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Ο Keir Starmer και ο Sadiq Khan 
παρότρυναν τους ψηφοφόρους να 
«στείλουν ηχηρό μήνυμα» στους 
υπουργούς των Τόριδων  κατά την 
έναρξη των τοπικών εκλογών στο 
Barnet, καθώς η ακρίβεια...  

Σελ 2

Εκστρατεία στο Barnet
Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης 
στην Ελλάδα ζητούν άμεση σύ-
γκληση της Επιτροπής Θεσμών για 
την αισχροκέρδεια στην αγορά ρεύ-
ματος αλλά η ΝΔ παίζει... καθυστε-
ρήσεις προκαλώντας αντιδράσεις.  

 
Σελ 7

Κρυφτούλι για το ηλεκτρικό

Ο στόχος 
για την ΑΛΛΑΓΗ 
παραμένει

σελ 6

«Γαντζωμένος»  
στην καρέκλα 

παρά τις αντίδρασεις
ΠΑΡΑΔΕΧΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΚΑΝΕ ΛΑΘΟΣ ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

Ρωσία κατά ΗΠΑ: 
Ψέματα για χημικά

σελ 4, 10 & 17

Η ρωσική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον 
υποστήριξε πως ριζοσπαστικοί Ουκρα-
νοί ετοιμάζονται να πραγματοποι-
ήσουν προβοκάτσιες με χρήση χημι-
κών όπλων και πως ο Πράις του Στέιτ 
Ντιπάρτμεντ διαδίδει παραπληροφό-
ρηση. «Καλούμε την Ουάσινγκτον να 
σταματήσει να διαδίδει παραπληροφό-
ρηση», αναφέρει η πρεσβεία στη δή-
λωσή της. «Ο Νεντ Πράις διακρίθηκε 
για μια ακόμη φορά με τα επιπόλαια 
λόγια του, που δεν τεκμηριώνονται 
από κανένα στοιχείο».  
Την ίδια ώρα...
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Σκάνδαλο 52 εκατ. και καταγγε-
λίες φωτιά για δύο πύργους που 
θα αγοράσει η κυβέρνηση από 
μεγαλοντιβέλοπερς. «Με τη μίλλα 
μας τηγανίζουμε το βλαντζί μας» 
είπε ο Γεν. Ελεγκτής. 
 

Σελ 5

Σκάνδαλο εκατομμυρίων

ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ
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Ο Keir Starmer και ο Sadiq Khan παρότρυναν τους ψηφο-
φόρους να «στείλουν ηχηρό μήνυμα» στους υπουργούς των 
Τόριδων κατά την έναρξη των τοπικών εκλογών στο Barnet, 
καθώς η ακρίβεια ανεβαίνει κατακόρυφα. 
Παρόντες στην παρουσίαση ήταν επίσης οι Βρετανοί Κύ-

πριοι υποψήφιοι για το Barnet Brunswick Park Tony Vourou 
και για το Camden Highgate ward o Panny Antoniou. Επίσης, 
ο βουλευτής Πάμπος Χαραλάμπους και η Peray Ahmet αρ-
χηγός του συμβουλίου του Haringey έδωσαν το παρών τους. 
Ο αρχηγός του Εργατικού κόμματος, Keir Starmer, ο δήμαρχος 
του Λονδίνου Sadiq Khan και η αρχηγός του συμβουλίου του 
δήμου Camden, Georgia Gould, κάλεσαν από κοινού τους 
ψηφοφόρους σε όλη την πρωτεύουσα να ασκήσουν το εκλο-
γικό του δικαίωμα και να ακουστεί η φωνή τους καθαρά και 
δυνατά, στις τοπικές εκλογές της 5ης Μαΐου. Μιλώντας στο 
Barnet, οι πολιτικοί του Εργατικού Κόμματος χρησιμοποίησαν 
την έναρξη της εκστρατείας για τις τοπικές εκλογές για να συ-
σπειρώσουν τους κατοίκους του Λονδίνου και  να στείλουν 
ένα ηχηρό  μήνυμα στην κυβέρνηση των Τόρηδων σχετικά με 
το καταστροφικό αντίκτυπο των περικοπών στη χρηματοδό-
τηση των τοπικών δημαρχιών και ταυτόχρονα να εκφράσουν 
τον θυμό τους στον Μπόρις Τζόνσον για την περιφρόνηση με 
την οποία τους αντιμετώπισε ο για την αυξανόμενη ακρίβεια  
και το σκάνδαλο «partygate». 

 Ο Keir Starmer κατηγόρησε την υπουργική ομάδα των Τό-
ριδων ότι έχει «ξεμείνει από ιδέες», ενώ ο δήμαρχος κατηγό-
ρησε την κυβέρνηση ως την πιο «αντι-Λονδρέζικη στην ιστο-

ρία» διότι «εγκατάλειψε» την πρωτεύουσα ακριβώς όταν οι 
κάτοικοι χρειάζονται περισσότερη στήριξη. 
Ο ηγέτης του Εργατικού Κόμματος, επίσης μεταξύ άλλων 

δήλωσε ότι «Ο Μπόρις Τζόνσον και η κυβέρνησή του είναι 
απελπιστικά αποστασιοποιημένη από τις ανησυχίες των 
απλών πολιτών. «Είτε πρόκειται για αλαζονεία για τα πάρτη 
τους στη Ντάουνινγκ Στριτ, η στην αδιαφορία για την αυξανό-
μενη ενεργειακή κρίση η για το  αυξανόμενο κόστος ζωής πά-
ντως  οι Συντηρητικοί έχουν ξεμείνει από ιδέες. Οι εκλογές 
στις 5 Μαΐου είναι μια ευκαιρία να βάλετε στην εξουσία τους 
Εργατικούς δημοτικούς  συμβούλους που είναι στο πλευρό 
σας και να στείλετε ένα μήνυμα στους Τόριδες για την έλλειψη 
σεβασμού που έδειξαν στο κοινό». 
Ο δήμαρχος του Λονδίνου, Sadiq Khan είπε: «Όταν το Λον-

δίνο πετυχαίνει, πετυχαίνει   ολόκληρη η χώρα – ωστόσο 
αυτή η κυβέρνηση των Τόρηδων είναι πιο αντι-Λονδρέζικη 
κυβέρνηση στην πρόσφατη ιστορία μας  – ισοπεδώνει τα πά-
ντα  και εγκαταλείπει τους κατοίκους του Λονδίνου ακριβώς 
όταν χρειάζονται περισσότερη στήριξη. 

«Στο πλαίσιο περικοπών για περισσότερο από μια δεκαετία 
στις τοπικές υπηρεσίες, οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν ένα τριπλό 
πλήγμα από αυξήσεις των τιμών της ενέργειας, αυξήσεις φό-
ρων και αυξανόμενο πληθωρισμό. «Αυτό δεν μπορεί να συ-
νεχιστεί. Στις 5 Μαΐου, ψηφίζουμε για πιο δίκαιη, πιο πράσινη, 
πιο ισότιμη πόλη που όλοι θέλουμε.

Η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία Ηνωμένου 
Βασιλείου (ΕΚΟ ΗΒ), μαζί με την κυπριακή πα-
ροικία, ανακοίνωσε ότι θα γιορτάσει με κάθε λα-
μπρότητα την 60ή επέτειο της Ανε-
ξαρτησίας της Κυπριακής 
Δημοκρατίας  το Σάββατο 17 
Σεπτεμβρίου στις 6.30μμ, 
στο ξενοδοχείο Royal Na-
tional στο κεντρικό Λον-
δίνο.   
Η ομογένεια θα γιορ-

τάσει με το επίσημο δεί-
πνο την 60η επέτειο της 
Κυπριακής Δημοκρατίας 
(που αναβλήθηκε το 
2020 λόγω του κορω-
νοϊού) καθώς και τη συνεχή 
σημαντική προσφορά της κυ-
πριακής διασποράς του Ηνωμέ-
νου Βασίλειου. 
Επίσημος προσκεκλημένος θα είναι ο Πρό-

εδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Ανα-
στασιάδης. 
Το δείπνο θα τιμήσουν με την παρουσία τους 

Βρετανοί υπουργοί και βουλευτές, ακαδημαϊκοί, 
δημοσιογράφοι, πρόεδροι σωματείων και οργα-
νώσεων, πολλοί φίλοι και υποστηρικτές της Κύ-
πρου και εξέχοντα μέλη της κυπριακής διασπο-
ράς. Η ανακοίνωση αναφέρει: «Ο εορτασμός θα 
αποτελέσει μια μοναδική και ξεχωριστή βραδιά 
για όλους μας και θα μας δώσει την ευκαιρία να 
θυμηθούμε 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 εκκλη-
σίες, τα σχολεία, τα κα-
ταστήματα, τις επιχειρή-
σεις και τα εργοστάσια 
και έθεσαν τα θεμέλια για 
μια δυναμική και δημι-
ουργική παροικία με τη 
δεύτερη και τρίτη γενεά που 

κρατεί με επιτυχία τα ηνία της 
οικονομικής, κοινωνικής και 

πολιτιστικής ζωής των αποδήμων 
συμπατριωτών μας». 
Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της ΕΚΟ 

ΗΒ, Χρίστος Καραολής δήλωσε: «Με μεγάλη 
χαρά γιορτάζουμε την 60ή επέτειο από την 
ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ευχαρι-
στούμε θερμά τον Πρόεδρο Αναστασιάδη που 
θα είναι μαζί μας σε αυτή την εορτή. Καλούμε  
τους συμπατριώτες μας να δηλώσουν συμμε-
τοχή 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».

Με λαμπρότητα οι εορτασμοί της ΕΚΟ 
για τα 60 χρόνια ανεξαρτησίας της ΚΔ

 Έναρξη της εκστρατείας των Εργατικών στο Barnet

Αρχαιρεσίες ΑΚΕΛ Βρετανίας

Η 13η Συνδιάσκεψη του ΑΚΕΛ Βρετα-
νίας, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 
4 Απριλίου, εξέλεξε και την νέα Επιτροπή 
του ΑΚΕΛ Βρετανίας. 
Η ολομέλεια της Επιτροπής πρα-

γματοποίησε την πρώτη της συ-
νεδρίαση την περασμένη Δευ-
τέρα 11 Απριλίου στο Κυπριακό 
Κοινοτικό Κέντρο. 
Κατά την συνεδρίαση η επι-

τροπή εξέλεξε Γραμματέα και 
Γραμματεία. 
Στην θέση του Γραμματέα επανεξελέγη 

ομόφωνα ο σύντροφος Αντρέας Γρηγο-
ρίου. Πέραν από τον γραμματέα την νέα 
Γραμματεία απαρτίζουν η Λυδία Γεωργιά-
δου, ο Παναγιώτης Ιωάννου, ο Κώστας 
Σακκάς και ο Πάμπος Χαραλάμπους. 

Η ολομέλεια της Επιτροπής δεσμεύεται 
ότι θα εργαστεί με όλες της τις δυνάμεις 
για την υλοποίηση των αποφάσεων και 
των κατευθύνσεων που δόθηκαν από την 

Συνδιάσκεψη, θα συνεχίσει να συ-
νέρχεται σε τακτικά διαστήματα, 
στοχεύοντας να καταπιάνεται 
με το σύνολο τον ζητημάτων 
που αφορούν το ΑΚΕΛ Βρε-
τανίας και την Παροικία μας. Η 

επιτροπή γνωρίζει ότι η περίοδος 
και οι συνθήκες μέσα στις οποίες 

καλείτε να εργαστεί αλλά μέσα από συλ-
λογική προσπάθεια, με συντροφικότητας 
και αλληλοστήριξη πιστεύει ότι μπορούμε 
να απαντήσουμε παρών στις ανάγκες της 
Κυπριακής Παροικίας και να οδηγήσουμε 
το παράρτημα στο επόμενο στάδιο.



Η είδηση ότι ο Μπόρις Τζόνσον τιμωρήθηκε με 
πρόστιμο επειδή παρευρέθηκαν σε ένα πάρτι γε-
νεθλίων που πραγματοποιήθηκε για αυτόν στο 
αποκορύφωμα του lockdown εξαιτίας της πανδη-
μίας Covid ήταν το κύριο θέμα σε όλες τις εφημε-
ρίδες της Τετάρτης (13/04).   
Ο τίτλος που συνοδεύει την εικόνα του πρωθυ-
πουργού στην πρώτη σελίδα της Sun: "Λυπά-
μαι...... αλλά έχω δουλειά να κάνω". H εφημερίδα 
τονίζει ότι ο Τζόνσον έχει ορκιστεί να παραμείνει 
στην εξουσία για να επικεντρωθεί στην Ουκρανία 
και την ενεργειακή κρίση. Το κύριο άρθρο υπο-
στηρίζει ότι πρέπει να του επιτραπεί να το κάνει. 
"Τώρα ας αντιμετωπίσουμε τα πραγματικά προ-
βλήματα", γράφει η Sun.  
Η Express αποκαλεί τον πρωθυπουργό "πρα-
γματικό ηγέτη", και σημειώνει ότι τώρα δεν είναι η 
ώρα ”να πέσει η  κυβέρνηση”. Η Mail επικρίνει 
την αντιπολίτευση επειδή ζήτησε την παραίτηση 
του κ. Τζόνσον. "Δεν ξέρουν ότι γίνεται πόλεμος;", 
ρωτάει ο πρωτοσέλιδος τίτλος. Σύμφωνα με την 
Express, η αστυνομική έρευνα για τα “κορονο-
πάρτι” της Ντάουνινγκ Στριτ “είχε τον χαρακτήρα 
φάρσας”. 
Πολλές άλλες εφημερίδες είναι πολύ λιγότερο 
επιεικείς. Η Mirror εκτιμά ότι η χώρα "καθοδηγείται 
από ψεύτες και παραβάτες του νόμου" - και θεωρεί 
ότι η παραμονή του Μπόρις Τζόνσον και του 
υπουργού των Οικονομικών Ρίσι Σουνάκ στην Ντά-
ουνινγκ Στριτ “θα είναι  σκάνδαλο”.  
Ο Independent δείχνει μια φωτογραφία της 
μπροστινής πόρτας της Ντάουνινγκ Στριτ, την 
οποία συνοδεύει  με τις λέξεις "η σκηνή του εγκλή-
ματος", ενώ η Star έχει πρωτοσέλιδο τίτλο το "κό-
στος του ψεύδους". 
Ο Guardian αναφέρει ότι η θέση του κ. Τζόνσον 

“παραμένει σε κίνδυνο παρά την απολογία του”, 
καθώς η Αστυνομία εξακολουθεί να ερευνά περισ-
σότερες συγκεντρώσεις όπου λέγεται ότι ήταν πα-
ρών όταν στην χώρα ίσχυαν τα απαγορευτικά μέ-
τρα. Το κύριο άρθρο της εφημερίδας υπογραμμίζει 
ότι κάθε μέρα που περνά και ο κ. Τζόνσον διατηρεί 
τη θέση του, "μειώνεται το υψηλότερο αξίωμα στη 
χώρα". 
Οι Times γράφουν ότι ο Ρίσι Σουνάκ ήταν στα 
πρόθυρα να παραιτηθεί όταν έμαθε ότι επρόκειτο 
να του επιβληθεί πρόστιμο. Σύμφωνα με τους 
Times,  ο υπουργός των Οικονομικών έχει ισχυρι-
σθεί  ότι ποτέ δεν είχε προσκληθεί από το κόμμα 
να παρευρεθεί σε κάποιο πάρτι και ότι στην περί-
πτωση για την οποία του επιβλήθηκε το πρόστιμο 
είχε πάει στην Ντάουνινγκ Στριτ μόνο για συνά-
ντηση με τον πρωθυπουργό. 
Το κύριο άρθρο στους Financial Times αναγνω-
ρίζει ότι αυτή είναι μια "κάθε άλλο παρά ιδανική" 
στιγμή για μια αλλαγή σκυτάλης στο Ηνωμένο Βα-

σίλειο, αλλά σημειώνει ότι μια κυβέρνηση δεν μπο-
ρεί να συνεχίσει να διατηρεί τη νομιμότητά της εάν 
δεν έχει ακολουθήσει τους νόμους που έχει επι-
βάλει στους πολίτες της. Η εφημερίδα υποστηρίζει 
ότι μια γρήγορη διαδικασία για την ανάδειξη ενός 
νέου ηγέτη στο Συντηρητικό κόμμα θα επιτρέψει 
στο κυβερνητικό σχήμα να ανασυνταχθεί και να 
επικεντρωθεί στην ουκρανική κρίση. 
Ο αρθρογράφος της Express είναι της γνώμης 
ότι προς το παρόν η "βόμβα Partygate" δεν είχε 
τον καταστροφικό αντίκτυπο όπως πολλοί ανέμε-
ναν. Δεδομένου ότι οι βουλευτές της κυβερνητικής 
παράταξης δεν δείχνουν καμία βιασύνη για να εκ-
διώξουν τον Μπόρις Τζόνσον, η απόφαση για την 
ανανέωση της ηγεσίας στο κόμμα των Τόρις πιθα-
νότατα θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα των 
τοπικών εκλογών του Μαΐου, εκτιμά ο Leo McKin-
stry της Daily Express.  

 
Πόλεμος στην Ουκρανία  
Τρεις τρόποι με τους οποίους αυτός ο πόλεμος 
θα μπορούσε να κλιμακωθεί 
και να συμπαρασύρει το ΝΑΤΟ 
Υπάρχουν ορισμένα πιθανά 

σενάρια τα οποία αναμφίβολα θα απασχολήσουν 
τα υπουργεία Άμυνας της Δύσης, υπογραμμίζει ο 
συντάκτης του BBC επί θεμάτων Ασφαλείας 
Φρανκ Γκάρντνερ (10/04).  
Τρία από αυτά τα σενάρια είναι τα εξής :   
1. Ένας πύραυλος προσφορά του ΝΑΤΟ και 
εκτοξεύεται από τις ουκρανικές δυνάμεις στην 
Οδησσό χτυπά και βυθίζει ρωσικό πολεμικό πλοίο 
στα ανοικτά της Μαύρης Θάλασσας με την απώ-
λεια σχεδόν 100 ναυτικών και δεκάδων πεζοναυ-
τών. Ένας αριθμός νεκρών αυτού του μεγέθους 
σε μία μόνο επιθετική ενέργεια θα ήταν άνευ προ-
ηγουμένου και ο Πούτιν θα ήταν υπό πίεση να 
απαντήσει.  

2. Μια ρωσική πυραυλική επίθεση στοχεύει φά-
λαγγα εφοδιασμού στρατιωτικού υλικού που διέρ-
χεται από χώρα του ΝΑΤΟ, όπως η Πολωνία ή η 
Σλοβακία, με προορισμό την Ουκρανία. Εάν ση-

μειωθούν απώλειες από την πλευρά του ΝΑΤΟ 
στα σύνορα, αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να 
ενεργοποιήσει το Άρθρο 5 του καταστατικού χάρτη 
της Συμμαχίας, με αποτέλεσμα όλες τα κράτη – 
μέλη να συμπράξουν  στην υπεράσπιση της χώ-
ρας που δέχθηκε της επίθεση. 

3. Εν μέσω σφοδρών συγκρούσεων στο Ντον-
μπάς, μια έκρηξη συμβαίνει σε μια βιομηχανική 
εγκατάσταση με αποτέλεσμα την απελευθέρωση 
τοξικών χημικών αερίων. Ενώ αυτό έχει ήδη συμ-
βεί, δεν αναφέρθηκαν θάνατοι. Αλλά αν είχε ως 
αποτέλεσμα το είδος των μαζικών απωλειών που 
παρατηρήθηκαν στη χρήση δηλητηριωδών αερίων 
από τη Συρία στη Γκούτα και αν διαπιστωθεί ότι 
προκλήθηκε σκόπιμα από τις ρωσικές δυνάμεις, 
τότε το ΝΑΤΟ θα ήταν υποχρεωμένο να αντιδρά-
σει. 
Είναι πολύ πιθανό να μην υλοποιηθεί κανένα 
από αυτά τα σενάρια. 
Αλλά ενώ οι χώρες της Δύσης έχουν επιδείξει 
έναν σπάνιο βαθμό ενότητας στην  αντίδρασή τους 

στην εισβολή της Ρωσίας, 
υπάρχουν προτάσεις οι όποιες 
είναι απλώς λεκτικές απαντή-

σεις στην επιθετικότητα του Κρεμλίνου και δεν 
προβλέπουν ποια θα πρέπει να είναι η κατάληξη 
αυτού του πολέμου . 

  
Επαναπροσδιορισμός των στόχων 
της Ατλαντικής Συμμαχίας   
Οι περισσότερες εφημερίδες της Κυριακής 

(10/04) δημοσίευσαν στις πρώτες σελίδες φωτο-
γραφίες από τη  συνάντηση το περασμένο Σάβ-
βατο του Μπόρις Τζόνσον με τον Βολοντίμιρ Ζε-
λένσκι στο Κίεβο. 
Η Sunday Telegraph προβάλλει τις δηλώσεις 
του γγ. του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ. 
Ο Στόλτενμπεργκ αναφέρει στην εφημερίδα ότι 
η συμμαχία βρίσκεται σε μια "σημαντική φάση επα-
νακαθορισμού των στόχων της" και ότι προσβλέπει 
στη σημαντική αύξηση της στρατιωτικής παρου-
σίας της σε χώρες που συνορεύουν με τη Ρωσία. 

Υπογραμμίζει επίσης ότι οι ηγέτες των χωρών 
του ΝΑΤΟ  ετοιμάζονται να αλλάξουν το βασικό 
στρατηγικό έγγραφο της Βορειοατλαντικής Συμ-
μαχίας  για να επισημάνουν την πιθανή απειλή 
από την Κίνα για πρώτη φορά, λόγω της ολοένα 
πιο στενής σχέσης του Πεκίνου με τη Μόσχα. 
Σε άρθρο του στην Mail on Sunday, ο πρώην 
σύμβουλος της Ντάουνινγκ Στριτ, Στιβ Χίλτον, προ-
τρέπει τις δυτικές εταιρείες να διακόψουν τους δε-
σμούς με την Κίνα για να ασκήσουν μεγαλύτερη 
πίεση στον Βλαντιμίρ Πούτιν να τερματίσει τον πό-
λεμο στην Ουκρανία . 
Το κύριο άρθρο- γνώμης στον Observer καλεί 
το ΝΑΤΟ να παρέμβει άμεσα στην Ουκρανία για 
να αποτρέψει περαιτέρω αγριότητες στις οποίες 
εμπλέκονται πολίτες. 
Το άρθρο υπογραμμίζει  ότι "οι συνεχείς αναπο-
τελεσματικές δυτικές φωνές από το περιθώριο είναι 
απαράδεκτες", καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι 
ο μόνος τρόπος για να νικήσεις έναν ηγέτη που 
κυβερνά με το φόβο είναι να "τον τρομάξεις". 

 
Μαριούπολη: Η μάχη για την πόλη-κλειδί 
συνεχίζεται, υποστηρίζει η Ουκρανία 
Οι ουκρανικές δυνάμεις συνεχίζουν να συγκρούο-
νται με τις ρωσικές στη Μαριούπολη, υποστηρίζουν 
Ουκρανοί αξιωματούχοι, παρά κάποιες αναφορές 
ότι η πολιορκία για την κατάληψης της πόλης – λι-
μάνι από τους Ρώσους φθάνει  στο τέλος της. 
Ο αντιδήμαρχος Σέρχιι Ορλόφ δήλωσε στο BBC 

(12/04) ότι "οι συγκρούσεις για τη Μαριούπολη 
συνεχίζονται". Διέψευσε επίσης δημοσιεύματα σχε-
τικά με μια ταξιαρχία πεζοναυτών η οποία έκανε 
μια ανάρτηση στο Facebook σύμφωνα με την 
οποία ξέμεινε από πυρομαχικά και δίνει την "τελική 
μάχη". "Οι πληροφορίες για τους πεζοναύτες δεν 
ευσταθούν. Δεν σχολιάζω fake news ", είπε ο κ. 
Ορλόφ. "Οι Ρώσοι κατέλαβαν προσωρινά μέρος 
της πόλης. Οι Ουκρανοί στρατιώτες εξακολουθούν 
να υπερασπίζονται τα κεντρικά και νότια τμήματα 
της Μαριούπολης”,  σημείωσε ο κ. Ορλόφ. 

 
Εν αναμονή της μεγάλης 
επίθεσης στο Ντονμπάς 
Η Μαριούπολη έχει δει ελάχιστη ανάπαυλα στις 
μάχες από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, με ελά-
χιστη ανθρωπιστική βοήθεια, μεγάλες καθυστερή-
σεις στις εκκενώσεις των αμάχων και αναφορές 
για πολίτες που λιμοκτονούν ή απομακρύνονται  
σε εδάφη που τελούν υπό  ρωσικό έλεγχο, σημει-
ώνουν οι αναλυτές. Ο επικεφαλής των φιλορωσι-
κών αυτονομιστών του Ντονέτσκ, Ντένις Πουσιλίν, 
δήλωσε σε ρωσικά ΜΜΕ ότι ενδέχεται να έχουν 
σκοτωθεί περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι και 
έσπευσε να κατηγορήσει τις ουκρανικές δυνάμεις 
για τις δολοφονίες αμάχων.
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Ανασκόπηση βρετανικού Τύπου                                                                                       με τον Βύρωνα Καρύδη

Πρόστιμα σε Τζόνσον και Σουνάκ για τα “κορονοπάρτι”

ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Όλα παίζονται στο δεύτερο γύρο
Μια φωτογραφία με τους Μαρίν Λεπέν και Εμ-
μανουέλ Μακρόν να είναι αντιμέτωποι  - πρό-
σωπο με πρόσωπο - κυριαρχεί στην πρώτη σε-
λίδα των Financial Times (11/ 04). 

H εφημερίδα αναφέρει ότι οι δυο τους, “στήθος 
με στήθος”, θα δώσουν τη μάχη στο δεύτερο και 
τελευταίο στάδιο των εκλογών αργότερα αυτό 
το μήνα.  
Ο Γάλλος πρόεδρος και η ακροδεξιά αντίπαλός 
του νίκησαν τους άλλους υποψηφίους στον 
πρώτο γύρο των εκλογών την Κυριακή, σύμ-
φωνα με τις προβλέψεις. Ο κ. Μακρόν συγκέ-
ντρωσε περίπου το 28% των ψήφων και η κ. 
Λεπέν έλαβε περίπου το 24%, μας ενημερώνει 
η εφημερίδα. Οι FT σημειώνουν ότι τα πρώτα 
αποτελέσματα του πρώτου γύρου των γαλλικών 
εκλογών δείχνουν ότι η κ. Λεπέν είναι "πιο κοντά 
από ποτέ στο να κερδίσει την εξουσία για την 

ακροδεξιά στη Γαλλία". 
Ο Guardian (11/04) υπογραμμίζει ότι η Γαλλία 
αντιμετωπίζει μια "βάναυση μάχη δύο εβδομά-
δων" για το μέλλον της. Ο κ. Μακρόν θεωρείται 
ένας φιλοευρωπαίος “προοδευτικός” πολιτικός 
που αντιστέκεται  σε αυτό που αποκαλεί “εθνικι-
στικό πρόγραμμα” της κ. Λεπέν και τον “εφησυ-
χασμό” για τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, 
γράφει η εφημερίδα The Guardian.  
Και οι δύο υποψήφιοι σημείωσαν υψηλότερα 
ποσοστά στην ψηφοφορία την Κυριακή από ό,τι 
πριν από πέντε χρόνια, προσθέτει η εφημερίδα. 
Οι Times (11 /04) εκτιμούν ότι ο δεύτερος γύ-
ρος των γαλλικών εκλογών είναι “τελείως ανοι-
χτός", με "τα πάντα παίζονται" σε δύο εβδομάδες. 
“Η θέση του κ. Μακρόν ως φαβορί είναι καλά 
νέα για τον κόσμο – αλλά δεν υπάρχει περιθώριο 
εφησυχασμού”, επισημαίνουν οι Times. 
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Η Βρετανία ανακοίνωσε σήμερα ότι διευρύνει, 
σε συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον 
κατάλογο των ανθρώπων στους οποίους επι-
βάλλει κυρώσεις, προκειμένου να συμπεριλάβει 
178 φιλορώσους αυτονομιστές αλλά και νέους 
ολιγάρχες και συγγενείς τους, σύμφωνα με ανα-
κοίνωση του υπ. Εξωτερικών (Φόρεϊν Όφις). 

"Η βρετανική κυβέρνηση επιβάλλει κυρώσεις, 
σε συντονισμό με την ΕΕ, σε 178 άτομα που 
υποστηρίζουν τις παράνομες αποσχισθείσες πε-
ριοχές της Ουκρανίας", έπειτα από "πολλές πλη-
ροφορίες την περασμένη εβδομάδα σύμφωνα 
με τις οποίες η Ρωσία έθεσε στο στόχαστρο, με 
βάρβαρο τρόπο, αμάχους στις περιοχές αυτές", 
αναφέρεται στην ανακοίνωση του Φόρεϊν Όφις. 
Στις κυρώσεις περιλαμβάνονται ο Αλεξάντερ 

Αναντσένκο και ο Σεργκέι Κοζλόφ, που χαρα-
κτηρίζονται από το Λονδίνο ηγέτες των "αυτό-
κλητων" φιλορωσικών αυτονομιστικών "δημο-
κρατιών" του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ. 

"Έπειτα από τις φρικιαστικές πυραυλικές επι-
θέσεις με στόχο αμάχους στην ανατολική Ου-
κρανία, επιβάλλουμε σήμερα κυρώσεις σε εκεί-
νους που στηρίζουν τις παράνομες 
αποσχισθείσες περιοχές και είναι ύποπτοι για 
θηριωδίες εναντίον του ουκρανικού λαού", δή-
λωσε η υπουργός Εξωτερικών Λιζ Τρας, σύμ-
φωνα με την ανακοίνωση. "Θα συνεχίσουμε να 
θέτουμε στο στόχαστρο όλους εκείνους που βοη-

θούν και υποκινούν τον πόλεμο του Πούτιν". 
Η κυβέρνηση διευκρινίζει πως οι κυρώσεις 

στοχεύουν συνολικά 206 ανθρώπους, εκ των 
οποίων 178 αυτονομιστές, αλλά και "έξι ολιγάρ-
χες, στενούς συνεργάτες και υπαλλήλους και 22 
επιπλέον πρόσωπα διά της διαδικασίας του 
επείγοντος". 
Περιλαμβάνονται επίσης ο Πάβελ Εζούμποφ, 

εξάδελφος του Ρώσου δισεκατομμυριούχου 

Όλεγκ Ντεριπάσκα και η Νιγκίνα Ζαΐροβα, εκτε-
λεστική βοηθός του επιχειρηματία Μιχαήλ Φρί-
ντμαν. Η Μαρία Λαβρόβα, σύζυγος του υπουρ-
γού Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ, 
υπόκειται σε ταξιδιωτική απαγόρευση και πά-
γωμα περιουσιακών στοιχείων. 
Η κυβέρνηση θα προχωρήσει επίσης με την 

κατάθεση σχεδίου νόμου αυτή την εβδομάδα 
προκειμένου να απαγορευθεί η εισαγωγή προ-
ϊόντων σιδήρου και χάλυβα καθώς και η εξαγωγή 
κβαντικών τεχνολογιών, υλικών προηγμένης τε-
χνολογίας και πολυτελών αγαθών. 

«Θα συνεχίσουμε να στοχεύουμε όλους εκεί-
νους που βοηθούν και υποκινούν τον πόλεμο 
του Πούτιν. Απαγορεύουμε την εισαγωγή ρωσι-
κού σιδήρου και χάλυβα, καθώς και την εξαγωγή 
κβαντικών τεχνολογιών και προηγμένων υλικών 
που χρειάζεται πολύ ο Πούτιν. Δεν θα επανα-
παυόμαστε η αποστολή μας να σταματήσουμε 
την πολεμική μηχανή του Πούτιν στη βάση της».

Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ� ΑΓΓΛΙΑ

Omicron XE: Νέα παραλλαγή του κορονοϊού εξαπλώνεται στη Βρετανία
Τουλάχιστον 1.179 κρούσματα της παραλλαγής 

omicron XE του κορονοϊού έχουν εντοπιστεί στη 
Βρετανία, με την πλειοψηφία τους να εντοπίζεται 
στη νότια και ανατολική Αγγλία. Υπήρξαν επίσης 
αναφορές για εντοπισμό κρουσμάτων αλλού στον 
κόσμο, πιθανότατα λόγω διεθνών ταξιδιών. 
Αν και ακόμα δεν υπάρχουν πολλές πληροφο-

ρίες για αυτή την παράλλαγη, τα στοιχεία που εί-
ναι ήδη γνωστά δεν εμπνέουν ανησυχία.    
Όταν οι ιοί αναπαράγονται, μερικές φορές κά-

νουν λάθη στον γενετικό τους κώδικα που οδη-
γούν σε μεμονωμένες μεταλλάξεις. Συχνά, οι με-
ταλλάξεις αυτές δεν οδηγούν σε καμία αλλαγή 
στη δομή του ιού – ονομάζονται «σιωπηλές με-
ταλλάξεις». Ορισμένες μεταλλάξεις, ωστόσο, μπο-
ρούν να προσδώσουν κάποιο πλεονέκτημα. Για 
παράδειγμα, οι μεταλλάξεις που συμβαίνουν στην 
πρωτεΐνη ακίδα (το τμήμα του SARS-CoV-2 που 
είναι υπεύθυνο για τη μόλυνση των κυττάρων 
μας) μπορεί να καταστήσουν τον ιό πιο μεταδο-

τικό από τις προηγούμενες παραλλαγές. Έχουμε 
δει επαναλαμβανόμενες μεταλλάξεις στην πρω-
τεΐνη ακίδα να παράγουν παραλλαγές που προ-
καλούν ανησυχία. 
Στην Ελλάδα, η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα 

Παγώνη, δήλωσε ότι με τα μέχρι στιγμής δεδο-
μένα εξάγεται το συμπέρασμα ότι η παραλλαγή 
XE είναι περισσότερο μεταδοτική από την ΟΜΙ-
ΚΡΟΝ 2 αλλά δεν έχει την ίδια δυναμική.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ 206 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

Νέες βρετανικές κυρώσεις: Απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού σιδήρου χάλυβα

Η ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΝΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ

Στη δίνη του πληθωρισμού και το Ηνωμένο 
Βασίλειο με τις εκτιμήσεις να προβλέπουν πε-
ραιτέρω αύξηση. Σύμφωνα με τα επίσημα στοι-
χεία ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε τον Μάρτιο 
στο 7% σε ετήσια βάση από 6,2% τον Φεβρουά-
ριο και παρέμεινε σε επίπεδα ρεκόρ 30 ετών. 
Οι τιμές κινήθηκαν ανοδικά τον Μάρτιο λόγω 

της αύξησης της τιμής της βενζίνης καθώς και 
των επίπλων, των τροφίμων και του κλάδου φι-
λοξενίας-εστίασης, σύμφωνα με την ONS, που 
σημειώνει σε ανακοίνωσή της ότι ο πληθωρι-
σμός βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο από τον 
Μάρτιο του 1992. 
Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις της 

αρμόδιας υπηρεσίας κατάρτισης του προϋπο-

λογισμού OBR, που δημοσιοποιήθηκαν στα τέλη 
Μαρτίου, ο πληθωρισμός μπορεί να διαμορφω-
θεί σε υψηλό 40 και πλέον ετών το τελευταίο 
τρίμηνο του 2022 στο 8,7%, το οποίο θα έχει 
επιπτώσεις, παράλληλα με τις αναταράξεις από 
τον πόλεμο της Ουκρανίας, στην ανάπτυξη της 
χώρας.

Σε επίπεδα ρεκόρ 30 ετών ο πληθωρισμός
ΧΩΡΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗΣ

Ο «φανατικός ισλαμιστής» που εμπνεύστηκε από 
το Ισλαμικό Κράτος καταδικάστηκε σε ισόβια κά-
θειρξη για τη δολοφονία του βετεράνου Βρετανού 
βουλευτή Ντέιβιντ Άμες, τον οποίο μαχαίρωσε μέχρι 
θανάτου σε επίθεση σε εκκλησία ενώ συνομιλούσε 
με ψηφοφόρους του, όπως μετέδωσε το δίκτυο 
Sky. 
Ο Αλί Χάρμπι Αλί, 26 ετών, Βρετανός υπήκοος 

και γιος πρώην συμβούλου μέσων ενημέρωσης 
πρώην πρωθυπουργού της Σομαλίας, μαχαίρωσε 
μέχρι θανάτου τον Άμες σε επίθεση τον περασμένο 
Οκτώβριο, ως εκδίκηση, όπως είπε, για τη στήριξη 
του βουλευτή στα αεροπορικά χτυπήματα στη Συ-
ρία. Το Sky News μετέδωσε ότι στον Αλί επιβλήθηκε 
ισόβια κάθειρξη, χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης. 
Πρόκειται για ποινή που επιβάλλεται πολύ σπάνια 
στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Ο Αλί κρίθηκε την Δευτέρα ένοχος για τη δολο-
φονία και την προετοιμασία τρομοκρατικών ενερ-
γειών, με το σώμα των ενόρκων να χρειάζεται λι-
γότερο από μισή ώρα για να καταλήξει σε 
ετυμηγορία.

Ισόβια στον δολοφόνο του βουλευτή, Ντέιβιντ Άμες
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ΥΠΠΑΝ: Έχουν γίνει 
διευθετήσεις υποδοχής 

παιδιών από την  
Ουκρανία στα σχολεία
Έχουν γίνει οι απαραίτητες 
διευθετήσεις για την υποδοχή 
όλων των παιδιών από την 
Ουκρανία στα δημόσια σχο-
λεία, αναφέρει, σε ανακοί-
νωση του, το Υπ. Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ). 

«Η Κυπριακή Δημοκρατία, 
όπως και τα άλλα κράτη μέλη 
της ΕΕ παρέχει προστασία σε 
Ουκρανούς πολίτες, που κα-
ταφθάνουν στο έδαφός της 
για περίοδο ενός έτους. Ως εκ 
τούτου, οι Ουκρανοί πρόσφυ-
γες που φτάνουν στην Κύ-
προ, έχουν όλα τα δικαιώματα 
που απορρέουν από αυτή την 
απόφαση, όπως πρόσβαση 
σε ιατροφαρμακευτική περί-
θαλψη, εκπαίδευση, στήριξη 
για στέγαση κ.ο.κ. Για τον 
σκοπό αυτό, θα πρέπει να 
αποτείνονται στις αρμόδιες 
Υπηρεσίες του Κράτους, στο 
Υπουργείο Εσωτερικών, προ-
κειμένου να αποκτήσουν το 
προβλεπόμενο καθεστώς 
προστασίας», προσθέτει.

                    
      Ειδήσεις σε 2’ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗ�Σ: «ΜΕ ΤΗ ΜΙΛΛΑ ΜΑΣ ΤΗΓΑΝΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΒΛΑΝΤΖΙ ΜΑΣ»

Σκάνδαλο €52 εκ. με τους πύργους που αγοράζει η κυβέρνηση
Σε νέες σοβαρές καταγγελίες προέβη χθες ο Γενικός 

Ελεγκτής, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, σε σχέση με τις 
συμφωνίες τις οποίες έκανε η κυβέρνηση με μεγαλο-
ντιβέλοπερς για αγορά δύο πύργων στο κέντρο της 
Λευκωσίας για στέγαση κρατικών υπηρεσιών έναντι 
52 εκατ. ευρώ. 
Η υπόθεση αφορά τον 16ώροφο πύργο Μετροπό-

λιταν στη λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού στο κέντρο 
της Λευκωσίας, τον οποίο η κυβέρνηση συμφώνησε 
να αγοράσει έναντι 25,4 εκατ. ευρώ για να μεταστε-
γαστεί εκεί η διοίκηση του Υπουργείου Εργασίας, η 
οποία σήμερα βρίσκεται σε ιδιόκτητα κτίρια, και το 
6ώροφο Nicosia City Center κοντά στο Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, το οποίο η κυβέρνηση συμφώνησε να αγο-
ράσει έναντι 27 εκατ. ευρώ για να μεταστεγαστούν 
εκεί άλλες κρατικές υπηρεσίες, οι περισσότερες από 
τις οποίες επίσης βρίσκονται σε ιδιόκτητα κτίρια. 

«Αυτό που συμβαίνει είναι σκανδαλώδες. Η σύ-
στασή μας είναι να απορρίψετε το αίτημα», ανέφερε 
χαρακτηριστικά ο Οδ. Μιχαηλίδης προς τους βουλευ-
τές σε χθεσινή συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών, 
η οποία εξέτασε το θέμα. 
Αναφερόμενος στο Μετροπόλιταν, ο Γενικός Ελε-

γκτής επεσήμανε τα ακόλουθα: 
• Ο ιδιοκτήτης ζήτησε 26,2 εκατ. ευρώ, αλλά το Κτη-

ματολόγιο εκτίμησε την αξία του πύργου στα 20,4 
εκατ. ευρώ. Παρά ταύτα, η κυβέρνηση συμφώνησε 
να τον αγοράσει για 25,4 εκατ. ευρώ (21,3 εκατ. ευρώ 
συν ΦΠΑ). 

• Το Τμήμα Δημοσίων Έργων εκτίμησε την κατα-
σκευαστική αξία του πύργου στα 12,6 εκατ. ευρώ. 
Παρά ταύτα, η κυβέρνηση αντί να ανεγείρει ιδιόκτητο 
κτίριο σε κρατική γη (που υπάρχει αρκετή), προτίμησε 
να αγοράσει πύργο από μεγαλοντιβέλοπερ στη δι-
πλάσια τιμή. 

• Ο πύργος κτίστηκε για άλλο σκοπό και μάλιστα με 
πολεοδομικές χαλαρώσεις. «Δηλαδή δόθηκαν δώρα 
και τώρα η κυβέρνηση θα τα αγοράσει πίσω. Με τη 
μίλλα μας τηγανίζουμε το βλαντζί μας», επεσήμανε 
χαρακτηριστικά ο Γενικός Ελεγκτής. Ανέφερε επίσης 

ότι για να αξιοποιηθεί το κτίριο από το κράτος θα πρέ-
πει να δοθούν και άλλες χαλαρώσεις (να μετατραπεί 
ένας όροφος από γυμναστήριο σε γραφεία και να 
κλείσουν βεράντες), αλλά και να βρεθούν χώροι στάθ-
μευσης για το κοινό, αφού δεν υπάρχουν αρκετοί. 
Σημειώνεται ότι το ΑΚΕΛ ζήτησε να κατατεθούν στοι-

χεία όσον αφορά τα πρόσωπα τα οποία βρίσκονται 
πίσω από τις πιο πάνω συμφωνίες. 

 
Κίνδυνος διασπάθισης δημόσιου χρήματος 
Είναι πιο σωστό σε κρατική γη το κράτος να προ-

χωρεί και να κτίζει κυβερνητικά κτίρια και όχι να ενοι-
κιάζει, τόνισε στον ΑΣΤΡΑ ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Άρι-
στος Δαμιανού, κληθείς να σχολιάσει την πρόθεση 
της κυβέρνησης να αγοράσει δυο μεγάλα κτίρια από 
ντιβέλοπερς. 
Όπως επισήμανε ο κύριος Δαμιανού με βάση τα 

στοιχεία του γενικού ελεγκτή για το κτίριο εντός του 
πυρήνα της Λευκωσίας οι αριθμοί δεν ανταποκρίνονται 
στις πραγματικές τιμές και υπάρχει κίνδυνος διασπά-
θισης δημόσιου χρήματος. 
Η επιτροπή οικονομικών, είπε, ζήτησε να ενημερω-

θεί για τις συμφωνίες που υπέγραψε η κυβέρνηση 
για να διαφανεί ποιοι είναι οι πραγματικοί ιδιοκτήτες 
αυτών των κτιρίων. Μάλλον, πρόσθεσε ο κύριος Δα-
μιανού, υπάρχει σκοπιμότητα και αυτά τα κτίρια ενοι-

κιάστηκαν για να επωφεληθούν συγκεκριμένα πρό-
σωπα. 
Η βουλή, είπε, σχημάτισε την εικόνα ότι κάτι πάει 

πολύ λάθος και ο γεν. ελεγκτής συνέστησε να απορ-
ριφθούν τα κονδύλια που ζήτησε η κυβέρνηση. Ο 
βουλευτής των οικολόγων Στ. Παπαδούρης επισήμανε 
ότι το θέμα συζητήθηκε και στην επιτροπή θεσμών 
και τόνισε χαρακτηριστικά ότι αν το κράτος ήταν ντι-
βέλοπερ θα πτώχευε με τον τρόπο που ενεργεί. Φαί-
νεται, είπε, ότι γίνεται διασπάθιση δημόσιου χρήματος 
και το κόμμα του δεν πρόκειται να ψηφίσει την απο-
δέσμευση των κονδυλίων για αγορά των κτιρίων. 

 
Ελ. Υπηρεσία: Πρόκειται για κραυγαλέα 
διασπάθιση δημοσίου χρήματος. 
Κάποιος που διαθέτει κρατική γη και δεν την εκμε-

ταλλεύεται δεν νομιμοποιείται να προβεί σε αγορά κτι-
ρίων ή γης και μάλιστα πολύ περισσότερα από την 
αξία τους, επισήμανε στον ΑΣΤΡΑ ο εκπρόσωπος της 
Ελεγκτικής Υπηρεσίας Μάριος Πετρίδης. Τόνισε ότι 
εάν εγκριθεί το κονδύλι από τη βουλή θα πρόκειται 
για κραυγαλέα διασπάθιση δημοσίου χρήματος. 
Ειδικότερα, είπε, για το ένα κτίριο οι αριθμοί δείχνουν 

ότι η αξία του είναι πολύ μικρότερη από ότι ζητά ο 
ιδιοκτήτης. 
Το κτηματολόγιο το εκτίμησε για 20,4 εκατομμύρια 

ευρώ, ενώ το τμήμα δημοσίων έργο είπε ότι εμείς σας 
το κτίζουμε με 12,6 εκατομμύρια και ο εργολάβος ζητά 
26 εκατομμύρια. 
Ο φορολογούμενος πολίτης μπορεί να εξυπηρετηθεί 

με πολύ λιγότερα χρήματα, επισήμανε. Πρόσθεσε ταυ-
τόχρονα ότι η αγορά του κτιρίου για το υπουργείο ερ-
γασίας στο κέντρο της Λευκωσίας δεν το καταστήσει 
εύκολα προσιτό για τους πολίτες. 
Για το κτίριο κοντά στο Πανεπιστήμιο ο κύριος Πε-

τρίδης είπε ότι ο φορολογούμενος θα κληθεί να πλη-
ρώσει 3 εκατ. ευρώ περισσότερα από την αξία του. 

 
Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

Φ.Α: Η λύση του Κυπριακού συνδέεται με την απεξάρτηση της Τουρκίας
Η λύση του κυπριακού συνδέεται με την απεξάρ-

τηση της Τουρκίας από το ρωσικό φυσικό αέριο σύμ-
φωνα με τον ειδικό σε θέματα υδρογοναθράκων Χα-
ράλαμπο Έλληνα. 
Μιλώντας στον Άστρα εξήγησε ότι με τις δηλώσεις 

της η Αμερικανίδα Υφυπουργός Εξωτερικών Βικτώ-
ρια Νούλαντ εννοούσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες 
προσπαθούν να βοηθήσουν την Τουρκία και το Ισ-
ραήλ να συνεργαστούν ώστε να εξαχθεί στην Τουρ-
κία ισραηλινό φυσικό αέριο. Ανέφερε ότι η Κύπρος 
μπορεί να είναι μέρος αυτού του σχεδίου, μεταφέ-

ροντας στην Τουρκία κυπριακό φυσικό αέριο. 
Ο κ. Έλληνας χαρακτήρισε ως μοναδική ευκαιρία 

αυτό το σχέδιο, καθώς όπως είπε το εγχείρημα δεν 
είναι εφικτό χωρίς την λύση του κυπριακού. 
Την ίδια ώρα ανέφερε ότι η Ευρώπη θέλει να απε-

ξαρτηθεί τελείως από το φυσικό αέριο, λέγοντας ότι 
δεν υποστηρίζει έργα μεγάλης διαρκείας, όπως ο 
East Med. 
Εξήγησε ότι η Κύπρος πρέπει να κάνει στροφή σε 

άλλες επιλογές, οι οποίες είναι όμως δύσκολες.

Η ΠΕΟ τιμά την Εργα-
τική Πρωτομαγιά σε 

όλες τις πόλεις
Μετά από δυο χρόνια περιο-
ριστικών μέτρων λόγω παν-
δημίας, η ΠΕΟ  τιμά φέτος την 
Εργατική Πρωτομαγιά και πάλι 
με πορείες στους δρόμους και 
εκδηλώσεις σε όλες τις πόλεις 
και κοινό εορτασμό με τα 
Τουρκοκυπριακά συνδικάτα. 
Η φετινή Εργατική Πρωτο-
μαγιά 2022 τιμάται υπό το 
σύνθημα «Εργαζόμενοι ενω-
μένοι: ενάντια στους πολέμους 
– για ειρήνη, κοινωνική δικαιο-
σύνη». 
Στο πλαίσιο των εορτασμών 
θα πραγματοποιηθούν εκατο-
ντάδες συνελεύσεις σε τόπους 
δουλειάς και τόπους κατοικίας 
σε δήμους και κοινότητες. 
Η κεντρική εκδήλωση στην 
Λευκωσία θα κορυφωθεί με 
κοινό εορτασμό με τα Τουρκο-
κυπριακά προοδευτικά συνδι-
κάτα στο γήπεδο στη νεκρή 
ζώνη (Λήδρα Πάλλας).
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ  
 
Φλερτάροντας με την υποψηφιότητα ενός από τους κύριους 
παράγοντες της επάρατης δεκαετούς διακυβέρνησης Αναστα-
σιάδη – ΔΗΣΥ, το ΔΗΚΟ του Νικόλα Παπαδόπουλου ανακοίνωσε 
«το ναυάγιο» για κοινό υποψήφιο με το ΑΚΕΛ για τις προεδρικές 
του επόμενου έτους.  Από πλευράς της η ηγεσία του ΑΚΕΛ 
χωρίς να γκρεμίζει τις γέφυρες επικοινωνίας με το ΔΗΚΟ και 
τον κόσμο του διαμηνύει με σημασία πως θα βρεθεί απέναντι 
σε «όποια υποψηφιότητα αποτελεί συνέχεια της διακυβέρνησης 
Αναστασιάδη- Συναγερμού», θέση η οποία παραπέμπει ασφα-
λώς και στο Νίκο Χριστοδουλίδη. 
Είναι αξιοσημείωτο ότι στις διαβουλεύσεις με την ηγεσία του 
ΑΚΕΛ, οι εκπρόσωποι του ΔΗΚΟ έδωσαν την εντύπωση πως 
το κύριο ήταν η επιλογή προσώπου για την υποψηφιότητα. 
Ωστόσο απέρριψαν όλες τις προτάσεις που τους έγιναν προ-
φανώς ευελπιστώντας ότι θα περνούσαν την υποψηφιότητα 
του ίδιου του Νικόλα Παπαδόπουλου, παρά το γεγονός ότι εξ 
αρχής είχαν αποκλειστεί τα ηγετικά στελέχη των δυο κομμάτων.  
Γι’ αυτό και ο ηγέτης του ΔΗΙΚΟ κρίνεται και για το γεγονός ότι 
ενώ στο διάλογο με το ΑΚΕΛ στην πραγματικότητα επέμεινε εκ-
βιαστικά μέχρι τέλους στη δική του υποψηφιότητα, αφού ο ίδιος 
κήρυξε το αδιέξοδο έσπευσε με δηλώσεις του να αφήσει ανοικτό 
το ενδεχόμενο υποστήριξης της υποψηφιότητας του μέχρι πρό-
τινος υπουργού της κυβέρνησης ΔΗΣΥ Νίκου Χριστοδουλίδη, 
ενώ σύμφωνα με κομματικές πηγές ο Νικόλας Παπαδόπουλος 
δεν απέκλεισε και την περίπτωση υποστήριξης της υποψηφιό-
τητας του ίδιου του αρχηγού του κόμματος που κυβερνά, του 
Αβέρωφ Νεοφύτου. 
Ενώ μέχρι τώρα επαγγελλόταν την αλλαγή της διακυβέρνησης 
ΔΗΣΥ περιγράφοντας με τα μελανώτερα χρώματα τα έργα και 
τις ημέρες της, αίφνης εμφανίζεται ανοικτός για διάλογο και συ-
νεργασία είτε με πολιτικούς που συμμετείχαν σε κυβερνήσεις 
που παρήγαγαν αυτό το έργο είτε με την ηγεσία του κόμματος 
που κυβερνούσε όλα αυτά τα χρόνια των σκανδάλων, της δια-
πλοκής και της φτωχοποίησης του λαού.  
Σε δήλωση το ο Νικόλας Παπαδόπουλος ανέφερε ότι το ΔΗΚΟ 

θα συνεχίσει τις διαβουλεύσεις του με άλλα κόμματα και ανε-
ξάρτητους υποψήφιους, και θα αξιολογήσει την κατάσταση μετά 
το Πάσχα. 
Η ουσία βρίσκεται στη… λεπτομέρεια: Ο ηγέτης του ΔΗΚΟ 
αναφέρεται σε κόμματα, όχι της αντιπολίτευσης, πράγμα που 
αφήνει ανοικτή την πόρτα και στον πάλαι ποτέ πολιτικά δίδυμο 
αδελφό του Αβέρωφ Νεοφύτου… 

Προφανώς στο κόμμα του Νικόλα Παπαδόπουλου δεν έχουν 
πεισθεί ακόμη (ή δεν θέλουν να πεισθούν), πως δεν μπορείς 
να κάνεις αλλαγή με αυτούς που θέλεις ν’ αλλάξεις, με το κόμμα 
που κυβερνά ή πολιτικούς που υπηρέτησαν ως μέλη της κυ-
βέρνησης το έργο της οποίας έκρινες ανεπαρκές ή και ζημιογόνο 
για το λαό και τη χώρα…. 
Πάντως η απόφαση του Εκτελεστικού Γραφείου του ΔΗΚΟ 
της περασμένης Τρίτης το οποίο κήρυξε το τέλος των συνομι-
λιών με το ΑΚΕΛ, δεν επηρεάζει τους στρατηγικούς σχεδιασμούς 
του Κόμματος των Κυπρίων Εργαζομένων να συνεχίσει τις προ-
σπάθειες με άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης και οργανωμένα 
σύνολα της κοινωνίας με στόχο τη συγκρότηση εκλογικής συμ-
μαχίας για προοδευτική αλλαγή και υιοθέτηση θέσεων που να 
δημιουργήσουν ξανά την ελπίδα για λύση του Κυπριακού και 

επανένωση της Κύπρου. 
 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ:  
Η ΑΛΛΑΓΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΧΗΜΑ ΛΟΓΟΥ 
Σε δήλωση του ο Γ. Γ. της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου 
ανέφερε ότι «η προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας με το Δημο-
κρατικό Κόμμα, για στήριξη κοινού υποψηφίου δυστυχώς δεν 
απέδωσε.  
Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν γκρεμιστεί οι γέφυρες συνεννόη-
σης με το ΔΗΚΟ, ούτε ότι εγκαταλείψαμε τον στρατηγικό μας 
στόχο για προοδευτική αλλαγή.  
Το ΔΗΚΟ αποτελεί φυσικό συνομιλητή του ΑΚΕΛ κι αυτή τη 
σχέση από πλευράς μας θέλουμε να την ενισχύσουμε προπα-
ντός στο κοινοβουλευτικό πεδίο· εκεί όπου μπορούμε αποτελε-
σματικά να προσφέρουμε στους πολίτες. 
Το μέγα ζητούμενο για εμάς είναι η προοδευτική αλλαγή. Η 
ανάγκη δηλαδή να γυρίσουμε σελίδα και να οδηγηθούμε σε μια 
νέα διακυβέρνηση με φιλολαϊκό πρόσημο.  
Επιθυμία μας είναι σε αυτή την προσπάθεια να συναντηθούμε 
με δυνάμεις της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας. 

 Ως ΑΚΕΛ συνεχίζουμε τις επαφές μας με τις πολιτικές και 
κοινωνικές δυνάμεις που πιστεύουν στην προοδευτική αλ-
λαγή. Αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει, μαζί με τις πολι-
τικές της γιατί στον τόπο και ιδιαιτέρως στη νέα γενιά αξί-
ζουν καλύτερες μέρες.  
Όποια υποψηφιότητα αποτελεί συνέχεια της διακυβέρνησης 
Αναστασιάδη- Συναγερμού θα μας βρει απέναντί της. 
Η αλλαγή δεν είναι σχήμα λόγου. Έχει περιεχόμενο και σύ-
ντομα θα αποκτήσει και ονοματεπώνυμο» 
Η δήλωση Στ. Στεφάνου ξεκαθαρίζει το τοπίο διατηρώντας 
ζωντανή την ελπίδα των εργαζομένων και των ευρύτερων λαϊκών 
μαζών για συμμετοχή στη μάχη των προεδρικών με εκλογική 
πρόταση αλλαγής με προοδευτικά χαρακτηριστικά σε ότι αφορά 
την κοινωνικοοικονομική πολιτική αλλά και προοπτικές για πο-
λιτικές στο Κυπριακό με στόχο την επαναφορά του σε τροχιά 
αναζήτησης λύσης επανένωσης στη συμφωνημένη βάση της 
διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας.

Έτοιμος να δεχθεί «τολμηρά» ΜΟΕ, λέει ο Πρόεδρος
Την πρότασή του για υιοθέτηση τολμηρών Μέτρων Οικοδό-

μησης Εμπιστοσύνης, τα οποία θα συμβάλουν στο στόχο της 
επανεκκίνησης της διαπραγματευτικής διαδικασίας, επανέλαβε 
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης στον ανα-
πληρωτή βοηθό Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ για την Ευρώπη, 
την Ασία και την Αμερική στο Τμήμα Πολιτικών και Ειρηνευτικών 
Υποθέσεων, Μιροσλάβ Γιέτζια, τον οποίο δέχθηκε την Τρίτη στο 
Προεδρικό Μέγαρο. 
Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, 

κατά την εποικοδομητική και παραγωγική συζήτηση που είχαν 
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επανέλαβε την ετοιμότητα της 
πλευράς μας για συνέχιση των προσπαθειών με στόχο την επα-
νέναρξη της διαδικασίας για την επίλυση του Κυπριακού στη 
βάση μιας Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, όπως προβλέ-
πεται από τις παραμέτρους των Ηνωμένων Εθνών και τα ψηφί-
σματα του Συμβουλίου Ασφάλειας. Ο Πρόεδρος επανέλαβε επί-
σης την πρότασή του για υιοθέτηση τολμηρών Μέτρων 
Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, τα οποία θα συμβάλουν στο στόχο 
της επανεκκίνησης της διαπραγματευτικής διαδικασίας, ενώ ταυ-
τόχρονα θα αποφέρουν αμοιβαία οφέλη στις δύο κοινότητες. 
Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνάντησης, ο κ. Γιέτζια 

ανέφερε πως είχε μια «πολύ ειλικρινή, πολύ ανοικτή και εποικο-
δομητική συνάντηση» με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Επι-
πλέον, ο αξιωματούχος των Ηνωμένων Εθνών τόνισε ότι «τα 
Ηνωμένα Έθνη παραμένουν προσηλωμένα στη συνέχιση της 
στήριξής τους προς τις πλευρές στην εξεύρεση λύσης του κυ-
πριακού ζητήματος». «Θα ήθελα, επίσης, να επαναλάβω τα 
λόγια του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, ότι είναι πολύ σημαντικό 
να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για επιδίωξη και εξεύ-
ρεση λύσης, καθώς και για αποφυγή οποιωνδήποτε μονομερών 
βημάτων που θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν αυτές τις προ-

σπάθειες», κατέληξε ο κ. Γιέτζια. 
Τον κ. Γιέτζια συνόδευε ο Τσαρλς Aνιντόχο, ανώτερο στέλεχος 

πολιτικών υποθέσεων και υπεύθυνος Κυπριακού στην έδρα των 
ΗΕ. Ο αναπληρωτής βοηθός Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ συ-
ναντήθηκε επίσης και με τον ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινό-
τητας, Ερσίν Τατάρ. 

  
Καμία κίνηση για διορισμό απεσταλμένου 
Στη συνάντηση συζητήθηκε εκτενώς η εκκρεμότητα που πα-

ραμένει όσον αφορά το διορισμό απεσταλμένου του Γ.Γ. του 
ΟΗΕ, ο οποίος θα συμβάλει στη δημιουργία θετικού κλίματος 
ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη και θα οδηγήσει εντός συγκε-
κριμένου χρονοδιαγράμματος σε ένα νέο κύκλο διαπραγματεύ-
σεων, ενώ ταυτόχρονα θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε 
να τερματιστούν οι οποιεσδήποτε έκνομες ενέργειες τόσο στη 
θαλασσιά περιοχή όσο και στο έδαφος της Κυπριακής Δημο-

κρατίας και ειδικότερα στην περίκλειστη Αμμόχωστο. 
 
Τατάρ: Καρπός ορθής πολιτικής η αναφορά Νούλαντ 
σε «πρόεδρο Τατάρ» 
Η αναφορά της, Βικτόρια Νούλαντ σε «πρόεδρο Τατάρ» και η 

μετέπειτα απολογία της λέγοντας ότι «ήταν λάθος», σημαίνει 
αποδοχή της «πραγματικότητας της τδβκ» διεθνώς, υποστήριξε 
ο Ερσίν Τατάρ, ο οποίος μίλησε για το θέμα αυτό στην τουρκική 
κρατική τηλεόραση TRT. 
Σύμφωνα με το ΓΤΠ, η Κίπρις ποστασί γράφει ότι ο Τ/κ ηγέτης 

είπε πως η αναφορά αυτή της Βοηθού Υπουργού Εξωτερικών 
των ΗΠΑ, αρμόδιας για πολιτικές υποθέσεις «δείχνει ότι είναι 
φανερό πλέον πως στα διεθνή κέντρα και σε κάποια μέρη της 
διπλωματίας γίνεται περισσότερο αποδεχτή η πραγματικότητα 
της τδβκ, λαμβάνει πιο πολύ χώρο και αν θα υπάρξει συμφωνία 
στην Κύπρο θα μπορούσε να είναι οπωσδήποτε πάνω σε αυτή 
την εξίσωση. Επομένως, έχουμε δείξει για άλλη μια φορά πόσο 
εύστοχο είναι το γεγονός ότι διεξάγουμε την πολιτική μας μέσω 
της Τουρκίας. Η πολιτική μας είναι ορθή. Ο αγώνας που διεξά-
γεται εδώ και χρόνια άρχισε να αποδίδει καρπούς». 
Έστω και αν αυτό δεν είναι αναγνώριση, είναι μια πραγματι-

κότητα που δεν μπορεί να υποτιμηθεί, πρόσθεσε. «Εξηγήσαμε 
πόση αξία έχουν για εμάς οι εγγυήσεις της Τουρκίας για να μπο-
ρέσουμε να ζήσουμε σε αυτή την χώρα και πόσο αναγκαία είναι 
η παραμονή του τουρκικού στρατού στο νησί για συνέχιση της 
ειρήνης», είπε και υπενθύμισε και την προ δύο μηνών αναφορά 
του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ στο ψευ-
δοκράτος ως «τδβκ». «Επομένως βλέπουμε πόσο εύστοχη και 
ορθή είναι η νέα μας πολιτική», υποστήριξε προσθέτοντας ότι 
αλλάζουν τα πράγματα στην Ανατολική Μεσόγειο και είναι πολύ 
σημαντική η πολιτική της τ/κ πλευράς πάνω σε αυτό το θέμα.

ΤΟ ΔΗΚΟ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟ ΥΠΟΨΗ�ΦΙΟ ΜΕ ΤΟ ΑΚΕΛ ΚΑΙ ΑΛΛΗΘΩΡΙΖΕΙ ΑΛΛΟΥ…

Ζητούμενο για την Αριστερά παραμένει η προοδευτική αλλαγή
ΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ:  Όποια υποψηφιότητα αποτελεί συνέχεια της διακυβέρνησης Αναστασιάδη- Συναγερμού θα μας βρει απέναντί της 
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ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΚΑΙΝΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ ΤΡΑΓΕΛΑΦΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ

ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ -  ΌΠΙΣΘΕΝ ΟΛΟΤΑΧΩΣ

Νέα στοιχεία και νέες αποκαλύψεις για την προσπάθεια 
της κυβέρνησης Μητσοτάκη να κουκουλώσει το σκάν-
δαλο Novartis και να στήσει διώξεις κατά του ιδίου, ανα-
μένεται να καταθέσει και σήμερα ο Κώστας Βαξεβάνης 
καθώς συνεχίζεται η απολογία του στην ειδική ανακρί-
τρια. 
Ο δημοσιογράφος και εκδότης του Documento με 

ανάρτησή του στο Twitter ανέφερε: «Στο δρόμο πάλι για 
την Ανακρίτρια. Για να καταθέσω στοιχεία για μια κυβέρ-
νηση με πρακτικές μαφίας και ένα σκάνδαλο που θα 
πληρώνουμε για χρόνια. Δεν θα γίνω κατηγορούμενος 
επειδή το θέλουν. Αυτοί είναι». 
Επισημαίνεται ότι ο Κώστας Βαξεβάνης κατά την απο-

λογία του έχει, ήδη, καταθέσει συγκλονιστικά στοιχεία 
για τον «διπλό και ύποπτο ρόλο» του καθηγητή Μανια-
δάκη και τους ισχυρισμούς του περί εκβιασμού από τον 
διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα.  
Μάλιστα, ζήτησε τα αποκαλυπτικά στοιχεία να διαβι-

βαστούν με βάση το άρθρο 38 του Ποινικού Κώδικα στην 
Εισαγγελία, καθώς όπως κατέθεσε επικαλούμενος δη-
μοσιογραφικές πληροφορίες υπάρχει κίνδυνος διαφυγής 
του Μανιαδάκη στο εξωτερικό. Όπως είπε ο Βαξεβάνης, 
ο Μανιαδάκης έχει ήδη προσπαθήσει ως εμπλεκόμενο 
πρόσωπο στην υπόθεση Novartis να διαφύγει στο εξω-
τερικό, δίχως όμως επιτυχία.

