somehow it’s your 

fault.” 

She said her “mother never 

knew,” adding, “It would have 

killed her.” 

Sirtis was born in London to 

Cypriot parents and grew up in 

Haringey. 

She connects the abuse to an 

“eating disorder for 20 years from 

the age of 13, which is a fairly 

common response to molesta-

tion.” And “having had an eating 

disorder, I won’t diet,” to this day, 

she said. 

The actress credits years of 

therapy for helping her finally 

come to terms with her painful 

childhood. However, she didn’t 

seek treatment until she moved 

to the U.S. when she was in her 

30s, which is also when she was 

cast as Counselor Deanna Troi in 

Star Trek: The Next Generation, 

which ran from 1987 to 1994. 

She went on to appear in four 

Star Trek movies. 

“When I finally did get into       

therapy in L.A. - everybody in 

L.A. is in therapy, it’s a given -      

everyone in my group had been 

sexually assaulted at some point 

in their lives,” she said. “What 

happened to me was awful and I 

have never talked about it before 

in public, but I feel that there 

comes a time when I have to say 

something and that time is today.” 

Sirtis said had she stayed           

in England, she probably never 

would have sought treatment due 

to the “stoicism of the British 

character. I would have been a 

very different person, emotionally 

and psychologically, if I hadn’t 

gone to America.” 

While Sirtis has remained in 

the U.S. since, with her husband 

of 25 years, rock musician      

Michael Lamper, she’s actually 

considering moving to London 

permanently. For one reason, she’s 

enjoyed being back at “home” 

while making her West End 

debut in the play Dark Sublime, 

about an actress who used to       

be in a British sci-fi show who           

develops a friendship with a fan.  

The other reason is that she 

feels Trump’s America is no 

longer for her. 

“I travel a lot all over the States 

and I’ve seen the change in 

people and it’s not good,” she 

said. “It’s like Trump has picked 

off the scab and the pus is       

pouring out. I also don’t want to 

live in a country where my       

husband sleeps with a loaded 

gun by the side of the bed, to  

protect me, he says. Gun owner-

ship is a huge issue for me.”



Stavros Flatley to compete on  

Britain’s Got Talent: The Champions 

Stavros Flatley are reportedly among the fan-favourite       

contestants who will compete on Britain’s Got Talent’s upcoming 

Champions edition. 

It has now been a decade since Cypriot father and son Demi and 

Lagi Demitriou first auditioned for the ITV talent contest. Their           

signature blend of Greek dancing and Michael Flatley’s Lord Of The 
Dance thrilled the judges and viewers alike. 

While they didn’t quite win series three, finishing in fourth place, 

they are one of BGT’s most fondly-remembered acts. So it’s            

unsurprising that they’re looking set to return for Simon Cowell’s 

new ‘all-stars’ spin-off Britain’s Got Talent: The Champions. 
It will see former contestants compete against some of the most 

successful Got Talent hopefuls from around the world. 

According to a source, Stavros Flatley are now ‘locked in’ as one 

of the contenders: “They are one of the most iconic names ever to 
take part in the show. Signing them up to the show was a no brainer 
for Simon. A lot of other names are still in the mix but Stavros Flatley 
are locked in.” 

The Champions begins filming later this month at Wembley 

Arena, with Ant and Dec back as presenters. So far, bosses have 

only confirmed one participant – superstar singer Susan Boyle,      

who announced her involvement last month. Other rumoured       

candidates include Collabro, Paul Potts and Ashleigh Butler with 

her new dog sidekick Sully. 

Rachel Riley has married her 

boyfriend Pasha Kovalev in a      

secret ceremony in Las Vegas. 

The telly beauty, 33, who is      

expecting a baby with her former 

Strictly partner, confirmed the 

news with an Instagram post on 

Sunday as she shared a picture 

from their big day, captioned:       
‘Introducing the new Mr and Mrs 
Kovalev... We both said yes!’ 

A marriage certificate published 

online shows the pair wed on  Friday. 

It comes weeks after they     

confirmed their baby news by 

sharing a picture of Rachel stand-

ing next to the Countdown letters 

board with ‘RTINYMATE’ spelled 

out - an anagram of ‘MATERNITY’ 

and can also be read as ‘R TINY 

MATE’. 

The couple started dating after 

they were partnered on Strictly      

in 2013. 

Rachel Riley marries Strictly’s 

Pasha in secret Vegas ceremony
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Elena Paparizou 

brand ambassador 

for Carroten 
 

Elena Paparizou has become 

brand ambassador for Greece’s 

iconic tanning product Carroten. 

The video clip to the singer’s 

new summer hit Kalokairi Ke 
Pathos promotes the brand’s 

products, which include a wide 

variety of SPF level sunscreens.  

The clip cleverly showcases 

Carroten’s products with children 

and adults applying SPF protec-

tion, while capturing the essence 

of Greek summer.  

It also puts out an important 

message of safe fun in the       

sun. SPF levels in Carroten 

sunscreens go up to SPF 50 

and their cult favourite tanning 

oil goes up to SPF 30. 

