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Βαφτίζουν ως… «ΜΟΕ» και το φυσικό 
αέριο! 

Την ανάγκη για μέτρα στήριξης 
σε 200.000 περίπου πολίτες που 
βρίσκονται κάτω από το όριο της 
φτώχειας, τόνισε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, 
Σ. Στεφάνου...                       Σελ. 7                                                           

Τουλάχιστον 200.000 πολίτες είναι 
κάτω από το όριο της φτώχειας

Κρούσματα σοβαρής οξείας  
ηπατίτιδας στο ΗΒ

Κρούσματα σοβαρής οξείας 
ηπατίτιδας άγνωστης αιτίας εντο-
πίστηκαν σε παιδιά κάτω των 
δέκα ετών στο Ηνωμένο Βασί-
λειο, αναφέρει...               Σελ. 4

Η Τουρκία είναι πλέον ανάμεσα 
στους κύριους παίκτες για αξιο-
ποίηση του φυσικού αερίου της 
Ανατολικής Μεσογείου! 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση Πέ-
τρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ              Σελ. 10

Πασχαλινό Μήνυμα από τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και Μεγάλης  
Βρετανίας και τον Ύπατο Αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ΗΒ, κ. Ανδρέα Σ. Κακουρή

ΗΗ  ΠΠααρροοιικκιιαακκήή  σσααςς  εεύύχχεεττααιι  
ΚΚααλλόό  ΠΠάάσσχχαα  &&    
ΚΚααλλήή  ΑΑννάάσστταασσηη  

Η Παροικιακή σας εύχεται 
Καλό Πάσχα &  
Καλή Ανάσταση 

Σελίδες  3, 16 & 33
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Δίκτυο καινοτομίας για τους  

Κύπριους της «Γενιάς Υ»  

στη Βρετανία από το UKCEC 

5 Μαΐου 2022

Τζόνσον: Ζήτησε «ανεπιφύλακτα  
συγγνώμη» για τα κορωνοπάρτι

Σελ. 2 & 36Σελ. 2 & 36

Τζόνσον: Ζήτησε «ανεπιφύλακτα  
συγγνώμη» για τα κορωνοπάρτι

Σελίδες  3, 16 & 33

Πασχαλινό Μήνυμα από τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και Μεγάλης  
Βρετανίας και τον Ύπατο Αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ΗΒ, κ. Ανδρέα Σ. Κακουρή



Στο Edmonton και στον Ιερό Ναό του Αγίου 
Δημητρίου (2 Logan Rd, London N9 0LP) θα 
προεστεί της Ακολουθίας του Όρθρου ο Αρ-
χιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετα-
νίας Νικήτας. Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση 
της Εκκλησιαστικής Επιτροπής του ναού.  
Αυτούσια η ανακοίνωση: 
«Φέρεται εις γνώση των ευσεβών χριστια-

νών ότι την Μεγάλη Παρασκευή 22 Απριλίου 
2022 και ώρα 7:00 μ.μ., η Αυτού Σεβασμιότης, 
ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης 
Βρεταννίας κ.κ. Νικήτας θα προεξάρχει της 
Ακολουθίας του Όρθρου και θα προστεί της 
Λιτανείας του Επιταφίου στον καθ΄ ημάς Ιερό 
Ναό Αγίου Δημητρίου Edmonton.» 

Εκ της Εκκλησιαστικής Επιτροπής
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Εκδήλωση για την παρουσίαση του Δικτύου 
Καινοτομίας ‘Gen Y’, το οποίο απευθύνεται σε 
Κύπριους της Βρετανίας που ανήκουν στη λε-
γόμενη «Γενιά Υ», διοργανώνει το Επιχειρημα-
τικό Συμβούλιο Η.Β. - Κύπρου (UKCEC). 
Το νέο δίκτυο είναι ο νεανικός επιχειρηματικός 

βραχίονας του μη κερδοσκοπικού οργανισμού 
UKCEC, ο οποίος εδώ και σχεδόν οκτώμισι χρό-
νια αναδεικνύει ευκαιρίες επιχειρηματικών συ-
νεργιών μεταξύ Κύπρου και Βρετανίας και εν-
θαρρύνει τη δικτύωση Βρετανοκυπρίων 
επιχειρηματιών, επενδυτών, επαγγελματιών, 
επιστημόνων, ακαδημαϊκών και καλλιτεχνών. 
Με τον όρο Γενιά Υ ή ‘millennials’ περιγράφο-

νται όσοι έχουν γεννηθεί από την αρχή της δε-
καετίας του 1980 έως και τα μέσα της δεκαετίας 
του 1990.  
Η παρουσίαση του νέου Δικτύου θα γίνει σε 

συνεργασία με τον Σύνδεσμο Βρετανοκυπρίων 
Επαγγελματιών EPISTEME. To Δίκτυο ‘Gen Y’ 
δημιουργείται ώστε να ενθαρρύνει και να καλ-
λιεργήσει την καινοτομία, τη συνεργασία και την 
επιχειρηματικότητα μεταξύ της νέας γενιάς των 
Βρετανοκυπρίων επιχειρηματιών και επαγγελ-
ματιών, τόσο στο ΗΒ όσο και μεταξύ Ηνωμένου 
Βασιλείου και Κύπρου. 
Σκοπός είναι να συνδεθούν νεαροί Κύπριοι 

που έχουν ως έδρα το ΗΒ ή και μη Κύπριοι που 
έχουν στενή σύνδεση με την Κύπρο ή οικονομικά 
συμφέροντα εκεί - από τον επαγγελματικό, τον 
εμπορικό, τον χρηματοοικονομικό, τον βιομηχα-
νικό, το καλλιτεχνικό και τον ακαδημαϊκό χώρο. 
Τα μέλη του ‘Gen Y’ θα επωφελούνται από 

ευκαιρίες δικτύωσης με ανθρώπους από ένα 
ευρύ φάσμα τομέων, θα έχουν πρόσβαση σε 
αποκλειστικές εκδηλώσεις που διοργανώνουν 
το UKCEC, ο σύνδεσμος EPISTEME και το ίδιο 
το Δίκτυο, θα μπορούν να αξιοποιούν ευκαιρίες 
επαγγελματικής ανέλιξης, όπως σεμινάρια επαγ-
γελματικής σταδιοδρομίας, αλλά και ευκαιρίες 

καθοδήγησης από μέλη του UKCEC που δια-
κρίνονται στον τομέα τους. Θα μπορούν επίσης 
να υποστηρίζουν τις επιδιώξεις του Επιχειρημα-
τικού Συμβουλίου ΗΒ-Κύπρου μέσω συγκεκρι-
μένων επιχειρηματικών εγχειρημάτων που σχε-
τίζονται με την κοινότητα των Κυπρίων της 
Βρετανίας και με το διμερές εμπόριο ή τη διμερή 
συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. 
Ο Πρόεδρος του UKCEC Πήτερ Δρουσιώτης 

δήλωσε: «Αυτή η πρωτοβουλία αντανακλά τη 
σημασία που το Συμβούλιο αποδίδει στην καλ-
λιέργεια του νεανικού επιχειρηματικού ταλέντου 
και στο να χτίζει γέφυρες και δίκτυα στον κόσμο 
των επιχειρήσεων μεταξύ γενεών και μεταξύ του 
Ηνωμένου Βασιλείου και της Κύπρου». 
Την πρωτοβουλία έχουν στηρίξει με μηνύματά 

τους η Υπ. Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας 
Νατάσα Πηλείδου και ο Ύπατος Αρμοστής της 
Δημοκρατίας στο ΗΒ Ανδρέας Κακουρής. 
Η κα Πηλείδου θα είναι η επίτιμη προσκεκλη-

μένη στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί 
τον Μάιο από το UKCEC και το Συμβούλιο του 
Gen Y σε συνεργασία με τον νομικό οίκο Mish-
con de Reya. Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν 
τα ιδρυτικά μέλη του νέου Δικτύου Έλενα Γεωρ-
γίου, Ισαμπέλα Χατζησάββα και Μάθιου Χιλ. 
Για όποιον ενδιαφέρεται για πρόσκληση στην 

εκδήλωση, υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας 
στο peter.droussiotis@ukcec.co.uk ή η επί-
σκεψη στην ιστοσελίδα και στη σελίδα του 
UKCEC Συμβουλίου στο Facebook.

Δίκτυο καινοτομίας για τους Κύπριους 
της «Γενιάς Υ» στη Βρετανία από το UKCEC

Πρωτοβουλία για συνάθροιση και 
δικτύωση Κυπρίων της Βρετανίας

Μια νέα πρωτοβουλία, που έχει ως στόχο να 
φέρει κοντά νεαρούς Κύπριους της Βρετανίας, 
με τίτλο #WeAreUKCypriots, ανακοίνωσαν ο 
γνωστός Βρετανοκύπριος επιχειρηματίας και 
επενδυτής Τομ Τουμάζης και η Εθνική Κυπριακή 
Ομοσπονδία Ηνωμένου Βασιλείου. 
Η πρωτοβουλία θα παρουσιαστεί σε εκδή-

λωση, που θα διοργανωθεί στις 17 Σεπτεμβρίου 
στα κεντρικά γραφεία Ευρώπης του δικτύου 

Bloomberg στο Σίτι του Λονδίνου, με τη στήριξη 
της κυπριακής κυβέρνησης. 
Το #WeAreUKCypriots θέλει να δημιουργήσει 

δεσμούς μεταξύ των νεαρών ομογενών «μέσω 
ιστοριών, ιδεών και συζητήσεων», με την εκδή-
λωση του Σεπτεμβρίου να προσφέρει την ευ-
καιρία για ομιλίες, συζητήσεις και δικτύωση. 
Παρόντες θα είναι 200 νεαροί Κύπριοι, οι 

οποίοι θα ακούσουν ομιλίες από Κύπριους και 
Βρετανούς πολιτικούς, αλλά και από μέλη της 
παροικίας, μικρότερων και μεγαλύτερων ηλικιών, 
που θα μοιραστούν την εμπειρία τους για το 
πώς κατάφεραν να διακριθούν ο καθένας στον 
τομέα του, είτε είναι οι επιχειρήσεις και το εμπό-
ριο, είτε η τέχνη ή οι επιστήμες, η πολιτική και η 
προσφορά προς το δημόσιο καλό. 
Ο κ. Τουμάζης, στον οποίο έχει απονεμηθεί ο 

τιμητικός τίτλος του Μέλους της Βρετανικής Αυ-
τοκρατορίας (MBE), δήλωσε ότι αυτή η πρωτο-
βουλία προετοιμαζόταν εδώ και καιρό. «Τώρα 
που μπορούμε να φέρουμε κοντά ανθρώπους 
ξανά, θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη 

μέρα για να καλλιεργήσουμε και να στηρίξουμε 
τους Κύπριους του αύριο, να δημιουργήσουμε 
ένα περιβάλλον για δικτύωση και να δείξουμε 
στην επερχόμενη γενιά την τέχνη του δυνατού». 
Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Χρίστος Κα-

ραολής σημείωσε ότι η λίστα των ομιλητών στην 
εκδήλωση θα περιλαμβάνει υπουργούς της κυ-
πριακής κυβέρνησης, Βρετανούς βουλευτές και 
εκπροσώπους διαφόρων τομέων του κοινωνι-

κού βίου. «Οι εμπορικοί, επενδυτικοί και ανθρώ-
πινοι δεσμοί μεταξύ ΗΒ και Κύπρου είναι σήμερα 
σημαντικότεροι από ποτέ. Είμαι ενθουσιασμένος 
να δω πώς νέες ιδέες που προωθούν αυτούς 
τους δεσμούς θα αναπτυχθούν με αφετηρία την 
ημέρα της εκδήλωσης», συμπλήρωσε. 
Τη συμμετοχή τους στην πρωτοβουλία ανα-

κοίνωσαν επίσης ο γνωστός Κύπριος επιχειρη-
ματίας και φιλάνθρωπος της Βρετανίας Τζον Χρι-
στοδούλου, όπως και η πρώην επικεφαλής του 
βρετανικού συνδέσμου νομικών ντέιμ Τζάνετ Πα-
ρασκευά. Τη σημασία της εκδήλωσης ανέδειξαν 
επίσης με δηλώσεις τους η Εμινέ Ιμπραΐμ, δη-
μοτική σύμβουλος στο Χάρινγκεϊ του βορείου 
Λονδίνου, που είναι μέλος της οργανωτικής ομά-
δας, καθώς και οι Πρόεδροι της ΝΕΠΟΜΑΚ 
Χρήστος Τιούτον και της ΝΕΠΟΜΑΚ Ην. Βασι-
λείου Άντριαν Πάτσαλος. 
Για όποιον ενδιαφέρεται για συμμετοχή στην 

εκδήλωση, οι διοργανωτές παραπέμπουν στον 
εξής σύνδεσμο για μια απλή διαδικασία εγγρα-
φής: weareukcypriots.org.uk

Στο Edmonton ο Αρχιεπίσκοπος 
για την Ακολουθία του Όρθρου
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Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπό-
ρις Τζόνσον, ζήτησε “ανεπιφύλακτα” 
συγγνώμη την Τρίτη, από το Κοινο-

βούλιο επειδή παραβίασε τους κανόνες για την 
Covid-19 με το επίμαχο πάρτι γενεθλίων του στην 
Ντάουνινγκ Στριτ εν μέσω lockdown - για το οποίο 
η αστυνομία του επέβαλε πρόστιμο. Επέμεινε, 
εντούτοις, ότι δεν παραπλάνησε σκόπιμα τους 
βουλευτές.  
Αύριο Πέμπτη θα διεξαχθεί ψηφοφορία στη 
Βουλή των Κοινοτήτων με το ερώτημα της παρα-
πομπής του Τζόνσον σε μια κοινοβουλευτική επι-
τροπή που θα εξετάσει εάν παραπλάνησε σκο-
πίμως τους βουλευτές όταν είπε ότι στην 
Ντάουνινγκ Στριτ τηρούνταν όλοι οι περιοριστικοί 
κανόνες. Ωστόσο, η πρόταση αυτή είναι μάλλον 
απίθανο να περάσει, δεδομένου ότι οι Συντηρη-
τικοί διαθέτουν ευρεία πλειοψηφία στη Βουλή των 
Κοινοτήτων και ελάχιστοι βουλευτές του κόμματός  
του  έχουν επικρίνει δημοσίως τον πρωθυπουργό. 
Στα πρωτοσέλιδα της Τετάρτης (20/04) κυριάρ-
χησε η “απολογία” του  Μπόρις Τζόνσον στη 
Βουλή των Κοινοτήτων... 
Η Metro έχει  ως τίτλο "Λυπάμαι πραγματικά", 
ενώ η i επικαλείται έναν βουλευτή των Τόρις , τον 
Μαρκ Χάρπερ, ο οποίος ισχυρίζεται ότι “ο Μπόρις  
δεν αξίζει να είναι  πρωθυπουργός". 
Ο Guardian προβάλλει  τα σχόλια του αρχηγού 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης σερ Κιρ Στάρμερ. 
Ο ηγέτης των Εργατικών αποκάλεσε τον Βρετανό 
πρωθυπουργό "άνθρωπο χωρίς ντροπή" ενώ η 
Daily Star θεωρεί ότι ο κ. Τζόνσον είναι “πρωθυ-
πουργός σε αποδρομή”.  
Η Daily Mirror κυκλοφόρησε με  έκκληση στην 
πρώτη σελίδα  προς τους βουλευτές των Τόρις 
να απομακρύνουν τον Μπόρις Τζόνσον από τον 
πρωθυπουργικό θώκο.  

”Οι βουλευτές του Συντηρητικού κόμματος   
μπορούν  να ψηφίσουν με γνώμονα την ακεραι-
ότητα και την  αξιοπρέπεια... ή να στηρίξουν έναν 
ψεύτη και έναν απατεώνα”, γράφει χαρακτηρι-
στικά  η  Mirror.  
Οι Times επικεντρώνονται στις προσπάθειες 
των Συντηρητικών να κερδίσουν αυτή την ψηφο-
φορία, με ορισμένους βουλευτές να λένε στην 
εφημερίδα ότι “πήραν εντολή” να παρευρεθούν 
στο Κοινοβούλιο για να καταψηφίσουν τη σχετική 
πρόταση - παρά το γεγονός ότι προηγουμένως  
είχε δοθεί άδεια σε όσους το επιθυμούσαν  μη 
παρίστανται. Η Daily Express  υπερασπίζεται 
τον Μπόρις Τζόνσον, με τον πρωτοσέλιδο τίτλο 
της να χαρακτηρίζει το όλο ζήτημα "χάσιμο χρό-
νου" όταν "διακυβεύονται πολλά περισσότερα". 

 
Πόλεμος στην Ουκρανία   ▪

 
Άρχισε η ολομέτωπη επίθεση των Ρώσων 

στο Ντονμπάς  
 
Ο Βρετανός στρατηγός σερ Ρίτσαρντ Μπά-

ρονς, πρώην επικεφαλής της Κοινής Δύναμης 
Διοίκησης (Joint Forces Command) , εξήγησε στο 
BBC πώς αυτή η φάση του πολέμου στην Ου-
κρανία θα είναι διαφορετική από τις προηγούμε-

νες φάσεις. 
Υπάρχει περισσότερο ανοιχτό έδαφος στο Ντον-
μπάς, και καθώς ο καιρός βελτιώνεται, θα υπάρ-
ξουν περισσότερες ευκαιρίες για τα ρωσικά άρ-
ματα μάχης που υποστηρίζουν το πεζικό και το 
πυροβολικό - να βγουν από τους δρόμους (σε 
αντίθεση με το Κίεβο) για να κάνουν ελιγμούς με 
μεγαλύτερη ταχύτητα και με περισσότερη δύναμη 
σε μεγαλύτερες εκτάσεις της χώρας, γεγονός που 
για τον ουκρανικό στρατό θα είναι μια μεγαλύτερη 
πρόκληση , σημείωσε στην εκπομπή Today του 
BBC Radio 4 (19/04) ο σερ Ρίτσαρντ Μπάρονς.   
Καθώς ο καιρός βελτιώνεται, το έδαφος γίνεται 
επίσης πιο υγρό , και  αυτή δεν είναι η ιδανική 
στιγμή για ελιγμούς εκτός δρόμου - ο χειμώνας ή 
το κατακαλόκαιρο θα ήταν καλύτερα καθώς το 
έδαφος είναι πιο σκληρό για τους ελιγμούς των 
τεθωρακισμένων  , συνέχισε ο στρατηγός Μπά-
ρονς.  Αλλά σε αυτή τη συγκεκριμένη μάχη, οι 
Ρώσοι θα προσεγγίσουν τους Ουκρανούς από 
τα ανατολικά, αλλά και από το βορρά και το νότο 
και θα προσπαθήσουν να  τους κυκλώσουν , 
οπότε αυτό είναι ένα πιο σύνθετο στρατιωτικό 
πρόβλημα για τις ουκρανικές δυνάμεις, πρόσθεσε 
ο σερ Ρίτσαρντ Μπάρονς. Στο ερώτημα αν οι ρω-
σικές δυνάμεις θα μπορούσαν να  έχουν καλύτερα 
αποτελέσματα  σε αυτή τη φάση της σύγκρουσης 
, ο Μπάρονς εκτιμά  ότι ίσως να έχουν μάθει κά-
ποια μαθήματα από τις πρώτες 54 ημέρες του 
πολέμου καθώς τώρα επικεντρώνουν τις προ-
σπάθειες σε ένα στόχο και όχι σε πολλούς ταυτό-
χρονα.  Στην επιχείρηση του Ντονμπάς η δύναμη 
πυρός, η διοικητική μέριμνα και ο έλεγχος,  καθώς 
και οι ενισχύσεις παρατάσσονται κάτω από έναν 
μόνο στρατηγό, υπογράμμισε στο BBC ο Μπά-
ρονς.  Αλλά, κατέληξε, τα ρωσικά στρατεύματα 
δεν είχαν αρκετό χρόνο στη διάθεση τους  για να 
βελτιώσουν την εκπαίδευσή τους, και πολλές από 
τις ενισχύσεις που μεταφέρθηκαν από  ολόκληρη 
τη ρωσική επικράτεια δεν αποκλείεται να μην είναι 
καλύτερα εκπαιδευμένες και σίγουρα το ηθικό 
τους δεν θα είναι υψηλότερο μετά τα πλήγματα 
που δέχτηκαν τα ρωσικά στρατεύματα τις τελευ-
ταίες 50 ημέρες.  

 
Τι μπορούμε να περιμένουμε από αυτή τη 

φάση του πολέμου; 
 
Και ο δρ. Τζακ Γουόλτινγκ, 
της δεξαμενής σκέψης για την 

άμυνα και την ασφάλεια Royal United Services 
Institute (Rusi), θεωρεί πώς αυτή η φάση του 
πολέμου - με τη ρωσική επίθεση στο Ντονμπάς - 
θα είναι διαφορετική από ό, τι έχουμε δει τις τε-
λευταίες εβδομάδες. 
Κατά τη διάρκεια της επίθεσής τους στο Κίεβο, 
οι Ρώσοι προέλαυναν σε δύο οδικές αρτηρίες και 
πάσχιζαν να βγουν από αυτές - λόγω των ελών 
και των πυκνών δασών,  ανέφερε ο Γουόλτινγκ 
στην εκπομπή Today του BBC Radio 4 (19/04). 
Τμήμα του πυροβολικού τους  είχε ακινητοποι-
ηθεί αρκετά μακριά από το μέτωπο σε εκείνο το 
μποτιλιάρισμα, οι μονάδες εμπροσθοφυλακής 
ήταν σε εμβέλεια βολής για  το ουκρανικό πυρο-
βολικό και είχαν πολύ βαριές απώλειες κάθε φορά 
που προσπαθούσαν να κινηθούν, επισημαίνει ο 
ειδικός της Rusi.  Αντίθετα η γενικευμένη επίθεση 
των Ρώσων στο Ντονμπάς , είναι μια μάχη σε 
μια αρκετά ανοιχτή χώρα , σε μια πολύ ευρεία 
περιοχή όπου υπάρχουν περιοχές που είναι αρ-
κετά βιομηχανοποιημένες και αστικοποιημένες... 
οι πόλεις όμως είναι μικρότερες, παρατήρησε ο 
Τζάκ Γουόλτινγκ. Έτσι, οι ρωσικές δυνάμεις θα 
πρέπει να είναι σε θέση να είναι λιγότερο ακινη-
τοποιημένες , να κάνουν περισσότερους και με-
γαλύτερους ελιγμούς, και θα πρέπει να υπάρχουν 
πολύ περισσότερες κατά τόπους μάχες-επαφής 
δηλαδή στρατιωτικές μονάδες που συγκρούονται 
μεταξύ τους άμεσα παρά ενέδρες, προβλέπει ο  
δρ. Τζακ Γουόλτινγκ . 

 
Moskva - Έξαλλη η τηλεοπτική "φωνή του 

Πούτιν" 
 
Ο Vladimir Solovyov γνωστός ως "η φωνή του 
Πούτιν", εξαπέλυσε ολομέτωπη επίθεση στο Πο-
λεμικό Ναυτικό σε πανεθνική εκπομπή για την 
απώλεια του Moskva. 
Τέσσερις ημέρες μετά την έκρηξη στο καταδρο-
μικό Moskva και με την Ουκρανία να υποστηρίζει 
ότι έπληξε το πολεμικό πλοίο με πυραύλους και 
το Κρεμλίνο να το διαψεύδει, ένας κορυφαίος Ρώ-
σος τηλεοπτικός παρουσιαστής -γνωστός ως "η 
φωνή του Πούτιν"- εξέφρασε την οργή του για τη 
βύθιση της ρωσικής ναυαρχίδας της Μαύρης Θά-
λασσας. 
Την ίδια στιγμή, βρετανικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι 

οι φωτογραφίες με το Moskva 
λίγο πριν βυθιστεί που είδαν 
το φως της δημοσιότητας, φαί-

νεται να είναι "γνήσιες" και "συνεπείς με τις ου-
κρανικές περιγραφές της βύθισης". 

 
"Είμαι απλά έξαλλος" 

 
Ο Ρώσος παρουσιαστής Vladimir Solovyov,  
ο οποίος εξαπέλυσε ολομέτωπη επίθεση στο Πο-
λεμικό Ναυτικό σε μια πανεθνική εκπομπή, φαί-
νεται να εκφράζει την οργή του ίδιου του Βλαντιμίρ 
Πούτιν, γράφει η Daily Mail (18/04). 

"Είμαι έξαλλος για το τι συνέβη στη ναυαρχίδα 
του Στόλου της Μαύρης Θάλασσας, το Moskva", 
ανέφερε ο παρουσιαστής της κρατικής τηλεόρα-
σης, στον οποίο μάλιστα έχουν επιβληθεί κυρώ-
σεις για τις σχέσεις του με τον Πούτιν. "Είμαι απλά 
έξαλλος", όπως είπε. Η Daily Mail σημειώνει ότι 
η δημόσια έκρηξη του παρουσιαστή αντηχεί  
ψίθυρους στη Μόσχα ότι ο Πούτιν είναι έξαλλος 
από την απώλεια του πλοίου. Ο Solovyov φαίνεται 
να είχε λάβει άδεια για να στοχοποιήσει το ρωσικό 
ναυτικό, υποδεικνύοντας ότι το Κρεμλίνο ψάχνει 
να βρει έναν ένοχο για την καταστροφική απώλεια 
του καταδρομικού, γράφει η Daily Mail και προ-
σθέτει ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι ο αντιναύαρχος 
Igor Osipov, διοικητής του στόλου της Μαύρης 
Θάλασσας, έχει συλληφθεί ή τεθεί σε διαθεσιμό-
τητα λόγω της απώλειας της ναυαρχίδας. 

 
Είναι αυτό το Moskva λίγο πριν βυθιστεί;  

 
Στο μεταξύ, εικόνες που φέρονται να δείχνουν 
το Moskva προτού βυθιστεί στη Μαύρη Θάλασσα 
κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, χωρίς ωστόσο 
να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση. Οι εικόνες, οι 
οποίες φαίνεται να έχουν ληφθεί από ένα σκάφος 
διάσωσης δίπλα στο χτυπημένο ρωσικό πολεμικό 
πλοίο, δείχνουν ζημιά στην αριστερή πλευρά και 
πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται στον ουρανό.  
Η Mirror αναφέρει ότι πηγή ισχυρίζεται πως οι 
φωτογραφίες τραβήχτηκαν από ένα τουρκικό 
πλοίο το οποίο διέσωσε 54 μέλη του πληρώμα-
τος. Σύμφωνα με την Daily Mail, οι εικόνες είναι 
σε μεγάλο βαθμό συνεπείς με τις ουκρανικές πε-
ριγραφές της βύθισης, ότι το Moskva χτυπήθηκε 
από δύο πυραύλους στην πλευρά του λιμανιού 
και έρχονται σε αντίθεση με τον ισχυρισμό της 
Ρωσίας ότι στο πλοίο ξέσπασε πυρκαγιά και ση-
μειώθηκε εσωτερική έκρηξη. Αναλυτές και ειδικοί 
που εξέτασαν τις εικόνες λένε ότι όντως φαίνονται 
αυθεντικές, σημειώνει η Daily Mail. Ωστόσο. είναι 
απίθανο η Ρωσία να επιβεβαιώσει την αυθεντι-
κότητα των εικόνων, εν μέσω μιας σχεδόν ολο-
κληρωτικής συσκότισης πληροφοριών γύρω από 
τη βύθιση του καταδρομικού.  
Επίσης και ο Independent (18/04), αναφέρει 
ότι η φωτογραφίες του πολεμικού πλοίου που καί-
γεται είναι γνήσια, σύμφωνα με έναν ειδικό.  
Ο Sidharth Kaushal του Royal United Services 
Institute είπε στον Independent: "Εξέτασα τις  
εικόνες και είναι του Moskva. Η τοποθέτηση του 
ραντάρ, τα κάνιστρα για τους πυραύλους και  
η γάστρα φαίνεται να επιβεβαιώνουν ότι είναι  
καταδρομικό κλάσης Slava και επομένως πρέπει 
να είναι το Moskva".
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Μπόρις Τζόνσον : “Πρωθυπουργός σε αποδρομή” 
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Σε ενεργειακή φτώχεια κινδυνεύει να βυθι-
στεί το 30 με 40% των Βρετανών κατανα-
λωτών, λόγω των μεγάλων αυξήσεων στις 

τιμές της ενέργειας όπως προειδοποίησαν σή-
μερα οι εταιρείες ενέργειας μιλώντας σε κοινο-
βουλευτική επιτροπή, καλώντας την κυβέρνηση 
να αναλάβει άμεσα δράση. Το Ηνωμένο Βασί-
λειο κατέγραψε μαζική αύξηση 54% στο ανώτατο 
όριο των τιμών της ενέργειας για τα νοικοκυριά 
τον Απρίλιο. Νέα δραματική αύξηση θα μπο-
ρούσε να σημειωθεί ξανά τον Οκτώβριο, όταν 
οι τιμές θα αναθεωρηθούν και πάλι. 
Τον κώδωνα του κινδύνου έκρουσε ο Κιθ 

Άντερσον, διευθύνων σύμβουλος της Scottish-
Power σε συνεδρίαση κοινοβουλευτικής επιτρο-
πής με θέμα τις αυξήσεις στην ενέργεια, τονίζο-
ντας ότι «κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η 
κατανάλωση (των βρετανικών νοικοκυριών) θα 
μειωθεί, επομένως η διαχείριση των λογαρια-
σμών θα είναι ευκολότερη», αλλά με τις περαι-

τέρω αυξήσεις που αναμένονται τον Οκτώβριο 
για ιδιώτες, η κατάσταση «θα γίνει φρικτή, πρα-
γματικά φρικτή». 
Εξέλιξη που θα μπορούσε να σημαίνει «μέχρι 

και 30 έως 40% των ανθρώπων σε ενεργειακή 
επισφάλεια», μια «άνευ προηγουμένου αύξηση, 
η οποία απαιτεί από την κυβέρνηση να αναλάβει 
χωρίς προηγούμενο δράση», σύμφωνα με τον 

Μάικλ Λούις, γενικό διευθυντής της E.ON. ενός 
άλλου βρετανικού διαχειριστή ενέργειας. 
Ως ενεργειακή φτώχεια ορίζεται η κατάσταση 

ενός νοικοκυριού που αδυνατεί να έχει πρό-
σβαση στις πλέον βασικές υπηρεσίες ενέργειας 
για επαρκή θέρμανση, μαγείρεμα, φωτισμό και 
τη χρήση οικιακών συσκευών. Συνέπειες της 
ενεργειακής φτώχειας είναι ο περιορισμός στη 
χρήση θέρμανσης, κρύα και με υγρασία σπίτια, 
χρέη σε λογαριασμούς κοινής ωφελείας και τη 
μείωση εξόδων των νοικοκυριών σε άλλα είδη 
πρώτης ανάγκης. Ενώ παράλληλα, η ενεργειακή 
φτώχεια σχετίζεται με ένα ευρύ φάσμα φυσικών 
και ψυχικών ασθενειών υγείας, όπως η κατά-
θλιψη, το άσθμα και η καρδιακή ασθένεια. 
Σύμφωνα με τον Σιμόν Ρόσι, διευθυντή του 

τμήματος της EDF, «τους τελευταίους μήνες, 
έχουμε καταγράψει μια αύξηση 40% στις κλήσεις 
από πελάτες που ανησυχούν για το χρέος τους» 
που συνδέεται με λογαριασμούς ενέργειας, εξη-

γώντας ότι αυτό είναι μόνο το πρώτο σύμπτωμα, 
των επιπτώσεων της κρίσης στα νοικοκυριά. 
Ο υπουργός Οικονομικών Ρίσι Σουνάκ ανα-

κοίνωσε σειρά δημοσιονομικών μέτρων τον πε-
ρασμένο μήνα, ιδίως στον τομέα των καυσίμων, 
έπειτα από ένα πακέτο μέτρων ύψους 9 δισε-
κατομμυρίων λιρών που ανακοινώθηκε τον Φε-
βρουάριο για την ενίσχυση της αγοραστικής δύ-
ναμης. Αλλά το σχέδιο βοήθειας έχει δεχθεί 
σφοδρή κριτική, με την κατηγορία να είναι ότι 
πολύ ανεπαρκές. 
Αυτά τα μέτρα «θα βοηθήσουν, αλλά δεν θα 

είναι επαρκή για να μετριάσουν τον αντίκτυπο 
των αυξήσεων των τιμών», σύμφωνα με τον 
Μάικλ Λιούις, ο οποίος λέει ότι υποστηρίζει, εν 
καιρώ, τη θέσπιση ενός κοινωνικού τιμολογίου 
ενέργειας και κάλεσε σε άμεση δράση και λήψη 
μέτρων, συμπεριλαμβανομένων μειώσεων 
στους ενεργειακούς φόρους ή επέκτασης της 
ενίσχυσης θέρμανσης.

ΕΝΑΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΑΝ ΘΑ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ

Τζούλιαν Ασάνζ / Απόφαση έκδοσης στις ΗΠΑ από βρετανικό δικαστήριο
Η βρετανική δικαιοσύνη επέτρεψε την Τετάρτη την 

έκδοση του ιδρυτή του WikiLeaks Τζούλιαν Ασάνζ στις 
Ηνωμένες Πολιτείες, όπου διώκεται για κατασκοπεία, 
έπειτα από πολυετές δικαστικό μπρα ντε φερ. 
Το δικαστήριο εξέδωσε επισήμως την εντολή έκδο-

σης και πλέον εναπόκειται στην υπουργό Εσωτερικών 
Πρίτι Πατέλ να την εγκρίνει, αν και οι συνήγοροί του 
μπορούν πάντα να ασκήσουν έφεση στην απόφαση 
του βρετανικού δικαστηρίου. 
Ο Αυστραλός καταζητείται από την αμερικανική δι-

καιοσύνη που επιδιώκει να τον προσαγάγει σε δίκη 
για την μετάδοση, από το 2010, περισσότερων των 
700.000 απορρήτων στρατιωτικών και διπλωματικών 
εγγράφων που αφορούν κυρίως το Ιράκ και το Αφγα-
νιστάν. 
Η δίωξή του εντάσσεται στην νομοθεσία περί κατα-

σκοπείας και ο Τζούλιαν Ασάνζ απειλείται με ποινή 
κάθειρξης 175 ετών. 
Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλ-

λουν ότι η σύλληψη του συνιστά κατάφωρη επίθεση 

κατά της ελευθερίας του Τύπου. 
Στις 14 Μαρτίου έχασε την τελευταία του ελπίδα να 

αποφύγει την έκδοση, όταν το Ανώτατο Δικαστήριο 
απέρριψε την εξέταση της προσφυγής του. 
Υπενθυμίζεται ότι ο «Μr Wikileaks» και η μητέρα 

των δύο γιων του -σύντροφος και δικηγόρος του- 
Στέλλα Μόρις, παντρέυτηκαν στις φυλακές Μπέλμαρς 
του Λονδίνου, πριν από λίγες εβδομάδες. Η νύφη έχει 
δηλώσει «τυχερή» που τον γνώρισε, στην προσπάθειά 
της να αποτρέψει την έκδοσή του στις ΗΠΑ το 2015.

ΜΑΖΙΚΗ� ΑΥΞΗΣΗ 54% ΣΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

Με ενεργειακή φτώχεια κινδυνεύει το 30 έως 40% των κατοίκων στο ΗΒ

ΕΙΝΑΙ ΑΓΝΩΣΤΗΣ ΑΙΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ

Κρούσματα σοβαρής οξείας ηπατίτιδας άγνω-
στης αιτίας εντοπίστηκαν σε παιδιά κάτω των 
δέκα ετών στο Ηνωμένο Βασίλειο, αναφέρει ο 
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, τμήμα Ευρώ-
πης. Συγκεκριμένα, σημειώνει ότι στις 5 Απριλίου 
έλαβε ενημέρωση για δέκα περιπτώσεις σοβα-
ρής οξείας ηπατίτιδας άγνωστης αιτιολογίας σε 
παιδιά ηλικίας κάτω των δέκα ετών, σε όλη την 
κεντρική Σκωτία. Μέχρι τις 8 Απριλίου, είχαν 
εντοπιστεί 74 κρούσματα στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
Οι ιοί της ηπατίτιδας (A, B, C, E και D κατά πε-
ρίπτωση) έχουν αποκλειστεί μετά από εργαστη-
ριακό έλεγχο, ενώ συνεχίζονται περαιτέρω έρευ-
νες για την κατανόηση της αιτιολογίας αυτών 
των περιπτώσεων. Στα συμπτώματα περιλαμ-

βάνονται ίκτερος, διάρροια, έμετος και κοιλιακό 
άλγος. Μέχρι τις 11 Απριλίου, δεν έχει αναφερθεί 
θάνατος μεταξύ των κρουσμάτων. Άγνωστη πα-
ραμένει η αιτία των περιπτώσεων ηπατίτιδας και 
βρίσκεται σε εξέλιξη εργαστηριακός έλεγχος για 
επιπλέον λοιμώξεις, χημικά και τοξίνες για τα 
κρούσματα που εντοπίστηκαν.

Κρούσματα σοβαρής οξείας ηπατίτιδας στο ΗΒ
ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗ�ΣΕΙ ΤΙΣ «ΣΩΣΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ»

Ο Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον είναι σε συ-
νεχή επαφή με εταίρους ανά το κόσμο για να στη-
ρίξει οποιονδήποτε Βρετανό υπήκοο χρειάζεται 
βοήθεια λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, δή-
λωσε αναφερόμενος στους δύο Βρετανούς στρα-
τιώτες που κρατούνται αιχμάλωτοι από τους Ρώ-
σους ο Υπ. Βόρειας Ιρλανδίας Μπράντον Λιούις. 
Είπε ακόμη πως η βρετανική κυβέρνηση πάντοτε 

έχει ευθύνη για υπηκόους στο εξωτερικό, αλλά στη 
συγκεκριμένη περίπτωση σημείωσε πως πρόκειται 
για άτομα που βρίσκονταν «εντελώς παράνομα» 
στην Ουκρανία, καθώς το Foreign Office είχε απα-
γορεύσει τη μετάβαση Βρετανών στην εμπόλεμη 
ζώνη. Ως εκ τούτου, πρέπει να βρεθεί η σωστή 
ισορροπία στις διαβουλεύσεις με την ουκρανική 
κυβέρνηση. 
Το σχόλιό του ήταν αναφορικά με το αίτημα που 

υπέβαλαν οι δύο Βρετανοί αιχμάλωτοι, ο 48χρονος 
Σον Πίνερ και ο 28χρονος Έιντεν Άσλιν, πιθανότατα 
υπό ρωσική πίεση, για ανταλλαγή τους με τον Ου-
κρανό φιλορώσο πολιτικό Βίκτορ Μεντβέντσουκ 
που κρατείται στο Κίεβο αντιμετωπίζοντας κατηγο-
ρίες προδοσίας.

Επανέρχεται το θέμα ανταλλαγής αιχμαλώτων στο ΗΒ
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Δικοινοτική δράση 
ενάντια στο άνοιγμα του 
πυρηνικού σταθμού στο 
Άκκιουγιου της Τουρκίας
Δικοινοτική εκδήλωση κατά 
του ανοίγματος πυρηνικού 
σταθμού στο Άκκουγιου της 
Τουρκίας θα πραγματοποι-
ηθεί στις 27 Απριλίου 2022 
(6:00-7:00μ.μ.) έξω από το 
Σπίτι της Συνεργασίας, στο 
Λήδρα Πάλλας. «Το Άκκιου-
γιου, όπου η Τουρκία θα δη-
μιουργήσει τον πυρηνικό 
σταθμό βρίσκεται λίγα μόλις 
χιλιόμετρα από τις ακτές της 
Κερύνειας και αυτό είναι ένα 
ζήτημα το οποίο πρέπει να 
απασχολήσει όλους μας», 
αναφέρει σχετική ανακοίνωση. 

«Οι πυρηνικοί σταθμοί απο-
τελούν ένα πολύ σημαντικό 
θέμα αφού δεν απειλούν μο-
νάχα το περιβάλλον αλλά κυ-
ρίως της υγεία και την ασφά-
λεια των κατοίκων των γύρω 
περιοχών, μια πιθανή διαρ-
ροή θέσει σε τεράστιο κίνδυνο 
τόσο τους εργαζόμενους αλλά 
και τους κάτοικους» σημει-
ώνεται.

