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Σε εφαρμογή το σχέδιο αναπλήρω-
σης απώλειας τουριστών από Ρωσία 

Μεγάλη ήταν η χαρά των παρα-
βρισκόμενων καθώς το Σάββατο 2 
Απριλίου 2022 πραγματοποιήθηκε 
με μεγάλη επιτυχία η χοροεσπε-
ρίδα του ΑΚΕΛ Β.                Σελ. 9                                                            

Πραγματοποιήθηκε η χοροεσπερίδα  
του ΑΚΕΛ B. μετά από δυο χρόνια...

Ελλάδα: Ανοίγει σήμερα Πέμπτη η  
πλατφόρμα για τέταρτη δόση

Όπως έγινε γνωστό, σήμερα 
Πέμπτη 7 Απριλίου, άνοιξε η 
πλατφόρμα για την τέταρτη δόση 
εμβολίου, για πολίτες άνω των 80 
ετών...                              Σελ. 7 

Συναντήσεις με τους μεγάλους 
Βρετανούς οργανωτές ταξιδιών 
είχε στο Λονδίνο ο Υφυπουργός 
Τουρισμού Σάββας Περδίος. Στό-
χος της...                   Σελ. 10 & 18

Τα στοιχεία για δολοφονίες αμάχων στην Ουκρανία έχουν συγκλονίσει την κοινή γνώμη

Η ΕΕ επιλέγει κυρώσεις ενω ο Τζόνσον χρησιμοποιει σκληρή γλώσσα

Κυρώσεις κατά της 
Ρωσίας από ΕΕ, ΗΠΑ & G7 
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Σημαντική καμπή στην ιστορία του ΑΚΕΛ Μεγάλης Βρετανίας η 13η Συνδιάσκεψη 
Με τον απολογισμό δράσης των τελευταίων χρό-

νων, με την εκλογή νέας ολομέλειας και μια σημα-
ντική ομιλία από τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, 
Στέφανο Στεφάνου για την επόμενη μέρα στην Κύ-
προ και το Κόμμα, ολοκληρώθηκε στο Λονδίνο το 
πρωί της Κυριακής, η 13η Συνδιάσκεψη του ΑΚΕΛ 
Μεγάλης Βρετανίας. 
Η 13η Συνδιάσκεψη του ΑΚΕΛ Βρετανίας ήταν η 

πρώτη από το 2017 λόγω πανδημίας και προτέρων 
παραγόντων. Ήταν μια ευκαιρία για τα μέλη του 
κόμματος στη Βρετανία να πληροφορηθούν τις 
δράσεις των τελευταίων ετών, να συζητήσουν την 
οργάνωση και τους στόχους του παραρτήματος, 
καθώς και να θίξουν προβλήματα της παροικίας. 
Επίτιμοι προσκεκλημένοι ήταν ο πρόεδρος της 

ΕΚΟ Η. Β. Χρήστος Καραολής, ο πρόεδρος του 
ΔΗΚΟ Αγγλίας, Μιχάλης Έλληνας, ο πρόεδρος του 
Τ/Κυπριακού Δημοκρατικού Συνδέσμου Ντερμάν 
Σαφέρογλου, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων 
Γονέων, Παναγιώτης Γιακουμής, ο πρόεδρος του 
Cyprus Enterprise Council, Πήτερ Δρουσιώτης, η 
Πρόεδρος του Κυπριακού Κοινοτικού Κέντρου, 
Σούζη Κωνσταντινίδη, ο εκπρόσωπο του Κ.Κ. Βρε-
τανίας, Steven Johnson και ο εκπρόσωπος της 
Τ.Ο. Βρετανίας του ΚΚΕ, Ανδρέας Ανδονικάκης. 
Τη Συνδιάσκεψη άνοιξε με σύντομη ομιλία το μέ-

λος του κόμματος, Λυδία Γεωργιάδου η οποία ανέ-
φερε μεταξύ άλλων ότι «η Συνδιάσκεψη αποτελεί 
το ανώτατο φόρουμ του Παραρτήματος, το οποίο 
καλείται να ασχοληθεί πρωτίστως με την πολιτική 
δράση του κόμματος στη Βρετανία, την οργανωτική 
του συγκρότηση, τα ιδιόμορφα προβλήματα της 
παροικίας μας και γενικότερα τις κοινωνικό-πολι-
τικό-οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη 
χώρα όπου ζούμε».  
Και υπογράμμισε ότι «για το ΑΚΕΛ Βρετανίας, 

τεράστια σημασία έχει η ύπαρξη και απρόσκοπτη 
παρουσία μας. Ως πολιτική δύναμη η οποία θα συ-
νεχίζει να διαδραματίζει το δικό της, καθοριστικό 
ρόλο σε μια σειρά από ζητήματα που αφορούν το 
κόμμα, την παροικία και την πατρίδα μας. Μέσα 
από αυτοκριτικό πνεύμα και ρεαλιστική στόχευση, 
οφείλουμε να εκτιμήσουμε όλες τις πτυχές της δρά-
σης μας και να σχεδιάσουμε την πορεία των επό-
μενων χρόνων». 
Ο Επαρχιακός Γραμματέας, Ανδρέας Γρηγορίου, 

ανέφερε από το βήμα της Συνδιάσκεψης ότι είναι 
μεγάλη τιμή για τον ίδιο η παρουσίαση της έκθεσης 
δράσης του ΑΚΕΛ Βρετανίας, υπογραμμίζοντας ότι 
φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια ζωής του πα-
ραρτήματος στη Μ.Βρετανία. «Συναισθήματα δέους 
και συγκίνησης με κατακλύζουν όταν το συνειδητο-
ποιώ. Το ΑΚΕΛ Βρετανίας. Οι πρώτοι μετανάστες, 
απόκληροι ή πολιτικά κατατρεγμένοι από την δε-
καετία του 1930, από τους απεργιακούς αγώνες, 
από τους κατατρεγμούς της δεξιάς. Χριστιανοί και 
Μουσουλμάνοι. Οι πρώτοι πυρήνες στο ΚΚ Μ.Βρε-
τανίας. Η εδραίωση. Οι συντεχνίες. Η διαφώτιση. 
Αντιαποικιακός αγώνας. Ανεξαρτησία. Γιγάντωμα 
των Κυπριακών ομάδων του Κ.Κ. η εφημερίδα το 
ΒΗΜΑ. Ο Εζεκίας Παπαιωάννου, Ο Τεύκρος Ανθίας 
και τόσο τεράστιοι. ΑΚΕΛ Βρετανίας. Πραξικόπημα. 
Εισβολή. Προσφυγιά. Μετανάστευση. Κυπριακή 
Παροικία. Μια 2η Κύπρος». 
Τόνισε ότι «η περίοδος κατά την οποία πραγμα-

τοποιείται η Συνδιάσκεψη μας, είναι κρίσιμη από 
κάθε άποψη. Η Τουρκία συνεχίζει να κατέχει το 
37% του εδάφους της Κύπρου και να παραβιάζει 
την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. Η διαπραγματευτική δια-
δικασία να βρίσκεται σε τέλμα με αποτέλεσμα η 
οριστική διχοτόμηση να είναι προ των πυλών και η 
πατρίδα μας να κινδυνεύει να συρθεί σε νέες επι-
κίνδυνες περιπέτειες. Ο αγώνας για τερματισμό 

της κατοχής και επανένωση να βρίσκονται σε 
οριακό και κομβικό σημείο.  
Στην Κύπρο επιχειρείται μια βίαιη νεοφιλελεύθερη 

αναδιάρθρωση της οικονομίας και της κοινωνίας, 
η οποία καταλήγει σε μετακίνηση πόρων από τους 
πολλούς στους λίγους προνομιούχους. Οι εργαζό-
μενοι, ιδιαίτερα οι νέοι, υφίστανται ένα πρωτοφανές 
πισωγύρισμα στο βιοτικό τους επίπεδο, στις συν-
θήκες εργασίας και γενικά στην ποιότητα ζωής τους. 
Λαϊκές κατακτήσεις και δικαιώματα, που κερδήθη-

καν με θυσίες και αγώνες, κατεδαφίζονται από την 
κυβέρνηση ΔΗΣΥ-Αναστασιάδη. Το κοινωνικό κρά-
τος έχει συρρικνωθεί και ο δημόσιος πλούτος ξε-
πουλιέται. Η κοινωνία ασφυκτιά από τα κατεστη-
μένα διαφθοράς, το συντηρητισμό, τον αυταρχισμό 
και την αλαζονεία της εξουσίας.  
Οι προκλήσεις  
Κύριος ομιλητής ήταν ο Γενικός Γραμματέας του 

Κόμματος, ο οποίος εξέθεσε τα δεδομένα αναφο-
ρικά με την επιλογή υποψηφίου για τις προεδρικές 
εκλογές αλλά και την οπτική του ΑΚΕΛ για το πλέ-
γμα των προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα 
η Κύπρος ασκώντας παράλληλα κριτική κατά του 
Προέδρου της Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης. 
Απευθυνόμενος στους συνέδρους της 13ης Συν-

διάσκεψης του παραρτήματος που διοργανώθηκε 
στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, ο Στέφανος Στε-
φάνου είπε ότι «η Κύπρος έχει ανάγκη από μια 
προοδευτική αλλαγή, η οποία μπορεί, πρέπει και 
εργαζόμαστε να την πετύχουμε στις προεδρικές 
εκλογές». «Δεν πάει άλλο η κατάσταση στην Κύ-
προ. Δέκα χρόνια συναγερμικής διακυβέρνησης ο 
τόπος έχει γεμίσει από σοβαρά αδιέξοδα και στο 
Κυπριακό και στην οικονομία και στην κοινωνία, 
παντού», συνέχισε. 

«Για αυτό έχουμε θέσει ως στόχο στις προεδρικές 
εκλογές να τις κερδίσουμε με έναν προοδευτικό 
υποψήφιο, ο οποίος να διαθέτει ένα προοδευτικό 
πρόγραμμα για να πετύχουμε την προοδευτική αλ-
λαγή. Έχουμε θέσει ως πρώτιστο στόχο, και είναι 
για αυτό που εργαζόμαστε τώρα, σε αυτές τις εκλο-

γές να βρούμε κοινή γλώσσα και κοινό έδαφος με 
όλες εκείνες τις πολιτικές δυνάμεις που συμμερίζο-
νται μαζί μας την αδήριτη ανάγκη να πετύχουμε 
αλλαγή στον τόπο, με προτεραιότητα το Δημοκρα-
τικό Κόμμα και τους Οικολόγους, χωρίς να λέμε ότι 
δεν επιδιώκουμε διάλογο και με τις υπόλοιπες πο-
λιτικές δυνάμεις της αντιπολίτευσης. 
Δεν συνδιαλεγόμαστε για τούτο το ζήτημα με 

τους κυβερνώντες, που θέλουμε να τους κατεβά-
σουμε από την εξουσία την οποία λυμαίνονται και 

εκμεταλλεύονται εδώ και δέκα χρόνια, ούτε και 
ασφαλώς με το ακροδεξιό ΕΛΑΜ με το οποίο ποτέ 
δεν συνομιλούμε» 
Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ είπε στη συνέχεια στους συνέ-

δρους ότι γίνονται ενέργειες και προσπάθειες για 
την κατάληξη σε υποψήφιο για την προεδρία, σχο-
λιάζοντας ότι «οι καλές δουλειές γίνονται χωρίς 
πολύ θόρυβο». Πρόσθεσε ότι «σιγά-σιγά φτάνουμε 
στο στάδιο των αποφάσεων, δεν πρόκειται αυτή η 
συζήτηση να πάει ακόμα επί μακρώ, γιατί θα πρέ-
πει κάποια στιγμή να έρθει είτε το ναι είτε το όχι για 
να μπορέσουμε και εμείς να προχωρήσουμε πα-
ρακάτω». 
Αν δεν επιτευχθεί ο πρώτος στόχος για έναν 

κοινό προοδευτικό υποψήφιο, συμπλήρωσε ο Στέ-
φανος Στέφανου, τότε το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει την 
προσπάθεια απευθυνόμενο στην κοινωνία. 
Στην αναφορά του στο Κυπριακό κατηγόρησε 

τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι έχει καταστήσει 
«αναξιόπιστη» την ελληνοκυπριακή πλευρά και 
εκτίμησε ότι η Τουρκία έχει «απενοχοποιηθεί» από 
τον διεθνή παράγοντα, τόσο για την αποτυχία στο 
Κραν Μοντανά όσο και για το παρατεταμένο αδιέ-
ξοδο. 

«Είναι τόσο μεγάλα τα συμφέροντα που υπάρ-
χουν που σημαντικές χώρες της ΕΕ επιλέγουν να 
τα έχουν καλά με την Τουρκία», σημείωσε, κατηγο-
ρώντας την κυβέρνηση ότι αναγνώρισε καθυστε-
ρημένα αυτό το δεδομένο. 

«Την ίδια ώρα οι κυβερνώντες με τις δικές τους 
τις πράξεις κατάφεραν το αδιανόητο, να υποσκά-
ψουν τη δυνατότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας 

να απαιτεί από την ΕΕ την αποτελεσματική και 
έμπρακτη αλληλεγγύη της ΕΕ προς την Κύπρο για 
τις παρανομίες της Τουρκίας. Και όταν είσαι ανα-
ξιόπιστος τότε δεν πείθεις, όπως ο διαπραγματευ-
τής της ε/κ πλευράς που διορίστηκε από τον Νίκο 
Αναστασιάδη επανειλημμένα έχει πει», πρόσθεσε 
ο κ. Στέφανου. 
Κατηγόρησε δε εκ νέου τον ΠτΔ ότι δεν έχει δε-

χθεί να συζητηθεί η πρόταση του ΑΚΕΛ για λύση, 
πρόταση που τονίζει τη σημασία των υδρογοναν-
θράκων ως καταλύτη για πρόοδο και την ανάγκη 
συνεχούς πίεσης επί της Τουρκίας. 
Επέκρινε επίσης τον Πρόεδρο Αναστασιάδη και 

τον ΔΗ.ΣΥ. για το ότι, όπως σχολίασε, έχουν «κα-
ταντήσει» τη χώρα να τη θεωρεί η διεθνής κοινότητα 
«πλυντήριο μαύρου χρήματος και καταφύγιο απα-
τεώνων», κάνοντας αναφορά στην υπόθεση των 
«χρυσών διαβατηρίων». 
Ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ σημείωσε επίσης την ανάγκη 

αλλαγής του οικονομικού και αναπτυξιακού μοντέ-
λου της Κύπρου, αμφισβητώντας παράλληλα τη 
«νεοφιλελεύθερη αντίληψη» περί δυνατότητας της 
αγοράς να ρυθμίζει τα πάντα. 
Όπως τόνισε, αναφερόμενος και στις επιπτώσεις 

του ρωσο-ουκρανικού πολέμου στην εμπορία σι-
τηρών, την εμπορία καυσίμων και στην ενέργεια, 
σε στρατηγικούς τομείς το κράτος χρειάζεται να 
έχει τον έλεγχο, ώστε να μη γίνεται όμηρος ολιγο-
πωλίων και μονοπωλίων. 
Ως προς την ακρίβεια που πλήττει και την Κύπρο 

ο κ. Στέφανου είπε ότι απαιτείται στοχευμένη και 
έγκαιρη πολιτική, την οποία δεν έχει δει από τους 
κυβερνώντες στην Κύπρο. 
Σύντομο χαιρετισμό στη Συνδιάσκεψη απηύθυνε 

και ο Πρόεδρος της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπον-
δίας Ηνωμένου Βασιλείου Χρήστος Καραολής, ο 
οποίος υπογράμμισε τον σημαντικό και καθοριστικό 
ρόλο που διαδραμάτισε το ΑΚΕΛ Βρετανίας σε όλες 
τις κρίσιμες στιγμές της κυπριακής παροικίας, την 
προσφορά και τους αγώνες του στο πλαίσιο της 
ΕΚΟ, καθώς και οι σημαντικές του σχέσεις με άλλα 
πολτικά κόμματα της παροικίας και του Ηνωμένου 
Βασιλείου, που ακόμη και σήμερα στηρίζουν τον 
αγώνα μας για το Κυπριακό. 
Εκτενή αναφορά στους αγώνες του ΑΚΕΛ για το 

Κυπριακό, έκανε και ο πρόεδρος του Τ/Κυπριακού 
Δημοκρατικού Συνδέσμου Ντερμάν Σαφέρογλου, 
ο οποίος υπογράμμισε ότι ο αγώνας για την επα-
νένωση και την ειρήνη στην Κύπρο συνεχίζεται με 
μπροστάριδες την Αριστερά και το ΑΚΕΛ. 

 
Νέα ολομέλεια 
 
Κατά τις αρχαιρεσίες που ακολούθησαν στην 

Ολομέλεια του παραρτήματος εκλέγηκαν με σειρά 
σταυρών προτίμησης, οι ακόλουθοι: 
Χρύσω Ιωάννου, Στέλλα Σαλουστη, Λυδία Γε-

ωργιάδου, Ανδρέας Γρηγορίου, Λουκας Παπα-
γιάννης, Ανδρέας Καρασάββας, Νέοφυτος Νε-
οφύτου, Πάμπος Χαραλάμπους, Μάικλ 
Γιακκούμη, Μάριος Σάββα, Γιώργος Τσιάλος, 
Παναγιώτης Ιωάννου, Κώστας Σακκάς, Κρις Αν-
δρέου, Κυριάκος Παναγή, Γιώργος Μιχαηλίδης, 
Σούλλα Χαραλάμπους, Σάββας Σάββα, Φώτος 
Κουζουπής και Πανίκος Κυριάκου. 
Επίσης, στο πλαίσιο της Συνδιάσκεψης τιμήθη-

καν για τη δράση και την προσφορά τους, οι κομ-
ματικές ομάδες Kingsbury, British Born Cypriots 
καθώς και φοιτητές και εργαζόμενοι.



Οι επιθέσεις εναντίον Ουκρανών πολιτών στη 
Μπούτσα και το Ιρπίν έχουν προκαλέσει σοκ στο 
Ουέστμινστερ. 
Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τις επιθέσεις 

“ειδεχθείς” και δήλωσε ότι είναι “ακόμη περισσό-
τερες αποδείξεις ότι ο Πούτιν και ο στρατός του 
διαπράττουν εγκλήματα πολέμου στην Ουκρα-
νία”. 
Οι ηγέτες των χωρών της Δύσης αναμένεται να 

αυξήσουν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και έχουν 
ενωθεί στην καταδίκη των ρωσικών αγριοτήτων 
στην Ουκρανία όπου Ουκρανοί πολίτες σκοτώ-
θηκαν με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη 
τους. 
Η Ντάουνινγκ Στριτ έχει κάνει σαφές ότι η  

κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου επιθυμεί να 
πιέσει τις χώρες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης 
της Γερμανίας, να σκληρύνουν τη στάση τους 
σχετικά με την πρόσβαση της Ρωσίας στο διεθνές 
σύστημα πληρωμών Swift και τη χρήση των ρω-
σικών ενεργειακών αποθεμάτων. 
Η Ουκρανία έχει ζητήσει τον πλήρη αποκλεισμό 

από την παγκόσμια αγορά του ρωσικού πετρε-
λαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα. 
 
“Η Μπούτσα δεν είναι μια εφάπαξ φρικαλεό-
τητα” 

 
Παρόμοιες θηριωδίες με αυτή που αναφέρθηκε 

στην πόλη Μπούτσα, έξω από το Κίεβο, θα μπο-
ρούσαν να είναι "ευρέως διαδεδομένες" σε πε-
ριοχές που κατέχουν ρωσικές δυνάμεις, δήλωσε 
ο Τζακ Γουάτλινγκ από το βρετανικό think tank 
άμυνας και ασφάλειας Rusi στην εκπομπή Today 
του BBC Radio 4. 

 
Η Ουκρανία κατηγόρησε τη Ρωσία για "σκόπιμη 

σφαγή" στη Μπούτσα όταν δημοσιογράφοι βρή-
καν τουλάχιστον 20 πτώματα σκορπισμένα στους 
δρόμους. Η Ρωσία χαρακτηρίζει αυτούς τους 
ισχυρισμούς " πόλεμος της προπαγάνδας". 

"Δεν πρόκειται για μια μοναδική φρικαλεότητα. 
Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο οι Ρώσοι αντι-
μετωπίζουν τον ανταρτοπόλεμο”, υποστήριξε  ο 
Τζακ Γουάτλινγκ (04/04). 

 
"Πιστεύω ότι σε εκείνες τις περιοχές όπου οι 

Ρώσοι έχουν καταλάβει εδάφη, θα ανακαλύψουμε 
σημαντικό αριθμό πράξεων όπως αυτή", συνέ-
χισε. 

 
"Ο σκοπός αυτών των φρικαλεοτήτων θα είναι 

ο ίδιος. Πρόκειται για αντίποινα στην τόλμη του 
πληθυσμού που είναι αποφασισμένος να αντι-
σταθεί. Νομίζω ότι αυτή η τακτική των Ρώσων θα 
είναι πολύ διαδεδομένη στην Ουκρανία", πρό-
σθεσε στην συνέντευξη που έδωσε στο Today 
BBC Radio 4. 

 

"Έκαναν το ίδιο πράγμα στο Αφγανιστάν ,στην 
Τσετσενία και στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 
Αυτό είναι ένα δόγμα αντιμετώπισης του ανταρ-
τοπόλεμου , το οποίο έχει να κάνει με τη συλλο-
γική τιμωρία" , κατέληξε” ο Τζακ Γουάτλινγκ του 
Rusi.  

 
“H φρίκη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου 
επέστρεψε στην Ευρώπη”  

 
Στα πρωτοσέλιδα της Δευτέρας (04/04) κυριάρ-

χησαν οι ιστορίες των εικαζόμενων αγριοτήτων 
που διενήργησε ο Ρωσικός στρατός εναντίον αμά-
χων στην Ουκρανία. 
Υπό τον τίτλο "Φρίκη στην Μπούτσα", ο Guard-

ian αναφέρει ότι έχουν βρεθεί μαζικοί τάφοι στην 
πόλη βορειοδυτικά της πρωτεύουσας Κίεβο,  
καθώς επίσης ότι υπάρχουν στοιχεία για τη  
δολοφονία αμάχων στις κοντινές πόλεις Ιρπίν και 
Χόστομελ.  
Οι επιθέσεις των ρωσικών δυνάμεων υποχρέ-

ωσαν τον υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας 
να χαρακτηρίσει τη Ρωσία χειρότερη από την δια-
βόητη τρομοκρατική οργάνωση Isis, γράφει η 
Metro. Η εφημερίδα υπογραμμίζει ότι οι ρωσικές 
αγριότητες "αποδείχτηκαν σε εικόνες πολύ φρι-
κιαστικές για να εκτυπωθούν", συμπεριλαμβανο-
μένης της δημόσιας εκτέλεσης ανθρώπων με χει-
ροπέδες και πολιτών οι οποίοι καταπλακώθηκαν 
από άρματα μάχης. 

 
Η Daily Mirror είχε πρωτοσέλιδο θέμα τις κα-

τηγορίες του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζε-
λένσκι ότι οι θάνατοι αμάχων στη Μπούτσα και 
σε άλλες πόλεις ισοδυναμούν με γενοκτονία και 
ότι ο ρωσικός στρατός επιχειρεί μια “εξόντωση 
του λαού” της Ουκρανίας. Η εφημερίδα προσθέτει 
ότι οι εκτελέσεις που προφανώς πραγματοποι-
ήθηκαν από στρατεύματα που υποχώρησαν αφο-
ρούν τη θανάτωση 300 πολιτών μόνο στην Μπού-
τσα. 

 
Οι Times σημειώνουν ότι 

ηγέτες πολλών χωρών έχουν 

ζητήσει την επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων 
εις βάρος του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν 
και τη δίωξη του για εγκλήματα πολέμου. Η εφη-
μερίδα αναφέρει ότι οι απεσταλμένοι της στην 
Ουκρανία  επισκέφθηκαν τις τοποθεσίες δυο σφα-
γών - "ψυχρή εκτέλεση" - στη Μπούτσα, όπου 
ρωσικά στρατεύματα κατηγορούνται επίσης για 
βιασμούς και παγίδευση πτωμάτων με εκρηκτικά. 

 
Η Daily Mail αναφέρει ότι η "βαρβαρότητα" των 

Ρώσων στρατιωτών συγκρίνεται με αγριότητες 
που διαπράχθηκαν από τους Ναζί, ενώ χαρακτη-
ρίζει τις αποκαλύψεις ως "φρίκη του Δευτέρου 
Παγκοσμίου Πολέμου που επέστρεψε στην Ευ-
ρώπη". Η εφημερίδα προσθέτει ότι οι επιζώντες 
της ρωσικής κατοχής περιέγραψαν "μια κατά-
σταση τρόμου που δεν έχει παρατηρηθεί από την 
εποχή της Σοβιετικής κυριαρχίας επί Στάλιν τη 
δεκαετία του 1930". 
Η ΕΕ σχεδιάζει να εισαγάγει νέο κύμα κυρώ-

σεων κατά της Ρωσίας εν μέσω αυξανόμενων εν-
δείξεων εγκλημάτων πολέμου που διαπράχθηκαν 
στην Ουκρανία, σύμφωνα με δημοσίευμα των Fi-
nancial Times.  
Η ανάλυση της εφημερίδας i καταλήγει στο συ-

μπέρασμα ότι η ρωσική εισβολή έχει ακρωτηριά-
σει τις υποδομές της Ουκρανίας, συμπεριλαμβα-
νομένης της καταστροφής 300 σχολείων και 70 
νοσοκομείων. Η εφημερίδα σημειώνει ότι ο Βρε-
τανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον πιέζει για 
αυστηρότερες κυρώσεις για να “λιμοκτονήσει η 
Πολεμική Μηχανή του Πούτιν”. 

 
Η Daily Express είχε επίσης ως κύριο θέμα με 

την καταδίκη του κ. Τζόνσον για τις "ειδεχθείς" 
ρωσικές επιθέσεις. Η εφημερίδα επισημαίνει ότι 
ο Βρετανός πρωθυπουργός δεσμεύθηκε ότι ο 
Ρώσος πρόεδρος θα "λογοδοτήσει" μετά την υπο-
χώρηση των ρωσικών στρατευμάτων που κατα-
κρεούργησαν εκατοντάδες ανθρώπους. 

 
Βολοντίμιρ Ζελένσκι: ”H 
Ρωσία διαπράττει εγκλή-
ματα πολέμου και γενοκτο-

νία στην  
Ουκρανία”   

 
 
 
 
Ο πρόεδρος 

της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέφθηκε 
την Μπούτσα, λίγες ώρες μετά τη σφαγή κοντά 
στο Κίεβο. Όπως μετέδωσε το BBC (05/04), ο 
Ζελένσκι επιθεώρησε τον δρόμο όπου στήθηκε η 
ρωσική ενέδρα και μίλησε με κατοίκους της πε-
ριοχής, επαναλαμβάνοντας ότι η Ρωσία διέπραξε 
εγκλήματα πολέμου και γενοκτονία στην Ουκρα-
νία. Ερωτηθείς από το BBC εάν είναι ακόμα δυ-
νατό να συζητηθεί η ειρήνη με τη Ρωσία, είπε: 
“Ναι, γιατί η Ουκρανία πρέπει να έχει ειρήνη. Εί-
μαστε στην Ευρώπη του 21ου αιώνα. Θα συνεχί-
σουμε τις προσπάθειες διπλωματικά και στρα-
τιωτικά”.  

 
Πολλά πρωτοσέλιδα της Τρίτης (05/04) παρου-

σιάζουν εικόνες από την επίσκεψη του Ουκρανού 
προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον τόπο των ει-
καζόμενων εγκλημάτων πολέμου στην Μπούτσα. 

“Ο ηγέτης των ηρώων έρχεται πρόσωπο με 
πρόσωπο με τη φρίκη του πολέμου του Πούτιν”,  
γράφει η Daily Mail - ενώ η Daily Express ανα-
φέρει ότι ο κ. Ζελένσκι “συγκινήθηκε βαθύτατα” 
καθώς είδε από πρώτο χέρι “τη φρικτή μοίρα 
αθώων πολιτών που σφαγιάστηκαν από  στρα-
τεύματα που υποχωρούσαν”. 

 
Η Daily Telegraph μας ενημερώνει ότι οι δημο-

σιογράφοι  στην Μπούτσα είδαν μαζικούς τάφους  
με πτώματα που ήταν τόσο άσχημα αποσυντε-
θειμένα που οι κάτοικοι δεν ήταν σε θέση να ανα-
γνωρίσουν τους νεκρούς.  

 
Ο Guardian είναι μια από τις εφημερίδες που 

προβάλλει τις εκκλήσεις του Αμερικανού προ-
έδρου Τζο Μπάιντεν να δικαστεί ο Ρώσος πρό-
εδρος για εγκλήματα πολέμου μετά τις φερόμενες 
αγριότητες στην Μπούτσα. 

 
Η Daily Mirror δημοσιεύει μια ανοιχτή επιστολή 

για τον πόλεμο στην Ουκρανία - γραμμένη στα 
ρωσικά. Αρχίζει στα αγγλικά: "Ένα μήνυμα προς 
το ρωσικό λαό..." με το "πρέπει να ξέρεις" γραμ-
μένο και στις δύο γλώσσες. 
Η επιστολή προτρέπει τους Ρώσους να αντιλη-

φθούν ότι η σύγκρουση στην Ουκρανία είναι "ένας 
παράνομος πόλεμος". Αναφέρει ότι ακόμη και αν 
οι Ρώσοι "δεν μπορούν ή δεν πρόκειται" να πι-
στέψουν αυτά που γράφονται, ο ρωσικός λαός 
πρέπει να αναρωτηθεί: “γιατί ο Πρόεδρος Πούτιν 
έχει φιμώσει τον ελεύθερο Τύπο, γιατί οι νέοι άν-
δρες στέλνονται στο θάνατο και ποιοι επωφελού-
νται από αυτόν τον πόλεμο”.
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Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου                                                                                       με τον Βύρωνα Καρύδη

Τα στοιχεία για δολοφονίες αμάχων στην Ουκρανία έχουν  
συγκλονίσει την κοινή γνώμη στο Ηνωμένο Βασίλειο

ΠΟΛΕΜΟΣ  
ΣΤΗΝ  

ΟΥΚΡΑΝΙΑ 
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Τη δέσμευσή τους να συνεργαστούν για την 
ανάπτυξη υπερηχητικών όπλων και συστημά-
των άμυνας έναντι υπερηχητικών όπλων ανα-
κοίνωσαν οι ηγέτες του Ηνωμένου Βασιλείου, 
των ΗΠΑ και της Αυστραλίας που είχαν τηλε-
διάσκεψη στο πλαίσιο του τριμερούς προγράμ-
ματος σύμπραξης AUKUS. 
Οι Πρωθυπουργοί Τζόνσον, Μόρισον και ο 

Πρόεδρος Μπάιντεν συμφώνησαν επίσης να 
συνεργαστούν για τη διεύρυνση των δυνατοτή-
των ηλεκτρονικού πολέμου, καθώς και να διευ-
ρύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών ασφα-
λείας. Εξέφρασαν επίσης ικανοποίηση για την 
πρόοδο του τριμερούς προγράμματος ανάπτυ-
ξης ενός πυρηνοκίνητου στόλου υποβρυχίων 
με συμβατικά όπλα από την Αυστραλία, μια συ-
νεργασία που είχε προκαλέσει την αντίδραση 
της Γαλλίας καθώς είχε ως αποτέλεσμα την ακύ-
ρωση παραγγελίας για γαλλικά υποβρύχια. 
Οι τρεις ηγέτες τόνισαν στο κοινό ανακοινωθέν 

πως, υπό το φως της «απρόκλητης, αδικαιολό-
γητης και παράνομης» ρωσικής εισβολής στην 
Ουκρανία, επαναβεβαίωσαν την ακλόνητη δέ-
σμευσή τους σε ένα διεθνές σύστημα «που σέ-
βεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δι-
καίου και την ειρηνική επίλυση διαφορών, χωρίς 
καταναγκασμό». 
Και όλα αυτά την ώρα που ο Πρωθυπουργός 

του Ηνωμένου Βασιλείου χρησιμοποίησε για 

πρώτη φορά τη λέξη «γενοκτονία» σε αναφορά 
του στις αποκαλύψεις περί σφαγής Ουκρανών 
αμάχων στην πόλη Μπούκα, βορειοδυτικά του 
Κιέβου. 

«Φοβάμαι πως όταν κοιτάζει κανείς τι συμβαί-
νει στην Μπούκα, τις αποκαλύψεις που βλέ-
πουμε των όσων έχει κάνει ο Πούτιν στην Ου-
κρανία, δεν μου φαίνεται ότι απέχει πολύ από 
τη γενοκτονία», σχολίασε ο Τζόνσον. 

Συμπλήρωσε ότι δεν προξενεί έκπληξη η αντί-
δραση των υπολοίπων κρατών. «Δεν έχω καμία 
αμφιβολία ότι η διεθνής κοινότητα, με τη Βρετα-
νία στην πρώτη γραμμή, θα κινηθεί ξανά συ-
ντονισμένα για να επιβάλει περισσότερες κυρώ-
σεις και περισσότερες ποινές στο καθεστώς του 
Βλάντιμιρ Πούτιν», είπε ο Βρετανός Πρωθυ-
πουργός. Η βρετανική κυβέρνηση είχε μέχρι 
τώρα αναφερθεί σε προφανή διάπραξη εγκλη-
μάτων πολέμου από τους Ρώσους εισβολείς, 
αλλά είχε αποφύγει τη λέξη «γενοκτονία». Τη 
Δευτέρα η Υπουργός Εξωτερικών Λιζ Τρας είχε 
πει πως εναπόκειται στα διεθνή δικαστήρια να 
αποφανθούν για κάτι τέτοιο. Ο Μπόρις Τζόνσον 
έκανε τις δηλώσεις αυτές κατά τη διάρκεια επί-
σκεψης σε νοσοκομείο. Νωρίτερα ο Βρετανός 
Υπουργός Υγείας Σάτζιντ Τζάβιντ είχε πει πως 
η διεθνής κοινότητα πρέπει να ενεργήσει ώστε 
να σταματήσουν οι χειρότερες μαζικές δολοφο-
νίες αμάχων που βιώνει η Ευρώπη.

ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΞΑΡΣΗΣ ΤΗΣ COVID ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΞΑΝ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Μεγάλη ταλαιπωρία λόγω ακυρώσεων πτήσεων σε βρετανικά αεροδρόμια
Χιλιάδες επιβάτες υφίστανται μεγάλη ταλαιπω-

ρία τις τελευταίες ημέρες στα βρετανικά αεροδρό-
μια καθώς εκατοντάδες είναι οι πτήσεις που έχουν 
ακυρωθεί ή πραγματοποιούνται με καθυστέρηση. 
Τα προβλήματα αποδίδονται στις σημαντικές 

ελλείψεις προσωπικού αεροπορικών εταιρειών 
και αεροδρομίων, ελλείψεις που συνδέονται με 
τον κορωνοϊό, την ώρα που έχει αυξηθεί κατακό-
ρυφα η ζήτηση για ταξίδια μετά από την άρση 
όλων των περιορισμών κατά Covid στο ΗΒ.  

Η ζήτηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη για την τρέ-
χουσα και την επόμενη εβδομάδα, καθώς τα σχο-
λεία έχουν ήδη κλείσει για το καθολικό και αγγλι-
κανικό Πάσχα στις 17 του μήνα. Για τις πτήσεις 
που τελικά πραγματοποιούνται, οι επιβάτες υπο-
χρεώνονται να μένουν επί ώρες σε τεράστιες ου-
ρές για τον έλεγχο των εγγράφων τους. Μάλιστα 
η χαοτική κατάσταση στο αεροδρόμιο του Μά-
ντσεστερ οδήγησε σε παραίτηση την επικεφαλής 
του αεροδρομίου. 

Η έξαρση του κορωνοϊού τον τελευταίο μήνα 
έρχεται να επιδεινώσει τις ήδη υπάρχουσες ελ-
λείψεις έμψυχου δυναμικού σε αεροδρόμια και 
αεροπορικές, καθώς χιλιάδες θέσεις εργασίας χά-
θηκαν κατά τη διάρκεια των lockdown και των αυ-
στηρών περιορισμών στα ταξίδια. Η κατάσταση 
είναι χειρότερη στο Μάντσεστερ και στο Χίθροου 
του Λονδίνου, αλλά σημαντικά προβλήματα έχουν 
αναφερθεί επίσης στα αεροδρόμια Μπέρμιγχαμ, 
Γκάτγουϊκ, Νιούκαστλ και Γλασκώβης.

ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΝ ΤΟΝ ΠΟΥΤΙΝ ΓΙΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ...

Συνεργασία για την ανάπτυξη υπερηχητικών όπλων ΗΒ, ΗΠΑ και Αυστραλίας

ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου έδωσε 
εντολή να συνταχθεί μια έκθεση από ειδικούς για 
τη σκοπιμότητα αξιοποίησης του σχιστολιθικού αε-
ρίου στο υπέδαφος της χώρας, σε ένα ακόμα βήμα 
προς την αλλαγή της αρνητικής στάσης του Λονδί-
νου έναντι αυτής της αμφιλεγόμενης πηγής ενέρ-
γειας. Όπως τονίστηκε, όλες οι πηγές προμήθειας 
ενέργειας θα πρέπει πλέον να μπουν στο τραπέζι 
μετά από τη μεγάλη αύξηση των διεθνών τιμών 
πετρελαίου και φυσικού αερίου, που έχουν αυξηθεί 
περαιτέρω μετά από τη ρωσική εισβολή στην Ου-
κρανία. «Αν και εξακολουθεί να ισχύει ότι η εξόρυξη 
σχιστολιθικού αερίου δεν είναι η λύση για τα βρα-
χυπρόθεσμα προβλήματα τιμολόγησης, είναι σω-
στό ως κυβέρνηση, δεδομένης της απρόκλητης ει-
σβολής στην Ουκρανία από το καθεστώς Πούτιν, 
να κρατήσουμε όλες τις πιθανές μεθόδους παρα-

γωγής ενέργειας στο τραπέζι», είπε ο Υπουργός 
Επιχειρήσεων Κουάσι Κουάρτενγκ. Το Λονδίνο επέ-
βαλε το 2019 μορατόριουμ στις εργασίες υδραυλι-
κής ρωγμάτωσης (fracking) για την εξόρυξη σχι-
στολιθικού αερίου υπό την πίεση αντιδράσεων από 
περιβαλλοντιστές και στο πλαίσιο της δέσμευσης 
για κατά συμψηφισμό μηδενική εκπομπή ρύπων 
έως το 2050.