Exciting new additions to 

their suncare line include a      

waterproof SPF 30 makeup 

Compact Powder protecting your 

face from sunburn and other 

long-term harmful effects, while 

simultaneously providing you 

with a matte long-lasting natural 

even skin tone.  

Another newcomer is their 

Summer Kiss SPF 25 lip balm 

which is a dual moisturising   

and caring system, with deep 

rich hydration and high protec-

tion. 

Carroten offers many tanning 

products with protection from 

head to toe, as well as creams 

and lotions, including tattoo 

protecting oil, spray for your 

hair, a children’s range and       

not forgetting after-sun care 

products, which keep your skin 

hydrated, glowing and assists 

in a longer lasting tan. 
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Celebration of football at 2019 Omonia Youth FC tournament

A successful Under 11 Girls tournament Omonia Under 14 Girls team having fun after their tournament
Community football club Omonia 

Youth FC, sponsored by PIA Fi-

nancial Group and Philip Ross 

Solicitors, had plenty of reasons 

to be proud after hosting another 

successful Summer 6-a-side 

Tournament last weekend. 

Over the weekend, the Ra-

diomarathon Centre in Enfield 

was transformed into an arena 

where young footballers from 

near and far competed for Cup 

and Plate competitions in 6-a-

side summer youth football tour-

nament. 

This year’s edition was a par-

ticularly special one as it comes 

in the year of the club’s 25 Year 

Anniversary. As the club has 

grown and evolved, this year’s 

event, as last year, had two all-

girls tournaments taking place; 

fitting in the year of the Women’s 

World Cup and with such pas-

sionate fervour for the women’s 

game thanks to the England 

Lionesses progress in the tour-

nament. 

Split over two days to accom-

modate the popularity of the 

event, clubs from four counties 

arrived at the Radiomarathon 

Centre in Enfield, North London 

for what was unanimously de-

scribed as a well-run, well orga-

nised and fantastic tournament. 

There were 10 sections in all 

from Under 7 all the way through 

to Under 14 including two all-girl 

sections. In total an incredible 

116 teams took part encompass-

ing over 1000 young footballers 

in what was a genuine celebra-

tion of football. 

The number of spectators 

over the two days exceeded 

3000 people which included 

scouts from professional clubs 

Tottenham Hotspur and Crystal 

Palace who were very compli-

mentary of the whole set-up as 

well as the quality of the football 

they witnessed. What spec-

tators, coaches, referees and 

players experienced over the 

two days was a tournament that 

was superbly organised and 

credit goes to the Omonia Youth 

FC Management Committee 

and the volunteer helpers who 

spent months ensuring that lo-

gistically the two days ran seam-

lessly and on time. 

The weather certainly helped 

as did the opportunity to savour 

the various food on offer as 

Omonia Youth FC managers, 

coaches and parents ensured 

visitors were well fed with tradi-

tional Cyprus souvlakia and 

burgers and refreshed with other 

various snacks and drinks.

Omonia Youth Under 7 Development Squad 2019: The club’s future stars Under 10 White Cup Winners: Omonia Youth FC White

Pro Soccer Youth FC winners of U12 competitionCatering team, affectionately known as ‘Kebab FC’, were superb



Michael Yiakoumi
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16 year old UK Cypriot Alex Solomon signs for Leyton Orient

London born Alex Solomon signs two year scholarship with League Two team Leyton Orient FC he has been playing for various 

academies since 5 years old. The 16 year old attends St Andrews the Apostle school in Barnet. Alex who plays as a Centre back is 

the son of Dino (seen in photo with son) and Christalla Solomon who are London born and  his Paternal grandparents are from 

Ayios Athanassi, Limassol and his maternal grandparents from Famagusta. 

Former Arsenal player signs 

for New Salamis

30 year old Jay Simpson signs for New Salamis he is a product of 

the Arsenal academy and represented England at youth level. He 

went on loan to Millwall, West Bromich Albion and Queens Park 

Rangers he then joined Hull City followed by Leyton Orient. 

Jay born in Enfield made history by becoming the first player ever 

to score a hat trick at the Emirates stadium for Arsenal’s under 18 

team in an FA Youth Cup match against Cardiff City in 3-2 win. In 

his senior debut performance for Arsenal he scored two goals 

against Wigan Athletic in a 3-0 win. 

Jay signed for Championship team Hull City for a fee of £1 million. 

Forward Jay Simpson will be a great asset for New Salamis 

Cyprus.

England Lionesses do us 

proud 

Stefanos Tsitsipas first round 

knock out at Wimbledon

UK Cypriots help Cockfosters 

Bowls Club celebrate 100 years

Defending champions United States reached the women’s World 

Cup final for the fifth time after an incident-packed 2-1 win over 

England, who missed a late penalty, on Tuesday.  

Christen Press, in for the absent Megan Rapinoe, put the U.S. 

ahead in the 10th minute with a fine header but the Lionesses 

fought back, levelling nine minutes later with Ellen White’s sixth 

goal of the tournament.  

