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Οι ευρωεκλογές είναι ήδη κοντά 
και οι Αρχές της Κύπρου και της 
Ελλάδας προβαίνουν σε ειδικές 
ρυθμίσεις για τους ψηφοφόρους 
της ομογένειας... 

 

Σελ 2 & 8

Πλησιάζει η ώρα
Η Μητροπολιτική Αστυνομία επι-
βεβαίωσε ότι ένα από τα δύο πτώ-
ματα γυναικών που εντοπίστηκαν 
προ εβδομάδας σε καταψύκτη δια-
μερίσματος στο ανατολικό Λονδίνο 
είναι η 38χρονη Μίριτσαν... 

Σελ 2

Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι
Με τη φράση: «Τώρα ήρθε η ώρα 
οι θυσίες του ελληνικού λαού να 
αρχίσουν να δικαιώνονται» ο Αλέ-
ξης Τσίπρας εξήγγειλε πακέτο πα-
ροχών προς το λαό με άμεση ισχύ 
σε ορισμένα από αυτά... 

Σελ 7

«Δικαίωση των πολιτών»

Άκαρπες οι έρευνες και 
νέα στοιχεία που σοκάρουν

σελ 6
Τελεσίγραφο στη Μέι να παραιτηθεί

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΗΒ (σελ 2)

Αγωνία και κινητοποίηση για ΑΟΖ

σελ 3

ΚΟΡΥΦΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΩΣ  (σελ 4 & 5)

«ΚΑΥΤΑ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥΣ ΘΕΤΕΙ ΤΟ ΑΚΕΛ, ΕΝΩ Η ΜΟΣΧΑ ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΔΙΑΛΟΓΟΥ (σελ 5)
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Την άμεση και αποφασιστική αντίδραση της 
ομογένειας του Ηνωμένου Βασιλείου προκά-
λεσε η νέα, απαράδεκτη τουρκική ενέργεια με 
την εισβολή του γεωτρύπανου «Πορθητής» 
στην κυπριακή ΑΟΖ, λίγα μόλις ναυτικά μίλια 
στα ανοικτά της χερσονήσου του Ακάμα στην 
Πάφο, όπου η Άγκυρα εξήγγειλε ότι θα διε-
νεργήσει ερευνητική γεώτρηση. 

Η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία, με ανα-
κοίνωσή της καταδικάζει την επιθετική ενέργεια 
της Τουρκίας και γνωστοποιεί ότι έχει ήδη ανα-
λάβει δράση για αντίσταση στη νέα αυτή ενέρ-
γεια, που έχει ως προφανή στόχο τη δημιουρ-
γία τετελεσμένων, παρόμοιων με αυτών της 
τουρκικής εισβολής του 1974. Στην ανακοί-
νωση αναφέρεται ότι «Η παράνομη εισβολή 
της Τουρκίας στην Αποκλειστική Οικονομική 
Ζώνη της Κύπρου είναι εντελώς απαράδεκτη» 
και καλεί την Άγκυρα «να αποσύρει αμέσως 
το γεωτρύπανο από την ΑΟΖ της Κύπρου, να 
σεβαστεί το Διεθνές Δίκαιο και την κυριαρχία 
της Κυπριακής Δημοκρατίας». 

Σημειώνει εμφαντικά ότι η Άγκυρα με τις 
πράξεις της, «καταδεικνύει και πάλι στη διεθνή 

κοινότητα ότι δεν μπορεί να την εμπιστευτεί ή 
να έχει μελλοντικό ρόλο σε μια επανενωμένη 
Κύπρο» και τονίζει ότι «τέτοιες ενέργειες δεν 

προωθούν το κλίμα εμπιστοσύνης και αμοι-
βαίου σεβασμού που απαιτείται για την επα-
νέναρξη των διαπραγματεύσεων». 

Στην ανακοίνωσή της, η ΕΚΟ αναφέρει ότι 
έχουν γίνει ήδη επαφές με τη βρετανική κυ-
βέρνηση, αλλά και την αντιπολίτευση. «Έχουμε 
ήδη μιλήσει με την κυβέρνηση και την αντιπο-
λίτευση του Ηνωμένου Βασιλείου από τις 
οποίες ζητήσαμε να λάβουν σαφή θέση κατά 
της παράνομης εισβολής της Τουρκίας και να 

υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Κυπριακής 
Δημοκρατίας για διεθνή δράση. Επιπλέον, η 
παράνομη εισβολή της Τουρκίας στην ΑΟΖ 
της Κύπρου ενίσχυει τη θέση που υποστηρί-
ζουμε εδώ και καιρό σε όλα τα αρμόδια σώ-
ματα της βρετανικής κυβέρνησης, της αντιπο-
λίτευσης και των βουλευτών, ότι η Κύπρος δεν 
πρέπει να έχει ξένους εγγυητές ή πρόνοιες 
που να δίδουν επεμβατικά δικαιώματα σε ξένες 
χώρες, μετά την επανένωση του νησιού». 

Εν τω μεταξύ σε ανάρτησή του στο Twitter 
ο εκπρόσωπος Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων του Εθνικού Κόμματος Σκωτίας 
(SNP) Στίβεν Γκέθινς σημειώνει: «Έχω γράψει 
προς τον (Υπ. Εξωτερικών) Τζέρεμι Χαντ για 
τις επιχειρήσεις γεώτρησης της Τουρκίας εντός 
της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κύ-
πρου. Πρόκειται για παραβίαση της κυπριακής 
κυριαρχίας σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ και 
το διεθνές δίκαιο». Πληροφορίες της «Π» ανα-
φέρουν πάντως ότι τα τελευταία 24ωρα βρί-
σκεται σε εξέλιξη οργιώδες παρασκήνιο στις 
τάξεις της βρετανικής διπλωματίας, που εξέ-
φρασε ήδη προβληματισμό για τις εξελίξεις.

Άμεση αντίδραση της ΕΚΟ για 
την εισβολή της Τουρκίας στην ΑΟΖ

ΕΝΤΟΝΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

«Η Τουρκία πρέπει να αποσύ-
ρει άμεσα το γεωτρύπανο από την 
ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας» διαμηνύει με τον πλέον ξε-
κάθαρο τρόπο, ο βουλευτής Fa-
bian Hamilton MP, ο οποίος 
καταδίκασε εκ μέρους του Εργα-
τικού Κόμματος, τις παράνομες 
και επιθετικές, όπως τις χαρακτη-
ρίζει, ενέργειες της Άγκυρας στα 
ανοικτά της Πάφου. 

Με γραπτή δήλωσή του και 
ύστερα από επαφές που είχε με 
τον πρόεδρο της Εθνικής Κυπρια-
κής Ομοσπονδίας, Χρήστο Καρα-
ολή, ο κ. Hamilton που είναι σκιώ-
δης υπουργός για την Ειρήνη, 
υπογραμμίζει ότι «οι εξαγγελθεί-
σες προθέσεις της Τουρκίας για 
τη διεξαγωγή ερευνητικών γεω-
τρήσεων και σεισμογραφικών 
ερευνών στην Aποκλειστική 
Oικονομική Zώνη της Κύπρου, εί-
ναι εντελώς απαράδεκτες. Η απο-
στολή γεωτρύπανου στην ΑΟΖ 
της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι 
μια ανεύθυνη πράξη επιθετικότη-
τας, που δεν μπορεί να δικαιολο-
γηθεί. Η Τουρκία πρέπει να επι-
δείξει σεβασμό στα κυριαρχικά 
δικαιώματα της Κυπριακής Δημο-
κρατίας και στις σχετικές διατάξεις 
του Διεθνούς Δικαίου και να απο-

σύρει άμεσα το γεωτρύπανο», 
αναφέρει χαρακτηριστικά. 

Την ίδια ώρα, υπενθυμίζει και 
κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερη σημα-
σία στο διπλωματικό αγώνα που 
διεξάγει αυτές τις ώρες η Κύπρος. 
Συγκεκριμένα δηλώνει ότι ως Ερ-
γατικό Κόμμα «χαιρετίζουμε την 
ίδρυση του Κρατικού Ταμείου 
Υδρογονανθράκων έτσι ώστε το 
όφελος από οποιαδήποτε εκμε-
τάλλευση στην ΑΟΖ να μοιραστεί 
σε όλους τους Κύπριους». 

Και καταλήγει με μια παρό-
τρυνση. «Το Εργατικό Κόμμα ζητά 
να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύ-
σεις, έτσι ώστε να μπορέσει να 
επανενωθεί το νησί».

Αυστηρό μήνυμα προς την 
Άγκυρα από τον Hamilton

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥΣ

Η Μητροπολιτική Αστυνομία 
επιβεβαίωσε ότι ένα από τα δύο 
πτώματα γυναικών που εντοπί-
στηκαν προ εβδομάδας σε κατα-
ψύκτη διαμερίσματος στο ανατο-
λικό Λονδίνο είναι η 38χρονη 
Μίριτσαν Μουσταφά, τουρκοκυ-
πριακής καταγωγής. 

 Η μητέρα τριών παιδιών αγνο-
είτο από πέρυσι το Μάιο. 

Οι δύο σοροί εντοπίστηκαν σε 
διαμέρισμα στο Κάνινγκ Τάουν το 
οποίο χρησιμοποιείτο για διακί-
νηση ναρκωτικών. 

Ενώ οι έρευνες συνεχίζονται, η 
Αστυνομία κάλεσε όποιον γνωρί-
ζει κάτι για τις συνθήκες θανάτου 
των δύο γυναικών που εντοπίστη-
καν σε καταψύκτη να επικοινωνή-
σει με τις Αρχές. 

Ένας 34χρονος που συνελή-
φθη με την κατηγορία παρεμπό-
δισης ταφής εμφανίστηκε ενώπιον 
δικαστηρίου και κρίθηκε προφυ-
λακιστέος. Ένας 50χρονος που 
συνελήφθη ως ύποπτος για δο-
λοφονία έχει αφεθεί ελεύθερος 
αλλά υπό περιοριστικούς όρους. 

Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι
ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑ ΑΝΗΚΕΙ ΤΟ ΠΤΩΜΑ

Η Άγκυρα πρέπει 
να τιμωρηθεί για την ΑΟΖ

LOBBY FOR CYPRUS 

Διευθετήσεις για ελλαδίτες 
ψηφοφόρους στο ΗΒ

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

Ισοδύναμη μίας νέας εισβολής 
χαρακτηρίζει την τουρκική δρα-
στηριότητα στην Αποκλειστική Οι-
κονομική Ζώνη της Κύπρου, η πα-
ροικιακή οργάνωση στη Βρετανία 
Lobby for Cyprus. 

Σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος 
της οργάνωσης Βαγγέλης Χρί-
στου κάνει λόγο για κατάφωρη 
ασέβεια έναντι του διεθνούς δι-
καίου και για παντελή έλλειψη νο-
μικής ή ηθικής αξίωσης από την 
πλευρά της Τουρκίας. 

Προσθέτει ότι με την εισβολή 
τουρκικών σκαφών στην κυ-
πριακή ΑΟΖ καταπατείται ο νόμος 
και συντελείται κλοπή, λεηλασία 
και πλιάτσικο. 

Η οργάνωση επισημαίνει ότι 
τουρκικές γεωτρήσεις στην πε-
ριοχή θα συνιστούσαν έγκλημα 
πολέμου και παραβίαση διεθνών 
συμβάσεων και νόμων, όπως της 
Σύμβασης για το Δίκαιο της Θά-
λασσας των Ηνωμένων Εθνών 
του 1982, την οποία δεν έχει υπο-
γράψει η Άγκυρα. 

«Δεν αποτελεί έκπληξη ότι η 
Τουρκία δεν έχει υπογράψει ή δεν 
είναι μέλος πολλών διεθνών συν-
θηκών, συμπεριλαμβανομένων 

της Διεθνούς Σύμβασης για το Δί-
καιο της Θάλασσας των Ηνωμέ-
νων Εθνών του 1982 και της Πρά-
ξης της Ρώμης για το Διεθνές 
Ποινικό Δικαστήριο του 1988», ση-
μειώνει.  

Άλλωστε, όπως αναφέρει, δια-
δοχικές τουρκικές κυβερνήσεις κα-
ταφεύγουν σε ενέργειες εκτός νό-
μου και κανόνων πολιτισμένης 
συμπεριφοράς, ιδίως σε σχέση με 
την Κύπρο. «Η τουρκική κυβέρ-
νηση συνεχίζει να συμπεριφέρεται 
ως περιφερειακός νταής και σαν 
να είναι αποικιοκρατική δύναμη 
που μπορεί να κλέβει γη, περιου-
σίες και πόρους άλλων χωρών», 
σημειώνει ο εκπρόσωπος του 
Lobby for Cyprus. 

Η παροικιακή οργάνωση χαιρε-
τίζει την υποστηρικτική για την Κύ-
προ δήλωση της ΕΕ δια στόματος 
Φεντερίκα Μογκερίνι, τη δήλωση 
στο ΚΥΠΕ εκπροσώπου της βρε-
τανικής Υπάτης Αρμοστείας και 
των ΗΠΑ. 

Ο κ. Χρίστου σχολιάζει όμως ότι 
«τα λόγια δεν είναι αρκετά», κα-
λώντας σε «συμπαγή δράση» 
άμεσα ώστε να υπάρξουν κυρώ-
σεις κατά της Τουρκίας.

Δύο εκλογικά κέντρα για τις ευ-
ρωεκλογές θα λειτουργήσουν 
στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο 
Λονδίνο, σύμφωνα με σχετική 
ανακοίνωση. 

Επίσης, εντός των ημερών θα 
γίνει και η κλήρωση για την ανά-
δειξη της εφορευτικής επιτροπής. 

Ακολουθεί αυτούσια η ανακοί-
νωση της ελληνικής Πρεσβείας. 

«Σχετικά με τη διενέργεια εκλο-
γών για την ανάδειξη των μελών 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
που αναλογούν στην Ελλάδα, σας 
γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

1) Η ψηφοφορία για τους Έλ-
ληνες εκλογείς που είναι εγγε-
γραμμένοι στον ειδικό κατάλογο, 
ο οποίος βρίσκεται ήδη στη διά-
θεση των εκλογέων στο Προξε-
νικό Γραφείο της Πρεσβείας, θα 
γίνει στις 25 Μαΐου 2019, ημέρα 
Σάββατο, από ώρα 07:00 έως 

ώρα 19:00 τοπική, σε δύο εκλο-
γικά τμήματα που θα λειτουργή-
σουν στους χώρους της Πρε-
σβείας (1Α Holland Park, London 
W11 3TP). Οι εκλογείς θα πρέπει 
να προσέρχονται με το διαβατήριο 
ή την ταυτότητά τους. 

2) Στις 13 Μαΐου 2019, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ., θα 
διεξαχθεί στην Πρεσβεία Λονδί-
νου, σύμφωνα με την Κοινή 
Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΣ και 
ΥΠΕΞ (Α.Π.30296/19.04.2019), 
δημόσια κλήρωση για το διορισμό 
των μελών της εφορευτικής επι-
τροπής και των αναπληρωτών 
τους, τα οποία θα προέρχονται 
από τους εγγεγραμμένους στον 
εκλογικό κατάλογο Έλληνες εκλο-
γείς». 

 
Nancy Andriopoulou 

Press Officer 
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Ζήτησαν από τη Μέι ημερομηνία παραίτησης
ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ «1922» ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΕΪ ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΡΙΒΗΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟ

Το Ηνωμένο Βασίλειο θα συμμετάσχει οριστικά 
στις ευρωεκλογές στις 23 Μαΐου, δήλωσε ο ντε φά-
κτο αναπληρωτής πρωθυπουργός Ντέιβιντ Λίντιν-
γκτον. Όπως είπε, ακόμα και αν επιτευχθεί συμφω-
νία για τη μορφή του Brexit στις συνεχιζόμενες 
συνομιλίες μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, 
δεν θα υπάρχει αρκετός χρόνος για την επικύρωσή 
της από τη Βουλή των Κοινοτήτων. «Ελπίζαμε ότι 
θα ήμασταν ικανοί να εξέλθουμε από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση νωρίτερα και να είχαμε ολοκληρώσει εγκαί-
ρως τη συνθήκη αποχώρησης, προκειμένου να μην 
μετέχουμε στις εκλογές» τόνισε ο Ντέιβιντ Λίντιν-
γκτον. «Δεδομένου του λίγου χρόνου που έχουμε, 
δυστυχώς δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση αυτή της 
διαδικασίας (σ.σ. συμφωνία για το Brexit) πριν τη 
νόμιμη ημερομηνία των εκλογών για το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο» έσπευσε να προσθέσει, σε τηλεοπτικό 
του μήνυμα. 

Η πρωθυπουργός αποδέχθηκε τη συμμετοχή της 
χώρας στις ευρωεκλογές στο πλαίσιο της νέας πα-
ράτασης του Brexit έως τις 31 Οκτωβρίου, που συμ-
φώνησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Το ΗΒ συμμετέχει τελικά 
στις ευρωεκλογές

Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

Την επική νίκη της Λίβερπουλ επί της Μπαρτσε-
λόνα εγκωμίασαν όλες οι εφημερίδες της Τετάρτης. 

«Το θαύμα στο Άνφιλντ» - ο πρωτοσέλιδος πη-
χυαίος τίτλος στη Daily Mail (08/05) και στη Daily 
Mirror. 

Η Daily Telegraph και ο Guardian χαρακτήρισαν 
την πρόκριση - «θαύμα» ως μεγάλη ανατροπή στην 
ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου που άφησε 
άφωνη την ποδοσφαιρική υφήλιο. «Πρόκειται για 
ένα απίστευτο γεγονός» γράφει η Sun.  

Στο ίδιο μήκος κύματος και το Sky 
Sports: «Η Λίβερπουλ νίκησε τη Μπαρ-
τσελόνα με 4-0 για να προκριθεί στον τε-
λικό. Απίστευτη πρόκριση!»  

It’s a boy!  
Η Βρετανία κινήθηκε αυτή την εβδο-

μάδα και στον αστερισμό του βασιλικού 
μωρού, καθώς η Μέγκαν Μαρκλ γέννησε 
τα ξημερώματα της Τρίτης ένα υγιέστατο 
αγοράκι. 

Η Daily Mail μπορεί να υπερηφανεύε-
ται ότι αφιέρωσε «23 σελίδες ασυναγώ-
νιστων εικόνων και πληροφοριών» για το 
γεγονός. Πηχυαίος τίτλος στην πρώτη σε-
λίδα ήταν η πρώτη αντίδραση του πατέρα 
και δούκα του Σάσσεξ: «Αυτό το μικρό 

πράγμα σε κάνει απολύτως να πεθαίνεις!» 
Ο πρωτοσέλιδος τίτλος στην Daily Mirror: «Είναι 

αγόρι!». Αφιέρωσε 11 σελίδες στο χαρμόσυνο γεγο-
νός, ενώ αναμνηστικά συμπληρώματα είχαν οι εφη-
μερίδες Daily Telegraph και η Sun. 

H Daily Star, 
αντίθετα, ήταν η 
μόνη εφημερίδα 
που δεν δημοσί-
ευσε στην πρώτη 

της σελίδα τη φωτογραφία του πρίγκιπα Χάρι. Ο τί-
τλος του σχετικού δημοσιεύματος «Αμερικανίδα ηθο-
ποιός απέκτησε μωρό». Σημειώνουμε ότι η Daily 
Star υποστηρίζει το ΚΚ Βρετανίας. 

Πολλές είναι επίσης οι εικασίες στον Τύπο για τους 
ανάδοχους του νεογνού. 

Η Mail ισχυρίζεται ότι θα μπορούσε να 
είναι ο Τζορτζ Κλούνει, η Σερίνα Γουίλιαμς 
ή ο αστέρας της αμερικανικής τηλεόρασης 
Γκέιλ Κινγκ. 

Η Sun έχει να κάνει προτάσεις 
και σε όσους θέλουν να στοιχηματίσουν. Θεωρεί ότι 
μεγάλες πιθανότητες να γίνει ανάδοχος έχει η Κά-
θριν, η δούκισσα του Κέιμπριτζ (4-1). Ενώ γι' αυτούς 
που κυνηγούν τις εκπλήξεις, η εφημερίδα προτείνει 
να επιλέξουν την Πριγιάνκα Τσόπρα, σταρ του Μπό-
λιγουντ (25-1).  

Συνεχίστηκαν οι συνομιλίες Μέι - Κόρμπιν  
Η Daily Telegraph (06/05) μας ενημέρωσε ότι η 

Τερέζα Μέι διεξήγαγε μυστικές συνομιλίες με συνερ-
γάτες της και υπουργούς της κυβέρνησης σχετικά 
με το ενδεχόμενο να γίνει ένα άλλο δημοψήφισμα 
για τις σχέσεις της Βρετανίας με την ΕΕ. 

Ο Guardian σημειώνει ότι ο Τζέρεμι Κόρμπιν δεν 
θα μπορέσει να έχει τη στήριξη αρκετών από τους 
βουλευτές του για να περάσει μια συμφωνία Brexit 
από τη Βουλή των Κοινοτήτων εκτός αν υποσχεθεί 
ένα δεύτερο δημοψήφισμα. Πηγές του κόμματος 
ανέφεραν στην εφημερίδα ότι τα δύο τρίτα των βου-
λευτών του Εργατικού Κόμματος θα επέμεναν σε 
μια τέτοια δέσμευση. 

Επίσης, ευρεία ήταν η κάλυψη στον Τύπο της Κυ-
ριακής του μηνύματος της Τερέζα στον Τζέρεμι Κόρ-
μπιν ότι «ήρθε η ώρα να κάνουμε μια συμφωνία για 
τo Brexit». Η έκκλησή της πρωθυπουργού επικα-
λείται τώρα το... «εθνικό συμφέρον».

Το Brexit, το «θαύμα» με τη Liverpool και το βασιλικό μωρό

Περισσότερες από 1.200 θέσεις δημοτικών και 
περιφερειακών συμβούλων χάνει το κυβερνών Συ-
ντηρητικό Κόμμα μετά από τις τοπικές εκλογές της 
περασμένης βδομάδας. 

 Επιβεβαιώθηκε ουσιαστικά η δυσαρέσκεια των 
ψηφοφόρων με το κόμμα της Τερέζα Μέι λόγω της 
δυστοκίας στο Brexit. Όμως, και οι Εργατικοί της 
αντιπολίτευσης, έχουν χάσει περί τις 100 θέσεις στα 
τοπικά συμβούλια. 

Τόσο η κα Μέι όσο και ο κ. Κόρμπιν δήλωσαν ότι 
το μήνυμα που εισπράττουν από τα αποτελέσματα 
είναι πως πρέπει να υπάρξει πρόοδος προς την 
υλοποίηση του Brexit. 

Παρόλα αυτά, οι μεγάλοι κερδισμένοι των τοπικών 
εκλογών είναι οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες του Βινς 
Κέιμπλ, οι οποίοι έχουν ταχθεί ξεκάθαρα υπέρ της 
παραμονής στην ΕΕ μέσω δεύτερου δημοψηφίσμα-
τος. Το κόμμα κερδίζει πάνω από 650 δημοτικούς 
συμβούλους. 

Πάνω από 180 θέσεις κερδίζουν και οι Πράσινοι, 
επίσης πολέμιοι του Brexit. Κατά σχεδόν 500 αυξά-
νεται ο αριθμός των ανεξάρτητων συμβούλων. 

Σύμφωνα με ανάλυση του BBC, αν τα αποτελέ-
σματα επαναλαμβάνονταν σε βουλευτικές εκλογές, 
τότε Συντηρητικοί και Εργατικοί θα λάμβαναν από 
28% των ψήφων. 

Οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες θα συγκέντρωναν 
το 19% των ψήφων. 

Οι απώλειες για τα δύο μεγάλα κόμματα προεξο-
φλείται ότι θα είναι ακόμα μεγαλύτερες στις ευρωε-
κλογές, καθώς εκεί θα συμμετάσχουν για πρώτη 
φορά σε εκλογική διαδικασία τα νεοσύστατα κόμματα 

Κόμμα του Brexit του Νάιτζελ Φάρατζ και Change 
UK που υποστηρίζει την παραμονή στην ΕΕ.  

Υπό πίεση Μέι και Κόρμπιν  
Χωρίς πρόοδο συνεχίστηκαν την Τρίτη οι συνο-

μιλίες κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για την εύρεση 
μίας συμβιβαστικής λύσης σε σχέση με τη μορφή 

του Brexit. 
Ενώ η κυβέρνηση το βράδυ της Τρίτης έκανε λόγο 

για «εποικοδομητικές» συζητήσεις, στελέχη του Ερ-
γατικού Κόμματος δήλωσαν ότι η κυβέρνηση δεν 
προσέφερε κάτι καινούριο και χαρακτήρισαν τη συ-
νάντηση ως την πιο «έντονη» μέχρι στιγμής. 

Ο σκιώδης Υπουργός Οικονομικών Τζον ΜακΝτό-
νελ και ο σκιώδης Υπουργός Brexit σερ Κιρ Στάρμερ 

πίεσαν τους εκπροσώπους της κυβέρνησης να απο-

δεχθούν μία τελωνειακή ένωση με τους Ευρωπαί-

ους. Η κυβερνητική πλευρά αντέτεινε, σύμφωνα με 

τους Financial Times, ότι μία μελλοντική κυβέρνηση 

των Εργατικών θα μπορούσε να καθορίσει όποια 

σχέση με την ΕΕ θα επιθυμούσε. Οι δύο διαπρα-

γματευτικές ομάδες θα συναντούνταν ξανά χθες το 

απόγευμα. 

Υπενθυμίζεται ότι η νέα ημερομηνία του Brexit 

είναι η 31η Οκτωβρίου. Παρόλα αυτά, οι βουλευτές 

του Συντηρητικού Κόμματος θέλουν επίσπευση των 

εξελίξεων με κεντρικό στόχο την απομάκρυνση της 

Μέι από την ηγεσία του κόμματος και της χώρας. 

Την Τρίτη η κα Μέι δέχθηκε νέα επίσκεψη από τον 

επικεφαλής της Επιτροπής 1922 σερ Γκρέιαμ Μπρέι-

ντι, που εκπροσωπεί την κοινοβουλευτική ομάδα 

του κόμματος. Ο σερ Γκρέιαμ ζήτησε από την πρω-

θυπουργό να ορίσει σαφές χρονοδιάγραμμα για την 

αποχώρησή της.  Σύμφωνα με δημοσιεύματα, της 

δόθηκε διορία μέχρι χθες το απόγευμα να παρου-

σιάσει ημερομηνία  αποχώρησης της, ειδάλλως θα 

γίνει απόπειρα να αλλάξει το καταστατικό του κόμ-

ματος ώστε να επιτραπεί νέα διαδικασία μομφής σε 

βάρος της ηγέτιδος εντός εβδομάδων. 

Παράλληλα η πρωθυπουργός βρίσκεται αντιμέ-

τωπη με πιθανό ψήφισμα των περιφερειακών συν-

δέσμων του Συντηρητικού Κόμματος το οποίο θα 

την καλεί να παραιτηθεί, αν δεν ορίσει η ίδια ημερο-

μηνία αποχώρησης.
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Στη Σμύρνη και στο Χατάι 
(Αντιόχεια) της Τουρκία θα 
εγκατασταθούν οι δύο συστοι-
χίες των ρωσικών πυραύλων 
S400 σύμφωνα με τη φιλοκυ-
βερνητική εφημερίδα Γενί Σα-
φάκ, η οποία υποστηρίζει πως 
μόλις γίνει αυτό Αιγαίο και Με-
σόγειος θα είναι σαν ‘τουρκική 
λίμνη’. 

Σε πρωτοσέλιδό της με τίτλο 
“Ιδού ο λόγος του πανικού για 
τους S400”, η Γενί Σαφάκ υπο-
στηρίζει ότι αυτός είναι ο λόγος 
που ΗΠΑ και δυτικές χώρες 
βρίσκονται σε πανικό. Η εφη-
μερίδα αναφέρει ακόμη ότι ο 
έλεγχος του εναέριου χώρου 
της Μεσογείου από την Τουρ-
κία θα φέρει τα πάνω κάτω 
στον ενεργειακό πόλεμο, ενώ 
θα ναυαγήσουν και τα σχέδια 
της Αθήνας, η οποία έχει εγκα-
ταστήσει στρατηγεία ακόμη και 
στα νησιά του Αιγαίου που δεν 
έχουν στρατιωτικό καθεστώς. 
Η εφημερίδα αναφέρει ότι οι 
S400 μπορούν να αναγνωρί-
σουν εχθρικούς εναέριους 
στόχους από απόσταση 600 
χιλιομέτρων και να χτυπήσουν 
στα 400 χιλιόμετρα.

Βαθιά ανησυχία εκφράζει το 

Υπουργείο Εξωτερικών της 

Ρωσίας για την κλιμάκωση 

στην κυπριακή ΑΟΖ. «Το Ρω-

σικό Υπ. Εξωτερικών ανησυ-

χεί βαθύτατα για τις πληροφο-

ρίες σχετικά με την κλιμάκωση 

της κατάστασης στην Αν. Με-

σόγειο. Πιστεύουμε ακράδα-

ντα ότι κάθε οικονομική δρα-

στηριότητα θα πρέπει να 

ανταποκρίνεται στους κανόνες 

του διεθνούς δικαίου» αναφέ-

ρεται σε ανακοίνωση σχετικά 

με την τουρκική γεώτρηση 

στην ΑΟΖ της Κύπρου. 

«Απευθύνουμε έκκληση να 

μην αναλαμβάνονται δράσεις 

οι οποίες θα μπορούσαν να 

προκαλέσουν ένταση και να 

δημιουργήσουν επιπρόσθετα 

εμπόδια στην πορεία για τη δι-

ευθέτηση του κυπριακού προ-

βλήματος» καταλήγει η ανα-

κοίνωση.

Ανησυχία εκφράσει 
και η Μόσχα για τη 

γεώτρηση

Νιαζί Κιζίλγιουρεκ: Μου χρωστά μια απολογία ο Αβέρωφ
«ΕΧΕΙ ΣΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗ�ΦΙΑ ΠΟΥ ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΩΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ»

«Θα παλέψω για να ενσωματωθούν οι Τ/κ στους θεσμούς της 
Ε.Ε» ανέφερε σε δηλώσεις του στο κρατικό ραδιόφωνο ο υποψήφιος 
του ΑΚΕΛ Νιαζί Κιζίλγιουρεκ υπογραμμίζοντας πως ένας από τους 
στόχους τους είναι η καθιέρωση της τουρκικής γλώσσας στην Ε.Ε. 
Υπενθύμισε παράλληλα πως μία από τις επίσημες γλώσσες της 
Κυπριακής Δημοκρατίας είναι η τουρκική. 

Χαρακτηρίζοντας, τα ερωτήματα που θέτει στους Τ/κ ο ΔΗΣΥ και 
η ηγεσία του, ως απαράδεκτα, σημείωσε πως οι Τ/κ είναι εξίσου 
Κύπριοι και Ευρωπαίοι και ως τέτοιο μπαίνουν σε αυτή την διαδικα-
σία. Για το ζήτημα άρσης του εμπάργκο, ο κ. Κιζίλγιουρεκ διερωτή-
θηκε αν θα ξεκινήσουμε να βάζουμε όρους από τώρα σημειώνοντας 
ότι όλα είναι υπό συζήτηση και θα εξαρτηθεί με ποιο τρόπο θα τεθεί 
το εν λόγω ζήτημα. Σημείωσε πάντως πως ο ίδιος έχει ως στόχο να 
προστατεύσει τα δικαιώματα όλων των πολιτών και πως λογοδοτεί 
σε όλους τους Κύπριους και όχι μόνο σε μία κοινότητα. 

Κληθείς να σχολιάσει τα τετελεσμένα στην κυπριακή ΑΟΖ, ο κ. 

Κιζίλγιουρεκ ανέφερε πως δεν χρειάζεται μία κρίση όπως τη σημε-
ρινή για να πει πως η Τουρκία είναι απαράδεκτη προσθέτοντας 
πως κατά καιρούς το έχει τονίσει δημόσια και γραπτώς. 

Μιλώντας για τις συγκεντρώσεις στα κατεχόμενα και στις ελεύθερες 
περιοχές και στις αιχμές του ΔΗΣΥ ότι άλλα τάζει στους Τ/κ και άλλα 
εδώ, ανέφερε ότι όλα αυτά είναι εκ του πονηρού σημειώνοντας πως 
ο ΔΗΣΥ μιλάει μόνο στους Ε/κ πολίτες και δεν σκέφτηκε να βγάλει 
ένα φυλλάδιο στην τουρκική γλώσσα. 

«Καλύτερα να απολογηθεί. Μου χρωστά μία απολογία ο Αβέρωφ 
και θα την κυνηγήσω» σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Κιζίλγιουρεκ, 
εξηγώντας πως ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ έχει στο ψηφοδέλτιό του μία 
υποψήφια (εννοώντας την Ελένη Σταύρου) η οποία τον παρουσιάζει 
ως πράκτορα της Τουρκίας. 

«Μόνο γι' αυτό έπρεπε να απολογηθεί» σημείωσε χαρακτηριστικά 
προσθέτοντας πως η ΤΜΤ τον καταγγέλλει ως πράκτορα των Ελ-
λήνων.

ΠτΔ: «Δεύτερη εισβολή» οι ενέργειες της Τουρκίας στην ΑΟΖ
Ως δεύτερη εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο χαρακτήρισε ο 

Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης τις παράνομες 
δραστηριότητες του τουρκικού γεωτρύπανου «πορθητής» στην 
κυπριακή ΑΟΖ, τονίζοντας πως η κυβέρνηση βρίσκεται σε εγρή-
γορση μέσα από μια μελετημένη πολιτική. 

Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διεμήνυσε πως δη-
μιουργούνται ανυπέρβλητα εμπόδια στο ενδεχόμενο επανέναρ-
ξης των συνομιλιών ως αποτέλεσμα της συμπεριφοράς της Τουρ-
κίας και συμπλήρωσε πως «είναι αδύνατον να μιλά κανένας για 
ειρήνευση κάτω από απειλές». 