Σκέψεις για στροφή στο σχιστολιθικό αέριο
ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Μια νέα παραλλαγή του κορωνοϊού που απα-
σχολεί τους επιστήμονες έχει ανιχνευθεί στο Ηνω-
μένο Βασίλειο, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν 
ότι ίσως είναι κατά 10% πιο μεταδοτική σε σχέση 
με άλλες παραλλαγές της μετάλλαξης Όμικρον. 
Η Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας ΗΒ (UKHSA) ανα-

κοίνωσε ότι μελετά την παραλλαγή XE, η οποία 
για την ώρα φαίνεται να έχει προκύψει από τα στε-
λέχη Όμικρον (BA.1) και Όμικρον 2 (BA.2). Με 
βάση τα στοιχεία έως και τις 22 Μαρτίου, έχουν 
ανιχνευτεί 637 επιβεβαιωμένα κρούσματα της νέας 
παραλλαγής στην Αγγλία. Έως τις 16 Μαρτίου υπο-
λογιζόταν ότι ο ρυθμός αύξησης της διασποράς 
της ΧΕ ήταν κατά 9,8% υψηλότερος από τον αντί-
στοιχο της Όμικρον 2. Παρόλα αυτά η UKHSA ση-
μείωσε ότι ακόμα δεν είναι σε θέση να πει με βε-
βαιότητα ότι η νέα παραλλαγή έχει πλεονέκτημα 

ως προς τη μετάδοσή της σε σχέση με τις αρχικές 
παραλλαγές Όμικρον. 
Η επικεφαλής της υπηρεσίας, μάλιστα, η Δρ Τζένι 

Χάρις, δήλωσε ότι τέτοιου είδους ανασυνδυασμοί 
παραλλαγών συνήθως φθίνουν «σχετικά γρή-
γορα». Όπως πρόσθεσε, «μέχρι στιγμής δεν υπάρ-
χουν αρκετές αποδείξεις για να βγάλουμε συμπε-
ράσματα ως προς τη μεταδοτικότητα, τη 
σοβαρότητα ή την αποτελεσματικότητα των εμβο-
λίων» αναφορικά με την XE.

Νέα μεταδοτική παραλλαγή του κορωνοϊού στο ΗΒ
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Πρωτοφανές: Δεν ήταν 
σεισμός... ήταν 

βρετανικά αεροπλάνα !
Σε πτήσεις βρετανικών αε-
ροσκαφών που σταθμεύουν 
στις βάσεις στο Ακρωτήρι φέ-
ρεται να οφείλεται η χθεσινή 
δόνηση που σημειώθηκε 
στην Πάφο. 
Πληροφορίες του ανταπο-
κριτή του Άστρα στην Πάφο, 
Κώστα Νάνου, αναφέρουν ότι 
την ώρα της δόνησης ήταν δε-
σμευμένη μια περιοχή στην 
Πάφο για άσκηση των βρετα-
νικών στρατιωτικών δυνά-
μεων σε συνεργασία με το 
ΝΑΤΟ. 
Εκτιμάται ότι το φαινόμενο 
έχει να κάνει με την πτήση 
των αεροσκαφών, τα οποία 
όπως φαίνεται έσπασαν το 
φράγμα του ήχου. 
Το Τμήμα Γεωλογικής Επι-
σκόπησης ξεκαθάρισε πά-
ντως ότι το φαινόμενο που 
παρατηρήθηκε δεν σχετίζεται 
με σεισμό.

                    
      Ειδήσεις σε 2’ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΟΦΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

Ο Συναγερμός εξευτελίζει το κράτος δικαίου και την ισονομία
Με δήλωση του Εκπροσώπου Τύπου του κόμματος, 

το ΑΚΕΛ τοποθετείται για την υπόθεση της Σόφης Μι-
χαηλίδου και τις παρεμβάσεις του Δημοκρατικού Συ-
ναγερμού σε νευραλγικές θέσεις. 
Ο Γιώργος Κουκουμάς έφερε επίσης και άλλα πα-

ραδείγματα όπως τον Ρίκκο Ερωτοκρίτου, τον Γιαν-
νάκη Γιαννάκη, τη μονιμοποίηση στο δημόσιο αδελ-
φότεκνων και συνεργάτιδων στο Προεδρικό, την 
υπόθεση Σιάλου στο ΚΟΑ και τις τελευταίες προαγω-
γές στην Αστυνομία. 
Ο κ. Κουκουμάς υπογραμμίζει πως στον ΔΗΣΥ αλώ-

νουν την κρατική μηχανή και στο διάβα τους τσαλα-
πατούν διαδικασίες, θεσμούς και ανθρώπους. 

«Τώρα που πασχίζουν να κρατηθούν στην εξουσία 
είναι σίγουρο ότι δεν θα αφήσουν όρθιο κανένα θεσμό 
και κανένα ίχνος αξιοκρατίας» προσθέτει στη δήλωση 
του ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ: 
Αυτούσια η δήλωση του κ. Κουκουμά για την υπό-

θεση Σόφης Μιχαηλίδου: 
Το Ανώτατο Δικαστήριο επιβεβαίωσε ότι ο διορισμός 

της διευθύντριας του Γραφείου Τύπου και Πληροφο-
ριών κυρίας Σόφης Μιχαηλίδου ήταν άκυρος και προ-
φανέστατα αναξιοκρατικός. Επιβεβαιώθηκε ξανά αυτό 
που γνωρίζουμε όλοι: ένα έμμισθο στέλεχος του Συ-
ναγερμού διορίστηκε σε μια νευραλγική για την ενη-

μέρωση των πολιτών θέση, με εξόφθαλμη ευνοιοκρα-
τία και αδικίες σε βάρος άλλων, αντικειμενικά πιο προ-
σοντούχων υποψηφίων. Με άλλα λόγια, αλώνουν την 
κρατική μηχανή και στο διάβα τους τσαλαπατούν δια-
δικασίες, θεσμούς και ανθρώπους. 
Εδώ και καιρό βέβαια δεν πέφτει κανείς από τα 

σύννεφα. Από τον Ρίκκο Ερωτοκρίτου μέχρι τον Γιαν-
νάκη Γιαννάκη. Από τη μονιμοποίηση στο δημόσιο 
αδελφότεκνων και συνεργάτιδων στο Προεδρικό μέχρι 
την υπόθεση Σιάλου στο ΚΟΑ και τις τελευταίες προ-
αγωγές στην Αστυνομία, o Συναγερμός εξευτελίζει το 
κράτος δικαίου και την ισονομία. Τώρα που πασχίζουν 
να κρατηθούν στην εξουσία είναι σίγουρο ότι δεν θα 
αφήσουν όρθιο κανένα θεσμό και κανένα ίχνος αξιο-
κρατίας. 
Δεν έμειναν πολλά να ειπωθούν. Αυτό το ήθος και 

ύφος διακυβέρνησης, αυτή η οργανωμένη λεηλασία 
του κράτους πρέπει να φύγει από την εξουσία.

ΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΑΝ Ο ΥΠΕΞ ΚΑΙ Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Δεύτερο κυπριακό πακέτο ανθρωπιστικής βοήθειας προς Ουκρανία

Προβλήματα στους ελέγχους εφαρμογής του προτύπου του χαλουμιού
Η εμπορία του χαλλουμιού ως προϊόν με προστατευόμενη 

ονομασία προέλευσης και οι μεγάλες αυξήσεις στην τιμή των 
σιτηρών ήταν τα δύο βασικά θέματα συζήτησης την Τρίτη στην 
Επιτροπή Γεωργίας της Βουλής, η οποία διεξήχθη παρουσία 
του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλο-
ντος Κώστα Καδή. Στις δηλώσεις του μετά το πέρας της συνε-
δρίας, ο πρόεδρος της Επιτροπής Γιαννάκης Γαβριήλ επεσή-
μανε πως «σχεδόν για μια δεκαετία το Υπουργείο Εμπορίου 
δεν εξασκούσε τους απαραίτητους ελέγχους, όσον αφορά στην 
ποσόστωση τουλάχιστον μόνο 21 παραβάσεις εντόπισε από το 
2017 ως το 2020, το 2021 δεν έκανε κανένα έλεγχο, όπως και 
από το 2012 μέχρι το 2017. Καταλαβαίνετε ότι ο μη έλεγχος για 
την εφαρμογή του προτύπου οδήγησε στη σημερινή κατάσταση 

με χαλλούμια πολλών ταχυτήτων». «Δεν μπορεί να συνυπάρξει 
το χαλλούμι ως ΠΟΠ και ως trademark και καλέσαμε για τελευ-
ταία φορά τόσο το Υπουργείο Γεωργίας, που έχει να κάνει με 
τον έλεγχο του χαλλουμιού ως ΠΟΠ, αλλά και το Υπουργείο 
Εμπορίου που έχει να κάνει με τα άλλα είδη τα οποία ονομάζο-
νται χαλλούμι, να εξασκήσουν τους απαραίτητους ελέγχους και 
εντός 15 ημερών να έρθουν ξανά στην Επιτροπή για να μας 
φέρει τα αποτελέσματα τα οποία θα έπρεπε να είχε πριν δέκα 
χρόνια», τόνισε ο κ. Γαβριήλ. Πρόσθεσε πως «ο “λευκός χρυσός” 
της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν μπορεί να ξεπουληθεί και είναι 
εδώ που απευθύναμε έκκληση προς όλους τους εμπλεκόμενους 
μακριά από οικονομικές ή άλλες δυνατότητες που έχουν να αυ-
ξήσουν τα κέρδη τους να αξιοποιήσουν το εργαλείο που έχουμε.

Στο 83,19% ο ετήσιος 
πληθωρισμός 

στα κατεχόμενα
Ο πληθωρισμός για τον 
Μάρτιο του 2022 ήταν 13,05% 
σε σύγκριση με τον περα-
σμένο μήνα, 27,73% σε σύ-
γκριση με τον Δεκέμβριο του 
2021 και 83,19% σε σύγκριση 
με τον ίδιο μήνα της περασμέ-
νης χρονιάς, σύμφωνα με το 
«ίδρυμα στατιστικής», σύμ-
φωνα με δημοσιεύματα στον 
τ/κ Τύπο. 
Οπως αναφέρει στην επι-
σκόπηση του τ/κ Τύπου το 
ΓΤΠ,  σύμφωνα με γραπτή δή-
λωση του «ιδρύματος», η με-
γαλύτερη αύξηση στις βασικές 
ομάδες εξόδων παρατηρή-
θηκε στις κατοικίες, στο νερό, 
στον ηλεκτρισμό, στο γκάζι και 
στα άλλα καύσιμα με 27,92%. 
Ο τομέας της διασκέδασης και 
του πολιτισμού παρουσίασε 
αύξηση 20,02%, οι συγκοινω-
νίες 18,65%, τα εστιατόρια-ξε-
νοδοχεία 9,75%, τα τρόφιμα 
και τα μη αλκοολούχα ποτά 
9,32% και τα έπιπλα και οι οι-
κιακές συσκευές 9,04%. Την αποστολή δεύτερου κυπριακού πακέτου αν-

θρωπιστικής βοήθειας προς την Ουκρανία ανακοί-
νωσαν την Τετάρτη ο Υπουργός Εξωτερικών Ιωάν-
νης Κασουλίδης και ο Επίτροπος του Πολίτη 
Παναγιώτης Σεντώνας, σε κοινές δηλώσεις που πρα-
γματοποίησαν στο Υπουργείο Εξωτερικών. 
Ο κ. Κασουλίδης ανέφερε πως «με το ξέσπασμα 

του πολέμου στην Ουκρανία ξεκίνησε εκστρατεία 
ανθρωπιστικής στήριξης του ουκρανικού λαού, με 
οδηγίες του Προέδρου της Δημοκρατίας και συντο-
νισμένες ενέργειες υπό τον Επίτροπο του Πολίτη 
για συλλογή τροφίμων, φαρμακευτικού υλικού και 
άλλων ειδών πρώτης ανάγκης. Δόθηκαν επίσης οδη-
γίες για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στο οποίο 
πολίτες και οργανισμοί συνεχίζουν να προσφέρουν 
απλόχερα». 

«Η πρώτη αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας της 
Κύπρου για την Ουκρανία απεστάλη στις 8 Μαρτίου, 
έχει φτάσει στην Πολωνία και από εκεί προωθείται 
στην Ουκρανία. Η δεύτερη αποστολή εστάλη χθες, 

Τρίτη 5 Απριλίου μέσω Πολωνίας, και πάλι μέσω 
του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. Τα δύο φορτία περιλάμβαναν συ-
νολικά 215 τόνους υλικού, αξίας που υπερβαίνει τα 
2 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται περί επισιτιστικής 
βοήθειας, εξοπλισμού πολιτικής προστασίας, ιατρι-
κές και φαρμακευτικές προμήθειες και άλλα είδη 
πρώτης ανάγκης», συμπλήρωσε. 
Όπως ανέφερε, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία 

πρόκειται για τη μεγαλύτερη αποστολή ανθρωπιστι-
κής βοήθειας για την Κύπρο, με τον μεγάλο όγκο 
υλικού που έχει μαζευτεί πέραν των συνεισφορών 
της συντεταγμένης πολιτείας να είναι αποτέλεσμα 
και των εισφορών ιδιωτών κάτι που αποδεικνύει την 
αλληλεγγύη των Κυπρίων προς τον δοκιμαζόμενο 
λαό της Ουκρανίας.



•Αδιαφορούν για τις 
τρομακτικές συνέπειες 
για την Κύπρο και το Κυ-
πριακό από τυχόν 
εμπλοκή της χώρας μας 
στη σύγκρουση Ανατο-
λής – Δύσης με τον Ρωσο 
- Ουκρανικό πόλεμο 

 
 
•Χαρακίρι στο Κυ-
πριακό με πολιτική ΜΟΕ! 
Τακτικισμοί με προεκλο-
γικές σκοπιμότητες από 
τον Κασουλίδη και το κυ-
βερνών κόμμα του ΔΗΣΥ 

 
 
•ΑΚΕΛ: ΝΑΤΟϊκότερος 
των ΝΑΤΟϊκών ο ΔΗΣΥ! 
Όχι στην αποστολή πο-
λεμικού υλικού στην Ου-
κρανία 

 
 

Έδειξαν για 
άλλη μια φορά 
οι κυβερνώ-

ντες της Δεξιάς στην Κύπρο, τις 
διαχρονικές «αδυναμίες» τους 
έναντι των ΝΑΤΟϊκών πατρώ-
νων τους! Μόλις τους χάραξαν 
λόγο οι Αμερικανοί για ν’ αδρά-
ξουν την ευκαιρία με τον πόλεμο 
στην Ουκρανία για να ξεφορτω-
θούν τον ρωσικό οπλισμό στην 
Εθνική Φρουρά και να «κόψουν 
παρτίδες» με τη Μόσχα, δεν 
έχασαν την ευκαιρία… Τη στι-
γμή  μάλιστα κατά την οποία 

στο μέτωπο του Κυπριακού αντί 
ν’ αξιοποιήσουν τις διεθνείς εξε-
λίξεις και να το επαναφέρουν σε 
τροχιά αναζήτησης μόνιμης λύ-
σης, επιμένουν στη συζήτηση 
περιθωριακών Μέτρων Οικοδό-
μησης Εμπιστοσύνης αφήνο-
ντας την Τουρκία στο απυρό-
βλητο. Κι αυτό προς άγραν 
ψήφων μεταξύ των αντιομο-
σπονδιακών φουστανελάδων 
της Δεξιάς, ενόψει των προεδρι-
κών εκλογών του Φεβρουαρίου 
του 2023. 

Βεβαίως η «ιδέα» για παρα-
χώρηση στην Ουκρανία του 
Ρωσικού οπλισμού δεν ήλθε ως 
κεραυνός εν αιθρία από τους 
Αμερικανούς. Η κυβέρνηση 
Αναστασιάδη με συμφωνίες 
που έκανε με τις ΗΠΑ δεσμεύ-
τηκε ότι σταδιακά θα αντικατα-
στήσει τον Ρωσικό οπλισμό της  
Εθνικής Φρουράς με Δυτικής 
(ΝΑΤΟϊκής) προέλευσης οπλικά 
συστήματα!  

Με δυο λόγια αυτό που ζήτη-
σαν οι Αμερικανοί είναι, τα όπλα 
που μας προμήθευε διαχρονικά 
η Σοβιετική ΄Ενωση και στη συ-
νέχεια η διάδοχος της Ρωσική 
Ομοσπονδία γιατί οι  Αμερικανοί 
και οι σύμμαχοι τους μας είχαν 
επιβάλει εμπάργκο μετά την  
ΝΑΤΟϊκής έμπνευσης και εκτέ-
λεσης, τουρκική εισβολή του 
1974, να τα δώσουμε στον 
εχθρό της χώρας που μας βοή-
θησε για να τα χρησιμοποιήσει 
εναντίον της! 

 

Κι αυτό για να ικανοποιήσουν 
οι κυβερνώντες ως πιστά σκυ-
λιά τα υπερατλαντικά αφεντικά 
τους. Αδιαφορούν για τις όποιες 
επιπτώσεις από την άμεση με 
αυτό τον τρόπο εμπλοκή της 
Κύπρο στη σύγκρουση Ανατο-
λής – Δύσης! 

Οι προθέσεις της κυβέρνησης 
όπως καταγράφηκαν με δηλώ-
σεις των γνωστών για τη δουλι-
κότητα τους έναντι των  Αμερι-
κανών και των ΝΑΤΟϊκών 
υπουργού Εξωτερικών Γιαν-
νάκη Κασουλίδη και του ανα-
πληρωτή προέδρου του ΔΗΣΥ 
Χάρη Γεωργιάδη, προκάλεσαν 
την άμεση, έντονη αντίδραση 
του ΑΚΕΛ και τη δυσφορία άλ-
λων πολιτικών δυνάμεων ενώ 
όπως πληροφορούμαστε 
σκληρή αντίδραση εκδηλώθηκε 
από τη Μόσχα μέσω της διπλω-
ματικής οδού. 

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του 
ΑΚΕΛ Γ. Κουκουμάς σχολίασε 
ότι η απαίτηση του Συναγερμού 
για αποστολή στρατιωτικού  
εξοπλισμού στην Ουκρανία σε 
συνδυασμό με τη διγλωσσία 
ανάμεσα στα Υπουργεία Εξω-
τερικών και Άμυνας εντείνει τις 
ανησυχίες. Ζητούμε ξεκάθαρη 
τοποθέτηση από την κυβέρ-
νηση για το ζήτημα, το οποίο 
βέβαια δεν έγκειται στο αν και 
πώς θα αντικατασταθούν τα 
ρωσικά όπλα της Κύπρου αλλά 
στο αν πρέπει η Κύπρος να 
εμπλακεί στον πόλεμο. 

Ο κυπριακός λαός δεν επιθυ-

μεί ούτε εμπλοκή της Κύπρου 
στον πόλεμο ούτε αποστολή 
πολεμικού υλικού στην Ουκρα-
νία.  Όποιος θέλει τον τερματι-
σμό της αιματοχυσίας στην Ου-
κρανία, δεν βάζει λάδι στη 
φωτιά της στρατιωτικής κλιμά-
κωσης την οποία θα πληρώσει 
και ο ουκρανικός λαός αλλά και 
ολόκληρη η Ευρώπη. 

Αν ο Συναγερμός θέλει να εί-
ναι ΝΑΤΟϊκότερος των ΝΑΤΟϊ-
κών, δεν σημαίνει ότι η χώρα 
πρέπει να διολισθήσει σε ατρα-
πούς επικίνδυνες για το λαό και 
την πατρίδα μας. Είναι διπλά 
εκτεθειμένος ο Συναγερμός που 
σπεύδει να ικανοποιήσει τις 
αξιώσεις των ΗΠΑ, γιατί οι ίδιες 
οι ΗΠΑ έχουν αναγορεύσει την 
Τουρκία, την χώρα που κατέχει 
τη μισή μας πατρίδα, σε «δύ-
ναμη ειρήνης» και της επιφυ-
λάσσουν γεωπολιτική αναβάθ-
μιση την επόμενη μέρα. Και 
αυτά παρότι η τουρκική κυβέρ-
νηση δεν εφαρμόζει κανενός εί-
δους κυρώσεις σε βάρος της 
Ρωσίας. 

Το ΑΚΕΛ, τόνισε ο Γ. Κουκου-
μάς, επαναλαμβάνει την κάθετη 
αντίθεση του στην ικανοποίηση 
του αιτήματος των ΗΠΑ για 
αποστολή πολεμικού υλικού 
στην Ουκρανία και επιμένει ότι 
δεν πρέπει να υπάρξει καμιά 
εμπλοκή της Κύπρου στον πό-
λεμο. 

Η κυβέρνηση ΔΗΣΥ βρέθηκε 
σε δύσκολη θέση και τελικά 
έβγαλα προς τα έξω τον 

υπουργό Άμυνας Χαράλαμπο 
Πετρίδη ο οποίος τα…. «μά-
σησε» δηλώνοντας πως δεν θα 
αποδυναμωθεί η Εθνική 
Φρουρά και πως δεν αποφασί-
στηκε η παραχώρηση Ρωσικών 
οπλικών συστημάτων με προ-
ορισμό την Ουκρανία. 

 
 
 

ΣΤΟ  
ΑΠΥΡΟΒΛΗΤΟ  

Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΜΕΣΩ 
ΤΩΝ… ΜΟΕ 

 
Τώρα, σε ότι αφορά την ηγε-

σία του ΔΗΣΥ και τον υπουργό 
Εξωτερικών προφανώς ενήργη-
σαν δημόσια για να δημιουργή-
σουν «κλίμα» ενόψει της καθό-
δου στην Κύπρο της Βοηθού 
Υπουργού Εξωτερικών των 
ΗΠΑ αρμόδιας για Πολιτικές 
Υποθέσεις, Βικτόριας Νούλαντ.  

Το ταξίδι της προγραμματί-
στηκε ειδικά για τα εγκαίνια του 
περιβόητου εκπαιδευτικού  
Κέντρου για τη Χερσαία και Θα-
λάσσια Ασφάλεια και την Ασφά-
λεια Λιμένων CyCLOPS που 
δημιουργήθηκε και λειτουργεί 
στη Λάρνακα, με τη συνδρομή 
και στήριξη των ΗΠΑ.  

Ωστόσο ο επανακάμψας στο 
υπουργείο Εξωτερικών Γ. Κα-
σουλίδης μετά την αποχώρηση 
του μνηστήρα για την προεδρία 
της Δημοκρατίας Νίκου Χριστο-
δουλίδη, θέλησε να αξιοποιήσει 
την ευκαιρία και να δείξει τάχα-
τες κινητικότητα στο Κυπριακό, 
εφ’ όσον οι Αμερικανοί αξιωμα-
τούχοι συνηθίζουν ερχόμενοι 
στο νησί να «κρατούν τα… προ-
σχήματα» και να επισκέπτονται 
όχι μόνο τον Πρόεδρος της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας αλλά και 
τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων.  

Όμως και εδώ το ζήτημα 
αφορά την ουσία και ο Γ.  
Κασουλίδης με την υπουργο-
ποίηση του εκ νέου από το Ν. 
Αναστασιάδη προφανώς  
δεσμεύτηκε στη μεθόδευση 
αποφυγής συζήτησης της ου-
σίας του Κυπριακού και της 
προοπτικής επανάληψης των 
συνομιλιών από το σημείο που 
έμειναν στο Κραν Μοντανά. Κι 
αυτό για να μην προκληθούν 
προεκλογικά αντιδράσεις από 

τους αντιομοσπονδιακούς της 
παράταξης της Δεξιάς και Ακρο-
δεξιάς, λίγους μήνες πριν από 
τις προεδρικές εκλογές. 

Γι’ αυτό και φορτικά τόσο ο Γ. 
Κασουλίδης, όσο και ο πρό-
εδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεο-
φύτου και υποψήφιος του κόμ-
ματος για τις προεδρικές 
επιμένουν στην «καραμέλα» 
των προτάσεων Αναστασιάδη 
για ΜΟΕ, έστω κι αν πρόκειται 
για ξαναζεσταμένο φαγητό και 
έστω κι αν ο Ερσίν Τατάρ τα 
απορρίπτει ασυζητητί εμμένο-
ντας πως το μόνο που είναι 
πρόθυμος να συζητήσει είναι 
οριστική λύση δυο κρατών, στη 
βάση και προτάσεων του Νίκου 
Αναστασιάδη για αποκεντρω-
μένη, άλλως χαλαρή ομοσπον-
δία που παραπέμπει επίσης σε 
διχοτομική λύση.  

Ακολουθούν οι κυβερνώντες 
του Αναστασιάδη, του Αβέρωφ 
Νεοφύτου και της υπόλοιπης  

  «Συμμορίας» που κυβερνά 
τον τόπο την τελευταία 9ετία, 
μια ερμαφρόδυτη πολιτική δου-
λικότητας προς τους Δυτικούς 
οι οποίοι ακολουθούν πολιτική 
δυο μέτρω και δυο σταθμών 
έναντι της Τουρκίας ενώ την ίδια 
ώρα στο Κυπριακό για χάρη 
των προεκλογικών σκοπιμοτή-
των και των προσωπικών φιλο-
δοξιών του Αβέρωφ Νεοφύτου 
αυτή τη φορά, θυσιάζουν τις 
όποιες προοπτικές στο Κυ-
πριακό. Δεν προσπαθούν καν 
να αξιοποιήσουν τη συγκυρία 
που εμφανίστηκε με την Τουρ-
κία η οποία εμφανίζεται ως «ει-
ρηνοποιός» στο Ουκρανικό και 
να κινήσουν δια της διπλωματι-
κής οδού μοχλούς που να την 
ωθήσουν να αντιμετωπίσει στη 
βάση των μέχρι τώρα συμφω-
νημένων παραμέτρων και το 
Κυπριακό.  Θα μπορούσαν εάν 
ήθελαν οι κυβερνώντες να το 
πράξουν με κινήσεις τόσο προς 
τα Ηνωμένα ΄Εθνη όσο και 
προς όλα τα μόνιμα μέλη του 
Συμβουλίου Ασφαλείας του 
ΟΗΕ… Όμως βάζοντας και πάλι 
το κομματικό τους συμφέρον 
πάνω από την Κύπρο, αφήνουν 
την Τουρκία στο απυρόβλητο 
και το Κυπριακό στα αζήτητα 
της διεθνούς πολιτικής σκηνής! 
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«Υes Sir»!  
Διαπιστευτήρια υποτέλειας στους ΝΑΤΟϊκούς 

Ολοπρόθυμοι ο ΔΗΣΥ και η κυβέρνηση του για εξυπηρέτηση των Δυτικών «συμμάχων»

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ    Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ
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ΑΝΟΙΞΕ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΔΟΣΗ ΕΜΒΟΛΙΟΥ, ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 80 ΕΤΩΝ

ΣΕ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΚΛΟΙΟ Η ΧΩΡΑ Ο ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ, ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΤΗΝ ΠΛΗ�ΡΗ ΑΛΗ�ΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΗΣ ΤΖΩΡΤΖΙΝΑΣ

PERSONAE NON GRATAE ΚΗ�ΡΥΞΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 12 ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗ�Σ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ�Σ 

Εμβόλιο: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τέταρτη δόση
Τις λεπτομέρειες αναφορικά με την υλο-

ποίηση της τέταρτης δόσης του εμβολίου 
έναντι της Covid-19 σε πολίτες άνω των 60 
και σε ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, ανέ-
λυσαν η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής 
Εμβολιασμών ομότιμη καθηγήτρια Παιδια-
τρικής Μαρία Θεοδωρίδου και ο γ.γ. της 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος 
Θεμιστοκλέους κατά τη διάρκεια της χθεσι-
νής ενημέρωσης για τον κορωνοϊό.  

Όπως έγινε γνωστό, σήμερα Πέμπτη 7 
Απριλίου, άνοιξε η πλατφόρμα για την τέ-
ταρτη δόση εμβολίου, για πολίτες άνω των 
80 ετών ενώ την ερχόμενη εβδομάδα πρό-
σβαση στα ραντεβού θα έχουν οι πολίτες 
ηλικίας 70 έως 79 χρόνων. Έπειτα θα ακο-
λουθήσουν όσοι είναι ηλικίας 60 έως 69 
χρόνων, σύμφωνα με την ηλικιακή προτε-
ραιοποίηση που είχε γίνει και στην πρώτη 
φάση του εμβολιασμού.  

 
Ειδικότερα: 
Για τους πολίτες ηλικίας 80 ετών και άνω 

η πλατφόρμα άνοιξε σήμερα την  Πέμπτη 7 
Απριλίου, ενώ για τους πολίτες ηλικίας 70 - 
79 ετών από την ερχόμενη εβδομάδα και 

για τους πολίτες ηλικίας 60 - 69 ετών από 
τη μεθεπόμενη εβδομάδα 

«Σταδιακά το άνοιγμα της πλατφόρμας, 
ανά 10ετία. Την επόμενη εβδομάδα για τους 
70 -79 και την επόμενη για τους 60 - 69», 
είπε ο γ.γ. Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους. 

Θεοδωρίδου: Τέταρτη δόση εμβολια-
σμού σε παιδιά και εφήβους 12-17 ετών 
με σοβαρά προβλήματα υγείας 

 
Η κυρία Θεοδωρίδου ανέφερε ότι η δεύ-

τερη αναμνηστική δόση (σ.σ. η 4η δόση) 
θα γίνεται με mRNA εμβόλια, δηλαδή Pfizer 
ή Moderna, τέσσερις μήνες μετά από την 
πρώτη αναμνηστική δόση (σ.σ. την 3η 
δόση). 

Σε ό,τι αφορά τους εμβολιασμούς παιδιών 
και εφήβων από 12 έως 17 ετών, με ανο-
σοκαταστολή προβλέπεται η χορήγηση τέ-
ταρτης δόσης, τρεις μήνες μετά τη χορή-
γηση του τρίτης δόσης. 

Επίσης, σε παιδιά και εφήβους ηλικίας 12 
έως 17 ετών με αυξημένο κίνδυνο (παιδιά 
παχύσαρκα, διαβήτη ή καρδιαγγειακά νο-
σήματα) χορηγείται τρίτη δόση έξι μήνες 

μετά τη χορήγηση της δεύτερης δόσης. 
Στις οκτώ εβδομάδες επιμηκύνεται το με-

σοδιάστημα για τους 
εμβολιασμούς με Moderna και Pfizer. Σε 
ποιες άλλες πληθυσμιακές ομάδες θα χο-
ρηγηθεί η τέταρτη δόση εμβολίου έναντι της  
Covid-19 
Σύμφωνα με την κυρία Θεοδωρίδου: 
Το όφελος από την τέταρτη δόση θα είναι 

μεγαλύτερο σε άτομα ηλικίας 70 ετών και 
άνω και σε άτομα που διαβιούν σε δομές 
φιλοξενίας 

Το ίδιο ωφέλιμη θα είναι και η τέταρτη 
δόση σε άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω, 
ιδίως σε εκείνα με σοβαρά υποκείμενα νο-
σήματα. 

«Σε άτομα που έχουν νοσήσει μετά την 
χορήγηση της τρίτης δόσης, δεν συνίσταται 
η χορήγηση τέταρτης δόσης έναντι του  
εμβολίου», υπογράμμισε η Μαρία Θεοδω-
ρίδου. 

«Πρωταρχική σημασία έχει η ολοκλήρωση 
του βασικού εμβολιασμού (α, β και γ΄δόση) 
σε όλο τον ενήλικο πληθυσμό», προσέθεσε 
η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβο-
λιασμών.

Μεγάλη πορεία πραγματοποιήθηκε χθές Τετάρτη 
στο κέντρο της Αθήνας κατά της ακρίβειας

Σε κλοιό απεργιακών κινητοποιήσεων βρέθηκε η χώρα 
τη Τετάρτη, αντιδρώντας στο «κύμα» ανατιμήσεων και της 
ακρίβειας. Το κέντρο της Αθήνας γέμισε με πλήθος κόσμου 
στο πλαίσιο των συγκεντρώσεων για την 24ωρη απεργία 
ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ κατά της ακρίβειας αλλά και του ΠΑΜΕ που 
πραγματοποιεί ξεχωριστή συγκέντρωση και πορεία. 

 
Οι Ομοσπονδίες διεκδικούν μεταξύ άλλων, αύξηση  

μισθών και μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας, ώστε να 
υπάρξει αξιοπρεπής διαβίωση για όλους.   

Συγκεκριμένα, ακινητοποιημένοι παρέμιναν οι συρμοί 
του μετρό και του ηλεκτρικού. Ακινητοποιημένα παρέμειναν 
επίσης τα τρένα και και οι συρμοί του προαστιακού, ενώ 
στην απεργία συμμετείχε και η Ένωση Εργαζομένων  
ΗΛΠΑΠ-ΟΣΥ΄, με τα τρόλεϊ να σηκώνουν κι αυτά χειρό-
φρενο. 

 
 Το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΑ ανακοίνωσε ότι οι 

εργαζόμενοι θα συμμετέχουν στην απεργία με στάσεις ερ-
γασίας. Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 6 Απριλίου, τα λεωφο-
ρεία δεν πραγματοποιήσαν δρομολόγια από την έναρξη 
της βάρδιας μέχρι τις 9:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη 
της βάρδιας (δηλαδή θα λειτουργούν κανονικά στο διά-
στημα από 9:00-21:00).  

Στην απεργία συμμετέχει και το Συνδικάτο Εργαζομένων 
ΟΑΣΘ. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, οι λεωφορει-
ακές γραμμές εκτελέστηκαν με προσωπικό ασφαλείας, 
και τα δρομολόγια πραγματοπιήθηκαν κανονικά των ειδικά 
διασκευασμένων οχημάτων εξυπηρέτησης των Ατόμων 
με Αναπηρίες, καθώς και η νυχτερινή γραμμή Ν1 που 
εκτελεί το δρομολόγιο ΚΤΕΛ – Αεροδρόμιο Νυχτερινό.   

 
Ως σημαντικό βήμα κλιμάκωσης της πάλης του εργατικού 

κινήματος κατά της ακρίβειας χαρακτήρισε την απεργία ο 
ΓΓ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Δασκαλάκης: Είμαι σοκαρισμένος, 
τα στοιχεία όμως είναι αδιάσειστα

 Σοκαρισμένος δήλωσε εξερχόμενος 
από το γραφείο της ανακρίτριας που διε-
ρευνά τη δολοφονία της 9χρονης κόρης 
του, Τζωρτζίνας, παίρνοντας σαφείς 
αποστάσεις από την κατηγορούμενη σύ-
ζυγό του, Ρούλα Πισπιρίγκου.  

 
Μάλιστα, μιλώντας στις τηλεοπτικές κά-

μερες, ο ίδιος είπε πως τα στοιχεία είναι 
αδιάσειστα ενώ παράλληλα είπε πως δεν 
μπορεί να πει πολλά γιατί είναι σε μια 
πολύ δύσκολη στιγμή. 

 
«Μέχρι τώρα δεν είχε δώσει το παρα-

μικρό δείγμα ότι είχε κάνει κάτι. Ήταν 
υπόδειγμα μητέρας. Δεν μπορούμε να 
το συνειδητοποιήσουμε ακόμα, κανένας 
από την οικογένειά μας και περιμένουμε 
να λάμψει η αλήθεια και για τα άλλα δύο 

παιδιά» ανέφερε ο ίδιος, και συνέχισε: 
«Είμαστε απολύτως συνεργάσιμοι με τις 
αρχές για αυτό». 

Σε ερώτηση για τους θανάτους των άλ-
λων δύο παιδιών του, που διερευνώνται 
από τις Αρχές, ο Μάνος Δασκαλάκης 
είπε πως πρέπει να περιμένουμε τι θα 
ακολουθήσει. 

 
«Μέχρι τώρα είχαμε δύο ιατροδικαστι-

κές αποφάσεις που δεν μας είχανε δώσει 
την παραμικρή υποψία ότι είναι εγκλη-
ματική ενέργεια ή οτιδήποτε άλλο. Ήταν 
παθολογικά αίτια. Για αυτό και κυνηγά-
γαμε τόσα χρόνια για τη Μαλένα, κυρίως 
να πάρουμε μια απάντηση» ανέφερε ο 
ίδιος.

Απελαύνονται 12 Ρώσοι διπλωμάτες από 
την Ελλάδα

Ανεπιθύμητα πρόσωπα (personae non gratae) κήρυξε το υπουργείο Εξωτερικών 12 μέλη της ρωσικής διπλωματικής 
και προξενικής αποστολής στην Ελλάδα, όπως ενημέρωσε σχετικά τον Ρώσο Πρέσβη. 

Ειδικότερα, όπως αναφέρει ανακοίνωση του ΥΠΕΞ:  "Οι Ελληνικές αρχές κήρυξαν 12 μέλη των Διπλωματικών 
και Προξενικών Αποστολών της Ρωσικής Ομοσπονδίας, που είναι διαπιστευμένα στην Ελλάδα, ως πρόσωπα 
μη αρεστά (personae non gratae). 