The U.S. restored their advantage in the 31st minute through Alex 

Morgan’s header from Lindsey Horan’s perfectly floated ball — a 

goal which Morgan, on her 30th birthday, celebrated with a mocking 

‘sip of tea’ gesture.  

England thought they had levelled in the 69th minute, through 

another excellent White finish, but the goal was ruled out for offside 

by VAR video review.  

VAR did provide England with a lifeline though, a penalty awarded 

for a foul on White, but England skipper Steph Houghton’s soft 

spot kick was saved by Alyssa Naeher. England had defender 

Millie Bright sent off for a second booking three minutes from the 

end.  

England did us proud getting to the semi finals and giving it all 

right up to the end.

Young guns Stefanos Tsitsipas and Alexander Zverev suffered 

shock first-round defeats at Wimbledon on Monday as the sixth 

and seventh seeds were bundled out within an hour of each other. 

Greek Tsitsipas entered the tournament tipped as the man most 

likely to challenge the authority of the big three but was beaten 

6-4 3-6 6-4 6-7(8) 6-3 by lowly-ranked Italian Thomas Fabbiano 

who produced an inspired display on Court Two. 

Tsitsipas saved two match points in the fourth-set tiebreak but Fab-

biano, ranked 102nd, was relentless and when he broke in the sev-

enth game of the decider with a cruel netcord it was clear it was not 

going to be Tsitsipas’s day. 

Stefanos just could not play his normal game and Fabbiano was 

getting more and more confident during the game and Tsitsipas re-

sorted to screaming to release his tension. 

Afterwards Stefanos Tsitsipas said “ that Fabbiano played better 

than him and has improved a lot since I beat him last year in straight 

sets. He was asked if the five hour marathon defeat versus Stan 

Wawrinka in Paris set him back. He replied it was very very difficult 

to overcome that matchI was really disappointed, I am disappointed 

now. People expected things from me. I didn’t deliver. 

When you get so much support, so much energy, so much positivity 

from everyone , and just ruin everything by yourself its devastating. 

Cockfosters Bowls club are celebrating their 100 years anniversary 

and apart from their normal fixture list they also have special 

matches arranged against other associations. 

Three UK Cypriots the Chrysostomou brothers Mikkos and Laki 

and Roy Gerondeas play for them. 

On Monday evening they faced Middlesex at Chalk Lane, Cock-

fosters. The match was over 18 ends and each club had four teams 

consisting of four players. The game was very competitive with 

Middlesex leading early on but Cockfosters finished strongly to win 

on three rinks out of four with a final score 66-59. 

After the game players and guests enjoyed food and drink as well 

as presentations to mark the occasion.
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Είναι ένα έμμετρο αφιέρωμα, κι ένα στερνό αντίο. 

Στον εκδημήσαντα, πρώην Γ. Γραμματέα του ΑΚΕΛ. 

Πρώην Πρόεδρο της Βουλής, και της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Τον προσφιλή μας Δημήτρη Χριστόφια. 

 

Μπρος το αδόκητο, της φυγής σου, παντού απλώθηκε, καταχνιά. 

Και οι καμπάνες της ψυχής μας, κτύπησαν λυπητερά. 

Ήταν εικοστή πρώτη του Ιούνη, 2019. 

Μεσ’ της νυχτιάς την αγκαλιά, με τ’ αγγελόμορφα πουλιά, 

η πρόσκληση εστάλη... Και το ταξίδι, άρχισε, για την ζωή την 

άλλη. 

 

Κι’ έτσι, προτού να πεις το έχε γειά, ’κείνα τα μάτια τα γλαρά... 

Στον Πενταδάκτυλο ψηλά, έστρεψαν την θωριά σου. 

Για τον στερνό χαιρετισμό, στο κατεχόμενο χωριό, 

εις την γενέτειρά σου!! 

 

Μετά την Τούρκικη εισβολή, άνιση ήταν η ζωή, 

στην όλη σου διαδρομή, σε όλο σου το βίο... 

Από την γέννα, ως την θανή, και το στερνό αντίο. 

 

Κι εσύ... Πανέτοιμος και προσιτός, ωσάν ακοίμητος φρουρός, 

στο κόμμα, στις επάλξεις!! 

Ο Δημήτρης... Σ’ αυτό, τον κόσμο της τιμής! 

Χρόνια και χρόνια Αγωνιστής! Ατόφιος, ιδεαλιστής! 

Στον λόγο και στις πράξεις! 

Κι όμως... Στον άδικο ξεριζωμό, ποια όπλα να προτάξεις; 

Ανίκητο, είναι το θεριό, και πως να το δαμάσεις; 

 

Ώσπου, ανοίξαν οι ουρανοί, κι ήρθαν οι άγγελοι, στη γη, 

το έργο τους να κάνουν, στην Άνω Ιερουσαλήμ, 

μαζί τους να σε πάρουν. 

Κι ευθύς, χωρίς αναβολή άνοιξες τα φτερά σου. 

Ελεύθερος σαν το πουλί, στου Παραδείσου την αυλή, 

να κτίσεις την φωλιά σου! Μακριά απ’ την οχλοβοή, 

εκεί, που δεν υπάρχουν οι τριγμοί, να θλίβουν την καρδιά σου. 