                    
      Ειδήσεις σε 2’ ΓΓ ΑΚΕΛ: ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗ�ΡΙΞΗΣ

Τουλάχιστον 200.000 πολίτες είναι κάτω από το όριο της φτώχειας
Την ανάγκη για μέτρα στήριξης σε 200.000 περίπου 

πολίτες που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας, 
τόνισε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, κατά την 
επίσκεψή του στο Λαϊκό Δίκτυο Αλλυληγγύης της ΠΕΟ, 
όπου ετοιμάστηκαν περίπου 400 πακέτα βοήθειας για 
οικογένειες και νοικοκυριά, ενόψει των εορτών του Πά-
σχα. 
Ο κ. Στεφάνου παρακολούθησε τη διαδικασία προετοι-

μασίας των πακέτων από εθελοντές και παρέδωσε εκ 
μέρους του ΑΚΕΛ επιταγή για τη στήριξη του Δικτύου Αλ-
ληλεγγύης. 
Σε δηλώσεις του μετά την επίσκεψη, ο κ. Στεφάνου 

ανέφερε ότι χρειάζονται πολιτικές που να στοχεύουν στην 
ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και ιδιαίτερα στη στή-
ριξη των ευάλωτων ομάδων, όπως οι χαμηλόμισθοι και 
χαμηλοσυνταξιούχοι, όπως επίσης και μέτρα για τη βρα-
χυσπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη στήριξη των ανθρώ-
πων αυτών, ενώ παρέθεσε και σειρά μέτρων που έχει ει-
σηγηθεί το ΑΚΕΛ. 

«Τα στοιχεία δείχνουν ότι τουλάχιστον 200.000 είναι 
κάτω από το όριο της φτώχειας το τελευταίο διάστημα», 
σημείωσε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, επισημαίνοντας ότι αυτό δεν 
παρατηρείται μόνο λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, 
αλλά τώρα έχει επιδεινωθεί. «Η ακρίβεια υπήρχε από 
πριν, όπως είχαμε πολλές φορές υποδείξει στην κυβέρ-
νηση, η οποία έλεγε ότι το φαινόμενο ήταν παροδικό, και 
τελικά όχι μόνο δεν είναι παροδικό το φαινόμενο, αλλά 
αυτή τη στιγμή κάνουν λόγο και για πιθανότητα στασιμο-
πληθωρισμού», πρόσθεσε ο κ. Στεφάνου. 
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα της Κε-

ντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ, Στέφανου Στεφάνου, κατά 
την επίσκεψη του στο Λαϊκό Δίκτυο Αλληλεγγύης: «Kαι 
αυτό το Πάσχα όπως κάθε χρόνο, είμαστε εδώ για να 
συνεισφέρουμε στην προσπάθεια που καταβάλει, για 
πάρα πολλά χρόνια τώρα, το Λαϊκό Δίκτυο Αλληλεγγύης 
βοηθώντας πάρα πολλές οικογένειες και πρόσωπα. 
Τα πακέτα στήριξης είναι πάνω από 400 για την επαρ-

χία Λευκωσίας. Υπάρχουν και σε άλλες επαρχίες. Μπορεί 
αυτή η βοήθεια να μην επιλύει τα προβλήματα που συ-
ναντούν χιλιάδες νοικοκυριά και χιλιάδες συμπολίτες μας, 
όμως είναι μία ανακούφιση για την περίοδο των γιορ-
τών. 

Θέλω να συγχαρώ το Λαϊκό Δίκτυο Αλληλεγγύης για 
την έμπρακτη αλληλεγγύη που προωθεί και την έμπρακτη 
βοήθεια που δίνει, η οποία δεν περιορίζεται μόνο στην 
περίοδο των γιορτών, παρότι η περίοδος των γιορτών, 
των Χριστουγέννων και του Πάσχα είναι το επίκεντρο 
της δραστηριότητας. Το Λαϊκό Δίκτυο έχει καταφέρει ολό-
χρονα με συγκεκριμένες αφορμές και με συγκεκριμένους 
τρόπους να βοηθά. Θέλω να συγχαρώ το Λαϊκό Δίκτυο 
για αυτή τη δουλειά, τους πρωταγωνιστές, τους εθελοντές 
που βοήθησαν στο να διαμορφωθούν και να διατεθούν 
τα πακέτα, που χωρίς τη δική τους εθελοντική προσφορά 
αυτή η δουλειά θα ήταν πραγματικά ακόμα πιο δύσκολη 
από όσο είναι τώρα. 
Χιλιάδες κόσμος δυσπραγεί. Τα στοιχεία δείχνουν ότι 

τουλάχιστον 200 χιλιάδες κόσμος, αν όχι και περισσότε-
ροι, είναι κάτω από το όριο της φτώχειας. Η ανισότητα 
στην Κύπρο ενισχύεται, τα εισοδήματα έχουν μειωθεί, οι 
τιμές έχουν απογειωθεί και δεν είναι μόνο τώρα. Ο πόλε-
μος στην Ουκρανία έχει επιδεινωθεί το πρόβλημα. Η 
ακρίβεια ήταν από προηγουμένως, όπως εμείς πάρα 
πολλές φορές έχουμε υποδείξει στην κυβέρνηση, η οποία 
έλεγε ότι το φαινόμενο είναι παροδικό. Δυστυχώς, φαίνε-
ται ότι το φαινόμενο δεν θα είναι παροδικό. Είναι πολύ 
πιθανό στην Κύπρο να υπάρχει και στασιμοπληθωρι-
σμός, άρα γίνεται ακόμα πιο δύσκολο το έργο και πιο 
δύσκολη η ζωή χιλιάδων νοικοκυριών, χιλιάδων ανθρώ-
πων για να τα βγάζουν πέρα κάθε μέρα. 
Είναι για αυτό που χρειάζονται πολιτικές οι οποίες να 

στοχεύουν στην ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και 
στην έμπρακτη στήριξη της κοινωνίας, ειδικά των ευά-
λωτων ομάδων του πληθυσμού, των χαμηλόμισθων, των 
χαμηλοσυνταξιούχων, των νέων ανθρώπων, όλων αυτών 
που πραγματικά χρειάζονται τη στήριξή και την θαλπωρή 
του κράτους για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. 
Υπάρχουν και μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν για 

την βραχυπρόθεσμη και την μεσοπρόθεσμη στήριξη 
όλων αυτών των ανθρώπων. Το ΑΚΕΛ έχει καταθέσει 
πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. 
Η πρώτη πρόταση που έχει καταθέσει και πέρασε από 

τη Βουλή -και δυστυχώς την ανέφερε ο Πρόεδρος στο 
Ανώτατο Δικαστήριο- είναι για τη μείωση του συντελεστή 
ΦΠΑ από 19% σε 9% στο ηλεκτρικό ρεύμα. Εμείς κα-
λούμε την κυβέρνηση να επαναφέρει αυτή την πρόταση 
που είχε ψηφιστεί στη Βουλή με μόνη διαφωνία του ΔΗΣΥ. 
Δεύτερο έχουμε συγκεκριμένη πρόταση νόμου για τον 

τερματισμό της διπλής φορολογίας που μπαίνει στα καύ-
σιμα. Θα πρέπει να τερματιστεί αυτή η λανθασμένη πο-
λιτική που αυξάνει και τη τιμή του τελικού προϊόντος. 
Τρίτον, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί σωστά το πλαφόν 

που έχει τη δυνατότητα η Υπουργός να το κάνει τόσο σε 
βασικά αγαθά, όπως προβλέπει ο συγκεκριμένος νόμος, 
όσο και στο θέμα των καυσίμων. Και επειδή ο νόμος των 
καυσίμων είναι διαφορετικός -το πλαφόν για τα καύσιμα 
είναι διαφορετικό από τον νόμο που έχει να κάνει με άλλα 
βασικά αγαθά – το ΑΚΕΛ έχει καταθέσει συγκεκριμένη 
πρόταση νομού για να έχει τα ίδια κριτήρια, έτσι ώστε όχι 
μόνο να λαμβάνεται υπόψη η αισχροκέρδεια -που κατά 
έναν τρόπο πάντοτε κυβέρνηση λέει ότι δεν υπάρχει αι-
σχροκέρδεια στα καύσιμα άρα δεν βγάζει πλαφόν – και 
άλλα κριτήρια, που υπάρχουν στις άλλες περιπτώσεις 
για τα βασικά αγαθά. 
Δηλαδή, όταν κρίνεται ότι είναι δύσκολη περίοδος και 

χρειάζεται να μπει ένα πλαφόν για να βοηθήσουμε την 
κοινωνία και την οικονομία. Τώρα ακριβώς υπάρχει ανά-
γκη για τα καύσιμα. Καλούμε την κυβέρνηση να ανταπο-
κριθεί στις συγκεκριμένες προτάσεις του ΑΚΕΛ έτσι ώστε 
με αυτόν τον τρόπο να ανακουφίσουμε τον κόσμο κατά 
το δυνατό, ο οποίος ανησυχεί και ταλαιπωρείται από την 
ακρίβεια στα βασικά αγαθά.

Καταναλωτές: Αυξημένο μέχρι και 20% το κόστος για το πασχαλινό τραπέζι
Μέχρι και 20% αυξάνεται το κόστος για το πασχαλινό 

τραπέζι φέτος και η τάση που διαφαίνεται είναι ότι οι 
καταναλωτές θα επιδείξουν αυτοσυγκράτηση όσον 
αφορά κυρίως την αγορά και κατανάλωση κρέατος και 
παραδοσιακών εδεσμάτων όπως οι φλαούνες του Πά-
σχα, είπε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Προστασίας Κα-
ταναλωτών Μάριος Δρουσιώτης. 
Οπως είπε ο κ. Δρουσιώτης «η γενική εικόνα της 

αγοράς λίγες μέρες πριν το Πάσχα, στις 24 Απριλίου, 
δεν είναι και τόσο ευχάριστη» γιατί, όπως είπε, τα βασικά 
προϊόντα για το πασχαλινό τραπέζι είναι κατά 18% με 
20% πιο ακριβά απ’ ό,τι πέρσι και σε συνάρτηση με τις 

αυξήσεις σε καύσιμα και ηλεκτρισμό δημιουργείται μια 
«δυσάρεστη εικόνα» για τους καταναλωτές. Πρόσθεσε 
ότι η ακρίβεια παρατηρείται κυρίως στα βασικά αγαθά 
όπως είναι το κρέας και οι παραδοσιακές φλαούνες. 
«Φέτος γίνονται παραγγελίες για λιγότερο αριθμό από 
φλαούνες σε σχέση με πέρυσι λόγω του κόστους και το 
ίδιο εκτιμώ ότι θα γίνει και με την αγορά κρέατος δηλαδή 
να υπάρξει συγκράτηση στις ποσότητες που θα κατα-
ναλωθούν» δήλωσε ο κ. Δρουσιώτης αν και όπως είπε 
«ακριβή εικόνα για τα σφάγια θα υπάρχει την Μεγάλη 
Πέμπτη και Παρασκευή ώστε να μπορούμε να κάνουμε 
σύγκριση της τιμής σε αντιστοιχία με πέρσι».

Τέλος η καραντίνα 
για ανεμβολίαστους 
στενές επαφές 

Αλλαγές που αφορούν την 
διαχείριση στενών επαφών 
ανεμβολίαστων ατόμων αλλά 
και τη χρήση προστατευτικής 
μάσκας, ανακοίνωσε την Τε-
τάρτη ο υπουργός Υγείας, Μι-
χάλης Χατζηπαντέλα. Συγκε-
κριμένα, ανακοινώθηκε ότι 
από τις 15 Μαΐου 2022, θα 
ανασταλεί η υποχρέωση αυ-
τοπεριορισμού ατόμων που 
αποτελούν στενή επαφή επι-
βεβαιωμένου θετικού περιστα-
τικού και δεν κατέχουν εν ισχύι 
πιστοποιητικό εμβολιασμού ή 
νόσησης. Συστήνεται όπως 
όλες οι στενές επαφές ατόμων 
θετικών στον ιό υποβάλλονται 
σε εξέταση κατά την 3η και 5η 
ημέρα από την επαφή. 
Την ίδια ώρα, το Υπουργικό 
Συμβούλιο αποφάσισε από τις 
22 Απριλίου την αναστολή της 
υποχρέωσης για χρήση προ-
στατευτικής μάσκας σε εργα-
ζόμενους που εργάζονται σε 
εξωτερικούς χώρους εστίασης 
και διασκέδασης.
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Βαφτίζουν ως… «ΜΟΕ» και το φυσικό αέριο! 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ – ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ    Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ

• Μεθοδεύσεις ΝΑΤΟϊκών και κυρίαρχων κύ-
κλων της Ε.Ε. για αγωγό μέσω Κύπρου – 
Τουρκίας για μεταφορά φυσικού αερίου στην  
Ευρώπη 

 
• Οι Αγγλοαμερικανοί προτρέπουν τις Βρυ-

ξέλλες για άσκηση πιέσεων προς την Κ.Δ. να 
συγκατατεθεί ως «έκφραση αλληλεγγύης» 
προς την Ε.Ε. για απεξάρτηση από το Ρωσικό 
φυσικό αέριο… 

 

Η  Τουρκία είναι πλέον ανάμεσα στους  
κύριους παίκτες για αξιοποίηση του  
φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσο-

γείου! Κι αυτό δεν είναι αποτέλεσμα των διεθνών 
εξελίξεων με τη σύγκρουση Ανατολής – Δύσης 
στην Ουκρανία. Η υπόθεση σχετίζεται με την υλο-
ποίηση των σχεδιασμών που καταστρώθηκαν 
την τελευταία δεκαετία στα στρατηγεία του ΝΑΤΟ 
για εκτοπισμό της Ρωσίας και της Κίνας από την 
περιοχή. Ο πόλεμος στην Ουκρανία και το εμπάρ-
γκο στην προμήθεια φυσικού αερίου από τη  
Ρωσία για τις ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ήταν απλώς η αφορμή.  
Στις ανταποκρίσεις μας το προηγούμενό διά-
στημα συχνά αναφερόμασταν, επικαλούμενοι 
ενημερωμένες διπλωματικές πηγές, τα σενάρια 
για συμφωνία πακέτο για κλείσιμο του Κυπριακού 
και των ενεργειακών. Τώρα, μπαίνουν σε εφαρ-
μογή και προς αυτή την κατεύθυνση διευκολύνει 
τους χειρισμούς των ΝΑΤΟϊκών με πρωτοστάτες 
τους Αμερικανούς και τους Άγγλους, η πλήρης 
αποτελμάτωση της διαδικασίας αναζήτησης  
λύσης και με την προετοιμασία του εδάφους για 
συμφωνία εκτός των γνωστών παραμέτρων των 
Ψηφισμάτων και Αποφάσεων των Ηνωμένων 
Εθνών για διζωνική, δικοινοτική, ομοσπονδία. 
Σύμφωνα με ενημερωμένες πηγές η Αμερικα-

νίδα βοηθός Υπουργός Εξωτερικών Βικτόρια 
Νούλαν, κατά την επίσκεψη της στην Κύπρο  
μετέφερε την «επιθυμία» των ΗΠΑ για «συνεν-
νόηση» με την  Τουρκία ως βασικού παράγοντα 
για την απεξάρτηση της Ευρώπης από το Ρωσικό 
φυσικό αέριο αλλά και μιας εκ των χωρών με 
συμφέροντα στους υδρογονάνθρακες της Μεσο-
γείου. Οι βολιδοσκοπήσεις της Αμερικανίδας 
υπουργού προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις,  

γι’ αυτό και η Αμερικανική διπλωματία κινήθηκε 
άμεσα με βάση το Σχέδιο 2, υποβάλλοντας το 
σενάριο «φόρμουλας» συνεκμετάλλευσης του φυ-
σικού αερίου και της δημιουργίας αγωγού μέσω 
Τουρκίας με την έναρξη διαδικασίας αναζήτησης 
λύσης και όχι κατ’ ανάγκη με τη λύση του Κυ-
πριακού. Δεν είναι τυχαία προς τούτο η επανα-
φορά από τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ 
της Τουρκοκυπριακής πρότασης του 2019 για 
τους υδρογονάνθρακες. Οι Αγγλοαμερικανοί  
έριξαν την ιδέα «να ενταχθεί στα Μέτρα Οικοδό-
μησης Εμπιστοσύνης» και η συνεκμετάλλευση 
του φυσικού αερίου της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και «ως έκφραση αλληλεγγύης» προς την Ε.Ε.  
η οποία υφίσταται ήδη τις συνέπειες από το 
εμπάργκο (το οποίο βεβαίως η ίδια επέβαλε), 
εναντίον της Ρωσίας. 
Γι’ αυτό και οι Αγγλοαμερικανοί προτρέπουν 

τις Βρυξέλλες για άσκηση πιέσεων προς την 
Κ.Δ. να συγκατατεθεί ως «έκφραση αλληλεγ-
γύης» προς την Ε.Ε. για απεξάρτηση από το 
Ρωσικό φυσικό αέριο. 

 
Με αφορμή την πρόσφατη συνάντηση του με 

τον Πρόεδρο Αναστασιάδη ο Ερσίν Τατάρ,  
ο οποίος επιμένει στη διχοτομική θέση για απο-
δοχή της «κυριαρχικής ισότητας» και στη λύση 
δυο κρατών, αναφέρθηκε σε γραπτή δήλωση του 
στην πρόταση που κατάθεσε η προηγούμενη τ/κ 
ηγεσία το 2019 για το ζήτημα των υδρογοναν-
θράκων. Ο Τατάρ διαμηνύει ότι η ούτως ή άλλως 
η  πρόταση προς την Ελληνοκυπριακή πλευρά 
το 2019 για συνεργασία στο θέμα των υδρογο-
νανθράκων είναι στο τραπέζι και η Τουρκοκυ-
πριακή πλευρά στηρίζει την πρόταση του Τούρ-
κου Προέδρου το 2020 για μια περιεκτική 
διάσκεψη για την ανατολική Μεσόγειο. 
Την ίδια ώρα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών 

Μεβλούτ Τσαβούσογλου αφήνει με δημόσιες δη-
λώσεις του να γίνει αντιληπτό πως αναμένει «νέες 
ιδέες» από τον Πρόεδρο  Αναστασιάδη για την 
άμεση εκμετάλλευση του φυσικού αερίου προς 
το συμφέρον και των  Τουρκοκυπρίων και των 
Ελληνοκυπρίων. 

 
ΑΚΕΛ: ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ  
Η Ε/Κ ΠΛΕΥΡΑ ΝΑ ΒΓΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ 
 
Το ΑΚΕΛ δια του Γ.Γ. της Κ.Ε. του Κόμματος 
Στέφανου Στεφάνου επαναλαμβάνει την προειδο-
ποίηση ότι το ρολόι της Ιστορίας για το Κυπριακό 
έχει κτυπήσει δώδεκα. Όλοι μας πρέπει να έχουμε 
πλήρη αντίληψη για το τι θα συμβεί αν δεν ανα-
χαιτίσουμε την κατηφορική πορεία των πραγμά-
των. Και προσθέτει:  «Το ενδεχόμενο της οριστι-
κής διχοτόμησης του νησιού μας είναι όλεθρος  
κι εφιάλτης. Εμείς έχουμε πλήρη αντίληψη ότι το 
πρώτο και καθοριστικό εμπόδιο για την επανέ-
νωση και τη λύση του Κυπριακού είναι η Τουρκία 
και η τουρκοκυπριακή ηγεσία του Τατάρ.  
Η ιταμή αξίωση για λύση δύο κρατών, η δρομο-

λόγηση του εποικισμού του Βαρωσιού είναι έκ-
φραση και προέκταση της διχοτομικής πολιτικής 
της τουρκικής πλευράς. Έχουμε, επίσης, πλήρη 

αντίληψη ότι οι δραματικές γεωπολιτικές ανακα-
τατάξεις των τελευταίων εβδομάδων αναβαθμί-
ζουν το ρόλο της κατοχικής δύναμης. Είναι  
παραλογισμός το γεγονός που ζούμε αυτή την 
περίοδο ότι η Τουρκία και ο Ερντογάν παρουσιά-
ζονται σήμερα στον κόσμο ως “δύναμη ειρήνης” 
και “εγγυήτρια” ασφάλειας. Οι τεκτονικές αλλαγές 
που επισυμβαίνουν στον κόσμο και τα νέα κατο-
χικά τετελεσμένα που προκαλεί η Τουρκία, απο-
δεικνύουν για πολλοστή φορά ότι η στασιμότητα 
και η άγονη παρέλευση του χρόνου απομακρύ-
νουν την προοπτική της λύσης και ενισχύουν τη 
διχοτόμηση». Η πιο στέρεα και ασφαλής στάση 
για την Κύπρο είναι η προσήλωση στο στόχο της 
επίλυσης του Κυπριακού, επισημαίνει ο Στέφανος 
Στεφάνου. «Είχαμε και έχουμε τη θέση ότι η  
καλύτερη άμυνα απέναντι στους διχοτομικούς 
σχεδιασμούς του δίδυμου Ερντογάν – Τατάρ είναι 
η προσήλωσή μας στη συμφωνημένη βάση και 
πλαίσιο και στο διαπραγματευτικό κεκτημένο. 
Επιβάλλεται η ελληνοκυπριακή πλευρά να βγει 
μπροστά, να αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβου-
λίες για να σπάσει το αδιέξοδο, να τερματιστεί  
η ζημιογόνα στασιμότητα. Να συνεχίσουν οι δια-
πραγματεύσεις από κει που διακόπηκαν αξιοποι-
ώντας το κεκτημένο που έχει διαμορφωθεί μέσα 
από τις πολυετείς δικοινοτικές συνομιλίες.  
Αυτό υποδεικνύει ο Γ.Γ. του ΟΗΕ και ο διεθνής 
παράγοντας. Αυτός είναι ο τρόπος να ακυρωθούν 
στην πράξη οι τουρκικές αξιώσεις για αλλαγή της 
βάσης λύσης του Κυπριακού. Αυτή είναι η προ-
σέγγιση για να απαλλαχθούμε από την κατοχή 
και τη διχοτόμηση». 

 
ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΩΝ ΗΠΑ 
 
Εξάλλου, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ 

Γιώργος Κουκουμάς, τόνισε ότι μέσα στο πλαίσιο 
της προσπάθειας υποταγής των πάντων στο 
ΝΑΤΟ, η Κύπρος έχει σημασία να αξιοποιήσει 
τις εξελίξεις για να αποτραπεί η διχοτόμηση της 
Κύπρου. Μιλώντας στον « Άστρα» και σχολιάζο-
ντας τις δηλώσεις της Αμερικανίδας βοηθού 
Υπουργού Εξωτερικών Βικτόριας Νούλαν για τα 
ενεργειακά, είπε ότι στόχος των ΗΠΑ είναι να δώ-
σουν άφεση αμαρτιών την Τουρκία και να απο-
κατασταθούν οι σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και  
Ισραήλ. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, υπογράμμισε, 
είναι αδιανόητο ο πρόεδρος Αναστασιάδης να 
επικροτεί τις δηλώσεις Νούλαν για εμπλοκή της 
Τουρκίας στα ενεργειακά της περιοχής, χωρίς να 
προτάσσει πρώτα τη λύση του κυπριακού. Ανα-
φερόμενος στα ΜΟΕ ο κ. Κουκουμάς είπε ότι 
πρέπει να υποβοηθούν τη λύση και όχι να την 
υποκαθιστούν. Επισήμανε επίσης τον κίνδυνο, 
να καταλήξουμε να συζητούμε τα ΜΟΕ και την 
πρόταση της κυβέρνησης για νομιμοποίηση του 
αεροδρομίου της Τύμπου και να καταλήξουμε να 
συζητούμε αυτό το θέμα αντί της λύσης. Επίσης, 
πρόσθεσε, υπάρχουν και πολιτικοί κίνδυνοι,  
δεδομένου ότι ο Ερσίν Τατάρ δεν θέλει ομοσπον-
διακή λύση και θα αξιοποιήσει το θέμα της  
Τύμπου προς όφελος του ψευδοκράτους. Ανα-

φορικά με τον EastMed o κ. Κουκουμάς είπε ότι 
η κυβέρνηση και ο ΔΗΣΥ θα πρέπει να ξεκαθαρί-
σουν τις προθέσεις τους. Όπως ανέφερε, οι δη-
λώσεις του προέδρου Αναστασιάδη και του 
υπουργού Εξωτερικών Ιωάννη Κασουλίδη είναι 
διαφορετικές πάνω στο θέμα. 
  
ΔΗΚΟ: Μέσα στο ξαναφτιάξιμο του κόσμου που 

βλέπουμε να εξελίσσεται σήμερα, η Κύπρος πρέ-
πει να είναι ενεργό μέρος αυτών των ανακατατά-
ξεων και να μη μείνει στο περιθώριο, δήλωσε 
στον Άστρα ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσης  
Παντελίδης. Αλλά για να είναι ενεργό μέρος η  
Κύπρος, πρόσθεσε, θα πρέπει να κάνει το παν 
για να διεκδικήσει και τη λύση του κυπριακού, 
αλλά και διεκδικώντας για την ίδια περισσότερα 
πράγματα. 
Υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι 
στα ενεργειακά χάσαμε 15 χρόνια και τώρα τα 
πράγματα γίνονται πιο δύσκολα λόγω της υιοθέ-
τησης της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσι-
μες πηγές, αλλά και λόγω του ότι τα πρώτα πέντε 
χρόνια χάθηκαν από τις τουρκικές προκλήσεις 
και τα υπόλοιπα χάθηκαν από τους χειρισμούς 
της κυβέρνησης. 
Ο κ. Παντελίδης σημείωσε ότι η Κύπρος πρέπει 

να αξιοποιήσει και το ότι η Τουρκία δεν εφάρμοσε 
καμία κύρωση εναντίον της Ρωσίας. 

 
ΕΔΕΚ: Δεν εκπλήττει το ότι οι ΗΠΑ προωθούν 
εξομάλυνση των σχέσεων τους με την Τουρκία 
και θα πρέπει η Κύπρος να εγκαταλείψει τις ψευ-
δαισθήσεις, ότι δηλαδή οι ΗΠΑ θα πιέσουν την 
Άγκυρα για λύση, τόνισε στον Άστρα ο βουλευτής 
της ΕΔΕΚ Κωστής Ευσταθίου. Αυτή, πρόσθεσε, 
ήταν η πάγια πολιτική των ΗΠΑ, που στόχευε 
στην διασφάλιση των δικών τους συμφερόντων, 
τα οποία περνούν μέσα από την Τουρκία σε ότι 
αφορά την ανατολική Μεσόγειο. 
Αναφορικά με τον αγωγό EastMed o κ. Ευστα-
θίου είπε ότι οι ΗΠΑ δεν ενδιαφέρονται για την 
Ευρώπη, αλλά για την αποκοπή της Ευρώπης 
από το ρωσικό φυσικό αέριο και πετρέλαιο, χα-
ρακτηρίζοντας ως υποκριτικό το ενδιαφέρον των 
ΗΠΑ για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέρ-
γειας. 
Στην περιοχή μας, σημείωσε, εκείνο που ενδια-

φέρει τις ΗΠΑ είναι να εμπλακεί η Τουρκία στα 
ενεργειακά της ανατολικής Μεσογείου και να κα-
ταστεί η Άγκυρα ο βασικός παράγοντας της διέ-
λευσης του φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. 
Ερωτηθείς αν αυτό θα μπορούσε να αποβεί και 

υπέρ της λύσης του κυπριακού, ο βουλευτής της 
ΕΔΕΚ είπε ότι δεν είναι δυνατόν να βελτιωθούν 
οι σχέσεις Κύπρου και Τουρκίας χωρίς την απε-
λευθέρωση. 
Αναφορικά με τα ΜΟΕ ο κ. Ευσταθίου εξέφρασε 
την άποψη ότι αυτά είναι, όπως τίθενται θα κα-
θορίσουν και το θέμα της λύσης του κυπριακού, 
κάτι που θα βολέψει την Τουρκία στα διχοτομικά 
της σχέδια.
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ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΔΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΗΣ ΤΖΩΡΤΖΙΝΑΣCOVID: ΔΕΝ ΑΙΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ, ΑΛΛΑ Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Πλεύρης: Σε φάση συνύπαρξης με τον κορωνοϊό από 
01/05- Δεν αίρονται τα μέτρα, αλλά η υποχρεωτικότητα

Οι επίσημες ανακοινώσεις για τη νέα φάση στην 
οποία εισέρχεται η Ελλάδα από την Κυριακή 1η 
Μαΐου, από τον υπουργό Υγείας, Θάνο Πλεύρη. 
«Δεν καταργούνται τα μέτρα, αλλά η υποχρε-
ωτικότητά τους». Κατά την ενημέρωση που πρα-
γματοποιήθηκε το πρωί της Μ.Τετάρτης στο 
υπουργείο Υγείας, ο υπουργός παρουσίασε τα 
τελευταία δεδομένα σχετικά με την εξέλιξη της 
πανδημίας του κορωνοϊού στην Ελλάδα, με βάση 
τα οποία αποφασίστηκε και η επικείμενη άρση 
των περιοριστικών μέτρων από την Πρωτομαγιά 
και μετά. Αναφέρθηκε στο εμβολιαστικό πρό-
γραμμα που έχει εφαρμοστεί στην Ελλάδα, ση-
μειώνοντας επιπλέον πως ο ιός έχει παρουσιάσει 
μεταλλάξεις κατά τη διάρκεια των δύο αυτών χρό-
νων, με αποτέλεσμα στην πορεία, λόγω της με-
ταδοτικότητας να έχει νοσήσει και μεγάλο μέρος 
του πληθυσμού. «Μετά από δύο χρόνια έχουμε 
ένα διαφορετικό στέλεχος του ιού με μεγάλη με-
ταδοτικότητα, αλλά χαμηλή νοσηρότητα σε έναν 
πληθυσμό που είναι εμβολιασμένος. Σε ποσοστό 
75% όσον αφορά τον γενικό πληθυσμό 85% όσον 
αφορά τους ενήλικες και πάνω από 90% όσον 
αφορά τις ευπαθείς ομάδες και τους ηλικιωμέ-
νους», σημείωσε. 

 
«Το ΕΣΥ έχει ενισχυθεί, έχει την τεχνογνωσία 

και τα φάρμακα για την αντιμετώπιση της πανδη-

μίας, θα συνεχιστεί η ενίσχυση του ΕΣΥ, θα στη-
ριχτεί και με πόρους τουλάχιστον 1,5 δισ. ευρώ 
από το Ταμείο Ανάκαμψης», είπε ο κ. Πλεύρης. 

«Μπαίνουμε σε νέα φάση συνύπαρξης με τον 
κορωνοϊό. Τα μέτρα υπάρχουν, χωρίς να μπαί-
νουμε σε διαδικασία υποχρεωτικότητας, γιατί 
έχουμε μία άλλη εικόνα. Δεν πιστεύουμε στη λο-
γική του zero covid όπως στην Κίνα. Οι δείκτες 
μας επιτρέπουν να πάμε σε ένα πλαίσιο συνύ-
παρξης με τον κορωνοϊό. Το πλαίσιο είναι δυνα-
μικό, θα βλέπουμε την πορεία της πανδημίας και 
αναλόγως θα προσαρμοζόμαστε» 
Στη συνέχεια, εξήγησε, πως η επιδημιολογική 
εικόνα δικαιολογεί το νέο πλαίσιο διαχείρισης της 
πανδημίας, καθώς μειώνονται τα κρούσματα, ενώ 
σε μεγάλο βαθμό έχει επανέλθει η οικονομική 
ζωή στη χώρα. «Το βασικό στοιχείο είναι ο δείκτης 
της υπερβάλλουσας θνητότητας, στην οποία η 
χώρα μας έχει χαμηλότερα ποσοστά από τις πε-
ρισσότερες χώρες της ΕΕ. «Η υπερβάλλουσα 
θνητότητα μας βοηθάει να καταλάβουμε, ότι τελικά 
σε μία περίοδο πανδημίας, σε σχέση με μία άλλη 
περίοδο, που δεν υπήρχε η πανδημία, πόσο πα-
ραπάνω πληθυσμό και συνανθρώπους μας είχαμε 
που πέθαναν, πόσους παραπάνω θανάτους δη-
λαδή επηρέασε η πανδημία σε μία χώρα. Βλέ-
πουμε συνολικά την πορεία της πανδημίας», εξή-
γησε ο υπουργός. 

 
Ο κ. Πλεύρης αναφέρθηκε ακόμη σε όλα τα μέ-
τρα που πάρθηκαν από την αρχή της πανδημίας, 
αναγνωρίζοντας ότι συχνά ήταν ιδιαίτερα σκληρά, 
λέγοντας ότι είχαν σκοπό και στόχο να μειώσουμε 
τις απώλειες από την πανδημία και εκφράζοντας 
τον σεβασμό του για τους ανθρώπους που έχα-
σαν τη ζωή τους από επιπλοκές λόγω Covid. 

 
«Από 1η Μαΐου μπαίνουμε στο νέο πλαίσιο 

και είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα για ό,τι χρει-
αστεί», είπε ο υπουργός.

Δικηγόρος Πισπιρίγκου:Το κλειδωμένο mail είναι του Μάνου, 
θα συζητήσω για τα πειραγμένα τηλεφωνήματα

Α  παντήσεις για τα νέα στοιχεία και τις 
αποκαλύψεις που αφορούν τη Ρούλα 
Πισπιρίγκου την 33χρονη που έχει 

προφυλακιστεί για τη δολοφονία της κόρης της, 
Τζωρτζίνας, έδωσε ο δικηγόρος της, Όθωνας Πα-
παδόπουλος. 
Αρχικά ο δικηγόρος της Ρούλας Πισπιρίγκου 
ρωτήθηκε στον ΑΝΤ1 για την πληροφορία ότι η 
33χρονη αρνείται να δώσει στις αρχές του κωδι-
κούς ενός mail υποστηρίζοντας ότι το συγκεκρι-
μένο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για το οποίο γίνεται 
λόγος ανήκει στον Μάνο Δασκαλάκη και δεν έχουν 
τους κωδικούς. Αντίθετα, υποστήριξε ότι ο κωδι-
κός για το mail της 33χρονης έχει δοθεί στις Αρχές 
από την πρώτη ημέρα. «Εφόσον βγήκαν στην 
επιφάνεια αποτελέσματα έρευνας από τον συγκε-
κριμένο λογαριασμό, υποθέτω δεν είναι κλειδω-
μένος» συμπλήρωσε ο κ. Παπαδόπουλος ανα-
φέροντας πως δεν έχει γνώση για τις 
πληροφορίες που λένε ότι η Ρούλα Πισπιρίγκου 
έχει κρύψει αναζητήσεις στο διαδίκτυο και ότι έψα-

χνε για ουσίες. 
Ο δικηγόρος της Ρούλας Πισπιρίγκου ρωτήθηκε 
και για το τηλεφώνημα που έγινε σε δημοσιο-
γράφο με αλλαγμένη φωνή και στο οποίο είχε  
ειπωθεί να ψάξουν τον Μάνο Δασκαλάκη για τον 
χαμό των παιδιών και απάντησε ότι «αναμένω το 
επόμενο επισκεπτήριο για να συζητήσω το θέμα» 
κάνοντας λόγο για μια υποθετική συζήτηση «κα-
θώς δεν ξέρουμε αν το έκανε η Ρούλα Πισπιρί-
γκου». 
Όσον αφορά το πότε θα κατατεθεί αίτημα απο-
φυλάκισης ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι καταθέ-
τουν γιατροί και εστιάζουν στα αναπάντητα ερω-
τήματα που υπάρχουν ενώ απαντώντας σε 
σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν έχει εικόνα 
για το ενδεχόμενο να υπάρχει εμπλοκή τρίτων 
στην υπόθεση των παιδιών προσθέτοντας ότι  
η Ρούλα Πισπιρίγκου του απάντησε ότι δεν έχει 
κάποια υπόνοια για το ενδεχόμενο εμπλοκής του 
συζύγου της.
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Το μεγάλο πνευματικό ταξίδι προς το Πάσχα ολοκληρώθηκε και φθάσαμε στο τέλος του ιερού μας προσκυνήματος. 
Οδεύσαμε από την Βηθανία στα Ιεροσόλυμα, από τον Γολγοθά στον Τάφο, από την Σταύρωση στην Ανάσταση. Το 
ταξίδι μας σηματοδοτήθηκε από πολύτιμα και γνώριμα βιβλικά αναγνώσματα και συνοδεύτηκε από θεόπνευστες 
σκέψεις που απέδωσαν ο ψαλμωδός και οι υμνογράφοι. Μπορεί το τέλος αυτού του ταξιδιού να μας βρίσκει κουρα-
σμένους και αδύναμους, ωστόσο η δόξα και το άφθορο φως της Ανάστασης γεμίζει τώρα τις καρδιές μας με 
ανακούφιση, ειρήνη και μια χαρά ανεξίτηλη που μας αναγεννά πλήρως. Κοιτάζοντας πίσω, μπορούμε να ανακαλέσουμε 
τη διαβεβαίωση που ο Κύριός μας έδωσε στους μαθητές Του, καθώς τους προετοίμαζε για τα Άγια Πάθη Του: «Ἡ 
γυνὴ ὅταν τίκτῃ, λύπην ἔχει, ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα αὐτῆς· ὅταν δὲ γεννήσῃ τὸ παιδίον, οὐκέτι μνημονεύει τῆς θλίψεως διὰ 
τὴν χαρὰν ὅτι ἐγεννήθη ἄνθρωπος εἰς τὸν κόσμον. Καὶ ὑμεῖς οὖν λύπην μὲν νῦν ἔχετε· πάλιν δὲ ὄψομαι ὑμᾶς καὶ χα-
ρήσεται ὑμῶν ἡ καρδία, καὶ τὴν χαρὰν ὑμῶν οὐδεὶς αἴρει  φ᾿ ὑμῶν» (Ιωάν. 16:21-22). Τώρα, έχοντας διανύσει τις 
ημέρες και τις εβδομάδες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και έχοντας βιώσει από κοινού τα γεγονότα της Μεγάλης 
Εβδομάδας, οι καρδιές μας αγάλλονται για την Εορτή των Εορτών, βλέποντας ότι ο Αναστάς Χριστός ανακαινίζει τα 
πάντα και το πέπλο του σκότους εξαφανίστηκε. 
Και εν μέσω της εντεινόμενης λύπης του κόσμου μας, με την ατέρμονη δυσαρμονία του, τις συγκρούσεις και τους 

πολέμους, η μόνη αέναη ελπίδα ενοικεί στον Κύριο και στο σωτηριώδες μήνυμά Του. Μόνον Εκείνος κήρυξε και δια-
τράνωσε την αληθή ειρήνη – την ειρήνη του Θεού που θα φωλιάζει στις ψυχές μας και θα απλώνεται μεταξύ των 
λαών και των εθνών, τόσο στον ενεστώτα όσο και στον μέλλοντα αιώνα, εφόσον βιώνουμε την μεγάλη εντολή της 
αγάπης και συντασσόμαστε με Εκείνον. 
Αδελφοί και αδελφές μου, η περίοδος της νηστείας και της προετοιμασίας έφθασε στο τέλος της και άπαντες οι άν-

θρωποι καλούνται να παρακαθίσουν στην πανηγυρική τράπεζα προς εορτασμό της αιώνιας ζωής. Εκείνοι που 
ξεκίνησαν με σύνεση από την πρώτη ώρα και εκείνοι που δεν αποθαρρύνθηκαν αλλά με τόλμη πλησίασαν την 
τελευταία ώρα, εκείνοι που είναι κουρασμένοι και εκείνοι που νιώθουν ξεκούραστοι, εκείνοι που είναι σε προχωρημένη 
ηλικία και οι νέοι, ας εισέλθουν όλοι στη χαρά του Κυρίου μας, όπως ο χρυσορρήμων Ιωάννης μας βεβαιώνει. Οι ατο-
μικές μας διαφορές ξεπεράστηκαν και γίναμε μια οικογένεια, ένα σώμα, η Εκκλησία συναγμένη στο όνομα της Αγίας 
Τριάδας, για να διακηρύξουμε με μια φωνή τα ευχάριστα νέα ότι ο Χριστός Ανέστη και ότι είμαστε πλέον ελεύθεροι 
από τα δεσμά της δουλείας και της αμαρτίας. Το σκότος διαλύθηκε και το φως του Χριστού φωτίζει τις καρδιές των αν-
θρώπων. Επί δύο έτη, περιμέναμε υπομονετικά σε σιωπή και απομόνωση λόγω των περιορισμών της πανδημίας. 
Υπομείναμε για χάρη του πλησίον μας, στα πλαίσια μιας παρατεταμένης σαρακοστιανής θυσίας και άσκησης. Τώρα, 
με το έλεος και την αγάπη του Θεού, οι Εκκλησίες είναι και πάλι ανοικτές και όλοι οι πιστοί καλούνται να προσέλθουν 
και να γεμίσουν τους χώρους των Ιερών μας Ναών, προκειμένου να προσφέρουμε στον κόσμο ομολογία πίστης στο 
θαύμα των θαυμάτων. Και καθώς οι πιστοί ομολογούν, μετά χαράς ανακράζουμε: «Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι, 
προσκυνήσωμεν ἅγιον, Κύριον, Ἰησοῦν τὸν μόνον  ναμάρτητον.» Ελάτε, αγαπητοί μου εν Κυρίω, ελάτε με τις οικογέ-
νειες και τους φίλους σας, να γίνετε μέτοχοι της Ευχαριστιακής Τράπεζας και να ανταλλάξετε ευχές αναστάσιμες. 
Ελάτε στην Εκκλησία και αγκαλιάστε ο ένας τον άλλο εν πνεύματι συγχώρησης και αγάπης και ας πορευτούμε όλοι 
μαζί υπό το φως του Χριστού.  Και καθώς θα καθίσουμε στο πασχάλιο τραπέζι για να απολαύσουμε τα παραδοσιακά 
εδέσματα του αρνιού, της φλαούνας, των τυριών και των αυγών, ας μη λησμονήσουμε εκείνους που δεν έχουν ούτε 
καν τραπέζι να καθίσουν και να γευματίσουν. Ας μην παύσουμε να προσευχόμαστε για την ειρήνη του κόσμου, ιδιαι-
τέρως στην Ουκρανία, ζητώντας από τον Θεό να σταλάξει το έλεός Του και την ελπίδα στις καρδιές όλων των 
ανθρώπων όπου γης. Διότι όπου ενοικούν Εκείνος και η Αλήθειά Του, εκεί ευδοκιμούν η ειρήνη και η αγάπη. 
Τόσο εγώ προσωπικά όσο και οι συνεργάτες μου στην Αρχιεπισκοπή, ευχόμαστε σε εσάς και σε όλους τους αγαπη-

μένους σας ένα ευλογημένο και χαρούμενο Πάσχα.  
Χριστός Ανέστη!  