«Από ό,τι παρακολουθείτε, η κυπριακή κυβέρνηση βρίσκεται 
σε εγρήγορση μέσα από μια μελετημένη πολιτική που σχεδιά-
στηκε ενόψει των κινδύνων που προβλέπαμε ότι θα μπορούσε 
να ακολουθήσουν οι απειλές της Τουρκίας», ανέφερε ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων κατά 
την προσέλευσή του σε εκδήλωση της Οργάνωσης Νέων Επι-
στημόνων ΔΗΣΥ για την απονομή βραβείου της χρονιάς «ΟΝΕ 
– Μανώλης Χριστοφίδης» στον τέως Υπουργό Εξωτερικών 
Ιωάννη Κασουλίδη. 

Πρόκειται, είπε «για μια, καθαρά, παραβίαση του διεθνούς δι-
καίου, ή για μια, θα μπορούσε να τη χαρακτηρίσω, δεύτερη ει-
σβολή, δεδομένης της παραβίασης της Αποκλειστικής Οικονομι-
κής Ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας και αυτό που εκ 
καθήκοντος πράττουμε, και πιστεύω ότι θα έχει ανταπόκριση, 
είναι οι μελετημένες και μεθοδευμένες κινήσεις που γίνονται προς 
κάθε κατεύθυνση». 

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι στην επιστολή του προς 
τον ΓΓ των ΗΕ χαρακτήρισε ως καταστροφικό πλήγμα αυτή την 
εικόνα που δημιουργείται στην κυπριακή ΑΟΖ και ερωτηθείς αν 
θα μπορούσε να υποθέσει κάποιος ότι δεν μπορούν να υπάρξουν 
συνομιλίες στην περίπτωση που ο «Πορθητής» βρίσκεται 40 
ναυτικά μίλια από τις ακτές της Κύπρου, ο Πρόεδρος Αναστα-
σιάδης είπε ότι «σίγουρα δημιουργούνται ανυπέρβλητα προβλή-
ματα σαν αποτέλεσμα αυτής της συμπεριφοράς της Τουρκίας». 

«Και, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι αδύνατον να μιλά κανένας 
για ειρήνευση κάτω από απειλές. Και ιδιαίτερα, όχι απλά απειλές, 
αλλά μια ενεργή παραβίαση, για πολλοστή φορά, του διεθνούς 
δικαίου», κατέληξε.

Οι S400 σε Σμύρνη 
και Αντιόχεια ;

«Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΦΟΒΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΕΣ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ�Σ ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΗΣ»

Πισωγυρίζουν τη χώρα και υπονομεύουν το μέλλον της
Σε μια ευνομούμενη ευρωπαϊκή Δημοκρατία οι απαντήσεις 

στα ερωτήματα που ο κύριος Αβέρωφ Νεοφύτου θέτει στο 
ΑΚΕΛ είναι αυτονόητες και δεδομένες. 

Κι εμείς και ο ίδιος το γνωρίζουμε αυτό πολύ καλά. Γι’ αυτό 
και ένα μόνο πράγμα ευχόμαστε: να επανέρχεται στα ψευδο- 
ερωτήματά του για λόγους πολιτικού αντιπερισπασμού και 
εκλογικής σκοπιμότητας και όχι για να καλλιεργήσει συνειδητά 
κλίμα φόβου και αυτοκαταστροφικής καχυποψίας. 

Διότι αν ισχύει το δεύτερο τότε πρόκειται για προετοιμασία 
του εδάφους ώστε η οριστική διχοτόμηση να εμφανιστεί ως η 
αναπόφευκτη λύση του κυπριακού. 

Σε κάθε πάντως περίπτωση, τόσο ο ίδιος Πρόεδρος του 
ΔΗΣΥ όσο και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, οφείλουν επιτέ-
λους να ξεκαθαρίσουν πότε λένε αλήθεια; 

Όταν συγχαίρουν τον Νιαζί Κιζίλγιουρεκ για τις θέσεις και 
τη δράση του υπέρ της δίκαιης λύσης του κυπριακού, ή τώρα 
που πανικόβλητοι προσπαθούν να συσπειρώσουν τους οπα-
δούς τους δαιμονοποιώντας την υποψηφιότητά του; 

Όταν υποστηρίζουν ότι η συμμετοχή των Τουρκοκυπρίων 

στις εκλογές ενισχύει την Κυπριακή Δημοκρατία, ή όταν ισχυ-

ρίζονται ότι οι Τουρκοκύπριοι είναι εγκάθετοι της Τουρκίας; 

Όταν διορίζουν τον Νιαζί Κιζίλγιουρεκ ως σύμβουλο του 

Προέδρου της Δημοκρατίας ή όταν αμφισβητούν με χυδαίο 

και απαράδεκτο τρόπο την αφοσίωσή του στην κοινή πατρίδα 

και τον πατριωτισμό του; 

Όσο κι αν κατανοούμε το φόβο τους μπροστά στην κάλπη 

των Ευρωεκλογών, δεν θα τους επιτρέψουμε με την κομμα-

τική τους προπαγάνδα να μας πισωγυρίσουν σε άλλες εποχές 

και να υπονομεύσουν το μέλλον αυτής της χώρας. 

Πολύ περισσότερο που η κομματική προπαγάνδα τους 

ταυτίζεται με την προπαγάνδα της τουρκοκυπριακής ακρο-

δεξιάς ΤΜΤ, η οποία θεωρεί τον Νιαζί Κιζίλγιουρεκ πράκτορα 

των Ελλήνων.
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ΑΚΕΛ: Τι κάνατε για να τους αποτρέψετε;

«Συμπληρώνονται 74 χρόνια από την ημέρα που ο Κόκκινος Στρατός ανύψωσε τη σημαία της Νίκης 
στο Ράιχσταγκ, στην καρδιά του Βερολίνου, συντρίβοντας στα ερείπια της Καγκελαρίας το ναζιστικό τέρας. 
Για να φθάσει η Ανθρωπότητα στην Αντιφασιστική Νίκη απαιτήθηκαν εκατόμβες θυσιών στα πεδία των μα-
χών, στα χιτλερικά στρατόπεδα συγκεντρώσεων, αλλά και μεταξύ του άμαχου πληθυσμού», αναφέρει με 
ανακοίνωσή του το ΑΚΕΛ. 

«Τιμώντας τη Νίκη των Λαών, αποτίνουμε φόρο τιμής σ’ όλους όσοι έπεσαν στον τίμιο αγώνα ενάντια 
στο ναζιστικό σκοταδισμό, καθώς και σ’ όλους όσοι πάλεψαν από διάφορα μετερίζια ώστε ο φασισμός/να-
ζισμός να μην επιβάλει την παγκόσμια κυριαρχία του και να υλοποιήσει τα απάνθρωπα σχέδια του για πι-
σωγύρισμα του ανθρώπινου πολιτισμού στα τάρταρα της βαρβαρότητας. Ιδιαίτερη αναφορά οφείλουμε 
στους συμπατριώτες μας Βετεράνους – Ε/κ και Τ/κ, που πολέμησαν στα πεδία των μαχών στο πλευρό 
των Συμμαχικών Δυνάμεων. Το ΑΚΕΛ με μέλη και στελέχη του συνέδραμε σ’ αυτή την τιτάνια αποστολή με 
τη γνωστή Απόφαση της Κ.Ε. του Κόμματος της 16ης Ιουνίου 1943, που καλούσε για μαζική, συνειδητή 
συμμετοχή στον αντιφασιστικό πόλεμο. Η Νίκη κατά του χιτλεροφασισμού ανήκει σ’ όλες τις δυνάμεις και 
τους λαούς, που συναποτέλεσαν την αντιχιτλερική Συμμαχία, το κύριο βάρος της οποίας σήκωσε η 
Σοβιετική Ένωση, καταμετρώντας δεκάδες εκατομμύρια νεκρούς, τραυματίες και θύματα. Στις ρωσικές 

στέπες καταστράφηκαν ολοσχερώς ο κύριος όγκος των επίλεκτων ναζιστικών δυνάμεων και οι Μάχες του 
Στάλινγκραντ και Κουρσκ αποτέλεσαν τα ορόσημα, που ανέτρεψαν το ρου του Β’  Παγκοσμίου Πολέμου, 
σήμαναν την απελευθερωτική αποστολή του Κόκκινου Στρατού στην Ευρώπη και αποτέλεσαν τον προπο-
μπό της συντριβής της ναζιστικής Γερμανίας. Αυτή η ιστορική αλήθεια, γραμμένη με αίμα εκατομμυρίων 
σοβιετικών πολιτών, παραμένει άσβεστη στη μνήμη των Λαών και οι παραχαράξεις και οι διαστρεβλώσεις 
που προωθούν οι σύγχρονοι αντικομουνιστικοί και ακροδεξιοί κύκλοι δεν μπορούν ούτε να την αλλοιώσουν 
ούτε και να αθωώσουν την ναζιστική λαίλαπα και τις θηριωδίες της. 

Είναι η αντιφασιστική νίκη που δημιούργησε τις προϋποθέσεις για να έχουμε μια Ευρώπη της ειρήνης, 
της δημοκρατίας, της συνεργασίας και της αλληλεγγύης κάτι για το οποίο χρειάζεται πάρα πολύ προσπάθεια 
και αγώνας. Τιμώντας την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών το ΑΚΕΛ υπογραμμίζει την ανάγκη και το επιτακτικό 
καθήκον της εγρήγορσης και του αγώνα τόσο ενάντια στα βρικολακιασμένα φαντάσματα της ακροδεξιάς 
και του φασισμού, που στις μέρες μας αναβιώνουν και απειλούν, όσο και στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές, 
που τα εκκολάπτουν και τα συντηρούν. Η αντιφασιστική νίκη των λαών μας καλεί να συνεχίσουμε τον αντι-
φασιστικό αγώνα και την ίδια ώρα επιβάλλει την περαιτέρω συσπείρωση των φιλειρηνικών δυνάμεων ενά-
ντιων του ιμπεριαλισμού.

Η αντιφασιστική νίκη επιτάσσει: Καμία ανοχή στην ακροδεξιά και στην αναβίωση του φασισμού

ΑΙΧΜΑΛΩΤΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ   

Καθολική είναι η καταδίκη από τις πολιτικές δυνά-
μεις της Κύπρου των πειρατικών ενεργειών της 
Τουρκίας στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) 
της Κυπριακής Δημοκρατίας με την εισβολή πλωτού 
γεωτρύπανου, συνοδευόμενου από το Τουρκικό Πο-
λεμικό Ναυτικό. Την ίδια ώρα ωστόσο, αναδεικνύο-
νται και οι ευθύνες της κυβέρνησης Αναστασιάδη – 
ΔΗΣΥ για ενέργειες της οι οποίες διευκόλυναν την 
τουρκική επιθετικότητα. 

Η συμπεριφορά της Τουρκίας είναι απαράδεκτη, 
προκλητική και παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο, γι’ αυτό 
και πρέπει η κυβέρνηση με διαβήματα και παρα-
στάσεις να συνεχίσει να καταγγέλλει την κατοχική 
δύναμη και να ζητά αποτελεσματικούς τρόπους αντι-
μετώπισης της τουρκικής επιθετικότητας, αναφέρει 
σε δήλωση του ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ, 
βουλευτής Στέφανος Στεφάνου. 

Εμείς, προσθέτει, πολλές φορές προειδοποιήσαμε 
ότι με τις πολιτικές που ακολουθεί ο κ. Αναστασιάδης 
δεν θα μπορέσει να παρεμποδίσει την Τουρκία να 
προβεί σ’ αυτές τις ενέργειες, συνεχίζει η ανακοίνωση 
για να συμπληρώσει ότι είναι απολύτως προβλεπτές 
οι εξελίξεις. 

«Την περιβόητη θωράκιση της ΑΟΖ, για την οποία 
όλο αυτό το διάστημα μιλούσαν οι κυβερνώντες, 
αναμένουμε να τη δούμε». 

Με την πολιτική που ακολούθησε ο κ. Αναστασιά-
δης διευκόλυνε την τουρκική επιθετικότητα, αποε-
νοχοποίησε την Τουρκία και την ίδια στιγμή κατέ-
στησε την ελληνοκυπριακή πλευρά συνυπεύθυνη 
με την τουρκοκυπριακή πλευρά για το ναυάγιο στο 
Κραν Μοντανά και το συνεχιζόμενο, παρατεταμένο 
αδιέξοδο, τονίζει ο κ. Στεφάνου. 

«Αυτά δεν τα λέμε εμείς, τα λέει ο ΓΓ του ΟΗΕ 
στις Εκθέσεις. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που ο εκ-
πρόσωπος του ΓΓ, προφανώς σε απάντηση της 
επιστολής του Προέδρου, κάλεσε απλά σε προσπά-
θειες για μείωση των εντάσεων και επανέλαβε την 
πάγια θέση του Οργανισμού ότι το Φυσικό Αέριο 
μπορεί να ωφελήσει τις δύο κοινότητες, παραπέ-
μποντας στις σχετικές συγκλίσεις.» 

Ο Στ. Στεφάνου τονίζει: «Επαναλαμβάνουμε τη 
θέση μας ότι η καλύτερη θωράκιση των κυριαρχικών 

μας δικαιωμάτων θα ήταν η επανέναρξη των δια-
πραγματεύσεων απ’ εκεί που διακόπηκαν στη βάση 
του Πλαισίου Γκουτέρες έτσι ώστε η Τουρκία είτε να 
συνεργαστεί σε λύση ή να εκτεθεί στη διεθνή κοινό-
τητα». 

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ σχολιάζει και 
την προσπάθεια διαστρέβλωσης από την κυβέρ-
νηση των θέσεων του κόμματος.  

Αντί ο πρόεδρος Αναστασιάδης να διαστρεβλώνει 
την κριτική που του ασκεί 
το ΑΚΕΛ,  καλό θα είναι 
να αναγνωρίσει τα λάθη 
του και να αναλάβει τις 
ευθύνες του τόνισε Εκ-
πρόσωπος Τύπου του 
Κόμματος. Σημείωσε 
ακόμη ότι το ΑΚΕΛ κατα-
δίκασε εξ’ αρχής και απε-
ρίφραστα τη συμπερι-
φορά της Τουρκίας και 
την προκλητική απόφασή 
της να προχωρήσει σε γε-
ωτρήσεις εντός της κυ-
πριακής ΑΟΖ. Πρόσθεσε 
ότι το κόμμα του είχε προ-
ειδοποιήσει ότι οι χειρι-
σμοί του προέδρου της Δημοκρατίας ουδόλως συ-
νέβαλαν στην αποτροπή τέτοιου είδους ενεργειών. 

Το ΑΚΕΛ ρωτά και ξαναρωτά: 
-Τι έκανε ο πρόεδρος για να αποτρέψει τις πα-

ράνομες πλην όμως προβλέψιμες ενέργειες της 
Τουρκίας; 

– Τι απέγινε η πολυδιαφημιζόμενη θωράκιση 
της ΑΟΖ για την οποία τόσο παινεύονταν οι κυ-
βερνώντες; 

– Πως εξηγούν οι ιθύνοντες της κυβέρνησης το 
γεγονός ότι η Γενική Γραμματεία του ΟΗΕ τηρεί 
ίσες αποστάσεις; 

– Γιατί άραγε οι ΗΠΑ μιλούν για «ΑΟΖ που διεκ-
δικεί η Κυπριακή Δημοκρατία»; 

Ο κ. Στεφάνου κάλεσε τον πρόεδρο της Δημο-
κρατίας και τους κυβερνώντες να απαντήσουν σε 
αυτά τα ερωτήματα και να βάλουν ένα όριο στο πο-
λιτικό τους παραλήρημα. Ας μην ελπίζουν, τόνισε, 
ότι θα παρασύρουν το ΑΚΕΛ στον κατήφορο της 

πόλωσης που επιδιώκουν. 
Το ΑΚΕΛ πρόσθεσε ο κ. Στεφάνου, θα θεωρεί πά-

ντα εθνικό ότι είναι αληθινό και δεν πρόκειται να με-
ταβάλει τη στάση του. Σημείωσε ακόμα ότι το κόμμα 
του θα στέκεται πάντα με συνέπεια και σθένος απέ-
ναντι στην τουρκική επιθετικότητα και δε θα πάψει 
να καταλογίζει ευθύνες σε αυτούς, που δεν κάνουν 
ότι πρέπει για να την αντιμετωπίσουν, αλλά μόνο 
φωνάζουν σαν τον κλέφτη για να φοβηθεί ο νοικο-

κύρης.  
«Δεν μπορεί να απο-

κλειστεί η 
εξίσωση της Τουρκίας 

στην περιοχή»  
Η Τουρκία δεν μπορεί 

να αποκλειστεί από την 
εξίσωση της ενέργειας 
στην περιοχή, δηλώνει το 
Υπουργείο Ενέργειας της 
χώρας και καλεί όλους να 
επωφεληθούν από την 
προσέγγιση της Τουρκίας 
για win – win, όπως ανα-
φέρει. 

Το Υπουργείο υποστη-
ρίζει ότι οι δραστηριότη-

τες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο πηγάζουν 
από το διεθνές δίκαιο. 

Σε γραπτή του ανακοίνωση, το Υπουργείο Εξω-
τερικών αναφέρει ότι “δεν είναι δυνατόν να γίνουν 
αποδεκτές οι δηλώσεις που έγιναν από εσωτερικούς 
και εξωτερικούς παράγοντες για τις δραστηριότητες 
της Τουρκίας στη δική της υφαλοκρηπίδα”. Στην ίδια 
ανακοίνωση υποστηρίζεται ότι οι δραστηριότητες 
του ερευνητικού πλοίου Μπαρμπαρός και του γεω-
τρύπανου Πορθητής “βασίζονται στα νόμιμα δικαιώ-
ματα της Τουρκίας, που πηγάζουν από το διεθνές 
δίκαιο σχετικά με τις πηγές υδρογονανθράκων στην 
Ανατολική Μεσόγειο. Όπως έχει τονιστεί πολλές φο-
ρές προηγουμένως, σε κάθε επίπεδο και πλατ-
φόρμα, είμαστε αποφασισμένοι να προστατεύσουμε 
τόσο τα δικά μας δικαιώματα και συμφέροντα στην 
δική μας υφαλοκρηπίδα στην ανατολική Μεσόγειο 
όσον και τα δικαιώματα της ‘τδβκ’ γύρω από το νησί”, 

αναφέρεται στην ανακοίνωση. 
Σύμφωνα με το Υπουργείο, η Τουρκία γνωρίζει 

ότι οι φυσικές πηγές μπορεί να διαδραματίσουν ση-
μαντικό ρόλο για την ειρήνη, τη σταθερότητα και 
ευημερία. 

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ακόμη ότι δεν μπο-
ρεί η Τουρκία να αποκλειστεί από την εξίσωση της 
ενέργειας στην περιοχή. “Υπογραμμίζουμε για άλλη 
μια φορά ότι η Τουρκία και η ‘τδβκ’ δεν πρέπει να 
αποκλειστούν από την ενεργειακή εξίσωση της πε-
ριοχής. Αντί να υποδαυλίζεται η περιφερειακή δια-
μάχη με βήματα που αυξάνουν την ασάφεια και τη 
ένταση, απευθύνουμε έκκληση να επωφεληθούν 
όλοι από την προσέγγιση της χώρας μας για win- 
win (όλοι κερδίζουν) και να συμβάλουν σε αυτή με 
την δημιουργία μιας σταθερής περιοχής διασφαλί-
ζοντας την δικαιοσύνη στο νησί”, αναφέρεται.  

Επιστροφή στις διαπραγματεύσεις 
συστήνει η Μόσχα  

Προγραμματίζεται επίσκεψη του Υπουργού Εξω-
τερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, στην Κύπρο 
κατά την οποία θα υπογραφούν συμφωνίες μεταξύ 
των δυο χωρών, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Ρώσος Πρέ-
σβης στη Λευκωσία, Στανισλάβ Οσάτσι, σημει-
ώνοντας, ωστόσο, πως δεν έχει ακόμη καθοριστεί 
πότε θα πραγματοποιηθεί η επίσκεψη αυτή. 

Ο κ. Οσάτσι ανέφερε, επίσης, πως ο κ. Λαβρόφ 
ενημερώθηκε από την πρώτη στιγμή για το θέμα 
που αφορά τις τουρκικές κινήσεις στην Ανατολική 
Μεσόγειο και ήταν σε επαφή για αυτό με τον Κύπριο 
ομόλογό του Νίκο Χριστοδουλίδη. 

Ο Ρώσος Πρέσβης υπενθύμισε την ανακοίνωση 
που εκδόθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών της 
χώρας του, το περασμένο Σάββατο, για το θέμα 
αυτό, και πρόσθεσε: «Νομίζουμε ότι αυτή τη δύσκολη 
εποχή σε αυτή την περιοχή πρέπει να αποφευχθεί 
κάθε βήμα που υπονομεύει τη δυνατότητα για δια-
πραγματεύσεις και για αυτό και κάναμε αυτή τη δή-
λωση. Πραγματικά πιστεύουμε πως όλες οι διαφορές 
μπορούν να επιλυθούν στο τραπέζι των διαπρα-
γματεύσεων. Εμείς το υποστηρίζουμε αυτό και ευ-
χόμαστε να γίνει όσο το δυνατό πιο γρήγορα κάτι, 
που θα οδηγήσει στη λύση του Κυπριακού».
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Ανησυχία σχετικά με τις δο-
λοφονίες γυναικών μετανα-
στών στην Κύπρο, εκφράζει ο 
Διεθνής Οργανισμός Μετανά-
στευσης σημειώνοντας πα-
ράλληλα την ανάγκη για ενί-
σχυση της προστασίας και 
βελτίωση της ένταξης μετανα-
στών στην τοπική κοινωνία. 

Σε σχετική ανακοίνωση, ο 
ΔΟΜ εκφράζει τη βαθιά του 
θλίψη για τα πρόσφατα γεγο-
νότα που αφορούν τις κατά 
συρροή δολοφονίες με στόχο 
νεαρές μετανάστριες γυναίκες 
και κορίτσια στην Κύπρο, και 
λύπη για την απώλεια της 
ζωής τους. «Οι μετανάστες, κυ-
ρίως οι γυναίκες, αποτελούν 
συχνά τα πιο ευάλωτα μέλη 
της κοινωνίας. Αυτές οι συ-
γκλονιστικές αποκαλύψεις 
υπογραμμίζουν την ανάγκη να 
ενισχυθούν οι ικανότητες για 
παροχή προστασίας και υπο-
στήριξης», αναφέρει μεταξύ 
άλλων.

Ανησυχία και από  
το Διεθνή Οργανισμό 

Μετανάστευσης

Με μια σεμνή τελετή, λίγα 
λουλούδια, κεριά και μονόλε-
πτη σιγή η κοινότητα Μιτσερού 
τίμησε απόψε τη μνήμη των 
θυμάτων του καθ’ ομολογίαν 
κατά συρροή δολοφόνου, ζη-
τώντας συγγνώμη από τα 
αθώα θύματα και τις οικογέ-
νειες τους εκ μέρους όλης της 
Κύπρου. Η τελετή πραγματο-
ποιήθηκε στο χώρο του μεταλ-
λείου, όπου εντοπίστηκαν οι 
πρώτες σοροί των θυμάτων 
του 35χρονου ίλαρχου της 
Εθνικής Φρουράς.

Τίμησαν τα θύματα του 
καθ’ ομολογίαν 

δολοφόνου

Ολοκληρώθηκαν χωρίς αποτέλεσμα οι χθεσινές έρευνες 
στην Κόκκινη Λίμνη στο Μιτσερό. 

Χθες, πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος σημείων, με τη 
χρήση ρομποτικής κάμερας για εντοπισμό και τρίτης ταξι-
διωτικής βαλίτσας, εντός της οποίας πιστεύεται ότι βρί-
σκεται η σορός ενός ακόμη θύματος του καθ΄ ομολογία 
κατά συρροή δολοφόνου. 

Οι έρευνες επικεντρώθηκαν δυτικά και βόρεια της Κόκ-
κινης Λίμνης, καθώς και στα σημεία που σηματοδοτήθηκαν 
τη Δευτέρα με τη χρήση του υπερσύγχρονου ηχοεντοπι-
στικού συστήματος σόναρ. 

Γύρω στο μεσημέρι πάντως, σήμανε συναγερμός και 
παρατηρήθηκε έντονη κινητοποίηση, καθώς εντοπίστηκε 
αντικείμενο που προσομοίαζε με ανθρώπινη σορό. 

Το αντικείμενο που τελικά έθεσε σε κινητοποίηση τις 
Αρχές, ήταν σφουγγάρια τύπου στρώματος τυλιγμένα με 
χαλί και σκοινιά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το βάρος 
του αντικειμένου δυσκόλεψε τα μέλη κατά την ανάσυρση 
του, ενώ αμέσως στο σημείο κλήθηκαν ιατροδικαστές και 
πυροτεχνουργοί για εξέταση του.  

«Λέει ψέματα ότι σκότωσε την μικρή Sierra. 
Xίλια τοις εκατό...»   

Εμμένει στη θέση του ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Οι-
κιακών Βοηθών Λούης Κουτρουκίδης, ότι η 6χρονη Sierra, 
κόρη της άτυχης Marry Rose η οποία εντοπίστηκε νεκρή 
στο φρεάτιο της φρίκης στο εγκαταλελειμμένο μεταλλείο 
Μιτσερού και "άνοιξε" το δρόμο για αποκάλυψη του πρώ-
του καθ' ομολογία κατά συρροή δολοφόνου στην Κύπρο 
Νίκου Μεταξά, είναι ζωντανή. Φιλοξενούμενος στην εκπο-
μπή Alpha Ενημέρωση, ο κύριος Κουτρουκίδης αποκά-

λυψε πτυχές από τη σχέση της άτυχης Marry Rose με τον 
«Ορέστη»  

«Συναντούσε τη Μarry Rose σε ένα εστιατόριο στη Λα-
κατάμεια που το έχει μια Κινέζα παντρεμένη με Κύπριο. 
Εκεί βρισκόταν με την Marry Rose με το παιδί της και με 

τα παιδιά του, τα οποία τα έπαιρνε σε μια σχολή πολεμικών 
τεχνών κοντά. Τη γνώριζε, ήταν φιλενάδα του. Το παιδάκι 
γνώριζε και τα παιδάκια του. Δεν νομίζω να είναι τόσο 
κτήνος, το παιδάκι που ήταν φίλη με τα παιδάκια του να 
μπορούσε να του κάνει κακό». 

Ο κ. Κουτρουκίδης εξήγησε ότι στη βάση της γνωριμίας 
των παιδιών του Νίκου Μεταξά με την κόρη της Marry 
Rose, πιστεύει ακόμη και σήμερα ότι η 6χρονη Sierra είναι 
στη ζωή, ωστόσο δεν γνωρίζει που μπορεί να βρίσκεται.  

«Γνωρίζονταν μεταξύ τους. Κάποια ώρα ο Μεταξάς, 
μπορεί να ήταν ότι ήταν, αλλά ήταν και άνθρωπος. Με τα 
παιδάκια του, τα αγαπά, άρα πρέπει να νιώθει κάτι. 

Έπαιρνε τα παιδάκια του σε αυτή τη σχολή πολεμικών τε-
χνών και μέχρι να τελειώσουν, καθόταν εκεί με τη Marry 
Rose. 

O Πρόεδρος του Συνδέσμου Οικιακών Βοηθών διερω-
τήθηκε γιατί στην ομολογία του είπε ότι σκότωσε την μικρή 
και έριξε το πτώμα της στη λίμνη Μεμί, αφού το έδεσε με 
πέτρες, ενώ δεν έκανε το ίδιο για την Marry Rose. 

«Kάποιος ανακριτής θα του είπε μα αν την έβαζες εδώ, 
το πτώμα θα έβγαινε στην επιφάνεια. Και απάντησε αυτός 
ότι έβαλε πέτρες. Εφόσον σκοτώσω μάνα και κόρη και 
πετάω εκεί την μάνα, γιατί να πάω άλλα είκοσι χιλιόμετρα 
μακριά για να πετάξω την κόρη; Λέει ψέματα, χίλια τοις 
εκατό. Το παιδάκι κάπου είναι. Πού είναι; Θα το βρούμε.»  

Ο κύριος Κουτρουκίδης αναφέρθηκε σε όσα μεταδόθη-
καν στη βρετανική τηλεόραση για τον καθ' ομολογία serial 
killer και τις εκτιμήσεις ότι άρχισε τη δράση του το 2014 με 
βιασμούς.  

Σε μια άλλη εξέλιξη, τη μαρτυρία ιδιοκτήτριας εστιατορίου 
στη Λευκωσία, το οποίο επισκέφθηκε ο 35χρονος καθ΄ 
ομολογία κατά συρροή δολοφόνος Νίκος Μεταξάς, ανα-
φορικά με την ύπαρξη μυστηριώδους βαλίτσας στον κά-
λαθο αποριμμάτων, έχει ενώπιον της η Αστυνομία. Η εφη-
μερίδα «Πολίτης» δημοσιεύει δηλώσεις της γυναίκας, η 
οποία υποστηρίξει ότι προς τα τέλη Φεβρουαρίου εντόπισε 
στον κάλαθο του εστιατορίου μια μεγάλη πράσινη, καρό 
βαλίτσα, η οποία της κίνησε την περιέργεια. «Βγάζω τον 
κάλαθο στο δρόμο κάθε Παρασκευή βράδυ και όταν πήγα 
την επόμενη μέρα το πρωί να τον πάρω βρήκα την βαλί-
τσα. Είπα στις κοπέλλες καποιος έβαλε μια βαλίτσα και 
μας γέμισε τον κάλαθο. Προσπάθησαν να την μετακινήσω 
αλλά ήταν βαρετή.» 

Χωρίς αποτέλεσμα οι έρευνες της Τετάρτης
ΥΠΕΡΑΝΘΡΩΠΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΟΛΩΝ ΟΣΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΛΙΜΝΕΣ

Εισηγήσεις επέδωσαν οι 
διπλωμάτες ξένων κρα-

τών προς τον ΠτΔ μετά τις 
δολοφονίες γυναικών 

μεταναστών
Εισηγήσεις προς τον Πρό-

εδρο της Δημοκρατίας Νίκο 
Αναστασιάδη επέδωσαν ο 
Ύπατος Αρμοστής της Ινδίας 
και πρόξενοι χωρών εκτός ΕΕ, 
υπήκοοι των οποίων εργοδο-
τούνται στην Κύπρο, σε συνά-
ντηση που είχαν στο Προ-
εδρικό Μέγαρο. O Υπατος 
Αρμοστής της Ινδίας Dr Rag-
havan ανέφερε ότι ο ΠτΔ εξέ-
φρασε τη λύπη τόσο του ιδίου 
όσο και της κυβέρνησης για 
το πρόσφατο ατυχές συμβάν. 

Τους διαβεβαίωσε ότι η Κυ-
βέρνηση θα λάβει το κάθε δυ-
νατό μέτρο για να ενδυναμώ-
σει την εμπιστοσύνη των 
ξένων υπηκόων στην Κύπρο, 
ιδιαίτερα των εργαζομένων 
από το Βιετνάμ, τη Σρι Λάνκα 
και τις Φιλιππίνες. 

Ο Δρ. Ραγκβαχαν είπε ότι 
επέδωσαν στον Πρόεδρο 
υπόμνημα με τις εισηγήσεις 
τους και τους διαβεβαίωσε ότι 
αυτές θα ληφθούν υπόψη και 
θα συζητηθούν εκτενώς τις 
αμέσως επόμενες μέρες, αρ-
χίζοντας από τη Δευτέρα και 
θα ληφθούν μέτρα. Όπως είπε 
οι αποστολές στην Κύπρο 
οφείλουν να ξέρουν πόσοι 
από τους υπηκόους τους ερ-
γάζονται και ιδιαίτερα εκείνοι 
που εργάζονται σε σπίτια. 
Αυτή τη στιγμή, είπε, δεν 
έχουμε μια ξεκάθαρη ιδέα γι’ 
αυτό προτείναμε να υπάρχει 
περισσότερος έλεγχος.

Για τις εξελίξεις γύρω από το φρικιαστικό έγκλημα, την παραί-
τηση του Υπουργού Δικαιοσύνης, την παύση του Αρχηγού Αστυ-
νομίας και το στοίχημα που έχει μπροστά του Κύπρος Μιχαηλίδης, 
μίλησε ο πρώην Αρχηγός της δύναμης, Μιχαλάκης Παπαγεωρ-
γίου. 

Ο πρώην αρχηγός ευχήθηκε καλή επιτυχία στον νέο αρχηγό, 
για το δύσκολο έργο που του ανατέθηκε. 

«Χάθηκαν ανθρώπινες ζωές λόγω της ολιγωρίας που επιδεί-
χθηκε. Τρώθηκε το κύρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και της 
Αστυνομίας στο εξωτερικό» σημείωσε μεταξύ άλλων ο πρώην 
Αρχηγός και συνέχισε: «Δεν ξέρω αν έγινε κάποια έρευνα για το 
πως επηρεαστεί ο τουρισμός μας, πως θα νιώθει μια κοπέλα που 
σκέφτεται να έρθει μόνη της στην Κύπρο». 

Ο πρώην αρχηγός σημείωσε για τον Ιωνά Νικολάου οτι ήθελε 
να ειναι ήταν συμμέτοχος στις επιτυχίες:  «Κάναμε αυτό, ερευνή-
σαμε, εξιχνιάσαμε. Στις επιτυχίες έβαζε και τον εαυτό του μέσα». 

Είχε αναλώσει , όπως ανέφερε ο κ.Παπαγεωργίου μια ολόκληρη 
ομιλία του στη Λάρνακα για το πως θα «φάει τον αρχηγό της 
Αστυνομίας»

 «Ήθελε να φαίνεται στις επιτυχίες»

Την διεξαγωγή ποινικής/πειθαρχικής ανάκρισης για τη διαπί-
στωση του ενδεχομένου «διάπραξης ποινικών/πειθαρχικών αδι-
κημάτων και των ενεχόμενων σε αυτά προσώπων, που πιθανό 
να προκύπτουν από τον τρόπο που οι κατά καιρούς υποβληθείσες 
καταγγελίες αναφορικά με ελλείποντα πρόσωπα, έτυχαν  διερεύ-
νησης και/ή αντιμετώπισης και γενικά χειρισμού από πλευράς 
Αστυνομίας» ανακοίνωσε σήμερα η Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης 
Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας, στη βάση των 
επιστολών του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης και του 
Κυπριακού Λόμπι Γυναικών (Κ.Λ.Γ.) 