«Θα καταθέσω νέα στοιχεία για μια κυβέρνηση 
με πρακτικές μαφίας στο σκάνδαλο Novartis»

Χάος επικρατεί στο Ραδιομέγαρο της 
ΕΡΤ, επί των ημερών Κωνσταντίνου 
Ζούλα, και διακυβέρνησης Νέας Δημο-
κρατίας, όπως προκύπτει από τη χθε-
σινή συνεδρίαση του Πειθαρχικού της 
ΕΣΗΕΑ με θέμα τον ανταποκριτή -μαϊ-
μού δήθεν από τη Μόσχα. Σύμφωνα με 
το ρεπορτάζ από το e-tetradio, αρχικά 
ο ανταποκριτής Αχιλλέας Πατσούκας 
υποστήριξε στην κατάθεσή του στο Πει-
θαρχικό, ότι είχε κάνει σαφές στην διοί-
κηση της ΕΡΤ ότι υπάρχει πρόβλημα 
με τη βίζα του και ίσως να μην καταφέρει 
να πάει τελικά στη Μόσχα. 
Από την άλλη πλευρά η υποδιευθύ-

ντρια ειδήσεων της ΕΡΤ Μαρία Σταυ-
ροπούλου εμφανίστηκε σαν να μην 
γνώριζε τίποτα για την υπόθεση, επιρ-
ρίπτοντας την ευθύνη στους αρχισυντά-

κτες, που παράκουσαν εντολές που εί-
χαν πάρει. Στην εύλογη απορία του Πει-
θαρχικού πώς είναι δυνατόν η υποδι-
ευθύντρια να μη γνώριζε, δεν υπήρξε 
καμία απάντηση. 
Ο πρόεδρος της ΕΡΤ Κωνσταντίνος 

Ζούλας, που δεν παραβρέθηκε αλλά 
εκπροσωπήθηκε από τον δικηγόρο του, 
φέρεται να υποστήριξε ότι δεν ασχολεί-
ται με τα δημοσιογραφικά και ως υπεύ-
θυνο έδειξε τον Φώτη Καφαράκη, τον 
Γενικό Διευθυντή Ενημέρωσης της ΕΡΤ. 
Κατά το ρεπορτάζ ο Αχιλλέας Πα-

τσούκας αποκάλυψε στο Πειθαρχικό 
πως τον Ιανουάριο είχε υποβάλει προ-
φορική παραίτηση, κάτι που εκθέτει τον 
πρόεδρο της ΕΡΤ, που λίγο νωρίτερα 
είχε ισχυρισθεί ότι δεν ασχολείται με τα 
δημοσιογραφικά.

Ο ανταποκριτής «φάντασμα» 
έδωσε τον Ζούλα για το φιάσκο

Καθυστερήσεις παίζει η Νέα Δημοκρατία μετά 
το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ για έκτακτη σύ-
γκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας 
της Βουλής με θέμα τα φαινόμενα αισχροκέρ-
δειας στην αγορά ενέργειας με κλήση του προ-
έδρου της ΡΑΕ. 
Ο γαλάζιος πρόεδρος της επιτροπής Αθανά-

σιος Μπούρας προανήγγειλε σύγκληση για μετά 
το Πάσχα, αφήνοντας τους πολίτες βορά στις 
κερδοσκοπικές ορέξεις των παρόχων ενέργειας. 
Τις βαριές ευθύνες της κυβέρνησης επισημαί-

νει ο τομεάρχης Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ 
Γιώργος Κατρούγκαλος, τονίζοντας ότι όλα τα 
κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν άμεση σύ-
γκληση της Επιτροπής Θεσμών. 

«Με επιστολές τους προς τον πρόεδρο της 
Επιτροπής Θεσμών όλα τα κόμματα της αντι-
πολίτευσης ζήτησαν την άμεση σύγκληση της 
Επιτροπής Θεσμών, προκειμένου να κληθεί ο 
Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας 
(ΡΑΕ) σε σχέση με την έκρηξη των τιμών ενέρ-
γειας, τις στρεβλώσεις στην αγορά ενέργειας και 

την παρουσία πρακτικών χειραγώγησης της 
αγοράς» σημειώνει ο Γιώργος Κατρούγκαλος 
και προσθέτει: 

«Η ΔΕH και οι άλλοι πάροχοι ενέργειας από 
το 2020 εφαρμόζουν μία απαράδεκτη τιμολο-
γιακή πολιτική σε βάρος των καταναλωτών, με 
ακραία φαινόμενα αισχροκέρδειας και υπερκερ-

δών και με διεύρυνση των περιθωρίων κέρδους 
εις βάρος όλων των καταναλωτών, από την 
οποία προκύπτουν υψηλά λειτουργικά κέρδη, 
όπως τα 871,7 εκατ. ευρώ της ΔΕΗ το 2021 και 
τα υπερκέρδη των άλλων παρόχων. Και σαν να 
μην ήταν τα βάρη ήδη ασήκωτα, η ΔΕΗ αποφά-
σισε αυτή την εβδομάδα την περαιτέρω αύξηση 

των σταθερών τιμολογίων της κατά 36,1%». 
«Η σύγκληση της Επιτροπής κατόπιν του κοι-

νού αιτήματος των κομμάτων της αντιπολίτευσης 
είναι αναγκαστική, βάσει του Κανονισμού της 
Βουλής. Παρά όμως την απαίτηση του ΣΥΡΙΖΑ-
ΠΣ να συζητηθεί το θέμα στην αμέσως επόμενη 
συνεδρίαση, ο πρόεδρος προτίμησε να παίξει 
«καθυστερήσεις», προαναγγέλλοντας σύγκληση 
της Επιτροπής για μετά το Πάσχα» καταλήγει ο 
Γιώργος Κατρούγκαλος. 

 
Νάσος Ηλιόπουλος: Η αισχροκέρδεια 
έχει υπογραφή Μητσοτάκη 
«Με βάση στοιχεία της Κομισιόν ο μέσος όρος 

αύξησης της ενέργειας σε τιμές λιανικής είναι 
στο 30%. Στην Ελλάδα ο μέσος όρος είναι στο 
100% και η κυβέρνηση ακόμα ψάχνει να δει αν 
υπάρχουν υπερκέρδη. Η αισχροκέρδεια έχει 
υπογραφή Μητσοτάκη» σχολιάζει ο εκπρόσω-
πος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσος Ηλιόπουλος.

Κρυφτό ΝΔ με την αισχροκέρδεια – Στις καλένδες η σύγκληση της Επ. Θεσμών

Σε αναδίπλωση της τακτικής στο ζήτημα της 
Ουκρανίας οδηγήθηκε η κυβέρνηση καθώς 
όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας 
Νίκος Παναγιωτόπουλος, δεν θα αποσταλούν 
άλλα όπλα στη χώρα. 
Ο υπουργός χρησιμοποιείσαι το επιχείρημα 

ότι τα νησιά και γενικότερα ο ελλαδικός χώρος 
δεν δύναται να αποδυναμωθεί από άποψη άμυ-
νας, μιλώντας στη Βουλή. Μάλιστα ο υπουργός 
Εθνικής Άμυνας υποστήριξε και ότι η πρώτη 
αποστολή έγινε γιατί υπήρχαν αποθέματα. 
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Νίκος Πα-

ναγιωτόπουλος μιλώντας στην συνεδρίαση της 
Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής 
«ό,τι στείλαμε από αμυντικό υλικό στην Ουκρα-
νία, διότι δεν υπάρχει θέμα εκ νέου αποστολής, 
ήρθε από τα αποθέματά μας». Συμπλήρωσε 
μάλιστα ότι «δεν υπάρχει περίπτωση να απο-
δυναμώσουμε οποιοδήποτε σύστημα άμυνας, 
ιδίως στα νησιά για να το πάρουμε από εκεί και 
να το στείλουμε στην Ουκρανία. Δεν θα αποδυ-
ναμώσουμε την άμυνα του ελληνικού εδάφους 
για να το στείλουμε στην Ουκρανία». 
Ωστόσο ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 

ομολογία του υπουργού Εθνικής Άμυνας ότι η 

ελληνική κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να κερ-
δίσει την απόλυτη στήριξη των συμμάχων στο 
ΝΑΤΟ. 
Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις 

είπε ότι «δεν είναι η καλύτερη εποχή να λες πρά-
γματα εναντίον της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ γιατί θέ-
λουν οι σύμμαχοι να εξασφαλίσουν ότι η Τουρκία 
παραμένει προσδεμένη στο ΝΑΤΟ» επισημαί-
νοντας πως «παραβλέπουν και κάποια» από 
τα στοιχεία της συμπεριφοράς της. 
Πρόσθεσε ότι «εμείς λέμε αυτά που έχουμε 

να λέμε, θα ζητάμε πάντα να μεταβάλει η Τουρκία 
προς το καλύτερο στοιχεία της συμπεριφοράς 
της» αναφερόμενος στην προκλητικότητα της 
Τουρκίας και τις υπερπτήσεις μαχητικών αερο-
σκαφών. 

 
«Η χώρα μας δεν έπρεπε 
να εμπλακεί με όπλα στην Ουκρανία» 
Ο πτέραρχος και επίτιμος αρχηγός ΓΕΕΘΑ 

Χρήστος Χριστοδούλου δήλωσε πριν απο λίγες 
μέρες ότι η χώρα μας δεν έπρεπε να εμπλακεί 
έστω και συμβολικά με όπλα. Η Ελλάδα παρα-
δοσιακά είναι μια δύναμη που πρεσβεύει την ει-
ρήνη και σ΄ αυτό έπρεπε να επενδύσουμε από 

την πρώτη στιγμή. Δικαιολογίες ότι έστειλε η 
Πορτογαλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν 
στέκουν. Οι χώρες αυτές δεν σηκώνουν το βά-
ρος συνθηκών όπως Λωζάνης, Μοντρέ, Παρι-
σίων κλπ. Επίσης, δεν έχουν στη γειτονιά τους 
το πρόβλημα, όπως εμείς. Δεν ζούνε με πρό-
βλημα όπως αυτό της Κύπρου, εδώ και 48 χρό-
νια. Θα χαιρόμουν όμως πολύ εάν έβλεπα κα-
ράβια ειρήνης με την ελληνική σημαία να 
μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στην 
Οδησσό, την Μαριούπολη και να απεγκλωβίζουν 
αμάχους. Επίσης, εάν οι όποιες συνομιλίες με-
ταξύ των δύο πλευρών γινόντουσαν πχ στην 

Θεσσαλονίκη και όχι στην Αντάλια, αφήνοντας 
σε άλλους που έχουν λερωμένη τη φωλιά τους, 
το προνόμιο να κουνούν τη σημαία της ειρή-
νης». 
Μάλιστα έκανε αναφορά και στους S-300. 
«Κατ΄ αρχάς να ξεκαθαρίσω κάτι, είναι άλλο 

να μιλάμε για ένα όπλο απαξιωμένο και διαφο-
ρετικά για ένα όπλο σχετικής ηλικίας, που όμως 
είναι τεχνολογικά αναβαθμισμένο. Τα όπλα ρω-
σικής κατασκευής ήρθαν στη χώρα μας με την 
έγκριση του ΝΑΤΟ, μέσω της πρώην Αν. Γερ-
μανίας, καθώς και με αγορές κυρίως μέσω Ου-
κρανίας, οι οποίες εντάχθηκαν στο οπλοστάσιο 
των ΕΔ της χώρας και που αποτελούν σήμερα 
τμήμα της ασπίδας της χώρας μας, αφού στην 
πλειονότητα τους είναι αμυντικά. Μάλιστα για τα 
S-300 που αναφέρεστε, έχουν υπογραφεί πρό-
σφατα συμφωνίες υποστήριξης και αναβάθμισης 
τους. Είναι πολύ αξιόπιστα και σαφώς χρήσιμα 
για την αεράμυνα της χώρας. Η απαξίωση τους 
χωρίς να γίνεται κουβέντα αντικατάστασης τους 
με κάτι αντίστοιχο και καλύτερο, συγκρίνεται 
μόνο με την απαγόρευση της Λίμνης των Κύ-
κνων στο μέγαρο μουσικής και του Ντοστογιέφ-
σκι, λόγω ρωσικής καταγωγής».

«Δεν θα αποδυναμώσουμε την άμυνά μας για να στείλουμε όπλα στην Ουκρανία»
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Η Δύναμις 
του Πνεύματος

Γωνιά Ποίησης 

   Του Ειρήναρχου Στεφάνου

Όταν καθήσεις και σκεφτείς 
λύση, απάντηση θα βρεις 
σ’ όλες τις ερωτήσεις 

 
Τους λόγους και την αφορμή 
καλών, κακών την πληρωμή 
θα δεις, θα εννοήσεις! 

 
Τη δράση και αντίδραση 
αιτία και επίδραση 

που έχουν στη ζωή μας 
 

Τη θέση και αντίθεση 
άμυνα και επίθεση 
έργα επιλογής μας! 

 
Μας είπανε διάφορα, 
για τύχης πεπρωμένο 

να τ’ αποφύγεις δεν μπορείς 
όσα στολίδια κι’ αν φορείς 
της Μοίρας το γραμμένο 

 
Λένε πως είναι μάταιος 
και άδικος ο κόπος 

όσο σκληρά κι’ αν προσπαθείς 
απ’ τα δεσμά της δεν θα 

βγεις 
πως δεν υπάρχει τρόπος! 

 
Όμως εγώ αλλιώτικα, 
βλέπω μ’ εμπειρίες 

πως έξυπνος καραδοκεί 
καιρούς θα εκμεταλλευτεί, 

συνθήκες, ευκαιρίες! 
 

Γι’ αυτό πιστεύω πως Θεός, 
δυνάμεις έχει δώσει 

είν’ ο δικός μας εαυτός 
ο σύμβουλος και οδηγός 
τιμόνι και η γνώση! 

 
Με ψυχραιμία, ήρεμα, 
σκέψεις μελετημένες 

στον νου μυαλό ο Θησαυρός 
σοφός, θεράπων ιατρός 
κινήσεις μετρημένες! 

 
Θα δεις αποτελέσματα, 

ορθές, σωστές οι λύσεις, 
στα τόσα ερωτήματα 
διάφορα προβλήματα 
όλες τες απαντήσεις! 

 
Τόσο απλά τα πράγματα, 
και ζούσα στο σκοτάδι, 
διψούσα γάργαρο νερό  

μα δεν μπορούσα να το βρω 
σωτήριο πηγάδι! 

 
Κι’ ας ήταν συνέχεια, 
εκ γενετής μαζί μου 

φτωχός τω πνεύματι, τυφλός 
στην ύλη έψαχνα για φως 
σκλάβωσα τη ζωή μου! 

 
Στερνή μου γνώση να ‘σουνα, 

στα χρόνια μου τα πρώτα 
θα ήμουν κάστρο απόρθητο 

βουνό ψηλό, απάτητο 
μ’ ασφαλισμένα νώτα! 

 
Αργά το αντιλήφθηκα, 
τώρα έχω γεράσει 

πάρ’ τη δική μου συμβουλή 
πριν να φτερώσει το πουλί 
κι’ απ’ τη φωλιά πετάσει! 

 
3 Απριλίου 2022

Την E´ Κυριακή των Νη-
στειών, 10 Απριλίου το από-
γευμα, ο Σεβασμιώτατος Αρ-
χιεπίσκοπος Θυατείρων και 
Μεγάλης Βρεταννίας Νικήτας  
χοροστάτησε στον Στ΄ Κατανυ-
κτικό Εσπερινό, στον Ιερό Ναό 
Αγ. Νεκταρίου Battersea του 
Λονδίνου. 
Ομιλητής ήταν ο Ιερολογιώ-

τατος Αρχιδιάκονος κ. Γεώρ-
γιος Τσουρούς.

Κατανυκτικός Εσπερινός στο Λονδίνο

Την Κυριακή, 10 Απριλίου 2022, 
Ε' Κυριακή των Νηστειών (της 
Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας), στον 
Καθεδρικό Ιερό Ναό του Απόστο-
λου Ανδρέου Kentish Town του 
Λονδίνου, προεξήρχε της Θείας 
Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος Αρ-
χιεπίσκοπος Θυατείρων και Με-
γάλης Βρεταννίας κ. Νικήτας, συλ-
λειτουργούντων του Εφημέριου 
του Καθεδρικού Ναού Οικονόμου 
π. Kristian Akselberg και του Οι-
κονόμου π. Νικολάου Κόκκινου. 
Μετά το πέρας της Θ. Λειτουρ-

γίας, ο Σεβασμιώτατος πραγμα-
τοποίησε την χειροθεσία δύο ανα-
γνωστών, του κ. Ηλία Ηλία και του 
κ. Γ. Παπαγεωργίου, οι οποίοι 
επανδρώνουν τα αναλόγια του 
ναού.

Κυριακή των Νηστειών στον Απ. Ανδρέα Kentish Town

Με μεγαλοπρέπεια ετελέσθη 
η Ακολουθία του Ακαθίστου 
Ύμνου στον Καθεδρικό Ι. Ναό 
του Αγίου Αποστόλου Ανδρέα 
Μπέρμιγχαμ. 
Της ιεράς Ακολουθίας προ-

εξήρχε ο Θεοφιλέστατος Επί-
σκοπος Μελιτηνής κ. Μάξιμος, 
ο οποίος ομίλησε σχετικά.

Ο Ακάθιστος Ύμνος στο Μπέρμιγχαμ

Στην Ελληνορθόδοξη Κοινό-
τητα της Παναγίας Ελεούσης 
Νότιγχαμ χοροστάτησε του Όρ-
θρου και προεξήρχε της Θείας 
Λειτουργίας ο Θεοφιλέστατος 
Επίσκοπος Μελιτηνής κ. Μά-
ξιμος, την Κυριακή Ε' Νη-
στειών. 
Συλλειτούργησε ο ιερατικώς 

Προϊστάμενος του Ι. Ναού, 
Πρωτοπρεσβύτερος κ. Ιωακείμ 
Ουρεϊλίδης. 
Μετά τη Θεία Λειτουργία ακο-

λούθησε επίσημο γεύμα στην 
αίθουσα της Κοινότητος.

Ο Επίσκοπος Μελιτηνής στο Νότιγχαμ 
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ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Προς εξάλειψη ο καρκίνος τραχήλου 
της μήτρας εξαιτίας του εμβολιασμού
Υπολογίζεται ότι κάθε ώρα 3 γυναίκες χάνουν 

την ζωή τους από μια νόσο που θα μπορούσε 
να προληφθεί. O καρκίνος τραχήλου μήτρας 
είναι ο δεύτερος συχνότερος καρκίνος σε γυ-
ναίκες κάτω των 45 ετών. 
Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας διαγι-

γνώσκεται σε περισσότερες από 3.000 γυναίκες 
στο Ηνωμένο Βασίλειο κάθε χρόνο.  
Το 2018 ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας 

αντιπροσώπευε το 2% όλων των νέων καρκί-
νων στις γυναίκες και εμφανιζόταν πιο συχνά 
σε γυναίκες ηλικίας 30-34 ετών. 
Τα ποσοστά του καρκίνου του τραχήλου της 

μήτρας έχουν μειωθεί σημαντικά από τη δε-
καετία του 1990 στο Ηνωμένο Βασίλειο, κυρίως 
λόγω του προγράμματος εμβολιασμού κατά 
του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV). 
Στο πρόγραμμα εμβολιασμού κατά του HPV 

χρησιμοποιείται το εμβόλιο Cervarix και γίνεται 
σε κορίτσια άνω των 9 ετών. Το Cervarix στο-
χεύει δύο τύπους ογκογόνων στελεχών HPV 
υψηλού κινδύνου, τους 16 και 18. Αν και αυτοί 
δεν είναι οι μόνοι ογκογόνοι τύποι του HPV, 

προκαλούν το 70% των καρκίνων του τραχήλου 
της μήτρας, αλλά και άλλους καρκίνους των 
γεννητικών οργάνων και των καρκίνων της κε-
φαλής και του τραχήλου (λαιμού). 
Στις ηλικίες 9-14 ετών, το Cervarix χορηγείται 

σε δύο δόσεις με μεσοδιάστημα 6 μηνών. Σε 
ηλικίες άνω των 15 ετών, χορηγούνται τρεις 
δόσεις, με ένα μήνα μεταξύ της πρώτης και της 
δεύτερης δόσης, αλλά πέντε μήνες μεταξύ της 
δεύτερης και της τρίτης δόσης. 
Η χρήση αυτού του εμβολίου κατά του HPV 

ξεκίνησε στην Αγγλία την 1η Σεπτεμβρίου 2008, 
ως "εμβόλιο ρουτίνας" σε κορίτσια 12- 13 ετών, 
ενώ σε εκείνα ηλικίας 14-18 ετών έγιναν συ-
μπληρωματικές δόσεις από το 2008 έως το 
2010.  
Η μελέτη αξιολόγησε τον αντίκτυπο αυτού 

του προγράμματος στα ποσοστά του καρκίνου 
του τραχήλου της μήτρας και του καρκινώματος 
του τραχήλου της μήτρας in situ (βαθμού 3 εν-
δοεπιθηλιακή νεοπλασία του τραχήλου της μή-
τρας, CIN3), που είναι συχνά πρόδρομοι του 
καρκίνου σε γυναίκες 20-29 ετών.

                                                                                                                                  
STENNET & STENNETT SOLICITORS 

Job description for a Conveyancing Solicitor/Legal Executive 

You will be joining a small and friendly firm of solicitors based in Southgate, North 
London. This is an exciting opportunity for a Conveyancing Solicitor looking for personal 
and career growth opportunities; allowing you to build upon your experience within a 
modern and dynamic practice. 

The Role & Responsibilities: 

1. Undertaking commercial and residential conveyancing. 

2. Processing matters according to Conveyancing Quality Scheme and Lexcel standard and 
the UK Finance and Mortgage Lenders Handbook. 

3. Carrying out AML checks. 

4. Pre-contract searches. 

5. Dealing with pre-contract enquiries. 

6. Preparing legal documents. 

7. Reporting on title. 

8. Checking matters are ready to exchange and carrying out file review. 

9. Carrying out independent file reviews to consider the legal aspects of the matter. 

10. Exchanging contracts. 

11. Assisting with file management and templates. 

12. Carrying out post exchange and pre completion work. 

13. Completing the transaction. 

14. Carrying out post completion work. 

15. Attending to clients in the office and keeping in touch by post, telephone and email. 

16. Closing the matter. 

17. Training and supervising support staff. 

18. Recording chargeable and non- chargeable time. 

19. Checking client accounts on NatWest Bankline. 

20. Assisting with marketing. 

Requirements: 

• Ideally live in close proximity to our Location in Southgate, North London 
• Salary Range: DOE 
• Job type: Permanent, FT 
• Job Section: Private Practice 
• Working Hours: Monday – Friday 
• At least 4 years proven experience as a Conveyancer

ΣΤΟ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟ ΤΟ 2019

Στο 3,8% η ανεργία – Επιστροφή στα 
προ-Covid επίπεδα στη Βρετανία
Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2019 υπο-

χώρησε η ανεργία στη Βρετανία υπογραμμίζο-
ντας ωστόσο τον κίνδυνο πληθωριστικής πίε-
σης στην αγορά εργασίας της χώρας, που έχει 
θέσει σε επιφυλακή την Τράπεζα της Αγγλίας. 
Ο δείκτης της ανεργίας μειώθηκε στο 3,8% 

στο τρίμηνο μέχρι τον Φεβρουάριο, ίσο με το 
επίπεδο στο οποίο διαμορφωνόταν στο τελευ-
ταίο τρίμηνο του 2019. Την τελευταία που δια-
μορφώθηκε σε αυτό το επίπεδο, ήταν το 1974. 
Η τελευταία φορά που η ανεργία στη Βρετα-

νία κυμαινόταν σε επίπεδα κάτω από το 3,8% 
ήταν το 1974. 
Παρ’ όλα αυτά το ζήτημα που ανακύπτει είναι 

ότι υπάρχουν αρκετές ενδείξεις για μείωση ζή-
τησης σε εργατικό δυναμικό. Ο αριθμός των 
κενών θέσεων εργασίας άγγιξε νέο ιστορικό 
υψηλό στο τρίμηνο έως το Μάρτιο, φθάνοντας 
το 1,288 εκατ. θέσεις, ενώ η αύξηση της τάξης 
των 50.000 θέσεων του Φεβρουαρίου ήταν η 
μικρότερη σε διάρκεια έτους. 

«Η πολύ πιο ήπια οικονομική ανάπτυξη από 
τον Απρίλιο, λόγω της κρίσης με την αύξηση 
του κόστους διαβίωσης, θα πλήξει τη ζήτηση 
για εργατικό δυναμικό και θα χαλαρώσει ένα 
μέρος της στενότητας στην αγορά εργασίας, 
αναφέρουν οικονομολόγοι της RSM UK. 
Αν και ο αριθμός των κενών θέσεων εργασίας 

διαμορφώθηκε σε επίπεδο-ρεκόρ στο τρίμηνο 
μέχρι τον Μάρτιο, στις 1,288 εκατ., η αύξηση 

των 50.000 από τον Φεβρουάριο ήταν η μικρό-
τερη που καταγράφηκε εδώ και ένα χρόνο. 
Η Τράπεζα της Αγγλίας παρακολουθεί στενά 

τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας, καθώς οι ελ-
λείψεις σε εργατικό δυναμικό τείνουν να αυξή-
σουν τους μισθούς σε σημείο που θα μπο-
ρούσε να πυροδοτήσει αλυσιδωτές αυξήσεις, 
σε μία εξέλιξη άκρως επικίνδυνη για τον πλη-
θωρισμό. 
Η απασχόληση αυξήθηκε κατά 10.000 στην 

περίοδο Δεκεμβρίου-Φεβρουαρίου (μικρότερη 
των εκτιμήσεων για 50.000), ενώ η ανεργία μει-
ώθηκε κατά 86.000, τόνισε η στατιστική υπη-
ρεσία. 
Οι αυξήσεις των μισθών, εξαιρουμένων των 

μπόνους, ήταν της τάξης του 4% στο τρίμηνο 
έως τα τέλη Φεβρουαρίου συγκριτικά με την 
αντίστοιχη περυσινή περίοδο, πολύ μεγαλύτερη 
από τις αντίστοιχες αυξήσεις προς της πανδη-
μίας.

Please submit your CV to Stel Charalambous at enquiries@stennett-stennett.co.uk along 
with a cover email explaining why you believe you are a good fit for this position. 
All Applications must be submitted by Monday 25th April 2022.
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ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Ρωσία κατά ΗΠΑ: Λέει ψέματα για χημική επίθεση
Η Μόσχα δήλωσε την Τετάρτη ότι οι ισχυρι-

σμοί από τις ΗΠΑ και την Ουκρανία πως η Ρω-
σία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει χημικά 
όπλα στην Ουκρανία αποτελούν παραπληρο-
φόρηση επειδή η Μόσχα κατέστρεψε το 2017 
τα τελευταία χημικά αποθέματά της. 

Το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε 
την Τρίτη, ότι ελέγχει καταγγελίες πως η Ρωσία 
μπορεί να χρησιμοποίησε χημικά όπλα στη Μα-
ριούπολη. 

Ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουρ-
γείου Εξωτερικών Νεντ Πράις δήλωσε στους 
δημοσιογράφους ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες 
ανησυχούν πως η Ρωσία μπορεί να καταφύγει 
στη χρήση χημικών όπλων στην Ουκρανία. 

Η ρωσική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον υπο-
στήριξε πως ριζοσπαστικοί Ουκρανοί ετοιμά-
ζονται να πραγματοποιήσουν προβοκάτσιες με 
χρήση χημικών όπλων και πως ο Πράις του 
Στέιτ Ντιπάρτμεντ διαδίδει παραπληροφόρηση. 

«Καλούμε την Ουάσινγκτον να σταματήσει 
να διαδίδει παραπληροφόρηση», αναφέρει η 
πρεσβεία στη δήλωσή της. «Ο Νεντ Πράις δια-
κρίθηκε για μια ακόμη φορά με τα επιπόλαια 
λόγια του, που δεν τεκμηριώνονται από κανένα 
στοιχείο».  

Την ίδια ώρα τις χειρότερες στιγμές από την 
έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, 
που συμπληρώνει επτά εβδομάδες, ετοιμάζεται 
να ζήσει η χώρα, με την ανατολική περιφέρεια 
του Ντονμπάς να μετατρέπεται στο πεδίο της 
τελικής αναμέτρησης. Και το ερώτημα, από την 
απάντηση του οποίου ίσως κριθεί η έκβαση 
του πολέμου είναι εάν και πόσο αποφασιστική 
θα είναι η δυτική στρατιωτική βοήθεια στην ου-
κρανική άμυνα. 

Ο Ζελένσκι εναποθέτει τις ελπίδες του στη 
βοήθεια που θα στείλουν κυρίως τρεις μεγάλες 
δυτικές χώρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρε-
τανία και η Γερμανία. Γι’ αυτό και επαίνεσε τη 
νύχτα τον Τζο Μπάιντεν, ο οποίος μίλησε για 
γενοκτονία που διαπράττουν οι Ρώσοι στην 
Ουκρανία, ενώ κάλεσε τον καγκελάριο Όλαφ 
Σολτς να επισκεφτεί το Κίεβο.  

Παράλληλα ο Ουκρανός πρόεδρος σχολίασε 
με σαρκαστικό ύφος τον Βλαντιμίρ Πούτιν για 

τις δηλώσεις του ότι η ρωσική «στρατιωτική 
επιχείρηση πάει σύμφωνα με το σχέδιο». «Για 
να είμαστε ειλικρινείς, κανένας στον κόσμο όλο 
δεν καταλαβαίνει πώς τους κατέβηκε αυτό το 
σχέδιο, που προβλέπει τον θάνατο δεκάδων 
χιλιάδων στρατιωτών τους μέσα σε κάτι περισ-
σότερο από έναν μήνα. Ποιος ακριβώς το ενέ-
κρινε;» σημείωσε στο νυχτερινό του διάγγελμα 
ο Ζελένσκι. Μάλιστα διερωτήθηκε πόσους θα-
νάτους ρώσων στρατιωτικών θα θεωρούσε 
αποδεκτές απώλειες ο Πούτιν, σημειώνοντας 

ότι η Ρωσία έχασε σε 48 ημέρες περισσότερους 
άνδρες απ’ όσους θρήνησε κατά τη διάρκεια 
του δεκαετούς πολέμου στο Αφγανιστάν. 

«Πρέπει να καταλάβουμε πως δεν έχουν κολ-
λήσει όλα τα ρωσικά άρματα μάχης στα χωρά-
φια, δεν το σκάνε όλοι οι στρατιώτες από τα 
μέτωπα, δεν είναι όλοι οι στρατιώτες κληρωτοί 
που δεν ξέρουν ούτε πώς να κρατήσουν το 
όπλο τους. Αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να 
τους φοβόμαστε, σημαίνει πως δεν πρέπει να 
υποβαθμίζουμε τα κατορθώματα των μαχητών 
μας, του στρατού μας» συνέχισε σε ανάλογο 
ύφος. 

Πάντως δεν επιβεβαίωσε ότι η Ρωσία έκανε 
χρήση χημικών όπλων στη Μαριούπολη, ση-
μειώνοντας ότι δεν μπορεί να διενεργηθεί 
έρευνα στην πόλη αφού οι μάχες εκεί συνεχί-
ζονται. Τόνισε ωστόσο ότι οι απειλές από τη 

Μόσχα για χρήση τέτοιων όπλων σημαίνει ότι 
η Δύση πρέπει να αναλάβει δράση τώρα για 
να αποτρέψει το ενδεχόμενο. 

 
Συγκέντρωση δυνάμεων 
στην ανατολική Ουκρανία 
Οι ρώσοι ενισχύουν με τεράστιες δυνάμεις 

το μέτωπο στην περιοχή του Ντονμπάς, την 
αυτονόμηση της οποίας έχουν αναγνωρίσει ήδη 
πριν την εισβολή, με τους Ουκρανούς να ορ-
γανώνουν την άμυνά τους, συγκεντρώνοντας 

εκεί το κύριο μέρος του στρατού τους, τώρα 
που δεν έχουν την πίεση στο Κίεβο και σε άλλες 
πόλεις στα δυτικά και κεντρικά της χώρας. 