Οι ανωτέρω κηρύχθηκαν ανεπιθύμητοι σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης της Βιέννης για της Διπλωματικές 
Υποθέσεις του 1961 και της Σύμβασης της Βιέννης για τις Προξενικές Υποθέσεις του 1963.  Ο Υπηρεσιακός Γενικός 
Γραμματέας ενημέρωσε νωρίτερα σήμερα τον Ρώσο Πρέσβη σχετικά με την απόφαση αυτή".
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ΤΑ ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ 
Γωνιά Ποίησης 

   Του Ειρήναρχου Στεφάνου

Στο παρελθόν σου σαν γυρνάς, πολύ καιρό 
μην μείνεις, 

όταν το ψάχνεις, έρευνας - θα υποφέρεις, θα 
πονάς, 

ήσυχο να τ ’αφήνεις! 
Να μην αγγίζεις τές πληγές, που έχουν επου-

λώσει, 
γιατί θα ανοίξουν, τα πονούν - μερόνυχτα θα 

ενοχλούν, 
η λύπη θα φουντώσει! 

Τα περασμένα, τα παλιά, όταν ξανά σκαλί-
ζεις, 

Βραχνά θα έχεις συντροφιά και κουρασμένη 
σου καρδιά, 

 άδικα θα ραγίζεις! 
 Παρόν και μέλλον να κοιτάς, πάντα με καρ-

τερία, 
 με εμπειρίες που αποκτάς – χτίζεις, χαλάς 

και προχωράς, 
 και γράφεις ιστορία! 

Εις τον δικό σου εαυτό, ν ‘αχείς εμπιστοσύνη 
 και να θυμάστε το ρητό - ουδέν κακό χωρίς 

καλό, 
φάρος, αρχή να γίνει! 

 Τα λάθη και παθήματα - και τα σκληρά μαθή-
ματα  

τες γνώσης δυναμώνουν, 
 γίνονται Βράχοι αντοχής - στέκουν στες 

μπόρες της ζωής 
 και θεμέλιους στερεώνουν! 

 Είναι τα Νέα Υλικά, το μέλλον για να χτίσει,  
αφήνεις πίσω τα παλιά - σαν τα πουλιά από 

των φωλιά, 
 πετάς για να κερδίσεις, 

 Τα πολυπόθητα αγαθά, ψυχή στην ηρεμία, 
να ανοίξεις Νίκης τα φτερά - να φτάσεις ύψη 

τολμηρά, 
 να ζεις την ευτυχία! 

 Σε ουρανούς και σε ξηρά, θάλασσες και πε-
λάγη, φθινόπωρο, χειμερινά – Άνοιξη, καλο-

καιρινά, 
φλόγα Χαράς θα ανάβει!

Επίσκεψη πραγματοποίησε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μελιτηνής  
κ. Μάξιμος στο Κέντρο "Nishkam" των Σιχ του Μπέρμιγχαμ, μετά από  
πρόσκληση του Γενικού Διευθυντή  κ. Amrick Singh Ubhi. 
Η Κοινότητα Σιχ της Κεντρικής Αγγλίας αριθμεί περισσότερους από 

250.000 πιστούς, διατηρεί σχολεία και νοσοκομείο στον ίδιο χώρο και  
καθημερινά σιτίζει χιλιάδες άστεγους.  

 
Ο Θεοφιλέστατος μετέβη συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο του Ελληνικού 

Σχολείου του Ελληνορθοδόξου Καθεδρικού Ναού του Αποστόλου Ανδρέα 
Μπέρμιγχαμ κ. Πέτρο Νικολαΐδη, από τον ιερατικώς Προϊστάμενο του  
Ι. Ναού Αποστόλου Λουκά Μπέρμιγχαμ, Πρωτοπρεσβυτέρο κ. Χρήστο  
Στεφάνου και από τον ιερατικώς Προϊστάμενο του Ι. Ναού της Μεταμορφώ-
σεως του Σωτήρος Κόβεντρι, Οικονόμο κ. Θεόδωρο Πολυβίου. 
Ο κ. Amrick Singh Ubhi ενημέρωσε τον Θεοφιλέστατο για το έργο της 
Κοινότητας Σιχ και την κοινωνική τους προσφορά. Συζητήθηκε εκτεταμένα 
με τον Επίσκοπο Μελιτηνής η δυνατότητα συνεργασίας, δεδομένου ότι ήδη 
η Ελληνορθόδοξη Κοινότητα της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Κόβεντρι 
εβδομαδιαίως σιτίζει εκατοντάδες άστεγους. 

 
Ο Θεοφιλέστατος μετέφερε στην Κοινότητα Σιχ τους χαιρετισμούς του  
Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας  κ. Νικήτα και προσέφερε στον κ. Ubhi βυζαντινή εικόνα της Παναγίας.

Επίσκεψη του Επισκόπου Μελιτηνής στο Κέντρο Σιχ  
του Μπέρμιγχαμ

Ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων σε συγκέντρωση στήριξης 
της Ουκρανίας
Στην πρόσκληση του Διαχριστιανικού Οργανισμού της Αγγλίας «Churches 

Together in England», προς τις Χριστιανικές Κοινότητες της χώρας, για να 
προσευχηθούν για την Ουκρανία, στις 3 Απριλίου 2022, ανταποκρίθηκε ο 
Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νι-
κήτας.  

 
Ο Σεβασμιώτατος, ο οποίος τυγχάνει Πρόεδρος του εν λόγω Οργανισμού, 
μετέβη συνοδευόμενος από τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμ. κ. Νήφωνα Τσι-
μαλή, Έφορο του Οργανισμού, καθώς και από μία αντιπροσωπεία Ορθο-
δόξων νέων.  

 
Οι συμμετέχοντες συγκεντρώθηκαν μαζί με άλλους θρησκευτικούς ηγέτες 
έξω από την Ουκρανική Πρεσβεία στο Λονδίνο. Κατά τη διάρκεια της συ-
γκέντρωσης, που διοργάνωσε ο Οργανισμός «Christian Aid», οι Χριστιανοί 
Ηγέτες προσευχήθηκαν για την ειρήνη κρατώντας σημαίες της Ουκρανίας 
σε σχήμα καρδιάς.  

 
Ο Αρχιεπίσκοπος, κατακλείοντας τη συγκέντρωση, απηύθυνε έκκληση 
για άμεση κατάπαυση του πυρός και προσευχήθηκε για την ειρήνη όλου 
του κόσμου.  

 
Φωτογραφίες: Christian Aid, ©JessHurd

Εορτασμός Εθνικών επετείων στο Ανεξάρτητο Ελληνικό 
σχολείο St Mary’s 

Μέσα σε ένα εορταστικό κλίμα οι μαθητές, δάσκαλοι, γονείς, παππούδες 
και γιαγιάδες γιόρτασαν τις Εθνικές επετείους 25η Μαρτίου 1821 και 1η 
Απριλίου 1955-59. Η γιορτή πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 2 Απριλίου 
στη μεγάλη αίθουσα συγκεντρώσεως του σχολείου Walker Primary School, 
Waterfall Road, N14 7EG, στην περιοχή Southgate.  
Το πρόγραμμα περιλάμβανε τραγούδια, χορούς, απαγγελίες, παρουσιά-
σεις καθώς και ομιλία αφιερωμένη στην25η Μαρτίου και 1η Απριλίου. 
Το πρόγραμμα ξεκίνησε με χαιρετισμό της διευθύντριας του σχολείου κυ-

ρίας Έλισσας Ξενοφώντος η οποία καλωσόρισε τους γονείς και συγγενείς 
των μαθητών που παρευρέθηκαν και ευχαρίστησε  τους μαθητές και δά-
σκαλους για την ετοιμασία της γιορτής.  
Για τις επετείους της 25ης Μαρτίου και 1ης Απριλίου μίλησε η δασκάλα 
της ΚΕΑ του σχολείου Άντρη  Τσαγκάρη. Στην ομιλία της ανάφερε τα γεγο-
νότα και τα μηνύματα των δύο επετείων και την σημασία τους στους Έλληνες 

του εξωτερικού. Στη συνέχεια οι μαθητές παρουσίασαν ένα εξαιρετικό καλ-
λιτεχνικό πρόγραμμα καταφέρνοντας να πάρουν πολλά χειροκροτήματα 
από τους παρευρισκόμενους. 

 Το σχολείο θα λειτουργήσει αυτό το Σάββατο 9 Απριλίου και θα επανα-
λειτουργήσει στις 30 Απριλίου. 
Οι μαθητές, δάσκαλοι, διεύθυνση και Επιτροπή εύχεται στην Ελληνική 

Κοινότητα «Καλό Πάσχα». 
 
Η κ. Παπαλούκα σε σύντομο χαιρετισμό της, αφού συνεχάρη τους μαθητές 

και τους δασκάλους του σχολείου για το υπέροχο πρόγραμμα αναφέρθηκε 
στην σπουδαιότητα της χρήσης της ελληνικής γλώσσας. «Είναι πολύ ση-
μαντικό, ανάφερε, η ελληνική γλώσσα να μιλιέται τόσο στο σχολείο όσο και  
στο σπίτι, καθότι τα παιδιά σήμερα, περισσότερο από ποτέ, έχουν την ανά-
γκη να εξασκούνται σε αυτή».

Κυριακή Δ' Νηστειών 
στο Μπέρμιγχαμ

Στην Ελληνορθόδοξη Κοινότητα του Αποστόλου 
Λουκά Μπέρμιγχαμ χοροστάτησε στην Ακολουθία 
του Ορθού και προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας 
ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μελιτηνής κ. Μάξι-
μος, την Κυριακή Δ' Νηστειών. 
 
Συλλειτούργησαν ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμ. κ. 
Γρηγόριος Lauranzano, ο ιερατικώς Προϊστάμε-
νος του Ι. Ναού, Πρωτοπρεσβύτερος κ. Χρήστος 
Στεφάνου και ο Οικονόμος κ. Νικόλαος-Λουκάς 
Καραφυλλίδης. 
 
Μετά τη Θεία Λειτουργία ακολούθησε γεύμα στην 
Ελληνική Κυπριακή Εστία Μπέρμιγχαμ.
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Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 2 Απριλίου η χοροεσπερίδα  
του ΑΚΕΛ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ μετά από δυο χρόνια...
Μεγάλη ήταν η χαρά των παραβρισκόμενων καθώς το Σάββατο 2 Απριλίου 2022 πραγματοποιήθηκε 
με μεγάλη επιτυχία η χοροεσπερίδα του ΑΚΕΛ ΒΡΕΑΤΑΝΙΑΣ. Πλήθος συντρόφων, φίλων και  
συνεργατών του παραρτήματος του ΑΚΕΛ στο Ηνωμένο Βασίλειο, έδωσαν την παρουσία τους στην 
αίθουσα εκδηλώσεων του Κυπριακού́ Κοινοτικού́ Κέντρου στο Wood Green για να απολαύσουν μετά 
από δυο χρόνια μια βραδιά γεμάτη μουσική, φαγητό και χορό.  
Μεγάλη ήταν η συγκίνηση όλων καθώς πολλά αγαπημένα πρόσωπα έλειπαν από την εκδήλωση, 
πρόσωπα όπως ο Ν. Νεοφύτου ο οποίος απεβίωσε το 2021 λόγω κορονοϊού.   

 
Επίτιμοι καλεσμένοι της βραδιάς ήταν o ο Ανδρέας Kακουρής, Ύπατος Αρμοστής της Kύπρου  
στο H.B, ο Γενικός Γραμματέας του K.E.ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου, ο Κύπριος βουλευτής του 
Bρετανικού Kοινοβουλίου κ Πάμπος Xαραλάμπους, ο κ Χρίστος Kαραολής πρόεδρος της Εθνικής 
Kυπριακής Oμοσπονδίας, η κ Susie Constantinides πρόεδρος του Κυπριακού Κοινοτικού Kέντρου,  
ο Πρόεδρος του ΠΟΜΑΚ & ΔΗΣΥ Η.Β. Ανδρέας Παπαευριπίδης,  ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Η.Β. 
Μιχάλης Έλληνας, Chairman of UK-Cyprus Enterprise Council Peter Droushiotis, η Πρόεδρος του 
EKA Ελένη Παλαζίδου, ο Εκπρόσωπος του Τουρκοκυπριακού Συνδεσμου για την δημοκρατία Σουλε-
ημαν Φουατ, ο Εκπρόσωπος του HACKNEY CYPRIOT Association 
Cemile Goksan, η Πρόεδρος του Κυπριακού Κοινοτικου Κεντρου 
Σουζη Κωνσταντινιδου, η Αντιπρόεδρος του NEPOMAK UK Χρι-
στίνα Τσαγκαρης. 

 
Την βραδιά́ άνοιξε με την ομιλία του ο Γενικός Γραμματέας του 

K.E.ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου ο οποίος καλωσόρισε όλους τους 
παρευρισκόμενους και ευχαρίστησε ιδιαίτερα τους επιτίμους καλε-
σμένους που τιμήσαν την βραδιά́ με την παρουσία τους.  
Βαθιά συγκινημένος τόνισε την χαρά του να βρίσκεται στην χο-
ροεσπερίδα αλλά και την απουσία του Ν. Νεοφύτου του οποίου το 
έργο και η απουσία είναι αισθητή. 

 
Κλήρωση επίσης πραγματοποιήθηκε με πολλά δώρα και ο  
τελετάρχης της βραδιάς ήταν ο Γιώργος Μιχαηλίδης.   

 
Την διασκέδαση της βραδιάς ανέλαβε ο Μιχάλης Θεοδοσίου με 
την ορχήστρα του THE GREEK BAND CLEOPATRA, οι οποίοι 
τραγουδήσαν παλιές και νέες λαϊκές επιτυχίες ξεσηκώνοντας όλους 
τους παρευρισκόμενους να χορέψουν στο ρυθμό́ τους.

ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΓΕΜΑΤΗ ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΧΟΡΟ

Συμβολική Εκδήλωση  
Τιμής (Σάββατο 2 Απριλίου)
Το ΑΚΕΛ Βρετανίας και ο Τουρκοκυ-
πριακός Σύνδεσμος για την Δημοκρατία 
πραγματοποίησαν συμβολική εκδήλωση 
τιμής,  το περασμένο Σάββατο 2 Απρι-
λίου 10:30, στο Tottenham Park Ceme-
tery.  
Στην εκδήλωση θα κατατέθηκαν  λου-
λούδια στους τάφους των Τουρκοκυ-
πρίων Αχμέτ Σαντί, Μερχούμ Σεντάτ Αλί 
και Χασάν Ραίφ, που αφιέρωσαν την ζωή 
τους στην υπόθεση της Κύπρου, στην 
αδελφοσύνη του λαού μας. Της κατάθε-

σης ακολούθησαν σύντομοι χαιρετισμοί 
εκ μέρους των διοργανωτών.  

 
Επικεφαλής της αντιπροσωπείας του 
ΑΚΕΛ ήταν ο Γ.Γ. της Κ.Ε. ΑΚΕΛ συν. 
Στέφανος Στεφάνου και από πλευράς 
του Τουρκοκυπριακού Συνδέσμου για 
την Δημοκρατία ο Ντερμαν Σαράκογλου.  
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με 
αφορμή την επέτειο της θυσία των 
ηρωωμαρτυρων Καβάζογλου & Μισι-
αούλη.



  10 | Πέμπτη 7 Απριλίου 2022

ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Η ΕΕ επιλέγει κυρώσεις ενω ο Τζόνσον 
χρησιμοποιει σκληρή γλώσσα

Σε υψηλούς τόνους διατηρεί τη ρητορική του 
απέναντι στη Ρωσία ο πρωθυπουργός της Βρε-
τανίας Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος δήλωσε ότι 
οι πράξεις της Ρωσίας στην πόλη Μπούκα θα 
μπορούσαν να χαρακτηριστούν γενοκτονία. 

«Δεν έχω καμία αμφιβολία, ότι η διεθνής κοι-
νότητα, με τη Βρετανία να βρίσκεται στην 
πρώτη γραμμή, θα προχωρήσει σε ακόμα 
σκληρότερες κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας 
και του περιβάλλοντος του Βλαντίμιρ Πούτιν», 
δήλωσε την ώρα που σοβαρό θέμα κυρώσεων 
θέτει ξανά και η ΕΕ. 

Η Δύση ολοκληρώνει την συγκρότηση νέου 
πακέτου κυρώσεων κατά της ρωσικής οικονο-
μίας, καθώς μέχρι τώρα το Κρεμλίνο φαίνεται 
ότι έχει επιτυχώς καταφέρει να επαναφέρει το 
ρωσικό νόμισμα στα επίπεδα πριν την επιβολή 
των πρώτων κυρώσεων, το χρηματιστήριο της 
Μόσχας έχει ανακάμψει σημαντικά μετά το 
πρώτο σοκ και το κόστος δανεισμού της χώρας 
επίσης επανήλθε σε αποδόσεις αντίστοιχες του 
τέλους του περασμένου Φεβρουαρίου. Το κατά 
πόσο η ΕΕ θα στοχοποιήσει τις ρωσικές ενερ-
γειακές εξαγωγές (άνθρακας, πετρέλαιο και κυ-
ρίως φυσικό αέριο) αναμένεται να είναι το μέτρο 
που θα κρίνει την αποτελεσματικότητά τους. 

ΟΙ ΗΠΑ από την πλευρά τους προανήγγειλαν 
απαγόρευση όλων των νέων επενδύσεων στη 
Ρωσία, αυστηροποίηση των κυρώσεων στις 

ρωσικές τράπεζες και στοχοποίηση αξιωματού-
χων. Τα παραπάνω θα έρθουν σε συντονισμό 
με την ΕΕ και το G7. 

Σε διπλωματικό επίπεδο, η Δύση συνεχίζει 
να στοχοποιεί την Ρωσία για φρικαλεότητες στη 
διάρκεια της εισβολής. Κατά τις ΗΠΑ και τον 
Λευκό Οίκο, όσα αποκαλύφθηκαν στην Μπού-
τσα μπορεί να είναι απλά «η κορυφή του πα-
γόβουνου». Κατά την εκπρόσωπο Τύπου Τζεν 
Ψάκι, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις «πιθανόν 
διέπραξαν επίσης φρικαλεότητες» σε τμήματα 
της Ουκρανίας που δεν είναι προσβάσιμα αυτή 
τη στιγμή. «Αυτό που προβλέπαμε δυστυχώς 
έγινε και πιθανόν έχουμε δει μόνο την κορυφή 
του παγόβουνου (...). Δεν έχουμε πρόσβαση 
σε έκταση της χώρας όπου πιθανόν διέπραξαν 
επίσης φρικαλεότητες». 

Η Ρωσία από την πλευρά της επισήμως δια-
ψεύδει ότι ευθύνεται για τα παραπάνω, κάνο-
ντας λόγο για ανυπόστατες και κατασκευασμέ-
νες κατηγορίες. 

Ο ουκρανικός στρατός ανέφερε ότι θεωρού-
νται αγνοούμενοι περίπου 400 κάτοικοι του Χο-
στομέλ, της μικρής πόλης των 16.000 δίπλα 
στο αεροδρόμιο όπου έγιναν σκληρές μάχες 
τις πρώτες ημέρες της εισβολής, γειτονικής της 
Μπούτσα και του Ιρπίν. Σημειώνεται ότι αρκετοί 
κάτοικοι του Χοστομέλ φέρονται να εντοπίστη-
καν στην Μπούτσα.

ΣΑΒΒΑΣ ΠΕΡΔΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΟΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΕ

Συναντήσεις με τους μεγάλους Βρετανούς ορ-
γανωτές ταξιδιών είχε στο Λονδίνο ο Υφυπουρ-
γός Τουρισμού Σάββας Περδίος. 

Στόχος της επίσκεψης και των επαφών του 
ήταν να αποτιμηθεί και να αυξηθεί περαιτέρω ο 
βαθμός στον οποίο η βρετανική τουριστική 
αγορά μπορεί να αναπληρώσει το κενό στις φε-
τινές αφίξεις και στα έσοδα που θα αφήσει η 
Ρωσία και η Ουκρανία λόγω του πολέμου. 

«Εμείς εργαζόμαστε με βάση το χείριστο σε-
νάριο, δηλαδή οι αφίξεις από Ρωσία και την Ου-
κρανία φέτος να είναι στο μηδέν. Με βάση αυτό 
το σενάριο προετοιμαζόμαστε ήδη από πριν ξε-
σπάσει ο πόλεμος», δήλωσε ο κ. Περδίος. 

Το έργο αναπλήρωσης αυτού του κενού δεν 
είναι διόλου ευκαταφρόνητο, αν αναλογιστεί κα-
νείς ότι με βάση τα στοιχεία για τον εισερχόμενο 
τουρισμό τη χρονιά-ρεκόρ ακριβώς πριν από 
την πανδημία, αυτές οι χώρες έστειλαν 800.000 
επισκέπτες, δηλαδή το 1/5 του συνόλου. 

«Για αυτή την αναπλήρωση λοιπόν στρεφό-
μαστε σε αγορές πάνω στις οποίες δουλεύουμε 
επί χρόνια και τώρα μας ανταμείβουν με αυξη-
μένη συνδεσιμότητα», είπε ο κ. Περδίος. 

Ενδεικτικά οι αγορές αυτές περιλαμβάνουν τις 
σκανδιναβικές χώρες, την Ελβετία, την Αυστρία, 
την Ιταλία, το Βέλγιο, την Ουγγαρία, αλλά και το 
Ισραήλ που λόγω πανδημίας στην ουσία απείχε 
από την τουριστική αγορά την προηγούμενη διε-
τία. Ίσως, όμως, σε καμία άλλη αγορά δεν έχει 
υπάρξει συγκριτικά τόσο σημαντική αναβάθμιση 
όσο στη Γαλλία, από όπου ενώ πριν από δύο 
χρόνια δεν υπήρχε απευθείας συνδεσιμότητα, 
πλέον υπάρχουν 20 εβδομαδιαίες πτήσεις από 
τρία αεροδρόμια που εξυπηρετούν το Παρίσι 
αλλά και από πόλεις όπως η Μασσαλία και η 
Τουλούζη, μεταξύ άλλων.

ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ BREXIT

Πρόταση κατεπείγουσας έγκρισης 
διάθεσης φαρμάκων από ΗΒ στην Κύπρο

Με τη διαδικασία του κατεπείγοντος παρου-
σιάστηκε σήμερα ενώπιον της Ολομέλειας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η πρόταση για πα-
ράταση της κατ’ εξαίρεση διάθεσης φαρμακευτι-
κών σκευασμάτων από το Ηνωμένο Βασίλειο 
σε χώρες της ΕΕ, που εξαρτώνται σε σημαντικό 
βαθμό από την αγορά αυτή, μεταξύ των οποίων 
και η Κύπρος. 

Συγκεκριμένα, όπως εξήγησε ο Κύπριος Ευ-
ρωβουλευτής Δημήτρης Παπαδάκης, μετά τη 

λήξη της μεταβατικής περιόδου από το Brexit 
και αφού το Ηνωμένο Βασίλειο δεν προχώρησε 
στην προσαρμογή των πρωτοκόλλων που αφο-
ρούν στην αγορά φαρμάκων στην ΕΕ, η Κομι-
σιόν παρουσίασε με την μορφή του κατεπείγο-
ντος την πρόταση για παράταση τριών ετών 
στην κατ’ εξαίρεση διάθεση ιατρικών σκευασμά-
των στην Κύπρο, τη Μάλτα, την Ιρλανδία και τη 
Βόρεια Ιρλανδία. 

Η πρόταση αφορά σε δύο κατηγορίες ιατρικών 
σκευασμάτων: σκευάσματα για χρήση από αν-
θρώπους με προέλευση από το Ηνωμένο Βα-
σίλειο και υπό δοκιμή σκευάσματα που είναι δια-
θέσιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Η Ολομέλεια κατά τη σημερινή ψηφοφορία 
ενέκρινε την προώθηση του προώθηση του θέ-
ματος με την μορφή του κατεπείγοντος στην τε-
λική ψηφοφορία της Πέμπτης, τελευταίας ημέρας 
των εργασιών της, αν και τονίστηκε ότι για τόσο 
σημαντικά θέματα, που αφορούν την εσωτερική 
αγορά της ΕΕ, θα πρέπει η Κομισιόν να δίνει 
περισσότερο χρόνο στο ΕΚ, για διαβούλευση 
και εξέταση των προεκτάσεών του.

ΓΑΛΛΙΑ - ΕΚΛΟΓΕΣ

Οριακό προβάδισμα Μακρόν 
έναντι της ακροδεξιάς Λεπέν

Στα όρια του στατιστικού λάθους βρίσκεται 
πλέον η διαφορά στις δημοσκοπήσεις μεταξύ 
του Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και της επικε-
φαλής της γαλλικής Ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν, 
λίγα 24ωρα προτού οι Γάλλοι προσέλθουν στις 
κάλπες για τον πρώτο γύρο των προεδρικών 
εκλογών τους. 

Το κλίμα εφησυχασμού των τελευταίων εβδο-
μάδων έχει πια ανατραπεί, με όλο και περισσό-
τερους αναλυτές να κρούουν τον κώδωνα του 
κινδύνου γι' αυτό που κάποτε θεωρείτο αδια-
νόητο. “Είναι μεσάνυχτα παρά ένα λεπτό” προ-
ειδοποίησε την Κυριακή, σε άρθρο του, ο πρώην 
πρωθυπουργός Εμανουέλ Βαλς. “Η Μαρίν Λε-
πέν θα μπορούσε να εκλεγεί Πρόεδρος”. 

Και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις επιβεβαι-
ώνουν ότι η πιθανότητα είναι πράγματι μεγάλη. 
Λίγες εβδομάδες πριν, οι έρευνες πρόεβλεπαν 
έναν άνετο εκλογικό περίπατο για τον σημερινό 
Πρόεδρο της Γαλλίας. 

Η τελευταία όμως δημοσκόπηση, που πρα-
γματοποιήθηκε από το κέντρο Harris Interactive 
μια εβδομάδα πριν την αναμέτρηση της Κυρια-
κής, δείχνει ότι η διαφορά μεταξύ των δύο υπο-
ψηφίων είναι πλέον οριακή: 51,5% για τον Μα-
κρόν έναντι 48,5% για την Λεπέν στον δεύτερο 
γύρο της 24ης Απριλίου, όπου θεωρείται βέβαιο 
ότι οι δυό τους θα βρεθούν αντιμέτωποι. 

Όλα δείχνουν ότι ακόμη και αν η Λεπέν χάσει, 
η γαλλική Ακροδεξιά θα έχει καταγράψει την κα-
λύτερη επίδοση της από το 1972 που ο πατέρας 

της, Ζαν Μαρί Λεπέν, ίδρυσε το Εθνικό Μέτωπο 
– τo οποίο η Λεπέν μετονόμασε αργότερα 
Εθνικό Συναγερμό. “Ο κίνδυνος μιας νίκης της 
Λεπέν είναι σημαντικά υψηλότερος απ΄ ό,τι το 
2017... Δεν καταλαβαίνω γιατί ο κόσμος δεν είναι 
τόσο φοβισμένος” τονίζει η Αν-Λορ Ντελάτ, κα-
θηγήτρια Οικονομικών, η οποία υποστηρίζει τον 
αριστερό υποψήφιο Ζαν Λικ Μελανσόν, ο οποίος 
καταλαμβάνει την 3η θέση στις δημοσκοπήσεις. 

Ακολουθεί ο έτερος υποψήφιος της γαλλικής 
Ακροδεξιάς, που μέσα στο ξενοφοβικό παρα-
λήρημά του κάνει τη Λεπέν να μοιάζει σχετικά 
μετριοπαθής, και με μονοψήφια ποσοστά η υπο-
ψήφια της παραδοσιακής Δεξιάς Βαλερί Πεκρέζ, 
ο οικολόγος Γιανίκ Ζαντό, ο υποψήφιος του Κ.Κ. 
Φαμπιέν Ρουσέλ και η δήμαρχος του Παρισιού 
Αν Ινταλγκό. Σύμφωνα με μια δημοσκόπηση 
των εταιρειών OpinionWay και Kea Partners που 
διεξήχθη για λογαριασμό των Les Echos και 
Radio Classique, ο Μακρόν και η Λεπέν πηγαί-
νουν στον δεύτερο γύρο. 

Η Λεπέν δεν έχει εγκαταλείψει τις γνωστές πο-
λιτικές θέσεις της. Υπόσχεται να καταργήσει 
προνοιακά επιδόματα για τους μετανάστες, να 
απαγορεύσει τις επανενώσεις οικογενειών, να 
δώσει προτεραιότητα στους Γάλλους στην 
αγορά εργασίας και στον θεσμό των εργατικών 
κατοικιών, να απαγορεύσει τη χρήση χιτζάμπ 
σε δημόσιους χώρους και να απελάσει τους 
άνεργους ξένους από τη Γαλλία.

Σε εφαρμογή το σχέδιο αναπλήρωσης 
της απώλειας τουριστών από Ρωσία



Συμπληρώνεται ένας χρόνος από την ιστορική επιτυχία της 
πατρίδας μας - να αναγνωριστεί το χαλούμι ως προϊόν 
Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.).  

Η βαρυσήμαντη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πάρθηκε 
στις 12 Απριλίου 2021 για την καταχώριση, από την 1ην Οκτωβρίου 
2021, του χαλουμιού (halloumi / hellim) ως προϊόν Π.Ο.Π.  Εδώ 
και δεκαετίες έχουμε επίσημα την Κύπρο εθνικό ζώο (Αγρινό), 
εθνικό δέντρο (Λατζιά), εθνικό λουλούδι (Κυκλάμινο) κ.ά.  Είναι 
καιρός το χαλούμι να ανακηρυχθεί επίσημα ως εθνικό προϊόν, και 
μια από τις πιο πάνω ημερομηνίες (ή και οι δύο) να βαφτιστεί 
«Hμέρα του Xαλουμιού» και να εορτάζεται με την αρμόζουσα επι-
σημότητα.  

 
Ενημερωτικά, σύμφωνα με μια παράδοση, το χαλούμι παρα-

σκευάστηκε για πρώτη φορά κατά τη βυζαντινή περίοδο της Κύ-
πρου, περίπου μεταξύ 395 - 1191 μ.Χ. Το πρώτον υπάρχον έγ-
γραφο που καταγράφει την ύπαρξη χαλουμιού κάπου στον κόσμο 
χρονολογείται από την Ενετική εποχή της Κύπρου, περίπου πριν 
από σχεδόν πεντακόσια χρόνια. Συγκεκριμένα, το 1554 έχουμε τις 
ενδιαφέρουσες πληροφορίες του Ενετού αξιωματούχου, νομικού 
και ιστορικού Florio Bustron (circa 1500-1570) στο έργο του στην 
Ιταλική γλώσσα «Historia overo commentarii de Cipro» ότι το χα-
λούμι παράγεται στην Κύπρο καθ’ όλη τη διάρκεια του Μαρτίου 
και ο τραχανάς παράγεται κατά τη διάρκεια του Ιουλίου (“Li calumi 
per tutto Mazzo. El tracana per tutto Luio”).   

 
Από τα πρώτα χρόνια του 21ου αιώνα, το χαλούμι σταδιακά άρ-

χισε να γίνεται πολύ δημοφιλές διεθνώς, ιδιαίτερα στην Βρετανία 

και στην Ελλάδα (κυρίως λόγω 
της παρουσίας μεγάλων παροι-
κιών) αλλά και σε πολλές άλλες 
χώρες. Κατά συνέπεια, η παρα-
γωγή και η εξαγωγή του χαλου-
μιού έχει γίνει μια ταχέως ανα-
πτυσσόμενη βιομηχανία που 

παρέχει όλο και περισσότερες θέσεις εργασίας σε Κύπριους και 
γενικά αυξανόμενο εισόδημα στην Κύπρο. 

 
Σήμερα το χαλούμι είναι ένα από τα σημαντικότερα εξαγωγικά 

μας προϊόντα και το πρώτο στις εξαγωγές εδώδιμων προϊόντων. 
Σύμφωνα με τον Υπουργό Γεωργίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
κ. Κώστα Καδή, η αξία των εξαγωγών χαλουμιού ξεπερνά τα €220 
εκατ. ετησίως. Πέραν τον πωλήσεων, το χαλούμι έχει αποκτήσει 
και την δική του πολιτισμική αξία αφού είναι πλέον μέρος της μα-
κραίωνης παράδοσης και δικαίως χαρακτηρίζεται ως ο λευκός χρυ-
σός της Κύπρου!   

 
Με την κατοχύρωση, από την 1ην Οκτωβρίου 2021, του χαλου-

μιού ως προϊόν ΠΟΠ, την ονομασία χαλούμι (halloumi / hellim) 
μπορούν να την φέρουν μόνο τα προϊόντα που παράγονται στην 
Κύπρο, και στις ελεύθερες και στις κατεχόμενες περιοχές, νοουμέ-
νου ότι πληρούνται οι Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Μετά από αι-
ώνες Κυπριακής παράδοσης, το εμβληματικό ημίσκληρο λευκό 
τυρί της Κύπρου με την μακρά του ιστορία τώρα προστατεύεται 
από κάθε είδους απομιμήσεις και καταχρήσεις της επωνυμίας του 
σε ολόκληρη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Πρόκειται 
για μια σημαντική εξέλιξη που επαυξάνει την εμπορική αξία του 
εθνικού προϊόντος της Κύπρου, προς όφελος όλων των παραγω-
γών, και Ελληνοκύπριων και Τουρκοκύπριων. Επίσης, αυτή η ση-
μαντική εξέλιξη μπορεί να λειτουργήσει ως ένας αποτελεσματικός 
παράγοντας για την επαναπροσέγγιση Ελληνοκύπριων και Τουρ-
κοκύπριων και ίσως στην συνέχεια την πολυπόθητη επανένωση 
της Κύπρου.   

Όλα τα πιο πάνω αξιόλογα θέματα αξίζει να τα γνωρίζουν όλοι οι 
Κύπριοι για να νιώθουν δικαιολογημένα μια αυξημένη εθνική αυ-
τοεκτίμηση.  Ο καλύτερος και πιο αποτελεσματικός τρόπος για να 
επιτευχθεί αυτός ο ευγενής στόχος είναι να ενσωματωθούν όλες 
αυτές οι πολύ σημαντικές πληροφορίες στη διδακτική ύλη όλων 
των σχετικών μαθημάτων (εμπορικών, ιστορικών, φιλολογικών, 
πολιτιστικών, κ.ά.) τόσο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση όσον και 
στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  Επίσης  προτείνω να υποστη-
ριχτούν, από τις αρμόδιες αρχές, κρατικές και άλλες ερευνητικά 
προγράμματα για να φωτίσουν και να αναδείξουν κι’ άλλο όλες τις 
πτυχές αυτού του πολύ σπουδαίου για την Κύπρο ζητήματος!   

 
Λύσανδρος Λυσάνδρου * 

* Συγγραφέας της δίγλωσσης νουβέλας με τίτλο «GOLDIE 
and the Power of Love (In English & Cypriot Greek)» στην 

οποίαν ο κύριος πρωταγωνιστής είναι το χαλούμι!

