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COVID: Εκλεισαν δεκάδες σταθμοί του 
μετρό στο Πεκίνο  

Το Marathon Food Ltd, το οποίο 
μαζί με το Tony’s Pita και το Λαϊκό 
καφέ θα χορηγήσουν το πολυανα-
μενόμενο Φεστιβάλ Κυπριακού 
Κρασιού...                        Σελ. 13                                                         

Marathon Food Ltd: Γνωρίστε τα  
προϊόντα τους στο CWFExpo 2022

Ζ. Κωστόπουλος: Ποινή κάθειρξης 
10 ετών στους κατηγορούμενους

Σε ποινή κάθειρξης 10 ετών, 
χωρίς την αναγνώριση ελαφρυ-
ντικών, καταδικάστηκαν από το 
Μικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθή-
νας...                               Σελ. 7 

 Το Πεκίνο έκλεισε δεκάδες σταθ-
μούς του μετρό για να περιορίσει 
τις μετακινήσεις και να αντιμετω-
πίσει τον κοροναϊό, παρόλο που 
η πόλη...                           Σελ. 10
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Αγαπητοί συμπατριώτες, 
Την ερχόμενη Πέμπτη 5 Μαΐου διεξάγονται 

εκλογές σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο για 
την ανάδειξη Δημοτικών Συμβούλων των δια-
φόρων περιοχών. 
Για την Κύπρο και για όλους εμάς που επιλέ-

ξαμε να  ζουμε σε αυτή την χώρα οι εκλογές αυ-
τές έχουν μεγάλη σημασία. Οι σύμβουλοι που 
θα εκλεγούν θα καθορίσουν τον τρόπο και τους 
νόμους που θα είναι οργανωμένη η περιοχή 
που ζούμε, αλλά θα παίρνουν και αποφάσεις 
για τις σχέσει που θα ήθελαν την κυβερνηση 
της Αγγλίας να έχει με την Κυβέρνηση της Κύ-
πρου. 
Στο πρόσφατο παρελθόν μερικές αποφάσεις 

που πάρθηκαν από Συμβούλια όχι φιλικά με την 
Κύπρο δυσκόλεψαν πολύ και την Κύπρο αλλά 
και την Ομοσπονδία. 
Καλώ όλους τους Κύπριους ψηφοφόρους να 

ψηφίσουν Κύπριους υποψήφιους στην ενορία 
που βρίσκονται, αδιάφορο από πιο κόμμα προ-
έρχονται. Είναι ανάγκη να έχουμε πλειοφηφία 
Δημοτικών Συμβούλων σε όσο το δυνατό  πιο 
πολλές ενορίες μπορούμε. Αν στην περιοχή  που 
ζούμε δεν υπάρχουν Κύπριοι υποψήφιοι, τότε 
να ψηφίσουμε φιλοκύπριους υποψήφιους ανε-

ξάρτητα σε πιο πολιτικό σχήμα ανήκουν. 
Η ΕΔΕΚ ανήκει στην ομάδα των Κομμάτων 

που ασπάζονται τον Σοσιαλισμό, το Εργατικό 
Κόμμα. Στην περίπτωση αυτή όμως δεν την      
πειράζει αν ο φιλοκύπριος σύμβουλος προέρχε-
ται από ένα άλλο κομματικὀ σχηματισμό.                
Αν έχετε δυσκολία τηλεφωνείστε στο τηλέ-

φωνο της ΕΔΕΚ ΗΒ 02083687302    
 

Μιχάλης Κασιής 
Πρόεδρος ΕΔΕΚ ΗΒ
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Συμπατριώτες και συμπατριώτισσες, 
Η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία κα-

λεί όλα τα μέλη της παροικίας μας  να 
εξασκήσουν το δικαίωμα ψήφου στις το-
πικές εκλογές για την ανάδειξη των δημοτι-
κών  συμβούλων,  που θα γίνουν σε πολλά μέρη 
της Μεγάλης Βρετανίας την Πέμπτη 5 Μαΐου 2022.   
Την Πέμπτη 5 Μαΐου η Εθνική Κυπριακή Ομο-

σπονδία καλεί όλους τους συμπατριώτες μας να 
ψηφίσουν τους Κύπριους υποψήφιους δημοτικούς 
συμβούλους στην περιφέρεια τους, γιατί αυτοί  θα 
ακούσουν με πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον και 
κατανόηση τα προβλήματα και τις δυσκολίες που 
έχουμε με τους τοπικούς δήμους και θα βοηθή-
σουν στην επίλυση τους. (Μπορούμε να ψηφί-
σουμε με Χ ή +  τον Κύπριο υποψήφιο ανεξάρτητα 
από το πολιτικό κόμμα στο οποίο ανήκει). 
Έχουμε καθήκον και υποχρέωση την Πέμπτη 5 

Μαΐου, να ψηφίσουμε όλους τους ομογενείς  υπο-
ψήφιους δημοτικούς συμβούλους, ανεξάρτητα 
από το κόμμα στο οποίο ανήκουν γιατί αυτοί  γνω-

ρίζουν τις δυσκολίες και τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουμε με τους τοπικούς 
δήμους, θα βοηθήσουν και θα εργαστούν 
για  την επίλυση τους.  
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 5 ΜΑΙΟΥ 2022 

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ 
ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΚΑΙ ΠΡΟΚΟΠΗ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ, 
ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΕΡΓΟΙ, 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ   

 
ΚΑΘΕ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΨΗΦΟΣ ΜΕΤΡΑ !  

Η ΨΗΦΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ 
 
Σας καλούμε να φροντίσετε όπως, τόσο εσείς 

όσο και τα μέλη της οικογένειά σας, οι συγγενείς, 
οι  γνωστοί και οι φίλοι σας και όλοι οι συμπα-
τριώτες μας, ψηφίσουν στις εκλογές,  την Πέμπτη 
5 Μαΐου. 
Οι Κύπριοι υποψήφιοι πρέπει να πάρουν 

την ψήφο μας.

«Η ψήφος μας, η δύναμή μας»Η Κύπρος παρούσα στις εκδηλώσεις για την 
Εργατική Πρωτομαγιά στο κέντρο του Λονδίνου

Η Κύπρος ήταν παρούσα για άλλη μια επέτειο 
της Εργατικής Πρωτομαγιάς, στις εκδηλώσεις 
που πραγματοποίηθηκαν στο Λονδίνο, την πε-
ρασμένη Κυριακή στο κέντρο της βρετανικής 
πρωτεύουσας.  
Μαζί, Ελληνοκύπριοι του ΑΚΕΛ Βρετανίας και 

Τουρκοκύπριοι του Τουρκοκυπριακού Δημοκρα-
τικού Συνδέσμου, τίμησαν την επέτειο της 1ης 
του Μάη του 1886, κατά την οποία κορυφώθη-

καν οι αγώνες της εργατιάς και των συνδικάτων 
του Σικάγο, για 8 ώρες δουλειά, 8 ώρες ξεκού-
ραση, 8 ώρες ελεύθερο χρόνο. 
Τότε, που οι εκδηλώσεις των εργατών οι οποίοι 

διεκδικούσαν το αυτονόητο, πνίγηκαν στο αίμα, 
βάζοντας τον θεμέλιο λίθο για όσα ακολούθησαν 
για να έχουμε εμείς σήμερα, ανθρώπινες συν-
θήκες εργασίας και διαβίωσης.

Η ΕΔΕΚ ΗΒ καλεί τους κύπριους ψηφοφόρους 
να ψηφίσουν συμπατριώτες μας υποψηφίους

Συνάντηση σε αίθουσα της Βουλής των Κοινο-
τήτων με τη Συντηρητική βουλευτή της περιφέ-
ρειας Beaconsfield Τζόι Μόρισεϊ, η οποία είναι η 
κοινοβουλευτική ιδιαίτερη γραμματέας του Βρε-
τανού Πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον, είχε την 
αντιπροσωπεία της παροικιακής οργάνωσης Συμ-
βούλιο Βρετανοκυπρίων. Οι συμπατριώτες μας 
εξέθεσαν στην κα Μόρισεϊ την κατάσταση στην 
Κύπρο αποκομίζοντας τη θετική αντίδρασή της 
ως προς την ανάγκη επίλυσης θεμάτων όπως η 
κατοχή, οι αγνοούμενοι, η Αμμόχωστος και τα μέ-
τρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. 
Για να γνωρίσει καλύτερα την Κύπρο η αντι-

προσωπεία της δώρισε βιβλίο φωτογραφιών και 
καταλόγους εκθέσεων του γνωστού στην παροικία 
φωτογράφου και κινηματογραφιστή Δώρου Παρ-
τασίδη, που ήταν μεταξύ των μελών της αντιπρο-
σωπείας. Μαζί του ήταν επίσης οι Αντώνης Σαβ-
βίδης, Παντελής Δημοσθένους και Μιχάλης 
Τακούσης. 
Ακολούθησε συνάντηση των κ.κ. Παρτασίδη και 

Σαββίδη με τον πρόσφατα επανεκλεγέντα Πρό-
εδρο της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επι-
τροπής για την Κύπρο σερ Ρότζερ Γκέιλ, με τον 
οποίο αντάλλαξαν απόψεις για το Κυπριακό. Η 
αντιπροσωπεία επέδωσε στην κα Μόρισεϊ επι-
στολή με θέμα το Κυπριακό, η οποία αρχικά ση-
μείωνε πως η «βάρβαρη εισβολή από τη Ρωσία 

του Πούτιν στην Ουκρανία θυμίζει μια άλλη κατα-
στροφική εισβολή το ζεστό καλοκαίρι του Ιουλίου 
του 1974, από την Τουρκία στην Κυπριακή Δημο-
κρατία». Γράφοντας ο κ. Παρτασίδης τόνιζε στην 
επιστολή πως η μνήμη των δεινών των Κυπρίων 
παραμένει ζωηρά χαραγμένη στο μυαλό του. 
Η επιστολή σημείωνε την ειλικρινή δέσμευση 

της Κύπρου σε συνέχιση των διαπραγματεύσεων 
για λύση του Κυπριακού, την ανάγκη διευθέτησης 
του τραγικού θέματος των αγνοουμένων, καθώς 
και τις παράνομες και απαράδεκτες ενέργειες της 
Τουρκίας αναφορικά με την περίκλειστη πόλη Αμ-
μοχώστου. 
Αναφερόταν επίσης πως το Συμβούλιο Βρετα-

νοκυπρίων έχει συσταθεί για να προωθήσει τις 
καλές σχέσεις μεταξύ ΗΒ και Κύπρου και πως τα 
μέλη του, ως Βρετανοί πολίτες, πιστεύουν πως η 
βρετανική κυβέρνηση ως εγγυήτρια δύναμη «μπο-
ρεί να βοηθήσει να ασκηθεί πίεση επί της Τουρκίας 
ώστε να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύ-
σεων μέχρι να επιτευχθεί μία λειτουργική λύση 
για όλο τον λαό της Κύπρου». 
Την επιστολή εκ μέρους της παροικιακής οργά-

νωσης υπέγραφαν τα μέλη της Εκτελεστικής Επι-
τροπής Δ. Παρτασίδης, Αντ. Σαββίδης, Σάββας 
Χατζηφιλίππου, Μαρί Νίκολσμπι και Σπύρος Πα-
παχαραλάμπους.

Σημαντική η συνάντηση με τη στενή συνεργάτιδα του 
Πρωθυπουργού, βουλευτή Τζόι Μόρισεϊ των Συντηρητικών

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΡΕΤΑΝΟΚΥΠΡΙΩΝ



 

Ενόψει των περιφερειακών εκλογών της 
Πέμπτης (05/05) στο Ηνωμένο Βασί-
λειο, πολλοί είναι οι παραδοσιακοί ψη-

φοφόροι των Συντηρητικών που δηλώνουν ότι δε 
θα ξαναψηφίσουν τους Τόρις, αν δε φύγει από 
την ηγεσία τους ο Μπόρις Τζόνσον. 
Το 2019, ο Τζόνσον είχε φέρει τα πάνω κάτω 

στη συμβατική βρετανική πολιτική, κερδίζοντας 
τόσο στις παραδοσιακές συντηρητικές νότιες πε-
ριοχές όσο και στις περισσότερες βιομηχανικές 
στην κεντρική και βόρεια Αγγλία. 
Ωστόσο, η υποστήριξη στο πρόσωπό του έχει 

μειωθεί αισθητά, καθώς η κυβέρνηση αντιμετω-
πίζει μια σοβαρή κρίση με αιχμή το κόστος ζωής 
των πολιτών, σε συνδυασμό με τις αποκαλύψεις 
για τη συμπεριφορά του, σημείωναν οι περισσό-
τερες εφημερίδες της Κυριακή (01/05).  
Η Mail on Sunday προβάλλει αυτό που απο-

καλεί "μυστική εκλογική συμφωνία για την ανα-
τροπή του Μπόρις". Η εφημερίδα μας πληροφορεί  
ότι οι Συντηρητικοί κατηγόρησαν τους Εργατικούς 
ότι έκαναν συμφωνία με τους Φιλελεύθερους Δη-
μοκράτες, για να επηρεάσουν τις τοπικές εκλογές 
αυτής της εβδομάδας. Στο πλαίσιο της φερόμενης 
συμφωνίας, κάθε κόμμα έχει απορρίψει  υποψη-
φίους σε τομείς όπου το άλλο είναι ισχυρότερο 
για να "αποφύγει τη διάσπαση της ψήφου κατά 
των Τόρις". 
Οι εκλογές της Πέμπτης απασχολούν επίσης 

την Sun on Sunday, η οποία επισημαίνει ότι "ο 
Μπόρις Τζόνσον πρέπει να ξαναβρεί γρήγορα το 
μαγικό φυλακτό του για να κερδίσει ξανά την εμπι-
στοσύνη της χώρας". 
Η εφημερίδα αναφέρει ότι ο πρωθυπουργός κα-

λείται  να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των 
ψηφοφόρων του "Κόκκινου Τείχους" - ανθρώπων 
σε πρώην ασφαλείς έδρες των Εργατικών που 
άλλαξαν και ψήφισαν υπέρ των Συντηρητικών 
στις γενικές εκλογές του 2019.  Αυτό μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο βοηθώντας τους ανθρώπους να 
αντιμετωπίσουν την κρίση κόστους ζωής και δια-
σφαλίζοντας ότι η αναπροσαρμογή προς τα πάνω 
θα γίνει πραγματικότητα, υποστηρίζει η Sun on 
Sunday. 

Oι Times της Τρίτης (03/05) γράφουν: «Ο αυ-
ξανόμενος πληθωρισμός θα ανοίξει τρύπες 
£7.000 στις συντάξεις». Οι Βρετανοί που εργά-
στηκαν στον ιδιωτικό τομέα θα υποφέρουν απώ-
λειες στο εισόδημά τους καθώς ένα πλαφόν στις 
αυξήσεις δεν θα τους επιτρέψει να καλύψουν την 
άνοδο των τιμών. Φέτος μόνο θα τους κοστίσει 
400 λίρες, ενώ κατά τη διάρκεια του βίου τους το 
ποσό της ζημιάς μπορεί να φτάσει και τις 7.000 
λίρες 

 
“Να τεθεί τέλος στην κουλτούρα της ακολα-

σίας στο Ουέστμινστερ” 

 
Ο βουλευτής των Συντηρητικών Νιλ Πάρις ανα-

κοίνωσε ότι παραιτείται αφότου παραδέχτηκε ότι 
παρακολούθησε δύο φορές πορνό στο κινητό του 
τηλέφωνο κατά τη διάρκεια συνεδριάσεων στη 
Βουλή των Κοινοτήτων “σε μια στιγμή τρέλας”. 
Ο Πάρις, βουλευτής των Τόρις από το 2010, 

είχε τεθεί διαθεσιμότητα από το κυβερνών κόμμα, 
αφού το ανέφερε ο ίδιος σε μια επιτροπή Δεοντο-
λογίας στο Κοινοβούλιο. Βρετανικά μέσα ενημέ-
ρωσης ανέφεραν νωρίτερα την περασμένη εβδο-
μάδα ότι μια γυναίκα υπουργός είπε ότι είδε έναν 
άνδρα βουλευτή να παρακολουθεί πορνογραφικό 
υλικό καθώς αυτός καθόταν δίπλα της στην Βουλή 
των Κοινοτήτων και τον ίδιο βουλευτή να βλέπει 
πορνό κατά τη διάρκεια ακρόασης μιας επιτρο-
πής. Τρεις υπουργοί, δύο κορυφαία στελέχη της 
αντιπολίτευσης και συνολικά 56 βουλευτές αντι-
μέτωποι με καταγγελίες για ανάρμοστη συμπερι-
φορά σύμφωνα με έκθεση ειδικής υπηρεσίας του 
βρετανικού κοινοβουλίου. Σύμφωνα με ρεπορτάζ 
των Sunday Times η ειδική υπηρεσία έχει κατα-
γράψει περίπου 70 καταγγελίες, ενώ δεν απο-
κλείεται ορισμένοι να βρεθούν αντιμέτωποι με 
ακόμη πιο σοβαρές κατηγορίες. Τις καταγγελίες 
ερευνά η ISGS, ανεξάρτητη επιτροπή του Κοινο-
βουλίου, η οποία συστήθηκε μετά από μεγάλο 
σεξουαλικό σκάνδαλο στο Ουέστμινστερ το 2017.  
Ανώτεροι κοινοβουλευτικοί κάλεσαν για τερμα-

τισμό μιας "ηδονιστικής κουλτούρας" η οποία βλά-
πτει τη φήμη του Κοινοβουλίου, αναφέρουν οι 
Sunday Times. Η εφημερίδα γράφει ότι ο νυν 
πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων σερ Λί-
ντσεϊ Χόιλ και η πρώην πρόεδρος λαίδη Άντρεα 
Λίντσομ "απαιτούν αναθεώρηση" του τρόπου λει-
τουργίας του Westminster μετά την έξαρση των 
ισχυρισμών για εκφοβισμό και σεξουαλικά παρα-
πτώματα . 
Ο Observer αποκαλύπτει ότι οι Εργατικοί απαι-

τούν έρευνα για το αν ο βουλευτής που έβλεπε 
πορνογραφικό υλικό στη διάρκεια συνεδρίασης 
στη  στη Βουλή των Κοινοτήτων διέπραξε ποινικό 
αδίκημα. Η σκιώδης υπουρ-
γός Ενδοοικογενειακής Κακο-
ποίησης και Προστασίας ,Τζες 

Φίλιπς ,δήλωσε στην εφημερίδα ότι ο Νιλ Πάρις, 
ο οποίος παραιτείται, ενδέχεται να παραβίασε 
νόμο του 1981, ο οποίος καθιστά αδίκημα τη δη-
μόσια προβολή άσεμνου υλικού. Η κ. Φίλιπς ζή-
τησε αναθεώρηση του τρόπου εφαρμογής της 
νομοθεσίας, μας ενημερώνει ο Observer. 
Η Sunday Telegraph γράφει ότι οι Συντηρητικοί 

σχεδιάζουν να απαντήσουν σε αυτό που η εφη-
μερίδα αποκαλεί "σκάνδαλο πορνό" αυξάνοντας 
τον αριθμό των γυναικών βουλευτών των Τόρις. 
Ο πρόεδρος του κόμματος Όλιβερ  Ντάουντεν 
πρόσθεσε ότι οι Συντηρητικοί θέλουν οι μισοί βου-
λευτές των Τόρις να είναι γυναίκες στο μέλλον. 

 
Πόλεμος στην Ουκρανία  
Η πυρηνική απειλή είναι διαρκώς παρούσα 
 
Η Ρωσία θα επιχειρήσει να ανοίξει ένα νέο μέ-

τωπο κατά της Ουκρανίας από τη Μολδαβία, σύμ-
φωνα με ουκρανικές στρατιωτικές πηγές που επι-
καλείται η εφημερίδα The Times (02/05). Μία 
πηγή που μίλησε στη βρετανική εφημερίδα, ανέ-
φερε ότι υπάρχει «πλήθος ενδείξεων» που δεί-
χνουν μια επίθεση στο εγγύς μέλλον στο πρώην 
σοβιετικό κράτος, το οποίο διαθέτει σήμερα μόλις 
3.250 στρατιώτες. Μια επιτυχημένη κατάληψη της 
Μολδαβίας θα οδηγούσε τα ρωσικά στρατεύματα 
στην Οδησσό από τα δυτικά. 
Την ώρα που κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ 

Ρωσίας και Δύσης, η πυρηνική απειλή συνεχίζει 
να είναι διαρκώς παρούσα. Ο πρόεδρος εθνικι-
στικού κόμματος της Ρωσίας, Αλεξέι Ζουραβλίοφ, 
αναρωτήθηκε τι θα συνέβαινε εάν η Μόσχα χρη-
σιμοποιούσε πυρηνικά. Η συζήτηση αυτή που 
πριν από λίγους μήνες θα θεωρούνταν εκτός τό-
που και χρόνου, έλαβε χώρα στην κρατική τηλε-
όραση της Ρωσίας, με τους παρουσιαστές να 
προσπαθούν να ανακαλέσουν τον Ζουραβλίοφ 
στη «λογική». 
Ο ίδιος είπε ότι εάν η Ρωσία εκτόξευε πυρηνικά 

όπλα εναντίον του Ηνωμένου Βασιλείου, τότε τα 
βρετανικά νησιά θα έσβηναν από τον χάρτη. 

«Ένας πύραυλος Sarmat και 
τα βρετανικά νησιά δε θα 

υπάρχουν πια». Μάλιστα επέμεινε πως «το έλεγε 
σοβαρά» με έναν οικοδεσπότη να σχολιάζει πως 
και το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει πυρηνικά όπλα 
και πως «κανείς δε θα επιβιώσει σε αυτό τον πό-
λεμο», όπως αναφέρει η Daily Mail (30/04). 

 
Οι μυστικές υπηρεσίες φοβούνται επιθέσεις 

Ρώσων σαμποτέρ σε βρετανικές υποδομές 
 
Για έναν στρατό από Ρώσους κατασκόπους και 

κομάντο που θα εξαπολύσουν χτυπήματα δολιο-
φθοράς σε νευραλγικά σημεία στο Ηνωμένο Βα-
σίλειο προειδοποιούν οι βρετανικές μυστικές υπη-
ρεσίες. 
Ειδικότερα, όπως αναφέρουν οι βρετανικές εφη-

μερίδες Daily Mail και "Sunday Express” 
(01/05) , η βρετανική υπηρεσία εσωτερικής ασφα-
λείας, περισσότερο γνωστή ως MI5, έχει ήδη ενη-
μερώσει τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Μπό-
ρις Τζόνσον και την υπουργό Εσωτερικών Πρίτι 
Πατέλ σχετικά με πιθανά ρωσικά σαμποτάζ επί 
βρετανικού εδάφους. Σκοπός των Ρώσων σα-
μποτέρ  θα είναι όπως αναφέρουν τα βρετανικά 
ΜΜΕ να πραγματοποιήσουν επιθέσεις εναντίον 
μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και 
άλλες κρίσιμες υποδομές. 
Σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ που επικαλού-

νται σχετική αναφορά από τη MI5, ο Ρώσος πρό-
εδρος θα θελήσει με αυτές τις επιθέσεις να κάμψει 
το ηθικό των Βρετανών πολιτών αναφορικά με 
την ασφάλειά τους μέσα στην ίδια τους τη χώρα. 
Με αυτόν τον τρόπο ο Βλαντίμιρ Πούτιν σκο-

πεύει να γεμίσει με αμφιβολίες τη βρετανική κοινή 
γνώμη, αναφορικά με την απόφαση της βρετανι-
κής κυβέρνησης να αναλάβει ενεργό ρόλο για τη 
στήριξη της Ουκρανίας ενάντια στη ρωσική ει-
σβολή. Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για 
ύψιστο βαθμό ασφαλείας στον οποίο έχουν τεθεί 
οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες. 

 
Πάσχει από καρκίνο ο Πούτιν;  
 
Σε εγχείρηση για καρκίνο αναμένεται να υπο-

βληθεί o Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, 
σύμφωνα με πηγή του Κρεμλίνου που επικαλείται 
ρωσικό κανάλι στο Telegram, όπως γράφει η βρε-
τανική εφημερίδα Daily Mail (02/05). 

 
Την ώρα που συνεχίζεται ο πόλεμος του Πούτιν 

στην Ουκρανία, οι γιατροί του κατέστησαν σαφές 
ότι θα πρέπει να υποβληθεί άμεσα σε επέμβαση 
για την αφαίρεση όγκου στην κοιλιακή χώρα. Για 
ένα διάστημα- άγνωστο εάν θα είναι μεγάλο ή μι-
κρό- ο Ρώσος πρόεδρος θα πρέπει να παραδώ-
σει την εξουσία στον σκληροπυρηνικό αρχηγό 
της κατασκοπείας - Γραμματέα του Συμβουλίου 
Ασφαλείας της Ρωσίας, Νικολάι Πατρούσεφ, 
όπως αναφέρει η ίδια πηγή.  
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Ποζάρει σαν υπερασπιστής των δυτικών αξιών 
και σαν ο άνθρωπος που στηρίζει σήμερα όσο 
κανείς άλλος Ευρωπαίος ηγέτης την Ουκρανία 
απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα. Φρένο όμως 
στην προσπάθεια του Μπόρις Τζόνσον να στρέψει 
την προσοχή των Βρετανών μακριά από τα εσω-
τερικά προβλήματα ενδέχεται να βάλουν σήμερα, 
Πέμπτη, οι ψηφοφόροι δρομολογώντας εξελίξεις 
για την αντικατάστασή του στην ηγεσία του Συ-
ντηρητικού Κόμματος. 
Οι περισσότεροι αναλυτές εκτιμούν ότι οι περι-

φερειακές εκλογές θα λειτουργήσουν ως βαρόμε-
τρο για τη δημοτικότητα του Τζόνσον, δείχνοντας, 
από την άλλη, αν οι αντιπολιτευόμενοι Εργατικοί 
έχουν ανακάμψει αρκετά ώστε να διεκδικούν ξανά 
με αξιώσεις την εξουσία. 
Τον Δεκέμβριο του 2019, ο Τζόνσον είχε θριαμ-

βεύσει στις κοινοβουλευτικές εκλογές με την υπό-
σχεσή του να κόψει τον γόρδιο δεσμό του Brexit. 
Δυόμισι χρόνια μετά, η θέση του μοιάζει εξαιρετικά 
επισφαλής, αφού οι αποκαλύψεις για τα κορωνο-
πάρτι στην Ντάουνινγκ Στρητ αλλά και οι πρό-
σφατες δραματικές αυξήσεις στο κόστος ζωής 
έχουν πλήξει σοβαρά το γόητρό του. 
Μόλις τον περασμένο μήνα άλλωστε, ο συντη-

ρητικός ηγέτης έγινε ο πρώτος πρωθυπουργός 
στην ιστορία της Βρετανίας στον οποίο επιβάλλε-

ται πρόστιμο για παραβίαση του νόμου κατά την 
άσκηση των καθηκόντων του. 
Βλέποντας την κοινωνική δυσαρέσκεια και τη 

φθορά, δυσαρεστημένοι βουλευτές των Τόρις εί-
χαν ξεκινήσει από τις αρχές του χρόνου διεργασίες 
για την αντικατάσταση του Τζόνσον στην ηγεσία 
του κόμματος. Όμως η ρωσική εισβολή στην Ου-
κρανία πάγωσε προσωρινά τα σχέδιά τους. Μια 
ταπεινωτική ήττα στη σημερινή εκλογική αναμέ-
τρηση θα μπορούσε να τα βγάλει από το συρτάρι 
με στόχο οι Τόρις να κατέβουν στις κοινοβουλευ-
τικές εκλογές του 2024 με διαφορετικό ηγέτη. 
Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι 

Εργατικοί συγκεντρώνουν αρκετές πιθανότητες 
να αναστηλώσουν το λεγόμενο "κόκκινο τείχος" 
στη βρετανική ενδοχώρα, που ο Τζόνσον έβαψε 
μπλε στις προηγούμενες εκλογές. 
Σύμφωνα με τις μετρήσεις, το αντιπολιτευόμενο 

κόμμα θα κερδίσει τις περισσότερες έδρες στην 
Αγγλία, ενώ ελπίζει βάσιμα και σε σημαντική 
άνοδο στη Σκωτία και την Ουαλία.  
Χωρίς μέτρα στήριξης 
των χαμηλότερων εισοδημάτων  
Την κυβέρνηση Τζόνσον δεν βοηθά σε αυτή τη 

φάση ούτε η εκτίναξη των τιμών λόγω του πολέ-
μου στην Ουκρανία. Η ραγδαία άνοδός τους έχει 

προκαλέσει τη μεγαλύτερη συρρίκνωση των ει-
σοδημάτων των νοικοκυριών που έχει παρατη-
ρηθεί στη Βρετανία τουλάχιστον από τη δεκαετία 
του 1950. 
Πιστοί όμως στη θατσερική παράδοσή τους, οι 

Τόρις αρνούνται να λάβουν οποιαδήποτε μέτρα 

στήριξης για τα χαμηλότερα εισοδήματα. Όταν 
ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για ποιο λόγο τα 
κοινωνικά επιδόματα δεν αυξάνονται ανάλογα με 
τον πληθωρισμό, ο Τζόνσον απάντησε ότι η κυ-
βέρνησή του θα πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα 
ώστε να μην προκαλέσει περαιτέρω άνοδο του 
πληθωρισμού. 
Ο Βρετανός υπουργός Οικονομικών Ρίσι Σου-

νάκ δήλωνε, παράλληλα, ότι η κυβέρνηση ”θα πε-

ριμένει να διαπιστώσει” πώς θα διαμορφωθούν 
οι τιμές της ενέργειας τους επόμενους μήνες προ-
τού αποφασίσει ποια περαιτέρω στήριξη θα είναι 
απαραίτητη, όταν παρουσιάσει τον προϋπολογι-
σμό για το 2023 στο τέλος του έτους φέτος.  
Προβλέψεις για νίκη 
του Σιν Φέιν στη Β. Ιρλανδία  
Στις σημερινές εκλογές θα συμμετάσχουν και οι 

κάτοικοι της Βόρειας Ιρλανδίας, που παραμένει, 
ως γνωστόν, μέρος του Ηνωμένου Βασιλείου. Η 
αναμέτρηση στην περιοχή παρουσιάζει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον, καθώς οι δημοσκοπήσεις προβλέ-
πουν νίκη του Σιν Φέιν, το οποίο δεν κρύβει την 
επιδίωξή του για επανένωση με την υπόλοιπη Ιρ-
λανδία (αναλυτικά η επόμενη είδηση). 
Οι Ενωτικοί, που είναι σταθερά προσηλωμένοι 

στη θέση της Βόρειας Ιρλανδίας εντός του Ηνω-
μένου Βασιλείου, ήταν πάντα στην εξουσία από 
την ίδρυση της βρετανικής επαρχίας το 1921, όταν 
το υπόλοιπο νησί είχε εξέλθει από την κυριαρχία 
του Λονδίνου. Εάν το Σιν Φέιν κερδίσει την Πέ-
μπτη, το κόμμα θα ηγηθεί μιας κυβέρνησης που 
θα μοιράζεται με τους Ενωτικούς και θα πιέσει 
αναμφίβολα για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος 
με στόχο την επανένωση του νησιού.

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗ�ΣΕΙΣ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΤΙ ΟΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΠΑΝΕ ΓΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΝΙΚΗ

Εκλογές βαρόμετρο για τη δημοτικότητα του πρωθυπουργού Τζόνσον

ΜΟΝΟ ΣΕ... ΚΟΡΟΪΔΙΑ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει εισαγάγει πετρέλαιο 
αξίας 220 εκ. λιρών από τη Ρωσία μετά από την 
εισβολή στην Ουκρανία στα τέλη Φεβρουαρίου, 
σύμφωνα με στοιχεία από την περιβαλλοντική 
οργάνωση Greenpeace. 
Η εισαγωγή έγινε παρά το γεγονός ότι η βρε-

τανική κυβέρνηση είναι από τις πιο σφοδρές 
στην κριτική κατά της Ρωσίας και ηγείται των 
φωνών υπέρ του πλήρους εμπάργκο στους ρω-
σικούς υδρογονάνθρακες. 
Το Λονδίνο έχει πει πως θα τερματίσει πλήρως 

την εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου εντός του 
έτους και ότι έπειτα θα ακολουθήσουν ανακοι-
νώσεις και για το ρωσικό φυσικό αέριο. Το πε-
τρέλαιο από τη Ρωσία καλύπτει περίπου το 8% 
του μαύρου χρυσού που καταναλώνεται στη 
Βρετανία, ενώ το ρωσικό φυσικό αέριο αντιστοι-
χεί περίπου στο 4% των βρετανικών αναγκών. 
Τα στοιχεία από την Greenpeace δείχνουν 

πως το τελευταίο δίμηνο στη Βρετανία έχουν 
φτάσει 1,9 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ή 
257.000 τόνοι. 
Το Λονδίνο έχει απαγορεύσει τον κατάπλου 

πλοίων ρωσικής ιδιοκτησίας, διαχείρισης ή ση-
μαίας, αλλά δεξαμενόπλοια υπό άλλη σημαία 

που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο μπορούν 
ελεύθερα να εισέρχονται στα βρετανικά ύδατα. 
Η περιβαλλοντική οργάνωση κατηγόρησε τη 

βρετανική κυβέρνηση για υποκρισία. Εκπρόσω-
πος της Ντάουνινγκ Στριτ δήλωσε, «θα καταρ-
γήσουμε σταδιακά το ρωσικό πετρέλαιο ως το 
τέλος του έτους και τις εισαγωγές υγροποιημένου 
ρωσικού φυσικού αερίου όσο το δυνατόν συ-
ντομότερα μετά από αυτό. Το ΗΒ δεν έχει ζήτημα 
με την παροχή είτε πετρελαίου είτε αερίου και 
σε αντίθεση με την Ευρώπη δεν εξαρτιόμαστε 
από τις ρωσικές εισαγωγές ενέργειας».

Άλλα λένε - άλλα κάνουν με το ρωσικό πετρέλαιο
ΟΙ ΕΝΩΤΙΚΟΙ ΣΤΗ Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Ένα δημοψήφισμα για την επανένωση του νη-
σιού της Ιρλανδίας, πιθανή προοπτική εάν το φι-
λοϊρλανδικό κόμμα κερδίσει τις σημερινές τοπικές 
εκλογές στη Βόρεια Ιρλανδία, θα σπείρει τη "διχό-
νοια", προειδοποίησε τη Δευτέρα ο ηγέτης του Δη-
μοκρατικού Ενωτικού Κόμματος (DUP), Τζέφρι 
Ντόναλντσον. Οι Βορειοϊρλανδοί καλούνται στις 
κάλπες, για να ανανεώσουν την τοπική τους συνέ-
λευση. Και η ψηφοφορία αναμένεται ήδη να είναι 
ιστορική για τη βρετανική επαρχία, καθώς οι δημο-
σκοπήσεις προβλέπουν νίκη για το κόμμα Σιν Φέιν, 
του οποίου ο λόγος ύπαρξης είναι η επανένωση 
ολόκληρου του νησιού της Ιρλανδίας. 
Εάν το Σιν Φέιν κερδίσει, το κόμμα -- που κάποτε 

ήταν η πολιτική βιτρίνα των παραστρατιωτικών του 
Ιρλανδικού Ρεπουμπλικανικού Στρατού (IRA) -- θα 
ηγηθεί μιας κυβέρνησης που θα μοιράζεται με τους 

Ενωτικούς και θα πιέσει για τη διεξαγωγή δημοψη-
φίσματος για την επανένωση του νησιού, σύμφωνα 
με τις ανησυχίες του DUP. 