Με πατρική αγάπη και ευχές  
+ Αρχιεπίσκοπος Νικήτας

Την Κυριακή, 17 Απριλίου 2022, Κυριακή των Βαΐων, στον Ιερό Ναό του Αγίου 
Ιωάννου του Βαπτιστού Haringey στο Λονδίνο, προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας ο 
Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτας, συλ-
λειτουργούντων του Ιερατ. προϊσταμένου του Ι. Ναού Αρχιμ. κ. Αποστόλου Τρυφύλλη 
και του Εφημέριου π. Βίκτωρα Κτοράκη. 
 
Στο τελος της Θ. Λειτουργίας τελέστηκε η ακολουθία της αρτοκλασίας και διανεμή-
θηκαν στους πιστούς οι κλάδοι των βαΐων από τον Σεβασμιώτατο.

Κυριακή Βαΐων στον  
Αγ. Ιωάννη Haringey

Η Ακολουθία του Νυμφίου στο Έρντινγκτον
Κατανυκτικά ετελέσθη στον Ιερό Ναό Αποστόλου Λουκά Έρντιν-

γκτον, στο Ανατολικό Μπέρμιγχαμ, η Ακολουθία του Νυμφίου.  
 
Προεξήρχε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μελιτηνής κ. Μάξιμος, 

συμπαραστατούμενος υπό του ιερατικώς Προϊσταμένου π. Χρή-
στου Στεφάνου και του Οικονόμου π. Νικολάου - Λουκά Καραφυλ-
λίδη.  

 
Ο Θεοφιλέστατος ομίλησε καταλλήλως στο εκκλησίασμα αναλύο-

ντας την θεολογία της υμνογραφίας της ιεράς Ακολουθίας. 

Η Κυριακή των Βαΐων στο Μπέρμιγχαμ
Με λαμπρότητα εορτάστηκε η 

Κυριακή των Βαΐων στον Καθε-
δρικό Ι. Ναό του Αποστόλου Αν-
δρέα Μπέρμιγχαμ. 
Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος 

Μελιτηνής κ. Μάξιμος χοροστά-
τησε στον Όρθρο και ετέλεσε τη 
Θεία Λειτουργία, πλαισιούμενος 
από τον Οικονόμο π. Αιμιλιανό 
Επαμεινώνδα. 
Μετά το πέρας της Θείας Λει-

τουργίας διανεμήθηκαν οι κλά-
δοι των Βαϊων από τον Θεοφι-
λέστατο.

Σάββατο του Λαζάρου 
στον Απόστολο Λουκά  

Έρντινγκτον

Στον Ιερό Ναό του Αποστόλου Λουκά Έρντινγκτον 
στο Μπέρμιγχαμ λειτούργησε ο Θεοφιλέστατος 
Επίσκοπος Μελιτηνής κ. Μάξιμος το Σάββατο του 
Λαζάρου. 
Συλλειτούργησαν ο ιερατικώς Προϊστάμενος του 
Ι. Ναού Πρωτοπρεσβύτερος κ. Χρήστος Στεφάνου 
και ο Οικονόμος κ. Νικόλαος-Λουκάς Καραφυλ-
λίδης. 
Μετά τη Θεία Λειτουργία ακολούθησε γεύμα στην 
Ελληνική Κυπριακή Εστία Μπέρμιγχαμ.

Εγκύκλιος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου 

Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας για το Πάσχα

Πασχαλινό Μήνυμα του Ύπατου  
Αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας 
στο ΗΒ,  
κ. Ανδρέα Σ. Κακουρή 
Συμπατριώτες, συμπατριώτισσες,  
 
Μέλη της ευρύτερης ομογένειας στο Ηνωμένο 

Βασίλειο,  
Αγαπητοί φίλοι,  
 
Με την ευκαιρία της κορυφαίας εορτής της 
 Ορθοδοξίας, το άγιο Πάσχα, εύχομαι σε όλους υγεία, 

ευημερία, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία.  
 
Τέτοιες μέρες η απανταχού Ορθόδοξη κοινότητα υποκλίνεται στο μεγάλο και  

μοναδικό θαύμα: «Χριστός εκ νεκρών εγήγερται». Η ανάσταση του Κυρίου σημαίνει 
την εσωτερική ανακαίνιση του ανθρώπου, την ανάσταση της ψυχής μας.  
Η τελική νίκη του Καλού επί του Κακού αντιπροσωπεύει φωτεινή διέξοδο, αποδέ-

σμευση και λύτρωση, μεταφέροντας μηνύματα αισιοδοξίας. Οι δοκιμασίες και προ-
κλήσεις των τελευταίων χρόνων είναι πολλές και αλλεπάλληλες. Όμως, τα μηνύματα 
και οι συμβολισμοί της Μεγάλης Εβδομάδας που κορυφώνεται με το Άγιο Θαύμα 
της υπερνίκησης του Θανάτου και την υπόσχεση της Αιώνιας Ζωής στη Βασιλεία 
των Ουρανών ευφραίνουν την ψυχή μας, αποτελώντας διαχρονική και ανεξάντλητη 
πηγή εσωτερικής δύναμης και ελπίδας. 

 
Αγαπητοί φίλοι,  
Επιτέλους, μετά από δύο χρόνια, φέτος θα έχουμε τη χαρά να συμμετάσχουμε 

διά ζώσης στα Θεία Μυστήρια και τις πατροπαράδοτες τελετές της Σταύρωσης, 
του Επιταφίου, και της πανηγυρικής Αναστάσιμης Ακολουθίας. Θέλω να εξάρω τις 
προσπάθειες της ομογένειας, οργανωμένης και μη, για την αδιάλειπτη αλληλεγγύη 
και τις πράξεις αυτοθυσίας και αλληλο-συμπαράστασης κατά τη διάρκεια της  
πανδημίας. Πάνω από όλα, όμως, οφείλω να σας ευχαριστήσω για την αφοσίωση 
και στήριξή σας στον αγώνα για τερματισμό της συνεχιζόμενης παράνομης τουρκι-
κής κατοχής και επανένωση του νησιού μας, για ανάσταση της πατρίδας μας μέσω 
από μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού. Εκ μέρους όλου του προσωπικού 
της Ύπατης Αρμοστείας, αλλά και της συζύγου μου, εύχομαι σε όλους Καλό Πάσχα 
και είθε η Ανάσταση του Κυρίου να φέρει σε εσάς και τα αγαπημένα σας πρόσωπα 
υγεία, ασφάλεια και λύτρωση ψυχής. Με θερμούς χαιρετισμούς και τις καλύτερες 
ευχές μου,  

 
Ανδρέας Σ. Κακουρής 

Ύπατος Αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ΗΒ
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ΠΟΚΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Πρόταση ειρηνευτικού σχεδίου 
κατέθεσε στο τραπέζι η Ρωσία

Προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας φέρεται 
να κατέθεσε προς την Ουκρανία η Μόσχα, σύμ-
φωνα με δημοσίευμα των Financial Times, το 
οποίο επικαλείται δηλώσεις του εκπροσώπου 
του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ. 

«Η μπάλα είναι στο γήπεδο τους», φέρεται 
να δήλωσε ο Ντ. Πεσκόφ προσθέτοντας ότι 
«περιμένουμε απάντηση». 
Ο ίδιος δήλωσε ότι η Μόσχα παρουσίασε στο 

Κίεβο ένα «σαφώς διατυπωμένο και εμπερι-
στατωμένο σχέδιο» ως μέρος των διαπραγμα-
τεύσεων μετά τη ρωσική εισβολή. Αξίζει δε να 
σημειωθεί ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν την περα-
σμένη εβδομάδα δήλωσε ότι οι συνομιλίες βρί-
σκονται σε «αδιέξοδο». 
Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν ανταλλαγή 

σχεδίων ειρηνευτικών προτάσεων τον Μάρτιο 
κατά τη διάρκεια συνάντησης ρωσικών και ου-
κρανικών αντιπροσωπειών στην Κωνσταντι-
νούπολη. Έκτοτε, οι συνομιλίες φαίνεται να 
έχουν κολλήσει. 
Νωρίτερα, η εκπρόσωπος του ρωσικού 

υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δή-
λωσε ότι η Μόσχα έχει χάσει την εμπιστοσύνη 
της στη διαπραγματευτική ομάδα της Ουκρα-
νίας. Προσθέτοντας ότι το Κίεβο μετέτρεψε τις 
συνομιλίες σε «τσίρκο», Η ίδια κατηγόρησε την 

Ουκρανία ότι σε μια προσπάθεια αντιπερισπα-
σμού, άλλαξε τη θέση της ως προς τις διαπρα-
γματεύσεις. 
Τέλος, οι FT σημειώνουν ότι οι συνομιλίες για 

ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός στην Ου-
κρανία υποχώρησαν αυτόν τον μήνα, όταν το 
Κίεβο κατηγόρησε τη Μόσχα ότι διέπραξε 
εγκλήματα πολέμου. 

 
Έληξε το τελεσίγραφο 
της Μόσχας για το «Αζοφστάλ» 
Η διορία που έδωσε Ρωσία για παράδοση 

όσων παραμένουν στο εργοστάσιο χαλυβουρ-
γίας του Αζοφστάλ, έληξε το απόγευμα της Τε-
τάρτης, χωρίς σημάδια μαζικής παράδοσης. 
Παράλληλα, η Μόσχα συνεχίζει τις επιθέσεις 

στα ανατολικά, ενώ η Δύση υπόσχεται στην 
Ουκρανία περισσότερη στρατιωτική βοήθεια. 

«Ο εχθρός μας υπερτερεί αριθμητικά 10 προς 
1», είπε ο Σερχίι Βόλινα από την ταξιαρχία Πε-
ζοναυτών, που βρίσκεται μέσα στο Αζοφστάλ, 
σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Facebook. «Κα-
λούμε και παρακαλούμε όλους τους παγκόσμι-
ους ηγέτες να μας βοηθήσουν. Τους ζητάμε να 
προχωρήσουν σε διαδικασία για να μας βγά-
λουν από εδώ και να μας πάνε στο έδαφος κά-
ποιας τρίτης χώρας» πρόσθεσε ο ίδιος.

ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΝΤ

Το πετρέλαιο σταθεροποιείται 
μετά τη μεγάλη πτώση
Οι ασιατικές αγορές ήταν οριακά υψηλότερες 

την Τετάρτη, ενώ το πετρέλαιο άρχισε να ανα-
κάμπτει μετά την υποβάθμιση της πρόβλεψης 
του ΔΝΤ για την παγκόσμια ανάπτυξη για το 
2022 που είχε οδηγήσει σε πτώση των τιμών 
του αργού. 
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μείωσε τις 

προοπτικές του κατά 0,8 ποσοστιαίες μονάδες, 
κυρίως λόγω πληθωριστικών κρίσεων που 
συνδέονται με τον πόλεμο της Ουκρανίας και 
την πανδημία του κορωνοϊού – προκαλώντας 
πτώση πέντε τοις εκατό στις τιμές του πετρε-
λαίου την Τρίτη. 

"Οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου εξα-
πλώνονται πολύ - όπως τα σεισμικά κύματα 
που προέρχονται από το επίκεντρο ενός σει-
σμού", δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος 
του ΔΝΤ Πιερ-Ολιβιέ Γκουρίνχας σε έκθεσή του. 
Οι τιμές του πετρελαίου άρχισαν να ανακά-

μπτουν την Τετάρτη, ωστόσο, και οι ασιατικές 
μετοχές επίσης αυξήθηκαν ως επί το πλείστον 
μετά από ένα θετικό προβάδισμα από τη Wall 
Street, όπου οι αμερικανικές μετοχές σημεί-
ωσαν ράλι με βάση τα πολλά υποσχόμενα στοι-
χεία για την έναρξη της στέγασης και τα στα-
θερά εταιρικά κέρδη. 
Και τα δύο βασικά συμβόλαια ανέβηκαν, αλλά 

το αργό έχει υποστεί μεγάλα σοκ φέτος, από 
τον πόλεμο στην Ουκρανία έως το ξέσπασμα 
του κορωνοϊού στην Κίνα, όπου η οικονομία 
έχει πληγεί από περιορισμούς κατά του COVID. 
Σε δεκάδες εκατομμύρια εξακολουθούν να 

απαγορεύεται να φύγουν από τα σπίτια τους 
στο οικονομικό κέντρο της Σαγκάης και στον 
τεχνολογικό κόμβο Shenzhen, όπου η πανδη-
μία κορωνοϊού έχει καταστρέψει τις γραμμές 
ανεφοδιασμού και έχει κλείσει τις επιχειρήσεις. 

"Η Κίνα συνεχίζει να παραμένει προσηλω-
μένη στην απομόχλευση τμημάτων της οικο-
νομίας, ενώ προσπαθεί να προσθέσει κίνητρα 
με στοχευμένο τρόπο ανά τομέα", δήλωσε ο 
Jeffrey Haley, ανώτερος αναλυτής αγοράς στην 
Oanda. 

«Ωστόσο, το lockdown στη Σαγκάη και ο φό-
βος ότι η πολιτική της για μηδενικά κρούσματα 
που θα στριμώξει την ανάπτυξη φέτος συνεχίζει 
να επιβαρύνει τις αγορές που σαφώς θέλουν 
περισσότερα από τα συνήθη μέτρα τόνωσης 
από τα προηγούμενα χρόνια». 
Ο δείκτης Shanghai Composite ήταν ο μεγα-

λύτερος χαμένος μεταξύ των μεγάλων ασιατι-
κών αγορών, σημειώνοντας πτώση 1,35% στο 
κλείσιμο.

ΟΠΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΥΛΩΝ, ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ

Σημαντική στρατιωτική βοήθεια 
από ΗΠΑ και ΗΒ στην Ουκρανία
Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στείλουν περισ-

σότερα συστήματα πυροβολικού στην Ουκρα-
νία, όπως είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, Τζο 
Μπάιντεν, σε δημοσιογράφους, μετά την τηλε-
φωνική επικοινωνία που είχε με ηγέτες συμμα-
χικών χωρών σχετικά με τη ρωσική εισβολή. 
Ερωτηθείς αν οι ΗΠΑ θα στείλουν περισσό-

τερα συστήματα πυροβολικού στην Ουκρανία, 
ο Πρόεδρος Μπάιντεν απάντησε «ναι». 
Νωρίτερα, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, 

Τζεν Ψάκι, είχε δηλώσει σε δημοσιογράφους, 
που συνόδευαν τον Πρόεδρο Μπάιντεν στο 
Νιου Χαμσάιρ ότι η αμερικανική Κυβέρνηση, 
θα εξακολουθήσει να παρέχει πυρομαχικά και 
άλλη στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία. 
Εν τω μεταξύ, ένα από τα πιο αξιόπιστα στρα-

τιωτικά τεθωρακισμένα οχήματα του είδους του 
αποφάσισε να στείλει στην Ουκρανία το Ηνω-
μένο Βασίλειο, σύμφωνα με αποκάλυψη της 
εφημερίδας Sun. Πρόκειται για τα οχήματα 
Stormer που φέρουν εκτοξευτήρες πυραύλων 
υψηλής ταχύτητας, όπως οι προηγμένοι αντι-
αεροπορικοί πύραυλοι Starstreak, τους οποίους 
έχει ήδη παράσχει στις ουκρανικές ένοπλες δυ-
νάμεις το Λονδίνο. Η λειτουργία των εκτοξευ-

τήρων από το συγκεκριμένο όχημα παρουσιά-
στηκε σε Ουκρανούς αξιωματούχους προ δύο 
εβδομάδων σε πεδίο βολής επί βρετανικού εδά-
φους. Τα βάρους 13 τόνων τεθωρακισμένα οχή-
ματα θα σταλούν στην Ουκρανία με μεταγωγικά 
αεροσκάφη τύπου C-17 πιθανώς εντός των 
επόμενων ημερών. 
Το Stormer και το πυραυλικό του σύστημα 

χρειάζεται τρεις στρατιώτες για να λειτουργήσει 
και αποσκοπεί στην κατάρριψη αεροσκαφών 
που πετούν σε χαμηλό ύψος. 
Ειδικοί που μιλούν στη Sun λένε ότι ο συν-

δυασμός Stormer-Starstreak είναι το καλύτερο 
οπλικό σύστημα που θα έχει διαθέσει η Δύση 
στην Ουκρανία. 
Δήλωση για την αποστολή των οχημάτων 

στους Ουκρανούς αναμένεται να κάνει εντός 
της εβδομάδας στη Βουλή των Κοινοτήτων ο 
Βρετανός Υπουργός Άμυνας Μπεν Γουάλας. 
Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ήδη ανακοινώσει 

την απόφαση αποστολής στην Ουκρανία 120 
οχημάτων μεταφοράς προσωπικού, περιλαμ-
βανομένων των «θηρίων» βάρους 23 τόνων 
τύπου Mastiff.
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ΑΠΟΛΟΓΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ PARTYGATE ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΑΠΑΞΙΩΣΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΩΝ

Ανέντιμος και ανάξιος κρίνεται πλέον ο Μπ. Τζόνσον
Ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου 

Μπόρις Τζόνσον επανέλαβε αργά το απόγευμα, 
αυτή τη φορά από το βήμα της Βουλής των Κοι-
νοτήτων, την «ολόψυχη» απολογία του για τη 
συνάθροιση του Ιουνίου του 2020 για τα γενέθλια 
του στην αίθουσα του υπουργικού συμβουλίου. 
Για τη συνάθροιση αυτή τού επιβλήθηκε πρό-
στιμο από την Αστυνομία, καθώς κρίθηκε ότι 
υπήρξε παραβίαση των κανόνων του lockdown 
λόγω πανδημίας. 
Ο κ. Τζόνσον επανέλαβε επίσης ότι δεν συ-

νειδητοποίησε τότε ή μετέπειτα, ότι αυτού του 
είδους η συνάντηση στην αίθουσα του υπουρ-
γικού συμβουλίου, λίγο πριν από προγραμματι-
σμένη συνάντηση εργασίας, συνιστούσε παρα-
βίαση των κανόνων. 

«Ήταν δικό μου λάθος και απολογούμαι ανε-
πιφύλακτα», είπε ο κ. Τζόνσον. «Σέβομαι την 
έκβαση της αστυνομικής έρευνας, η οποία συ-

νεχίζεται», συμπλήρωσε. 
Είπε επίσης ότι κατανοεί τον πόνο, το θυμό 

και την απογοήτευση των πολιτών, που αναμέ-
νουν καλύτερα πράγματα από τον Πρωθυ-
πουργό τους, αλλά, όπως πρόσθεσε, αυτό ενι-
σχύει την αίσθηση καθήκοντος που έχει απέναντί 
τους. 
Αντιδρώντας σε αυτή την πρώτη τοποθέτηση 

του Μπόρις Τζόνσον ενώπιον των βουλευτών 
για το πρόστιμο που του επιβλήθηκε, ο ηγέτης 
των Εργατικών σερ Κιρ Στάρμερ προέβη σε 
σκληρούς, προσωπικούς χαρακτηρισμούς. 

«Τι ανέκδοτο!», είπε αρχικά ο κ. Στάρμερ. «Ο 
κόσμος δεν πιστεύει λέξη από όσα λέει ο Πρω-
θυπουργός, ξέρουν περί τίνος πρόκειται. (…) 
Γνωρίζει ο ίδιος ότι είναι ανέντιμος και ότι είναι 
ανίκανος να αλλάξει. (…) Δεν έχει ντροπή», πρό-
σθεσε. Είπε επίσης ότι αν ο κ. Τζόνσον είχε «κα-
θόλου σεβασμό» για τους ανθρώπους που θυ-

σίασαν τόσα πολλά κατά την πανδημία, θα είχε 
παραιτηθεί.  
Ο ηγέτης του Εθνικού Κόμματος Σκωτίας στο 

Γουέστμινστερ Ίαν Μπλάκφορντ είπε πως ο 
Πρωθυπουργός λυπάται μόνο επειδή αποκαλύ-
φθηκε αυτό που ξέρουν «ακόμα και οι σκύλοι 
στο δρόμο», ότι δηλαδή παραβίασε το νόμο - 
κάτι για το οποίο οφείλει να παραιτηθεί. 
Επίθεση κατά του κ. Τζόνσον εξαπέλυσε και 

ο βουλευτής του κυβερνώντος Συντηρητικού 
Κόμματος Μαρκ Χάρπερ, που είπε πως δεν τον 
θεωρεί πλέον άξιο του σπουδαίου αξιώματος 
που κατέχει. 
Σημειώνεται ότι σήμερα Πέμπτη θα διεξαχθεί 

ψηφοφορία στη Βουλή των Κοινοτήτων επί πρό-
τασης της αντιπολίτευσης για παραπομπή του 
Μπόρις Τζόνσον στην κοινοβουλευτική επιτροπή 
ασυλίας, ώστε να εξεταστεί αν παραπλάνησε 
εσκεμμένα το σώμα όταν έλεγε πως δεν υπήρξε 
παραβίαση των κανόνων του lockdown. Η εκτί-
μηση των πολιτικών συντακτών είναι ότι η πρό-
ταση θα καταψηφιστεί από την ευρεία κυβερνη-
τική πλειοψηφία. 
Στην πρώτη δήλωσή του στη Βουλή μετά από 

τις διακοπές του Πάσχα, ο Μπόρις Τζόνσον ανα-
φέρθηκε μετά από το partygate και στις διεθνείς 
προσπάθειες να ηττηθεί ο Πρόεδρος Πούτιν στη 
Ρωσία.

ΣΟΒΑΡΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΣΧΑ

Χιλιάδες άμαχοι παγιδευμένοι στην πρώτη γραμμή «ως ανθρώπινες ασπίδες»
Μεγάλη έκτασης συγκρούσεις επί του εδά-

φους καταγράφονται τις τελευταίες ώρες στην 
περιοχή μεταξύ της Ζαπορίζια που συνεχίζουν 
να ελέγχουν οι ουκρανικές δυνάμεις και του Ντό-
νετσκ που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ρωσό-
φωνων αυτονομιστών και των ρωσικών δυνά-
μεων. Ταυτόχρονα, πλήγματα από αέρος 
σημειώθηκαν σε όλη την γραμμή επαφής των 
δύο πλευρών, από το Χάρκοβο στα βορειοανα-
τολικά και την περιοχή του Λουχάνσκ στα ανα-
τολικά, μέχρι το Ντιπροπετρόφσκ, τη Χερσόνα 
και το Μικολάεφ στα νότια. Δραματική είναι η 
κατάσταση και στην Μαριούπολη, που εδώ και 
ημέρες έχει καταληφθεί στην πράξη από τις ρω-
σικές δυνάμεις, πλην της περιοχής της χαλυ-
βουργίας Azovstal, στα παράλια της Αζοφικής 
Θάλασσας.  
Το πρωί της Τετάρτης η αντιπρόεδρος της ου-

κρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βέρεστσουκ ανακοί-
νωσε ότι η Ουκρανία κατέληξε σε προκαταρκτική 
συμφωνία με τη Ρωσία για το άνοιγμα ανθρω-
πιστικού διαδρόμου σήμερα, για την απομά-
κρυνση γυναικών, παιδιών και ηλικιωμένων από 
την Μαριούπολη. «Δεδομένης της καταστροφι-
κής ανθρωπιστικής κατάστασης στη Μαριού-
πολη, εδώ θα εστιάσουμε τις προσπάθειές μας 

σήμερα. Καταφέραμε να προσυμφωνήσουμε 
ανθρωπιστικό διάδρομο για γυναίκες, παιδιά και 
ηλικιωμένους. Νωρίτερα, η ρωσική πλευρά εξέ-

δωσε νέο τελεσίγραφο για όσους παραμένουν 
στο συγκεκριμένο σημείο, να παραδόσουν τα 
όπλα τους και να αποχωρήσουν, εγγυώμενη την 
ασφάλειά τους. Από την ουκρανική πλευρά προ-
βάλλεται το γεγονός ότι μέσα στους χώρους της 
χαλυβουργίας παραμένει μεγάλος αριθμός αμά-
χων, προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερο επι-

κοινωνιακό κόστος για την συνέχιση των επιχει-
ρήσεων από τις ρωσικές δυνάμεις. Δεν είναι σα-
φές πόσο μεγάλος είναι ο αριθμός των αμάχων 

και το αν βρέθηκαν εκεί οικειοθελώς, αν εξανα-
γκάστηκαν από τις δραματικές συνθήκες σε άλλα 
σημεία ή με άλλο τρόπο. 
Στα ΜΜΕ στη Δύση προβάλλεται εντόνως τα 

τελευταία 24ωρα η ύπαρξη αμάχων στο εργο-
στάσιο. Ο αντιδήμαρχος της Μαριούπολης Σερ-
γκέι Ορλόφ δήλωσε στο BBC ότι «υπάρχουν 

εκεί πάρα πολλοί άμαχοι» οι οποίοι κατά τον 
ίδιο αναζήτησαν καταφύγιο με τις οικογένειές 
τους όταν βομβαρδίζονταν οι γειτονικές κατοι-
κημένες περιοχές. Σημειώνεται ότι η χαλυβουρ-
γία της Azovstal έχει σχεδιαστεί ειδικά για να 
αντέχει σε στρατιωτικά πλήγματα και διαθέτει 
καταφύγιο, κατά τα φαινόμενα εξοπλισμένο με 
προμήθειες, νερό κ.ά. Σχέδια των καταφυγίων 
έχουν αναρτηθεί στα social media (η ακρίβειά 
τους δεν είναι άμεσα δυνατό να επιβεβαιωθεί). 

«Η μόνη πιθανή εξήγηση για το πώς άμαχοι 
κατέληξαν μέσα στο εργοστάσιο της Azovstal 
είναι ότι τους πήγαν εκεί οι εθνικιστές για αν-
θρώπινη ασπίδα», δήλωσε ο αναπληρωτής Μό-
νιμος Εκπρόσωπος της Ρωσίας στον ΟΗΕ Ντμί-
τρι Πολιάνσκι στην συνεδρίαση του Συμβουλίου 
Ασφαλείας την Τρίτη. «Μετά από ένα μήνα πο-
λιορκίας ... οι ίδιοι ακραίοι και νεοναζί ξαφνικά 
δήλωσαν ότι υπήρχαν άμαχοι εκεί όλο το διά-
στημα, ενώ μέχρι χτες δεν είχαν αναφέρει λέξη 
... ξανά αποκαλύφθηκαν: ο μόνος τρόπος που 
άμαχοι θα μπορούσαν να μπουν στο Azovstal 
θα ήταν επειδή χρησιμοποιούνται ως ανθρώπι-
νες ασπίδες».

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Τετραήμερη ανθρωπιστική εκεχειρία 
για το Πάσχα ζητά ο Αντόνιο Γκουτέρες

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκου-
τέρες κάλεσε την Τρίτη σε τετραήμερη ανθρω-
πιστική παύση των μαχών στην Ουκρανία εν 
όψει του ορθόδοξου Πάσχα, ώστε να επιτραπεί 
η ασφαλής διέλευση των αμάχων από τις πε-
ριοχές των συγκρούσεων και η παράδοση αν-
θρωπιστικής βοήθειας στις πληγείσες περιοχές. 
Ο Γκουτέρες δήλωσε ότι τα Ηνωμένα Έθνη 

υποβάλλουν λεπτομερή σχέδια στα δύο εμπό-
λεμα μέρη και είναι έτοιμα να στείλουν αυτοκι-
νητοπομπές ανθρωπιστικής βοήθειας στη Μα-
ριούπολη, τη Χερσώνα, το Ντονέτσκ και το 
Λουχάνσκ, αρχής γενομένης από τη Μεγάλη 
Πέμπτη και μέχρι την Κυριακή που εορτάζεται 
το Ορθόδοξο Πάσχα από τους περισσότερους 
Ουκρανούς και Ρώσους. 

«Οι ανθρωπιστικές ανάγκες είναι τρομερές. 
Οι άνθρωποι δεν έχουν τρόφιμα, νερό, προμή-
θειες για τη θεραπεία των ασθενών ή των τραυ-
ματιών ή απλά για να ζήσουν καθημερινά», δή-
λωσε ο Γκουτέρες στους δημοσιογράφους στα 
Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με 
τον επικεφαλής της ανθρωπιστικής βοήθειας του 
ΟΗΕ, Μάρτιν Γκρίφιθς, ανθρωπιστικές εκεχειρίες 
μεταξύ των ουκρανικών και των ρωσικών δυνά-
μεων στην Ουκρανία δεν φαίνονται στον ορίζο-
ντα αυτή τη στιγμή, αλλά μπορεί να είναι πιθανές 
σε μερικές εβδομάδες από τώρα.

ΙΣΠΑΝΙΑ

Υπό παρακολούθηση Καταλανοί πολιτικοί - 
Στο στόχαστρο του λογισμικού Pegasus
Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι αποκαλύ-

ψεις σχετικά με παρακολουθήσεις δημοσιογρά-
φων και πολιτικών στην Ευρώπη, καθώς μετά 
τα όσα κατήγγειλε ο δημοσιογράφος Θανάσης 
Κουκάκης, δημοσίευμα του Politico αναφέρει ότι 
τουλάχιστον 65 Καταλανοί πολιτικοί και ακτιβι-
στές έγιναν στόχος του λογισμικού Pegasus. 
Όπως και στο πρώτο σκέλος της υπόθεσης 

του Έλληνα δημοσιογράφου, το ερευνητικό ερ-
γαστήριο Citizen Lab του Πανεπιστημίου του 
Τορόντο αποκάλυψε ότι μεταξύ όσων βρίσκο-
νταν υπό παρακολούθηση ήταν ο πρόεδρος της 
καταλανικής κυβέρνησης, Πέρε Αραγονές, μαζί 
με μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Κατα-
λανούς βουλευτές, νομικούς, ακτιβιστές και μέλη 
των οικογενειών τους. 

«Η επιχείρηση μαζικής κατασκοπείας κατά της 
καταλανικής ανεξαρτησίας είναι αδικαιολόγητη 
ντροπή. Μια εξαιρετικά σοβαρή επίθεση στα θε-
μελιώδη δικαιώματα και τη δημοκρατία», έγραψε 

ο Αραγονές στο Twitter. 
«Η ισπανική κυβέρνηση πρέπει να ξεκαθαρί-

σει εάν είναι ή όχι πελάτης του Ομίλου NSO. 
Πρέπει επίσης να διεξαγάγει μια ενδελεχή, ανε-
ξάρτητη έρευνα σχετικά με τη χρήση του κατα-
σκοπευτικού λογισμικού Pegasus εναντίον των 
Καταλανών που εντοπίστηκαν σε αυτήν την 
έρευνα», σχολίασε η Διεθνής Αμνηστία μέσω 
της Likhita Banerji.
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Ο σοσιαλισμός είναι το  σύστημα 
πριν τον κομμουνισμό. Είναι το 

κοινωνικό-οικονομικό σύστημα μεταξύ του καπι-
ταλισμού, τον οποίο διαδέχεται ύστερα από  κοι-
νωνική επανάσταση και του κομμουνισμού, που 
θα τον διαδεχθεί, τον σοσιαλισμό θα διαδεχθεί, 
ομαλά, τρόπον τινά φυσιολογικά. Είναι το σύ-
στημα που χωρίζει δύο διαμετρικά αντίθετα κοι-
νωνικό-οικονομικά συστήματα, τον καπιταλισμό 
και τον κομμουνισμό. 
▪� Στο καπιταλιστικό σύστημα υπάρχουν ανταγω-
νιστικές κοινωνικές τάξεις και ταξικό κράτος,  
που κρατά τον  νόμο και την τάξη, τις ταξικές 
ισορροπίες, την ταξική ειρήνη. Το κράτος υπε-
ρασπίζεται τα συμφέροντα της άρχουσας αστικής 
(καπιταλιστικής) τάξης που δεν είναι παρά μια 
μικρή μειοψηφία. Μια μικρή μειοψηφία που  εκμε-
ταλλεύεται και καταπιέζει την συντριπτική πλει-
οψηφία του πληθυσμού που παράγει τα κοινω-
νικά αγαθά 
▪� Στο κομμουνιστικό σύστημα, οι κοινωνικές  
τάξεις θα έχουν εξαλειφθεί. Δεν θα  υπάρχουν 
κοινωνικές τάξεις. Ούτε κράτος θα υπάρχει.  
Με την εξάλειψη των κοινωνικών τάξεων δεν θα 
έχει κανένα ρόλο. 
▪� Στον σοσιαλισμό υπάρχουν κοινωνικές τάξεις 
και ταξικό κράτος. Με την διαφορά ότι δεν υπάρ-
χουν εκμεταλλεύτριες και εκμεταλλευόμενες  
τάξεις. Δεν υπάρχει εκμετάλλευση ανθρώπου 
από άνθρωπο. Το κράτος, με την  συμμετοχή 
του λαού, καθοδηγεί τη σοσιαλιστική οικοδόμηση. 
Άμεσος στόχος η ικανοποίηση των υλικών και 
πνευματικών αναγκών του λαού. Απώτερος  
στόχος η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων 
για το πέρασμα στον κομμουνισμό. Το σοσιαλι-
στικό κράτος υπερασπίζεται τις λαϊκές  κατακτή-
σεις, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα 
της χώρας ενάντια σε εσωτερικούς και εξωτερι-
κούς εχθρούς. 
▪� Στον  σοσιαλισμό οι ταξικές διαφορές, οι ταξικές 
αντιθέσεις δεν είναι ανταγωνιστικές, σε αντιδια-
στολή με τις ταξικές  αντιθέσεις στον  καπιταλισμό 
που είναι ανταγωνιστικές και ασυμφιλίωτες.  
Η σοσιαλιστική, ταξική κοινωνία μπορεί, υπό 
προϋποθέσεις, να πάει πολύ  μπροστά και να  
περάσει στο επόμενο στάδιο, την κομμουνιστική, 
αταξική κοινωνία. Μπορεί όμως να στραφεί και 
προς τα πίσω, προς τον καπιταλισμό... 
Όσο υπάρχει ακόμα ο ιμπεριαλισμός- το τελευ-
ταίο στάδιο του καπιταλισμού- σε σημαντικές χώ-
ρες του πλανήτη, θα υπάρχει και η δυνατότητα 
παλινόρθωσης του καπιταλισμού. Από τα έξω 
με ιμπεριαλιστική επέμβαση ή εισβολή, αλλά και 
από τα μέσα  με την μετατροπή των μη ανταγω-
νιστικών ταξικών αντιθέσεων σε  ανταγωνιστικές 
και την δημιουργία μιας νέας αστικής (καπιταλι-
στικής) τάξης. Η ιστορική πορεία της σοσιαλιστι-
κής οικοδόμησης στην Σοβιετική Ένωση, την 
πρώτη σοσιαλιστική χώρα στον κόσμο, μα και 
σε άλλες χώρες επιφύλασσε εκπλήξεις... 
▪� Η καπιταλιστική παλινόρθωση δεν  ήταν ανα-
πόφευκτη. Αναπόφευκτη είναι μόνο η πορεία 
προς τον σοσιαλισμό.  

▪� Στις σοσιαλιστικές χώρες οι εκμεταλλεύτριες  
τάξεις εξαλείφθηκαν. Η παραγωγή γινόταν για 
την ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας, 
των αναγκών του λαού και όχι για το ατομικό 
κέρδος. Ωστόσο, η εξάλειψη των εκμεταλλευ-
τριών τάξεων δεν σήμαινε και την εξαφάνιση των 
ταξικών αντιθέσεων και της ταξικής πάλης, όπως 
λανθασμένα υποστήριζαν οι κάθε λογής αναθε-
ωρητές του  επιστημονικού σοσιαλισμού κομ-
μουνισμού. 
 
▪� Τρεις ήταν οι βασικές τάξεις στη σοσιαλιστική 
κοινωνία της Σοβιετικής Ένωσης: 
1. Η εργατική τάξη.  
2. Η οργανωμένη στις κολεκτίβες-τα κολχόζ  
συνεταιρισμένων αγροτών και τα κρατικά σοβ-
χόζ- αγροτική τάξη. 
3. Η σοσιαλιστική διανόηση. Οικονομικά, διοικη-
τικά, διαχειριστικά στελέχη, διευθυντές εργοστα-
σίων, κολχόζ, σοβχόζ κλπ. (στην πλειοψηφία 
τους ήταν  στελέχη του κομμουνιστικού κόμμα-
τος) Διαφορετική η  έννοια της σοσιαλιστικής δια-
νόησης   από την έννοια της διανόησης, που 
είναι οι διανοητές, οι διανοούμενοι, ως σύνολο. 
Επιστήμονες, άνθρωποι των τεχνών και των 
γραμμάτων κ.ά.  
▪� Οι βασικές αντιθέσεις σ ‘αυτή την  σοσιαλιστική 
κοινωνία της Σοβιετικής Ένωσης, αντιθέσεις μη  
ανταγωνιστικού χαρακτήρα, ήταν δύο. Η αντί-
θεση ανάμεσα  στην  πόλη και το χωριό και η 
αντίθεση ανάμεσα στη χειρονακτική και την πνευ-
ματική εργασία. Στη βάση αυτών των αντιθέσεων,   
αναπτυσσόταν η ταξική πάλη μη ανταγωνιστικού 
χαρακτήρα, μέσω της οποίας προωθούνταν  
η κοινωνική εξέλιξη, η ανάπτυξη των παραγωγι-
κών δυνάμεων και των παραγωγικών σχέσεων. 
▪� Σ ‘αυτή τη σοσιαλιστική κοινωνία της Σοβιετικής 
Ένωσης  εμφανίζονταν  και αναπτύσσονταν  
γραφειοκρατικά φαινόμενα. Δεν έπεφταν από τον 
ουρανό. Προκαλούνταν από τις καθυστερήσεις 
της σοσιαλιστικής κοινωνίας. Αντιμετωπίζονταν, 
στο βαθμό που αντιμετωπίζονταν και σε συνθή-
κες ιμπεριαλιστικής περικύκλωσης και εισβολής, 
μέσω της ανάπτυξης της σοσιαλιστικής αυτενέρ-
γειας των μαζών και με ιδεολογική δουλειά.   
Πάνω απ’ όλα, αντιμετωπίζονταν με την δημο-
κρατική, ουσιαστική  συμμετοχή των μαζών σ'όλα 
τα επίπεδα της σοβιετικής εξουσίας... 
Η αντιμετώπιση  γραφειοκρατικών  φαινόμενων  
στον σοσιαλισμό που οδηγούν στο γραφειοκρα-
τισμό είναι το μεγάλο στοίχημα. Για ένα μακρο-
χρόνιο διάστημα  όσο ακόμη σοσιαλιστικός τρό-
πος παραγωγής δεν είναι απαλλαγμένος από τις 
επιβιώσεις του καπιταλισμού, όσο ακόμη υπάρ-
χουν τάξεις γενικά, όσο ακόμη υπάρχει ο νόμος 
της αξίας, όσο ο καθένας αμείβεται ανάλογα με 
την εργασία του και όχι ανάλογα με τις ανάγκες 
του, όσο υπάρχει ακόμα  ο ιμπεριαλισμός, ο εξω-
τερικός εχθρός του νέου συστήματος, θα υπάρχει 
ο γραφειοκρατισμός, αλλά και η δυνατότητα πα-
λινόρθωσης του καπιταλισμού, όπως έχει, εξάλ-
λου, αποδειχθεί στην πράξη με το "ιστορικό "  
πισωγύρισμα. 