▪ Ο σοσιαλισμός είναι κοινωνικο-
οικονομικό και πολιτικό σύ-
στημα, που έχει ως στήριγμά του 
τη συλλογική, την κοινωνική ιδιο-
κτησία στα μέσα παραγωγής, 

την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου 
από άνθρωπο και την αδελφική συνεργασία και 
αλληλοβοήθεια των εργαζομένων. 
▪ Εμφανίζεται ιστορικά, νομοτελειακά,ύστερα από 
την κατάργηση του καπιταλισμού, ο οποίος δια-
δέχθηκε τη φεουδαρχία, μετά που είχε "επιβάλει" 
την εθνική αγορά στη θέση των φεούδων και το 
εθνικό κράτος στη θέση των σκόρπιων κρατι-
δίων. 
▪ Η Σοβιετική Ένωση ήταν η πρώτη χώρα όπου 
εγκαθιδρύθηκε το σοσιαλιστικό σύστημα, που 
ήταν ο στόχος της  Σοσιαλιστικής Επανάστασης, 
που έλαβε χώρα στη Ρωσία τον Οκτώβριο του 
1917. Κάτω από την καθοδήγηση του Κομμου-
νιστικού Κόμματος, με επικεφαλής τον Λένιν,  
οι εργάτες, με την υποστήριξη,τη συμμετοχή των 
φτωχών και των μικρομεσαίων αγροτών, των αυ-
τοεργαζομένων, των προοδευτικών διανοούμε-
νων και των στρατιωτών, ανέτρεψαν την αστική 
τάξη και τσάκισαν την κρατική εξουσία της. 
▪ Τα Σοβιέτ,τα Συμβούλια των αντιπροσώπων 
των εργαζομένων, η κρατική μορφή της δημο-
κρατίας των παραγωγών των προϊόντων, όλων 
των αγαθών, αποτελούσε την πολιτική βάση του 
πρώτου σοσιαλιστικού συστήματος, η δε κοινή 
ιδιοκτησία των εργαλείων και των μέσων παρα-
γωγής την οικονομική του βάση. 
▪ Η σοσιαλιστική ιδιοκτησία στη Σοβιετική Ένωση 
παρουσιάστηκε με δύο μορφές,την κρατική 
μορφή ιδιοκτησίας,που ανήκε στο σύνολο του 
εργαζομένου λαού (εργοστάσια, ορυχεία, μετα-
φορές, έδαφος και υπέδαφος, ύδατα, δάση, σοβ-
χόζ - κρατικά αγροκτήματα - μηχανοτρακτερικοί 
σταθμοί κλπ.) και τη συνεργατική, κολεκτιβιστική 
ιδιοκτησία των κολχόζ - μη κρατικά αγροκτήματα 
- που ανήκαν συλλογικά, σε ομάδες συνεταιρι-
σμένων αγροτών.  
▪ Για πολλές δεκαετίες, οι παραγωγικές σχέσεις 
στη Σοβιετική Ένωση, μα και στις άλλες σοσια-
λιστικές δημοκρατίες, περιλαμβανομένης της Λαϊ-
κής Δημοκρατίας της Κίνας, οι οποίες δημιουρ-
γήθηκαν μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο,  
οι σχέσεις δηλαδή μεταξύ των ανθρώπων στο 
διάστημα της διαδικασίας της παραγωγής αγα-
θών (ο χαρακτήρας αυτών των παραγωγικών 
σχέσεων, βασικά διέπεται από τη σχέση των πα-
ραγωγών προς τα μέσα παραγωγής, τα αντικεί-
μενα εργασίας, δηλαδή τα υλικά πράγματα που 
μεταβάλλονται από την ανθρώπινη εργασία, και 
τα μέσα εργασίας, δηλαδή τα εργαλεία παραγω-
γής.) βρίσκονταν σε συμφωνία, σε αρμονία με 
τον χαρακτήρα των παραγωγικών δυνάμεων, 
που συναποτελούνται από το επίπεδο,το τεχνικό 
επίπεδο των εργαλείων παραγωγής και την  
τεχνική και επιστημονική κατάρτιση,τη συνήθεια 
και την πείρα των ανθρώπων που χειρίζονται τα 
εργαλεία παραγωγής.  
▪ Σε αντίθεση με το τι συμβαίνει στον καπιταλι-
σμό, ο κοινωνικός χαρακτήρας της παραγωγής 

στις σοσιαλιστικές δημοκρατίες ανταποκρίνεται 
προς την κοινωνική ιδιοκτησία των μέσων  
παραγωγής.  
▪ Σκοπός της σοσιαλιστικής παραγωγής δεν είναι 
το κέρδος - η υπεραξία που παράγεται από τον 
εργάτη,την οποία ιδιοποιείται, σφετερίζεται ο κα-
πιταλιστής, ο κεφαλαιοκράτης,που είναι ο ιδιο-
κτήτης των μέσων παραγωγής - αλλά ο άνθρω-
πος, η ικανοποίηση των πολλαπλών υλικών και 
εκπολιτιστικών αναγκών του. 
▪ Στις καπιταλιστικές χώρες η κοινωνική παρα-
γωγή,που πραγματοποιείται μέσω ανταγωνι-
σμών και αναρχίας,αποσκοπεί στην εξασφάλιση 
του μέγιστου ατομικού κέρδους για τον καπιτα-
λιστή σε βάρος των εργαζομένων, των παραγω-
γών, ενώ στις σοσιαλιστικές δημοκρατίες η  
κοινωνική παραγωγή αποσκοπούσε στην ικανο-
ποίηση των αναγκών όλων των ανθρώπων.  
▪ Η κοινωνική παραγωγή στις σοσιαλιστικές  
δημοκρατίες βασιζόταν στο νόμο της αρμονικής 
και ολόπλευρης ανάπτυξης της εθνικής οικονο-
μίας, που έδινε τη δυνατότητα στο κράτος και 
τους άλλους οικονομικούς οργανισμούς να προ-
γραμματίζουν σωστά τους στόχους της κοινωνι-
κής παραγωγής.  
▪ Σαν κόρη οφθαλμού, θα διαφυλάσσει, η προ-
οδευτική ανθρωπότητα τη θετική κληρονομιά του 
σοσιαλισμού για να φωτίζεται άπλετα ο δρόμος 
της αυριανής Μεγάλης Αναγέννησης που θα βγά-
λει τα κράτη,τα έθνη και τους λαούς, τον ίδιο τον 
πλανήτη, το περιβάλλον και τα οικοσυστήματά 
του, από τον Κοινωνικό Μεσαίωνα του καπιταλι-
σμού, που στο σημερινό ιμπεριαλιστικό, παρα-
σιτικό του στάδιο, όχι μόνο εμποδίζει την ανά-
πτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, αλλά και 
καταστρέφει παραγωγικές δυνάμεις με τις επα-
ναλαμβανόμενες οικονομικές κρίσεις και τους 
ατελείωτους πολέμους.  
▪ Ας μην υπάρχει ίχνος σύγχυσης ή αμφιβολίας 
για το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουν οι 
σύγχρονοι πληβείοι που στενάζουν κάτω από τη 
μπότα του καπιταλισμού - ιμπεριαλισμού και ας 
μην υπάρχουν αυταπάτες και ψεύτικα όνειρα για 
το ρόλο που παίζουν και οι λεγόμενοι σοσιαλι-
στές. Επί της ουσίας, οι κυβερνήσεις τους  
δεν διαφέρουν από τις κυβερνήσεις των συντη-
ρητικών ή των φιλελευθέρων. 
▪ Οι λεγόμενες σοσιαλιστικές κυβερνήσεις  
διαχειρίζονται την παγκόσμια οικονομική κρίση, 
την πανδημία και τους πολέμους ενός άδικου και 
απάνθρωπου κοινωνικο-οικονομικού συστήμα-
τος, ως άξιοι υπηρέτες του μέγιστου κέρδους του 
μεγάλου κεφαλαίου. 
▪ Η μόνη ορθή και ρεαλιστική επιλογή για τους 
λαούς είναι ο σοσιαλισμός.  
Ο καπιταλισμός - ιμπεριαλισμός που βασανίζει 
τους νόμιμους κατοίκους του πλανήτη και κατα-
στρέφει το περιβάλλον και τα οικοσυστήματα δεν 
μπορεί να είναι το μέλλον της ανθρωπότητας και 
ας μην κάνουν όνειρα "θερινής νυκτός" οι κάθε 
λογής ιμπεριαλιστές, παλιοί και νέοι, δυτικοί και 
ανατολικοί, ότι ξόφλησαν με τον σοσιαλισμό. 
Ζωντανός και επίκαιρος όσο ποτέ άλλοτε  
είναι σήμερα ο σοσιαλισμός.
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Του Βασίλη 
Κωστή

Σοσιαλισμός  

Α' Μέρος  
Οι άνθρωποι έρχονται και  

φεύγουν.  
Αυτοί που μένουν πίσω συνεχί-

ζουν να ονειρεύονται, και συνεχίζουν να βάζουν 
στόχους, και έρχεται η μέρα που κάποιοι και πάλι 
φεύγουν, και αυτοί που πάλι μένουν πίσω συνε-
χίζουν και πάλι να ονειρεύονται…….και η ιστορία 
επαναλαμβάνεται!  
Ο Ηλίας πριν λίγα χρόνια άφησε πίσω οικογέ-

νεια, φίλους, και ήρθε στο Λονδίνο για μια καλύ-
τερη ζωή. Τον συνάντησα εκεί στο Κοινοτικό  
Κέντρο όταν ανέλαβε με τη σύζυγο του  το καφε-
νείο του Κέντρου. Πάντα και οι δυο τους πρό-
σχαροι, πάντα να σε εξυπηρετήσουν. Σε μια από 
τις συνομιλίες μας ο Ηλίας με ρώτησε για το χωριό 
μου.  
Από που είσαι; Μου είπε. Είμαι πρόσφυγας από 

το καταχωμένο Συγχαρί. Έκανα στρατιώτης στο 
Συγχαρί. Ωραίο χωριό. Και συνεχίζει  
ο Ηλίας……Έκανα καλούς φίλους.  
Πρέπει να γνωρίζεις τον Ανδρέα Π. 

Βασίλη. Είναι από το  χωριό σου.  
Ναι είναι αδελφός μου. Του είπα. 

Αδελφός σου; Ξέρεις είμαστε 
πολύ καλοί φίλοι. Όταν υπηρετού-
σαμε στον στρατό, ήρθε μια μέρα 
ο Ανδρέας πολύ λυπημένος και 
μας είπε ότι η μητέρα του, η μάνα 
σας δηλαδή, είχε πρόβλημα 
υγείας, και χρειαζόταν μετάγγιση  
αίματος.  

«Πρέπει να βρω ανθρώπους να δώ-
σουν αίμα. Να την σώσουμε.» Πήγαμε 
όλοι οι φίλοι και δώσαμε αίμα. 

- Δεν τα κατάφερα να πω πολλά μετά από αυτή 
την αναφορά του Ηλία. Ένιωσα ένα κόμπο στο 
λαιμό. «Ναι. Καλό παιδί ο Ανδρέας, και ακόμα 
και τώρα μετά από τόσα χρόνια, είμαστε καλοί 
φίλοι και πριν φύγω κάναμε καλή παρέα.» Είπε 
ο Ηλίας.  

- Κάθε φορά που έβλεπα τον Ηλία, θυμόμουνα 
τη μάνα μου, τον αδελφό μου, και έλεγα μέσα 
μου… υπάρχουν καλοί άνθρωποι σε τούτο τον 
κόσμο. Δεν θέλει πολλά να κάνει κανείς για να 
νιώσει ότι έκανε κάτι καλό σε αυτό τον κόσμο. 
Αν υπάρχει και η μετέπειτα ζωή, τότε αν κάνουμε 

κάτι καλό τώρα, θα έχουμε λόγο να ελπίζουμε για 
μια θέση στον παράδεισο. Είναι τόσα πολλά τα 
κακά που συμβαίνουν σε τούτο τον πλανήτη, που 
αναρωτιέμαι αν η κακία των ανθρώπων λιγό-
στευε, θα είχαμε και λιγότερο πόνο. Γιατί ο πόνος 
είναι πολύς! Τα θηρία είναι πολλά και βγάζουν 

τον θυμό τους με διάφορους και ποικίλους τρό-
πους. 
Είτε είναι μεγάλος, ή είτε είναι μικρός θυμός. 
Ο Πούτιν π.χ. είναι το μεγαλύτερο θηρίο που 

γνώρισε η ανθρωπότητα. Και ο θυμός του είναι 
μεγάλος.  
Για να ικανοποιήσει τον δικό του εγωισμό εισέ-

βαλε στην Ουκρανία και χαλάει πόλης και χωριά, 
σκοτώνει αμάχους, και διώχνει τον κόσμο από τα 
σπίτια και τις περιουσίες τους.  
Πιο είναι το φταίξιμο αυτών των αθώων ανθρώ-

πων ιδιαίτερα των αθώων παιδιών;  Κάποιοι πρέ-
πει να λάβουν τις ευθύνες τους. Το έχουν κάνει 
στο παρελθόν, ας το κάνουν και τώρα. 
Η κακία είναι πολλών και διαφόρων ειδών. 
Ποιος μπορεί να το καταλάβει  ότι μια μάνα θα 

μπορούσε να σκοτώσει τα παιδιά της! 
Και όμως τις τελευταίες μέρες βλέπουμε στις 
οθόνες μας το έγκλημα της Ελληνίδας μάνας 

που κατηγορείτε για τη δολοφονία των παι-
διών της. Ποια θέση θα περιμένει να πά-
ρει λοιπόν αυτή η μάνα στον άλλο κό-
σμο που θα πάει! 
Και τι ζωή θα κάνει από τώρα και 
μέχρι να εγκαταλείψει τα επίγεια! Αν 
λοιπόν ο παντοδύναμος ξεπληρώνει 
αυτούς που κάνουν καλές πράξεις, 
είμαι σίγουρος ότι ο Ηλίας έστω με 
αυτή του τη μικρή καλοσυνάτη πράξη 
αιμοδοσίας, θα έχει οπωσδήποτε μια 

θέση στον παράδεισο… ή μια ήρεμη 
μετά θανάτου ζωή…. αν επαναλαμβάνω 

… υπάρχει μετά θανάτου ζωή! Γιατί ο καλο-
συνάτος Ηλίας, έφυγε έτσι ξαφνικά, την περα-
σμένη Κυριακή και δεν προλάβαμε να του πούμε 
ούτε ένα αντίο. Αγαπητέ Ηλία εγώ θα σε θυμάμαι 
για την αθωότητα σου, και για την επιμονή σου 
να παλέψεις για κάτι καλύτερο. 

 
Αιώνια σου η μνήμη φίλε μου! 
  
Είναι ένας κόσμος ψεύτικος τούτος ο κόσμος 

που ζούμε! Είναι τα πάντα μάταια!Κανείς δεν 
παίρνει τίποτα μαζί του. Όλοι ερχόμαστε και φεύ-
γουμε με τον ίδιο τρόπο, και με αδειανά τα 
χέρια!Ας κάνουμε λοιπόν κάτι που να μας ανοίξει 
τον δρόμο προς την αιωνιότητα!  Μια καλοσύνη 
μικρή ή μεγάλη. Ας κρατήσουμε τον θυμό και την 
κακία μέσα μας. Ας κάνουμε μια μικρή ή μια με-
γάλη πράξη.  
Αυτό θα βοηθήσει τον ψυχολογικό μας κόσμο, 

και θα ηρεμίσει τη ψυχή μας.

Του Βασίλη 
Παναγή

Οι άνθρωποι έρχονται  
και φεύγουν!

Ημέρα Χαλουμιού 



Τρεις λέξεις κλειδιά για τα παιδιά 
μας για να αποκτήσουν από  
νωρίς αυτοπεποίθηση. Τρεις πυ-
λώνες που θα τα βοηθήσουν να 

σταθούν στα πόδια τους και τώρα και στη μετέ-
πειτα ζωή τους. Τι χρειάζεται ένα παιδί για να νοι-
ώσει καλά; Αυτοπεποίθηση! 
Τι σημαίνει η αυτοπεποίθηση; «Έχω πεποίθηση 
στον εαυτό μου. Πιστεύω σε εμένα! Για να  
πιστέψω  σε εμένα θα πρέπει να πιστέψει και να 
με εμπιστεύεται πρώτα  ο γονιός μου ο μπαμπά 
και η μαμά μου, οι πιο σημαντικοί άνθρωποι στη 
ζωή μου. Να με  πιστεύουν, να  με αποδέχονται 
και να με αγαπάνε! Δεν το συζητάω το ‘να με 
αγαπάμε’! Άρα ένας τρόπος  για να δείξουνε τα 
αισθήματά τους θα πρέπει να με επιβραβεύουν».  
Ακούμε συνέχεια να λένε οι γονείς  στα παιδιά 
τους: «Μπράβο, μπράβο, μπράβο» και πολύ 
καλά κάνουν,  γιατί αυτή η δίψηφη λεξούλα  έχει 
μια αξία πολύ μεγάλη. Να  επιβραβεύουμε τα παι-
δάκια μας  και να τους λέμε «μπράβο» συχνά 
γιατί είναι πολύ σημαντικό και χρειάζονται να το 
ακούνε. Ας βάλουμε τους εαυτούς μας στην θέση 
τους  και τότε και θα δούμε την αναγκαιότητα για 
την οποία μιλάμε. Σίγουρα θα θυμόμαστε πόσο 
πολύ μας άρεσε όταν ήμασταν κι εμείς στην ηλικία 
τους όταν μας το έλεγα. Ακόμα και τώρα, τι λέω! 
Για σκεφτείτε αυτό για μια στιγμή, δεν μας αρέσει 
όταν κάποιος μας πει «μπράβο»; Το χαιρόμαστε, 
το δεχόμαστε και καμαρώνουμε. Και σίγουρα 
αυτό δεν είναι λάθος το ότι δηλαδή μας λέει ο άλ-
λος μια καλή κουβέντα.  Πόσο ωραία θα νοιώσει 
ένα παιδί όταν του πούμε αυτό το μπράβοοοοοο! 
Ιδιαίτερα αν έχει καταφέρει κάτι ή ακόμα και όχι. 
Δεν θα λέμε μπράβο με «το έτσι» και  με  ευκολία, 
ιδιαίτερα αν έχουν κάνει και κάποια βλακεία,  αλλά 
δεν πρέπει να λέμε «μπράβο» μόνο όταν θα 
έχουν ένα άριστο αποτέλεσμα σε κάτι. Παίζει το 
παιδί μας για παράδειγμα  σε μια ομάδα. Χάνει 
όμως η ομάδα του. Δεν θα έπρεπε όμως να 
πούμε ένα «συγχαρητήρια» για να δείξουμε ότι  
αναγνωρίσουμε ότι συμμετείχε στο όλο παιχνίδι; 
Δεν θα έπρεπε να πούμε ένα «μπράβο» για την 
προσπάθεια του,  για το ότι ήτανε εκεί σε όλο το 
παιχνίδι; Για σκεφτείτε το αυτό. Θα πρέπει μόνο 
να λέμε μπράβο όταν η ομάδα του είναι πάντα 
 η καλύτερη και βάζει τα πιο πολλά τέρματα και 
σαρώνει όλα τα κύπελα; Αμ δεν είναι έτσι…  
Και κάτι ακόμα. Θα πρέπει να απαγορεύεται 
στους  γονείς  να κάνουν συγκρίσεις. Πολύ συχνό 
φαινόμενο μεταξύ των αδελφιών αλλά και με  
φίλους και συμμαθητές. Κλασικό παράδειγμα είναι 
όταν  κάποιες φορές ακούμε γονείς αντί να χαί-
ρονται για την επίδοση των παιδιών τους,  όποια 
και να είναι αυτή, μαραζώνουν και το έχουν σαν 
παράπονο, ότι δεν κατάφερε το παιδί τους  να εί-
ναι πιο καλό στην επίδοσή του από το παιδί της 
φίλης τους ή του γείτονα ας πούμε. Το κάθε παιδί 
είναι μοναδικό. Θα πρέπει λοιπόν να το σεβα-
στούμε αυτό και να δεχτούμε ότι όλοι  μας έχουμε 
και τις αδυναμίες μας, άρα και το παιδί  μας. Θα 
πρέπει να αγαπάμε το παιδί  μας γι΄ αυτό που  
είναι. Δεν πρέπει να έχουμε την απαίτηση να είναι 
κάτι άλλο από αυτό που είναι, ακόμα και σε  
θέματα προδιαγραφών του σώματός τους αλλά 
και του χαρακτήρα του. Κάποιοι γονείς που δεν  
έχουν οι ίδιοι αυτοπεποίθηση έχουν απαίτηση το 
παιδί τους να έχει. Άρα καλά θα είναι να φροντί-
σουμε κι εμείς για την δικιά μας αυτοπεποίθηση 
πρώτα και  να βρούμε τον τρόπο να την τονώ-
σουμε πρώτοι για να το δει αυτό το παιδί μας.  
Η σύγκριση λοιπόν από μέρος των γονέων είναι 
λάθος και αν υπάρχει, κλείνει τον δίαυλο επικοι-
νωνίας παιδιού  με τους γονείς του.  
Ο τρόπος που μιλάνε οι γονείς στα παιδιά τους 
είναι κάτι που θα πρέπει να το προσέξουν πολύ. 
Αρέσει σε εμάς να μάς μιλάνε άσχημα ακόμα  
κι όταν δεν έχουμε δίκαιο; Ο κακός τρόπος μας 
θίγει. Και αντί να δούμε αν έχουμε κάνει λάθος 
στεκόμαστε στον κακό τρόπο που μας μίλησε  
ο άλλος. Και τα παιδιά δεν λέω, μπορεί να έχουν 
κάνει λάθος και   βλακείες κάποιες φορές αλλά το 
πως θα τους μιλήσουμε έχει μεγάλη σημασία. 
Πρέπει να υπάρχει το μήνυμα της αποδοχής 
πίσω από τις  κουβέντες μας. Πρέπει γενικά να 

μιλάμε ευγενικά σε όλο τον κόσμο, στους φίλους 
μας στους συντρόφους μας. Πόσο δε μάλλον στα 
μικρά παιδιά μας. 
 Οι σκληρές κουβέντες μάς στιγματίζουν. Ειδικά 
τα παιδιά νοιώθουν ότι αυτές οι κουβέντες τα στι-
γματίζουν μια ζωή. Πολλοί άνθρωποι κουβαλάνε 
στην ζωή τους μία κουβέντα σκληρή και άδικη 
που έχουν ακούσει από την μαμά ή τον μπαμπά 
τους όταν ήταν μικροί και δεν μπορούν να περά-
σουν αυτό το στιγμιότυπο. Και την στενοχώρια 
και την πίκρα την κουβαλούν μια ζωή.  
Το να αφήνουμε λοιπόν τα παιδιά να ζήσουνε την 
παιδική τους ηλικία σαν παιδιά, να ζήσουνε μέσα 
στον αυθορμητισμό και την αθωότητα είναι πολύ 
βασικό.  Δεν χρειάζεται να τους εξασκούμε πίεση 
για παράδειγμα γι΄αυτές τις εξετάσεις των Α Λέβελ 
και τα Πανεπιστήμια.  Και να μην πω για την κλει-
σούρα που πέρασαν και περνάνε εδώ και δύο 
χρόνια. Βέβαια θα γίνουνε λαμπροί επιστήμονες 
αλλά τους φορτώνουμε πρόγραμμα ενηλίκων που  
δεν το διάλεξαν αυτά. Θα γίνουνε διανοούμενοι, 
θα έχουνε πολλές γνώσεις αλλά τι να τις κάνω; 
Ας φροντίσουμε λοιπόν στο βαθμό που μπο-
ρούμε να στρώσουμε όσο γίνεται όμορφα τον 
δρόμο ώστε τα  παιδάκια μας  να πάρουν την 
μπάλα τους, τα ποδήλατά τους, να πάρουν τους 
φίλους τους να βγουν. Φυσικά εδώ μπαίνει και 
το θέμα της  εμπιστοσύνης γιατί για να βγουν 
πρέπει  να τα εμπιστευτούμε. Τα παιδιά είναι 
έτοιμα να βγουν. Αυτό είναι το σίγουρο. Τους λέμε 
όχι την  μια και την άλλη  και αυτά βλέπουν στα 
μάτια μας την ανησυχία. Και επειδή είναι καλά 
παιδιά όταν δουν την ανησυχία στα μάτια των 
γονιών τους ανησυχούν και οι ίδιοι για τον εαυτό 
τους αφού ξέρουν ότι ο μπαμπάς κάτι ξέρει  
περισσότερο. «Μάλλον κινδυνεύω» θα σκέφτο-
νται. Άρα εμείς τους μάθαμε να ανησυχούν  και 
αυτά. Ας αφήσουμε τα παιδιά μας να γυρίσουν 
στα πάρκα που έχει τόσο καιρό να γυρίσουν και 
να παίξουν και να φωνάξουν.  
Το Σάββατο μετά το ελληνικό σχολείο όλοι οι μα-
θητές για κάποιο λόγο  δεν ήθελαν να φύγουν 
και μαζεύτηκαν στην μπροστινή αυλή  και άρχισαν 
να παίζουν.  Έτρεχαν και γέλαγαν και οι γονείς  
τα κοίταγαν αμίλητοι. Ξεχάσαμε πως είναι να βλέ-
πουμε τα παιδιά μας να παίζουν λουσμένα μέσα 
στον όμορφο ανοιξιάτικο καιρό. Μια απλή  
ανθρώπινη σκηνή! Ας τα αφήσουμε λοιπόν να 
ξεθυμάνουν τρέχοντας, παίζοντας, γελώντας.  
Τι πιο όμορφο! 
Κάτι για τους ρόλους τώρα. Ο γονιός πρέπει να 
είναι γονιός και το παιδί - παιδί. Να θυμάστε με 
το παιδί μπορείτε να έχετε φιλικές σχέσεις αλλά 
δεν θα γίνετε φιλαράκια. Χρειάζεται το παιδί μια 
μητέρα και ένα πατέρα οριοθετημένους που θα 
τηρήσουνε το πλαίσιο του ρόλου τους. Αν αυτό 
ξεχειλώσει και γίνουν όλα ένα, στο παιδί μπορεί 
να του αρέσει, αλλά όταν έρθει η δυσκολία το 
παιδί από πού θα πιαστεί όταν νοιώσει ότι είναι 
ίσοι με τον γονιό του; Πώς θα κρατηθεί; Εμείς θα 
πρέπει να είμαστε εκεί για τα καλά αλλά και τα 
δύσκολα έτσι να μπορούμε να στηρίξουμε τα παι-
διά μας κι αν χρειαστεί να επιβάλουμε και να τους 
επιβληθούμε. «Σε εμπιστεύομαι να πας να παίξεις  
με τους φίλους σου αλλά δεν θα πω δεν με νοιάζει  
πού είσαι και τι κάνεις».  
Άρα αγάπη αποδοχή εμπιστοσύνη από τους  
γονείς στα παιδιά τους είναι απαραίτητα. Η αγάπη 
πάνω από όλα. Πολλοί γονείς φυσικά αγαπάνε 
τόσο πολύ που φοβούνται και να εμπιστεύονται 
τα παιδιά τους.  
Πρέπει να ξέρουμε ότι όλοι έχουν τις ατέλειες 
τους. Όμως μέσα στο πλαίσιο που είπαμε πρέπει 
να τα αποδεχτούμε γι΄αυτό που είναι βασικά. Για 
να βοηθήσουμε το παιδί μας πρέπει να το απο-
δεχτούμε όπως είναι. Έτσι το παιδί θα πει ότι οι 
γονείς του πρώτοι τον στηρίζουν για αυτό που  
είναι. Όλοι θα πρέπει να ξέρουμε ότι αν δεν τα 
αγαπάμε και δεν τα αποδεχόμαστε γι΄αυτό που 
είναι δεν θα πάνε πάρα κάτω. Να  αγαπάμε τα 
παιδιά μας και να τους δείξουμε εμπιστοσύνη και 
αποδοχή! Αυτό πρέπει κι αυτό θα κάνουμε!
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Της Έλισσας 
Ξενοφώντος  

Φιλολόγου

Δείξτε εμπιστοσύνη, αγάπη 
και αποδοχή!

Οι Συντηρη-
τικοί μισούν η 
και αποφεύ-
γουν την αλή-
θεια όπως ο 
διάβολος το λι-
βάνι. 

 
Έχουν κά-

πως ενοχληθεί 
από τα άρθρα μου γεμάτα αλή-
θειες και πραγματικότητες, πα-
νικοβλήθηκαν τόσο πολύ όπου 
έφτασαν στο σημείο να μην 
γνωρίζουν πώς να ανταποκρι-
θούν. (Το άρθρο στην Αγγλική 
σελίδα της Παροικιακης το 
έχουν μεταφράσει άλλοι  σε άλ-
λες γλώσσες για χρήση  άλλων 
εφημερίδων) 
Τους έχω προειδοποιήσει 

πολλές φορές ότι, απ’ την στι-
γμή που θα σταματήσουν οι Συ-
ντηρητικοί  να λένε ψέματα τότε 
θα σταματήσουμε να λέμε τις 
αλήθειες για αυτούς. Οι κάτοικοι 
του Enfield μας τα λένε ως προς 
το τι τους παραπληροφορούν οι 
Συντηρητικοί.  Μας τα λένε σε 
εμάς στο Εργατικό Κόμμα διότι 
μας έχουν περισσότερη εμπι-
στοσύνη από κάθε άλλο κόμμα, 
και μας εμπιστεύονται διότι λέμε 
την αλήθεια και μόνο την αλή-
θεια, και σε όποιον αρέσει ας 
αρέσει  σε όποιον δεν αρέσει ας 
μη αρέσει. Ζούμε στη αλήθεια 
και στην πραγματικότητα και όχι 
σε ένα συνεχές ψέμα όπως κά-
νουν σήμερα  οι Συντηρητικοί. 
Χιλιάδες στο Enfield και εκα-

τομμύρια στο Ηνωμένο Βασί-
λειο  θα υποφέρουν εξαιτίας των 
υψηλών φόρων που επιβάλει η 
Συντηρητική  Κυβέρνηση. Κυ-
ριολεκτικά θα πεινάει ο λαός 
αφού θα σκεφθεί πολύ καλά ο 
κάθε οικογενειάρχης  και κάθε 
άπορη  οικογένεια  αν θα θερ-
μάνει  το σπίτι του η αν θα  αγο-
ράσει ρουχισμό η αν θα  πρέπει 
να αγοράσει φαγώσιμα. Αυτή εί-
ναι η θλιβερή εικόνα που αντι-
μετωπίζουν εκατομμύρια οικο-
γένειες, ευάλωτοι και γηραιοί,  
την στιγμή που η  χώρα δεν 
γνώρισε ποτέ τέτοιες  πανύψη-
λες τιμές είτε στο ηλεκτρισμό 
είτε γκάζι, είτε βενζίνη, που θα  
φέρει ακόμη μεγαλύτερη φτώ-
χεια και λιτότητα και ο πληθω-
ρισμός  θα αυξηθεί που θα 
δούμε πανύψηλες τιμές σε όλα, 
και θα καταλήξει σε άνευ προ-
ηγουμένου οδυνηρές καταστά-
σεις.  
Μα δεν ντρέπεται η Συντηρη-

τική Κυβέρνηση που τα βλέπει 
όλα αυτά και ακόμη χωρίς 
ντροπή συμβάλλει στην όλη 
αυτή οδυνηρή κατάσταση. Θα 
μου πείτε αν ντρεπόταν αυτή η  
Κυβέρνηση η αν είχε ίχνος αι-
σθήματος  δεν θα ελάμβαναν 
μέρος τέτοιες θηριωδίες  εις βά-
ρος του λαού. Όχι μόνο  είναι 
μία  “αχάπαρη” Κυβέρνηση  
αλλά και ανεύθυνη έναντι του 
εργαζόμενου λαού. Αίσχος σε 
αυτή την Συντηρητική Κυβέρ-
νηση που έχει εντελώς ξεχάσει 
τον λαό του.  

Ντρέπομαι κυριολεκτικλά που 
ζω σε μία χώρα που ανέδειξε 
και ανέχεται  έναν αδέξιο και 
ακροδεξιό Πρωθυπουργό που 
ανελέητα κτυπά τον εργαζόμενο  
λαό, που περιμένει  και   ζητά 
βοήθεια  έστω  και να πιέσει τις 
εταιρίες γκαζιού ηλεκτρισμού 
βενζίνης να αφήσουν τις τιμές 
όσο ποιο χαμηλά μπορούν και 
όχι όσο ποιο ψηλά μπορούν.  
Ακόμη δε πως να  το χωνέ-

ψουμε ότι θα υπάρξει πιθανώς 
ακόμη μία αύξηση καυσίμων το 
Φθινόπωρο. Αυτά όλα συμβαί-
νουν κάτω από την διεφθαρ-
μένη γεμάτη σκάνδαλα Συντη-
ρητική Κυβέρνηση Boris 
Johnson, που όλο και κτυπά τον 
λαό  την στιγμήν που έπρεπε 
να δώσει βοήθεια μέσον των το-
πικών αρχών για την βελτίωση 
ποιότητας της ζωής.  
Στις 5 Μαΐου 2022 στέλνουμε 

ένα ισχυρό  μήνυμα  στο κον 
Boris Johnson και Rishi Sunak  
ότι δεν τους αντέχουμε πλέον. 
Η υποκρισία και των δυο αυτών 
εκατομμυριούχων  έφθασε σε 
μεγάλα ύψη. Η δε γυναίκα του 
Rishi θα κλείσει  το γραφείο 
εταιρίας  στη Μόσχα που αυτή 
έχει £400 εκατομμύρια μετοχές. 
Ναι, μάλιστα διαβάσετε σωστά. 
Για φαντασθείτε λοιπόν    
να έxει κανείς £400 εκατομμύ-

ριά σε μία εταιρία, πόσα άραγε 
θα έχει τόσον η γυναίκα του  και 
ο ίδιος  ο Rishi Sunak σε άλλες 
εταιρίες.  Αύτη είναι η σημερινή  
“αχάπαρη” κυβέρνηση  Johnson  
που βρίσκονται   τόσο μακριά 
από την αλήθεια  και την πρα-
γματικότητα, μη γνωρίζοντας, σε 
ποια στα αλήθεια θλιβερή κατά-
σταση ευρίσκετε η χώρα και 
τόσο υποφέρει. 

 
Τις προάλλες όπως με πλη-

ροφορεί κάποιος συνάδελφος 
ρώτησε κάποιαν στο κατώφλι τι 
θα ψηφίσει. Η απάντηση από 
αυτή την ψηφοφόρο είπε “δεν 
θα ψηφίσω Labour διότι νοι-
άζεσθε πολύ για τους φτωχούς”    
Ακου σον,  άκουσον. Να αφή-
σουμε δηλαδή τους φτωχούς 
στην πάντα να πεινούν και να 
υποφέρουν,  έτσι όπως κάνουν 
σήμερα  οι Συντηρητικοί. 

 Το Εργατικό κόμμα  νοιάζετε 
για όλους και έχουμε ως πυξίδα 
τις ίσες ευκαιρίες και νοιαζόμα-
στε για όλους. Το μόνο κόμμα 
που νοιάζετε για όλους είναι το 
Εργατικό Κόμμα  Το λέω και εν-
νοώ ούτε μία ψήφος στους Συ-
ντηρητικούς Θα ήθελα να πα-
ρακαλέσω αυτούς που τρέχουν 
να κάνουν δηλώσεις να διεξά-
γουν μία έρευνα προτού αρχί-
σουν να ξεστομίζουν ένα σορό 
βλακείες  και λόγια του καφενέ.  

Η  φράση “I am alright Jack”   
η σημερινή  νοοτροπία είναι στο 
να  νοιαζόμαστε μόνο  για το 
εαυτό μας  και  τι μας νοιάζει 
για τους άλλους.  
Μας έφαγε ο εγωισμός και η 

απληστία και τα λίγα που κά-
νουμε για τους φτωχούς δείχνει 
εν μέρη ίσως τη υποκρισία  μας  
η το κάνουμε  για το θεαθήναι  
η ακόμη εάν ως αποτέλεσμα 
τούτου  θα επιφέρει κάποιον 
προσωπικό συμφέρον. Υπάρ-
χουν δε και αυτοί που το κάνουν 
κρυφά και με γνήσιο σκοπό και 
τους συγχαίρω Μάλιστα ο 
Johnson και η Κυβέρνηση του 
έφερε αυτόν τον εγωισμό  με τα 
partygates και τα αμέτρητα 
σκάνδαλα του. Να  θεωρεί 
όλους εμάς κατώτερους του και 
αυτός υπεράνω κάθε νόμου  και 
αρχής. Μήπως πράγματι είναι 
τέτοιον Πρωθυπουργό η κόμμα 
που χρειάζεται η χώρα η ακόμη 
τέτοιον κόμμα για να διοικεί το-
πικές αρχές  Το ποιο κάτω ίσως 
να δώσει το μήνυμα που θέλω 
να περάσω   

“First, they came for the so-
cialists, and I did not speak 
out—because I was not a so-
cialist. Then they came for the 
trade unionists, and I did not 
speak out— because I was not 
a trade unionist. Then they 
came for the Jews, and I did not 
speak out—because I was not 
a Jew. Then they came for 
me—and there was no one left 
to speak for me." 

~ German Lutheran Pastor 
Martin Niemoller    

 
Είναι για αυτόν τον λόγο που 

η χώρα ευρίσκετε σε τέτοιαν 
άθλια κατάσταση  
Η αδιαφορία μας όλο και κερ-

δίζει έδαφος  και αφήνει πρό-
σωπα σαν τον Johnson να κά-
νουν κυριολεκτικά ότι θέλουν. 
Χρειάζεται η ενότητα του λαού 
Ομοθυμαδόν στις κάλπες να 
φωνάξουμε όχι πλέον,  φθάνει 
δεν ανεχόμαστε την αδικία από 
μία Συντηρητική  και “αχαπαρη” 
Κυβέρνηση. Ζητούμεν τέλος 
στη  συνεχή  αύξηση τιμών και 
βελτίωση ποιότητας ζωής.  
Ο λαός ζητά και του αξίζει κάτι 
το καλύτερο Ψηφίστε Labour  
Ψηφίζουμε Εργατικούς παντού 
και όπου υπάρχουν  υποψήφιοι 
του Εργατικού Κόμματος  Vote 
Labour  Χ  
Ας  μη λείψει κανείς από τις 

κάλπες στις 5  Μαΐου 2022  
Μετά τις εκλογέας όλοι διαμαρ-
τυρώμεθα στους δρόμους για 
τη μείωση τιμών στα καύσιμά  
κα   όλων των τιμών και για την 
παραίτηση Johnson.     

Οι τιμές φόνος και  
οι Συντηρητικοί με το βιολί τους 

Του Γιώργου 
Α. Σάββα
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Η ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΗΒ ΘΑ ΓΙΟΡΤΑΣΕΙ ΜΕ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ ΤΗΝ           
60Η ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  

ΜΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ κ. ΝΙΚΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ  
 
Η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία Ηνωμένου Βασιλείου (ΕΚΟ ΗΒ), μαζί με την παροικία μας θα γιορτάσει με κάθε λα-
μπρότητα την 60η επέτειο της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας  το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου στις 6.30μμ,  
στο ξενοδοχείο Royal National στο κεντρικό Λονδίνο.  Η ομογένεια θα γιορτάσει με το επίσημο δείπνο την 60η επέτειο 
της Κυπριακής Δημοκρατίας (που αναβλήθηκε το 2020 λόγω του κορωνοϊού) καθώς και τη συνεχή σημαντική  προ-
σφορά της κυπριακής διασποράς του Ηνωμένου Βασίλειου,  στην ιδιαίτερη μας πατρίδα 
Επίσημος  προσκεκλημένος θα είναι ο Εξοχότατος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης. 
Το Δείπνο θα τιμήσουν με την παρουσία τους βρετανοί υπουργοί και βουλευτές, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι πρόεδροι 
σωματείων και οργανώσεων, πολλοί φίλοι και υποστηρικτές της Κύπρου και εξέχοντα μέλη της κυπριακής διασπο-
ράς. 
Ο εορτασμός θα αποτελέσει  μια μοναδική και ξεχωριστή βραδιά για όλους μας, και θα μας δώσει την ευκαιρία να θυ-
μηθούμε τους σκληρούς και άνισους αγώνες, τις ατομικές και κοινές προσπάθειες όλων μας, για επιβίωση και επιτυχία  
σε μια ξένη χώρα  που έγινε δεύτερη μας πατρίδα.  