«Είναι μια ξεκάθαρη επιλογή» που πρέπει να γί-
νει την Πέμπτη, δήλωσε ο επικεφαλής του DUP 
Τζέφρι Ντόναλντσον στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Εί-
ναι μεταξύ από τη μια πλευρά του DUP και του 
σχεδίου μας να αντιμετωπίσουμε τα θέματα που 
έχουν πραγματικά σημασία για τον κόσμο και από 
την άλλη του Σιν Φέιν και της διχαστικής του ψη-
φοφορίας για τα σύνορα», δήλωσε ο Ντόναλντσον. 
Οι εκλογές θα διεξαχθούν έπειτα από μια δύ-

σκολη χρονιά για το DUP. Τον Φεβρουάριο, ο Πρώ-
τος Υπουργός της Βόρειας Ιρλανδίας, ο Ενωτικός 
Πολ Γκίβαν, παραιτήθηκε λόγω της δυσαρέσκειας 
του στρατοπέδου του για τις τελωνειακές ρυθμίσεις 
μετά το Brexit, που επικρίθηκαν ότι απειλούν τη 
θέση της Βόρειας Ιρλανδίας στο ΗΒ. 
Έκτοτε το DUP έχει αρνηθεί να επιστρέψει στην 

κυβέρνηση εκτός εάν γίνονταν αλλαγές στο πρω-
τόκολλο της Βόρειας Ιρλανδίας που συμφωνήθηκε 
μεταξύ του ΗΒ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Ο Μπόρις Τζόνσον πρέπει «να υπογραμμίσει τα 

μέτρα που είναι έτοιμος να πάρει για να καταργήσει 
τα σύνορα στη Θάλασσα της Ιρλανδίας και να απο-
καταστήσει τη θέση της Β.Ιρλανδίας στο ΗΒ, δή-
λωσε ο Ντόναλντσον.

Προειδοποιούν για τον κίνδυνο «διχασμού»
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Φιλολογικό μνημόσυνο στο Λονδίνο για τον ποιητή και δοκιμιογράφο Δ. Γκότση
Η προσφορά του Δημήτρη Θ. Γκότση στην ποί-

ηση και ευρύτερα στο πνευματικό έργο της δεύτε-
ρης πατρίδας του, της Κύπρου και γενικότερα του 
ελληνισμού, αναδείχθηκε σε φιλολογικό μνημόσυνο 
που διεξήχθη την Τετάρτη στο Ελληνικό Κέντρο 
του Λονδίνου, σχεδόν ακριβώς 
έναν χρόνο μετά από τον θάνατό 
του (21/4/21). 
Γεννηθείς το 1945 στη Θεσσα-

λονίκη, με ρίζες και στην Κίο της 
Προποντίδας, ο Δημήτρης Θ. 
Γκότσης ήταν γιατρός, ο οποίος 
άφησε πλούσιο ποιητικό έργο, με 
ποιήματά του να έχουν μεταφρα-
στεί σε εννέα γλώσσες, μεταφρά-
σεις γερμανόφωνων ποιητών, 
όπως ο Ρίλκε, δοκίμια και άλλο 
συγγραφικό έργο. 
Την εκδήλωση χαιρέτισε αρχικά ο Υπουργός Παι-

δείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της 
Κυπριακής Δημοκρατίας Πρόδρομος Προδρόμου, 
ο οποίος είχε πρωτοέρθει σε επαφή με τον Γκότση 
στα μέσα της δεκαετίας του 1990, ως συνεκδότης 
τότε της λογοτεχνικής επιθεώρησης «Ακτή». Είπε 
πως ο Γκότσης «κόσμησε με τη ζωή και την πα-
ρουσία του τη δική μας ζωή και τη γραμμή του μέλ-
λοντος», επισημαίνοντας παράλληλα το πολύ-
πλευρο έργο του. «Μας αφήνει τα γραπτά του 

μεγάλο δώρο… Όσοι τον γνώρισαν έχουν να λένε 
αναμνήσεις από έναν άνθρωπο ευγενή», είπε με-
ταξύ άλλων ο κ. Προδρόμου στο βιντεοσκοπημένο 
μήνυμά του από τη Λευκωσία. 
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Κρατικό Βραβείο 

που απονεμήθηκε στον ποιητή 
από την Κυπριακή Δημοκρατία 
το 1995 για το έργο του «Αυλή 
του Πάσχα - άσματα για τα Φυ-
λακισμένα Μνήματα». 
Την κύρια παρουσίαση του έρ-

γου και του χαρακτήρα του ποι-
ητή ανέλαβε ο επί 35 έτη φίλος 
του λογοτέχνης Ανδρέας Χατζη-
θωμάς, Πρόεδρος της Βιβλιογρα-
φικής Εταιρείας Κύπρου, μεταξύ 
πολλών άλλων ιδιοτήτων. Ο κ. 
Χατζηθωμάς είπε ότι θαύμαζε 

στον φίλο του «την πνευματική ιδιότητα να διακρίνει 
το ωραίο», καθώς και να μεταδίδει «μια θετική 
αύρα». Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «τρεις ζωές 
δεν θα μας έφταναν να προσμετρήσουμε τον όγκο 
της παραγωγής του Δημήτρη Γκότση», περιγρά-
φοντας την ποίηση του εκλιπόντος ως «αφορμή 
για να ξυπνήσουν μνήμες». 
Τον χαρακτήρισε «μεγάλο κεφάλαιο» για την ποί-

ηση της Κύπρου και του ελληνικού κόσμου γενικό-
τερα. Σχολίασε, ότι ο Γκότσης είχε μια φωνή «δια-

κριτή, αποκαλυπτική και αισθαντική» που εστίαζε 
στη μνήμη. «Για τον Γκότση ό,τι υπήρχε στη μνήμη 
υπήρχε στην πραγματικότητα. Η μνήμη δεν ήταν 
απλά μια νοητική λειτουργία, αλλά κάτι βαθύτερο», 
σημείωσε ο κ. Χατζηθωμάς κατά την παρουσίαση 

που ήταν διανθισμένη από αποσπάσματα ποι-
ημάτων του Δημήτρη Γκότση. 
Σε ό,τι αφορά την Κύπρο, τόνισε ότι την αγάπησε 

ως πατρίδα του και έγινε έτσι σημαντικό πνευματικό 
κεφάλαιο για τον τόπο. 
Λογοτεχνική παρέμβαση έκανε η υποψήφια δι-

δάκτωρ Σλαβικών Σπουδών στο Κέμπριτζ Κατερίνα 
Παυλίδη, που μεταξύ άλλων παρατήρησε πως 
«χρόνια εμπειριών, στοχασμών και παρατηρήσεων 
διαπνέουν το έργο του Γκότση». «Στο έργο του 

βλέπει κανείς αυτό που κάνει η ποίηση, δηλαδή να 
αφυπνίζει την παιδική ψυχή, να επιτρέπει την αντί-
ληψη του κόσμου με όλες τις αισθήσεις», είπε. 
Ο γιος του ποιητή, Θεόδωρος Γκότσης, Γενικός 

Πρόξενος της Κύπρου στο Λονδίνο, έκανε μια σύ-
ντομη ομιλία αναφερόμενος στον χαρακτήρα, το 
έργο και την κοσμοθεωρία του πατέρα του, αναφέ-
ροντας ότι «υπήρξε φύση καθαρά καλλιτεχνική και 
ποιητική, η οποία κατέθεσε τη δική της μαρτυρία 
εκ της Υπάρξεως και για την Ύπαρξη». Κατέληξε, 
τονίζοντας ότι «αν τελικά ο ποιητικός του λόγος δύ-
ναται να μεταδώσει την προσωπική περιπέτεια που 
υπήρξε η καλλιτεχνική του πορεία αυτό θα το κρίνει, 
όπως πάντα, ο αναγνώστης. Στον όποιο καιρό, και 
στον όποιο χρόνο».  
Η βραδιά στην κατάμεστη κεντρική αίθουσα του 

Ελληνικού Κέντρου έκλεισε με απαγγελία τεσσά-
ρων ποιημάτων του Γκότση από τη σοπράνο Κα-
τερίνα Μηνά. Παρούσα στην εκδήλωση ήταν και η 
σύζυγος του ποιητή, Άντζελα Μπαγιάντα-Γκότση. 
Τη βραδιά συντόνισε ο Μορφωτικός Σύμβουλος 
της Υπάτης Αρμοστείας της Κυπρου Δρ Μάριος 
Ψαράς, ενώ προβλήθηκε και βίντεο καθώς και ηχη-
τικό με τον ίδιο τον ποιητή να απαγγέλλει.

Παρουσίαση κυπριακών επιστημονικών καινοτομιών, από το Cyprus Seeds στο Λονδίνο
Εκδήλωση στο Science Museum του Λονδίνου 

για την παρουσίαση καινοτομιών από επιστήμονες 
κυπριακών πανεπιστημίων και ερευνητικών ιδρυ-
μάτων διοργάνωσε στις 28/4 το Cyprus Seeds. 
Πρόκειται για τον κυπριακό ιδιωτικό μη κερδοσκο-
πικό οργανισμό που συστήθηκε το 2018 με απο-
στολή την ανάδειξη, ενίσχυση και εν τέλει εμπο-
ρευματοποίηση κυπριακών επιστημονικών 
επιτευγμάτων. Ενώπιον κοινού που μεταξύ άλλων 
περιλάμβανε και δυνητικούς επενδυτές, τέσσερις 
ερευνητικές ομάδες που επωφελούνται από τη στή-
ριξη και την καθοδήγηση του Cyprus Seeds πα-
ρουσίασαν τη δουλειά και το προϊόν τους, καθεμία 
με επτάλεπτη παρουσίαση σχεδιασμένη ώστε να 
δελεάσει πιθανούς χρηματοδότες. 
Αρχικά παρουσιάστηκε η Ablasonic, μια πρωτο-

ποριακή ιατρική συσκευή από το Τεχνολογικό Πα-
νεπιστήμιο Κύπρου που επιτρέπει τη στόχευση του 
καρκίνου του παγκρέατος δίχως παρεμβατικές εγ-
χειρήσεις και δίχως τις επιβαρυντικές για τον ορ-
γανισμό χημειοθεραπείες ή ακτινοθεραπείες. 

«Είναι ένα ρομποτικό σύστημα που χρησιμοποεί 
θεραπευτικούς υπερήχους για μη παρεμβατική θε-
ραπεία του καρκίνου του παγκρέατος, υπό την κα-
θοδήγηση του μαγνητικού τομογράφου», συνόψισε 
το προϊόν μιλώντας στο ΚΥΠΕ η Αναστασία Αντω-
νίου, υποψήφια διδάκτωρ στο ΤΕΠΑΚ στο τμήμα 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. 
Ακολούθησε η παρουσία της Solex, της ερευνη-

τικής πρότασης που αφορά συσκευή γρήγορης και 
έγκαιρης διάγνωσης απώλειας απόδοσης των φω-
τοβολταϊκών πάνελ.  
Ο Χαράλαμπος Αναστασίου, ερευνητής στο Πα-

νεπιστήμιο Κύπρου που έκανε την παρουσίαση, 
δήλωσε «πολύ ενθουσιασμένος» από την εκδή-
λωση. «Δεν περίμενα να υπάρχει τόσος πολύς κό-
σμος και ενδιαφέρον και τόσο υψηλής ποιότητας 
κόσμος και παρουσιάσεις».  
Ο Δρ Ιούλιος Γεωργίου, επίσης από το Πανεπι-

στήμιο Κύπρου, παρουσίασε μια συσκευή ηλεκτρο-
μητρογραφήματος (EUG). «Ο ηλεκτρομητρογρά-
φος είναι μια συσκευή η 
οποία διαβάζει ηλε-
κτρικά σήματα της μή-
τρας της μη εγκύου. Μέ-
χρι στιγμής δεν υπάρχει 
τρόπος να δει κανείς τις 
συσπάσεις της μη 
εγκύου», είπε στο 
ΚΥΠΕ, εξηγώντας ότι οι 
συσπάσεις μπορούν να 
επηρεάσουν τη γονιμό-
τητα ή και να προϊδεά-
σουν για προβλήματα 
στην εγκυμοσύνη. «Εί-
δαμε ότι υπάρχει ένα κενό εκεί. Βρήκαμε λοιπόν 
μια μέθοδο για να μπορούμε να βλέπουμε αυτές 
τις συσπάσεις αντί με απεικόνιση που κάνει το MRI 
με μια πιο απλή συσκευή», συμπλήρωσε ο Δρ Γε-
ωργίου. Η συγκεκριμένη περίπτωση τονίστηκε από 
τους διοργανωτές της εκδήλωσης ως η πρώτη κατά 
την οποία η επιστημονική έρευνα έχει μετουσιωθεί 
σε επιχειρηματικό σχήμα, με τη δημιουργία της 
εταιρείας Gynetronics η οποία επιχειρεί να ανα-
πτύξει πλήρως και να προωθήσει τη συσκευή EUG 
στην αγορά. 

Τον κύκλο των παρουσιάσεων έκλεισε το πρό-
γραμμα ARTES που αφορά, μεταξύ άλλων, καινο-
τόμο σύστημα πιστοποίησης έργων τέχνης. Ο Νι-
κόλαος Μπακιρτζής, αναπληρωτής καθηγητής στο 
Ινστιτούτο Κύπρου που έκανε την παρουσίαση, 
αναφέρθηκε σε δύο παραδείγματα χρήσης του 
ARTES που αναγνώρισε ως αυθεντικά δύο έργα 
του Ελ Γκρέκο και του Τιτσιάνο. 

Όπως είπε στο 
ΚΥΠΕ, οι εντυπώσεις 
και τα σχόλια από τους 
συμμετέχοντες στην εκ-
δήλωση ήταν πολύ θε-
τικά. «Αυτό μας δίνει δύ-
ναμη για τη συνέχεια», 
σημείωσε. Το Cyprus 
Seeds επιδιώκει να δίνει 
τα απαραίτητα εφόδια 
στους ταλαντούχους 
επιστημονικούς ερευνη-
τές στην Κύπρο ώστε 
να εμπορευματοποι-

ήσουν το προϊόν της έρευνάς τους. «Να φέρνουμε 
την έρευνά τους από το εργαστήριο στην αγορά, 
να στηρίξουμε την εμπορευματοποίηση της καινο-
τόμου έρευνας», είπε ενδεικτικά η Γενική Διευθύ-
ντρια του οργανισμού Μαρία Γεωργιάδου, η οποία 
είχε το συντονισμό της εκδήλωσης στο Μουσείο 
Επιστήμης. 
Ο οργανισμός εξασφαλίζει χορηγίες για τις ερευ-

νητικές ομάδες, προσφέρει πρακτική κατάρτιση σε 
θέματα που άπτονται της εμπορευματοποίησης του 
προϊόντος που προκύπτει από την έρευνα τους, 

παρέχει καθοδήγηση (mentoring) από έμπειρους 
ειδικούς και δημιουργεί δίκτυα επαφών. 
Η κ. Αντωνίου ξεχώρισε στις δηλώσεις της, την 

ανάθεση μεντόρων από το Cyprus Seeds για την 
ανάπτυξη της Ablasonic. Ο κ. Αναστασίου τόνισε 
ότι ο οργανισμός κάλυψε τη δαπάνη για την κατο-
χύρωση της πατέντας της Solex. Ο Δρ Γεωργίου 
στάθηκε στην εκπαίδευση προς τους ερευνητές 
ώστε να προσεγγίζουν το προϊόν τους μέσα από 
έναν εμπορικό φακό. Από την πλευρά του, ο κ. 
Μπακιρτζής σημείωσε την ευκαιρία παρουσίασης 
του ARTES σε ευρύ φάσμα δυνητικών επενδυτών 
και πελατών. 
Στον πρώτο κύκλο λειτουργίας του το Cyprus 

Seeds έλαβε 35 αιτήσεις και έδωσε χορηγία σε 6 
ομάδες, ενώ στο δεύτερο κύκλο που ολοκληρώνε-
ται τώρα υπήρξαν 54 αιτήσεις και 12 χορηγίες. Τα 
επιστημονικά επιτεύγματα που αναδείχθηκαν προ-
έρχονται κυρίως από το χώρο της υγείας και της 
ενέργειας, αλλά επίσης από την πληροφορική, τις 
τέχνες και άλλους τομείς. Στο δεύτερο κύκλο οι αι-
τήσεις προήλθαν από όλα τα τριτοβάθμια εκπαι-
δευτικά και άλλα ερευνητικά ιδρύματα της Κύπρου. 
Συνολικά έχουν απονεμηθεί 1 εκ. ευρώ σε χορη-

γίες, έχουν υποβληθεί δέκα αιτήσεις κατοχύρωσης 
πατέντας, με δύο εξ αυτών να έχουν κατοχυρωθεί. 
«Θέλουμε να σπείρουμε το σπόρο δημιουργίας 
μιας καινούριας, τεχνολογικά προσανατολισμένης 
κουλτούρας στην Κύπρο και να δημιουργήσουμε 
νεοφυείς start up επιχειρήσεις από την Κύπρο», 
είπε η κ. Γεωργιάδου απαντώντας στο ερώτημα 
ποιο είναι το κίνητρο της ομάδας του Cyprus Seeds.
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ – ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ    Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ

Ο ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΨΗ�ΦΙΟΣ  ΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ, ΥΠΟ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ!

Σε ρόλο μαριονέτας ο Αβέρωφ Νεοφύτου 

•Σε κατάσταση πανικού ο 
πρόεδρος του ΔΗΣΥ! Δεν 
έχει τα κότσια να τρέξει αυ-
τόνομα στην κούρσα για 
το ύπατο αξίωμα της  Δη-
μοκρατίας   

 
•Μπαίνει μπροστά στην 
προεκλογική καμπάνια ο 
Πρόεδρος  Αναστασιάδης 
και προκλητικά επιστρα-
τεύουν τον κρατικό μηχα-
νισμό στην καμπάνια του 
Συναγερμού 

 
•Ο Αβέρωφ Νεοφύτου 
διαστρεβλώνει τις θέσεις 
της αντιπολίτευσης για να 
φανατίσει τα στελέχη του 
κόμματος του, επιχειρώ-
ντας ν’ ανακόψει τις φυγό-
κεντρες τάσεις  

 
 
Στα δεκανίκια του κρατικού μη-

χανισμού και στις πλάτες των 
φορολογούμενων πολιτών κτίζει 
την προεκλογική του εκστρατεία 
για τις προεδρικές εκλογές του 
Φεβρουαρίου του 2023, ο υπο-
ψήφιος του  Συναγερμού Αβέ-
ρωφ Νεοφύτου, γεγονός το 
οποίο έρχεται να προστεθεί στα 
«έργα και τις ημέρες» τους, που 
αποδείχτηκαν λαίλαπα για τους 
πολίτες που έζησαν επί των 
ημερών αυτής της κυβέρνησης 
σε συνθήκες ακραίας φτώχειας 
και στερήσεων, συνεπεία των 
πολιτικών επιλογών τους. 
Κατά τα άλλα ο Αβέρωφ Νεο-

φύτου επέλεξε ως κεντρικό σύν-
θημα για την καμπάνια του το 
επικοινωνιακό σύνθημα «Στα 
δύσκολα μετρούν οι πράξεις».  
Ο ηγέτης του ΔΗΣΥ δεν έχει 

τα κότσια να τρέξει αυτόνομα 
στην κούρσα για το ύπατο 
αξίωμα της  Δημοκρατίας. Και 
«στα δύσκολα» επέλεξε τα δε-
κανίκια του κρατικού μηχανι-
σμού και μετατρέπεται σε μα-
ριονέττα με τον απερχόμενο 

Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη να 
μπαίνει μπροστά στην καμπά-
νια του ΔΗΣΥ. 
Με πρόσχημα τον απολογι-

σμό κατά… τομέα θα κάνει πα-
ρουσιάσεις κατά τομέα του κυ-
βερνητικού έργου και όπως 
πληροφορούμαστε θα υπάρξει 
μέριμνα για πλήρη τηλεοπτική 
και διαδικτυακή κάλυψη από τα 
ελεγχόμενα μέσα ενημέρωσης 
από την κυβέρνηση και την κρα-
τική ραδιοτηλεόραση η οποία 
μετατράπηκε ούτως ή άλλως σε 
φερέφωνο του κυβερνώντος 
κόμματος και της κυβέρνησης 
του.  
Σε συνεδρία του Πολιτικού 

Γραφείου του ΔΗΣΥ την περα-
σμένη  Τρίτη λήφθηκαν αποφά-
σεις για επιστράτευση της κρα-
τικής μηχανής. Χωρίς καν να 
κρατούν τα προσχήματα εξαγ-
γέλλουν το γεγονός με δηλώ-
σεις του κυβερνητικού εκπρο-
σώπου, γεγονός που προδίδει 
τον πανικό της ηγεσίας του 
ΔΗΣΥ η οποία έχει στα χέρια 
της δημοσκοπήσεις που φέ-
ρουν τον επίσημο υποψήφιο 
της να παλεύει «στήθος με στή-
θος» με τον Νίκο Χριστοδουλίδη 
για το ποιος θα κόψει το νήμα 
για να περάσει στο δεύτερο 
γύρο των προεδρικών και να 
βρεθεί απέναντι από τον υπο-
ψήφιο του ΑΚΕΛ και των άλλων 
δυνάμεων της κοινωνίας με τις 
οποίες το Κόμμα της Αριστεράς 
αναμένεται να διεκδικήσει τις 
προεδρικές εκλογές.  

 
Οι κυβερνώντες καμουφλά-
ρουν την προκλητική εμπλοκή 
του κρατικού μηχανισμού στην 
προεκλογική εκστρατεία κάτω 
από το πέπλο του τάχατες απο-
λογισμού της θητείας του απερ-
χόμενου Προέδρου Αναστα-
σιάδη, πλην όμως τους 
διαφεύγει πως απολογισμός θα 
δικαιολογείτο στο τέλος της θη-
τείας του Προέδρου κοντά στο 

Φεβράρη του 2023. Αλλά τα κί-
νητρα είναι αλλότρια. Αγχώθηκε 
ο Αβέρωφ Νεοφύτου και ζητά 
πρόωρο απολογισμό κατά το-
μείς του κυβερνητικού έργου.  

 
ΑΛΛΑΞΑΝ ΠΛΑΝΑ  
 
ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ … 
 
Σύμφωνα με κομματικές πη-

γές στον αρχικό σχεδιασμό της 
καμπάνιας του Αβέρωφ Νεοφύ-
του δεν προβλεπόταν «απολο-
γισμός  του έργου της κυβέρνη-
σης» γιατί είχε κριθεί πως οι 
πολιτικές συζητήσεις με επίκε-
ντρο την πενταετία που ξεκί-
νησε με τη συμφωνία στο Eu-
rogroup, το κούρεμα των 
καταθέσεων  και τα νεοφιλελεύ-
θερα, αντιλαϊκά Μνημόνια της 
Τρόϊκα, θα έκαναν ζημιά στην 
προεκλογική του υποψήφιου 
του ΔΗΣΥ.  
Γι’ αυτό και στον αρχικό προ-

γραμματισμό ο Αβέρωφ Νεοφύ-
του επέλεξε να απευθύνεται 
στους πολίτες μιλώντας για 
την… «Κύπρο του αύριο», για 
να έλθουν οι επικοινωνιολόγοι 
να αποδώσουν τα θλιβερά απο-
τελέσματα των μετρήσεων της 
κοινής γνώμης για τον πρόεδρο 
του ΔΗΣΥ στο γεγονός  ότι  δεν 
«έπιανε τον παλμό» των προ-
βλημάτων της κοινωνίας ενώ ο 
καυστικός λόγος της αντιπολί-
τευσης, κυρίως της  Αριστεράς, 
σε συνδυασμό με τις προτάσεις 
της για τα οικονομικά και κοινω-
νικά προβλήματα έδιναν την ει-
κόνα ότι το κυβερνών κόμμα 
«ζει σε άλλο πλανήτη», και απο-
φεύγει τον απολογισμό της 
απερχόμενης κυβέρνησης γιατί 
δεν έχει να δώσει δείγματα γρα-
φής. 
Στη συνεδρία της Τρίτης,  του 

Πολιτικού Γραφείου του ΔΗΣΥ 
ο Αβέρωφ Νεοφύτου περιορί-
στηκε σε γενικολογίες και δεν 
άρθρωσε πολιτικό λόγο που να 

δίνει σαφή εικόνα για τις θέσεις 
του.  Ειδικά στο Κυπριακό απο-
φεύγει όπως ο διάβολος το λι-
βάνι αναφορά στην επιδιωκό-
μενη μορφή λύσης. Δεν 
αναφέρει πουθενά τη λέξη «δι-
κοινοτική, διζωνική ομοσπον-
δία» ευελπιστώντας στην προ-
σέλκυση ψηφοφόρων από τη 
δεξαμενή των ακραίων εθνικι-
στών – ακροδεξιών, γνωρίζο-
τρνας ότι θα έχει απέναντι του 
ως ανθυποψήφιο τον μέχρι 
πρότινος υπουργό Εξωτερικών 
Νίκο Χριστοδουλίδη ο οποίος 
επίσης «κτίζει στην ίδια κατηγο-
ρία πολιτών». 

«Ο Δημοκρατικός Συναγερμός 
είναι η φωνή της σωφροσύνης 
στο εθνικό μας ζήτημα», είπε ο 
Αβέρωφ Νεοφύτου, σύμφωνα 
με επίσημη ανακοίνωση του 
κόμματος του. Ούτε καν τη λέξη 
Κυπριακό δεν αναφέρει. Μιλά 
για το «εθνικό μας ζήτημα» επι-
χειρώντας να γαργαλίσει τ’ αυ-
τιά των εθνικιστών που δεν ανα-
φέρονται καν στην Κυπριακή 
Δημοκρατία αλλά στην «Ελλάδα 
του Νότου»…  
Κατά τα άλλα ο υποψήφιος 
του ΔΗΣΥ επιχειρεί με τη δια-
στρέβλωση να δημιουργήσει 
αρνητική εικόνα για την αντιπο-
λίτευση.   
Ο ίδιος δεν αναφέρεται στις 
θέσεις του, ούτε στο Κυπριακό, 
αλλά ούτε και στα μεγάλα οικο-
νομικά προβλήματα των πολι-
τών, για τον πληθωρισμό και 
ακρίβεια στα καύσιμα, στα τρό-
φιμα και στα άλλα καταναλωτικά 
αγαθά πρώτης ανάγκης. Ούτε 
λέξη δεν αρθρώνει για το κού-
ρεμα των συντάξεων με το 
άδικο πέναλτι του 12% σε 
όσους βγήκαν με σύνταξη στα 
63 τους χρόνια γιατί είχαν μείνει 
άνεργοι και δεν είχαν κανένα 
άλλο εισόδημα! 
Ο Αβέρωφ Νεοφύτου δεν μιλά 

για την απορρύθμιση των συν-
θηκών εργασίας και τα προνό-

μια που η κυβέρνηση του 
έδωσε στους μεγαλοεπιχειρη-
ματίες και τους τραπεζίτες για 
να κερδοσκοπούν σε βάρος των 
εργαζομένων και των πολιτών. 
Κι όμως έχει το θράσος να 

διαστρέφει τις θέσεις της αντι-
πολίτευσης.  
Διαβάστε τι λέει ο Αβέρωφ Νε-

οφύτου απευθυνόμενος στα 
μέλη και τους ψηφοφόρους του 
κόμματος του αλλά και στους 
υπόλοιπους πολίτες: 

«Μοναδικός σκοπός της αντι-
πολίτευσης είναι να φύγει ο Δη-
μοκρατικός Συναγερμός από 
την εξουσία…» 
Επιχειρεί να φανατίσει και να 
συσπειρώσει τον κόσμο του. Το 
κάνει όμως παραπλανώντας 
δηλώνοντας πως «το πρό-
βλημα της αντιπολίτευσης δεν 
ήταν ο Γλαύκος Κληρίδης, ο Νί-
κος Αναστασιάδης ή ο Αβέρωφ 
Νεοφύτου. Το πρόβλημα τους 
είναι ο ΔΗΣΥ και οι πολιτικές του 
που δικαιώθηκαν στο χρόνο και 
εξασφαλίζουν τη σταθερότητα 
στη χώρα».   
Πρόκειται ασφαλώς για επικοι-
νωνιακό κόλπο του προέδρου 
του ΔΗΣΥ και χρησιμοποιεί 
αυτή την τακτική γιατί ακριβώς 
έχει πρόβλημα αποδεκτικότητας 
μέσα στον ίδιο τον κόσμο της 
παράταξης του.  

 
«ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΤΟ»  
ΜΕ ΤΟΝ ΓΛΑΥΚΟ ΚΛΗΡΙΔΗ… 
 
Έτσι επιχειρεί να τους πει πως 
ο ίδιος είναι «ένα και το αυτό» 
με τον ιστορικό ηγέτη του κόμ-
ματος τους, Γλαύκο Κληρίδη, 
αλλά και με τον νυν Πρόεδρο 
Νίκο Αναστασιάδη, άσχετα εάν 
στην διάρκεια της δεκαετούς 
διακυβέρνησης υπήρξαν περίο-
δοι κατά τις οποίες δεν μιλιού-
νταν μεταξύ τους. Γι’ αυτό άλ-
λωστε ο Ν. Αναστασιάδης 
έστειλε και τον Χάρη Γεωργιάδη 
πίσω στο κόμμα ανακηρύσσο-

ντας τον αναπληρωτή πρόεδρο 
για να ελέγχει τον Αβέρωφ Νε-
οφύτου.  

 
•Όμως αυτά είναι «άλλη 

ιστορία». Το θέμα είναι πως 
ο νυν πρόεδρος του ΔΗΣΥ 
«τα βρήκε σκούρα» και επι-
στρατεύει κάθε επικοινωνιακό 
τρικ για ν’ ανακόψει τις φυγό-
κεντρες τάσεις από ψηφοφό-
ρους του κόμματος, άλλοι 
γιατί είναι απογοητευμένοι 
από τους χειρισμούς τους 
στο Κυπριακό και άλλοι για 
τις πολιτικές τους στα θέματα 
εσωτερικής διακυβέρνησης.  

 
Δεν πιάνει κατά συνέπεια το 

κόλπο του Αβέρωφ Νεοφύτου 
που επιχειρεί να διαχωρίσει 
τους ηγέτες του ΔΗΣΥ από το 
κόμμα τους. Γνωρίζει πως δεν 
μπορείς να διαχωρίζεις τον 
ηγέτη  από τις πολιτικές του 
κόμματος. Τα δυο είναι όπως 
«το νύχι με το κρέας»…  
Ας αφήσει στην άκρη ο ηγέτης 

του ΔΗΣΥ, ο οποίος εμφανίζεται 
ως ένας παμπόνηρος πολιτικός 
του περασμένου αιώνα που νο-
μίζει ότι έχει τη δύναμη να κο-
ροϊδεύει τον κόσμο. Όση προ-
βολή κι αν έχει από τα 
ελεγχόμενα από τον ίδιο και το 
κόμμα του μέσα ενημέρωσης 
της Δεξιάς, ο κόσμος του πήρε 
είδηση.  
Με ατάκες όπως «τώρα είναι 

η ώρα της συνοχής της ιστορι-
κής μας παράταξης», που πε-
ριλήφθηκε στην ανακοίνωση για 
τη συνεδρία του Πολιτικού Γρα-
φείου και του αποδίδεται ως μέ-
ρος της ομιλίας του, προσπαθεί 
να φανατίσει τους Συναγερμι-
κούς αλλά επιβεβαιώνει τη σύγ-
χυση και τον πανικό του ιδίου 
προτού καλά – καλά  ξεκινήσει 
η μάχη των προεδρικών εκλο-
γών του 2023.
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ΘΑΝΑΤΟΣ 3ΧΡΟΝΗΣ ΔΙΚΗ ΖΑΚ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΠΛΕΥΡΗΣ

Ζακ Κωστόπουλος: Ποινή κάθειρξης 10 ετών 
για τον κοσμηματοπώλη και τον μεσίτη

Σε ποινή κάθειρξης 10 ετών, χωρίς την ανα-
γνώριση ελαφρυντικών, καταδικάστηκαν από το 
Μικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας ο κοσμημα-
τοπώλης και ο μεσίτης για τον θάνατο του Ζακ 
Κωστόπουλου. Ο μεσίτης οδηγείται στη φυλακή 
προκειμένου να εκτίσει την ποινή του, ενώ ο κο-
σμηματοπώλης -λόγω ηλικίας- θα εκτίσει την 
ποινή του κατ' οίκον. 

O εισαγγελέας Σωτ. Μπουγιούκος ζήτησε να 
μην χορηγηθεί στους κατηγορούμενους ανα-
στολή, αλλά πρότεινε ο κοσμηματοπώλης να εκτί-
σει κατ' οίκον την ποινή του λόγω της ηλικίας του, 
καθώς διανύει το 77ο έτος της ηλικίας του. Οι συ-
νήγοροι υπεράσπισης ζήτησαν από το δικαστήριο 
να «μην υποπέσει στην πίεση της κοινής γνώ-
μης» και να αναστείλει την έκτιση της ποινής. Η 
δίκη ολοκληρώθηκε σε κλίμα έντασης, καθώς τα 
μέλη του ακροατηρίου αρκετές φορές αντέδρασαν 
σε σχόλιο της υπεράσπισης. 

 
Για τα ελαφρυντικά 
Το δικαστήριο ομόφωνα αποφάσισε ότι δεν θα 
πρέπει να τους χορηγηθεί κανένα ελαφρυντικό. 
Νωρίτερα, οι συνήγοροι των καταδικασθέντων 
ζήτησαν τη χορήγηση των ελαφρυντικών του πρό-
τερου σύννομου βίου, των μη ταπεινών αιτίων 
και της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη. 
Ο εισαγγελέας Σωτ. Μπουγιούκος εισηγήθηκε 
ότι δεν θα πρέπει να αναγνωριστεί κανένα ελα-
φρυντικό στους δύο καταδικασθέντες. Όπως υπο-

στήριξε κατά την αγόρευσή του, τόσο ο κοσμη-
ματοπώλης όσο και ο μεσίτης στις απολογίες τους 
δεν επέδειξαν καμία μεταμέλεια, αντιθέτως φά-
νηκαν ότι δεν έχουν αντιληφθεί την ποινική απαξία 
της πράξης τους. 

«Η συμπεριφορά και η δράση τους ενέχουν 
στοιχεία τιμωρητικής διάθεσης» υποστήριξε 
στο δικαστήριο προσθέτοντας: «Ο Ζαχαρίας Κω-
στόπουλος ουδέποτε επιτέθηκε κατά των κα-
τηγορούμενων αφού ήταν εγκλωβισμένος και 
εκείνοι ασφαλείς. Αποδείχθηκε ότι εκείνοι του 
επιτέθηκαν. Από τον τρόπο δράση τους και 
τη συμπεριφορά τους προκύπτει ότι κανένα 
ελαφρυντικό δεν θα πρέπει να τους αναγνω-
ριστεί». 