Κι όμως... Εν όσο ήσουν εν ζωή, χωρίς να δειλιάσεις! 

Σε χρόνια δίσεκτα σκληρά, σε όλες τις εκφάνσεις. 

Με γνώμονα την προσφορά, έδωσες εξετάσεις!! 

Με όπλα; Τα πιστεύω σου, και την καλή, καρδιά σου!! 

Γκρέμιζαν, τείχοι και φραγμοί, που ορθώνονταν μπροστά σου! 

 

Τώρα. Εις την ουράνια αγκαλιά, τα μάτια σου τα γαλανά, 

δεν θα ξαναδακρύσουν. 

Μα τα πράγματα, στη γη, σε λίγο θα ηρεμήσουν... 

Κι άνθρωποι, ελεύθεροι, στον τόπο τους θα ζήσουν. 

Ως τότε... κάτω απ’ την σκέπη του Θεού, ειρηνικά κοιμήσου. 

 

Και όταν η ανάσταση θαρθεί, στην ώρα θα ξυπνήσεις!! 

Απ’ το κρασί της Λευτεριάς, να πιεις να κοινωνήσεις!! 

Εκεί, στις μονές του παραδείσου, στην αιώνια ζωή. 

Λίγα λουλούδια πάρε μαζί σου, απ’ τη γενέτειρα Μάνα Γη. 

Σ’ αυτά τα μέρη τα Αγιασμένα, πόνο κι οδύνη, να μην γευθείς. 

Ψυχή και πνεύμα, εξαγνισμένος, 

με τους αγγέλους ν’ αναπαυθείς. 

 

Κι εγώ... όπως γινότανε παλιά, με κρίνα κι άσπρα γιασεμιά, 

τον στίχο θα στολίσω. 

Στερνό αντίο να σου πω, να σ’ αποχαιρετίσω. 

ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ, ΑΙΩΝΙΑ ΣΟΥ Η ΜΝΗΜΗ. 

 

Υ.Γ. Τα θερμά, και εγκάρδια συλλυπητήρια μας, στην τεθλιμμένη 

οικογένεια του αείμνηστου Δημήτρη. Την σύζυγο του Έλση, 

τα παιδιά και τα εγγόνια. Όπως και στις αδελφές του. Επίσης, 

θερμά συλλυπητήρια από όλο τον 

κόσμο του Δικώμου, που ζει εδώ, 

στην Παροικία του Λονδίνου. 

 

Με όλη την συμπάθειά μας. 

Από το κατεχόμενο 

Δίκωμο Κερύνειας. 

Ξεριζωμένη Λεμονιά και οικογένεια.

ΛΙΓΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΠΑΡΕ ΜΑΖΙ ΣΟΥ

Απ’ τη γενέτειρα Μάνα Γη

Δημήτρη 

Κόκκινο ρόδο της αυγής. 

Και λούλουδο του διόσμου. 

Τ’ όνομα σου έχει γραφτεί 

μεσ’ τις καρδιές του κόσμου.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Αντώνης Παντελή Χαραλάμπους 
(από το Έξω Μετόχι)  

Απεβίωσε το Σάββατο 22.06.2019, ο Αντώνης Παντελή 

Χαραλάμπους σε ηλικία 72 ετών. 

Αφήνει τη σύζυγό του Μαίρη, τον υιό του Άντρο, 2 εγγόνια: 

Antonio και Georgia, τη μητέρα του Ελένη, αδέλφια, συγγενείς και 

φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει τη Δευτέρα 15.07.2019 και ώρα 12.00 το 

μεσημέρι από την Εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, 

69a Westow Street, Upper Norwood, London SE19 3RW και η 

ταφή στο South London Cemetery, Towns Road, London SW16 

5JG. 

Τα λουλούδια να αποστέλλονται: Funeral Directors, Rowland 

Brothers, 299 - 303 White Horse Road, Croydon CR0 2HR.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Antonis Panteli Charalambous 
(fron Exo Metochi)  

Passed away on Saturday 22.06.2019 at the age of 72. 

He leaves his wife Mary, son Andrew, 2 grandchildren: Antonio 

and Georgia, his mother Eleni, siblings, relatives and friends. 

The funeral will take place on Monday 15.07.2019 at 12.00 noon 

at the Greek Orthodox Church of Ss Constantine & Helen, 

69a Westow Street, Upper Norwood, London SE19 3RW  and the 

burial at South London Cemetery, Towns Road, London 

SW16 5JG. 

Flowers to be sent to Funeral Directors, Rowland Brothers, 

299 - 303 White Horse Road, Croydon CR0 2HR.