Η ζωντανή μουσική και το πλούσιο καλλιτεχνικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα θα επανασυνδέσει παλιά και νέα στελέχη της ομογένειας, αυτούς που ίδρυσαν τις εκκλησίες, τα σχολεία, τα καταστήματα, τις 
επιχειρήσεις και τα εργοστάσια και έθεσαν τα θεμέλια για μια δυναμική και δημιουργική παροικία με τη δεύτερη και τρίτη γενεά που κρατεί με επιτυχία τα ηνία της οικονομικής,  κοινωνικής και πολιτιστικής 
ζωής των αποδήμων συμπατριωτών μας. Ο Πρόεδρος της ΕΚΟ ΗΒ, Χρίστος Καραολής δήλωσε πως: «Με μεγάλη χαρά γιορτάζουμε την 60η επέτειο από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ευχα-
ριστούμε θερμά τον Πρόεδρο Αναστασιάδη που θα είναι μαζί μας σε αυτή την εορτή. Καλούμε  τους συμπατριώτες  μας να δηλώσουν συμμετοχή για να γιορτάσουμε μαζί την  Ανεξαρτησία της Κυπριακής 
Δημοκρατίας  και τη μεγάλη και σημαντική προσφορά των συμπατριωτών  στην Κύπρο  και  το λαό της και στην ομογένεια  το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου.» 
Τα εισιτήρια κοστίζουν £70  ανά άτομο, το οποίο θα περιλαμβάνει δείπνο 3 πιάτων και ηδύποτο κυπριακό κρασί. Για να εξασφαλίσετε το εισιτήριό σας επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας: 
https://cypriotfederation.org.uk/cypruscelebration/ ή τηλεφωνείστε στο 02084459999. 

Παγκόσμια Ημέρα Υγείας
Κάθε χρόνο στις 7 Απριλίου εορτάζε-

ται η Παγκόσμια Ημέρα Υγείας (World 
Health Day), η οποία επικεντρώνεται 
σε σημαντικά προβλήματα της δημό-
σιας υγείας που απασχολούν όλο τον 
κόσμο. 

 
Η 7η Απριλίου είναι η ημερομηνία 

«γέννησης» το 1948 του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), ενός εξει-
δικευμένου οργάνου του ΟΗΕ για θέ-
ματα Υγείας.  ο θέμα της Παγκόσμιας 
Ημέρας Υγείας για το 2021 είναι: «Μαζί 
μπορούμε να φτάσουμε σε έναν πιο 
δίκαιο και υγιέστερο κόσμο». Με την 
ευκαιρία αυτή, ο ΠΟΥ ζητάει από την 

παγκόσμια κοινότητα την επείγουσα 
δράση για την εξάλειψη των ανισοτή-
των στον τομέα της υγείας και την επί-
τευξη καλύτερης υγείας για όλους. 

 
Η υγεία είναι ένα από τα βασικά αν-

θρώπινα δικαιώματα και κάθε άνθρω-
πος σε κάθε σημείο του πλανήτη πρέ-
πει να έχει πρόσβαση σε ποιοτικές 
υπηρεσίες υγείας ανεξαρτήτως της οι-
κονομικής του κατάστασης. Η Καθο-
λική Κάλυψη Υγείας μέχρι το 2030, εί-
ναι το ζητούμενο για όλα τα κράτη-μέλη 
του ΟΗΕ, στο πλαίσιο των στόχων της 
αειφόρου ανάπτυξης.  

 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 
 
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 

(ΠΟΥ) είναι μία εξειδικευμένη υπηρεσία 
του ΟΗΕ με αρμοδιότητα την δημόσια 
υγεία. Σύμφωνα με το καταστατικό του 
ο κύριος στόχος του είναι η διατήρηση 
του υψηλότερου επιπέδου υγείας για 
όλους τους λαούς του κόσμου. Η έδρα 
του βρίσκεται στη Γενεύη της Ελβετίας 
και έχει έξι ημιαυτόνομα εθνικά γραφεία 
και 150 τοπικά γραφεία σε όλο τον κό-
σμο. Επικεφαλής του από το 2017 είναι 
ο Αιθίοπας βιολόγος και πολιτικός δρ 
Τέντρος Αντχανόμ Γκεμπρεγιεσούς. Ο 
ΠΟΥ ιδρύθηκε στις 7 Απριλίου 1948, 

ημερομηνία που εορτάζεται η Παγκό-
σμια Ημέρα Υγείας. Στις αρμοδιότητες 
του περιλαμβάνονται η υποστήριξη της 
καθολικής περίθαλψης, η παρακολού-
θηση των κινδύνων για τη δημόσια 
υγεία, ο συντονισμός της αντιμετώπι-
σης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης 
και η βελτίωση της ανθρώπινης υγείας 
και ευημερίας. 

 
Ο Οργανισμός έχει να επιδείξει ση-

μαντικά επιτεύγματα, όπως η εξάλειψη 
της ευλογιάς, η σχεδόν ολική εξάλειψη 
της πολιομυελίτιδας και η ανάπτυξη 
του εμβολίου για τον Έμπολα. Στις ση-
μερινές προτεραιότητές του ανήκουν η 

πανδημία του covid-19, αλλά και μετα-
δοτικές ασθένειες, όπως ο HIV/AIDS, 
η ελονοσία, η φυματίωση και οι μη με-
ταδοτικές ασθένειες, όπως οι καρδιο-
λογικές παθήσεις και ο καρκίνος.  
Το έργο του ΠΟΥ χρηματοδοτείται από 
τις συνεισφορές των κρατών-μελών 
του ΟΗΕ και δωρεές ιδιωτών.



Οι Προεδρικές Εκλογές του 
1968 – Μακάριος - Ευδόκας 

 
Οι πρώτες προεδρικές εκλογές 
έγιναν το Δεκέμβριο 1959, δη-
λαδή πριν από την επίσημη ανα-
κήρυξη της Κυπριακής Δημοκρα-

τίας στις 16 Αυγούστου 1960. Σύμφωνα με το 
σύνταγμα, τόσον οι Προεδρικές όσο και οι Βου-
λευτικες γίνονται κάθε πέντε χρόνια. Εκλογές 

όμως δεν έγιναν μετά τα πρώτα πέντε χρόνια 
γιατί μεσολάβησαν οι κοινοτικές ταραχές και  ανα-
βλήθηκαν  οι Προεδρικές εκλογές μέχρι το 1968 
και οι Bουλευτικές εκλογές μέχρι το 1970.  

 
Οι Προεδρικές εκλογές έγιναν στις 28 Φεβρουα-
ρίου 1968 και υπήρχαν μόνο δύο υποψήφιοι: ο 
Αρχιεπίσκοπος Μακάριος και ο   ψυχίατρος Τά-
κης Ευδόκας υποψήφιος της Ενωτικής παράτα-
ξης, ηγέτης του  Δημοκρατικού Εθνικού Κόμμα-
τος (ΔΕΚ). Ο Μακάριος υποστηρίχτηκε από την 
πλατειά πλειοψηφία του λαού συμπεριλαμβανο-
μένου του ΑΚΕΛ.  
Ο  Ευδόκας υποστηρίχτηκε από τους υποστη-

ριχτές του Γρίβα και τους τρεις Επίσκοπους που 

αντιπολιτεύονταν τον Μακάριο, τον Άνθιμο, τον 
Κυπριανό και τον Γεννάδιο. Ο Μακάριος επανε-
κλέγηκε Πρόεδρος με τεράστια πλειοψηφία, 
έλαβε 220,911 ψήφους ή 95.45% και ο  Ευδόκας 
έλαβε 12,577 ψήφους ή 3.7% του συνόλου των 
ψήφων.  

  
Η επανέναρξη των Συνομιλιών 
 
Μια αχτίδα ελπίδας επίλυσης του Κυπριακού 
παρουσιάστηκε όταν ο Ου Θαντ, o Γενικός Γραμ-
ματέας των Ηνωμένων Εθνών, πρότεινε να αρ-
χίσουν οι διακοινοτικές συνομιλίες για να βρεθεί 
λύση στο αδιέξοδο. Ο Ου Θαντ διόρισε τον Οσό-
ριο Ταφάλ ως τον ειδικό απεσταλμένο του στην 

Κύπρο.  
Οι πρώτες προκαταρκτικές συνομιλίες έγιναν 

στη Βηρυτό από τις 3-5 Ιουνίου 1968. Ο Γλαύκος 
Κληρίδης, ως πρόεδρος της Βουλής των Αντι-
προσώπων εκπροσωπούσε τους ελληνοκύπρι-
ους και ο Ραούφ Ντενκτάς,  υπό την ιδιότητά του 
ως Προέδρου του Τουρκικού Κοινοτικού Επιμε-
λητηρίου, εκπροσωπούσε τους τουρκοκύπριους. 
Η επίσημη έναρξη των συνομιλιών έγινε στις 24 
Ιουνίου 1968 στο Ξενοδοχείο Λήδρα Πάλας στη 
Λευκωσία. Οι συνομιλίες μεταξύ των δύο κοινο-
τήτων χαιρετίστηκαν από όλες τις πλευρές ως 
ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. 
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Του Δρα  
Κύπρου  
Τοφαλλή

H ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΜΙΛΙΩΝ – ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΛΗΡΙΔΗ –  
ΠΙΠΙΝΕΛΗ – Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 

Η πρώτη φάση των συνομιλίων  Κληρίδη - 
Ντεκτάς 

 
Η πρώτη φάση των συνομιλιών, διάρκεσε από 

τις 24 Ιουνίου μέχρι τις 28 Αυγούστου 1968. Στις 
συνομιλίες αυτές η τουρκοκυπριακή ηγεσία είχε 
κάνει σημαντικές παραχωρήσεις και ήταν έτοιμοι 
να δεχτούν τις ακόλουθες τροποποιήσεις στο Σύ-
νταγμα, που σχεδόν ταυτίζονταν με τις 13 προ-
τάσεις του Μακαρίου το 1963:  

 
1. Μείωση της αντιπροσώπευσης των Τουρκο-

κυπρίων στη Βουλή των Αντιπροσώπων από 
30% σε 20%.  

 
2. Κατάργηση της εξουσίας του βέτο που είχε ο 
Αντιπρόεδρος.  

 
3. Κατάργηση των χωριστών πλειοψηφιών των 

Ελλήνων και Τούρκων μελών της Βουλής οι 
οποίες απαιτούντο για να επιβληθεί φορολογική 
νομοθεσία, υπό τον όρο ότι η κυβέρνηση θα ανα-
λάμβανε το κόστος της ελληνικής και τουρκικής 
εκπαίδευσης.  

 
4. Κατάργηση του Στρατού της Κυπριακής  Δη-

μοκρατίας.  
 
5. Μείωση της συμμετοχής των Τουρκοκυπρίων 
στην Δημόσια Υπηρεσία και στην Αστυνομία από 
30% σε 20%.  

 
6. Ενοποίηση των Δικαστηρίων (Συγχώνευση 
του Ανωτάτου με το Συνταγματικό Δικαστήριο) 
και  κατάργηση των αξιωμάτων του ουδέτερου 
προέδρου με το δικαίωμα προσφυγής στο Ευ-
ρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

 
7. Ενοποίηση των κατωτέρων δικαστηρίων με 
κατάργηση της πρόνοιας ότι οι Έλληνες θα δικά-
ζονται από Έλληνες δικαστές και οι Τούρκοι από 
Τούρκους δικαστές 

 
8. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Βουλής 

των Αντιπροσώπων να εκλέγονται από όλα τα 
μέλη της Βουλής και όχι ξεχωριστά.  

 
Οι όροι της Τουρκοκυπριακής ηγεσίας 

 
Η Τουρκοκυπριακή ηγεσία ήταν έτοιμη να κάνει 
τις παραπάνω παραχωρήσεις υπό τον όρο ότι οι 
Ελληνοκύπριοι θα δέχονταν τα ακόλουθα:  

 
1. Οι Δημοτικές αρχές να εκλέγονται και όχι να 

διορίζονται όπως γινόταν ως τότε.  
2. Τα ελληνικά και τουρκικά χωριά να ομαδο-

ποιηθούν με σκοπό  την τοπική αυτοδιοίκηση.  
 
Η τουρκική πλευρά είχε επίσης ετοιμάσει μια 

λίστα άλλων διατάξεων και πρόσθετων εξουσιών 
που σχετίζονταν με τις λειτουργίες των τοπικών 
αρχών, όπως (α) η Δημόσια Υγεία, (β) Κατασκευή 
και βελτίωση των δρόμων, (γ) Φωτισμός των δρό-
μων, (δ) Υγειονομικές υπηρεσίες, (ε) Τοπικές υπη-
ρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, (στ) Θέσπιση κανο-
νισμών για την επιβολή και είσπραξη φόρων για 
τη συντήρηση της τοπικής αυτοδιοίκησης κλπ.   

 
Η πρόταση να εκλέγονται και να μη διορίζονται 

οι αξιωματούχοι της τοπικής αυτοδιοίκησης ήταν 
σίγουρα μια πιο δημοκρατική διαδικασία.  

 
Η αντίθεση του Μακαρίου 
 
Σύμφωνα με τον  Κληρίδη, (Βλ. Η Κατάθεση 

μου, Β’ τόμος σ. 257-8), ο Μακάριος δεν ήταν 
ικανοποιημένος με τις παραχωρήσεις και επέμενε 
στην εφαρμογή (υλοποίηση) τριών σημαντικών 
σημείων : (α) στην κατάργηση του θεσμού του 
Αντιπροέδρου (που έπρεπε να είναι πάντα 
Τούρκος), (β) στο θέμα της ομαδοποίησης των 
χωριών σε ελληνικά και σε τούρκικα και  (γ) 
ότι η τοπική αυτοδιοίκηση θα έπρεπε να είναι 
υπό τον έλεγχο του Υπουργού των Εσωτερι-
κών.  

  
Η συνάντηση Κλήριδη – Πιπινέλη στην Ελ-

βετία 
 
Στα τέλη του Ιούλη 1968, ο Υπουργός Εξωτερι-

κών της Χούντας Παναγιώτης Πιπινέλης ζήτησε 
από τον Μακάριο λεπτομερή αναφορά σχετικά 
με την πρόοδο των συνομιλιών Κληρίδη – Ντε-
κτάς. Στις 13 Αυγούστου διευθετήθηκε μια μυστική 
συνάντηση μεταξύ του Κληρίδη και του Πιπινέλη 
λίγο έξω από τη Ζυρίχη για ενημέρωση και ανταλ-
λαγή απόψεων. Την ίδια μέρα είχε γίνει και η βομ-
βιστική απόπειρα κατά της ζωής του δικτάτορα 
Γεώργιου Παπαδόπουλου.  

 
Στη συνάντηση αυτή ο Πιπινέλης ανάφερε ότι 

μετά τα γεγονότα της Κοφίνου δεν ήταν εφικτή η 
επίτευξη της Ένωσης με την ανάληψη στρατιωτι-
κής δράσης γιατί οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις 
θα αδυνατούσαν να εμποδίσουν τις επιδρομές 
της τουρκικής αεροπορίας λόγω έλλειψης βάσεων 
σε πιο κοντίνη απόσταση. 

 

Μετά την ενημέρωση που είχε ο Πιπινέλης σχε-
τικά με τις συνομιλιες Κληρίδη-Ντεκτάς εισηγή-
θηκε τη συνέχεια των συνομιλίων και ότι ήταν 
επιτακτικό να βρεθεί μια λύση στη συνταγματική 
πλευρά του προβλήματος. Εξέφρασε επίσης την 
άποψη ότι στα τρία κύρια θέματα που χώριζαν 
τους διαπραγματευτές δηλαδή (α) τοπική διοί-
κηση (β) εκπροσώπηση στην εκτελεστική εξουσία 
και το ζήτημα του αντιπροέδρου και (γ) για  κοι-
νούς εκλογικούς κατάλογους, δεν τα θεωρούσε  
παράλογα αιτήματα και θα έπρεπε να καταβληθεί 
προσπάθεια  για να γεφυρωθούν οι διαφορές. 

 
Ο Πιπινέλης είχε επίσης εισηγηθεί ότι μετά τη 

μονογράφηση μιας τέτοιας συμφωνίας μεταξύ 
Κληρίδη-Ντεκτάς θα μπορούσαν να αρχίσουν δια-
πραγματεύσεις για τις Συνθήκες Εγγύησης και 
Συμμαχίας.  Στο σημείο αυτό επαναβεβαίωνε ότι 
η Ελληνική Κυβέρνηση δεν θα υπέγραφε οποι-
αδήποτε συνθήκη η οποία θα απέκλειε μελλοντικά 
την Ένωση. 

 
Η δεύτερη φάση των Συνομιλιών 
 
Στις 29 Αυγούστου 1968 άρχισε η δεύτερη φάση 
των συνομιλιών μεταξύ του Κληρίδη και του Ντε-
κτάς. Μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης φάσης 
των συνομιλιών ο Δρ Κουτσιούκ  και ο κ. Ορέκ 
πήγαν στην Άγκυρα για διαβουλεύσεις με την 
Τουρκική κυβέρνηση.  

 
Στις νέες συνομιλίες ο  Ντενκτάς δήλωσε ότι η 

τουρκική πλευρά είχε αποφασίσει να επιμείνει ότι 
το αξίωμα   του Τούρκου Αντιπροέδρου δεν μπο-
ρούσε  να καταργηθεί και στο θέμα της τοπικής 
αυτοδιοίκησης απαιτούσε αυτή τη φορά περισ-
σότερες εξουσίες απ’ ότι ζητούσε αρχικά.  

 
Οι συνομιλίες προχωρούσαν προς το χειρότερο 
όταν ένας τουρκικός χάρτης έφτασε στα χέρια της 
Κυπριακής κυβέρνησης όπου παρουσίαζε 74 
ομαδοποιήσεις τουρκικών χωριών που βρίσκο-
νταν υπό τον έλεγχο των Τουρκοκυπρίων. 

 
Πώς πήγε ο Αλέκος Παναγούλης στην Κύ-

προ 
 
Λίγο μετά την κατάληψη της εξουσίας από τη 
Χούντα στην Ελλάδα (21 Απριλίου 1967), ιδρύ-
θηκε μια αντιστασιακή οργάνωση που έφερε το 
όνομα «Ελληνική Αντίσταση» με μια επαναστα-
τική ομάδα που επονομαζόταν ΛΑΟΣ «Λαϊκός 
Αντιστασιακός Οργανισμός Σαμποτάζ) στην 
οποία συμμετείχαν ο Αλέκος Παναγούλης και οι 

αδελφοί του Στάθης και Γιώργος. Σκοπός και στό-
χος της οργάνωσης αυτής ήταν η ανατροπή της 
Χούντας και η επαναφορά της Δημοκρατίας στην 
Ελλάδα.   

 
Ο Παναγούλης που υπηρετούσε τη στρατιωτική 

του θητεία έφυγε από το στρατό, χρησιμοποίησε 
το διαβατήριο κάποιου Κύπριου φίλου του φοι-
τητή, του  Χριστάκη Ζόππου από τη Γεροσκήπου 
και έφτασε στην Κύπρο στις 18 Ιουνίου 1967 για 
να εξασφαλίσει όπλα και εκρηκτικές ύλες. Όταν ο 
Χριστάκης Ζόππος αποφάσισε να γυρίσει στην 
Κύπρο αποτάθηκε στην Κυπριακή Πρεσβεία στην 
Αθήνα για να του εκδοθεί νέο διαβατήριο γιατί 
είπε πως το έχασε. Έπρεπε όμως να το δηλώσει 
στην Αστυνομία της Χούντας. Η Ασφάλεια όμως 
ανακάλυψε ότι ο «Χριστάκης Ζόππος» ήδη βρι-
σκόταν στην Κύπρο και στην ανάκριση που ακο-
λούθησε ο Ζόππος ομολόγησε ότι έδωσε το δια-
βάτήριο του στον Παναγούλη.  

 
Το κυνηγητό του Παναγούλη από τη Χού-

ντα 
 
Η Ελληνική ΚΥΠ άρχισε ένα ανελέητο κυνηγητό 

κατά του Παναγούλη, ενημέρωσε αμέσως τον Πο-
λύκαρπο Γιωρκάτζη (Υπουργό Εσωτερικών) για 
την άφιξη «ενός σεσημασμένου κομμουνιστή» 
στην Κύπρο. Ο Γιωρκάτζης έστειλε τον αστυνόμο 
Φανή Δημητρίου τα χαράματα στις 17 Ιουλίου 
1968 στο σπίτι του Ζόππου στη Γεροσκήπου για 
έρευνα αλλά ο Παναγούλης, είχε ήδη φύγει για 
τη Λευκωσία.  
Ο Παναγούλης  κυκλοφορούσε στην Κύπρο με 

το όνομα Αλέκος Αλεξίου και είχε συνδεθεί με τον 
Ανδρέα Χριστοδουλίδη (στενό συνεργάτη του Αν-
δρέα Παπανδρέου), το δικηγόρο Ανδρέα Πανα-
γιώτου, το γιατρό Βάσο Λυσσαρίδη, τον Τάκη Χα-
τζηδημητρίου και άλλους αντιστασιακούς. 

 
 ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...

Μέρος 25ον  
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ 

Μέρος 26ον  
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ΠΕΜΠΤΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 21:35 
Το Κλειδί της Ευτυχίας 
(1953). Κοινωνική με την Έφη 
Πόλυ, Καίτη Ασπρέα, Τίτο 
Βανδή, Γιώργο Καμπανέλλη. 
Η Φρόσω με τη μητέρα της 
δουλεύουν στην υπηρεσία της 
οικογένειας Ντε λα Φράπα. Η 
μόνη ελπίδα για να αλλάξει η 
τύχη τους είναι να παντρευτεί 
η Φρόσω τον καλοκάγαθο κα-
πετάν-Νικόλα. ΠΕΜΠΤΗ 7 
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 22:45 Παντρευ-
τείτε Γιατί Χανόμαστε 
(1985). Κωμωδία με τους Βα-
σίλη Τσιβιλίκα, Μάρα Θρασυ-
βουλίδου, Σπύρο Μισθό και 
Δήμητρα Σερεμέτη. Ένας 
ερωτιάρης βιβλιοπώλης, ο 
όποιος άλλαζε τις γυναίκες 
σαν τα πουκάμισα, βρήκε τον 
‘’ μάστορα’’ του, στο πρόσωπο 
μιας όμορφης γυναίκας. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
21:25 Γιακουμής, μια Ρωμαί-
ικη Καρδιά (1970). Κοινωνικό 
μελόδραμα με τους Νίκο Ξαν-
θόπουλο, Άννα Βαγενά. Η 
αγάπη του Γιακουμή, ενός 
πάμφτωχου ορφανού λιμενερ-
γάτη για την Ελένη, είναι πέρα 
από τα ανθρώπινα. Εμπόδιο 
στην ευτυχία τους όμως, μπαί-
νει η μητέρα της κοπέλας, η 
οποία θέλει να παντρέψει την 
κόρη της με κάποιον πλούσιο 

και όχι με έναν απλό εργάτη. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
23:05 Βίβα Γλυκιά μου Κα-
τερίνα (1999). Κωμωδία με 
τους Νίκο Γαλανό, Καίτη Φί-
νου, Κώστα Τσάκωνα. Ο διευ-
θυντής του γραφείου λείπει 
στην Θεσσαλονίκη και όλοι το 
ρίχνουν έξω. Ο Φώτης έχει 
συνέχεια το νου του στο φαΐ. 
Η Κατερίνα που δουλεύει 
προσωρινά στο γειτονικό φα-
γάδικο όπου συχνάζει ο Φώ-
της γυρεύει μόνιμη δουλειά για 
να αξιοποιήσει τα διπλώματα 
της. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΑΠΡΙ-
ΛΙΟΥ 00:10 Αγόρια στην 
Πορνεία (1987). Κοινωνική 
ταινία με τους Φράνκο Αλ-
φόνσο, Παύλο Ευαγγελό-
πουλο. Αφορμή για το ξεσκέ-
πασμα μεγάλου κυκλώματος 
ανδρικής πορνείας, είναι η κα-
κοποίηση ενός μικρού αγο-
ριού, από ένα πανίσχυρο το-
πικό παράγοντα. Η μητέρα 
του αγοριού δέχεται πιέσεις 
για να αποκρύψει την αλήθεια, 
όμως εκείνη αντιστέκεται. Κά-
ποια στιγμή η υπόθεση παίρ-
νει το δρόμο της. ΣΑΒΒΑΤΟ 
9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 21:15 Σερίφης 
ο Μηχανοφάγος (1983). Κω-
μωδία με τους Κώστα Βουτσά, 
Γιάννη Βογιατζή, Αλέκο Τζα-
νετάκο, Γιάννη Γκιωνάκη, Στηβ 

Ντούζο, Ισμήνη Καλέση. Ο 
Ρίνγκο, γνωστός ως Σερίφης 
ο μηχανοφάγος, μαζί με τον 
βοηθό του τον Σπαθάρη, 
έχουν γίνει ο φόβος και ο τρό-
μος τον αδίστακτων μηχανό-
βιων, που δεν προλαβαίνουν 
να επισκευάζουν τις μηχανές 
τους. Όμως στη σπείρα των 
καμικάζι, είναι και ο ανιψιός 
του Σερίφη, ο Μπίλιας, που ο 
Σερίφης δεν κάνει τίποτα άλλο 
από το να τον βγάζει από τη 
φυλακή. ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΑΠΡΙ-
ΛΙΟΥ 22:45 Το Κλοτσο-
σκούφι (1960). Κωμωδία με 
την Αλίκη Βουγιουκλάκη, 
Αλέκο Αλεξανδράκη, Θανάση 
Βέγγο, Γιάννη Μαλούχο. Η 
Μαίρη είναι μια όμορφη ορ-
φανή κοπέλα, που επειδή δεν 
είχε στον ήλιο μοίρα, οι φίλοι 
της την φωνάζουν Κλοτσο-
σκούφι. Δεν μπορεί να στεριώ-
σει σε δουλειά γιατί όλα τα 
αφεντικά της ρίχνονται. Ο 
Σταύρος την συστήνει στο 
φίλο του εφοπλιστή Τζώρτζη 
για να την βοηθήσει να πάει 
στην Αυστραλία κοντά στο 
θείο της. ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙ-
ΛΙΟΥ 21:30 Πόντιοι-New 
Generation (2011). Κωμωδία 
με τους Παύλο Κοντογιαννίδη, 
Κώστα Βουτσά, Μάρκο Λεζέ, 
Ελένη Φιλίνη, Μιχάλη Μη-

τρούση, Τόνυ Αντονυ, Τζούλια 
Αλεξανδράτου. Δύο παιδιά γί-
νονται μάρτυρες μίας μαφιό-
ζικης συμπλοκής και της από-
κρυψης ενός θησαυρού σε 
έναν ελαιώνα. Μετά από χρό-
νια τα δύο αγόρια, που έχουν 
γίνει άντρες πια, πνιγμένοι 
από χρέη και υποχρεώσεις 
αποφασίζουν να ψάξουν για 
να βρουν τον θησαυρό.  
ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
21:00 Άνθρωποι και Ποντί-
κια (1977). Θέατρο της Δευ-
τέρας με τους Γιάννη Κα-
τράνη, Πάνο Πανόπουλο, 
Νίκο Γαρύφαλλου, Σπύρο Κα-
λογύρου, Χρήστο Ζορπά. Το 
συγκινητικό πορτρέτο δύο αν-
δρών που αγωνίζονται να κα-
τανοήσουν τη δική τους μονα-
δική θέση στον κόσμο την 
περίοδο της μεγάλης οικονο-
μικής κατάρρευσης το 1929. 
Έχοντας μόνον ο ένας τον 
άλλο μέσα στη μοναξιά και την 
αποξένωσή τους, ο Τζωρτζ και 
ο φίλος του Λένι, πνευματικά 
καθυστερημένος αλλά με με-
γάλη σωματική δύναμη, ονει-
ρεύονται, όπως συχνά κάνουν 
οι περιπλανώμενοι, ένα δικό 
τους σπίτι.ΤΡΙΤΗ 12 ΑΠΡΙ-
ΛΙΟΥ 20:35 Το Μυστικό της 
Κατηγορουμένης (1958). Δι-
καστικό δράμα με τους Δημή-

τρη Μυράτ, Ελένη Χατζηαρ-
γύρη, Άννα Φόνσου, Νίκο Τζό-
για, Γιάννη Καλατζόπουλο, 
Βαγγέλη Πλοιό, Νίκο Ρίζο. Η 
Μάρθα Φεράνου κατηγορείται 
για απόπειρα φόνου. Τα στοι-
χεία δείχνουν ότι πυροβόλησε 
τον Στέφανο Πετρίδη, αγαπη-
τικό της ανιψιάς της, Λίλας Δι-
βέρη. ΤΡΙΤΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
21:50 Ευτύχης ο Δυστυχής 
(1987). Κωμωδία με τους Σω-
τήρη Τζεβελέκο, Θάνια Ζόγκα, 
Γιώργο Κυριακίδη, Ρένα Μα-
νιατάκη. Ο Ευτύχης, ένας αγα-
θιάρης υπάλληλος σούπερ 
μάρκετ έχει την συνήθεια να 
χαρίζει πράγματα στις διάφο-
ρες πελάτισσες του μαγαζιού. 
ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
20:55Τόσα Όνειρα στους 
Δρόμους (1968). Μελόδραμα 
με τους Χρήστο Νέγκα, Μιρά-
ντα Κουνελάκη, Μάνο Κα-
τράκη. Δύο νέοι, ο Παύλος και 
η Μαρίνα ξεκινούν από μια 
παλιά στοά με μικρά καταστή-
ματα, ο καθένας χωριστά, 
αλλά και οι δύο γεμάτοι όνειρα 
για να προκόψουν στη ζωή 
τους. Η μοίρα όμως τα φέρνει 
διαφορετικά και οι δυσκολίες 
που συναντούν, τους γυρίζουν 
ολοένα και προς τα πίσω. 
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ΠΕΜΠΤΗ 7/04 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη Μέρα  
9.00 Από Μέρα σε Μέρα  
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.30 Χρυσές Συνταγές 
14.30  Όλα στον Αέρα  
16.00 Ειδήσεις (Νοηματική) 
17.20 Black Forest 
19.05 Χάλκινα Χρόνια  
20.00 Προκλήσεις   
21.00 Ειδήσεις 
21.15 Εμείς κι ο Κόσμος μας 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/04 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη Μέρα  
9.00 Από Μέρα σε Μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.30 Χρυσές Συνταγές  
14.30 Όλα στον Αέρα  
16.00 Θεία Λειτουργία  
17.20 Black Forest 
19.05 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
19.50 Με τη Φωνή σου  
21.00 Ειδήσεις 
ΣΑΒΒΑΤΟ 9/04 
05.30 Βήματα στην άμμο (Ε)   
06.00 Με τη Φωνή σου (Ε) 
07.00 Ειρήνη Πάσι (Ε) 
09.00 Χρονογράφημα (Ε) 
12.00 Ειδήσεις  
12.30 Μαζί/Birlikte (Ε) 
14.00 Road Story 

14.30 ΑrtCafe (Ε) 
16.00 Ειδήσεις  
19.00 Αθλητικό Σάββατο 
21.30 Ειδήσεις 
ΚΥΡΙΑΚΗ 10/04 
05.30 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ   
08.30 Σπίτι στη Φύση  
09.30 Xρυσές Συνταγές 
Weekend Edition 
10.00 BRAND NEWS  
12.00 Ειδήσεις 
13.30 Προσωπογραφίες 
15.30 Χρονογράφημα(Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
16.20 Κυπριώτικο Σκετς (Ε)  
17.20 Ειρήνη Πάσι 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Παραδοσιακή Βραδιά 
στο ΡΙΚ  
21.00 Ειδήσεις 
ΔΕΥΤΕΡΑ 11/04 
07.30 Όμορφη Μέρα (E) 
09.00 Από Μέρα σε Μέρα  
12:30 Εμείς κι ο Κόσμος μας  
13:30 Χρυσές Συνταγές (Ε) 
14.30 Όλα στον Αέρα  
16.00 Ειδήσεις και στη νοη-
ματική 

17.20 Black Forest 
18.00 Ειδήσεις 
19.50 Το Μυστικό της Πετα-
λούδας (Ε) 
20.40 Ειδήσεις 

21.45 Eurovision Flashback 
(E)  
ΤΡΙΤΗ 12/04 
07.30 Όμορφη Μέρα (Ε) 
09.00 Από Μέρα σε Μέρα  
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας  
13.30 Χρυσές Συνταγές (Ε) 
14.30 Όλα στον Αέρα  
16.00 Ειδήσεις και στη  
νοηματική 
17.20 Black Forest 
18.00 Ειδήσεις 
19.50 Το Μυστικό της Πετα-
λούδας (Ε) 
20.45 EU 4U   
22.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/04 
07.30 Όμορφη Μέρα 
09.00 Από Μέρα σε Μέρα  
12.30 Εμείς και ο Κόσμος 
μας   
13:30 Χρυσές Συνταγές (Ε) 
14:30 Όλα στον Αέρα 
16:00 Ειδήσεις  
17:20 Black Forest 
   18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
19.50 Το Μυστικό της  
Πεταλούδας (Ε) 
20.45 Economic Echo  
22.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας

ΠΕΜΠΤΗ 07:00 Γιάννης  
Ιωάννου The Big Greek 
Breakfast. 10:00 Λίγο πριν το 
μεσημέρι  13:00 Τραγούδια 
από τον Ελληνικό Κινηματο-
γράφο 14:00 Απογευματινή 
απόλαυση 16:00 Home-Run  
19:00 Alternate #Community-
Chest or #ThrowbackThurs-
day 21:00 #ThrivingThursday 
23:00 #ThursdayThoughts 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
07:00 The Big Greek Break-
fast 10:00 Λίγο πριν το μεση-
μέρι 13:00 Apogevmatini 
Apólafsi 16:00 Home-Run  
19:00 Οne Man Show  21:00 
#FridayFunday  
ΣΑΒΒΑΤΟ  07:00 The Big 
Greek Breakfast 10:00 Λίγο 
πριν το μεσημέρι 12:00 Laiko 
Apogevma 14:00  
Apogevmatini Apólafsi 
16:00  #SaturdayShoutOut 
19:00 #SaturdayStyle,  21:00 
#SaturdayShowdown ΚΥ-
ΡΙΑΚΗ 07:00 The Big Greek 
Breakfast 10:00 Children’s 
Programme Followed by 
Church Broadcast From St J 
/ 12 A / AA 13:00 The Cypriot 
Hour / Apogevmatini Apólafs 
16:00 #WeekendWindDown 
19:00 #SoothingSunday 22:00 
#SundayFunday  
 ΔΕΥΤΕΡΑ 07:00 The Big 
Greek Breakfast 10:00 Λίγο 
πριν τη μια το μεσημέρι 13:00 
Απογευματινή απόλαυση  
16:00 Home-Run 19:00 #Com-
munityChest LGR’s WISH 
[W.eekly I.nformation & S.up-
port H.our]  20:00 Live At The 
Greek  23:00 #Monday-
Moods ΤΡΙΤΗ 07:00The Big 
Greek Breakfast 10:00  Λίγο 
πριν το μεσημέρι 13:00 
Laiko Compoloi 16:00 
Home-Run, 19:00 Scandalous 
22:00 #TuesdayTunes   
ΤΕΤΑΡΤΗ 07:00 The Big 
Greek Breakfast 10:00 Λίγο 
πριν το μεσημέρι 13:00 Απο-
γευματινή απόλαυση 16:00 
Home-Run 19:00 Alternate 
#CommunityChest or #Wed-
nesdayWisdom 20:00 #Wed-
nesdayWisdom 21:00 
#WindDownWednesday

ΠΕΜΠΤΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ   
09:30 Από Μέρα σε Μέρα  
17:20 Μπλακ Φόρεστ  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Χάλκινα Χρόνια   
20:05 Εκείνη & Εκείνοι  
21:05 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ με την  
Βασούλα Χριστοδούλου 
21:35 Ελληνική Ταινία: Το Κλειδί της 
Ευτυχίας (1953)  
22:45 Ελληνική Ταινία: Παντρευτείτε  
Γιατί Χανόμαστε (1985) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ   
09:30 Από Μέρα σε Μέρα  
17:20 Καμώματα τζ' Αρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:05 Χάλκινα Χρόνια  
20:05 Ομογένεια εδώ Λονδίνο 
21:25  Ελληνική Ταινία: Γιακουμής, 
μια Ρωμαίικη Καρδιά (1970) 
23:05 Ελληνική Ταινία: Βίβα Γλυκιά 
μου Κατερίνα (1999) 
00:10  Ελληνική Ταινία: Αγόρια 
στην Πορνεία (1987) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ     
14:00 Κύπριοι του Κόσμου  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:00 Αύριο είναι Κυριακή με τον  
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ιωσήφ 
Παλιούρα 
19:35 Mε το Φακό του Hellenic TV: 
Εορτασμός των Εθνικών Επετείων της 
25ης Μαρτίου και 1ης Απριλίου, που 
διοργάνωσε η Εθνική Κυπριακή  
Ομοσπονδία Ηνωμένου Βασιλείου  
στον Καθεδρικό Ναό της Παναγίας  
στο Wood Green. 
21:15 Ελληνική Ταινία: Σερίφης ο 
Μηχανοφάγος (1983) 
22:45 Ελληνική Ταινία: Το Κλοτσο-
σκούφι (1960) 
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ     
11:00 Ζωντανή μετάδοση Θείας  
Λειτουργίας από τον Ιερό Ναό των  

Δώδεκα Αποστόλων   
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
20:30 Διαλέγω Καριέρα με την 
 Ελευθερία Σωφρονίου 
20:55 Πρόσωπα με τον Βασίλη Παναγή 
21:30 Ελληνική Ταινία: Πόντιοι-New 
Generation (2011) 
ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ    
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:20 Μπλακ Φόρεστ   
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:00  Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Greekstories:  Αυγουστίνος 
Γαλιάσσος  
21:00 Θέατρο της Δευτέρας: Άν-
θρωποι και Ποντίκια (1977) 
23:50 Το Ταξίδι της Ζωής με την 
Άντζη Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ   
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:20 Μπλακ Φόρεστ   
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:05 Δράξασθε παιδείας με τον 
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ιωσήφ 
Παλιούρα 
20:35 Ελληνική Ταινία:Το Μυστικό 
της Κατηγορουμένης (1958) 
21:50 Ελληνική ταινία: Ευτύχης ο 
Δυστυχής (1987) 
ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:20 Μπλακ Φόρεστ  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:05 Οι Ταινίες της Εβδομάδας 
 με την Τζίλα Ζυλυφτάρι  
20:55 Ελληνική Ταινία: Τόσα Όνειρα 
στους Δρόμους (1968) 
22:25 Ελληνική Ταινία: Για μια Χού-
φτα Τουρίστριες (1971)
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Τάιγκερ Γουντς: Ο θρύλος του γκολφ 
θα παίξει στο Masters, 14 μήνες μετά 
το σοβαρό τροχαίο του

O θρύλος του γκολφ Τάιγκερ 
Γουντς γνωστοποίησε ότι θα λά-
βει μέρος στο Masters που θα 
διεξαχθεί 7 – 10 Απριλίου στην 

Αουγκούστα της Τζόρτζια. 
 