 
Συνθήματα κατά των καταδικασθέντων 
Με το πέρας της διαδικασίας, μέλη του ακροα-
τηρίου ξέσπασαν σε συνθήματα κατά των κατα-
δικασθέντων για τον θάνατο του Ζακ Κωστόπου-
λου, φωναζοντας «δολοφόνοι», ενώ δεν έλειψαν 
και εντάσεις με τους συνηγόρους υπεράσπισης. 
Κατά την έξοδό της, η οικογένεια Κωστόπουλου 
δήλωσε την αγανάκτηση της για την ετυμηγορία, 
ενώ ο πατέρας του 33χρονου υποστήριξε: «Το 
κράτος δικαίου είναι ανέκδοτο». 
Από την πλευρά της η γιαγιά του Ζακ Κωστό-
πουλου ανέφερε: «Έλεος. Περιμέναμε κάτω κα-
λύτερο».

"Νοσηλεύτηκε χωρίς διάγνωση"  
καταγγέλλει η οικογένεια του κοριτσιού

Η άτυχη 3χρονη που κατέληξε στο νοσοκομείο 
«Ιπποκράτειο» της Θεσσαλονίκης «νοσηλεύτηκε 
πολλές μέρες, χωρίς να υπάρχει διάγνωση» τό-
νισε το πρωί της Τετάρτης (4/5) η τεχνική σύμ-
βουλος που όρισε η οικογένεια, ιατροδικαστής, 
Κατερίνα Αποστολίδου. 
Το κοριτσάκι είχε αρχικά νοσηλευτεί για πρήξιμο 
στον αστράγαλο. Η κα. Αποστολίδου σε δηλώσεις 
της στον ΑΝΤ1 απάντησε σε σχετικό ερώτημα 
για το αν το παιδί είχε νοσήσει με Covid-19 ότι, 
«είχαν νοσήσει οι γονείς και είχαν βρεθεί αντισώ-
ματα στα παιδιά, τα οποία μπορεί να το πέρασαν 
ασυμπτωματικά». Ξεκαθάρισε ακόμη πως, από 
το νοσοκομείο, «δεν υπάρχει επίσημη ανακοί-
νωση για τον θάνατο του παιδιού». 
Ενόψει της ιατροδικαστικής εξέτασης, είπε πως 
πρόκειται για «ένα μικρό παιδί και πρέπει να κα-
λύψουμε τα πάντα», εξηγώντας πως η ίδια θα εί-
ναι παρούσα στην ιατροδικαστική εξέταση. 

Στις εξηγήσεις που δόθηκαν για το παιδί ήταν η 
νόσος Καβασάκι, αλλά και η πιθανότητα long 
covid. 
Τέλος, αναφορικά με τα όσα της έχουν πει οι 
γονείς του παιδιού, είπε πως, αυτό που είπαν και 
δεδομένης της συντριβής την οποία βιώνουν είναι 
πως, «καθυστέρησε η διενέργεια της αξονικής, 
όσο νοσηλευόταν το παιδί». Ο υπουργός Υγείας, 
Θάνος Πλεύρης έχει διατάξει έρευνα για τις συν-
θήκες νοσηλείας του κοριτσιού στο νοσοκομείο 
«Παπαγεωργίου» όπου μεταφέρθηκε, αρχικά, το 
παιδί με πρήξιμο στον αστράγαλο. 
Από την πλευρά τους, οι γονείς του άτυχου κο-
ριτσιού, αρνούμενοι να πιστέψουν την τραγική 
εξέλιξη οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Τού-
μπας προκειμένου να καταθέσουν μήνυση για 
τον θάνατο του παιδιού τους, εκφράζοντας υπο-
ψίες περί ιατρικού λάθους.

1η Ιουνίου οι αποφάσεις για τις μάσκες -  
«Δεν υποχωρούμε για ανεμβολίαστους υγειονομικούς»

Την 1η Ιουνίου θα αποφασι-
στεί, σε ποιες περιπτώσεις θα 
διατηρηθεί η μάσκα, σύμφωνα 
με όσα δήλωσε ο υπουργός 
Υγείας, Θάνος Πλεύρης. Μιλώ-
ντας το πρωί της Τετάρτης στο 
ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, ο υπουρ-
γός σημείωσε, ότι οι αποφάσεις 
για τη διατήρηση της χρήσης 
της μάσκας θα εξαρτηθούν από 
την πορεία της πανδημίας. 

 
Σχετικά με τους υγειονομικούς 

που δεν έχουν εμβολιαστεί 
ακόμη, ο κ. Πλεύρης, επανέ-
λαβε τη θέση της κυβέρνησης, 
να μην υποχωρήσει στην από-
φασή της να παραμείνουν εκτός 
ΕΣΥ, μέχρι το τέλος του 
έτους.Ακόμη, όσον αφορά στη 
χορήγηση 4ης δόσης εμβολίου 
στους κάτω των 60 ετών, εξή-
γησε, ότι η Ελλάδα αναμένει τις 
σχετικές αποφάσεις και τις οδη-
γίες των Ευρωπαϊκών Υγει-
ονομικών Οργανισμών. 

Τέλος, όσον αφορά στο νέο 
νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη 
Βουλή, για τον προσωπικό για-
τρό για όλους, τόνισε ότι περι-
λαμβάνει σημαντικές καινοτο-
μίες, όπως τα απογευματινά 
χειρουργεία στα νοσοκομεία, 
αλλά και την αξιολόγηση των 
δομών υγείας δημόσιων και 
ιδιωτικών, σε σχέση με τις λοι-
μώξεις και τις επιπλοκές. 
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Ευχάριστα –   
Περασμένα

Γωνιά Ποίησης 

   Του Ειρήναρχου Στεφάνου

Εζήτησα απ’ την μνήμη μου, 

για να με πάρει πίσω, 

στα χρόνια μας τα παιδικά  

– Ευχάριστα και σχολικά, 

 χαρές να ξαναζήσω! 

Όπως στον Άγιο Λουκά, τον 

Λάξη τζαι Βαρωσι, 

τα ξέγνοιαστα μαθητικά –  

Τα νειάτα μας, εφηβικά, 

που ζούσαμε με γρόσι! 

Θυμάστε τα σκατούλλικα,  

λινγκρί τζιαίτές για λλέτες, 

πέντε πέτρες, τζιαί πετάσια 

 – Το λουκκουιμε τ’αθάσια, 

το κέρδος μας κουφέττες! 

Τα μπάνια μας στην θάλασσα, 

τζιαι μεσ’τες δοξαμένες, 

Μάσκες, χωστό, ποδήλατο 

 – τες νύχτες με περίπατο, 

μέρες ερωτευμένες! 

Τα παναυρκα τζιαι γιόρτες,  

τα ζαχαροπλαστεία, 

τα κέντρα τζαι τα σινεμά –  

χειμερινά τζαί θερινά, 

φεστιβάλς – καλλιστεία! 

Τές μέρες του κατακλυσμου, 

στο φάληρο τζ’ακταίο, 

στο καλοκαίρι το καυτό -  

στον τόπο μας τον πατρικό, 

ήταν το τελευταίο! 

Αυτά λοιπόν προς το παρόν, 

λίγα που αθθυμούμαι, 

Εύχομαι πάλι σύντομα – 

 χαράς παλιάς μας, Λεύκωμα, 

από κοντά να πούμε! 

Σκέψη λοιπόν αγαπητές,  

αυτά πούχω ξεχάσει, 

τές αναμνήσεις τές καλές – 

 ευχάριστες γλυκές στιγμές.  

Ο χρόνος πριν περάσει! 

Τώρα π ‘ακόμα βρίσκεται,  

είς το καντήλι λάδι, 

η φλόγα μόλις λουλλουτά  

– το παρελθόν αναπολά. 

μ ’ελπίδα κρυφανάβει!!!

Ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων στον Άγιο Ραφαήλ Λονδίνου
Τον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης Enfield 

North & District του Βορείου Λονδίνου επισκέφτηκε ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος 
Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτας, όπου και προέστη της Θείας Λει-
τουργίας. 
Συλλειτούργησαν ο Αρχιμ. κ Νήφων Τσιμαλής, o Ιερατ. Προιστάμενος Πρεσβύτερος 
κ. Παύλος Λάμπρου και ο Αρχιδιάκονος κ. Γεώργιος Τσουρούς. 
Μετά το πέρας της Θ. Λειτουργίας η κοινότητα παρέθεσε εορταστικό γεύμα.

Ο Επίσκοπος Ιλίου στους Δώδεκα Αποστόλους Λονδίνου
Στον Ι. Ναό των Αγίων Δώδεκα Αποστόλων Hatfield & Hertfordshire χοροστάτησε του Όρθρου και 
προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ιλίου κ. Ραφαήλ, την Κυριακή του 
Θωμά Συλλειτούργησαν ο ιερατικώς Προϊστάμενος του Ι. Ναού, Πρωτοπρεσβύτερος κ. Ιωσήφ Παλι-
ούρας και ο Οικονόμος κ. Δημητριανός-Χριστάκης Μελέκης.

Ο Επίσκοπος Μελιτηνής στο Shrewsbury
Την Κοινότητα των 318 Πατέρων της εν Νικαία Α΄ 
Οικουμενικής Συνόδου και του Τιμίου Προδρόμου 
Shrewsbury επισκέφθηκε ο Θεοφιλέστατος Επί-
σκοπος Μελιτηνής κ. Μάξιμος την Κυριακή του 
Θωμά. 
 
Ο Θεοφιλέστατος χειροθέτησε δύο νέους Ανα-
γνώστες και ομίλησε στο εκκλησίασμα καταλλή-
λως. 
Συλλειτούργησαν ο ιερατικώς Προιστάμενος του 
Ι. Ναού, Πρωτοπρεσβύτερος κ. Stephen Maxfield 
και ο Διάκονος κ. Παντελεήμων Maxfield. 
 
Η Κοινότητα υποδέχθηκε με θέρμη τον Επίσκοπο 
Μελιτηνής και μετά τη Θ. Λειτουργία ακολούθησε 
επίσημο γεύμα.
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ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ�Σ ΓΙΑ ΤΟ 6Ο ΠΑΚΕΤΟ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ

Ποιες χώρες εξαιρεί από το εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο φοβούμενη το βέτο
Ουγγαρία και η Σλοβακία θα μπορούν να συ-

νεχίσουν να αγοράζουν ρωσικό αργό έως τα 
τέλη του 2023 βάσει υφιστάμενων συμβολαίων, 
δήλωσε την Τετάρτη ευρωπαϊκή πηγή στο 
Reuters, επωφελούμενες από τις εξαιρέσεις στο 
εμπάργκο πετρελαίου που πρότεινε η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή. 
Η Κομισιόν που πρότεινε να απαγορευθούν 

οι εισαγωγές ρωσικού αργού εντός έξι μηνών 
καθώς και των προϊόντων διύλισης έως τα τέλη 
του έτους, σε μια προσπάθεια να πεισθούν οι 
επιφυλακτικές χώρες να μην ασκήσουν βέτο 
στην πρόταση, οι Βρυξέλλες πρότειναν μια με-
γαλύτερη περίοδο για την εφαρμογή του εμπάρ-
γκο για την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, σύμφωνα 
με την πηγή, που θέλησε να διατηρήσει την 
ανωνυμία της. 
Η εξαίρεση θα αφορά υφιστάμενα συμβόλαια 

για αργό πετρέλαιο που υπογράφηκαν από την 
Ουγγαρία και τη Σλοβακία με τη Ρωσία. Η πηγή 
αρνήθηκε να σχολιάσει εάν η εξαίρεση θα αφορά 
και τα προϊόντα διύλισης. 
Δεύτερη πηγή, με γνώση των συζητήσεων, 

δήλωσε ότι η προτεινόμενη καθυστέρηση του 
εμπάργκο για την Ουγγαρία και τη Σλοβακία έως 
τα τέλη του 2023 μπορεί να είναι ο συμβιβασμός 
που χρειάζεται για την επίτευξη μιας συμφω-

νίας. 
Η Ουγγαρία, που εξαρτάται σε πολύ μεγάλο 

βαθμό από το ρωσικό πετρέλαιο, έχει δηλώσει 
κατ’ επανάληψη ότι δεν θα προσυπογράψει κυ-
ρώσεις που αφορούν την ενέργεια. Η Σλοβακία 
είναι επίσης μεταξύ των χωρών της ΕΕ με με-
γάλη εξάρτηση από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα. 

 
Το εμπάργκο 
Το εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο, όπως 

παραδέχθηκε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, θα 

φέρει δυσκολίες σε κάποια κράτη-μέλη που 
εξαρτώνται από αυτό και γι΄αυτό θα επιβληθεί 
σταδιακά εντός έξι μηνών. 
Συγκεκριμένα προτείνεται η πλήρης απαγό-

ρευση εισαγωγής δια θαλάσσης και μέσω αγω-
γών διυλισμένου και αργού πετρελαίου. Αυτό 
θα γίνει με τρόπο σταδιακό, εντός 6 μηνών για 
το αργό πετρέλαιο και μέχρι το τέλος του έτους 
για τα διυλισμένα προϊόντα, ώστε «να περιορι-
στεί ο αντίκτυπος στην παγκόσμια αγορά», ανέ-
φερε η Πρόεδρος της Επιτροπής. «Έτσι θα με-
γιστοποιηθεί η πίεση στη Ρωσία, ενώ 
ταυτόχρονα θα ελαχιστοποιήσουμε την παρά-
πλευρη ζημιά σε εμάς και σε όλο τον κόσμο», 
πρόσθεσε. 
Στο 6ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας 

προβλέπεται ακόμα:   
- Η πρόσθετη καταχώριση στη μαύρη λίστα 

με τις κυρώσεις, αξιωματούχων και άλλων προ-
σώπων που ενεπλάκησαν στα εγκλήματα πο-
λέμου στην Μπούτσα, αλλά και των υπεύθυνων 
για τις «απάνθρωπες» σκηνές στην πόλη της 
Μαριούπολης, όπως είπε η Ούρσουλα φον ντερ 
Λάιεν. «Αυτό είναι ακόμα ένα μήνυμα στους δρά-
στες του Κρεμλίνου: γνωρίζουμε ποιοι είστε, θα 
σας κρατάμε υπόλογους και δεν θα διαφύγετε», 
πρόσθεσε.  

- Ο αποκλεισμός πρόσθετων σημαντικών ρω-
σικών τραπεζών, μεταξύ των οποίων τη ρωσική 
τράπεζα Sberbank, τη μεγαλύτερη τράπεζα της 

Ρωσίας, που κατέχει περίπου το 37% του ρω-
σικού τραπεζικού τομέα. «Χτυπάμε τράπεζες 
που είναι συστημικά σημαντικές στο ρωσικό χρη-
ματοπιστωτικό σύστημα και στην ικανότητα του 
Πούτιν να σπείρει την καταστροφή», δήλωσε η 
Πρόεδρος της Επιτροπής.  

-Την απαγόρευση, μετά το Sputnik και το RT, 
της μετάδοση στην ΕΕ, ακόμη τριών ρωσικών 
ειδησεογραφικών καναλιών. «Δεν επιτρέπεται 
να μεταδίδουν το περιεχόμενό τους πλέον στην 
ΕΕ, ούτε δορυφορικά ούτε μέσω διαδικτύου. Τα 
κανάλια αυτά είναι φερέφωνα των ψευδών ει-
δήσεων και της προπαγάνδας του Πούτιν και 
δεν πρέπει να τους δίνουμε άλλο βήμα», σημεί-
ωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.  

- Τερματισμός της παροχής υπηρεσιών στη 
Ρωσία από ευρωπαίους λογιστές και συμβού-
λους.  
Η πρόεδρος της Επιτροπής επισήμανε ότι με 

όλα τα παραπάνω βήματα η Ευρώπη στερεί 
από τη ρωσική οικονομία τη δυνατότητά της να 
εκσυγχρονιστεί.  «Η Ρωσία ήθελε να σβήσει την 
Ουκρανία από τον χάρτη, όμως η Ουκρανία έχει 
υψώσει το ανάστημά της ενωμένη και με γεν-
ναιότητα και ο Πούτιν τελικά θα καταστρέψει τη 
δική του χώρα», ανέφερε.

ΝΕΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Το Πεκίνο έκλεισε την Τρίτη δεκάδες σταθμούς 
του μετρό για να περιορίσει τις μετακινήσεις και 
να αντιμετωπίσει τη διασπορά του κορωνοϊού, 
παρά το γεγονός ότι η πόλη των 21 εκατ. κατοίκων 
δεν μετρά παρά μερικές δεκάδες ημερήσια κρού-
σματα. Το μετρό της κινεζικής πρωτεύουσας ανα-
κοίνωσε το κλείσιμο περίπου 40 σταθμών - σχε-
δόν το 14% του δικτύου - εκ των οποίων πολλοί 
βρίσκονται κοντά σε ζώνες που βρίσκονται σε 
lockdown, σύμφωνα με ανακοίνωση στην πλατ-
φόρμα WeChat. 

«Οι είσοδοι και οι έξοδοι των σταθμών θα είναι 
κλειστές… αλλά η μετεπιβίβαση (σε άλλη γραμμή) 
μπορεί να γίνει στο εσωτερικό των σταθμών», 
σύμφωνα με την ανακοίνωση. 
Στο Πεκίνο ανακοινώθηκαν 51 νέα κρούσματα 

κορωνοϊού, αλλά οι κάτοικοι φοβούνται ότι η πόλη 
τους θα βρεθεί με τη σειρά της σε lockdown τύπου 
Σαγκάης. Τα συγκροτήματα κατοικιών όπου κα-
ταγράφονται μολύνσεις «κλειδώνονται» προκει-
μένου να μην εξέρχεται από αυτά κανείς. 

«Πιστεύω ότι η πόλη είναι ήδη κατά το ήμισυ 
υπό περιορισμό», δήλωσε κάτοικος του Πεκίνου 
που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του και 
του οποίου το συγκρότημα στο οποίο κατοικεί έχει 
αποκλειστεί από τις αρχές. «Δεν υπάρχει χρονο-
διάγραμμα για άρση αυτού του μέτρου και ολοένα 
και περισσότερα σημεία σφραγίζονται», δήλωσε 
στο Γαλλικό Πρακτορείο. 
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Κίνα, που σε 

μεγάλο βαθμό κατάφερε να ελέγξει την πανδημία 
για δύο χρόνια, αντιμετωπίζει τις τελευταίες εβδο-
μάδες τη χειρότερη επιδημιολογική της έξαρση. 
Η πλειονότητα των κρουσμάτων καταγράφεται 

στη Σαγκάη όπου οι κάτοικοι βρίσκονται σε lock-
down εδώ και πάνω από ένα μήνα. Στην οικονο-
μική πρωτεύουσα της χώρας, κάθε κάτοικος που 
βρίσκεται θετικός στον κορωνοϊό αποστέλλεται σε 
κάποιο από τα κέντρα καραντίνας, όπου συνήθως 
επικρατούν κακές υγειονομικές συνθήκες. 
Κατά τη διάρκεια των εορτών της Εργατικής 

Πρωτομαγιάς, μια περίοδο κατά την οποία οι Κι-
νέζοι συνήθως ταξιδεύουν, τα τουριστικά σημεία 
ήταν σχεδόν έρημα. Τα εστιατόρια απαγορεύεται 
να υποδέχονται πελάτες και οι κάτοικοι άρχισαν 
να αποθηκεύουν προμήθειες τροφίμων και προ-
ϊόντων πρώτης ανάγκης καθώς φοβούνται πιθανό 
lockdown.

Κλείνουν σταθμούς του μετρό στο Πεκίνο
Οι τιμές των προϊόντων εξακολουθούν να ανε-

βαίνουν, με τον πληθωρισμό να φθάνει στο Βε-
ρολίνο το 7,9% για τον Απρίλιο σε σχέση με την 
αντίστοιχη περίοδο του 2021 
Αναφερόμενη σε ενδεχόμενες μελλοντικές κρί-

σεις, πανδημίες, κλιματική αλλαγή και πολέμους, 
η ομοσπονδιακή υπουργός Εσωτερικών Νάνσι 
Φέζερ ανέφερε μεταξύ άλλων ότι απαιτείται εκ-
συγχρονισμός του σχεδίου πολιτικής προστασίας, 
επισημαίνοντας ενδεικτικά ότι σε περίπτωση ανά-
γκης, «είναι σημαντικό να έχουμε στο σπίτι από-
θεμα με είδη πρώτης ανάγκης». Προειδοποίησε 
δε για «υψηλό κίνδυνο κυβερνοεπιθέσεων». 

«Αυτή τη στιγμή υπάρχει στον κυβερνοχώρο 
δραστηριότητα η οποία επηρεάζει τις επιχειρήσεις 
και κρίσιμες υποδομές» και για αυτό έχουν ενι-
σχυθεί σημαντικά τα μέτρα προστασίας, τόνισε η 
κυρία Φέζερ σε συνέντευξή της στην Handelsblatt 
και πρόσθεσε ότι είναι πιθανόν να επιτευχθεί και 
συνταγματική αναθεώρηση προκειμένου την ευ-
θύνη για την κυβερνοασφάλεια να αναλάβει κε-
ντρικά η ομοσπονδία. 

«Πρέπει», σημείωσε η υπουργός, «να ελεγχθεί 
ποια μέτρα προστασίας είναι απαραίτητα» και 
αυτό, διευκρίνισε, δεν επηρεάζει μόνο τεχνικά ζη-
τήματα, αλλά και προμήθειες για τρόφιμα, φάρ-
μακα ή ιατρικό υλικό. 

«Σκεφτείτε για παράδειγμα να υπάρξει κυβερ-
νοεπίθεση σε κρίσιμες υποδομές. Αν πραγματικά 
υπάρχει για καιρό διακοπή ρεύματος, ή αν η κα-

θημερινή ζωή περιοριστεί με άλλον τρόπο. Τότε 
είναι σίγουρα χρήσιμο να υπάρχει στο σπίτι από-
θεμα ειδών πρώτης ανάγκης», δήλωσε η κυρία 
Φέζερ και πρόσθεσε ότι αυτή την περίοδο γίνεται 
μεταξύ άλλων καταγραφή των καταφυγίων - υπάρ-
χουν 599 στη χώρα - και έλεγχος του συστήματος 
έγκαιρης προειδοποίησης με σειρήνες, το οποίο 
όπως διαπιστώθηκε στις φονικές πλημμύρες που 
έπληξαν πέρυσι το καλοκαίρι τη δυτική Γερμανία, 
λειτουργεί πλημμελώς. 
Σε ό,τι αφορά τις ελλείψεις προϊόντων στα σού-

περ μάρκετ, η Ένωση Ιδιοκτητών Καταστημάτων 
Ειδών Διατροφής διαβεβαίωσε σήμερα εκ νέου 
ότι για τα άδεια ράφια ευθύνονται οι αγορές πανι-
κού και όχι τα όποια προβλήματα στην παραγωγή 
ή στις μεταφορές. «Αν ψωνίζαμε όλοι κανονικά, 
τα ράφια θα γέμιζαν με τους συνήθεις ρυθμούς», 
τόνισε ο εκπρόσωπος της Ένωσης, μιλώντας στο 
rbb, σχολιάζοντας το γεγονός ότι πολλά καταστή-
ματα υποχρεώθηκαν να επιβάλουν πλαφόν στην 
αγορά ειδών μεγάλης ζήτησης, όπως το αλεύρι 
και το λάδι. Ειδικά σε ό,τι αφορά τα σιτηρά, η Γερ-
μανία παράγει περίπου 24 τόνους ετησίως, ενώ 
οι εσωτερικές της ανάγκες φθάνουν μόλις τους 8 
τόνους, πρόσθεσε. 
Οι τιμές των προϊόντων εξακολουθούν πάντως 

να ανεβαίνουν, με τον πληθωρισμό να φθάνει στο 
Βερολίνο το 7,9% για τον Απρίλιο σε σχέση με 
την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΛΕΙ ΕΠΙΣΗΜΩΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΤΡΑ !

«Αποθηκεύστε βασικές προμήθειες σε τρόφιμα»

Απειλές σε ρωσικό σταθμό: Σε δευτερόλεπτα "εξαφανίζονται" Λονδίνο, Παρίσι, Βερολίνο
Τη στιγμή που η ένταση μεταξύ Ρωσίας και Δύ-

σης κλιμακώνεται ολοένα και περισσότερο η πυ-
ρηνική απειλή είναι συνεχώς παρούσα, παρά τις 
δηλώσεις του Σεργκέι Λαβρόφ πως η Ρωσία δεν 
απειλεί κανέναν με πυρηνικό πόλεμο, αλλά αυτοί 
που μιλούν για κάτι τέτοιο "είναι οι δυτικές χώρες". 
Όπως μεταδίδει η Daily Mail, στην ρωσική κρα-

τική τηλεόραση εμφανίστηκε ο πρόεδρος εθνικι-
στικού κόμματος της Ρωσίας, Αλεξέι Ζουραβλίοφ, 
και αναρωτήθηκε τι θα συνέβαινε εάν η Μόσχα 
χρησιμοποιούσε πυρηνικά, ενώ οι παρουσιαστές 
προσπαθούσαν να επαναφέρουν στη ''λογική'' τον 
Ζουραβλίοφ. Ο ίδιος όμως συνέχιζε λέγοντας πως 
εάν η Ρωσία εκτόξευε πυρηνικά όπλα εναντίον του 
Ηνωμένου Βασιλείου, τότε τα βρετανικά νησιά θα 

σβήνονταν από τον χάρτη. 
"Ένας πύραυλος Sarmat και τα βρετανικά νησιά 

δε θα υπάρχουν πια". Μάλιστα επέμεινε πως "το 
έλεγε σοβαρά" με έναν οικοδεσπότη να σχολιάζει 
πως και το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει πυρηνικά 
όπλα και πως "κανείς δε θα επιβιώσει σε αυτό τον 
πόλεμο", όπως αναφέρει η Daily Mail. 
Οι παραγωγοί της εκπομπής έδειξαν στη συνέ-

χεια, στους τηλεθεατές έναν χάρτη που παρουσίαζε 
πυραύλους να έχουν εκτοξευθεί από το Καλίνιν-
γκραντ, τον ρωσικό θύλακα μεταξύ Πολωνίας, Λι-
θουανίας και Βαλτικής Θάλασσας. Σύμφωνα με 
την προσομοίωση, οι πύραυλοι θα μπορούσαν να 
φτάσουν στο Βερολίνο σε 106 δευτερόλεπτα, στο 
Παρίσι σε 200 δευτερόλεπτα και στο Λονδίνο σε 

202 δευτερόλεπτα. 
Οι αναφορές αυτές έγιναν στην εκπομπή, η 

οποία είναι ένα από τα πιο δημοφιλή τηλεοπτικά 
προγράμματα της Ρωσίας, ενώ οι οικοδεσπότες 
και οι καλεσμένοι συζητούσαν τα σχόλια του Βρε-
τανού υπουργού Ενόπλων Δυνάμεων Τζέιμς 
Χίππι, ο οποίος είπε ότι τα χτυπήματα της Ουκρα-
νίας στο ρωσικό έδαφος θα ήταν "νόμιμα" εάν διέ-
κοπταν τις γραμμές εφοδιασμού. 

"Κανείς δε θα επιβιώσει σε αυτό τον πόλεμο 
όταν προτείνετε ένα χτύπημα με Sarmat" 

"Ένας Sarmat (πύραυλος) και αυτό ήταν – τα 
βρετανικά νησιά δε θα υπάρχουν πια", είπε ο Ζου-
ραβλίοφ. Όταν η Όλγα Σκαμπέγιεβα, μία από τις 
παρουσιάστριες προειδοποίησε: "αλλά είμαστε σο-

βαροί άνθρωποι", ο πολιτικός αντέδρασε τονίζο-
ντας: "και το λέω σοβαρά αυτό". "Μας κατηγορούν 
για κρατική τρομοκρατία" πρόσθεσε, προκαλώντας 
τον άλλο οικοδεσπότη Ευγκένι Ποπόφ να πει: "Το 
Ηνωμένο Βασίλειο έχει επίσης πυρηνικά όπλα" και 
να προσθέτει: "Κανείς δε θα επιβιώσει σε αυτό τον 
πόλεμο όταν προτείνετε ένα χτύπημα με Sarmat. 
Καταλαβαίνετε ότι κανείς δε θα επιβιώσει; Κανείς 
στον πλανήτη. Πρέπει να τους δείξουμε αυτή την 
εικόνα. Παιδιά κοιτάξτε την εικόνα – μετρήστε τα 
δευτερόλεπτα, θα τα καταφέρετε; Γεια σας, είναι 
ήδη εδώ". 
Καθώς ο Ποπόφ πασχίζει να συγκρατήσει τα 

γέλια του, ο Ζουραβλίοφ λέει: "Αυτός είναι ο τρό-
πος. Αφήστε τους να το σκεφτούν.”
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Σήμερα  Πέμπτη 5 Μαΐου οι Δημοτικές Εκλογές  

Ανθρώπινο σύστημα ή  
καταστροφή του πλανήτη γη! 

▪� Όποιος εξετάζει τα βασικά ζη-
τήματα της κοινωνίας των αν-
θρώπων, μέσα από μια ιστορική 
προοπτική, δεν μπορεί να μην 
καταλήξει στο συμπέρασμα ότι 
το καπιταλιστικό σύστημα έχει 

εξαντλήσει τα ιστορικά περιθώ-
ρια του και είτε θα δώσει τη θέση 

του σε ένα ανθρώπινο σοσιαλιστικό σύστημα 
που θα στηρίζεται στη σχεδιασμένη οικονομία, 
είτε θα καταστρέψει τον πλανήτη γη και θα εξα-
φανίσει το ανθρώπινο είδος. 
 
▪� Στο γραμμένο με ταπεινοφροσύνη άρθρο του 
«Γιατί σοσιαλισμός», που δημοσιεύτηκε στο αμε-
ρικανικό περιοδικό «Μηνιαία Επιθεώρηση», το 
1949, ο φυσικός επιστήμονας Άλμπερτ Αϊνστάιν 
διατυπώνει με απλό, κατανοητό τρόπο την 
άποψή του για τον καπιταλισμό και την ανα-
γκαιότητα αντικατάστασής του από τον σοσιαλι-
σμό, που να στηρίζεται στη σχεδιασμένη οικο-
νομία, συνοδευόμενη από ένα εκπαιδευτικό 
σύστημα προσανατολισμένο σε κοινωνικούς 
σκοπούς. 
 
▪� Ο καπιταλισμός, το κοινωνικό και πολιτικό κα-
θεστώς που διαδέχθηκε τη φεουδαρχία, έχει ως 
βάση την ατομική ιδιοκτησία στα μέσα παραγω-
γής, την εκμετάλλευση των ημερομισθίων εργα-
τών, που δεν έχουν μέσα παραγωγής και άλλους 
πόρους ζωής και είναι υποχρεωμένοι να που-
λάνε συνεχώς την εργατική τους δύναμη στους 
καπιταλιστές. Η κινητήρια δύναμη της καπιταλι-
στικής παραγωγής και το βασικό χαρακτηριστικό 
της είναι το κέρδος, που προέρχεται από την 
ιδιοποίηση της υπεραξίας την οποία δημιουρ-
γούν οι εργάτες. 
 
▪�  Η βασική αντίφαση του εξελιγμένου καπιταλι-
σμού είναι η αντίθεση ανάμεσα στον κοινωνικό 
χαρακτήρα της παραγωγής και στην ατομική, 
στην καπιταλιστική μορφή ιδιοποίησης των προ-
ϊόντων της παραγωγής. 
Η καπιταλιστική οικονομία έχει ως βασικό γνώ-
ρισμα την αναρχία της παραγωγής, γιατί είναι 
υποταγμένη στους αυθόρμητους νόμους της κα-
πιταλιστικής ανάπτυξης. Από εδώ πηγάζουν οι 
περιοδικές οικονομικές κρίσεις, που είναι ανα-
πόφευκτες υπό τον καπιταλισμό. Οι κρίσεις της 
υπερπαραγωγής, που χαρακτηρίζονται από το 

γεγονός ότι προσφέρονται περισσότερα αγαθά 
από αυτά που μπορεί να απορροφήσει η αγορά. 
Η απορρόφηση καθορίζεται από την αγοραστική 
δύναμη των εργαζομένων. 
 
▪� Κατά τον Αϊνστάιν μόνον ένας τρόπος υπάρχει 
για να εξαλειφθούν τα κακά του καπιταλισμού: η 
εγκαθίδρυση μιας σοσιαλιστικής οικονομίας, 
όπου τα μέσα παραγωγής ανήκουν στην κοινω-
νία και αξιοποιούνται με σχεδιασμένο, προγραμ-
ματισμένο τρόπο, μιας σοσιαλιστικής οικονομίας 
που ρυθμίζει την παραγωγή για τις ανάγκες της 
κοινότητας, κατανέμει την εργασία ανάμεσα σε 
όσους είναι ικανοί να εργαστούν και εξασφαλίζει 
τα προς το ζην για κάθε άνδρα, γυναίκα και παιδί. 
  
▪� Η μόρφωση του ατόμου, εκτός από την προ-
ώθηση των έμφυτων ικανοτήτων του, επιχειρεί 
να αναπτύξει μέσα του μια αίσθηση ευθύνης 
απέναντι στον συνάνθρωπό του, στη θέση της 
εξύμνησης της εξουσίας και της επιτυχίας. 
Ωστόσο, κατά τον Αϊνστάιν, δεν πρέπει να ξε-
χνάμε ότι η σχεδιασμένη οικονομία δεν είναι, 
παρά ταύτα, σοσιαλισμός. 
 
▪� Η πραγματοποίηση του σοσιαλισμού προϋπο-
θέτει την επίλυση κάποιων πολύ δύσκολων κοι-
νωνικο-πολιτικών προβλημάτων: πώς είναι δυ-
νατόν, λαμβανομένης υπ’ όψιν της 
υπερσυγκέντρωσης πολιτικής και οικονομικής 
εξουσίας, να εμποδιστεί η γραφειοκρατία από 
το να γίνει πανίσχυρη και υπεροπτική, ξιπα-
σμένη; Πώς μπορούν να προστατευτούν τα δι-
καιώματα του ατόμου και με αυτό να εξασφαλί-
ζεται ένα δημοκρατικό αντίβαρο στην εξουσία 
της γραφειοκρατίας; Προφητικές προειδοποι-
ήσεις του Αϊνστάιν το 1949! 
 
▪�  Η σχεδιασμένη οικονομία είναι εκ των ουκ 
άνευ, αλλά ο αυριανός σοσιαλισμός δεν θα έχει 
μέλλον χωρίς την ουσιαστική συμμετοχή του 
λαού σε όλα τα επίπεδα της εξουσίας. 
 
ΥΓ Ο Γερμανοεβραίος φυσικός επιστήμονας ▪

Άλμπερτ Αϊνστάιν έφυγε από τη ζωή στις 18 
Απριλίου 1955 σε ηλικία 76  χρόνων.