Οι βομβαρδισμοί και οι μάχες έχουν ενταθεί 
εδώ και μερικά 24ωρα, αλλά η κυρίως επίθεση 
από τις ρωσικές δυνάμεις αναμένεται από μέρα 
σε μέρα, με εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες να 
έχουν εγκαταλείψει την περιοχή, φοβούμενοι 
την ολοκληρωτική ισοπέδωση πόλεων και υπο-
δομών. 

Η Μόσχα στέλνει μεγάλες φάλαγγες στις πε-
ριφέρειες του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ, που 
αποτελούν το Ντονμπάς, ενώ το Κίεβο ενισχύει 
την άμυνα, περιμένοντας όμως και τη βοήθεια 
από τη Δύση, καθώς υστερεί στρατιωτικών μέ-
σων έναντι του αντιπάλου. 

Το απόγευμα της Τρίτης και πριν ο Τζο Μπάι-
ντεν κατηγορήσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν για γε-

νοκτονία στην Ουκρανία, ο αμερικανός πρό-
εδρος συνομίλησε με τον βρετανό πρωθυ-
πουργό Μπόρις Τζόνσον για τη στρατιωτική 
ενίσχυση τους Κιέβου και έκαναν γνωστό ότι 
θα επισπεύσουν τις σχετικές ενέργειες. 

«Οι δύο ηγέτες συζήτησαν την ανάγκη επί-
σπευσης της βοήθειας στην Ουκρανία, συμπε-
ριλαμβανομένης της ενίσχυσης της στρατιωτι-
κής και της οικονομικής στήριξης, καθώς οι 
ουκρανικές δυνάμεις προετοιμάζονται για άλλη 
μια ρωσική επίθεση στο ανατολικό τμήμα της 
χώρας», έγινε γνωστό από την Ντάουνινγκ 
Στριτ. 

Αργότερα το βράδυ, ο Ζελένσκι κάλεσε τον 
διστακτικό μέχρι ως προς την παράδοση βα-
ρέων όπλων στην Ουκρανία, Γερμανό καγκε-
λάριο Όλαφ Σολτς για επίσκεψη στο Κίεβο. Ελ-
πίζει έτσι ότι θα πείσει τον ηγέτη της Γερμανίας 
να ενισχύσει τη στρατιωτική βοήθεια, ενόψει 
της μεγάλης μάχης στο Ντονμπάς. 

Την πρόσκληση στον Σολτς μετέφερε ο Ου-
κρανός πρεσβευτής στο Βερολίνο Αντρίι Μέλ-
νικ, τονίζοντας παράλληλα τη θέση της κυβέρ-
νησής του ότι περιμένει από τη Γερμανία να 
στείλει άρματα μάχης, συστήματα πυροβολικού 
και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Η ως 
τώρα θέση του Σολτς είναι ότι η Γερμανία θα 
κινηθεί σε αυτό το θέμα σε συνεννόηση με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Σημειωτέον ότι όπλα στέλνουν αυτές τις ημέ-
ρες στην Ουκρανία χώρες του ΝΑΤΟ, όπως η 
Τσεχία, αλλά την αποφασιστική βοήθεια το 
Κίεβο την αναμένει από τις ισχυρές χώρες της 
Δύσης. 

 
Η νέα επίθεση Μπάιντεν σε Πούτιν 
Αίσθηση στο μεταξύ έκανε τη νύχτα, η νέα 

σφοδρή επίθεση του Τζο Μπάιντεν στον Βλα-
ντιμίρ Πούτιν, τον οποίο αποκάλεσε δικτάτορα. 

Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε για πρώτη 
φορά για «γενοκτονία», που συντελείται στην 
Ουκρανία από τους Ρώσους. 

Λίγο αργότερα, σε ανάρτησή του στα σόσιαλ 
μίντια ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι εξέφρασε την ικα-
νοποίησή του για την παρέμβαση Μπάιντεν. 
«Αλήθειες από έναν αληθινό ηγέτη…» έγραψε.

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

Επιβεβαιώθηκε ο μεγαλύτερος κομήτης 
που έχει ποτέ εντοπιστεί

Ο γιγάντιος κομήτης C/2014 UN271, γνωστό-
τερος ως "Μπερναντινέλι-Μπερνστάιν" από τα 
ονόματα των αστρονόμων που τον ανακάλυψαν, 
είναι πραγματικά ο μεγαλύτερος που έχει ποτέ 
βρεθεί, επιβεβαίωσαν πέντε φωτογραφίες του 
διαστημικού τηλεσκοπίου Χαμπλ (Hubble), 
όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Διαστημική 
Υπηρεσία (NASA). 

Ο μεγα-κομήτης, ο οποίος έγινε για πρώτη 
φορά αντιληπτός τυχαία το 2010 και η ύπαρξη 

του επιβεβαιώθηκε το 2014, έχει στερεό πυρήνα 
διαμέτρου περίπου 80 μιλίων (129 χιλιομέτρων), 
50 φορές μεγαλύτερο από τον μέσο κομήτη. Ο 
πυρήνας του είναι μεγαλύτερος από όλη την Πο-
λιτεία Ρόουντ 'Αιλαντ των ΗΠΑ. Η μάζα του εκτι-
μάται σε 500 τρισεκατομμύρια τόνους, 100.000 
φορές μεγαλύτερη από εκείνη ενός τυπικού κο-
μήτη. Ο προηγούμενος κάτοχος του ρεκόρ με-
γέθους ήταν ο κομήτης C/2002 VQ94 που είχε 
ανακαλυφθεί το 2002 και η διάμετρος του πυ-
ρήνα του εκτιμήθηκε σε 60 μίλια (96 χλμ). 

«Πάντα υποπτευόμασταν ότι αυτός ο κομήτης 
είναι μεγάλος, επειδή είναι τόσο φωτεινός σε 
τόσο μεγάλη απόσταση. Τώρα το επιβεβαι-
ώσαμε. Ο εν λόγω κομήτης είναι απλώς η κο-
ρυφή του παγόβουνου, καθώς πολλές χιλιάδες 
κομήτες είναι πολύ αχνοί για να γίνουν ορατοί 
στα πιο μακρινά μέρη του ηλιακού συστήματος», 
δήλωσε ο καθηγητής πλανητικής επιστήμης και 
αστρονομίας Ντέηβιντ Τζούιτ του Πανεπιστημίου 
της Καλιφόρνιας στο Λος 'Αντζελες (UCLA). Οι 
ερευνητές έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο 
περιοδικό "The Astrophysical Journal Letters".

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Σύλληψη ενός υπόπτου για το περιστατικό 
που σκόρπισε τον τρόμο σε σταθμό μετρό

Ένας άνδρας ονόματι Φρανκ Τζέιμς, είναι σύμ-
φωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο ABC ο δράστης 
της επίθεσης στο μετρό της Νέας Υόρκης που 
είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δεκάδων 
ανθρώπων. 

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο o 
άνθρωπος που έχει αναγνωριστεί ως ο ύποπτος 
για την επίθεση στον σταθμό του μετρό στο 
Μπρούκλιν φαίνεται να έχει δημοσιεύσει δεκάδες 
βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα τε-

λευταία χρόνια στα οποία εκφράζει με ακραίο 
τρόπο την οργή του για την πολιτική του δημάρ-
χου της Νέας Υόρκης, Eric Adams. 

Σύμφωνα με τη New York Post ο Τζέιμς σε βί-
ντεο που είχε αναρτήσει στο YouTube έναν μήνα 
πριν την επίθεση έλεγε ότι «έχω μπει στην επι-
κίνδυνη ζώνη» εξαπολύοντας επιθέσεις κατά του 
δημάρχου της Νέας Υόρκης. 

«Κύριε Δήμαρχε, είμαι θύμα του προγράμμα-
τος ψυχικής υγείας σου. Είμαι 62 ετών γεμάτος 
μίσος, θυμό και πίκρα» έλεγε ο Τζέιμς ζητώντας, 
σε άλλο βίντεο, απαντήσεις για το τι έκανε ο δή-
μος της Νέας Υόρκης για τους άστεγους. 

Ο 62χρονος υποστήριζε, επίσης, ότι έχει δια-
γνωστεί με ψυχική ασθένεια κατηγορώντας δο-
μές ότι ασκούσαν βία σε βάρος του: «Όχι φυσική 
βία αλλά αυτού του είδους τη βία που βιώνει 
ένα παιδί στο σχολείο και η οποία το κάνει να 
πάρει ένα όπλο και να αρχίζει να πυροβολεί». 

Στα μηνύματά του ο 62χρονος είχε αναφερθεί 
μέχρι και στον πόλεμο στην Ουκρανία υποστη-
ρίζοντας ότι είναι μια απόδειξη ότι οι μαύροι αντι-
μετωπίζονται με περιφρόνηση στην κοινωνία.



Ζωντανός και επίκαιρος, 
όσο ποτέ άλλοτε είναι σή-
μερα ο σοσιαλισμός. Σε αντί-
θεση με τον καπιταλισμό, 

όπου επικρατεί η αναρχία της παραγωγής 
που οδηγεί στις συνεχείς, αναπόφευκτες οι-
κονομικές κρίσεις, την ανεργία και την εξα-
θλίωση εκατομμυρίων ανθρώπων, τους πο-
λέμους και τις "βιβλικές" καταστροφές του 
κοινωνικού και του φυσικού περιβάλλοντος 
κλπ., ο σοσιαλισμός, ο υπαρκτός σοσιαλι-
σμός, που αποτελεί ιστορική πραγματικό-
τητα (αλλά και καθοδηγητική πυξίδα για ένα 
καλύτερο κόσμο, παρόλες τις αδυναμίες και 
τα τρωτά που εμφάνισε,τα οποία δεν είναι 
το θέμα του παρόντος άρθρου) πραγματο-
ποίησε - σε σχετικά σύντομο χρονικό διά-
στημα και σε συνθήκες,αρχικά, ιμπεριαλι-
στικής εισβολής και περικύκλωσης ,και 
αργότερα, αδιάκοπου, ανηλεούς πολέμου 
σε όλα τα επίπεδα -  ανείπωτη άνοδο της 
παραγωγής και πρωτόγνωρους, μοναδικούς 
ρυθμούς ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας, 
πραγματοποίησε ιστορικά άλματα σε όλους 
τους τομείς και προς κάθε κατεύθυνση, αγ-
γίζοντας ακόμα και τους ουρανούς. Τα σο-
βιετικά σπούτνικ εισήλθαν πρώτα στο διά-
στημα, αφήνοντας πίσω τους υπερφίαλους 
δυτικούς και το χαρακτηριστικό αυτό επίτευ-
γμα δεν ήταν καθόλου τυχαίο, όπως καθό-
λου τυχαίο δεν είναι το ιστορικό γεγονός ότι 
τα όνειρα του υπερόπτη Χίτλερ για παγκό-
σμια κυριαρχία του γερμανικού ιμπεριαλι-
σμού έσβησαν στο σοβιετικό σοσιαλιστικό 
έδαφος, για να απαλλαγεί η ανθρωπότητα 
από την πανούκλα του ναζισμού - φασι-
σμού.  
▪�Πρέπει να γίνει ξεκάθαρο  ότι εφόσον 

στον υπαρκτό σοσιαλισμό λειτουργούσαν 
δύο βασικοί τομείς παραγωγής, ο κρατικός 
και ο συνεργατικός, εξακολουθούσε να υφί-
σταται η εμπορευματική παραγωγή, η 
οποία, όμως, δεν έμοιαζε με την καπιταλι-
στική εμπορευματική παραγωγή. 
Στο αρχικό στάδιο του σοσιαλισμού και 

μέχρι την εξαφάνιση της συνεργατικής ιδιο-
κτησίας στα μέσα παραγωγής, και μαζί τής 
εμπορευματικής παραγωγής, οι ιδιάζουσες 
σχέσεις και συναλλαγές μεταξύ των συνε-
ταιρισμένων αγροτών και του κράτους, γί-
νονται χωρίς εκμεταλλευτές καπιταλιστές, 
στη βάση ενός ιεραρχημένου στόχου, που 
δεν ήταν άλλος από την επικράτηση της 
συλλογικής, κρατικής, παλλαϊκής, κοινωνι-
κής ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής σε 
όλους τους τομείς της οικονομίας. 
▪�Ο σοσιαλισμός,που είναι μεταβατικό στά-

διο προς τον κομμουνισμό, δεν είναι αταξική 
κοινωνία, αλλά ταξική κοινωνία με διαφορές 
και "ανισότητες", αφού οι άνθρωποι δεν 
παίρνουν από την κοινωνία σύμφωνα με τις 
ανάγκες τους, αλλά ανάλογα με την προ-
σφορά τους. Στο κοινωνικό- οικονομικό σύ-
στημα του υπαρκτού σοσιαλισμού, τα κατα-
ναλωτικά αγαθά κατανέμονταν με βάση το 
αξίωμα : στον καθένα σύμφωνα με την πο-
σότητα και την ποιότητα της εργασίας που 
πρόσφερε στην κοινωνία, στο σύνολο. 
▪�Με την ανάπτυξη της γνώσης,της επιστή-

μης και της τεχνολογίας, το ανέβασμα του 
μορφωτικού και τεχνικού επιπέδου των ερ-
γαζομένων, τη συνεχή βελτίωση των παρα-
γωγικών δυνάμεων και την αύξηση της πα-
ραγωγής, δημιουργούνται  οι προϋποθέσεις 
για την εξάλειψη της εμπορευματικής πα-
ραγωγής και του νόμου της αξίας, αρχίζουν 

να σβήνουν οι διαφορές ανάμεσα στις πό-
λεις( βιομηχανία)  
και το χωριό ( γεωργία και κτηνοτροφία) 

καθώς και ανάμεσα στη χειρονακτική και τη 
διανοητική εργασία και ανοίγει ο δρόμος για 
το πέρασμα στον κομμουνισμό, την αταξική 
κοινωνία, όπου το κράτος εξασθενίζει, χάνει 
τον ιστορικό του ρόλο, μαραίνεται και δεν 
έχει πλέον κανένα λόγο ύπαρξης. Μόνο 
στον κομμουνισμό τα καταναλωτικά αγαθά 
θα κατανέμονται με βάση το αξίωμα,που 
πρώτοι πρόβαλαν οι Γάλλοι κομμουνιστές:  
από τον καθένα ανάλογα με τις ικανότητές 
του,στον καθένα σύμφωνα με τις ανάγκες 
του.  
▪�Τις δεκαετίες που εφαρμόστηκε σωστά ο 

σοσιαλισμός και οι εργαζόμενοι, κάτω από 
την καθοδήγηση των κομμουνιστών, ασκού-
σαν αποτελεσματικό έλεγχο στη βάση και 
το εποικοδόμημα του συστήματος, στην 
κρατική και τις άλλες μορφές εξουσίας, στην 
παραγωγή και την κατανομή, το μοίρασμα 
των καταναλωτικών και άλλων αγαθών κλπ., 
οι χώρες του υπαρκτού σοσιαλισμού, σε 
συνθήκες πλατιάς δημοκρατικής, ενεργούς 
συμμετοχής των εργαζομένων σε όλες τις 
διαδικασίες και απαλλαγμένες από εσωτε-
ρικούς ανταγωνισμούς και το κυνήγι του κέρ-
δους,δεν γνώρισαν τις οικονομικές κρίσεις, 
την ανεργία και τις άλλες "χρόνιες αρρώ-
στιες" από τις οποίες πάσχει ο δήθεν ελεύ-
θερος και δημοκρατικός καπιταλισμός του 
σαλονιού και της καλύβας. 
▪�Στον υπαρκτό σοσιαλισμό,τον οποίο διά-

φοροι ανιστόρητοι και διαστρεβλωτές ανέ-
μελα χλευάζουν, οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως 
φύλου, ταξικής ή εθνικής καταγωγής, είχαν 
εξασφαλισμένα στην πράξη και όχι στα λό-
για τα αυτονόητα για μια αξιοπρεπή ζωή: 
στέγη, τροφή, ρουχισμό, υπόδηση, δουλειά, 
μόρφωση, ιατρική περίθαλψη, ανάπαυση, 
διακοπές, ψυχαγωγία και πραγματικές ευ-
καιρίες για πνευματικές και πολιτιστικές ενα-
σχολήσεις,για ενασχολήσεις με τις τέχνες 
και τα γράμματα. 
▪�Πάνω από όλα, τα χρόνια που δούλεψε 

σωστά ο σοσιαλισμός,οι άνθρωποι είχαν 
πραγματική δημοκρατία,λόγο στην παρα-
γωγή, στην άσκηση εξουσίας κλπ. 
▪�Στον καπιταλισμό οι λίγοι αετονύχηδες 

αρπάζουν τις "χρυσές" ευκαιρίες και η πλει-
οψηφία, οι πολλοί και άσημοι μένουν με 
άδεια χέρια. Τα στοιχειώδη, τα αυτονόητα, 
περιλαμβανομένης της δημοκρατίας δεν ξε-
φεύγουν από τη σφαίρα της θεωρίας... 
▪�Ο υπαρκτός σοσιαλισμός, τα χρόνια που 

εφαρμόστηκε σωστά, δεν ήταν θεωρία χω-
ρίς αντίκρυσμα, ανεφάρμοστη θεωρία ονει-
ροπόλων, αλλά θεωρία που πήρε σάρκα και 
οστά, ήταν και ζωή και πράξη. Ναι, ζωή και 
πράξη, μα και υπόθεση, ιερή υπόθεση, εκα-
τομμυρίων ανθρώπων που ζούσαν ελεύθε-
ροι, απαλλαγμένοι από την καπιταλιστική 
σκλαβιά. 
▪�Σήμερα, ύστερα από την υποτιθέμενη 

εξαφάνισή του ,ο σοσιαλισμός εξακολουθεί 
να παραμένει στην ημερήσια διάταξη ως η 
μόνη ορθή και ρεαλιστική επιλογή για να 
εξέλθει η ανθρωπότητα από το χάος.Είναι 
η μόνη απάντηση,η μόνη λύση για να απαλ-
λαγεί η ανθρωπότητα από τα καπιταλιστικά-
ιμπεριαλιστικά τέρατα,παλιά και νέα!
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Του Βασίλη 
Κωστή

Σοσιαλισμός 
Β' Μέρος και τελευταίο    

Καθόμουνα στο καθιστικό μου και παρακο-
λουθούσα μία πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή. 
Είμαι πολύ φανατικός της κυπριακής παραδο-
σιακής βραδιάς η οποία μεταδίδεται από το 
Ρικ, και έτσι ξαφνικά άκουσα ένα ήχο αυτό τον 
πολύ συνηθισμένο ήχο που μπήκε στην καθη-
μερινότητά μας που όταν έρχονται στο κινητό 
κάποια μηνύματα σε ενημερώνει έτσι με ένα 
παράξενο Ντινγκ το οποίο σε θυμίζει ότι κάτι 
ήρθε και  πρέπει να το κοιτάξεις. Μπήκα λοιπόν 
στο κινητό για να δω τι ακριβώς ήταν αυτό 
που με ενημέρωνε ότι πρέπει να το δω, να το 
κοιτάξω. 
Στη διάρκεια του διαλείμματος από την πα-
ραδοσιακή βραδιά και στο ενδιάμεσο, λέω ας 
μπω και στο facebook να δω τι συμβαίνει. Αν 
υπάρχει κάτι το ενδιαφέρον. Και έπεσε το μάτι 
μου πάνω σε μία φωτογραφία η οποία ήτανε 
δύο παλιοί καλοί φίλοι, και η λεζάντα κάτω από 
τη φωτογραφία έγραφε: «Δύο παλιοί καλοί φί-
λοι οι οποίοι και πάλι θα έχουν την ευκαιρία να 
τα λένε από κοντά.»  
Ήταν ο Αδάμος και δίπλα του ήταν ο Τάκης.  
Δυο φίλοι που κανονικά τα λέγανε πολλές φο-
ρές στο γραφείο του Τάκη όπου συναντιόντου-
σαν για να πούνε τα αστεία τους, ή συναντιό-
ντουσαν στο εστιατόριο του γνωστού τότε 
Αδάμου, το γνωστό σαν «το φουρνάκι του 
Αδάμου». 
Ο Αδάμος ήταν πάντα ένας άνθρωπος που 
σε καλωσόριζε στο μαγαζί του με πολύ χαμό-
γελο με πολύ αγάπη και πριν ακόμα σε ρωτή-
σει… «τι θα πάρετε» «...τι θα πάρεις» άρχιζε 
να σου λέει τα αστεία του και σε κρατούσε εκεί 
για αρκετή ώρα ξεχνώντας ότι εσύ πήγες για 
να φας με την παρέα σου ή με συγγενείς.  
Εν τω μεταξύ ο Αδάμος έδινε στην κουζίνα 

 παραγγελία για να έρθουνε οι πρώτοι μεζέδες 
και οποίοι μεζέδες ήτανε πράγματι παραδο-
σιακοί κυπριακοί μεζέδες. 
Και όταν Αδάμος τελείωνε λοιπόν με τα 
αστεία του, πήγαινε και ετοίμαζε το φαγητό και 
το έφερνε, και αν είχε και κάτι το οποίο για 
πρώτη φορά το μαγείρευε ή κάτι ιδιαίτερο, θα 
έφερνε ένα έξτρα πιάτο για να δοκιμάσει η πα-
ρέα. Να δοκιμάσουν οι φίλοι. 

 Και τώρα που είναι πασχαλινές ημέρες θυ-
μάμαι ότι κάθε Σαρακοστή ο Αδάμος έπαιρνε 
τηλέφωνο συνήθως τον Τάκη απευθείας για 
να του πει ότι: «Ρε φίλε… έχω ετοιμάσει κάτι 
και θα έρθω εκεί να τα φέρω για να φάμε όλοι 
μαζί τα νηστίσιμα.» 
Και αυτό γινότανε κάθε Kαθαρά Δευτέρα. Ερ-
χόταν ο Αδάμος  με όλα τα χορταρικά, έμπαινε 
στην κουζίνα του σταθμού, τα ετοίμαζε, και μας 
φώναζε όλους για να καθίσουμε εκεί. Αυτός 
άρχιζε  πάλι με τα αστεία του, και μετά συνέχιζε 
με το φαγητό μεταξύ αστείων,  και όλα πήγαι-
ναν μια χαρά. 
Και αυτό γινότανε σχεδόν κάθε χρόνο. 
Ο Αδάμος πάντοτε ήθελε, και είχε στο μυαλό 
του να γυρίσει πίσω στο χωριό του στο Γαι-
δουρά. Τουρκοκρατούμενο χωριό, αλλά δεν 
μπορούσε γιατί δυστυχώς το χωριό του ήτανε 

στα κατεχόμενα.  Πριν λίγα χρόνια όμως απο-
φάσισε και γύρισε πίσω στην Κύπρο γιατί  είχε 
μεγάλη επιθυμία να επαναπατριστεί. 
Δεν άντεξε όμως πολλά χρόνια και μια μέρα 
που τον είδα εκεί στο εστιατόριο το γνωστό 
«Φουρνάκι  του Αδάμου», μου είπε ότι… «ξέ-
ρεις δεν τα βρήκα τα πράγματα όπως περίμενα 
να τα βρω και έτσι γύρισα πίσω… γύρισα εδώ 
που έχω πραγματικούς φίλους… οι άνθρωποι 
εκεί έχουν αλλάξει… δεν είναι όπως ήταν τα 
παλιά τα καλά χρόνια. Έχουν αλλάξει οι χαρα-
κτήρες τους, έχει αλλάξει η ψυχή τους… δε σε 
καλωσορίζουν όπως ήταν στο παρελθόν, για 
αυτό δεν άντεξα άλλο…. γύρισα πίσω… εδώ 
τουλάχιστο έχω λίγους καλούς φίλους… έχω 
και την οικογένεια μου.» 

 Είχε μεσολαβήσει η πανδημία και χαθήκαμε. 
Πριν λίγες μέρες όμως ο Αδάμος ετσι ξαφνικά 
μας εγκατέλειψε. Μας εγκατέλειψε για να πάει 
να βρει τον καλό του φίλο τον Τάκη ο οποίος 
έχει φύγει απ’ τη ζωή και αυτός πριν λίγα χρό-
νια. Εκεί ψηλά θα τον περιμένει ο Τάκης για να 
τα πούνε και πάλι. Για να λένε τα παλιά…. για 
να θυμούνται τις παλιές καλές στιγμές,  τις πα-
λιές καλές παραστάσεις ζωής.  
Αιώνια τους η μνήμη!  
 Λίγο η πανδημία λίγο η τεχνολογία, τα μέσα 
μαζικής επικοινωνίας  τα οποία φέρνουν κοντά 
τους ανθρώπους μέσω των κινητών,  μέσω 
των υπολογιστών, έχουν αλλάξει τα πάντα.  
Οι άνθρωποι δεν είναι ίδιοι, δεν έχουν τα ίδια 
αισθήματα. Έχουμε γίνει πολύ απόμακροι.  
Απο τη μία η πανδημία και από την άλλη όλα 
τούτα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μας έχουν 
απομακρύνει. 

 Κάτι πρέπει να κάνουμε για να αλλάξουμε 
τα πράγματα. Να φέρουμε τις παλιές καλές 
παραστάσεις ζωής και πάλι. Να φέρουμε την 
κουλτούρα ανάμεσα  μας. Τα ήθη και τα εθιμα, 
τις παλιές καλές μέρες που ήταν γεμάτες αν-
θρωπιά…. να φέρουμε καλύτερες στιγμές της 
ζωής. Και μόνο ο πλούσιος πολιτισμός που 
έχουμε εμείς οι Έλληνες και Κύπριοι, μόνο ο 
πολιτισμός θα μπορέσει να μας σώσει.  Ας 
δώσουμε ότι είναι δυνατόν και ας κάνουμε ότι 
είναι δυνατόν να φέρουμε τον πολιτισμό κοντά 
μας, για να αλλάξουμε τους ανθρώπους.  
Τώρα που πλησιάζει το Πάσχα με την ευκαι-
ρία των πασχαλινών ημερών,  ας προσπαθή-
σουμε να φέρουμε κοντά μας τα ήθη και τα 
έθιμα, ας εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία, ας 
διοργανώσουμε εκδηλώσεις που θα έχουν 
κουλτούρα, που θα έχουν την παράδοση των 
Ελλήνων και των Κυπρίων, γιατί εμείς οι Έλ-
ληνες και οι Κύπριοι  έχουμε πλούσια κουλ-
τούρα, έχουμε πλούσια παράδοση, και πλού-
σιο πολιτισμό. Ας κάνουμε το παν για να 
μεταδώσουμε αυτά όλα τα καλά αγαθά στις 
νέες γενεές για να μπορέσουμε να φέρουμε 
στην ανθρωπότητα καλύτερες μέρες. 

  
Καλό Πάσχα να φτάσουμε!  

Με την αγάπη μου 
Βασίλης Παναγής

Του Βασίλη 
Παναγή

Καλό Πάσχα 
να φτάσουμε!



Καλοί-κακοί, κακοί-καλοί και 
φτου κι από την αρχή! Ζύγιζε 
τον ένα και μετά τον άλλο. 
Ποιος είναι ο καλός ποιος εί-
ναι ο κακός άραγε; Από τις 

απαρχές της ανθρώπινης ύπαρξης συναντάται 
αυτό το δίπολο, το καλό και το κακό, αυτό που 
διακατέχει τη ζωή και το είναι μας. 
Είναι τελικά στοιχείο της φύσης μας ή είναι 

κάτι που προϋπάρχει αυτής; Ποιος είναι ο κα-
λός και ποιος είναι ο κακός άνθρωπος; Μπορεί 
κανείς να απαντήσει με σαφήνεια; Και άντε για 

τον κακό πολλά έχουν ειπωθεί και άλλα τόσα 
έχουμε βιώσει όλοι στην καθημερινότητά μας. 
Με τον καλό έχει κανείς ασχοληθεί; Ποιος είναι 
πραγματικά αυτός ο γνωστός – άγνωστος κα-
λός άνθρωπος; 
Είναι ο χαμογελαστός άνθρωπος της διπλα-

νής πόρτας που μιλάει χαμηλόφωνα, αυτός 
που πάντα μας εξυπηρετεί; Είναι η καλή σύ-
ζυγος-μητέρα που δίνει καθημερινά το είναι 
της για την οικογένεια της; Είναι η καλή δα-
σκάλα που φέρεται με ευγένεια στους μαθητές 
της; Είναι ο καλός φίλος που είναι πάντα σε 
κατάσταση αναμονής, όταν και όποτε τον χρει-
αστούμε; Είναι ο καλός εργοδότης; Πόσοι άλλοι 
καλοί… 
Για ποιο λόγο αισθανόμαστε την ανάγκη να 

κάνουμε το καλό; Ίσως γιατί από πάντα  θυ-
μόμαστε όλους να λένε: «Κάνε το καλό και 
ρίξτο στο γιαλό». Ας την ονομάσω απλή προ-
τροπή ή απόσταγμα της εμπειρίας και της σο-
φίας του απλού λαού μας. Του λαού που ότι 
έλεγε «νήστευε πολύ καιρό» που λέμε. 
Αυτό το «ουδείς πιο αχάριστος του ευεργε-

τηθέντος» δεν το πολυσυμπαθώ. Καταλαβαίνω 
ότι πηγάζει από την ανάγκη εκείνου που κάνει 
την ευεργεσία ν’ακούσει τουλάχιστον ένα ευ-
χαριστώ.  Όμως είναι επίσης ανθρώπινο να 
δημιουργείται στον ευεργετηθέντα σύμπλεγμα 
κατωτερότητος επειδή βρίσκεται σε μειονεκτική 
θέση. Πολύ μπερδεμένα μπορεί να καταλήξουν 
όλα. Όμως δική μας η ανάλυση δική και μας 
και η απόφαση. Από την άλλη πρέπει να πω 
και μια μεγάλη αλήθεια ότι περισσότερο μ’αρέ-
σει το «κάνε το καλό και ρίξτο στο γιαλό». 
Άσχετα από μαράζι που κουβαλά… Πιστεύω 
πως τα καλά έρχονται στη ζωή μας όταν δεν 
τα περιμένουμε και όχι απαραίτητα από την 
ίδια κατεύθυνση στην οποία εμείς είχαμε κάνει 
κάτι καλό. Ο Θεός βλέπει τα πάντα και δεν 
σκέφτεσαι σε ποιο άνεμο θα δώσει το καλό 
για να μας το φέρει. Μπορεί ν’αργήσουν πολύ 
να εμφανιστούν τα καλά. Όμως πάντα έρχονται 
και βρίσκουν τον αποστολέα τους.  
Είναι σωστό ν’αναρωτιέται κανείς αν κάνει 

κάτι καλό προκειμένου να νοιώσει ευεργέτης 
ή αν το κάνει επειδή αυτό του προσφέρει κά-
ποιου άλλου είδους εσωτερική ευχαρίστηση 
που δεν περιγράφεται με λόγια. Κανένα καλό 
δεν μπορεί να ονομαστεί καλό αν υπάρχει 
έστω και η παραμικρή προσδοκία ενός ανταλ-
λάγματος. Αυτό το ξέρει μέσα του ο καθένας 
από εμάς. Όλα τα υπόλοιπα ας τα πούμε 

απλώς «ρουσφέτια», ακόμα κι αν δεν έχουν 
να κάνουν με οικονομικές συναλλαγές ή διορι-
σμούς. Εξυπηρετούν τα συναισθηματικά μας 
μικροσυμφέροντα. 
Η ευγνωμοσύνη, είναι ένα ωραίο συναί-

σθημα που ορισμένοι άνθρωποι το απολαμ-
βάνουν. Είναι ένα συναίσθημα που ζεσταίνει 
την ψυχή και φωτίζει την ζωή μας. Που μας 
χαρίζει ηρεμία και δύναμη. Μια φορά στο τόσο 
αξίζει να σκεφτόμαστε ποιος μας έχει ευεργε-
τήσει, ποιος μας έχει φερθεί καλά, ποιος μας 
έχει αγαπήσει πραγματικά. Αξίζει να το θυμό-

μαστε, να το παραδεχόμαστε και να ευχαρι-
στούμε αυτά τα πρόσωπα εμπράκτως ή έστω 
νοερά, με την σκέψη μας μόνο. 
Ωστόσο, υπάρχει και μια άλλη άγνωστη 

πτυχή που κανείς δεν αναλογίστηκε. Οι καλοί 
άνθρωποι λένε πολλοί, είναι καλοί για τους άλ-
λους και όχι για τους εαυτούς τους. Αυτό κι αν 
είναι αλήθεια… Αναλώνονται συναισθηματικά 
και ψυχικά στις επιταγές του «πρέπει» και του 
κοινωνικού status quo. Επωμίζονται τα άγχη, 
τις ενοχές και τα λάθη των άλλων αλλά δεν 
γεύονται ποτέ τις επιτυχίες τους. Αδυνατούν 
να εκφράσουν τις απόψεις, τις προθέσεις και 
τις επιθυμίες τους. Ποδοπατούνται και ισοπε-
δώνονται αλλά υπομένουν. Έτσι λένε…  
Αν όμως είσαι πραγματικά καλός και αυτή 

είναι μια συνεχιζόμενη τακτική τότε τι να πω… 
Σε εκμεταλλεύονται όλοι επειδή είσαι ο καλός 
άνθρωπος και θα καταντήσεις πάντα να είσαι 
ένα θύμα με  Θήτα κεφαλαίο. Δεν έχεις κακία 
μέσα σου και πάντα θα κάνεις το καλό στους 
άλλους γιατί γνοιάζεσαι αυτούς και όχι τον 
εαυτό σου. Πολλοί είναι αυτοί που λένε ότι οι 
καλοί άνθρωποι ακολουθούν την ομάδα σαν 
μάζα και φτάνουν σε σημείο να είναι δουλικοί. 
Διακατέχονται από συμπλέγματα κατωτερότη-
τας και αναζητούν τη στοργή και τη θαλπωρή 
που ποτέ δεν βίωσαν. Η καλοσύνη παύει λοι-
πόν να είναι μια αυθόρμητη και πηγαία εκδή-
λωση ανθρωπιάς και μετατρέπεται σε βαρύ 
φορτίο που διακατέχει την προσωπικότητά 
τους. Το ΕΓΩ τους υποφέρει αλλά το ΥΠΕ-
ΡΕΓΩ δεν επιτρέπει την κατάρρευση. Παρα-
μένουν λοιπόν δέσμιοι του ΕΓΩ και της ανα-
σφάλειας τους. Όλα αυτά και άλλα τόσα λένε 
και είναι εκεί που λες μετά από δεύτερες σκέ-
ψεις αν αξίζει πραγματικά να είσαι ο «καλός» 
της παρέας. 
Ο καλός άνθρωπος, αυτό το εξιλαστήριο 

θύμα θα καταφέρει να επιβιώσει; Η απάντηση 
είναι ΝΑΙ. Η αλήθεια θα πληγώνει και θα τραυ-
ματίζει καθημερινά τον ψυχισμό του. Έτσι 
λένε… Όμως αυτό θα πρέπει να το ξέρει ο 
κάθε καλός άνθρωπος γιατί όπως είπαμε είναι 
επιλογή να είσαι καλός ή κακός άνθρωπος. 
Αν είσαι καλός άνθρωπος και κάνεις πάντα 

το καλό κι εξακολουθείς να πληγώνεσαι, τότε 
τι γιατί πραγματικά το κάνεις; 
Υπάρχουν άνθρωποι αδιόρθωτα καλοσυνά-

τοι από την φύση τους. Καλοί μέχρι βλακείας 
που λέμε! Το μέλλον γι’ αυτούς αδιάφορο. Ίδω-
μεν…. 
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Της Έλισσας 
Ξενοφώντος  

Φιλολόγου

     Οι καλοί άνθρωποι κάνουν το 
καλό και το ρίχνουν στο γιαλό!