▪� Το κομμουνιστικό κόμμα καθοδηγεί το κράτος, 
την κοινωνία και την οικονομία.  
Δεν είναι το κομμουνιστικό κόμμα και οι άλλες 
οργανώσεις των εργαζομένων, συνδικάτα κ.ά, 
που γεννούν τα γραφειοκρατικά φαινόμενα και 
τον γραφειοκρατισμός, αλλά οι συγκεκριμένες 
συνθήκες, σε τελευταία ανάλυση η ίδια η κατά-
σταση της υλικής βάσης της κοινωνίας. Από την 
καλή ή την κακή λειτουργία του κομμουνιστικού 
κόμματος που εκπροσωπεί τα συμφέροντα της 
εργατικής τάξης, αλλά και των υπόλοιπων   
τάξεων και είναι η καθοδηγητική δύναμη όλης 
της κοινωνίας και της σοσιαλιστικής οικοδόμη-
σης, εξαρτάται η αποτελεσματική καταπολέμησή 
ή η ενίσχυση του γραφειοκρατισμού μέσα σε μια 
μακρόχρονη διαδικασία. Αν το κόμμα διαλυθεί 
μέσα στη μάζα των "παραγωγών", τότε όχι μόνο 
δεν θα καταπολεμηθεί σωστά, αλλά θα ενισχυθεί 
ακόμη περισσότερο ο γραφειοκρατισμός...  
▪� Για πολλά χρόνια το κομμουνιστικό κόμμα απέ-
δειξε ότι ήξερε να δίνει με συνέπεια και συνέχεια 
την πάλη ενάντια στο γραφειοκρατισμό, έχοντας 
συνείδηση των αιτιών που γεννούν τα γραφει-
οκρατικά φαινόμενα και του δρόμου για το ξεπέ-
ρασμά τους. Ο δρόμος για το ξεπέρασμά τους 
είναι ο δρόμος της γοργής ανάπτυξης του σο-
σιαλιστικού τρόπου παραγωγής και πάνω σ ‘αυτή 
την  βάση, της ανάπτυξης της σοσιαλιστικής 
πρωτοβουλίας των μαζών, της ανάπτυξης της 
συλλογικής συνείδησης και του εκπολιτιστικού 
τους επιπέδου. Πάνω απ’ όλα το κομμουνιστικό 
κόμμα πρέπει να καθοδηγεί, αλλά  και να εξα-
σφαλίζει, μέσα από διαφανείς, δημοκρατικές δια-
δικασίες, την πιο πλατιά συμμετοχή του λαού 
στη λήψη, την εφαρμογή και τον έλεγχο των απο-
φάσεων που αφορούν όλους τους τομείς του συ-
στήματος, οικονομία, κοινωνία, πολιτική, πολιτι-
σμό, περιβάλλον κ.ά. 
▪� Το κομμουνιστικό κόμμα μελετώντας την πείρα 
της σοσιαλιστικής οικοδόμησης και γενικεύοντάς 
την θεωρητικά, κατέληξε σε στρατηγικής σημα-
σίας συμπεράσματα και εισηγήσεις σχετικά  
με την εξέλιξη του σοσιαλιστικού τρόπου παρα-
γωγής και την πορεία της ταξικής πάλης. Εντό-
πισε σαν βασικούς κρίκους για την ανάπτυξη του 
σοσιαλιστικού τρόπου παραγωγής την σοσιαλι-
στική πειθαρχία στην εργασία και την οργάνωση 
της παλλαϊκής καταγραφής και του ελέγχου της 
παραγωγής και της κατανομής. Η εκπλήρωση 
αυτών των καθηκόντων απαιτούσε μια μακρό-
χρονη περίοδο ταξικής πάλης, ακόμη και μετά 
την εξάλειψη των εκμεταλλευτριών τάξεων και 
την εγκαθίδρυση των σοσιαλιστικών παραγωγι-
κών σχέσεων σ' όλη την κλίμακα της λαϊκής  
οικονομίας που συνδέεται άμεσα με το προτσές 
της ανάπτυξης της σοσιαλιστικής πρωτοβουλίας 
των μαζών πάνω στην  βάση της θυελλώδους 
ανάπτυξης του σοσιαλιστικού τρόπου παραγω-
γής. Το κομμουνιστικό κόμμα μελέτησε την εφαρ-
μογή τους στην πράξη, γενίκευσε τη  νέα πείρα 
και κατέληξε σε  στρατηγικής σημασίας συμπε-
ράσματα για τη λύση των διαφορών ανάμεσα 
στην πόλη και το χωριό και ανάμεσα στη σωμα-

τική, χειρωνακτική εργασία και την πνευματική, 
διανοητική εργασία. Ωστόσο, δεν έφτασε σε ολο-
κληρωμένα συμπεράσματα σχετικά με την αντί-
θεση ανάμεσα στην εργατική τάξη και την  
σοσιαλιστική διανόηση και την ιδιόμορφη ταξική 
πάλη που αναπτυσσόταν στην βάση αυτής της 
αντίθεσης. Σε σχέση με βασικά οικονομικά  προ-
βλήματα του σοσιαλισμού, έγιναν ορισμένες 
πρώτες σημαντικές προσεγγίσεις και η  ηγεσία 
γενίκευσε ακόμη περισσότερο την πείρα της  
σοσιαλιστικής οικοδόμησης φτάνοντας σε νέες 
στρατηγικές εισηγήσεις σχετικά με την εκπλή-
ρωση των προκαταρκτικών όρων για το πέρασμα 
από τον σοσιαλισμό στον κομμουνισμό. Όμως, 
τα συμπεράσματα  των συζητήσεων που ακο-
λούθησαν, γύρω από τα βασικά οικονομικά προ-
βλήματα του σοσιαλισμού δεν κατανοήθηκαν  
σ' όλη την έκταση και το βάθος που είχαν από 
τον ηγετικό πυρήνα του κομμουνιστικού κόμμα-
τος. 
▪� Μέσα στην ηγεσία του  κομμουνιστικού  κόμ-
ματος  κέρδισαν έδαφος ομάδες που εκπροσω-
πούσαν τα συμφέροντα διευθυντών εργοστα-
σίων, σοβχόχ, κολχόζ και άλλων οργανισμών, 
γραφειοκρατών, 
καιροσκόπων και καριεριστών. Όλοι αυτοί απο-
τελούσαν την  κομματική  νομενκλατούρα, μια 
προνομιούχα κοινωνική τάξη, που γεννήθηκε και 
αναπτύχθηκε μέσα τους κόλπους της σοσιαλι-
στικής διανόησης. Πατώντας πάνω στις καθυ-
στερήσεις της σοσιαλιστικής κοινωνίας και  
χρησιμοποιώντας σαν πρόσχημα τον εκδημο-
κρατισμό της κοινωνίας και την πάλη ενάντια στα 
στραβά της ηγεσίας, η νέα αυτή τάξη και οι πολι-
τικοί εκπρόσωποί της μέσα στην ηγεσία του  
κομμουνιστικού κόμματος, τραβούσαν ολοταχώς  
προς τον καπιταλισμό. Στο όνομα του "υλικού 
συμφέροντος"  και του "κέρδους των σοσιαλιστι-
κών επιχειρήσεων "ανατράπηκαν θεμελιακές  
αρχές και θέσεις του κομμουνιστικού κόμματος 
για την σοσιαλιστική πορεία. Διαταράχθηκε και 
στη συνέχεια ξηλώθηκε η αμοιβαία σχέση μεταξύ 
του κράτους και της κολχόζνικης αγροτιάς (οι συ-
νεταιρισμένοι σε κολεκτίβες αγρότες) Μέσα  
σε μια μεταβατική πορεία που κράτησε κάποια 
χρόνια, συντελέστηκε η διαδικασία της παλινόρ-
θωσης του καπιταλισμού. 
▪� Αυτός ο παλινορθωμένος  καπιταλισμός δεν 
είχε επικρατήσει πλήρως. Συζούσε με τον  
σοσιαλισμό (ή αν θέλετε μεγάλα απομεινάρια του 
σοσιαλισμού) που κατέρρευσε το 1991. Η  ήττα  
του σοσιαλισμού, ό,τι είχε μείνει από τον σοσια-
λισμό σε αυτή την πορεία, και η οριστική παλι-
νόρθωση - επικράτηση του καπιταλισμού των 
κλεπτοκρατών - ολιγαρχών στην πρώτη σοσια-
λιστική χώρα στον κόσμο, τη Σοβιετική Ένωση, 
δεν ήταν αναπόφευκτη. Δεν  ήταν νομοτελειακό 
φαινόμενο. Ήταν, όμως ιστορικά δυνατό και  
συντελέστηκε... Σήμερα η Ρωσία είναι μια καπι-
ταλιστική - ιμπεριαλιστική χώρα και δεν έχει καμία 
σχέση ακόμα και με Σοβιετική Ένωση που κα-
τέρρευσε το 1991.
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Του Βασίλη 
Κωστή

Σοσιαλισμός το σύστημα πριν τον κομμουνισμό  
και παλινόρθωση του καπιταλισμού 

“Στου κουφού την πόρτα όσο θέ-
λεις βρόντα” Η όπως μας έλεγε  
κάποτε στο Γυμνάσιο, ο μακαρι-
στός καθηγητής Λευκάκης “στου 
κουφού την βρόντα όσο θέλεις  
πόρτα”. Σήμερα ο λαός σε αυτήν 
την χώρα που ζούμε αντιμετωπίζει 

μία όχι μόνο εντελώς  “αχάπαρη” κυβέρνηση αλλά 
και πραγματικά κουφή  κυβέρνηση,  όπου  απο-
φεύγει να ακούσει τις κραυγές του κόσμου. Πα-
νύψηλες τιμές, όχι μόνο στην βενζίνη, στο φυσικό 
αέριο και στο ηλεκτρισμό αλλά και αύξηση στις 
τιμές όλων των προϊόντων. Βρίσκουμε την σημε-
ρινή κυβέρνηση άλαλη στο να πιέσει τις εταιρίες 
να αφήσουν τις τιμές σε ένα λογικό επίπεδο. Και 
εάν  τις υψώσουν  να τους υποβληθεί πρόστιμο. 
Μία τυφλή κυβέρνηση να μην μπορεί να δει όλα 
αυτά τα αρνητικά αποτελέσματα  και τις δυσκολίες 
που θα επιφέρει μελλοντικά στην οικονομία, αφού 
ακόμη  αδυνατεί  να ανοίξει το στόμα της και να 
διατάξει  τέλος στις αυξήσεις τιμών. Την στιγμή 
που ακόμη οι εταιρίες  αυτές πληροφορούν  από 
τώρα  ότι θα υπάρχουν  και περαιτέρω αυξήσεις 
στις αρχές του Φθινοπώρου, τώρα άφωνος τυ-
φλός και κουφός ο κος Boris Johnson  να φωνάξει 
και να απειλήσει  τις εταιρίες ότι αν υπάρχει άλλη 

αύξηση τιμών θα τους υποβληθεί πρόστιμο. Εντε-
λώς τυφλός ο Johnson να δει και να αντιληφθεί  
τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κάθε νέος, και 
το κάθε ζευγάρι που προσπαθεί να εξοικονομήσει 
κάτι για να αποκτήσουν ένα σπίτι. Από την άλλη 
ο κος Johnson αφού τυγχάνει να είναι τυφλός σε 
τέτοια πράγματα επιτρέπει να αυξηθούν οι τιμές, 
οι φόροι, οι τόκοι και τα επιτόκια αλλά και τυφλός 
να αντιληφθεί ότι οι εταιρίες δεν προσλαμβάνουνε 
προσωπικό. Άφωνος και άλαλος να υπερασπιστή 
τις ανάγκες  των πολιτών  και τυφλός να δει τι 
μέλλον  περιμένει την νεολαία... Τα άφησε όλα 
να πάνε από το κακό στο χειρότερο, ενός πολύ 
άπειρος οδηγός που οδηγεί την χώρα από  ένα 
ατύχημα σε άλλο και από μία κρίση στην άλλη. 
Από ένα σκάνδαλο στο άλλο και από ένα πρό-
στιμο στο άλλο, ο κος Τζόνσον με την ανευθυνό-
τητα και επιπολαιότητα του οδηγεί την χώρα σε 
άνευ προηγουμένου μεγάλη κρίση. Η αλήθεια  
είναι ότι δεν έζησε αυτός ο Τζόνσον  την πρα-
γματικότητα που επιβιώνει σήμερα η νεολαία και 
κάθε οικογένεια. Είναι κουφός να ακούσει και 
ακόμη δεν άκουσε κατά την γνώμη μου ούτε και  
θα καταλάβει τον πόνο ή τι θα πει φτώχεια και να 
πρέπει να αποφασίσει κάθε φτωχή  οικογένεια  
αν θα πρέπει να αγοράσει με τα λίγα  λεφτά  που 

‘εχει, ρουχισμό ή φαγητό ή να θερμάνει το σπίτι.  
Να  σε ποια θέση  έφερε την χώρα ο αρχηγός 
μίας χώρας, όπου τώρα  κατηγορείτε ότι ήταν  
ο ίδιος που οργάνωνε τα παράνομα party gates.   

Αν γνώριζε τι έκανε  ίσως σήμερα να έδιδε την 
παραίτηση του και να αισθανόταν ντροπή.  

Σαν ένα  άτακτο παιδί που όλο λέγει συγνώμη  
στον δάσκαλο του, όσα συγνώμη και αν πει δεν 
πλένονται έτσι εύκολα.  Επιθυμώ  να   υποβάλω 
την ερώτηση σε κάθε ψηφοφόρο εάν θα πρέπει 
να δοθεί έστω και μία ψήφος σε ένα τέτοιο Κόμμα 
όπου ακόμα και οι Συντηρητικοί υποψήφιοι απέ-
φυγαν να καταδικάσουν τις πράξεις του αρχηγού 
τους. Αντιθέτως σηκωθήκαν για να τον υπερα-
σπίσουν. Μου δίδετε η εντύπωση ότι οι Συντη-
ρητικοί στο Enfield υπερασπίζουν τα αδικαιολό-
γητα. Έτσι  απλά για να υποβάλω μια ερώτηση 
μετά από τόσα ψέματα που έχουν ξεφουρνίσει οι 
Συντηρητικοί, τόσο  στην τοπική αρχή όσο και 
στην κεντρική Κυβέρνηση, μήπως στα αλήθεια 
έχει  κανείς  εμπιστοσύνη να ψηφίσει  Συντηρητι-
κούς για να  είναι στη εξουσία;  

 Ας το καλοσκεφθεί ο κάθε ένα από εμάς  αφού  
ακόμη οι Συντηρητικοί τόλμησαν να βάλουν ως 
υποψήφιο ένα Ναζί, που γνώριζαν για το παρελ-
θόν του, αλλά το έκρυψαν από τους ψηφοφόρους 

μέχρις  οπoυ ανακαλύφθηκε. Με άλλα λόγια το 
άφησαν μυστικό για να ψηφίσει ο κόσμος άθελα 
του και χωρίς την γνώση του κάθε ψηφοφόρου 
ένα Ναζί. Αυτή είναι η αίσχιστη υποκρισία και τα 
σκάνδαλα τα μεγάλα των Συντηρητικών. Αυτός ο 
κύριος διετέλεσε και βοηθός του πρωην βουλευτη 
της περιοχής. Έτσι για να γνωρίζουν και αυτοί οι 
συμπατριώτες μας που έτρεξαν να υποστηρίξουν 
αυτον τον βουλευτή αντί τον Συμπατριώτη μας 
Πάμπο Χαραλάμπους. Κούνια που τους κούναγε. 
Την στιγμή που όσο ποτέ άλλοτε χρειαζόμαστε 
περισσότερους συμπατριώτες μας στα κόμματα, 
καταπολεμούμε και τους λίγους που απέμειναν 
έτσι για να έχει μια φωνή η Παροικία και η Κύπρος 
και σε λίγα χρόνια αν συνεχίση έτσι η ίδια κατά-
σταση, θα κλαίμε  για τα καλά την τύχη μας.   

Δεν είναι κάτι που θα μας κάνει περήφανους  
και ας συνεχίσουμε  να καθόμαστε σαν αγάδες 
ότι κάποιοι είμαστε. Δεν είμαστε τίποτα εν συ-
γκρίσει με άλλες εθνικές μειονότητες. Ο Τζόνσον 
συνεχίζει  με τη αισχρή πολιτική  του και με τις 
ψευτιές και τα “sorry” οι τιμές πανύψηλες και αυ-
τός να συνεχίζει σαν να μην έγινε τίποτα και μένει 
άφωνος, τυφλός και κουφός. “Crisis what crisis?” 

Στου κουφού την βρόντα όσο θέλεις πόρτα.   

Μία κουφή, τυφλή και άλαλη Συντηρητική Κυβέρνηση
Του Γιώργου 
Α. Σάββα



  19      | Πέμπτη 21 Απριλίου 2022



Μπήκαμε για καλά στην Αγία και 
Μεγάλη εβδομάδα και οι πιο πολ-
λοί από εμάς αναμένουμε την 
Ανάσταση. Ο φίλος μου ο Δημή-

τρης παλαιότερα όταν διατηρούσε εστιατόρια  
άρχιζε ακριβώς 40 μέρες πριν το Πάσχα τη δική 
του νηστεία και μάλιστα ήταν αυστηρός και έκανε 
ότι είναι δυνατόν να μην παραβεί τους κανόνες, 
και ένιωθε πράγματι ότι εκτελούσε τα θρησκευτικά 
του καθήκοντα. Με κρατούσε ενήμερο και μου  
μιλούσε για τις προσευχές του σχεδόν καθημε-
ρινά.Τις τελευταίες μέρες πριν τη Ανάσταση με 
καλούσε να πάμε να εκκλησιαστούμε, και στον 
Καλό Λόγο με ήθελε να είμαστε μαζί. 
Πηγαίναμε λοιπόν στην εκκλησία για τον Καλό 

Λόγο και μετά κατευθείαν στο εστιατόριο για να 
φάμε τη σούπα μας. Δεν μέναμε ποτέ μόνο στη 
σούπα γιατί η αδελφή του η ́ Άννα, που έχει φύγει 
πρόσφατα, Αιωνία της η μνήμη,  μαγείρευε του 
πουλιού το γάλα που λέει ο λόγος. Κάναμε λοιπόν 
τα μεγαλύτερα πάρτη μέχρι τα ξημερώματα. 
Το τελευταίο το κάναμε πριν λίγα χρόνια όταν  
ο Δημήτρης είχε αποφασίσει να κλείσει το εστια-
τόριο γιατί θα αφυπηρετούσε. Έτσι και έγινε.  
Στη συνέχεια την επόμενη χρονιά δεν έγινε το 
μεγάλο πάρτη, λόγω πανδημίας,  και ο καθένας 
από μας πήγε κατ´ ευθεία στο σπιτάκι του, και ο 
καθένας έφαγε τη δίκη του σούπα. Πριν δύο χρό-
νια που ήταν το πρώτο Πάσχα της πανδημίας, 
όλοι το περάσαμε στο σπίτι μας εσώκλειστοι λόγω 
των συνθηκών, προσπαθώντας να κάνουμε τις 
προσευχές μας στα σπίτια μας μπροστά στα  

μικρά εικονοστάσια που διαθέτει ο καθένας, αν 
διαθέτει ένα τέτοιο εικονοστάσι στο σπίτι του. 
Τώρα ο φίλος μου ο Δημήτρης που είναι  πολύ 

κοντά στα θρησκευτικά ιδανικά και πάντα κάνει 
τις προσευχές του, και πάντα νηστεύει, έτσι και 
τώρα αποφάσισε να νηστέψει και να πάει και 
στον Καλό Λόγο. Με τις αλλαγές των τελευταίων 
ημερών θα μπορέσει ο καθένας από εμάς να 
ασκήσει τα θρησκευτικά του καθήκοντα,  με μια 
όμως μεγάλη διαφορά από τα προηγούμενα χρό-
νια. Θα πρέπει να έχουμε υπόψιν ότι ο αόρατος 
εχθρός βρίσκεται ανάμεσα μας και θα πρέπει να 
κάνουμε ότι είναι δυνατόν να τον αντιμετωπί-
σουμε με σοβαρότητα. Όταν λοιπόν λέμε σοβα-
ρότητα εννοούμε να σεβόμαστε τους εαυτούς μας 
και τους άλλους γύρω μας. Αλήθεια δεν μπορώ 
να κατανοήσω το γεγονός ότι υπάρχουν συνάν-
θρωποι μας οι οποίοι αρνούνται να συμμορφω-
θούν με τις οδηγίες των αρμοδίων και ιδιαίτερα 
των ειδικών για να κάνουν τη μια και μοναδική 
πράξη που υπάρχει για την αντιμετώπιση του αό-
ρατου ιού. Δηλαδή να εμβολιαστούν για να προ-
στατευθούν οι ίδιοι και να προστατεύσουν και 
τους άλλους γύρω τους. Έχουμε χάσει δικούς 
μας ανθρώπους από την αρχή της πανδημίας 
που τώρα τους κάνουμε τα  μνημόσυνα τους. Εί-
ναι ακόμα δύσκολο να το πιστέψουμε ότι έφυγαν 
έτσι ξαφνικά από κοντά μας, και δεν  είχαμε καν 
τη δυνατότητα να τους πούμε ένα αντίο! 
Θυμάμαι τον φίλο μου τον Θεολόγο που τον 

γνώρισα από την Κύπρο, που τέτοιες μέρας ήτανε 
στα Χάι του. Του άρεσε  το θέατρο και  η διασκέ-

δαση, και ήταν και θρησκευόμενο άτομο.  
Από τότε τον θυμάμαι που πάντα τούτες τις  

μέρες πηγαίναμε μαζί στην εκκλησία και πάντα 
τηρούσαμε  τα ήθη και τα έθιμα. Είτε στο χωριό 
μου, είτε στο δικό του χωριό, την Παναγιά της 
Πάφου,  θα έπρεπε να παίξουμε τον παραδο-
σιακό «ζήζιρο», η κάποια αλλά παραδοσιακά παι-
χνίδια. 
Έφυγε όμως έτσι ξαφνικά τον προπερασμένο 

Μάρτη δίχως να πούμε έστω και  ένα αντίο. 
Δυστυχώς στον αποχαιρετισμό του δεν βρεθή-

καμε κοντά του λόγω πανδημίας και λόγω του 
πρώτου Lockdown. Αιώνια σου η μνήμη καλέ 
μου φίλε Θεολόγε! Με την πάροδο του χρόνου η 
επιστήμη μπήκε στα εργαστήρια και δούλεψε 
σκληρά για να βρει τη λύση του προβλήματος. 
Δεν ήταν εύκολη λύση. Στο παρελθόν ο τρόπος 
και οι προσπάθειες των ειδικών ήταν ακόμα πιο 
δύσκολες. Η ανάγκη όμως να βρεθεί το εμβόλιο 
για τούτο τον υιό που δυστυχώς μεταδιδόταν σε 
όλο τον κόσμο έκανε τις κυβερνήσεις να ενισχύ-
σουν οικονομικά τις εταιρίες οι οποίες προσπα-
θούσαν να φτιάξουν το εμβόλιο, για να επιταχύ-
νουν τις προσπάθειες τους χρησιμοποιώντας 
μάλιστα τους καλύτερους επιστήμονες που δια-
θέτει η ανθρωπότητα. Αυτός είναι λοιπόν ο λόγος 
που το εμβόλιο βρέθηκε και δοκιμάστηκε σε  
λιγότερο χρονικό διάστημα από προηγούμενες 
προσπάθειες που γινόντουσαν σχετικά με οποι-
αδήποτε αλλά εμβόλια. Βγήκε και δοκιμάστηκε 
σε αρκετό κόσμο, και διαπιστώθηκε ότι ήταν 
ασφαλές, για τούτο και άρχισαν οι εμβολιασμοί.  
Έχει αποδειχθεί αγαπητοί μου ότι δούλεψε το 

εμβόλιο. Απόδειξη είναι το γεγονός ότι απέκτησαν 
ανοσία  εκατομμύρια άνθρωποι  σε όλο τον πλα-
νήτη, και αυτοί που εμβολιάστηκαν, όπως διαπι-
στώνουν και οι ειδικοί έχουν τα αντισώματα και 
είναι ασφαλείς. Όπως έχω πει η επιστήμη κάνει 

θαύματα και η μεγαλύτερη απόδειξη είναι η ανα-
κάλυψη του DNA που έχει βοηθήσει στη λύση 
πολλαπλών προβλημάτων υγείας. 
Φυσικά κανείς δεν υποχρεώνει κανένα να κάνει 

το εμβόλιο. Εμείς λοιπόν που θα πάμε να εκκλη-
σιαστούμε τώρα τις γιορτές του Πάσχα, ας κά-
νουμε ότι είναι δυνατό να τηρήσουμε τους απα-
ραίτητους κανονισμούς! 
Ας φορέσουμε τη μάσκα, και ας κρατήσουμε 

αποστάσεις. Είναι καθήκον μας να προστατέ-
ψουμε τους εαυτούς μας αλλά και τους άλλους 
γύρω μας, Ας περιορίσουμε τις εξόδους μας για 
να βγούμε κερδισμένοι και τούτη τη φορά! 
Μπορούμε να νιώσουμε την ατμόσφαιρα του 

Πάσχα δημιουργώντας την ακόμα και στο σπίτι 
μας, τοποθετώντας, αν δεν έχουμε ήδη, μικρές 
εικόνες για την καθημερινή προσευχή μας, και 
κάνοντας την προσευχή μας προετοιμάζουμε τη 
ψυχή μας να βρεθεί κοντά στον Χριστό που θα 
βασανιστεί και θα σταυρωθεί και  πάλι για χάρη 
μας, για να ξανά Αναστηθεί για να βρεθεί μαζί 
μας για να μας σώσει από τις αμαρτίες μας!  
Αν κάναμε αμαρτίες Χριστέ μου συγχωρέσε μας. 

Φέρε με τον ερχομό σου και  πάλι, με την Ανά-
σταση σου, φέρε και τη δίκη μας Ανάσταση!  
Ας βοηθήσουμε τους εαυτούς μας κάνοντας τις 

προσευχές μας και προετοιμάζοντας τις ψυχές 
μας να δεχτούμε τον Ιησού Χριστό στην καρδιά  
και τη ψυχή μας. Για μια υπόλοιπη καλή  Αγία και 
Μεγάλη εβδομάδα ας καθαρίσουμε τις ψυχές μας 
και το σώμα μας με νηστεία έστω λίγων ημερών, 
και ας προετοιμαστούμε να νιώσουμε την Ανά-
σταση του Κυρίου υμών Ιησού Χριστού, που θα 
φέρει και τη δίκη μας Ανάσταση!  

 
Αμήν! Καλό Πάσχα να φτάσουμε!

«Καλή Σαρακοστή» είχαμε ευχηθεί πριν ένα και τόσο μήνα! Σε τρεις μέρες θα λέμε 
«Χριστός Ανέστη». Πόσο γρήγορα πέρασε ο καιρός…Όλα έτοιμα τώρα για το Πάσχα. 
Είμαστε σε κατάσταση αναμονής. Το σίγουρο είναι ότι πολύ θα το γιορτάσουμε φέτος 
γιατί είμαστε μια ανάσα από την παλιά μας ελευθερία. Τώρα την αναγνωρίζουμε  
περισσότερο και την εκτιμούμε περισσότερο και την θέλουμε τόσο μα τόσο πολύ! 
Είναι εδώ που λέμε: «Δόξα να έχει ο Κύριος». Μια δοκιμασία ήτανε κι αυτό και πέ-
ρασε… Δύο ολόκληρα χρόνια. 
Δεν ξέρω αν συμβαίνει σε όλους αλλά πιστεύω το κάθε τι που κάνουμε τώρα, πιο 

πολύ το εκτιμούμε, το αναλύουμε και το ζούμε πιο έντονα. Ένα από αυτά που μέτρησαν για πολύ 
κόσμο είναι η φετινή νηστεία. Δεν ξέρω αν πολλοί μπόρεσαν μέσα στην καραντίνα να νηστέψουν τα 
δύο τελευταία χρόνια αλλά αν κάποιοι το κατάφεραν μπράβο τους. Να μπορείς να κάνεις υπερβάσεις 
την στιγμή που υπάρχει ένα τόσο μεγάλο πρόβλημα το βρίσκω πολύ σπουδαίο από μέρους των 
 ανθρώπων και από την άλλη νομίζω θέλει και κότσια. 
 Με ανάλυση πραγμάτων ασχολήθηκα κι εγώ και πιο πολύ με την νηστεία. Κι επειδή πολύ συγκινή-
θηκαν θα αφήσω να μας μιλήσει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, γιατί πολύ μεγάλη παρηγοριά με 
γέμισαν τα λόγια του όταν διάβασα τι είπε για την νηστεία! Και μιας και οποιαδήποτε δική μου σκέψη 
είναι περιττή, σας τα παραθέτω αυτούσια. 
«Καλλιέργησε την ψυχή σου και κόψε τα αγκάθια. Σπείρε το λόγο της ευσέβειας, φύτεψε τα καλά 
φυτά της καλής πολιτείας και περιποιήσου τα με πολλή επιμέλεια. Έτσι έχεις γίνει καλός γεωργός. 
Και θα σου πει ο απόστολος Παύλος: Ο γεωργός που κοπιάζει, πρώτος πρέπει να απολαμβάνει τους 
καρπούς των κόπων του. Ακόνισε το δρεπάνι σου, που κατάντησε άχρηστο από την πολυφαγία.  
Ακόνισέ το με τη νηστεία…. 
Κατεύνασε τα κύματα των παράλογων επιθυμιών, απόκρουσε τη ζάλη των πονηρών λογισμών,  
διάσωσε το σκάφος της ψυχής σου, δείξε μεγάλη εμπειρία. Έτσι, θα έχεις γίνει καλός κυβερνήτης. 
Και όταν λέω νηστεία, δεν εννοώ αυτή που κάνουν οι πολλοί άνθρωποι, αλλ’ εννοώ την αληθινή  
νηστεία. Δηλαδή όχι μόνο αποφυγή αμαρτιών, αλλά και την αποχή από τα αμαρτήματα. Δεν αρκεί η 
φύση της νηστείας για ν’ απομακρύνει αυτούς που νηστεύουν απ’ τα αμαρτήματα, αν δεν γίνεται 
όπως πρέπει. Διότι και ο αθλητής, λέει ο απόστολος Παύλος, δεν στεφανώνεται αν δεν αγωνιστεί 
σύμφωνα με τους νόμους της άθλησης. Γι΄αυτό ας μάθουμε πώς και με ποιο τρόπο πρέπει να  
νηστεύσουμε. 
Νήστεψαν οι Νινευϊτες και προσείλκυσαν την εύνοια του Θεού. Νήστεψαν και οι Ιουδαίοι και όχι μόνο 
δεν πέτυχαν με τη νηστεία τίποτα περισσότερο, αλλά κατακρίθηκαν και απομακρύνθηκαν. 
Η νηστεία είναι φάρμακο. Αλλά το φάρμακο, όσο ωφέλιμο και αν είναι, πολλές φορές γίνεται άχρηστο 
λόγω της απειρίας εκείνου που το χρησιμοποιεί. Γιατί πρέπει να γνωρίζει και τον κατάλληλο χρόνο 
που πρέπει να πάρει το φάρμακο και την ανάλογη ποσότητα του φαρμάκου και την κατάσταση του 
σώματος που θα το πάρει και τις κλιματολογικές συνθήκες και την εποχή του έτους και την κατάλληλη 
δίαιτα του ασθενούς και πολλά άλλα. Αν κάτι από αυτά παραλειφθεί, το φάρμακο θα βλάψει αντί να 
ωφελήσει. Αν λοιπόν, όταν πρόκειται να θεραπεύσουμε το σώμα χρειάζεται τόσο μεγάλη ακρίβεια, 

πολύ περισσότερο όταν φροντίζουμε την ψυχή και νοιαζόμαστε να τη θεραπεύσουμε από τους κακούς 
λογισμούς, είναι ανάγκη να εξετάζουμε και να παρατηρούμε τα πάντα με κάθε δυνατή λεπτομέρεια. 
Νηστεία είναι η μεταβολή ολόκληρου του βίου μας, διότι η θυσία της νηστείας δεν είναι η αποχή από 
τα φαγητά, αλλά και η απομάκρυνση από τα αμαρτήματα. Γι’ αυτό, όποιος περιορίζει τη νηστεία μόνο 
στη στέρηση των τροφών είναι αυτός που στην πραγματικότητα περιφρονεί και εξευτελίζει τη νηστεία. 
Νηστεύεις; Δείξε μου τη νηστεία με τα έργα σου. Ποια έργα; Αν δεις φτωχό, να τον ελεήσεις. Αν δεις 
εχθρό να συμφιλιωθείς μαζί του. Αν δεις φίλο να προοδεύει να μην τον φθονήσεις. 
Δηλαδή, να μη νηστεύει μόνο το στόμα , αλλά να νηστεύουν και τα μάτια και τα πόδια και τα χέρια και 
όλα τα μέλη του σώματός μας. Να νηστέψουν τα χέρια μένοντας καθαρά από κλοπή και πλεονεξία. 
Να νηστεύουν τα πόδια, αποφεύγοντας να πηγαίνουν σε δρόμους που οδηγούν σε αμαρτωλά 
θεάματα. Να νηστεύουν τα μάτια με τον να μην προσηλώνονται σε όμορφα πρόσωπα και να μην  
περιεργάζονται ξένα κάλλη. Δεν τρως κρέας; Δεν πρέπει να φας και ακολασία με τα μάτια σου.  
Και να νηστεύει κα η ακοή σου. Νηστεία της ακοής είναι να μη δέχεται κακολογίες και διαβολές. 
Να νηστεύει και το στόμα από λόγια αισχρά και υβριστικά. Διότι ποιο το όφελος, όταν από τη μια απο-
φεύγουμε το κρέας κι απ’ την άλλη κατατρώμε και δαγκώνουμε τους αδελφούς μας; Αυτός που κατα-
κρίνει και βρίζει είναι σαν να δάγκωσε τη σάρκα του αδελφού του. 
Κι αν από ασθένεια του σώματος δεν θα μπορέσεις να παραμείνεις νηστικός, κανένας λογικός  
άνθρωπος δεν θα μπορέσει να σε κατηγορήσει γι’ αυτό. Εξάλλου έχουμε Κύριο πράο και φιλάνθρωπο, 
που δεν μας ζητάει τίποτε υπεράνω των δυνάμεών μας. Διότι δεν απαιτεί ούτε η αποχή από τα 
φαγητά, ούτε η νηστεία να γίνεται έτσι απλά από εμάς, ούτε σκοπός είναι να μένουμε νηστικοί, αλλά 
να διαθέτουμε όλη μας την αφοσίωση στα πνευματικά, αφού απομακρύνουμε τους εαυτούς μας από 
τα κοσμικά πράγματα. Εκείνος λοιπόν που τρώει και δεν μπορεί να νηστεύει, ας επιδεικνύει πλουσιό-
τερη ελεημοσύνη, ας προσεύχεται περισσότερο, ας έχει έντονη προθυμία να ακούσει τους θείους  
λόγους. Σε αυτό καθόλου δεν μας εμποδίζει η ασθένεια του σώματος. Ας συμφιλιώνεται με τους 
εχθρούς του, ας απομακρύνει από την ψυχή του κάθε μνησικακία. Αν θέλει να πετύχει αυτά, τότε 
έκανε την αληθινή νηστεία, την οποία περισσότερο απ’ όλα επιθυμεί από εμάς ο Κύριος. Αφού και 
αυτήν την αποχή από τα τρόφιμα, γι΄ αυτό μας ζητάει να γίνεται, για να καθιστούμε τη σάρκα υπάκουη 
στην εκτέλεση των εντολών του, χαλιναγωγώντας τις ορμές της. Αν όμως πρόκειται να μην προσφέ-
ρουμε στον εαυτό μας τη βοήθεια από τη νηστεία εξαιτίας της ασθένειας του σώματος και συγχρόνως 
επιδεικνύουμε μεγαλύτερη αδιαφορία, ασυναίσθητα βλάπτουμε υπερβολικά τον εαυτό μας. Διότι αν 
και με τη νηστεία η έλλειψη των προαναφερθέντων κατορθωμάτων καθόλου δεν μας ωφελεί, πολύ 
περισσότερο αυτό συμβαίνει αν αδιαφορήσουμε επειδή δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ούτε το 
φάρμακο της νηστείας». (Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Περί νηστείας) 
Ακόμη κι αν δεν έχετε κάνει τη νηστεία της Σαρακοστής αλλά αυτήν της Αγίας εβδομάδα κι αυτό  
σημαντικό είναι και μπράβο σε αυτούς που το μπορούν. Όλα τελικά είναι στο μυαλό αν το σκε-
φτείτε… Κι επειδή διανύουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα κι ετοιμαζόμαστε για την Ανάσταση ας την 
χαρούμε. Ανάσταση στην ψυχή και στο μυαλό μας.  
Καλό Πάσχα εύχομαι σε όλες και όλους και πάνω από όλα υγεία!  
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Της Έλισσας 
Ξενοφώντος  

Φιλολόγου

Η νηστεία είναι φάρμακο!

Του Βασίλη 
Παναγή

Αγαπητή Κυρία Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
 
Ονομάζομαι Δημήτρης Μορφίτης και κατάγομαι από την Μόρφου της Κύπρου. Μετανάστεψα στη 
Μεγάλη Βρετανία το 1977, αφού η πατρίδα μου, η Κύπρος, καταστράφηκε από την Τουρκία κατά την 
εισβολή της  το 1974. Εγώ και η οικογένειά μου  μείναμε στους πέντε δρόμους εδώ και 47 χρόνια, 
Χιλιάδες  συμπατριώτες μου γίναμε πρόσφυγες  εντός και εκτός της Κύπρου. Εσείς και οι Μεγάλες 
Δυνάμεις μείνατε, δυστυχώς, απαθείς μπροστά  στο δράμα ενός μικρού λαού χωρίς να βοηθήσετε 
στην επανένωση ενός μέλους σας, της πολύπαθης Κύπρου. Η Τουρκία  μια χώρα των 80 εκατομυρίων  
κατέλαβε το 37% της χώρας που με  γέννησε και την κατακρατεί  για μισόν σχεδόν αιώνα τώρα. 
 
 Η Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποια αντιπροσωπεύετε,  δεν κάνατε τίποτα   για την επανένωση της πα-
τρίδας μου. Ο τουρκικός στρατός, κατά την εισβολή του το 1974, έκανε πολλά και τρομερά εγκλήματα. 
Σκότωσαν γυναικόπαιδα, ηλικιωμένους, πολλούς νέους τους  έθαψαν σε ομαδικούς τάφους. Ακόμα 

και εγκύους γυναίκες  τις  κτυπούσαν στην κοιλιά. Βίασαν νεαρές κορασίδες, Τα κάκά που έκαναν οι 
Τούρκοι στρατιώτες δεν περιγράφονται. Τώρα, με την Ρωσική  ειαβολή στην Ουκρανία, την οποία 
αποδοκιμάζουμε κι ευχόμαστε σύντομα να επικρατήσει η ειρήνη, δείξατε τεράστιο ενδιαφέρον. Γιατί, 
άραγε? Δεν μπορώ να το  καταλάβω γιατι δεν κάνατε κάτι παρόμοιο με την πατρίδα μου. Η Τουρκία 
ακόμη φοβερίζει και την Κύπρο και την Ελλάδα. Αυτό είναι το μεγάλο μου παράπονο που σας 
γράφω. Είναι καιρός η Ευρωπαϊκή Ένωση να  αλλάξει επιτέλους  πορεία. Να  αναγκαστεί η Τουρκία 
να φύγει από την Κύπρο   και να  επανενωθεί η πατρίδα μου.  Αρκετά υπέφερε εδώ και 47 χρόνια. 
Θέλω να σας γράψω πολλά, αλλά σέβομαι  τον πολύτιμο χρόνο σας . Ζητώ με λίγα λόγια τη βοήθειά 
σας. Βοηθήστε να λευτερωθεί η Πατρίδα μου! 
 