Σήμερα Πέμπτη 5 Μάϊου 2022, ο κάθε πολίτης θα 
έχει την ευκαιρία  να δώσει τον ψήφο του σε αυτούς 
και το κόμμα που θα αντιπροσωπεύσει στα Δημαρ-
χεία για τα επόμενα 4 χρόνια. Τους λόγους γιατί 

πρέπει να ψηφίσουμε Labour έχουμε  αναφέρει κατά διαστήματα 
και στα δύο τμήματα  της  Παροικιακής  τόσο στο Ελληνικό όσο και 
στο Αγγλικό section. Οι σφυγμομετρήσεις δείχνουν νίκες των Ερ-
γατικών σε πολλά Δημαρχεία  συμπεριλαμβανομένου και του En-
field. Ο λαός θα αποφασίσει αν θα θέλει  αυτούς  που πονούν τον 
λαό ή αν έχει συνηθίσει στα ψέματα και στα σκάνδαλα το ένα μετά 
το άλλο. 
Τα είπαμε πολλές φορές, και θα συνεχίζουμε να τα λέμε. Σύσσωμοι 
όλοι στις κάλπες  και μην αφήσουμε τη απάθεια να κερδίσει η τους 
άλλους να αποφασίσουν εκ μέρους μας. Η απάθεια συνήθως ανα-
δεικνύει άτομα που δεν τα θέλαμε στην εξουσία. 4 εκατομμύρια  
παιδιά  ζουν στην πείνα στο Ηνωμένο Βασίλειο.  Ο πληθωρισμός 
όλο και αυξάνεται, οι τιμές πανύψηλες, οι φόροι ΙIncome Tax  αυ-
ξάνονται διότι οι Συντηρητικοί  έμειναν στις πλούσιες περιοχές και 
καλό θα ήταν να κατεβούν στο Ανατολικό Ενφιλτ και να μιλήσουν 
με τον κόσμο που υποφέρει. Ούτε μία ψήφο να μην δοθεί στους 
Συντηρητικούς, δεν τους αξίζει η πολύτιμη μας ψήφος.  
Λόγω της αλλαγής συνόρων για κάθε εκλογική έδρα, όπου τώρα 
θα υπάρχουν έδρες με δύο υποψηφίους, η για μεγαλύτερες έδρες 

3 υποψήφιοι. Οι ψηφοφόροι εξαρτάτε σε ποια έδρα είναι η θα 
έχουν δικαίωμα δύο ψήφων η τρείς.  Το ψηφοδέλτιο θα γράφει πό-
σους ψήφους δικαιούστε ο/η κάθε ψηφοφόρος. Παραδείγματος 
χάριν στο Haselbury Ward  θα είναι τρεις οι υποψήφιοι. Mahym 
Bedekova Χ  Mustafa Cetinkaya X  George Savva X  Δίδουμε 
τρεις ψήφους μία ψήφο σε κάθε Εργατικό υποψήφιο. Κοιτάξτε στο 
ψηφοδέλτιο το Labour Logo.  
 
 Σήμερα ας μη λείψει  κανείς από τις κάλπες. Ούτε και 5 λεπτά  
από την ώρα σας δεν παίρνει για να ψηφίσετε και να διαλέξετε αυ-
τούς που θα σας αντιπροσωπεύσουν ως Δημοτικοί Σύμβουλοι  για 
τα επόμενα 4 χρόνια.  Κάθε ψήφος να δοθεί για τους  Εργατικούς 
Υποψηφίους  για να σταματήσουμε την Συντηρητική κατηφόρα 
που “πρόσφερε” τόσα αρνητικά γεγονότα στην χώρα και στα Δη-
μαρχεία. Σκεπασμένο με ένα σορό σκάνδαλα, party gates, fake 
news,  παραπληροφορήσεις και εκφοβισμούς. Oι Συντηρητικοί του 
σήμερα που βλέπουν πάντα πίσω και ουδέποτέ μπροστά και συ-
νεχίζουν να υμνούν και να δοξάζουν την Thatcher που χάλασε κοι-
νότητες και οικογένειες. To Συντηρητικό Κόμμα   του χθες που 
υπερασπίζουν ακόμη  και αμύνονται τον κον Johnson και  έτσι 
τους κάνει ίσως χειρότερους από τον κον Johnson με τέτοια στάση, 
να συνεχίζουν να τον υπερασπίζουν οι Συντηρητικοι  στο Enfield. 
Τους γνώρισα   πολύ καλά τους Συντηρητικούς. Τους πληροφορώ  

ότι τους περιμένει η ήττα στο Enfield. Αυτοί που λένε ψέματα, αλλά 
δεν τους αρέσει να ακούον  την αλήθεια. Στο κατώφλι οι κάτοικοι 
του Enfield  λένε φτάνει πια. Ας μας λείψουν πλέον οι ψευδοπα-
τριωτισμοί και τα κροκοδείλια δάκρυα  οι υποκρισίες  και οι ύβρεις,   
όταν εμείς γράφουμε την αλήθεια, διότι γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά  
ποιοι ήταν αυτοί που φανατικά υποστήριζαν τον αντίπαλο του Ερ-
γατικού Συμπατριώτη μας Πάμπου  Χαραλάμπους  στις γενικές 
εκλογές. Υπάρχουν πολλές μαρτυρίες όπως και  στο  ποιοι ήταν οι 
αίτιοι  να ανοίξουν τις κερκόπορτες  για να εισέλθει ο εισβολέας  
και να χαθεί το ήμισυ σχεδόν της Κύπρου. 
Τους επιτρέπουμε μέχρι σήμερα να κυκλοφορούν ανενόχλητοι.  
   Δεν μας εξήγησαν γιατί μόνο δύο είναι οι υποψήφιοι του Συντη-
ρητικού  Κόμματος στην φυλλάδα τους  στο Haselbury Ward,   την 
στιγμή που δήλωσαν τρεις.   Λέμε ένα δυνατό ΟΧΙ, στους Συντη-
ρητικούς.  Ψηφίζουμε Labour, “Εμείς ψηφίζουμε Labour και μόνο 
LABOUR.” Αυτό είναι το μήνυμα που παίρνουμε στο κατώφλι.  

 
Τα εκλογικά κέντρα ανοίγουν από τις 7.00π.μ. μέχρι και 

10.00 μ.μ.   Ας μη λείψει κανείς από τις κάλπες. 

Του Γιώργου 
Α. Σάββα

Αλήθεια πόσο γρήγορα φεύγει ο 
χρόνος! Τρέχουμε – τρέχουμε να 
προλάβουμε… τί;  
Πόσο άλλαξε ο κόσμος. Πόσο άλ-
λαξαν οι προτεραιότητες μας. 
Απάνω στο τρέξιμο για να προ-
λάβουμε να κάνουμε πράγματα 
που ίσως και να είναι απλά ανά-
γκες που εμείς τις δημιουργή-

σαμε, ξαφνικά ανακαλύπτουμε ότι έχουμε κάνει 
τόσα πολλά μα τόσα πολλά, …που απλά τα κά-
ναμε γιατί είτε νιώθαμε την ανάγκη να κάνουμε 
κάτι για τους συνανθρώπους μας, ή να κάνουμε 
κάτι γιατί ήτανε μέρος της διαδρομής μας όσον 
αφορά την οποιαδήποτε ανάγκη είχαμε να εμπλα-
κούμε σε μια οποιαδήποτε διαδικασία.  
Αφορμή για το σημερινό μου θέμα έγινε η συνά-
ντηση μου με ανθρώπους της παροικίας μας, 
που και αυτοί μοιάζουν να έχουν τις ίδιες έγνοιες 
με τις δικές μου. 
Ευτυχής που βρέθηκα σε μια θαυμάσια εκδήλωση 
την περασμένη εβδομάδα στην εκκλησία των Αρ-
μενίων στο Λονδίνο όπου εκεί έξη διαφορετικές 
χορωδίες έψαλαν διάφορους ύμνους για την Ανά-
σταση. Μεταξύ αυτών και η χορωδία της Αρχιε-
πισκοπής Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας που 
διευθύνει ο αγαπητός πατέρας Ιωσήφ Παλιούρας. 
Παρών και ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Θυα-
τείρων και Μεγάλης Βρετανίας κύριος Νικήτας.  
Μιλώντας με φίλους για τα όσα συμβαίνουν στην 
παροικία μας είπαμε πολλά και διάφορα. Πάνω 
στην κουβέντα μας σκεφτήκαμε ότι πολλά γίνο-
νται… αλλά λίγα βγαίνουν προς τα έξω. Κάποιοι 
άνθρωποι έχουν τάξει στον εαυτό τους να αγωνί-
ζονται και να προσφέρουν για την καλυτέρευση 
συνθηκών για συνανθρώπους τους οι οποίοι για 
διάφορους λόγους ατύχησαν , ή για λόγους που 
δεν εξαρτάτο από αυτούς βρέθηκαν σε δύσκολη 
θέση, είτε οικονομική είτε αντιμετώπιζαν θέμα 
υγείας. 
Κάποιοι άνθρωποι λοιπόν θυσίασαν χρόνο και 
κόπο για να απαλύνουν τον πόνο συνανθρώπων 
τους που δεν είχαν την δυνατότητα να αντιμετω-
πίσουν το οποιοδήποτε πρόβλημα που έτυχε να 
βρουν στο διάβα της ζωής τους.  
Αυτοί οι άνθρωποι όπως είπα και πριν,  φεύγουν 
πολλές φορές δυστυχώς απαρατήρητοι!  
Κάνουν ότι κάνουν σιωπηλά και έρχεται η μέρα 
που φεύγουν και κανείς δεν τους λέει ούτε ένα 
ευχαριστώ. Κουβέντα με κουβέντα λοιπόν και με 
αφορμή τις επετείους τις καθημερινές που έχουμε, 
είπαμε ότι θα ήταν καλό να σκεφτούμε λίγο και 
αυτούς που ξοδεύουν τον χρόνο και τον κόπο 
τους δίνοντας τις πιο πολλές φορές τα πάντα για 
τους συνανθρώπους τους, με μόνο σκοπό την 
καλυτέρευση συνθηκών που να απαλύνουν τον 
οποιοδήποτε πόνο τους. Είναι αυτοί που προ-
σφέρουν αφιλόκερδός στα φιλανθρωπικά Ιδρύ-
ματα. Προσφέρουν εθελοντικά και με όλη την 
ψυχή και την καρδιά τους συμπαράσταση σε 
όσους στερούνται της δυνατότητας να έχουν κά-
ποια πράγματα που είναι απλά κοινά,  αλλά ανα-
γκαία για την καθημερινή τους διαδρομή για το 

διάβα της ζωής! Έχουμε υποχρέωση εμείς που 
μπορούμε να επισημάνουμε αυτές τις ελλείψεις, 
αυτές τις ανάγκες να τις φέρουμε στην επιφάνεια. 
Να ανοίξουμε δρόμους που να φωτίζουν τις ψυχές 
των ανθρώπων που προσφέρουν με μόνο σκοπό 
και μόνο λόγο την καλυτέρευση συνθηκών της 
ζωής των συνανθρώπων τους. Πρέπει να βρεθεί 
ένας τρόπος να δώσουμε ψυχική ικανοποίηση σε 
αυτούς τους ανθρώπους.  
Τώρα που είναι μαζί μας, και όχι όταν αποδημή-
σουν.Ας το έχουμε αυτό στο νου και ας εμπλα-
κούμε με την πρώτη ευκαιρία σε ότι προκύψει 
και θα είναι σχετικό με αυτή την προσπάθεια. 
Έφυγε ο χρόνος τόσο βιαστικά. Το πρόσωπο μας 
χωμένο στα μηχανήματα.. 
Τάξαμε στον εαυτό μας να ζήσουμε….. αφιερω-
μένοι στο σκοπό, βρεθήκαμε ξένοι απ’ το παρελ-
θόν μας. Κανείς από μας δεν θυμήθηκε την 
όμορφη αυλή, το πεζούλι με τα κόκκινα τριαντά-
φυλλα.Τον τόπο που σε φίλησα... Θυμάσαι; Σαν 
γέμιζες νερό τον κόρφο της τριανταφυλλιάς. Και 
τότε … γέμιζε μυρωδιές κι η καρδιά μου. Και να! 
Ο αγέρας μ’ έβγαλε ψηλά... Ψηλά... εκεί  που οι 
σκληροί ποτέ δεν φτάνουν. 
Τώρα πάει πια! Θα γέμισε η αυλή μας «αρβυλο-
φορήτες!». Όπου νάνε Θα χάλασαν και το πεζούλι 
με τις τριανταφυλλιές... Έφυγε ο χρόνος τόσο βια-
στικά… Κάναμε ότι κάναμε…. Δώσαμε ότι εί-
χαμε… τα κάναμε όλα αυτά για να έχουμε μια κά-
ποια απασχόληση. Για να απαλύνουμε τον πόνο 
μας. Για αυτά που είχαμε και χάσαμε… για αυτά 
που ονειρευόμαστε να αποκτήσουμε και πάλι. 
Αφοσιωθήκαμε στην οποιαδήποτε προσφορά  
αναμένοντας να δικαιωθούμε. Αναμένοντας να 
πάρουμε αυτά που μας κλέψανε οι άλλοι! Δώσαμε 
τη ψυχή μας και τον κόπο μας για να απαλύνουμε 
τις ψυχές αυτών που δεν ήταν ευνοούμενοι. Δώ-
σαμε τον χρόνο μας σε αυτούς που βρέθηκαν 
πιο αδύναμοι….  Έφυγε ο χρόνος τόσο βιαστικά... 
Τάξαμε στον εαυτό μας να ζήσουμε αφιερωμένοι 
στο σκοπό... 
Βρεθήκαμε ξένοι απ’ το παρελθόν μας. 
Έχουμε υποχρέωση να σώσουμε τα δικαιώματα 
μας… τα δικαιώματα των δίκαιων και τα δικαιώ-
ματα των αδικημένων! Ας μην αφήσουμε λοιπόν 
τον χρόνο να περνά βιαστικά. Ας τον γεμίσουμε 
με αγάπη και με πράγματα που θα χαροποιήσουν 
τον συνάνθρωπο μας.  Ας κάνουμε ότι περ-
νάει από το χέρι μας… να μην πάει χαμένος άλ-
λος χρόνος. Ας δώσουμε σημασία σε όλα όσα 
μας διακρίνουν, για να μην αφήσουμε τα όνειρα 
μας να σβήσουν και να πάνε χαμένα! Ας δώσουμε 
αξίες σε ανθρώπους που σκοπό έχουν να απα-
λύνουν τις ψυχές αυτών που έτυχε να είναι λιγό-
τερο ευνοούμενοι! Ο εθελοντισμός είναι πίστη. 
Ας πιστέψουμε και εμείς!  Ας μην αφήνουμε τον 
χρόνο να περνά απαρατήρητος. Να περνά χαμέ-
νος! Αξίζει να βραβεύσουμε αυτούς που το αξί-
ζουν!Ετοιμαστείτε να δώσουμε βραβεία προσφο-
ράς! Αρχίζουμε με ένα απλό ευχαριστώ!

Του Βασίλη 
Παναγή

Πολλά γίνονται…  
λίγα γίνονται γνωστά!

Του Βασίλη 
Κωστή
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Οι έφηβοι και το άγχος των εξετάσεις
Η περίοδος των εξετάσεων πλη-
σιάζει. Δυστυχώς πάντα  
είναι αγχωτική για τους μαθητές 
αλλά και για τους γονείς. Το άγ-
χος  των παιδιών κινητοποιείται 

από αρνητικές αυτόματες σκέψεις, όπως «δε θα 
τα καταφέρω», «αν αποτύχω στις εξετάσεις, αυτό 
θα σημαίνει ότι είμαι μια αποτυχία», «τί θα πουν 
οι φίλοι μου» κ.ά.  
 
Περισσότερο άγχος έχουν οι μαθητές που θα πα-
ρακαθίσουν  φέτος τις εξετάσεις των GCSE και 
A Level! Ύστερα από δύο χρόνια αναστάτωσης, 
τηλε-διδασκαλίας, άγχους, απουσίας από το σχο-
λείο, καραντίνας κλπ οι μαθητές καλούνται  να 
παρακαθίσουν τις κρατικές εξετάσεις. Ως γονείς, 
δεν μπορούμε να τους διώξουμε το άγχος των 
εξετάσεων, αλλά μπορούμε να τους βοηθήσουμε 
ανακουφίζοντάς τους με την σωστή συμπεριφο-
ράς μας. Ο ρόλος των γονέων λοιπόν στην προ-
ετοιμασία του παιδιού ενόψει των εξετάσεων είναι 
σημαντικός. Απαιτείται και πρέπει να τους συ-
μπαρασταθούμε γιατί απλά είμαστε οι γονείς 
τους. Ως γονείς όμως είναι απαραίτητο να συνει-
δητοποιήσουμε ότι δε θα πρέπει σε καμία περί-
πτωση να μεταδίδουμε τις δικές μας προσδοκίες 
και επιθυμίες στα παιδία. Καλό θα είναι η πα-
ρουσία μας να είναι διακριτική χωρίς αυτό να ση-
μαίνει ότι δεν θα βρισκόμαστε συνεχώς δίπλα 
τους για να τα ενθαρρύνουμε και να τα στηρί-
ζουμε. Ας δούμε πώς ο γονέας μπορεί να βοη-
θήσει το παιδί του στις εξετάσεις:  
 

Ας αρχίσουμε βοηθώντας τους στην  ▪
οργάνωση ενός σχεδίου διαβάσματος 

 
Ένα σωστό σχέδιο προετοιμασίας βοηθάει στην 
αποδοτική ποιότητα διαβάσματος και μειώνει το 
άγχος των παιδιών. Παράλληλα δείχνει πόσο 
οι γονείς νοιάζονται για τα παιδιά τους και έτσι 
ισχυροποιεί την σχέση τους. Είναι σημαντικό το 
παιδί  να οριοθετήσει το χρόνο τον οποίο θα 
αφιερώσει στη μελέτη, θέτοντας ρεαλιστικούς 
στόχους μέσα στο χρονικό διάστημα αυτό. Είναι 
απαραίτητο να είναι συγκεντρωμένοι για να  
καλύψουν την ύλη που έχουν προγραμματίσει 

εξαρχής μέσα στο διάστημα αυτό. Μην φορτώ-
σετε στα παιδιά πολλές ώρες διαβάσματος γιατί 
δεν θα αποδώσει η όλη προσπάθεια. Οι πολλές 
ώρες μελέτης δεν βοηθούν. Δεν είναι η ποσότητα 
αλλά η ποιότητα της μελέτης. Πολλά παιδιά νοι-
ώθουν άσχημα εάν διαβάσουν μόνο λίγες ώρες 
ακόμα κι όταν δεν κατανοούν αυτά που διαβά-

ζουν λόγω κούρασης. Κάθονται στο γραφείο, 
μπροστά στα βιβλία τους ακόμα κι όταν δεν μπο-
ρούν  να συγκεντρωθούν. Όταν το παιδί καταλά-
βει ότι δεν αποδίδει καλύτερα να κάνει διαλείμ-
ματα και να ξεκουράζεται. 
 

Μη τους επηρεάσετε με την δική σας  ▪
ανησυχία 

 
Ως γονείς πρέπει να παραμείνουμε ήρεμοι σε 
όλη την διάρκεια των εξετάσεων. Τα παιδιά πολύ 
φυσιολογικά νιώθουν νευρικότητα γι΄αυτό οι γο-
νείς πρέπει πρώτα να ελέγξουν τη δική τους συ-
μπεριφορά. Τα παιδιά βασίζονται στους γονείς 
τους για να τους εφοδιάσουν με ασφάλεια και σι-

γουριά.  Όσο κι αν οι έφηβοι μάς σπρώχνουν 
μακριά τους  η αλήθεια είναι ότι μας χρειάζονται 
δίπλα τους για συμπαράσταση. 

Υγιής διατροφή για το μυαλό, την μνήμη  ▪
και την συγκέντρωση 

Μπορείτε να συμπαραστέκεστε  στο παιδί σας 
δείχνοντάς του πρώτα πρώτα  ότι τον εμπιστεύε-

στε. Ένα τσάι, ένας χυμός και φαγητό βοηθάει 
πολύ. Καλό φαγητό όμως  πλούσιο σε θερμίδες 
υδατανθράκων, πρωτεΐνες, φρούτα, λαχανικά και 
ξηροί καρποί, βοηθούν τον μεταβολισμό, την ενί-
σχυση της μνήμης και τη βελτίωση της συγκέ-
ντρωσης στη μελέτη της ύλης των εξετάσεων. 
Ένα πράγμα που πρέπει να αποφύγετε είναι να 
κάνετε παρατηρήσεις κατά πόσο το δωμάτιο του 
το διατηρεί καθαρό και συγυρισμένο. 
 

Τα αποτελέσματα δεν είναι το παν ▪
 

Εάν το παιδί σας είναι ανήσυχο θα μπορούσε να 
βοηθήσει αν το ρωτούσατε: «Τι σε ανησυχεί πε-
ρισσότερο;» Θα απαντούσε: «Η αποτυχία». «Εάν 

αποτύχεις, που δεν νομίζω προσωπικά, θα 
βρούμε μια κάποια εναλλακτική λύση. Πάντα 
υπάρχει λύση». Τα περισσότερα παιδιά θέλουν 
να ευχαριστήσουν τους γονείς τους και φοβούνται 
εάν τους απογοητεύσουν. Εάν όμως εμείς τα πι-
στέψουμε τότε θα πιστέψουν τα ίδια στον εαυτό 
τους. Εάν το παιδί σας ρωτήσει: «Πώς θα το πά-
ρεις εάν δεν τα πάω καλά;» Εμείς θα το καθησυ-
χάσουμε ότι πιστεύουμε σε αυτό και  
είμαστε σίγουροι ότι θα προσπαθήσει. Πολλοί 
γονείς δίνουν την εντύπωση ότι το μόνο που έχει 
σημασία είναι να φέρουν καλά αποτελέσματα.  
Η σωματική και η ψυχική  του υγεία έχει τη μεγα-
λύτερη σημασία. Μην δείχνετε ενοχλημένοι με 
τους βαθμούς. Η σωστή συμπαράσταση θα φέρει 
τα θετικά αποτελέσματα πιο γρήγορα. 
 

Φροντίδα για προσωπική υγεία ▪
Η μαθητική υγεία είναι η σημαντικότερη παράμε-
τρος. Η αποφυγή της έκθεσης σε ανθυγιεινούς 
παράγοντες, στο κρύο ή τα ξενύχτια, ο καλός 
ύπνος, η ψυχική υγεία, η ισορροπία με τις αθλη-
τικές δραστηριότητες διαδραματίζουν εξαιρετικό 
ρόλο στη μεγιστοποίηση της μαθητικής προσπά-
θειας για αποδοτικό διάβασμα. Θα σταθώ στον 
καλό ύπνο γιατί παίζει βασικό ρόλο στη μάθηση 
και στην επανάληψη. Τα παιδιά χρειάζονται σε 
αυτήν την ηλικία τουλάχιστον εννέα ώρες ύπνου. 
Φροντίστε όμως να βρίσκονται μακριά από την  
οθόνη του τηλεφώνου τους την ώρα που πάνε 
για ύπνο! 
Να θυμάστε όμως ότι οι κρατικές  εξετάσεις δεν 
καθορίζουν ούτε την αξία και τις ικανότητες του 
παιδιού σας, αλλά ούτε είναι δείκτης για το πως 
θα πορευτεί στη μετέπειτα ζωή του. Αν το παιδί 
σας καταφέρει υψηλούς βαθμούς στις εξετάσεις, 
αυτό θα είναι σπουδαίο! Αν όμως δεν τα καταφέ-
ρει, σας παρακαλώ, μην του στερήσετε την αυ-
τοπεποίθηση και την αξιοπρέπειά του. Πείτε του 
ότι έχασε μια μάχη, όχι τον πόλεμο. Ότι είναι 
απλά μια εξέταση. Ότι οι βαθμοί δεν αλλάζουν 
την αγάπη του γονιού προς το παιδί του.  
 

Ας τους ευχηθούμε «καλή επιτυχία!»

Της Έλισσας 
Ξενοφώντος  

Φιλολόγου

Χαιρετισμός του Ζαννέτου Τοφαλλή στον Νίκο Λύτρα με την ευκαιρία 
των 60-χρονών του

Πρώτ΄ απ΄ όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τα 
παιδιά του αγαπητού μου Νίκου Λύτρα, που μου 
επέτρεψαν να πω δυο λόγια με την ευκαιρία των 
60-χρονών του. Στον αγαπητό μου φίλο και δά-
σκαλο, τον Νίκο Λύτρα. 

Τον Νίκο τον γνώρισα από κοντά όταν μου ζή-
τησε να μεταφράσω και μετά να παρουσιάσω το 
βιβλίο του αδελφού του Χριστάκη Λύτρα με τίτλο 
«Η ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΚΑΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ». 
Και ήταν τότε μεγάλη η χαρά και η συγκίνησή 
μου που γνώρισα και τον αδελφό του, τον Χρι-
στάκη και την υπέροχη σύζυγό του την Μιράντα. 

 
Αγαπητέ μου Νίκο, δεν βρίσκω αρκετά λόγια 

για να σε περιγράψω και να εκφράσω τη χαρά 
μου που απόψε συμπληρώνεις τα 60χρονά σου. 
Ποτέ μου δεν θα ξεχάσω ότι όταν ήμουνα στο 
Νοσοκομείο του Μπάρνετ, με επισκεφτόσουν και 
μια φορά ήρθες μαζί με τον εξάδελφό σου, τον 
πατέρα Γεννάδιο. Αργότερα, δεν περνούσε εβδο-
μάδα που να μην τηλεφωνήσεις ή να μη μας επι-
σκεφτείς. Ιδιαίτερα, σ΄ αυτό τον χρόνο που μας 
πέρασε. όταν πραγματικά ήμασταν φυλακισμένοι 
στα σπίτια μας. Εσύ, Νίκο μου, σκεφτόσουνα για 
μας. Μας ρωτούσες, «Θέλετε να σας φέρω τί-
ποτα»; Και πήγαινες και στον Κίκη τον κασάπη 
και στην Δέσποινα να μας τα φέρεις. Αξέχαστες 
ήταν οι ώρες που περνούσαμε μαζί. Και περ-

νούσα τις πιο ευχάριστες μέρες της 
ζωής μου. Από σένα έμαθα τόσα 
πολλά. Υπήρξες για μένα ένας σωστός Δάσκα-
λος. 

Και κουβεντιάζαμε τα πάντα. Για πολιτικά, για 
φιλοσοφία, θρησκεία, για κοινωνικά θέματα. Τα 
πάντα. Και πρέπει να σου πω ότι υπήρξες ένας 
σοφός συνομιλητής. Μπορεί εγώ να πήγα σχο-
λεία πολλά, να δίδαξα για χρόνια, να γνώρισα 
πολύ κόσμο, να γνώρισα ανθρώπους παγκό-
σμας ακτινοβολίας – όπως τον φιλόσοφο 
Μπέρτραντ Ράσσελ, τον Λόρδο Χέιλσαμ, τον 
Μανώλη Γλέζο, τον Μίκη Θεοδωράκη και τε-
λευταία τον Αλέξη Τσίπρα, και πολλούς άλ-
λους, – αλλά εσύ πρώτος και καλύτερος συ-
νομιλητής Είσαι έξυπνος, απλός, 
καλλιεργημένος, αυτομόρφωτος. Έχεις το 
θάρρος της γνώμης σου. Είσαι μια σωστή 
εγκυκλοπαίδεια! Βλέπεις 50 χρόνια μπροστά. 
Γνήσιος Υδροχόος! Ευγενικός, καλοσυνάτος, 
γενναιόδωρος, προοδευτικός. 

Υπάρχουν τρεις λέξεις στα ελληνικά που δεν 
μεταφράζονται μονολεκτικά σε καμιά γλώσσα του 
κόσμου – αυτές είναι οι λέξεις ΛΟΓΟΣ, ΦΙΛΟ-
ΤΙΜΟ και ΛΕΒΕΝΤΗΣ. Εσύ περικλείεις το νόημα 
όλων. Ποτέ μου δεν ξέχασα εκείνη την ώρα που 
σε αποκάλεσα ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥ ΓΙΟ. Γιατί εκ-
προσωπείς το ωραιότερο, το ευγενέστερο, το ύψι-

στο δημιούργημα του ΑΝΘΡΩ-
ΠΙΣΜΟΥ, όπως μας το παρέδω-
σαν οι αρχαίοι Έλληνες για τους 
οποίους η ανθρωπότητα είναι περήφανη! 

 
And now a few words for his beloved wife ELEF-

THERIA and his wonderful children and grand-
children. I want you to feel proud and you should 
be happy to have Nikos as your husband, father 
and grandfather. I met thousands of people in 
our community – but Nikos is unique. He is kind, 
generous, hospitable, self-educated and forward 
looking. Full of humanity! He worked hard with 
his beloved Eleftheria to bring you material pleas-
ure and comfort. He loved you enormously and 
he is proud of you. I am sure he is so happy to-
night when he is celebrating with you his 60th 
birthday. 

Αγαπητέ μου Νίκο, η Βασούλλα κι εγώ, σου ευ-
χόμαστε, με την ευκαιρία των γενεθλίων σου, 
Χρόνια πολλά – να τα εκατoστήσεις ή να τα χι-
λιάσεις! – πάντα με υγεία, χαρά και ευτυχία. 

 
Η Αραδίππου που σε γέννησε, η Παροικία 
μας και η Κύπρος είναι περήφανοι για σένα 
και σε ευγνωμονούν! Χρόνια Πολλά, αγαπητέ 
μου Νίκο!

Γράφει ο γνωστός αρθρογράφος της Κυ-
πριακής Παροικίας του Λονδίνου 

Δρ Ζαννέτος Τοφαλλή
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Στις 8 Μαϊου του 1945 η Ναζιστική Γερμανία παραδίδεται 

Χρειάστηκαν πάνω από 50 
εκατομμύρια νεκροί και μια 
ήπειρος σε ερείπια... 

 
Μια -σχεδόν- προσωπική ▪

εμμονή 
 
Η Γερμανία, έχοντας χάσει ου-
σιαστικά τον πόλεμο από την 
ημέρα -τον Ιανουάριο του 1943- 
που η 6η Στρατιά του στρατηγού 
Πάουλους εγκλωβίστηκε στο 
Στάλιγκραντ, αρνήθηκε να απο-
δεχθεί το γεγονός, μια άρνηση 
που κόστισε περισσότερους  
νεκρούς απ' όσους είχε παράξει 

έως τότε ο πόλεμος. 
Μια μέρα πριν την παράδοση 
της 6ης στρατιάς, ο Χίτλερ είχε 
προάγει τον Πάουλους σε αρ-
χηγό του Γενικού Επιτελείου 
Στρατού. Ο Χίτλερ ήταν βέβαιος 
ότι ο Πάουλους θα προτιμούσε 
να αυτοκτονήσει, παρά να πα-
ραδοθεί. Είχε -ευτυχώς- άδικο. 
Κατά τη διάρκεια της κράτη-
σής του από τους Σοβιετικούς, 
ο Πάουλους μετατράπηκε σε 
σφοδρό πολέμιο του ναζισμού 
και προσχώρησε στη διεθνή 
επιτροπή για μια ελεύθερη Γερ-
μανία, η οποια συστάθηκε 

έπειτα από πρωτοβουλία των 
Ρώσων. Απελευθερώθηκετο 
1953 και έζησε το υπόλοιπο της 
ζωής του στην Ανατολική Γερ-
μανία, προσεγγίζοντας την κομ-
μουνιστική ιδεολογία.  
Από εκείνη την ημέρα ξεκί-
νησε η αντίστροφη μέτρηση για 
τη Γερμανία και τον πόλεμο, μια 
διαρκής υποχώρηση βαμμένη 
με αίμα, την οποία περιγράφει 
σε δύο από τα βιβλία του, το 
«Στάλινγκραντ» και το «Βερο-
λίνο» ο ιστορικός Άντονι Μπί-
βορ. 
Η εμμονή του Χίτλερ να μην 

παραδοθεί, μια εμμονή που 
αντανακλούσε με ανατριχια-
στικό τρόπο το ιδεοψυχαναγκα-
στικό κομμάτι του χαρακτήρα 
του, συμπαρέσυρε πολλούς 
από τους Γερμανούς, οι οποίοι 
μέχρι την τελευταία στιγμή πί-
στευαν στο παρανοϊκό όραμα 
του ηγέτη τους: Η Γερμανία δεν 
θα μπορούσε ποτέ να χάσει τον 
πόλεμο. Πρώτα θα καταστρε-
φόταν ο κόσμος. 

 
Και κάπως έτσι έγινε. 
 

Ανάμεσα σε δύο πολέ-▪
μους 

 
Κατά τη διάρκεια της γερμανι-
κής υποχώρησης ο Χίτλερ ανέ-
πτυξε ένα ακόμη εμμονικό σχέ-
διο, το οποίο είχε ως σκοπό να 
ανατρέψει την πορεία του πο-
λέμου: 
Κάθε πόλη που βρισκόταν 
στην πρώτη γραμμή του μετώ-
που, μετονομαζόταν σε «φρού-
ριο», το σημείο δηλαδή που τα 
στρατεύματα δεν θα έπρεπε να 
εγκαταλείψουν για κανένα λόγο. 

 
Με τα σοβιετικά στρατεύματα 

-ενισχυμένα πλέον με τις ατε-
λείωτες εφεδρείες από τις κε-
ντροασιατικές στέπες- να προ-
ελαύνουν από ανατολάς και 
τους συμμάχους από δυσμάς 
μετά την απόβαση στη Νορμαν-
δία, τα «φρούρια» του Χίτλερ 
έπεφταν το ένα μετά το άλλο και 
στη θέση τους ξεπηδούσαν νέα, 
κάθε ένα από αυτά με κόστος 
χιλιάδες άσκοπους νεκρούς.  

Η υποχώρηση κόστισε σε Γερ-
μανούς, συμμάχους και αμά-
χους περισσότερους νεκρούς 
απ' ότι τα τρία πρώτα χρόνια 
του πολέμου. Η Γερμανία ήταν 
εγκλωβισμένη ανάμεσα σε δύο 
πολέμους: Στα δυτικά έναν τα-
κτικό και «πολιτισμένο», με τους 
Αμερικανούς και τους Βρετα-
νούς. 
Στα ανατολικά, έναν πόλεμο 
αδιανόητης αγριότητας, χωρίς 
κανόνες και έλεος, μια διαρκή 
σφαγή που δημιούργησε η ίδια 
ως απότοκο των δικών της σφα-
γιαστικών πρακτικών στην προ-
έλασή της. Η κάτοικοι της Ανα-
τολικής Πρωσσίας, σημερινής 
βόριας Πολωνίας, ήταν αυτοί 
που έζησαν στο πετσί τους την 
αγριότητα της σοβιετικής προ-
έλασης. Και πάλι η εμμονή του 
Χίτλερ να καθυστερήσει την εκ-
κένωσή τους, ήταν αυτή που 
τους θυματοποίησε με τον πιο 
άγριο τρόπο. 