 
Για καιρό τώρα οι Συντηρητι-
κοί σπέρνουν ένα σορό βλα-
κείες και ψευτιές είτε στο κα-
τώφλι είτε στις φυλλάδες τους, 
και ακόμη παραπληροφορούν 
και διαδίδουν fake news φοβί-
ζοντας τον κάθε κάτοικο.  
Ετσι  αποφάσισα ότι  είναι 
καιρός ο κάθε πολίτης στο En-
field  να ακούσει την αλήθεια 
διότι έχει κάθε δικαίωμα να 
γνωρίζει την διαφορά μεταξύ 
των Συντηρητικών και Εργατι-
κών. 
Αρκετά τους ανεχθήκαμε μέ-
χρι σήμερα τους Συντηρητι-
κούς τόσο την Κεντρική Κυβέρ-
νηση όσο και αυτούς στο 
Ενφιλτ διότι έχουν ξεπεράσει 
τα όρια κάθε λογικής και σω-
στής  προσέγγισης.  

Eίναι γεγονός ότι το Συντη-
ρητικό Κόμμα εχει συνταυτιστεί 
με περικοπές και κλείσιμο δη-
μοσίων υπηρεσιών  και υψη-
λούς φόρους.    

 Ο Συντηρητικός Mike Lav-
ender κατεβαίνει στις εκλογές 
ως υποψήφιος Συντηρητικός 
που στάθηκε και εναντίον μου 
το 2018 και έχασε. Αυτός ο κύ-
ριος έκλεισε την βιβλιοθήκη της 
περιοχής μου, την Weir Hall Li-
brary, επίσης έκλεισε το κέντρο 
ανακύκλωσης Carterhatch 
Lane. Ύβρισε δε τους κατοί-
κους  της περιοχής Edmonton 
ότι η περιοχή ομοιάζει με 
“United Nations Feeding Sta-
tions”. Αυτού του είδους υπο-
ψήφιους αναδεικνύει το Συντη-
ρητικό Κόμμα που αντί να 
βοηθήσουν την κατάσταση και 
την λιτότητα που επικρατεί και 
μαστίζει τους κατοίκους, αντι-
θλετως  τους υβρίζουν, ακρι-
βώς με τον ίδιο τρόπο που 
υβρίζει  και τον λαό με υψη-
λούς φόρους και τιμές και να 
μας λέει θα παράγουμε  πε-
ρισσότερη ενέργεια  και χαμη-
λές τιμές  με τις γεννήτριες.  
Αυτή η εργασία ίσως πάρει ι 5 
η και περισσότερα χρόνια.  Εί-
ναι σαν να μας λέει “μεν ψηφί-
σεις γάδαρε  ώσπου να βκει 
το χόρτον.”    

Aυτά εν συντομία στο τι στην 
πραγματικότητα είναι οι Συντη-
ρητικοί και καλό είναι να θυμό-
μαστε και τα partygateς και πό-
σοι έχασαν την ζωή τους,  
λόγω COVID-19, εξαιτίας  του 
αδέξιου αχάπαρου και ψεύτη 
Boris Johnson. 
Που είπε ακόμη και ψέματα 
στην Βασίλισσα και στη Βουλή. 
Τα λέμε αυτά έτσι  απλά για να 
υπενθυμίσουμε τον κόσμο.  
Μην ξεχάσετε τα εκατομμύ-
ρια λιρών που σπατάλησαν 
στις παρακατιανές στολές  
προστασίας  για τους ιατρούς 
και νοσοκόμες που τα είχαν 

παραγγείλει  ο Johnson από 
την Τουρκία, εκτός του ότι 
έφθασαν αργά  δεν περνού-
σαν τους κανονισμούς  προ-
στασίας. Αυτό   δεν είναι κου-
τσομπολιό αλλά μία μεγάλη 
τραγωδία που στοίχισε ζωές 
λόγω της αδεξιότητας μιας ελε-
εινής Συντηρητικής Κυβέρνη-
σης .    
Την στιγμή που οι Συντηρη-
τικοί λένε ένα σορό ψευτιές και 
ασυναρτησίες, από την άλλη η 
Εργατική παράταξη στο En-
field  βοήθησαν χιλιάδες κατά 
την διάρκεια του λοκνταουν, 
όπου προμήθευαν με τρόφιμα 
γηραίους και ευάλωτους ακόμη 
και οικογένειες επί εβδομαδι-
αίας βάσεως,  όπου οι Εργατι-
κοί Δημοτικοί Σύμβουλοι  και 
ακόμη υπάλληλοι του Δημαρ-
χείου βοηθούσαν ως εθελο-
ντές να παραδώσουν πακέτα 
τροφίμων και φάρμακα στους 
ασθενείς. (και o Johnson και οι 
υπόλοιποι Συντηρητικοί στο 
Εnfield με ψευτιές και τα 
partygaτes) 
Προσθέσαμε ακόμη 200 

CCTV και 50 άτομα στον τομέα 
ασφάλειας του κοινού και μι-
σθοδοτούμε  16 αστυνομικούς. 
Η Αστυνόμευση είναι καθήκον 
της Κυβέρνησης, παρά τούτου  
το Δημαρχείο Enfield  ίσως  να 
νοιάζετε περισσότερο για την 
ασφάλεια των κατοίκων. 
Για την ανέγερση 3.500  σπι-
τιών διαθέσαμε £1 δισεκατoμ-
μύριο.  
Την στιγμή που οι δύο εκα-
τομμυριούχοι, Boris Johnson 
και Rishi Sunak   επιβαρύνουν 
τον κόσμο με  την αύξηση φό-
ρων  και τόκων, το Δημαρχείο 
Enfield  αναγνωρίζοντας τις οι-
κονομικές δυσχέρειες που επι-
φέρει στον λαό η ίδια η αχά-
παρη Κυβέρνησή με την 
εντελώς απαράδεκτη πολιτική  
της να αφήσει ελεύθερες τις 
εταιρίες βενζίνης, ηλεκτρισμού, 
γκαζιού  και γενικά να τριπλα-
σιασθούν οι τιμές παντού σε 
σχεδόν κάθε αντικείμενο, αντί-
θετα ένα Εργατικό Δημαρχείο 
σαν το Enfield δεν αύξησεto 
Council Tax.  

Για αμέτρητες δεκαετίες το 
Εργατικό Κόμμα  πάντοτε πλη-
σίον του λαού διότι δείχνει και 
εξασκεί μία πολιτική που απο-
δεικνύεις ευαισθησία  και κα-
τανόηση ως προς το τι περνά 
ο λαός κάτω  από μία Συντη-
ρητική κυβέρνηση μακριά από 
την αλήθεια και πραγματικό-
τητα.  Διότι δεν είναι η πρώτη 
φορά που τους τα τονίζουμε 
αυτά,  αλλά που, και πως θα 
καταλάβουν αυτά τα….βουτυ-
ρόπαιδα.  
Πάντοτε το Εργατικό Κόμμα 
βάζει τον λαό και τις ανάγκες 
του πρώτα και όχι τα προσω-
πικά μας συμφέροντα.  
Το δημαρχείο   Enfield τώρα 
άρχισε να παίρνει δωρεάν από 
το σπίτι σας μεγάλα  οικιακά  
αντικείμενα   φτάνει να κάνετε 
ένα  τηλεφώνημα  στο Δημαρ-
χείο, η μέσω της  ιστοσελίδας 
του Δημαρχείου. Θα διαθέσει 
δωρεάν μεγαλύτερους σκου-
πιδοκάλαθους για κάθε σπίτι 
που θα το ζητήσει. 
Η εκλογή είναι ανοικτή ή θα 
θέλουμε να δούμε ένα πιο κα-
θαρό Enfield με ευκαιρίες για 
εκπαίδευση κάθε κάτοικου 
οποιασδήποτε ηλικίας και με 
το φύτεμα μέχρι σήμερα εκα-
τομμυρίων δένδρων θα δημι-
ουργηθεί ένα νέο και μεγάλο 
δάσος.  
Ή θα δούμε κλείσιμο στις δη-
μόσιες υπηρεσίες και ψηλούς  
φόρους poll tax κάτω από τους 
Συντηρητικούς. 
Στα δημόσια πάρκα θα ανοί-
ξουν τα δημόσια αποχωρητή-
ρια και καφετέριες. Δωρεάν 
πλέξιμο στις δημόσιες πισίνες.  
Μία Εργατική τοπική διοί-
κηση  θα συνεχίζει να προσφέ-
ρει  στους κατοίκους,  μία βελ-
τιωμένη ποιότητα ζωής  έστω 
και αν η Συντηρητική Κυβέρ-
νηση αρνιέται να βοηθήσει  με 
σωστή επιχορήγηση στις δη-
μόσιες υπηρεσίες  για το καλό 
των κατοίκων.Το μήνυμα μου 
σε κάθε ψεύτη και απατεώνα 
Συντηρητικό είναι. 

“Κούνια που σας κούναγε 
καθάρματα, καταστρoφείς 
και παράσιτα.” 

Του Γιώργου 
Α. Σάββα

O καταστροφείς Συντηρητικοί και 
τα δημοφιλή επιτεύγματα των Εργατικών

Μία από τις φάλαγγες  του Εργατικού Κόμματος που 
αμύνονται και θα αμυνθούν τις υπηρεσίες  από τους 
καταστροφείς και ψεύτες Συντηρητικούς. Κτυπούμε 
κάθε πόρτα για να πούμε στους κατοίκους την αλήθεια 

και μόνο τη αλήθεια.  
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Οι συναντήσεις Γιωρκάτζη 
με τον Παναγούλη   
Όταν ο Παναγούλης επέμενε να 

φύγει από την Κύπρο, ο Λυσσα-
ρίδης, ως προσωπικός γιατρός 
του Μακαρίου, μεσολάβησε  για 

να του δοθεί ταξιδιωτικό έγγραφο για να μπορέ-
σει να φύγει. Ο Μακάριος  έδωσε εντολή στον 
Γιωρκάτζη για την έκδοση του εγγράφου «για να 
φύγει αυτός ο μπελάς από την Κύπρο» όπως 
τον απεκάλεσε.  Στις 29 του Γενάρη 1968 ο Πα-
ναγούλης συναντήθηκε με το Γιωρκάτζη στο Υπ. 
Εσωτερικών και στην επιμονή του Παναγούλη 

του δόθηκε Κυπριακό διαβατήριο με το όνομα 
Μάριος Αντρέου και όχι ταξιδιωτικό έγγραφο 
όπως είχε εισηγηθεί ο Μακάριος. 
Ο Παναγούλης έφυγε από την Κύπρο και πήγε 

στη Ρώμη. Εκεί συναντήθηκε με τον Ανδρέα Πα-
ναγιώτου και καταστρώθηκαν σχέδια για κίνημα 
στην Ελλάδα για ανατροπή της Χούντας. 
Ο Παναγιώτου αναφέρει ότι εξήγησε το σχέδιο 

στο Γιωρκάτζη και του ζήτησε να συνεργαστεί 
και ότι αυτός αποδέχτηκε με ευχαρίστηση να 
βοηθήσει. Ο Γιωρκάτζης είχε μυστικές συναντή-
σεις με τον Παναγούλη στο Παρίσι και στην 
Αθήνα το Μάϊο, και στην Κύπρο τον Ιούνιο.   
Εκρηκτικές ύλες με διπλωματικό σάκκο   
Λίγο αργότερα μερικές εκρηκτικές ύλες που συ-
σκευάστηκαν από τον Κυριάκο Πατατάκο, στά-

ληκαν με το διπλωματικό σάκκο στην Κυπριακή 
Πρεσβεία στην Αθήνα και δόθηκαν στον Πανα-
γούλη. Επίσης σ’ ένα αυτοκίνητο Μερσεντές που 
ανήκε στον Κλεάνθη Ναύτη (στην Κύπρο), είχαν 
κρυφτεί 20 όπλα και μισός τόνος εκρηχτικές ύλες 
και ο ίδιος ο ιδιοκτήτης θα το μετέφερε στην 
Αθήνα με το πλοίο «Αφροδίτη» στις 13 Αυγού-
στου 1968. Για μέχρι σήμερα άγνωστους και  αδι-
ευκρίνιστους λόγους δεν έχει εξηγηθεί ο λόγος 
για το ρόλο του Γιωρκάτζη, αυτού του φανατικού 
αντικομμουνιστή,  για τη «συμμετοχή του» στη 
δολοφονική απόπειρα κατά του δικτάτορα Πα-
παδόπουλου στον οποίο, σύμφωνα με τον Κλη-
ρίδη, είχε μάλιστα προτείνει να του βαφτίσει τον 
πρώτο του γιο! 

 
 Η δολοφονική απόπειρα κατά 

του Παπαδόπουλου και η σύλληψη Παναγούλη   
Στις 13 Αυγούστου 1968 ο Παναγούλης επιχεί-
ρησε να ανατινάξει τον Παπαδόπουλο μέσα στο 
αυτοκίνητο του, παγιδεύοντας σημείο του δρόμου 
Σουνίου – Αθήνας με εκρηκτικές ύλες. 
Η απόπειρα όμως απέτυχε γιατί η πυροδότηση 
της έκρηξης δεν έγινε την κατάλληλη στιγμή και 
ο Παπαδόπουλος γλύτωσε. Ο Παναγούλης όμως 
συνελήφθη κοντά στην παραλία και βασανίστηκε 
άγρια αλλά ουδέποτε λύγισε. 
Στο σπίτι του όμως βρήκαν την αλληλογραφία 

του και ο Αρτέμιος Κλωνιζάκης στο σπίτι του 
οποίου γίνονταν οι συναντήσεις Παναγούλη – 
Γιωρκάτζη ομολόγησε για τις συναντήσεις αυτές.  
Ο Παναγούλης αρνιόταν επίμονα ότι ούτε  γνώ-
ριζε ούτε συναντήθηκε ποτέ με το Γιωρκάτζη.
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Του Δρα  
Κύπρου  
Τοφαλλή

Η ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ  - ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 
΄Η «ΛΕΡΝΑΙΑ ΥΔΡΑ»

Συνάντηση Παπαδόπουλου - Μακαρίου  
Ο Παπαδόπουλος, εξοργισμένος με το πόρισμα 

των ανακριτών, θεώρησε τον Γιωρκάτζη συνεργό 
στην απόπειρα δολοφονίας. Στις 2 Σεπτεμβρίου 
1968 ο Παπαδόπουλος είχε ιδιαίτερη συνάντηση 
με τον Μακάριο στην Αθήνα και του ζήτησε να 
παραιτήσει το Γιωρκάτζη από το Υπουργείο Εσω-
τερικών και Άμυνας. Ο Μακάριος ζήτησε από τον 
Παπαδόπουλο να χειριστεί το θέμα με τέτοιο 
τρόπο που να μην διασαλευτούν οι σχέσεις Αθή-
νας – Λευκωσίας και να μη δοθούν προσχήματα 
στους Τούρκους.   
Οι συναντήσεις Παπαδόπουλου – Κληρίδη  
Στις 20  Οκτωβρίου 1968 ο Κλήριδης στάληκε 

στην Αθήνα και ζήτησε από τον Παπαδόπουλο 
να μη δημοσιευτεί το πόρισμα της ανάκρισης 
αλλά είχε ήδη δοθεί στη δημοσιότητα την ίδια 
ημέρα. Η αξίωση της Χούντας για να παραιτηθεί 
ο Γιωρκάτζης έγινε θέμα πολύωρης συζήτησης 
στην Κύπρο στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη 
Βουλή.  
Στις 22 Οκτωβρίου ο Κληρίδης πήγε για δεύτερη 

φορά στην Αθήνα για να ζητήσει από τον Παπα-
δόπουλο να παραχωρήσει κάποιο χρόνο στο Μα-
κάριο για να αντικαταστήσει το Γιωρκάτζη.  Στις 
31 Οκτωβρίου ο Μακάριος υπέκυψε στις πιέσεις 
της Χούντας και ζήτησε από το Γιωρκάτζη να 
υποβάλει την παραιτήσή του. 
Την 1η Νοεμβρίου 1968 ανακοινώθηκε η πα-

ραίτηση του Γιωρκάτζη που προκάλεσε θύελλα 
αντιδράσεων από τους υποστηριχτές του. Ακο-
λούθησε μια διαδήλωση στη Λευκωσία και έξω 
από το σπίτι του και οι διαδηλωτές φώναζαν 
«Κάτω η Χούντα». 
Οι σχέσεις Χούντας και Μακαρίου είχαν αρχίσει 

να χειροτερεύουν. Ο Γιωρκάτζης, ήταν απογοη-
τευμένος και ένιωθε πικραμένος με το Μακάριο 
γιατί δεν τον υποστήριξε ανοικτά ενάντια στη Χού-
ντα. Η αποχώρησή του από το Υπ. Εσωτερικών 
στέρησε τον Μακάριο από όλες τις ουσιαστικές 
πληροφορίες γιατί ο Γιωρκάτζης είχε πολυάριθμες 
διασυνδέσεις και επαφές σε όλα τα μέρη του νη-

σιού καθώς και στενή επαφή με πολλούς υπο-
στηριχτές της ΕΟΚΑ.  
Ο Παναγούλης στο μεταξύ είχε καταδικάστεί σε 

θάνατο αλλά η διεθνής κατακραυγή τον έσωσε 
και η ποινή δεν εκτελέστηκε. Παρέμεινε φυλακή 
μέχρι την πτώση της Χούντας τον Ιούλη 1974.  
Η δημιουργία νέων πολιτικών κομμάτων  
Το παλαιότερο πολιτικό κόμμα στην Κύπρο ήταν 

το ΑΚΕΛ, το Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζομένου 
Λαού. Το ΑΚΕΛ είχε ιδρυθεί το 1941 και είχε αντι-
καταστήσει το Κ.Κ.Κ., δηλαδή το Κομμουνιστικό 
Κόμμα της Κύπρου το οποίο ιδρύθηκε το 1926. 
Ο Γενικός Γραμματέας  του ΑΚΕΛ από το 1949 
μέχρι το 1988 ήταν ο Εζεκίας Παπαϊωάννου.  
Το 1968 ιδρύθηκε το ΔΕΚ (Δημοκρατικό Εθνικό 

Κόμμα) για να αντιμετωπίσει το Μακάριο στις 
Προεδρικές εκλογές του 1968. Αρχηγός του κόμ-
ματος αυτού ήταν ο ψυχίατρος Τάκης Ευδόκας. 
Αυτό το κόμμα ήταν ένα ακροεθνικιστικό κόμμα, 
το οποίο αγκάλιασε όλους τους υποστηριχτές του 
Γρίβα που ακόμα πίστευαν στον αγώνα για την 
Ένωση.   
Το Ενιαίο – Το Κόμμα της τριανδρίας 
Κληρίδη, Γιωρκάτζη και T. Παπαδόπουλου  
Στις αρχές του 1969 «βλάστησαν σαν μανιτά-
ρια» διάφορα νέα πολιτικά κόμματα: Το Ενιαίο 
Κόμμα, το Προοδευτικό Κόμμα, και η Προοδευ-
τική Παράταξη. Το Φεβρουάριο του 1969 δημι-
ουργήθηκε το "Ενιαίο Κόμμα" από τρία πρώην 
ηγετικά στελέχη  της ΕΟΚΑ: το Γλαύκο Κληρίδη, 
(Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων), τον 
Πολύκαρπο Γιωρκάτζη (τον πρόσφατα παραιτη-
θέντα Υπ. Εσωτερικών) και τον Τάσο Παπαδό-
πουλο (Υπουργό Εργασίας). Το Ενιαίο ήταν 
Κόμμα της δεξιάς που στήριζε το Μακάριο, και 
εκπροσωπούσε τα συμφέροντα των μεσαίων τά-
ξεων και υποστηριχτών της ΕΟΚΑ. Αρχηγός του 
Ενιαίου Κόμματος εκλέγηκε ο Γλαύκος Κληρίδης.  
Η ΕΔΕΚ – Το Κόμμα του Λυσσαρίδη  
Το άλλο νέο κόμμα ήταν το Σοσιαλιστικό Κόμμα 
της ΕΔΕΚ, (Ενιαία Δημοκρατική Ένωση Κέντρου), 

που ιδρύθηκε το 1970 και του οποίου ηγέτης ήταν  
ο γιατρός Βάσος Λυσσαρίδης. Ο Λυσσαρίδης 
ήταν ένα από τα "τέσσερα μέλη" που διώχτηκαν 
από το ΑΚΕΛ το 1952 μετά τη διαφωνία τους με 
την "επίσημη πολιτική του κόμματος". Οι άλλοι 
τρεις εκδιωχθέντες ήταν ο πρώην Γενικός Γραμ-
ματέας του ΑΚΕΛ ο Πλουτής Σέρβας, ο Χριστο-
φής Οικονομίδης και ο Γεώργιος Κακογιάννης. Η 
ΕΔΕΚ ήταν ένα Σοσιαλιστικό Δημοκρατικό Κόμμα 
(κάτι παρόμοιο με το Βρετανικό Εργατικό Κόμμα).  
Σχηματίστηκαν δύο ακόμη κόμματα: Το Προ-
οδευτικό Κόμμα του οποίου αρχηγός ήταν ο Νίκος 
Σαμψών, εκδότης της εφημερίδας «Μάχη» και 
πρώην αγωνιστής της ΕΟΚΑ. Το άλλο κόμμα ονο-
μαζόταν Προοδευτική Παράταξη και παρόλο που 
αρχηγός του ήταν ο Δρ Οδυσσέας Ιωαννίδης, ο 
οποίος είχε διοριστεί Δήμαρχος Λευκωσίας από 
το Μακάριο, η πραγματική δύναμη πίσω από 
αυτό το Κόμμα ήταν ο Ανδρέας Αζίνας, που ήταν  
Διοικητής του Συνεργατισμού στην Κύπρο και 
στενός συνεργάτης του Μακαρίου. Ο Οδυσσέας 
Ιωαννίδης επίσης βασιζόταν στην υποστήριξη της 
ΠΕΚ, της δεξιάς αγροτικής οργάνωσης.   
Το «Εθνικό Μέτωπο» 
και η «διεφθαρμένη τριανδρία»  
Η ίδρυση των νέων πολιτικών κομμάτων στις 
αρχές του 1969, ανησύχησαν τόσο τη Χούντα 
στην Ελλάδα που δεν πίστευε στις δημοκρατικές 
διαδικασίες όσο και τους ανένδοτους υποστηρι-
χτές της Ένωσης ιδιαίτερα εκείνους που πίστευαν 
ότι οι ενδοκοινοτικές συνομιλίες μεταξύ του Κλη-
ρίδη και του Ντεκτάς απέβλεπαν και οδηγούσαν 
προς τη μονιμοποίηση της Ανεξαρτησίας.   
Παρά το γεγονός ότι το Ενιαίο Κόμμα ιδρύθηκε 

από την τριανδρία Κληρίδη – Γιωρκάτζη -  Παπα-
δόπουλου, πρώην αγωνιστών της ΕΟΚΑ, αυτό 
δεν ήταν αρκετό να ικανοποιήσει τους «διαφω-
νούντες»  και «αμφισβητίες» γιατί  δεν τους είχαν 
καμιά εμπιστοσύνη. Το «Εθνικό Μέτωπο» θεω-
ρούσε τους Κληρίδη, Γιωρκάτζη και Παπαδό-
πουλο «διεφθαρμένη τριανδρία που καταδυνά-
στευε το κυπριακό κράτος». 

Δεν είχαν καμιά εμπιστοσύνη στον Κληρίδη γιατί 
διαπραγματευόταν με τον Ντεκτάς όχι το θέμα 
της Ένωσης αλλά αυτό της Ανεξαρτησίας. Πί-
στευαν ότι η δημιουργία του Ενιαίου Κόμματος 
εκπροσωπούσε τις θέσεις και τις απόψεις του 
«κατεστημένου» δηλαδή του καθεστώτος του Μα-
καρίου. Επίσης θεωρούσαν ότι οι διακοινοτικές 
διαπραγματεύσεις οδηγούσαν, στο "εθνικό ξε-
πούλημα".   
Η «αόρατη» ηγεσία  του «Εθνικού Μετώπου»  
Η χουντική Ελληνική ΚΥΠ (Κεντρική Υπηρεσία 
Πληροφοριών) και το Β’ Επιτελικό Γραφείο του 
ΓΕΕΦ (Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς) θεω-
ρούνται οι στυλοβάτες της ίδρυσης του «Εθνικού 
Μετώπου». Μερικοί Ελλαδίτες αξιωματικοί που 
υπηρετούσαν στην Κύπρο  προσποιούνταν τους 
«αντιχουντικούς», πρόβαλλαν σαν προστάτες του 
Μακαρίου και του έλεγαν ότι ο Γιωρκάτζης προ-
ετοιμαζόταν να ανατρέψει με πραξικόπημα την 
κυβέρνησή του.  
Ανάμεσα σ’ αυτούς που υποστήριζαν τη συνερ-

γασία μεταξύ των Ελλήνων αξιωματικών και της 
Μακαριακής παράταξης ήταν και ο πρώην σω-
ματοφύλακας του Μακαρίου Αθανάσιος Πουλί-
τσας και ο διοικητής των ΛΟΚ (Λόχος Ορεινών 
Καταδρομών) Δημήτρης Παπαποστόλου. Με τον 
τρόπο αυτό οι Ελλαδίτες αξιωματικοί διείσδυσαν 
στο περιβάλλον του Μακαρίου και ο ίδιος ο Μα-
κάριος έπεσε στην παγίδα τους. 

 
συνεχίζεται...

Μέρος 26ον  
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ 

Μέρος 27ον  



 15      | Πέμπτη 14 Απριλίου 2022

ΠΕΜΠΤΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 21:35 
Όμορφες Μέρες (1970). Με-
λόδραμα με τους Διονύση Πα-
παγιαννόπουλο, Αλεξάνδρα 
Λαδικού, Αλέκο Αλεξανδράκη, 
Ελένη Αννουσάκη. Μια μυστη-

ριώδης γυναίκα, η Τζόαν φτά-
νει στην Πάτμο. Όλοι οι κάτοι-
κοι του νησιού την υποδέχονται 
στο λιμάνι καθώς είναι η 
πρώτη ξένη που φτάνει την νέα 
χρονιά. Στο χωριό, η Εράσμια 
η κόρη της Πληβούρενας αγα-
πάει τον Παναγή, τον γιο του 
Παντελάρα, ο οποίος όμως δεν 
τη ζητάει σε γάμο γιατί είναι 
φτωχή. Η Χριστίνα αγαπάει 
ένα τυφλό που χρειάζεται χει-
ρουργική επέμβαση αλλά δεν 
έχει τα χρήματα για αυτόν.  
ΠΕΜΠΤΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 23:10 
Το Φιντανάκι (1955). Κωμω-
δία με την Γκέλυ Μαυροπού-
λου, Ορέστη Μακρή, Στέφανο 
Στρατηγό, Νίτσα Παππά, Χρή-
στο Τσαγανέα, Καίτη Μπελίντα. 