Κοσμοσυρροή στην Υπάτη Αρμοστεία για το Βιβλίο 
Συλλυπητηρίων για το θάνατο του Δ. Χριστόφια

Μεγάλος ήταν ο αριθμός όλων όσοι 
έσπευσαν να υπογράψουν το Βιβλίο Συλ-
λυπητηρίων για το θάνατο του τέως Προ-
έδρου της Δημοκρατίας, Δημήτρη Χριστό-
φια, στην Ύπατη Αρμοστεία της Κύπρου 
στο Λονδίνο. Εκτός από τις χιλιάδες πο-
λιτών που έσπευσαν να υπογράψουν 
τόσο στην Αρμοστεία, όσο και στο Βιβλίο 
που είχε ανοίξει στο Κυπριακό Κοινοτικό 
Κέντρο, πολλές ήταν και οι πολιτικές προ-
σωπικότητες της τοπικής κοινωνίας που 
έσπευσαν να υπογράψουν. Στις φωτο-
γραφίες, διακρίνονται ο Πρέσβης της Ελ-
λάδας Δημήτριος Τζιράς, ο Πρόεδρος της 
ΕΚΟ Χρήστος Καραολής, η Δήμαρχος του 
Barnet Cllr. Caroline Stock και ο Roberto 
Weeden-Sanz, Δημοτικός Σύμβουλος στο 
Brunswick Park (Barnet).  

Φώτο: Δώρος Παρτασίδης
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† MΝΗΜΟΣΥΝΟ† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τε λ ο ύ μ ε  τ η ν  π ρ ο σ ε χ ή  Κ υ ρ ι α κ ή  

07.07.2019, στην Εκκλησία Αγίου 

Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, 

London N8 0LY, το 18ον ετήσιο μνημό-

συνο της πολυαγαπημένης και αξέχα-

στής μας μας θυγατέρας και αδελφής 

Φωτούλλας Μιχαηλίδη 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη 

μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

• Μετά τη θεία λειτουργία θα τελεστεί 

επιμνημόσυνος δέηση στο κοιμητήριο 

του New Southgate. 

Φωτούλλα Μιχαηλίδη
(Λονδίνο)

Γονείς: Αλέκος και Ανδρούλλα, 

αδέλφια: Βαρβάρα και Μιχάλης.

Φωτούλλα μου απότομα 
έφυγες μακριά μας 

πάντα θα σε έχουμε στο νου 
και στην καρδιά μας

Απεβίωσε την Κυριακή 23.06.2019, ο Κώστας Κυριάκου σε ηλικία 95 ετών. 

Αφήνει 3 παιδιά, 6 εγγόνια και 5 δισέγγονα.  

Η κηδεία του θα γίνει την Τετάρτη 10.07.2019 και ώρα 12 30 μμ από την Εκκλησία 

του Τιμίου Σταυρού και Αρχαγγέλου Μιχαήλ, Golders Green Road, London NW11 

8HL και η ταφή στο κοιμητήριο του Hendon, Holders Hill Road, London NW7 1NB. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για το British Heart Foundation.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Κώστας Κυριάκου 
(από την Τύμπου)

Costas was much loved and respected 

by his family and all who knew him. 
Our father will be deeply missed. 

† MΝΗΜΟΣΥΝΟ

Η οικογένειά του.

Τε λ ο ύ μ ε  τ η ν  π ρ ο σ ε χ ή  Κ υ ρ ι α κ ή  

07.07.2019 στην Εκκλησία Αγίου 

Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman 

Road, London N8 0LY, το 1ον ετήσιο 

μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και 

αξέχαστού μας συζύγου, πατέρα και 

παππού 

Χρυσόστομου Παπαπαύλου 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν 

τη μνήμη του όπως παρευρεθούν.

Χρυσόστομος Παπαπαύλου 
(Λάπηθο, Κερύνεια)

Kώστας Βαζάνιας Kostas Vazanias

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ † DEATΗ ANNOUNCEMENT

It is with great sadness that we announce 

the passing of our beloved husband, 

father, brother and uncle on Tuesday, 

18.06.2019, aged 62. 

He leaves his wife Lisa, 4 sons: Andreas, 

Harry, Michael, Christopher, his brother 

Michael, nieces, nephews, relatives and 

friends. 

The funeral will take place on Thursday 

11 July 2019 at 12.00 noon at the Greek 

Orthodox Church of the Twelve Apostles,  

Kentish Lane, Brookmans Park, Hatfield, 

Herts, AL9 6NG and the burial at Hendon 

cemetery, Holders Hill Road, London NW7 

1NB. 

The wake will take place at Allianz Park, 

Greenlands Lane, Hendon, London NW4 

1RL. 

Donations or flowers are welcome.

Με βαθιά θλίψη αγγέλλουμε ότι απεβίωσε 

την Τρίτη 18.06.2019, ο αγαπημένος μας 

σύζυγος, πατέρας, αδελφός και θείος 

Κώστας Βαζάνιας σε ηλικία 62 ετών. 

Αφήνει τη σύζυγό του Λίζα, 4 υιούς: Αντρέα, 

Χάρη, Μιχάλη και Χριστόφορο, τον αδελφό 

του Μιχάλη, αδελφότεκνα, συγγενείς και 

φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Πέμπτη 11.07.2019 

και ώρα 12.00 το μεσημέρι από την 

Εκκλησία των Δώδεκα Αποστόλων, Kentish 

Lane, Brookmans Park, Hatfield, Herts, AL9 

6NG και η ταφή στο κοιμητήριο του Hendon, 

Holders Hill Road, London NW7 1NB. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο Allianz Park, 

Greenlands Lane, Hendon, London NW4 

1RL. 