 
Κανένας ζωντανός... ▪

 
Την ίδια ώρα, στην κεντρική 
Ευρώπη ολοκληρωνόταν αρι-
στουργηματικά μια ακόμη 
σφαγή: Αυτή των εκτοπισμένων 
στα στρατόπεδα συγκέντρωσης 
και θανάτου. 
Είτε με μαζικές εκτελέσεις, είτε 
με ατελείωτες πορείες θανάτου 
μέσα στο χιόνι, είτε με οποι-
ονδήποτε τρόπο, οι Γερμανοί 
ήταν αποφασισμένοι να μην 
αφήσουν «κανέναν ζωντανό» 
μάρτυρα των όσων συνέβησαν 
στα στρατόπεδα Και σχεδόν το 

κατάφεραν.  
 

Ο μοιραίος και αμετανόη-▪
τος στρατάρχης 

 
Τον Απρίλιο του 1945 η Γερ-
μανία είχε περιοριστεί σε μερικά 
τετραγωνικά μέτρα, πίσω από 
4 μέτρα συμπαγές σκυρόδεμα, 
αυτά του καταφυγίου του Χίτλερ 
κάτω από την Καγκελαρία. 
Ο πάντα πιστός στον ηγέτη 
του, στατάρχης Βίλχεμ Κάιτελ 
επιμένει να μείνει με τον Χίτλερ, 
εκείνος όμως τον διατάσσει να 
φύγει, για να εξακολουθήσει να 
ασκεί τη διοίκηση της γερμανι-
κής άμυνας. Ο Κάιτελ, καταφεύ-
γει στο Χόλσταϊν, προσπαθεί να 
συντονίσει τις όποιες δυνάμεις 
έχουν απομείνει για την υπερά-
σπιση της Γερμανίας, χωρίς επι-
τυχία. Με την κατάρρευση της 
γερμανικής άμυνας, ο Κάιτελ 
διορίζεται, από τον αντικατα-
στάτη του Χίτλερ Ναύαρχο 
Καρλ Ντένιτς, επικεφαλής της 
Γερμανικής Αντιπροσωπείας για 
την παράδοση της χώρας μαζί 
με τον Αντιναύαρχο φον Φρίντε-
μπουργκ, εκπρόσωπο του Πο-
λεμικού Ναυτικού και τον Πτέ-
ραρχο Στουμπφ, εκπρόσωπο 
της Luftwaffe. Υπογράφει την 
επίσημη άνευ όρων παράδοση 
της Γερμανίας στο Κάρλσχορστ 
του Βερολίνου, όπου είχε εγκα-
τασταθεί το Αρχηγείο των Σο-
βιετικών δυνάμεων.  
Η «Πράξη Συνθηκολόγησης» 
του Β' Παγκοσμίου Πολέμου 
υπεγράφη τα μεσάνυχτα της 
8ης Μαΐου.

CYPRIOT
WINE FESTIVAL
 & BUSINESS EXPO

EST. 1982

Το Marathon Food Ltd, το οποίο μαζί με το Tony’s Pita και το Λαϊκό καφέ θα χορη-
γήσουν το πολυαναμενόμενο Φεστιβάλ Κυπριακού Κρασιού & Επιχειρηματικής  
Έκθεσης (CWFExpo), τυχαίνει να συνιστά έναν από τους μεγαλύτερους εμπόρους 
Κυπριακών, Ελληνικών και γενικότερα Μεσογειακών ροφημάτων, τροφίμων και ψη-
σταριών μπάρμπεκιου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το Marathon Food Ltd εισάγει μεγάλη 
ποικιλία προϊόντων. Η ευρεία γκάμα του περιλαμβάνει κρέας, χυμούς Kean, ελαι-
όλαδα, γαλακτοκομικά προϊόντα, από τα οποία προέρχεται το εύγευστο τηγανιτό 
χαλούμι και πολλά άλλα. Η λίστα με τα προϊόντα που πουλάει συνεχίζεται καθώς το 
Marathon Food Ltd λειτουργεί σχεδόν 36 χρόνια και διανέμει εκατοντάδες προϊόντα 
σε διάφορες Κυπριακές και Ελληνικές επιχειρήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο.  
Το Marathon Food Ltd έχει καταστήσει εφικτή τη δυνατότητα για πολλούς Κύπριους 
και Έλληνες σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο να έχουν ένα παραδοσιακό οικογε-
νειακό τραπέζι ή να δειπνίσουν σε ένα Κυπριακό ή Ελληνικό εστιατόριο και να αι-
σθάνονται σαν να βρίσκονται πίσω στην πατρίδα τους. Αυτό έγκειται στην επέκταση 
του εμπορίου του αφού διανέμει σε όλα τα είδη επιχειρήσεων, όπως εστιατόρια, 
υπεραγορές, κρεοπωλεία και πολλά άλλα. 
 
Σήμερα τα μπεστ σέλερ προϊόντα του Marathon Food Ltd είναι τα ελαιόλαδα,  
τα όσπρια, η φέτα και το χαλούμι από το οποίο όπως προαναφέρθηκε, προέρχεται 
το αυθεντικό του τηγανητό χαλούμι. Επιπλέον, μπορείτε να μείνετε ήσυχοι διότι το 
Marathon Food Ltd έχει καταβάλει υπέρτατες προσπάθειες έτσι ώστε να παρέχει 
στους προμηθευτές του προϊόντα υψηλής ποιότητας από την αρχή της διαδικασίας 
με την παραγωγή των τροφίμων μέχρι το ενδιάμεσο της με τη συσκευασία τους και 
τέλος τη διανομή τους. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το Marathon Food Ltd βρί-
σκεται για περισσότερα από 25 χρόνια σε άμεση επαφή με αγρότες που καλλιεργούν 
τα προϊόντα τους σε οπωρώνες, χωράφια και αγροκτήματα της Μεσογείου.  
Πέρα από αυτό, το Marathon Food Ltd πουλάει επίσης τα δικά του πρωτότυπα 
προϊόντα  τα οποία λέγονται ANTHOS RANGE. Με την πάροδο του χρόνου και 
μετά από πολλή προσπάθεια το ANTHOS έχει αναπτύξει πληθώρα προϊόντων.  
Τα προϊόντα αυτά αποτελούνται από μέλι, όσπρια, μπαχαρικά, τουρσί και το χαλούμι 
ANTHOS, το οποίο θεωρείται ένα από τα υψηλότερης ποιότητας τυριά στην αγορά. 

Όλα τα προϊόντα ANTHOS που παράγει το Marathon Food Ltd προσφέρουν την τέ-
λεια ισορροπία για μία μεσογειακή διατροφή. Θα πρέπει επίσης να αναφέρουμε ότι 
το Marathon Food Ltd συνεργάζεται εδώ και αρκετά χρόνια με έναν από τους άλλους 
τρεις χορηγούς μας, τον Λαϊκό καφέ. Όλα τα προϊόντα που πουλάει το Marathon 
Food Ltd έχουν τρεις βασικούς παράγοντες: έχουν καταπληκτική γεύση με υψηλή 
ποιότητα αλλά χαμηλές τιμές και διατίθενται σε διαφορετικές επιλογές μεγέθους συ-
σκευασίας. 
 
Επιπλέον, έχοντας πλήρη επίγνωση και κατανόηση για τον αντίκτυπο που μπορεί 
να έχει η αλιευτική βιομηχανία στο περιβάλλον, το Marathon Food Ltd έχει πάρει τη 
συνειδητή απόφαση να συνεργάζεται μόνο με τοπικές αλιευτικές επιχειρήσεις που 
παρέχουν νόστιμα και φρέσκα ψάρια αλλά χωρίς να είναι εις βάρος του πλανήτη 
μας. 
 
 Έχουμε να σας ανακοινώσουμε ακόμα πιο ευχάριστα νέα διότι το Marathon Food 
Ltd δεν είναι μόνο χορηγός αλλά θα παρευρεθεί αυτοπροσώπως στο επικείμενο 
Φεστιβάλ Κυπριακού Κρασιού & Επιχειρηματικής Έκθεσης, το οποίο θα είναι  
αφιερωμένο στην μνήμη του πολυαγαπημένου μας Νεόφυτου Νεοφύτου και θα 
πραγματοποιηθεί στις 2 και 3 του Ιούνη στο Lee Valley Athletics Centre, Meridian 
Way, N9 0AR. Το φεστιβάλ θα είναι μια σπάνια αλλά μοναδική ευκαιρία για το  
Marathon Food Ltd για να εξασφαλίσει συνεργασίες με άλλες Ελληνικές, Κυπριακές 
και Μεσογειακές επιχειρήσεις και αυτό φυσικά ισοδυναμεί με περισσότερες πωλήσεις. 
Για όλους τους παρευρισκόμενους που θα είναι μέρος της διασκέδασης του Φεστιβάλ 
Κυπριακού Κρασιού, το περίπτερο του Marathon Food Ltd θα (προσθέστε την  
τοποθεσία του περίπτερου του για να μπορούν να το εντοπίσουν στο φεστιβάλ). 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Marathon Food Ltd μπορείτε να επι-
κοινωνήσετε μαζί τους στο +44 020 8884 2749 ή στο +44 020 8807 0655. Μπορείτε 
να τους στείλετε email στη διεύθυνση Marathon@marathonfoods.co.uk ή στο 
info@marathonfood.co.uk ή να τους βρείτε στη διεύθυνση 27 Commercial Rd, 
London N18 1TP. Οι ώρες λειτουργίας του είναι από Δευτέρα έως Παρασκευή από 
τις 8 π.μ. έως τις 5:30 μ.μ. 
 

*Σοφία Κωνσταντινίδη



Πολιτική διγλωσσία:  
Ανεξαρτησία ή Ένωση; 

  
Ο Μακάριος βρισκόταν σε πολύ 
δύσκολη θέση. Από τη μια υπο-

στήριζε ότι ήταν Πρόεδρος ενός ανεξάρτητου κρά-
τους και συνεπώς δεν έπρεπε οι αποφάσεις να 
παίρνονται από την Αθήνα αλλά από τη Λευκω-
σία. Από την άλλη, παρουσιαζόταν και  σαν θερ-
μός υποστηριχτής της Ένωσης και αυτό το δια-
λαλούσε παντού και πάντοτε!  
  
Αυτή η «πολιτική διγλωσσία»  δημιουργούσε δύο 
πολύ σοβαρά προβλήματα: Από τη μιά έδινε το 
δικαίωμα στην κυβέρνηση της Αθήνας (αφού ο 
Μακάριος έλεγε ότι υποστήριζε την Ένωση), να 
διεκδικεί το δικαίωμα και να είναι ο ρυθμιστής του 
εθνικού θέματος. Από την άλλη, η συνέχιση των 
ενδοκοινοτικών συνομιλιών έδινε το δικαίωμα 
στην Τουρκοκυπριακή ηγεσία να δυσπιστεί και 
να ισχυριζεται ότι η Ελληνοκυπριακή πλευρά ούτε 
«σοβαρολογεί» ούτε και είναι ειλικρινής στις δια-
πραγματεύσεις αφού ο Μακάριος δεν ξεκαθάριζε 
τι ακριβώς ήθελε και συνέχιζε να μιλά  και για  
την Ένωση και για την Ανεξαρτησία! 
  

Μακάριος: Η Κύπρος είναι Ελληνική 
  
Ο Μακάριος φοβόταν ότι θα κατηγορείτο ότι πα-
ρεκτρέπονταν από το εθνικό ιδανικό της Ένωσης. 
Στις 14 Μαρτίου 1971 στη Γιαλούσα, έβγαλε ένα 
φλογερό λόγο για την "Ελληνικότητα" της Κύ-
πρου, αγνοώντας το γεγονός ότι ακόμη μιλούσε 
ως Πρόεδρος της ανεξάρτητης Κυπριακής Δημο-
κρατίας: 
  
«Η Κύπρος είναι Ελληνική.  Η Κύπρος ήτο 
Ελληνική από την αυγήν της ιστορίας της και 
θα παραμείνη Ελληνική. Ελληνικήν και αδιαί-
ρετον την παρελάβομεν. Ελληνικήν και αδιαί-
ρετον θα την διατηρήσωμεν. Ελληνικήν και 
αδιαίρετον θα την παραδώσωμεν εις την Ελ-
λάδα!».  
  

Πολιτικές αντιφάσεις και Τουρκική  
δυσπιστία  

  
Οι πιο πάνω δηλώσεις και διακηρύξεις γίνονταν 
την ίδια ώρα που ο Κληρίδης και ο Ντεκτάς δια-
πραγματεύονταν στις διακοινοτικές συνομιλίες…
. με απώτερο στόχο να δεχτούν οι Τουρκοκύπριοι 
μια συνταγματική διευθέτηση έτσι που να διαφυ-
λαχτεί η ανεξαρτησία και  η εδαφική  ακεραιότητα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας !! 
  

Ηλιάδης, Ευδόκας και Τζυρκώτης 
 μεσολαβούν για την επιστροφή του Γρίβα  

  
Ύστερα από τις διαφωνίες του Μακαρίου με τη 
Χούντα σχετικά με την απόρριψη των Τουρκικών 
προτάσεων το 1971, ο Μακάριος προσπάθησε 
να γεφυρώσει τις σχέσεις του με τον Γρίβα. Για 
τον σκοπό αυτό είχε συναντήσεις με τον ηγέτη 
του ΔΕΚ Τάκη Ευδόκα  και συζήτησε μαζί του 
την εσωτερική κατάσταση.  
  
Ο Μακάριος εξέφραζε τους φόβους του στον Ευ-
δόκα για την αντιπαράθεση με το καθεστώς της 
Αθήνας  γιατί η Χούντα ήδη έλεγχε την Εθνική 

Φρουρά, ο Ευδόκας του πρότεινε: «Να φέρεις 
τον Γρίβα στην Κύπρο οπόταν όλοι θα  συσπει-
ρωθώμεν γύρω σας». Ο Μακάριος πίστευε ότι 
μια τέτοια ενέργεια θα μπορούσε να θεωρηθεί 
πρόκληση για τον Παπαδόπουλο και δεν ήθελε 
την επιδείνωση των σχέσεων και της αντιπαρά-
θεσης με τη Χούντα. 
  
Ο Γρίβας είχε φύγει  από την Κύπρο το Νοέμβριο 
του 1967 μετά από το «φιάσκο της Κοφίνου» 
ύστερα από την επιμονή της Τουρκίας. Ζούσε 
τώρα στο Χαλάνδρι στην Αθήνα αλλά κατά πε-
ρίεργο τρόπο θεωρούσε και αποκαλούσε τον 
εαυτό του "εξόριστο" στην ίδια την Ελλάδα, δη-
λαδή την ίδια τη χώρα  για την οποία συνεχώς 
αγωνιζόταν για να ενώσει την Κύπρο! 
  

Μεσολάβηση του βουλευτή Γεώργιου  
Τζυρκώτη και Σωκράτη Ηλιάδη 

  
Στις 28 Μαϊου 1971 ο πρώην βουλευτής του Πα-
τριωτικού Μετώπου Γεώργιος Τζυρκώτης συνα-
ντήθηκε στην Αθήνα με το Γρίβα και του μεταβί-
βασε την επιθυμία του Μακαρίου για συνεργασία. 
Ο Τζυρκώτης ενημέρωσε το Μακάριο στις 14 Ιού-
νιου 1971, λέγοντας ότι ο Γρίβας  επιμένει στον 
όρο που είχε θέσει προηγούμενα, δηλαδή  ότι ο 
Μακάριος πρέπει να τον καλέσει δημόσια να επι-
στρέψει στην Κύπρο.  
  
Ο επιχειρηματίας Σωκράτης Ηλίαδης ήταν στε-
νότατος συνεργάτης του Γρίβα και το 1971 μαζί 
με την Αγγλική εταιρεία Crown Agents επεδιώκε 
να  πάρει άδεια από την Κυπριακή κυβέρνηση 
για τουριστική αξιοποιήση του  μικρού νησιού 
(Κουφονήσι) στην Κερύνεια. Στη συνάντηση που 
είχε ο Ηλιάδης με το Μακάριο συζήτησαν τόσο 
το εμπορικό θέμα που τον ενδιάφερε  καθώς και 
τη συνεργασία Γρίβα – Μακαρίου.  
  
Την  ίδια ώρα που ο Ηλιάδης προσπαθούσε να 
«συμφιλιώσει» το Γρίβα με τον Μακάριο, η ενω-
τική εφημερίδα «Πατρίς» δημοσίευε πύρινα αντι-
μακαριακά άρθρα του Λευτέρη Παπαδόπουλου 
και του Φώτη Παπαφώτη. Ο Ηλιάδης έγραψε τότε 
στον Γρίβα επικρίνοντας τους  για τις ακραίες και 
φανατικά επικίνδυνες θέσεις τους.  
  
Στις 4 Ιουλίου 1971 ο Ηλιάδης μαζί με τον Ευδόκα 
συναντήθηκαν στην Αθήνα με το Γρίβα και επε-
δίωξαν για άλλη μια φορά τη συμφιλίωση του με 
τον Μακαρίο αλλά ο Γρίβας παρέμενε ανένδο-
τος. 
  

Η επιστροφή του Γρίβα στην Κύπρο 
  
Την επιστροφή του Γρίβα στην Κύπρο οργάνω-
σαν ο Ανδρέας Ποταμιάνος, ο Κοσμάς Μαστρο-
κόλιας (πράκτορας του Δημήτριου Ιωαννίδη) και 
ο πρώην Χίτης συνεργάτης του Γρίβα, ο  Κώστας 
Ευσταθόπουλος. Ο Γρίβας ταξίδεψε μαζί με τον 
Μαστροκόλια στο σκάφος «Δελφίνι» και έφτασαν 
στο Πισσούρι το βράδυ στις 31 Αυγούστου  1971. 
Εκεί τον περίμεναν ο Λευτέρης Παπαδόπουλος 
και ο Πανίκος Σωτηρίου που τον μετέφεραν στο 
σπίτι της Διάνας Μαύρου. 
  
Η δημιουργία της ΕΟΚΑ Β΄ -  2 Σεπτέμβρίου 
1971 

 Στις 2 Σεπτέμβριου 1971 ο Γρίβας δημιούργησε 
τη νέα μυστική οργάνωση ΕΟΚΑ Β’  διέταξε τον 
Λευτέρη Παπαδόπουλο να οργανώσει αμέσως 
δυο πενταμελές «Ομάδες Θανάτου» οι οποίες θα 
ήταν υπό τις άμεσες διαταγές του.   
  
Ο Μακάριος ενημερώθηκε για την μυστική άφιξη 
του Γρίβα την επόμενη μέρα. Στο μεταξύ ο Μα-
κάριος είχε ήδη προγραμματισμένο ταξίδι για την 
Αθήνα και στη συνάντηση που είχε με τον Παπα-
δόπουλο ο Μακάριος τον ρώτησε αν γνώριζε  για 
τη μυστική άφιξη του Γρίβα στην Κύπρο. Ο Πα-
παδόπουλος ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε τίποτε 
και βεβαίωνε τον Μακάριο ότι η κυβέρνηση του 
δεν έχει καμιά σχέση στα σχέδια του Γρίβα. 
  

Ο Μακάριος επιδιώκει συνεργασία  
με τον Γρίβα 

  
Τις πρώτες βδομάδες ύστερα από την άφιξη του 
Γρίβα, ο Μακάριος του έστελνε μηνύματα για συ-
νεργασία, και του πρόσφερε το Υπουργείο Άμυ-
νας ή άλλο αξίωμα, αφού πρώτα εγκαταλείψει τα 
σχέδια του για την ίδρυση ένοπλων ομάδων. Ο 
Γρίβας όμως δεν απαντούσε. Απαντούσε εκ μέ-
ρους του μόνο η εφημερίδα «Πατρίς» λέγοντας 
ότι ο Διγενής δεν ενδιαφέρεται ούτε για αξιώματα 
ούτε για υπουργεία. 

  
Το Διάγγελμα του Μακαρίου 29  

Οκτωβρίου 1971 
  
Στην επίμονη άρνηση του Γρίβα για συνεργασία 
και όταν ήδη διαπιστώθηκε ότι ίδρυε ένοπλες 
ομάδες, ο Μακάριος απηύθυνε στις 29 Οκτω-
βρίου 1971 στον Κυπριακό λαό ένα Διάγγελμα 
λέγοντας ότι οι παράνομες ενέργειες του Γρίβα 
για να επιφέρουν δήθεν την Ένωση εξυπηρετού-
σαν μόνο  τα Τουρκικά διχοτομικά σχέδια. Ανά-
φερε επίσης ότι θα κήρυσσε την Ένωση χωρίς 
δισταγμό αν η Ελλάδα έδινε τη συγκατάθεση της 
και όσες φορές έθεσε το ζήτημα η Αθήνα ήταν 
αρνητική. 
  

Παπαδάκης – Λαλαούνης - Βιντζηλαίος 
  
Ένα «τρίδυμο» χουντικών, ο διοικητής της ΕΛ-
ΔΥΚ ταξίαρχος Παύλος Παπαδάκης  (στενότατος 
συνεργάτης του Δ. Ιωαννίδη), ο διευθυντής του 
Β’ Επιτελικού Γραφείου του ΓΕΕΦ ταγματάρχης 
Παντελής Λαλαούνης και ο Βασίλης Βιντζηλαίος 
(που εργαζόταν στην Ελληνική Πρεσβεία) συνερ-
γάζονταν στενά τόσο με την ΕΟΚΑ Β’ όσο και με 
την Αμερικανική CIA για την επίτευξη μιας Ελ-
ληνο-τουρκικής συμφωνίας που θα υλοποιούσε 
τη Διπλή Ένωση. 
  

Παρακολούθηση των συνδιαλέξεων  
Μακαρίου   

  
Τον Νοέμβριο 1971 ο Παντελής Λαλαούνης είχε 
δώσει εντολή να τοποθετηθεί μυστικά μικρόφωνο 
στο γραφείο του Μακαρίου για να παρακολου-
θούνται οι συνδιαλέξεις του. Όταν το έμαθε ο Μα-
κάριος ζήτησε από την Χούντα την ανάκληση του. 
Ο Λαλαούνης  αντέδρασε και σε άρθρο του στην 
εφημερίδα «Πατρίς» (6.12.1971) με τίτλο « Εάν 
φύγη ο Λαλαούνης θα φύγωμεν όλοι μας από 
την Κύπρον» κατηγορούσε τον Μακάριο ότι ζη-

τούσε την εκδίωξη Ελλήνων Αξιωματικών και ότι 
βασιζόταν σε αναφορές χαφιέδων. Στο τέλος ο 
Λαλαούνης δεν ανακλήθηκε. 
  

Η ίδρυση της ΕΣΕΑ 
  
Τον Ιανουάριο του 1972, δημιουργήθηκε η πολι-
τική πτέρυγα της ΕΟΚΑ Β΄, η ΕΣΕΑ (Επιτροπή 
Συντονισμού Ενωτικού Αγώνα). Πρόεδρος αυτής 
της Επιτροπής ήταν ο Αρχιδικαστής Γεώργιος 
Βασιλειάδης (άλλοτε ιδρυτικό μέλος του ΑΚΕΛ!), 
αντιπρόεδρος ήταν ο ψυχίατρος Τάκης Ευδόκας 
και Γραμματέας  ο Φώτης Παπαφώτης.  Άλλα 
ηγετικά στελέχη αυτής της πολιτικής πτέρυγας 
της ΕΟΚΑ Β, ήταν: ο γιατρός Τάκης Αριστείδης, 
ο Σωκράτης Ηλιάδης, ο Σπύρος Παπαγεωρ-
γίου, ο Σταύρος Σταύρου (Σύρος) ο Κ. Σαβε-
ριάδης κ.α. 
  

Η διάρθρωση της ΕΟΚΑ Β΄  
  
Στη δημιουργία της νέας οργάνωσης, ο Γρίβας 
ακολούθησε το πρότυπο της πρώτης ΕΟΚΑ και 
διόρισε τομεάρχες στις πόλεις. Τομεάρχης της 
Λευκωσίας ήταν ο Άρης Χατζηπαναγιώτου, στη 
Λεμεσό ο Σταύρος Σταύρου (Σύρος),στην Αμ-
μόχωστο ο Κίκης Κωνσταντίνου και ο Πανίκος 
Παμπόρης και στην Πάφο ο Γεώργιος Ράφτης. 
Ταμίας της οργάνωσης ανέλαβε ο Λευτέρης Πα-
παδόπουλος. Τον Γενάρη 1972 υπαρχηγός του 
Γρίβα ανέλαβε ο Γεώργιος Καρούσος. 
  

Η άφιξη των Τσέχικων όπλων 
  
Τον Σεπτέμβριο 1971 η Κυπριακή Κυβέρνηση 
είχε κάνει μια μυστική παραγγελία οπλισμού από 
τη Τσεχοσλοβακία. Τα όπλα αυτά έφτασαν στην 
Κύπρο στις 22 Ιανουαρίου 1972 και για σκοπούς 
παραπλάνησης οι 287 τόνοι οπλισμού εκφορτώ-
θηκαν στο λιμάνι του Ξερού και μεταφέρτηκαν 
πρώτα στις αποθήκες του Μεταλλείου του Μιτσε-
ρού ότι τάχα ήταν εκρηκτικές ύλες και λίγο αργό-
τερα μεταφέρτηκαν στους υπόγειους χώρους της 
Αρχιεπισκοπής. 
 
Αρχικά η κυβέρνηση διέψευδε την άφιξη του οπλι-
σμού αλλά όταν έγινε απόπειρα κλοπής και σύλ-
ληψης Γριβικών στο Μεταλλείο του Μιτσερού τότε 
η Κυβέρνηση παραδέχτηκε την άφιξη του οπλι-
σμού.  Με εντολή της Αθήνας ο Έλληνας πρέσβης 
στην Λευκωσία Κ. Παναγιωτάκος έδωσε διάβημα 
στον Μακάριο ζητώντας να παραδοθεί ο οπλι-
σμός στην Εθνική Φρουρά. Ο Μακάριος αντέ-
δρασε γιατί η Εθνική Φρουρά τροφοδοτούσε τις 
ένοπλες ομάδες του Γρίβα.
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Του Δρα  
Κύπρου  
Τοφαλλή

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ Ή ΕΝΩΣΗ – ΠΟΙΟΙ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΑΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΓΡΙΒΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ - Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΟΚΑ Β΄ Μέρος 30ον  
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ΠΕΜΠΤΗ 5 ΜΑΙΟΥ 21:35 
Αλαλούμ (1982). Κωμωδία με 
τους Χάρρυ Κλυνν, Δημήτρη 
Πιατά, Κωνσταντίνο Τζούμα, 
Τζόλυ Γαρμπή. Τρεις μικρές 
ιστορίες που σατιρίζουν την 
Ελλάδα της Αλλαγής. Μια δια-
κωμώδηση των αστυνομικών 
ταινιών του Γιάννη Μαρή ("Ο 
Τελευταίος Κρίκος Της Αλυσί-
δας". Μια ακόμη ιστορία του 
αστυνόμου Μπέκα), μια σά-
τιρα των ταινιών του Νέου Ελ-
ληνικού Κινηματογράφου 
(Μελλόπραμα!) και μια αντί-
στοιχη σάτιρα των ταινιών 
φουστανέλας ("Γκόλφω";). 
 
ΠΕΜΠΤΗ 5 ΜΑΙΟΥ 23:30 
Νυχτοπερπατήματα (1964). 
Ντοκιμαντέρ με την Βούλα 
Αβρααμίδου, Γιάνα Βαλέντη, 
Γιάννη Βογιατζή, Κώστα 
Καρρά. Μια συρροή από μου-
σικοχορευτικά ντοκουμέντα 
από την νυχτερινή ζωή της 
Αθήνας. 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΜΑΙΟΥ 21:25 
Ο Κυρ Γιώργης Εκπαιδεύε-
ται (1977). Κωμωδία με τους 
Διονύση Παπαγιαννόπουλο, 
Τόνια Καζάνη, Νίκο Δαδινό-
πουλο, Λουίζα ποδηματά, 
Λευτέρη Βουρνά, Καίτη Ιπρο-
χώρη. Ένας ταβερνιάρης του 

Πειραιά, ο κυρ-Γιώργης Κόλ-
λας, έχει στείλει τον γιο του 
Γιάννη στην Ευρώπη, απ’ 
όπου ο τελευταίος γυρίζει 
σπουδαγμένος. Παντρεύεται 
μια γυναίκα της υψηλής κοι-
νωνίας, τη Ριρή Καλαντζή, και 
εκλέγεται βουλευτής.  
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΜΑΙΟΥ 22:50 
Πρόβα... Γάμου (1986). Κω-
μωδία με τους Κώστα Τσά-
κωνα, Ρένα Παγκράτη, Τόνυ 
Άντονυ, Ηλία Κωνσταντίνου.. 
Μεγάλωσαν στην ίδια γειτονιά 
αλλά τα προβλήματα εκείνης 
της εποχής, είχαν ως συνέ-
πεια, όταν έγιναν δέκα χρο-
νών να χωρίσουν και από τότε 
δεν ξανασυναντήθηκαν. Τα 
χρόνια πέρασαν, τα δυο παι-
διά μεγάλωσαν και πήραν το 
δικό τους δρόμο. Εκείνος 
άνοιξε ένα γραφείο τελετών, 
αλλά νιώθει μεγάλη μοναξιά 
γιατί δεν κατάφερε να κάνει 
δική του οικογένεια.   
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΜΑΙΟΥ 00:10 
Και Όπου μας Βγάλει 
(2001). Κωμωδία με τους 
Γιάννη Ζουγανέλλη, Ρένο Χα-
ραμπίδη και Νόνη Δούνια. Δύο 
ζευγάρια συναντιούνται τυχαία 
στο ξενοδοχείο που πάνε για 

να περάσουνε τις καλοκαιρι-
νές διακοπές τους. Τα σχέδιά 
τους για ησυχία και ξεκού-
ραση παίρνουν απροσδόκητη 
τροπή καθώς μεταξύ τους 
αναπτύσσεται μια ξαφνική 
έλξη που οδηγεί σε διάφορα 
ευτράπελα. 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΙΟΥ 21:00 
Κάτι Κουρασμένα Παλικά-
ρια (1967). Ρομαντική κωμω-
δία με τους Λάμπρο Κωνστα-
ντάρα, Νόρα Βαλσάμη, 
Διονύση Παπαγιαννόπουλο, 
Μέλπω Ζαροκώστα. Ο Ντίνος 
Διαμαντής είναι ένας μεσόκο-
πος επιχειρηματίας. Τις δου-
λειές του τις έχει αναλάβει η 
πρώην αγαπημένη του και 
νυν συνέταιρός του Ρίτα και ο 
ίδιος ασχολείται πια μόνο με 
νεαρές και τρυφερές υπάρξεις. 
Τελευταία του κατάκτηση η 
Κορίνα, η οποία μαζί με την 
μητέρα της, την κυρία Μαλτέ-
ζου, ενοικίασαν το διαμέρισμα 
του επάνω ορόφου. 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΙΟΥ 22:35 
Γκαρσονιέρα για Δέκα 
(1981). Κωμωδία με τον Ηλία 
Λογοθέτη, τον Ντίνο Ηλιό-
πουλο και τον Πάνο Μιχαλό-
πουλο. Ένας ταλαίπωρος λο-
γιστής στην προσπάθεια του 

να βοηθήσει τον γαμπρό του 
που έχει οικονομικά προβλή-
ματα, πέφτει θύμα εκμετάλ-
λευσης ενός συναδέλφου του.  
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 MAIOY 21:30 Ο 
Πεθερόπληκτος (1968). Κω-
μωδία με τους Γιαννη Γκιω-
νάκη, Δέσποινα Στυλιανοπού-
λου, Σωτήρη Μουστάκα, 
Αντώνη Παπαδόπουλο, Βα-
σίλη Αυλωνίτη. Ο Χρήστος 
δουλεύει υπάλληλος στο δικη-
γορικό γραφείο του Ξενοφώ-
ντα Χατζηπατέλη, ενώ ζει με 
την γυναίκα, του Ρένα, την 
εξαδέλφη της Σουλτάνα και 
την πεθερά του Ολυμπία η 
οποία δεν τον αφήνει σε 
χλωρό κλαρί. Προσπαθεί να 
παντρέψει την Ολυμπία μέσω 
αγγελιών, για να την ξεφορ-
τωθεί. 
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 9 MAIOY 21:00 
Ελευθέριος Βενιζέλος 
(1966). Ιστορική ταινία με τους 
Μηνά Χρηστίδη, Γιάννη βό-
γλη, Όλγα Καρλάτου, Δημήτρη 
Μυράτ και Βασίλη Μπουγιου-
κλάκη. Η ζωή και η δράση του 
μεγάλου πολιτικού ηγέτη από 
το 1910 μέχρι το 1927. 
 