Αναμένω απάντησή σας. 
Με εκτίμηση, 

Δημήτρης Μορφίτης

Ο καλός λόγος!

Επιστολή του Δημήτρη Μορφίτη προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν 
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Η «ορατή» ηγεσία του «Εθνι-
κού Μετώπου» 

 
Τέσσερα από τα ηγετικά στελέχη 
του «Εθνικού Μετώπου» ήταν ο 
Χριστάκης Τρυφωνίδης, ο γα-
μπρός του Ανδρέας Γαστριώτης, 

ο Ανδρέας Ευθυμίου και ο Μιχαλάκης Ρωσσίδης, 
ο τελευταίος ορίστηκε και αρχηγός της οργάνω-
σης.  Ο Χριστάκης Τρυφωνίδης,  ήταν πρώην 
τομεάρχης της ΕΟΚΑ και μετά την ανεξαρτησία 
στενός συνεργάτης του Μακαρίου και του Γιωρ-
κάτζη. Ο Μακάριος τον είχε διορίσει αναπληρωτή 
πρόεδρο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.  

 
Σύμφωνα με τον Κληρίδη, ο Τρυφωνίδης επι-
σκέφτηκε τον Μακάριο και του περιέγραψε τους 
σκοπούς αυτής της "ένοπλης μυστικής" οργά-
νωσης που βασικός της στόχος ήταν η Ένωση 

και ότι ανέλαβε την ηγεσία με τη σύμφωνη γνώμη 
του Μακαρίου. Κατόπιν όμως απήχθη από την 
οργάνωση και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, 
επειδή τον υποπτεύθηκαν ότι έδινε πληροφορίες 
στον Μακάριο. (Βλ. Γ. Κληρίδη: Η Κατάθεσή μου, 
Τόμος 2, σελ. 338).  

 
Μακάριος και Γιωρκάτζης «διεκδικούν»  την 

ηγεσία του «Εθνικού Μετώπου»! 
 
Σύμφωνα με τον Σπύρο Παπαγεωργίου, 

(πρώην ηγετικό στέλεχο της ΕΟΚΑ Β’ και μέλος 
της πραξικοπηματικής κυβέρνησης του Σαμψών 
– τον είχε διορίσει «Κυβερνητικό Εκπρόσωπο»),  
ηγετικά στελέχη του «Εθνικού Μετώπου» ισχυ-
ρίστηκαν ότι είχαν επαφές με τον Μακάριο ο 
οποίος τους είπε: «Πολύ καλή ιδέα, επικροτώ τις 
απόψεις σας, αλλά θα σας δώσω την ευλογίαν 
μου, υπό έναν όροον: να είμαι εγώ ο αρχηγός 
της οργανώσεως». Όταν του απάντησαν «γιατί 
Μακαριώτατε, δεν σας φτάνουν οι τόσες άλλες 
σας σκοτούρες», ο Μακάριος απάντησε «ο Γιωρ-
κάτζης έχει αναπτύξει μεγάλην δραστηριότητα 
τελευταίως και μου χρειάζεται η βοήθεια σας ν’ 

αντιδράσω στην Οργάνωσιν του».  
 
Σύμφωνα με τον Πέτρο Πετρίδη ζητήθηκε από 
τον Γιωρκάτζη να μπει στην οργάνωση, αυτός 
δέχτηκε αλλά και αυτός έθεσε έναν όρο: Να γίνει 
ο αρχηγός της. Ο όρος δεν έγινε δεκτός και ο 
Γιωρκάτζης έμεινε εκτός της οργάνωσης. Κατόρ-
θωσε όμως να «διεισδύσει» σε αυτήν μπάζοντας 
στην οργάνωση δικούς του ανθρώπους» (Βλ. 
Ιστ. Εγκυκλ. της Κύπρου, τόμος 13ος, σελ. 328). 

 
Το «Εθνικό Μέτωπο» μωσαϊκό αντικομμου-

νιστών και ακροδεξιών 
 
Ο Σ. Παπαγεωργίου αναφέρει ότι στο «Εθνικό 
Μέτωπο» είχαν ενταχθεί «Χουντικοί», «Γεωρκα-
τζικοί», «Μακαριακοί», «Σαμψωνικοί», ένα μω-
σαϊκόν ανθρώπων. Απείχον μόνον οι οπαδοί του 
στρατηγού Γρίβα, διότι είχον προς τούτο εντολάς 
του αρχηγού των. Ετοιμαζόταν τότε στα κρυφά η 
ΕΟΚΑ Β’, στρατολουγούσαν μέλη, συλλέγονταν 
όπλα και ετοιμάζονταν κρησφύγετα. (Βλ. Σ. Πα-
παγεωργίου: Από την Ζυρίχην εις τον Αττίλαν, 
Τόμος 3. σελ. 224).  

Η δράση αυτής της ακροδεξιάς και αντικομμου-
νιστικής οργάνωσης ξεκίνησε το Μάρτιο του 
1969. Έβγαλαν μια Διακήρυξη όπου δήλωναν 
τους σκοπούς τους καθώς και προκηρύξεις όπου 
εξέφραζαν  τις αντικομμουνιστικές τους απόψεις 
και ότι ο στόχος τους δεν ήταν η Ανεξαρτησία 
αλλά η Ένωση με την Ελλάδα. Για να πραγμα-
τοποιήσει τους στόχους του, το «Ε.Μ.» κατάφερε 
να διεισδύσει στην Αστυνομία και με τον τρόπο 
αυτό εξασφάλισε την ελευθερία κινήσεων και 
δράσης. Επιδίωξη της οργάνωσης ήταν να δι-
χάσει το εσωτερικό μέτωπο, να απογυμνώσει το 
Μακάριο από συνεργάτες και τελικά να οδηγήσει 
στη διάλυση του κυπριακού κράτους. 

 
Πολλοί είχαν υποπτευθεί ότι πίσω από το 

«Εθνικό Μέτωπο» ή τη «Λερναία Ύδρα»  όπως 
αργότερα το αποκάλεσε ο Μακάριος, ήταν ο Γρί-
βας και η στρατιωτική χούντα στην Ελλάδα. Ο 
κύριος σκοπός του «Ε.Μ.» ήταν να πιέσει το Μα-
κάριο να ακολουθήσει τη γραμμή της Ένωσης 
και αν εξακολουθούσε να αρνείται να συμμορ-
φωθεί τότε να τον ανατρέψουν.
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Του Δρα  
Κύπρου  
Τοφαλλή

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ  ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ
Δολοφονικές απόπειρες και βομβιστικές επι-

θέσεις 
 
Την 1η Μαϊου 1969 έγινε δολοφονική απόπειρα 
κατά του Αρχηγού της Αστυνομίας Χαράλαμπου 
Χασάπη όπου τραυματίστηκε σοβαρά. Στις 27 
Ιουλίου εκτελέστηκε ο υπαστυνόμος Φίλιππος 
Ευριπίδου. Στις 10 Αυγούστου έγινε απόπειρα 
ανατίναξης της Βουλής. Έγινε επίσης βομβιστική 
επίθεση στα γραφεία της ΠΕΟ (Παγκύπριας Ερ-
γατικής Ομοσπονδίας) στην Αμμόχωστο.  
Σε μερικά χωριά και πόλεις, έγραψαν στα κτίρια 
μερικών αριστερών οργανώσεων διάφορα προ-
χουντικά συνθήματα όπως: "Θάνατος στους Κομ-
μουνιστές"  και "Ζήτω  ο Παττακός". Επίσης επι-
χείρησαν να τρομοκρατήσουν εφημερίδες και το 
Κυπριακό Ραδιόφωνο και την Τηλεόραση και ζή-
τησαν την άμεση απόλυση αρκετών υπαλλήλων 
είτε γιατί είχαν αριστερές απόψεις ή κάποτε ανή-
καν στο αριστερό κόμμα του ΑΚΕΛ.  

 
Απειλές στις εφημερίδες και στο ΡΙΚ 
 
Τέτοιου είδους απειλές στάλθηκαν στις εφημε-
ρίδες «Φιλελεύθερος», στον «Αγώνα» και  στη 
«Μάχη» γιατί εκεί εργάζονταν ο Χριστάκης Κα-
τσαμπάς, ο Διομήδης Γαλανός, και  ο Φιφής Ιωάν-
νου (και οι τρεις πρώην στελέχη  του ΑΚΕΛ)! 
Απειλές στάληκαν και  στο ΡIK (Ραδιοφωνικό 
Ίδρυμα Κύπρου) γιατί εκεί εργαζόταν ο Ανδρέας 
Κυριάκου (Τζωνής) προϊστάμενος του τμήματος 
Ειδήσεων της τηλεόρασης καθώς και ο τηλεοπτι-
κός παραγωγός Τάσος Γεωργίου γιατί το δικό του 
"έγκλημα" ήταν ότι είχε σπουδάσει στην Κομμου-
νιστική Τσεχοσλοβακία!  
Στις 21 Αυγούστου 1969 ο Μιλτιάδης Χριστο-

δούλου, ο Διευθυντής του Γραφείου Δημοσίων 
Πληροφοριών, (Κυβερνητικός Εκπρόσωπος) πυ-
ροβολήθηκε και τραυματίστηκε, γιατί έτυχε να εί-
ναι στο παρελθόν ηγετικό στέλεχος του ΑΚΕΛ !   

 
Η αντίδραση των Τουρκοκυπρίων 
 
Όπως ήταν αναμενόμενο, οι τρομοκρατικές επι-
θέσεις κατά των αστυνομικών σταθμών και άλλες 
αρχές, καθώς επίσης και κατά πολλών άλλων 
Ελληνοκύπριων, δημιούργησαν δυσκολίες και 

υποψίες κατά τις διακοινοτικές συνομιλίες.  
Ανάμεσα σε πολλούς Τουρκοκύπριους  δημι-
ουργήθηκε η εντύπωση και ο προβληματισμός 
ότι οι ίδιοι οι Ελληνοκύπριοι  αφού δεν μπορού-
σαν να συμβιώσουν ειρηνικά μεταξύ τους πως 
θα μπορούσαν να συμβιώσουν μαζί τους. Η τουρ-
κοκυπριακή  εφημερίδα "Halkin Sesi" στις 23 Αυ-
γούστου 1969, έκανε το πιο κάτω σχόλιο:  

«Αν εκείνοι που βρίσκονται στην εξουσία δεν 
είναι ικανοί να εφαρμόσουν τους νόμους ενάντια 
σ’ αυτές τις παράνομες οργανώσεις και δεν μπο-
ρούν  να εξασκήσουν την εξουσία τους, πώς μπο-
ρεί μια τέτοια διοίκηση  να εμπνεύσει εμπιστο-
σύνη στους Τουρκοκυπρίους;». Ο Ραούφ 
Ντενκτάς επίσης έθεσε το θέμα των τρομοκρατι-
κών ενεργειών του «Ε.Μ.» στις διακοινοτικές συ-
νομιλίες της 25ης Αυγούστου 1969.  

 
Το «Ε.Μ.» κηρύσσεται παράνομο 
 
Στις 28 Αυγούστου 1969 το Υπουργικό Συμβού-
λιο έθεσε εκτός νόμου το «Εθνικό Μέτωπο»  και 
για πρώτη φορά κυκλοφόρησαν πληροφορίες για 
την ανάμιξη Ελλήνων αξιωματικών. Οι τρομοκρα-
τικές δραστηριότητες  του «Ε.Μ.» συνεχίστηκαν 
και αυτό συνέτεινε στον τορπιλισμό της πορείας 
των διακοινοτικών συνομιλιών. 
Ο Μακάριος αναφερόμενος αργότερα στην τρο-
μοκρατική δράση του «Εθνικού Μετώπου» δή-
λωσε:  «Είμαι αποφασισμένος να πατάξω την 
παρανομίαν, διότι οιαδήποτε ανοχή ή ολιγωρία 
θα έχει τραγικάς επιπτώσεις δια την Κύπρον. Αι 
επικίνδυνοι κεφαλαί της Λερναίας Ύδρας πρά-
γματι απεκόπησαν. Πιθανώς όμως, να υπάρχουν 
ακόμη ή και να αναπτυχθούν άλλαι κεφαλαί. Δια 
τούτο απαιτείται συνεχής επαγρύπνησις....».  

 
«Μια ιδέα που δεν βρίσκει θέση να καθήσει 

είναι ικανή να κάνει επανάσταση». 
 
Πράγματι «μερικαί κεφαλαί της Λερναίας Ύδρας 
απεκόπησαν» όπως ανάφερε ο Μακάριος αλλά 
όπως θα δούμε στη συνέχεια «αναπτύχθηκαν 
άλλαι κεφαλαί» με τη νέα ονομασία ΕΟΚΑ Β΄.  Η 
ηγεσία του «Εθνικού Μετώπου»  αφού με δημο-
κρατικά μέσα δεν μπορούσε ούτε να διεκδικήσει 
την εξουσία αλλά ούτε  και να υλοποιήσει τους 

στόχους του, ακολούθησε την οδό της βίαιης ανα-
τροπής του καθεστώτος πιστεύοντας ότι με τον 
τρόπο αυτό θα πραγματοποιούσε τον «προαιώνιο 
πόθο της Ένωσης». Ακολούθησε το ρητό που 
λέει : «Μια ιδέα που δεν βρίσκει θέση να καθήσει 
είναι ικανή να κάνει επανάσταση». 

 
Ο συνωμοτικός ρόλος των Ελλήνων αξιω-

ματικών 
 
Στα τέλη του 1969 μερικοί Ελλαδίτες αξιωματικοί 
στην Κύπρο (όπως ο Δημήτρης Παπαποστόλου) 
που έχαιραν της απόλυτης εμπιστοσύνης του Μα-
καρίου, τον συμβούλευαν ότι κινδυνεύει από πρα-
ξικόπημα από τον Γιωρκάτζη. Του εισηγούνταν, 
αφού ένα μεγάλο μέρος της Αστυνομίας βρισκό-
ταν ακόμα κάτω από την επιρροή του Γιωρκάτζη 
(πάρα την παραίτηση του από το υπουργικό 
αξίωμα), να γίνει μια νομική ρύθμιση έτσι που η 
Εθνική Φρουρά (που ήδη βρισκόταν υπό τον 
πλήρη έλεγχο τους) να μπορεί να επεμβαίνει σε 
θέματα της εσωτερικής ασφάλειας. Ο Μακάριος 
έπεσε στην παγίδα των χουντικών αξιωματικών 
και ενέκρινε αυτή τη συνωμοτική τους πρόταση.  
Ο Νόμος για την Εθνική Φρουρά (Ειδικές Δια-
τάξεις) ψηφίστηκε από τη Βουλή το Δεκέμβριο 
1969. Ο Δ. Παπαποστόλου συνεργαζόταν την ίδια 
ώρα και με το Γιωρκάτζη και τον Κώστα Ιωαννίδη, 
διευθυντή της εφημερίδας «Γνώμη» (γιο του Πο-
λύκαρπου Ιωαννίδη) και επεξεργάζονταν σχέδια 
για την εκτέλεση του Μακαρίου. 

 
Η κλοπή πυρομαχικών από το μεταλλείο της 

Καλαβασού 
 
Το βράδυ της 31ης Δεκεμβρίου 1969 (παραμονή 
της Πρωτοχρονιάς), μια ομάδα ένοπλων μασκο-
φόρων του  «Εθνικού Μετώπου» έκλεψαν μεγά-
λες ποσότητες από εκρηκτικές ύλες από τις απο-
θήκες του Μεταλλείου της Καλαβασού.  
Στις 2 Ιανουαρίου 1970 ο Μακάριος βρισκόταν 
στην Αθήνα όπου συναντήθηκε με τον δικτάτορα  
Γ. Παπαδόπουλο και συζήτησε μαζί του για τη 
δράση των παράνομων οργανώσεων στην Κύ-
προ. Ο Μακάριος του είχε αναφέρει ότι γνώριζε 
τους ηγέτες αυτών των οργανώσεων και απέκλειε 
το ενδεχόμενο να καθοδηγούνται από Ελλαδίτες 

αξιωματικούς. Ο 
Παπαδόπουλος τον συμβούλεψε  να χρησιμο-
ποιήσει την Εθνική Φρουρά για την πάταξη της 
ανωμαλίας. Από την Αθήνα συνέχισε τις προ-
γραμματισμένες του επισκέψεις σε Αφρικανικές 
χώρες. 

 
Σχέδια για τη δολοφονία του Μακαρίου – Ο 

Αδάμος Χαρίτωνος υποψήφιος εκτελεστής 
 
Στις 7 Ιανουαρίου 1970 ο Δημήτρης Παπαπο-
στόλου που βρισκόταν στην Αθήνα, συναντήθηκε 
στο σπίτι του με τον Κύπριο φοιτητή της Γεωπο-
νικής Σχολής Αδάμο Χαρίτωνος (φανατικό αντι-
Μακαριακό). Σύμφωνα με ισχυρισμούς του Χα-
ρίτωνος,  ο Παπαποστόλου του πρότεινε  το 
υπηρεσιακό του πιστόλι για να εκτελέσει το Μα-
κάριο στο αεροδρόμιο της Αθήνας στις 16 Ια-
νουαρίου όταν επέστρεφε από την περιοδεία του 
σε Αφρικανικές χώρες (Βλ. Α. Χαρίτωνος: «Εξο-
μολόγηση», σελ. 27).  

 
Το σχέδιο αυτό εγκαταλείφθηκε και αποφασί-
στηκε η εκτέλεση να γίνει στο Ξενοδοχείο «Μ. 
Βρετανία» όταν ο Μακάριος θα συναντούσε αντι-
προσωπεία Κυπρίων φοιτητών. Αυτό επιβεβαι-
ώνεται και από τη μαρτυρία του Στέλιου Χρηστίδη, 
στελέχους της ΕΦΕΚ (Εθνική Φοιτητική Ένωση 
Κυπρίων) αλλά και αυτό το σχέδιο εγκαταλεί-
φθηκε γιατί δε θεωρήθηκε σωστό να  γίνει η εκτέ-
λεση στην Ελλάδα.  (Βλ. Σ. Παπαγεωργίου: «Μα-
κάριος – Πορεία Διά Πυρός και Σιδήρου» σελ. 
30.).  

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...

Μέρος 27ον  
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ 

Μέρος 28ον  



 23      | Πέμπτη 21 Aπριλίου 2022



  24      | Πέμπτη 21 Απριλίου 2022

Φέτος το Ελληνικό Πάσχα εορτάζεται στος 24 Απριλίου ενώ οι Δυτικοί το γιόρτασαν στις 17 
Απριλίου – δηλαδή μια βδομάδα νωρίτερα.     

Το Πάσχα είναι η μεγαλύτερη γιορτή του χριστιανισμού για τον ελληνισμό. "Εορτών εορτή και πα-
νήγυρις εστί πανηγύρεων" λέει το τροπάριο. Προέρχεται από το εβραϊκό Πάσχα, που και αυτό 
έχει τις ρίζες του στην αρχαία Αίγυπτο. Με το "Πισάχ" -η λέξη σημαίνει διάβαση- οι Αιγύπτιοι γιόρταζαν 
τη διάβαση του ήλιου από τον ισημερινό, την εαρινή δηλαδή ισημερία και μαζί της τον ερχομό της 
άνοιξης. Οι Εβραίοι καθιέρωσαν και αυτοί τη γιορτή με την ονομασία "Πεσάχ" (διάβαση-υπέρβαση) 
σε ανάμνηση της απελευθέρωσης τους από τους Αιγυπτίους και της διάβασης της Ερυθράς θάλασ-
σας. Παράλληλα όμως και για να χαιρετίζουν το τέλος του χειμώνα και την αρχή της άνοιξης. 
 

    Στη χριστιανική γιορτή δόθηκε το όνομα "Πάσχα" και με απόφαση της Α' Οικουμενικής Συνόδου, 
το 325 μ.Χ., ορίστηκε να γιορτάζεται την πρώτη Κυριακή μετά από την πανσέληνο της εαρινής 
ισημερίας. Το Πάσχα, ο λαός, μαζί με την "εκ νεκρών Ανάσταση" του Χριστού, τη νίκη Του δηλαδή 

ενάντια στο θάνατο, γιορτάζει και την ανάσταση της άνοιξης, το ξύπνημα της φύσης μετά τη νάρκη 

του χειμώνα. 

  Με τη λέξη Πάσχα, Λαμπρή και Λαμπρά -στην Κύπρο- εννοούμε δυο βδομάδες που αρχίζουν 
από την Ανάσταση του Λαζάρου και τελειώνουν την Κυριακή του Θωμά. Τη βδομάδα των Παθών 
και τη βδομάδα της Λαμπρής ή Λαμπροβδομάδα. 

 
Από τα Βυζαντινά ακόμα χρόνια οι χριστιανοί προετοιμάζονταν καιρό πριν για τις πασχαλινές γιορτές. 
Έβαφαν τα σπίτια τους, έστρωναν στο πάτωμα κλαδιά από αρωματικά φυτά, δάφνη, μυρσίνη, δε-
ντρολίβανο, λεμονιά, έφτιαχναν καινούρια ρούχα, τα λαμπριάτικα. Ανήμερα το Πάσχα όλοι αντάλ-
λασσαν δώρα και ασπασμούς και εύχονταν "καλά Πάσχα", ενώ τη νύχτα οι δρόμοι και τα σπίτια 
ήταν φωταγωγημένα. Τον καιρό της τουρκοκρατίας το Πάσχα είχε εντελώς ιδιαίτερη σημασία για 
τους Έλληνες. Μαζί με τα Πάθη του Χριστού και την Ανάσταση , ζωντάνευαν και τα πάθη του λαού 
και μεγάλωναν οι ελπίδες για την Ανάσταση του Γένους. Όταν λέγη "Ανάστασις" ο Ελληνικός λαός," 
γράφει ο Παπαδιαμάντης στα Τραγούδια του θεού, "κρύφια χορδή αναπαλλομένη εις τα  
μυχαίτατα της καρδίας του, υπενθυμίζει εις αυτόν και του Γένους την ανάστασιν, και ο Χριστός και η 
πατρίς   συναντώνται εν αυτώ ισοπαθείς και ισόθεοι ." 

Η κυρά Σαρακοστή ▪
 
Σαράντα μέρες κράταγε η νηστεία πριν το Πάσχα. Τόσες μέρες νήστεψε και ο Χριστός στην έρημο.  
Τις τρεις πρώτες μάλιστα μερικές γυναίκες δεν έβαζαν στο στόμα τους τίποτα, ούτε καν ψωμί ή νερό 
και την τέταρτη έτρωγαν μόνο ειδικά φαγητά – καρυδόπιτα, σούπα με φασόλια, πετιμέζι.  Πόσο 
αργά περνούσε η σαρακοστή για όσους νήστευαν και νήστευαν οι περισσότεροι. 
Η “κυρά Σαρακοστή” ήταν το ημερολόγιό τους.  Την παρίσταναν ως καλογριά.  Έπαιρναν μια κόλλα 
χαρτί και σχεδίαζαν μια γυναίκα.  Δεν της έκαναν στόμα γιατί συνέχεια νήστευε και τα χέρια της ήταν 
σταυρωμένα γιατί όλο προσευχόταν.  Είχε 7 πόδια, τις 7 βδομάδες της Σαρακοστής. Κάθε Σάββατο 
έκοβαν και ένα πόδι.  Το τελευταίο το έκοβαν το Μεγάλο Σαββάτο.  Στη Χίο το έβαζαν μέσα σε ένα 
ξερό σύκο ή σε ένα καρύδι και όποιος το έβρισκε πίστευαν πως θα ήταν καλότυχος.  Αλλού την 
έκαναν και πάνινη την “κυρά Σαρακοστή” τους και τη γέμιζαν με πούπουλα. Στον Πόντο έπαιρναν 
μια πατάτα ψημένη ή ένα κρεμμύδι, έμπηγαν 7 φτερά κότας, το έδεναν στο ταβάνι και κρεμόταν όλη 
τη Σαρακοστή.  Κάθε βδομάδα έβγαζαν και ένα φτερό.  Ο “κουκουράς”, έτσι το έλεγαν, ήταν ο 
φόβος των παιδιών. 
  
Ο Λάζαρος ▪

 
    Το "Λαζαροσάββατο", το Σάββατο δηλαδή πριν από τη Μεγάλη Βδομάδα, ο λαός γιορτάζει την 
πρώτη Λαμπρή, την "Έγερση" του φίλου του Χριστού, του "αγέλαστου" Λάζαρου. Ο φόβος και ο 
τρόμος για όσα γνώρισε στον άλλο κόσμο άφησαν τόσο βαθιά σημάδια στην ψυχή του Λάζαρου 
που, λέει η παράδοση, μετά την Ανάσταση του δε γέλασε παρά μόνο μια φορά. Είδε κάποιον 
χωρικό στο παζάρι να κλέβει μια στάμνα και να φεύγει κρυφά. "Βρε τον ταλαίπωρο, είπε. Για ιδές 
τον πώς φεύγει με το κλεμμένο σταμνί. Ξεχνάει ότι κι αυτός είναι ένα κομμάτι χώμα, όπως και το 
σταμνί. Το 'να χώμα κλέβει τ' άλλο. Μα δεν είναι να γελούν οι πικραμένοι;" και χαμογέλασε. 
    Στα περισσότερα μέρη της Ελλάδας για να απεικονίσουν την Ανάσταση του Λάζαρου, να συμβο-
λίσουν δηλαδή τη Νίκη του Χριστού απέναντι στο θάνατο, αλλά παράλληλα και για να υποδηλώσουν 
την ανάσταση της φύσης, έφτιαχναν ένα ομοίωμα του Λάζαρου. Την παραμονή της γιορτής ή, σε 
πολλά μέρη, ανήμερα την "πρώτη Λαμπρή", τα παιδιά, κρατώντας το "Λάζαρο", έκαναν τους 
αγερμούς τους. Γύριζαν στα σπίτια και τραγουδούσαν τα "λαζαρικά", για να διηγηθούν την ιστορία 
του αναστημένου φίλου του Χριστού και να πουν παινέματα στους νοικοκυραίους.  
    Στη Στερεά Ελλάδα, τη Μακεδονία και τη Θράκη στο έθιμο έπαιρναν μέρος μόνο κορίτσια, οι "Λα-
ζαρίνες" ή "Λαζαρίτσες", έτσι εύρισκαν την ευκαιρία να γίνουν γνωστές και σαν υποψήφιες νύφες. 
Για "Λάζαρο" βαστούσαν έναν ξύλινο κόπανο για τα ρούχα, τυλιγμένο με παρδαλά κομμάτια από 
πανιά, ίδιο μωρό. Σε άλλα μέρη πάλι έντυναν με χτυπητά πολύχρωμα υφάσματα μια ρόκα, μια κού-
κλα, έναν καλαμένιο σταυρό και τα στόλιζαν με κορδέλες και λουλούδια. Στη Σκύρο έπαιρναν την 
τρυπητή κουτάλα, "τη σιδεροχουλιάρα".  
 
Έβαζαν σε κάθε τρύπα και από ένα άσπροπούλι -άσπρη μαργαρίτα- ένα κόκκινο γαρίφαλο για 
στόμα και σχημάτιζαν το πρόσωπο. Έδεναν σταυρωτά πάνω στην κουτάλα ένα ξύλο, για 
να κάνουν τα χέρια, της φορούσαν και ένα πουκαμισάκι ή ένα μωρουδί-
στικο ρούχο και ο "Λάζαρος" ήταν έτοιμος.  Γύριζαν τα παιδιά 
από σπίτι σε σπίτι τραγουδώ- ντας και οι νοικοκυρές τους 
έδιναν αυγά, λεφτά ή ό,τι άλλο είχαν. Πάντα όλοι κάτι 
έβρισκαν να δώσουν. Κι όταν θέλαν για κάποιον 
να πούνε πως ήταν τσι- γκούνης έλεγαν: "Ποτέ 
του αυγό δεν έδωσε, ούτε τ' αγίου Λαζά-
ρου!" Στα Τρίκαλα τα αυγά που συγκέ-
ντρωναν οι Λαζαρί- νες, οι μητέρες τους 
τα έβαφαν κόκκινα και τα κρατούσαν 
σε ξεχωριστό μέ- ρος. Όταν ήθελαν 
να περιποιηθούν έναν επισκέπτη 
από αυτά τα αυγά του έδιναν, του Λα-
ζάρου. Σε μερικά μέρη τη θέση του 
"Λάζαρου" έπαιρνε ένα καλάθι στολι-
σμένο με λουλούδια και με πολύχρωμες 
κορδέλες. Στην Κρήτη έκαναν έναν 
ξύλινο σταυρό και τον στόλιζαν με ορμαθούς 
από λεμονανθούς και αγριόχορτα με κόκκινα 
λουλούδια, τις μαχαιρί- τσες. Στην Κύπρο συνα-
ντάμε το έθιμο της αναπα- ράστασης, στην 
αρχαιότερη μορφή του. Ο θεός πεθαίνει στην ακμή της 
νιότης του και αμέσως ανασταί- νεται, όπως ο Άδωνης στους αρ-
χαίους Έλληνες. Έντυναν ένα παιδί με κίτρινα λουλούδια, έτσι ώστε ούτε 
το πρόσωπο του δε φαινόταν. Σε κάθε σπίτι που πήγαιναν, όταν άρχιζαν τα άλλα παιδιά να τρα-
γουδούν, ξάπλωνε και υποκρινόταν το νεκρό, όταν όμως έλεγαν το "Λάζαρε δεύρο έξω" σηκωνόταν. 
Το ίδιο έθιμο συναντάμε και στην Κω. Το παιδί που αναπαριστούσε το Λάζαρο, τυλιγμένο σε ένα σε-
ντόνι, ήταν και αυτό στολισμένο με κίτρινα λουλούδια. Αμοιβή της παρέας για την αναπαράσταση τα 
αυγά για το δάσκαλο. Τα πιο μεγάλα παιδιά, οι "πρωτόσχολοι", έπαιρναν την εικόνα του Λάζαρου, 
την έβαζαν πάνω σε μια ειδική κατασκευή που στόλιζαν με δεντρολίβανο -ήταν, λέει, η Βηθανία, η 
πατρίδα του- και γύριζαν στις στάνες.   
 
Οι βοσκοί τους φίλευαν αυγά, τυριά και μυζήθρες για τις λαμπρόπιτες. Για την ψυχή του Λάζαρου οι 
γυναίκες ζύμωναν ανήμερα το πρωί ειδικά κουλούρια, τους "λαζάρηδες", τα "λαζαρούδια" ή και "λα-
ζαράκια". "Λάζαρο δεν πλάσεις, ψωμί δεν θα χορτάσεις" έλεγαν, μια και ο αναστημένος φίλος του 
Χριστού πίστευαν πως είχε παραγγείλει: "Όποιος ζυμώσει και δε με πλάσει, το φαρμάκι μου να πά-
ρει..."  Στα "λαζαράκια" έδιναν το σχήμα ανθρώπου σπαργανωμένου, όπως ακριβώς παριστάνεται 
ο Λάζαρος στις εικόνες. Όσα παιδιά είχε η οικογένεια τόσους "λαζάρηδες" έπλαθαν και στη θέση 
των ματιών έβαζαν δυο γαρίφαλα. Στην Κω οι αρραβωνιασμένες θα έφτιαχναν ένα λαζαράκι σε μέ-
γεθος μικρού παιδιού, γεμισμένο με χίλια δυο καλούδια και κεντημένο σχεδόν σαν τις κουλούρες 
του γάμου, για να το στείλουν στο γαμπρό. Τα "λαζαρούδια" πολλές νοικοκυρές τα γέμιζαν με αλε-
σμένα καρύδια, αμύγδαλα, σύκα, σταφίδες, μέλι, πρόσθεταν πολλά μυρωδικά και τα παιδιά ξετρελ-
λαίνονταν να τα τρώνε ζεστά. 

 
Κυριακή Των Βαΐων ▪

 
    Την Κυριακή των Βαΐων, σε ανάμνηση της θριαμβευτικής εισόδου του Χριστού στα Ιεροσόλυμα, 
όλοι οι ναοί στολίζονται με κλαδιά από βάγια, από φοίνικες δηλαδή ή από άλλα νικητήρια φυτά, 
όπως δάφνη, ιτιά, μυρτιά και ελιά.  Μετά τη λειτουργία μοιράζονται στους πιστούς.  Η εκκλησία μας 
καθιέρωσε ήδη από τον 9ο αιώνα το έθιμο αυτό μια και όπως αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης 
«όχλος πολύς...έλαβον τα βαΐα των φοινίκων και εξήλθον εις υπάντησιν αυτώ». Στα πρώτα χριστιανικά 
χρόνια, στα Ιεροσόλυμα, ο επίσκοπος έμπαινε στην πόλη «επί πώλου όνου», αναπαριστάνοντας το 
γεγονός, ενώ στα βυζαντικά γινόνταν «ο περίπατος του αυτοκράτορα», από το Παλάτι προς τη Με-
γάλη Εκκλησία.  Στη διαδρομή αυτή ο αυτοκράτορας μοίραζε στον κόσμο βάγια και σταυρούς και ο 
Πατριάρχης σταυρούς και κεριά.  Με τα βάγια οι πιστοί στόλιζαν τους τοίχους των σπιτιών και το ει-
κονοστάσι τους. Και σήμερα ακόμα όλες οι εκκλησίες στολίζονται με δαφνόφυλλα ή βάγια. Τα πα-
λιότερα χρόνια  τους τα προμήθευαν τα  νιόπαντρα  ζευγάρια της χρονιάς ή και μόνο οι νιόπαντρες 
γυναίκες, για το καλό του γάμου τους.  Πίστευαν πως η γονιμοποιός δύναμη που κρύβουν τα φυτά 
αυτά θα μεταφερόταν και στις ίδιες και η μια χτυπούσε την άλλη με τα βάγια.  Τα “βαγιοχτυπήματα” 
σιγά-σιγά άρχισαν να γίνονται και από τις άλλες γυναίκες και τα παιδιά τις μιμούνταν και όπως χτυ-
πιούνταν μεταξύ τους εύχονταν: “Και του χρόνου, να μη σε πιάν’ η μυίγα”. 
Δυνάμεις ιαματικές και αποτρεπτικές, μαζί με τις γονιμοποιές, αποδίδονταν στα βάγια και γι αυτό 
έπρεπε μετά την εκκλησία όλα να τα “βατσάσουν” για το καλό.  Τα δέντρα, τα περβόλια, τα κλήματα, 
τις στάνες, τα ζώα, τους μύλους, τις βάρκες.  Από ένα κλαδάκι κρεμούσαν στα οπωροφόρα, για να 
καρπίζουν και στα κηπευτικά, για να μην τα πιάνει το σκουλίκι.   
  ‘Ολα εξαφανίζονταν από τα σπίτια μόλις μπαίναν τα βάγια.  Κρατούσαν την πρώτη θέση στο εικο-
νοστάσι και μ’ αυτά “κάπνιζαν” οι γυναίκες τα παιδιά για το  “κακό το μάτι”. 
 Στη Λέσβο τα παιδιά, μετά την εκκλησία, στόλιζαν ένα δεμάτι από κλαδιά δάφνης με κόκκινα ή πρά-
σινα πανάκια από καινούργιο φουστάνι, κρεμούσαν κι ένα κουδούνι και καθώς πήγαιναν από σπίτι 
σε σπίτι ψάλλοντας και λέγοντας εξορκισμούς για τους ψύλλους και τα ποντίκια, έδιναν και ένα 
κλαράκι δάφνης στη νοικοκυρά.  Στο τέλος ζητούσαν και το χάρισμά τους: “Χρόνια πολλά, εν ονόματι 
Κυρίου, δό μ’ τ’ αυγό να φύγω.” Στην Ανατολική Ρωμυλία, τα κορίτσια έφτιαχναν με τα βάγια 
στεφάνια, τους έδεναν μια κόκκινη κλωστή και τραγουδώντας όλες μαζί πήγαιναν και τα πέταγαν 
στο ρέμα κι όπως έπαιρνε τα στεφάνια το νερό, όποιας πήγαινε μπροστά εκείνη θα γινόταν “συντέ-
κνησσα”.  Πρώτη στο γυρισμό, πρώτη στο χορό και στο δικό της σπίτι η μάνα της θα έφτιαχνε τα 
φασόλια και θα τις φίλευε όλες, μαζί με ελιές. Στη Τήνο, την Κυριακή των Βαΐων, τα παιδιά τριγύριζαν 
στους δρόμους κρατώντας μαζί με το στεφάνι τους την “αργινάρα”, μια ξύλινη ή και σιδερένια 
ροκάνα που τη στριφογύριζαν με δύναμη.  Μέσα σε εκκωφαντικό θόρυβο κατέληγαν στη θάλασσα, 
όπου πετούσαν στο στεφάνι στο νερό. Το έθιμο της περιφοράς των κλαδιών θυμίζει την “ειρεσιώνη”, 
το στολισμένο με καρπούς κλαδί, που στις γιορτές της άνοιξης περιέφεραν στους δρόμους τα 
παιδιά, στην αρχαιότητα.  Τα βάγια τα έπλεκαν σε πάρα πολλά σχέδια: φεγγάρια, πλοία, γαϊδουράκια, 
το πιο συνηθισμένο όμως ήταν ο σταυρός.  Σε μερικά μέρη τους έδιναν το σχήμα του ψαριού.  Ψάρι 
είχαν σαν σημάδι αναγνώρισης οι πρώτοι χριστιανοί, η λέξη ΙΧΘΥΣ, εξάλλου, προέρχεται από τα 
αρχικά Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ. Αν και είναι εκόμα σαρακοστή, η εκκλησία την Κυριακή 
των Βαϊων επιτρέπει το ψάρι.  Έτσι και το τραγούδι των παιδιών λέει:  

 
“Βάγια, Βάγια των βαγιών, 
τρώνε ψάρι και κολιό, 
κι ως την άλλη Κυριακή 

με το κόκκινο   
Περιμένοντας την Ανάσταση ▪

 
    Τη Μεγάλη Δευτέρα αρχίζει π πιο αυστηρή νηστεία. Στην Καστοριά, τη Μεγάλη Δευ-
τέρα, τη Μεγάλη Τρίτη και τη Μεγάλη Τετάρτη δεν έτρωγαν τίποτα, μόνο λίγο 
νερό έπιναν, κυρίως οι κοπέλες, γιατί πίστευαν πως της νηστικής καρδιάς 
πιάνει η ευχή και έτσι θα έβρισκαν γαμπρό. Στην Πάρο, όλη τη Με-
γάλη Βδομάδα, οι καμπάνες πεν- θούσαν. "Χήρευαν". Ο κράχτης 
καλούσε τους πιστούς στην εκ- κλησία. Κάθε δουλειά έπρεπε 
να σταματήσει. Ακόμα και τον αργαλειό ξέλυναν, "τον ξέκα-
μναν" μια και ο Χριστός ήταν Σταυρωμένος. Μόνο ο καθα-
ρισμός των σπιτιών επιτρεπό- ταν και η προετοιμασία για όλα 
τα απαραίτητα του Πάσχα. Τη Μεγάλη Τετάρτη παρασκεύα-
ζαν τη νέα ζύμη, το προζύμι της χρονιάς.  
Στις γειτονιές της Αθήνας μάλι- στα η εκκλησάρισσα πήγαινε 
από σπίτι σε σπίτι, μάζευε αλεύρι και το ζύμωνε χωρίς προζύμι. 
Το πήγαινε στον παπά και εκείνος ακουμπούσε πάνω του το 
σταυρό με το Τίμιο Ξύλο και το αλεύρι ανέβαινε. Αυτό θα ήταν το 
προζύμι της χρονιάς. Η εκκλησάρισσα μοίραζε από λίγο σε κάθε σπίτι. Τα 
έθιμα τη Μεγάλης Βδομάδας ξεκινούσαν κυρίως τη Μεγάλη Πέμπτη.