Λουλούδια ή εισφορές είναι ευπρόσδεκτα.

(from London)(από το Λονδίνο - καταγωγή γονέων Αθηαίνου)
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† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

 Kύπρος Πέτρου
(Αγία Μαρίνα Πόλεως Χρυσοχούς)

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 07.07.2019, στην Εκκλησία της Παναγίας, Trinity Road, 

Wood Green, London N22 8LB, το 1ον ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου 

και αξέχαστού μας συζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού 

Κύπρου Πέτρου 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του  όπως παρευρεθούν. 

Η σύζυγος Νίνα, παιδιά: Άντρη και Πέτρος, εγγόνια: Nathan και Adam, 

αδελφή Αφροδίτη (βρίσκεται στην Κύπρο) και λοιποί συγγενείς.

Τε λ ο ύ μ ε  τ η ν  π ρ ο σ ε χ ή  Κ υ ρ ι α κ ή  

07.07.2019, στην Εκκλησία των Αγίων Πάντων, 

Camden Street και στην Εκκλησία του Αγίου 

Γεωργίου του Κοντού στη Λάρνακα, το 2ον 

ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και 

αξέχαστού μας  

Χρύσανθου (Chris) 

Χρυσάφη 
(από την Επτακώμη) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν 

τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Η σύζυγος Εύα, κόρες: Helen, Φλώρα και 

Παντελίτσα, εγγόνια: Αντώνης-σύζυγός του 

Άνθια, Εύα, Χρύσανθος, Μιχαέλα και 

Αντριάνα, δισέγγονα: Μαρία και Χριστιάνος, 

γαμπροί: Jon, Ηλίας και Αντρέας, αδελφός 

Αντρέας και λοιποί συγγενείς.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 07.07.2019, στην Εκκλησία του Αγίου 

Δημητρίου, Τown Road/Logan Road, London N9 0LP, το 18ον ετήσιο 

μνημόσυνο της πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας συζύγου, μητέρας, 

θυγατέρας και αδελφής 

Αντριανής Κατσιμίγκου (Λονδίνο)  

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Ο σύζυγος Derik, θυγατέρες, γονείς και αδέλφια.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την Κυριακή 14.07.2019, στην Εκκλησία της Παναγίας, Trinity 

Road, Wood Green, London N22 8LB, το 6μηνο μνημόσυνο του 

πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας συζύγου, πατέρα και παππού 

Σπύρου Αναστασίου (Αργάκι Μόρφου) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Η οικογένειά του.

Thank you
A huge thank you to everyone for the generous funeral donations in memory of Nicola 

Maria Michael which came to a total of £2,350 for Weston Hospital and BRI oncology. 

A further £1,090 was raised for Cancer Research UK in Nicola’s memory by her sister-

in-law Jo and 6 year-old-niece Arianna who took part in RACE FOR LIFE BRISTOL. 

Επίσης 20 φίλες μάζεψαν £724 και δόθηκαν στο νοσοκομείο στο Leeds που τη 

φρόντιζαν. 

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι παρευρέθηκαν στην κηδεία, έκαναν εισφορές 

(ανήλθαν στο πόσό των £4,164, κατέθεσαν στεφάνια, απέστειλαν συλλυπητήρια 

μηνύμνατα ή συμπαραστάθηκαν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο στο βαρύ μας πένθος. 

Η οικογένειά της 

Η Μυρούλλα Χατζημιχαήλ εισφέρει στην «Παροικιακή»το ποσό των £50 εις μνήμη της 

εγγονής της.
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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.  

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Απεβίωσε τη Δευτέρα 24.06.2019, 

ο Χριστόδουλος Χαραλάμπους 

σε ηλικία 92 ετών. 

Αφήνει τη σύζυγό του Φρόσα. 

Η κηδεία του θα γίνει το Σάββατο 06.07.019 

και ώρα 10.30πμ 

από την Εκκλησία του Τιμίου Σταυρού 

και Αρχαγγέλου Μιχαήλ, Golders Green Road, 

London NW11 8HL 

και η ταφή στο κοιμητήριο του Hendon, 

Holders Hill Road, London NW7 1NB. 

Χριστόδουλος Χαραλάμπους 
(από Πέτρα Μόρφου)

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 

07.07.2019, στην Εκκλησία του Αγίου 

Δημητρίου, Τown Road/Logan Road, 

London N9 0LP, το 10ον ετήσιο μνημό-

συνο του πολυαγαπημένου και αξέχα-

στού μας 

Σωκράτη Χαμπή 

(Επτακώμη) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν 

τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Η σύζυγος Μαρίτσα 

και λοιποί συγγενείς.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
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Γιώργος (Κόκος) Σταύρου George (Kokos) Stavrou

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ † DEATΗ ANNOUNCEMENT

Passed away on Thursday 27.06.2019, at 

Royal Free Hospital at the age of 82. 