«Με τα τωρινά δεδομένα, θα 
παίξω» ήταν η ατάκα του Τάι-

γκερ Γουντς, ο οποίος τον Φε-
βρουάριο του 2021 είχε σοβαρό 
τροχαίο, στο οποίο κινδύνεψε η 
ζωή του. 

Ο Γουντς είχε υποστεί, μεταξύ 
άλλων, σοβαρή ζημιά στο πόδι 
και χρειάστηκε να υποβληθεί σε 
λεπτή χειρουργική επέμβαση. 
Ο 46χρονος γκόλφερ τόνισε ότι 
την Τετάρτη έκανε άλλη μια 
προπόνηση, προτού «κλειδώ-
σει» την παρουσία σε ένα από 
τα τέσσερα major τουρνουά του 
επαγγελματικού γκολφ. 

Υπενθυμίζεται ότι τον περα-
σμένο Δεκέμβριο πήρε μέρος 
μαζί με τον γιο του Τσάρλι στο 
πρωτάθλημα PNC. Ένα μικρό-
τερο τουρνουά 36 τρυπών, 
ωστόσο πλέον είναι έτοιμος να 
αποδείξει ότι είναι 100% καλά, 
αγωνιζόμενος σε ένα από τα 
σημαντικότερα τουρνουά του 
γκολφ.  

Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο 
Γουντς έχει κερδίσει πέντε φο-
ρές το Masters με τελευταία 
αυτή το 2019. Μόνο ο Τζακ Νι-
κλάους έχει περισσότερες κατα-
κτήσεις στην ιστορία της διορ-
γάνωσης.

Champions League: 
«Άλμα» για τη Λίβερπουλ,  
προβάδισμα για τη Μάντσεστερ Σίτι

 Η Λίβερπουλ έκανε «άλμα» 
πρόκρισης για τα ημιτελικά, η 
Μάντσεστερ Σίτι δυσκολεύτηκε 
αλλά πήρε προβάδισμα για 
τους «4» και πλέον ετοιμάζονται 
για το μεταξύ τους ντέρμπι την 
ερχόμενη Κυριακή (10/4), το 
οποίο θα κρίνει σε μεγάλο 
βαθμό τον τίτλο στην Premier 
League. 

 
Οι «πολίτες» λύγισαν 1-0 την 

Ατλέτικο Μαδρίτης, ενώ οι «κόκ-
κινοι» επικράτησαν 3-1 της 
Μπενφίκα στη Λισαβόνα. 

Στο Μάντσεστερ, η Σίτι τα 
βρήκε σκούρα κόντρα στην 
άμυνα των πρωταθλητών Ισπα-
νίας, έχοντας την πρώτη καλή 

στιγμή της στο ξεκίνημα του 
δεύτερου ημιχρόνου. Τελικά, η 
είσοδος του Φιλ Φόντεν έκανε 
όλη τη διαφορά, καθώς ήταν αυ-
τός που δευτερόλεπτα μετά την 
είσοδο του έδωσε μια εξαιρετική 
πάσα στον Ντε Μπρόινε, ο 
οποίος λύτρωσε την ομάδα του.  

Οι «πολίτες» κατάφεραν έτσι 
να πάρουν ένα μικρό, αλλά 
άκρως σημαντικό προβάδισμα 
ενόψει της ρεβάνς στη Μαδρίτη.  

 
Στη Λισαβόνα, η Λίβερπουλ 

έκανε ο,τι ήθελε στο πρώτο ημί-
χρονο κόντρα στην Μπενφίκα 
κι αν δεν ήταν ο εξαιρετικός 
Οδυσσέας Βλαχοδήμος θα 
μπορούσε να είχε σημειώσει 3 

ή 4 γκολ. Η εικόνα άλλαξε μετά 
την ανάπαυλα, με τους γηπε-
δούχους να είναι εξαιρετικοί για 
περίπου 20 λεπτά. Ο Νούνιες 
έβαλε τους «αετούς» και πάλι 
στο ματς, αλλά σταδιακά οι 
«κόκκινοι» «πάγωσαν» τον 
ρυθμό, για να βρουν στο φινάλε 
κι ένα τρίτο γκολ, κάνοντας 
«άλμα» πρόκρισης. 

 
Μάντσεστερ Σίτι και Λίβερ-

πουλ στρέφουν πλέον την προ-
σοχή τους στον μεταξύ τους 
αγώνα την ερχόμενη Κυριακή 
(10/4, 18:30), όπου θα κριθεί σε 
μεγάλο βαθμό κι ο τίτλος στην 
Premier League.

Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 2-1: Θρίαμβος του  
«τριφυλλιού» που «βλέπει» Ευρώπη

Το «τριφύλλι» με γκολ του Αϊτόρ και τρομερό 
βολέ του Χουάνκαρ νίκησε 2-1 τον «Δικέφαλο», 
ο οποίος μείωσε με τον Ζίβκοβιτς. Η Ευρώπη δεν 
έχει κλειδώσει, αλλά αυτός ο Παναθηναϊκός δεν 
μπορεί να χάσει το εισιτήριο. 

Το «τριφύλλι» στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ είχε 
ουσία κι αποτελεσματικότητα. Είχε έναν Παλά-
σιος, ο οποίος βρίσκεται σε δαιμονιώδη φόρμα, 
τον Αϊτόρ να σκοράρει και τον Χουάνκαρ να ση-
μειώνει το πρώτο του γκολ με τον Παναθηναϊκό! 
Γκολάρα για την ακρίβεια! Έτσι, στην καυτή Λεω-
φόρο λύγισε τον ΠΑΟΚ με 2-1 και έπιασε τον 
Άρη, ο οποίος γκέλαρε με τον ΠΑΣ Γιάννινα. Οι 
Θεσσαλονικείς ηττήθηκαν, έπειτα από 16 ματς 
στο πρωτάθλημα. Δεν ήταν κακοί, αλλά σπατά-
λησαν όλες τις καλές ευκαιρίες και είχαν πολλές 
επιπόλαιες τελικές πάσεις. 

 
Σχηματισμοί 
 
Ο Παναθηναϊκός είχε τον Μπρινιόλι στο τέρμα, 

δεξί μπακ ήταν ο Κώτσιρας κι αριστερό ο Χουάν-
καρ. Στόπερ οι Βέλεθ, Σένκεφελντ, στα χαφ οι 
Πέρεθ, Βιγιαφάνιες, Γκατσίνοβιτς, δεξιά ο Παλά-
σιος, αριστερά ο Αϊτόρ και στην κορυφή ο Ιωαν-
νίδης. 

 
Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με τον Πασχαλάκη στο τέρμα, 

δεξί μπακ ήταν ο Σάστρε κι αριστερό ο Βιεϊρίνια. 
Στόπερ οι Ίνγκασον, Βαρέλα και στα χαφ οι Τσιγ-

γάρας, Κούρτιτς.  Αριστερά ο Ζαμπά, δεξιά ο Ζίβ-
κοβιτς και ο Ελ Καντουρί πίσω από τον Άκπομ. 

 
Ακυρώθηκε πέναλτι 
 
Στο 8’ ο διαιτητής Πελίτο έδειξε πέναλτι υπέρ 

του ΠΑΟΚ. Κάθετη στον Άκπομ, γύρισε στον Ζα-
μπά, αυτός σούταρε και κόντραρε η μπάλα στον 
Βέλεθ. Ο Ισπανός στόπερ, όμως, είχε κολλημένο 
το χέρι του, ο Πελίτο κλήθηκε να δει στο VAR τη 
φάση και ακύρωσε το πέναλτι! 

 
 Το ματς είχε ρυθμό με τον ΠΑΟΚ να κυκλοφορεί 

καλύτερα τη μπάλα, αλλά του έλειψε η ιδανική 
τελική πάσα. Ο Παναθηναϊκός αντίθετα ήταν φω-
τιά στις αντεπιθέσεις με Αϊτόρ, Παλάσιος, Γκατσί-
νοβιτς, ενώ στο 20’ έχασε με τραυματισμό τον 
Βιγιαφάνιες. 

 
Στο 16’ πλασέ του Παλάσιος στα όρια της πε-

ριοχής από δεξιά, απέκρουσε σε κόρνερ ο Πα-
σχαλάκης. Στο 33’ ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς εκτέλεσε 
με το αριστερό και κόντραρε σωτήρια ο Αλεξαν-
δρόπουλος για να μπλοκάρει στη συνέχεια ο 
Μπρινιόλι. 

 
Στην αντεπίθεση, στο 34’, ο Παλάσιος από δεξιά 

έκανε εξαιρετική σέντρα, η μπάλα πέρασε από 
τον Γκατσίνοβιτς κι ο Αϊτόρ με κεφαλιά στο δεύ-
τερο δοκάρι έκανε το 1-0.

Ένα γκράφιτι στη μνήμη του Άλκη  
Καμπανού στο «Κλεάνθης Βικελίδης»

Την 1η Φεβρουαρίου ο 19χρονος Άλκης «έφυγε» από τη ζωή έπειτα από τη στυγερή δολοφονική 
επίθεση που δέχθηκε στην περιοχή της Χαριλάου από οπαδούς του ΠΑΟΚ, με τους ανθρώπους του 
Άρη να τιμούν τη μνήμη του με πολλούς τρόπους.  

Ένας εξ αυτών είναι η μετονομασία της θύρας των επισήμων του «Κλεάνθης Βικελίδης» με το 
όνομα του Άλκη αλλά δεν σταμάτησαν εκεί, καθώς πλέον δεσπόζει και ένα μεγάλο γκράφιτι στα πέριξ 
του γηπέδου με τη μορφή του 19χρονου φίλου των «κιτρινόμαυρων». 

 
Το έργο τέχνης έγινε από τους Γιάννη Μπουζούκη και Θανάση Ευαγγελόπουλο.
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US and EU to impose further  
sanctions on Russia

The US and European 
allies are preparing to 
hit Russia with further, 

tougher sanctions, as Ukraine's 
prosecutor investigates more 
than 4,600 alleged war crimes 
and the killing and torture of 
civilians. 

As more evidence emerges of 
what appear to be civilian mas-
sacres at the hands of Russian 
troops on the outskirts of Kyiv, 
the White House said western 
governments are planning to 
pile additional sanctions on the 
Kremlin to further its economic 
and technological isolation. 

The new penalties will include 
a ban on all new investment in 
Russia, along with greater sanc-

tions on its financial institutions 
and state-owned enterprises, 
and sanctions on government 
officials and their family 
members, according to White 
House press secretary Jen 
Psaki.  

“The goal is to force them to 
make a choice,” she said. 

“The biggest part of our       
objective here is to deplete the 
resources that Putin has to con-
tinue his war against Ukraine.” 

The EU’s executive branch 
proposed a ban on coal imports 
from Russia, worth an estima-
ted four billion euros per year. 
It would be the first time the         
27-nation bloc has sanctioned 
the country’s lucrative energy      

industry over the war. 
Demands for increased sanc-

tions intensified this week after 
grim images of bodies strewn 
across gardens and streets, and 
horrific accounts of civilian killings, 
torture and mass destruction 
emerged, as Russian troops with-
drew from the outskirts of Kyiv, in 
towns and cities such as Bucha. 

The Kremlin claims the images, 
which have stirred global revul-
sion, are fake and suggested 
the scenes were staged by the 
Ukrainians. 

It insists Russian troops have 
committed no war crimes, while 
Moscow's UN ambassador, 
Vassily Nebenzia, said “not a 
single local person" suffered 
from violence while Bucha was 
under Russian control. 

However, Ukraine's prosecu-
tor said it is investigating 4,684 
registered alleged Russian war 
crimes. It calculates that as of 
Wednesday morning, 167 children 
have been killed so far as result 
of Russia's invasion, while more 
than 466 have been injured. 

Ukrainian President Volodymyr 
Zelenskyy is demanding war 
crimes trials for Russian troops 

and leaders responsible for any 
atrocities during the month-long 
offensive on Kyiv. 

On Tuesday, he urged the 
United Nations to convict Putin of 
war crimes as he accused Rus-
sian troops of raping Ukrainian 
mothers in front of their children, 
killing "entire families" and trying 
to burn their bodies, and crushing 
civilians with tanks in the "recently 
liberated" city of Bucha. 

According to Ukraine’s prose-
cutor-general Iryna Venediktova, 
the bodies of 410 civilians have 
been removed from Kyiv-area 
towns, including Bucha, that were 
recently retaken from Russian 
forces. Many had bound hands, 
close-range gunshot wounds 
and signs of torture. 

Meanwhile, the humanitarian 
situation in the besieged port city 
of Mariupol is "worsening" with 
Russian forces preventing huma-
nitarian access, as they continue 
to launch airstrikes, said the UK's 
Ministry of Defence. It said most 
of the remaining 160,000 resi-
dents are without water, medi-
cine, electricity, light or heat and        
unable to communicate with the 
outside world.

Cyprus will not provide 
weapons to Ukraine as 
it would create gaps 

in the Republic’s deterrence 
capabilities, Defence Minister 
Charalambos Petrides said on 
Tuesday. 

Speaking after the House 
foreign affairs committee, he 
explained that Cyprus is already 
sending humanitarian and         
financial aid to Ukraine. 

The meeting came shortly 
after reports emerged that the 
US had approached Cyprus, 
asking that it send its Russian-
made weapons to assist         
Ukraine against the invasion. 

Petrides conceded the       
National Guard is facing chal-
lenges as regards the mainte-
nance of its Russian-made     
armaments in light of the 
sanctions on Moscow. He said 
efforts are underway to procure 
spare parts from other coun-
tries which use similar systems. 

The meeting also discussed 
the issue of western nations 
selling arms to Turkey as well 
Ankara’s increasingly sophis-
ticated domestic arms industry, 
most notably its drones – which 
it has exported to Nato and EU 
member Poland. 

Discussions began with 
journalists present but due to 
the “sensitive nature” of the talks 
the meeting continued behind 
closed doors. 

Main opposition party AKEL 
came out strongly against the 
US request while ruling DISY 
said that it will study feasibility 
of the proposal. 

On Tuesday morning,   
AKEL MP Giorgos Koukoumas 
accused DISY of being the 
“Nato-est of the Nato-suppor-
ters” – saying that anyone who 
truly cares about the people 
of Ukraine would not seek to 
throw fuel on the fire. 

“The Cypriot people does not 
wish to see Cyprus involved      
in the war and neither do they  
want to see us send weapons 
to Ukraine,” Koukoumas said. 

He also accused DISY of 
rushing to satisfy the US        
demand – a nation, Koukou-
mas said – which has elevated 
Turkey’s role in the region as  
a ‘power of peace’ while at the 
same time occupying half of 
Cyprus, noting that Ankara  
has not imposed sanctions on 
Moscow.

Cyprus not sending 
weapons to Ukraine

Photiou stresses need for humanitarian initiatives by 
UN to promote the missing persons issue

Presidential Commis-
sioner Photis Photiou 
discussed on Tuesday 

with the members of the UN 
Working Group on Enforced or  
Involuntary Disappearances 
the difficulties and challenges 
faced in resolving the issue of 
the missing persons in Cyprus. 

According to a press release 
by Cyprus’ Press and Information 
Office, the meeting, that took 
place in Photiou’s office, focused 
on the problems, difficulties and 
challenges faced as regards      
efforts to resolve the missing 
persons issue. 

Photiou stressed that it was 
inhumane but also unacceptable 

that 48 years on, there are still 
hundreds of families of missing 
persons, who are looking for  
answers about what happened to 
their loved ones. This unaccep-
table situation causes so much 
pain and misery to families every 
day, something that cannot and 
should not continue, he added.  

He pointed out that parents 
and siblings of missing persons 
are dying without knowing the 
fate of their loved ones. 

The international community, 
Photiou pointed out, especially 
the United Nations, is able to 
take humanitarian initiatives and 
actions to resolve the problems 
faced and provide the answers 

that the families are looking for 
and deserve. 

He said, according to the press 
release, that the problems are 
many and complex. He added 
that the source of these problems 
is Turkey, which is responsible 
not only for creating the problem 
but also for its perpetuation, 
serving its own political goals and 
expediencies to the detriment 
of the families. 

The Commissioner stated that 
Turkey has so far not taken the 
political and humanitarian deci-
sions that will lead to progress. 
Turkey, he stressed, is able and 
can help effectively and efficien-
tly in solving these problems  
because they have been created 
and are maintained due to its 
own attitude and intransigence. 

Photiou referred to the obsta-
cles posed by the occupying 
force for research and exhuma-
tions in military zones, its refusal 
to pass on information from its 
military archives, to indicate the 
mass burial sites created by the 
Turkish army after the collection 
of dead bodies from the battle-

fields and to implement the 
decisions of the European Court 
of Human Rights of 2001 and 
2014, as well as other decisions 
concerning individual appeals 
of families of missing persons. 

A special reference, it is added, 
was made by the Commissioner 
“to the major double crime” of the 
destruction of mass graves by the 
Turkish army and the deliberate 
movement of the remains to   
unknown places. 

The Commissioner reiterated 
the need for the United Nations 
to undertake humanitarian ini-
tiatives and actions to promote 
the issue of the missing persons. 

The Republic of Cyprus, he 
said, is cooperating and intensi-
fying its efforts in order to provide 
answers to every family of a 
Turkish Cypriot or a Greek Cyp-
riot missing person. 

Extensive reference was made 
to the exhumation programme of 
the Republic of Cyprus, as well as 
to the major issue of people who 
were killed and who were buried 
in known and unknown places 
in the Turkish occupied areas.

Passenger traffic in Cyprus 
in 2022 is expected to 
exceed 7 million, Minister 

of Transport, Communications 
and Works Yiannis Karousos has 
said, adding that the arrival of 
passengers has increased by 
50% compared to 2021. 

Addressing a conference on 
Tuesday evening in Ayia Napa, 
the Minister said that for 2022, 
passenger traffic in Cyprus was 
estimated at about 9 million 
passengers, however the num-
ber fell to 7.5 million after the 
Russian invasion in Ukraine. 
He also noted that passenger 
arrivals have increased by 50% 
compared to 2021. 

He went on to say that flights 
to major tourist markets such      
as Germany, with 42 flights per 
week, Austria with 26 flights per 
week, Poland with 25, France 
with 20, Switzerland with 17, have 
increased or stayed at the same 
levels. As he said there were 

also 50% more seats compared 
to 2021 and the goal was for the 
average plane capacity to rise 
above 70%. 

Karousos noted that the gov-
ernment took steps to increase 
air connectivity and to enhance 
the sector for a smooth recovery 
from the effects of the pandemic. 

He pointed out that Cyprus 
had the smallest drop in direct air 
connectivity throughout Europe 
despite the pandemic and in 
2021, the country has added 158 
destinations from 150 it had in 
2019. Karousos also noted that 
an Incentive Plan was offered to 
airlines to deal with the effects of 
the pandemic, while the plan was 
extended until the end of June 
2022, with a total cost of 6.13 
million euros. 

As the Minister said there are 
now flights available at conveni-
ent times for airports such as 
central Brussels, Paris, Marseilles, 
Lyons, Toulouse and Strasbourg.  

More than 7 mln passengers 
expected in Cyprus in 2022



Cyprus Deputy Minister of 
Tourism Savvas Perdios 
met with tour operators 

in London in an effort to fill the 
gap in this year’s tourist arrivals 
which will be affected by the war 
in Ukraine. 

Perdios told the Cyprus News 
Agency on Saturday that “we are 
working based on the worst-case 
scenario, meaning that arrivals 
from Russia and Ukraine are 
expected to be nil this year.” 

The aim of the visit is to evaluate 
and increase the arrival of tourists 
from Britain which will fill the gap 
in arrivals and revenues from 
Russia and Ukraine. Noting that 
the gap is by no means insignifi-
cant, he said visitors from these 
countries were up to 800 thousand, 
which amounts to a fifth of the 
overall number of tourists. To fill 

this gap, we are turning to markets 
that we have been working on 
for years and now we are being 
awarded increased connectivity, 
Perdios added. 

These markets include Scan-
dinavian countries Switzerland, 
Austria, Italy, Belgium, Hungary 
and also Israel which abstained 
from the tourist market in the last 
couple of years due to the pan-
demic. However, he said there 
has been a comparatively signi-
ficant upgrade from France. 

Whereas there was no direct 
connection to the country, now 
there are 20 weekly flights from 
three airports serving Paris but 
also from cities such as Marseilles 
and Toulouse, among others. 

There are 100 thousand avail-
able airline seats for Cyprus this 
year with an array of companies 

offering them. 
Towards the end of the year, 

there will be an opening from the 
Saudi Arabian market which has 
tremendous potential from where 
up to eight flights per week are 
estimated, he added. 

As far as the United Kingdom 
is concerned, Perdios said there 
is a “very strong demand” and 
the interest has surpassed the 
expectations of the British market 
players as conveyed to Perdios 
during his visit to London in       
November. Arrivals from the UK 
are expected to reach one million 
this year. 

“I think this is an encouraging 
picture which is due to the timely 
activation of a plan we made 
weeks before the war, to deal with 
every eventuality,” he said. 

Market sources note the fluidity 
of the situation created by the war 
in Ukraine significantly affects 
competitive markets that have a 
particular relationship or proximity 
to Russia, such as Bulgaria or 
Croatia. This “obliges” in a sense 
British tour operators to be more 
flexible, something that Cyprus 
is fully exploiting. 

He said that even if there are 
no additional flights, the arrivals’ 
dynamic is increasing. For this 
year, predictions estimate similar 
arrivals as last year, namely 2 
million. 

Together with the increase in 
arrivals, the Deputy Minister of 
Tourism expects an increase in 
revenues, as the markets that are 
opening have travellers with high 
per capita expenditure. Visitors 
from countries such as Switzer-
land, for example, or France are 
not generally oriented towards 
all-inclusive holiday packages, 
a practice that is more common 
for visitors from Russia and other 
countries. 

This change in the requirements 
of tourists, however, also poses 
a challenge for the private sector, 
said Perdios, and every hotelier 
will have to be flexible and pos-
sibly modify their product. 

At the same time, he said hote-
liers will need to make targeted 
advertising. For this reason, he will 
bring in contact with tour operators 
and the hoteliers’ association to 
understand the demands and 
habits of French visitors which 
may be different from those of 
Russians. 

Perdios also held initial          
discussions in London to attract 
travellers from the US with      
Britain acting as a stopover.  

This possibility is created by 
the high connectivity between 
the US and Britain and Britain-
Cyprus, allowing for the pros-
pect of entering the US tourist 
market. 
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Perdios meets London tour operators 
to fill Ukraine tourism gap

NHS expands official 
list of Covid symptoms

Nine extra symptoms 
have been added to the 
official NHS clinical case 

definition of coronavirus, bringing 
the total to 12. The update to the 
symptoms list coincided with 
the end of free, universal testing 
in England on Friday.  

The new symptoms include 
shortness of breath, an aching 
body, a blocked or runny nose 
and loss of appetite. On the 
original checklist only high temp-
erature or shivering, a continuous 
cough, and changes to taste and 
smell were cited as signs of     
coronavirus.  

The decision to end free mass 
testing has been criticised by 
some health experts and scien-
tists, who fear it could quicken 
the spread of Covid.  

Challenged by journalists on 
whether it was right to end test-

ing at the same time as expand-
ing the symptoms list, Downing 
Street defended itself by saying 
the public would be expected to 
use their “good judgement” on 
limiting their social interactions 
if they believe they may have 
contracted the virus.  

“I think anyone, even pre-
Covid, would recognise if they 
have symptoms of an infectious 
disease, something like flu, they 
should stay home and not infect 
their loved ones or colleagues and 
it is that sort of good judgment 
that we expect to see going     
forward,” Downing Street said.  

Free PCR testing in England 
has been restricted to select 
groups, including hospital patients, 
vulnerable groups eligible for 
Covid antiviral treatments and 
those being discharged to care 
homes and hospices. 

easyJet cancels UK flights 
over Covid stricken staff
A renewed surge of 

COVID-19 in Britain has 
forced airlines including 

easyJet to cancel hundreds of 
flights in recent days as staff 
sickness levels soar. 

England dropped all its coro-
navirus restrictions earlier this 
year, including a legal require-
ment to self-isolate when testing 
positive and the need to wear 
masks in public places. 

Cases started to surge in Britain 
near the beginning of last month 
and by the end of the March 26 

week, one in 13 people were 
believed to be positive with the 
virus, the highest figure since the 
pandemic began. 

While hospitalisation levels are 
well below previous peaks in 
2020 and 2021, companies are 
reporting disruption to services, 
including at airports. 

EasyJet cancelled more than 
200 flights at the weekend and 
around 60 on Monday. British 
Airways also made a small num-
ber of cancellations on Sunday 
and said the issue was affecting 

airlines and airports in general. 
EasyJet said it had appointed 

standby crews to soften the     
impact, and said when cancelling 
routes it would consolidate flights 
where it had multiple options. 

“We are sorry for any inconve-
nience this may cause to custo-

mers on affected flights,” it said 
in a statement.  

“Customers have been        
contacted and provided with 
their options which include re-
booking onto an alternative 
flight or receiving a voucher or 
full refund.”

On Monday 4th April, His 
Eminence Archbishop 
Nikitas of Thyateira and 

Great Britain received Ms. Karen 
Buck, Labour MP for Westmin-
ster North, at the Archdiocesan 
Headquarters in W2 3EN. 

Matters of mutual interest, the 
Eastern Mediterranean, as well 

as ways of cultivating mutual 
support and solidarity within the 
constituency’s citizens were 
discussed. 

Following a tour of the      
Archdiocesan Chapel, the visit 
concluded with an exchange of 
best wishes and a commemo-
rative photograph.

Labour MP Karen Buck   
visits Archbishop Nikitas
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Urgent stem cell transplant needed 
to save 24-year-old Alex

Alex Nicholson, 24, of 
English-Greek Cypriot 
origin, urgently needs a 

lifesaving stem cell transplant 
to treat his blood cancer. 

He was only 18-years-old 
when on April 8th, 2016, he was 
diagnosed with a blood cancer 
called Classical Hodgkin’s Lym-
phoma 4B; he began feeling  
unwell around 5 months before 
the official diagnosis.  

Alex, from Basildon, Essex, 
was a music technology student 
at Palmers College, USP College 
in Grays, Essex, and was study-
ing for his exams when he was 
diagnosed and began treatment. 
He has sadly relapsed six times 
after two failed stem cell trans-
plants, a trial drug failure and 
endless chemotherapy sessions. 

Alex undertook chemothe-
rapy sessions and received      
the first stem cell transplant in 
November 2016 using his own 
cells. There was only a 50 per 
cent chance that using his own 
stem cells would work and      
devastatingly, it didn’t. 

He then relapsed in January 
2017 and the cancer returned. 
The consultants contacted the 
register for stem cell donors but 
were unable to find a match       
for Alex.  

The keen musician continued 
with his chemotherapy treatment 
until June 2017 and received his 
mum’s stem cells, with only a 
50 per cent chance that it would 
work. Sadly, his mum’s stem cells 
also failed and Alex’s cancer       
returned for a fourth time. 

On 27 January 2020, Alex 
was given a trial drug aimed at 
helping cure his cancer, but 
after three days, he became  
unwell and the drug didn’t work. 

He went through a year of      
remission from June 2020 to 
August 2021 and recently Alex 
was told by his consultant that 
his Hodgkin’s Lymphoma has 
returned and is sadly incurable. 

Alex is of English and Greek 
Cypriot heritage and may need 
to rely on donors of mixed heri-
tage to donate their stem cells.  

The Leukaemia Cancer Society 
is appealing to anyone aged  
between 16 and 55 who shares 
the same heritage as Alex or is 
full English or full Greek/Cypriot, 
to register as a donor. You can 
do this by visiting The Leukaemia 
Cancer Society’s website – 
www.leukaemiacancersociety.org 

After registering, a swab will 
be sent to you, where you 
simply swab inside your mouth 
and send it back to the charity. 
If you’re a match, you’ll receive 
a call on how to give your stem 
cell or bone marrow – and it 
could save someone’s life. 

It's an easy procedure – 
Blood is taken from one hand 
of the donor, it goes through a 
separator machine where the 
cells needed for the patient are 
taken, and then it goes back 
through the other hand. The cells 
taken are replenished within a 
couple of days, so there is no 
risk to the donor. 

Androulla Stylianou, Co-ordi-
nator at the Leukaemia Cancer 
Society said, “Because Alex is 
of mixed heritage, Greek and 
English, the likelihood is that      

it’s someone from that heritage 
that will match him. But that does 
not mean that we don’t want just 
fully Greek people or fully English 
people on the register, because 
the match could be anybody - 
Greek, English, or a mixture of 
both. So we’re appealing to that 
group of people. This is Alex’s 
last chance. He has no other 
chance unless he finds a stem 
cell donor soon.”  

Alex, a young man with every-
thing to live for. Could you or 
someone you know be that life-
saving match he desperately 
needs? 

“Alex is hanging on waiting  
for that last chance, waiting for 
the match to come forward,”  
Androulla added. “The more 
people that register, the greater 
the possibility of finding a donor 
for Alex.” 

Every 20 minutes, someone 
in the UK is diagnosed with 
blood cancer – those that affect 
the body’s bone marrow, blood 
or lymphatic system – such as 
leukaemia, myelome or lympho-
ma. Yet, just 2% of the UK pop-
ulation is registered as potential 
blood stem cell donors. People 
from Cypriot, Greek and mixed 
ethnicity backgrounds are under-
represented as donors. 

Diversifying the register is      
extremely important to people 
from our community. 

For further details on how to 
become a donor or for more        
information on the charity, visit 
the aforementioned website or 
contact Androulla Stylianou,   
Co-ordinator at the Leukaemia 
Cancer Society on 07872 633 
508 or 020 8374 4821.

The Holy Cross and        
Archangel Michael Greek 
Orthodox Church, London, 

is delighted to announce that 
Father Spyridon Papa Gabriel, 
has been honoured by the   
Archdiocese of Thyateira and 
Great Britain and has been      
promoted to the position of       
Archimandrite.  

He was ordained in a ceremony 

in February 2022, presided over 
by His Grace Bishop Iakovos 
Savva (of Claudioupolis) and by 
The Very Reverend Archiman-
drite Damianos Constantinou 
(Priest-in-Charge at the Greek 
Orthodox Church of St Catherine, 
Barnet). 

Nicholas Karous, the Church 
Community President, said: “We 
are so pleased that our beloved 

Father Spyridon has been hon-
oured in this way. He has been 
part of our church community 
since 1987 and is one of the most 
loved and respected members 
of our congregation. We are 
privileged to have him with us.”  

The priest-in-charge at the 
church, Reverend Protopres-
byter Vasileios Papathanasiou 
added, “It is a pleasure to serve 
with him for twelve years. He is 
always at my side when I need 
him.” 

The Holy Cross and Archan-
gel Michael Church Community 
honoured The Very Reverend 
Archimandrite Spyridon Papa 
Gabriel after the liturgy on        
Sunday 3rd April.  

Father Spyridon is very        
honoured to have been ordained 
Archimandrite. He has served 
the Holy Cross and Saint Michael 
Church in Golders Green since 
1987 alongside the late Bishop 
Aristarchos Mavrakis of Zinou-
poleos, and for the last 10 years, 
he is still happy to serve the 
community alongside Father 
Vasileios Papathanasiou. 

Father Spyridon has followed 
his father’s footsteps who was 
a priest in the village of Livadhia 
in Larnaca, Cyprus. He has      
always been fully committed and 
devoted in serving the community 
with great passion, especially 
during the pandemic providing 
support to people by phone. 

Father Spyridon is also          
delighted to have received a 
Certificate Scroll of Lifetime 
Achievement from the Mayor of 
Barnet on Wednesday 6th April. 
This follows after he was awar-
ded the London Borough of  
Barnet Civic Community Award 
in 2007 for his services to the 
church and to the borough. 

Father Spyridon wishes his 
wife was still alive to see             
his achievements; Presvidera         
Tasoulla Gabriel sadly passed 
away during the pandemic.  

Father Spyridon is very proud 
however of his daughter – 
Councillor Lisa Rutter (a coun-
cillor for 16 years and former 
Mayor of the Borough of Barnet) 
who is standing again in the 
local elections in May.

Nikki Lilly amongst 
Goodto.com’s 101 women  
celebrated on IWD

Goodto.com featured an 
article on International 
Women’s Day (7 March) 

celebrating famous women in 
history – both from yesteryear and 
yesterday – some we recognise 
and others who might be new 
– but all make great role models. 

Featured in a curated list of the 
top 101 famous women in history 
was UK Cypriot Nikki Lilly. 

As famous women in history 
go, Nikki Lilly has the edge.   
Living with a rare medical condi-
tion called AVM, which affects 
her appearance, however it’s not 
stopped her forging her own path.  

“I did not choose to be born with 
a chronic illness, but I do choose 
to make the most of every single 
day of my life and make every 
second count,” says Nikki. 

Her You Tube channel is where 
she explores her love of singing 
and makeup and which she 
uses to share her experiences 
of living with a visible difference. 

The youngest ever recipient     
of the BAFTA Special Award, in 
2019, she was also awarded the 
International Emmy Kids Award 
for her episode of the CBBC 
series My Life, Nikki Lilly Meets. 

Commenting on being fea-
tured in the list, Nikki said, “I am 
honoured to be named amongst 
a select group of amazing 
women in history. But each and 
every one of us are special and 
we all have the power, determi-
nation and courage to make a 
change. Close your eyes, make 
a wish, then open them and 
make your dreams a reality.” 

Doros Partasides holds 
fruitful meetings in Cyprus

For the duration of 10 days, 
I visited Athens and Paros, 
before arriving in Cyprus 

for a family reunion at the Hilton, 
Nicosia.   

During my stay there, I had the 
opportunity to meet Ted in their 
offices, Andrea D Mavroyiannis, 
Greek Cypriot Negotiator for the 
Cyprus problem, Photis Photiou, 
Presidential Commissioner for 
Humanitarian Affairs and Over-
seas Cypriots, and Thanasis 
Tsokos, new Director General of 
PIK TV (CyBC). 

All the meetings were very   
interesting and fruitful. We ex-
changed views on the Cyprus 
issue, the role of overseas Cyp-
riots, and the importance of PIK 
as a bridge of communication. 

Whilst at the Hilton, I had the 
opportunity to meet briefly with 
Christine Lagarde, President of 
the European Central Bank, and 
with Colin Stewart, the new UN 

Secretary-General's Special 
Representative to Cyprus.  

I promised myself 48 years ago, 
that when Famagusta reopened, 
I would go to take photographs. 
Emotionally, it was very difficult 
to hold my camera steady and I 
could not focus. What I could see 
before me was total catastrophe 
– abandoned buildings, houses, 
shops, roads. After half an hour, 
I got back my professional feeling 
and managed to take over 200 
hundred photos. I hope that one 
day, I and thousands of others, 
get to fill the streets of Famagusta 
and this beautiful town will once 
again belong to its people. 

My thanks and appreciation 
to Yiannis Nicolaou, the head of 
the news department at PIK, and 
to Stella and Emily Michael for 
their hospitality and friendship. 

Best wishes for a united Cyprus 
and peace in the world.  

Doros Partasides 

Father Spyridon ordained Archimandrite
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One story: The arc reinvented

There is only one story. We keep on 
retelling it. Here it is. A hero is called 
to adventure, away from normality. 

He/she resists the call. They meet a wise 
guide. Then they decide to cross the thres-
hold into the unknown. They fight dragons, 
experience romance. Then they are down 
and close to failure. They get a lucky break. 
They find the elixir of life - the magic potion, 
the secret recipe - and they return back home 
with this elixir, triumphant and honoured. 
Content with psychology stability and the 
secret of wellbeing.  

It’s the heart of every story from Homer’s 
Odyssey to The Wizard of Oz, to Star Wars. 
It’s the story of Buddha, Moses, Mohammed, 
Christ, and Harry Potter. Joseph Campbell 
outlined this story arc in his influential      
book The Hero with a Thousand Faces, in 
1949. Campbell studied religious, spiritual, 
mythological and literary classics. The book 
dissects the similarities of the stories, as he 
breaks down the structure of this “monomyth.” 