Πασχαλινά Ήθη και 
Έθιμα στην Ελλάδα 
και την Κύπρο
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Τα κόκκινα αυγά 
 
    Το αυγό, πανάρχαιο σύμβολο της γένεσης του κόσμου, της γέννησης της ζωής, το συναντάμε σε 
πολλές λατρείες, τόσο πρωτόγονες, όσο και περισσότερο εξελιγμένες. Έχει μέσα του δύναμη ζωική 
και πίστευαν πως μπορούσε να την μεταδώσει στους ανθρώπους, τα ζώα, τα φυτά. Τα χρωματιστά 
αυγά και ιδιαίτερα τα κόκκινα μνημονεύονται για γιορταστικούς σκοπούς, στην Κίνα ήδη από τον 5ο 
αιώνα και στην Αίγυπτο από το 10ο.  
Γιατί όμως βάφονται κόκκινα τα αυγά; Η παράδοση λέει πως: "Όταν είπαν πως αναστήθηκε ο 
Χριστός, κανείς δεν το πίστευε. Μια γυναίκα, που κρατούσε στο καλάθι της αυγά, φώναξε: "Μπορεί 
από άσπρα να γίνουν κόκκινα;" Και, ώ του θαύματος έγιναν!" 
    Μερικοί πιστεύουν ότι τα αυγά βάφονται κόκκινα σε ανάμνηση του αίματος του Χριστού, που 
χύθηκε για εμάς τους ανθρώπους. Κόκκινο είναι και το χρώμα της χαράς. Χαράς για την Ανάσταση 
του Χριστού. Είναι παράλληλα όμως και χρώμα αποτρεπτικό. Κόκκινες βελέντζες και κόκκινα μαντίλια 
κρεμούσαν τη Μεγάλη Πέμπτη στην Καστοριά οι γυναίκες για το καλό. Κόκκινο πανί έβαφαν μαζί με 
τα αυγά τους στη Μεσημβρία και το κρεμούσαν στο παράθυρο για σαράντα μέρες, για να μην τους 
πιάνει το μάτι. Το βάψιμο των αυγών γινόταν τη Μεγάλη Πέμπτη γι αυτό και τη λέγαν Κόκκινη Πέφτη 
ή Κοκκινοπέφτη. Παλιότερα το συνήθιζαν κι αποβραδίς, πάντοτε όμως τα μεσάνυχτα, με το ξεκίνημα 
της νέας μέρας. Καινούρια πρέπει να ήταν η κατσαρόλα που θα έβαφαν τα αυγά και ο αριθμός τους 
ορισμένος και τη μπογιά τη φύλαγαν σαράντα μέρες και δεν την έχυναν, ακόμα και τότε, έξω από το 
σπίτι. Τα χρώματα για τα αυγά τα έφτιαχναν από διάφορα φυτά. Από κρεμμύδια γινόταν το μελί, από 
άχυρο ή από φύλλα αμυγδαλιάς το κίτρινο, το ανοικτό κόκκινο από παπαρούνες. Αργότερα τα αγό-
ραζαν, το κόκκινο όμως χρώμα ήταν και είναι πάντα το πιο αγαπημένο.  Το πρώτο αυγό που έβαφαν 
ήταν της Παναγίας και το έβαζαν στο εικονοστάσι. Με αυτό σταύρωναν τα παιδιά από το κακό το 
μάτι. Σε μερικά μέρη έβαζαν σε ένα κουτάκι τόσα αυγά όσα ήταν τα μέλη της οικογένειας και τα πή-
γαιναν το βράδυ στην εκκλησία, για να διαβαστούν στα 12 Ευαγγέλια. Τα άφηναν 
κάτω από την Αγία Τράπεζα ως την Ανάσταση και τότε καθεμιά έπαιρνε 
τα δικά της. Αυτά τα αυγά ήταν "ευαγγελισμένα" και τα τσόφλια 
τους τα παράχωναν στους κήπους και τις ρίζες των δέντρων 
για να καρπίσουν. Παρό- μοια τύχη είχαν και τα αυγά που 
έκαναν οι κότες τη Με- γάλη Πέμπτη. Άμα η κότα ήταν 
μαύρη, ακόμα καλύ- τερα. Είχαν θαυμαστές ιδιότη-
τες και μπορούσαν να διώξουν κάθε κακό. Τα αυγά τα 
Μεγαλοπεφτ ιάτ ικα περνούσαν τον πονόλαιμο, φύ-
λαγαν το αμπέλι από το χαλάζι, έδιωχναν μακριά το 
σκαθάρι Οι γυναίκες και τα κορίτσια στόλιζαν τα 
αυγά, τα "έγραφαν", τα "κεντούσαν". 
Πάνω στα άσπρα αυγά έγραφαν με λειωμένο κερί ευ-
χές, σχεδίαζαν σκηνές από τη ζωή του Χριστού, πουλιά 
κ.ά. Έριχναν μετά τα αυγά στην κόκκινη μπογιά και μέχρι να 
λειώσει το κερί έμεναν τα γράμματα και τα σχέδια άσπρα. Τα 
"ξομπλωτά" ή "κεντημένα" αυγά, που τα λέγαν στη Μακεδονία και 
"πέρδικες, μια και συχνά είχαν πάνω τους πουλιά, ή ίσως και γιατί ξεχώ-
ριζαν, όπως κι οι πέρδικες, για την ομορφιά τους, θύμιζαν συχνά μικρογραφίες. Το ένα ήταν κα-
λύτερο από το άλλο. 
Αυτά έστελναν δώρο οι αρραβωνιασμένες στο γαμπρό και οι βαφτισιμιές στους νονούς και τις νονές 
τους, σε όλα τα αγαπημένα πρόσωπα. 
Άλλοτε πάλι τα κορίτσια πρόσθεταν στα αυγά φτερά από χρωματιστό χαρτί, ουρά και μύτη από 

ζυμάρι και τα κρεμούσαν στο ταβάνι, έτοιμα να πετάξουν. 
 
Ο Επιτάφιος 
 
Όταν σταυρώθηκε ο Χριστός η Παναγία καθόταν στπν παρηγοριά, στο τραπέζι που γίνεται μετά τις 
κηδείες. Πέρασε μια καλογριά την είδε και σχολίασε: "Ποιος είδε γιο στο σταυρό και μάνα στο 
τραπέζι." Η Παναγία ακούγοντας την της είπε: "Σύρε, μάνα Καλή, μήτε να ψάλ-
λεσαι, μήτε να λειτουργιέσαι. Αν κρεμασθώ εγώ, θα κρεμασθούν μα-
νάδες κι αν πνιγώ εγώ, θα πνι- γούν μανάδες. Μονάχα κάθομαι 
στην παρηγοριά για να πα- ρηγορηθούν όλες οι μανάδες". Η 
μάνα Καλή έφυγε μετανιω- μένη και λυπημένη και γι αυτό 
ενώ υπάρχει Αγία Καλή δεν λειτουργιέται. Αυτή η πα-
ράδοση ζωντα¬νεύει κάθε Μεγάλη Παρασκευή. 
 
Και είναι η Μεγάλη Πα- ρασκευή μέρα αργίας και νη-
στείας. Ημέρα πένθους. Πολλοί πίνουν ξύδι για την 
αγάπη του Χριστού, στην Κρήτη μάλιστα βράζουν σα-
λιγκάρια και πίνουν το ζουμί τους, που είναι σα 
χολή. Στην Κορώνη δε Βά- ζουν τίποτα στο στόμα τους. 
Εκείνη τη μέρα κανένας δεν κάρφωνε: "Μάστορης-ξεμά-
στορης καρφί δεν εκάρ- φωνε" γιατί ο γύφτος σταύρωσε 
με καρφιά το Χριστό. 
Κοντά στο μεσημέρι, οι κοπέλες στολίζουν τον Επιτάφιο με λουλού-
δια, που έχουν στείλει από τα σπίτια. Όλα τα ανοιξιάτικα λουλούδια. Βιολέτες, 
τριαντάφυλλα, μενεξέδες. Φτιάχνουν στεφά- νια και γιρλάντες, ενώ ψέλνουν το μοιρολόγι της 
Παναγίας. Όλοι προσκυνάνε τον Επιτάφιο και οι γυναίκες και τα παιδιά, "για να τους πιάση η χάρη", 
περνάνε από κάτω. Το βράδυ γίνεται η περιφορά του Επιταφίου. Σε μερικά μέρη, την ώρα εκείνη, 
ανάβουν φωτιές και καίνε τον Ιούδα". Οι γυναίκες, στο Μελιγαλά, άναβαν μπροστά στην πόρτα τους 
από νωρίς κληματόβεργες και όταν ήταν να περάσει ο Επιτάφιος έριχναν στη θράκα μοσχολίβανο 
και μοσχοβόλαγε ο τόπος.  
Στις Σέρρες έβαζαν μπροστά στην πόρτα τους, πάνω σε ένα τραπέζι, την εικόνα του Χριστού, στο-
λισμένη με λουλούδια και δίπλα άναβαν κεριά και λιβά¬νι. Μέσα σε ένα πιάτο είχαν φυτεμένη φακή 
ή κριθάρι που μόλις είχε αρχίσει να βγαίνει. Παρόμοια φυτά τοποθετούσαν και οι γυναίκες στην αρ-
χαιότητα, στη γιορτή του Άδωνη. Το έθιμο "των Αδώνιδος κήπων". Σε νεκροκρέβατο, τοποθετούσαν 
το κέρινο ομοίωμα του πρό¬ωρα χαμένου Άδωνη και μέσα σε αγγεία είχαν φυτά που πολύ γρήγορα 
Βλάσταιναν αλλά και το ίδιο γρήγορα μαραίνονταν, όπως εκείνος και η άνοιξη την οποία εκπροσω-
πούσε.  
Στη Μυτιλήνη, άμα τελειώσει η περιφορά, "αρπάζουν" τα λουλούδια, γιατί πιστεύουν πως κλεμμέ¬να 
έχουν πιο θαυματουργές ιδιότητες. Τα "Χριστολούλουδα" τα φυλάνε για το καλό. Με αυτά γιατρεύουν 
τον πονοκέφαλο, τα κάνουν φυλαχτά και με αυτά γαληνεύουν τη θάλασσα όσοι ταξιδεύουν. Στην 
Ύδρα κάνουν το "έθιμο της δέησης". Τα παλικάρια βγάζουν τα παπούτσια και τις κάλτσες και 
μπαίνουν με τον Επιτάφιο στη θάλασσα. Τον ακουμπάνε στο νερό και ο   ' παπάς κάνει δέηση για 
τους ταξιδεμένους. Στην Αθήνα, σκούπιζαν από νωρίς και κατάβρε¬χαν τους δρόμους για να περάσει 
ο Επιτάφιος και όταν πλησίαζε, έβγαιναν όλοι στις πόρτες τους με ένα κεραμίδι που είχε κάρβουνο 
αναμμένο και λιβάνι. Στη Νάξο, δε φιλάνε, εκείνη τη μέρα, γιατί με το φιλί του πρόδωσε ο Ιούδας το 
Χριστό, δε σφάζουν, για το αίμα του Χριστού, δεν καρφώνουν γιατί καρφώθηκε ο Χριστός, δε γε-
λάνε..
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ΠΕΜΠΤΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
21:35 Αδικημένη (1964).  
Μελόδραμα με τους Ορέστη 
Μακρή, Μαριάννα Κουράκου, 
Άλκη Γιαννακά. Η Αγγελική 
φεύγει οπό το ορφανοτροφείο 
όπου μεγάλωσε για να ζήσει 
πλέον μόνη της. Με την βοή-
θεια της φίλης της Λένας, πιά-
νει δουλειά υπάλληλος σε με-
γάλο κοσμικό κέντρο.  
 
ΠΕΜΠΤΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
23:10Ένα Τανκς στο Κρε-
βάτι μου (1974). Αισθηματική 
Κωμωδία με τους Κώστα Βου-
τσά, Ελένη Μαυρομμάτη, 
Καίτη Ιμπροχώρη. Η ιστορία 
του Κώστα, που έχει ψιλικα-
τζίδικο και ζει με τη μητέρα του 
και το μικρότερο αδελφό του, 
από τις παραμονές του πρα-
ξικοπήματος του 1967 έως 
λίγο μετά τη μεταπολίτευση. 
Κωμικοτραγικές περιπέτειες 
με τον Κώστα να κρεμάει και 
να ξεκρεμάει στο ψιλικατζίδικο 
τις φωτογραφίες του βασιλιά, 
του Ζωιτάκη, του Παπαδό-
πουλου, του Ιωαννίδη κλπ., 
ενώ γύρω του ξεκινάει η αντί-
σταση κατά της Χούντας. 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
21:25 Η Μαμά Κάνει Όνειρα 
(1992). Κοινωνικό δράμα με 

την Πηνελόπη Πιτσούλη, 
Πάνο Σκουρουλιάκο.Η Κλαίρη 
είναι χρόνια παντρεμένη με 
τον Σωκράτη και έχουν δυο 
παιδιά στην εφηβεία, ένα 
αγόρι και ένα κορίτσι. Ο Άν-
δρας της έχει ένα μεγάλο δι-
κηγορικό γραφείο και αναλαμ-
βάνει μόνο δύσκολες 
υποθέσεις, όπου η ενοχή του 
κατηγορουμένου, όπως προ-
κύπτει από τα τεκμήρια, είναι 
σχεδόν σίγουρη. Η Κλαίρη 
νιώθει συνέχεια μόνη, ακόμα 
και όταν η οικογένεια της είναι 
γύρω της και δυσκολεύεται α 
επικοινωνήσει με τον άνδρα 
και τα παιδιά της. 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
23:00 Πικρό Ψωμί (1951). 
Μελόδραμα με την Ελένη Ζα-
φειρίου, Παντελή Ζερβό, 
Γιώργο Φούντα, Δήμο Σταρέ-
νιο, Σοφία Αρσένη. Ένας φτω-
χός οικοδόμος προσπαθεί, με 
τη βοήθεια της γυναίκας του, 
να μεγαλώσει τα τρία παιδιά 
του. Όταν θα σκοτωθεί σε ερ-
γατικό ατύχημα, ο μεγαλύτε-
ρος γιος του θα αναλάβει να 
θρέψει την οικογένεια. 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
00:20 Καύση (2016). Δράμα 
με τους Νίκο Γεωργάκη, Γωγώ 

Μπρέμπου. Σε μια πόλη που 
φλέγεται από ταραχές, πέντε 
φίλοι μαζεύονται σε ένα σπίτι 
όπου ένας δικός τους έχει πε-
θάνει. Παγιδευμένοι στο σπίτι 
του δεν μπορούν να αποφα-
σίσουν για τον τρόπο της τα-
φής του. Η ζέστη κάνει την κα-
τάσταση αφόρητη αλλά εκείνοι 
επιμένουν στις διαφορές τους.  
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
21:10 Τα Ξένα Χέρια Είναι 
Πικρά (1968). Μελόδραμα με 
την Μάρθα Βούρτση, Βύρων 
Πάλλη. Η κόρη ενός εργαζό-
μενου στα ναυπηγεία εργάζε-
ται ως οικιακή βοηθός στο 
σπίτι του ιδιοκτήτη των ναυ-
πηγείων. Σιγά σιγά θα ερω-
τευθεί τον γιο του. Οι δύο ερω-
τευμένοι θα παντρευτούν εν 
αγνοία των γονιών του νέου. 
Οι τελευταίοι όταν το μάθουν 
θα προσπαθήσουν να χωρί-
σουν το ζευγάρι.    
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
22:20 Ο Άνθρωπος με το Γα-
ρύφαλλο (1980). Δραματική 
περιπέτεια με τους Άγγελο 
Αντωνόπουλο. Ο Εμφύλιος 
Πόλεμος που ρήμαξε τη Ελ-
λάδα τελείωσε και ένας απ’ 
τους πολλούς φυγάδες αγω-
νιστές της Αριστεράς, ο Νίκος 

Μπελογιάννης, ο άνθρωπος 
με το αφοπλιστικό χαμόγελο 
και το γαρύφαλλο, πρώην λο-
χαγός του ΕΛΑΣ, επιστρέφει 
στην Ελλάδα. Με το συνθημα-
τικό όνομα Κώστας κρύβεται 
στο σπίτι ενός συντρόφου κι 
έρχεται σ’ επαφή με τον Νίκο 
Πλουμπίδη, καθώς και με 
άλλα μέλη του παράνομου 
Κομμουνιστικού Κόμματος. 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
21:30 Λούφα και Απαλλαγή 
Ι4 (2008). Κωμωδία με τους 
Κώστα Φραγκολιά, Θανάση 
Τσαλταμπάση. Μια παρέα νε-
οσυλλέκτων που ο καθένας 
για τους δικούς του λόγους, 
θέλει να πάρει απαλλαγή από 
την στρατιωτική του θητεία, 
αναγκάζεται εντέλει να υπηρε-
τήσει ως Ι4. Η παρέα θα βρε-
θεί σε ένα ακριτικό νησί με 
διατεταγμένη υπηρεσία, θα 
πρέπει να παίξουν τους "λα-
γούς" και να συνυπάρξουν με 
τους λοκατζήδες που ετοιμά-
ζονται για μία μεγάλη άσκηση. 
ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
21:00 Ένα Κάρο Μέσα στο 
Σαλόνι (1989). Θέατρο της 
Δευτέρας με τους Βασίλη Δια-
μαντόπουλο, Γιάννη Καλογή-
ρου, Εύα Κοταμανίδου, Βάσια 
Παναγοπούλου. Αγώνας επι-

βίωσης μιας αγροτικής οικο-
γένειας, από δύο διαφορετικές 
σκοπιές, μέσα από διαφορε-
τικές ηλικίες. Η ιστορία δυο γο-
νιών που είναι αγρότες και 
αγωνίζονται για να σπουδά-
σουν τα παιδιά τους.  
 
ΤΡΙΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 22:25 
Τα Αδέλφια (1968). Μελό-
δραμα με τους Τόλη Βοσκό-
πουλο, Δούκισσα, Θανάση 
Μυλωνά, Ντίνα Τριάντη, Μα-
λαίνα Αννουσάκη, Νικήτα 
Πλατή. Μετά από 25 χρόνια 
ξενιτιάς, ο Κώστας Γεράνης 
επιστρέφει στην Ελλάδα με 
την ελπίδα να βρει τα τρία του 
παιδιά τα οποία χάθηκαν το 
1943, μετά τον θάνατο της γυ-
ναίκας του. Τα τρία αδέλφια 
που χάθηκαν, δεν γνωρίζονται 
μεταξύ τους. 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
20:55 Αυγερινός και Πούλια 
(1964). Παραδοσιακό παιδικό 
παραμύθι με την Αφροδίτη 
Γρηγοριάδου, Μαλένα Αννου-
σάκη.  Ήταν και δεν ήταν, σε 
ένα τόπο μακρινό και κοντινό 
συνάμα, ένα κορίτσι, η Πού-
λια. Ζούσε μαζί με τον βασιλιά 
πατέρα της που είχε παντρευ-
τεί μια άλλη γυναίκα. 
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ΠΕΜΠΤΗ 21/04 
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 
16.00 Ειδήσεις (Νοηματική) 
16.30 Βυζαντινοί Ύμνοι-Με-
γάλη Πέμπτη 
16.45 Ακολουθία των Αγίων 
Παθών 
21.00 Χάλκινα Χρόνια  
22.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/04 
06.45 Εκκλησία της Κύ-
πρου-2000 Χρόνια Ιστορία 
και Πολιτισμός (Ε) 
08.00 Θεογεννήτωρ Μαρία  
10.30 Βλέμμα Ελπίδας-Κέ-
νυα (Ε) 
13.00 Θεογεννήτωρ Μαρία  
16.00 Ειδήσεις και στη νοη-
ματική        
17.00 Ακολουθία του Επιτα-
φίου 
19.30 Σε Προσκυνώ 
Γλώσσα 
21.30 Ειδήσεις 
ΣΑΒΒΑΤΟ 23/04 
05.00 Εσπερινός της Ανά-
στασης       
09.00 Ντοκιμαντέρ «Κύ-
προς, η Αγία Νήσος»  (Ε) 
11.00 Ντοκιμαντέρ «Ιδάλιον, 
Ένα από τα Βασίλεια της 
Αρχαίας Κύπρου» 
(ΑΡΧΕΙΟ) 
14.30 ΑrtCafe (Ε) 
16.00 Ειδήσεις  
19.05 Συναυλία Ορθόδοξης 
Μουσικής (Ε) 

21.30 Ειδήσεις 
ΚΥΡΙΑΚΗ 24/04 
07.00 ΚΥΠΡΙΩΤΙΚΟ ΣΚΕΤΣ 
«ΟΙ ΦΛΑΟΥΝΕΣ ΤΗΣ ΜΕ-
ΛΑΝΗΣ́» (Ε)     
08.00  Κοίτα με στα μάτια  
08.30 Xρυσές Συνταγές 
Weekend Edition 
10.45 Κυπριώτικο Σκετς 
«Πάσχα στο χωρκόν» (Ε)    
13.00 Κυπριώτικο Σκετς «Το 
Αρνίν της Λαμπρής» (Ε)   
(ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ) 
14.30 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 25/04 
06.30 Χαρούμενη Πασχαλιά  
08.00 Κυπριώτικο Σκετς 
«Πάσχα στο Χωριό» (Ε) 
10.00 Παραδοσιακή Βραδιά   
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 
22.30 Eurovision Flashback  
ΤΡΙΤΗ 26/04 
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 27/04 
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  12:00 Ligo Meta To 
Mesimeri 13:00 Απογευμα-
τινή απόλαυση 16:00 Home-
Run  19:00 Alternate 
#CommunityChest or 
#ThrowbackThursday 20:00 
#ThrowbackThursday 23:00 
#ThursdayThoughts  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
07:00 The Big Greek Break-
fast 10:00 Λίγο πριν το μεση-
μέρι 12:00 Ligo Meta To 
Mesimeri 13:00 Apogevmatini 
Apólafsi 16:00 Home-Run 
19:00 #NewMusicFriday 
21.00 #FridayFunday 
ΣΑΒΒΑΤΟ  07:00 The Big 
Greek Breakfast 10:00 Mid-
Morning Madness 12:00 
Laiko Apogevma 14:00  
Sporty Saturday16:00  #Sat-
urdayShoutOut 19:00 #Sat-
urdayStyle,  21:00 
#SaturdayShowdown  
ΚΥΡΙΑΚΗ 07:00 The Big 
Greek Breakfast 10:00 Chil-
dren’s Programme Followed 
by Church Broadcast From 
St J / 12 A / AA 11:00 Church 
Broadcast From St J / 12 A / 
AA 13:00 The Cypriot Hour / 
Sunday Afternoon Show 
16:00 #WeekendWindDown 
19:00 #SoothingSunday 22.00 
#SundayFunday 
 ΔΕΥΤΕΡΑ 07:00 The Big 
Greek Breakfast 10:00 Λίγο 
πριν τη μια το μεσημέρι 12:00 
Ligo Meta To Mesimeri 13:00 
Apogevmatini Apólafsi 16:00 
Home-Run 19:00 #Communi-
tyChest LGR’s WISH 
[W.eekly I.nformation & 
S.upport H.our] 20:00 Live 
At The Greek 23.00 #Mon-
dayMoods ΤΡΙΤΗ 07:00The 
Big Greek Breakfast 12:00  
Ligo Meta To Mesimeri 13:00 
Apogevmatini Apólafsi 
16:00 Home-Run, 19:00 Scan-
dalous 22:00 #TuesdayTunes   
ΤΕΤΑΡΤΗ 07:00 The Big 
Greek Breakfast 10:00 Λίγο 
πριν το μεσημέρι 12:00 Ligo 
Meta To Mesimeri 13:00 Apo-
gevmatini Apólafsi 16:00 
Home-Run 19:00 Alternate 
#CommunityChest or #Wed-
nesdayWisdom 20:00 #Wed-
nesdayWisdom 21.00 The 
Wednesday Late Show 

ΠΕΜΠΤΗ 21 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: Αδικημένη 
(1964) 
23:10 Ελληνική Ταινία: Ένα Τανκς 
στο Κρεβάτι μου (1974) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 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 Μαμά 
Κάνει Όνειρα (1992) 
23:00 Ελληνική Ταινία: Πικρό Ψωμί 
(1951) 
00:20  Ελληνική Ταινία: Καύση 
(2016) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 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: 
London Business Summit του Econ-
omist με τίτλο «Ηνωμένο Βασίλειο – Ελ-
λάδα – Κύπρος: Μετακινώντας το 
εμπόριο & τις επενδύσεις στο επόμενο 
επίπεδο»." 
21:10 Ελληνική Ταινία: Τα Ξένα Χέ-
ρια Είναι Πικρά (1968) 
22:20 Ελληνική Ταινία: Ο Άνθρω-
πος με το Γαρύφαλλο (1980) 
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 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: Λούφα και 
Απαλλαγή Ι4 (2008) 
ΔΕΥΤΕΡΑ 25 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: Ένα 
Κάρο Μέσα Στο Σαλόνι (1989) 
22:10 Το Ταξίδι της Ζωής με την 
Άντζη Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 26 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: 
Ιερός Ναος́ Αγιών Παντελεημ́ονος και 
Παρασκευης́. Εορτασμος́ της 
Επετείου 200 ετων́ απο ́την Ελληνικη ́
Επανασ́ταση (1821 - 2021)  
22:25 Ελληνική ταινία: Τα Αδέλφια 
(1968) 
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:20 Μπλακ Φόρεστ  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:05 Οι Ταινίες της Εβδομάδας 
 με την Τζίλα Ζυλυφτάρι  
20:55 Ελληνική Ταινία: Αυγερινός 
και Πούλια (1964) 
22:15 Ελληνική Ταινία: Επαναστά-
της Ποπολάρος (1971)
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Ξανά στο νοσοκομείο ο Πελέ – Ποια η 
κατάσταση της υγείας του

Ο Πελέ βρίσκεται ξανά στο νοσοκομείο, 
σύμφωνα με όσα μετέδωσε το «ESPN», 
αλλά όχι σε μονάδα εντατικής θεραπείας. 
Δεν πρόκειται για κάποια προγραμματι-
σμένη εισαγωγή για κάποια χημειοθερα-
πεία, όμως, υποβάλλεται σε εξετάσεις 
έπειτα από τις προηγούμενες διαδικα-
σίες.  Σύμφωνα με μέλη της οικογένειας 
και του περιβάλλοντος του Πελέ, δεν 
απαιτείται εισαγωγή του σε μονάδα εντα-
τικής θεραπείας και είναι υπό την παρα-
κολούθηση των γιατρών.  
Το «ESPN» επικοινώνησε με το νοσο-
κομείο και οι γιατροί ισχυρίστηκαν ότι 
πρόκειται για«μηνιαίο έλεγχο» και ότι «η 
κατάσταση είναι ομαλή».

Τρομερή σκηνή στο Άνφιλντ:  
Αποθέωση και στήριξη για τον Κριστιάνο Ρονάλντο

Τις πιο δύσκολες ώρες της ζωής του περνάει ο 
Κριστιάνο Ρονάλντο, μετά τον χαμό του νεογέν-
νητου αγοριού του. Οπαδοί της Λίβερπουλ που 
αγωνίζεται στον Άνφιλντ με την Μάντσεστερ Γι-
ουνάιτεντ εξέφρασαν με το δικό τους τρόπο τη 
στήριξη τους προς το πρόσωπο του Πορτογάλου. 
Υπενθυμίζεται ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν βρέ-
θηκε στο Άνφιλντ για την αναμέτρηση Λίβερπουλ 
– Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς έμεινε δίπλα 
στην οικογένεια του αυτές τις δύσκολες ώρες, για 
να τη στηρίξει. Το ίδιο φαίνεται πώς ήθελαν να 
κάνουν και οι οπαδοί της Λίβερπουλ που φρόντι-
σαν να δείξουν την στήριξή τους προς τον Πορ-
τογάλο και την οικογένειά του. 

 
Οι οπαδοί της Λίβερπουλ, στο έβδομο λεπτό 
της αναμέτρησης (σ.σ. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο φο-
ράει το 7 στη φανέλα) σηκώθηκαν και χειροκρό-
τησαν για να τον τιμήσουν. Το ίδιο έπραξε και ο 
προπονητής της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ.

Πέθανε ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής 
Κώστας Γκαλαμέλος – Κατέρρευσε σε 
φιλικό

Την τελευταία του πνοή μέσα στον 
αγωνιστικό χώρο άφησε τη Μεγάλη Τρίτη 
(19/4) ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής 
Κώστας Γκαλαμέλος κατά τη διάρκεια 
τουρνουά στο στάδιο Λιβαδειάς. 

 
Ο Κώστας Γκαλαμέλος, ο οποίος είχε 
αγωνιστεί σε Λεβαδειακό, Χαλκηδόνα, 
Παναιγιάλειο και Φωστήρα έφυγε από 
τη ζωή σε ηλικία 48 ετών από ανακοπή 
καρδιάς με αποτέλεσμα να καταρρεύσει 
κατά τη διάρκεια του τουρνουά που είχαν 
διοργανώσει οι παλαίμαχοι του Λεβαδει-
ακού με παλαίμαχους του ΠΑΟΚ, του 
Απόλλωνα Σμύρνης και του Παναιτωλι-
κού. Παρά το γεγονός ότι άμεσα έτρεξαν 

για να δώσουν τις πρώτες βοήθειες με 
τη χρήση και απινιδωτή διασώστες του 
Ερυθρού Σταυρού, ο δήμαρχος Λιβα-
δαίων και γιατρός στο επάγγελμα, Τάκης 
Ταγκαλέκας αλλά και ο επίσης γιατρός 
και αντιπεριφερειάρχης Ιωάννης Περγα-
ντάς δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί 
στη ζωή ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής. 

 
Ο Κώστας Γκαλαμέλος στην καριέρα 
του αγωνίστηκε για χρόνια στον Λεβα-
δειακό, ακόμα και στην Α’ Εθνική, στον 
Παναιγιάλειο, τον Φωστήρα, τη Χαλκη-
δόνα σε Β’ και Γ’ Εθνική, αλλά και στην 
Αναγέννηση Ορχομενού και την Δάφνη 
Λιβανάτων.

Πιέσεις σε UEFA και ECA για τις θέσεις στο νέο  
Champions League από τη σεζόν 2024/25

Τα σχέδια για τη… διάθεση δύο θέ-
σεων στο Champions League με 
βάση την κατάταξη των συλλόγων της 
UEFA από τη σεζόν 2024/25 θα μπο-
ρούσαν να αλλάξουν, μετά τις συνο-
μιλίες που θα διεξαχθούν τον επόμενο 
μήνα σύμφωνα με τους «Times». 
Η αγγλική εφημερίδα υπενθυμίζει 
ότι, ένα χρόνο μετά την κατάρρευση 
της ευρωπαϊκής Super League, η 
απόφαση της UEFA θα διαμορφώσει 
τη νέα μορφή του Champions League 

από το 2024. 
Πηγές ισχυρίζονται ότι υπάρχει 
πίεση εντός της Ευρωπαϊκής Ποδο-
σφαιρικής Ομοσπονδίας (UEFA) και 
της Ένωσης Ευρωπαϊκών Συλλόγων 
(ECA), για να αλλάξει το σχέδιο. Σύμ-
φωνα με αυτό το σχέδιο που συνδέε-
ται με την κατάταξη της UEFA, δύο 
σύλλογοι που δεν προκρίθηκαν μέσω 
των εθνικών πρωταθλημάτων τους, 
μπορούν να έχουν διαφορετική οδό 
για συμμετοχή στο Champions 

League. 
Στις 10 Μαΐου, όπως διευκρινίζει η 
εφημερίδα, θα ληφθεί απόφαση από 
την εκτελεστική επιτροπή της UEFA, 
αλλά έως τότε το σχέδιο που δίνει «ει-
σιτήριο» με βάση τον συντελεστή 
στην UEFA είναι υπό εξέταση. 
Ορισμένοι μέσα στην UEFA πι-
στεύουν ότι η ιδέα αυτή θα αύξανε 
την αξία των τηλεοπτικών δικαιωμά-
των, καθώς θα εξασφάλιζε τη συμμε-
τοχή πιο σημαντικών ομάδων στο 
Champions League. 
Εκείνοι που ασκούν κριτική, από την 
άλλη πλευρά, θεωρούν ότι αυτή η κί-
νηση θα θύμιζε την ευρωπαϊκή Super 
League. Ο πρόεδρος της UEFA, Αλε-
ξάντερ Τσέφεριν, άφησε να εννοηθεί 
ότι υπάρχει περιθώριο για αλλαγή, λέ-
γοντας τον περασμένο μήνα ότι η με-
ταρρύθμιση θα μπορούσε να φέρει 
«περισσότερες θέσεις, κυρίως για τα 
μικρότερα και μεσαία πρωταθλή-
ματα». Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την 
αγγλική εφημερίδα, μια ομάδα εργα-
σίας των UEFA-ECA μελετά μια εναλ-
λακτική λύση, σύμφωνα με την οποία 
οι βαθμολογίες θα διατηρηθούν, αλλά 
μια ομάδα που βρίσκεται στην πέ-
μπτη θέση του πρωταθλήματος της 
δεν πρέπει να ξεπερνιέται από μια 
έκτη.

Τζόκοβιτς: «Αυτός είναι ο  
μεγάλος μου στόχος»
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, έχοντας μόλις λίγα ματς το 

2022, ηττήθηκε από τον Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς 
Φοκίνα στο τουρνουά του Μόντε Κάρλο, αλλά η 
ήττα αυτή δεν θα τον επηρεάσει αρνητικά.  
Ο Ισπανός εκμεταλλεύτηκε την αγωνιστική 
απραξία του Νο 1 της παγκόσμιας κατάταξης και 
μετά από 2 ώρες και 56 λεπτά κατάφερε να πε-
τύχει τη μεγαλύτερη νίκη της καριέρας του με 2-1 
σετ, στο 1000άρι τουρνουά του Μόντε Κάρλο. 
Ο Σέρβος σταρ του παγκόσμιου τένις τώρα βά-
ζει στόχο την κατάκτηση του Ρολάν Γκαρός: «Αυ-
τός είναι ο μεγαλύτερος στόχος μου και θέλω να 
είμαι καλά προετοιμασμένος όταν φτάσω στο Πα-
ρίσι. 
Αυτή η ήττα στο Μόντε Κάρλο δεν επηρέασε 
τον τρόπο που προσεγγίζω τα τουρνουά, θέλω 
να φτάνω όσο πιο μακριά μπορώ και να κερδίζω 
τον τίτλο όπου κι αν αγωνίζομαι».

Ο Βασίλης Σπανούλης είναι ο νέος  
EuroLeague Legend

Ο Βασίλης Σπανούλης θα γίνει ο 
νέος EuroLeague Legend και θα τι-
μηθεί από τη Λίγκα πριν από την 
έναρξη του πρώτου ματς του Ολυ-

μπιακού με τη Μονακό 
Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη 
Μονακό το βράδυ της Τετάρτης στο 
ΣΕΦ (20/4, 21:00) στο πρώτο ματς 

των δύο ομάδων για τα πλέι-οφ της 
EuroLeague. Οι Ερυθρόλευκοι θέ-
λουν να ξεκινήσουν με το δεξί στη 
σειρά για να κάνουν αποφασιστικό 
βήμα πρόκρισης στο Final Four του 
Βελιγραδίου, ενώ θα έχουν στο 
πλευρό τους και το θρύλο της ομάδας, 
Βασίλη Σπανούλη. Ο σπουδαίος  
αρχηγός των Πειραιωτών θα γίνει ο 
νέος EuroLeague Legend και θα τι-
μηθεί από τη Λίγκα με το συγκεκρι-
μένο «τίτλο» πριν από την έναρξη του 
πρώτου αγώνα ανάμεσα στην ομάδα 
του Γιώργου Μπαρτζώκα και τους 
Γάλλους. Ο Σπανούλης θα γίνει ο νε-
ότερος ηλικιακά που αποκτά αυτόν 
τον τίτλο και θα μπει στο πάνθεον της 
κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνω-
σης. Αξίζει να σημειωθεί πως στη συ-
γκεκριμένη λίστα βρίσκονται ήδη  
ο Θοδωρής Παπαλουκάς, ο Χουάν 
Κάρλος Ναβάρο, ο Ραμούνας Σι-
σκάουσκας, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσι-
ους, ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο Μιρ-
σάντ Τουρσκάν και ο Φελίπε Ρέγιες.
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PM apologises to parliament 
over lockdown breaches 

Prime Minister Boris 
Johnson apologised to 
parliament on Tuesday 

after he was fined by police 
for breaking lockdown rules, 
saying he did not know a birth-
day gathering at the height of 
the pandemic was in breach 
of the rules he had set. 

Opposition lawmakers argue 
that the prime minister must go, 
saying he set stringent rules 
during COVID-19, broke those 
rules in Downing Street and 
then repeatedly lied to parlia-
ment when he said all guide-
lines had been met. 

Johnson told the House of 

Commons he had not delibera-
tely mislead parliament but said 
it had never occurred to him that 
he was in breach of the rules. 
He acknowledged that the public 
had a right to expect better. 

His apology came as the 
Speaker of the House said a 
vote could be held on Thursday 
into whether Johnson should be 
investigated over claims he 
misled parliament. 

Under the ministerial code, 
knowingly misleading parliament 
is an offence that should result 
in resignation. 

“As soon as I received the  
notice (from the police), I acknow-

ledged the hurt and the anger, 
and I said that people had a 
right to expect better of their 
prime minister,” Johnson told 
parliament. 

Labour leader Keir Starmer 
accused Johnson of failing to 
respect the sacrifices made by 
the British public during lock-
downs, and of demeaning his 
office. 

Urging him to resign, he       
said the prime minister had      
the chance to: “bring decency, 
honesty and integrity back into 
our politics and stop the deni-
gration of everything that this 
country stands for.” 

Johnson told parliament in 
December that “all guidance 
was followed completely” over 
the lockdown restrictions. He 
was fined by the police last week 
after an internal inquiry found 
Downing Street held alcohol-
fuelled parties at a time when 
people were not allowed to      
attend funerals or visit the sick. 

Mark Harper, a former        
Conservative chief whip who 
once helped maintain party      
discipline, told Johnson in the 
chamber that he needed to quit, 
saying he did not believe “he is 
worthy of the great office that 
he holds.” 

Lawmakers will now vote on 
Thursday on whether Johnson 
should be referred to parlia-

ment’s privileges committee for 
an inquiry. However, the motion 
is unlikely to pass because 
Johnson retains the support of 
most lawmakers in his Conser-
vative Party and can still com-
mand a majority in parliament. 

In his first statement to          
parliament since being handed 
the fine, Johnson attempted to 
deflect some of the criticism by 
talking about other issues he is 
dealing with, including the war 
in Ukraine, the energy crisis 
and immigration. 

But the police have investiga-
ted 12 gatherings in Downing 
Street and the prime minister 
could yet be fined again. 

The pressure will also build, 
with other Conservative law-
makers expected to take the 
party’s performance in local 
elections on May 5 into account, 
along with voter perceptions of 
the prime minister. 

John Whittingdale, a former 
Conservative minister, said that 
while many of his constituents 
were angry, now was not the time 
to replace the prime minister  
because of the war in Ukraine. 

“We currently face the gravest 
crisis in our global security for 
a long time and it is essential       
that we remain focused on   
beating Putin and stopping the 
aggression against Ukraine,” he 
said.

Ahead of the Easter 
holidays, the cabinet 
on Wednesday lifted 

the restriction on the maxi-
mum number of people at 
house gatherings as well as 
the SafePass requirement 
for outdoor venues. 

The decisions, which were 
announced by Health Minister 
Michalis Hadjipantela after the 
meeting, were part of further 
relaxations on the coronavirus 
measures amid an improved 
epidemiological picture. 

“The improvement of the 
epidemiological picture allows 
us to announce further relaxa-
tions,” Hadjipantela said, while 
warning that the lifting of 
measures does not mean the 
end of the pandemic. 

Under the new measures, 
no SafePass will be required 
at outdoor hospitality venues 
and bars while the limit on the 
number of people at gatherings 
in homes was also lifted. 

Furthermore, employees in 
outdoor areas of the hospitality 
venues will no longer be         
required to wear a face mask. 

The above new rules come 
into force as of Good Friday. 

Meanwhile, further relaxa-
tions were announced from 
May 15. These include the abo-
lition of SafePass in all areas 
excluding indoor spaces of 
restaurants, cafés, bars and 
nightclubs as well as nursing 
homes, hospitals, clinics and 
rehabilitation centres. 

The minister announced that 
visits to nursing homes, hospi-
tals and 24/7 facilities will be 
allowed to unvaccinated people 
and those who have not recov-
ered from the virus in the last 
three months with a 48-hour 
rapid test or 72-hour PCR test. 

He also announced that 
self-isolation will no longer be 
required for closed contacts 
regardless of their vaccination 
status or whether they had con-
tracted the virus in the last three 
months. Instead, close contacts 
will be advised to get tested. 