Η Τούλα ζει με τους γονείς της 
στην αυλή της Κατίνας. Η 
Τούλα ερωτεύεται τον Γιάγκο, 
αλλά η Κατίνα βάζει μια άλλη 
γυναίκα να της τον κλέψει, με 
στόχο να σπρώξει την Τούλα 
προς τον Γιαβρούση.  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΑΠΡ. 21:25 
Η Μουσίτσα (1959). Κωμωδία 
με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, 
Ανδρέα Μπάρκουλη, Γιάννη 
Γκιωνάκη, Θανάση Βέγγο, 
Κούλη Στολίγκα, Αλέκα Στρα-
τηγού. Η Αλίκη είναι ένα ατί-
θασο κορίτσι που δεν στεριώ-
νει σε καμία δουλειά. Τελευταία 
της προσπάθεια, η θέση της 
δακτυλογράφου στην εφημε-
ρίδα "Εσπερινά Νέα". Ο βοη-
θός του αρχισυντάκτη, Βουρ-
δούμπας, προτείνει να 
προσληφθεί η Αλίκη, ως δημο-
σιογράφος των καλλιτεχνικών 
και να πάρει συνέντευξη από 
ένα ελληνοαμερικάνο πυρη-
νικό επιστήμονα που φτάνει 
στην Αθήνα.   
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΑΠΡ. 22:50 
Κάνε με Πρωθυπουργό 
(1965). Πολιτική Σάτιρα της δε-
καετίας το 60 με τους Γιώργο 
Πάντζα, Μαριάννα Κουράκου, 
Διονύση Παπαγιαννόπουλο, 
Δέσποινα Νικολαίδου και Νί-

τσα Τσαγανέα. Σε μια εποχή 
που η Ελλάδα είχε τρείς δια-
φορετικούς πρωθυπουργούς 
μέσα σε ένα μήνα, είναι βγαλ-
μένο το σκηνικό της ταινίας. 
Όλοι οι Έλληνες θέλουν να γί-
νουν Πρωθυπουργοί.  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΑΠΡ. 00:10 
Έρωτας Χωρίς Παρουσία 
(2002). Αισθηματική ιστορία με 
τους Φίλιππο Σοφιανό, Τάνια 
Καψάλη, Γιώργο Μούτσιο, Δη-
μήτρη Παπαγιάννη, Σπύρο 
Δρόσο. Ο Πάρης είναι συγγρα-
φέας και κριτικός τέχνης που 
αρέσκεται στις πολλαπλές και 
παράλληλες σχέσεις και αρνεί-
ται να κάνει μια μόνιμη σχέση 
που οδηγεί σε οικογένεια.  
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΑΠΡ. 21:15 
Ο Μπαμπάς μου ο Άσωτος 
(1987). Κωμωδία με τους Νίκο 
Ρίζο, Χρήστο Νέρη, Τούλα Σπι-
νέλλη, Φρύνη Αρβανίτη και 
Μαρία Γούσιου. Το παιδί προ-
σπαθεί να επαναφέρει στην 
τάξη τον άσωτο μπαμπά.  
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΑΠΡ. 22:45 
Καβαλάρης των FM Stereo 
(1986). Κωμωδία με τους 
Στάθη Ψάλτη, Καίτη Φίνου, 
Σπύρο Καλογήρου, Ηλία Πα-
πακωνσταντίνου και Τάσο Κω-
στή. Ο εργοστασιάρχης Παπα-

στάθης ύστερα από το θάνατο 
του, αφήνει κληρονομιά το με-
γαλύτερο μέρος της περιου-
σίας του στον άγνωστο γιο του 
Στάθη. Οι υπόλοιποι κληρονό-
μοι αποφασίζουν να βρουν τον 
Στάθη και να του πάρουν την 
περιουσία....   
ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 21:30 
Ένα Αστείο Κορίτσι (1970). 
Κωμωδία με την Αλίκη Βουγι-
ουκλάκη, Νίκο Γαλανό, Νίκο 
Τσούκα, Σοφία Ρούμπου, Σω-
τήρη Μουστάκα και Σπύρο Κα-
λογήρου. Η Χριστίνα εργάζεται 
κλόουν σε ένα μικρό τσίρκο. 
Ένα βράδυ που δε βρίσκει ταξί 

σταματάει το αυτοκίνητο του 
Αλέκου Βενιέρη, γνωστού 
πλούσιου πλέϊ μπόϊ και οδηγού 
αγώνων. Η γνωριμία τους θα 
προχωρήσει και ο Αλέκος θα 
της ζητήσει να γίνει γραμμα-
τέας του. Ένα βράδυ θα της 
ζητήσει να τον συνοδέψει σε 
μια εκδήλωση παριστάνοντας 
μια γνωστή του, την Αγγλίδα 

Λαίδη Γουώρεν. Η νύχτα θα 
κυλήσει ομαλά μέχρι τη στιγμή 
που θα εμφανιστεί η ίδια η 
Λαίδη Γουώρεν.  
ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΑΠΡ. 21:00 
Οιδιπόδεια Παιχνίδια (1991). 
Θέατρο της Δευτέρας με την 
Τζένη Ρουσσέα, Χρήστο Φρά-
γκο, Αναστασία Παπαστάθη, 
Τζένη Στεφανάκου, Φωκίωνα 
Ζαρίκο, Βασίλη Βλάχο. Ένα 
ανδρόγυνο που ζει στο Λον-
δίνο, αποφασίζουν να πάρουν 
το νεογέννητο μωρό τους, στην 
επαρχία μακριά από το Λον-
δίνο για να την δείξουν και στις 
δύο γιαγιάδες της.  
ΤΡΙΤΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 22:00 
Το Αγοροκόριτσο (1959). Κω-
μωδία με την Άννα Φόνσου, 
Αλέκο Αλεξανδράκη, Λάμπρο 
Κωνσταντάρα, Γ. Γκιωνάκη, Θ. 
Βέγγο κ.α. Η Αλέκα έγινε δε-
καεπτά ετών, αλλά ακόμη παί-
ζει στους δρόμους με το παιδιά 
της γειτονιάς. Η ξαδέλφη της 
Τζένη κάνει παρέα με το φοι-
τητή Δημήτρη που νοικιάζει το 
δωμάτιο στην αυλή τους. Η 
Αλέκα θα γνωριστεί με το Δη-
μήτρη κάτω από περίεργες 
συνθήκες...
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ΠΕΜΠΤΗ 14/04 
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 15/04 
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 16/04 
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 17/04 
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 18/04 
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 19/04 
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 20/04 
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 14 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: Όμορφες 
Μέρες (1970)  
23:10 Ελληνική Ταινία: Το Φιντανάκι 
(1955) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 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: Η Μουσίτσα 
(1959) 
22:05 Ελληνική Ταινία: Κάνε με 
Πρωθυπουργό (1965) 
00:10  Ελληνική Ταινία: Έρωτας 
Χωρίς Παρουσία (2002) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 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: 
Εκδηλ́ωση για την Παγκοσ́μια Ημέρα 
Ελληνικής Γλώσσας στην πρεσβευτική 
κατοικιά Λυκειόυ Λονδιν́ου με την συμ-
μετοχή του Ελλ/κου Λυκείου Λονδίνου. 
20:30 Ελληνική Σατιρική Σειρά: Ο 
Ακάλυπτος S3E027 
21:15 Ελληνική Ταινία: Ο Μπαμπάς 
μου ο Άσωτος (1987) 
22:45 Ελληνική Ταινία: Καβαλάρης 
των FM Stereo (1986) 
ΚΥΡΙΑΚΗ 17 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: Ένα Αστείο 
Κορίτσι (1970) 
ΔΕΥΤΕΡΑ 18 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: Οιδι-
πόδεια Παιχνίδια (Colin Welland) 
23:50 Το Ταξίδι της Ζωής με την 
Άντζη Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 19 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 Mε το Φακό του Hellenic TV: 
The Thyateira Project – Έρευνα που 
παρουσιάστηκε στον καθεδρικό ναό 
Αγίων Πάντων στο Camden Town. 
22:00 Ελληνική ταινία: Το Αγοροκό-
ριτσο (1959) 
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 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  
20:45 Ελληνική Ταινία: Ο Ψαρό-
γιαννος (1966) 
22:05 Ελληνική Ταινία: Οι Γυναίκες 
Θέλουν Ξύλο (1962)
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Ο Απόλλωνας προηγήθηκε στο σκορ, 
δεν σάστισε  όμως όταν η αντίπαλος 
«απάντησε» με δύο γκολ, μετέτρεψε το 
1-2 σε 3-2 μέσα σε δύσκολη έδρα και 
απέναντι στην ΑΕΚ, ομάδα από την 
οποία δεν πήρε ούτε βαθμό στα δύο παι-
γνίδια της πρώτης φάσης του πρωταθλή-
ματος. Ήταν καταφανώς βελτιωμένος σε 
σχέση με πρόσφατες αναμετρήσεις και 
πολύ περισσότερο, ιδιαίτερα πεισμωμέ-
νος και παθιασμένος, φτιάχνοντας ευκαι-
ρίες για να πετύχει περισσότερα από τρία 
τέρματα. Τελευταία φορά που σκόραρε 
παρεμπιπτόντως τρεις φορές ήταν πριν 
από οκτώ ολόκληρες αγωνιστικές, όταν 
κέρδισε τη Δόξα (3-0). 
Συμπλήρωσε μία ολόκληρη ντουζίνα 

αγώνων χωρίς ήττα, βγάζοντας παραλ-
λήλως από το αγωνιστικό πρόγραμμα 
άλλο ένα ζόρικο παιχνίδι μακριά από το 
Τσίρειο. Στις εναπομείνασες πέντε αγω-
νιστικές κατά τις οποίες θα κριθούν τα 
πάντα, μόνο μία φορά βγαίνει από το 
«σπίτι» του για να αντιμετωπίσει στην 7η 
στροφή των πλέι οφ την Ανόρθωση 
Τα πλην  είναι αυτή που δείχνει πως 
προχθές βράδυ στο «ΑΕΚ Αρένα» έχασε 
πολύ μεγάλη ευκαιρία για να κάνει το πιο 
αποφασιστικό βήμα προς την κατάκτηση 
του τίτλου για πρώτη φορά μετά το μα-
κρινό 2006. Σε χρόνο καθυστερήσεων 
και πιο συγκεκριμένα στην τελευταία 
φάση. Δέχθηκε την ισοφάριση. Ο Απόλ-
λωνα φιγουράρει στην κορυφή της βαθ-
μολογίας, πηγαίνοντας από τη μία ισο-
παλία στην άλλη. 
Για την ΑΕΚ είναι  τέταρτη φορά που 

βρέθηκε πίσω στο σκορ και απάντησε. 
Ανάμικτα συναισθήματα άφησε το ματς 

3-3 με τον Απόλλωνα στο στρατόπεδο 
της ΑΕΚ. Ένα παιχνίδι που πήγε να το 
γυρίσει από 0-1 σε 2-1, παραλίγο να το 
χάσει και τελικά μόλις που γλύτωσε στο 
90’+5 με το γκολ του Λέντες. Ένα ντέρμπι 
που μπορούσε να τη φέρει στο –5, αλλά 
τη διατηρεί στο –8 από την κορυφή, δη-
λαδή άλλη μια χαμένη ευκαιρία για να 
ανακτήσει ελπίδες. Πήρε όμως τον βαθμό 
που την αφήνει —αν μη τι άλλο— στο 
κόλπο της μάχης του δεύτερου εισιτηρίου 
για το Τσάμπιονς Λιγκ, μα και της προ-
σπάθειας για έξοδο στην Ευρώπη. 
Άλλωστε, από τη στιγμή που όλοι διεκ-
δικούν κάτι στο α’ γκρουπ, κάθε πόντος 
είναι σημαντικός. Και είναι αξιοσημείωτο 
το γεγονός ότι η ομάδα της Λάρνακας 
έβγαλε αντίδραση στο ντέρμπι.

Τα συν και τα πλην του ντέρπι Απόλλων - ΑΕΚ

Με το πρωτάθλημα να έχει μόλις 7 στρο-
φές μέχρι τη λήξη του, Μάντσεστερ Σίτι και 
Λίβερπουλ θα συνεχίσουν την τεράστια 
μάχη τους προκειμένου να φτάσουν στην 
κατάκτηση της Πρέμιερ Λιγκ. 
Μετά από 94 λεπτά απολαυστικού ποδο-
σφαίρου, Μάντσεστερ Σίτι και Λίβερπουλ 
αναδείχθηκαν και πάλι ισόπαλες με 2-2 στο 
Έτιχαντ, με τους γηπεδούχους να έχουν το 
πάνω χέρι, όμως τους «ρεντς» να αντέχουν 
και να επιστρέφουν δύο φορές στο παι-
χνίδι. 
Η ισοπαλία διατήρησε την ομάδα του  
Γκουαρδιόλα στο +1 από την δεύτερη Λί-
βερπουλ και πλέον οι δύο αντίπαλοι θα δώ-
σουν μία δυνατή μάχη μέχρι το τέλος της 
σεζόν, με τους «πολίτες» να έχουν ένα μι-
κρό αβαντάζ όσο αναφορά το πρόγραμμα 
στις επόμενες 7 αγωνιστικές. 
Το πρόγραμμα της Σίτι είναι βατό καθώς 
έχει να ανατιμετωπίσει ομάδες από το δεύ-

τερο μισό της βαθμολογίας αλλά και κά-
ποιες που θα είναι αδιάφορες βαθμολογικά 
προς το τέλος της σεζόν. 

Τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα για 
την ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ που έχει δύο 
ντέρμπι στο Άνφιλντ απέναντι σε Τότεναμ 
και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ενώ θα βρει και 
αυτή απέναντί της την Γουλβς που θέλει 

βαθμούς για την 6αδα. 
Αναλυτικά το πρόγραμμα των δύο διεκδι-
κητών:  
Μάντσεστερ Σίτι 
(17/4) - Γουλβς (Εκτός) 
(20/4) – Μπράιτον (Εντός) 
(23/4) – Γουότφορντ (Εντός) 
(30/4) – Λιντς (Εκτός) 
(7/5) – Νιούκαστλ (Εντός) 
(15/5) – Γουέστ Χαμ (Εκτός) 
(22/5) – Άστον Βίλα (Εντός) 
 
Λίβερπουλ 
(16/4) Άστον Βίλα (Εκτός) 
(19/4) – Μαν. Γιουνάιτεντ (Εντός) 
(24/4) – Έβερτον (Εντός) 
(30/4) – Νιούκαστλ (Εκτός) 
(7/5) – Τότεναμ (Εντός) 
(15/5) – Σαουθάμπτον (Εκτός) 
(22/5) – Γουλβς (Εντός) 

ΑΓΓΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Μάχη μέχρι τελικής πτώσης!

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

 

Στην κορυφαία πεντάδα 
Ευρωπαίων στην ιστορία 
του NBA ψηφίστηκε 
ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Η Ρεάλ Μαδρίτης βρέθηκε στα πρόθυρα ενός σοκαριστι-
κού αποκλεισμού, όμως ο Ροντρίγκο έστειλε τον προημιτε-
λικό με την Τσέλσι στην παράταση, όπου ο Μπενζεμά ποιος 
άλλος έδωσε το τελειωτικό χτύπημα! Αυτά, μόνο η Ρεάλ Μα-
δρίτης μπορεί να τα κάνει. Οποιαδήποτε άλλη ομάδα, χάνο-
ντας με 3-0 στο γήπεδό της, 15 λεπτά πριν από το τέλος, θα 
κατέρρεε εντελώς. Όχι, όμως, η Βασίλισσα της Ευρώπης με 
13 Champions League, 
Η ομάδα του Κάρλο Αντσελότι έστειλε το ματς στην παρά-

ταση με τον Ροντρίγκο (80’) και, με γκολ του Καρίμ Μπενζεμά 
(ποιού άλλου;) στο έξτρα ημίωρο, έχασε μεν με 3-2 από την 
πολύ καλή και ανώτερη Τσέλσι, αλλά πήρε την πρόκριση 
στα ημιτελικά του Champions League, χάρη στη νίκη της με 
3-1 στο Λονδίνο πριν από έξι ημέρες. Με την εμφάνισή τους 
οι Μπλε στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», απέδειξαν ότι η ει-
κόνα τους στο «Στάμφορντ Μπριτζ» δεν ανταποκρίνονταν 
στην πραγματική τους δυναμική, αυτή των πρωταθλητών 
Ευρώπης της περσινής σεζόν. 
Από την άλλη, η Βιγιαρεάλ ισοφάρισε σε 1-1 την Μπάγερν 

στο 88’ και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Champions League 
για πρώτη φορά στην ιστορία της, αφού στο πρώτο αγώνα 
νίκησε την Μπάγερν με 0-1.

Βιγιαρεάλ στους «4», 
και Ρεάλ Μαδρίτης 
στην παράταση!

Champions 
League

Μεγάλο «παράσημο», ένα ακόμη, για τον Γιάννη Αντετοκούν-
μπο. Ο Έλληνας σούπερ σταρ των Μπακς ψηφίστηκε στην κο-
ρυφαία πεντάδα Ευρωπαίων στην ιστορία του NBA. Μαζί του 
βρίσκονται ο Ντιρκ Νοβίτσκι, ο Πάου Γκασόλ, ο Λούκα Ντόντσιτς 
και ο Τόνι Πάρκερ, ενώ στη δεύτερη πεντάδα επελέγησαν οι 
Ντράζεν Πέτροβιτς, Πέτζα Στογιάκοβιτς, Τόνι Κούκοτς, Νίκολα 
Γιόκιτς και Άρβιντας Σαμπόνις. Η επιλογή έγινε σε ποσοστό 
50% από ένα πάνελ αθλητών και δημοσιογράφων και σε ποσο-
στό 50% από φιλάθλους. 

«Νυν και πρώην Ευρωπαίοι παίκτες έχουν αφήσει το στίγμα 
τους στο ΝΒΑ και το μπάσκετ. Καθώς γιορτάζουμε την 75η επε-
τειακή σεζόν, είμαστε ενθουσιασμένοι για τους 10 καλύτερους 
Ευρωπαίους παίκτες όλων των εποχών, οι οποίοι έχουν εμπνεύ-
σει γενιές και γενιές φιλάθλων σε όλη την ήπειρο και όλο τον 
κόσμο», ανέφερε ο NBA Head of Fan Engagement και Direct-
to-Consumer για την Ευρώπη και την Μέση Ανατολή, Γιώργος 
Αϊβάζογλου.

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι φέρεται να 
ενημέρωσε την Μπάγερν πως δεν 
πρόκειται να παραμείνει στην ομάδα, 
ενώ οργιάζουν οι φήμες πως έχει ήδη 
συμφωνήσει με την Μπαρτσελόνα. 
Έτοιμος για άλλες πολιτείες, μακριά 
από την Μπάγερν, είναι ο Ρόμπερτ Λε-
βαντόφσκι. Όπως αναφέρεται σε ΜΜΕ 
της πατρίδας του, ο Πολωνός φορ ενη-
μέρωσε τον εκτελεστικό διευθυντή της 
ομάδας, Όλιβερ Καν, πως δεν πρόκειται 
να ανανεώσει το συμβόλαιό του και έχει 
αποφασίσει να αποχωρήσει το καλοκαίρι. 
Ο «Λέβα» φέρεται δυσαρεστημένος 
που δεν του έγινε ακόμη πρόταση ανα-

νέωσης στο συμβόλαιό του που λήγει το 
καλοκαίρι του 2023 και αναζητεό την τε-
λευταία πρόκληση στην καριέρα του. 
Αυτή, σύμφωνα με τους Πολωνούς, θα 
είναι πιθανότατα η Μπαρτσελόνα. Ο 
34χρονος επιθετικός φέρεται να έχει έρ-
θει σε κατ' αρχήν συμφωνία με τους Κα-
ταλανούς, που θα του προσφέρουν συμ-
βόλαιο για τρία (ή 2+1) χρόνια. 
Ασφαλώς ο τελευταίος λόγος εξακολου-
θεί να ανήκει στους Βαυαρούς, δεδομέ-
νου ότι ο Λεβαντόφσκι δεσμεύεται μέχρι 
το επόμενο καλοκαίρι και προφανώς η 
Μπάγερν για να τον αφήσει θα αξιώσει 
ένα ευσεβές, ποσό, παρά την ηλικία του. 

Στις οκτώ σεζόν του με την ομάδα του 
Μονάχου ο δεύτερος σε ψήφους για την 
Χρυσή Μπάλα την τελευταία σεζόν έχει 
340 γκολ και 69 ασίστ σε συνολικά 369 
εμφανίσεις.

Ο Λεβαντόφσκι δεν ανανεώνει με την Μπάγερν
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΤΙ ΠΑΕΙ ΟΛΟΤΑΧΩΣ ΓΙΑ ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ
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Boris Johnson fined for  
lockdown birthday bash

Prime Minister Boris 
Johnson apologised but 
defied calls to resign on 

Tuesday after being fined for 
breaking coronavirus lockdown 
rules by attending a gathering 
in his office to celebrate his 
birthday. 

Johnson said people had the 
right to expect better after he, 
his wife, and his finance minister 
Rishi Sunak were fined for 
breaching laws his government 
brought in to curb COVID-19. 

“It didn’t occur to me that, as 
I say, that I was in breach of the 
rules. I now humbly accept that 
I was,” Johnson said.  

“I think the best thing I can do 

now is, having settled the fine, is 
focus on the job and that’s what 
I’m going to do.” 

Police have been investigating 
12 gatherings at Johnson’s 
Downing Street office and the 
Cabinet Office after a damning 
internal inquiry found his staff had 
enjoyed unauthorised alcohol-
fuelled parties.  

Johnson said he had attended 
some of the events, held when 
social mixing was all but banned, 
but he has always denied know-
ingly committing any wrongdoing. 

Tuesday’s fine, one of more than 
50 police said they would issue, 
related to a gathering in the 
Cabinet Room of Downing Street 

to mark his 56th birthday on June 
19, 2020, an event which he said 
lasted no more than 10 minutes. 

“I understand the anger that 
many will feel that I, myself, fell 
short, when it came to observing 
the very rules which the govern-
ment I lead had introduced to 
protect the public,” he said in      
a televised interview from his 
country residence Chequers. 

It is believed to be the first time 
a British leader has been found 
to have broken the law while in 
office. 

Some of the gatherings took 
place when people could not  
attend funerals or say farewell 
to loved ones dying in hospital.  

After the events were first      
reported in late 2021, Johnson 
said there were no parties and 
that all rules were followed. He 
later apologised to parliament 
for attending one event, which 
he said he thought was work-
related. He also apologised to 
Queen Elizabeth for another at 
which staff partied on the eve of 
her husband’s funeral. 

In June 2020, when Johnson’s 
birthday party took place, people 
from different households were 

not allowed to meet indoors and 
were asked to maintain a two-
metre distance from each other. 

Opposition Labour leader Keir 
Starmer said Johnson and Sunak 
had dishonoured the sacrifices 
people had made during the 
pandemic as well as their own 
offices of state. 

“This is the first time in the 
history of our country that a prime 
minister has been found to be in 
breach of the law, and then he 
lied repeatedly to the public about 
it,” Starmer said. “Britain deserves 
better, they have to go.” 

The fines cap a terrible week 
for Sunak. The chancellor was 
already facing serious questions 
about his family’s finances and 
wealth, at a time when large tax 
rises have taken effect, and 
when he has been criticised for 
not doing enough to help Britons 
through the biggest cost-of-living 
squeeze since records began 
in 1956. 

He also faced questions over 
why he only gave up a U.S. 
“green card” – an immigration 
status intended for permanent 
U.S. residents – after he became 
finance minister in 2020.

DIKO announced late 
on Tuesday night that 
talks with AKEL over 

the potential collaboration for 
the 2023 presidential election 
have not had the desired  
result, adding that it will now 
consult with other parties. 

The two parties had been 
discussing whether there was 
enough common ground bet-
ween them, and whether they 
could agree on fielding a com-
mon candidate, but the DIKO 
announcement essentially sig-
nalled the failure to do so. 

The announcement stated 
that it is with regret that talks 
with AKEL had not ended in 
the desired outcome. It added 
that DIKO will consult after 
Easter with other parties and 
independent candidates to 
chart its course forward. 

The party’s secretary general 
Athos Antoniades told Alpha 
on Wednesday that “we will 
investigate the various propo-
sals with the other parties and 
individuals, of whom Mr Chris-
todoulides is clearly one of the 
people with whom we will have 
discussions.” 

Former foreign minister Nikos 
Christodoulides is keeping a low 
profile following his resignation 
after he was accused of running 
a covert presidential campaign. 

Although he has not yet offi-
cially declared his candidacy, 
reports suggest he is currently 
in the process of organising his 
own election team and will be 
making relevant announcements. 

Meanwhile, DISY leader  
Averof Neophytou’s candidacy 
received public endorsement 
by President Nicos Anastasia-
des late last month at a party 
conference. 

“I’ll speak plainly, Mr Christo-
doulides is one of the candi-
dates of whom we’ll analyse, 
we’ll hear his positions, his 
thoughts,” Antoniades said. 

As for Neophytou, Antoniades 
said that nothing can be ruled 
out but that while the DISY 
leader’s platform has been put 
forth, DIKO had no part in this. 

Some pointed out that DIKO 
appears to have taken the       
initiative in announcing what 

has been termed “the divorce” 
with AKEL in favour of issuing 
a joint announcement. 

But AKEL’s parliamentary 
spokesman Giorgos Loucaides 
said “there is no divorce       
because to do that, first you 
have to get married.” 

He added that it was always 
going to be a challenge to turn 
proposals into action, adding 
that the two parties have diffe-
rent priorities. 

But Loucaides was pressed 
as to whether political differen-
ces really were the deciding 
factor – as it was pointed out 
that the positions of both parties 
on almost all the issues are 
already well known. 

“The difficulties were firstly 
and mainly on who the candi-
date would be,” he replied,  but 
added that previous talks had 
indicated that it would be      
possible to settle the issue. 

“Each candidate is politically 
charged… there is a political 
dowry attached, that’s where 
there were difficulties,” Loucai-
des said. 

He declined to answer 
whether AKEL had put forth 
specific candidates, reasoning 
those further details would lead 
the discussion into becoming 
a blame game. 

Loucaides said that he       
remains optimistic as regards 
AKEL’s presidential prospects, 
saying that opinion polls conti-
nue to show the public desiring 
a new start and a distancing 
from the current government’s 
course. 

Notably, he said that AKEL 
is seeking a candidate with 
wider public acceptance – 
beyond party leaderships – 
saying that their priority is a 
candidate with broad trust and 
support from the electorate. 

Antoniades stressed that no 
one was to blame for the failure 
to find a common candidate with 
AKEL, saying that real effort 
went into the honest discussions 
– from both parties. 

He added that AKEL first 
wanted a list of potential candi-
dates to be agreed upon before 
progressing onto analysing the 
key policy issues.

AKEL-DIKO election 
2023 talks fail

Zelensky’s address to Cyprus leaves bitter aftertaste

The Ukrainian president’s 
failure to mention Turkey’s 
invasion of 1974 has cast 

a long shadow over his historic 
address to parliament last Thurs-
day, the bitter taste exacerbated 
by the sense he was reprimand-
ing Nicosia and the fact the live 
connection was lost midway 
through the House president’s 
response. 

Volodymyr Zelensky’s address 
took place on shaky ground as 
main opposition AKEL opted last 
minute not to attend the special 
House session, as what was  
expected to be a moment of soli-
darity appears to have instead 
soured for many on the island. 

Many expressed surprise that 

Zelensky’s address made no ref-
erence to Turkey’s invasion in 1974. 

“I had expected a diplomatic, 
considered reference, because as 
you are aware, our country faced 
the same situation 47 years ago, 
with different actors, and the 
Ukrainian president was addres-
sing a nation from which he is 
seeking support at the EU level,” 
House President Annita Demetriou 
told Alpha on Friday morning. 

President Nicos Anastasiades 
told reporters after the address, 
that: “It bothers us that there was 
no mention [of the Turkish inva-
sion]. The principles of law do not 
distinguish between states.” 

Eyebrows were raised when 
the live feed was interrupted as 

Demetriou responded to Zelensky’s 
address, referring especially to 
the Turkish invasion. The House 
president said that she had con-
tacted the Ukrainian ambassador 
Ruslan Nimchynskyi about this, 
who cited technical issues were 
at fault. 

In the Republic, there is a sense 
of solidarity with the Ukrainian 
people, who they see as victims 
of a fate similar to that of 1974 
– invasion, occupation, and dis-
placement by a bigger power. It 
was in that context that many had 
hoped Zelensky would use his 
platform granted by parliament 
to shine a light on those events, 
particularly as Cyprus has made 
significant sacrifices by signing   
up to the severe sanctions against 
Moscow, with which it had histo-
rically warm ties. 

Russia has since placed Cyprus 
on a list of “unfriendly” countries, 
with many fearing the economic 
repercussions such as the loss 
of Russian companies and no 
tourists from what has become 
a significant market. 

Demetriou told state radio that 
the party leaders had previously 
been contacted over Zelensky’s 
address to parliament where all 
the parties, apart from socialists 

EDEK, agreed – including AKEL. 
On Friday, EDEK emphasised 

that it was the only party to not 
approve the move, as it said that 
Zelensky has failed to condemn 
Turkey’s invasion while instead 
continuously praising Turkish 
President Tayyip Erdogan. 

AKEL pulled out of the session 
last minute, following the appear-
ance of an Azov Battalion “fighter” 
during Zelensky’s address to the 
Greek parliament earlier in the 
day. 

“Today’s development is a pro-
vocation to any democratic per-
son,” the party said at the time. 

Despite its initial reservations 
over Zelensky’s address, AKEL 
had eventually decided to attend 
“as a show of solidarity to the 
people of Ukraine suffering the 
consequences of the Russian       
invasion and the geopolitical      
tug-of-war between the West 
and Russia. 

“But today’s development, 
with the decision to display neo-
fascists in Zelensky’s address, 
prevents us from attending. We 
wholly support the Ukrainian 
people, but not the neo-fascist 
groups who hold a large share 
of the responsibility for Ukraine’s 
tragedy.” 



Just in time for the start       
of the summer season,  
Cyprus is getting a new  

flying ambassador, a plane that 
was christened ‘Larnaca’ at a 
special ceremony on Sunday. 

Larnaca, the most important 
region of Cyprus for TUI holiday-
makers from all over the world, 
is the namesake for TUI fly’s new 
Boeing 737-8, an announcement 
from Hermes Airports said. 

The aircraft with the number 
X3 4564 was greeted with water 
fountains by the airport fire       
department on Sunday and then 
received its name from the Presi-
dent of the House of Represen-
tatives, Annita Demetriou, who 

christened it. 
Around 50 guests, including 

the transport minister, Yiannis 
Karousos, and the deputy mayor 
of the city of Larnaca, Iasonas 
Iasonides, attended the naming 
ceremony. 

“The Boeing 737-8 Larnaca is 
an ambassador for Cyprus and 
TUI throughout Europe. People 
want to travel after two years of 
the pandemic, they are sitting 
on packed suitcases for Spring 
and Summer. Tourism will have 
a very good holiday summer in 
2022. The countries of Southern 
Europe, which were hit particu-
larly hard by travel restrictions 
during the pandemic, will benefit 

from this,” said Fritz Joussen, 
CEO of TUI Group. 

“Things are looking up for      
hotels, for family businesses and 
for the many local partners who 
work with us to make guests’ 
holidays successful,” he added. 

Cyprus tourism was hit hard 
during the Covid-19 Pandemic 
and experts were quick to ring 
warning bells in light of develop-
ments in Ukraine and Russia. 
The start of TUI’s Cyprus summer 
campaign can only come as a 
sigh of relief for local tourism 
providers and hoteliers. 

According to Joussen, TUI 
aims to bring more guests to the 
island in 2022, especially from 
the UK and Germany, in an effort 
to make a visible contribution to 
the success of tourism in Cyprus. 

Meanwhile, House President 
Anita Demetriou was present     
to do the honours during the 
plane’s blessing ceremony. 

“It is a great pleasure for me to 
be the godmother as well as the 
person chosen to provide the 
good luck blessing to the TUI 
Boeing 737-8 named after our city, 
Larnaca. TUI has been present 
in Cyprus for several years and 
the company’s long-standing  

relations with our country are not 
only vital for the tourism sector 
but also help in maintaining the 
island’s competitiveness in inter-
national markets. Ι would like to 
congratulate, and thank TUI for 
their operations and work carried 
out in Cyprus and once again 
thank them for nominating me to 
host the present naming cere-
mony,” Demetriou said. 

Cyprus and TUI have been 
linked by a long partnership span-
ning five decades. With around 
500,000 guests annually, TUI is 
the market leader in Cyprus and 
offers tours to the island from 
eleven European markets. The 
group operates 19 own-brand 
hotels, including 14 in Larnaca 
and five in Paphos. In total, TUI 
offers more than 330 hotels in 
Cyprus and has close partner-
ships with local hoteliers. 

“It is clearly an honour that       
a long-standing partner such     
as TUI has chosen to name one   
of its aircraft after the city of  
Larnaca, but more importantly 
this marks the strong relations 
between TUI and Cyprus and 
the confidence put on the desti-
nation”, said Eleni Kaloyirou, 
CEO of Hermes Airports.
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TUI kicks off Cyprus summer 2022 
with new flying ambassador

Cyprus relaxes strict 
Covid measures

Easing of coronavirus res-
trictions in Cyprus came 
into effect on Monday,  

including abolition of the man-
datory requirement for outdoor 
face mask use, while SafePasses 
are no longer needed for the 
workplace, with the exception of 
nursing homes, closed struc-
tures, hospitals, medical centres 
and other health professionals. 

Likewise, no SafePass is       
required to enter businesses 
that serve the public, as well as 
government and public sector 
service offices, archaeological 
sites, museums, historical sites, 
visual arts sites and galleries, 
construction sites, farmers’ 
markets, bazaars and fairs. 

Beginning April 18, the aboli-
tion of the Safe Pass will be     
extended to retail and shopping 
centres (excluding food outlets 
within shopping centres). 

Occupancy rates in theatres, 
cinemas and auditoriums are 
increased to 100 per cent capa-
city, while teleworking is recom-
mended at a rate of 25 per cent 
in private and public sector      
enterprises and organisations. 

Automatic release on day 7  
of individuals who tested posi-
tive is now in place, without the 
need for a rapid test, provided 
they are not actively symptom-
atic. Discharge earlier than day 
7 can be done by PCR test with 
negative result on day 5. Special 
arrangements apply to closed 
structures and nursing homes. 

In addition, persons desig- 
nated as close contacts are        
required to self-isolate for a 
period of five days down from 

seven, assuming they are not 
actively symptomatic. Close 
contacts are obligated to under-
go rapid testing on the 3rd and 
5th day after contact. 

The ‘test to stay’ measure 
(where applicable) is similarly 
reduced from seven to five days. 
Pupils who are contacts of a 
within-positive case are excluded 
from use of the ‘test to stay’ mea-
sure. The ‘test to stay’ measure 
(where applicable) is now valid 
for covering pupils’ after-school 
activities. 

Patient visitation at public and 
private hospitals, (one person per 
visit), is now permissible, with 
presentation of a 24-hour rapid 
test. 

Upon return to school after 
Easter break, on May 2, students 
will be required to present a     
48-hour rapid test and this will     
be followed by once-weekly, 
down from twice-weekly testing. 

Beginning April 15, govern-
ment announcement of positive 
diagnoses, deaths and hospita-
lisations shall be made on a 
weekly basis. 

The popular tourist spot will 
also make it easier for unvacci-
nated Britons to visit. 

Currently, unjabbed Britons 
are required to take a PCR test 
within 72 hours before travelling 
or a rapid lateral flow 24 hours 
before as well as a PCR test 
upon arrival in Cyprus. They must 
isolate until they get the results. 
However, from April 18, the rules 
will change to allow unvacci-
nated tourists to enter with just 
a negative test.

Larnaca marina project a 
‘historical milestone’
The Larnaca marina and 

port project, which was 
inaugurated on Friday, 

represents an historic milestone, 
which would greatly contribute 
to the development of the city and 
the entire country in the coming 
years, President Nicos Anasta-
siades said. 