Reboots 
 
Every generation needs its refreshed       

version of the story. I have 7 versions / trans-
lations / adaptations of Homer’s Iliad and 
Odyssey. I have 15 translations of Sophocles’ 
play Antigone. I can count 9 incarnations of 
The Batman*.  

Artist Bob Kane and writer Bill Finger’s 
story “The Case of the Chemical Syndicate,” 
published in Detective Comics, in 1934, first 
introduced the Dark Knight to the world. 
Originally priced at 10 cents, a mint condition 
first edition copy of the comic was sold at 
auction in 2021. The winning bidder paid 
$2.2m.  

Twelve Angry Men, directed by Sidney 
Lumet (1957), is a perfect film. It’s relentlessly 
gripping, exploring the deliberations of a jury, 
deciding the fate of a teenager accused of 
murdering his abusive father. At the begin-
ning, they are nearly unanimous in a guilty 
verdict. One man dissents, and sows a seed 
of reasonable doubt. Eventually he persuades 
the other jurors to support a unanimous "not 
guilty" verdict. 

Every element is brilliantly designed and 
executed: claustrophobic cinematography, 
an array of characters each with their own 
distinct personality, the tight and engaging 
writing, the pitch-perfect performances which 
are never melodramatic.  

The film is equally cinematic and theatrical. 
A man convinces a mob to listen to reason, 
and question their prejudices and precon-
ceptions. The message of compassion over 
convenience is timeless, universal, and        
inspiring. 

Different readings 
 
I have been watching the film since I was 

a teenager. I’ve discovered that I identify 
with a different character each time –          
depending on the station of life that I’m at, 
when watching. I have my own reboot, each 
time I watch the same film.  

Originally, like everyone, I was rooting for 
Juror 8, played by Henry Fonda. Idealistic, 
listening to reason, questioning, doubting. 
Then I started identifying with Juror 12, the 
advertising executive. Distracted, indecisive 
and easily led. The last couple of times I saw 
the film, I was taken by Jack Warden as 
Juror 7, a wisecracking salesman who just 
wants to get home for the baseball game 
and is indifferent to the case.  

The Japanese film Rashomon, directed 
by Akira Kurosawa, tells the same story four 
times, each recounted from the perspective 
of a different character. Agatha Christie and 
Quentin Tarantino used this device, for ‘And 
Then There Were None’ and ‘The Hateful 
Eight’.  

The last word to Homer. He and Marge 
are on a plane, and he doesn’t want to 
travel.  

 
– Marge: C’mon Homer. Japan will be 

fun. You loved Rashomon.  
– Homer: That’s not how I remember it.  
 

(* - Original comic, Adam West,  
Keaton, Kilmer, Clooney, Bale, Affleck, 

Lego, Pattinson).  
 
 

James Neophytou

Retail giant Ikea will close 
its major Tottenham store, 
in a decision affecting 

450 jobs. 
The Swedish retailer said the 

move is part of longer-term plans 
for London, which includes open-
ing more small format stores. 

Bosses said they would try 
and ensure the 450 staff will be 
offered positions elsewhere, 
pointing out they are creating 600 
jobs in London before the store 
closes. 

They also said the changing 
nature of the area and more 
shoppers turning online during 
the pandemic meant its long-
term viability was under threat. 

"Last year, online represented 
almost half of the retailers’ total 
sales and the demand for diffe-
rent services as well as conve-

nient deliveries accelerated," 
Ikea said in a statement. 

"This, combined with the rede-
velopment of the area where the 
store is located, prompted the 
retailer to assess the long-term 
viability of the site." 

Ikea said the closure was  
part of its £1 billion investment 
strategy in London, including the 
recent opening of a smaller store 
format in Hammersmith, west 
London.  

The retailer also plans to 
open a store inside the former 
Topshop building on Oxford 
Street, making its debut in     
London’s West End and a new 
fulfilment centre in Dartford in 
December. 

Ikea did not have a firm date 
for the closure but said it expects 
it to be by the end of the year. 

IKEA to shut Tottenham store 
putting 450 jobs at risk
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British award-winning histo-
rian Bettany Hughes was 
recently in Cyprus filming 

for a documentary. The new series 
of Channel 4’s Bettany Hughes’ 
Treasures of the World, will bring 
us more historical escapism and 
will highlight the archaeological 
treasures of Cyprus. 

And this is good news to the 
ears of the Mediterranean island’s 
tourism key players who are con-
cerned over the consequences 
from the war in Ukraine on the 
British market. 

Bettany has previously taken 
us on a European tour exploring 
ancient treasures and recent 
historical finds in places such as 
Greece, Gibraltar, Malta and Italy. 
Her previous shows such as The 
Nile: Egypt's Great River with 
Bettany Hughes, A Greek Odyssey 
With Bettany Hughes, Eight Days 

That Made Rome and Pompeii's 
Final Hours: New Evidence, all 
made ancient history highly      
accessible for everyday viewers.  

The popular TV history profes-
sor’s new series promises once 
again to show us her fascinating 
insights into how the world used 
to live thousands of years ago 
plus some pretty cool historical 
facts and sites.  

In September 2020, Bettany 
released her book Venus and 
Aphrodite: A Biography of Desire, 
a brisk and incisive cultural history 
of the mythological goddess of 
love. 

She traces Aphrodite’s origins 
to intersex fertility symbols in 
Copper Age Cyprus, her trans-
formation in Greek and Roman 
mythology into a “laughter-loving” 
goddess often seen gazing into 
a mirror and emerging from sea 

shells, and her influence on 
Christian iconography of Mary, 
the mother of Jesus. 

Hughes enriches her wide-
ranging analysis with images     
of archaeological findings and     
artworks by Botticelli, Rubens, 
and Titian.  

Readers learn that the female 
sex symbol derives from a  
combination of Aphrodite’s mirror 
and the Christian cross, and that 
prostitutes were once called  
Venuses. 

Venus and Aphrodite: A Bio-
graphy of Desire brings together 
ancient art, mythology, and       
archaeological revelations to  
tell the story of human desire, 
whilst Hughes explains why this 
immortal goddess continues to 
entrance us today. 

Bettany Hughes is an       
award-winning historian, author 
and broadcaster. Her previous  
books Helen Of Troy: Goddess,        
Princess, Whore and The Hem-
lock Cup: Socrates, Athens and 
the Search for the Good Life 
were published to great critical 
acclaim and worldwide success.  

Hughes has made a number 
of factual films and documenta-
ries for the BBC, Channel 4, PBS, 
National Geographic, Discovery, 
The History Channel and ABC.  

She is a Research Fellow of 
King’s College London and has 
been honoured with numerous 
awards including the Norton 
Medlicott Medal for History.
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The Godfather is a 1972 
American crime film directed 
by Francis Ford Coppola, 

who co-wrote the screenplay with 
Mario Puzo, based on Puzo's best-
selling 1969 novel of the same 
name.  

The film stars Marlon Brando, 
Al Pacino, James Caan, Richard 
Castellano, Robert Duvall, Ster-
ling Hayden, John Marley, Richard 
Conte, Diane Keaton and Talia 
Shire.  

It is the first installment in The 
Godfather trilogy. The story, span-
ning from 1945 to 1955, chronicles 
the Corleone family under patriarch 
Vito Corleone (Brando), focusing on 
the transformation of his youngest 
son, Michael Corleone (Pacino), 
from reluctant family outsider to 
ruthless mafia boss. 

Paramount Pictures obtained 
the rights to the novel for the price 
of $80,000, before it gained popu-
larity. The studio executives had 
trouble finding a director; the first 
few candidates turned down the 
position before Coppola signed on 
to direct the film but disagreement 
followed over casting several 
characters, in particular, Vito and 
Michael. Filming took place pri-
marily on location around New 
York City and in Sicily.  

The Godfather premiered at the 
Loew's State Theatre on March 14, 
1972, and was widely released in 
the United States on March 24, 
1972. It was the highest-grossing 
film of 1972, and was for a time the 
highest-grossing film ever made.  

The film received universal     
acclaim from critics and audiences, 
with praise for the performances, 
particularly those of Brando and 
Pacino, the directing, screenplay, 
cinematography, editing, score, 
and portrayal of the mafia. The 
Godfather acted as a catalyst for 
the successful careers of Coppola, 
Pacino, and other relative new-
comers in the cast and crew. The 
film also revitalized Brando's      
career, which had declined in the 
1960s, and he went on to star in 
films such as Last Tango in Paris, 
Superman, and Apocalypse Now. 

 
The Transition of Power 
 

In Mario Puzo’s novel, there is no 
resolution between Vito Corleone 
and his son Michael. Coppola 
wanted to convey that they loved 
each other. So Coppola called   
on his friend Robert Towne, (a   
renowned screenwriter), as a script 
doctor. Towne arrived in New York 
the day before the scene between 
Vito and Michael was scheduled 
to be filmed. Towne faced a tremen-
dous challenge: to add outside 
material that captured complex 
and powerful emotions but remain 
consistent with what had already 
been filmed. After conferring with 
Brando and Pacino for ideas, and 
taking notes from the original 

script he worked through the night, 
finishing the scene at 4am. 

It’s a simple scene in Don      
Corleone’s garden that focuses as 
much on regret about the past as 
it does anxiety over the future. “I 
never wanted this for you,” Vito 
says to Michael, explaining he 
wished to see a Senator or Gover-
nor Corleone. Brando’s speech 
about his dreams for his son runs 
nearly two minutes. When Coppola 
accepted the Oscar for Best Adap-
ted Screenplay, he thanked Towne: 
“That was Bob Towne’s scene,” 
he said. 

Robert Towne, one of the more 
gifted scriptwriters and "doctors" 
(and directors) Hollywood has 
known. That Towne was able to 
take so many threads -“strings," if 
you will - of this sprawling scena-
rio and distill them into this rich, 
overarching short scene is some-
thing of a miracle of screen-writing 
craft. Towne gives us this transi-
tional moment between father and 
son - ultimately, their last moments 
- and neatly buttons up plot-points 
while advancing the storyline, pro-
vides information that the audience 
will need, gives us a deeper insight 
to the special bond between father 
and son and how their roles are 
reversing, and makes it so full of 
trivial conversational details that 
it feels so real. 

 
The Set-Up 

 
Michael Corleone, youngest and 

most promising of Don Vito’s male 
children is now ‘mixed up in the 
family business’ of organised crime. 
He’s now head of the Corleone 
family empire. The Don, suffering 
from advanced age and an earlier 
assassination attempt that changed 
everyone’s lives, is now acting as 
advisor to his son in a time of      
explosive transition. 

 
SCENE: THE DON’S GARDEN 
- DAY EXTERIOR 

 
The Don, older looking now, 

sits with Michael. 
VITO CORLEONE: So Barzini 

will move against you first. He'll set 
up a meeting with someone you 
absolutely trust, guaranteeing your 
safety. And at that meeting you'll 
be assassinated. 

The DON pauses for a sip of 
wine, giving MICHAEL a chance to 
ponder the calm delivery of news 
about his own impending murder. 

VITO CORLEONE: I like to drink 
wine more than I used to. Anyway 
I’m drinking more. 

MICHAEL: It’s good for you pop. 
The DON looks at the glass. 
VITO CORLEONE: I don't know 

... your wife and children - are you 
happy with them. 

MICHAEL (nods): Very happy. 
VITO CORLEONE: That’s good. 

I hope you don't mind how I keep 
going over the Barzini business. 

MICHAEL: No, not at all. 

VITO CORLEONE: It’s an old 
habit. I spend my life trying not to 
be careless. Women and children 
can be careless but not men. 

The DON pauses. 
VITO CORLEONE: How’s your 

boy? 
MICHAEL: He’s good. 
VITO CORLEONE: You know, 

he looks more like you every day. 
MICHAEL: He’s smarter than I 

am. Three years old and he can 
read the funny papers. 

VITO CORLEONE: (Laughs) 
Read the funny pages. 

The DON drifts away for a       
moment, looks up and remembers 
something. 

VITO CORLEONE: Uh, I want 
to arrange to have a telephone 
man check all the calls that go in 
and out of here. 

MICHAEL: I did it already pop. 
VITO CORLEONE: You know, 

it could be anyone... 
MICHAEL: Pop. I took care of 

that. 
VITO CORLEONE: Oh. That's 

right I forgot. 
The DON frowns, hesitates 

and rubs his chin.  
MICHAEL leans closer and 

pats his father's knee. 
MICHAEL: What’s the matter? 

What's bothering you? I'll handle 
it, I told you I can handle it - I'll 
handle it. 

The DON pauses, thinks for a 
moment, stands and walks slowly 
to the other side of MICHAEL'S 
lounge, looking away from his son. 

VITO CORLEONE: (as he 
stands) I knew that Santino was 
going to have to go through all 
this. And Fredo...well... 

(after. He sits beside MICHAEL) 
VITO CORLEONE: But I never... 

I never wanted this for you. I work 
my whole life, I don't apologise, to 
take care of my family. And I refused 
to be a fool......dancing on the string, 
held by all those...big shots. I don't 
apologize, that's my life but I thought 
that...that when it was your time 
that...that you would be the one to 
hold the strings. Senator Corleone. 
Governor Corleone, or something... 

MICHAEL: Another pezzono-
vante. 

The DON turns to his son. 
VITO CORLEONE: Well there 

wasn't enough time Michael... 
Wasn’t enough time… 

MICHAEL: We’ll get there, Pop. 
We'll get there. 

The DON holds MICHAEL'S 
head in his hand, kisses him and 
pats his cheek. 

VITO CORLEONE: Hm. Now 
listen. Whoever comes to you with 
this Barzini meeting - he’s the   
traitor. Don't forget that. 

The DON stands, sighs and 
MICHAEL leans back in the seat 
deep in thought. 

 
Fade… 
Words by Robert Towne (and 

Mario Puzo and Francis Ford 
Coppola)  

Coppola says that the first      
person to offer him any encourage-
ment was the screenwriter Robert 
Towne. Towne had known Coppola 
from their days of making films for 
Roger Corman, and had since be-
come Hollywood’s premier script 
doctor.  

He remembers that he flew to 
New York to write a crucial         
summation scene for Don Vito 
and Michael, and that Coppola 
screened roughly an hour’s worth 
of material for him beforehand.        
“I told him it was amazing,” Towne 
says, “and he looked deeply        
distressed, as if he’d hired some-
one to help him write a scene and 
instead he’d got someone on an 
acid trip…I’d never seen footage 
with that kind of texture related to 
any so-called gangster movie; 
Francis had brought so much of 
himself and of life to it.”  

Towne stayed up all night to 
write the father-and-son scene. 
He recalls, “Francis picked me up 
around six-thirty in the morning, 
so nervous - he had a little baby 
with him - and we drove out to 
Staten Island in a station wagon. 
We drove for 45 minutes without 
saying a word. Then Francis said, 
without turning around, ‘Any luck?’ 
I told him I thought so: I had a clip-
board with the scene on it, and 
showed it to him. ‘Yeah, that’s 
good,’ he said. ‘Let’s show it to the 
actors’. We showed it to Al; he liked 
it a lot. Then Francis said, ‘You 
show it to Marlon.’ Marlon was in 
makeup, having his cheeks put in. 
And Marlon made me read him the 
scene, both parts. It was extremely 
intimidating and infuriating. Read 
Marlon’s dialogue to him? I made 
up my mind immediately to read 
it as badly as possible, as flatly, to 
not try to act it. There was a long 
pause, and Marlon said, ‘Read it 
again.’ And afterward he said, 
‘That’s not bad. I want you to tell me 
something. Why doesn’t he say 
anything about Fredo?’ ‘Because 
he can’t figure out what to say 

about him at that moment.’ 'OK' 
He went through every phrase and 
comma in the speech. Then he 
said, ‘Would you mind coming on 
the set?’ Francis was naturally  
relieved. He had no idea what we 
had been doing. 

The first to envision Brando as 
Don Vito Corleone was Puzo: he 
had already sent the superstar a 
letter and talked to him about the 
role on the phone. But Brando was 
dubious. “I had never played an 
Italian before, and I didn’t’t think I 
could do it successfully,” he says in 
his autobiography. And he warned 
Puzo that no studio would go for 
him. Erratic behaviour and abys-
mal box-office returns had turned 
him into a Hollywood pariah. At a 
meeting that has been reported 
with varying degrees of comedy 
and melodrama for the last quarter 
century, Coppola pressed the case 
for Brando. “You have to remember 
that they were very seriously consi-
dering if they had the right director, 
and I brought up Marlon Brando,” 
Coppola says. “I was told by one 
of the executives - I shouldn’t’ say 
which one - ‘Francis, Marlon Brando 
will never appear in this picture, 
and I instruct you never to bring 
him up again.’ At which point, I 
fainted onto the floor, as if to say, 
‘How can I deal with that type of 
statement?’ My ‘epileptic fit’ was 
obviously a gag, and they got the 
point. Finally, they recanted and 
told me that I could consider 
Brando if I could meet three criteria: 
one was that he would do the film 
for ‘nothing,’ one was that he would 
personally post a bond to insure 
them against any of his shenani-
gans causing delays, and the third 
was that he would agree to a screen 
test. And I agreed, even though I 
didn’t’ even know Brando.” In an 
incident that has since entered 
Hollywood lore, Coppola shot 
Brando on video metamorphosing 
into Don Corleone with shoe polish 
in his hair and Kleenex in his 
mouth, and the deal was done. 

For the Don’s favorite son,        
Michael, Coppola favoured a 
shrimpy New York actor named 
Al Pacino. "When I read The 
Godfather," I saw Al in the part of 
Michael,” Coppola recalls. “I re-
member when the shepherds  
are walking across Sicily I saw 
his face, and when that happens 
it’s very hard to get out of your 
head. So right at the front I said, 
‘Al Pacino’ - and of course that 
was not viewed as a possibility.”  

Pacino was primarily a New York 
stage actor, with only one major 
movie in the chute, the antidrug 
fill Panic in Needle Park. “So they 
had me do lots and lots of screen 
tests,” Coppola says. “And I tested 
every talented American actor.” 
Coppola kept coming back to 
Pacino, and kept hearing the       
response that he was a “runt.” 
Coppola now reasons, “I think 
Bob Evans (Head of Paramount 
Pictures) was a handsome guy,   
a tall guy, so he tended to see        
Michael as someone more like 
himself. He was suggesting Ryan 
O’Neal or Bob Redford and I      
was suggesting Pacino. I wanted 
someone more like me.”  

Pacino’s then girlfriend, Jill 
Clayburgh, had taken to berating 
Coppola for stringing Al along: “I’d 
call up and ask ‘Please, could Al 
come back one more time?’ and 
she’d get on the phone crying, 
‘What are you doing to him? You’re 
torturing him, you’re never going 
to give him the part!’ ” According to 
Coppola, the matter was resolved 
when he was out of the country. 
He went to England to meet 
Brando, who was finishing The 
Nightcomers; upon his return, he 
learned that Pacino would play 
Michael, and James Caan, who 
was being pushed to play Michael, 
would play Sonny.  

 
Source: Paramount.com, 

en.wikipedia.com and  
The Annotated Godfather by 

Jenny M Jones

The Godfather - Classic Scene
My Movie Icons George.M.Georgiou
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Compartment No6 
 
This eloquent adaptation of 

one of Finland’s favourite books 
has deservedly won its director 
Juho Kousmanen the Grand Prix 
at last year’s Cannes Film Festi-
val.  

The story follows Laura (Seidi 
Haaria), a young Finnish archaeo-
logy student in Moscow, who is 
persuaded by her lecturer and 
lover to visit the ancient site of 
petroglyphs near the Arctic Circle. 
At first Laura is reluctant to take 
such a trip, but later on almost 
spontaneously, she decides to 
board a train to the arctic port 
of Murmansk and escape her 
uneasy love affair. It is a long 
journey and Laura is forced to 
share her tiny carriage and space 
with Lioha (Yuri Borisov), a rude, 
drunk miner. He is offensive and 
insensitive towards Laura but as 
the long journey continues she 
begins to realise that there is a 
softer side to this brute young 
man…  

The story is seen through 
Laura’s eyes and the audience 
sympathises with her predica-
ment from the start. The perfor-
mances are exquisite – Haaria       
is terrific as the free spirited          
Finnish heroine determined to 
reach her destination despite 
immense obstacles. Borisov is 
also excellent in the difficult and 
more demanding role - a macho 
man but a real charmer under-
neath when he bothers to make 
the effort.  

A warm, humane film- perfect 
for our turbulent times! 

 

Morbius 
 

This spectacular Marvel         
adventure tells the story of bio-
chemist Michael Morbius (Jared 
Leto), a pioneer scientist with a 
rare blood disease since birth. 

From his early years in a special 
hospital in Greece, which is run by 
Dr Emil Nicholas (Jared Harris), 
Morbius starts to experiment with 
science and now part of his re-
search is to infect his own blood 
in order to find a cure for his 
disease. At first his experiment 
is a success, but soon after he 
begins to experience blood 
thirsty desires… 

Leto is perfectly cast as the 
Byronic scientist who like Dr  
Jekyll, he soon finds his Mr Hyde. 
He is well supported by Matt 
Smith, as his childhood friend 
and fellow sufferer Milo. The strik-
ing Adria Arjona is also effective 
as Morbius’ loyal assistant Mar-
tine, determined to do anything 
in her power in order to reverse 
Morbius’ predicament.  

The special effects are truly 
impressive in this watchable 
Marvel adventure which thank-
fully doesn’t outstay its welcome.   

 

Small Body 

Laura Samani’s assured      
feature film debut was one of 
the highlights at last October’s 
London Film Festival.  

The action is set in the Friuli 
Venezia Giulia region of Italy and 
the story follows Agate (Celeste 
Cescutti), a young woman sunk 
into deep grief after she gives birth 
to a still born baby. And things 

turn even worse when she is 
forced to embark on a perilous 
journey to a remote mountain 
sanctuary in order to free her 
baby’s soul…  

This ritualistic piece of film-
making makes great use of the 
harsh yet beautiful landscape 
and recalls early work from Pier 
Paolo Pasolini.  

A worthwhile experience from 
a promising new talent!  

 

Human Factors 

I first saw Ronny Troker’s intri-
guing film at last year’s Sundance 
Film Festival. It is a solid piece of 
work and brings to mind the work 
of Michael Haneke especially 
during the opening sequence.  

A German husband, his French 
wife and their two children arrive 
at their French country house 
from Germany for a weekend 
break. The husband goes to buy 
some groceries and on his return, 
he hears his wife screaming after 
she is being disturbed by an      
intruder. It recalls the opening of 
FUNNY GAMES, but Troker soon 
enters into a different territory - 
more in the style of FORCE 
MAJEURE where family secrets 
are being revealed.   

An original piece of filmmaking, 
well-acted and suspenseful until 
the final credits. (MUBI)   

 

The Devil All 
The Time  

The work of Antonio Campos 
is always verging on the provo-
cative with such films as HIGH 
SCHOOL, SIMON KILLER and 
CHRISTINE. His latest is based 
on Donal Ray Pollock’s multi-
layered novel which takes place 

in Knockemstiff, Ohio.  
The story spans two decades 

- between World War II and the 
Vietnam War and the action is 
seen through the eyes of Arvin 
Russell (Tom Holland), a young 
man traumatised during his 
childhood. But now things turn 
even more sinister after his path 
crosses with an immoral preacher 
(Robert Pattinson) and a murder-
ous couple (Jason Clarke & Riley 
Keough)… 

An assured piece of work from 
a provocative, talented filmmaker 
featuring dark, twisted charac-
ters. (Netflix) 

 

The Boulet 
Brothers Dragula 

Ten episodes in series 4 of this 
Boulet Brothers extravaganza 
where eleven drag queens are 
ready to sharpen their knives in 
order to win the prestigious Drag-
ula crown and the big cash prize.  

In Episode One titled “Horror 
Icons Reimagined”, the compe-  
titors reinvent classic Horror 
looks. One of the bottom two will 
face extermination. In “Nosferatu 
Beach Party” the remaining 
competitors head towards the 
beach dressed to kill accordingly. 
In Episode Three, the drag artists 
including one woman and one 
transgender create memorable 
looks inspired by the “Weird, Wild 
West”. In “Monsters of Rock”, the 
Boulet Brothers offer another 
challenging opportunity for the 
participants to rock till someone 
dies. Episode Five is “Ghostship 
Glamour”, an imaginative cocktail 
of glamour deep under the sea. 
“Hairy Monsters!” allows the gang 
to camp it up big time as hairy 
creatures. Episode Seven is 
“Exorsisters” where the players 
get to perform scenes from the 
horror classic THE EXORCIST. 
“Killer Clowns” is yet another 
challenge for the few remaining 
contestants and in “The Last 
Supper”, the remaining cast plus 
those perished in previous epi-
sodes, get together for a reunion. 
In “The Grand Finale” the winner 
will be announced and blood 
and tears are expected to flow 
in abundance. An addictive 
pleasure! (SHUDDER)

George Savvides 

Back in 1992, Bill Clinton’s 
campaign strategist 
James Carville came up 

with the phrase: “It’s the economy 
stupid”, which certainly played 
its part in winning him the pres-
idential election against George 
H.W.Bush. Simple and effective 
it continues to be used by UK 
politicians during our electoral 
jamborees. Well we do like a 
party masquerading as an elec-
tion. That same phrase can, and 
should, be adapted to tell theatre 
producers that it doesn’t matter 
what ‘star’ you employ to attract 
the punters, if the play is a dud 
then your investment will go 
astray. Ruth Wilson is a superb 
actress, winner of two Olivier 
Awards. Ivan van Hove is an 
innovative and daring director, 
his 2017 production of Network 
(National Theatre) was exhilara-
ting. Jean Cocteau’s The Human 
Voice (Harold Pinter Theatre), 
the story of a woman’s heart-
break over the course of a final 
phone call with her former lover, 
a kind of theatrical essay on love 
and loneliness, is the type of 
play that leaves me wanting to 
cry, for all the wrong reasons. 

Written in 1930, its relevance 
to women of the twenty first 
century, a woman struggling to 
have that one last connection 
with the man who has jilted her, 
is as important as a Barbara 
Cartland book. Van Hove goes 
for an approach that is eccentric 
in design - a huge glass box, and 
sound – an ear splitting sound-
track that includes a mash up 
of well know artistes. The one 
song he should have used is 
Harry Nilsson’s Without You, 
at least it would have given us a 
laugh. Instead we have seventy 
minutes of tears and trauma-
tised behaviour with a predict-
able denouement, she can’t live 
without him. In between, Wilson 
is asked to perform miracles 
with a dire, dated script and a 
bizarre production which asks 
that she acts her way out of a 
glass tomb. Symbolism stupid. 
No it’s the content stupid. This 
work needs to be put back on 
the shelf to gather dust until the 
next reincarnation of the avant-
garde movement. An inexplica-
ble choice to stage in 2022.  

And now for something com-
pletely different. Across town 
in Bloomsbury,  the President 
Hotel to be precise, Faulty 
Towers The Dining Experience 
has taken up residence once 

more. You eat, you drink and  get 
entertained by Basil, Sybil and 
Manuel, who serve up mayhem 
on a plate. My companion, who 
cackles rather than laughs, 
became the cast’s go to person 
to whip up a frenzy encouraging 
even more improvisation and 
impromptu ad-libbing by the 
talented trio. Great fun but      
beware those flying bread rolls. 
“Basil!” “Yes Dear” “Que?” Just 
don’t mention the war. 

And Athasha Lyonnais is 
entranced by dance… 

Three contemporary choreo-
graphers have come together 
to produce an absorbing show-
case of dance today at the 
Royal Opera House. The first 
piece, The Weathering (Kyle 
Abraham) is about love, and 
loneliness that follows love, 
combining classical ballet  
choreography with contempo-
rary movement (unsurprising, 
Abraham has worked with pop-
stars like Beyoncé in the past). 
Pairs of dancers performed pas 
de deux, moving with affection 
and tenderness, before being 
separated and dancing on their 
own. The physical prowess and 
precision so arresting. 

This was followed by Solo 
Echo (Crystal Pite), based  
on Mark Strand's poem 'Lines      
for Winter', which was (again) 
learning to live alone, and to 
be alone. This was my favourite 
of the three pieces. Set to 
Brahms' sonatas for piano  
and cello, the group of dancers 
moved as a cohesive unit, first 
like an animal and then machine. 
One would be rejected, break 
away, or collapse away from the 
group, and struggle to move on 
once alone. Its ambiguity offers 
lots of room for interpretation. 
The third piece, DGV: Danse 
à grande vitesse (Christopher 
Wheelson) wasn't really my 
cup of tea. Michael Nyman’s 
music, had a triumphant, pom-
pous sound. The pairings were 
much more traditionally gen-
dered with more typical ballet 
steps and lifts. The costumes 
were interesting, kinda sci-fi-y, 
but the dance didn't feel as 
challenging as the first two.  

 
The Human Voice -  

www.haroldpintertheatre.co.uk 
 

Faulty Towers’ -   
www.interactivetheatre.com 

 
Royal Opera House - 

www.roh.org.uk

Theatre Reviews 

Barney Efthimiou

It’s the content  
stupid 
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It doesn't matter what time of 
year it is, unlike the rest of your 
body where it can be covered 

up, the face is usually the part 
of the body that is exposed to all 
weather conditions. Come rain, 
wind or shine, our facial skin gets 
hit with extreme heat, extreme 
cold, outside wind, central heating 
and air conditioning. Our poor 
skin goes through so much, and 
although it is of course adaptable 
and can take it most of the time, 
a little tender loving care can go 
a long way when it comes to  
facial skin. All the skin requires 
is good cleansing and some  
appropriate moisturising suitable 
to one's own skin type. 

As we know, the skin flakes 
and sheds skin every minute of 
the day; we lose about 30,000 
to 40,000 dead skin cells off the 
surface of our skin -  that is almost 
4 kilograms (9 pounds) of skin 
cells every year. Dust in homes 
is composed of about 20-50% 
dead skin cells. 

The skin cells regenerate 
every twenty eight days or so, 
this process involves the super-
ficial skin cells being replaced 
by new ones. The body usually 
does its best skin renewal cells 
approximately after one hour 
into our regular sleep, hence the 
term 'Beauty Sleep', therefore a 
disturbed sleeping pattern or late 
nights can actually disrupt this 
process. 

To have skin look its best, a 
few basics are needed, and they 
include good sleep, good nutri-
tion and a good skin care routine. 
So let's go through it.  

Sleep should be of a good 
quality and of undisturbed sleep 
preferably. As stated, a regular 
sleep pattern is best, even an 
occasional late night may show 
signs of a dull lack lustre skin, 
add in a night of intense alcohol, 
the chances are the skin may 
show further signs of dehydration 
and dilated pores. If one smokes, 
the skin pores are usually even 

more dilated and reveal a more 
mottled, dehydrated, dull skin 
appearance, so not too great       
if you want a more youthful or 
glowing appearance. 

Nutrition is of importance; 
eating the right food for skin really 
does make the difference, so if 
you want bright skin, then you 
need to eat right. Oily fish like 
salmon, mackerel and herring 
contain Vitamin D which contri-
butes to skin growth, repair and 
metabolism. It also helps the 
skin's immune system, helping 
destroy free radicals that can 
cause premature ageing. Fruits 
that contain Vitamin C help  
produce collagen – they include 
blackcurrants, blueberries, kiwi, 
strawberries, oranges. Bananas 
are rich in potassium, contain 
antioxidants and are said to pre-
vent the appearance of fine lines 
and wrinkles. Vegetables like 
carrots, broccoli and spinach and 
a protein source like turkey, fish, 
or quinoa, should help in keeping 

the skin’s elasticity and firmness.  
Drinking plenty of water regu-

larly to retain moisture in the skin, 
especially in extreme weather 
or temperature change, like that 
of heat or central heating.  

A good skin care routine to 
regularly remove dead skin cells 
and then replace any moisture 
loss, makes a fast difference in 
the appearance. 

A daily cleansing routine should 
be used for your particular skin 
type e.g. dry, oily or combination 
skin, using a good cleanser,  

followed by the same brand 
toning lotion, the reason being 
that they are designed to work 
together for that particular skin 
type.  

Follow with a good moisturiser 
suitable for your skin type. I like 
to use Cetuem, as all products 
are from natural sources with-
out any harsh chemicals added, 
unlike some high street 
branded products.  

For an additional enhanced 
weekly exfoliation, using a gentle 
face scrub to assist in removing 

the surface dead skin cells, and 
then follow by a conditioning 
face mask that helps to reveal 
the new, fresh, bright skin      
underneath and ready to glow. 

Always moisturise and stay 
hydrated for radiant, young 
looking, dazzling skin. 

 
Love and Sparkles, 

Samsara x 
 
www.samsarabellydancer.co.uk 
Facebook: Samsara Kyriakou 

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

Face up to it

Cooking with Loulla Astin 
Greek Easter Koulourakia (biscuits) 

These traditional, buttery 
and unusually shaped 
biscuits are made to be 

eaten after Holy Saturday.  
They are sometimes made 

vegan (Νηστίσιμα) to be eaten 
during Lent. They are always 
found on the Easter table and  
are eaten for weeks after, 
dunked in coffee or tea.   

The shape of these butter 
biscuits may vary but the recipe 
is basically the same.  

I remember making these 
koulourakia the first time I         
appeared on TV for BBC2’s 
Easter programme Eggs and 
Backers. 

Have fun making them and 
get the kids and grandchildren       
involved! 
Και του χρόνου! 
 

Ingredients (makes 20): 
1 kilo (2lb 2oz) plain flour,  

approx  
½ tsp salt 
2 tsp baking powder 
1 tsp bicarbonate soda 
1 tsp ground cinnamon 
250g (9oz) unsalted butter, 

softened 
250g (9oz) caster sugar  
4 medium eggs 
Few drops of vanilla extract 
4 tbsp brandy  
100ml (½ cup) full fat milk 
Grated zest of 1 orange 
100ml (½ cup) freshly 

squeezed orange juice 

For the glaze: 
1 egg yolk mixed with a little 

milk 
 

Method: 
Mix bicarbonate of soda in 

orange juice. Using an electric 
hand mixer, beat the butter and 
sugar until light and fluffy. Add 
the eggs one at a time, the zest, 
vanilla, brandy, orange juice and 
the milk.  

Slowly add the sifted flour, 
salt, cinnamon, baking powder 
and mix with a wooden spoon. 
If the dough is too soft and 
sticks to your hands, add a little 
more flour.  

Knead lightly with your hands 
for a few minutes to make a 
soft dough. Cover and allow to 
rest for 15 minutes. 

Break off walnut sized pieces 

and roll on an unfloured pastry 
board to form long strips,      
approximately 30cm long. Fold 
the rope strips in half, twist and 
press the ends together, or 
make them into S shapes, snail 
or ring shapes, but make them 
of equal size to ensure even 
baking. 

Arrange the biscuits on a 
greased baking tray lined with 
baking paper, not too close       
together, and brush with the 
beaten egg and milk. 

Bake in a pre-heated oven 
170c / gas mark 3 for 20-25      
minutes or until lightly golden - 
do not overcook them. 

Cool on a wire rack and store 
in a biscuit tin. 

 
Follow Loulla on Facebook: 

www.facebook.com/groups/ 
1250641761674966



Michael Yiakoumi

Fixtures  
Friday 8th April 2022 
Premier League 
Newcastle United v Wolves 20.00pm Sky Sports 
Friendly 
KOPA League Rep Team v Haringey Borough U23’s  
19.45pm Haringey Borough FC White Hart Lane, London N17 7PJ 
Cyprus Football 
Olympiakos v Omonia 
Saturday 9th April 2022 
Premier League 
Everton v Manchester United 12.30pm BT Sport 
Arsenal v Brighton 15.00pm 
Southampton v Chelsea 15.00pm  
Watford v Leeds United 15.00pm  
Aston Villa v Tottenham 17.30pm Sky Sports  
League Two 
Sutton v Leyton Orient 
National League 
Barnet v Solihull 15.00pm The Hive, Camrose Avenue,  HA8 6AG 

Isthmian League  
Horsham v Haringey Borough 15.00pm  
Spartan South Midlands League 
New Salamis v Aylesbury Vale Dynamo  
15.00pm Haringey Borough White Hart Lane, London N17 7PJ 
Combined Counties League 
Windsor v St Panteleimon 
Cyprus Football 
AEL v Ethnikos Achna 
AEK v Apollon 
Greece Super League 
Volos v Lamia 
OFI v Apollon Smirnis 
Asteras Tripolis v Ionikos 
Panatolikos v Atromitos 
Sunday 10th April 2022 
Premier League 
Brentford v West Ham United 14.00pm 
Leicester City v Crystal Palace 14.00pm 

Norwich City v Burnley 14.00pm 
Manchester City v Liverpool 16.30pm Sky Sports  
LFA Sunday Trophy Final 
Apoel v Assyria 17.00pm Barking FC, Lodge Avenue, RM8 2JR. 
Cyprus Football 
PAEEK v Doxa 
Apoel v Pafos 
Aris v Anorthosis 
Greece Super League 
PAS Giannina v Panathinaikos 
AEK v Aris 
Tuesday 12th April 2022 
UEFA Champions League Quarter-Final 2nd Leg 
Bayern Munich v Villarreal 20.00pm BT Sport 
Real Madrid v Chelsea 20.00pm BT Sport 
Wednesday 13th April 2022 
UEFA Champions League Quarter-Final 2nd Leg 
Atlético Madrid v Man City BT Sport 
Liverpool v Benfica 20.00pm BT Sport
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New Salamis nine goal tribute to Elias Louca, a fervent supporter 
who sadly passed away on Saturday
New Salamis need one point to clinch promotion to the Isthmian League - they are at home on Saturday so lets support them!