“It is recommended that all 
close contacts of virus positive 
individuals are tested on the 
third and fifth day after contact,” 
Hadjipantela said. 

Weekly testing was recom-
mended for everyone, either a 
self-test or a rapid test. 

Children under the age of 12 
will no longer be required to 
wear a face mask while test to 
stay in schools will be suspen-
ded. These includes students 
and teachers as well as nursery 
schools and special education. 

Students will also stop being 
required to show a SafePass 
as of mid-May. 

The maximum capacity of 
hospitality venues as well as 
bars and nightclubs was in-
creased to 100 per cent or     
establishments up to 500 sqm 
and to 85 per cent for those over 
500 sqm with the ratio remain-
ing to one person per sqm. The 
maximum capacity in stadiums 
and casinos was also increased 
to 85 per cent. 

Vaccinated or recovered  
employees at hospitals, nurs-
ing homes, medical practices, 
rehabilitation centres and other 
24/7 structures will no longer be 
required to present a negative 
test to go to work. Instead, it 
was recommended they carry 
out a self-test once a week.  
The remaining employees will     
continue to be required to pres-
ent a 48-hour negative rapid 
or PCR test. 

Earlier this week, it was      
announced that all Cyprus-
bound passengers are no longer 
required to complete a passen-
ger locator form — also known 
as a Cyprus Flight Pass. 

The need to undergo any 
COVID-19 tests prior to board-
ing a flight or on arrival was also 
abolished for vaccinated pas-
sengers. Unvaccinated people 
who haven’t contracted and 
recovered from coronavirus 
must undergo a PCR test 72 
hours prior to boarding or a 
rapid test 24 hours before      
departure.

Cabinet lifts more 
Covid restrictions

AKEL reiterates concern over impasse in Cyprus talks

Main opposition party 
AKEL on Tuesday      
expressed concern at 

the continuing impasse in the 
Cyprus peace process, while 
thanking China for its support 
within the UN Security Coun-
cil. 

The AKEL leadership met 
Chinese ambassador in Nicosia 
Liu Yantao, discussing interna-
tional relations and the situation 
with the Cyprus issue. 

In a statement later, AKEL 
said party leader Stefanos     
Stefanou underlined that the 
“efforts of the international com-
munity should aim at serving 
the interests of the peoples in 
order to safeguard growth and 
prosperity, and for peace to 
thrive.” 

Stefanou briefed the Chinese 
ambassador on AKEL’s concerns 
over the current state of play  
regarding the Cyprus problem, 

noting that the ongoing dead-
lock poses risks to Cyprus. 

He went on to thank the         
ambassador for “the principled 
stance of the People’s Republic 
of China on the Cyprus issue, 
as well for the role it plays in its 
capacity as a permanent mem-
ber of the UN Security Council.” 

The statement added that 
during the meeting the parties 
“expressed satisfaction about 
the ongoing development of 

inter-state relations and exchan-
ges between Cyprus and China, 
and about the relations between 
AKEL and the Communist Party 
of China, reaffirming the desire 
for their further development.” 

China is one of the five          
permanent members of the UN 
Security Council, along with 
France, Russia, the United King-
dom, and the United States.  

China (PRC) was admitted 
into the UN in 1971.

Happy Easter

Our offices will be closed  
Easter Monday 25 April

The Management & Staff of 
Parikiaki wish you a very 



The government on Monday 
announced the successor 
to Andreas Mavroyiannis 

as chief negotiator for the Cyprus 
issue, while speculation tied 
Mavroyiannis’ resignation to the 
2023 presidential elections. 

In a written statement, govern-
ment spokesman Marios Pele-
kanos said the new chief nego-
tiator for the Cyprus talks will be 
Menelaos Menelaou, a foreign 
ministry official. 

Menelaou will take on his new 
duties on May 15 – the same 
day on which Mavroyiannis will 
formally leave the post. 

In the past, he has served as 
a member of the negotiating 
team in Cyprus negotiations, in 
stints during the administrations 
of Tassos Papadopoulos and 
Demetris Christofias. 

News of Mavroyiannis’ immi-

nent departure first circulated on 
Sunday, with local media report-
ing he had submitted his letter of 
resignation on Friday. The reason 
he cited was the absence of any 
developments on the negotia-
tions front. 

The government confirmed the 
resignation hours later on Sunday. 

In a press communique on 
Monday, the government spokes-
man said President Nicos Anas-
tasiades accepted Mavroyiannis’ 
resignation, thanking the diplomat 
for his service and his “outstand-
ing, honourable and sincere co-
operation.” 

In a missive responding to 
Mavroyiannis, the president re-
ferred to their long-running colla-
boration, adding that “together 
they experienced both hopes and 
disappointments, at times due      
to progress (in the peace talks), 

at other times due to the back-
tracking of the Turkish Cypriot 
side.” 

Anastasiades also thanked 
Mavroyiannis for his contribution 
in shaping the Greek Cypriot 
side’s proposals during the      
Cyprus talks, and especially at 
the crucial 2017 summit at Crans-
Montana, Switzerland. 

The president further said       
he agreed with Mavroyiannis’ 
assessment regarding the “inabi-
lity to achieve a positive outcome 
from the talks, owing to the lack 
of political will and intransigence 
on the Turkish side, rather than 
to mistakes or omissions by the 
Greek Cypriot side, much less   
to any mistakes on the part of 
Mr Mavroyiannis.” 

65-year-old Mavroyiannis had 
served as chief negotiator since 
September 2013. He had also 
been part of the negotiating team 
from 2002 to 2008. 

During a television programme 
on the state broadcaster aired 
recently, the diplomat had dropped 
a hint that he might quit should 
there be no forward movement 
in the Cyprus talks. 

Meantime speculation swirled 
around the event. Daily Philelef-
theros linked Mavroyiannis’ depar-
ture to the ongoing debate about 
whom the main opposition party 
AKEL will field for next year’s 
presidential elections. 

The paper said Mavroyiannis’ 

letter of resignation came on the 
same day that AKEL’s political 
bureau discussed the party’s 
options, following the apparent 
demise of prospects for an elec-
toral alliance with DIKO. 

Phileleftheros said Mavro-   
yiannis’ name was brought up 
at AKEL’s political bureau after 
news of the resignation broke. 

AKEL had considered Mavro-
yiannis as a possible candidate 
to back in previous elections, but 
the idea had been dropped due 
to concerns he is a hardliner on 
the Cyprus issue. 

The paper also noted that 
AKEL MP Irini Charalambidou 
is very popular among the party 
base. Charalambidou is deemed 
to be a figure around which the 
party faithful can rally, helping 
ease AKEL into the runoff ballot. 
But the party leadership is not 
considering her for the moment. 

AKEL’s political bureau are set 
to convene anew over the next 
few days. At that meeting, they 
will reportedly finalise a proposal 
for the 2023 elections and forward 
it to the central committee – the 
party’s top decision-making body. 

Next the proposal – whatever 
that may be – will filter out to the 
party base for feedback. A final 
decision on which candidate 
AKEL will field is expected at an 
island-wide party conference 
scheduled for late May.
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Presidential election buzz surrounds 
chief negotiator’s resignation

Successful bid for  
Cyprus-Greece ferry link

The deputy ministry of 
shipping announced on 
Monday that it had com-

pleted the evaluation of tenders 
for a ferry link between Cyprus 
and Greece. 

The winning company behind 
the successful bid has already 
been chosen, although not yet 
announced publicly.  

However, according to the 
announcement it was asked to 
provide the necessary support-
ing documents for the signature 
of the contracts, which is expec-
ted in the coming days. 

A press conference where the 
successful bid will be announced 
is set to take place next week. 
During the conference, routes 
will also be unveiled as well as 
details concerning the fleet of 
ferries. 

The maritime connection       

between Cyprus and Greece 
has been inactive since 2000. 

Following the failure to attract 
any bids with the first competi-
tion that closed on January 29, 
2021, the government has raised 
the subsidy to €5.5m and cut 
the number of return trips to 22 
instead of 31. 

The new competition also      
included a provision that the three-
year contract can be extended 
for three more years. 

The main stumbling block in 
the previous tender related to  
the fact that the contract offered 
by Cyprus concerned a year-
round service, whereas carriers 
preferred a seasonal service,     
so as to be able to use their 
ships on other routes during the 
winter.

People from across the divide call for action against 
the nuclear plant in Akkuyu, Turkey
A bicommunal activity 

against the nuclear plant 
in Akkuyu is taking place 

on April 27 at the House of Co-
operation in Nicosia and all the 
groups, parties, organisations 
which back it up call for action.  

A press conference took 
place yesterday and the organi-
sers announced that they will 
form a human chain next Wed-
nesday and called everyone to 
attend and raise their voice. 

A common declaration was 
read in Greek and Turkish where 
it is noted that nuclear plants are 
a threat to the environment and 
ecosystems, as well as to the 
health and safety of people in the 
surrounding areas, and that the 
consequences of an accident 
are colossal. 

The declaration says that the 
Akkuyu plant is just a few kilo-
metres from occupied Keryneia 
at a highly seismic area, off the 

coast of Cyprus, which threatens 
the security of the wider region. 

“Nuclear waste by itself is an 
environmental disaster that will 
last for centuries and no one can 
claim that there is a safe way for 
its disposal, since the danger of 
a leak is always there. Nucleal 
power is neither renewable nor 
clean,” the declaration further 
reads. 

April 27th marks the 36th     
anniversary of the Chernobyl 

tragedy, which is still creating 
problems for people and the  
environment all around the 
Black Sea basin; thousands are 
dead, there have been thou-
sands of still-born cases and 
people are suffering with various 
diseases due to radiation          
released in the atmosphere. 

Humanity has also witnessed 
Japan’s tragedy, which is still 
suffering from the consequen-
ces of the terrible earthquake 

that took place in Fukushima  
on Friday 11 March 2011, the 

tsunami it caused and the      
resulting havoc.
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#WeAreUKCypriots brings together Cypriots 
through stories, ideas and conversations

#WeAreUKCypriots, an         
initiative to bring young Cypriots 
together through stories, ideas 
and conversations was launched 
last week by Tom Toumazis MBE 
and the National Federation of 
Cypriots in the UK. The event has 
the support of the Government of 
Cyprus.   

The event will host 200 young 
Cypriots featuring contributions 
from the Government of Cyprus 
and the UK Cypriot community, 
young and old, who have made 
a success working in business 
and trade, the arts, sciences, 
politics and public service.  

The event will be held at Bloom-
berg’s state of the art European 
Headquarters, a prestigious City 
landmark, designed by Foster + 
Partners.  

Tom Toumazis, Co-Founder 
and Event Chair, said, “This has 
been in the making for quite some 
time and, now that we can bring 
people together again, we want 
to use this day to nurture and 
support the Cypriots of tomorrow; 
create an environment for net-
working and; show the upcoming 
generation the art of the possi-
ble.” 

He goes on to say,              
“#WeAreUKCypriots will also 

explore Diversity, Equity & Inclu-
sion, themes that are important 
to young people. The day promi-
ses to tackle subjects like: how 
to be the best that you can be, 
what does it mean to be a second/ 
third generation Cypriot in the UK 
and what is the experience of 
being LGBTQ+?” 

Christos Karaolis, President      
of the National Federation of 
Cypriots in the UK, said, “The full 
line-up of speakers, including 
senior Government Ministers of 
the Republic of Cyprus, members 
of the UK Parliament and spea-
kers from a variety of fields and 
backgrounds will be announced 
over the weeks ahead. Trade, 
investment and people links      
between the UK and Cyprus are 
as important today as ever. I'm 
excited to see how new ideas 
that push this forward develop 
from the day.” 

He added, “It’s great to           
announce John Christodoulou, 

property developer and philan-
thropist, and Rt. Hon. Dame 
Janet Paraskeva, former CEO of 
the Law Society and a member 
of the Privy Council.” 

John Christodoulou said, “As a 
refugee, I came to the UK as a kid 
with nothing. The UK welcomed 
me with open arms and gave me 

many opportunities whilst I never 
forgot where I came from. It’s my 
Cypriot roots that have helped 
me become who I am today. I'm 
passionate about my heritage 
and nurturing the next generation. 
That's why I'm delighted to be part 
of #WeAreUKCypriots and see 
this initiative grow.” 

Rt. Hon. Dame Janet Paraskeva 
said, “Being someone of Cypriot 
and Welsh origin, my Cypriot 
roots have always been impor-
tant to me, but even more so over 
the last few years. I’m delighted 
to share my story and participate 
in some very interesting debates, 
including what it means to be 

LGBTQ+ in the community.”  
Emine Ibrahim, Haringey Coun-

cillor, and part of the organising 
team, said, “I’m delighted to be 
involved and welcome days like 
this when we can focus on the 
things we have in common, and 
believe me, there are a great deal! 
It’s a wonderful opportunity to 
bring Cypriots of all backgrounds 
together.” 

Christos Tuton, President of 
NEPOMAK, and Adrian Patsalos, 
President of NEPOMAK UK, 
which connect young Cypriots 
across the world through a variety 
of cultural and social events, 
said, “This is a free event and 
open to all young Cypriots in the 
UK. It is a simple registration 
process and we want to bring 
together a cross-section of appli-
cants to be our young people on 
the day. As young Cypriots, it will 
be inspiring to hear from some 
such successful people.” 

The day will combine various 
formats including: keynote 
speeches from leaders of busi-
ness and politics; fireside chats; 
3-minute open mics; Ted-style 
talks and; panel discussions.  

To be part of #WeAreUKCypriots 
fill in a simple registration process  
at weareukcypriots..org.uk

The Board of the UK-Cyprus 
Enterprise Council (UKCEC) 
and the Committee of its 

‘Gen Y’ Innovation Network are 
delighted to announce the launch 
of our newly established enter-
prise network of millennial UK 
Cypriots, as part of and supported 
by the UKCEC and in collabora-
tion with EPISTEME – The Asso-
ciation of British Cypriot Profes-

sionals.    
The Network has been created 

to encourage and nurture innova-
tion, collaboration and entrepre-
neurship amongst the next gen-
eration of UK Cypriot business 
and professional people, both 
within the UK and between the 
UK and Cyprus.  

The aim of the network is to 
bring together young UK-based 

Cypriots (and non-Cypriots     
with close connections to or an       
interest in Cyprus) from the      
professions, commerce, finance,          
industry, the Arts and academia, 
offering members the following 
key benefits: 

• Networking opportunities with 
Cypriot and non-Cypriot peers 
across a broad range of indus-
tries and business interests;   

• Access to exclusive events 
organised by the UKCEC,  
EPISTEME and the ‘Gen Y’ Inno-
vation network;   

• Take advantage of profes-
sional development opportunities, 
including career-focused semi-
nars;   

• Leverage connections and 
mentorship opportunities from 
UKCEC members at the top of 

their field;  
• Support UKCEC objectives 

through specific enterprise pro-
jects relating to the UK Cypriot 
community and bilateral trade 
and collaboration between the 
UK and Cyprus.   

Peter Droussiotis, UKCEC 
Chairman, said: “This initiative is 
a reflection of the importance that 
the Council attaches to nurturing 

young entrepreneurial talent and 
building bridges and networks in 
the world of business and enter-
prise between generations and 
between the UK and Cyprus.”  

Video messages of support 
from HE The Cyprus Minister of 
Energy, Commerce and Industry, 
Natasa Pilides, and HE the      
Cyprus High Commissioner to 
the UK, Andreas Kakouris, can 
be viewed at the links below.   

We look forward to welcoming 
our new members at our live 
launch event which will take place 
in May, in association with Mish-
con de Reya, with Guest of Hon-
our Minister Natasa Pilides, and 
with the Network’s Founding 
Members Elena Georgiou, Isabella 
Hadjisavvas and Matthew Hill.  

For more information, please 
contact Peter Droussiotis at 
peter.droussiotis@ukcec.co.uk 
or visit the website 
www.ukcec.co.uk / Facebook: 
www.facebook.com/UKCEC

General Meeting of the 
Organisation of Relatives 
of Missing Cypriots (UK)
The General Meeting of the 

Organisation of Relatives 
of Missing Cypriots (UK) 

will be held on Friday 29th April 
2022, starting 8pm, at the Cypriot 
Community Centre, Earlham 
Grove, Wood Green N22. 

ORMC (UK) was founded in 
April 1983. It's aims and 
objectives are: 

- To Lobby 
those in a 
position to 
influence a reso-
lution of the Cypriot 
Missing Persons problem. 

- To inform public opinion in 
the UK about the plight of the 
Missing of the Cyprus tragedy.  

- To co-ordinate the efforts 
of the relatives in the UK and 
all those that work towards a 
resolution.  

- To collect information that 
can lead to the discovery of the 
fate and whereabouts of any of 
the Missing Cypriots.  

Members of the Organisation 
include all the relatives of the 
Cypriot Missing w h o        
accept and abide by 

the constitu-
tion; Persons who 

are not relatives      
of the 
Missing, 

irrespective of religion or 
nationality, who accept and 

abide by the constitution of the 
Organisation. 

If you, or anybody you know, 
wishes to become a member, 
please get in touch by phone   
on 020 8805 6939, send a text 
to 07718 801 889 or email 
ormc1974@btopenworld.com

‘Gen Y’ Innovation Network to be youth arm of UK-Cyprus Enterprise Council

We would like to bring 
to the attention of all 
pious Orthodox Chris-

tians that on Great and Holy  
Friday 22 April 2022 at 7pm., His 
Eminence Archbishop Nikitas of 

Thyateira and Great Britain will 
preside at the Matins Lamenta-
tion Service and the Epitafios 
Procession at St. Demetrius 
Church, 2 Logan Road, Edmon-
ton, London N9 0LP. 

Archbishop Nikitas to 
preside at Holy Friday service 
at St. Demetrius Church
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Maths Anxiety: And how to overcome it

“No single branch of a child’s  
education has a greater effect than 

mathematics.”  
– Plato, “Laws” 

 
Does the mention of maths bring on 

school flashbacks, and panic, as you stare at 
the symbols behind the teacher? Maybe you 
get the sweats when splitting a restaurant 
bill. If so, you could be suffering from maths 
anxiety. 

It is a problem for pupils across the world, 
holding them back and hampering their 
chances of mathematical success, according 
to a report from the University of Western 
Ontario in Canada. The study, the largest of 
its kind, says a lack of trust in a teacher’s 
mathematical ability is seen as the main 
cause; too much homework and a lack of 
help from parents are also mentioned. 

And there’s bad news close to home. 

“England’s results suggest that our second-
ary pupils are among the most seriously    
affected by maths anxiety,” said Professor 
Margaret Brown, president of the Maths 
Anxiety Trust.  

According to a report by National Nume-
racy, nearly half the working-age population 
has the numeracy skills expected of a primary 
school child.  

Maths anxiety is an emotional reaction. 
Sufferers experience tension. They avoid 
situations involving the use of numbers. It 
is not a reflection of ability. In a study by 
the Centre for Neuroscience in Education 
at Cambridge, more than three quarters of 
children experiencing maths anxiety were 
at least normal achievers more generally.  

The answer:  back to basics, building up 
practice in mental fluency.  

Maths depends on the building blocks 
being solid, grasping the previous technique 
before moving to the next one. A common 
source of anxiety is lack of confidence in the 
underlying skills that a more difficult topic 
needs. 

The most fundamental building block is 
core numeracy: numbers, times tables       
and mental addition and subtraction. Mental        
fluency comes from practice rather than       
intelligence. Children progress by “seeing” 
the maths.  

The different ways different teachers        
explain things can stop progress. The best 
method is to build understanding using skills 
the pupil has already mastered, rather than 
to just apply new rules. Neurologists and 
linguists say that our brains are wired to 
understand language, and mathematics can 
be viewed in the same way - stage by stage. 

One significant problem is cultural attitudes, 
including the common perception that maths 
isn’t needed in daily life. This perpetuates 
a cycle: condoning poor maths performance 
leads to maths anxiety, and maths anxiety 
leads to poor performance. 

Maths will be increasingly used as algo-
rithms take hold of much of our lives. Decision 
trees embedded within machine learning 
will make business decisions that will affect 
us. Good numeracy is fundamental to our 
everyday life, and nobody is a “maths person” 
or a “non-maths person.” 

Practice, as with most things, is the key - 
it builds resilience and confidence, improves 
recall, increases speed and leads to a growing 
sense of a particular skill becoming second 
nature. Smaller chunks of study over a 
longer period of time are more effective than 
the opposite, and help with maths anxiety 
before exams. 

Finally, find the right resources - of which 
there are many. There are dozens of decent 
sites and apps to help. Corbett Maths, Maths 
Genie, Dr Frost, Barton, TES, MathsBot, 
Go-Teach-Maths, BBC Bitesize, to name       
a few.  

YouTube is full of clearly worked exam-
ples of maths problems. Mix up where you 
get your practice questions from. Some       
resources, such as Khan Academy, provide 
automatic feedback; Times Tables Rock 
Stars turns maths into a fun computer game. 
Because maths should be fun, not some-
thing to fear. Also, it has elegant beauty. 

 
(Source: Jamie Frost, The Sunday Times)   

 
James Neophytou

The biggest event in our 
community’s calendar is 
back! The 2022 dates for 

the Cypriot Wine Festival & Busi-
ness Expo have officially been 
announced - this year’s event 
takes advantage of the Queen’s 
Platinum Jubilee Bank Holiday 
and will therefore take place on 
Thursday 2nd June and Friday 
3rd June! The Lee Valley Athle-
tics Centre will once again host 
this spectacular two-day event. 

And we are delighted to      
announce that the headline act 
at this year’s extravaganza is the 
phenomenal Nikos Kourkoulis. 
The singer has become one of 
the most well-known in Greece, 
releasing more than 10 albums 
during his 30-year career. He will 
be gracing the stage at the 38th 
CyWineFest, performing all his 
greatest hits live…favourites such 

as Tosa Dilina, Paizeis Me Ti 
Floga, Mera Me Ti Mera, Kapou 
Kapou, Kindynos, Mia Nihta Sto 
Paradiso, Opa Opa, Den Mporo 
(Ena Ena), Eline Kai Edene and 
so many more…expect a highly 
entertaining, fabulous show. 
And let’s just say there may be 
a surprise in store! 

Last week, Nikos was flown 
to the Dominican Republic, the 
location for Survivor Greece, the 
Greek version of the popular  
reality show, to perform as guest 
star at the closing party. In the 
sweltering heat, he entertained 
the contestants with past and 
present hits.  

We look forward to welcoming 
him to our shores!  

VIP seated and dancing area 
tickets, and general entry tickets 
to CyWineFest  can be purchased 
online at www.cwfexpo.co.uk

Nikos Kourkoulis to headline 
Cypriot Wine Festival 2022!
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Call for film and script submissions for the  
London Greek Film Festival 2022

The 15th London Greek 
Film Festival 2022 – 
summer edition - invites 

directors, producers and screen-
writers from all over the world, 
to submit their films and screen-
plays to the festival.  

All films and script will be  
submitted in competition for     
the Odysseus Awards (since 
2008), the Cosmocinema Awards 
(since 2018) and Acting Code 
Awards.  

London Greek Film Festival 
started in 2008. Since 2020, the 
London Greek Film Festival is 
taking place in a Hybrid format: 
both with online competition and 
with selected special online or 
in-house screenings and events. 

Time-line for the 15th London 
Greek Film Festival: 

- Film and Script Submissions 
deadline: 30 April 2022 

- Notification day of the 
Awarded films and Screenplays: 

5 May 2022 
- Awards event in London:      

8 June 2022 
- Selected special online or 

in-house screenings and events: 
7-11 June 2022 

The festival accepts applica-
tions from Greek Directors, 
Screenwriters and Producers 
from all over the world, including 
Greeks from Diaspora and Greek 
Cypriots, regardless of the sub-
ject. 

It also accepts applications 
from international Directors, 
Screenwriters and Producers 
from all over the world, as long 
as their work are related to 
Greece (e.g. subject, myths, 
contemporary Greek themes, 
locations, etc.), and International 
Individuals and Production Com-
panies from all over the world, 
with no specific subject in their 
work (for Cosmocinema Awards 
only). 

Film categories: feature fiction, 
short fiction, documentaries, 
video art, experimental films, 
music video, animation. 

Screenplay categories:       
feature-length fiction, short-form 
fiction. 

- English subtitles are required 
if the language is not English. 

- The films should have been 
completed in the last three 
years. 

- Screenplays are accepted 
in Greek or English. 

Deadline for film and script 
submissions: 30 April 2022 

Artistic Director: Christos  
Prosylis 

For further information, email: 
info@londongreekfilmfestival. 
com or visit www.londongreek-
filmfestival.com  

As a patron of the United 
Kingdom Thalassaemia 
Society, Peter Polycarpou 

will be running 5K in Grovelands 
Park on International Thalassae-
mia Day - Sunday 8th May 2022, 
to raise awareness about the 
blood disorder. 

The UK Cypriot actor said, 
“It’s been many years since I did 
anything like a Fun Run! I have 
been training by following the 
Couch to 5K app.”  

For further info or to donate, visit 
https://gofund.me/38a9d694 

The charity is still looking for 
runners so if you’d like to join Peter 
visit https://ukts.org/event/ 
5k-fun-run-2022 

Peter Polycarpou’s work in 
movies includes Evita (along-
side Madonna), Oklahoma!, and 

De-Lovely. On stage, he was the 
first actor to play the role of John 
in the musical Miss Saigon in 
London.  

He was an original cast 
member of the musical Les  
Misérables, and has played The 
Phantom in Andrew Lloyd Web-
ber’s The Phantom of the Opera.  

He has also appeared in the 
UK première of The Woods by 
David Mamet at the Finborough 
Theatre, London and in 2018, he 
played Ahmed Qurie in OSLO for 
which he was nominated for an 
Olivier award.  

Television work has included 
The Bill, Holby City, Casualty 
and Waking the Dead, but he’s 
most famous for playing Chris 
Theodopoulopoudos in Birds of 
a Feather. 

Peter Polycarpou running for 
UK Thalassaemia Society
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Archbishop’s Easter Encyclical
The long journey to Pascha 

has been completed and 
we have come to the end of 

our sacred pilgrimage. We have 
walked from Bethany to Jerusalem, 
from Golgotha to the Tomb, from 
the Crucifixion to the Resurrection. 
Our journey was guided by the 
precious and familiar scriptural 
passages and we were accom-
panied by the divinely inspired 
meditations of the psalmist and 
the hymnographers. We may have 
grown tired and weak since we 
set out at the beginning, yet the 
glory and unfading light of the 
Resurrection now fills our hearts 
with comfort, peace and an         
ineffable joy that rejuvenates us      
entirely. Looking back, we can 
recall the reassurance that our 
Lord gave to His disciples as      
He prepared them for His Holy   
Passion: “When a woman is in 
travail she has sorrow, because 
her hour has come; but when she 
is delivered of the child, she no 
longer remembers the anguish, 
for joy that a child is born into the 
world. So you have sorrow now, 
but I will see you again and your 
hearts will rejoice, and no one will 
take your joy from you” (John 
16:21-22). Now, having checked 
off the days and weeks of Holy 
and Great Lent, and having      
experienced together the events 
of Holy Week, our hearts rejoice 

in the Feast of Feasts, for we see 
that all things have been made 
new in the Risen Christ and the 
veil of darkness has vanished.  

And amid the lingering sadness 
of our world, with its perpetual 
disharmony, conflicts and wars, 
the only eternal hope is in Christ 
and His message of salvation. 

Only He preached and spoke of 
true peace - divine peace that 
will abide in our souls and spread 
amongst peoples and nations, 
both now and in the age to come, 
if we only live the great command-
ments of love and abide in Him.  

My brothers and sisters, the fast 
and season of preparation has 

come to an end and all people are 
invited to partake in the festal 
banquet in celebration of eternal 
life. Those who started out with 
prudence from the first hour and 
those who did not shy away but 
with boldness approached before 
the end, those who are tired and 
those who are refreshed, those 

old and those young, let all enter 
into the joy of our Lord, as the 
golden-mouthed preacher pro-
claims. Our individual differences 
are overcome and we become 
one family, one body, the Church 
gathered in the name of the Holy 
Trinity to proclaim in once voice 
the joyous news that Christ is 
Risen and that we are now free 
from the bondage of slavery and 
sin. Darkness has been dispelled 
and the light of Christ illumines 
the hearts of all people. For two 
years we have waited patiently in 
silence and in isolation because 
of the pandemic restrictions we 
endured for the sake of our 
neighbour, which in itself was a 
prolonged Lenten sacrifice and 
ascesis. Now, by the mercy and 
love of God, the Churches are 
once again open and all the faith-
ful are called to come and fill the 
sacred spaces of our temples, so 
that we may offer a witness to the 
world that we believe in the         
miracle of miracles. And as faithful 
witnesses, we joyfully proclaim: 
Having beheld the Resurrection 
of Christ, let us worship the holy 
Lord Jesus the only sinless one. 
Come, dearly beloved in the Lord, 
come with your families and 
friends, and share in the Eucha-
ristic Banquet and exchange the 
Paschal greeting. Come to the 
Church and embrace one another 

in forgiveness and love and let us 
walk together in the light of Christ.  

As we sit at the Paschal table 
and we enjoy the traditional foods 
of lamb, flaouna, cheese and eggs, 
let us also remember those who 
do not have a table to sit and eat. 
Let us not cease from praying for 
peace in the world, especially in 
Ukraine, asking God to pour His 
mercy and hope into the hearts of 
all people everywhere. For where 
He and His Truth abide, there is 
peace and love.  

I and all those at the Archdio-
cese wish you and all your loved 
ones a most blessed and joyous 
Pascha.  

CHRIST IS RISEN! 
With paternal love and bless-

ings,  
+ Archbishop Nikitas 
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Greek Orthodox Easter traditions

Easter is the greatest       
holiday in the Orthodox 
Church. Greek Easter 

doesn’t usually fall on the same 
day as everyone else’s as          
the Orthodox Christian Church       
calculates a bit differently to 
other Christian denominations - 
it uses the Julian calendar, not 
the Gregorian. 

Two other important elements 
are Passover and the Spring 
Equinox. In the Bible, the events 
that led up to Jesus’ arrest,        
execution, and then his resurrec-
tion, took place after Passover. 
Jesus and His Disciples shared 
a Passover meal (the Last 
Supper) together, shortly before 
His arrest.  

Generally, the date for Easter 
is set on the first full moon after 
both the Spring Equinox and 
Passover and since they fall at 
a different time each year, the 
date for Easter can vary from 
early to late spring. 

For Greek Orthodox, the   
celebrations for Easter begin on 
Kathara Deftera (Clean Monday), 
the beginning of Lent, by fasting 
on varieties of seafood, rice, meat 
free salads, taramosalata, halvas 
and plenty of fruit and vege-
tables.  

To celebrate Easter everything 
should look clean and new, so 
houses are cleaned, painted or 
whitewashed, and new clothes 
are a must, especially new shoes. 

Holy Week is dedicated to 
people going to church in the 
morning and evening for services 
commemorating the Lord’s Pas-
sion. It begins on Palm Sunday 
with young children following the 
icon of Christ around the church 
in a procession commemorating 
Christ’s entry into Jerusalem. 
The older boys hold large palm 
leaves.  

Olive leaves are put into          
pillowcase-like sacks which are 
taken to church; there they are 
kept for forty days after which 
they can be used for incense 
burning.  

From now on, there are 
church services morning, after-
noon and evening.  

On Holy Monday we remember 
the moment that Jesus cursed 
the fig tree on his way into         
Jerusalem during His triumphant 
entry. 

On Holy Tuesday night, we 
commemorate the anointing of 
Christ with myrrh by a woman 
who wet his feet and dried them 
with her hair. Christ forgave her 

for her sins as an example to us 
on how to repent and be saved. 
The Kassiani hymn is sung as a 
hymn of repentance. 

Holy Wednesday afternoon 
or evening, the church offers    
the Sacrament of Holy Unction.   
During this service, the priest 
reads seven gospels, and seven 
blessings to bless the oil which 
will be used to heal the ailments 
of the body and soul. At the end 
of the service, the priest anoints 
each parishioner with the oil by 
making the sign of the cross on 
their forehead, cheeks, chin and 
hands. 

Today, Holy Thursday, most 
women do their Easter baking   
of flaounes, made of short crust 
with a cheese, egg and mint       
filling, formed into triangular and 
square shapes. 

Koulouria are also baked with 
milk, spices and a little sugar, 
and Tsoureki, a rich yeast bread 
formed of braided strands of 
dough flavoured with orange 
and mehlepi. 

Eggs are dyed as well.           
Traditionally they are dyed red, 
symbolising the blood Christ 
shed for our sins on the cross, 
but dyes in other colours are 
also available. Some dye their 

eggs in a more artistic way by 
tying marguerites onto the eggs 
with a piece of muslin before 
boiling them in a colour. The end 
product is most effective.  

In the evening, a representa-
tion of Christ’s Crucifixion takes 
place in church, where icons are 
draped in black. The priest reads 
12 Gospels that tell all of Christ’s 
suffering that led to his Crucifixion. 
After each Gospel reading, a 
candle is also lit. 

Good Friday begins with        
everyone taking flowers to 
church so that the young girls 
can decorate the Epitaphio 
(Holy Sepulchre). This, in our 
church, is a four-postured litter 
with a canopy in which the icon 
of Christ is laid in state. The 
whole structure is completely 
decorated with flowers, a job 
that takes the greater part of 
Good Friday morning.  

At lunchtime the traditional 
Faki Xidati (vinegar and lentil 
soup) is eaten, containing vinegar 
because it is said that when 
Christ asked for water on his way 
to Calgary, he was given vinegar 
instead.  

From early afternoon you will 
see streams of cars and pedes-
trians going from church to 

church to pay their last respects 
to Christ and to compare the 
decoration of their own parish 
Epitaphios with that of the others. 

Meanwhile, all the streets 
along which the Epitaphios will 
pass in the solemn procession 
later that night, are decorated with 
coloured lights. The procession 
starts after the evening service 
with the priests preceding, then 
the Scouts or young men carrying 
the litter of Christ and then the 
choir, singing hymns. The whole 
congregation then follows. 

On Holy Saturday, during 
morning Mass, as the priest      
announces Jesus’ resurrection, 
the black drapes drop from the 
icons and the members of the 
congregation rap their seats to   
express their joy. 

In the evening, dressed in 
their best Easter clothes,      
people gather in churches and 
squares in cities, towns and        
villages carrying white candles 
(lambades) to listen to the Kalo 
Logo (Good Word). 

The real sermon of resurrection 
is at about midnight. When      
the priest proclaims that “Christ      
has risen”, all candles are lit, 
church bells are rung and every-
one greets everyone else with 

“Christos Anesti” (Christ has risen), 
to which the other answers       
“Alithos Anesti” (Indeed He has 
risen).  

People embrace and continue 
the celebrations at home. They 
eat traditional avgolemono soup 
(egg and lemon rice soup) or 
magiritsa (made from the organs 
of the lamb) and crack eggs to 
symbolise Christ’s breaking from 
the tomb. 

On Easter Sunday morning 
most people who have not taken 
Holy Communion during the 
Holy Week take it now. At home, 
red eggs are cracked, flaounes 
eaten and the fast broken.  

At lunchtime, family gatherings 
are held all over the world where 
everyone celebrates the resurrec-
tion of Christ; lambs are roasted 
on the spit (lamb is the preferred 
choice because Jesus is known 
as the Lamb of God) and wine is 
enjoyed freely!  

 

HAPPY EASTER!  
KALO PASCHA!   

 
Photos (top left & top right): 

Alexios Gennaris 
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Andrea Georgiou 

Rita Wilson on  
celebrating Greek  
Orthodox Easter 

 
Ever since Rita Wilson first penned  

this article several years ago, the story 
has become one of the most viral and  
circulated in the Greek world. The actor/ 
singer and producer speaks often about 
her Greek heritage and is even credited 
with turning her famous husband, Tom 
Hanks, into a full-blooded Greek. Below 
are extracts from the original piece... 

 
Here are some of the things that non-

Greeks may not know about Greek Easter: 
We don’t do bunnies. We don’t do choco-
late. We don’t do pastels. We do lamb, 
sweet cookies, and deep red. The lamb 
is roasted and not chocolate, the sweet 
cookies are called Koulourakia and are 
twisted like a braid, and our Easter eggs 
are dyed one color only: blood red. There 
is no Easter Egg hunt. There is a game 
in which you crack your red egg against 
someone else’s red egg hoping to have 
the strongest egg, which would indicate 
you getting a lot of good luck.  

Holy Week, for a Greek Orthodox, 
means you clear your calendar, you don’t 
make plans for that week at all because 
you will be in church every day, and you 
fast. Last year, in addition to not eating red 
meat and dairy before communion, my 
family also gave up sodas for the 40-day 
Lenten period.  

No matter where I find myself in the 
world I never miss Easter, or as we call   
it, Pascha. I have celebrated in Paris, 
London, New York City, Los Angeles, and 

in Salinas, California at a small humble 
church that was pure and simple.  

When we were kids, our parents would 
take us, and now as parents ourselves 
we take our children to many of the Holy 
Week services including the Good Friday 
service where you mourn the death of 
Jesus by walking up to the Epitaphio, 
which represents the dead body of Christ, 
make your cross, kiss the Epitaphio, and 
marvel at how it was decorated with a 
thousand glorious flowers, rose petals 
and smells like incense. Some very pious 
people will crawl under the Epitaphio. I 
have always been so moved to see this.  

At a certain point in the Good Friday 
service, the Epitaphio is carried outside 
by the deacons of the church, as if they 
are pall bearers, followed by worshippers 
carrying lit candles protected from dripping 
on your clothes and on others by having 
a red plastic cup that sits below the flame 
to catch the wax drippings.  

It is somber and quiet as we follow the 
Epitaphio, in candlelight, from the altar to 

the outdoors, in order for it to circle the 
church before it returns back to the altar. 
We sing beautiful lamentations that make 
your heart break with their pure expression 
of sadness and hope.  

One of my favorite services during 
Easter is Holy Unction. This happens       
on the Wednesday of Holy Week. Holy   
Unction is a sacrament. It is for healing 
of our ills, physical and spiritual. It is pre-
paring us for confession and communion. 
This sacrament has always been so 
humbling to me.  

When you approach the priest for Holy 
Unction, you bow your head and as he 
says a prayer and asks you your Chris-
tian name, he takes a swab of blessed 
oil and makes the sign of the cross on 
your forehead, cheeks, chin, backs of 
your hands and palms. It is a powerful  
reminder of how, with faith, we can be 
healed in many ways. The holy oil is   
then carefully dabbed with cotton balls        
provided by the church so you don’t leave 
there looking as if you’re ready to fry 

chicken with your face, and before you exit 
the church, you leave your cotton balls in 
a basket being held by altar boys, so as 
not to dispose of the holy oil in a less than 
holy place. The church burns the used 
cotton balls.  

Midnight Mass on Saturday night, going 
into Sunday morning is the Anastasi 
service. We will arrive at church at around 
11pm and listen to the chanter as he 
chants in preparation for the service. As 
the service progresses, the moment we 
have all been waiting for approaches.       
All the lights in the church are turned off. 
It is pitch black. It is dead quiet. The priest 
takes one candle and lights his one candle 
from the one remaining lit altar candle, 
which represents the light of Christ’s love 
(I believe). From this one candle, the       
priest approaches the congregation and 
using his one candle he shares his light 
with a few people in the front pews. They 
in turn share their light with the people 
next to them and behind them. In quiet 
solemnity, we wait until the entire church 

is lit with only the light of candles, the light 
that has been created by one small flame 
has now created a room of shared light.  

And at a moment that can only be       
described as glorious, the priest cries 
out, “Xristos Anesti!” “Christ is Risen!”  
We respond with “Alithos Anesti!” “Truly, 
He is Risen!” We sing our glorious Xristos 
Anesti song with the choir. That moment 
actually marks the beginning of the       
service.  

After Midnight Mass, we drive home 
with our still-lit candles. I always love  
seeing the looks on people’s faces as 
they pull up to our car seeing a family with 
lit candles calmly moving at 65 m.p.h. 
down the highway. When we get home, 
we crack eggs, eat cookies, drink hot 
chocolate (so not Greek) and I burn a 
cross into our doorways with the carbon 
from the candle smoke to bless our 
house for the year.  

I have to say, the Greeks know how to 
do Easter. Make no mistake. This is the 
most important holiday in our church. It 
is a beautiful week. I haven’t even begun 
to touch on what the week is really like. 
This is a sampling of a sampling of what 
it is like. It is so much more deep, so 
much richer than I have written here. But 
one thing is clear. It is a powerful, beauti-
ful, mysterious, humbling, healing and 
moving week. It is filled with tradition and 
ritual. It is about renewal and faith. And 
even though it is still too early to say,     
Xristos Anesti! Alithos Anesti!  