He leaves his wife Mary, granddaughter 

Georgina-husband Lawrence, grandson 

Christopher-girlfriend Mari, son-in-law Harry-

partner Gina, relatives and friends. 

The funeral will take place on Wednesday 

10.07.2019, at 12.30pm at the Greek 

Orthodox Church of St. John the Baptist, 

Wightman Road, London N8 0LY and the 

burial at Edmonton cemetery, Church 

Street, London N9 9HP. 

Instead of flowers there will be donations 

for Leukaemia Society. 

The wake will take place at Babinondas 

Restaurant, 598 Green Lanes, London 

N13 5RY. 

Tel: 020 8807 9053

Απεβίωσε την Πέμπτη 27.06.2019, στο 

νοσοκομείο Royal Free, o Γιώργος 

(Κόκος) Σταύρου σε ηλικία 82 ετών. 

Αφήνει τη σύζυγό του Μαίρη, την εγγονή 

του Georgina-σύζυγό της Lawrence, τον 

εγγονό του Christopher-girlfriend Mari, τον 

γαμπρό του Χάρη-σύντροφό του Gina, 

συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Τετάρτη 

10.07.2019 και ώρα 12.30μμ από την 

Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, 

Wightman Road, London N8 0LY και η 

ταφή στο κοιμητήριο του Edmonton, 

Church Street, London N9 9HP. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται 

εισφορές για τον Σύνδεσμο Λευχαιμίας. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο Babinondas 

Restaurant, 598 Green Lanes, London 

N13 5RY. 

Τηλ. οικείων:  020 8807 9053

(from Alambra)(από την Αλάμπρα)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Χριστόφορος Χριστοφή (Πάμπου) 
(από την Άχνα)  

Απεβίωσε την Τετάρτη 26.06.2019, ο Χριστόφορος Χριστοφή 

(Πάμπου) σε ηλικία 71 ετών. 

Αφήνει τη σύζυγό του Πιστούλλα από τα Λιμνιά, 3 παιδιά: Κυριάκο, 

Κώστα και Γιώτα, 2 νύφες: Τούλα και Έλενα, τον γαμπρό του 

Κυριάκο, 6 εγγόνια, τη μητέρα του Ευδοκία, τον αδελφό του Στάθη, 

την αδελφή του Μαίρη, συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Παρασκευή 12.07.2019 και ώρα 12.30μμ 

από την Εκκλησία της Παναγίας, Trinity Road, Wood Green, 

London N22 8LB και η ταφή στο κοιμητήριο του Edmonton, Church 

Street, London N9 9HP η ώρα 2.30μμ. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για τα 

νοσοκομεία Royal Brompton και Royal Free.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Christopher Christofi (Pambou) 
(from Achna)  

Passed away on Wednesday 26.06.2019 at the age of 71. 

He leaves his wife Bistoulla, 3 children: Gary, Costas and Yioda, 

2 daughters-in-law: Toula and Elena, son-in-law Kyri, 6 grand- 

children, his mother Evdokia, brother Stathis, sister Mary, relatives 

and friends. 

The funeral will take place on Friday 12.07.2019 at 12.30pm at the 

Greek Orthodox Church of St. Mary, Trinity Road, Wood Green, 

London N22 8LB and the burial at Edmonton Cemetery,  Church 

Street, London N9 9HP at 2.30pm. 

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

Royal Brompton and Royal Free Hospitals.

Συλλυπητήρια  

Εκφράζουμε και δημόσια τα θερμά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια προς την συν Έλση 

Χριστόφια και όλη την οικογένεια, για το θάνατο του αγαπητού μας Δημήτρη που χάσαμε 

πρόσφατα. Θα παραμείνει στις καρδιές μας, ως ένας αγωνιστής που αφιέρωσε τη ζωή του 

για τη βελτίωση της ζωής των  ανθρώπων ως ένας αξέχαστος αγωνιστής, φίλος και σύντροφος 

που πρόσφερε τόσα πολλά στον Κυπριακό λαό και το διεθνές προοδευτικό κίνημα.  

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει.  

Αιωνία του η μνήμη  

Χριστόδουλος και Νίνα Στυλιανού. 

Τε λ ο ύ μ ε  τ η ν  π ρ ο σ ε χ ή  Κ υ ρ ι α κ ή  

07.07.2019, στην Εκκλησία της Αγίας 

Αικατερίνης, Friern Barnet Lane, 

London N20 0NL, το 1oν ετήσιο μνημό-

συνο της πολυαγαπημένης μας 

μητέρας και γιαγιάς 

Πολυξένης Νεοφύτου 
(Κρίτου Τέρρα, Πάφος) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν 

τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Παιδιά: Αντρούλλα-σύζυγος Λάκης, 

Δήμητρα, Philip-σύζυγος Κίκα, 

εγγόνια, δισέγγονα 

και λοιποί συγγενείς.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 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



31      | Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019

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

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Παναγιώτης Σιάηλος (Παρασκευά) 
(από την Καλοψίδα)  

Με βαθιά θλίψη αγγέλλουμε ότι απεβίωσε το Σάββατο 

29.06.2019, ο Παναγιώτης Σιάηλος (Παρασκευά) σε ηλικία 

74 ετών. 