New Salamis held a one minute silence          
in memory of their fervent supporter,       
Elias Louca, who sadly died on Saturday 

morning on the day of the match. 
Elias is the brother of the New Salamis Vice 

Chairman Sotiris Louca. 
As a tribute, New Salamis went on to beat 

Harefield 9-0 to keep them up the top of the table 
of the Spartan South Midlands League. They now 
only need one point to ensure promotion to the 
Isthmian League after beating Broadfield on 
Tuesday. 

They are at home on Saturday to Aylesbury 
Vale Dynamos at 15.00pm at Haringey Borough 

Stadium, White Hart Lane N17, so lets get out 
and support them. 

The goals on Saturday came from Derek        
Asamoah 4, Harrison Georgiou, Deniz Mehmet, 
Anthony Furlonge and Elijah Ogunseye. 

New Salamis were 4-0 up at half time. 
On Tuesday they beat Broadfields 1-0 away 

from home to put them in a position of only        
needing one point to win promotion to the 
Isthmian League.  

The goal was a quality free kick from Arti to   
secure New Salamis three points. 

Parikiaki extends its condolences to the family 
of Elias Louca.  
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Premier League KOPA League team 
Apoel in LFA Cup 
Final this Sunday

Omonia Youth U16 
Silver through to final

Kevin De Bruyne put Man-
chester City ahead after 
5 minutes when he found 

the top corner from a Raheem 
Sterling pass and Ilkay Gundogan 
added another before halftime 
to keep City one point clear of 
Liverpool ahead of their seismic 
clash next Sunday. 

Earlier, Diogo Jota put Liver-
pool ahead against Watford after 
22 minutes in manager Juergen 
Klopp’s 250th game in charge 
before a late Fabinho penalty 
secured the points. 

A Vitaly Janelt double and 
strikes from Eriksen and Yoane 
Wissa helped Brentford to a     
famous win over local rivals 
Chelsea at Stamford Bridge. 

Chelsea defender Antonio 
Rudiger broke the deadlock three 
minutes into the second half with 
a stunning long-range effort but 
Brentford responded almost      
instantly through Janelt, who rifled 
home from the edge of the box. 

Manchester United’s struggles 
under interim manager Ralf 
Rangnick continued as they were 
outplayed by Leicester in front of 
their own fans. 

Kelechi Iheanacho put the 
visitors in front in the 63rd minute 
after nodding home a James 
Maddison cross but United res-
ponded three minutes later when 
Fred scored from a rebound     
following Bruno Fernandes’ initial 
effort. 

Wolverhampton Wanderers 
kept their European hopes alive 
after goals from Jonny and  
Ashley Young clinched a 2-1 win 
over Steven Gerrard’s Aston Villa.  

James Ward-Prowse scored 
an excellent free kick as South-
ampton grabbed a point in a 1-1 
draw at Leeds United and 
Brighton & Hove Albion were held 
to a goalless home draw by  
bottom club Norwich City to end 
a six-game losing streak for both 
teams 

West Ham moved up the  
Premier League with a win over 
10-man Everton, a result that 
keeps the Toffees in relegation 
trouble. Aaron Cresswell scored 
a wonderful free-kick to open the 
scoring for the hosts when he 
curled the ball past England goal-
keeper Jordan Pickford at     
London Stadium. 

But Everton,  started the       
second half brightly as Dominic 
Calvert-Lewin struck the angle 
of post and crossbar before 
Mason Holgate’s half-volley     

deflected in off Pablo Fornals to 
make it it 1-1. However, they 
were only level for five minutes. 
Michail Antonio burst clear of 
the Everton defence and his 
shot was blocked by Pickford 
but the rebound fell to Jarrod 
Bowen, back in the side after 
recovering from a fractured foot, 
and he steered the ball into the 
unguarded net. 

Tottenham came from behind 
to comfortably beat Newcastle 
and moved up to fourth in the 
Premier League. 

It didn’t start well for the hosts 
as Magpies defender Fabian 
Schar curled in a free-kick on 
39 minutes, though Hugo Lloris 
will be disappointed at not keep-
ing the ball out. 

Spurs responded on the stroke 
of half-time through Ben Davies’ 
glancing header from Son Heung-
min’s sumptuous delivery into the 
danger area. 

Immediately after the break, 
Spurs turned it around through 
Matt Doherty’s diving header 
from Harry Kane’s cross and 
they netted their third through 
Son’s clinical finish. 

And it got even better on the 
hour mark when Emerson Royal 
poked in from close range follow-
ing excellent build-up play by 
Doherty – and substitute Steven 
Bergwijn stroked in late on. 

Arsenal boss Mikel Arteta 
apologised for his side’s perfor-
mance in their surprise defeat 
at Crystal Palace and accepted 
it was not good enough for the 
north London club. 

But they were second-best 
throughout at Selhurst Park as 
former Arsenal midfielder Patrick 
Vieira, now in charge of the 
Eagles, got one over his former 
side in some style. 

Arsenal fell behind early on 
through Jean-Philippe Mateta’s 
header following a free-kick. 

Things got worse for the vis-
itors a few minutes later when 
Jordan Ayew got away from two 
Arsenal defenders and bent a 
shot beyond Aaron Ramsdale. 

Palace made sure of a hugely 
impressive win when Wilfried 
Zaha was brought down inside 
the box late on and the forward 
stepped up to convert the       
penalty. 

The victory, Palace’s first at 
home in the league in 2022, 
moves them up to ninth while 
Arsenal remain fifth and outside 
the top four on goal difference.

Liverpool chasing Man City for League title

KOPA League team Apoel are playing South London Club 
Assyria in the LFA Sunday Trophy this Sunday, so lets get 
out there and support them.  

The match will be played at 5.00pm on 10th April 2022 at Barking 
FC, Mayesbrook Park, Lodge Avenue, Dagenham, RM8 2JR. 

KOPA Representative  
team versus Haringey 
Borough U23s 

KOPA Representative team 
play its second game on 
Friday 8th April - KO 

7.45pm at Haringey Borough FC, 
Coles Park, N17 7JP  

Free entry (parking £1 per 

hour).  
The opponents for KOPA are 

Haringey Borough U23s who 
last week were crowned U23 
champions of the Isthmian     
Development League North.

KOPA League Round Up

In the Sunday Group stage 
matches, Olympia drew with 
Omonia 2-2 after Omonia 

took the lead through a great 
goal from Antonio Michael who 
went on a hazy run past three 
players before slotting the ball 
home.  

Olympia’s goals came from 
Elia Katsoloudis and Alfie       
Bartram. 

Olympia now play Apoel in 
the Division One group final.  

Apoel beat Komi Kebir 8-1 
with their goals coming from  
Andreas Chambi, Charlie Geor-
giou, Alex Michaelides, Vasilis 
Xrisikos, Harrison Georgiou 2 
and George Luttaya. 

In the Division Two Group       
already in the final, Pantel beat 
Nissi 2-1, their goals coming 
from Chris Spyrou and Georgio 
Stylianou and now play the 
winners of the game Omonia 
Youth against Panathinaikos. 

Action from Olympia versus Omonia

Adam Demetri and Evago-
ras Mandrides’ Under 16 
Silver won their League 

Cup Semi-Final. 
They went into half time a goal 

down after they conceded from 
the penalty spot. After a good 
half time talk, it was all Omonia 
Youth in the second half as the 
Under 16 Silver took the game to 
their opponents. A 30-yardthun-
derbolt from Nonso made it 1-1 
and even though the Under 16 
Silver had most of the posses-
sion and created many chances 
they couldn’t convert.  

After losing their striker to      
injury and with extra-time loom-
ing, the prospect of playing two 
extra periods was daunting. Both 
teams were suffering from fatigue 
in extra-time and being a player 
down due to no fit substitutes.  

The message to the 10 on the 
pitch was simple – “…you are 10 
minutes from a cup final. Give it 
everything you’ve got.” And they 
did. With almost the last kick of 
the game, Nicola slotted the ball 
home to take his team into a 
Cup final.

A shock result in Anorthosis 
thrashing Apoel 4-1 and 
Pafos beating AEK 2-0 

with their goals coming from 
former Crystal Palace star Jason 
Puncheon and Aurelio.  

Anorthosis were winning 4-0 
and Apoel scored their lone goal 
in added time through Ndongela. 
Anorthosis goals came from 
Christodoulopoulos 2, Warda 
and Zabala.  

Omonia are picking up under 
new manager Neil Lennon after 
beating PAEEK 4-2 their goals 

coming from Matavz, Diskerud 
and two from Scepovic. 

PAEEK's goals came from 
Varelas and Andrea Komodikis 
former Omonia Youth player. 

Apollon drew with Aris 1-1 after 
their were down 1-0 to a Spoljaric 
penalty but equalised within five 
minutes through Ongenda. 

AEL beat Doxa 1-0 from a 57th 
minute goal from Euller. Ethnikos 
Achna beat Olympiakos from a 
Duris penalty. Apollon must still 
be title favourites.

Cyprus Football

Pafos shock AEK

Greece Super League
Olympiakos needs another 

11 points in the seven 
remaining games of the 

Super League play-offs to clinch 
the title.  

The Reds shared a 1-1 draw 
with AEK in Piraeust saw the 
hosts lead with Joao Carvalho 
and AEK equalize with Damian 
Szymanski before half-time. 

Panathinaikos ended PAOK’s 
16-game unbeaten run with a 
2-1 result. The Greens had two 
Spaniards, Aitor and Juankar, on 
the scoresheet before Andrija 
Zivkovic pulled one back for 
PAOK. 

Panathinaikos has therefore 

caught with Aris in fourth as the 
Thessaloniki club dropped two 
points in goalless draw against 
PAS Giannina. 

Olympiakos on 70 points, 
PAOK stayed on 59, AEK has 
48, Panathinaikos and Aris are 
on 47 and PAS has 42. 

In the play-outs, bottom team 
Apollon has maintained its few 
chances of survival with a 1-0 
win at home over Panetolikos on 
Saturday while Lamia lost 2-1 at 
home to OFI Crete.  

In other games, Ionikos drew 
2-2 with Volos while Asteras       
Tripolis and Atromitos ended up 
scoreless.
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† MEMORIAL 

We are holding a memorial on Sunday 10th April for our beloved parents  

George & Niki Nicodemou.  
Dad passed on 15.04.2016 & Mum passed on 15.04.2020. 

As we were unable to hold a wake for our mum, we would like for those of you that were  
unable to attend the funeral to come & honour their memory at the New Southgate  

cemetery at 3.30pm. From their loving children & family.  
For more information please call Maria at 07875008793

†  DEATH ANNOUNCMENT-FUNERAL 

Maroulla Panayi 

(from Akanthou – Cyprus)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Μαρούλλα Παναγή 

(από Ακάνθου – Κύπρος)

It is with great sadness that we announce the passing of Maroulla 
Panayi on Sunday 13th March 2022, at the age of 80.  

She leaves her husband Antonios Panayi, 2 daughters Helen and 
Suzy, 5 grandchildren Anthony, Christopher, Nicholas, Solomon 

and Mary, and son-in-law’s Kenan and Charlie, 2 brothers,  
3 sisters and loved relatives and friends. 

The funeral will take place on Thursday 14th April 2022,  
at 09:30am, at the Greek Orthodox Church of St. Nectarios,  

19 Wycliffe Road, SW11 5QR. 
The burial will be at Lambeth Cemetery, Blackshaw Road,  
Tooting, SW17 0BY, at 11:30am. The wake will take place  

at the Church Hall of St. Nectarios. 
For more information, please contact us on 07724331750

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της  
Μαρούλλας Παναγή την Κυριακή 13 Μαρτίου 2022,  

σε ηλικία 80 ετών. Αφήνει τον σύζυγο της Αντώνιο Παναγή,  
τις 2 κόρες Ελένη και Σούζυ, 5 εγγόνια Αντώνη, Χριστόφορο,  

Νικόλαο, Σολομώντα και Μαρία, και γαμπρούς Κενάν και Τσάρλι, 
 2 αδέρφια, 3 αδερφές και αγαπημένοι συγγενείς και φίλοι. 

Η κηδεία θα τελεσθεί την Πέμπτη 14 Απριλίου 2022,  
στις 09:30 π.μ., στον Ελληνικό Ορθόδοξο Ναό του Αγίου  

Νεκταρίου, 19 Wycliffe Road, SW11 5QR. 
Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του Lambeth, Blackshaw Road, 

Tooting, SW17 0BY στις 11:30 π.μ.  
Η παρηγορια θα γίνει στον Ιερό Ναό του Αγίου Νεκταρίου. 
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας  

στο 0772433175018th October 1941 - 13th March 2022

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ †  MEMORIAL 
Τελούμε την προσεχή Κυριακή 10 Απριλίου 2022 

στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία της  
Παναγιάς Trinity Road, Wood Green N22 8LB,  

το 9μηνο μνημόσυνο της  

Πολυξένης Αντωνίου  
(από το Μένoικο, Λευκωσίας)  

και καλούμε όλου όσοι επιθυμούν να τιμήσουν  
την μνήμη της όπως παραβρεθούν.  

Οι τεθλιμμένοι: κόρες Κούλλα  
και Ανδρούλλα, εγγόνια Γεώργιος, Γιάννης,  
Ξένια και Κρίστοφερ, γαμπρούς Κυριάκος  

και Ανδρέας, αδερφές Ελένη,  
Ανδρούλλα και λοιποί συγγενείς. 

The 9-month memorial service of our  
beloved mother and grandmother  

Pollyxeni Antoniou  
(from Meniko, Lefkosia)  

will take place on Sunday 10th April 2022  
at the Greek Orthodox Church of St Mary’s,  
Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB  

and we invite all those who honour  
her memory to attend.  

With thanks: her daughters, Koulla and Androulla,  
her grandchildren, Georgio,Yianni, Xenia and  

Kristopher, her sons-in-law Kyriacos and Andreas,  
her sisters Eleni and Androulla and other relatives.

†  DEATH ANNOUNCEMENT-FUNERAL 

Georgios ‘Koko Paphitis’  
Nicholou 

(from Yeroskipou, Paphos) 
 

Sadly, passed away on the 26th March 2022,  
aged 77 after suffering with IPF disease. 

He leaves behind his wife Maria, son Chris,  
daughter-in-law Eleni and granddaughter Joanna. 

He was also a beloved brother, uncle, friend and a true 
gentleman who touched many hearts with his humour. 
The funeral will be held on Tuesday 19th April 2022  
at 12 noon, at St Demetrios Greek Orthodox Church, 

 2 Logan Road, London N9 0LP. 
The burial will follow at New Southgate Cemetery, 
Brunswick Park Road, London N11 1EZ, at 2pm. 

Instead of flowers there will be a donation box  
for UCLH ILD 

 Respiratory Unit for those wishing to contribute.
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†  DEATH ANNOUNCEMENT-FUNERAL 

Nina (Katerina) Paraskeva 

(from Layia, Cyprus)

 † ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Σαββού Δημήτρη 
(από Άρδανα, Κύπρος) 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Νίνα (Κατερίνα) Παρασκευά 

(από Λάγεια, Κύπρος)

It is with great sadness and heavy hearts that  

we announce the death of our beloved mother,  

grandmother, sister & great grandmother  

Nina (Katerina) Paraskeva. Nina and came to England 

when she was 16, and married her beloved husband 

Markos Paraskeva who came from Davros.  

She was kind and a much-loved lady, who died on 26th 

March 2022, aged 78. She leaves behind her 5 children 

Androulla, Barry, Mario, Helen & Nick and her sister 

Angela. There are no words that can express the depth 

of our grief or the immeasurable loss of our beloved 

and beautiful Nina. Nina’s love and warmth will 

forever be missed by her friends and family. She was  

a woman who lived for her children and grandchildren,  

she cherished, cared for and loved her family  

completely. She will forever be missed and there  

will forever be a void in all our lives. 

The funeral will take place on Tuesday 12th April,  

at 12pm, at St Antony & St John Church, 1 Sussex 

Way, Holloway Road, London N7 6RT, the burial  

to follow at Islington Cemetery, 278 High Road,  

East Finchley, London N2 9AG and the wake to follow 

at St John the Baptist Church Hall, Wightman Road,  

Haringey N8 0LY. Flowers can be sent to the  

undertakers, Demetriou & English Funeral Directors,  

131-133 Myddleton Road, London N22 8NG.

Με μεγάλη θλίψη και βαριά καρδιά ανακοινώνουμε 
τον θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς, 

αδελφής & προγιαγιάς Νίνας (Κατερίνα)  
Παρασκευά. Η Νίνα ήρθε στην Αγγλία όταν ήταν  

16 ετών και παντρεύτηκε τον αγαπημένο της σύζυγο 
Μάρκο Παρασκευά που καταγόταν από τον Δαύρο.  

Ήταν ευγενική και μια πολύ αγαπημένη κυρία, 
 η οποία απεβίωσε στις 26 Μαρτίου 2022, σε ηλικία 

78 ετών. Αφήνει πίσω τα 5 παιδιά της Androulla, 
Barry, Mario, Helen & Nick και την αδερφή της 

Angela. Δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να  
εκφράσουν το βάθος της θλίψης μας ή την αμέτρητη 
απώλεια της αγαπημένης και όμορφης Νίνας μας.  
Η αγάπη και η ζεστασιά της Νίνας θα λείπουν για 

πάντα στους φίλους και την οικογένειά της.  
Ήταν μια γυναίκα που ζούσε για τα παιδιά και τα 

εγγόνια της, λάτρευε, φρόντιζε και αγαπούσε  
ολοκληρωτικά την οικογένειά της.  

Θα μας λείπει για πάντα και θα υπάρχει για πάντα 
ένα κενό στις ζωές μας.  

Η κηδεία θα τελεσθεί την Τρίτη 12 Απριλίου,  
στις 12 μ.μ. στην εκκλησία του St Antony & St John 

Church, 1 Sussex Way, Holloway Road, London N7 6RT, 
η ταφή θα ακολουθήσει στο κοιμητήριο του Islington  

Cemetery, 278 High Road, East Finchley, London  
N2 9AG και η παρηγοριά θα δοθεί στο St John the 

Baptist Church Hall, Wightman Road, Haringey N8 0LY.  
Τα λουλούδια μπορούν να σταλούν στο γραφείο  
κηδειών του Demetriou & English Funeral Directors, 

131-133 Myddleton Road, London N22 8NG.

†  DEATH ANNOUNCEMENT-FUNERAL 

Savvou Demetri  
(from Ardana, Cyprus) 

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ † ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε τη προσεχή Κυριακή 10 Απριλίου 

2022, στην Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του 

Βαπτιστή, Wightman Road, London N8 0LY,  

το 15ον ετήσιο μνημόσυνο του  

πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας 

 πατέρα και παππού  

Μιχάλη Νικόλα  

Χριστοφίδη (Μουζουρκού)  
και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του 

όπως παρευρεθούν.  

Οι θυγατέρες: Αναστασία και Ελένη,  

εγγονές: Άντρια, Μικαέλα και Αλέξια.

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved 
mum Savvou Demetri on Thursday 24th March 2022, at the age of 85.  

She came to England when she was 17 years old and worked  
as a seamstress till she married her husband Yiakoumis Demetri,  

who died in February 2010. Savvou leaves behind her 3 daughters 
Demetra, Androulla and Despina, 5 grandchildren, 5 great grandchildren,  

her son-in-law Yianni and 3 of her grandchildren spouses.  
Sadly, her son-in-law Fido who was a big part of her family  

passed in August 2021. The funeral will take place on Wednesday  
13th April, at St John The Baptist Greek Orthodox Church, Wightman Rd, 
Harringay Ladder,N8 0LY, at 12.30pm and burial at Southgate Cemetery,  

Brunswick Park Rd,N11 1EZ, and then a wake will be held back 
 at the church after the cemetery.  

For more information contact Despina at 0203 612 7735 

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας  
μαμά Σάββου Δημήτρη, την Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022, σε ηλικία 85 ετών.  

Ήρθε στην Αγγλία όταν ήταν 17 ετών και εργάστηκε ως μοδίστρα  
μέχρι όπου παντρεύτηκε τον σύζυγο της Γιακουμή Δημήτρη,  

ο οποίος απεβίωσε τον Φεβρουάριο του 2010. Η Σάββου αφήνει πίσω 
της 3 κόρες την Δήμητρα, την Ανδρούλλα και την Δέσποινα, 5 εγγόνια,  

5 δισέγγονα, γαμπρό Γιάννη και 3 συζύγους των εγγονιών της.  
Δυστυχώς, ο γαμπρός της Fido ο οποίος ήταν μεγάλο μέρος  

της οικογένειας απεβίωσε τον Αύγουστο του 2021. Η κηδεία θα τελεσθεί 
την Τετάρτη 13 Απριλίου στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, 

Wightman Rd, N8 0LY, στις 12.30 μ.μ. και η ταφή στο Southgate  
Cemetery, Brunswick Park Rd,N11 1EZ, και στη συνέχεια θα δοθεί  

η παρηγοριά πίσω στην εκκλησία μετά το κοιμητήριο.  
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε  με τη 

 Δέσποινα στο 0203 612 7735 08.07.1936 – 24.03.2022

Τελούμε τη προσεχή Κυριακή  
10 Απριλίου 2022, στην Εκκλησία  

των Αγίων Πάντων Camden St, Λονδίνο 
NW1 0JA, το 1ον ετήσιο  

μνημόσυνο του πολυαγαπημένου  
και αξέχαστου μας   

Άγγελος Νικόλα 

(από το Μπρίστολ) 
και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη 

του όπως παρευρεθούν.  
Οικογένεια: μητέρα Νίκη, αδέλφια 
Λοϊζος, Μάριος, αδερφή Γεωργία,  

ανήψια Αντρέας, Γιώργος,  
Χαράλαμπος και Ολίβια.  
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† MEMORIAL

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

The 1st year memorial service of our beloved beloved father, grandfather and great grandfather 

Andreas Mouskides – Kitsios (from Anoira, Limassol) will take place on Sunday 10th April  

2022 at St John The Baptist Greek Orthodox Church, Wightman Rd, Harringay Ladder, London N8 0LY,  

at 1:15pm, at Edmonton Cemetery, Church Street and we invite all those who honour her memory to attend. 

Family: wife, Evridiki and children Klipsy, Jimmy and Johnny.

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 10 Απριλίου 2022 στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Rd,  

Harringay Ladder, London N8 0LY, το 1ον ετήσιο μνημόσυνο του πατέρα, παππού και προπάππου  

Ανδρέα Μουσκίδης – Κίτσιος (από Άνωιρα της Λεμεσού), στις 1:15μμ στο κοιμητήριο του Edmonton Cemetery, 

Church Street και καλούμε όλου όσοι επιθυμούν να τιμήσουν την μνήμη της όπως παραβρεθούν 

Οι τεθλιμμένοι: σύζυγος Ευρυδίκη και παιδιά Κλεάνθης, Δημήτρης και Γιαννάκης.

†  DEATH ANNOUNCEMENT-FUNERAL 

Nicos Panayi Papanicolaou  
(from Vokolidha, Cyprus )

†  ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Νίκος Παναγής Παπανικολάου 

(από Βοκολίδα Κύπρου) 

09.12.1935 - 27.02.2022 

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Νίκου Παναγή 
Παπανικολάου στις 27 Φεβρουαρίου 2022, σε ηλικία 86 ετών.  
Ο Νίκος ήταν ένας ευγενικός, γενναιόδωρος και στοργικός 

 άνθρωπος που αγαπήθηκε από πολλούς. Θα λείψει πολύ από την  
οικογένεια και τους φίλους του. Ο Νίκος αφήνει πίσω την  

αγαπημένη του σύζυγο Maureen, τρεις γιους Peter, John & Michael,  
4 εγγόνια, Mia, Nico, Yasmin και Luca μαζί με τα αδέλφια του  

Sotiro και Yiannakis. Η κηδεία θα τελεσθεί την Τετάρτη 13  
Απριλίου, στις 12μμ στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία των Αγίων 
Κωνσταντίνου & Ελένης, 69a Weston Street, London SE19 3RW  

και η ταφή στις 14:00μμ στο Beckenham Cemetery, Elmers End Road,  
Beckenham, BR3 4TD. Αντί για λουλούδια, η οικογένεια ζητά 

 ευγενικά να γίνει μια δωρεά στο St Christopher's hospice  
στη μνήμη του www.nicospapanicolaou.muchloved.com 

Σε αγαπήσαμε περισσότερο από όσο μπορούν ποτέ να εκφράσουν  
οι λέξεις και θα είσαι για πάντα στις καρδιές μας. 

It is with great sadness that we announce the passing of Nicos Panayi  

Papanicolaou on 27th February 2022, aged 86.  Nicos was a kind, generous 

& loving man who was loved by so many. He will be deeply missed by his 

family & friends. Nicos leaves behind his beloved wife, Maureen,  

three sons Peter, John & Michael, 4 grandchildren, Mia, Nico, Yasmin and 

Luca along with sister Sotirou and brother Yiannakis. The funeral will 

 take place on Wednesday 13th April, at 12pm, at The Greek Orthodox 

Church of Saints Constantine & Helen, 69a Weston Street, London SE19 

3RW and burial at 2pm, at Beckenham Cemetery,  

Elmers End Road, Beckenham, BR3 4TD. In lieu of flowers, the family 

would respectfully ask that a donation be made to St Christopher's hospice 

in memory of his life www.nicospapanicolaou.muchloved.com   

We loved you more than words can ever express,  
and you will be forever in our hearts.

 † ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ † MEMORIAL 

Το 6μηνο μνημόσυνο  

του πολυαγαπημένου  

Πρωτοπρεσβύτερου Ανδρέα Χατζησαββή  

θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Απριλίου 

2022 στην Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του 

Βαπτιστή, Wightman Road, N8 0LY και καλούμε 

όλους  όσους τιμούν την μνήμη του όπως   

παρευρεθούν.  

Σύζυγος πρεσβυτέρα Μαρία,  

παιδιά και εγγόνια.

           The 6-month memorial service of our 

beloved and dearly missed  

Protopresbyter Andreas Hadjisavvis  

will take place on Sunday 10th April 2022  

at St. John the Baptist Church,  

Wightman Road, N8 0LY. We invite all those 

who honor his memory to attend.  

His wife Presbytera Maria,  

children and grandchildren. 

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 10.04.2022,  
το 1ον ετήσιο μνημόσυνο  του πολυαγαπημένου μας  

συζύγου, πατέρα και παππού Αριστείδη  
Γεωργίου  στην εκκλησία του Άγιο Ιωάννη τον  
Βαπτιστή, Wightman Rd και καλούμε όλους όσους  

τιμούν την μνήμη του όπως παραβρεθούν.  
Η σύζυγός Μαρούλλα του και η οικογένεια του.  

ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΙΛΟΝ ΑΡΕΣΤΕΙΔΗ 
Την πέννα πάλε έπιασα, συγκίνημενος ήδη, να γράψω κάτι για να πω,  
στον φιλον Αρεστειδη. Τον φιλον που τον έχασα, εσιει τωράναν  
χρονον. Τζιαι νιώθω μέσα στην καρκια, την θλιψην και τον πονον,  
οτι τζιαν πω για λλοου του, πάλε θα ειναι λλια γιατί ήταν άνθρωπος  
καλος και σέβετου φιλία. Με προκοπην τζιαι με τιμήν, εσασεν τα  
παιθκια του. Τζιαι εβοηθαν άπορους, με την καλήν καρκια του.  

Εις την ζωη του πάντα του, σε ουλην την πορειαν, εισιεν για πάντα δίπλα 
του, την συζυγον Μαρια. Σίγουρα ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ μου,  

τοσον καλός που ήσουν, πιστεύκω οτι βρίσκεσαι, κέντρον του παραδείσου.                           
ΧΑΜΠΗΣ ΑΧΝΙΩΤΗΣ
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21.08.1953 – 02.04.2022

†  DEATH ANNOUNCEMENT-FUNERAL 

Elias Nicola (Tsiakolis) 

(from Kalopsida, Cyprus)

†  DEATH ANNOUNCEMENT-FUNERAL 

Kyriacou Panayi  
(from Ardana, Cyprus) 

†  ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Ηλίας Νικόλα (Τσιάκολης) 

(από Καλοψίδα, Κύπρος)

†  ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Κυριακού Παναγή  

(από Άρδανα, Κύπρος) 

It is with great sadness that we announce the passing of 

Elias Nicola on Saturday 2nd April 2022, aged 68.  

Elias leaves behind his wife Koulla, 5 daughters Soulla, 

Andri, Nikki, Giota and Gina, son-in-law’s,  

9 grandchildren, sisters Androulla and Eleni and brothers 

Louca, Sotiris and Panico and many relatives and 

friends. The funeral will take place next week in Larnaca 

Cyprus. For more information call 07903 016650

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του 

Ηλία Νικόλα το Σάββατο 2 Απριλίου 2022, σε ηλικία 

68 ετών. Ο Ηλίας αφήνει πίσω τη σύζυγό του Κούλα,  

5 κόρες Σούλα, Άντρη, Νίκη, Γιώτα και Τζίνα,  

γαμπρούς, 9 εγγόνια, τις αδερφές Ανδρούλλα και 

Ελένη και τα αδέρφια Λουκά, Σωτήρη και Πανίκο και 

πολλούς συγγενείς και φίλους. Η κηδεία θα γίνει την 

επόμενη εβδομάδα στη Λάρνακα Κύπρου. Για  

περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 07903 016650

It is with great sadness and heavy heart that we announce  
the passing of our beloved and unforgettable mother, grandmother and 

mother-in-law Kyriacou Panayi, aged 93. She came to the UK where she 
met her beloved husband Kyriacos (passed away 1994). She had a real  

passion for life and was happiest with her loving family. We cherish our 
fond memories and remember her infectious laughter and we know she is 
beside us. She will be truly missed by her family, friends and anyone who 
had the pleasure of meeting her - Rest in Peace.  She leaves behind her 

 sons Panico and Mike, grandchildren Danielle, Melanie, Anthony  
& JJ, daughter-in-law Tisha and family and friends. For those who would 
like to pay their respects, the funeral will be held 20th April, at 12.30pm,  
at St Mary’s Church (Panayia), Trinity Road, N22 8LB. She will then be 

laid to rest at Islington & St Pancras Cemetery, 278 High Road,  
East Finchley, N2 9AG, at 2pm. The wake will be held at the family home.  

Further details call 07956 395766. 

Με μεγάλη θλίψη και βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο της 
 πολυαγαπημένης και αξέχαστης μας μητέρας, γιαγιάς και πεθεράς Κυριακού  
Παναγή, σε ηλικία 93 ετών. Ήρθε στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου γνώρισε τον 
αγαπημένο της σύζυγο Κυριάκο (απεβίωσε το 1994). Είχε πραγματικό πάθος 
για τη ζωή και ήταν πολύ ευτυχισμένη με την αγαπημένη της οικογένεια.  

Αγαπάμε τις όμορφες αναμνήσεις μας και θυμόμαστε το μεταδοτικό γέλιο της 
και ξέρουμε ότι είναι δίπλα μας. Θα λείψει πραγματικά πολύ από την  
οικογένειά της, τους φίλους της και όποιον είχε τη χαρά να τη γνωρίσει.  

Αναπαύσου εν ειρήνη. Αφήνει πίσω τους γιους της Panico και Mike,  
τα εγγόνια Danielle, Melanie, Anthony & JJ, τη νύφη Tisha και την οικογένεια 
και τους φίλους της. Για όσους επιθυμούν να αποτίσουν το σεβασμό τους,  
η κηδεία θα τελεσθεί στις 20 Απριλίου στις 12.30μμ, στην εκκλησία της  

Αγίας Μαρίας (Παναγία), Trinity Road, N22 8LB. 
 Στη συνέχεια η ταφή στο κοιμητήριο του Islington & St Pancras Cemetery,  

278 High Road, East Finchley, N2 9AG, στις 2μμ.  
Η παρηγοριά θα γίνει στο σπίτι της οικογένειας.  

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 07956 395766.

15.02.1936 – 15.03.2022

†  DEATH ANNOUNCEMENT-FUNERAL 

Androulla Soteriou 

(from Anglisides, Larnaca) 

†  ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Ανδρούλλα Σωτήριου  

(από Αγγλισίδες, Λάρνακα) 

It is with great sadness that we announce the passing of Androulla Soteriou 
on Tuesday 15th March 2022, at the age of 86. Androulla was a loving and 

generous soul and she will truly be missed by all her family, friends and 
everyone that knew her. She leaves behind her, her 4 children Yiota, Litsa, 
Thasos and Katerina, 6 grandchildren and 8 great-grandchildren whom she 

adored. The funeral service will take place on Friday 8th April 2022,  
at 3pm, at St. John the Baptist Church (Wightman Road).  

The service will be followed by refreshments in the church hall.  
A memorial service will take place on Wednesday 13th April 2022,  
at 12am, at Panayia Chrysosgalaktoussa Church in Larnaca and will 

 be followed by the burial at Ayios Georgios cemetery. The family have  
requested that no flowers are sent in the UK and instead donations can  

be made to the British Heart Foundation in her memory.  
There will be a box available on the day.

Είναι με μεγάλη λύπη που ανακοινώνουμε τον θάνατο της  
Ανδρούλλας Σωτήριου η οποία απεβίωσε την Τρίτη 15 Μαρτίου 
2022, σε ηλικία 86 ετών. Η Ανδρούλλα αφήνει πίσω τα τέσσερα  

παιδιά της Γιώτα, Λίτσα, Θάσο και Κατερίνα καθώς και έξι εγγόνια 
και οκτώ δισέγγονα τα οποία και λάτρευε. Για όλους όσους την 

γνώριζαν η Ανδρούλλα ήταν ασπίδα προστασίας για την οικογένεια 
της, πρόσχαρη, καλόκαρδη και γενναιόδωρη και θα λείψει πολύ 

στην οικογένεια, στους φίλους αλλά και γενικότερα στην κοινότητα. 
Η κηδεία θα τελεστεί την Παρασκευή 8 Απριλίου 2022 

 και ώρα 3:00 μμ. στην εκκλησία του Άγιου Ιωάννη του Βαπτιστή, 
(Wightman Road). Θα ακολουθήσει παρηγοριά στην αίθουσα της 

 εκκλησίας. Ακολούθως θα τελεστεί τρισάγιο στη μνήμη της  
θανούσας την Τετάρτη 13 Απριλίου 2022 και ώρα 12:00 

 στην εκκλησία της Παναγίας της Χρυσογαλακτούσας και μετά  
η ταφή της στο κοιμητήριο του Αγίου Γεωργίου στη Λάρνακα. 

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την προσεχή Κυριακή 10.04.2022, 
στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου,  
Τown Road/Logan Road, London N9 0LP,  

το 17ον ετήσιο μνημόσυνο της πολυαγαπημένης 
και αξέχαστής μας μητέρας και γιαγιάς 

 Κατίνας (Κατερίνας)  
Θεοχάρους (από Πέτρα Σολέας) 

 και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη  
της όπως παρευρεθούν.  

Όλοι μαζί την Κυριακή θα σου το ξαναπούμε  
πως πάντα σε σκεφτόμαστε,  

πάντα σε αγαπούμε.  
Θυγατέρες: Χρυσούλλα, Ελένη και Χαρούλλα, 

γαμπροί, εγγόνια,  
δισέγγονα και λοιποί συγγενείς.



Τελούμε την προσεχή Κυριακή 10 Απριλίου 2022 στην Ελληνική Ορθόδοξη  

Εκκλησία της Παναγιάς Trinity Road, Wood Green N22 8LB,  το 2ον ετήσιο  

μνημόσυνο του Joseph Panayiotou και καλούμε όλου όσοι επιθυμούν να τιμήσουν 

την μνήμη του όπως παραβρεθούν. Αναψυκτικά θα ακολουθήσουν στο  

κοιμητήριο του New Southgate, Brunswick Park Rd, N11 1EZ. 
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†  MEMORIAL SERVICE 

Joseph Panayiotou

†  MEMORIAL SERVICE 

Kyriakou Theodosiou

It’s been two years Dad since you left us and still seems unreal.  
There are no words that can describe the loss and emptiness we feel.   

Your absence leaves a heartache that no one can heal.  
You are still in our hearts and our love for you is as strong as ever.  

We see your attributes and qualities every day in each of us and in all our children.  
We love and miss you Dad dearly. 

We cherish all the memories and know that you are watching and guiding over us.   
All our love always eternally. 

  
Your Wife Eleni, your children Panayiota,  
Neoclis, Kyriakos & Demetrios, Lefteris,  
Eleanor, Marina, Litsa & Grandchildren

The 2 year month memorial service of Joseph Panayiotou will take place on Sunday 10th 

April 2022, at the Greek Orthodox Church of St Mary’s, Trinity Road, Wood Green,  

London N22 8LB and we invite all those who honour his memory to attend.  

Refreshments will follow at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Rd, N11 1EZ.

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 10 Απριλίου 2022  
στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία της Παναγιάς Trinity Road, Wood Green N22 8LB, 
το 2ον ετήσιο μνημόσυνο της Kyriakou Theodosiou και καλούμε όλου όσοι επιθυμούν 

να τιμήσουν την μνήμη της όπως παραβρεθούν.  
Αναψυκτικά θα ακολουθήσουν στο κοιμητήριο  

του New Southgate, Brunswick Park Rd, N11 1EZ.  

The 2 year month memorial service of Kyriakou Theodosiou will take place on Sunday 

10th April 2022 at the Greek Orthodox Church of St Mary’s, Trinity Road, Wood Green, 

London N22 8LB and we invite all those who honour her memory to attend.  

Refreshments will follow at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Rd, N11 1EZ.

There was magic in our Grandmothers smile that would make  
all your problems disappear. 

Her strength and determination throughout her life made  
everything seem possible. 

We will always remember you your advice and words of wisdom. 
 

Forever in our Hearts 
 

Your Daughter Eleni, Grandchildren  
and Great Grandchildren 
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