 
Rita Wilson, whose parents were both 

born in Greece, produced ‘My Big Fat 
Greek Wedding’ and its sequel ‘My Big 
Fat Greek Wedding 2’ which she also 
starred in. 
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Sir Sidney Poitier, the first 
black man to win a best 
actor Oscar, died on 6th 

January 2022 at his home in Los 
Angeles. 

Poitier made history by winning 
the Academy Award for best actor 
in 1964 for his role in Lilies of the 
Field. 

Barack Obama, who awarded 
Poitier with the Presidential Medal 
of Freedom during his first term, 
tweeted: “Through his ground-
breaking roles and singular talent, 
Sidney Poitier epitomised dignity 
and grace, revealing the power of 
movies to bring us closer together.” 

 
Obituary 

 
It is hard today to comprehend 

fully the hurdles that faced Sidney 
Poitier at the start of his acting  
career. Resistance came not just 
from some sections of American 
society - when he emerged into the 
public eye, segregation was still 
prevalent in the southern states - 
and from a Hollywood establish-
ment that had hidebound ideas 
about the kind of role that an         
African-American could play. He 
also encountered a backlash from 
some sections of the black com-
munity, which criticised him for 
being insufficiently radical and for 
habitually favouring roles that were 
non-threatening to a white audience. 

Poitier nevertheless became the 
first bona fide African-American 
movie star, and not only that but 
the first black performer to win an 
Oscar for best actor in a leading 
role. He paved the way for a whole 
generation of actors, directors and 
writers of African-American de-
scent and other minority groups. 

Poitier’s career travails were 
only the latest battle in a life that, 
from the very beginning, was a 
struggle. When he was born in 
1927 in Miami, during a visit by his 
Bahamian parents to the US, he 
was two months premature and 
weighed just 3lb. He wasn’t expec-
ted to survive. Resigned, his father 
found a shoebox in which to bury 
his tiny, fragile son. Yet against the 
odds, the child pulled through and 
spent the first years of his life in 
extreme poverty, his father eking 
a dirt-poor existence on the family 
farm on Cat Island in the Bahamas. 
His mother supplemented the 
meagre living they made from 
growing tomatoes by breaking 
rocks into gravel for the construc-
tion industry. 

When Sidney was ten he moved 
with his family to Nassau; at 15 he 
was sent to live with his brother in 
Miami. Two years later he found 
himself sleeping rough in New York. 
He was briefly jailed for vagrancy 
and later recalled getting shot in 
the leg during a race riot - he 
avoided arrest by eschewing the 
hospital and treating the wound 
himself. He bore the scar through-

out his long life. 
With little formal schooling,  

Poitier drifted between menial jobs 
in construction, cleaning and work-
ing as a dishwasher. He improved 
his reading with the help of a 
waiter who sat with him after hours 
in the diner where they both worked. 
Having been thrown out of his first 
acting audition by a director who 
took issue with his accent, Poitier 
purchased a cheap radio and shed 
his Bahamian lilt by mimicking the 
announcers’ precise diction while 
he toiled over the washing-up in 
a restaurant kitchen. 

His introduction to acting came 
in 1945 at the American Negro 
Theatre in Harlem. The limitations 
in Poitier’s abilities - he was tone 
deaf - worked in his favour. Rather 
than follow the song and dance 
entertainer route, he concentrated 
on his acting. His efforts were       
rewarded with a starring role in a 
Broadway production of Lysistrata. 
His first film role, playing a doctor 
in Darryl F Zanuck’s No Way Out, 
came in 1950. That year Poitier 
married his first wife, the former 
dancer Juanita Hardy. 

Poitier’s breakout role came in 
1955, playing a rebellious but pro-
mising student in Richard Brooks’ 
searing social commentary picture 
Blackboard Jungle. Capitalising 
on the profile that the film brought 
him, Poitier relocated with his family 
to Los Angeles. Notable roles in-
cluded Edge of the City (1957), in 
which he played a docker opposite 
John Cassavetes, and The Defiant 
Ones (1958), co-starring with Tony 
Curtis in the story of two escaped 
convicts chained together. This 
latter picture earned Poitier his first 
Academy Award nomination, the 
first nomination for any African-
American male actor. Five years 
later he won the Oscar for best 
actor for Lilies of the Field (1963), 
a rather saccharine drama that 
was notable for the fact that it was 
the first film in which his race was 
incidental, but not much else. 

The year 1967 was pivotal, with 
Poitier starring in three of its most 
commercially successful films: To 
Sir With Love; Guess Who’s Coming 
to Dinner and In the Heat of the 
Night. Of the three, it is the latter, 
a crime drama in which Poitier 
played the detective Virgil Tibbs 
and Rod Steiger co-starred as a 
racist police chief, that is now con-
sidered to be a classic. The film 
spawned two sequels, They Call 
Me Mr Tibbs! (1970) and The Orga-
nization (1971). Steiger said of it 
at the time: “The races, in cinema 
as much as in real life, didn’t mix. 
In the Heat of the Night wasn’t just 
risky cinema: it was a revolution. 
Suddenly police brutality, govern-
ment crackdowns, the civil rights 
movement - they were all thrown 
into the American consciousness. 
Hell, the south hated the film so 
much, it was banned there.” 

Although the film was set in 
Mississippi, Poitier had been 
threatened by the Ku Klux Klan 
there during a previous visit, and 
insisted that it was filmed in the 
north. Illinois doubled for the south 
in all but a few scenes. However, 
the production was forced to shoot 
in Tennessee briefly. Poitier slept 
with a gun under his pillow through-
out, and the location shoot was 
cut short after local racists made 
death threats. 

From the outset Poitier was 
careful about the kind of roles he 
accepted. The filmmaker Robert 
Townsend recalled: “If he had 
played just one pimp, there would 
have been no In the Heat of the 
Night.” As the only African-Ameri-
can lead actor he felt that it was 
his responsibility to challenge the 
orthodoxy and to stand up against 
the stereotypes that cinema per-
petrated. At times the responsibi-
lity of being the lone black actor 
weighed heavily. “The pressure of 
that circumstance was excruciat-
ing,” he later recalled. “When you 
are carrying everybody’s dream, 
all the minority people.” 

With the advent of the civil rights 
movement Poitier and his morally 
unimpeachable “whiter than white” 
onscreen persona increasingly 
became the target of criticism from 
the black community. He was des-
cribed as an “Uncle Tom”, a damn-
ing indictment that cut deeply and 
contributed to Poitier moving away 
from acting and focusing on direc-
ting, with his notable films including 
the 1980 comedy Stir Crazy starring 
Gene Wilder and Richard Pryor. 

Pressure from the backlash 
against him and guilt over the 
break-up of his first marriage led 
to Poitier spending most of his 
Hollywood years in therapy. His 
marriage to Juanita, who later be-
came a mosaic artist, unravelled 
in 1965 over his affair with the  
actress Diahann Carroll. 

He met Carroll on the set of 
Porgy and Bess (1959), and later 
said, “We had not been on the set 
. . . more than a few days when I 
realised that she was unique. She 
had fantastic cheekbones, perfect 
teeth and dark, mysterious eyes. 
She was confident, inviting,        
sensuous, and she moved with a 
rhythm that absolutely tantalised 
me . . . I acted very, very gentleman-
ly for weeks, but halfway through 
the picture we fell in love.” He told 
Juanita about the affair straight 
away, but it took a further six years 
before the marriage ended. 

Coming, as he did, from an era 
that celebrated gentlemanly pro-
priety (“My father had thoroughly 
indoctrinated me when I was 
young,” he later recalled), Poitier 
found the failure of his marriage 
particularly hard to reconcile. His 
relationships with his four daughters 
were tested. “I think there was a 
time when they were as mad as 

hell at me because of the threat 
to their own security. Although I 
never severed links with them, I 
was a villain of sorts in their eyes.” 

Poitier rebuilt bridges between 
himself and his children, and at 
least two of them, Pamela and 
Sherri, followed their father into 
the family business. Pamela acted 
in The Jackal and Stir Crazy. Sherri 
appeared in her father’s film, A 
Piece of the Action (1977). Of the 
other two daughters, Beverly is a 
jewellery designer and Gina prede-
ceased him in 2018. 

Poitier’s next marriage, to the 
Canadian actress Joanna Shim-
kus, came in 1976. They met when 
they co-starred in The Lost Man 
(1969). They had two daughters, 
Anika, who dabbled in acting be-
fore choosing to direct, and Sydney 
Tamiia, an actress who has worked 
with Quentin Tarantino and Clint 
Eastwood.  

In addition to his film career 
Poitier also worked in the diplo-
matic service. In 1997 he was   
appointed ambassador of the  
Bahamas to Japan, a position he 
held for ten years. He also con-
currently served as the ambassa-
dor of the Bahamas to Unesco. 

Although Poitier was vocal 
about his reservations regarding 
the film industry and the dip in 
quality of the films produced, his 
contribution was acknowledged 
through numerous awards and 
accolades including an honorary 
knighthood in 1974 and an hono-
rary Oscar in 2002, awarded “for 
his extraordinary performances 
and unique presence on the screen 
and for representing the industry 
with dignity, style and intelligence.”  

In 2009 he was awarded a 
Presidential Medal of Freedom 
by Barack Obama. 

 
Courtesy of thetimes.co.uk 

 
Key Film 

 
In the Heat of the Night 

The film is a 1967 American 

mystery drama film directed by 
Norman Jewison. It is based on 
John Ball's 1965 novel of the same 
name and tells the story of Virgil 
Tibbs, a Black police detective 
from Philadelphia, who becomes 
involved in a murder investigation 
in a small town in Mississippi.          
It stars Sidney Poitier and Rod 
Steiger, and was produced by 
Walter Mirisch. The screenplay 
was written by Stirling Silliphant. 

The film won five Academy 
Awards, including the 1967 awards 
for Best Picture and Rod Steiger 
for Best Actor. 

Passing through the backwoods 
town of Sparta, Mississippi,       
Philadelphia detective Virgil Tibbs 
(Poitier) becomes embroiled in a 
murder case. He forms an uneasy 
alliance with the bigoted police 
chief (Steiger), who faces mounting 
pressure from Sparta’s hostile 
citizens to catch the killer and run 
the African American interloper 
out of town.  

Director Norman Jewison splices 
incisive social commentary into 
this thrilling police procedural with 
the help of Haskell Wexler’s vivid 
cinematography, Quincy Jones’s 
eclectic score, and two indelible 
lead performances - a career-      
defining display of seething indig-
nation and moral authority from 
Poitier and an Oscar-winning 
master class in Method acting from 
Steiger. Winner of five Academy 
Awards, including for best picture, 
In the Heat of the Night is one of 
the most enduring Hollywood films 
of the civil rights era. 

In contrast to films like The 
Chase and Hurry Sundown, which 
offered confused visions of the 
South, In the Heat of the Night 
depicted a tough, edgy vision of 
a Southern town that seemed to 
hate outsiders more than itself, a 
theme reflecting the uncertain 
mood of the time, just as the civil 
rights movement attempted to take 
hold. Canadian director Jewison 
wanted to tell an anti-racist story 
of a white man and a black man 

working together in spite of diffic-
ulties. Jewison said that this film 
proved a conviction he had held 
for a long time: "It's you against the 
world. It's like going to war. Every-
body is trying to tell you some-
thing different and they are always 
putting obstacles in your way." 

A particularly famous line in the 
film comes immediately after       
Gillespie mocks the name "Virgil": 

Gillespie: "That's a funny name 
for a nigger boy that comes from 
Philadelphia! What do they call 
you up there?" 

(An annoyed) Tibbs: "They call 
me Mister Tibbs!" 

This reply was later listed as 
number 16 on the American Film 
Institute's 100 Years...100 Movie 
Quotes, a list of top film quotes, 
and was also the title of the movie's 
sequel. 

Another important scene that 
surprised and shocked audiences 
at the time occurs when Tibbs is 
slapped by white plantation owner 
Endicott. Tibbs responds by imme-
diately slapping him back. In a San 
Francisco pre-screening, Jewison 
was concerned when the young 
audience was laughing at the film 
as if it were a comedy. The audi-
ence's stunned reaction to the 
slapping scene convinced Jewison 
that the film was effective as 
drama. That scene helped make 
the film so popular for audiences, 
finally seeing the top black film 
actor physically strike back against 
bigotry, that the film earned the 
nickname, Superspade Versus the 
Rednecks. During the film's initial 
run, Steiger and Poitier occasionally 
went to the Capitol Theatre in New 
York to amuse themselves seeing 
how many black and white audi-
ence members there were, which 
could be immediately ascertained 
by listening to the former cheering 
Tibbs's retaliatory slap and the latter 
whispering "Oh!" in astonishment. 

 
Source:  

criterion.com & 
en.wikipedia.com 

Sidney Poitier
My Movie Icons George.M.Georgiou
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Happening  
 
This graceful adaptation of 

Annie Ernaux's autobiographical 
novel L'EVENEMENT takes   
place in France during the early 
sixties.  

Audrey Diwan directs with 
precision and passion the story 
of Anne (Anamaria Vartolomei), 
a young university student aspir-
ing to become a writer and        
escape her humble working-class 
roots. But her dreams reach a 
dead end when she finds out she 
is pregnant - no doctor is willing 
to help her as abortion is severely 
illegal.... Vartolomei is outstanding 
as the young protagonist, an  
intelligent woman determined to 
reach her goal despite her circum-
stances. She is in practically 
every scene and carries the film 
most valiantly.  

It is also good the see the 
wonderful Sandrine Bonnaire in 
a rare screen appearance as 
Anne's hard-working mother, 
desperate to see her daughter 
succeed with her exams.  

It is not an easy watch, and is 
as harrowing and disturbing as 
Mike Leigh's VERA DRAKE and 
Christian Mungiu's 4 MONTHS, 
3 WEEKS AND 2 DAYS, but also 
an uplifting and rewarding expe-
rience. One of the best films of 
the year not to be missed! 

 

The Unbearable 
Weight Of  
Massive Talent  

 
Nicolas Cage plays himself  

in this enjoyable comedy thriller 
which boasts some fun set 
pieces especially in the first half 
hour. 

The daughter of a prominent 
Spanish politician gets kidnapped 
while watching Nic Cage in CON 
AIR. Soon after the man himself 
enters the stage in Los Angeles 
as a frustrated actor desperate 
to reinvent himself. But his agent 
sends him to Majorca instead   
to attend a birthday celebration 
of one of his biggest fans -        
the mysterious Javi Gutierrez 
(Pedro Pascal)... 

Cage is always unafraid to 
send himself up and is more 
successful in the scenes with 
his alter ego played by a digitally 
younger version of himself who 
is credited by his real name Nic 
Coppola. The film may run out of 
steam towards the end, when it 
loses total credibility, but overall 
it does exactly what it says on 
the tin. 

 

Playground  

Laura Wandle's multi award-
winning film boasts the best 
acting delivered by child actors 
in ages.  

Maya Vanderberque is amaz-
ing as Nora, a deeply sensitive 
7-year-old who gets very nervous 
going back to school after a break. 
She prefers to stay at home 

with her single father and her 
only comfort is that her older 
brother Abel (Gunter Duret) is 
also at the same school. But 
when Abel becomes the object 
of continuous bullying, Nora  
begins to come to terms with a 
huge dilemma - whether she tells 
her father and teachers about 
her brother's predicament or to 
keep quiet... 

The action is seen through 
Nora's eyes and the camera is 
always close to her eyeline and 
follows her around the school 
and playground.  

Wandle's touching film feels 
authentic and real and plays like 
Nicolas Philibert's tremendous 
documentary ETRE ET AVOIR.  

 

Firebird  

Peter Rebane's powerful love 
story was one of the highlights 
from last year's BFI Flare Film 
Festival.  

The action of this true story is 
set in the Soviet Air Force during 
the Cold War and follows Sergey, 
a lonely young private whose 
dull life takes an unexpected turn 
when Roman, a dashing young 
pilot arrives on the scene. They 
immediately share a strong       
attraction for each other but their 
forbidden love is challenged 
even more when they fall victims 
to an KGB investigation... 

A moving story assuredly        
directed and eloquently written 
with passion by Rebane and 
Tom Prior, who also plays       
Sergey.  

Coppelia  

This modern ballet directed by 
Ted Brandsen is based on the 
original 19th century tales of 
E.T.A Hoffman.  

It boasts terrific animation 
mixed with live action dance 
sequences and is the perfect     
introduction to ballet especially 
for younger audiences.  

The pure love of Swan and 
Franz is endangered by Dr Cop-
pelius and his experiments. He 
is a charming cosmetic surgeon 
and is very proud particularly 
with one of his creations - the 
beautiful Coppelia. 

An attractive film with a stun-
ning original score by Maurizio 
Malagnini and a celebrated       
international cast that includes 
Darcey Bussel and Vito Mazzeo 
as the surgeon - a mad professor 
in the spirit of METROPOLIS, 
THE CABINET OF DR CALIGARI 
and even THE ROCKY HORROR 
SHOW! 

 

Fantastic Beasts 
- The Secrets Of 
Dumblemore  

J.K Rowling's redundant pre-
quel trilogy to her Harry Potter 
franchise continues - Mads Mik-
kelsen replaces Johnny Depp 
as the dark wizard Gellert      
Grindelwald determined to 
seize control of the wizarding 
world despite Professor Albus 
Dumbledore's (Jude Law)        
valiant efforts.  

Meanwhile, Newt Scamander 
(Eddie Redmayne) embarks on 
a dangerous mission in order to 
outsmart the evil wizard... 

Director David Yates is as        
reliable as ever and delivers the 
goods with spectacular special 
effects, even though the whole 
project lacks tension and sus-
pense.  

The franchise is tired, has the 
feeling of deja vu and has long 
past its sell-by date.  

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

George Savvides 

It’s the summer of 1962, bang 
in the middle of a period of 
huge change in Britain. The 

mining communities are working 
hard, and when they have the 
energy, playing hard too. Who 
can blame them after spending 
days underground working in 
merciless conditions. South York-
shire was a bastion of the indus-
try and in Richard Cameron’s 
The Glee Club (Yvonne Arnaud) 
we are introduced to five pitmen 
and a church organist as they 
prepare for a local gala. The 
camaraderie and loyalty to each 
other is strong but just beneath 
the surface each one is despe-
rately trying to get their life in 
order. 

They - being Walt (Dan Bot-
tomley), Jack (Matt Concannon), 
Scobie (Robert Jackson), Colin 
(Linford Johnson), Bantam (Jack 
Lord) and Phil (Eamon Riley) 
– perform as ‘The Glee Club’, 
and in those days the venues 
would have been the working 
men’s clubs, the very places 
they did most of their socialising. 
The vernacular is authentic and 
spoken at pace requiring careful 
attention, lest you get lost as they 
josh with banter that is smutty 
and of its time. Men chatting 
about serious things in humo-
rous ways, something that has 
changed little over time. Instead 
singing rehearsals and shower-
ing after work are punctuated 
with life’s difficulties mainly about 
their womenfolk. We don’t see 
any of those women but they are 
ever present in the repartee. 

Young Colin, a man torn   
between his sweetheart and a 
possible career as a pop singer, 
also acts as our narrator naviga-
ting us through the travails of his 
mates and how they impacted 
his life. The storyline which hits 
home hardest both for the indi-
vidual and the whole group is 
when Phil, a beautifully under-
stated performance by Eamonn 
Riley, is wrongly accused of child 
abuse but leads to him defiantly 
admitting “Yes I am a homo-
sexual.” The men rally round, if 
somewhat uneasily, but when 
the proverbial hits the fan is when 
people show their true colours 
and this community of menfolk 
stand united.  

Skilfully directed by Kate 
Wasserberg, this is a cracking 
ensemble piece in which the 
whole cast deserve plaudits  
for giving us a genuine and 

heartfelt production with pukka      
harmonies and sharp character 
portrayals. This will charm you 
and warm the cockles of your 
heart. 

And Athasha Lyonnais delights 
in restoration… 

Scandaltown (Lyric, Hammer-
smith) is funny, engaging, and 
enjoyable, and also thorough-
ly interesting in its faithful mod-
ernisation of the Restoration 
Comedy. To celebrate the trium-
phant post-lockdown return of 

theatre writer Mike Bartlett 
looked back at the oft-ignored 
Restoration era, where following 
the end of Cromwell’s reign and 
the restoration of the British 
Monarchy, Charles 2nd brought 
back all the fun pastimes that 
were banned under Cromwell’s 
puritanical republic - music,  
literature, and theatre. 

Phoebe and Jack Virtue have 
been raised morally in the      
remote North, but when Jack 
goes to London to seek his 
fortune working for an NGO 
(non-governmental organisa-
tion), Phoebe worries that he 
will be tempted off the path of 
enlightenment by sex, drugs, 
rock n roll and right wing tabloid 
newspapers; she decides to 
disguise herself as a man and 
make her way to London to check 
he isn’t getting up to anything 
salacious.  

Meanwhile, cancelled micro 
celebrity Lady Susan Climber 
decides to begin an affair with 
the blustering Matt Eton MP in 
order to boost her profile, at the 
behest of  her cynical Millennial 
publicist Hannah Tweetwell, who 
may be advancing a secret, bitter 
vendetta. Scandal is the currency 
of London, and the residents of 
Scandaltown are both drawn to 
it, and deathly frightened of it, 
as it has the potential to make 
or destroy a reputation in the 
time it takes to send a tweet. 

Overall this is an extremely 
enjoyable evening, the script is 
sharp and topical, the characters 
broad and arch, and the costume 
design impeccably lavish. 

All in all, what struck me most 
was just how faithful all of it, 
the spectacle, the gossip, the 
bawdiness, even the morality of 
the play itself, is to the original 
spirit of Restoration Comedies.  

 
The Glee Club – on tour - 

www.stockroom.co.uk 
 

Scandaltown – 
www.lyric.co.uk

Theatre Reviews 

Barney Efthimiou

There’s nowt like 
community 
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It is that Holy time of year;  
we follow the traditions we 
are brought up with, but do 

we actually reflect on our past       
actions with guilt or positivity?  

We are often sad for things  
or actions that could have been 
done differently by ourselves. I 
try not to have regrets for any of 
my actions - I may wish I could 
have had a different outcome on 
some decisions or choices that 
I actioned, however in reality, I 
look back and think, ‘everything 
is as it was meant to be’; we  
were given the choice of free 
will in order to make decisions 
of our directions and the path 
we choose, so looking back 'as 
learning from a passed event or 
action', not as a failure, but as 
gaining enough knowledge to 
ensure the same pattern or 
similar, undesirable outcome will 
not reoccur. How we should 
think is ‘I of course intend to  
behave better now’ and with 
better thought. 

The guilt is what we feel,   
possibly as a failure to do 
something that we should have 
done, or not done, that was  
morally wrong. Guilt is also a 
way of recognising that we have 
not lived up to our own values 
and/or expectations.  

Since we all have different 
grades in morals, some people 
with maybe different morals to 
our own, do things without   
guilt, while others with more 
empathetic morals, will not do 
those things comfortably and 
would feel guilty in doing so.  

We know the basics of good 
morals that are instilled and 
usually expected of us all. Our 
faiths and religious beliefs guide 
us through with these basics, 
however, our standards and 
morals that vary from us indivi-
dually is what makes our charac-
teristic personality of behaviour 
and whether we think for the 
good or bad.  

Feeling guilty can be a good 

sign into how we should act 
with others, but following our 
morally intuitive insight for the 
good. It is not about allowing 
others to take advantage, mani-
pulate, or control us, and to      
behave in a selfish way accord-
ingly, but it is about setting 
boundaries that are there to 
compromise and work things out 
equally for the good of others 
and for ourselves.  

A time to accept others       
actions, though they do not  
correspond with how we would 
have behaved in the same situ-
ation, is difficult. We become 
disappointed in another's be-
haviour, but as we learn not to 
hate or resent another person, 
but only hate or resent their 
inappro-priate actions, is what 
helps us shine brighter than 
those with   ill intent of the same 
bad behaviour as another has 
carried out.  

No-one is without sin, let's 
think deeply what Easter is all 

about, follow the example of 
how we were told to act. Let's 
allow a new better version of 
ourselves and try to be kind, 
loving, helpful, honest, and of 

course thankful.  
Following this example as 

best we can, with gratitude, 
should be enough to make us 
happy. 

Love and Sparkles, 

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

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

Guilty as charged or not?

Easter lamb 
baked with olive 
oil and oregano 

 

Celebrity chef Loulla Astin 
was born in Avgorou, 
Cyprus but has lived most 

of her life in Manchester where 
she owned and ran Kosmos 
Taverna for 40 years. 

Loulla appeared regularly on 
ITV, Carlton and Sky and was a 
Resident Chef on Granada TV’s 
The Afternoon Show.  

She even recorded her own 
52-part TV series titled Simply 
Greek.  

This week, Loulla shares her 
recipes for Easter Lamb baked in 
olive oil and oregano and Dyed 
Easter eggs decorated using 
onion peel... 

 
A whole spit roasted spring 

lamb is traditionally cooked on 
Easter Sunday all over Greece 
and the islands. The barbecuing 
starts early in the morning and 
lasts well into the night, filling 
the air with the most wonderful 
aromas.  

If you live in an apartment in 
the city and cannot spit roast a 
lamb, then this recipe using leg 
of lamb cut into steaks is the next 
best thing, and it is absolutely 
delicious. 

Ingredients (serves 4): 
4 spring leg of lamb steaks, 

cut into 4 cm /1½ inch thick 
slices 

Salt and freshly ground black 
pepper 

3-4 garlic cloves, chopped 
¾ of a cup of olive oil 
Juice of 2-3 lemons 
1 tbsp dried oregano (prefer-

ably Greek) 
4 large Cypriot potatoes, 

peeled and cut in half length-
wise 

½ glass white wine 
1 cup chicken stock 
2 tsp Greek honey 
3 bay leaves 
2-3 tbsp finely chopped   

parsley, plus extra for serving  
 

Method: 
Wash and dry the meat,  

place in an oven dish with the 
potatoes and season with salt 
and pepper.  

In a bowl, whisk together       
the olive oil, lemon juice, chicken 
stock, wine, oregano, garlic, 
honey and parsley. 

Pour the olive oil mixture over 
the top, making sure that all the 
meat and potatoes are coated, 
then add the bay leaves. 

Cover the dish with foil and 
place in a pre-heated oven at 
180c / 350f / gas mark 4, for       
2 ½ hours or until meat is very 
tender.  

The potatoes will absorb      
lots of juices, so they will not     
be crisp, but soft and will taste       
delicious. 

Serve with a sprinkling of 
chopped parsley and a Greek 
spring salad - cos lettuce, spring 
onions and dill. 

 

Dyed Easter 
eggs decorated 
using onion peel  

 
I dyed a few brown eggs that 

I got from a farm and created a 
marble affect. This is an old 
method of dying eggs that we 
used to do back in Cyprus. We 
would also wrap the eggs in 
small leaves or flowers instead 
of using the onion peel.  

My dye was very old - at least 
10 years out of date – but they 
still turned out ok and actually 
look like wooden eggs. I think they 
are very cool, don’t you?! You 
can also paint them if you like. 
 
You will need: 

Brown eggs 
Onion peel 
Nylon from stockings/tights 
Water 
Salt 
Egg dye, any colour  
White vinegar 
Olive oil 

Method: 
Take your brown eggs (not 

white) and wrap them with some 
outer dried onion peel, then      
place the wrapped eggs in a 
piece of nylon from a clean pair 
of stockings or tights. Tie the 
ends together to make sure that 
the egg is secure. 

Immerse your eggs in a pot 
of salted water to which you 
have added some egg dye; I 
used a blue dye but you can use 
any colour you like - green, red 
or yellow. 

Follow the instructions on the 
packaging of the dye and add 
the recommended white vinegar. 

First hard boil your eggs          
for about 10-15 minutes, then 
remove from heat and let sit in 
the dye for another 10 minutes. 

Carefully remove the eggs 
from the dye and allow them to 
cool completely. Using scissors, 
cut the stockings and remove the 
eggs very carefully, then gently 
remove the onion peel and wipe 
the eggs with olive oil to give 
them a nice shine. 
Και του χρόνου με υγεία! 
Kalo Pascha, Happy Easter!  

🐥 

 
Follow Loulla on Facebook: 

www.facebook.com/groups/ 
1250641761674966

Recipes to enjoy this Easter          
by Loulla Astin 
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Fixtures  
Saturday 23rd April 2022 
Arsenal v Manchester United 12.30 BT Sport 
Leicester City v Aston Villa 15.00pm 
Manchester City v Watford 15.00pm  
Norwich City v Newcastle United 15.00pm 
Brentford v Tottenham Hotspur 17.30pm Sky Sports 
League Two 
Leyton Orient v Northampton 
National League 
Eastleigh v Barnet 15.00pm 

Isthmian League 
Haringey Borough v Folkestone Invicta 15.00pm White Hart Lane, 
London N17 
Spartan South Midlands League 
Risborough v New Salamis 15.00pm,B.E.P. Stadium, Horsenden 
Lane, Princes Risborough, Buckinghamshire, HP27 9NE 
Combined Counties League 
Hanworth Villa v St Panteleimon FC 15.00pm 
Sunday 24th April 2022 
Brighton v Southampton 

Burnley v Wolves 
Chelsea v West Ham 14.00pm Sky Sports 
Liverpool v Everton 16.30pm Sky Sports 
Monday 25th April 2022 
Crystal Palace v Leeds 20.0pm Sky Sports 
Tuesday 26th April 2022 
KOPA League  
Group Two Cup Final 
Pantel v Panathinaikos 19.45pm Haringey Borough Stadium, White 
Hart Lane, London N17
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NEW SALAMIS BIG GAME THIS SATURDAY 
Already promoted to Isthmian League, now for the Championship

New Salamis promoted to the Isthmian League but could be Champions on Saturday Spartan South Midlands League Table
Hadley 1-1 New Salamis 1  
 

This was one match that both 
teams had to win, but truth be 
told, they cancelled each other 
out, and played out a draw. 

Salamina went into an early 
lead in the 5th minute through 
Harrison Georgiou. A left foot 
strike from the edge of the box. 

Salamina were comfortable 
repelling Hadleys attack and it 

was until 5 minutes before half 
time when a thunderous shot was 
saved by Sam Souter in goal. 
The second half was not pretty 
and Hadley equalised 4 minutes 
from time through Cypriot Zach 

Uribarri. The game played out 
for a 1-1 finish. 

Salamina now finish the sea-
son at Risborough this Saturday 
23rd April 2022. Risborough are 
two points ahead of the Reds.  

Risborough played Tring on  
Tuesday; if they had won, they 
would have won the champion-
ship but failed to do so losing 2-1 
which now gives New Salamis 
the opportunity to  win the Cham-

pionship at Risborough. Only a 
win would do it for the Reds. 

Risborough v New Salamis 
3pm, B.E.P. Stadium, Horsen-
den Lane, Princes Risborough, 
Buckinghamshire, HP27 9NE.

UK Cypriot Leyton Orient striker Ruel Sotiriou 
named Sky Bet League Two player of the month
Sky Bet League Two 
Player: Ruel Sotiriou,  
Leyton Orient 

 
UK Cypŕiot Leyton Orient 

striker Ruel Sotiriou has been 
named the Sky Bet League   
Two Player of the Month for 
March. 

The 21-year-old’s Orient      
career has taken off since the 
arrival of Richie Wellens.  

Playing from the start and       
in a central role, his dynamic 
energy, hunger to shoot and 
crisp ball-striking, contributed to 
six goals and an assist in eight 
games. 

Leyton Orient manager 

Wellens said: “Since coming 
back into the side, Ruel has 
been in fantastic form, and his 
goal tally speaks for itself. 

“He’s been effective, his      
confidence is high, and I think 
he’s taken well to what we’re 
trying to do – and vice versa, 
I’ve been really happy with his 
output.” 

Sotiriou said: “With the new 
head coach coming in there’s 
been a real buzz about the place, 
and everyone has bought into 
what we’re trying to do. 

“I’ve really wanted a run of 
games, and getting it, I feel       
I’ve been able to show what it 
is I pride myself on, which is 

scoring goals. 
“I’m feeling good, I’m sharp 

and feeling strong, and with the 
results we’ve had recently and 
way we’ve been playing, the 
confidence around the team 
keeps growing.” 

Ruel Sotiriou also plays for the 
Cyprus National U21 side and 
has played several games. 

His debut for Cyprus interna-
tionally was in March 2019   
when he appeared in the 2020 
UEFA European Under-19 
Championship qualification for 
Cyprus.  

He first appeared with the  
Cyprus U21 team in their           

attempt to qualify for the 2021 
UEFA European Under-21 
Championship in the autumn of 
2019. 

Goodman said: “Goals are 
never more vital than at the 
business end of the season, 
and Ruel Sotiriou delivered the 
goods! 

“The Orient youngster bagged 
goals in six of his team’s eight 
games during the month of 
March, literally firing a team in 
a relegation battle to almost  
certain safety.” 

Parikiaki would like to wish 
Ruel continued success.
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Apoel win KOPA League Group One Cup Final

FA Cup Semi Finals

Apoel won their second 
trophy in two weeks after 
winning the LFA Sunday 

Trophy when they beat Assyrian 
FC at the Barrking FC Stadium 
a couple of Sundays ago. 

They added the KOPA  League  
Group One Cup beating Olympia 
2-1 in a very tight game. 

Not many chances were 
created in this cup final and both 
teams keepers were not busy 
at all. 

 Apoel broke the deadlock in 
the 30th minute when Harrison 

Georgiou somehow got through 
a maze of Olympia players to 
slam the ball into the back of 
the net to give Apoel a 1-0 lead.  

Olympia equalised when a  
Aaron Scott header found Alfie 
Bartram, who shot into the top 
corner of the net  a fine goal in 
the 70th minute, and within five 
minutes Apoel retook the lead 
when the Olympia keeper failed 
to hold the cross and palmed      
it forward for Danny Coolridge 
to head it into the back of the 
net. 

This was the KOPA League 
Champions for season 2021/22 
Olymipia  final game of the  
season. 

Olympia are now looking       
forward to a club tour of Cyprus 
when they travel over there on 
May 6th for games against  
Cypriot teams 

A documentary film will be 
made of their tour. This will be 
the first time a documentary has 
been made of any KOPA League 
team representing our commu-
nity in the UK on a tour of Cyprus. Olympia KOPA League Champions2021/22

Cup final officials and team captains

Chelsea reached their third 
straight FA Cup final with 
a hard-earned 2-0 win 

over Crystal Palace at Wembley 
Stadium on Sunday to set up a 
showdown with quadruple-chasing 
Liverpool. 

Second-half goals from Ruben 
Loftus-Cheek and Mason Mount 
fired Thomas Tuchel’s side to vic-
tory in the semi-final and secured 
a place in the May 14 showpiece 
match versus Liverpool, who beat 
Manchester City 3-2 on Saturday. 

In their fifth FA Cup final        
appearance in six years, Chelsea 
will look to make amends after 
being runners-up to Leicester 
City and Arsenal in the last two 
seasons and also try to avenge 
their League Cup final loss to 
Liverpool in February. 

“I’m happy to be part of 
another FA Cup final,” Tuchel 

said.  
“It’s a huge competition. I’m 

very grateful and we’ll be ready.” 
After an attritional first hour, a 

patient Chelsea side finally broke 
Palace’s stubborn resistance in 
the 65th minute through substi-
tute Loftus-Cheek, who had re-
placed the injured Mateo Kova-
cic midway through the first half. 

Kai Havertz’s cross from the 
right was deflected out to former 
Palace loanee Loftus-Cheek who 
hammered a ferocious shot that 
hit opposing defender Joachim 
Andersen and flew into the net 
for the 26-year-old’s first goal 
of the season. 

Mount added a crucial second 
just over 10 minutes later and 
sealed the victory for Chelsea, 
playing Timo Werner’s ball from 
the edge of the box past Ander-
sen with his first touch and beat-
ing goalkeeper Jack Butland 
with his second. 

If last Sunday's Premier League 
meeting between the clubs was 
a classic, this semi-final was      
effectively decided in a one-sided 
first 45 minutes, in which a     
mixture of ruthless finishing and 
Manchester City mistakes saw 
Liverpool take a 3-0 lead. 

A reshuffled City side were 

unable to recover as Liverpool, 
having won the Carabao Cup, are 
now in the FA Cup final too - as 
well as the last four of the 
Champions League, while sitting 
second in the Premier League. 

Manchester City manager Pep 
Guardiola, who was unable to start 
Kevin de Bruyne and had Kyle 
Walker out injured, preferred Zack 
Steffen to Ederson in goal, a move 
that back-fired spectacularly. 

Ibrahima Konate had already 
headed Liverpool in front after 
nine minutes when Steffen, trying 
to repeat the feats of Ederson in 
the league game between these 
two clubs, miscontrolled in his 
six-yard area, allowing Sadio 
Mane to pounce. 

Mane beat Steffen with a crisp 
volley at the end of a superb 
Liverpool build-up to put Jurgen 
Klopp's side in complete com-
mand at the break but Jack 
Grealish pulled one back early 
in the second half and keeper 
Alisson twice saved crucially from 
Gabriel Jesus as this semi-final 
sprang to life. 

Bernardo Silva pulled another 
back for City at the start of a tense 
period of stoppage time.

Happy Easter from the  
Sports section of Parikiaki 
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†  DEATH ANNOUNCEMENT 

Mr Pedro's Ioannou 

(from Kalo Chorio, Larnaca)

†  DEATH ANNOUNCEMENT-FUNERAL 

Andrikkos Savva 

(from Vadili, Cyprus)  

It is with great sadness that we announce 
the passing of Mr Pedro's Ioannou  

on Friday 15th April 2022. He leaves  
behind his beloved son John, grandson 
Pedro and family. Whilst he was living 

 in London, he run a hairdressing 
 business in Ballard's Lane North  

Finchley. Pedro's returned to Cyprus  
20 years ago. The funeral took place in 

Larnaca on the 18th April 2022.  
Pedro's was buried in Kalo Chorio. 01.04.1946 – 15.04.2022

26.08.1937 – 29.03.2022

It’s with great sadness that we announce the passing  
of Andrikkos Savva,  

on the 29th March 2022, at the age of 85.  
He leaves behind with wife Maro, son Savva, daughter 
Christine, son in-law George, daughter in-law Christine, 
grandchildren Kerry, Stevie, Andreas, Marie, Anthony, 

Andreas and great grandson Christos.  
He was also a beloved uncle, brother and friend as well 
as a true gentle man who touched many hearts with his 
beautiful heart and smile. Our father dedicated his life to 
his family, our lives will never be the same without him. 

His family love and miss him dearly, our hearts are 
broken may he rest in peace.  

The funeral will take place on Tuesday 10th May,  
at 12pm, at Saint Constantine & Helen  

69A Westow Street, SE19 3RW. 
The burial at 2pm, at Croydon Cemetery &  

Crematorium, Mitcham Road, Croydon CR9 3AT.

Απεβίωσε ο Μητροπολίτης Ηλιουπόλεως Χρυσόστομος 
 

Μητροπολίτης Ηλιουπόλεως και Θείρων κυρός Χρυσόστομος, εκοιμήθη, Τετάρτη 13 Απριλίου 2022 
 

Ο μακαριστός Μητροπολίτης Ηλιουπόλεως τον τελευταίο καιρό νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο του 
 Ερυθρού Σταυρού Αθηνών. Ο Χρυσόστομος Μαυρογιαννόπουλος γεννήθηκε στη Νάξο των Κυκλάδων 
στις 8 Απριλίου 1927. Αποφοίτησε από τη Θεολογική Σχολή Αθηνών το 1952. Είναι πτυχιούχος επίσης της 
Νομικής Σχολής Αθηνών. Διάκονος χειροτονήθηκε στις 18 Ιανουαρίου 1952 και Πρεσβύτερος στις 14  
Δεκεμβρίου 1954. Υπηρέτησε ως Διάκονος και Εφημέριος στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών (1952-1960). 

Το 1961 διορίστηκε Εφημέριος του Ιερού Ναού Αποστόλου Ανδρέου Λονδίνου. 
Στις 19 Δεκεμβρίου 1970 χειροτονήθηκε τιτουλάριος Επίσκοπος Κυανέων,  
Βοηθός Επίσκοπος της Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας. 

 
Στις 10 Ιουλίου 2019 εξελέγη Μητροπολίτης Ηλιουπόλεως και Θείρων.
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