 Στην ανακοίνωση που υπογράφει ο Πρόεδρος της Ανεξάρτητης 
Αρχής, Ανδρέας Πασχαλίδης, αναφέρεται ότι για τον σκοπό αυτό, 
έχει ζητηθεί η συγκατάθεση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρα-
τίας για διορισμό ποινικών ανακριτών, όπως προβλέπεται από τη 
Νομοθεσία. Η εν λόγω έρευνα, θα περιοριστεί στο πλαίσια που 
καθορίζει ο Νόμος που διέπει τη λειτουργία της Αρχής και οι ποινικοί 
ανακριτές θα διεξάγουν τις σχετικές έρευνες υπό την καθοδήγηση 
του Προέδρου της Αρχής, προστίθεται.

Ποινική/πειθαρχική έρευνα από 
την Ανεξάρτητη Αρχή Παραπόνων

ΚΙ’ ΟΜΩΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Η απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας να 
παύσει τον Αρχηγό Αστυνομίας Ζαχαρία Χρυσοστό-
μου, οικονομικά δεν ήταν εντε-
λώς ανώδυνη για το κράτος, 
αφού συνεπάγεται και κόστος, 
το οποίο δεν θα προέκυπτε αν 
υπέβαλλε ο ίδιος την παραίτησή 
του. 

Σύμφωνα με δημοσίευμα της 
εφημερίδας Φιλελεύθερος, πέ-
ραν από τις €200.000, που θα 
έπαιρνε ούτως ή άλλως, ως 
εφάπαξ, ο τέως Αρχηγός θα αρ-
χίσει να λαμβάνει σύνταξη αμέ-
σως, ενώ αν υπέβαλλε παραί-
τηση, η σύνταξη θα του 
καταβαλλόταν ύστερα από δύο 
χρόνια όταν θα συμπλήρωνε το 
55ο έτος της ηλικίας του. Οι 
απολαβές του τέως Αρχηγού 
ανέρχονταν στις €120.000 το 
χρόνο αλλά από αυτές οι περί-
που €16.000 αποτελούσαν επι-
δόματα τα οποία δεν υπολογί-
ζονται στη σύνταξη, οπόταν η σύνταξη του θα 
υπολογιστεί με βάση τις €104.000. 

Η Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας, Ρέα Γεωρ-
γίου, μιλώνστας στον Φιλελεύθερο, ανέφερε ότι η 
σύνταξη του τέως Αρχηγού εμπίπτει στα προσωπικά 
δεδομένα, οπόταν δεν μπορεί να αναφέρει το ποσόν 
της μηνιαίας σύνταξης που θα λαμβάνει. Περαιτέρω, 

ανέφερε ότι η σύνταξη του κάθε δημόσιου υπαλλή-
λου εξαρτάται και από την κλίμακα στην οποίαν 

προσελήφθη, πόσα χρόνια πα-
ρέμεινε στην κάθε κλίματα και 
με ποια κλίματα αφυπηρετεί. 

Λόγω και των αλλαγών που 
επήλθαν στις συντάξεις μετά το 
2012 ο τέως Αρχηγός δεν παίρ-
νει σύνταξη που θα ισούται με 
περίπου το μισό των απολαβών 
του, που θα ήταν περίπου 
€52.000 το χρόνο (δηλαδή 
€4.000 μηνιαίως) αλλά γύρω 
στις €45.000 το χρόνο. Ο τέως 
Αρχηγός λόγω του ότι υπηρέ-
τησε 33 χρόνια στην Αστυνομία 
δικαιούται πλήρη σύνταξη. 

Όσον αφορά το ενδεχόμενο 
να προσφύγει ενώπιον της Δι-
καιοσύνης διεκδικώντας αποζη-
μιώσεις για το γεγονός ότι 
επαύθη, δεν θεωρείται εύκολο 
εγχείρημα, αφού όπως μας 
υπεδείχθη, υπάρχει δεδικα-

σμένο το οποίο δημιουργήθηκε όταν προσέφυγε 
ενώπιον της δικαιοσύνης πρώην βοηθός αρχηγός 
ο οποίος έχασε τόσο πρωτόδικα όσο και κατ’ έφεση. 
Η δικαιοσύνη είχε αποφασίσει πως η παύση του 
υπαρχηγού (και κατά συνέπεια και του Αρχηγού) 
αποτελεί πράξη της κυβέρνησης που δεν προσβάλ-
λεται στο Δικαστήριο.

Πόσο θα κοστίσει η παύση του Αρχηγού;

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διόρισε στη θέση του Αρχηγού της 
Αστυνομίας τον Κύπρο Μιχαηλίδη, μέχρι τώρα Υπαρχηγό της Δύνα-
μης. Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της προεδρίας, ο κ. Μιχαηλίδης 
με μακροχρόνια υπηρεσία στο σώμα από το 1977 διαθέτει μεταπτυ-
χιακό τίτλο σπουδών στην Αστυνομική Διοίκηση και άρτια γνώση του 
έργου και των δεδομένων της Αστυνομίας. 

Στη μακρά υπηρεσία του μεταξύ άλλων έχει υπηρετήσει για επταετία 
ως Αστυνομικός Διευθυντής Λευκωσίας και μετέπειτα μέχρι το διορισμό 
του στη θέση του Υπαρχηγού ως Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού. 

Επίσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διόρισε στη θέση του Υπαρ-
χηγού της Αστυνομίας τον κ. Στυλιανό Παπαθεοδώρου έως τώρα 
Βοηθό Αρχηγό Επιχειρήσεων, ο οποίος είναι πτυχιούχος Νομικής, με 
μεταπτυχιακό τίτλο στη δημόσια διοίκηση, ενώ είναι απόφοιτος και 
της ακαδημίας του FBI. 

Ο κ. Παπαθεοδώρου με υπηρεσία στο σώμα από το 1990, έχει ευ-
ρεία πείρα και γνώση της Αστυνομίας, έχοντας μεταξύ άλλων διατελέσει 
διευθυντής στη διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ενωσης και Διεθνούς συνερ-
γασίας. Η τελετή διαβεβαίωσης θα γίνει την Παρασκευή 10 Μαΐου.

Ο Κύπρος Μιχαηλίδης νέος Αρχηγός
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Τη θέση του Υπουργού Του-
ρισμού της Ελλάδας αναλαμ-
βάνει ο ανεξάρτητος βουλευ-
τής και πρόεδρος του 
κόμματος της Δημοκρατικής 
Αριστεράς (ΔΗΜΑΡ), Θανά-
σης Θεοχαρόπουλος. Ο κ. Θε-
οχαρόπουλος αναλαμβάνει 
την ηγεσία του Υπουργείου 
Τουρισμού, κατόπιν της πα-
ραίτησης της Έλενας Κου-
ντουρά, η οποία έχει θέσει 
υποψηφιότητα για τις Ευρωε-
κλογές με τον ΣΥΡΙΖΑ. 

Η ορκωμοσία του νέου 
Υπουργού Τουρισμού έγινε 
στο Προεδρικό Μέγαρο το 
Σάββατο 4 Μαΐου, ενώπιον 
του Προέδρου της Ελληνικής 
Δημοκρατίας Προκόπη Παυ-
λόπουλου και παρουσία του 
Πρωθυπουργού Α. Τσίπρα. 

Ο κ. Θεοχαρόπουλος εξε-
λέγη ως βουλευτής τον Σε-
πτέμβριο 2015 με τη Δημο-
κρατική Συμπαράταξη και 
ανεξαρτητοποιήθηκε τον Ια-
νουάριο του 2019.

Νέος Υπ. Τουρισμού ο 
Θανάσης Θεοχαρόπουλος 

Εξακολουθεί 
να νοσηλεύεται 
ο Κουφοντίνας

Συνεχίζεται η προληπτική 
νοσηλεία του ισοβίτη Δημήτρη 
Κουφοντίνα, που μεταφέρ-
θηκε στα επείγοντα του Νοσο-
κομείου Βόλου. 

Ο Κουφοντίνας είχε ξεκινή-
σει απεργία πείνας διαμαρτυ-
ρόμενος για την μη χορήγηση 
αδείας από τις φυλακές, λόγω 
άρνησης του εισαγγελέα Βό-
λου, που έκρινε ότι διαθέτει τα 
τυπικά, αλλά δεν έχει τα ου-
σιαστικά στοιχεία.

Εκδήλωση πολιτισμού αντι-
φασιστικής μνήμης και τιμής 
στους 200 κομμουνιστές που 
εκτελέστηκαν την Πρωτομαγιά 
του 1944, διοργανώνει η πε-
ριφέρεια Αττικής το Σάββατο 
11 Μαΐου, στο Μπλοκ 15 του 
στρατοπέδου Χαϊδαρίου. Η εκ-
δήλωση, ξεκινά με συνάντηση 
και περίπατο στο ναζιστικό 
στρατόπεδο - κολαστήρι του 
Χαϊδαρίου και στο Μπλοκ 15 
του στρατοπέδου την περίοδο 
1943-1944. Ολοκληρώνεται 
με την στάση «μνήμης» στο 
Μπλοκ 15 «για να αντιστα-
θούμε σ' όλους εκείνους που 
θέλουν να ξεχαστεί η ιστορία 
αγώνων και θυσιών», όπως 
σημειώνεται.

Εκδήλωση μνήμης για 
τους 200 κομμουνιστές 
που εκτελέστηκαν την 
Πρωτομαγιά του 1944

Πακέτο παροχών και... «δικαίωσης» εξήγγειλε ο Τσίπρας

ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗ�ΦΟ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Το απόγευμα της Τετάρτης αναμενόταν να ξεκι-
νήσει η συζήτηση για την παροχή ψήφου εμπιστο-
σύνης στην ελληνική κυβέρνηση, κατόπιν της από-
φασης που έλαβε η Διάσκεψη των Προέδρων της 
Βουλής των Ελλήνων. 

Η συζήτηση θα ξεκινούσε με την ομιλία του Έλ-
ληνα Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και θα ολοκλη-
ρωθεί το βράδυ της Παρασκευής 10 Μαΐου με τη 
διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας. 

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη διαδικασία ενερ-
γοποιείται κατόπιν της απόφασης του Έλληνα Πρω-
θυπουργού Αλέξη Τσίπρα να μετατρέψει σε συζή-
τηση περί παροχής ψήφου εμπιστοσύνης στην 
κυβέρνηση την πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε 
ο επικεφαλής της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μη-
τσοτάκης. Όπως έχει ήδη προαναγγείλει, ο κ. Μη-

τσοτάκης θα καταθέσει σήμερα πρόταση δυσπιστίας 
εναντίον του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας Παύλου 
Πολάκη, με αντικείμενο τις αναρτήσεις του τελευταίου 
εις βάρος του υποψηφίου με τη Νέα Δημοκρατία ευ-
ρωβουλευτή Στέλιου Κυμπουρόπουλου.

Η πρόταση δυσπιστίας στη Βουλή

Πολιτικούς κλυδωνισμούς προκαλούν οι αποκαλύψεις για τη 
φονική πυρκαγιά στο Μάτι, με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας 
να εξαπολύει «βολές» εναντίον της κυβέρνησης και τον Νίκο Τόσκα 
να επιχειρεί να εξηγήσει τα όσα διαδραματίστηκαν την 23η Ιουλίου. 
Η έρευνα του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ, η οποία παρουσιάστηκε 
το βράδυ της Πέμπτης ανάδειξε νέες πτυχές του χάους και της 
ασυνεννοησίας που επικράτησαν την ώρα της κρίσης αλλά και το 
γεγονός ότι οι Αρχές ήταν ενήμερες για την ύπαρξη νεκρών την 
ώρα που είχαν συγκαλέσει τη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό. 

Ο τότε υπουργός Προστασίας του Πολίτη Νίκος Τόσκας, μιλώ-
ντας στον ΣΚΑΪ, δήλωσε πως δεν ενημέρωσε τον πρωθυπουργό 
για τους νεκρούς «επειδή οι πληροφορίες ήταν ασαφείς» και πρό-
σθεσε ότι προτεραιότητα για εκείνον ήταν να δώσει τη μάχη για 
τους ζωντανούς. 

Έντονη ήταν η αντίδραση του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, 
Κυριάκου Μητσοτάκη ο οποίος κατηγορεί για  «αδιαφορία» και 
«κυνισμό» την κυβέρνηση. 

«Ανατρίχιασα βλέποντας χτες το αφιέρωμα του Αλέξη Παπαχελά 
για το τι πραγματικά έγινε εκείνο το τραγικό απόγευμα της 23ης 
Ιουλίου στο Μάτι» αναφέρει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, 
με ανάρτησή του στο facebook. 

 «Πρώτον, πόση αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή και πόσος 
κυνισμός χρειάζεται για να στήνεις μια επικοινωνιακή φιέστα μπρο-
στά στις κάμερες, την ώρα που γνωρίζεις ότι βρίσκεσαι μπροστά 
σε μια πρωτοφανή τραγωδία με πολλούς νεκρούς», καταλήγει ο 
κ. Μητσοτάκης. 

Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση 
μετά τις νέες αποκαλύψεις 
για την πυρκαγιά στο Μάτι 

Το πακέτο, όπως εξήγησε 
ο πρωθυπουργός στη συνέ-
ντευξη Τύπου που παραχώ-
ρησε με το οικονομικό επιτε-
λείο, χωρίζεται σε δύο μέρη: 
Αυτά που αφορούν το 2019 
και θα νομοθετηθούν άμεσα 
και θα εφαρμοστούν άμεσα, 
καθώς και αυτά που θα εφαρ-
μοστούν το 2020, αλλά σε 
κάθε περίπτωση θα συμπε-
ριληφθούν στον προϋπολογι-
σμό του 2020. 

«Όλα τα μέτρα θα είναι μό-
νιμου χαρακτήρα. Κανένα 
προσωρινό» και υπογράμ-
μισε ότι «θα δώσουν την ευ-
καιρία, τα οφέλη της ανάπτυ-
ξης να γίνουν επιτέλους 
αισθητά στους πολλούς».

Με τη φράση: «Τώρα ήρθε η ώρα οι θυσίες 
του ελληνικού λαού να αρχίσουν να δικαιώ-
νονται. Ήρθε ή ώρα όσοι έβαλαν πλάτη στα 
δύσκολα,  οι πολλοί, να γευτούν τους καρπούς 
των κόπων τους», ο Αλέξης Τσίπρας παρου-
σίασε από το Ζάππειο ένα «ισορροπημένο 
πακέτο μόνιμων φιλοαναπτυξιακών μέτρων 
ελάφρυνσης» και στήριξης της κοινωνικής 
πλειοψηφίας, που θα εφαρμοστεί αρχής γε-
νομένης από φέτος, δηλαδή το 2019, αλλά 
και για τα επόμενα χρόνια. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, προνοείται 
μείωση συντελεστών ΦΠΑ σε εστίαση, τρό-
φιμα και ενέργεια, επίδομα σε συνταξιούχους, 
κατάργηση ή μείωση της εισφοράς αλληλεγ-
γύης και “πάγωμα” της μείωσης του αφορο-
λογήτου. «Η χώρα και η οικονομία βρίσκονται 
σε σαφή πορεία ανάκαμψης. Η οικονομία έχει 
επιστρέψει για τρίτη συνεχή χρονιά σε ρυθ-
μούς ανάπτυξης», σημείωσε ο Αλέξης Τσί-
πρας, παρουσιάζοντας το πακέτο παροχών 
για το 2019 -2020, που, όπως είπε, είναι μό-

νιμου χαρακτήρα. 
Ο Έλληνας Πρωθυπουργός έκανε αναφορά 

στην έξοδο της χώρας από τα οκτώ χρόνια 

σκληρής δημοσιονομικής προσαρμογής, την 
επιστροφή σε ρυθμούς ανάπτυξης και την 
έξοδο στις αγορές, αλλά και την παράλληλη 
τήρηση των συμφωνηθέντων με τους Ευρω-
παίους εταίρους, ειδικά στο σκέλος των πρω-
τογενών πλεονασμάτων.  

«Υπάρχει ακόμα μεγάλο μέρος της ελληνι-
κής κοινωνίας που σήκωσε δυσανάλογο βά-
ρος και δεν έχει ακόμα αισθανθεί τις θετικές 
συνέπειες από την έξοδο της χώρας από τα 
μνημόνια. Δεν έχει αισθανθεί τα αποτελέσματα 
αυτής της θετικής και ελπιδοφόρας πορείας 
στην καθημερινότητά του. Τώρα όμως ήρθε η 
ώρα οι θυσίες του ελληνικού λαού να αρχίσουν 
να δικαιώνονται. Ήρθε η ώρα όσοι έβαλαν 
πλάτη στα δύσκολα, οι πολλοί, να γευτούν 
τους καρπούς των θυσιών τους», ανέφερε ο 
Αλέξης Τσίπρας. 

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός σημείωσε ότι 
τα μέτρα θα εισαχθούν στη Βουλή των Ελλή-
νων αμέσως μετά το τέλος της συζήτησης για 
την ψήφο παροχής εμπιστοσύνης, η οποία 
θα ολοκληρωθεί το βράδυ της Παρασκευής. 
Επανέλαβε, επίσης, ότι οι εθνικές εκλογές θα 
γίνουν τον Οκτώβριο του 2019, εκφράζοντας, 
παράλληλα, τη βεβαιότητά του ότι ο ελληνικός 
λαός θα στηρίξει τον ΣΥΡΙΖΑ τόσο στις ευ-
ρωεκλογές, όσο και στις εθνικές εκλογές.

ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ:

Μήνυμα προς την Τουρκία να μην παραβιάζει τα 
κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και να απέχει από περαιτέρω παράνομες ενέργειες, 
έστειλε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος 
Κατρούγκαλος, μιλώντας από το βήμα του 4ου Διε-
θνούς Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Ενεργει-
ακής Οικονομίας. Στο ίδιο πνεύμα, και ο Έλληνας 
Υπουργός Εθνικής Άμυνας Ευάγγελος Αποστολά-
κης, μιλώντας σήμερα στο 7ο Ετήσιο Συνέδριο για 
την Άμυνα και την Ασφάλεια στη Λέσχη Αξιωματικών 
Ενόπλων Δυνάμεων, καταδίκασε τις ενέργειες της 
Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ και συνεχάρη την Κυ-
πριακή Δημοκρατία για την ψύχραιμη στάση της. 

Αναφερόμενος στην απόφαση της Τουρκίας να 
πραγματοποιήσει παράνομη γεώτρηση στην κυ-
πριακή ΑΟΖ, ο κ. Κατρούγκαλος υπογράμμισε ότι η 
Τουρκία θα πρέπει να σταματήσει να παραβιάζει το 
Διεθνές Δίκαιο, διαφορετικά θα επιτείνει την απομό-
νωσή της. Επιπλέον, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτε-
ρικών αναφέρθηκε και στην πρόσφατη τοποθέτηση 
της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ για θέματα Εξω-
τερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας Φρεντε-
ρίκα Μογκερίνι, σύμφωνα με την οποία η ΕΕ θα 
απαντήσει στις συγκεκριμένες ενέργειες της Τουρκίας 
με τον ενδεδειγμένο τρόπο και με πλήρη αλληλεγγύη 
προς την Κυπριακή Δημοκρατία. 

Από την πλευρά του, ο Έλληνας Υπουργός Εθνι-
κής Άμυνας Ευάγγελος Αποστολάκης, μιλώντας στο 

7ο Ετήσιο Συνέδριο για την Άμυνα και την Ασφάλεια 
στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων, κα-
ταδίκασε τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στην 
κυπριακή ΑΟΖ, σημειώνοντας ότι έχουν προκαλέσει 
πολλές διεθνείς αντιδράσεις από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, τις ΗΠΑ, την Αίγυπτο και το Ισραήλ. 

«Επικροτούμε την ψύχραιμη στάση της Κύπρου, 
παραμένουμε σε συντονισμό με την Κυπριακή Δη-
μοκρατία και τους στρατηγικούς εταίρους της, προ-
ετοιμάζοντας τις επόμενες ενέργειες και υποστηρί-
ζουμε την Κύπρο σε όλες τις ενέργειες», ανέφερε 
επί του συγκεκριμένου ζητήματος ο κ. Αποστολάκης. 
Αναφερόμενος στο ταχέως εξελισσόμενο και απαι-
τητικό γεωπολιτικό περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται 
η Ελλάδα, ο κ. Αποστολάκης εξήγησε ότι «οι μετα-
βολές ισχύος και οι κρίσεις στην ευρύτερη περιοχή 
συντελούν στην αύξηση της αποσταθεροποίησης». 

Όπως σημείωσε, εθνική προτεραιότητα είναι η 
διασφάλιση της συνεργασίας, της ειρήνης και της 
σταθερότητας, μέσα από την ανάπτυξη σχέσεων 
καλής γειτονιάς και αμοιβαίας εμπιστοσύνης. 

«Ασκούμε ενεργό και πολυδιάστατη αμυντική δι-
πλωματία. Έχουμε ένα δύσκολο γείτονα, αντιμετω-
πίζουμε προκλήσεις και ανυπόστατες αιτιάσεις. Προ-
γραμματίζεται το επόμενο διάστημα συνάντηση 
εκπροσώπων των δυο πλευρών για ΜΟΕ και υπε-
ρασπίζουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα».

Αυστηρά μηνύματα στην Τουρκία για ΑΟΖ 

ΚΟΜΙΣΙΟΝ

“Ελλάδα - ενισχύοντας την ανά-
πτυξη για την υποστήριξη της 
βιώσιμης μείωσης του χρέους”, 
τιτλοφορείται η έκθεση της Κομι-
σιόν για Ελλάδα στο πλαίσιο των 
Εαρινών Οικονομικών Προβλέ-
ψεων, που ενέκρινε το Κολέγιο 
των Επιτρόπων και παρουσίασε 
στις Βρυξέλλες, ο Επίτροπος Πιέρ 
Μοσκοβισί. Η Κομισιόν προβλέ-
πει ότι “η Ελλάδα αναμένεται να 
επιτύχει τους συμφωνημένους 
στόχους για το πρωτογενές πλε-
όνασμα το 2019 και το 2020”, 
ωστόσο η έκθεση προειδοποιεί 
την Ελλάδα για τις δυσμενείς επι-
πτώσεις της υπο-εκτέλεσης του 
προγράμματος δημοσίων επεν-
δύσεων. Προειδοποιήσεις περι-
λαμβάνονται και για το αυξημένο 
κόστος εργασίας, αλλά και για την 
αρνητική επίπτωση της αύξησης  
του κατώτατου μισθού στη μεί-
ωση της ανεργίας. 

Η Κομισιόν ανησυχεί μάλιστα 
σοβαρά για το ότι υπάρχουν ση-
μαντικοί κίνδυνοι υποβάθμισης 
της πρόβλεψης, όπως οι συνεχι-
ζόμενες δικαστικές υποθέσεις που 
θα μπορούσαν να προκαλέσουν 
μερική αντιστροφή προηγούμε-

νων μεταρρυθμίσεων και να προ-
καλέσουν δημοσιονομικές υπο-
χρεώσεις. 

Σύμφωνα με την Κομισιόν, το 
ΑΕΠ στην Ελλάδα θα αυξηθεί 
κατά 1.9% το 2018, 2,2% το 2019 
και 2.2% το 2020, ενώ ταυτό-
χρονα η ανεργία μειώνεται από 
19.3% σε 18.2% και 16,3% κατά 
τα ίδια έτη. 

Η πρόβλεψη προεξοφλεί τη μεί-
ωση των ορίων για το αφορολό-
γητο από το 2020. 

Το χρέος αποκλιμακώνεται από 
181.1% του ΑΕΠ το 2018 σε 
174.9% το 2019 και 168,9% το 
2020. Παράλληλα το συνολικό 
πλεόνασμα του προϋπολογισμού 
από 1.1% το 2018 μειώνεται σε 
0.5% το 2019. Ο πληθωρισμός 
θα κυμανθεί στα επίπεδα του 
0.8% και τα τρία έτη της πρόβλε-
ψης. Αναλυτικά η Κομισιόν κατα-
γράφει στην πρόβλεψή της ότι “η 
οικονομική ανάπτυξη στην Ελ-
λάδα ενισχύθηκε το 2018, κυρίως 
λόγω της αυξημένης εξαγωγικής 
απόδοσης” και “ο ρυθμός αύξη-
σης του ΑΕΠ προβλέπεται να αυ-
ξηθεί σε σχέση με τον προβλε-
πόμενο χρονικό ορίζοντα.

H Eλλάδα θα πετύχει τους στόχους 
για το πρωτογενές πλεόνασμα

Με την έγκριση γλυπτού έρ-
γου της εικαστικού Νικολίτσας 
Λεοντίτση, ολοκληρώθηκε ο 
διαγωνισμός για την ανάδειξη 
του μνημείου, το οποίο θα ανε-
γερθεί προς τιμήν των δυτών 
που με αυτοθυσία ανέλκυσαν 
τον μηχανισμό των Αντικυθή-
ρων. Το έργο το οποίο αναμέ-
νεται να τοποθετηθεί τον επό-
μενο χρόνο, αναπαριστά δύτη 
που έχει ανασύρει και παρα-
δίδει τον σπουδαίο μηχανισμό. 
Με την πράξη αυτή, η Πολιτεία 
αποδίδει φόρο τιμής και μνή-
μης στους σφουγγαράδες από 
την Σύμη, για την ανεκτίμητη 
συνεισφορά τους.

Μνημείο για τους δύτες 
του μηχανισμού 

των Αντικύθηρων
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Συνολικά 72 υποψήφιοι κατέρχονται στις Ευρωεκλογές

ΔΗΛΩΣΕΙΣ Α.ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Να σταματήσει ο κατήφορος και να σταλεί 
μήνυμα αποδοκιμασίας στην Κυβέρνηση, 
αλλά και μήνυμα μιας νέας πολιτικής πλει-
οψηφίας που θέλει να αλλάξει η πορεία των 
πραγμάτων, ζήτησε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Άντρος 
Κυπριανού. 

Μιλώντας στο Συνεδριακό Κέντρο, στη Λευ-
κωσία, μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων 
του ΑΚΕΛ-Αριστερά – Νέες Δυνάμεις στις Ευ-
ρωεκλογές, ο κ. Κυπριανού είπε ότι είναι πε-
ρήφανοι για το έργο που έχουν επιτελέσει οι 
Ευρωβουλευτές του ΑΚΕΛ τα πέντε τελευταία 
χρόνια, έχοντας αναδειχθεί ως η πιο δραστή-
ρια ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από 
την Κύπρο.  

Καταθέτουμε σήμερα τις υποψηφιότητες αυ-
τών που καλούνται να συνεχίσουν αυτό το 
έργο και να το εμπλουτίσουν, δίνοντας δύναμη 
στη φωνή της Κύπρου σε μια περίοδο που 
διακυβεύεται η υπόσταση και η ακεραιότητά 
της, είπε. «Να στείλουν το μήνυμα της θέλη-
σής της να διεκδικήσει τα δίκαιά της, να δια-
σφαλίσει την κυριαρχία της, να εξασφαλίσει 
τη σταθερότητά της, να θωρακίσει την ασφά-
λεια της ξαναζώντας ελεύθεροι, ενωμένοι και 
απαλλαγμένοι από κατοχικά στρατεύματα και 
ξένους κηδεμόνες» συνέχισε. 

Ο κ. Κυπριανού είπε ότι στηρίζοντας το ψη-
φοδέλτιο του ΑΚΕΛ-Αριστερά - Νέες Δυνάμεις 
ο κυπριακός λαός γίνεται ενεργός συμμέτοχος 
των εξελίξεων που θα καθορίσουν την πορεία 

της ΕΕ σε μια κρίσιμη καμπή στην ιστορία της 
και ενώνει τις δυνάμεις του με τς Ευρωπαϊκές 
δυνάμεις της προόδου, της οικολογίας, της 
κοινωνικής δικαιοσύνης, της πολιτικής αλλα-
γής και της αποστρατιωτικοποίησης. 

«Αντιστέκεται στις δυνάμεις που αμφισβη-
τούν λαϊκές κατακτήσεις, δημοκρατικές ελευ-
θερίες και κοινωνικά δικαιώματα, στις δυνάμεις 
που πισωγυρίζουν στο μεσοπόλεμο, που 
επωάζουν τον ακροδεξιό αυταρχισμό, γιγα-
ντώνουν τους αντιδραστικούς, ρατσιστικούς, 
ξενοφοβικούς και λαϊκιστικούς εθνικισμούς» 
είπε. 

Ανέφερε εξάλλου ότι τα διακυβεύματα σε 
αυτή την εκλογική αναμέτρηση είναι πολλά 
και ιστορικής σημασίας, για την Ευρώπη που 
απομακρύνεται από τα ιδρυτικά οράματά της, 
τη σύγκλιση των οικονομιών της, την αλλη-
λεγγύη των λαών της, τον διάλογο των πολι-
τισμών της, τον σεβασμό των φυλετικών, θρη-
σκευτικών και ιδεολογικών διαφορών.  

Αναφέρθηκε και στα διακυβεύματα για την 
Κύπρο, όπου «κάθε μέρα που περνάει νέα 
μαύρα σύννεφα σκοτεινιάζουν τον ορίζοντα 
της ανάπτυξης ενώ νέα προβλήματα δυσκο-
λεύουν την καθημερινότητα των πολιτών και 
των οικογενειών τους». Νέα κρούσματα κα-
κοδιαχείρισης, ημετεροκρατίας, διαπλοκής, 
διαφθοράς και αδιαφάνειας προστίθενται στον 
κατάλογο των συμπτωμάτων τα οποία απα-
ξιώνουν  τη δημοκρατία, υπονομεύουν τους 

θεσμούς και απογοητεύουν τους πολίτες, είπε. 
Αναφέρθηκε ακολούθως σε νέα προσχήματα 
που προβάλλονται και νέα τεχνάσματα που 
επιστρατεύονται, διαιωνίζοντας το στάτους κβο 
και απομακρύνοντας τη λύση του Κυπριακού. 
«Ήρθε η ώρα λοιπόν να πούμε ‘ως εδώ’, να 
σταματήσουμε τον κατήφορο, να στείλουμε 
στην Κυβέρνηση που υποτιμά τη νοημοσύνη 
και την αξιοπρέπεια του κυπριακού λαού το 
μήνυμα της αποδοκιμασίας μας, το μήνυμα 
μιας νέας πολιτικής πλειοψηφίας που θέλει 
να αλλάξει η πορεία των πραγμάτων, να ανα-
γεννηθεί η ελπίδα της για μια πατρίδα ενωμένη 
σε μια Ευρώπη πιο δίκαιη, πιο συνεκτική, πιο 
αλληλέγγυα. Αυτό το μήνυμα στέλνει το Ευ-
ρωψηφοδέλτιο του ΑΚΕΛ-Αριστερά Νέες Δυ-
νάμεις. Και αυτό είναι το μήνυμα που ευελπι-
στούμε ότι θα στείλει ο κυπριακός λαός στις 
26 του Μάη» ανέφερε. 

Είπε τέλος ότι αποχή από τις Ευρωεκλογές 
σημαίνει ανοχή σε όσους περιφρονούν τον 
κόπο, τον μόχθο, τις θυσίες και τα όνειρα του 
λαού ενώ ψήφος στο ΑΚΕΛ σημαίνει διόρ-
θωση πορείας, αλλαγή πλεύσης, διεκδίκηση 
του αύριο που θέλουμε, που μπορούμε και 
που αξίζουμε. 

Οι υποψήφιοι Ευρωβουλευτές του ΑΚΕΛ -
Αριστερά – Νέες Δυνάμεις είναι οι Γιώργος Κ. 
Γεωργίου, Χρύσανθος (Άθως) Γεωργίου, Ni-
yazi Kızılyürek, Γιώργος Κουκουμάς, Μαρίνα 
Νικολάου και Νεοκλής Συλικιώτης.

Να σταματήσει ο κατήφορος και να σταλεί μήνυμα 
για αλλαγή πορείας, ζητά ο ΓΓ του ΑΚΕΛ 

Ο νυν Πρόεδρος και οι πρώην Πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου απευθύνουν έκκληση στους λαούς της Ευρώπης όπως 
ασκήσουν το πολιτικό τους δικαίωμα και ανταποκριθούν στην εκλο-
γική τους υποχρέωση στις επικείμενες ευρωεκλογές, τονίζοντας 
ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι και οι επιλογές 
των πολιτών της, όταν θα κληθούν να ψηφίσουν στα τέλη Μαΐου, 
θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο μέλλον της. 

«Δεν μπορούμε να ελέγξουμε τι κάνουν οι άλλοι. Μπορούμε να 
κάνουμε επιλογές για εμάς τους ίδιους και να λάβουμε συλλογικές 
αποφάσεις προς το συμφέρον μας, οι οποίες θα συνάδουν με τις 
ανάγκες και τις αξίες μας, καθώς και με τις ανάγκες του υπόλοιπου 
κόσμου γύρω μας», αναφέρουν. Ο νυν Πρόεδρος και οι πρώην 
Πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τονίζουν ακόμα ότι η  
ΕE δεν είναι ούτε τέλεια, όπως θα επιθυμούσαν πολλοί, ούτε ατε-
λής, όπως η καρικατούρα που σκιαγραφούν οι πιο αυστηροί επι-
κριτές της, σημειώνοντας ότι «για να τελειοποιηθεί, να προσαρμο-
στεί και να μεταρρυθμιστεί, πρέπει πρώτα να διατηρηθεί».

Η Ε.Ε καλεί τους πολίτες να ασκήσουν 
το πολιτικό τους δικαίωμα

Η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για τις Ευρωεκλογές της 26ης 
Μαΐου ολοκληρώθηκε ο μεσημέρι της Παρασκευής, στο Συνεδριακό Κέντρο, 
στη Λευκωσία, με την κατάθεση συνολικά 72 υποψηφιοτήτων. 

«Έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς στην ώρα της η διαδικασία υποβολής των 
υποψηφιοτήτων», δήλωσε μετά το πέρας ο Γενικός Έφορος Εκλογών Κύ-
προς Κυπριανού. Ανέφερε ότι υποβλήθηκαν συνολικά 72 υποψηφιότητες, 
με 69 υποψήφιους να διεκδικούν εκλογή μέσα από 13 συνδυασμούς και 
άλλους τρεις να κατέρχονται ως ανεξάρτητοι. Ανάμεσα στους υποψήφιους 
περιλαμβάνονται και εννέα Τουρκοκύπριοι πολίτες της Δημοκρατίας, είπε. 

Ο κ. Κυπριανού ευχαρίστησε τους υποψήφιους, τα κόμματα και τους 
συνδυασμούς για τη συνεργασία, η οποία επέτρεψε να ολοκληρωθεί η δια-
δικασία όπως είχε προγραμματιστεί. Ευχαρίστησε επίσης την Κεντρική 
Υπηρεσία Εκλογών και τον Προϊστάμενό της, Δημήτρη Δημητρίου, για τη 
δουλειά που έχουν κάνει. 

Τέλος ο κ. Κυπριανού κάλεσε τους πολίτες να προσέλθουν στις κάλπες 
και να ψηφίσουν στις Ευρωεκλογές της 26 Μαΐου. 

Αμέσως μετά την κήρυξη της λήξης της διαδικασίας, υποβλήθηκαν δύο 
ενστάσεις για τη συμμετοχή Τουρκοκυπρίων ως υποψηφίων στη διαδικασία 

των Ευρωεκλογών από τον ανεξάρτητο υποψήφιο Χάρη Αριστείδου και 
από τον υποψήφιο του Εθνικιστικού Απελευθερωτικού Κινήματος Παναγιώτη 
Κλεοβούλου. Οι δυο ενστάσεις απορρίφθηκαν αφού δεν στηρίζονται σε 
οποιοδήποτε από τους λόγους ένστασης που αναφέρονται στις σχετικές 
νομοθεσίες, σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση. 

Επίσης, ο Γενικός Έφορος Εκλογών επιθυμεί να ανακοινώσει ότι λει-
τουργεί ενημερωτική ιστοσελίδα για θέματα που αφορούν τις επικείμενες 
ευρωεκλογές, κάτω από τη διεύθυνση www.euroelections2019.gov.cy.  

Σημειώνεται ότι η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες στην ελληνική, τουρ-
κική και αγγλική γλώσσα. 

Η πρόσβαση στην πιο πάνω ιστοσελίδα είναι δυνατή και μέσω των ιστο-
σελίδων του Υπουργείου Εσωτερικών www.moi.gov.cy, του Γραφείου Τύπου 
και Πληροφοριών www.pio.gov.cy, καθώς και μέσω της επίσημης ιστοσελίδας 
της Δημοκρατίας www.cyprus.gov.cy. 

Τις επόμενες μέρες, μέσω των πιο πάνω ιστοσελίδων, θα μπορεί κάποιος 
να πληροφορηθεί το εκλογικό κέντρο στο οποίο έχει κατανεμηθεί και, μετά 
από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, να ενημερωθεί αναλυτικά για τα 
αποτελέσματα της ψηφοφορίας.

1.095 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

Συνολικά 1.095 εκλογικά κέντρα θα λειτουργήσουν στις προσεχές 
Ευρωεκλογές, περιλαμβανομένων 21 στο εξωτερικό. 

Σύμφωνα με τον Γενικό Έφορο Εκλογών, στην εκλογική περιφέρεια 
Λευκωσίας θα λειτουργήσουν 412 εκλογικά κέντρα, στην Αμμόχωστο 
58, στη Λάρνακα 174, στη Λεμεσό 299 και στην Πάφο 131. 

Οι Τουρκοκύπριοι εκλογείς που διαμένουν στις κατεχόμενες περιοχές 
των Επαρχιών Λευκωσίας, Αμμοχώστου, Κερύνειας και Λάρνακας 
μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα σε οποιοδήποτε 
από τα ειδικά εκλογικά κέντρα που θα λειτουργήσουν για το σκοπό 
αυτό σε Κάτω Πύργο, Φλάσου, Αστρομερίτη, Άγιο Δομέτιο, Λήδρα Πά-
λας, Φανερωμένη, Λιβάδια, Αχερίτου και Δερύνεια. 

Οι Τουρκοκύπριοι εκλογείς που διαμένουν στις ελεύθερες περιοχές, 
καθώς και οι κοινοτικοί εκλογείς, έχουν κατανεμηθεί σε εκλογικά κέντρα 
με βάση τη διεύθυνση εγγραφής τους στον εκλογικό κατάλογο. 

Οι εγκλωβισμένοι εκλογείς της περιφέρειας Κερύνειας θα ασκήσουν 
το εκλογικό τους δικαίωμα στο Γυμνάσιο Αγίου Δομετίου, ενώ αυτοί 
της περιφέρειας Αμμοχώστου στο Γυμνάσιο Δερύνειας. 

Όσον αφορά τους εκλογείς που διαμένουν στο εξωτερικό, έχουν κα-
θοριστεί οι συγκεκριμένες ώρες για τα 21 εκλογικά κέντρα, στην τοπική 
ώρα κάθε χώρας. 

Στην Ελλάδα θα είναι 0700-1800 με διάλειμμα 1200-1300, στο Βέλγιο 
0800-1700 με διάλειμμα 1200-1300, και στο Ηνωμένο Βασίλειο 0800-
1600 με διάλειμμα 1200-1230.

21 κέντρα στο εξωτερικό

ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ

Ψηφίζουμε Ευρώπη και προχωρούμε μπρο-
στά, δήλωσε ο Πρόεδρος ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νε-
οφύτου αμέσως μετά την υποβολή των υπο-
ψηφιοτήτων του κόμματος του για τις 
Ευρωεκλογές. Ο κ. Νεοφύτου μίλησε για ένα 
ψηφοδέλτιο στο οποίο συνυπάρχουν η εμπει-
ρία, η ανανέωση και η κοινωνική διεύρυνση, 
και κάλεσε την κοινωνία να εμπιστευθεί την 
παράταξή του η οποία όπως υπενθύμισε είναι 
μέλος της ισχυρότερης ομάδας στο Ευρωκοι-
νοβούλιο. 

Το ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ απαρτίζεται από 
τους Τζώρτζια Κωνσταντίνου-Παναγιώτου, Πα-
ναγιώτη Σεντώνα, Ελένη Σταύρου, Νίκο Τορ-
ναρίτη, Λουκά Φουρλά και Λευτέρη Χριστο-

φόρου. Ο ΔΗΣΥ «κρατεί και σ’ αυτές τις ευ-
ρωεκλογές την παράδοση της καλύτερης ομά-
δας», ανέφερε ο κ Νεοφύτου. Ως το κατεξοχήν 
ευρωπαϊκό κόμμα της Κύπρου, είπε, «προ-
τείνουμε ενώπιον της κοινωνίας την καλύτερη 
ομάδα για να αντιπροσωπεύσει την Κύπρο 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο». 

«Προτείνουμε ένα ψηφοδέλτιο στο οποίο 
συνυπάρχουν η εμπειρία, η ανανέωση και η 
κοινωνική διεύρυνση», σημείωσε. Ένα ψηφο-
δέλτιο, που σύμφωνα με τον Πρόεδρο του 
ΔΗΣΥ «τονίζει το δίλημμα αυτών των ευρωε-
κλογών: Είτε ψηφίζουμε και προχωρούμε μαζί 
για μια καλύτερη Ευρώπη, είτε μένουμε κολ-
λημένοι στις οπισθοδρομικές αντιλήψεις της 

συντηρητικής Αριστεράς και στην αντίδραση 
και τον θυμό που εκφράζουν οι εθνικιστές». 
Και οι δύο, είπε, «απειλούν το ευρωπαϊκό οι-
κοδόμημα». 

Ο κ. Νεοφύτου συνέχισε λέγοντας ότι «όσα 
παράπονα, αρκετά από αυτά δικαιολογημένα 
και αν έχουμε από την Ευρώπη στα 15 χρόνια 
από την ένταξή μας τα οφέλη για την Κύπρο 
μας είναι πολύ μεγαλύτερα». Και το ερώτημα, 
ανέφερε, «είναι αυτό: θα ήμασταν καλύτερα 
εκτός ΕΕ όπως μας πρότεινε στις προηγού-
μενες ευρωεκλογές η Αριστερά ή είναι η Κύ-
προς καλύτερη εντός ΕΕ»; Εμείς, είπε ο κ. 
Νεοφύτου, «ψηφίζουμε Ευρώπη και προχω-
ρούμε μπροστά».

«Ψηφίζουμε Ευρώπη και προχωρούμε μπροστά»
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Του Χριστόδουλου Στυλιανού 
 
 
 
  

Είναι φυσιολογικό και αναμενόμενο μετά από οποιανδήποτε εκλογική 
αναμέτρηση να γίνονται διάφορες εκτιμήσεις για τα αποτελέσματα, θε-
τικές ή αρνητικές, κυρίως από τα πολιτικά κόμματα. 

Η πρώτη γενική εκτίμηση που σημειώθηκε στον Τύπο σχετικά με το 
αποτέλεσμα των τελευταίων Τοπικών Δημοτικών Εκλογών της περα-
σμένης Πέμπτης, είναι ότι στις περισσότερες περιοχές της Αγγλίας κα-
ταγράφεται μια σύνθετη εικόνα, χωρίς τούτο να παραγνωρίζει τα ση-
μαντικά οφέλη που είχε το κόμμα των  Φιλελεύθερων Δημοκρατών και 
φυσικά το εξαιρετικό αποτέλεσμα των Πρασίνων.  

Γενικά θεωρείται ως μια δημόσια αντίδραση εναντίον τόσο της κυ-
βέρνησης, όσο και της αντιπολίτευσης. Τα κόμματα σε πολλές περι-
πτώσεις, δεν απέκρυψαν την επιθυμία τους για ανατροπή του δημο-
ψηφίσματος του 2016. Και αυτό καταγράφεται και μέσα από το 
αποτέλεσμα το οποίο καταδεικνύει ότι σε ορισμένες περιοχές, αποδε-
δειγμένα το κοινό, μετατοπίζεται εναντίον του Brexit. Παράλληλα πρω-
τοφανές και παράξενο, είναι ότι σε αυτές τις εκλογές παρατηρήθηκε 
ένας πολύ μεγάλος αριθμός ψήφων διαμαρτυρίας, από ψηφοφόρους 
που θεώρησαν ότι δεν είχαν μπροστά τους τις επιλογές που θα επιθυ-
μούσαν, σε σχέση με υποψηφίους που θα τάσσονταν ανοικτά υπέρ 
του Brexit. 

Μια άλλη εκτίμηση του αποτελέσματος, κάνει λόγο για αντίδραση 
εναντίον των δύο μεγάλων κομμάτων, του Εργατικού Κόμματος και 
του Συντηρητικού, επειδή ουσιαστικά δεν κατάφεραν να διαφοροποι-
ήσουν το αδιέξοδο στο Brexit. Άλλωστε, το γεγονός ότι οι Συντηρητικοί 
έχασαν σχεδόν 1.000 έδρες, σε σύγκριση με το Εργατικό Κόμμα που 
έχασε μόλις 100 περίπου έδρες λέει πολλά. Πάντως θεωρείται μια 
κακή νύχτα για την αντιπολίτευση.  

Όλα δείχνουν ότι μόνο οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες (Lib Dem) είχαν 
τα κέρδη τους και ότι πήραν μεγάλο αριθμό ποσοστών από τους Συ-
ντηρητικούς. 

Επίσης, η προσέλευση στις τοπικές εκλογές είναι πάντοτε χαμηλή 
κάτι που φάνηκε και σε αυτές τις εκλογές, οι οποίες δεν αποτέλεσαν 
την εξαίρεση. 

Μια άλλη ερμηνεία αφορά τους ψηφοφόρους που καταγγέλουν απο-
τυχία διαχείρισης του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος για έξοδο 

από την ΕΕ. Φαίνεται ότι αυτοί βρήκαν «φωνή» εκπροσώπησης, στο 
κόμμα Brexit του Nigel Farage, το οποίο όμως, δεν στάθηκε στο ύψος 
των περιστάσεων, αν και εξακολουθεί να έχει καλύτερη εικόνα στις δη-
μοσκοπήσεις για τις προσεχείς Ευρωπαϊκές Εκλογές.  

Μπορούμε βέβαια να υποθέσουμε ότι περισσότεροι άνθρωποι που 
αισθάνονταν ότι δεν μπορούσαν να εμπιστευτούν καμία από τις επι-
λογές για να τιμήσουν το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος παρέμειναν 
στο σπίτι. Μια θέση που κυκλοφόρησε ως εκτίμηση σε σχέση με το 
Brexit, κάνει λόγο για κινητοποιήση των ψηφοφόρων των κομμάτων 
εκείνων που τάχθηκαν εναντίον του Brexi, ενώ αντίθετα, οι ψηφοφόροι 
του Brexit παρέμειναν στο σπίτι επικαλούμενοι έλλειψη επιλογών στα 
ψηφοδέλτια. 

Από την άλλη, η εκτίμηση αυτών που επιθυμούν την παραμονή, 
αναφέρει ότι το πολύ κακό αποτέλεσμα για τους Ανεξάρτητους Δημο-
κράτες (Ukip) που έχασαν επίσης πολλές έδρες, έρχεται σε αντίθεση 
μ΄ αυτή τη θέση. Όμως οι Ukip δεν συνδέονται πρωτίστως με την 
υποστήριξη της εξόδου από την ΕΕ - εξ ου και η εξίσου κακή προβολή 
της στις Ευρωπαϊκές Εκλογές. 

Η κακοδιαχείριση του κόμματος για το ρατσισμό μετέτρεψε τους ψη-
φοφόρους τους σαν κάτι αναμφισβήτητα θετικό που θα έπρεπε να 
δώσει στους αντιφασίστες την εμπιστοσύνη ότι ο ρατσισμός μπορεί 
να αντιμετωπισθεί και να νικηθεί στη Βρετανία. 

Η κατάρρευση των Συντηρητικών (Tory) είναι το δεύτερο σημαντικό 
θετικό που πρέπει να αξιοποιηθεί καταλλήλως. Η κρίση στο κυβερνών 
κόμμα του Βρετανικού Καπιταλισμού είναι οξεία - με τα μέλη του στις 
περιφέρειες να απορρίπτουν όλο και περισσότερο οποιαδήποτε σχέση 
με την ηγεσία του κόμματος τους. Οι Συντηρητικοί προσπαθούν από 
τη μιά να διατηρήσουν την υποστήριξη μεγάλων επιχειρήσεων, οι 
οποίες είναι κατά κύριο λόγο φιλοευρωπαϊκές, και από την άλλη να 
συγκρατήσουν τη βάση των ψηφοφόρων τους που αντιτίθεται στην 
ΕΕ. 

Και κάπου εδώ, αναδεικνύεται ο ρόλος του Εργατικού Κόμματος, το 
οποίο, όπως επισημαίνει ο Γραμματέας του - Υπεύθυνος για το Στεγα-
στικό, είχε κέρδη, αλλά και απώλειες σε «γνωστές» περιοχές Remain 
and Leave. Η απώλεια θέσεων συνολικά, δείχνει ότι το κόμμα δεν 
είναι ακόμη σε θέση να αξιποιήσει τη συντριπτική επιθυμία για αλλαγή 
με βάση το παράδειγμα του 2017. 

Είναι πλέον φανερό, ότι αν το Εργατικό Κόμμα επιδιώκει να είναι 
ένα κόμμα συνεργασίας δύο κομμάτων σε μελλοντική κυβέρνηση, θα 
πρέπει πρώτα να πείσει τούς υποστηρικτές της αλλαγής και γενικά τα 
μεσαία και χαμηλά στρώματα για τις θέσεις του.

Οι διαφορετικές ερμηνείες 
του αποτελέσματος των Τοπικών Εκλογών

Του Γιώργου A. Σάββα 

Δημοτικού Συμβούλου Enfield 
 
Τις τελευταίες εβδομάδες γινόμαστε μάρτυρες καθημερινά, 

απίστευτων τραγωδιών στο Λονδίνο, ως αποτέλεσμα του 
ολοένα αυξανώμενου φαινομένου των μαχαιρωμάτων στους 
δρόμους. Και αυτή την φορά, τα μαχαιρώματα ήταν στους 
δρόμους του Edmonton. Το ερώτημα που πρέπει να θέσουμε 
στους εαυτούς μας είναι πώς έχει γίνει το Λονδίνο «πρω-
τεύουσα» του σοβαρού εγκλήματος και των δολοφονιών; Και 
πώς θα τελειώσει αυτό; Είναι μόνο θέμα και πρόβλημα των 
οικογενειών ή των σχολείων, ή και ακόμη της κοινωνίας ως 
σύνολο; 

Ή μήπως γιατί αδυνατούμε ως χώρα να δώσουμε στους 
νέους μας, ένα καλύτερο μέλλον; Είναι άσχετο το γεγονός ότι 
πολύ νέοι ζουν με την ιδέα ότι τα γνωρίζουν όλα, αλλά στη 
πραγματικότητα χρειάζονται ακόμη τη δική μας καθοδήγηση 
και συμπαράσταση; 

Για να έχουν κάποιο σέβας σε εμάς τους μεγαλύτερους, 
είτε ως γονείς, είτε ως παππούδες, γιαγιάδες κτλ δεν είναι να 
τους αγοράσουμε ό,τι μας ζητήσουν, αλλά να τους δώσουμε 
την ευκαιρία να μάθουν την αξία του κάθε πράγματος. Όχι 
την τιμή. Στα Αγγλικά ένα σοφό ρητό λέει «We seem to know 
the price of everything and the value of nothing». Η αξία 
στον άνθρωπο είναι να έχει το σέβας στον συνάνθρωπο του, 
είτε είναι μεγάλος σε ηλικία, είτε είναι μικρός σε ηλικία. Αυτό 
θα πει Πολιτισμός, που είναι το απαραίτητο συστατικόγια ένα 
καλύτερο αύριο, ειρηνικό, γεμάτο αγάπη και δικαιοσύνη, ελευ-
θερία με ίσες ευκαιρίες για όλους και ό,τι άλλο χρειάζεται για 
να δούμε μία κοινωνία χωρίς ρατσισμό, χωρίς ψέμα, χωρίς 
διαφθορά και κλεψιά. 

Ήμασταν κι εμείς μικροί κάποτε και μας έμαθαν να είμαστε 
ευχαριστημένοι με τα λίγα και όχι με τις... «επιδείξεις». Κι’ 
εμείς τί κάνουμε; Σήμερα, με την πρώτη ευκαιρία ρίχνουμε 
τους γονείς μας σε οίκους ευγηρίας για να μην έχουμε καμία 
ευθύνη για αυτούς που μας έφεραν εκεί που είμαστε σήμερα. 
Όταν ήμουν στην Κύπρο, κάποιος ο οποίος πήρε τη μητέρα 
του σε γηροκομείο μου ανέφερε τί του είπε η μητέρα του: 
«Γιέ μου σας μεγάλωσα και δεν σας έδωσα πουθενά και 
τώρα με πετάς  στo γηροκομείο». Συνταρακτικά λόγια μιας 
ηλικιωμένης, μα καθόλου άσχετα με την κατάσταση που επι-
κρατεί σήμερα στην κοινωνία μας και τα μηνύματα που εμείς 
στέλνουμε στη σημερινή νεολαία. 

Είναι λοιπόν, ευθύνη όλων μας αυτή η κατάσταση και κυ-
ρίως της Κυβέρνησης, την οποία εμείς εκλέγουμε με τη ψήφο 
μας, αλλά και την αποχή μας. Οι ευθύνες της Πολιτείας είναι 
εκεί. Και ειδικά οι ευθύνες της παρούσας κυβέρνησης. 

Αντί να αυξήσει τα κέντρα νεολαίας, αυξάνει τις κοινοτικές 
τράπεζες. Αντί να στηρίξουν τους νέους για να βρουν εργασία, 
ανοίγουν “soup kitchens” και αντί να βάλουν τέλος στο τέ-
χνασμα που λέγετε λιτότητα, συνεχίζει την ανεύθυνη στάση 
της. Από το 2010, οι Συντηρητικοί έχουν επιβάλει δρακόντεια 
μέτρα... λιτότητας στις κοινοτικές υπηρεσίες και έχουν «σφάξει. 
10.000 αστυνομικούς από το beat. Έχουν περικόψει εκατομ-
μύρια από κοινοτικά προγράμματα νεολαίας που χρησιμο-
ποιούνται από εφήβους, τα οποία αποτελούν βασική υπηρε-
σία. Οι έφηβοι γενικά χρειάζονται τόνωση και δραστηριότητες 
για να τους κρατήσουν απασχολημένους με θετικούς τρό-
πους. Αλλά λόγω των περικοπών, αυτές οι δραστηριότητες 
δεν υπάρχουν πλέον. Έμεινε μόνο, η κουλτούρα των συμ-
μοριών που οδηγεί σε Knife Crimes and Gangs. 

 
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος Α. Σάββα είναι 
παρών κάθε Παρασκευή (εκτός εορτών) από τις 

11.30 π.μ. μέχρι και τη 1.00 μ.μ. στο δημαρχείο 
του Enfield, Silver Street, EN1 3XF 

Η παύση του Αρχηγού Αστυνομίας, 
οι ευθύνες 
και το πολιτικοκομματικό σύστημα

Η δραματική αύξηση 
του εγκλήματος, το καθήκον μας 
απέναντι στη νεολαία 
και η κυβέρνηση

 
 
Του Νίκου Ιωάννου, 
μέλος Πολιτικού Γραφείου ΑΚΕΛ 
 
 
  
 
 

Η παύση του Αρχηγού Αστυνομίας και η παραίτηση του Υπουργού 
Δικαιοσύνης ήταν αποτέλεσμα της κοινωνικής αντίδρασης των πολιτών 
που εκφράστηκε με κινητοποιήσεις αλλά κύρια μέσα από τα κοινωνικά 
δίκτυα. Γι΄ αυτό το λόγο εξάλλου ο Συναγερμός πίεσε να γίνουν πα-
ραιτήσεις φοβούμενος την προεκλογική ζημιά.  

 Χωρίς κάποιος να είναι ειδικός ή να έχει εξιδεικευμένες γνώσεις για 
την καταπολέμηση του εγκλήματος είναι πλέον γενικώς παραδεκτό ότι 
τα συνεχή εγκλήματα θα μπορούσαν να αποτραπούν αν η Αστυνομία 
δεν επιδείκνυε αδιαφορία και απροθυμία να τα διερευνήσει επειδή τα 
θύματα ήταν αλλοδαπές. Εδώ ακριβώς έγκειται η τεράστια ευθύνη της 
ηγεσίας της Αστυνομίας που επεκτείνεται και σε σοβαρές πολιτικές 
ευθύνες. Όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας αποδεικνύουν ότι 
αυτοί που ανέλαβαν να διερευνήσουν τις εξαφανίσεις των γυναικών 
και των παιδιών τους επέδειξαν όχι απλά αμέλεια καθήκοντος, ανικα-
νότητα να διαχειριστούν σοβαρές κρίσεις αλλά και ρατσισμό.  

Μέχρι σήμερα εκτός από τις παραιτήσεις κανένας δεν έχει αναλάβει 
την ευθύνη για το τραγικό συμβάν. Ο Ιωνάς Νικολάου αποποιήθηκε 
της οποιασδήποτε προσωπικής ευθύνης ενώ ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας, αφού για πολλές μέρες απέφευγε να τοποθετηθεί, εξέφρασε 
πόνο ψυχής όχι για τα θύματα, αλλά γιατί έπρεπε να αποδεχτεί την 
παραίτηση Ιωνά. Ο παραιτηθείς Αρχηγός όχι μόνον δεν ανέλαβε καμία 
ευθύνη αλλά φεύγει πυροβολώντας το πολιτικοκομματικό σύστημα 
κατηγορώντας το για τις αγκυλώσεις στην Αστυνομία.  

Δεν μας είπε όμως ο Αρχηγός από ποιούς πολιτικούς, από ποια 
κόμματα και πότε δέχθηκε παρεμβάσεις. Από το 2014 βρίσκεται επι-
κεφαλής του Αστυνομικού σώματος, όσα περίπου και τα χρόνια που 
βρίσκεται ο Συναγερμός στην εξουσία. Επικρίθηκε μαζί με τον Ιωνά 

Νικολάου τόσο για ρουσφέτι σε προαγωγές και μετακινήσεις αλλά και 
για τον χειρισμό επιχειρησιακών υποθέσεων στην Αστυνομία κύρια 
από το ΑΚΕΛ. Δεν είναι δυνατό οι παρεμβάσεις αυτές να έγιναν από 
το ΑΚΕΛ. Συνεπώς από ποιους δεχόταν παρεμβάσεις ο τέως Αρχηγός; 
Πρέπει να πει. Οφείλει να πει! 

Φεύγοντας ο παυθείς Αρχηγός ανέφερε ότι η Αστυνομία παρουσίαζε 
σοβαρές ελλείψεις στη χρήση τεχνολογίας. Άλλα όμως έλεγε για τις 
προτεραιότητες και τους στρατηγικούς στόχους της Αστυνομίας όταν 
αναλάμβανε το αξίωμα. «Μέσα στα πλαίσια εφαρμογής νέου μοντέλου 
αστυνόμευσης το οποίο θα εμπεριέχει πτυχές της λεγόμενης έξυπνης 
αστυνόμευσης έχουν δοθεί οδηγίες …για υποβολή εμπεριστατωμένης 
και πλήρως τεκμηριωμένης μελέτης με εισηγήσεις για αξιοποίηση της 
τεχνολογίας και της επιστήμης προς όφελος της ασφάλειας του πο-
λίτη» 

Η κακοδαιμονία στην Αστυνομία δεν θα εκλείψει με την παραίτηση 
του Αρχηγού. Χρειάζεται πολιτική βούληση την οποία απ΄ ότι φαίνεται 
η Κυβέρνηση δεν διαθέτει. Είναι πάμπολλες οι ενέργειες της που το 
αποδεικνύουν. Το σοβαρό έγκλημα, το αίσθημα ανασφάλειας, η κατα-
στροφή περιουσιών από ανθρώπους του υποκόσμου, η κατάσταση 
στις φυλακές, η εξάπλωση των ναρκωτικών και πολλά αλλά δεν δι-
καιώνουν τους πρόσφατους πανηγυρισμούς ότι σήμερα η Κυπριακή 
δημοκρατία διαθέτει την πλέον σύγχρονη και αποτελεσματική Αστυ-
νομία. Το ρουσφέτι είναι καλά ριζωμένο. Με συνοπτικές διαδικασίες 
και για ακατανόητους λόγους ξηλώθηκε ο πρώην Υπαρχηγός της 
Αστυνομίας Ανδρέας Κυριάκου. Ακόμα και σήμερα, μετά το απεχθές 
έγκλημα και πριν να διεξαχθούν έρευνες από τους ποινικούς ανακριτές, 
η Κυβέρνηση Αναστασιάδη- Συναγερμού επιβράβευσε το Βοηθό Αρ-
χηγό Επιχειρήσεων σε Υπαρχηγό ο οποίος καθηκόντως έχει τη αρμο-
διότητα για το έγκλημα παγκύπρια.  

Ασφαλώς υπάρχουν ικανοί και με επάρκειά ευσυνείδητοι αστυνομικοί. 
Για να μπορέσει όμως να ανταποκριθεί με επάρκεια και στις προσδοκίες 
της κοινωνίας ο θεσμός που οφείλει να προστατεύει τον πολίτη και την 
κοινωνία και να χαίρει εμπιστοσύνης, χρειάζονται πολλά να γίνουν 
που προφανώς μέχρι σήμερα αυτή η κυβέρνηση δεν έκανε.
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Μεγάλο και ιδιαίτερο ήταν το ενδιαφέρον 
της Κυπριακής ομογένειας στο Λονδίνο στη 
διάλεξη που πραγματοποιήθηκε στις 18 Απρι-
λίου με τίτλο «Επιτυχημένοι Κύπριοι και Έλ-
ληνες της διασποράς στηρίζουν την καινοτόμο 
έρευνα στα Πανεπιστήμια της Κύπρου με δω-
ρεές και δικτύωση». 

Εισηγήτρια αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας 
ομιλίας ήταν η Γενική Διευθύντρια της Εται-
ρείας «Cyprus Seeds Ltd» και μέλος του Συμ-
βουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, Μαρία 
Μαρκίδου-Γεωργιάδου. 

Η κα Γεωργιάδου δήλωσε ότι το νομοσχέδιο 
για δημιουργία «τεχνοβλαστών» που εγκρί-
θηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων τον 
Ιούνιο του 2018, γύρισε μια νέα σελίδα στην 
ιστορία της έρευνας και του επιχειρείν στην 
Κύπρο. 

Σύμφωνα με τη νέα αυτή νομοθεσία, πρό-
σθεσε, τα κρατικά Πανεπιστήμια θεσμοθετού-
νται να ιδρύουν, να συστήνουν και να συμμε-
τέχουν σε εταιρείες. Κάτι που μέχρι πρόσφατα 
δεν επιτρεπόταν. Σημείωσε επίσης τα οφέλη 
που προκύπτουν από αυτή την εξέλιξη και 
ενημέρωσε για το Cyprus Seeds, ένα καινούρ-
γιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα που στόχο έχει 
να αξιοποιήσει και να στηρίξει την ακαδημαϊκή 
καινοτόμο έρευνα από όλα τα κυπριακά Πα-
νεπιστήμια και Κέντρα Έρευνας (Καραϊσκάκειο 
Ίδρυμα, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής,  
Ινστιτούτο Κύπρου), με δυνατότητα εμπορευ-
ματοποίησης και διείσδυσης στην αγορά. 

Η Γενική Διευθύντρια του Cyprus Seeds, 
αναφέρθηκε σε επιτυχημένους Έλληνες και 
Κύπριους της διασποράς που διαμένουν στην 

Βρετανία κυρίως, αλλά και σε Κύπριους δω-
ρητές που συμβάλλουν ενεργά στην όλη προ-
σπάθεια. Ιδιαίτερα σημαντική στην προώθηση 
του Cyprus Seeds είναι η συμβολή της «Ελ-
ληνικής Ομογένειας», η οποία προσφέρει δω-
ρεά και δικτύωση για στήριξη της καινοτόμου 
ακαδημαϊκής έρευνας που διεξάγεται στην Κύ-
προ. Το Cyprus Seeds προσφέρει τη δυνατό-
τητα σε ερευνητικές ομάδες των Πανεπιστη-
μίων της Κύπρου, να συνάψουν  παραγωγικό 
διάλογο με ειδικούς του χώρου από το εξωτε-
ρικό, προκειμένου να λαμβάνουν χρήσιμες 
συμβουλές (mentoring) σχετικά με την εξέλιξη 
της έρευνάς τους και την προώθησή της στην 
αγορά.  

Μετά το πέρας της εισήγησης της κας Γε-
ωργιάδου, ακολούθησε χρήσιμος διάλογος και 
ανταλλαγή απόψεων με τους παρευρισκομέ-
νους. Τη συζήτηση συντόνισε ο Πρόεδρος της 
Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Χρίστος 
Καραολής. 

Μεταξύ άλλων, δόθηκε η ευκαιρία στην κυ-
ρία Γεωργιάδου να αναδείξει τη σημασία που 
έχει η υποστήριξη της καινοτόμου έρευνας 
στην Κύπρο από τη διασπορά της ομογένειας, 
σε τομείς που υπάρχει προοπτική για δημι-
ουργία νεοφυών εταιρειών (start-ups) στον 
τόπο μας, αλλά και ό,τι χρειάζεται για να «φυ-
τρώσουν» οι σπόροι της καινοτόμου δημιουρ-
γίας. Η κα Μαρία Μαρκίδου-Γεωργιάδου με  
εκτενή πείρα στα τραπεζικά, εργάστηκε για 
25 χρόνια στην Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύ-
ξεως και για 4 χρόνια, διετέλεσε σύμβουλος 
σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότη-
τας, στην Τράπεζα Κύπρου. 

Συνέβαλε ουσιαστικά στην ίδρυση και υλο-
ποίηση του IDEA- Innovate.Develop.Excel.Ac-
complish, του πρώτου εκκολαπτηρίου για νε-
οφυείς εταιρίες (start – ups) στην Κύπρο.  

Την περίοδο 2017-18, εργάστηκε στο Πα-
νεπιστήμιο Κύπρου ως Ειδικός Επιστήμονας 
και μεταξύ άλλων, σχεδίασε το χρηματοδοτικό 
πρόγραμμα Cyprus Seeds που στηρίζει την 
καινοτόμα έρευνα στα πανεπιστήμια της Κύ-
πρου. Από τις αρχές του χρόνου, έχει αναλάβει 
Γενική Διευθύντρια της μη-κερδοσκοπικής εται-
ρείας CYPRUS SEEDS και πρόσφατα, διορί-
στηκε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Πανεπιστημίου Κύπρου.  

Είναι αξιολογητής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στο πρόγραμμα ‘SME Instrument’ του HORI-
ZON 2020 που προσφέρει χρηματοδότηση 
για  στήριξη καινοτόμου εφαρμοσμένης έρευ-
νας. Τα τελευταία 14 χρόνια είναι επίσης εκ-
πρόσωπος στην Κύπρο του Davos για την 
Ετήσια Έκθεση για την Παγκόσμια Ανταγωνι-
στικότητα (‘Global Competitiveness Report’).   

Στην εκδήλωση παρέστησαν μεταξύ άλλων, 
ο Γενικός Πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας στο Λονδίνο, κ. Θεόδωρος Γκότσης, ο 
Πρόεδρος της ΕΚΟ Χρίστος Καραολής, ο 
Πρόεδρος της ΝΕΠΟΜΑΚ Χρίστος Τιούτον, ο 
Γραμματέας της Αδελφότητας Ανδρέας Καρα-
ολής, ο τέως προΐστάμενος της ΚΕΑ Σάββας 
 Παυλίδης, κύπριοι ομογενείς που εργάζονται 
και δραστηριοποιούνται στο Λονδίνο και πολ-
λοί φίλοι του Ελεύθερου Πανεπιστημίου, κα-
θώς και φοιτητές που σπουδάζουν στο Ηνω-
μένο Βασίλειο. 