ΤΡΙΤΗ 10 MAIOY 22:00 

Περάστε την Πρώτη του Μη-
νός (1965). Κωμωδία με την 
Άννα Φόνσου, Δημήτρη Πα-
παμιχαήλ, Μπέττυ Αρβανίτη 
και Σταύρο Ξενίδη. Η Άννα ερ-
γάζεται ως εισπράκτορας 
οφειλών, αλλά το μόνο που 
ακούει από τους οφειλέτες εί-
ναι: «Περάστε την πρώτη του 
μηνός». Ένας συνάδελφός 
της, της μαθαίνει κάποια 
κόλπα του επαγγέλματος και 
σύντομα, η κοπέλα θα κατα-
φέρει να εισπράττει τα περισ-
σότερα από τα χρέη.  
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 MAIOY 20:55 
Ο Πουλημένος Άνθρωπος 
(1967). Κοινωνική περιπέτεια 
με τους Λευτέρη Βουρνά, 
Μάρω Κοντού, Παντελή 
Ζερβό. Η στρατονομία οδηγεί 
για μια ακόμη φορά τον Κα-
νέλλο, από το σπίτι στο πει-
θαρχείο. Είναι η τελευταία 
όμως, καθώς η διοίκηση απο-
φασίζει να του δώσει απολυ-
τήριο. Η επιστροφή στην 
Αθήνα και η δουλειά στο ερ-
γοτάξιο δεν μπορούν να ικα-
νοποιήσουν τις φιλοδοξίες 
του. Τα λόγια των γονιών του 
δεν θα δαμάσουν τον ατίθασο 
χαρακτήρα του. 
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ΠΕΜΠΤΗ 5/05 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη Μέρα  
9.00 Από Μέρα σε Μέρα  
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.30 Χρυσές Συνταγές 
14.30  Όλα στον Αέρα  
16.00 Ειδήσεις (Νοηματική) 
17.20 Black Forest 
19.05 Χάλκινα Χρόνια  
20.00 Προκλήσεις   
21.00 Ειδήσεις 
21.15 Εμείς κι ο Κόσμος μας 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/05 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη Μέρα  
9.00 Από Μέρα σε Μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.30 Χρυσές Συνταγές  
14.30 Όλα στον Αέρα  
16.00 Θεία Λειτουργία  
17.20 Black Forest 
19.05 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
19.50 Με τη Φωνή σου  
21.00 Ειδήσεις 
ΣΑΒΒΑΤΟ 7/05 
05.30 Βήματα στην άμμο (Ε)   
06.00 Με τη Φωνή σου (Ε) 
07.00 Ειρήνη Πάσι (Ε) 
09.00 Χρονογράφημα (Ε) 
12.00 Ειδήσεις  
12.30 Μαζί/Birlikte (Ε) 
14.00 Road Story 

14.30 ΑrtCafe (Ε) 
16.00 Ειδήσεις  
19.00 Αθλητικό Σάββατο 
21.30 Ειδήσεις 
ΚΥΡΙΑΚΗ 8/05 
05.30 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ   
08.30 Σπίτι στη Φύση  
09.30 Xρυσές Συνταγές 
Weekend Edition 
10.00 BRAND NEWS  
12.00 Ειδήσεις 
13.30 Προσωπογραφίες 
15.30 Χρονογράφημα(Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
16.20 Κυπριώτικο Σκετς (Ε)  
17.20 Ειρήνη Πάσι 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Παραδοσιακή Βραδιά 
στο ΡΙΚ  
21.00 Ειδήσεις 
ΔΕΥΤΕΡΑ 9/05 
07.30 Όμορφη Μέρα (E) 
09.00 Από Μέρα σε Μέρα  
12:30 Εμείς κι ο Κόσμος μας  
13:30 Χρυσές Συνταγές (Ε) 
14.30 Όλα στον Αέρα  
16.00 Ειδήσεις και στη νοη-
ματική 

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

21.45 Eurovision Flashback 
(E)  
ΤΡΙΤΗ 10/05 
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 11/05 
07.30 Όμορφη Μέρα 
09.00 Από Μέρα σε Μέρα  
12.30 Εμείς και ο Κόσμος 
μας   
13:30 Χρυσές Συνταγές (Ε) 
14:30 Όλα στον Αέρα 
16:00 Ειδήσεις  
17:20 Black Forest 
   18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
19.50 Το Μυστικό της  
Πεταλούδας (Ε) 
20.45 Economic Echo  
22.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας

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

ΠΕΜΠΤΗ 5 ΜΑΪΟΥ   
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: Αλαλούμ 
(1982) 
23:10 Ελληνική Ταινία: Νυχτοπερ-
πατήματα (1964) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΜΑΪΟΥ   
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: Ο Κυρ 
Γιώργης Εκπαιδεύεται (1977) 
22:50 Ελληνική Ταινία: Πρόβα... Γά-
μου (1986) 
00:10  Ελληνική Ταινία: Και Όπου 
μας Βγάλει (2001) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΪΟΥ     
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:  
H μεγάλη διεθνής έκθεση τροφίμων IFE 
2022, από τις 21 έως και τις 23 Μαρ-
τίου. Σε αυτή τη διεθνή γαστρονομική 
εμπειρία συμμετείχαν 21 Κυπριακές 
Εταιρείες Εξαγωγής Τροφίμων. 
21:00 Ελληνική Ταινία: Κάτι Κουρα-
σμένα Παλικάρια (1967) 
22:35 Ελληνική Ταινία: Γκαρσο-
νιέρα για Δέκα (1981) 
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΪΟΥ    
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: Ο Πεθερό-
πληκτος (1968) 
ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΜΑΪΟΥ     
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 Ελληνική ταινία: Ελευθέριος 
Βενιζέλος (1966) 
22:50 Το Ταξίδι της Ζωής με την 
Άντζη Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 10 ΜΑΪΟΥ    
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:   
13η Συνδιασ́κεψη ΑΚΕΛ Βρετανιάς, 
με τον Γενικο ́Γραμματέα της 
Κ.Ε.ΑΚΕΛ, Στεφ́ανο Στεφαν́ου 
22:00 Ελληνική ταινία: Περάστε την 
Πρώτη Του Μηνός (1965) 
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΜΑΪΟΥ  
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: Ο Πουλημέ-
νος Άνθρωπος (1967) 
22:25 Ελληνική Ταινία: Κερατάς και 
Δαρμένος (1986)
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Πένθος στη Formula 1: Πέθανε ο «ιπτάμενος οδοντίατρος», Τόνι Μπρουκς 
Ο Μπρουκς, γνωστός ως «ο ιπτάμενος 
οδοντίατρος» (ήταν γιος οδοντιάτρου) 
υπήρξε ένας από τους κορυφαίους πι-
λότους της εποχής του. Καθ΄ όλη τη διάρ-
κεια της καριέρας του απέφευγε τη δη-
μοσιότητα, τόσο πολύ που ο Σερ 
Στέρλινγκ Μος, συνάδελφός του στη For-
mula 1 και στους αγώνες σπορ αυτοκι-
νήτων, τον περιέγραψε ως «ο μεγαλύτε-
ρος "ελάχιστα γνωστός" οδηγός όλων 
των εποχών».Χάρη στον τέλειο συνδυα-
σμό ταχύτητας και ομαλής οδήγησης, ο 
Μπρουκς κέρδισε τα μισά από τα Grand 

Prix στα οποία κατατάχθηκε. Μόνο οι 
Φάντζιο, Μος και Ασκάρι σημείωσαν πε-
ρισσότερες νίκες απ' αυτόν κατά τη δε-
καετία 1950-60. 
 
Στη διάρκεια της καριέρας του οδήγησε 
για την Άστον Μάρτιν, τη Βάνγουολ και 
τη Φεράρι τη σεζόν του 1959, παίρνο-
ντας νίκες τόσο με μονοθέσια όσο και 
με σπορ αυτοκίνητα σε πολλές πίστες, 
συμπεριλαμβανομένων των τριών πιο 
απαιτητικών στην Ευρώπη: Σπα, Νίρ-
μπρουργκρινγκ και Μόντσα.

Τρεις θέσεις στην 8αδα στην πρώτη εντυπωσιακή 
μέρα του Παγκοσμίου πρωταθλήματος

Με εντυπωσιακό τρόπο ξεκίνησε τις υποχρεώ-
σεις της η ελληνική αποστολή στο Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα που άνοιξε τις πύλες του στα «Δύο 
Αοράκια». Στην πρεμιέρα της διοργάνωσης στους 
Έφηβους, συμμετείχε ο Στέφανος Τρακόσσας 
στην κατηγορία των 55 κιλών και κατέκτησε την 
8η θέση στον κόσμο. Ο 15χρονος αθλητής σή-
κωσε 73 κιλά στο αρασέ κάνοντας ατομικό ρεκόρ, 
97 κιλά στο ζετέ, αλλά και 170 στο σύνολο. 

 
Σπουδαίες ήταν οι επιδόσεις και των Νεανίδων 

με τις Αθηνά Παπουτσάκη και Βασιλική Ράπτη 
να παίρνουν μέρος στην κατηγορία των 49 κιλών, 

όπου οι δύο Ελληνίδες αθλήτριες κατετάγησαν 
στην 7η και 8η θέση αντίστοιχα. 
Απέναντι στις καλύτερες αθλήτριες του κόσμου, 
οι νεαρές αρσιβαρίστριες έφεραν πολύ καλά απο-
τελέσματα, με την Αθηνά Παπουτσάκη να σηκώ-
νει 53 κιλά στο αρασέ, όπου είναι ατομικό ρεκόρ, 
68 κιλά στο επολέ ζετέ και 121 κιλά στο σύνολο. 

 
Η Βασιλική Ράπτη είχε 50 κιλά στο αρασέ και 

65 στο ζετέ ισοφαρίζοντας την καλύτερη επίσημη 
επίδοση της, ενώ με τα 115 κιλά στο σύνολο, κα-
τέκτησε την 8η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
Νεανίδων της Άρσης Βαρών.

Φυλάκιση τεσσάρων ετών στον Σάντι Μίνα 
της Θέλτα για σεξουαλική παρενόχληση 

Ένοχος κρίθηκε ο επιθετικός της Θέλτα, Σάντι 
Μίνα, ο οποίος καταδικάστηκε από το Δικαστήριο 
της Αλμέρια σε φυλάκιση τεσσάρων ετών για σε-
ξουαλική παρενόχληση. Ενώπιον της δικαιοσύνης 
βρέθηκε ο Σάντι Μίνα, ο οποίος κρίθηκε ένοχος 
από το Δικαστήριο της Αλμέρια για σεξουαλική 
παρενόχληση. 
 
Ο Δικαστής επέβαλε στον 26χρονο επιθετικό 
ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών για το περιστα-
τικό που έλαβε χώρα τον Ιούλιο του 2017 στην 

περιοχή του Μοχάκαρ, όπου ο τότε παίκτης της 
Βαλένθια παρενόχλησε σεξουαλικά μία γυναίκα 
σ' ένα τροχόσπιτο. 
 
Το δικαστήριο τον έκρινε αθώο για το αδίκημα 
της σεξουαλικής κακοποίησης, για το οποίο ο Ει-
σαγγελέας το περασμένο καλοκαίρι ζήτησε οκτώ 
χρόνια φυλάκιση. Εκτός από τα τέσσερα χρόνια 
που του επιβλήθηκαν, ο Ισπανός θα κληθεί να 
καταβάλει αποζημίωση ύψους 50.000 ευρώ.

Μπόρνμουθ - Νότιγχαμ 1-0: Επιστροφή στην Premier League με έσοδα 193.000.000 ευρώ

Η Μπόρνμουθ πήρε το ντέρμπι ανόδου από την Championship και με το 1-0 επί της Νότιγχαμ 
στο "Βαϊτάλιτι" εξασφάλισε την επιστροφή της στην Premier League έπειτα από δύο χρόνια 
απουσίας. Στα playoffs η Φόρεστ. 
 
Η Μπόρνμουθ ήταν η μεγαλύτερη νικήτρια στο ντέρμπι ανόδου από την Championship. Η ομάδα του 
Σκοτ Πάρκερ επικράτησε με 1-0 της Νότιγχαμ χάρη σε γκολ του Κίφερ Μουρ επτά λεπτά πριν από το 

τέλος και επέστρεψε στην Premier League. 
Δύο χρόνια έπειτα από τον υποβιβασμό της, επιστρέφει στα "μεγάλα σαλόνια" και ακολουθώντας τη 
Φούλαμ, εξασφάλισε μεταξύ άλλων μίνιμουμ 193.000.000 ευρώ σε βάθος τριετίας, με τη Φόρεστ να 
συνεχίζει στα playoffs ανόδου για το 3ο και τελευταίο "εισιτήριο". 
 
Οι γηπεδούχοι παρουσιάστηκαν πιο αποφασιστικοί στο 1ο ημίχρονο και πήραν την μπάλα στα πόδια 
τους, προσπαθώντας να δημιουργήσουν. Ο Μπράις Σαμπά χρειάστηκε σε δύο περιπτώσεις, όμως 
οι καλύτερες στιγμές ήταν για τους φιλοξενούμενους. Στο 10ο λεπτό ο Σαμ Σάριτζ έστειλε την μπάλα 
στο οριζόντιο δοκάρι και στο 34' ο Μπρέναν Τζόνσον σούταρε από καλή θέση μέσα από την περιοχή, 
όμως ο Τζόρνταν Ζεμούρα απέκρουσε με τάκλιν πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή του γκολ. 
 
Στο 41ο λεπτό, η Φόρεστ είχε τη μεγάλη ευκαιρία, όταν ο Σάριτζ ανετράπη από τον αντίπαλο τερμα-
τοφύλακα. Το πέναλτι δεν δόθηκε ποτέ, καθώς ο βοηθός έδωσε οφσάιντ. Τα ριπλέι δεν δικαίωσαν 
την απόφασή του, όμως η απουσία VAR στέρησε από τη Νότιγχαμ τον καταλογισμό του πέναλτι. 
 
Στο 2ο ημίχρονο, η Μπόρνμουθ μετέτρεψε τον αγώνα σε μονόλογο και έχασε αρκετές ευκαιρίες. Ο 
Σαμπά εξελίχθηκε σε πρωταγωνιστή του αγώνα και οι τραυματισμοί παικτών και των δύο ομάδων 
που διέκοπταν τη ροή του έδωσαν κάποιες ανάσες. 
 
Η Μπόρνμουθ παρέμεινε με το πόδι στο γκάζι και δικαιώθηκε. Μία κομπίνα σε εκτέλεση φάουλ στο 
83' έφερε τον Μουρ σε θέση βολής μέσα από την περιοχή και ο Ουαλός με δυνατό σουτ έκανε το 1-
0. Το γκολ αυτό αποδείχθηκε "χρυσό" για την Μπόρνμουθ, η οποία τερματίζει 2η στη βαθμολογία, 
μία αγωνιστική πριν από το τέλος, στέλνοντας οριστικά τη Νότιγχαμ στα playoffs. 
 
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ: Τράβερς, Σμιθ, Φίλιπς, Κέλι, Ζεμούρα, Λέρμα (60' Μουρ), Κουκ, Κρίστι (88' Πίρσον), 
Μπίλινγκ, Άντονι (88' Μέφαμ), Σολάνκε 
 
ΝΟΤΙΓΧΑΜ: Σαμπά, Γουόραλ, Κουκ (86' Λόλεϊ), Μακένα, Σπενς, Γέιτς, Γκάρνερ, Κόλμπακ (86' Λαρέα), 
Ζινκεράγκελ (85' Μάιτεν), Τζόνσον, Σάριτζ
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Tories ‘set to lose 550 seats’ 
in UK local elections

According to a latest opin-
ion poll, Prime Minister 
Boris Johnson's Conser-

vative party will lose nearly 550 
seats in today’s local elections.  

Labour are expected to hold 
3,500 council seats – a gain of 
more than 800 – while those 
held by the Tories will fall by 548 
to 980.  

It would be a terrible result for 
Boris Johnson, who has faced 
calls to go from both sides of 

the Commons after being fined 
over a lockdown-busted party 
at No 10.  

International Trade Secretary 
Anne-Marie Trevelyan denied 
the idea that the elections for 201 
councils are a referendum for 
the Prime Minister’s leadership. 

She told Sky News: “As ever 
with local councils’ elections, we’ll 
win some and we’ll lose some, 
that’s the nature of the beast 
anyway. But what I think we will 

see is a really strong showing  
by Conservative voters who want 
to come out and demonstrate 
that they know that locally-run 
councils run by Conservatives 
are better.” 

But many are seeing them as 
a barometer of his popularity, 
and his party getting pummelled 
could easily renew calls for him 
to step aside.  

Although many Tory rebels 
thought to be planning to oust 
Johnson are waiting for the 
publication of civil servant Sue 
Gray’s Partygate report as the 
moment to make their move.  

The latest research on results 
was carried out by Electoral 
Calculus and Find Out Now, who 
interviewed 1,749 adults in the 
201 councils going to polls today. 

It suggests the Tories are on 
track to lose some key flagship 
councils including Westminster, 
Wandsworth, Southampton and 

Thurrock. 
A vote share of 24% for the 

Conservative Party and 39% for 
Labour would mean the biggest 
advantage in local elections 
since the mid-1990s.  

Electoral Calculus chief exe-
cutive Martin Baxter told the 
Telegraph: “The renewed Party-
gate focus has made a poor     
situation for the Conservatives 
even worse by persuading even 
more Conservative supporters 
not to turn out at the local      
elections. 

“The results could now be bad 
for Boris Johnson, especially if 
the Conservatives lose many 
hundreds of council seats and 
key flagship councils like Wands-
worth or Westminster.” 

More than 4,000 council 
seats are up for grabs in today’s 
elections – including in all 32 
London boroughs, Birmingham, 
Manchester and parts of the 
Red Wall including Bury.

A ban on Russian oil is 
included in the sixth 
EU package of sanc-

tions against Russia, which 
was unveiled on Wednesday 
by the European Commission 
President Ursula von der 
Leyen. 

Addressing the EP plenary, 
in Strasbourg, von der Leyen 
detailed the contents of the 
sanctions’ package, which also 
aims officials and Russian 
banks, and spoke about relief 
and reconstruction efforts in 
Ukraine. 

“Today, we are presenting 
the sixth package of sanctions. 
First, we are listing high-rank-
ing military officers and other 
individuals who committed war 
crimes in Bucha and who are 
responsible for the inhuman 
siege of the city of Mariupol” 
said von der Leyen.  

The second point is to          
de-SWIFT Sberbank, by far 
Russia’s largest bank, and two 
other major banks. 

 According to von der Leyen 
“this will solidify the complete 
isolation of the Russian finan-
cial sector from the global   
system.”  

A third point concerns ban-
ning three big Russian state-
owned broadcasters from     

Europe’s airwaves.  
“They will not be allowed        

to distribute their content any-
more in the EU, in whatever 
shape or form be it on cable, 
via satellite, on the internet     
or via smartphone apps” she      
explained, noting that these 
TV channels act as mouth-
pieces, for Putin´s lies and 
propaganda.  

She also said that the 
Kremlin relies on accountants, 
consultants and spin-doctors 
from Europe “and this will now 
stop” as the EU is banning 
those services from being pro-
vided to Russian companies.  

Von der Leyen also said that 
the proposed package includes 
a ban on Russian oil.  

“This will be a complete       
import ban on all Russian oil, 
seaborne and pipeline, crude 
and refined. We will make sure 
that we phase out Russian oil 
in an orderly fashion, in a way 
that allows us and our partners 
to secure alternative supply 
routes and minimises the       
impact on global markets. This 
is why we will phase out       
Russian supply of crude oil 
within six months and refined 
products by the end of the year,” 
she underlined. 

The Commission President 
also proposed to the plenary 
that Europe starts working on 
an ambitious recovery package 
for Ukrainians. “This package 
should bring massive invest-
ment to meet the needs and the 
necessary reforms,” she said.  

Among other goals, von der 
Leyen said that this would 
bring the stability and certainty 
needed to make Ukraine an 
attractive destination for foreign 
direct investment “and even-
tually, it will pave the way for 
Ukraine’s future inside the  
European Union.”

EU leader unveils 
further sanctions 
against Russia

Presidential Commissioner: Government supports repatriated Cypriots
The government supports 

repatriated Cypriots and 
tries to solve the prob-

lems they face, the Presiden-
tial Commissioner for Human-
itarian Affairs Repatriates and 
Diaspora, Photis Photiou, has      
assured. 

The President of the Republic, 
Nikos Anastasiades, in the   
presence of the Commissioner, 
received on Monday, at the Pres-
idential Palace, a delegation of 
the Federation of Repatriated 
Cypriots. 

Speaking after the meeting, 
Photiou said that both overseas 
and repatriates Cypriots are the 
very valuable since these are the 
people promote national issues 
in strong decision-making centres 
during difficult times for Cyprus. 

The Commissioner said that 
they had a very productive meet-
ing with the President of the 
Federation and representatives 
of all the countries from where 
we have repatriates, and we 
discussed some specific propo-
sals that they have submitted. 

"We try to support those who 
come to Cyprus, bearing in mind 
that there are various problems 
for people who wish to be repa-
triated. Mainly there are problems 
of integration, people that come 
mainly from African countries, 
South Africa and elsewhere, and 
need the financial support of the 
state," he said. 

Photiou said that they are     
trying to resolve all these issues 
and stressed that above all, 
"what is important for us is to 
realise that these people, that 

for years were part of our            
Diaspora, are here and can  
perform and to continue to play 
this essential role that they have 
played over the years." 

The Commissioner said that 
this is exactly what the President 
of the Republic himself has told 
them, and thanked them for their 
services and the work they have 
done so far.  

"We will be by their side for 
whatever is needed," he added. 

The President of the Federa-
tion Kyriacos Tsolakis said that 

it is necessary to strengthen the 
"bridge" of communication with 
Hellenism abroad.  

"We have a Cyprus outside 
Cyprus which today is in key 
positions in all countries of the 
world and these Cypriots can 
help us in all the issues we  
face," he said, noting the desire 
of the overseas and repatriated 
Cypriots to contribute to Cyprus. 

Finally, he stressed the support 
they receive from both the Pres-
ident of the Republic personally 
and the Commissioner.

Go to vote in today’s local elections!

The National Federation 
urges every UK Cypriot 
to vote for candidates of 

Cypriot origin, and those who 
have demonstrated their sup-
port for our community and the 
reunification of Cyprus, regard-

less of their political party, in 
today’s local elections taking 
place across the UK. 

In England, there are elections 
for over 4,000 councillors in 146 
councils, including all 32 London 
boroughs as well as in Birming-

ham, Leeds and Manchester. 
In Wales and Scotland, elec-

tions are taking place to elect all 
councillors in all local authorities. 
Whilst in Northern Ireland, elec-
tions are being held for the 
Northern Ireland Assembly. 

Polling stations will be open 
from 7am and 10pm. 

 
Every UK Cypriot 
voice matters 

As a community, we should all 
do our utmost to support and vote 
for UK Cypriot candidates, as well 
as those who have demonstrated 
their support for our community. 
These are the individuals who 
best understand the issues that 
affect us and, if elected, would 

be in the best position to help us 
at a local level.  

With a strong presence in many 
of the local authorities where 
elections are being held, our 
community can really make an 
impact and have our voice heard 
if we go to vote. Please urge your 
family members, friends and 
neighbours to vote. 

 
Who are the candidates  
in my area? 

You can find the candidates 
in your area at: https://whoca-
nivotefor.co.uk/ 

 
EVERY UK CYPRIOT VOTE 
MATTERS - OUR VOTE IS 

OUR VOICE 



British Prime Minister Boris 
Johnson told Ukraine on 
Tuesday he believed it 

would defeat Russia and expose 
the “gigantic error” of the        
Kremlin’s invasion as he invoked 
Britain’s wartime leader Winston 
Churchill to underline his support 
for Kyiv. 

Becoming the first Western 
leader to address Ukraine’s  
parliament since the start of 
Russia’s invasion on Feb. 24, 
Johnson saluted the country’s 
bravery in exploding “the myth 

of (Russian President Vladimir) 
Putin’s invincibility.” 

“I have one message for you 
today: Ukraine will win, Ukraine 
will be free,” Johnson told the 
lawmakers via videolink, after 
standing for the Ukrainian natio-
nal anthem and being introduced 
by the speaker. 

“This is Ukraine’s finest hour, 
that will be remembered and  
recounted for generations to 
come,” he said, echoing the 
words spoken by Churchill in 
1940 when Britain faced the 

threat of being invaded and      
defeated by Nazi Germany. 

Johnson has been one of the 
most passionate supporters of 
Ukraine’s efforts to resist what 
Putin calls a “special operation” 
to disarm its smaller neighbour 
and protect it from fascists.       
Ukraine and the West say this a 
false pretext for an unprovoked 
war of aggression by Russia. 

Johnson announced a further 
£300 million in military aid to 
Ukraine, including electronic 
warfare equipment and a coun-
ter-battery radar system.  

“The so-called irresistible force 
of Putin’s war machine has 
broken on the immoveable object 
of Ukrainian patriotism and love 
of country,” he said. 

“We will carry on supplying 
Ukraine, alongside your other 
friends, with weapons, funding 
and humanitarian aid, until we 
have achieved our long-term 
goal, which must be so to fortify 
Ukraine that no-one will ever 
dare to attack you again.” 

But the timing of his address, 
coming a month after Johnson 
met President Volodymyr Zelen-

skiy in Kyiv, was questioned by 
some British opposition politi-
cians, who said it was a way of 
boosting his ratings ahead of   
today’s local elections. 

Johnson’s spokesman denied 
it was an election stunt or a way 
of distracting attention from scan-
dals over gatherings in Downing 
Street during a strict COVID-19 
lockdown, saying the prime  
minister was determined to show 
his support for Ukraine. 

Zelenskiy, present in the        
Ukrainian parliament for the first 
time since the war began, paid 
tribute to Britain’s support since 
the beginning of the war 10 
weeks ago. 

“During this time, Ukraine and 
Britain have gone from partners 
to friends and brothers, and the 
one who lied that he was a friend 
and brother has gone from being 
a neighbour to being an occupier 
and terrorist,” he said, referring 
to Russia. 

“Is this sad? Yes. Is it frighte-
ning? No, it’s not frightening 
when beside you, you have a 
friend such as Britain and a 
leader such as Boris Johnson.” 
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Ukraine’s ‘finest hour’:  
Boris Johnson invokes Churchill

Historic bill to make 
BSL official language 
passes final reading

A bill that recognises British 
Sign Language (BSL)  
as an official language in 

England, Scotland and Wales 
has passed its final reading in 
the House of Lords. 

The move places responsibility 
on the Government to provide 
improved guidance to public ser-
vices and government depart-
ments on the use of BSL. 

It would also see the launch of 
an advisory board of BSL users 
to offer guidance to the Depart-
ment for Work and Pensions 
(DWP) on how and when to use 
it and examine how to increase 
the number of BSL interpreters. 

The government's promise 
follows a campaign spearheaded 
by Labour MP Rosie Cooper, to 
raise awareness of the difficulties 
that deaf people face. Both of her 
parents are deaf. 

She said: "My Bill aims to help 
put deaf BSL users on a more 
equal playing field with everyone 
else, to require the Government 
to work with deaf people to      
develop guidance on how public 
bodies should enable the use of 
BSL across their services." 

She added that actress Rose 
Ayling-Ellis, who made history as 
the first deaf contestant in Strictly 
Come Dancing, had raised the 
profile for the need for BSL. 

"As the daughter of profoundly 
deaf parents, I grew up with BSL 
as my first language, so to see 
it being used every weekend on 
Strictly was phenomenal", she 

said. 
"So many people are signing 

up to learn BSL and have a much 
clearer understanding of what 
BSL is and why it essential that 
we recognise it as an official 
language." 

There are around 90,000 deaf 
people in the UK that rely on 
BSL. Although British Sign Lan-
guage (BSL) was recognised as 
a language in its own right by the 
government in 2003, it currently 
has no legal protection. It means 
services do not need to provide 
an interpreter, which leaves 
many unable to access medical 
appointments or vital services. 

Speaking about what this final 
reading means to people in the 
Deaf community, David Buxton, 
Chair of the British Deaf Asso-
ciation, said: “We are extremely 
pleased to see the UK Parliament 
finally vote to recognise British 
Sign Language as a language of 
Great Britain in law today, after 
19 long years of campaigning. 

“Today is a historic day for the 
Deaf community in the UK, and 
an inspiration for other countries 
around the world where the     
national sign language has not 
yet been recognised in law. 

“While today is a day to cele-
brate, we are aware that this 
marks the first step on a long 
path towards providing truly 
equal access to public services, 
information and opportunities 
for Deaf BSL users in Great  
Britain.” 

Cyprus-Greece ferry link 
set to start in June
The first ferry link between 

Cyprus and Greece – 
specifically, from Limassol 

to Piraeus – is to be up and running 
on June 19, it was announced on 
Friday, with the trip lasting about 
30 hours. 

“After 21 years, our fellow    
citizens will be able to travel to 
Greece and Europe by sea, trans-
porting their private vehicles as 
well,” President Nicos Anasta-
siades said. 

He praised the development 
as fulfilling the goal of achieving 
alternative connectivity, adding 
that it will also enhance Cyprus’ 
maritime tourism. 

The cheapest return tickets 
for adults, with a simple seating 
arrangement, are set at €76 while 

a second-class cabin return ticket 
is at €80. The respective one-way 
tickets cost €38 and €40. 

VIP cabin return tickets are set 
to cost €160 for a return and €80 
one-way. 

Children aged 4-12 will be 
charged €56 for are a return, 
while those aged up to four will 
be charged €31. Cars up to five 
metres in size will be charged €203 
return, a motorbike €125 and pets 
€100 (if in a cabin, otherwise €70 
if in a kennel). 

The details were announced by 
the deputy shipping ministry as 
it was reported that the service 
will last until September 16, with 
four trips scheduled for June, eight 
in July, seven in August and three 
in September. 

The tender was won by     
Scandro Holding Ltd with an offer 
of €15,594,000, with the ship 
servicing the ferry link having a 
capacity for 400 passengers. 

There will be 38 first class     
cabins, 68 second-class cabins, 
110 seats and 100 vehicle spots. 

Following the failure to attract 
any bids with the first competition 
that closed on January 29 this 
year, the government has raised 

the subsidy by €500,000 to €5.5m 
and cut the number of return trips 
to 22 instead of 31. 

Also, in the new competition, 
the period for the trips is reduced 
to between April or May until 
September or October, instead of 
31 trips on a weekly or biweekly 
basis throughout the year. 

The maritime connection     
between Cyprus and Greece 
has been inactive since 2000.
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Association of Rizokarpasso in letter to PM: UK failed to        
impose sanctions on Turkey for occupying northern Cyprus

The following letter was 
sent by Mrs Mary Karaolis, 
President of the Associa-

tion of Rizokarpasso in Britain, 
to British Prime Minister Boris 
Johnon: 

 
Rt Hon. Boris Johnson MP                                                                                                                                       
Prime Minister 
10 Downing Street,  

London  SW1A 2AA 
  
Dear Prime Minister, 
It is right that the UK has 

taken a lead on sanctions 
against Russia for its invasion 
of Ukraine. I followed with great 
interest the video link speech 
you gave today to the Ukraine 
Parliament. However, the UK, 

and other democratic nations, 
failed to impose sanctions on 
Turkey for occupying northern 
Cyprus after Turkey's invasions 
in July and August 1974.  

Turkey still occupies northern 
Cyprus and has installed a pup-
pet regime there. The UK and 
the democratic nations allowed 
Turkey, a large, undemocratic, 
aggressive neighbour to invade 
and still occupy its smaller neigh-
bour, Cyprus, without any sanc-
tions being imposed on it even 
though Turkey is a member of 
NATO and the UK is a guarantor 
power of the sovereignty and 
territorial integrity of Cyprus and 
has 2 bases on the island.  

Russia is following Turkey's 
example since Putin's rationale 
for the invasion, among other 
things, was to back a separatist 
group of citizens, mostly Russian 
speakers, living in the Donetsk 
and Luhansk areas of eastern 

Ukraine, whose self-proclaimed 
independence in 2014 was not 
recognized by Ukraine or the  
international community.  

On Monday 21st February 
2022, President Putin recognized 
these areas as independent 
states and called on the Duma to 
allow him to move military forces 
into the area in order to put an 
end to the genocide allegedly 
going on for years. Hence, it was 
under this pretext that the inva-
sion of Ukraine was justified.  
So it was no wonder that when 
Russian Foreign Minister Sergei 
Lavrov spoke at the Security 
Council meeting on February 
21st, where he sought to justify 
Moscow's decision to recognize 
the "People's Republics" of       
Donetsk and Luhansk, he refe-
renced "The Turkish Republic 
of Northern Cyprus" without 
qualifying it as a "pseudo-state."  

He said, "The only conflict 

where one of the parties refuses 
to talk to the other, and this is 
fully supported by the West, is 
the conflict in eastern Ukraine. 
Just look at Cyprus and the 
Turkish Republic of Northern 
Cyprus. There is a negotiation 
process there, mediated by the 
United Nations."  

Moreover, on February 22nd, 
through a Facebook post by      
the Russian Foreign Ministry, 
Lavrov again refers to the occu-
pied side as "The Turkish Repub-
lic of Northern Cyprus", again 
without qualifying it as a "pseudo-
state."  

The post read: "Look at Cyprus. 
The "Turkish Republic of North-
ern Cyprus" has been unilaterally 
declared in the North. It refuses 
to comply with UN Security 
Council resolutions, but no one 
denies the representatives of 
'Northern Cyprus' the right to 
participate in the dialogue." 

Surely, the UK should also 
take a lead in taking measures 
to persuade Turkey to withdraw 
from northern Cyprus, which it 
has occupied with thousands      
of troops and hundreds of      
thousands of illegal settlers from 
Turkey. This would allow the  
Republic of Cyprus full control 
over its territory and refugees 
and legal owners of properties 
to return, enjoy, and benefit from 
their homes and properties 
throughout the island. 

I look forward to hearing your 
response to this letter. 

 
 Yours faithfully, 
 
Mrs Mary Helen Karaolis 

OBE BEd(Hons) MA NPQH 
FCollT 

President of the Association 
of Rizokarpasso in Britain 

On behalf of the Executive 
Committee & Members

Kelly Kelekidou appearing 
live at CyWineFest!

We are extremely exci-
ted that Kelly Kelekidou 
will be joining her hus-

band, Nikos Kourkoulis, as part 
of this year’s live entertainment 
at the Cypriot Wine Festival! 

The two-day event, which 
takes place on Thursday 2nd 
and Friday 3rd June at the Lee 
Valley Athletics Centre, will see 
the couple perform on stage      
together in what promises to be 
a phenomenal show. 

Kelekidou signed with Sony 
Music Greece in 2005 and re-
leased her self-titled first album. 
A year later, she appeared along-
side Kourkoulis at club Fos and 
released her second album titled 
Sygkentrosou. 

In the summer of 2007, the 
singer appeared at club Romeo 
with Dionisis Makris and Kostas 
Martakis. Later that year, she 
released a CD-Single titled Se 
Thelo Me Trela, which peaked 
at number 1 on the singles chart, 
and was certified Gold within a 
few days. 

April 2008 saw the release of 
her third album, Makria Sou Den 
Iparho. Around the same time, 
she appeared with Kourkoulis 
at club ORAMA in Thessaloniki, 
before they toured around    

Australia together. 
On July 14, 2009, the couple 

were married and soon after she 
gave birth to their son Thanos-
Rafael. 

In December 2010, Kelekidou 
released her fourth studio album, 
Aggeli Stin Kolasi, which included 
a duet with Kourkoulis. 

The couple then moved to 
Australia where their daughter 
Elpiniki was born. They returned 
to Greece in 2018, where Kele-
kidou signed with record label 
Panik Platinum and released a 
new single, Sti Thessaloniki.  

This was followed by Den 
Grafeis Den Tilefoneis and Gia 
Hari Sou in 2019, Rixe Sto Kormi 
Mou Spirto and Ma To Theo 
(2021 Version) in 2021. Her latest 
single, Kalos Irthes (Kalimera 
Agapi) was released earlier this 
year. 

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

Keep up to date on the       
happenings of this year’s event 
through our social media sites: 
Twitter @CWFEXPO, Instagram 
@cywinefest and Facebook 
@CyWineFest

A brainy toddler has taught 
herself the Highway Code 
at the age of just three - 

and uses the knowledge to give 
her parents tips as they drive 
around. 

Ariella Procopiou is fascinated 
by shapes and, when she first 
saw a road sign, she became 
hooked.  

Mum Maria Constantinou, 40, 
then decided to give her a copy 
of the Highway Code which has 
become her favourite book. 

Little Ariella now sits in the 
back of the car when she is on 
trips, reciting obscure bylaws to 
help her mum and dad Nicholas 
Procopiou, 41, out. She ticks them 
off for mistakes and praises them 

when they get something right.  
And the precocious youngster 

is not just a whizz with shapes, 
either - she’s also learnt the basics 
of a staggering seven languages. 
Ariella can string together phrases 
in French, Chinese, Japanese, 
Spanish, Italian, Bulgarian and 
German. 

Maria, from Cheshunt, Herts: 
“When we’re driving, she’s looking 
out for all of the signs and saying 
‘Mummy, look – slow down!’ or 
‘Mummy, there are uneven roads.’ 

“If I miss a speed limit she’ll 
tell me, and if I try to park some-
where I can’t, she’ll say ‘watch out 
Mummy, you can’t park here!’ 

“If I leave my indicator or      
hazards on, she’ll be telling me 

to turn it off – or just reaches over 
and does it herself! 

“She knows all the symbols for 
all the road signs and she’s more 
observant than me, like remind-
ing me to slow for a zebra cross-
ing if I’m going too fast. 

“I call her my third and fourth 
eyes when it comes to driving – 
she just knows and sees every-
thing.” 

Ariella, who could recognise 
letters, colours and shapes in 
English by 18 months old, uses 
songs and repetition programmes 
on YouTube to learn, her mum 
said. 