Η κηδεία του θα γίνει την Τρίτη 09.07.2019 και ώρα 1.00μμ 

από την Εκκλησία της Παναγίας, Trinity Road, Wood Green, 

London N22 8LB και η ταφή στο κοιμητήριο του Edmonton, 

Church Street, London N9 9HP. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για το 

Macmillan Cancer Support, όπως ήταν η επιθυμία του. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο κοιμητήριο. 

Τηλ. οικείων: 07949 168 888 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Panayiotis Shaelos (Paraskeva) 
(from Kalopsida)  

It is with great sadness to announce that Panayiotis Shaelos 

passed away on Saturday 29.06.2019 at the age of 74. 

The funeral will take place on Tuesday 09.07.2019 at 1.00pm 

at the Greek Orthodox Church of St. Mary, Trinity Road, 

Wood Green, London N22 8LB and the burial at Edmonton 

Cemetery, Church Street, London N9 9HP. 

At his, request for anyone who would like to make a donation, 

a box for the Macmillan Cancer Support will be at the 

Church Service. 

Tel:  07949 168 888

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Απεβίωσε τo Σάββατο 22.06.2019, 

ο Γεώργιος Μιχαήλ (Βενιζέλου) σε 

ηλικία 72 ετών. 

Αφήνει τη σύζυγό του Γεσθημανή, 

2 κόρες: Πολυξένη και Κρίστη, τον 

υιό του Μιχάλη, 6 εγγόνια, 

συγγενείς και φίλους. 

Η σορός του εκλιπόντος θα 

μεταφερθεί στην Κύπρο για κηδεία 

και ταφή στο Πέρα Χωρίο Νήσου.

Γεώργιος Μιχαήλ 

(Βενιζέλου) 

(από το Πέρα Χωρίο Νήσου)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Απεβίωσε την Τετάρτη 19.06.2019, η Άννα-

Μαρία Γεωργίου σε ηλικία 44 ετών. Η Άννα 

είχε θαλασαιμία. 

Αφήνει τους απαρηγόρητους γονείς της 

Κούλλα και Τάκη Γεωργίου, τον αδελφό της 

Στέλιο και την αδελφή της Έλενα, 2 

αδελφότεκνα: Αντρέα και Σοφία, συγγενείς 

και φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει την Τετάρτη 

10.07.2019 και ώρα 12.00 το μεσημέρι 

από την Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, 

Τown Road/Logan Road, London N9 0LP 

και η ταφή στο Barkingside Gardens of 

Rest, 87 Greenleafe Drive, Longwood 

Gardens ΙG6 1LH. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται 

εισφορές για την Εκκλησία του Αγίου 

Δημητρίου. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στην οικία της 

εκλιπούσας. 

Τηλ. οικείων: 07960 180 671

Άννα-Μαρία Γεωργίου
(από το Λονδίνο)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Μη ανακύψαντες ακόμη από το βαρύ πλήγμα του 

θανάτου του πολυαγαπημένου και αξέχαστoύ μας υιού 

Chris Κωστάκη Φάσση 
(Λονδίνο) 

θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι παρευ -

ρέθηκαν στην κηδεία, έκαναν εισφορές για το 

Haematology Cancer Care, UCLH Charity (£2,180.25), 

κατέθεσαν στεφάνια, απέστειλαν συλλυπητήρια 

μηνύματα ή συμμετείχαν με οποιον δήποτε άλλον 

τρόπο στο βαρύ μας πένθος. 

Οι γονείς Χάμπος και Λούλλα 

και λοιποί συγγενείς.

NOTE OF THANKS 

Not having yet recovered from the grief of the death 

of our beloved and unforgettable son 

Chris Costakis Fassis 

we would like to thank all those who attended the 

funeral service, made donations for the Haematology 

Cancer Care, UCLH Charity (£2,180.25), sent all the 

lovely flowers, their condolences or participated in any 

other way to our deep grief. 

 

Parents: Hambos & Loula Fassis 

and other relatives

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 07.07.2019, 

στην Εκκλησία της Παναγίας, Trinity Road, 

Wood Green, London N22 8LB, το 

40ήμερο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου 

και αξέχαστού μας συζύγου, πατέρα και 

παππού 

Θεόδωρου Κωνσταντίνου 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν 

τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Η σύζυγος Κατίνα, παιδιά, 

γαμπρός, εγγόνια, αδέλφια 

και λοιποί συγγενείς. 
 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους 

όσοι παρευρέθηκαν στην κηδεία, 

έκαναν εισφορές για το Alzheimer’s 

Research (£1,150), κατέθεσαν στεφάνια, 

απέστειλαν συλλυπητήρια μηνύματα 

ή συμμετείχαν με οποιονδήποτε άλλον 

τρόπο στο βαρύ μας πένθος.

Θεόδωρος Κωνσταντίνου
(από τον Άγιο Αθανάσιο)
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