Στήριξη καινοτόμας έρευνας στα Πανεπιστήμια 
και Ερευνητικά Κέντρα της Κύπρου

ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΑΠΟ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
The Greek Cypriot Brotherhood 
invites you to the book launch of  

Σαράντα εννιά μέρες 
στην κόλαση 

Forty nine days in hell  
By Savvas Pavlides  

Published by Elias Epiphaniou 
Publications 

 
Wednesday 22 May 2019, 7:30pm 

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

Addresses: 
Athanasios, Bishop of Tropaeou, 

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

Epiphaniou, publisher  
Book presentation:  

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

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

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

RSVP 07767855065 or 02084457070 or 
s.pavlides1@gmail.com
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Ετήσιος Χορός 
Χρυσομηλιάς 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο 

του Συνδέσμου Αγίου Αμβροσίου 
ανακοινώνει ότι ο Ετήσιος Χορός  

της Χρυσομηλιάς θα πραγματοποιηθεί 
την Κυριακή 23 Ιουνίου 

στο Penridge Banqueting Suite, 
470 - 474 Bowes Road, 

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

αριθμό 020 8551 2094 
 

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ριζοκαρπασιτών 
Μ. Βρετανίας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Μαϊου 2019, στις 
3μμ, στο οίκημα της Ελληνικής Κυπριακής Αδελφότητος, που 
βρίσκεται στο Britannia Road, London N12 9RU.  

Τα θέματα στην Ημερήσια Διάταξη είναι:  
1) Εκθεση Δράσης από την Πρόεδρο 
2) Εκθεση Ταμία και Έκθεση Ελεγκτή 
3) Ερωτήσεις και συζήτηση 
4) Έγκριση Έκθεσης Ταμία 
5) Ψηφίσματα 
6) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου 2019-21 
7) Διάφορα  
Θα ακολουθήσει δεξίωση- σουβλάκια.

Ετήσια Γενική Συνέλευση Συνδέσμου 
Ριζοκαρπασιτών Μ. Βρετανίας

Την 1η Μαΐου τελέστηκαν τα εγκαίνια του Αγγλικού 
σχολείου Ashmole Primary που βρίσκεται κοντά στον 
υπόγειο σταθμό του Southgate. Διευθυντής του σχο-
λείου είναι ο Χριστόφορος Τοφαλλής, γιος του Δρα 
Κύπρου και της Κατερίνας Τοφαλλή. 

Ο Χριστόφορος Τοφαλλής καλωσόρισε όλους τους 
παρευρισκομένους και ευχαρίστησε όλους τους εκ-
παιδευτικούς, τους γονείς και τα παιδιά για όλη την 
προετοιμασία που έκαναν για την επιτυχία της εκ-
δήλωσης και συνεχίζουν να κάνουν για την πρόοδο 
των παιδιών τους. 

Το χωλ του σχολείου ήταν κατάμεστο από κόσμο. 

Τα εγκαίνια τέλεσε ο Λόρδος Γιάγκερ (Viscount 
Younger of Lockie) και η βουλευτίνα του Barnet Τε-
ρέζα Βίλιερς. Τα παιδιά έπαιξαν διάφορα όργανα και 
τραγούδησαν διάφορα τραγούδια. 

Τόσο ο Λόρδος Γιάγκερ όσο και η Βουλευτίνα Τε-
ρέζα Βίλιερς συγχάρηκαν τον Διευθυντή και τους εκ-
παιδευτικούς για τη θαυμάσια εργασία που επιτελούν 
και τους ευχήθηκαν  περαιτέρω επιτυχίες. 

Στο τέλος προσφέρθηκαν διάφορα εδέσματα που 
ετοίμασαν οι γονείς το σχολείου.  

ΚΥΠΡΟΣ ΤΟΦΑΛΛΗΣ
ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΙΠΝΟ 

ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΔΗΜΩΝ 
ΜΟΡΦΟΥ  

Κυριακή 23 Ιουνίου 2019 
στις 3 μ.μ. 

Στο Crews Hill Golf Club, 
EN2 8AZ  

Είσοδος: £25 το άτομο και 
για παιδιά κάτω των 12 ετών 

έκπτωση 50%  
Για περισσότερες 

πληροφορίες αποταθείτε 
στα τηλέφωνα:  

07850278430, 
07711326230, 07775656947, 
07799037807, 07770537845

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΦΕΔΡΩΝ 

ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ΑΓΓΛΙΑΣ  
Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019 

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

για την ετήσια έκθεση 
πεπραγμένων, την 

ταμειακή έκθεση και 
εκλογή νέου Διοικητικού 

Συμβουλίου.  
Καλούνται όλα τα μέλη 

να παρευρεθούν.

Καλλιτεχνικά Νέα
με τον Βασίλη Παναγή

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

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

Μια ιστορία που έχει σχέση με την “Jude” που 
πρόκειται να απολυθεί από τη δουλειά της ως 
καθαρίστρια, αφού κατηγορείται ότι έκλεψε 
κείμενο του Ευριπίδη. Εκπλήττει τον εργοδότη 
της αφού καταφέρνει να μεταφράσει το αρχαίο 
κείμενο με τη μεγαλύτερη ευκολία.  

Κάτι που κάνει την “Jude” να μην σταματήσει 

να ονειρεύεται την πραγματοποίηση των ονεί-
ρων της. Να σπουδάσει στο Oxford University. 
Τα υπόλοιπα επί σκηνής...  

Η σκηνοθεσία ανήκει στον Edward Hall στην 
τελευταία του παραγωγή ως καλλιτεχνικός δι-
ευθυντής του Hampstead Theatre.  

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

"A dog called Friki"  
Η ρομαντική κωμωδία «Ο σκύλος που ακούει 

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

Στην κωμωδία παίζουν η Μαρία Σολωμού και 
ο Δημήτρης Κουρούμπαλης.  

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

καταστάσεις.  
Πώς λοιπόν θα τα αντιμετωπίσουν, αυτό επί 

σκηνής; 
Οι παραστάσεις θα δοθούν την Κυριακή 2 

Ιουνίου στις 5.15 το απόγευμα, και στις 8 το 
βράδυ, στο The Tabernacle Theatre, W11 2AY, 
Notting Hill.  

«Η φωτιά της Ελλάδας»  
Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε η συναυλία 

της Ζωής Τηγανούρια στο θέατρο Teatr Nowy 
w Zabrzu στην Πολωνία, στο πλαίσιο εκδηλώ-
σεων για τα 100 χρόνια διπλωματικών σχέσεων 
Ελλάδας-Πολωνίας. Φέτος, επίσημη προσκε-
κλημένη ως μέλος της ελληνικής αποστολής 
για το μουσικο-χορευτικό της τιμώμενης χώ-
ρας, ήταν η γνωστή Ελληνίδα συνθέτις & σολίστ 
ακορντεόν Ζωή Τηγανούρια, την οποία αποκά-

λεσαν «η φωτιά της Ελλάδας». Το κοινό του κα-
τάμεστου θεάτρου Teatr Nowy w Zabrzu χόρευε 
στο ρυθμό της Ζωής... και της Ελλάδας του Θε-
οδωράκη, του Χατζηδάκι, του Τσιτσάνη, των 
συνθέσεων της Ζωής (Greek Mountains, Ζωντα-
νός Ουρανός, Σαμοθράκης Βήμα) κ.ά.    

TAT - THE ACTORS THEATRE 
Η γνωστή θεατρική ομάδα θα παρουσιάσει 

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

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

Αυτά για τώρα, Σας χαιρετώ 
Δικός σας 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ

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

Εισηγητής: Καθηγητής Νικήτας Χατζημιχαήλ 
 Τμήμα Νομικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου  

Πέμπτη 16 Μαΐου 2019 στις 7:30μ.μ. 

Οίκημα Ελληνικής Κυπριακής Αδελφότητας, 

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

Παρακολούθησης των διαλέξεων  
Πληροφορίες: 

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

κινητό: 07956 849094

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 

ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

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

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

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

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

Αντώνης Αντωνιάδης

Ετήσια Γενική Συνέλευση 
Συνδέσμου Ηλικιωμένων Enfield

Εγκαίνια του Ashmole Primary School στο Southgate

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

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

αυτούς οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους για την Κύπρο.

Μιχάλης Κασιής 
Πρόεδρος ΕΔΕΚ ΗΒ

Θεολόγος Παπαπαύλου 
Πρόεδρος Επιτροπής Συγγενών Πεσόντων Αντιστασιακών

ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Η ΕΔΕΚ τιμά τους νεκρούς 
ήρωες του 1974

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο Κέντρο Ελληνοκυπρίων Γυναικών «Αράχνη» ξαναρχίζουν οι 
ακόλουθες τάξεις:  

1) Τάξη ηλεκτρονικών υπολογιστών επίπεδο 1 - Presentation 
Software. 

2) Δεξιότητες και Τεχνικές εύρεσης εργασίας - Επίπεδο 1. 
3) Μαθήματα Κοπτικής & Ραπτικής. 
4) Ελάτε να περπατήσουμε μαζί 
5) Μαθήματα νοηματικής γλώσσας.  
Τα μαθήματα παρέχονται δωρεάν.  Για περισσότερες πληροφορίες 

επικοινωνήστε: 020 7263 6317 ή 020 7263 6261.

Δωρεάν μαθήματα στο Κέντρο 
Ε/κ Γυναικών «Αράχνη»



George MIchaelides

 12      | Πέμπτη 9 Μαΐου 2019

Μια Σαλαμίνα μακριά από τον καλό της εαυτό 

αλλά μια πεισματάρα Σαλαμίνα άφησε πίσω της 

την κακή εμφάνιση, ιδίως του Α ημιχρόνου όπου 

βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο με τέρμα που 

δέχθηκε στο 39’ από τον επιθετικό της Oxhey 

Jets Henry. 

Όμως ο τσαμπουκάς της Σαλαμίνας φάνηκε 

στο Β μέρος και σήκωσε πανηγυρικά το Κύπελλο 

στον τελικό του Aubrey Cup 2019 για το Herts 

Senior County League. 

Δευτέρα Bank Holiday 6 Μαΐου βρεθήκαμε στο 

γήπεδο του Colney Heath Football Club. Ένα γή-

πεδο που δεν είχε την αίγλη διεξαγωγής τελικού, 

ακατάλληλος χώρος υποδοχής, γήπεδο της κα-

κιάς ώρας επηρέασε την απόδοση της Σαλαμίνας 

στο Α σαρανταπεντάλεπτο, όταν βρέθηκε η Σα-

λαμίνα πίσω στο σκόρ πέρασαν στα αποδυτήρια, 

οι ποδοσφαιριστές και άκουσαν τον εξάψαλμο 

από το προπονητικό τημ του Γιώργου Γεωργίου 

και Άντυ Κουρούσιη, έτσι «ξύπνησαν» στο δεύ-

τερο μέρος και έκαναν την ανατροπή με τέρματα 

του Leo McKenzie στο 65’ και ένα τέρμα στο 71’ 

του Richard Georgiou  με πέναλτι. Έχασε ακόμη 

ένα πέναλτι ο Richard στο 82’ αλλά ευτυχώς δεν 

στέρησε το κύπελλο από τη Σαλαμίνα, οι φίλαθλοι 

και πιστοί οπαδοί της Σαλαμίνας που τη συνόδευ-

σαν στο St. Albans στάθηκαν δίπλα της και έστη-

σαν χορό με το τελικό σφύριγμα που βρήκε τη 

Σαλαμίνα Κυπελλούχο με 2-1. 

Ο αγώνας μεταδόθηκε ζωντανά από την τηλε-

όραση του Hellenic σε μια προσφορά του  Elite 

Bathrooms. 

Στον χορό που έστησαν ποδοσφαιριστές, ιθύ-

νοντες και φίλαθλοι αφιέρωσαν τη νίκη τους στον 

Πρόεδρο τους Κυριάκο Σπυρή που βρίσκεται σε 

νοσοκομείο.

Αυτό θα πει λεβεντιά
Η Σαλαμίνα Κυπελλούχος του Aubrey Cup 2019

Βαθμολογία 

 1 Μάντσεστερ Σίτι  . . . . . 95 

 2 Λίβερπουλ  . . . . . . . . . .94 

 3 Τσέλσι  . . . . . . . . . . . . . 71 

 4 Tοτενχαμ   . . . . . . . . . . 70 

 5  Άρσεναλ  . . . . . . . . . . 66 

 6 Μαντσ. Γιουνάιτετ  . . . .66 

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

 8 Έβερτον  . . . . . . . . . . . 53 

 9 Λέστερ  . . . . . . . . . . . . 51 

 10 Γώτφορτ  . . . . . . . . . . 50 

11 Γουέστ Χαμ  . . . . . . . . .49 

12 Κρύσταλ Πάλας    . . . . 46 

13 Μπόρνμουθ  . . . . . . . . 45 

14 Νιούκαστλ  . . . . . . . . . 42 

15 Μπέρλεϋ  . . . . . . . . . . . 40 

16 Σαουθάμπτον  . . . . . . . 38 

17 Μπράιτον  . . . . . . . . . . 36 

18 Κάρτιφ  . . . . . . . . . . . . . 31 

19 Φούλαμ  . . . . . . . . . . . 26 

20 Χάτεσφιλ  . . . . . . . . . . 15

Μετά τον «αποκλεισμό» της 

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από 

την τετράδα ήρθε και αυτός της 

Άρσεναλ, η οποία έμεινε στο 1-

1 με την Μπράιτον εντός έδρας 

και επέτρεψε στην μισητή αντί-

παλο Τότεναμ να πάρει το τε-

λευταίο εισιτήριο για το 

Champions League. Μοναδική 

ευκαιρία για τους 

“κανονιέρηδες” να παίξουν στην 

κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλο-

γική διοργάνωση του χρόνου 

είναι πλέον η κατάκτηση του φε-

τινού Europa League.  

Λες και ήταν... καταραμένες 

οι πρώτες τέσσερις θέσεις της 

βαθμολογίας για τις ομάδες που 

κυνηγούσαν την παρουσία τους 

εκεί. 

Τελευταίο θύμα η Άρσεναλ, η 

οποία φιλοξένησε την Μπράιτον 

που γνώριζε πως θα παραμεί-

νει στην Πρέμιερ Λιγκ μετά τον 

μαθηματικό υποβιβασμό της 

Κάρντιφ, ωστόσο το σύνολο του 

Ουνάι Έμερι δεν μπόρεσε να 

πάρει το τρίποντο για να παρα-

τείνει την αγωνία για την τελευ-

ταία αγωνιστική του κορυφαίου 

πρωταθλήματος στον κόσμο. 

Οι “κανονιέρηδες” ξεκίνησαν 

ιδανικά το ματς και βρέθηκαν να 

προηγούνται χάρη σε εύστοχο 

χτύπημα πέναλτι του Πιερ-Εμε-

ρίκ Ομπαμεγιάνγκ, ο οποίος 

δεν λάθεψε από την άσπρη 

βούλα μετά από γενναιόδωρη 

παράβαση που κέρδισε ο 

Νάτσο Μονρεάλ. Ωστόσο η 

απόδοσή τους έπεσε στην συ-

νέχεια και δεν μπόρεσαν να 

είναι αποτελεσματικοί μπροστά 

στην αντίπαλη εστία, αν και δη-

μιούργησαν αρκετές ευκαιρίες 

για να διασφαλίσουν το προβά-

δισμά τους μέχρι και το τέλος 

του πρώτου ημιχρόνου. 

Ανάλογη εικόνα είχε και το 

δεύτερο μέρος, το οποίο στις 

αρχές του επεφύλασσε και ένα 

γκολ για τους φιλοξενούμενους, 

οι οποίοι βρήκαν την ισοφάριση 

από την ίδια άσπρη βούλα, με 

τον Γκλεν Μάρεϊ να στέλνει 

στην ανάποδη γωνία τον 

Μπερντ Λένο. Οι γηπεδούχοι, 

που είχαν χάσει κι άλλες καλές 

στιγμές μέχρι εκείνο το σημείο, 

προσπάθησαν πολύ να βρουν 

το νικητήριο τέρμα, αλλά φαινό-

ταν πως δεν ήταν η μέρα τους. 

Στο τέλος θα μπορούσαν να 

πάρουν ακόμη ένα πέναλτι για 

να κλειδώσουν το τρίποντο, 

ωστόσο δεν καρπώθηκαν νέα 

παράβαση. 

Συνεπώς η τετράδα έκλεισε 

με τις Μάντσεστερ Σίτι και Λί-

βερπουλ που μάχονται για το 

πρωτάθλημα, αλλά και της 

Τσέλσι και Τότεναμ. 

Πάλι αυτοκτόνησε η Άρσεναλ

Αποτελέσματα 

Τσιέλσι-Γώτφορτ  . . . . . 3-0 

Χάτεσφιλτ-Μάν. Γιουν. . 1-1 

Άρσεναλ-Μπράιτον  . . . 1-1 

Μαντσ. Σίτι-Λέστερ . . . . 1-0 

Μπόρμουθ-Τότενχαμ  . . 1-0 

Γουέστ Χαμ-Σαουθάμ.  . 3-0 

Γουλφσ-Φούλαμ . . . . . . 1-0 

Κάρτιφ-Κρύσταλ Π.  . . . 2-3 

Νιούκαστλ-Λίβερπουλ  . 2-3

Photo by Georgios Michaelides
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Στον τελικό η Ολύμπια
Αγώνας για σκληρά νεύρα 

παίχτηκε στο παιχνίδι Ομό-

νοιας-Ολύμπια για το Division 

One Cup στο Parsonage Lane. 

Η Ολύμπια σαφώς ανώτερη 

στο πρώτο μέρος προηγήθηκε 

στο 15’ με πέναλτι που κτύπησε 

ο Elias, στο 35’ o Ricky έπειτα 

από χλιαρό σιουτ έκανε το 2-0. 

Στο δεύτερο 45λεπτο ο 

Ahmet Rifat με το σφύριγμα του 

διαιτητή έκανε το 3-0 για να πει-

σμώσει την Ομόνοια που 

έπαιξε από το 46’ και μετά επι-

θετικό ποδόσφαιρο, το 3-1 έγινε 

από τον Λούκ Προκοπίου στο 

50’ ενώ ο Ανδρέας Κυπριανού 

στο 75’ με κεφαλιά διαμόρφωσε 

το τελικό 3-2 που φέρνει την 

Ολύμπια στον τελικό του Divi-

sion Cup όπου θα βρει μπρο-

στά της την Ανόρθωση.

Η Ανόρθωση στον τελικό

Πολύ καλός αγώνας αθλητο-

πρεπέστατος με νικητή την 

Ανόρθωση στον ημιτελικό του 

Division One Cup. Kέρδισε την 

Κώμη Κεπήρ στο Southgate 

School, Sussex Way στο Bar-

net  με 3-1. 

Αγώνας πολύ καλός με την 

Ανόρθωση να έχει τον αέρα του 

Πρωταθλητή και να θέλει να 

κάνει το διπλό και την κατά-

κτηση του Division One Cup. 

Στο πρώτο μέρος κυριάρχησε 

η Ανόρθωση που σημείωσε 

δυο τέρματα με τους Andre 

Mackolin και Harry Vazanias, 

το 3-0 έγινε από τον Ricky 

Richard, 5 λεπτά πριν το τέλος 

μείωσε η Κώμη σε 3–1.

Πάει για Double

Στον τελικό του Challenge 

Cup πάει ο Παναθηναϊκός 

αφού κέρδισε την Παντέλ με 

3–1. 

Ένα πρώτο ημίχρονο με μοι-

ρασμένη υπεροχή αλλά με πιο 

επικίνδυνο τον Παναθηναϊκό 

στις επιθέσεις του. 

Μια από αυτές πέτυχε το 

πρώτο τέρμα με τον Starzi πριν 

το 45λεπτο με τον Anthony να-

κάνει κάποιες σωτήριες απο-

κρούσεις. 

Στο Β μέρος ο Παναθηναϊκός 

ήταν πιο οργανωμένος και 

πήρε την πρόκριση για τον τε-

λικό, έκανε το 2-0 με τον Starzi 

και 3-0 με τον Gio, αντέδρασε η 

Παντέλ και μείωσε σε 3-1 αλλά 

ο Παναθηναϊκός βρέθηκε στον 

τελικό του Challenge Cup. 

Έβαλε πλώρη για το διπλό.  

Έχει τα φόντα να το κερδίσει 

κόντρα στην Cinar. (Δεν έχει 

ανακοινωθεί ακόμη η ημερομη-

νία του τελικού).

Οι «Άγιοι» έκαναν το θαύμα τους

Ήταν μια πορεία φέτος γε-

μάτη χαρές και εκπλήξεις για 

την ομάδα του Αγίου Παντελεή-

μονα, κόντρα στις προβλέψεις 

ορισμένων απέδειξε ότι διαθέτει 

ένα συμπαγές σύνολο ικανό για 

πιο μεγάλες κατακτήσεις. 

Πήρε το Πρωτάθλημα και 

σειρά είχε το Κύπελλο. Το κατέ-

κτησε και αυτό και απέδειξε σε 

όλους ότι οι Άγιοι έκαναν το 

θαύμα τους. 

Προπονητής ο άψογος  Γιώρ-

γος Φραγκέσκου, διοικητικό 

Συμβούλιο, άξιοι στο τιμόνι του, 

φίλαθλοι υπόδειγμα και ποδο-

σφαιριστές ετοιμοπόλεμοι και 

πειθαρχημένοι. 

Το Middlesex County Premier 

φάνηκε μικρό για τους Άγιους. 

Πάμε πιο πάνω και ο Άγιος 

βοηθός. 

 

Φώτος: Αλέξιος Γεννάρης

Ο τερματοφύλακας Ugur Akpi-
nar όσοι δεν γνωρίζετε κατά-
γεται από το τουρκο κυπρι ακό 
χωριό Καντού στη Λεμεσό.

Καμικάζι η Λίβερπουλ!  
Αυτά τα κάνει μόνο 

η Λίβερπουλ 

Ξανά σε τελικό Τσάμπιονς 

Λιγκ! Με ακόμα μια μαγική ευ-

ρωπαϊκή βραδιά στο Άνφιλντ! 

Με ακόμα μια σελίδα ιστο-

ρίας! Η Λίβερπουλ δεν μά-

σησε ούτε από την «τριάρα» 

στη Βαρκελώνη, ούτε από τις 

απουσίες των Σαλάχ και Φιρ-

μίνο! Έβγαλε νύχια και δό-

ντια, δάγκωσε αλύπητα τη 

Μπαρτσελόνα και τη ρεζίλεψε 

με το τελικό 4-0 στο 

«Άνφιλντ» για να περάσει για 

δεύτερη σερί σεζόν στον με-

γάλο τελικό!   

Και περίμενε χθες το βράδυ 

(Τετάρτη) τον αντίάλο της 

στον αγώνα Άγιαξ-Τότεναμ.  

Ο αγγλικός εμφύλιος πόλε-

μος φαίνεται ότι είναι δύσκολο 

να αποφευχθεί.



Παροικιακές Εκδηλώσεις Γωνιά Παροικιακής ποίησης 

Κάθε Δευτέρα 
Λειτουργεί Θεατρικό Εργαστήρι της ΚΕΑ στην Κυπριακή Αδελφό-
τητα, Britannia Road, London N12 9RU, από τις 6.00μμ έως τις 
7.30μμ για παιδιά όλων των ηλικιών. Τα μαθήματα παραδίδονται 
στα ελληνικά από προσοντούχους δασκάλους. 
• Ο Σύνδεσμος “Cypriots Elders of Enfield”, μεταφέρει το Club του 
της Δευτέρας στο Community Centre, 311 Fore Street, Edmonton 
N9 0PZ από τις 11πμ έως τις 3μμ. Πληροφορίες: 020 8443 1843 / 
020 8804 5973. 
• Κάθε Δευτέρα μέχρι Πέμπτη 
• Στο Κοινοτικό Κέντρο από τις 10.00πμ έως τις 3.00μμ (Earlham 
Grove N22 5HJ) λειτουργεί υπηρεσία συμβουλών και πληροφο-
ριών για κοινωνικά επιδόματα. Αποτείνεστε στον Άντη Ευσταθίου, 
τηλ. 020 8881 2329 για ραντεβού. 
Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 
• Στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, Earlham Grove, London N22 
5HJ από τις 5μμ έως τις 8μμ, διδάσκεται η Taekwondo Martial Art. 
Για συμμετοχή και πληροφορίες: 020 8345 5128, 07949 535 443 ή 
www.aceman.co.uk 
Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 
• Όσοι επιθυμούν να παρακολουθούν μαθήματα Judo, μπορούν 
να αποταθούν στο Judo Training Sobell Club in Finsbury Park, 
Δευτέρα ή Τετάρτη. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε: 
www.sobelijudoclub.com 
Κάθε Τρίτη 
• Το συγκρότημα «Οι Φωνές» είναι το μοναδικό στο Λονδίνο που 
τραγουδά χωρίς μουσική και διευθύνεται από την Κάλια Παχλιτζα-
νάκη. Είναι ανοικτό σε όλους. Οι πρόβες γίνονται στο Θέατρο Τέ-
χνης. Για περισσότερες πληροφορίες: www.kaliamusic.com/fones 
• O Σύνδεσμος “Cypriots Elders of Enfield”, οργανώνει τη συνά-
ντηση για το Luncheon Club σπό τις 11πμ έως τις 3μμ στο Com-
munity House, 311 Fore Street N9 0PZ και προσκαλεί όλα τα μέλη 
του. Τηλ. 020 8443 1843 / 020 8804 5973. 
Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 
• Συνέρχεται σε πρόβες η Χορωδία της ΕΚΑ στη διεύθυνση 22 Lyn-
mouth Road N2, στις 8μμ υπό τη διδασκαλία του μουσουργού κ. 
Μιχαηλούδη και την Πέμπτη για μαντολίνο και μπουζουκι. Για συμ-
μετοχή: 07885 680 033. 
Κάθε Τετάρτη 
• Ο Σύνδεσμος “Cypriots Elders of Enfield”, οργανώνει συνάθροιση 
των μελών του στο Community House, 311 Fore Street, Edmonton 
Ν9, στις 12.00 - 3.30μμ για καφέ ή τσάι, ασκήσεις και Bingo. Τηλ. 
020 8443 1843 / 020 8804 5973. 
• Στις 10.00, Κανάλι 4, η νέα τηλεοπτική σειρά «Stath Lets Flats, 
με πρωταγωνιστές τους Κυπρίους Jamie και Natasha Demetriou 
από την Κώμα του Γιαλού, μαζί τους και ο Βασίλης Παναγή. Παρα-
γωγός ο John Petrie και σκηνοθέτης ο Α. Gaynord. 
Κάθε Παρασκευή 
• Ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος Α. Σάββα είναι διαθέσιμος για 
συναντήσεις με τους πολίτες του Enfield, κάθε Παρασκευή, από τις 
11.30πμ μέχρι τις 1.00μμ, στο Δημαρχείο του Enfield (Silver Street 
EN1 3XF). Τηλέφωνο: 07943 698 925. 
Κάθε 1η και 3η Τετάρτη του μήνα 
• Η σύμβουλος για δυστυχήματα, διαζύγια, διαθήκες και οικογενει-
ακή βία, Κούλα Κωνσταντινίδη, δίνει δωρεάν συμβουλές στο Κοι-
νοτικό Κέντρο στο Wood Green N22 5HJ, από τις 9.30πμ έως τις 
3.30μμ. Πληροφορίες: 07973 895 657. 
Κάθε τελευταία Τετάρτη του μήνα 
• Θεράπων των κάλων, κ. Κλαίρη Πάρκουρα, εξετάζει τα ανθρώ-
πινα πόδια όλων των ηλικιών στο Κοινοτικό Κέντρο, Wood Green 
N22 5HJ από τις 10πμ - 1.00μμ. Για πληροφορίες δέστε την κ. Χρυ-
στάλλα, διευθύντρια του Κυπριακού Κοινοτικού Κέντρου. 
Κάθε δεύτερη Πέμπτη του μήνα 
• Κάθε δεύτερη Πέμπτη του μήνα συνέρχεται σε συνεδρία το Συμ-
βούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Γονέων. - Τηλέφωνο 020 8889 
1872. 

ΜΑΪΟΣ 
9 Μαΐου (Πέμπτη) 
• Εκλογική Γενική Συνέλευση Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας 
ΗΒ, στην Κυπριακή Αδελφότητα, Britannia Road, London N12 
9RU, στις 7.30μμ. Καλούνται να παραστούν όλα τα μέλη της Ορ-
γάνωσης. 
9-18 Μαΐου (Πέμπτη-Σάββατο) 
Η Anna Connoly οργανώνει εκδρομή στις: Βιέννη, Βουδαπέστη, 
Πράγα, Αυστρία, Ουγγαρία και Τσεχία. Αναχώρηση από Hethrow, 
συνοδός και ξεναγός Έλληνας και με τη φροντίδα της Άννας 
Connoly. Τηλ. 0207231 2691, 07969 656 689. 
10 Μαΐου (Παρασκευή) 
• Μουσική εκδήλωση με παρουσίαση του μουσικού έργου το «Χαμό-
γελο της Τζοκόντας» του Μάνου Χατζηδάκη, στο χωλ της Εκκλησίας 
του Τιμίου Σταυρού και Αρχαγγέλου Μιχαήλ, Golders Green Road, 
London NW11 8HL στις 7.30μμ. Τιμή £10. Τηλ. 020 8455 7510. 
12 Μαΐου (Κυριακή) 
• Η ετήσια Γενική Συνέλευση Συνδέσμου Ριζοκαρπασιτών στην Κυ-
πριακή Αδελφότητα, Britannia Road, London N12 9RU, στις 3 μμ. 
Θα συζητηθούν πολλά θέματα που καθιστούν την παρουσία όλων 
των μελών απαραίτητη. Θα ακολουθήσει δεξίωση - σουβλάκια. 
16 Μαΐου (Πέμπτη) 
• Διάλεξη Ελεύθερου Πανεπιστημίου Ομογένειας Η.Β, με θέμα «Κυ-
πριακό Δίκαιο και Πρέξιτ». Εισηγητής ο αναπληρωτής καθηγητής Νι-
κήτας Χατζη Μιχαήλ, στην Κυπριακή Αδελφότητα, Britannia Road, 
London N12 9RU, στις 8.00μμ. Τηλ. 020 8445 7070 / 07956 849 094. 
19 Μαΐου (Κυριακή) 
• Η Πολιτιστική εκδήλωση για τα 50χρονα της ΚΕΑ στο East Barnet 
School, 5 Cheshunt Grove, East Barnet, Herts EN4 8PU, στις 4μμ. 
Είσοδος ελευθέρα. Τηλ. 020 8881 6952. 

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

«Υπερηλίκων και Αναπήρων», οργανώνει Ετήσια Γενική Συνέλευση 

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

Καλούνται οι συμμετάσχοντες να έχουν πληρωμένη την συνδρομή. 
26 Μαΐου (Κυριακή) 
• Λαμβάνουν χώρα οι Ευρωεκλογές 2019. Θα υπάρχουν εκλογικά 
κέντρα στο εξωτερικό. Εγγραφείτε στα εκλογικά κέντρα. Τελευταία 
μέρα υποβολής αιτήσεων 2 Απριλίου. Έχεις λόγο χρησιμοποίατον. 
Περισσότερες πληροφορίες τηλ. 07387 265 018 / 020 7124 4038. 

ΙΟΥΝΙΟΣ 
1,2 Ιουνίου (Σάββατο-Κυριακή) 
• Το Wine Festival της «Παροικιακής», στο Lee Valley Athletics 
Centre, 61 Meridian Way, London N9 0AR. Θα υπάρχει και πλού-
σιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Τραγουδά η Peggy Zina. Πληροφο-
ερίες τηλ. 07904 537 181 / www.cypriotwinefestival.com 
5 Ιουνίου (Τετάρτη) 
• Η παρουσίαση του Βιβλίου «Δακρύων Μνήμες» για τον ηρωομάρ-
τυρα της ΕΟΚΑ Γιαννάκη Στεφανίδη, στην Κυπριακή Αδελφότητα, 
Britannia Road, London N12 9RU, στις 7.30μμ. Συγγραφείς είναι ένας 
αριθμός ατόμων. Καλείσθε να παρακολουθήσετε την παρουσίαση. 

23 Ιουνίου (Κυριακή) 
• Ο Σύνδεσμος Αγίου Αμβροσίου οργανώνει τον Eτήσιο Xορό της 
Χρυσομηλιάς, στο Penridge Suite, 470-474 Bowes Road, London 
N11 1NL. Για περισσότερες πληροφορίες τηλ. 020 8551 2094. 

23 Ιουνίου (Κυριακή) 
• Ο ετήσιος Δείπνος Ένωσης Αποδήμων Μόρφου, 3.00μμ στο 

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

για παιδιά κάτω των 12 χρονών. Για περισσότερες πληροφορίες 

τηλ. 07850 278 430 / 07775 656 6947 / 71132 6230. 
Στους Χρόνους 2005, 2011, 2019 
• Σ’ αυτούς τους χρόνους νικήτριες στους Παμβρετανικούς Διαγω-
νισμούς του BBC ONE για «Master Chef» ήσαν δυο Βρετανίδες 
και η Ειρήνη η Κρητικιά. Οι δυο Βρετανίδες τώρα έχουν το εστια-
τόριο τους και η Ειρήνη σκέφτεται να κάμει το ίδιο.

Antonis Antoniades
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• Give a man a fish, and you feed him for a day. 
Show him how to catch fish, and you feed him 
for a lifetime! 

• Δώσε κάποιου ένα ψάρι, θα έχει φαγητό για 
μιαν ημέρα. Μάθε τον την τέχνη να ψαρεύει 
και θα έχει φαγητό σε όλη του τη ζωή! 