With a budget of €1.2 billion, 
the Larnaca marina and port rep-
resents the largest infrastructure 
investment ever on the island. 
Works on the site began last week. 

Along with Anastasiades, 
Transport Ministry Yiannis Karou-
sos was among those present 
at the inauguration. 

“I want to express mine and 

the government’s satisfaction for 
yet another successful project 
that is now underway in our coun-
try, one that was on the cards for 
decades,” Anastasiades said. 

Plans for expanding and        
privatising the Larnaca marina 
have been plagued by years of 
delays and failure to find inves-
tors. 

Kition Ocean Holdings Ltd, 
the Israeli-Cypriot consortium 
awarded the tender in 2020, aims 
to make space for 600 berths 
for yachts of up to 115 metres at 
the port. 

In addition to the marina        
upgrade, the project enhances 
the road network and creates 

infrastructure for residential, com-
mercial, social and cultural use. 

Anastasiades added that the 
entire project will create from 
3,000 to 4,000 jobs and will       
attract huge interest from foreign 
companies. 

“Moreover, it will greatly     
benefit our tourism industry and 
our economy, as we estimate it 

will generate a revenue of over 
€120 million per year. 

“The port and marina project 
is only the latest project that has 
revitalised the city of Larnaca in 
the past few years, which have all 
contributed to its transformation 
into a modern European city, one 
where it is great to live and to 
do business.”
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Keir Starmer and Sadiq Khan launch 
Labour’s election campaign in Barnet
Labour party leader, Keir 

Starmer, Mayor of London, 
Sadiq Khan and Camden 

borough council leader Georgia 
Gould jointly called on voters 
across the capital to use their 
voice at the local elections on   
5 May. 

Speaking at Labour’s local 
election campaign launch in      
High Barnet on Friday (April 8), 
the Labour politicians rallied 
Londoners to send a message 
to the Tory government about 
the devastating impact of cuts to 
funding for local councils. They 
also  encouraged voters to relay 
their anger at the contempt with 
which they’ve been treated by 
Boris Johnson over the growing 
cost of living crisis and the       
‘partygate’ scandal. 

Mr Starmer blamed a ‘detached’ 
ministerial team which had ‘run 
out of ideas’ laying the ground-
work for a spiralling cost of living 
crisis, while the Mayor blasted the 
most ‘anti-London government 
in history’ for ‘abandoning’ the 
capital just when Londoners need 
more support.  

For years, Labour councils 
across the city have worked 
closely with the Mayor to ensure 

that the capital is as affordable 
as possible for Londoners. In part-
nership, they have championed 
the expansion of the London 
Living Wage, backed calls for a 
sustainable funding deal for TfL 
and prioritised the building of 
record numbers of genuinely      
affordable homes. 

Labour in London has presided 
over a resurgence in council house 
building, numbers not seen since 
the 1970s. In March 2022, London 
reached the target of starting 
more than 10,000 council homes, 
delivering a key Mayoral mani-
festo pledge. 

In stark contrast, the Tories have 
prioritised the building of luxury 
flats and presided over the sharp-
est drop in living standards since 
records began. 

Despite the Conservatives re-
peatedly asserting that London’s 
streets are paved with gold,      
Labour analysis has revealed that 
more than 15 per cent of house-
holds are already in fuel poverty 
(using the Low Income Low      
Energy Efficiency definition). This 
figure jumps to more than 20 per 
cent in boroughs like Barking 
and Dagenham, Newham and 
Waltham Forest. 

In response, the Tories have 
repeatedly voted against Labour’s 
fair and funded plan for a one-
off windfall tax on the booming 
profits of oil and gas producers 
– which would cut up to £600 from 
household bills. In contrast, the 
Government has offered house-
holds a paltry £200 loan to offset 
costs which will ultimately be  
repayable over the course of 
five years. 

The Tory government, in its 
ideological commitment to     
levelling down London, has no 
response to the housing or energy 
crises and has repeatedly refused 
to make good on the Mayor’s 
electoral mandate to introduce 
rent controls in the capital.  

The Conservatives have also 
declined the Mayor’s challenge 
to accelerate the path to net zero 
through investment in renewable 
energy and green jobs and in-
frastructure, leaving the nation’s 
energy security at the mercy of 
dubious oil-rich regimes around 
the world. 

The Leader of the Labour party, 
Keir Starmer said: “Boris Johnson 
and his government are hope-
lessly detached from the concerns 
of ordinary Londoners. 

“Whether it is their arrogance 
over the parties in Downing Street, 
their meagre response to a rising 
energy crisis or their indifference 
to the spiralling cost of living, the 
Conservatives have run out of 
ideas. 

“The elections on 5 May are a 
chance to put Labour councillors 
who are on your side in power and 
send a message to the Tories 
about the lack of respect they’ve 
shown the public.”  

Mayor of London, Sadiq Khan 
said: “When London succeeds, 
the whole country succeeds – yet 
this Tory government, the most 
anti-London government in recent 
history – is levelling down our city 
and abandoning Londoners just 
when they need more support.   

“Against the backdrop of more 
than a decade of cuts to local 
services, Londoners are facing 
a triple whammy of energy price 
hikes, tax increases and rising 
inflation. 

“This simply can’t go on. On 
5 May, Londoners must show up 
in force to send a message to the 
Government and to vote Labour 
so that we can deliver the fairer, 
greener, more equal city we all 
want to see.” 

Also present at the launch 
were UK Cypriot candidates 
Tony Vourou for Barnet Bruns-
wick Park and Panny Antoniou 

for Camden Highgate, as well as 
Bambos Charalambous MP and 
Peray Ahmet, leader of Haringey 
council.
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UK Cypriot becomes first professional 
discipline barrister to be appointed QC

The son of immigrant parents has         
become the first barrister who spe-
cialises completely in professional 

discipline to be appointed Queen’s Counsel 
in England & Wales.  

Marios Lambis, of 2 Hare Court Chambers 
in London, received the silk status at the 
Palace of Westminster. It is said to ‘break 
the glass ceiling’ for other barristers practi-
sing in the professional discipline specialism 
– an area of the legal sector which Marios 
believes was not ‘taken as seriously as it 
should’ by the profession for many years.  

Today, he is considered the ‘go-to’ barrister 
for professionals who face disciplinary       
proceedings. 

Originally from a criminal practice back-
ground, where he worked on major fraud 
and terrorist cases – including the first Iraqi 
Hijacking trial and cases involving funding 
Al-Qaeda - Marios also advised and repre-
sented the Home Office, multinational enter-
prises and other organisations. However, 
he always had an interest in representing 
individuals whose professional standing, 
competence, integrity or health was called 
into question. Marios moved exclusively into 
professional discipline law approximately 
20 years ago, which at the time, was a niche 
of the legal sector. Despite having been    
advised by senior legal and judicial colleagues 
at the time that this was not a viable career 
path on its own - but rather as an add-on to 
another form of practice – Marios has gone 
to create a new professional pathway for 
future practitioners. 

One of his most high-profile cases was 
the tragic killing of Baby P in 2010, where 
he presented the case against the Team 
Leader and Social Worker who failed to 
keep Baby P safe. 

Lambis, who is of Greek Cypriot heritage, 
was the first person in his family to go to 
university. His parents left Cyprus just after 
the war, who he believes are much to thank 
for his successful career – and for teaching 
him to stand up to those who put barriers in 
his way. 

“My parents left their little island in the 
Mediterranean and came to the UK just 
after the war,” Marios said.  

“They arrived in London, and built a happy 
life for themselves, running successful      
restaurants and building a property empire. 
But with my father it could be feast or famine. 
One week we could feel wealthy and the 

next concerned about bailiffs! My father had 
lost his mother when he was just 9-years-
old and had to learn to survive quickly. He 
not only did survive, but flourished and never 
forgot who he was. For example, when in 
he was in the East End of London in 1950s, 
he was approached for protection money by 
the Kray twins.” 

“A proud 6ft 3 Cypriot man, he refused. He 
didn’t want to be embarrassed in front of his 
family or shame his name. A few days later, 
men with knuckle dusters and bats entered 
his restaurant and attacked him and the 
shop. He fought back, as did my mother who 
despite being pregnant, hit them with her 
stiletto heels. A couple of weeks later, my 
father helped an old woman in the street 
who’d been taunted by some young men. It 
turned out, by pure coincidence, she was a 
relative of the Krays, and the order went out 
that he was protected, whether he liked it 
or not. 

“There are so many stories such as this 
one, but this epitomised my parents. They 
were honourable and decent but fought like 
warriors if they had to. It fills me with such 
pride to be a London born Cypriot, and con-
currently to be apparently the first profes-
sional discipline ‘silk’. My parents, who had 
everything stacked against them, broke their 
glass ceiling, and I believe my appointment 
paves the way for other barristers following 
my path, to also achieve QC status. People 
told me it couldn’t be done, but, together with 
many other incredible professionals, we’ve 
built this area of law into what it is today.”  

Marios is also Recorder of the Crown Court 
with a licence to try Serious Sexual Offences. 
He is the 23rd barrister at 2 Hare Court to 
achieve silk status.

Cypriot dancer Despina 
Violari is leading lady in 
Strictly stars’ new show

The Ballroom Boys double 
act Ian Waite and Vincent 
Simone are returning with 

their brand new show - Ian Waite 
and Vincent Simone....ACT TWO, 
after the roaring success of their 
5 star rated 2019 tour!  

The fabulous former Strictly 
Come Dancing stars promise 
another wonderful evening of 
old-fashioned variety - dance, 
comedy and song! With beauti-
ful costumes, gorgeous lighting 
and world class routines, inclu-
ding the Viennese Waltz, the 
Foxtrot, the Rhumba, and of 
course the Argentine Tango!   

The boys will be joined by their 
stunning dance partners and a 
world class singer. One of the 
leading ladies is Cyprus-born 
Despina Violari. 

Despina had been accumulating 
admirers on the Salsa scene for 
several years before getting to 
show off her grace and talent on 
the West End stage as part of the 
dance ensemble of On Your Feet. 

She attended Studio La Point 
College in Leeds where she 
studied for a Musical Theatre 
degree, as well as Open Univer-
sity of Cyprus, receiving an MA 
in Theatre Studies. 

Despina appeared in the  
Bollywood feature film Housefull 
3 as a Dancer (2015), and Murder 
On The Orient Express (2017).  

Other onscreen dance credits 
include Mi Cubita Bella (2016), 
Lee Cooper TV commercial 
(2016), C. Ioannides/Love Don’t 
Cry music video (2016) and 
Lifetime Learning (2016). 

She has won many competi-
tions including the UK Tango 
Championship (1st place) and 
in 2019 was voted LUKAS Out-
standing Female Soloist of the 
year. She also took part in the 
Bachata World Championship 
in Amsterdam, where she won 
3rd place. 

Despina organised salsa 
workshops in London and 
Brighton partnering with Yonly 
Leyva Desdunes. She now holds 
these workshops in Cyprus where 
she has been based since the 
start of the pandemic.  

Ian Waite and Vincent     
Simone....ACT TWO kicks off 
today in Worcester and travels 
around the country, closing on 
25th June in Eastbourne. For 
further information and to book 
tickets, visit www.theballroom-
boys.com

There are many reasons 
the Tories will never win in 
Enfield ever again. That is 

a good thing for all its residents.  
When Labour wanted to      

push for more houses at Meridian 
Water, who do you think stood  in 
our way? The Tories tried to delay 
the process by “calling in” the 
decision, a term used by the  
local authorities if the opposition       
decides to waste tax payers money 
in an attempt to win some votes; 
if anyone wanted more information, 
they could have easily asked the 
officers and they would have 
gladly given it to them. 

They have unnecessary “called 
in” other decisions taken by the 
Labour administration such as the 
Private Landlords Licence scheme 
where even their own Govern-
ment praised the work by Enfield 
Council and approved the 
scheme wholeheartedly. But no, 
the local Tories tried to be clever 
but ended up in a bigger hole than 
they were before.   

The stories around misjudge-
ments by the Tories are endless, 
but unfortunately they have never 

learned or listened, or even tried 
to use common sense. At the full 
council meeting we raised the 
Boris Johnson scandals, but none 
of the Tories stood up to condemn 
partygate. In fact, they tried      
unashamedly to defend the very 
scandals within the Tory party. 

Another reason why the Tories 
will not win Enfield Council is 
because of the type of party it     
is and the politics it stands for. 
Last week, all candidates were 
announced on the Council web-
site; the Tories are now attempt-
ing to bring back a disgraceful 
Michael Lavender who served as 
Deputy Council Leader in 2002 
to 2010. In 2007, during a Council 
meeting, this individual referred 
to Edmonton as a "United Nations 
feeding station." He was swiftly 
condemned by the Labour Party 
and by the general public.  

This individual engineered the 
closure of Weir Hall Library which 
was much loved and popular in 
Haselbury Ward, and he closed 
Carterhatch recycling plant. In 
2010, he attempted to close down 
Palmers Green Library. To add 
insult to injury, in 2016 he was 
caught playing computer games 
at a Council  budget meeting. 

The Enfield Tories must be 
desperate to bring him back to 
political life. He stood against me 
in 2018 in Haselbury Ward and 

was defeated, and he will be  
defeated again in Brimsdown. 

Are the Tories really despera-
tely short of people to field     
candidates, or are they bringing 
back candidates associated with 
closures and cut backs just to 
mastermind more closures and 
cut backs. They will not win of 
course, but this is the Tories for 
you.   

The choice rests with each 
and every voter. 

You have been served a 
number of fake news by the 
Tories either on your doorstep 
or via their leaflets, but now it’s 
time for the truth.  

At a time when the cost of living 
is rising, Tories have increased 
the taxes; We in Enfield froze the 
Council Tax to help residents. 

Under the Leadership of Nesil 
Caliskan, teams were set up to 
provide help during the pandemic 
to thousands of families, by deli-
vering food parcels once a week 
and collecting and delivering 
medicines to the vulnerable. 

Under Labour, Enfield resi-
dents can request a free bulky 
waste collection, we planted an 
additional 100,000 trees, Enfield 
Council pays for extra police     
officers, and we are investing  
£1 million a year on CCTV to 
catch fly-tippers. 

At a time when the Tories may 

consider closing public services, 
we on the contrary are investing 
and improving these services.  

Our housing department in 
Enfield will deliver 3,500 afford-
able homes as the Labour admin-
istration is investing £1 billion.  

For the young people, Enfield 
will set up Special Educational 
Needs and build a new SEN. 

We also have the new film 
studios Tambadour in our          
borough, as well as Netflix where 
many young people and others 
are employed or trained. 

Enfield deserves growth and 
not the likes of Boris and his Tory 
cronies. You have a choice on 
May 5th  - either Tory cutbacks 
and closures, or growth and 
prosperity under Labour.  

Think of the crisis in the NHS 
brought on by the Tories, consi-
der how many deaths occurred 
during the pandemic due to Tory 
mismanagement of the situation. 
Tories partied while families 
mourned the death of their loved 
ones. The Prime Minister lied to 
the Queen and misled parliament. 

The UK is facing the worst 
cost of living crisis under Boris 
Johnson. Rishi Sunak is clinging 
onto his job after it was revealed 
his wife Akshata Murthy enjoyed 
non-dom tax status. Just remem-
ber these scandals when placing 
your vote on 5th May. 

Why the Tories will not win in Enfield

by  
 
George A. 
Savva

Rejoice for the gift of each new day,  
The warm sun's rays on your window pane, 

For what you see when you first awake, 
And for every breath, for every step you nonchalantly take. 

Oh, what joy for the Autumn's first drops of rain, 
The Winter's silently falling snow, 

The Spring's bursting blooms, spectacular rainbow show, 
And the glorious Summer's invigorating, celestial golden glow! 
Indulge all your senses and revel in nature's beauty all around you, 

With its magnificent diversity, with all its generous bounty, 
That sustains and inspires you. 

Repose under softly swaying forest trees, 
And be transported to an Elysian honeyed sleep, 

Below the sheltered canopy of pine scented leaves. 
Oh, for that perfumed breeze of an enchanting night, 

 And for the scent of jasmine, lemon blossom, 
Honey suckle - vine and humble eglantine. 

Rejoice mortal child, exult in nature's divine light 
Sing loudly, embrace what feels right, 

Be grateful for this joyous gift, your wonderful, blessed life, 
No tears here, no melancholy grief, 

Your misty dream upon this earth is brief, 
 For time is unravelling fast, alas, for nothing is forever, 

Or will for ever, ever last! 
February, 2022

Rejoice... 
Poetry by Andreas N. Demetriou 
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Year 6 children at Grafton 
Primary School in Hollo-
way, north London, last 

week helped fill two barrels of 
food, medicine, books, nappies, 
toothpaste, toothbrushes and 
women’s sanitary products, to be 
sent to The Orthodox Christian 
Mission of Sierra Leone, run by 
Bishop Themistocles Adamo-
poulos and Deaconess Mary 
Adams. 

They also included letters, 
written for the children at the 
schools the Mission operates in 
Freetown. 

The school also donated £200 
towards the cost of buying and 
sending the barrels. 

Alexios Gennaris, pictured 
with Grafton Primary School 
Headteacher Nitsa Sergides 
OBE, collected the barrels and 
will arrange their transportation 
to Sierra Leone. 

A big thank you to GLH cars 
for providing the delivery van 
for free.

Grafton Primary School 
donates essential products 
for children of Freetown

Brain chips: Clinical trials in humans

“Έγειρε, άρον τον κράβαττόν 
σου και περιπάτει.” 

“Rise, take up thy bed,  
and walk.”  

– John 5:8 
 
The billionaire entrepreneur 

Elon Musk’s brain chip start-up is 
preparing to launch clinical trials 
in humans. Musk, who co-founded 
Neuralink in 2016, has promised 
that the technology “will enable 
someone with paralysis to use a 
smartphone with their mind faster 
than someone using thumbs.” 
The company, which has already 
successfully implanted artificial 
intelligence microchips in the 
brains of a monkey named Pager, 
and a pig named Gertrude, is now 
recruiting a “clinical trial director” 
to run tests of the technology in 
humans. 

They are cautiously optimistic 
that the implants could allow  
tetraplegic people to walk.  

“We hope to have this in our 
first humans, which will be people 
that have severe spinal cord      
injuries like tetraplegics, quadri-
plegics, pending Food and Drug 
Administration approval,” Musk 
told the Wall Street Journal. 

“I think we have a chance with 
Neuralink to restore full-body 
functionality to someone who has 
a spinal cord injury. It’s working 
well in monkeys, and we’re doing 
lots of testing to confirm it’s safe 
and reliable, and the device can 
be removed safely. The device 
can be implanted flush with skull 
and charges wirelessly, so you 
look and feel totally normal.” 

Neuralink has previously        
released a video of a monkey 
that had been implanted with 
the chip playing the video game 
Pong using only its mind. 

A medical group that opposes 
medical testing on animals plans 

to take legal action against Neura-
link, alleging that they mistreated 
monkeys in medical experiments.  

Animal research is strictly   
regulated, and the company’s 
labs state that they follow all  
applicable laws and regulations. 
Multiple brain-computing experts 
have confirmed that the animals 
involved were healthy, vigorous 
and coherent.  

 
Keeping up with A.I. 

The company said its first  
product, known as the N1 Link, 
will be “completely invisible” once 
implanted and transmit data via 
a wireless connection. It has been 
described as a Fitbit in your skull 
with tiny wires that go into your 
brain. 

Neuralink’s mission is to “deve-
lop brain-machine interfaces that 
treat various brain related ailments, 
with the goal of creating a whole 
brain interface capable of more 
closely connecting biological and 
artificial intelligence.” 

A.I. is getting smarter and Neu-
ralink’s technology could allow 
humans to “go along for the ride.” 

People are in effect already 
“cyborgs” because they have 
tertiary “digital layers” thanks to 
phones, computers and applica-
tions, with which they are already 
continuously interacting each day. 

“With a direct neural interface, 
we can improve the bandwidth 

between your cortex and your 
digital tertiary layer by many     
orders of magnitude,” said Musk. 
“I’d say probably at least 1,000, 
or maybe 10,000, or more.” 

The cortex is a part of the brain 
that plays a key role in memory, 
attention, perceptual awareness, 
thought, language, and conscious-
ness. A “digital layer” could be 
anything from an iPhone to a 
Twitter account. 

Neuralink could allow humans 
to send ideas to one another 
using ‘telepathy’, and exist in a 
“saved state” after they die that 
could then be put into a robot or 
another human.  

Elsewhere, scientists at the 
University of Melbourne have 
already had some success with 
brain-computer interfaces. A 
study in October showed two 
humans controlling a computer 
through thought using a stentrode 
(a small stent-mounted electrode 
array) developed by Australian 
biotech firm Synchron without 
having to shave the skull and drill 
through it. 

The stentrode brain-computer 
interface allowed two people with 
amyotrophic lateral sclerosis — 
a rare neurological disease — 
to type, text, email, do online 
banking and shop online, purely 
by using their thoughts.  

 
James Neophytou
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

The Lost City 
 
This is a big break for Brothers 

Nee - Adam and Adam share 
the writing credit with Oren Uziel 
and Dana Fox for this enjoyable 
update of such adventure films 
from the eighties like ROMAN-
CING THE STONE and THE 
JEWEL OF THE NILE.  

Those films worked tremen-
dously thanks to the winning 
chemistry between Kathleen 
Turner and Michael Douglas. 
Here Sandra Bullock, like Turner, 
plays a popular but reclusive 
romantic novelist. She ends up 
on an exotic destination after 
she gets kidnapped by eccentric 
billionaire Abigail Fairfax (Daniel 
Radcliffe), while touring her latest 
book. He hopes Loretta Sage will 
lead him to an ancient city’s lost 
treasure in similar fashion to her 
latest story. Meanwhile, the hand-
some but not that heroic cover 
model of her books Alan (Chan-
ning Tatum) is determined to 
find her and rescue her… 

There are wonderful set pieces 
and clever production designs 
especially during the first half - 
Bullock and Tatum share genuine 
chemistry where sparks begin 
to fly in the most unexpected 
circumstances. The second half 
is more predictable especially in 
the scenes where the inevitable 
volcano on this remote Atlantic 
island is threatening to erupt. But 
thankfully this comedy adven-
ture never outstays its welcome 
- see it and make sure you stay 
until the end of the credits for a 
couple of extra surprises! 

 

Operation 
Mincemeat 
 

Ronald Neame’s THE MAN 
WHO NEVER WAS, made in 
1956, is still one of the most 

popular war films ever made. It is 
based on true events about a top 
secret British Intelligence opera-
tion during World War II trying to 
fool the Germans that Britain is 
in fact planning to invade Greece 
rather than Italy. Even though 
 this new film directed by John 
Madden tells exactly the same 
story, the makers fail to credit the 
classic war film and claim that 
their project is based entirely on 
Ben Macintyre’s book.  

A top British cast including 
Colin Firth and Matthew Macfa-
dyen play two of the intelligence 
officers who come up with the 
ingenious plan to use a corpse 
and false papers in order to   
outsmart the Nazis.  

It is still a thrilling story but 
Madden’s routine direction lacks 
the nail-biting suspense of the 
original. 

 

Deep Water 

The novels of the great 
American writer Patricia High-
smith transfer beautifully to the 
big screen - most famously 
STRANGERS ON THE TRAIN 
and THE TALENTED MR RIP-
LEY. Curiously, DEEP WATER 
was only turned into a French 
movie and a German television 
series and not by Hollywood until 

now.  
The FATAL ATTRACTION       

director Adrian Lynne is at the 
helm of this erotic thriller which 
tells the story of Vic and Melinda 
Van Allen (Ben Affleck & Ana de 
Armas), a New Orleans couple, 
whose marriage is falling apart 
thanks to Melinda’s numerous 
affairs. And things get even 
worse when one of her lovers 
goes missing… 

It is a provocative story which 
works thanks to the winning 
chemistry between the two   
protagonists - who were a cou-
ple in real life at the time. It is 
atmospheric and sexy and 
keeps you guessing till the end! 
(Prime Video) 

 

Turning Red 

This adorable Pixar computer 
animated feature is set in Toronto, 
Ontario and follows the story       
of Meilin, a 13-year-old Chinese-
Canadian student whose life turns 
inside out when she transforms 
into a giant red panda thanks to 
a family tradition or curse if you 
like. In similar fashion to THE 
INCREDIBLE HULK - when she 
expresses deep emotions and 
anger she immediately turns 
into this cute hairy panda… 

It is a fun premise and even 
though it may not be as memo-
rable as such Pixar classics as 
TOY STORY and MONSTERS 
INC it provides solid family      
entertainment. 

 

The Starling 
 
Melissa McCarthy is reunited 

with one of her BRIDESMAIDS 

actors Chris O’Dowd for this bitter 
sweet drama. They play Lilly and 
Jack, a grieving couple following 
the devastating death of their 
baby daughter. Their relationship 
is shattered – Jack is much more 
fragile and needs continuous 
therapy to cope whereas Lilly 
finds solace in re-building their 
neglected garden until a starling 
attacks her… 

It is a touching film with strong 
metaphors about building nests. 
The ST VINCENT director Theo-
dore Melfi elicits performances 
from both protagonists and keeps 
a fine balance between the tears 
and laughter. Thankfully his 
highly watchable film never sinks 
into sentimentality. (Netflix)  

 

Smyrni Mou 
Agapimeni 

Mimi Denissi adapts her 
stage play for the cinema with a 
little help from BENT playwright 
Martin Sherman. It is an epic 
reconstruction of the events that 
led to the catastrophe of Smyrna 
in 1922 with superb production 
values.  

Denissi begins the action a few 
years earlier and narrates the 
story in the form of a diary which 
survives through generations. 
She eloquently establishes her 
long list of characters long before 
the 1922 massacre by the Turkish 
army.  

At the centre of the story is 
the Baltatzis family, a wealthy 
dynasty working with the local 
community that includes not 
only Greeks and Turks but also 
Armenians. The Baltatzis are 
also busy socialising with the 
international community inclu-
ding the British and the Ameri-
cans which highlights the fact 
that these foreign communities 
remained totally apathetic to-
wards the slaughter of their so 
called friends.  

A powerful historical document 
worth witnessing! (Screening at 
Cineplex cinemas in Cyprus)  

Any feedback is welcome: 
georgesavvides@hotmail.co.uk

George Savvides 

The publicity poster for The 
Homecoming (Theatre 
Royal Bath) depicts an 

outlined female figure sat com-
fortably in an armchair. Under-
neath are the silhouettes of 
four male characters holding 
the armchair aloft. Harold Pinter 
wrote the play in 1964 since 
which time it has been discus-
sed and argued about for dec-
ades finding meaning, or not, in 
this darkly disturbing comedy. 
Its deliberate ambiguity means 
that any meaning you come up 
has meaning for you but may be 
in complete contrast with others. 
Thankfully Pinter gave us an 
escape clause when he wrote to 
one director taking on the play: 
“Meaning which is resolved, par-
celled, labelled and ready for ex-
port is dead…and meaningless.”  

Jamie Glover’s sharply nu-
anced production plays deli-
ciously deranged mind games 
with scenes which suddenly 
switch from a menacing psy-
chotic family exchange into a 
bromance between father Max 
(Keith Allen), his three sons 
Lenny (Mathew Horne), Joey 
(Geoffrey Lumb), Teddy (Sam 
Alexander) and Max’s brother 
Sam (Ian Bartholomew). The 
opening few minutes are classic 
Pinter as garrulous Max talks 
incessantly at Lenny while he 
sits reading a newspaper. The 
responses are minimal until 
Lenny decides to turn the tables 
on the old man and confront him 
with a mirror on his madness. 
One by one we are introduced 
to the rest of the family, each one 
quirky in their own way, until  
finally Teddy, a professor of 
philosophy, arrives back home 
from the USA with wife Ruth 
(Shanaya Rafaat). Nobody knew 
he was married. This joker in the 
pack provokes the patriarch into 
a torrent of abuse. He accuses her 
of being a “slag…slut…whore”, 
normal stuff for the old boy.  

The play ends shortly after 
Teddy leaves for America with-
out Ruth. Except for Sam, all of 
the others including Teddy him-
self encourage Ruth to remain 
with the family in England and 
earn her keep, they propose, as 
a prostitute. The final pose of 
Joey resting on her lap, previous 
to which both Max and Sam 

have collapsed on the floor with 
Lenny looking on unperturbed, 
is a total tease and left open to all 
sorts of interpretations. The cast 
deliver the goods in abundance 
led by Allen’s vicious Max whose 
schizophrenic behaviour is matched 
by his equally unhinged offspring. 
Horne cuts a dapper figure as 
streetwise Lenny revealing an 
underlying intelligence that puts 
academic Teddy on the back foot. 
Yet it is the performance by Rafaat, 
poised and resilient despite the 
gruff machismo surrounding her, 
that hits all the right notes. That 
armchair, which she appropriates 
from the mad dad, is her spoil of 
this maniacal turf war; apparently 
she is now in control of the      
situation. The meaning however 
remains in the brain of the now 
deceased writer. This production 
is top notch. Go, see and debate 
ad infinitum for that’s what Pinter 
would want, especially as any 
conclusions drawn will be 
“meaningless”. 

And Gracia Erinoglu is      
enthralled by passion and 
spectacle… 

Verdi’s La Traviata (Royal 
Opera House) is a tear jerker 
full of love, pain, heartache and 
of course wonderful music. This 
Richard Eyre production, which 
premiered in 1994, is a real spec-
tacle on Bob Crowley’s opulent 
set which is seen at its best 
during the party scene in act two 
when it is populated by flambo-
yant gypsies and matadors. The 
central storyline featuring love-
struck Violetta (Pretty Yende) who 
is struggling with tuberculosis 
and then falls for Alfredo (Stephen 
Costello) requires both excellent 
singing and acting. These two 
have an amazing chemistry. The 
vocal and physical passion is pal-
pable with both having fantastic 
stage presence. Costello has a 
mellifluous tone to his singing 
that reverberates around the 
superb auditorium while Yende 
produces a majestic sound  with 
sublime technique and phrasing 
that takes your breath away.  

The story gathers pace deve-
lops into quite an emotional 
rollercoaster that had me a little 
befuddled. Especially when at one 
point Violetta appears to have 
long Covid and is throwing a 
party closely followed by her sell-
ing all of her chattels for Alfredo. 
Quite a ride matched by conduc-
tor Giacomo Sagripanti who gets 
the orchestra to produce a mes-
merising blend of atmosphere 
and sensitivity picking out the key 
moments with excellent musi-
cianship. Visually and vocally 
enthralling. 

 
The Homecoming –  

on tour  
 

La Traviata - 
www.roh.org.uk

Theatre Reviews 

Barney Efthimiou

The meaning’s  
coming home 
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Eyelashes exist to protect 
the eyes from small parti-
cles such as dust, sand 

and sweat. They protect whilst 
the eye is open, but also offer a 
protective barrier when closed. 
Without eyelashes, the eyes 
would dry out quicker and would 
be more susceptible to bacteria 
and infections. People without 
eyelashes would blink far more 
often.  

Long, dark lashes seem to be 
alluring, therefore people try to 
enhance them as best they can, 
be it with mascara, eyelash 
curlers or treatments.  

The traditional method to make 
lashes look thicker and longer 

is to apply mascara in brush 
strokes using the application 
wand, to give the added illusion 
of colour, thickness and depth. 
Waterproof mascaras are less 
likely to be affected by tears or 
water; Smudge proof is meant 
to be just that, but for a swimmer, 
or those that tend to rub their 
eyes, neither will be of maximum 
benefit. 

Another option is to get them 
tinted, either professionally or at 
home using a kit from a chemist 
or supermarket. It’s a simple 
procedure that takes around 15 
minutes with results lasting up 
to seven weeks. A simple colour 
test on inner wrist or neck area 

should be done at least 48 hours 
prior to full application to ensure 
you are not allergic to the product.  

Eyelashes curlers can be used 
prior to mascara application to 
give lashes a temporary extra lift. 
To make this look last a longer 
period, an eyelash lift perming 
procedure can be done within an 
hour at a beauty salon. It involves 
using a silicone lift pad or dispo-
sable curling rod, held in place 
with eyelash adhesive, before a 
gentle perming lotion is applied 
for around 10-15 minutes. This is 
then removed before a neutrali-
zing setting lotion is applied for 
a further 15 minutes. Lastly, a 
collagen conditioning lotion is 

applied for five minutes and 
when removed, a beautiful, soft, 
curled set of lashes are revealed 
that can last up to seven weeks. 

For those that don't want to go 
down the route of eyelash lifting 
or tinting, eyelash extensions can 
work great, especially for those 
special occasions where longer, 
thicker lashes are required for 
the day only. Available in most 
chemists and supermarket stores, 

strip lashes are applied with lash 
adhesive, last 24 hours and are 
removed by gently pulling away 
from the lid. They are reusable 
if looked after and kept clean.  

Semi-permanent lashes should 
only be done by a professional 
therapist who is trained in the 
application procedure. These can 
last up to three weeks and are 
applied with a much stronger 
adhesive that can last a couple 

of months.. 
Always use products according 

to manufacturer’s instructions, 
as every brand works slightly 
different. 