Her first words were auber-
gine, persimmon, hexagon and 
pentagon, and she knows all the 
names of the planets in our 
solar system. 

Ariella also taught herself to 
read aged two, putting together 
the sounds all on her own - and 
takes a new book a day from the 
local library. 

Maria said: “If she doesn’t know 
what something means she gets 
so frustrated. She just keeps 
finding new things to learn. 

“She loves languages and 
she can’t go to bed until she’s 
learned numbers up to 100 and 

phrases like goodnight, hello, 
and how are you. 

“She just became fascinated by 
anything Chinese one day, and 
she came to find me and started 
talking in Chinese, so I thought, 
‘right okay, it’s Chinese this 
week.’ 

“She had my phone in her 
hand with this song that teaches 
the Chinese colours and she’d 
learned them all. I held up pieces 
of coloured paper and she said 
the colour in Chinese. 

"I told her nursery she loves 
languages so they taught her 
Japanese numbers up to 100 on 
her first day to settle her in.” 

Ariella was conceived via IVF 
after Nicholas, a barber, and 
Maria, a childcare worker, spent 
three years trying. 

The tot’s talents also extend to 
doing puzzles of up to 42 pieces 
all by herself, and her mum has 
already taught her the times tables. 

She could also recite her       
address and her mum’s mobile 
number from age two, and can 
repeat an advert from the telly 
if she’s heard it only once. 

 
Source: The Sun 

Photo credit: SWNS

Ariella Procopiou, 3, learns entire Highway Code

The Midlands Greek & Cypriot Association held it's May Day Festival on Monday 2 May at it's Estia (centre) in Birmingham. 
Visitors enjoyed traditional Greek and Cypriot food and delicacies, 7 a side football tournaments, fairground rides and Greek 
music. A great day was had by all!

May Day Festival in Birmingham a great success
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One of the three main sponsors of the highly anti-
cipated Cypriot Wine Festival & Business Expo 
(CWFExpo), which this year is dedicated to the 

memory of our very own Neophytos Nicolaou, and takes 
place on Thursday 2nd and Friday 3rd June at the Lee 
Valley Athletics Centre, is Marathon Food Ltd. 

They are one of the largest importers of Cypriot, Greek, 
and other Mediterranean food and drinks into the UK. Its 
vast variety of products include meats, Kean drinks, olive 
oils, dairy products, including the oh-so-tasty halloumi 
fries, and so much more! 

Marathon Food Ltd has been operating for almost          
36 years, distributing hundreds of products to Cypriot 
and Greek businesses in the UK, including restaurants, 
supermarkets, butchers and more. It has made it possible 
for many families across the country to enjoy a traditional 
Cypriot meal or visit a Cypriot or Greek restaurant and 
feel like they are back in their homeland.  

The company’s current best sellers are the olive oils, 
pulses, feta and halloumi. Additionally, you can rest assured 
that Marathon Food Ltd goes to great lengths to provide 
suppliers with the highest quality products, from the       
beginning of the food production process, right down to 
the packaging and its distribution. This is due to the fact it 
has been in direct contact for more than 25 years with the 
farmers that grow their products in the Mediterranean 
orchards, fields and farms. Beyond that, Marathon Food Ltd 
also sells its very own original brand, the ANTHOS range.  

Over the years, and after much diligence, ANTHOS 
has become an expansion of an abundance of products. 
They include honey, pulses, spices, pickles and the        
ANTHOS halloumi which is considered one of the best 
quality cheeses on the market. All ANTHOS products 
can be perfectly incorporated into a Mediterranean diet.  

Marathon Food Ltd has also worked, for many years 
now, with another of our sponsors, Laiko Coffee. All the 
products they sell have three key factors: they taste great, 
are high quality yet low prices, and they come with varying 
packaging size options. 

Furthermore, aware of the impact the fishing industry 
can have on the environment, Marathon Food Ltd has made 
the conscious decision to only collaborate with local fish-
ing communities that bring you delicious and fresh tasting 
fish, but not at the cost of our planet.  

We are delighted that Marathon Food Ltd is not only 
sponsoring the upcoming Cypriot Wine Festival & Business 
Expo (CWFExpo), but it will also be present with an attrac-
tive stand displaying their finest products. 

This will be a rare but great opportunity for Marathon 
Food Ltd to build partnerships with other Greek, Cypriot 
and Mediterranean businesses. For all visitors who will be 
joining in the fun at the Cypriot Wine Festival, Marathon 
Food Ltd’s flagship stand will be located at B16. They 
will also have stands selling LOEL products (B29), KEAN 
products (B30) and Laiko Coffee capsules (C2). Outside, 
you’ll be able to sample Gregoriou (allantika) products 

and it’s where you’ll find the delicious halloumi fries at 
the Halloumi King stand – don’t forget to hand over your 
goody bag token to enjoy these for free! 

Marathon Food Ltd is located at 27 Commercial Road, 
London N18 1TP. Business hours: Monday to Friday, 
8.00am - 5.30pm. Tel: 020 8884 2749 / 020 8807 0655. 
Email: marathon@marathonfoods.co.uk / info@mara-
thonfood.co.uk  

Sophia Constantinides

Visit Marathon Food Ltd, one of the largest importers of 
Cypriot and Greek food and drinks at CWFExpo
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 Part II of The Proust Questionnaire: Celebrity edition

The Proust Questionnaire was popula-
rised by French writer Marcel Proust in 
the late nineteenth century, and even-

tually published in 1924. It has been used by 
Vanity Fair magazine since 1993, as a format for 
its interviews. The following are some of the 
more entertaining answers from interviewees.   

Which historical figure do you most iden-
tify with? Moses, who proved that it’s all about 
who you know. (David Steinberg, comedian)  

What is your greatest fear?   
– Converting kilometres to miles. (David 

Bowie) 
– My lips are sealed. (Aretha Franklin)  
What is your greatest extravagance?   
– Thrift. (Fran Lebowitz) 
– I’m a major shoe queen. (Arnold Schwar-

zenegger)  
What is your favourite journey?   
– Home, to my best girl, after winning 

World War II. (Conan O’Brien) 
– That weekend I gave Buddhism a shot. 

(Martin Short, comedian) 

– Italy through to North Africa. (Martin 
Scorsese)  

What is your favourite occupation?  Watch-
ing a Billy Wilder movie while eating Belgian 
chocolates. (Joan Collins)  

What is your greatest regret?   
– Not having one. (Keith Richards) 
– Most of my marriages. (Doris Day)  
What is the quality you most like in a man? 

Loyalty to his craft. (Arthur Miller)  
What is the quality you most like in a 

woman? I’m strongly urged by advisers not 
to say, “moral laxity”, so let’s say “sense of 
humour”. (Walter Cronkite)  

What do you consider your greatest 
achievement?   

– Being No. 19 on Nixon’s enemies list. 
(Paul Newman) 

– Going to church and belonging to a 
faith. (James Brown)  

When and where were you happiest?  
Between marriages. (Hedy Lamarr; married 
and divorced six times, and had three children).    

What is your favourite occupation? The 
correction of other people’s errors. (William 
F. Buckley)  

What is your most treasured possession?  
English. (Fran Lebowitz)  

What do you regard as the lowest form 
of misery?   

– French. (Fran Lebowitz) 
– A mirror. (Gore Vidal) 
– Losing a child. (Barbara Walters, journalist) 
– Sports. (John Waters, filmmaker)  

What do you most value in your friends? 
Their ability to pay their debts. (Walter Matthau)  

Who are your favourite writers? 
– Nineteenth-century Russians. (Dustin 

Hoffman) 
– I’ll only mention the dead. Every live author 

you do not mention will never forgive you. Tol-
stoy, Dostoyevsky, Chekhov, Stendhal, Melville, 
Hemingway, Faulkner, Dos Passos, Proust, Zola, 
Mann, Goethe, Shakespeare. (Norman Mailer)  

Who are your heroes in real life?   
– My heroes in real life are firemen. 

(David Mamet) 
– Teachers, who are underpaid but devote 

their lives to making sure our kids get a good 
education. It’s the best defence against gangs, 
violence, and drug use by kids – and the best 
chance to ensure their future. (Arnold Schwar-
zenegger)  

What are your favourite names? Fortescu 
Dalrymple, Tinky Pringle, and Sympathetic 
Hah. (George Carlin, comedian)  

How would you like to die? With my boots 
on. (Dennis Hopper)  

What is your motto?   
– “Never wear boots.” (Dennis Hopper) 
– Kiss ‘em, slap ‘em, send ‘em home. 

(Sandra Bernhard) 
– It’s better to be interested than interesting. 

(Jane Fonda) 
– “The true mystery of the world is the visible, 

not the invisible.” – Oscar Wilde. (Dustin Hoffman) 
– “When blue, wear red.” (Maureen Dowd, 

columnist)  
(Source: Vanity Fair)  

James Neophytou

Andromache, who is       
representing Cyprus at 
the 66th Eurovision Song 

Contest, drew great feedback 
on her first rehearsal onstage 
in Turin, the Cypriot delegation 
said on Tuesday. 

The contest is taking place in 
the Italian city after Italy won 
the contest last year. 

The singer will represent       
Cyprus with the song Ela, which 
was very well-received during 
the first rehearsal, according to 
her entourage. 

Andromache will appear in a 
giant seashell as a likeness of 
Aphrodite, wearing a dress by 

Cypriot designer Stelios Kou-
dounaris.  

She will be joined by two 
dancers, and the performance 
will be accompanied by graphics 
meant to evoke the Mediterra-
nean. 

The team was given 30 min-
utes during the first rehearsal, 
and the second one is scheduled 
for Friday. 

Cyprus will perform ninth   
during the first semi-final on 
May 12 which starts at 10pm 
Cyprus time, and will be broad-
cast on CyBC1, RIKSAT, RIKHD 
and Trito radio, as well as online 
on www.riknews.com.cy

Cyprus Eurovision entrant 
impresses at first rehearsal



Kylie Minogue and Jason Donovan 
to reunite for Neighbours finale 

Kylie Minogue and Jason Donovan are reprising their roles as 
Charlene and Scott Robinson for Neighbours’ emotional finale.  

The pair, whose characters’ wedding was watched by 20 million 
UK viewers in 1988, have long been rumoured to return as part 
of the Australian soap’s send off.  

It was announced earlier this year that the show would come to 
an end after 37 years on air. Filming will wrap on 10 June, before 
the final episode airs on 1 August. 

In a statement, Neighbours’ executive producer Jason Herbison 
said of the beloved 80s couple: “Scott and Charlene are the     
ultimate Neighbours couple and it would not feel right to end the 
show without them. We are thrilled that Jason and Kylie have 
come home to play a very special part in our series finale. It has 
been an emotional experience for them, for us and I’m sure it 
will be for our viewers.” 

A post on the show’s Instagram featured pictures of a Neighbours 
script with Scott and Charlene’s names on, with Kylie and Jason 
also sharing their respective halves on their accounts.  

Kylie previously spoke out about the show’s fate, with the singer 
tweeting: “I’ll be forever grateful for the experience and the friends 
I made on Neighbours. We had no idea how big the show would 
become and how passionately viewers would take it to heart. Pure 
love!” She added: “I can still hear Madge calling… CHARLENE!!!!”
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Andrea Georgiou 

Konstantinos  
Argiros releases 
new album 

 
Konstantinos Argiros has just 

released his new album with 
the title 22, featuring, yes, you 
guessed it, 22 tracks! 

The singer, who always 
offers something different with 
his music, covers a wide range 
of genres in this incredible      
collection. 

The album is divided into three 
sections - The first, Nostalgia, 
includes vintage sounds, songs 
inspired by the rich musical     
tradition of Greece; the second, 
Fos (meaning light), comprises 
pieces with strong emotion; 
lastly, Energia (energy), includes 
songs filled with rhythm and 
passion. 

It also features surprise  
duets with Eleni Foureira and 
LIGHT, as well as the massive 
hits Athina Mou, Paraskevi Proi, 
Molis Hthes, Tha’me Edo and 
Telika featuring Rack. 

Fans got a first taste of the 
album with Argiros’ brand new 
single Eleftheros, which has  
received nothing but positive 
reviews and comments since its 
release only a few days ago. 

Konstantino explained that 
the three sections of the new 
album will be presented grad-
ually through lyric videos via his 
official YouTube channel. 

“It’s an album that my musical 
collaborators and I have worked 
on over a long period of time, 
and present to you with a great 
deal of love,” he added. 

22, released by Panik Platinum, 
is available on all digital music 
stores.

A new single from successful 
singer-songwriter Petros Iakovi-
dis, in collaboration with Jose-
phine, hit the Greek radio air-     
waves on Monday. 

Titled Geia Sou, it’s already 
destined to be the ultimate 
smash hit of the summer! 

The uplifting laiko track is 
composed by the singer him-
self, with lyrics by Vicky Gero-
thodorou. 

It's officially released on all 
digital platforms this Friday 6 
May, with an impressive video 
clip to follow on Saturday – catch 
it on Petros Iakovidis' YouTube 
channel! 

The single was in London over 
the weekend, performing live 
for two nights at Mimi’s Private 
Members Club. Needless to 
say, a great time was had by 
all.

New single from Petros Iakovidis 
featuring Josephine
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EUREKA! 

Ancient Greece was one of the greatest civili-
sations in history. They put an emphasis on 
the value of the person and education. It was 

their people that made them great. Here is only a 
small list of the most famous people from ancient 
Greece:  

 
Croesus  

Croesus was the king of Lydia, who reigned from 
585 BC until his defeat by the Persian king Cyrus 
the Great in 547 or 546 BC. Croesus was renowned 
for his wealth; Herodotus and Pausanias noted that 
his gifts were preserved at Delphi. The fall of Croesus 
had a profound effect on the Greeks, providing a 
fixed point in their calendar.  

In Greek and Persian cultures the name of Croesus 
became a synonym for a wealthy man. He inherited 
great wealth from his father who had become asso-
ciated with the Midas mythology because Lydian 
precious metals came from the river Pactolus in 
which King Midas supposedly washed away his 
ability to turn all he touched into gold.  

Croesus father Alyattes’ tax revenue may be the 
real ‘Midas touch’ financing his and his sons’ con-
quests. Croesus' wealth remained proverbial beyond 
classical antiquity: in English, expressions such as 
"rich as Croesus" or "richer than Croesus" are used 
to indicate great wealth to this day. 

 
Demetrius I   

Demetrius I was a Greco-Bactrian and later         
Indo-Greek king, who ruled areas from Bactria to 
ancient north-western India. He was the son of the 
Greco-Bactrian Kingdom's ruler Euthydemus I and 
succeeded him around 200 BC, after which he       
conquered extensive areas in what is now southern 
Afghanistan, Iran and Pakistan and India. He was 
never defeated in battle and was posthumously 
qualified as the Invincible (Aniketos) on the pedigree 
coins of his successor Agathocles. 

 
Demetrius I   

Demetrius I, surnamed Soter (Saviour), reigned 
as king of the Hellenistic Seleucid Empire from 162 
- 150 BC. Demetrius grew up in Rome as a hostage, 
but returned to Greek Syria and overthrew his young 
cousin Antiochus V Eupator and regent Lysias.       
Demetrius took control during a turbulent time of       
the Empire, and spent much of his time fighting off        
revolts and challenges to his power from threats 
such as Timarchus and Alexander Balas. 

Demetrius I is recorded in Jewish history for          
defeating and killing Judas Maccabaeus, the leader 
of the Maccabean.  

 
Demosthenes (general) 

Demosthenes, son of Alcisthenes, was an Athenian 
general during the Peloponnesian War. In 425 BC, 
while still with his fleet in the Ionian Sea, he was        
ordered by Cleon to join a fleet sent from Athens to 
put down a revolt in Sicily. Due to a storm, Demos-
thenes instead landed at Pylos in the Peloponnese. 
In order to keep his soldiers busy, he had them fortify 
the port, giving Athens a strong base close to 
Sparta. Sparta, meanwhile, landed an army on the 
nearby island of Sphacteria, and Demosthenes 
moved his men to the beach to prevent the Spartans, 
commanded by Thrasymelidas and Brasidas, from 
landing there. The Spartan landing was repulsed, 
and the main Athenian fleet arrived in time to chase 
off the Spartan ships. 

Back in Athens, the Spartans tried to negotiate a 
peace. This failed, and Cleon went to assist Demos-
thenes, who was planning an invasion of Sphacteria. 
The Athenian forces successfully attacked Sphac-
teria, forcing the Spartans to surrender – a very      
unusual event. 

Demosthenes (statesman) 
Was a Greek statesman and orator of ancient 

Athens. His orations constitute a significant expres-
sion of contemporary Athenian intellectual prowess 
and provide an insight into the politics and culture 
of Greece during the 4th century BC. Demosthenes 
learned rhetoric by studying the speeches of previous 
great orators. He delivered his first judicial speeches 
at the age of 20, in which he argued effectively to 
gain from his guardians what was left of his inheri-
tance. For a time, Demosthenes made his living as 
a professional speech-writer (logographer) and a 
lawyer, writing speeches for use in private legal 
suits. 

 
Dienekes  

Dienekes (continuous, unbroken) was a Spartan 
soldier who fought and died at the Battle of Thermo-
pylae in 480 BC. He was acclaimed the bravest of 
all the Greeks who fought in that battle. The historian 
Herodotus related the following anecdote about   
Dienekes: ... the Spartan Dienekes is said to have 
proved himself the best man of all, the same who, as 
they report, uttered this saying before they engaged 
battle with the Medes: - being informed by one of the 
men of Trachis that when the Barbarians discharged 
their arrows they obscured the light of the sun by the 
multitude of the arrows, so great was the number of 
their host, he was not dismayed by this, but making 
small account of the number of the Medes, he said 
that their guest from Trachis brought them very good 
news, for if the Medes obscured the light of the sun, 
the battle against them would be in the shade and 
not in the sun. 

 
Diogenes Laertes  

Diogenes Laertes was a biographer of the Greek 
philosophers. Nothing is definitively known about his 
life, but his surviving Lives and Opinions of Eminent 
Philosophers is a principal source for the history of 
ancient Greek philosophy. His reputation is controver-
sial among scholars because he often repeats infor-
mation from his sources without critically evaluating 
it. He also frequently focuses on trivial or insignificant 
details of his subjects' lives while ignoring important 
details of their philosophical teachings and he some-
times fails to distinguish between earlier and later 
teachings of specific philosophical schools. However, 
unlike many other ancient secondary sources,        
Diogenes Laertes generally reports philosophical 
teachings without attempting to reinterpret or expand 
on them, which means his accounts are often closer 
to the primary sources. Due to the loss of so many 
of the primary sources on which Diogenes relied, 
his work has become the foremost surviving source 
on the history of Greek philosophy. 

 
Dionysius I 

Dionysius I or Dionysius the Elder was a Greek tyrant 
of Syracuse, in Sicily. He conquered several cities 
in Sicily and southern Italy, opposed Carthage's         
influence in Sicily and made Syracuse the most 
powerful of the Western Greek colonies. However 
the ancients regarded him as an example of the worst 
kind of despot - cruel, suspicious and vindictive.  

Dionysius was one of the major figures in Greek and 
European history. He was a champion of the struggle 
between the Greeks and Carthage for Sicily, and was 
the first to bring the war into the enemy's territory. 
He transformed Syracuse into the most powerful city 
in the Greek world, and made it the seat of an empire 
stretching from Sicily across to Italy. Although this 
empire was technically a constitutional republic, in 
fact it was the first Greek empire, which was in effect 
a monarchy; in this, Dionysius foreshadowed the  
accomplishments of Alexander the Great and beyond 

him of Augustus. He also foreshadowed these later 
rulers in being one of the first Greek rulers to be 
given divine honours during his lifetime, and he made 
innovations in military technique, such as siege        
engines, which became a standard feature of warfare 
under Alexander the Great and later generals. 

 
Draco 

Draco, also called Drako or Drakon, was the first 
recorded legislator of Athens. He replaced the        
prevailing system of oral law and blood by a written 
code to be enforced only by a court of law. Draco 
was the first democratic legislator requested by the 
Athenian citizens to be a lawgiver for the city-state, 
but the citizens had not expected that Draco would 
establish laws characterized by their harshness. Since 
the 19th century, the adjective draconian refers to 
similarly unforgiving rules or laws, in Greek, English, 
and other European languages. 

The laws that he laid were the first written consti-
tution of Athens. So that no one would be unaware 
of them, they were posted on wooden tablets, where 
they were preserved for almost two centuries on 
steles of the shape of four-sided pyramids. The tablets 
were called axones, perhaps because they could be 
pivoted along the pyramid's axis to read any side. 

 
Epaminondas  

Epaminondas was a Greek general of Thebes and 
statesman of the 4th century BC who transformed 
the ancient Greek city-state of Thebes, leading it out 
of Spartan subjugation into a pre-eminent position in 
Greek politics called the Theban Hegemony. In the 
process, he broke Spartan military power with his 
victory at Leuctra and liberated the Messenia helots, 
a group of Peloponnesian Greeks who had been 
enslaved under Spartan rule for some 230 years after 
being defeated in the Messenian War ending in 600 
BC. Epaminondas reshaped the political map of 
Greece, fragmented old alliances, created new ones, 
and supervised the construction of entire cities. He 
was also militarily influential and invented and          
implemented several major battlefield tactics. 

Accordingly, in later centuries the Roman orator, 
Cicero called him "the first man of Greece". 

The changes Epaminondas wrought on the Greek 
political order did not long outlive him, as the cycle 
of shifting hegemonies and alliances continued        
unabated. A mere twenty-seven years after his death, 
a recalcitrant Thebes was obliterated by Alexander 
the Great. Thus Epaminondas - who had been praised 
in his time as an idealist and liberator - is today 
largely remembered for a decade (371 BC to 362 BC) 

of campaigning that sapped the strength of the great 
city-states and paved the way for the Macedonian 
conquest. 

 
Ephialtes 

Ephialtes was an ancient Athenian politician and 
an early leader of the democratic movement there. 
In the late 460s BC, he oversaw reforms that dimin-
ished the power of the Areopagus, a traditional bastion 
of conservatism, and which are considered by many 
modern historians to mark the beginning of the        
radical democracy for which Athens would become 
famous. These powers included the scrutiny and 
control of office holders, and the judicial functions       
in state trials. He introduced pay for public office-
holders, reduced the property qualifications for hold-
ing a public office, and created a new definition of 
citizenship. Ephialtes, however, would not live to 
participate in this new form of government for long. 
In 461 BC, he was assassinated, probably at the      
instigation of resentful oligarchs, and the political 
leadership of Athens passed to his deputy, Pericles. 

 
Epicurus  

Epicurus was an ancient Greek philosopher and 
sage who founded Epicureanism, a highly influential 
school of philosophy. He was born on the Greek        
island of Samos to Athenian parents. Influenced by 
Democritus, Aristippus, Pyrrho, and possibly the   
Cynics, he turned against the Platonism of his day 
and established his own school, known as "the      
Garden", in Athens. Epicurus and his followers were 
known for eating simple meals and discussing a 
wide range of philosophical subjects. He openly      
allowed women and slaves to join the school as a 
matter of policy. Epicurus is said to have originally 
written over 300 works on various subjects, but the 
vast majority of these writings have been lost. Only 
three letters written by him - the letters to Menoeceus, 
Pythocles, and Herodotus - and two collections of 
quotes - the Principal Doctrines and the Vatican 
Sayings - have survived intact, along with a few 
fragments of his other writings. Most knowledge of 
his teachings comes from later authors, particularly 
the biographer Diogenes Laertes, the Epicurean 
Roman poet Lucretius and the Epicurean philoso-
pher Philodemus, and with hostile but largely accu-
rate accounts by the Pyrrhonist philosopher Sextus 
Empiricus, and the Academic Skeptic and states-
man Cicero. 

 
Source: en.wikipedia.com,  

newworldencyclopedia.org and britannica.com
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Doctor Strange 
In The Multiverse 
Of Madness 

 
The EVIL DEAD director 

Sam Raimi brings his distinct 
dark vision to this Marvel comic 
sequel which follows the story 
of Dr Steven Strange (Benedict 
Cumberbatch) after he casts a 
forbidden spell that opens the 
secret doorway to the multiverse. 
It is a dark, mad world into the 
unknown where anything is 
possible - but first Dr Strange 
must confront a mysterious new 
enemy as well as alter egos of 
himself. This multiverse is miles 
away from the comfort zone of 
the ex-surgeon who has now 
become a master of the mystic 
arts but thankfully his old friend 
and mentor Wong (Benedict 
Wong) is there by his side ready 
for action. It is big and loud and 
looks splendid in IMAX.  

Cumberbatch is as reliable as 
ever in a role he first portrayed 
six years ago and repeated in 
the last two AVENGERS films 
plus SPIDER MAN. Also from the 
AVENGERS is Wanda Maxinoff 
(Elizabeth Olsen) AKA Scarlet 
Witch, a key role in this dark 
adventure where good and evil 
come face to face multiple of 
times. The actors are strong and 
manage to win the battle against 
the special effects but overall, it 
is Raimi’s remarkable vision that 
will stay long in the memory.  

See it on the biggest screen 
if possible! 

 

The Velvet Queen 
 
This beautiful nature docu-

mentary by Vincent Munier and 
Marie Amiguet is a love letter   
to the magnificent Tibetan land-
scape. Celebrated wildlife pho-

tographer Vincent Munier along 
with adventurer extraordinaire 
Sylvain Tesson head towards 
the Tibetan highlands where 
they spend weeks observing 
and hoping to capture on their 
cameras the snow leopard, one 
of the rarest animals on earth… 

The patience of these two 
genuine adventurers is hugely 
admirable while their childlike 
enthusiasm when they encounter 
a bear and her two cubs playing 
on the rocky mountain is simply 
adorable. Superbly filmed and 
beautifully edited into one of the 
most engaging nature documen-
taries I have seen in a long time! 

 

The Bezonians 

The name of Savvas D.        
Michael is rapidly becoming 
synonymous with violent British 
gangster movies. His latest  
tells the story of Plato (Andreas   
Karras), the Greek owner of the 
Bezonians Social Club in North 
London - a gambling haven for 
the community. But when Plato 
loses a lot of money to the mani-
pulative Lola (Lois Brabin-Platt) 
he finds himself under vicious 
threats…  

It is a believable world with a 
persuasive protagonist thanks 
to Karras’ strong presence.  
However, it is difficult to care 
much about the fate of most of 

its characters apart from James 
Crew’s vulnerable Anthony.  
Vinnie Jones is suitably menacing 
as Lola’s violent boyfriend, but 
Marina Sirtis is sadly wasted as 
Plato’s long-suffering wife.  

 

Navalny 

This nail-biting documentary 
from Daniel Roher follows the 
story of Alexei Navalny, the fear-
less and unbending politician 
who stands up against Vladimir 
Putin despite threats and           
attempts on his life.  

While on a plane travelling from 
Siberia to Moscow, Navalny is 
poisoned with the deadly Novi-
chok, the nerve agent exclusively 
used by the Russian government 
but miraculously he recovers and 
soon after he returns to Russia 
accompanied by international 
journalists.  

This brilliant documentary 
which builds up like a Hollywood 
thriller is undoubtedly one of the 
best of the year! 

 

Sonic The 
Hedgehog 2 

The original made a couple of 
years ago was an enjoyable and 
unexpected success. Now, its 
sequel picks up where the other 
one ends. The wonderfully evil 
and utterly OTT Dr Robotnik (Jim 

Carrey) manages to escape from 
Planet Mushroom and returns 
to Earth determined to capture 
Sonic at all costs. Meanwhile, 
the adorable hedgehog has a 
new friend called Tails and still 
living a comfortable life with Tom 
(James Marsden) and Maggie 
(Tika Sumpter) until Dr Robotnik 
enters the scene… 

The first half is engaging and 
fun like the original but sadly this 
is far too long, and its repetitive 
action runs out of steam long 
before the end credits. 

 

The Audition 

A strong film from Germany by 
Ina Weisse who coaches another 
winning performance from the 
remarkable Nina Hoss. She plays 
Anna Brosky, a music teacher, 
who takes under her wing young 
teenager Alexander Paraskevas 
(Ilya Monti) after he auditions at 
a prestigious Berlin music school. 
She goes against the other 
teachers’ advice and insists that 
she can train him… 

A beautifully study of obses-
sion between a teacher and a 
student superbly acted by Hoss, 
who won Best Actress at the  
San Sebastian Film Festival. The 
audition and teaching sequences 
bring to mind the recent Oscar 
winner CODA but here the story 
if told without tears or any senti-
mentality. 

 
FEAST: A drama reconstruc-

tion from provocative Dutch        
director Tim Leyendekker, who 
brings to life the controversial sex 
party scandal where many gay 
men were purposely infected 
with HIV blood after they were 
drugged. It is a shocking true 
story and not an easy watch, but 
it worth seeing. A fine balance 
between police interviews and a 
demonstration from a scientist 
who explains the benefits when 
a virus enters the body. Weird! 
(MUBI) 

 
TRAIN AGAIN: Austrian 

avant-garde filmmaker Peter 
Tscherkassly celebrates his love 
for trains and early cinema with 
this short experimental film. A 
superbly edited black and white 
extravaganza of moving trains 
and images accompanied by 
piercing, climactic sounds when 
the thrilling journey finally 
reaches its destination. A treat 
for experimental film lovers!  
(MUBI) 

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

George Savvides 

Imagine a fictional story that 
invokes Aesop’s Fables, Rud-
yard Kipling’s Jungle Book and 

War Horse. Yann Martel’s multi 
prize-winner, Life of Pi (Wynd-
ham’s Theatre), is a philosophi-
cal tale which was adapted into 
a memorable film experience by 
Ang Lee in 2012. This stage ver-
sion, written by Lolita Chakrabar-
ti, is a dichotomy of the prosaic 
and the fantastical. Pi (real name 
Piscine Patel) grows up in a zoo 
in Pondicherry, India, a young man 
with an interest in metaphysics 
and spirituality, influenced no doubt 
by growing up with animals. Poli-
tical violence drives his family out 
of their home and he finds himself 
on board a cargo ship which sinks 
in the middle of the Pacific Ocean. 
He is stranded on a lifeboat with 
four animals - a hyena, a zebra, an 
orangutan, and a Royal Bengal 
tiger. Only Pi and the tiger, called 
Richard Parker, survive the 227 
day ordeal. 

It starts in a drab hospital in 
Mexico with Pi being questioned 
by bemused officials from the 
Canadian Embassy and the      
Japanese Ministry of Transport in 
search of the “truth”. As Pi begins 
to narrate his upbringing and epic 
voyage the drab transforms into 
dazzling, creating a show that is 
a visual spectacle of incredible 
effects and phenomenal puppetry. 
The first half of the show is all about 
context and setting the scene for 
the amazing adventure that is to 
follow and as a result feels leaden 
footed in comparison. Neverthe-
less, the contrast makes our  
appreciation of the transformation 
that much greater with Richard 
Parker’s entrance being a jaw-
dropping movement. His every 
move and sound that of a majes-
tic feline. 

The puppets are so life-like and 
designers Nick Barnes and Finn 
Caldwell have excelled in also 
giving us a gorgeous giraffe, dan-
cing butterflies, a feral hyena, 
Orange Juice the Orangutan, 
Black and White the Zebra and 
Buckingham the Goat who ends 
up being fed to the tiger in a scene 
that breaks Pi’s heart as he  
cannot bear seeing harm done to     
any animal. A harsh reality that 
becomes ever more vivid at sea 
when the hyena kills the zebra 
and orangutan and the hyena is 
then slain by Richard Parker.  

Hiram Abeysekera’s Pi is 
Mowgli like in movement, leap-
ing around the boat with ape like 
alacrity. His inquisitive mind that 

of a budding philosopher and 
witticisms way beyond his years 
combined with heaps of persona-
lity making him a very loveable 
soul. His initial love-hate relation-
ship with the tiger evolves (needs 
must) into a mutual respect and 
understanding which is personi-
fied by his hallucination of the 
beast talking to him, a scene that 
encapsulates what can happen to 
the brain when deprived of food 
and water. 

The scenes at sea are a thing 
of wonder with video projections 
by Andrzej Goulding, lighting by 
Tim Lutkin and sound by Caro-
lyn Downing bringing the stormy 
Pacific to life on the Wyndham 
stage. The end picture of Pi and 
Richard Parker sat together under 
a star-spangled sky is beautiful 
and poignant. By which point Pi 
has confessed “I love you Richard 
Parker”. So say all of us.  

And Gracia Erinoglu finds her 
way through the maize… 

Emlyn Williams’s semi-auto-
biographical 1938 play The Corn 
is Green (National Theatre) is 
complex but ultimately satisfying. 
Wealthy suffragette Miss Lily 
Moffat (Nicola Walker) arrives in 
rural North Wales, determined to 
help young local miners out of 
poverty by teaching them to read 
and write. Lily soon spots talent 
in the unruly Morgan Evans (Iwan 
Daview). The community are not 
amused. She has a fight on her 
hands. There is a lot going on with 
sub plots aplenty. Fortunately we 
have an on stage narrator, Emlyn 
Williams (Gareth-David Lloyd) 
who keeps us in the picture.  

In essence this is a social com-
mentary on many things that afflic-
ted society at that time. Moffat’s 
privilege is juxtaposed with the toil 
and hardship of a conflicted mining 
community. Dominic Cooke’s pro-
duction is brought to a crescendo 
of emotion as the various protago-
nists get their comeuppance. The 
Welsh wit and caustic sarcasm is 
a delight, especially when putting 
Miss Moffat in her place. She 
carries on doggedly determined 
to get Evans to Oxford. He suffers 
imposter syndrome, now rejected 
by his own and not accepted by 
the elite. 

An excellent production which 
also includes a Welsh male voice 
choir providing heavenly sounds. 

 
Life of Pi –  

www.lifeofpionstage.com 
The Corn is Green - 

www.nationaltheatre.org.uk

Theatre Reviews 

Barney Efthimiou

Loving  
Richard Parker 
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Those who have some em-
pathy may go out of their 
way to make others happy, 

but finding the balance of keeping 
others happy as well as oneself 
is of great importance for personal 
well-being. Many try so hard to 
please others that they actually 
forget about themselves, which 
eventually becomes frustrating 
and tiresome, with resentment 
following and setting in. This is 
then far from being good for our 
health, as there is no balance for 
maintaining a stress free calm 
for our mind and body.  

Finding the balance is what is 
important, but how do we do that 
without worrying about offending 
others and then feeling guilty 
about it? Some new programming 
of gentle changes, setting some 
boundaries and compromise will 
be a good start. Learning not to 
be a complete people pleaser, 
creating your own rules and regu-
lations to follow, creates a sense 
of more power over any situation, 

as you have then taken control 
back of your own life. These 
changes may be little, but they 
are important; it may be some-
thing as simple as not taking a call 
- if the call is that important, the 
person can send a message with 
a reason for the call and you can 
then decide if it is worth stopping 
work or coming out of a work/ 
leisure meeting or activity. If you 
have a family member or a friend 
who's solely reliant and dependant 
on you, you prioritise and take that 
call, however if it is someone 
calling to have a chat but it’s not 
a convenient time for you, if they 
have some compassion they will 
realise that and will wait for you to 
return their call when it is suitable 
for you to do so. Unfortunately 
there will always be people who 
have no understanding and think 
the world revolves around them, 
and that everyone should stop 
doing what they are doing for 
them.  