Ερμηνεία: 
Πάντοτε να δείχνουμε, να δίνουμε και να μεταβιβάζουμε 

τέχνη και γνώσεις. Μόνο με τη μόρφωση, θα ορθοπο-

δήσει ο άνθρωπος και κατά προέκταση η γαλήνη και 

ειρήνη στον κόσμο. 

Λόγια Νηστεμένα
Ειρήναρχος Στεφάνου

Όλος ο κόσμος σήμερα, Πρωτομαγιά γιορτάζει, 

μα η δική μου η καρδιά, στην προσφυγιά και τη σκλαβιά, 

κλαίει και μου φωνάζει! 

Γιατί να λείπω μακριά, πόσο καιρό στα ξένα, 

γιατί να είμαι υπόχρεα, κλεισμένη σε υπόγεια, 

πάντα να ζω με σένα! 

Θέλω πίσω να με πάρεις, στην Κύπρο, το νησί μου, 

στες φυσικές τες ομορφιές, όπου γεννιούνται καλλονές, 

στην Πατρική τη Γη μου! 

Θέλω τζιαι γιω σαν σήμερα, στεφάνια για να μπλέξω, 

με τα αγριολούλουδα, κρίνους τζιαι μιτσικόριδα, 

να παίξω, να χορέψω! 

Να τρέξω πάλι ελεύθερα, στους κάμπους του χωριού μου, 

να μυριστώ πορτοκαλιές, μαντορινιές και λεμονιές, 

ανθούς του Βαρωσιού μου! 

Στον Λάξη που μεγάλωσα, θέλω για να γυρίσω, 

Πρωτομαγιάτικο χορό, ξυπόλυτος να τραγουδώ, 

να ζήσω, να γλεντήσω! 

~ Απάντα τούτης της καρδιάς, τζιαι δώστης ερμηνεία, 

με πάθος, θλίψη μου χτυπά, σε μένα πάντοτε μιλά, 

με λύπη κι αγωνία ~ 

Της λέω μπλέχτηκα κι εγώ, παρά τη θέλησή μου, 

έγινα θύμα προσφυγιάς, της εισβολής και της Τουρκιάς, 

ήλθες και συ μαζί μου! 

Μόλις της δώσω εξήγηση, για λίγο ηρεμίζει, 

ήπια και γλυκότερα, με νεύρα χαμηλότερα, 

μου γλυκομουρμουρίζει! 

Στην ξενιτιά που βρίσκεσαι, άσβεστη η ελπίδα, 

πίστη και οικογένεια, συσπείρωση κι ομόνοια, 

Αγάπη στην Πατρίδα! 

Είναι τα μόνα φάρμακα, στες ανοιχτές πληγές μας, 

τα βότανα στους καημούς, δεσμά και αναστεναγμούς 

πάθη και συμφορές μας!!!

Πρωτομαγιά στα ξένα
Του Ειρήναρχου Στεφάνου
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Αγάπη στα 16 (2004)  
ΠΕΜΠΤΗ 9 ΜΑΪΟΥ  22:25 Ρομαντική περιπέτεια 

με την Μπ. Βαλάση, Β. Ανδρεόπουλο κ.ά. Αρχές 

της δεκαετίας του ’80 και μ’ ένα βουκολικό back-

ground δύο 16χρονα αγόρια 

περνάνε τον χρόνο τους πη-

γαίνοντας σχολείο, παίζοντας 

μπάλα, διαβάζοντας κόμιξ, 

συζητώντας για το sex κλπ. 

Ιδιαίτερο χόμπι του Αλέξη και 

του Γιώργου είναι το ‘βραδινό 

μπανιστήρι στις τουαλέτες του χωριού’. Ενώ λοιπόν 

όλα κυλούσαν ομαλά, στο χωριό μετακομίζει μια 

καινούρια οικογένεια, μέλος της οποίας είναι και η 

όμορφη Αντιγόνη.  
Ζήτημα Ζωής και Θανάτου  (1973)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΜΑΪΟΥ  21:45 Αστυνομικό δράμα 

με τους Έ. Ναθαναήλ, Κ. Καζάκο κ.ά. Ο εφοπλιστής 

Αντώνης Μαράς, άνθρωπος καθ' όλα σοβαρός κι 

απόλυτα αφοσιωμένος στη γυναίκα του Όλγα, ανα-

στατώνεται όταν υποψιάζεται ότι εκείνη τον απατά. 

Η γυναίκα του όμως, στην πραγματικότητα έχει πέ-

σει θύμα εκβιασμού μιας σπείρας εμπόρων ναρ-

κωτικών, μέλος της οποίας είναι και ο αδελφός της...  
Αγάπησα μια Πόντια (1987)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΜΑΪΟΥ  22:55 Κωμωδία με τους 

Π. Σουπιάδη, Β. Ασίκη κ.ά. Σε κάποια γνωστή εται-

ρεία, μια γραμματέας έχει σχέσεις με τον οικονομικό 

διευθυντή της. Εκείνος προσπαθεί να κρύψει τις 

σχέσεις τους για να μην μαθευτεί στους υπόλοιπους 

και ειδικά στον διευθυντή του κι έτσι την αποφεύγει 

όταν βρίσκονται σε δημόσιο χώρο. Εκείνη τρέχει 

συνεχώς από πίσω του. Τα πράγματα γίνονται χει-

ρότερα για εκείνη όταν...  

Ελπίδες που Ναυάγησαν (1968)  
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΜΑΪΟΥ  21:10 Δραματική ταινία με 

τους Τ. Βοσκόπουλο, Δούκισσα κ.ά. Μια παρέα από 

πλουσιόπαιδα διασκεδάζουν σε μια κρουαζιέρα. Το 

πλοίο θα ναυαγήσει και η κόρη του επιχειρηματία 

Βαδιάδη, θα σωθεί χάρη στην αυτοθυσία του φτω-

χού τραγουδιστή Γιώργου Απέργη. Εντυπωσια-

σμένη από την πράξη του και απογοητευμένη από 

τους πλούσιους φίλους της που στη δύσκολη στιγμή 

την εγκατέλειψαν αβοήθητη, τον ερωτεύεται.  
Φτηνά Τσιγάρα (2001)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΜΑΪΟΥ  22:35 Cult ταινία με τους Ρ. 

Χαραλαμπίδη, Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους κ.ά. 

Ο Νίκος, επαγγελματίας περιηγητής, περιδιαβαίνει 

την αγαπημένη του πόλη. Μια αέρινη γυναικεία φι-

γούρα, ένας εστέτ καφετζής, «τρελαμένοι» μεσήλι-

κες σε κρίση, μπράβοι της συμφοράς, πόρνες με 

καλλιτεχνικές αναζητήσεις, ξεκινούν το σύντομο τα-

ξίδι τους. Θα συναντηθούν φευγαλέα για λίγα 

24ωρα σε μια αγνώριστη και μοναδικά φωτογρα-

φημένη Αθήνα και θα επιστρέψουν στο πουθενά, 

όπως ακριβώς και ο καπνός ενός φτηνού τσιγάρου  
Ο Άνθρωπος που Έτρεχε Πολύ (1973)  

KYΡIAKH 12 ΜΑΪΟΥ  21:00 Κωμωδία με τους Θ. 

Βέγγο, Τ. Μηλιάδη κ.ά. Ο Θανάσης Ζεβεδαίος, πλα-

σιέ ρολογιών, έχει να θρέψει μια αδελφή, δύο ανίψια 

και τους γονείς του. Όλοι περιμένουν να επωφελη-

θούν από τα δικά του χέρια κι αυτός δουλεύει 

σκληρά για να ζήσει την πολυμελή οικογένειά του. 

Έχει κι έναν ανεπρόκοπο αδελφό, τον Χαρίλαο, 

έναν ρέμπελο τύπο που αμπελοφιλοσοφεί διαρκώς. 

Ο Χαρίλαος πεθαίνει ξαφνικά. Ο Θανάσης έχει να 

θρέψει άλλα τέσσερα στόματα. Τρέχει διαρκώς για 

να τα βγάλει πέρα... 

 
Δώστε την Τσόντα στο Λαό (1983)  

KYΡIAKH 12 ΜΑΪΟΥ  22:20 Κωμωδία με τους Γ. 

Γκιωνάκη, Ν. Ρίζο κ.ά. Δυο αστυνομικοί προσπα-

θούν να εντοπίσουν ένα κινηματογραφικό κύκλωμα 

που γυρίζει ταινίες τολμηρού σεξ. Μόνο στοιχείο 

που διαθέτουν είναι το αποτύπωμα των ... οπισθίων 

μιας στάρλετ ... 
Χτυποκάρδια στο Θρανίο (1963)  

ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΜΑΪΟΥ  21:35 Κλασσική Κωμωδία 

η οποία ανέδειξε τους Δ. Παπαμιχαήλ και Α. Βουγι-

ουκλάκη ως το ζευγάρι σταρ του ελληνικού κινημα-

τογράφου. Η Λίζα Πετροβασίλη, γόνος καλής οικο-

γένειας και μαθήτρια γυμνασίου ερωτεύεται το 

γιατρό της και παντρεύονται. Παρατάει το σχολείο, 

όμως κουράζεται από το συζυγικό βίο, δηλ τα πάρτι 

και τα ξενύχτια, και αποφασίζει να επιστρέψει πα-

ράνομα στα θρανία, όχι τόσο για να διαβάσει όσο 

για να συνεχίσει τις νεανικές της σκανταλιές...  

Έξοδος Κινδύνου (1980)  
ΤΡΙΤΗ 14 ΜΑΪΟΥ  21:35 Περιπέτεια με τους Γ. 

Φούντα, Α. Εσκενάζυ κ.ά. Μία νεαρή υπαστυνόμος 

της Δίωξης Ναρκωτικών, εκτός από τους κινδύνους 

του επαγγέλματός της, αντιμετωπίζει και το δίλημμα 

να επιλέξει ανάμεσα σε 

δύο άνδρες: το διοικητή 

της, που του είχε σώσει 

τη ζωή σε μια ληστεία 

και ένα χρήστη ναρκω-

τικών, ο οποίος μπήκε 

στο σπίτι της για να κλέ-

ψει. Μετά τη δολοφονία του χρήστη από την πρώην 

φίλη του, η υπαστυνόμος βλέπει οι υποψίες να πέ-

φτουν επάνω της...

www.hellenictv.net 
t: 020 8292 7037

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ HELLENIC TV

FREEVIEW 
CH.264

ΠΕΜΠΤΗ 9 ΜΑΪΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:10 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Πολιτιστικό Ημερολόγιο: 

Πασχαλινό - παραδοσιακά 
τραγούδια και χοροί 

22:25 Ελληνική Ταινία: Αγάπη στα 16  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΜΑΪΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:10 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Ομογένεια Εδώ Λονδίνο με 

την Δήμητρα Νικητάκη. 
21:45 Ελληνική Ταινία: Ζήτημα Ζωής 

και Θανάτου 
22:55 Ελληνική Ταινία: Αγάπησα Μία 

Πόντια 
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΜΑΪΟΥ  
12:00 Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ 
14:00 Κύπριοι του Κόσμου 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 «Αύριο είναι Κυριακή» 

η Εκπομπή της Εκκλησίας με 
τον Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα 
Ιωσήφ Παλιούρα 

19:50 Με τον Φακό του Hellenic TV: 
Η Βασούλα Χριστοδούλου 
φιλοξενεί τον ιεροψάλτη και 
τραγουδιστή Παναγιώτη 
Χατζηγεωργίου. 

21:10 Ελληνική Ταινία: Ελπίδες που 
Ναυάγησαν  

22:35 Ελληνική Ταινία: 
Φτηνά Τσιγάρα  

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

με την Ελευθερία Σωφρονίου 
20:30 «Πρόσωπα» 

με τον Βασίλη Παναγή 
21:00 Ελληνική Ταινία: Ο Άνθρωπος 

που Έτρεχε Πολύ 
22:20 Ελληνική Ταινία: Δώστε την 

Τσόντα στο Λαό  

ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΜΑΪΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 «Greekstories» με 

τον Αυγουστίνο Γαλιάσσο 
20:35 «Ανάδειξέ το» με τις Άννα 

Νικολαΐδη και Ρούλα 
Σκουρογιάννη  

21:35 Ελληνική Ταινία: Χτυποκάρδια 
στο Θρανίο 

23.00 Το ταξίδι της ζωής με την  Άντζυ 
Λουπέσκου, Διαισθητική Ψυχο-
λόγο και Υπνοθεραπεύτρια  

ΤΡΙΤΗ 14 ΜΑΪΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 «Δράξασθε Παιδείας» 

με τον Πρωτοπρεσβύτερο 
Ιωσήφ Παλιούρα 

20:35 Με τον Φακό του Hellenic TV: 
Έκθεση Τροφίμων Excel 2019 

21:35 Ελληνική Ταινία: Έξοδος 
Κινδύνου  

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:10 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 «Οι Ταινίες της Εβδομάδας» 

με τη Βασούλα Χριστοδούλου 
20:45 Ελληνική Ταινία: Ένας 

Απένταρος Λεφτάς 
22:10 Με τον Φακό του Hellenic TV: Η 

επέτειος του Συνδέσμου 
Ελλήνων και Κυπρίων 
Αστυνομικών στην Ύπατη 
Αρμοστεία της Κύπρου στο ΗΒ 

ΠΕΜΠΤΗ 9/5 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη μέρα-κάθε μέρα 
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές  
14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα  
18.00 Ειδήσεις 
19.00 Πολιτιστικό Δελτίο 
19.05 Χάλκινα Χρόνια   
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/5 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη μέρα-κάθε μέρα 
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές  
14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα  
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια   
ΣΑΒΒΑΤΟ 11/5 
06.15 Βήματα στην άμμο (Ε)  
06.45 Καμώματα τζι Αρώματα (Ε) 
08.30 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
10.30 Road Trip (Ε) 
11.00 Φάκελοι Κύπρος (Ε) 
12.00 Ειδήσεις 
12.15 Προσωπογραφίες 
13.00 Πεταλούδα (Ε) 
14.00 Κύπριοι του Κόσμου 
15.00 ΑrtCafe  
16.00 Ειδήσεις 
16.20 «Ο θκειός μας ο Αυστραλέζος» 
16.50 Road Trip 
17.20 Πεταλούδα 
18.00 Ειδήσεις 
19.00 Αθλητικό Σάββατο   
ΚΥΡΙΑΚΗ 12/5 
05.30 Θεία Λειτουργία  
08.10 Καμώματα τζι Αρώματα (Ε) 
09.10 Road Trip (Ε) 
09.35 Xωρίς Αποσκευές (Ε) 
12.10 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
11.30 Αμύνεσθαι Περί Πάτρης  

12.00 Ειδήσεις 
12.15 Σάββατο κι Απόβραδο (Ε) 
13.30 Ποπ Κόρν (Ε) 
14.00 Τετ-Α-Τετ (Ε) 
15.30 Σπίτι στη Φύση 
16.00 Ειδήσεις 
16.15 «Ο θκειός μας ο Αυστραλέζος» 
16.50 Χωρίς Αποσκευές 
17.20 Πεταλούδα 
18.00 Ειδήσεις 
19.00 Αθλητική Κυριακή  
ΔΕΥΤΕΡΑ 13/5 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη μέρα-κάθε μέρα 
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές  
14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα  
18.00 Ειδήσεις 
19.00 Πολιτιστικό Δελτίο 
19.05 Χάλκινα Χρόνια   
ΤΡΙΤΗ 14/5 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη μέρα-κάθε μέρα 
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές  
14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα  
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια   
ΤΕΤΑΡΤΗ 15/5 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη μέρα-κάθε μέρα 
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές  
14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι 
17.15 Μάθε Τέχνη 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα  
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια 

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

ment hopeful Niyazi 

Kizilyurek on Tuesday 

demanded an apology from 

ruling DISY chief Averof  

Neophytou for disparaging 

comments made by a party 

MP regarding his candidacy. 

Kizilyurek, who is running on 

the AKEL ticket, also censured 

DISY after the ruling party 

launched an attack against him 

disputing his loyalty to the       

Republic of Cyprus. 

Neophytou has distanced 

himself from his MP’s comments 

but has implied that gatherings 

held by AKEL and Kizilyurek in 

the north were out of order. 

Speaking on state radio, 

Neophytou said the academic 

held separate election gatherings 

in the north and wondered why 

AKEL did not hold bicommunal 

meetings. 

He also suggested that         

Kizilyurek promised Turkish 

Cypriots that if elected, his first 

speech would be in Turkish, 

which is not an official EU         

language. 

On Saturday, DISY MP and 

candidate for the European 

Parliament Eleni Stavrou Syrou 

suggested Kizilyurek was       

Ankara’s stooge and that if 

elected he would not represent 

the “Republic of Cyprus’ 

Greeks but the hapless com-

munity of the Turks of Cyprus.” 

Neophytou distanced himself 

from the MP’s comment, but he 

has been heavily criticised for 

keeping her on the ticket never-

theless. 

“I don’t think any Turkish 

Cypriot is Ankara’s stooge. I 

consider Turkish Cypriots our 

compatriots. It’s the breakaway 

state that is Ankara’s subordi-

nate (administration),” he said. 

Syrou is the daughter of 

Stavros Stavrou Syros, the 

deputy chief of the EOKA B 

paramilitary organisation that 

fought for union with Greece 

after the island’s indepen-

dence. 

Her presence on DISY’s 

ticket is seen as an effort to 

stop the flow of voters to far 

right ELAM, which is tipped to 

elect one MEP. 

Kizilyurek rejected DISY’s 

claims, likening its demand to 

place conditions as “the master 

imposing conditions on their 

lackey” ignoring the fact that 

Turkish Cypriots are equally 

Cypriot, equally Europeans. 

He said Greek Cypriot and 

Turkish Cypriot voters were  

taking part in the elections,” 

and Mr Averof’s party only        

addresses Greek Cypriots and 

doesn’t even think to issue a 

statement in Turkish to address 

the other community. When we 

go to this community and speak 

its language, they are annoyed.” 

Some 80,000 Turkish Cypriots 

are eligible to vote in the May 

26 election and there are several 

other Turkish Cypriot candidates 

contesting the island’s six seats. 

Observers view DISY’s           

attack on Kizilyurek, a widely 

respected academic who lives 

and works in the Republic and 

speaks fluent Greek, as a bid to 

curb potential gains by AKEL, 

which in second place accord-

ing to surveys. 

On the language issue,         

Kizilyurek said the Republic 

has two official languages and 

pledged to fight for the second 

one to be established in the 

EU. 

President Nicos Anastasiades 

submitted a formal request in 

2016 for Turkish to be adopted 

by the EU but it did not get far. 

“I am saying I will try to take 

it further to integrate Turkish 

Cypriots in EU institutions,” he 

said, remaining indifferent on 

what it would mean to Turkey. 

“It doesn’t concern us, we are 

citizens of the Republic of        

Cyprus and one of our langua-

ges is Turkish. I don’t know how 

Turkey benefits from this, it’s 

another matter.” 

Kizilyurek said Neophytou 

owed him a huge apology over 

what Syrou claimed. He said 

she had presented him as a 

Turkish agent, which was         

similar to what Turkish Cypriot 

nationalists were saying in the 

north, but to them he was a 

Greek agent. 

General Secretary of AKEL 

Andros Kyprianou, when asked 

to comment on references 

made about Kizilyurek, said 

“DISY is adopting far-right          

arguments and they should be 

ashamed of themselves.” 

He added that what they are 

saying deserves to be comple-

tely scorned and stressed that 

the day will come when they 

would be embarrassed given 

that history is recording the   

behaviour of the far-right        

governing Democratic Rally party. 

The General Secretary of 

AKEL, speaking to Astra radio 

station, reiterated that Mr           

Kizilyurek on the AKEL Euro-

pean elections ballot does not 

represent the Turkish Cypriot 

community, that he lives in the 

free areas and supports a           

bizonal, bicommunal federal 

solution. 

He underlined, however, that 

Nikos Anastasiades was the 

first to start the onslaught of 

criticism with his reference to 

“borrowed votes” of Turkish 

Cypriots. 

Mr. Kyprianou also wondered 

why Niyazi Kizilyurek could do 

no wrong when he was a con-

sultant to Nikos Anastasiades 

and Glafkos Clerides. 

The General Secretary of 

AKEL stressed that DISY, as a 

result of the pressure being       

exerted by society due to the 

outbreak of numerous scandals, 

is now deliberately trying to 

change the agenda of discus-

sion and he expressed the wish 

that the mass media should 

focus on the people’s day-to-

day problems.

U
K politicians have condemned Turkey’s illegal        

operations in the Exclusive Economic Zone of the 

Republic of Cyprus. 

In a statement, released to the National Federation of          

Cypriots in the UK, the Labour Party’s Shadow Peace and        

Disarmament Minister Fabian Hamilton said: “The announced 

intentions of Turkey to carry out exploration and drilling in the 

Cyprus Exclusive Economic Zone (EEZ) are wholly unaccept-

able. Sending in a drill ship to the EEZ of the Republic of Cyprus 

is an irresponsible act of aggression that cannot be justified. 

“Turkey must show respect for the sovereign rights of the       

Republic of Cyprus and the relevant provisions of international 

law by removing its drill ship. 

“We welcome the establishment of the Republic of Cyprus’ 

sovereign fund so that the benefit of any exploitation in the EEZ 

can be shared with all Cypriots. The Labour Party is calling for 

negotiations to re-commence, so the island can be re-united.” 

Stephen Gethins, the SNP’s Foreign Affairs and Europe 

spokesman made his party’s position clear through Twitter: “I 

have written to @Jeremy_Hunt over Turkey’s drilling operations 

within Cyprus’ Exclusive Economic Zone. This is a violation of 

Cypriot sovereignty according to EU and International Law.” 

The comments follow a statement released by the National 

Federation of Cypriots in the UK, condemning Turkey’s illegal 

incursion in Cyprus’ EEZ.  

It reads: “The announced intentions of Turkey to carry out       

exploration and drilling in the Cyprus Exclusive Economic Zone 

(EEZ) are wholly unacceptable. Turkey must immediately        

withdraw its drillship from Cyprus’ EEZ and respect International 

Law and the Sovereignty of the Republic of Cyprus.  

“Sadly 45 years after Turkey invaded and occupied Cyprus, 

it has once again shown the international community that it   

cannot be trusted, or have any future role, in a reunited Cyprus. 

Moreover such actions do not foster the climate of trust and  

mutual respect that is required for negotiations to recommence. 

“We have already spoken with the UK Government and        

Opposition to take a clear position against Turkey’s illegal            

incursion and to support the Republic of Cyprus’ efforts fo           

international action. Furthermore, Turkey’s illegal incursion into 

Cyprus’ EEZ has also reinforced the position that we have long 

advocated to the UK Government, Opposition and Parliamen-

tarians that Cyprus should not have any foreign guarantors or 

intervention rights, post re-unification.”
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T/Cypriot candidate demands 
apology from DISY chief

UK politicians condemn 
Turkey’s illegal incursion 
into EEZ of Cyprus



T
urkey’s latest unlawful in-

cursion into the territorial 

waters of the Republic of 

Cyprus is tantamount to another 

invasion, said Lobby for Cyprus 

spokesperson Vangelis Christou.  

“In blatant disregard for inter-

national law, the Turkish vessel 

Fatih and its support ships entered 

the Exclusive Economic Zone 

(EEZ) of the free areas of Cyprus 

on or about Saturday 4 May.       

Turkey intends to drill for hydro-

carbon resources to which Turkey 

has no legal or moral claim”,         

explained Christou. 

He went on to say that “Turkey, 

having already broken the law by 

invading, occupying and ethno-

religiously cleansing 36 percent 

of the territory and 57 percent of 

the coastline of Cyprus in 1974, 

has now sent its drilling ship and 

support vessels to break the law 

again by engaging in theft, 

plunder and pillage.” 

Turkey has no right to appro-

priate for itself hydrocarbons        

lawfully belonging to Cyprus.         

Indeed, bearing in mind that        

Turkey has been the occupying 

power in the northern area of       

Cyprus since 1974, any arbitrary 

extraction of Cypriot natural gas 

by Turkey would not only violate 

the United Nations Charter of 

1945 and the United Nations      

Law of the Sea Convention of 

1982, the latter of which Turkey 

has never signed. It would also 

constitute a war crime. 

Article 6(b) of the Nuremberg 

Charter of 1945 brands plunder 

as a war crime. Article 8.2(b)(v) 

of the Rome Statute on the            

International Criminal Court of 1998 

brands pillage as a war crime. 

“It is no surprise that Turkey is 

not a signatory or a party to a host 

of international treaties, including 

the United Nations International 

Convention of Law of the Sea of 

1982 and the Rome Statute on 

the International Criminal Court 

of 1998. After all, successive    

Turkish governments have           

resorted to operating outside of 

the law and the norms of civilised 

behaviour, particularly in regard 

to Cyprus. The Turkish govern-

ment continues to behave as a   

regional bully and as if it were a 

colonial power that can steal land, 

property and resources of other 

countries”, said Christou. 

Lobby for Cyprus welcomes the 

statement by Federica Mogherini 

(EU High Representative for       

Foreign Affairs and Security        

Policy / Vice President of the EU 

Commission) on 4 May 2019. 

She expressed “grave concern 

over Turkey's announced inten-

tion to carry out drilling activities 

within the exclusive economic 

zone of Cyprus”.  

Ms Mogherini urgently called 

on Turkey “to show restraint,      

respect the sovereign rights of 

Cyprus in its exclusive economic 

zone and refrain from any such 

illegal action to which the European 

Union will respond appropriately 

and in full solidarity with Cyprus.” 

(Source: https://europa.eu/!Du38hq) 

A spokesperson of the UK High 

Commission in Cyprus reportedly 

commented that “the UK agrees 

with the High Representative’s 

position on the issue” while on         

5 May 2019 the US State Depart-

ment issued a statement disclos-

ing the following: 

“The United States is deeply 

concerned by Turkey’s announced 

intentions to begin offshore drilling 

operations in an area claimed by 

the Republic of Cyprus as its        

Exclusive Economic Zone. This 

step is highly provocative and 

risks raising tensions in the region. 

We urge Turkish authorities to halt 

these operations and encourage 

all parties to act with restraint.” 

(Source: www.state.gov/r/pa/prs/ 

ps/2019/05/291497.htm#) 

Christou reacted to these  

statements by commenting that 

“words are not enough”. He 

added: “Concrete action must 

now be taken to censure Turkey 

for its latest violations in the EEZ 

and continental shelf of the          

Republic of Cyprus. Ankara must 

be punished for acting as a        

sustained source of instability  

and conflict in the region”, said       

Christou. 

“The UN, the EU, the Common-

wealth and other international      

organisations must take robust 

action. Nothing short of interna-

tional sanctions and other restric-

tive measures will remind Ankara 

of its obligation to behave in a  

civilised manner and to desist 

from terrorising Cyprus in such a 

brazen manner. 

“The citizens of Cyprus,           

particularly its forcibly displaced 

citizens, have long paid the price 

of the international community’s 

tolerance of Turkey’s continuing 

violations in Cyprus. 

“It is time that this tolerance 

ended and sanctions must be      

imposed forthwith on Turkey. This 

bully and its autocratic President 

must be held to account”, conclu-

ded Christou.
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Incursion into Cyprus’ EEZ:  
Turkey’s latest invasion

Harry and Meghan 

show off newborn son

T
he Duchess of Sussex 

has said she has “the two 

best guys in the world”  

as she and Prince Harry intro-

duced their firstborn child to the 

world. 

The couple showed off their 

new son to waiting cameras          

inside St George’s Hall at   

Windsor Castle yesterday - the 

first time the family have been 

seen together since Meghan 

gave birth on Monday. 

Beaming Harry carried the  

infant out for the press to see 

him, telling reporters the couple 

were “so thrilled to have our 

own little bundle of joy.” 

Baby Sussex still does not 

have a name, but Meghan         

revealed that he will meet his 

great-grandparents the Queen 

and the Duke of Edinburgh 

later, as well as grandmother 

Doria Ragland, who has flown 

into the UK from Los Angeles. 

“It’s magic, it’s pretty amazing, 

and I have the two best guys in 

the world so I’m really happy,” 

the duchess said. 

“He has the sweetest tempe-

rament, he’s really calm and 

has just been a dream. It’s been 

a special couple of days.” 

Harry joked that his son has 

“already got a little bit of facial 

hair,” as he spoke of his excite-

ment at becoming a dad. 

The Duke of Sussex said: 

“His looks are changing every 

single day. 

“Parenting is amazing. It’s 

only been two or three days and 

we’re so thrilled to have our 

own little bundle of joy.” 

Baby Sussex - believed to be 

the first mixed-race child born 

to a senior member of the Royal 

Family in centuries - is seventh 

in line to the throne. 

Coming in ahead of him as it 

stands are his grandfather the 

Prince of Wales, his uncle the 

Duke of Cambridge, his three 

young cousins Prince George, 

Princess Charlotte and Prince 

Louis, and his father Harry. 

Despite the possibility that he 

does end up as monarch one 

day, the infant will not be made 

a prince unless his great-grand-

mother steps in. 

He will most probably take 

the title Earl of Dumbarton. 

The new royal was born in 

the early hours of Monday 

morning and has spent his time 

since then resting with his      

parents at their Frogmore      

Cottage home near Windsor 

castle. 

His precise arrival time was 

5.26am and he weighed 7lb 3oz 

- it made him slightly overdue, 

but his father said it had given 

him and Meghan “a little bit of 

time to think” about a name. 

Alexander and Spencer -       

the maiden name of Princess 

Diana - remain among the       

favourites with the bookmakers. 

The birth came less than        

a year after Prince Harry married 

American former actress    

Meghan in a star-studded cere-

mony under the sunshine at       

St George’s Chapel at Windsor 

Castle. 

Object removed from red 
lake is not a third suitcase
T

he heavy object retrieved 

early yesterday afternoon 

from the red lake in Mitsero 

was not a third suitcase, leaving 

the search crew still scrambling 

to find the body of one of the       

victims of suspected serial killer 

Nikos Metaxas. 

The object was merely three 

pieces of sponge tied around a piece 

of wood and wrapped in doormats. 

The object was found as the 

search continued by specialist 

crews to locate the body which 

Metaxas told was one of three of 

his victims which he had dumped 

in the red lake, two of which have 

so far been found in suitcases. 

Of the seven murders of female 

foreign nationals – five women 

and two children aged 6 and 8 – 

that the 35-year-old confessed to 

the police to have murdered, five 

bodies have so far been found, 

with police still searching for six-

year-old Sierra Graze Seucalliuc 

and one more body, possibly that 

of Marricar Valdez Arguiola, 30. 
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L
ondon Cypriot Eva Kyria-

kou, a Reception teacher 

at a local primary school 

in Southgate, ran the Virgin 

London Marathon on Sunday 

(28 April) on behalf of The        

Dementia Revolution.  

Eva completed the Marathon 

in 6 hours 41 minutes and to 

date has helped raise just over 

£3000 for Alzheimer’s Research 

UK. 

Eva told Parikiaki, “I'm sure 

most of us have been affected, 

or know someone affected by 

Alzheimer’s. One of the hardest 

things is arguably watching a 

loved one lose their sense of 

self identity and personality, 

whilst all you can do is idly 

and helplessly watch this night-

mare unfold before your eyes, 

feeling as though they have 

been taken from you even before 

they are gone.” 

Over 850,000 people live with 

Dementia in the UK and that 

number is rapidly rising. 

At £24 billion each year,        

dementia costs the UK economy 

more than cancer and heart   

disease combined but over two 

thirds of the care for Dementia 

patients is paid for by themselves 

or their family.  

* £20 pays for 1 hour of        

pioneering dementia research. 

* £100 could provide the tools 

for scientists to map 10,000 

genes in minute detail, identify-

ing targets for the development 

of new treatments. 

* £500 will cover the cost of 

a sensitive brain scan for a       

patient involved in a research 

study, tracking the effectiveness 

of new drug treatments, improv-

ing diagnosis and better under-

standing how diseases like 

Alzheimer’s wreak their havoc 

in the brain. 

You can still support Eva        

by donating via her JustGiving 

page: www.justgiving.com/ 

fundraising/eva-kyriacou 

Please help this brilliant      

charity continue to research 

and help the thousands of       

victims and families this affects. 

Eva Kyriakou runs  
London Marathon for 
Alzheimer’s Research

George, celebrating the songs and 
music of George Michael in concert

C
elebrating the vocalist of 

a generation, re-living a 

pantheon of hits like no 

other, ‘George’ honours the 

music of George Michael, all the 

way from Wham! to his iconic 

solo career in a brand new huge 

live show, which will also now 

feature long-standing members 

of George’s original band it has 

been announced.  

This huge, electrifying and  

authentic live concert which 

began in Cardiff on 24th April 

2019 and will call at a whole 

host of esteemed concert halls 

and theatres before finishing in 

Southampton on 12th May,      

features Rob Lamberti perform-

ing with original members of       

the George Michael Band and 

the world renowned National 

Philharmonic Concert Orches-

tra.  

The theatrical concert experi-

ence takes audiences on a jour-

ney through George’s hit-laden 

repertoire, all the way from Wham 

classics such as ‘Wake Me Up 

Before You Go Go’ to his beloved 

solo career chart toppers such 

as ‘Careless Whisper’ and ‘Faith’. 

These incredible tracks went on 

to see George’s career heralded 

with a number of notable suc-

cesses, taking home 2 Grammy 

Awards, 5 Brits and 6 Ivor Novello 

Awards, including the prestigious 

‘Songwriter of the year’ not once 

but twice.  

Making the show extra special 

and helping recreate the genius 

of the songs is long standing 

original band members David 

Baptiste and Carlos Hercules.  

Saxophone player David  

Baptiste performed with George 

Michael since his Wham! days, 

including their heralded show in 

China when the group became 

the first Western pop group to 

perform in the country in 1984. 

He has also performed with      

artists such as Billy Ocean and 

Alexander O’Neal.  

 Carlos Hercules performed 

as the drummer in George’s band 

for several years, and was the 

first drummer to perform at the 

new Wembley Stadium as part 

of George’s huge show there in 

2007. Carlos has also performed 

with artists such as The Euryth-

mics, Beverley Knight and per-

formed live at the London 2012 

Olympics Opening Ceremony.  