Go flutter those lashes! 
 

Love and Sparkles, 

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

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

Flutter those lashes

Flaounes  
 
These flaounes are shaped   

into rounds, it’s the latest trend  
in Cyprus! Use flaouna cheese 
if you can - it is usually produced 
before and during the Easter 
period and is preferred when 
making these traditional Cypriot 
pastries. It can be used on its 
own but is better mixed with other 
cheeses such as halloumi, kefa-
lotyri, cheddar or pecorino. 

 
Ingredients (makes 7): 

 
For the pastry: 

450g strong or plain flour 
7g sachet dried fast yeast 
½ tsp salt 
1 tsp sugar 
¼ tsp ground mahlepi 
¼ tsp ground  mastic 
¼ tsp ground cinnamon 
2oz butter, melted 
250ml lukewarm milk or water 
 

For the filling: 
450g flaouna cheese or         

halloumi and mild Cheddar cheese 
(a mixture of any two or all three) 

2-3 tbsp chopped fresh mint 
leaves or 1 tbsp dry mint 

1 tsp dried fast yeast 
2-3 tbsp sugar  
½ tsp ground cinnamon 
½ tsp ground mahlepi 
½ tsp ground mastic gum 
Few drops vanilla extract 
3 tbsp fine semolina 
3 tbsp self-raising flour 
½ tsp baking powder 
75g sultanas or raisins, washed, 

drained and placed on a tea towel  
3 large eggs, room temperature  
 

For the glaze: 
1 egg, beaten with 2 tbsp milk 
Sesame seeds 
 

Method: 
Grate all the cheeses and spread 

onto a tray. Allow to dry for a few 
hours in the fridge or outside, stir 
from time to time; you do not need 
to prepare from the night before.  

The filling is always made a few 
hours before you bake them, as   
it gives time for the flavours to      
develop. Place all the ingredients 
for the filling, apart from the eggs, 
in a large bowl and mix lightly and 

gently with your hands. Whisk the 
eggs and then gradually pour them 
into the cheese while mixing with 
your hand; the mixture must hold 
its shape, not spread when you 
form it into a ball in the palm of your 
hand and must not stick. Cover 
the cheese mixture and allow it 
to rest for a couple of hours. 

To make the dough, sift the flour 
into a large bowl with the yeast, 
sugar salt, cinnamon, mahlepi and 
mastic. Add the butter and rub in 
until you get fine breadcrumbs. 
Make a well in the flour and start 
pouring the warm milk or water, 
mix with your hands to form a firm 
but soft dough. Knead on a floured 
board for a few minutes until smooth 
and elastic, cover with a cloth and 
leave in a warm place until it has 
doubled in size. 

Punch down the dough and     
divide into four pieces. Roll out one 
piece at a time to 10cm thickness. 
Cut 7” circles using a saucer and roll 
the circles again. You can roll the 
discs in sesame seeds if you like. 

Divide cheese into seven equal 
portions and shape into balls. Place 
one ball in the centre of each disc 
and with a small sharp knife, slash 
the discs in four places from the out-
side towards the filling and bring 
the edges of the pastry inwards 
to make a round shape, press the 
pastry to seal. Brush pastries gently 
all over with the beaten egg and 
milk and then sprinkle them lightly 
with sesame seeds. 

Place flaounes on a baking tray 
lined with greaseproof paper and 
leave to rest for 15 minutes. Pre-
heat the oven to 180c / 350f / gas 
mark 4. Bake for 25-30 minutes 
or until the filling has puffed up 
and the pastry is golden brown. 
Check it after 15 minutes and 
move the tray around so they cook 

evenly. Remove from the oven, 
place on a rack and cover with 
a tea towel to keep them soft. 

 

Tsoureki  
 
Tsoureki is a soft, fluffy, aromatic, 

Greek Easter bread. It is braided 
to symbolize the Holy Trinity and 
can be decorated with red-dyed 
hard boiled eggs, symbolizing the 
blood shed by Jesus when he was 
crucified.  

 
Ingredients (makes 2 large 
loaves or 4 small): 

 
500g (1lb 2oz) strong plain flour  
500g (1lb 2oz) plain flour 
½ tsp salt 
2 x 7g sachets dried yeast 
175g (5oz) caster sugar 
6-8 stones ground mahlepi 
5-6 stones ground gum mastic 
2 ground cardamom seeds  
½ tsp ground cinnamon 
Grated rind and juice of an orange  
Few drops vanilla extract 
175g (6oz) butter 
4 small eggs, lightly beaten 
200ml (7fl oz) milk 
2 tbsp plain yogurt 
 

For the glaze and topping: 
1 egg slightly beaten with 2 tbsp 

milk for egg wash 
2-4 red-dyed hard boiled eggs, 

optional 
25g (1oz) blanched almond flakes 

or sesame seeds, optional 
 

For the syrup: 
½ small tea cup sugar 
½ small tea cup water 
 

Method: 
Activate the yeast by placing it 

into a bowl with ½ cup warm water, 
mix in 1tbsp sugar and 2 tbsp flour. 
Leave for 10 minutes. 

Warm the milk on a very low heat 
with the butter and the rest of the 
sugar, until butter is melted. Set 
aside to cool a little. 

Pour the mixture into a jug and 
whisk in the eggs, one at a time, 
using an electric hand whisk. Then 
whisk in the yogurt. If you are using 
whole spices, place them in a pestle 
with a little sugar or flour to ground 
them. 

Place both sifted flours into a 
large bowl and mix in the salt, spi-
ces, vanilla, orange juice and zest. 
Make a well in the centre, pour in 
the yeast and warm milk and butter 
mixture, gradually incorporating the 
flour to form a sticky dough. Turn 
onto a light floured surface and fold 
gently (do not knead) for a couple 
of minutes until soft but still a little 
sticky. Place the dough into an oiled 
bowl, cover with cling film and leave 
in a warm, draft-free place to rise until 

doubled in size, about 1-2 hours.   
Fold the dough gently. Shape 

into a large sausage, divide the 
remaining dough into 6 equal      
portions, shape into balls, cover 
and allow to rest for 15 minutes.  

Roll each ball into a rope (15” long, 
2” in diameter). Lay the three strips 
side by side, press together at one 
end, braid loosely, and press toge-
ther at the other end. The tsourekia 
can also be shaped into circles or 
any shape you like; when we were 
young, our mum used to make little 
handbags or baskets for us.  

At this point, you can add a dyed 
boiled egg, securing it with thin 
strips of the remaining dough. 

Place the tsourekia on a baking 
tray lined with greaseproof paper, 
cover with a cloth and leave to rise 
again for an hour. 

Brush the tsourekia with the egg 
wash and sprinkle with almonds, 
sesame seeds or sugar. Cover 
loosely with greaseproof paper and 
bake in a pre-heated oven at 170c 
/ 320f / gas mark 3 for about 35-40 
minutes. Check the bread after 20 
minutes, remove greaseproof paper 
and bake until rich and golden 
brown. Remove from the oven, 
place on a wire rack, brush warm 
syrup all over them for a nice shine 
and allow to cool.  

The best time to make the syrup 
for brushing the tsourekia is when 
they are in the oven. Place the sugar 
and water in a small saucepan, 
bring to the boil until sugars dis-
solves, then simmer for 5 minutes. 

Let the breads cool down and 
then place in plastic bags so they 
stay soft. If you like, you can also 
fill the tsourekia with chocolate 
spread or jam.  

Follow Loulla on Facebook: 
www.facebook.com/groups/ 
1250641761674966

Recipes to enjoy this Easter   
by Loulla Astin 



Jennifer Lopez marriage proposal 
is a second chance at true love 

Speaking of weddings...Jennifer Lopez and Ben Affleck are 
engaged…AGAIN! In her ‘On the JLo’ newsletter on April 12, 
the Marry Me star, 52, revealed that Affleck, 49, got down on 
one knee when she least expected it. 

“Saturday night while at my favorite place on earth (in the 
bubble bath), my beautiful love got on one knee and proposed,” 
she wrote in the newsletter. “I was taken totally off guard and 
just looked in his eyes smiling and crying at the same time.” 

J-Lo, who first got engaged to Affleck in 2002 before their 
2004 breakup, added that she was “trying hard to get my head 
around the fact that after 20 years this was happening all over 
again.” She wrote, “I was quite literally speechless and he said, 
‘Is that a yes?’ I said, ‘YES of course that’s a YES.'” 

The Wedding Planner star cried with joy after he popped the 
question. “I was smiling so big and tears were coming down my 
face, feeling so incredibly happy and whole,” she recalled. “It 
was nothing fancy at all, but it was the most romantic thing I 
could’ve ever imagined…just a quiet Saturday night at home, 
two people promising to always be there for each other. Two 
very lucky people. Who got a second chance at true love.” 

While her pink diamond engagement ring in 2002 cost an        
estimated $2.5 million at the time, her new 8.5 carat natural 
green diamond is estimated to be worth $10 million. 

“Green has always been my lucky color and now, for sure, it 
always will be,” she added.
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Andrea Georgiou 

Brooklyn Beckham 
weds Nicola Peltz 
in lavish Palm 
Beach wedding 

 
Brooklyn Beckham, the eldest 

son of football star David Beck-
ham and Spice Girl-turned-    
designer Victoria Beckham, wed 
Nicola Peltz, the daughter of  
billionaire Nelson Peltz and model 
Claudia Heffner, over the week-
end, in a lavish, black-tie wedding 
which included elements of a 
traditional Jewish ceremony. 

The couple tied the knot at the 
Peltz family’s oceanfront estate 
in Palm Beach, Florida, in what’s 
reported to have cost £3 million. 

The bride wore a romantic 
Valentino couture gown with a 
show-stopping train, whilst the 

groom wore a Dior tuxedo with 
a diamond lapel chain from 
Anita Ko. 

The star-studded guest list 
included tennis superstar sisters 
Venus and Serena Williams, 
actress Eva Longoria, Michelin 
star chef Gordon Ramsey and 
his family, Marc Anthony and 
girlfriend Nadia Ferreira, fellow 
Spice Girls Melanie Brown and 
Melanie Chisholm, Natalia Bryant, 
daughter of the late basketball 
legend Kobe Bryant, and many 
others. 

David is said to have cried   
as he made his speech at the        
reception during a heartfelt  
tribute to his eldest son and his 
new daughter-in-law. 

The newlyweds have repor-
tedly signed a prenuptial agree-
ment stipulating that they will 
retain their own assets and 
properties should they divorce.

The Backstreet Boys, one of 
the best-selling bands of all time 
(and yes, I did have their posters 
up on my wall!), have announced 
that their DNA World Tour will 
be coming to The O2 in London 
on Sunday 6 November 2022. 

Having not performed live for 
an audience since 2019, the 
American five-piece group are 
heading back on the road with 
a huge tour of the UK, US and 

Europe.  
The tour will help raise money 

for civilians suffering as a result 
of the conflict in Ukraine.  

The Backstreet Boys formed 
back in 1993 in Orlando, Florida 
and had a number of best hit   
albums including Backstreet's 
Back, Millennium, Black & Blue 
and Backstreet Boys. 

Tickets for the UK date can 
be booked via Ticketmaster. 

Backstreet Boys to perform at  
London’s The O2 in November!
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Apoel win LFA Sunday Trophy in style

APOEL winners of the LFA Sunday Trophy

Apoel captain, 
Alex Charalambous 

Man of the match,  
Alex Michaelides

KOPA League team Apoel 
came back home with the 
LFA Sunday trophy after 

a 5-1 convincing win over Mid-
dlesex Premier League team FC 
Assyrians 5-1 at Barking FC 
stadium. 

The Assyrian team is a       

community team from Ilford  
representing Assyrians in the 
UK, currently playing in the  
Middlesex Premier Division. 

The first goal for Apoel came 
from a Corner after a mix up in 
the FC Assyrians penalty box 
allowed Charlie Georgiou to 

ram the ball home. 
The Assyrians equalised on 

the break through Bilal minutes 
later  

Man of the match Alex Michae-
lides, a tenacious player in mid-
field, who deservedly was the 
best player on the park, scored 

through a fabulous free kick 
from a distance. 

Charlie Georgiou then scored. 
Danny Coolridge scored a      
penalty after a FC Assyrian 
player was sent off for handling 
the ball on the goaline, and Alex 
Addai added the fifth.

Premier League KOPA League

The KOPA league Repre-
sentative team played their 
second game of the season 

in a friendly against Haringey 
Borough U23s -Isthmian league 
North U23 Champions. 

KOPA started better, putting 
together some fluid passing 
moves and penetrating attacks. 
2-3 great chances for KOPA were 
not converted before Mustafa 
Mohamed from Pantel FC rose 
to majestically head home. 

KOPA continued to press but 
could not make their possession 

count & the half ended 1-0. 
In the 2nd half, both teams made 

changes and KOPA continued 
to take the game to Haringey. 

Andrew Yiasoumi’s bright  
display was rewarded with a 
smart finish to make it 2-0. 

A poachers finish from Andreas 
Kyprianou made the game 3-0 
which sparked Haringey into a 
reaction who made it 3-1 with 
10 minutes remaining to remain 
as the final score. 

Each KOPA League  club had 
a player represented in the side. 

Tottenham Hotspur’s Pre-
mier League top-four hopes 
were given a massive 

boost on Saturday as they won 
4-0 at Aston Villa thanks to a 
hat-trick from Son Heung-min as 
Manchester United and Arsenal 
suffered damaging defeats. 

Chelsea bounced back from 
their Champions League loss with 
an emphatic 6-0 win at Southamp-
ton while Leeds United eased 
their worries at the bottom with a 
3-0 win at relegation-threatened 
Watford. 

Leaders Manchester City drew 
2-2 second-placed Liverpool. 
Manchester United went down to 
a 1-0 loss at struggling Everton 
at Goodison Park while Arsenal 
were handed a surprise 2-1 home 
defeat by Brighton & Hove Albion. 

The results left Spurs on 57 
points, three ahead of Arsenal, 
who have a game in hand. West 
Ham United and Manchester 
United are both on 51 points. 

But after a promising start from 
the visitors it was Everton who 
grabbed the lead through Anthony 
Gordon’s shot which deflected 
off Harry Maguire and beat the 
wrong-footed David De Gea in 
the United goal. 

Arsenal made tactical shifts 
that showed signs of turning the 
game around but they were dealt 

a decisive blow when Mwepu 
drilled home a half-volley from 
the edge of the box. 

Martin Odegaard provided a 
late slither of hope in the 89th 
minute with a long-range shot 
that took a wicked deflection and 
looped over goalkeeper Robert 
Sanchez to give Arsenal a life-
line, but Brighton held on. 

Two goals each by Timo Werner 
and Mason Mount and first-half 
strikes by Marcos Alonso and 
Kai Havertz sealed a 6-0 demo-
lition job at St Mary’s Stadium. 

Brentford delivered a huge 
blow to West Ham’s top-four 
hopes as the Bees moved further 
clear of the relegation places 
with victory in west London. 

Second-half goals from Bryan 
Mbeumo and Ivan Toney saw 
Thomas Frank’s side climb to 13th 
in the table, 12 points clear of the 
bottom three, to all but confirm 
their Premier League safety. 

Leicester continued their fine 
run of recent form as homegrown 
talent Kiernan Dewsbury-Hall 
played a starring role in a hard-
earned win over Crystal Palace. 

It prompted a spirited 10 minutes 
from Palace – who went close 
through a Jeffrey Schlupp flick 
– but their seven-game unbeaten 
run ends.

Omonia Youth meet 
England Manager  
Gareth Southgate 

Members of community 
football club Omonia 
Youth FC recently had 

the opportunity to meet England 
national team manager Gareth 
Southgate at an event near 
Wembley Stadium.  

Two current trustees of the 
club, former chairman Michael 
Pieri and former Treasurer Demi 
Shiamishis were joined by Under 
18 player Stefanos Pieri.   

During the event, Michael was 

interviewed by England national 
team manager Gareth Southgate. 
He was asked about the grass-
roots award the club won last  
year where they were named 
the FA and McDonald’s Grass-
roots Club of the Year. The inter-
view can be viewed on the latest 
edition of the FA’s ‘In the Box’ 
podcast show which can be found 
on England Football’s YouTube 
channel ‘The League and Club 
Hub’. Go and check it out!

Apoel had four players sent 
off in their cup game against 
Anorthosis. The game ended 

1-0 to Anorthosis meaning it ended 
2-2 on aggregate and Anorthosis 
winning on away goals. 

Apoel had two players sent off 
in each half and finished the game 

with seven players 
Apoel players sent off were 

Natal, Danilo, Vinisios and Souza. 
Other results in Cyprus were 

Paeek 0 Doxa 3, Aris 1 Anorthosis 
1, Apoel 2 Pafos 1, AEK 3 Apollon 
3, AEL 2 Ethnikos Achna 0, Olym-
piakos 3 Omonia 0.

Cyprus: Apoel have four 
players sent off in one match 

New Salamis Youth

Delighted Apoel fans

New Salamis youth managers, Ban Demetriou and 
Mario Skouros, with their sons



Michael Yiakoumi

Fixtures  
Friday 15th April 2022 
League One 
Leyton Orient v Scunthorpe 15.00pm 
National League 
Dagenham Redbridge v Barnet 15.00pm 
Saturday 16th April 2022 
FA Cup Semi Final 
Manchester City v Liverpool 15.30pm BBC 1 
Premier League 
Tottenham Hotspur v Brighton 12.30pm BT Sport 
Manchester United v Norwich City 15.00pm 
Southampton v Arsenal 15.00pm 
Watford v Brentford 15.00pm 
Isthmian League  
Haringey Borough v Cheshunt 15.00pm White Hart Lane London 
N17 
Spartan South Midlands League 

Hadley v New Salamis 15.00pm 
Combined Counties League 
Abbey Rangers v St Panteleimon 15.00pm 
Cyprus Football 
Apollon v Pafos 
Olympiakos v Doxa 
Greece Football 
Apollon v Volos 
Panetolikos v Asteras Tripoli 
Sunday 17th April 2022 
FA Cup Semi Final 
Chelsea v Crystal Palace 16.30pm ITV 
Premier League 
Newcastle United v Leicester City 14.15pm Sky Sports 
West Ham United v Burnley 14.15pm 
Cyprus Football 
Omonia v Ethnikos v Achna 

Aris v Apoel 
Greece Football 
Aris v Paok 
Olympiakos v Panathinaikos 
PAS Giannina v AEK 
Atromitos v Ofi 
Lamia v Ionikos 
Monday 18th April 2022 
League One 
Swindon v Leyton Orient 
National League 
Barnet v Southend 15.00pm  
The Hive, Camrose Ave, HA8 6AG 
Isthmian League 
Brightlingsea Regent v Haringey Borough 15.00pm 
Cyprus Football  
AEK v Anorthosis 
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NEW SALAMIS MAKE HISTORY! 
Former KOPA team to play in the Isthmian League next season 

New Salamis made history 
on Saturday by getting 
promoted to the Isthmian 

League after beating Aylesbury 
8-1. 

New Salamis did not start the 
day well; they missed a penalty 
in the 5th minute then a Derek 
Asamoah cross for Ryan tapped 
it forward, the keeper saved it, 
hit a defender rebounded back 
to the Aylesbury keeper who 
saved on the line. 

A minute later a Arty shot hit 
the bar that rebounded for 
George Asamoah to ram home. 

Harrison Georgiou was put 
through to score the second. 

Aylesbury scored to reduce 
the score to 2-1. 

Joe staunton scored the third 
George Asamoah the fourth, 
Deniz Mehmet went on a tanta-
lising run and dribble to cross 

for Asamoah to score. 
Harrison Georgiou chips the 

keeper for the fifth. George  
Asamoah added the sixth and 
seventh. 

New Salamis made it eight 
when the Aylesbury keeper was 
sent off and Johan scored from 
the penalty spot to give New 
Salamis an 8-1 win and promo-
tion to the Isthmian league. 

 
A brief synopsis of New Salamis 
non-league history 

 
In 2018/19, New Salamis      

entered non-league football and 
entered The Herts Senior County 
Premier Division, following 40 
plus years in The Kopa Cypriot 
Football League. Their first match 
was away vs Bushey Sports - 
they won 4-2 with Dean Fenton 
scoring thefirst goal and Harrison 

Georgiou getting one and     
Richard Georgiou 2. 

Finishing 2nd in the league that 
season and gaining promotion 
to the Spartan South Midland 
Football League, they also won 
the Prestigious Aubrey Cup Final 
with the winning goal scored      
by today’s Manager Richard   
Georgiou. 

In Spartan Division One, their 
first match was a 7-2 away      
win at Hillingdon Borough. Josh 
Grantham scored the first goal 
and a hat-trick that day. Finish-
ing the season strongly, the team 
were top of Division One destined 
for promotion before Covid hit the 
world. In their first match in the 
FA Vase, they beat Codicote 4-0 
with Courtney Austin scoring two 
and Richard Georgiou 2. 

With the season curtailed, 
New Salamis started season 

20/21 with three epic FA Cup 
matches, beating Colney Heath 
1-0 in front of a capacity 300 
crowd with a Kyri Portou goal.  

New Salamis won in the next 
round vs West Essex 5-1 before 
losing to Brentwood Town 2-1. 

The season again was       
curtailed and with New Salamis 
in 8th place, the FA decided to 
award promotion based on two 
years PPG average and the 

club were promoted to the  
Spartan Premier Division. 

Season 21/22 did not start in 
the best of fashion, with the team 
being knocked out of the FA 
Cup in the 1st qualifying round. 

 A change of manager 6 
matches in saw an upturn in   
fortunes. A great FA Vase run 
followed, and an unbeaten spell 
in the league also.  

On April 9th 2022, we secured 

promotion to step 4, an unbelie-
vable moment in the club’s       
history. 

The next 2 matches could  
secure the Premier Division title, 
needing a maximum 6 points. 

So there you have it, New  
Salamis the former Sunday 
team playing in the Isthmian 
League in 2022/23. 

What a fairytale, what an 
achievement!

New Salamis promoted to the Isthmian League New Salamis manager, Richard Georgiou 
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†  ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Με βαθύτατη θλίψη και βαρύτατη καρδιά ανακοινώνουμε το θάνατο 
του Παναγιώτη Ιωάννου από τα Λιβάδια Λάρνακας ο οποίος απεβίωσε 

στις 25 Μαρτίου 2022 σε ηλικία 92 ετών.  
Ένας αγαπητός σύζυγος, πατέρας και παππούς. Αφήνει πίσω τη σύζυγό 

του Ανδρούλλα, τις κόρες Μαρία, Τίνα, Ελένη και Σου, τα εγγόνια Σοφία, 
Ζωή, Αναστασία, Αντώνη, Μαρία και Ιζιβέλλα.  

Ο Πανάτσος (όπως ήταν γνωστός) ήταν ένας υπέροχος, 
ευγενικός, αστείος και γενναιόδωρος άνθρωπος με μεγάλη καρδιά, 

αγαπητός από όλους όσοι τον γνώριζαν. Τα λόγια από μόνα τους δεν 
αρκούν για να περιγράψουν πόσο αγαπήθηκε και πόσο θα μας λείψει.  

Η κηδεία θα τελεστεί στις 26 Απριλίου 2022 από την Ελληνική Ορθόδοξη 
Εκκλησία Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου & Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, 

1 Sussex Way, Λονδίνο N7 6RT 12:30μμ και η ταφή στο Κοιμητήριο 
του New Southgate, Brunswick Park Rd, Λονδίνο N11 1EZ, στις 14:30μμ.  

Εις μνήμην του, αντί λουλουδιών θα γίνονται εισφορές για το Haven House 
Children’s Hospice για βοήθεια παιδιών με ειδικές ικανότητες. Επίσης, μπο-

ρούν να γίνουν εισφορές μέσω του QR Code ή στη σελίδα:  
www.justgiving.com/fundraising/inthelovingmemoryofpanayiotisioannou

†  DEATH ANNOUNCMENT - FUNERAL

It is with the deepest sadness and heaviest of hearts that we announce that 
Panayiotis Ioannou passed away on the 25th of March 2022 at age 92. He 

was born in Livadia on the 12th March 1930. A beloved husband, father, 
and grandfather. He leaves behind his wife Androulla, daughters Maria, 

Tina, Helen and Sue and grandchildren Sophia, Zoe, Anastasia, Antony, 
Maria and Izibella.   

Panatsos or Peter (as he was known) was a wonderful, kind, funny and 
generous man with a big heart - loved by all who knew him. 

Words alone are not enough to describe how greatly he was loved and how 
much he will be missed.  

The funeral will take place on the 26th of April 2022 at the Greek Orthodox 
Church of Saint Anthony the Great & Saint John the Baptist, 1 Sussex Way, 

London N7 6RT, 12:30 and the burial at New Southgate, Brunswick Park 
Rd, London N11 1E, 14:30. In honour of his long life and in place of 

flowers there will be a collection box for Haven House Children’s 
Hospice to help raise money for children with life limiting conditions. 

Also you can make a donation through the QR code or the link:  
www.justgiving.com/fundraising/inthelovingmemoryofpanayiotisioannou12/3/1930 – 25/3/2022

Panayiotis Ioannou Παναγιώτης Ιωάννου

We are saddened to announce the death 
of Alexandra Danda Skapoullou - Michaelidou 
who sadly passed away on the 1 April 2022 

at the age of 94. She was born at Ayios Pavlos, 
Nicosia on the 2nd July 1927. 

 
Danda leaves behind 2 sons Nick & George, 
4 grandchildren & 7 great grandchildren. The 

service will be held on 28th of April 
at St Katherine’s Friern Barnet lane at 12.30.  

Call Nick for more details on 07891598769.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Alexandra Danda 
Skapoullou - Michaelidou

(from Nicosia)

02/07/1927 - 01/04/2022

Απεβίωσε ο πρώην Δήμαρχος Λευκωσίας, Λέλλος Δημητριάδης
Απεβίωσε ο πρώην Δήμαρχος Λευκω-

σίας Λέλλος Δημητριάδης. Όπως δήλωσε 
στο ΚΥΠΕ ο γιος του Αχιλλέας, ο Λέλλος 
Δημητριάδης, ο οποίος αντιμετώπιζε 
προβλήματα υγείας εδώ και αρκετό 
καιρό, απεβίωσε στο ΓΝ Λευκωσίας 
νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου. 

Ο Λέλλος Δημητριάδης γεννήθηκε στη 
Λευκωσία το 1933. Σπούδασε οικονομικά 
και νομική στο Λονδίνο και εργάστηκε ως 
δικηγόρος. 

Υπήρξε Βουλευτής Λευκωσίας με το 
Πατριωτικό Μέτωπο μεταξύ 1960-1969 
και με το Ενιαίο Κόμμα μεταξύ 1969 – 
1970.  Την περίοδο 1966-1969 διετέλεσε 
κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Πα-
τριωτικού Μετώπου και μεταξύ 1969-

1970 κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του 
Ενιαίου Κόμματος. 

Το 1971 διορίστηκε Δήμαρχος Λευκω-
σίας θέση στην οποία παρέμεινε έως την 
31η Δεκεμβρίου 2001, με εξαίρεση μερι-
κές εβδομάδες μεταξύ Ιουλίου-Αυγού-
στου 1974. Εκλέχθηκε Δήμαρχος 
Λευκωσίας το 1986, το 1991 και το 1996. 

Την περίοδο 1981-2001 διετέλεσε πρό-
εδρος της Ένωσης Δήμων Κύπρου και 
πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου 
του Κεντρικού Σφαγείου Κύπρου. 

Ως δήμαρχος της κυπριακής πρω-
τεύουσας, ο Λέλλος Δημητριάδης διακρί-
θηκε για τις αδιάκοπες προσπάθειές του 
και τις συνεχείς δραστηριότητές του στην 
εκτέλεση διαφόρων αναπτυξιακών έργων 

καθώς και για τη συμβολή του στην πολι-
τιστική ανέλιξη της Λευκωσίας. 

Λεπτομέρειες για την κηδεία του εκλι-
πόντος θα ανακοινωθούν αργότερα.  

«’Εχεις πρόβλημα, 
πήγαινε στο Λέλλο»  

Ο Λέλλος Δημητριάδης ως δήμαρχος 
υπηρέτησε για 30 συνεχή χρόνια, μέχρι 
το τέλος του 2001. 

Ήταν ο ιδιόρρυθμος δήμαρχος που 
αγαπούσαν οι Λευκωσιάτες και στον 
οποίο προσέτρεχαν για την επίλυση 
όλων τους των προβλημάτων ακόμα και 
των πιο απίθανων. 

Η φράση “έχεις πρόβλημα, πήγαινε 
στο Λέλλο” ήταν διαδεδομένη την εποχή 
της Δημαρχίας του.
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† NOTE OF THANKS † ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

       We would like to thank everyone for sharing Mikes 
day and helping us give him the best 

send-off he deserved. We can’t express how special the day 
was and how proud I think we would have made Mike.  

It was a very sad emotional day, but it was also a celebra-
tion of Mikes life … Now he’s resting but his Memory will 

be Forever Eternal 
 

Thank you to The Parikiaki, Bambo’s, Crystala, Suzie and 
all the Team for their kindness and organisation on the day 

to make Mikes day extra perfect. I thank my Dad and 
brother for always standing by us. Thank to you those that 
travelled from afar, for the beautiful flowers we received 
from everyone including Cyprus and Australia and for the 

kind donation that will go 
to The Brain Tumour Charity 

and London Hospice. 
 

Lastly, I would also like to thank those that have been on 
our journey from the beginning till the end and who’ll carry 
on being there, we thank you from the bottom of our hearts 

for the love and laughter you all bought to our home …. 
We love u Mike, and you will forever be in our hearts …. 

 

Fly high 
Until we meet again… 

With love 
Anna, Alex & Estelle

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι 
μοιραστήκαν την ημέρα του Mike και μας βοήθησαν να του 
δώσουμε τον καλύτερο αποχαιρετιστήριο που του άξιζε. Δεν 
μπορούμε να εκφράσουμε πόσο ξεχωριστή ήταν η μέρα και 
πόσο περήφανοι πιστεύουμε ότι θα είχαμε κάνει τον Mike. 
Ήταν μια πολύ συναισθηματικά φορτισμένη μέρα, αλλά 
ήταν επίσης μια γιορτή για τη ζωή του Mike… Τώρα ανα-
παύεται, αλλά η μνήμη του θα είναι για πάντα αιώνια.  

 
Ευχαριστούμε την εφημερίδα «Παροικιακή», και τον Πάμπο 
Χαραλάμπους, την Χρυστάλλα, την Σούζη και όλη την 

ομάδα για την καλοσύνη και την οργάνωση την ημέρα της 
κηδείας, ώστε να κάνουν την ημέρα του Mike ξεχωριστή.  

 
Ευχαριστώ τον μπαμπά και τον αδερφό μου που είναι πάντα 
δίπλα μας. Ευχαριστούμε όσους ταξίδεψαν από μακριά, για 
τα όμορφα λουλούδια που λάβαμε από όλους, τόσο από την 
Κύπρο όσο και από την Αυστραλία, και για τις δωρεές σας 
οι οποίες θα διατεθούν στο The Brain Tumor Charity και στο 

London Hospice. 
 

Τέλος, θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όσους ήταν στο τα-
ξίδι μας από την αρχή μέχρι το τέλος και που θα συνεχίσουν 
να είναι εκεί, σας ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς 
μας για την αγάπη και το γέλιο που φέρατε στο σπίτι μας …. 
Σε αγαπάμε Mike και θα είσαι για πάντα στις καρδιές μας…. 

 

Πέτα ψηλά 
Μέχρι να συναντηθούμε 

ξανά… 
Με αγάπη 

Anna, Alex & Estelle

†  NOTE OF THANKS

We would like to thank everyone who attended 
the funeral of our beloved mother Anna 

on Monday 11th of April 2022 
and for all of your generous donations. 

 
In total we collected £3000 

for Anna's chosen cancer charities. 
  

Anna's 40 day memorial will be held 
on Thursday 5th May 2022, at St. Mary’s Church, 

Trinity Road, London N22 8LB.
21/12/1947 – 26/03/2022

Anna Eleni Antoniou
†  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι 
παρευρέθηκαν στην κηδεία της πολυαγαπημένης μας 
μητέρας, την περασμένη Δευτέρα 11 Απριλίου 2022 
καθώς και όλους όσοι έκαναν εισφορές στη μνήμη 

της για φιλανθρωπικού σκοπούς. 
 

Οι εισφορές ανήλθαν στο ποσό των £3000 
το οποίο δόθηκε στον αγώνα κατά του καρκίνου 

όπως ήταν η επιθυμία της.   
Το 40ήμερο μνημόσυνό της θα τελεστεί 

την Πέμπτη 5 Μαΐου στην εκκλησία της Παναγίας, 
Trinity Road, London N22 8LB.

Άννα Ελένη Αντωνίου

12.02.1968 – 18. 03. 2022

Michael Constandinou οικογενεια Μιχάλη Κωνσταντίνου
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