Familiar face Rob Lamberti is 

a star in his own right after        

featuring on the BBC’s ‘Even 

Better Than the Real Thing’ in 

2017. Bearing a voice worthy of 

performing George’s remarkable 

catalogue of hits, he has gone 

on to establish a successful       

career playing homage to his hero. 

Rob is accompanied on stage 

by David Baptiste and Carlos 

Hercules of the George Michael 

band and the National Phil-      

harmonic Concert Orchestra, 

who perform thrilling and unique        

arrangements of George’s            

illustrious catalogue.  

Catch the show this Saturday 

11 May, 7pm at London Eventim 

Hammersmith Apollo. For tickets, 

visit https://myticket.co.uk/artists/ 

george 

T
he book Σαράντα εννιά 

μέρες στην κόλαση - Forty 

nine days in hell by Savvas 

Pavlides, will be launched on 

Wednesday 22 May 2019, 

7.30pm, under the auspices of 

the National Federation of      

Cypriots in the UK, at the Greek 

Cypriot Brotherhood, Britannia 

Road, North Finchley, London 

N12 9RU and on Thursday 23 

May 2019, 7pm at The Hellenic 

Centre, 16-18 Paddington Street, 

Marylebone, London W1U 5AS. 

Athanasios, Bishop of           

Tropaeou, Colonel Eleftherios 

Hadjistefanou, Defence Attaché 

of the Republic of Cyprus and 

Elias Epiphaniou, publisher, will 

address the event. 

There will be a book presen-

tation by journalist Thanasis 

Gavos, journalist.  

The author will also address 

the audience. 

Constantinos Kavvadas will 

coordinate the programme of 

the event which is expected to 

last 60 minutes and will be in 

Greek.  

The book is based on Mr  

Pavlides’ personal experience 

and describes the horrible 

events that took place in 1974 

before and after the Turkish        

invasion in Cyprus.   

After a long-lasted period of 

serious differences among the 

Greek Cypriot citizens and the 

division of the Greek population 

of the island, a coup against 

President of Cyprus Makarios 

took place on the 15th of July 

1974. The coup was organised 

by the then Greek military      

Government and the Cypriot        

illegal organisation EOKA B. 

Just a few days later, on 20th 

July 1974, Turkey invaded        

Cyprus to protect, as it had been 

said, the Turkish Cypriot minori-

ty. Therefore a war between 

Turkey and Cyprus had started.  

Cypriot government called up 

all the reserve young soldiers 

of the island in order to face the 

Turkish invasion. Mr Pavlides 

was one of them.  

Both during the period of the 

coup as well as during the forty 

- nine days period of his service 

as an officer of the reserve, he 

had been deeply involved in      

numerous adventures. He des-

cribes day by day what he       

himself and the men under his 

command had suffered. He also 

gives information about unbe-

lievable events he was forced 

to face although he never 

wanted to be involved in such 

tragic situations that always 

every war gives rise to.  

To attend the launch at the 

Greek Cypriot Brotherhood, 

please RSVP to 07767 855 065/ 

020 8445 7070 or email       

s.pavlides1@gmail.com 

To attend the Hellenic Centre 

event, please RSVP to 020 7563 

9835 or email press@hellenic-

centre.org 

Congratulations to Marios and Loukia Poulloura on the       

christening of their precious baby girl Katiana. 

The joyous event took place on Sunday 5th May 2019 at the 

Greek Orthodox Church of The Twelve Apostles in Brookmans 

Park, followed by a reception at their family home, where guests 

were entertained by DJ Andreas Michaelides until the early hours. 

Best wishes also to Katiana's godparents Andy and Niki         

Augustou, grandparents Takis† and Katia Harmanda and Angelo 

and Flora Poulloura. Na sas zisei!

Congratulations on your 
christening Katiana!

Book launch: Forty-nine Days In Hell

F
ollowing a theatrical run 

in the US, the historical 

film Cliffs of Freedom is 

making its way internationally 

with a theatrical release in 

Greece and Cyprus.  

Based on historical events, 

the story is a timeless adventure 

of bravery and sacrifice between 

a Greek village girl and a Turkish 

Ottoman Colonel during the dawn 

of the Greek War for Indepen-

dence in 1821.   

The musical score was com-

posed by critically acclaimed 

composer George Kallis who in 

the last few years has come into 

public consciousness winning 

two major awards, the Interna-

tional Film Music Critics Asso-

ciation for Breakthrough Com-

poser of the Year and the Jerry 

Goldsmith Award for best         

feature score for Disney’s ‘The 

Last Warrior. 

Kallis, was able to bring his 

heritage musically to the screen 

by returning to his roots using 

Greek instruments and rhythms 

within the orchestra. 

“After reading the script I was 

immediately inspired to compose 

music that is derived from our 

Greek history but also kept the 

orchestral template of the old-

fashioned melodramatic scores 

of Hollywood”.  

The composer uses instru-

ments such as clarinet, lute,   

cretan lyra, vocals, and rhythms 

such as Zeimbekiko and Syrto. 

The soundtrack ends gloriously 

with the only use of the bouzouki 

at the very last moments of the 

film.  

Film Music Critics such as 

Jon Broxton say: “Cliffs of Free-

dom is…a truly outstanding 

piece of music.The orchestral 

forces are bold and impressive, 

the ethnic instruments and vocal 

stylings are appropriate and 

give the score more than a dash 

of local color, and the thematic 

density of the score is tremen-

dously impressive.” 

The soundtrack was released 

by Aegean Entertainment and 

includes the title song ‘I’ll Wait 

For You’, performed by Ariana 

George and it’s written by George 

Kallis and the film’s creator and 

executive producer Marianne 

Metropoulos. It is available in all 

major online music stores, and 

music collectors can also purchase 

the CD which contains further 

details about the production.

A Hollywood soundtrack inspired by Greek history
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More than half of British 
businesses have witnessed 
cyber-attacks Andy Patikis 
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T
he number of UK firms reporting a        
cyber-attack has increased, though most 
businesses admit they are ill-prepared for 

a breach, according to research from Hiscox,  
an insurance provider and underwriter at Lloyd’s 
of London. 

A week hardly passes without news of a major 
cyber incident, and there have been great adverse 
effects associated with most of them. There is 
rampant data theft; ransom demands are steadily 
rising; as is the heightened hostile cyberspace 
within which businesses must operate. The 
cyber-threat is unavoidable in today’s business 
world. 

Hiscox surveyed approximately 5,400 small, 
medium and large businesses across the UK, 
Belgium, Germany, France, Spain, the Nether-
lands and the United States. The insurer found 
that there was a “sharp increase” in data theft, 
fraud, sabotage, and extortion, increasing both 
the cost and frequency of cyber-attacks, in one 
year alone. According to the Cyber Readiness 
Report 2019, more than 60% of firms reporting 
one or more attacks, up from 45% in 2018. 

Fifty-five percent of UK firms faced down an 
attack in 2019, up from 40% last year. Despite 
this, three quarters of firms were still “novices” 
in cyber-readiness. The report highlights that 
many businesses “incorrectly felt that they weren’t 
at risk”. Yet, in each of the 15 sectors tracked, the 
number of firms reporting one or more attacks 
showed a sharp rise. 

The most heavily targeted sector was the 
Technology, Media and Telecom (TMT) space. 
In all seven countries, there was a rise of 21% 
over the year, with 72% of respondents reporting 
at least one attack. In second place came            
the public sector, which saw a 16% increase 
(71% reporting an attack), followed by financial 
services (67% up from 57%). 

Losses from breaches averaged between 
£176,000 and £283,000, an increase of 61%. 

The insurer said the percentage of firms       
scoring well on cyber-security ratings was on the 
decline, particularly in UK organisations. Firms 
in Britain had the lowest budget for cyber-secu-
rity, spending an average of just £689,854,           
in contrast to £1.1 million across the other six 
countries. They were also as likely as a U.S. firm 
to have a “defined role for cyber-security” in their 
organization. In France, the proportion of firms 
prepared to deal with cyber-crime was much 
lower, just one in ten. 

Gareth Wharton, Cyber-CEO at Hiscox, says 
the low UK spending might be attributable to the 
large number of small businesses in Britain. 
“They may feel like they won’t be targeted, as 
we tend to only read about large breaches in the 
press,” he continues. “If they incorrectly feel that 
they won’t be targeted, they may be less likely 
to spend on cyber-security.” 

Hiscox also discovered that the average cost 
of an attack in the UK was substantially less       
(an average of £186,000) than an attack in      
Germany (£694,000) and in Belgium ($372,000). 

Among the full sample, the fraction of busi-
nesses with ‘no defined role for cyber-security’ 
has been cut in half (from 32% to 16%). Not all 
of the rest have their own cyber-security lead or 
a dedicated cyber team; 19% use a third-party 
provider to oversee their cyber-security. However, 
three-quarters of small companies have at least 
one person or an external supplier managing 
cyber-threats (up from 56% a year ago). They 
are still a long way behind larger enterprises, the 
vast majority (95%) of which have a defined 
cyber-security role, but it is still indicates that 
things are moving in the right direction. 

Roughly, two-thirds of respondents (67%)       
report their cyber-security spend will rise in 2019, 
up from 59% a year ago. While more money        
directed toward technology remains a goal for 
half of the survey respondents, the numbers of 
those planning to direct more monies to employee 
training, cyber-security staffing and consultants 
or third-party services are markedly higher. In 
other words, more attention is being paid to 
people and processes – which is positive, too. 

The cyber-risk may evolve rapidly, but the  
battle to mitigate and manage it is also       
changing. The old adage ‘prevention is better 
than cure’ pop to mind – and indeed, being      
cognizant of the threats is half the battle. New 
laws have also spurred action; with 80 percent 
of UK firms saying that they implemented 
changes after tough new EU data protection 
(GDPR) rules came into force last year. 
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Tory MP calls on Theresa May to      

quit at Prime Minister’s Questions

T
heresa May has faced a 
direct call from a Conser-
vative MP in the House 

of Commons to step down        
and hand over to a new Prime      
Minister. 

Brexit-backing Andrea Jenkyns 
told Mrs May that she had 
“failed” in EU withdrawal nego-
tiations and forfeited the trust 
of the public. 

The full-frontal assault at 
Prime Minister’s Questions came 
as pressure increased on Mrs 
May to name a date for her       
departure, while cross-party 
Brexit talks with Labour dragged 
on without a conclusion. 

Meanwhile, Cabinet minister 
Andrea Leadsom said she is 
“seriously considering” standing 
for the Conservative leadership 
which will be triggered when 
Mrs May stands down. 

The Prime Minister has   
promised to quit as Tory leader 
when the first phase of Brexit 
negotiations, dealing with           

divorce terms, is complete. But 
she is resisting calls from the 
backbench 1922 Committee for 
“clarity” on her plans if her  
Withdrawal Agreement fails to 
get through the Commons. 

And with her effective deputy 
David Lidington suggesting        
he hopes the deal can be        
concluded by July, there is 
speculation she may seek to 
hang on until the annual party 
conference in the autumn. 

Ms Leadsom, who stood for 
the leadership in 2016 but 
pulled out to give Mrs May a 
clear run at the job, told ITV1’s 
Good Morning Britain: “I’ve   
supported her for the last three 
years to get Brexit over the line. 
She has said she’s going, so 
yes I am seriously considering 
standing.” 

Speaking at PMQs in the 
Commons shortly afterwards, 
Morley and Outwood MP Ms 
Jenkyns told MPs it was time 
for Mrs May to quit. 

She said: “She’s tried her 

best, nobody could fault or 

doubt her commitment and sense 

of duty, but she has failed. 

“The public no longer trust 

her to run Brexit negotiations. 

Isn’t it time to step aside and 

let someone else lead our coun-

try, our party and the Brexit       

negotiations?” 

Mrs May retorted: “This is not 

an issue about me and it’s not 

an issue about her. If it were an 

issue about me and the way I 

vote, we would already have left 

the European Union.” 

Meanwhile, talks on a com-

promise deal continued in 

Whitehall yesterday evening, 

with Labour insisting the         

Government still needs to shift 

on its red lines. 

A Downing Street spokesman 

said talks were continuing in a 

“serious and constructive” way. 

He declined to put a deadline 

on a conclusion but said there 

was “an understanding on both 

sides that we need to get on 

with this.” 

A Labour source indicated 

that the talks could not continue 

“indefinitely”. 

“It’s not an indefinite process 

and we are looking to nail down 

in the next few days whether 

and how far the Government is 

prepared to move from its failed 

deal, which has been rejected 

three times in Parliament,” said 

the source.

F
acebook has chosen 
London as its HQ for a 
new WhatsApp payment 

service, with dozens of new 
roles set to be created in the 
capital. 

The move is a significant win 
for the UK’s fintech scene which 
is hoping to monetise Whats-
App’s 1.5 billion users world-
wide. 

“We’re eager to work with 
some of the best technical and 
operational experts in both  
London and Dublin to take 
WhatsApp into its second        
decade,” said Matt Idema, 
WhatsApp’s chief operating        
officer. 

“WhatsApp is a truly global 
service and these teams           
will help us provide WhatsApp      
payments and other great      
features for our users every-
where.” 

A new team of around 100 
software engineers in London 
and Dublin will see WhatsApp’s 
staff grow by a quarter, accord-
ing to the Financial Times. It is 
believed to only have around 
400 staff overall at present,       
despite its size. 

Facebook is said to have 
picked the UK’s multicultural 
capital because it attracts many 
professionals from countries 
around the world where        

WhatsApp has some of its       
biggest customer base, such as 
India. 

The company’s chief executive 

Mark Zuckerberg has said 

WhatsApp’s move into facilita-

ting payments via the app will 

be rolled out in several coun-

tries this year. 

Recruitment has already 

begun, with senior engineers 

who were among WhatsApp’s 

founders reportedly sent to  

London last year to begin the 

search for talent. 

It comes as new data shows 

investment in the UK’s tech 

scene holding up, despite a 

year of huge uncertainty over 

Brexit’s impact on Britain’s 

economy. 

European investment in UK 

tech firms even hit a record high 

last year, with funds based in 

the EU piling £1.89bn into         

Britain’s tech sector in 2018. 

The research, by law firm 

Penningtons Manches, showed 

70% of investment was in firms 

based in the so-called ‘Golden 

Triangle’ of London, Oxford and 

Cambridge. 

London to be Facebook’s HQ  
for WhatsApp payment service
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

High Life 
 

Claire Denis, the distinguished 

French filmmaker of LET THE 

SUNSHINE IN, 35 SHOTS OF 

RUM and BEAU TRAVAIL, directs 

her first English language feature 

- an intriguing sci-fi with Robert 

Pattinson in the leading role.  

The action takes place beyond 

the solar system in the future with 

Pattinson as Monte, a convict on 

an impossible space mission in 

hope for freedom, if the spaceship 

manages to reach its final desti-

nation. He is part of a human repro-

duction experiment and struggles 

to survive while he raises his 

daughter in complete isolation… 

Robert Pattinson’s screen      

persona is put to great use in this 

complex but mesmerising film. 

There isn’t much dialogue and 

Pattinson’s still, silent presence 

works well here. There is also a 

fine contribution from an almost 

unrecognisable Juliette Binoche 

as the mysterious Dr Dibbs.  

The gardening scenes bring       

to mind Douglas Trumball’s far 

superior SILENT RUNNING made 

in 1972 with Bruce Dern as a      

solitary astronaut, who spends 

most of his time nourishing the 

spacecraft’ garden until he is        

ordered to destroy it.  

Claire Denis is an unpredictable 

filmmaker with a distinct vision 

who manages to effortlessly switch 

genre with each movie. This may 

require patience but overall it is      

a worthwhile experience! 

 

Arctic 

This compelling film, screened 

at last year’s London Film Festi-

val, marks the remarkable feature 

film debut of Brazilian director 

Joe Penna, who tells the amazing 

story of a man (Mads Mikkelson) 

stranded in the arctic after an      

airplane crash. His hope for        

rescue soon begins to fade away 

until he decides to embark on a 

journey through the ice… 

Mads Mikkelson is magnificent 

in this solo adventure that brings 

to mind Robert Redford’s valiant 

effort to survive against the odds 

in the middle of the ocean in ALL 

IS LOST. Mikkelson is a striking 

presence and he literary carries 

the whole film solely on his 

shoulders. 

 

Amazing Grace 

This long lost documentary       

directed by Alan Elliot and 

Sydney Pollack must be one of 

the cinematic events of the year!  

The time is January 1972 and 

the legendary Aretha Franklin is 

at the peak of her illustrious career 

but instead of choosing grand 

venues for concerts, she decides 

to return back to her roots and 

give a live performance at The 

New Temple Missionary Baptist 

Church in Los Angeles with a choir, 

where she records her phenome-

nal album “Amazing Grace”.  

A young Sydney Pollack,        

before he received international 

acclaim with TOOTSIE and OUT 

OF AFRICA, is one of the directors 

as well as a cameraman capturing 

this monumental event which 

was specially made for television 

but for some technical problems 

it was never seen before until 

now.  

The Queen of Soul sings like 

an angel in front of an ecstatic  

audience including Mick Jagger. 

A real collector’s item!  

  

Tolkien 
 

Finnish director Dome Karukoski 

made a huge impression with his 

last film TOM OF FINLAND, 

which makes his first English      

language feature even more      

disappointing.  

He tells the story of the great 

British writer J.R.R. Tolkien, who 

at an early age he loses his 

mother and is sent to an orpha-

nage run by Mrs Faulkner (Pam 

Ferris). Despite his circumstances 

Tolkien (Nicholas Hoult) manages 

to win a scholarship at Oxford 

where his strong bond and friend-

ship with fellow students will have 

a major effect on his future life 

But it is his experience on the 

trenches during World War I that 

will inspire the writing of this  

monumental talent… 

It is a fine film, well-acted by 

Hoult and Lily Collins as Edith 

Bratt, the love of Tolkien’s life, 

who introduces him to opera  

specifically to Wagner’s Ring 

Cycle. Despite all good intentions 

the film is far too slow and lacks 

drama and passion. 

 

Extremely Wicked, 

Shockingly Evil 

And Vile 

Zac Efron deserves awards for 

his terrific interpretation of the vile 

but charming serial killer Ted 

Bundy.  

The time is the late sixties and 

early seventies - many women 

across America are violently   

murdered while prime suspect 

Ted lives a happy existence with 

his single mother girlfriend Liz 

Kloepfer (Lily Collins again). But 

when Ted is arrested and charged, 

his trial becomes a national       

phenomenon - the first to be 

transmitted live on television…  

Director Joe Berlinger wisely 

avoids showing the gruesome 

murders and instead focuses on 

the impact that Ted’s actions 

have on those around him.  

Collins is also excellent as the 

vulnerable woman, who finds it 

hard to accept that her tender 

lover may be responsible for all the 

grisly murders. Recommended! 

 

TURKISH FILM FESTIVAL: 
 

The second London Festival 

came to an end last week at the 

Regent Street Cinema. I saw two 

films both with strong production 

values and probably supported 

by the government as they come 

across as Turkish propaganda. 

 

Turkish Ice Cream 

This epic film most probably 

got the green light following      

Russell Crowe’s ghastly THE 

WATER  DIVINER about the 

slaughter of Australians at Darda-

nelles. Here the action takes 

place in New South Wales in 

1915 where two Turkish immi-

grant brothers desperate to join 

the war and fight for their country 

take matters into their own hands 

and begin to re-write history 

along the way. Strong production 

values but lacks credibility. 

 

Cicero 

Another film that tries to             

re-write history - A Turkish man 

who works as a spy in the            

British Embassy in Ankara during        

World War II, known as Cicero, 

apparently is responsible for       

winning the war for the allies 

against Hitler by giving false            

information to the German au-

thorities. 

Again strong production values 

but the idea of having badly 

dubbed Turkish actors playing 

English and Germans gives the 

whole project more than a whiff of 

amateurism. 

H
enrik Ibsen is apparently 

the most frequently       

performed dramatist in 

the world after Shakespeare. 

His rarely performed Rosmer-

sholm (Duke of York’s Theatre) 

is seen as one of his master-

works. The central theme of the 

play is very topical though we 

are talking Norway in the late 

nineteenth century rather than 

twenty first century Britain. How-

ever, see if this sounds familiar. 

The electorate are treated with 

utter contempt by a governing 

cabal who will take any meas-

ure necessary to discredit those 

who dare to challenge their       

elitist behaviour.  

Ibsen uses the key characters 

to expose this fetid behaviour. 

Recently widowed, his wife com-

mitted suicide, pastor John Ros-

mer (Tom Burke), a young man 

of blue-blooded heritage, is       

bereft and losing his marbles as 

he wanders around his stately 

home, Rosmersholm. His friends 

have deserted him, unable to 

tolerate his change in behaviour; 

Rosmer has become a liberal. 

Shock horror. It was then in that 

place in those circles. They all 

blame Miss West (Hayley Atwell), 

a young and glamorous woman 

who has taken up residence in 

Rosmersholm and one who holds 

views deemed to be radical and 

a malign influence. Together 

they reminded me of a couple of 

morose Millennials.  

Ian Rickson’s production is 

suffocating, suffocatingly good. 

The intensity and oppressive 

nature of the setting, on Rae 

Smith’s initially stultifying design 

of a house in decline and dark-

ness, is then revealed to be a 

place of aspiration and desire as 

flowers flood the stage, a colour-

ful pictorial symbol of where they 

would like to be. Housekeeper 

Mrs Helseth (Lucy Briers) puts a 

kibosh on that illusion by explain-

ing that in this household no-

body cries and nobody laughs.  

Burke and Atwell are excellent 

together, her flirtatious nature a 

front for psychological frailty with 

Burke, inherently pessimistic and 

in need of this flighty distraction. 

However, it is Giles Terrera’s por-

trayal of local governor Andreas 

Kroll who makes the strongest 

impact, disarmingly likeable and 

decent, he too has his foibles. A 

bigot convinced that everything 

he believes is correct and anyone 

who disagrees is basically wrong, 

a despot in the making. So we 

come full circle to the politics of 

today, there are Krolls in parties 

of every hue. Fortunately this is 

fiction, absorbing, fascinating and 

thoughtful. A masterwork indeed.  

Meanwhile Marilena Haribou 
enjoys the goodwill... 

Any show designed to cele-

brate freedom and democracy 

in South Africa must be good. 

INALA (Peacock Theatre) which 

stands for “abundance of good-

will” in Zulu, is a show that needs 

to be experienced. Created by 

Sisters Frimm and choreogra-

pher Mark Baldwin it features 

the Soweto Gospel Choir and 

some superb dancing from cur-

rent and ex-Rambert and Royal 

Ballet performers. It is an exhila-

rating show that is a little too 

long and repetitive but when it 

uplifts it takes you through the 

roof. The narrative is loose and 

unnecessary, it is really a number 

of set pieces designed for singu-

larity rather than any meshing 

together. When that choir     

sings who cares, those glorious        

harmonies take your breath 

away and because they perform 

in their native tongue there is 

verve and authenticity. Thomas 

J Indige leads an impressive 

and pulsating band and they   

deliver on what they promise, an 

abundance of goodwill and tons 

of skill. Amandla Awethu! 
And Giovanni Bigalow is      

feeling the rhythm... 
Las Maravillas de Mali  

(Barbican) is a unique fusion, a 

Malian-Cuban band, formed      

50 years ago and last week 

original member Boncana Maīga 

led us through their musical 

journey. It was a seriously funky 

mash up of Latin American cha-

rangas and traditional African 

sounds which created a “sick” 

sound. For those of you over 

forty that means wicked! There 

was a great atmosphere in the 

hall, trying to sit still was not an 

option and the encore turned 

into a party. The only surprise for 

me is that this original line up 

never got the success they were 

expecting. Not Buena Vista maybe 

but this revival of a revolutionary 

sound rocked the Barbican. Boom! 

Finally, Robbo Mike gets       
farcical... 

Octopus Soup (Yvonne      

Arnaud) is a brilliant British 

farce. It’s fantastical, ridiculous, 

a plot beyond comprehension 

and a total hoot.  How we laughed. 

Among all the hilarity is a web of 

deceit and lying worthy of a top 

lawyer. There is also reference 

to the effects of mental illness 

and though I felt uncomfortable 

laughing I couldn’t help myself 

when Carolyn Backhouse let rip 

in the role of Gloria Bicknell. As 

ever in these scenarios there 

are also people on the receiving 

end of the mayhem. Snappy      

direction from Joe Harmston, a 

slick cast, and the final treat in a 

mini coup de theatre was the 

appearance of Terry the octopus. 

Highly recommended. 

 

Rosmersholm - 0844 871 7615 

INALA - 020 7863 8000 

Octopus Soup - on tour 

Theatre Reviews 

The Norway  

style option 

 
George Savvides Barney Efthimiou
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George Charalambous

A fun-filled family weekend instore 

at CyWineFest 2019

 

Credit: CyWineFest team 

Photo credit: - Petros Pentayiotis 

(1) Sidebar - Design by Louis Loizou 

(2) Face painting at CyWineFest 2017 

(3) Doneky rides at CyWineFest 2018 

(4) More facepainting fun in the sun 

(5) Beautiful bespoke gifts at CyWineFest 2018 

Supported by: 

CyWineFest 2019:  

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

this year’s event by following us on :

There’s just over three weeks to go until CyWineFest opens its 

doors, the line-ups are coming together nicely, the team are 

working with some amazing and dedicated people to ensure that 

the first weekend of June will be one to remember! 

 

CyWIneFest has always had an incredible character to it, 

attracting visitors of all ages; regardless of dates and locations 

people gather in their thousands to be part of the Cypriot 

festivities. The amazing atmosphere is so, due to the relationship 

the organisers have with companies and sole traders exhibiting 

at our expo, enhanced with the fact that not only do visitors 

openly engage and interact with business and market stalls, but 

the exhibitors amongst themselves create a dialogue which often 

leads to future business ventures under our friendly atmospheric 

vibe. 

 

Our ethos is to keep CyWineFest as family friendly as possible 

and that’s why KIDS GO FREE! The kid zones are always 

packed with children playing on bouncy castles, getting their little 

faces painted to mimic their favourite animals, and Tattoos for 

Fun is more than happy to oblige. There is always a huge 

selection of toys and goodies to choose from. Children even 

have the chance to pet and ride donkeys out in CyWineFest park 

- you’ll be able to purchase your tickets at the Parikiaki stand for 

Mike’s Donkey rides or as we’ve named them, Kypros and 

Maroulla. There’s plenty to keep them entertained and as 

promised last year, there’s even more stuff for kids.  

 

K’s Party’s will be exhibiting for the first time, providing not one, 

but two bouncy castles, one for kids and one for little kids, but 

that’s not all, they’ll be bringing all sorts of delights as part of their 

party zone. The kids zone will be filled with the smell of popcorn, 

candy floss, waffsticks, and to wash it all down, a variety of 

different slush puppy flavours. The waffsticks, or sometimes 

waffstix, are a new concept at CyWineFest, otherwise known as 

waffles on a stick, they are toasted with various topping and 

sauce flavours drizzled on top. K’s Party’s create that kiddy 

feeling, with bright and colourful bouncy castles, games and 

treats; something that makes kids flock to their pitch, eager to get 

involved and play all day. The event simply wouldn’t be the same 

without the kid’s zone.  

 

My Bright Pink Ice Cream Van’s team are happy to serve the 

classic ice creams we all grew up with as well as the classic 

Cypriot varieties of pistachio, mastiha (mastic) and triantafilo 

(rose). They’re very proud of their produce preparing the ice 

creams and seeing that they are a massive hit with visitors gives 

him great satisfaction and he was thrilled that even when the rain 

came down last year, visitors were still queueing up to get a taste 

of freshly prepared ice cream.  

 

We are very pleased to announce that Diavazo Greek Books will 

be in the heart of the Kids zone with an impressive array of 

Greeks books for every level of understanding. They are also 

very helpful and truly enjoy assisting in making sure that visitors 

select the right materials to help make learning fun!   

 

Ensure you are part of the festivities and don’t forget to check out 

the group ticket options where you’ll find great savings: 

 

General Event Entry* 

Entry Only – Adults 18+ - £10.00  

Entry Only – Ages 11 – 17 years - £6.00  

Entry Only – Concessions** - £6.00  

Entry Only – Children up to the age of 10 – FREE 

 

*Booking fee applies for online tickets 

**People with Disabilities & Carers: Please present valid ID & 

Proof of disability on entry at the box office.  

Senior Citizens: Government ID required - Please present your 

ID on entry at the box office 

 

PLEASE NOTE ALL TICKETS ARE NON-REFUNDABLE  

 

There are only 22 days until the Cypriot Wine Festival & 

Business Expo opens its doors and yet there is still so much 

more to say, to keep up to day with the happenings of this year’s 

event follow us on social media @CyWineFest on Facebook and 

twitter and @cywinefest on Instagram. Should you have any 

queries or would like to book your tickets over the phone, please 

call: 07904 537 181 

GET YOUR TICKETS:  

www.cypriotwinefestival.com 

or call 07904 537 181

Under the auspices of the  

High Commission of Cyprus in the UK

Ministry of Agriculture, Rural 

Development and Environment  
Department for Overseas and 

Repatriated Cypriots 

Ministry of Energy, Commerce 

and Industry  



YouTube renews Cobra Kai for 

season 3 

Cobra Kai, the YouTube Original series set decades after the 

events of the original Karate Kid movies, has been renewed for 

a third season. 

The series stars Ralph Macchio and William Zabka reprising 

their roles as Daniel LaRusso and Johnny Lawrence from the 

first two films.  

The third season is set to premiere sometime in 2020. Will 

Smith, James Lassiter, Caleeb Pinkett, Susan Wkins, Macchio 

and Zabka are executive producers. 

Season 2 of Cobra Kai debuted just over a week ago and it  

continued to defy expectations. The new batch of episodes 

showed Daniel forming a dojo of his own, Miyagi-Do, which 

fuelled the rivalry with Johnny even more. Meanwhile, the 

young cast of characters at the centre of the series, Johnny’s 

prized pupil Miguel (Xolo Maridueña), Johnny's estranged son 

Robby (Tanner Buchanan), and Daniel’s daughter Samantha 

(Mary Mouser) each saw their stories progress in exciting ways. 

The ending clearly set the stage for more episodes, and fans 

of Cobra Kai can rest easy knowing that more are on the way. 

In addition to Cobra Kai’s renewal, YouTube has announced 

that all of its upcoming original series and specials will become 

available for free with advertisements, similar to how regular      

videos are played on the service. Seasons 1 and 2 of Cobra 
Kai will become free with ads beginning this autumn.

Greek American TV star Maria 

Menounos was in Crete last week 

to attend a friend’s wedding. 

She and her husband Keven 

Undergaro made the most of the 

stunning Greek sea, sun and 

food, whilst staying at Villa Octo, 

an eco-friendly villa located near 

Heraklion. 

Maria kept her 1 million Insta-

gram followers updated with  

pics, including some of herself      

basking in the sun, sailing on 

the  Aegean Sea as well as with 

the bride and groom. She was 

also caught on camera singing 

along at the reception with  

Giorgos Tsalikis who performed 

for guests! 

She wrote, “Had an amazing 

time visiting the beautiful island 

of Crete. Best move ever was 

renting a car so we could explore 

as much of it as possible!”     

Maria Menounos enjoys getaway to 

Crete for friend’s wedding
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Andrea Georgiou 

Elizabeth Chapman 

performing at  

CyWineFest ..... and 

there’s a new single! 
 

Full time working mum, wife, 

singer, actress and musician 

Elizabeth Chapman, widely 

known in our community as 

lead female vocalist of the band 

Midas Touch, is a confirmed 

support act for Peggy Zina at 

this year’s Cypriot Wine Festival 

taking place at Lee Valley        

Athletics Centre on Saturday 

1st and Sunday 2nd June. 

From backing singing to major 

artists such as Ed Sheeran         

at the Brit Awards (Live at the 

O2), singing a duet live with      

Yiannis Ploutarchos alongside 

well known rapper K Koke         

(remember CyWineFest 2017?!), 
a one woman show of “Musical 

Theatre” at The Dugdale,            

to doing a Motown gig with 

Heatwave’s Alex Charles at 

100 Wardour - it’s evident that       

Elizabeth has a big love of 

music, performing and singing 

from a very broad range of 

music styles.  

Over the past year, she has 

released her own Greek singles 

Hioni Sti Kardia, Irthes Esi        

and the very popular Stis 7 -       

all written and produced by 

Harry K. 

Her new single, Efhome Na 
Pernas Kala, will be released 

this Friday 10 May on Andreas 

Michaelides’ Drive Time show 

on LGR 103.3fm (4-6pm) and 

she looks forward to performing 

the new track live at the Cypriot 

Wine Festival! 
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A
s a dance, fitness and 

health coach, one of the 

most common questions 

people come to me with is how to 

flatten their stomach. There is no 

magic cure to changing your basic 

shape in genetics and where the 

weight distribution is naturally set, 

however, with a good, healthy 

eating regime and some regular 

toning exercise within core strength-

ening of the abdominal area, get-

ting the tummy area to look as flat 

as possible, according to one’s 

body shape, can be achieved. 

The first thing to do is make sure 

you’re not eating something that 

is creating a bloat. Often people 

don't realise that bloating can be 

caused by some simple factors of 

food intolerance. Milk, wheat or 

raw onions are known to throw 

some people’s harmony within 

the intestines that causes a dis-

comfort. Find out what may be 

causing a problem and eliminate 

it from your diet, find an alternative 

way of cooking it or find a substi-

tute. For example, some people 

find that raw onions or raw apples 

are a problem, but when cooked, 

they seem to be fine with it as the 

particular problem is destroyed 

within the cooking process and is 

then easier to digest by the body. 

So find out if any food is upsetting 

your system before you embark 

on some other extreme plan to 

reduce your stomach. 

Eating healthy naturally keeps 

a flat stomach; just by simply avoid-

ing all the bad fats and sugar laden 

foods and replacing with good fats 

and some natural sugar alternatives 

will make a difference in itself. 

Next is posture. Learning to 

stand correctly and maintaining 

good posture naturally, helps by 

holding the stomach core area 

tight. Remember the way in when 

we are told to stand and walk   

correctly - as though we have a 

book being balanced on our head. 

Whilst doing that, pull in the stomach 

muscles and that will automatically 

make you look like you have lost 

inches around the stomach area. 

By doing this you will have located 

where the stomach muscles are 

and know that you can exercise 

and get them toned into shape. 

There are many ways to do this. 

I personally don’t often go out of 

my way to do sit ups, as I do my 

exercises through Belly Dance, 

and since each tummy roll, if done 

correctly is like doing a sit up, I am 

doing lots of them when I dance 

and that is sufficient enough to 

maintain a flat stomach. However 

when I feel like bumping it up       

occasionally, I will on the rare       

occasion add a session of sit ups.  

There are lots of different types 

of sit ups and stomach exercises 

for strengthening the area. I       

suggest if you have never done 

any, when starting to, work with 

some machine assistance in 

order to get a little strengthening 

before doing some on your own 

and using your own body weight 

and strength. Having a coach is 

always a good idea as they can 

keep an eye on the correct form 

of posture and body alignment in 

order to avoid any injury or strain 

on neck or the back area.  

So here are my ways of flatten-

ing the stomach: 

Dance method - With your      

favourite dance music, stand with 

both feet side by side, ordinary 

hip width apart. Take your right 

foot and place it in front, as if you 

are going to stand with your hands 

on your hips and with all your body 

weight held and resting within your 

left leg. With the right foot pointing 

at an angle of one o clock, bend the 

right knee, then bend your upper 

chest slightly and as you start to 

poke your bottom out and stretch 

your back, you should start to 

straighten your right leg. Then 

swing your bottom forward and 

crunch and tighten your stomach 

area at this point as you go back 

to the starting point of bending 

your knee and bringing your upper 

chest slightly forward. It is on the 

swinging your bottom area forward, 

tucking the pelvis forward that 

you do the tightening and letting 

go as you point your bottom back. 

Do these as many times as you 

want to, and remember count 

them just the same as sit ups. 

The sit up method - Start by 

lying on the floor and tucking your 

feet under either a bed or cupboard 

or ask someone to hold your feet 

firmly down. With your knees now 

bent, place your hands crossed 

by your chest. Now try and raise 

your upper body lifting upwards. 

You do not need to lift all the way 

up. You just need to lift gently but 

firmly with control and release back 

down with control. Use the momen-

tum to aid you. Start by aiming to 

do five, with a rest interval of a  

minute, then a further five and 

keep doing so. As you improve, 

do in repetitions of ten. Gradually, 

as you improve and you can do 

lots more reps, make it more 

difficult by taking your hands 

and holding by your temples 

(not behind your neck as this 

can cause stress on neck and 

back with injury) continue to 

add and improve repetitions. 

There are many types of exer-

cises, some that do the inner 

obliques and others that do the 

external, so to exercise the cen-

tre area and side area of stomach, 

different exercise combinations 

work best. Find what works for 

you and see the  difference. 
 

Love and Sparkles, 

Samsara x 
 

www.samsarabellydancer.co.uk

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

Beat the bloat

Date of issue: 2/5/2019 

 

Cyprus Post circulated on 2nd 

May 2019 the new stamp series 

Europa 2019 - National Birds. 

 

Griffon Vulture (Gyps fulvus) 
The griffon vulture is the 

largest raptor in Cyprus and the 

most threatened species. The 

population has reached alarm-

ing levels and successful matings 

are very few.  

In the past the population of 

the species in Cyprus was at a 

very healthy level and it was        

relatively common, however in 

the last decades the species is  

at risk of extinction.  

The vulture breeds on crags 

or mountains and prefers open 

spaces soaring over them look-

ing for food (dead animals). It 

plays the role of a “cleaner” since 

it helps nature stay healthy and 

clean and prevents the spread-

ing of diseases. 

 

Bonelli’s eagle (Aquila fasciata) 
The Bonelli’s eagle is the only 

specie of eagle in Cyprus. It 

breeds on crags and in isolated 

areas away from people. In        

Cyprus it also makes its nest on 

large pine trees.  

It feeds on medium-sized              

animals and birds, such as       

hares, partridges, pica picas, even 

ducks. Usually it flies alone but 

sometimes we can see them fly in 

couples doing circles up in the sky.  

It lives permanently in Cyprus 

so we can see it all year round. 

It breeds in the Pafos Forest,         

as well as in Pentadaktylos,    

Akamas, Pentaschoino, in Diarizou 

Valley and in Ag. Sozomenos.  

In Cyprus there are approxi-

mately 40 – 50 couples. 

 
Based on information supplied 

by the Cyprus Post Office,         
Philatelic Department, Strovolos, 
Nicosia, Cyprus. 

Andrew Menelaou

Europa 2019:  

National birds

Philately One-hour screen time for 
under-5s says the WHO

C
hildren aged two to four 

should not be allowed 

more than one hour of 

“sedentary screen time” per day 

and infants less than one year old 

should not be exposed to elec-

tronic screens at all, the World 

Health Organization (WHO) said 

last week. 

The United Nations agency,      

issuing its first such guidelines, 

said under-fives should also be 

physically active and get ade-

quate sleep to help develop good 

lifelong habits and prevent      

obesity and other diseases in 

later life. 

Sedentary screen time would 

include watching tv or videos and 

playing computer games. 

“Healthy physical activity,          

sedentary behaviour and sleep 

habits are established early in   

life, providing an opportunity to     

shape habits through childhood, 

adolescence and into adulthood,” 

the WHO said in the guidelines to 

member states. 

Children between one and four 

years old should spend at least 

three hours in a variety of physi-

cal activities spread throughout 

the day, it said. Infants under one 

should interact in floor-based play 

and avoid all screens, it said. 

Being inactive is a “leading risk 

factor” for mortality and fuels the 

global rise in overweight and 

obesity, the WHO said. 

In a report two years ago,         

the WHO said the number of 

obese children and adolescents 

worldwide had jumped tenfold to 

120 million in the past 40 years 

and that the rise was accelerating 

in low - and middle-income coun-

tries, especially in Asia. 

Excessive weight can lead         

to diseases including diabetes,      

hypertension and some forms of 

cancer, it said. 

Early childhood is a period of 

rapid physical and cognitive       

development during which habits 

are formed and family lifestyle 

routines are adaptable, it said        

in the guidelines, drawn from        

evidence in hundreds of studies, 

many from Australia, Canada, 

South Africa and the United 

States. 

“Sedentary behaviours, whether 

riding motorised transport rather 

than walking or cycling, sitting at 

a desk in school, watching TV or 

playing inactive screen-based 

games are increasingly prevalent 

and associated with poor health 

outcomes,” the WHO said. 

Chronic insufficient sleep in 

children has been associated 

with increased excessive fat      

accumulation as measured by 

body mass index (BMI), it said. 

Shorter sleep duration has 

been associated with more TV 

viewing and time spent playing 

computer games, it added. 

“Improving the physical activity, 

sedentary and sleep time    

behaviours of young children       

will contribute to their physical 

health, reduce the risk of devel-

oping obesity in childhood and 

the associated non-communi-

cable diseases in later life and 

improve mental health and well-

being,” the WHO said.



Michael Yiakoumi
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New Salamis cup winners

Oxhey Jets Reserves 1 – 2 New 

Salamis FC 

Their first Cup Final in Saturday 

football, was the Prestigious Au-

brey Cup Final. The opponents 

were  giant killers Oxhey Jets 

Reserves.  

The boys were determined to 

win for their Chairman Kyri Spyri 

who is extremely ill and was 

watching from his bed via the live 

feed of Hellenic TV.  

To the shock of the large crowd 

Oxhey Jets took the lead in the 

39th minute, a flowing breakaway 

found the impressive left winger 

who expertly fired home for 1 – 0 

to Oxhey. Salamina shaken and 

Oxhey were buoyed and pres-

surised the reds through to half 

time. 

The second half saw two quick 

changes, Nicholas Kouroushi and 

Charlie Georgiou both brought on, 

and both had immediate impacts. 

Nicholas cool passing and 

Charlie’s tenacity brought Salam-

ina level. Charlie won the ball on 

the right and cleverly reversed 

passed to Leon Mckenzie who 

scored a great goal from just in-

side the penalty area 1 – 1. 

Charlie continued to terrorise 

the Oxhey defence and won a 

penalty when he was felled in the 

area. Richard Georgiou stepped 

up and dispatched the penalty 

home for 1 – 2 and Salamina 

moved into the lead. 

The reds then had a further 

great chance to go further ahead, 

when Richard Georgiou was 

brought down in the area, but his 

spot kick went wide. Oxhey piled 

on the pressure toward the end 

of the game, but Salamina stood 

strong and to win the Aubrey 

Cup.Team : Bobby Smith, An-

dreas Chambi, Lee White, Ryan 

Hervel, Marcus Rose, Andy Anas-

tasiou, Richard Georgiou, Alaa 

Oujdi, Leon Mckenzie, Deniz 

Mehmet, George Lutaaya : Subs 

: Nicholas Kouroushi, Charlie 

Georgiou, Kyri Portou, Chris 

Xiouri 

Challenge Cup Semi Final 

Panathinaikos 3 Pantel 1 

Panathinaikos already second 

division champions , a Division 

two cup final and now a Chal-

lenge Cup final and all to play for 

after a 3-1 win over Pantel.It 

looked like it was going to be a 

goalless first half until Starzi 

popped up in the last minute of 

the first half to take Panathinaikos 

into the break 1-0 up. 

Starzi made it 2-0 after the the 

break and Gio managed to in-

crease the lead for Panathinaikos 

to 3-0 with Pantel scoring a con-

solation goal right at the end. 

Division One Cup Semi Finals 

Omonia 2 Olympia 3 

Another good win for Olympia 

and a second final after beating 

Omonia 3-1. After going two nil 

up at half time from an Elia pen-

alty and a second from Ricky 

Olympia looked to be in control. 

Second half Rifat added a brilliant 

third with a great finish from a 

Ricky pass. Olympia could added 

another one but all credit to Omo-

nia who never gave up and after 

a deflection they made it 3 1 with 

agoal from Luke Procopiou. Omo-

nia pushed forward again and a 

error from the goalkeeper gave 

the opportunity for Andreas Kypri-

anou to make it 3 2. Olympia held 

strong and final score 3- 2 and a 

Division two final versus Anortho-

sis awaits them. 

Anorthosis 3 Komi Kebir 1 

Anorthosis going full out for the 

treble they already have the 

league title under their belt, beat-

ing Komi Kebir 3-1 means they 

are in the Division One Cup final 

to play Olympia they were two up 

early in their game with goals 

coming from Andre McCollins and 

Harry Vazanias and going into the 

break 2-0 up. Komi Kebir raised 

their game  and with calm, patient 

play made several good moves 

but were not able to finish and out 

of the blue a tremendous shot 

from forty yards Rakim Richards 

scored to make it 3-0 and right at 

the end George Demosthenous 

made it 3-1. 

Fixtures 

Sunday 12th May 2019 

Challenge Cup Semi Final 

Anorthosis v Olympia 

11.30am New River Sports Cen-

tre, White Hart Lane, N22 5QW 

Wednesday 15 May 2019 

Division Two Cup Final 

Panathinaikos v Cinar 

7.45pm Haringey Borough, CVS 

VAN HIRE STADIUM, (COLES 

PARK) White Hart Lane, London 

N17 7P

KOPA League Round UpYouth News

Last gasp winner seals promotion for Omonia Youth Under 14 White

AEK U18s Golds (9) Bushey Rangers (2) to secure 2nd place in the league

New Salamis Cup winners

iNew Salamis manager ,captain and Assistant manager 
George Georgiou, Ryan Herval and Andrew Kouroushi

New Salamis boys Αthos Aristidou, Sotiris Louca and 
Serge Costa
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Michael Yiakoumi

What an occasion and what a 

game. Around 200 noisy fans 

graced the Uxbridge FC stadium 

for this Middlesex County Football 

League: The Alec Smith Premier 

Division Cup thrilling cup final in 

which St Panteleimon beat Crick-

lewood Wanderers  on penalties 

after ending 90 minutes level at 

2-2. 

It was Cricklewood who drew 

first blood with the last touch of 

the first half, a header, giving 

them a 1-0 lead at half time. 

Another set play in the second 

half , a corner, gave Cricklewood 

a second goal and the Saints 

were really on the back foot. 

Some key substitutions, such 

as Roberto Katsikas, began to 

make a difference, as St Pante-

leimon began dominating posses-

sion and creating chances. A top 

save to his left by Saints’ keeper 

Donald Manaj kept them in the 

game. Cricklewood had their 

striker sent off for dangerous play 

and a second yellow card. This 

opened up space, but there was 

only ten minutes to go. The Bra-

zilian wizard, Guilherme Monti, 

showing his tricksy footwork led 

to a penalty for the Saints. Noyan 

Tajbakhsh, this season’s top 

scorer in the league, stepped up 

and scored to pull one back. 

Then it was one-way traffic, and 

inevitably, perhaps, a cross was 

met by the head of Michael Fran-

geskou. An immense perform-

ance giving the game at 2-2, the 

extra tension of a penalty shoot-

out. 

The excitement was at fever 

pitch, and the heroes of the hour 

were the four penalty takers for 

St Panteleimon – – Katsikas, 

Tajbakhsh, Monti and Javonne 

Molloy – – and the goalkeeper, 

Manaj, who saved two penalties 

quite brilliantly with his legs, exhi-

biting Schmeichel-style ‘making 

your yourself bigger than you are’. 

Brilliant, and the man of the 

match. 

The Saints win the double, the 

second in their history, and end 

the season on a high. Huge 

thanks for the fans who made this 

such a memorable experience, 

and both teams for the thrills and 

skills and a heart-stopping climax. 

Reporting by James Neophy-

tou

St Panteleimon Championship and Cup Double winners

St Panteleimon League and Cup winners St Panteleimon goal keeper Donald Manaj, manager 
George Frangeskou and captain Roberto Katsikas

Apoel Cyprus Champions

APOEL Nicosia clinched its sev-

enth consecutive Cypriot cham-

pionship by beating 10-man Apol-

lon Limassol 3-0 at home on 

Saturday. 

APOEL’s win, combined with 

AEK Larnaca dropping points in 

a 1-1 draw against Nea Salam-

ina, gave the Nicosia team a 

record-extending 28th first divi-

sion title. 

Three first-half goals from 

Tomas De Vicenti, Nuno Morais, 

and Nicholas Ioannou were 

enough for APOEL. 

Apollon couldn’t muster any of-

fensive punch after being re-

duced to 10 men in the first half 

when defender Valentin Roberge 

was sent off for two yellow cards. 

APOEL’s seven consecutive 

championships eclipsed Omo-

nia’s run of six from 1974-79. 

Also, Paolo Tramezzani of Italy 

won the first title in his coaching 

career. 

On Saturday, the game be-

tween AEK and New Salamis 

ended in a 1-1 draw, while AEL 

beat Omonia 3-2.  

On Sunday, Anorthosis drew 1-

1 with Pafos, Doxa lost 0-1 to Alki, 

and Paralimni beat Ermis 4-1.  

Standings: Group A: APOEL 

64, Apollon 58, AEK 56, AEL 52, 

New Salamis 41, Omonia 36.  

Standings: Group B: Anortho-

sis 41, Pafos 35, Alki 32, Doxa 

29, Paralimni 29, Ermis 13. 

World number 10 Stefanos Tsit-

sipas captured his third ATP title 

after beating Uruguay’s Pablo 

Cuevas 6-3 7-6 (7-4) to win the 

Estoril Open. 

The 20-year-old top seed was 

coasting to the title, leading by a 

set and a break and serving at 4-

3 in the second. 

He was broken for the first time, 

losing nine consecutive points, 

but saved a set point and went 

on to wrap up the match in an 

hour and 43 minutes. 

It was his first clay court title, 

his second this season and first 

outdoors.Tsitsipas, who beat 

Roger Federer en route to the 

Australian Open semi-finals in 

January, became the first Greek 

player to win an ATP World Tour 

title when he claimed the Stock-

holm Open in October and he 

added the Open 13 Provence title 

in Marseille in February. 

Victory in his second meeting 

with Cuevas maintained his 100% 

record against the Uruguayan, 

who was seeking a seventh ATP 

title.

Stefanos Tsitsipas wins Estoril 

Open for third ATP title

Greek cup final to 

be played behind 

closed doors

The government announced on 

Monday that the Greek Cup final 

on Saturday at the Olympic Sta-

dium of Athens between holder 

PAOK and AEK will be played be-

hind closed doors. 

There will only be a few hun-

dred invitations forwarded to each 

club – reports speak of as many 

as 500 each – and another set 

handed to the Hellenic Football 

Federation for its own commit-

ments. Up to 1,500 people are ex-

pected to see the final from the 

stands. 

This follows violent clashes be-

tween PAOK and AEK hooligans 

in the two previous finals of the 

Cup, in 2017 in Volos and in 2018 

at the Olympic Stadium.
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† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την προσεχή Κυριακή 12.05.2019, 

στην Εκκλησία των Αγίων Πάντων, Camden 

Street, London NW1 0JA, το 10ον ετήσιο 

μνημόσυνο της πολυαγαπημένης και αξέχα στής 

μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς και αδελφής 

Έλλης Ματίας (Καρσά)
(Ριζοκάρπασο)

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 12.05.2019, 

στην Εκκλησία των Αγίων Πάντων, 

Camden Street, London NW1 0JA, το 

40ήμερο μνημόσυνο της πολυαγαπημένης 

και αξέχαστής μας μητέρας, γιαγιάς και 

αδελφής 

Μαρίας Καρσά 

(Ριζοκάρπασο) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν 

τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Παιδιά: Αντρέας, Λίζα και Amanda, 

εγγόνια, δισέγγονα, αδέλφια 

και λοιποί συγγενείς.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Παιδιά: Elizabeth και David, γαμπρός Paul, 

εγγόνια:  Εleanor, Michael, Francesca, 

Magdalena, Mathilda 

και λοιποί συγγενείς.

και καλούμε όλους όσοι τ ιμούν 

τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

‘Loved with a love beyond all telling, missed with a grief beyond all tears’

† 4oν ετήσιο ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Tελούμε την προσεχή Κυριακή 12.05.2019, στην Εκκλησία της Παναγίας, 

Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB, το 4ον ετήσιο μνημόσυνο 

του πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας υιού, αδελφού και θείου 

Γιώργου Νεοφύτου 
και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως  παρευρεθούν. 

Μετά τη θεία λειτουργία θα τελεστεί τρισάγιο στο κοιμητήριο του 

Νew Southgate υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του εκλιπόντος. 

Θα προσφερθούν τσάι και αλμυρά, στην οικία της οικογένειας. 

Αιωνία σου η μνήμη, ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει. 

Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ, πάντα θα είσαι στην καρδιά μας. 

Οι τεθλιμμένοι γονείς: Χαράλαμπος και Διγενούλλα (Λούλλα), 

αδέλφια: Μάριος-σύζυγος του Paola, Αντρέας-σύζυγος του Tracey, 

αδελφότεκνα και λοιποί συγγενείς και φίλοι. 

Τηλ. οικείων: 020 8888 0939

Our lives go on without you 
But nothing is the same 
We have to hide our heartache 
When someone speaks your name 
Sad are the hearts that love you 

Silent are the tears that fall 
Living without you is the hardest part of all 
You did so many things for us 
Your heart was so kind and true 

And when we needed someone 
we could always count on you 
The special years will not return 
When we are all tοgether 
But with the love in our hearts 
You walk with us forever 

Your parents and brothers

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Xριστόδουλος Χατζηπαπάς 
(από την Τριμίκλινη)  

Με βαθιά θλίψη αγγέλλουμε ότι απεβίωσε στην Κύπρο, το Σάββατο 

27.04.2019, ο αγαπημένος μας σύζυγος, πατέρας και παππούς 

Χριστόδουλος Χατζηπαπάς σε ηλικία 87 ετών. 

Αφήνει τη σύζυγό του Παρασκευούλλα, την κόρη του Κωνσταντία, 

γαμπρό Τάσσο, τον υιό του Χάρη, νύφη Debbie, εγγόνια, δισέγγονα, 

αδέλφια, συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει το Σάββατο 11.05.2019 και ώρα 10.00πμ από 

την Εκκλησία της Παναγίας, Trinity Road, Wood Green, London N22 

8LB και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate η ώρα 12.00 το 

μεσημέρι. 

H οικογένεια δέχεται εισφορές για Children with Cancer Charity 

(Reg.No.298405) ή λουλούδια στο κοιμητήριο. 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Christodoulos Hajipapas 
(from Trimiklini, Cyprus)  

It is with great sorrow that we announce the passing away  in 

Cyprus of our beloved husband, father, grandfather and great-

grandfather on Saturday 27th April  2019 at the age of 87. 

He leaves behind his wife Voula, son Harry, daughter-in-law 

Debbie, daughter Dia, son-in-law Tassos, grandchildren, great-

grandchildren, siblings, relatives and friends. 

The funeral will take place on Saturday 11.05.2019 at 10.00am 

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

Green, London N22 8LB and the burial at New Southgate 

Cemetery at 12.00 noon. 

Family will welcome either donations to the Children with Cancer 

Charity (Reg.No.298405) or flowers for the cemetery. 21.11.1931– 27.04.2019
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 † ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Tελούμε το προσεχές Σάββατο 11.05.2019, στην Εκκλησία του 

Αγίου Γεωργίου, Borough Road, Kingston-upon-Thames, Surrey 

KT2 6BD, το 1ον ετήσιο μνημόσυνο της πολυαγαπημένης και 

αξέχαστής μας συζύγου, μητέρας γιαγιάς και αδελφής 

Αντρούλλας Δημητρίου 

(Νικολαΐδη) 

(Καϊμακλί) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της 

όπως παρευρεθούν. 

Ο σύζυγος Νεόφυτος, παιδιά: Δημητράκης, Βαλεντίνα, 

Ευάγγελος, γαμπρός Αντώνης, νύφη Laura, εγγόνια, 

αδέλφια και λοιποί συγγενείς.

† MEMORIAL SERVICE 

The 1st year memorial service of our beloved and dearly 

missed wife, mother, grandmother and sister 

Androulla Demetriou 

(Nicolaides) 

(Kaimakli, Nicosia)  

will take place on Saturday 11.05.2019, 

at the Greek Orthodox Church of St. George, 

Borough Road, Kingston-upon-Thames, Surrey KT2 6BD. 

Relatives and friends are invited to attend.  

Her husband Neophytos, children: Demetri, Valentina, 

Evangelos, son-in-law Anthony, daughter-in-law Laura, 

grandchildren, siblings and other relatives.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Απεβίωσε τη Δευτέρα 15.04.2019, η Μαρία 

Τσαγκαρίδης σε ηλικία 98 ετών. 

Η εκλιπούσα ήρθε στην Αγγλία το 1950. 

Ήταν εξαίρετος χαρακτήρας και έχαιρε αγάπης και 

εκτίμησης από όλους όσοι είχαν την τύχη να τη 

γνωρίσουν. 

Αφήνει 2 υιούς: Ντίνο και Charlie, πολλά εγγόνια, 

δισέγγονα, τρισέγγονα, συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει την Τετάρτη 15.05.2019 και 

ώρα 10.00πμ από την Εκκλησία της Αγίας 

Αικατερίνης, Friern Barnet Lane, London N20 0NL 

και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate. 

H παρηγοριά θα δοθεί στο χολ της Εκκλησίας.

Μαρία Τσαγκαρίδης
(από τον Στρόβολο)

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 12.05.2019, 

στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, Τown 

Road/Logan Road, London N9 0LP, το 

9μηνο μνημόσυνο της πολυαγαπημένης και 

αξέχαστής μας μητέρας, θυγατέρας, αδελ-

φής και θείας 

Άννας (Αγαθοκλέους) 

Πάκκος 

(Λονδίνο - καταγωγή γονέων 

Άγιον Αθανάσιο και Μονή Λεμεσού) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν 

τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Παιδιά:  Daniella και Stefan, μητέρα 

Έλλη, αδελφή Ζωή-σύζυγος Παύλος, 

αδελφότεκνα και λοιποί συγγενείς.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Απεβίωσε την Πέμπτη 25.04.2019, η Αντριανή 

(Πεπού) Σωτήρη σε ηλικία 84 ετών.  

Η εκλιπούσα ήρθε στο Λονδίνο το 1958. 

Αφήνει τον σύζυγό της Χαράλαμπο, 3 παιδιά: 

Αντώνη, Σωτήρη και Ρούλα, 2 εγγόνια: Πέτρο και 

Λεωνίδα, τη νύφη της Παντελίτσα, συγγενείς και 

φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει την Παρασκευή 24.05.2019 και 

ώρα 12.00 το μεσημέρι από την Εκκλησία του Αγίου 

Ελευθερίου, 113 Ruckholt Road, Leyton, London E10 

5NS και η ταφή στο Chingford Mount Cemetery, 

121 Old Church Road, London E4 6ST. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές 

για την Εκκλησία του Αγίου Ελευθερίου. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο: The Royal British Legion, 

67 Hall Lane, Chingford, London E4 8HW. 

Τηλ. οικείων: 07528 175 465

† AΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Αντριανή (Πεπού) Σωτήρη
(από το Αυγόρου)

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 12.05.2019, στην Εκκλησία του Αγίου 

Γεωργίου, Borough Road, Kingston-upon-Thames, Surrey KT2 6BD, 

το 16ον ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας 

Έλληνα Ιωάννου (Κάτω Πύργος Τηλλυρίας) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Η σύζυγος Ανδρούλλα, παιδιά: Φίλιππος και Jenny, 

εγγόνια: Christia και Marko, αδέλφια και λοιποί συγγενείς.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 12.05.2019, στην Εκκλησία της Παναγίας, 

Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB, το 4ον ετήσιο μνημόσυνο του 

πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας συζύγου, πατέρα και παππού 

Μαυρουδή (Στέλιου) Μιχαήλ (Καλοψίδα) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Η σύζυγος Φλωρεντία, κόρες: Donna και Κίκα, γαμπροί: Ζαχαρίας και 

Λάμπρος, εγγόνια: Φλωρεντίνα, Οδυσσέας, Στέλιος και αδελφή Λόλα.

Passed away on Thursday 02.05.2019 at the 

age of 88. 

He leaves his daughter Helen, 2 sons: Mario 

and Theophani, 9 grandchildren: Alexandra, 

Sophia, Timothy, Elizabeth, Aaron, Maria, 

Juliet, Iliya and Rio. 

The funeral will take place on Friday 

17.05.2019 at 12.30pm at the Greek Orthodox 

Church of St. John the Baptist, Wightman 

Road, London N8 0LY and the burial at New 

Southgate Cemetery. 

† DEATH ANNOUNCEMENT

Takis Joannides
(from Akaki)

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 12.05.2019, στην  

Εκκλησία της Παναγίας, Trinity Road, Wood Green, 

London N22 8LB, το 6μηνο μνημόσυνο της πολυαγα-

πημένης και αξέχαστής μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς 

και αδελφής 

Γιόλας (Γεωργίας) Κανάρη 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της 

όπως παρευρεθούν. 

Ο σύζυγός της Παύλος,παιδιά, εγγόνια, 

αδέλφια, συγγενείς. 

Μετά τη θεία λειτουργία θα προσφερθούν τσάι 

και εδέσματα στην οικία της εκλιπούσας.

 Γιόλα (Γεωργία) Κανάρη
(από Άγιο Γεώργιο Σολέας)
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3rd year 

MEMORIAL SERVICE 

Michael George Georgiou 

(London) 

The 3rd year memorial service of our beloved and dearly missed 

son,  husband, father and grandfather  

Michael George Georgiou 

will take place on Sunday 12.05.2019, 

at The Greek Orthodox Church of 

St. Demetrios, Town Road/Logan Road, London N9 0LP 

Relatives and friends are invited to attend. 

His parents Tina and Michael Georgiou, his wife Martha, 

children: Christina, Androulla, Michael, Rosie and Kyriacos, 

grandchildren: Georgia, Nicholas, Martha, George, Georgia, 

Angelos, Melanie and other relatives.

† 3oν ετήσιο ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ † 
Τελούμε την προσεχή Κυριακή 12 .05.2019, 

στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, 

Town Road/Logan Road, London N9 0LP, 

το 3ον ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου 

και αξέχαστού μας υιού, συζύγου, πατέρα και παππού 

Μιχάλη Γιώργου Γεωργίου 

 (Λονδίνο) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παραστούν.

We miss you dad, 
We think about you all the time, 
We think about you always, we think about you still, 
you have never been forgotten and you never will. 
We hold you close within our hearts and there you will remain, 
to walk with us throughout our lives until we meet again. 
We love you  
Love from all your children and grandchildren xxx
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Plastiras Pilides
† DEATH ANNOUNCEMENT

Passed away on Saturday 27.04.2019, at the age of 96. 
He leaves his wife Vanda Pilides, 3 children: Peter, Mary, Nicholas, 

relatives and friends. 

His funeral will be held on Wednesday 15th May 2019 at 10.30am 
at the Greek Orthodox Church of St. Panteleimon, 

660 Kenton Road, Harrow, HA3 9QN 
 and the burial at Hendon Cemetery, Holders Hill Road, London NW7 1NB.  

In lieu of flowers donations can be made to the British Heart Foundation 
 https://giftofhope.bhf.org.uk/In-Memory/Plastiras-Pilides   

If anyone wants to contact the family: 
Peter Pilides mobile 07884 262 527 - email: peter.pilides@btinternet.com

A much loved husband, father, grandfather. 

His passing has left his family heartbroken. To know him was to love him.

(from Pyrgos Tillirias, Cyprus)

† MΝΗΜΟΣΥΝΟ

Η σύζυγος Παρασκευή, 

παιδιά: Μαίρη και Σταύρος, 

νύφη Αλεξάνδρα, εγγόνια: 

Ολυμπία και Λεόντιος και συγγενείς.

Τελούμε την  προσεχή Κυριακή 
12.05.2019, στην Εκκλησία Αγίου 
Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, 
London N8 0LY, το 6ον ετήσιο μνημόσυνο 
του πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας 
συζύγου, πατέρα και παππού Πέτρου 

Σταύρου (Σιάτη) και καλούμε όλους όσοι 
τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν.

Πέτρος Σταύρου 
(Σιάτη) 

(Σιά)

Passed away on Friday 12.04.2019 at the age of 94. 

He was born 1st June 1924 and was one of six boys. 
He came to England in 1946 and after accounting 
studies worked at the Savoy hotel, London until he 
retired. He married Violet Cole in 1948  and together 
they had 3 children, Mary and identical twins Andrew 
and Michael. He leaves behind 3 children, 8 grand- 
children and 2 great-grandchildren. 

Violet passed away in 2008.  

The Church service is at the Christ the Saviour 
Church in Welling, on Friday 10th May 2019 at 
12 noon following which the burial will take place at 
Kemnal Park Cemetery where he will be buried with 
his wife, Violet. 

† DEATH ANNOUNCEMENT

Kyriakos Hadjitofi
(from Eptakomi, Famagusta)

Συλλυπητήρια 

Ο Σύνδεσμος Αχνιωτών Η.Β. εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια 
στους οικείους της Julie Κυπριανού που απεβίωσε πρόσφατα. 

Συλλυπητήρια εκφράζει και η οικογένεια Μωϋσή και Μαρούλλας Αδάμου.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
Τελούμε την Κυριακή 26.05.2019, στην Εκκλησία 

Παναγίας Χρυσοπολιτίσσης στη Λάρνακα το 38ον ετήσιο μνημόσυνο του 
πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας συζύγου, πατέρα και παππού  

Χρυσοστόμου Χαρίτου Ψάλτη (Πέγεια,  Πάφο) 
και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Η σύζυγος Ζαχαρούλλα, παιδιά, εγγόνια, δισέγγονα 

και λοιποί συγγενείς.

Απεβί́ωσε τη Δευτέρα 06.05.2019, σε ηλικία 
85 ετών. 

Αφήνει τη σύ́ζυγο του Δέσποινα και τον υιό του 
Βίκτορα, συγγενείς και φίλους 

Η κηδεία του θα γίνει τη Δευτέρα 20.05.2019 και 
ώρα 12.30μμ από́ την Εκκλησία του Αγίου 
Δημητρίου, Τown Road/Logan Road, London 
N9 0LP,  και η ταφή́ στο Enfield Crematorium & 
Cemetery, Great Cambridge Rοαd, Enfield 
EN1 4DS. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλού́δια να γίνονται 
εισφορές που θα δοθούν στo Cancer Research.

† AΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Χρυσός Αντωνιάδης
(από τη Λεμεσό κάτοικος Λονδίνου)

Το ΑΚΕΛ Αμμοχώστου εκφράζει τη θλίψη του για τον θάνατο 
του μουσικού και συνθέτη Ηλία Κουλουμή, ο οποίος έβαλε 
ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στην ανάδειξη και προώθηση της  
κυπριακής μουσικής παράδοσης και της λαϊκής ποίησης. 

Ο Ηλίας Κουλουμής με καταγωγή από τη Λύση και το 
Φρέναρος ήταν γόνος οικογενειών με ενεργό εμπλοκή στον 
Πολιτισμό. Πήρε μέρος σε δεκάδες φεστιβάλ, συναυλίες και 
εκδηλώσεις προώθησης του λαϊκού πολιτισμού. Στα πλαίσια 
της πλούσιας διαδρομής του, συνεργάστηκε στενά με 
κορυφαίους δημιουργούς, όπως είναι ο Πιερής Πιερέττης, η 
Κυριακού Πελαγία, ο Αντρέας Νικολάου, ο Μιχάλης 
Χατζήμιχαηλ κ.ά. Ήταν  από τα  ιδρυτικά στελέχη του  
πρωτοποριακού συγκροτήματος «Η Μεσόγειος». 

Μεγάλη ήταν η αγάπη και συνεχής ήταν η ενασχόληση του Ηλία Κουλουμή για την Κύπρο. 
Το επιστέγασμα αυτής της αγάπης ήταν η έκδοση του άλμπουμ «Ενωμένη Κύπρος». 

Το ΑΚΕΛ Αμμοχώστου εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια του στους οικείους του Ηλία 
Κουλουμή.

Ανακοίνωση του ΑΚΕΛ Αμμοχώστου 

για το θάνατο του Ηλία Κουλουμή
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