When you first start to speak 

your mind or do things that work 
for you, you may often be consi-
dered a little selfish. Learning  
to say "no" or "no, not now" is 
empowering as you have now 
stepped out of the follow like 
sheep or slave to others syn-
drome. You are an independent 
individual with a mind of your 
own, make choices just as you 
have views and feelings on par-
ticular subjects. When you want 
peace, you can let people say 
what they want to say and even 
if you don't agree, you have the 
choice to say I don't agree, but 
that's fine, we agree to disagree, 
or you can choose to say I don't 
agree and actually debate it, you 
have that choice. So being you, 
and making choices to suit you 
personally, is important for you 
and your mood at that time. Use 
this same strategy when other 
people want you to do things you 
don't want to do; if you don't want 
to see or talk to certain people 
because you are not in the mood, 

or it is not convenient, it should be 
your choice, find a compromise 
to speak or see them at your lei-
sure and mood of comfortability.  

I was always an independent 
person from young, happy with 
my own company and not both-
ered what others were doing, and 
this followed through to adult-
hood. When others were making 
arrangements to go out as a 
group, be it family or friends, if 
it didn't suit me or interest me, I 
wouldn't just go along; in my eyes 
that would be wasting my precious 
time. The same attitude would be 
applied on holiday - a group may 
choose to do something for a day 
or evening, and if I didn't like the 
idea, I would go it alone, and if 
others wanted to follow, then they 
could do so. If I followed others, 
my holiday would be spoiled as 
I have wasted precious time doing 

what others wanted, that is then 
not creating my own happiness. 

Find your balance in work, rest 
and play, balance and juggle 
comfortably the people you want 
to be around, prioritise what is 
important for your wellbeing, be 
it work, home, relationships, fun 
and adventure. Create your own 
harmonious package bundle that 
works for you. You are your own 
creator of happiness, your own 
creator of health and well-being. 
Do not put yourself in stressful 
situations unnecessarily. Stress 
can create headaches, high blood 
pressure, heart problems, skin 
conditions, asthma, depression, 
anxiety and linked to many acci-
dents. 

Make time for you. If the calls 
are not urgent or convenient don't 
answer them. Find and make 
relax and pamper time for you. 

Recharge your body with plenty 
of  quality sleep.  

Spend time around people that 
make you happy and are positive. 
Don't spend too much time around 
negative people that drain your 
life energy. Keep it limited and 
preferably at a time when you are 
in the mood to deal with that neg-
ative source, without it destroying 
you own positive energy source. 

Do the things you love to do, 
that give you pleasure, with work, 
hobbies etc. Appreciate and have 
gratitude of life itself and with the 
beauty it has to offer in nature. 

Be happy and healthy! 
 

Love and Sparkles, 

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

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

Create your own happiness

Cooking with Loulla Astin 
Lamb Casserole with Peas & Artichokes

This is the perfect time of 
the year to cook this won-
derful and delicious Greek 

dish, using fresh artichokes and 
garden peas which are in season. 
It just screams Spring, doesn’t it? 
But, you don’t have to only make 
it during springtime, it’s perfect any 
time of the year. You can instead 
use frozen peas and artichokes 
or artichokes in brine, as well as 
adding potatoes and substituting 
the lamb for pork or chicken, or 
even make a vegan / vegetarian 
version. You can even add a glass 
of white wine to the pot if you so 
desire! 

 
Ingredients (serves 4-6):  

1.35kg (3lb) fresh peas in their 
pods or 700g (1 ½ lb) frozen 
garden peas  

6 medium fresh artichokes or 
frozen artichoke hearts or in brine     

Juice of 1 lemon + extra  
1 tbsp flour  
1kg (2lb) boneless lamb 

shoulder, or leg cut into decent 
sized chunks  

150ml (¼ pint) olive oil  
1 large onion, finely chopped  
2 garlic cloves, chopped       

(optional)  
Salt and freshly ground black 

pepper  
1 x 400g canned chopped  

tomatoes  
1 tbsp tomato puree  
1 cinnamon stick  
1-2 bay leaves  

1 tsp sugar  
725ml (1 ¼ pint) warm water 

or lamb stock  
3 tbsp finely chopped dill, 

parsley or both  
  

Method:  
If you are using fresh peas, shell 

and rinse them. If you are using 
fresh artichokes, cut off the stems 
and peel away the tough outer 
leaves until only the tender inner 
leaves remain. If the artichokes 
are large, cut them in half and 
using a spoon or a knife, scrape 
out the choke and the pink inner 
leaves from the centre. Rub each 
artichoke with lemon juice, then 
submerge them in cold water 
with the juice of 1 lemon and 1 
tablespoon of flour to prevent 
them from turning brown.   

Heat the oil in a wide large pan, 
skillet or wok and brown the meat 
in two stages. Place meat in a 

bowl and fry the onions in the 
same oil gently for a few minutes, 
then add the garlic and cook until 
the onions are soft and golden.  

Return the meat to the pan, 
season with salt and pepper, add 
the cinnamon stick, bay leaves, 
tomatoes and tomato puree, cook 
for 3-4 minutes, then add the sugar 
and stock - the liquid should cover 
the meat. Bring to a boil, turn the 
heat down, cover with a lid and  
simmer the lamb for 40 minutes 
or until meat has started to soften.  

Mix in the peas and artichokes 
and continue cooking until meat 
is tender. Add the juice of 1 lemon 
and mix in the dill or parsley. 
Serve with lots of crusty bread to 
mop up the delicious juices! 

 
Follow Loulla on Facebook: 

www.facebook.com/groups/ 
1250641761674966



Michael Yiakoumi

Fixtures  
Friday 6th May 2022 
Cyprus Football 
Olympiakos v Paaek 
Saturday 7th May 2022 
Premier League 
Brentford v Southampton 15.00pm 
Burnley v Aston Villa 15.00pm 
Chelsea v Wolverhampton Wanderers 15.00pm 
Crystal Palace v Watford 15.00pm  
Brighton v Manchester United 17.30pm Sky Sports 
Liverpool v Tottenham Hotspur 19.45pm BT Sport 
League Two 
Leyton Orient v Tranmere 15.00pm 
National League 
Weymouth v Barnet !5.00pm 
Cyprus Football 

Omonia v AEL 
Greece Football 
Apollon Smirnis v Lamia 
Atromitos v Ionikos 
Panaitolikos v Volos NFC 
KOPA League Friendly in Cyprus 
Olympias Lympion vs Olympia 
Sunday 8th May 2022 
Premier League 
Arsenal v Leeds United 14.00pm Sky Sports 
Leicester City v Everton 14.00pm 
Norwich City v West Ham United 14.00pm 
Manchester City v Newcastle United 16.30pm Sky Sports 
KOPA League 
Challenge Cup Semi Finals 
Apoel v Omonia 12.00pm Enfield Playing Fields,  EN1 3SD 

Omonia Youth  v Panathinaikos 12.00pm Enfield Grammar  EN1 
3EX 
KOPA Friendly in Cyprus 
Apollon Lympion v Olympia 
Cyprus Football 
AEK v Aris 
Apollon v Apoel 
Greece Football 
PAS Giannina v PAOK 
AEK Athens v Panathinaikos 
Aris v Olympiakos 
Ofi v Asteras Tripolis 
Monday 9th May 2022 
Cyprus Football 
Doxa v Ethnikos Achna 
Anorthosis v Pafos 
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KOPA League ten goal extravaganza

What a great game - 
Komi Kebir v Apoel 
was a great advertise-

ment for UK Cypriot football - 
ten goals in one match, a 
quarter final cup game with all 
its splendour. 

Komi Kebir took the lead 

within 8 seconds from kick off 
when the ball fell to Komi Kebir 
striker Vasilis Theologou, who 
lobbed the keeper from just out-
side the box. Then the game was 
all ding dong Komi Kebir 1-0 1-1 
2-1 2-2. Apoel then 3-2 3-3 4-3 
and 4-4, then Apoel scored two 

to win 6-4. 
Alex Charalambous equalised 

with a header after Komi’s, first 
goal, Komi regained the lead when 
a Lefteri shot took a deflection 
just inside the box to hit the back 
of the net. Charlie Clark equalised 
with a header for Apoel who then 

took the lead when Alex Michae-
lides shot from just inside the box. 
Komi equalised after a scramble 
in the opposing box.  

The game turned to Apoel 
when Komi had a player sent off 
at 3-3. Apoel took the lead when 
Vas Xrisikos scored with a shot 

from just outside the box. Komi 
kept coming back when a fantas-
tic long distance shot from        
Michael Melanarkitis hit the 
back of the net to make it 4-4. 

Apoel scored two more goals 
to put the game out of Komi     
Kebirs reach when a George 

Lutaaya shot hit the post and 
Inarhu Martin slammed the       
rebound into the goal.  

George Lutaaya scored the 
6th with a header to go into the 
semi final to play Omonia this 
Sunday at 12.00pm at Enfield 
playing fields astro.

Komi Kebir striker  
Vasilis Theologou 
makes history

Komi Kebir striker Vasilis Theologou made history when he he 
lobbed the keeper from just outside the box to open the scoring in 
their Challenge Cup quarter final game against Apoel. 

This was the fastest goal ever scored in the KOPA League and 
may be close to breaking the record worldwide.

KOPA League Champions Olympia  
on tour in Cyprus

Olympia are now looking 
forward to a club tour of 
Cyprus when they travel 

to the island 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 community 
in the UK, on a tour of Cyprus. 

The matches taking place are: 

Olympias Lympion vs Olympia 
– Saturday 7th May 2022 

Apollon Lympion vs Olympia 
– Tuesday 10th May 2022 

The games will be held in 
Lympia at the respective team 

grounds, late afternoon or early 
evening. You can contact Charlie 
on 07789 024 467 for exact times 
of the games or for any updates 
on the tour. 

We wish them success.
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Michael Yiakoumi

Premier League

The Premier League top two 
continued to outdo each 
other on Saturday as both 

Manchester City and Liverpool 
earned crucial wins in their bids 
for the title, while bottom side 
Norwich City had their relegation 
confirmed after losing 2-0 at 
Aston Villa. 

Elsewhere down the bottom, 
Burnley’s revival under caretaker 
boss Mike Jackson continued 
as a thrilling 2-1 win at Watford 
pulled them five points clear of 
the relegation zone, a result that 
ensured Norwich will play Cham-
pionship football next term. 

All eyes were on St James’ 
Park in the day’s early kickoff, 
less than 72 hours on from       
Liverpool’s Champions League 
semi-final first leg win over Villa-
rreal, where victory over New-
castle United would send Juergen 
Klopp’s side top. 

The win continued a relentless 
run of form that has dragged 
Liverpool back into the title race. 
Klopp’s men have picked up 40 
points from the last 42 on offer, 
only dropping points away to 
City. 

Newcastle, looking for their 
fifth-straight league win, never 
gave in, but could not break 
through a near-impenetrable 
Liverpool rearguard. 

Liverpool have kept 21 clean 
sheets in the league this season 
– more than any other side. 
Only in 2005-06 (22) have they 
kept more shutouts in a single 
campaign in the division. 

City boss Pep Guardiola also 
made plenty of changes to his 
side with Wednesday’s Cham-
pions League semi-final second 
leg clash with Real Madrid in mind, 
leading to the visitors looked a 
little disjointed from the off. 

A raucous Elland Road crowd 
did their best to put City off, and 
the hosts had their chances, but 
further goals from Gabriel Jesus 
and substitute Fernandinho      
restored them to top spot on 83 
points from 34 matches played, 
one point clear of Liverpool. 

Burnley are on the up after their 
spirited comeback win at Watford 
which edged the hosts closer to 
the drop. 

Late goals from Jack Cork and 
Josh Brownhill earned the visitors 
their first come-from-behind 
away win in the Premier League. 

Norwich, however, limped out 
of the Premier League with a 
whimper following a goal and 
assist by Villa substitute Danny 
Ings. They are 13 points from the 
safety zone, with only 12 points 
still left to play for. 

Elsewhere, Crystal Palace 
earned a 2-1 win at Southampton, 
while Brighton & Hove Albion beat 
Wolverhampton Wanderers 3-0. 

Arsenal and Tottenham Hotspur 
both posted victories as the race 
for fourth place in the Premier 
League intensified on Sunday. 

Tottenham returned to form as 
Son Heung-min scored twice 
and Harry Kane once in a 3-1 
victory over Leicester City. 

That briefly elevated Totten-
ham into fourth place, above  
Arsenal who responded impres-
sively to win 2-1 at West Ham 
United with goals by defenders 
Rob Holding and Gabriel. 

Arsenal’s third successive 
league win after three straight 
defeats moved them to 63 points 
from 34 games with Tottenham’s 
first win in three leaving them 
on 61 from 34. 

Third-placed Chelsea are      
not totally assured of a top-four      
finish after they lost 1-0 at Ever-
ton — a vital result for the hosts 
in their bid to stave off relegation. 

They responded with a vibrant 
display capped by two goals for 
Son who is in the race for the 
Golden Boot award. 

Son has scored 19 league 
goals this season, three fewer 
than top scorer Mohamed Salah 
of Liverpool. 

Holding headed in Bukayo 
Saka’s corner to break the dead-
lock in a tame first half but Jarrod 
Bowen’s deflected shot levelled 
it up before the break at the 
London Stadium. 

West Ham can no longer finish 
in the top four but all their focus 
is now on next week’s Europa 
League semi-final second leg 
away to Eintracht Frankfurt,      
having lost the opener 2-1. 

Defender Raphael Varane 
scored his first Premier League 
goal as Manchester United        
returned to winning ways with a  
3-0 victory over Brentford on a 
night of potential farewells at 
Old Trafford. Bruno Fernandes 
and Cristiano Ronaldo, the latter 
with a penalty, also netted on 
Monday, giving United a vital win. 

Parikiaki meets new 
Omonia manager  
Neil Lennon

Parikiaki’s MIchael Yia-
koumi had the opportunity 
to meet new Omonia 

manager Neil Lennon. 
Michael asked Neil how he is 

finding Cypriot football and he 
replied that he was surprised by 
the high standard and the inten-
sity of the game in Cyprus. 

 The former Celtic manager 
and player who also played for 
Leicester and Northern Ireland 
added that he was bringing young 
players forward and finding what 
he had available within the club.  

He also found the club and the 
public very welcoming and is  
enjoying life in Cyprus.

Omonia Youth FC in 
seven cup finals

Over the next two weeks, 
community grassroots 
football club Omonia 

Youth FC are involved in seven 
Cup Finals; a fantastic achieve-
ment for all those involved. 

The Cup Final details are 
below. All the cup finals will       
be played at Harevester FC, 
Oaklands Lane, Smallford, AL4 
0HR. The club, its players and 
coaches would be delighted if the 
community can come out and 
support the teams. 

On Sunday 8 May, there are 
three finals. Michael Pieri and 
Jason Plysi’s Under 18 White will 
play in the Junior League Cup 
Final. Kick-off is at 9am.  

Chris and Jimmy Mousicos’s 
Under 18 Gold will play in the 
League Cup Final. Kick-off is 
also at 9am. Adam Demetri and 
Evagoras Mandrides’ Under 16 
Silver will compete for the League 
Cup. Kick-off is at 11.30am. 

On Sunday 15 May, there are 
four Cup Finals. Chris and Jimmy 

Mousicos’s Under 18 Gold will 
play their second cup final in 
two weeks as they compete for 
the Challenge Cup. Kick-off is 
at 9am.  

Adam Demetri and Evagoras 
Mandrides’ Under 16 Silver are 
also playing their second cup 
final as they compete for the 
Spring Cup. Kick-off is at 1pm.  

Two teams will be playing to 
complete a brilliant League and 
Cup Double. Bekim and Vas 
Demetri’s Under 13 Green are 
playing in the Spring Trophy. 
Kick-off is 1pm while Alex Chris-
tofi and Serkan Nihat’s Under 
15 White compete for the Spring 
Plate. Kick-off is at 2pm. 

The Men’s Team, who are spon-
sored by Crown Mobile Tyres and 
The Master Locksmith, will be 
hoping seven finals are eight as 
they play Panathinaikos in the 
KOPA Challenge Cup Semi-Final 
on Sunday 8 May. Kick-off is at 
12pm. That match will take place 
at Enfield Grammar 3G pitch. 

Last Sunday, Jason Plysi’s 
Under 9 girls played their 
first full match against 

another team. They were all very 
excited and could not wait to get 
started.  

The team gave it their all right 
from the start and there were 
many tired legs early on. Fortuna-
tely, having substitutes allowed 
for plenty of rotation throughout 
the match.  

After the match Jason said: “I 
was really pleased to see the girls 
communicating with one another 
during the match, working really 
hard to win back possession and 
running into space to receive a 
pass. I could see all the girls’ con-
fidence growing as the match 
progressed.  

We all (coach, supporters  
and players) enjoyed the experi-
ence.”  

Omonia Youth U9 girls

Trials for our New Under 18s will soon be taking place for our 
midweek floodlit football team. They will represent the club 
in the FA Youth Cup and the Southern Youth Floodlit Football 

League. Contact : Nick 07515 445435 or Chris 07801 330999 for 
further information. 

Players must be ex Academy, EJA or County standard.

New Salamis FC 
U18s Trials

Two weeks until Nick Parpa  
is under the lights in the 
ring. He says: It’s been     

almost 3 years and I am very 
happy to get back to doing what 
I love after the very difficult pan-
demic that highly affected me 
as it did a lot of people. If you 
would like to come and support 
me, tickets are still available. 
Please contact @boxingbos or 

visit www.BoxingBOS.com to 
purchase tickets online, sent      
direct to your door via recorded 
signed, or you can arrange a 
face to face collection for face 
value ticket price of £40 or £90 
Ringside.  

Once again thank you all for 
your ongoing support and I hope 
to see you there. I need as much 
support as I can get. 

Boxer Nick Parpa  
is back in the ring
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Panayiotis Tryphonos Petri  
(from Lyssi, Cyprus) 

It is with great sadness that we announce our beloved husband, father and grandfather passed away on Saturday 23rd April, at the age of 82.  
Panayiotis leaves behind his loving wife Stella, daughter Angela and two wonderful grandsons Dylan and Oscar, saddened siblings in Cyprus and 

many other relatives and friends. Panayiotis was dearly loved by his family and friends and also many colleagues he worked with for over 40 years’ 
service with the Bank of Cyprus London Ltd. The funeral will take place on Monday 16th May 2022, at 12pm, at Twelve Apostles Church,  

Brookmans Park, Hatfield AL9 6NG. He will be laid to rest at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, N11 1JJ,  
where the wake will also be held. The family would prefer that instead of flowers, donations are made to the North London Hospice,  

who took care of Panayiotis in his final weeks. There will be a donation box at the church. 
 

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο αγαπημένος μας σύζυγος, πατέρας και παππούς απεβίωσε το Σάββατο 23 Απριλίου, σε ηλικία 82 ετών.  
Ο Παναγιώτης αφήνει πίσω την αγαπημένη του σύζυγο Στέλλα, την κόρη του  Άντζελα και δύο υπέροχα εγγόνια τον Ντίλαν και τον Όσκαρ,  

αδέρφια στην Κύπρο και πολλούς άλλους συγγενείς και φίλους. Ο Παναγιώτης αγαπήθηκε πολύ από την οικογένεια και τους  
φίλους του, καθώς και από πολλούς συναδέλφους με τους οποίους συνεργάστηκε για πάνω από 40 χρόνια στην Τράπεζα Κύπρου  

του Λονδίνου. Η κηδεία θα τελεσθεί τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2022, στις 12 μ.μ. στην Εκκλησία των Δώδεκα Αποστόλων, 
 Brookmans Park, Hatfield AL9 6NG και η κηδεία στο κοιμοιτήριο του New Southgate, Brunswick Park Road, N11 1JJ,  

όπου θα πραγματοποιηθεί επίσης και η παρηοριά. Η οικογένεια θα προτιμούσε αντί για λουλούδια να γίνουν δωρεές στο North London Hospice, 
που φρόντιζε τον Παναγιώτη τις τελευταίες του εβδομάδες. Στην εκκλησία θα βρίσκεται ένα κουτί δωρεών.

†  DEATH ANNOUNCEMENT-FUNERAL 

Bambos Stavrou  

(from Mazodos, Cyprus) 

Son of Theano and Stavros 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Χαραλάμπος Σταύρου 

(από το Μαζωτό Κύπρου)  

Γιος της Θεανώ και του Σταύρου 

04.10.1944 - 24.04.2022

It’s with great sadness that we announce the passing  
of Bambos Stavrou, on the 24 April 2022,  

at the age of 77. He leaves behind his wife Androulla 
and four children Stavros, Andrea, Thea and Angela, 
son in-laws Alan and Alex, his daughter in-law Elli, 

grandchildren Harri, Loui, Emillio, Christiano,  
Harry, Tino, Marinella, Eva-Maria, and Sophia.  

He was also a beloved uncle, brother and friend as 
well as a true gentleman who touched many hearts 

with his charisma and joyful soul.  
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 Wednesday 11th May 
2022, at 11:00am, at The Greek Orthodox Church  

of St. Nicholas and St. Xenophon, Leicester.  
The burial at 12:45pm, at Sileby Cemetery, LE12 
7PH. Join us afterwards at Rothley Court Hotel  

(LE7 7HL) to remember him. 
You are welcome to send floral tributes to the funeral  

directors, M D Lowe & Sons Funerals Services,  
857 Melton Road, Leics LE4 8EE or donations  

if so desired to Hope against Cancer  
https://www.hopeagainstcancer.org.uk/donate-in-memory  
 We have been overwhelmed by all your messages  

of love and support. Thank you.

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε το θάνατο του  
Χαράλαμπου Σταύρου, στις 24 Απριλίου 2022,  
σε ηλικία 77 ετών. Αφήνει πίσω τη σύζυγό του  
Ανδρούλλα και τα τέσσερα παιδιά τους Σταύρο,  

Ανδρέα, Θέα και Άντζελα, τους γαμπρούς Αχιλλέας 
και Άλεξ, την νύφη Έλλη, τα εγγόνια Χάρι, Λουι,  

Εμίλιο, Χριστιανό, Χάρι, Τίνο, Μαρινέλλα,  
Εύα-Μαρία και Σοφία. 

‘Ένας αγαπημένος θείος, αδελφός και φίλος,  
ένας αληθινός κύριος που άγγιξε πολλές καρδιές  

με το χάρισμα και τη χαρούμενη ψυχή του.  
Ο πατέρας μας αφιέρωσε τη ζωή του 

στην οικογένειά του, η ζωή μας δεν θα είναι ποτέ πια 
ίδια χωρίς αυτόν. Η οικογένειά του τον αγαπάει και 
μας λείπει πολύ, οι καρδιές μας είναι ραγισμένες. 

Αναπαύσου εν ειρήνη. 
Η κηδεία θα τελεσθεί την Τετάρτη 11 Μαΐου 2022, 
στις 11:00πμ, στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία 
του Αγίου Νικολάου και του Αγίου Ξενοφώντα, 

Leicester και η ταφή στις 12:45μμ. στο κοιμητήριο 
του Sileby, LE12 7PH.  

Η παρηγοριά στο Rothley Court Hotel 
(LE7 7HL). Είστε ευπρόσδεκτοι να στείλετε  

λουλούδια στο γραφείο κηδειών του M D Lowe  
& Sons Funerals Services, 857 Melton Road,  

Leics LE4 8EE ή δωρεές στο παρακάτω  
σύνδεσμο του Hope against Cancer 

https://www.hopeagainstcancer.org.uk/donate-in-memory  
Μας έχουν συγκλονίσει όλα τα μηνύματά αγάπης  

και υποστήριξης. Σας ευχαριστούμε.

10.12.1939 - 23.04.2022
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†ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ †MEMORIAL 

      Τελούμε την Κυριακή 8 Μαϊου 2022  
στην Εκκλησία του Απoστόλου Βαρνάβα,  

Finsbury Road, Wood Green, London N22 8PA,  
το 3ον ετησιο μνημόσυνο της πολυαγαπημένης  
και αξέχαστής μας συζύγου, μητέρας και γιαγιάς 

Αντριανής Στρατή  

(από το Λονδίνο & το Παραλίμνι Κύπρου) 
και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη  

της όπως παρευρεθούν.  
Ο σύζυγός της Φλουρής, κόρες Χριστάλλα και 

 Μιράντα, γαμπρός Γιάννος και 5 εγγόνια.

The 3-year memorial service for our beloved and 
dearly missed wife, mother and grandmother  

Andrianni Strati 
(from London & Paralimni, Cyprus) 

will take place on Sunday 08.05.2022  
at the Greek Orthodox Church of St. Barnabas, 
Finsbury Road, Wood Green, London N22 8PA.  

Relatives and friends are invited to attend.  
Her husband Flouris, daughters Christalla and  

Miranda, son-in-law Yianno and 5 grandchildren.

†  DEATH ANNOUNCEMENT-FUNERAL 

CAPTAINPIERISSAVVAS

MAROULLETIS

 † ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

ΚΑΠΕΤΑΝΠΙΕΡΗΣΣΑΒΒΑΣ

ΜΑΡΟΥΛΛΕΤΗΣ
Απεβίωσε την Μεγάλη Παρασκευή, 22 Απριλίου 2022,  

σε νοσοκομείο του Λονδίνου,  
ο ΚΑΠΕΤΑΝ ΠΙΕΡΗΣ ΜΑΡΟΥΛΛΕΤΗΣ.   

Ο μακαριστός Πιερής γεννήθηκε στην κατεχόμενη Επτακώμη  
στις 07.04.1942 και είχε γονείς τους Σάββα και Αικατερίνη  
Μαρουλλέτη. Φοίτησε στο δημοτικό σχολείο του χωριού του 

και στο Ελληνικό Γυμνάσιο Αμμοχώστου,  
οπότε έλαβε μέρος στις πρώτες ομάδες της ΕΟΚΑ 

 (1955-1959). Ακολούθως αποφοίτησε από τη Ναυτική  
Ακαδημία Εμποροπλοιάρχων Ύδρας στην Ελλάδα 

 με δίπλωμα πλοιάρχου Α΄ τάξης, πλοηγού λιμένων Κύπρου 
και έγινε Fellow of the Institute of Chartered Shipbrokers 

Λονδίνου. Εργάστηκε σε εμπορικά πλοία και έγινε  
καπετάνιος σε νεαρή ηλικία 26 ετών. Παντρεύτηκε την  

ομοχώριο του Ελένη Αντώρκα το 1969 και υπηρέτησε την  
στρατιωτική του θητεία στο Ναυτικό της Κύπρου.  

Αφού εργάστηκε ως πιλότος στο λιμάνι Αμμοχώστου,  
τον Νοέμβριο του 1974 μετανάστευσε στο Λονδίνο και μέχρι 
το 1985 εργάστηκε σε  Ελληνικές και Βρετανικές Ναυτιλιακές 
εταιρείες ως Γενικός Διευθυντής. Στη συνέχεια ίδρυσε δική 

του ναυτιλιακή εταιρεία. Διετέλεσε Πρόεδρος και  
Αντιπρόεδρος πολλών Συλλόγων και Εκκλησιών όπως 

 της Αγίας Αικατερίνης Μπάρνετ και του Συνδέσμου  
Επτακώμης Η.Β. (1986-1996) και υπήρξε ένας από τους  
συνιδρυτές του Ανεξάρτητου Ελληνικού Σχολείου High  

Barnet (1977), και αγωνίστηκε ασταμάτητα για την  
επιστροφή όλων των προσφύγων στην Κύπρο.   

Η σύζυγος του Ελένη, και τα τρία παιδιά τους Αντώνη,  
Ανδρέα και Κατερίνα, τέσσερα εγγόνια, τον αδελφό του 

 Παναγιώτη Μαρουλλέτη και τη σύζυγό του Τάνια,  
την αδελφή του Ελένη Παπαλούκα και τον σύζυγό  
της Γεώργιο και πολλούς συγγενείς και φίλους.  
Η κηδεία θα τελεσθεί στη Λεμεσό της Κύπρου, 

 στις 9 Μαΐου 2022.

CAPTAIN PIERIS SAVVAS MAROULLETIS  
passed away on Holy Friday, April 22, 2022,  

at a hospital in London, aged 80. 
Blessed Pieris was born in occupied Eptakomi on 

07.04.1942 and his parents were Savvas and Ekaterini  
Maroulleti. He attended the primary school of his village and 
the Hellenic High School of Famagusta, where he was an 
active supporter of EOKA (1955-1959). He then graduated 
from the Naval Academy of Merchant Marines of Hydra in 

Greece with a diploma of master’s of first class,  
Pilot of Cyprus ports and became a Fellow of the Institute  

of Chartered Shipbrokers in London. He worked on merchant 
ships and became a captain at the young age of 26 years. 
He married his wife Eleni Antorka in 1969 and served his  

military service in the Cyprus Navy. After working as a pilot in 
the port of Famagusta, in November 1974 he emigrated to 

London and until 1985 he worked in Greek and British  
Shipping companies as General Manager.  

He then founded his own shipping company. 
He was the President and Vice President of many  

Associations and Churches such as St. Catherine Barnet 
and the Eptakomi Association of the UK. (1986-1996),  

was one of the co-founders of the Independent Greek School 
of High Barnet (1977) and fought tirelessly for the return  
of all refugees to Cyprus.He has a wife, Eleni, and three  

children Antonis, Andreas and Katerina,  
four grandchildren, his brother Panagiotis  

Maroulletis and his wife Tania, his sister Eleni Papaloukas 
and her husband Georgios and many relatives and friends. 

The funeral will take place in Limassol, Cyprus,  
week commencing 9th May 2022.

†ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 
 8 Μάϊου 2022, στην εκκλησιά του 

Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, 
 London N8 0LY, το 8ον ετήσιο   

μνημόσυνο του αγαπημένου μας και 
αξέχαστου μας πατέρα και παππού 

Αντρέα Θωμά  
και  καλούμε όλους όσοι τιμούν την 
μνήμη του όπως παραβρεθούν.   
Οι τεθλιμμένοι: παιδιά Ελένη,  
Γιωργούλλα, Μαρία, Γιάννης,  
Δημήτρης, Γιώργος, εγγόνια,  

δισέγγονο και λοιποί συγγενείς. 
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†  MEMORIAL †  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε το Σάββατο 7 Μάϊου 2022,  
στις 10πμ, στην εκκλησιά της Αγίας Αικατερίνης, 

Barnet, Friern Barnet Lane, London N20 0NL,  
το 6μηνο μνημόσυνο του αγαπημένου μας συζύγου, 

πατέρα, αδερφού και θείου  

Χριστάκη Χριστοδούλου, από το Λονδίνο, 
με καταγωγή από τη Γιαλούσα και καλούμε όλους 
όσοι τιμούν την μνήμη του όπως παρευρεθούν.  
Θα ακολουθήσουν αναψυκτικά στην εκκλησία.  

Οι τεθλιμμένοι: σύζυγος Κούλα, παιδιά Δημήτριος 
και Έλενα, αδερφή Χριστίνα, γαμπρός Νίκος, 

 την αδελφότεκνη Georgina, και 
 όλοι όσοι τον αγαπούσαν.

              The 6 month memorial service of our beloved 

husband, father, brother and uncle  

Chris Christodoulou from London and origin 

Yialousa will take place on Saturday 7th May 2022,  

at 10am, The Greek Orthodox Church of St. Catherine, 

Barnet, Friern Barnet Lane, London N20 0NL,  

and we invite all those who honour his memory  

to attend. Refreshments will follow at the church. 

Family: wife Koula, children Demetrios and Elena, 

sister Christina, brother-in-law Nikos,  

niece Georgina, and all who loved him. 

It is with great sadness that we announce the passing of  
Maria Ioakim on Tuesday 26 April 2022, aged 78 following a  

six-year battle with cancer. Maria leaves behind her three children 
Androulla, Stella and Chris, her six grandchildren Marianna,  

Andrew, Kristiana, Joanna, Zoe and Alexander and her brother 
 Kyriako. She also leaves behind sisters and brothers in law, 

 nieces and nephews both in the UK and in Cyprus 
The funeral will take place on Thursday 26.05.2022, at 10:30am,  

at Saint Anthony the Great and Saint John the Baptist, 1 Sussex Way, 
London N7 6RT. The burial will be at 12.30pm, at New Southgate 
Cemetery & Crematorium, Brunswick Park Rd, New Southgate, 

London N11 1JJ. Instead of flowers there will be 
 a charity donation box at the church.

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της  
Μαρίας Ιωακείμ την Τρίτη 26 Απριλίου 2022, σε ηλικία 78 ετών 
μετά από εξαετή μάχη με τον καρκίνο. Η Μαρία αφήνει πίσω τα 
τρία της παιδιά Ανδρούλλα, Στέλλα και Χριστοφή, έξι εγγόνια 
Μαριάννα, Ανδρέα, Κριστιάνα, Ιωάννα, Ζωή και Αλέξανδρο 
και τον αδελφό της Κυριάκο. Αφήνει επίσης πίσω της αδέρφια, 
ανίψια τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στην Κύπρο. 
Η κηδεία θα τελεσθεί την Πέμπτη 26.05.2022, στις 10:30 π.μ., 
στον Άγιο Αντώνιο τον Μέγα και τον Άγιο Ιωάννη τον  

Βαπτιστή, 1 Sussex Way, London N7 6RT. Η ταφή θα γίνει στις 
12.30 μ.μ., στο κοιμητήριο του New Southgate Cemetery &  

Crematorium, Brunswick Park Rd, New Southgate, London N11 1JJ. 
Αντί για λουλούδια, στην εκκλησία  
θα βρίσκεται ένα κουτί δωρεών. 

†  DEATH ANNOUNCEMENT-FUNERAL 

Maria Ioakim 
(from Yialoussa, Cyprus) 

08.06.1943 - 26.04.2022 

†  ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Μαρία Ιωακείμ  
(από Γιαλούσσα, Κύπρος) 

†   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ †  MEMORIAL 

The 1-year memorial service for our beloved   

Eftychia Skeparnidou  

(from Larnaca, Cyprus)  
will take place on Sunday 8th May 2022  

at St Demetrios Church Edmonton, Logan Road  
Edmonton, UK N9 0LP and we invite all those who 

honour her memory to attend.  
Family: husband Philippos, sons Andy, Mario & Michael,  

daughter-in-law Roulla & Domna, grandchildren Philip,  

Stephanie & Philipagi, great granddaughters Elianne & Mia. 

Τελούμε την Κυριακή 8 Μαϊου 2022  
στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, Logan Road 
Edmonton, UK N9 0LP, το 1ον ετησιο μνημόσυνο  

της πολυαγαπημένης μας 

Ευτυχίας Σκεπαρνίδου 
(από Λάρνακα, Κύπρος)  

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη   
της όπως παρευρεθούν.  

Οι τεθλιμμένοι: σύζυγος Φίλιππος, παιδιά Αντρέας,  
Μάριος και Μιχάλης, νύφες Ρούλα και Δόμνα,  

εγγόνια Φίλιππος, Στεφανή, Φιλιπαγή 
και δισέγγονες Elianne και Μία.
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Lee Valley Athletics Centre

61 Meridian Way

London N9 0AR

Concert tickets in the designated seating 
area to watch Nikos Kourkoulis live with 

 includes entry to 
CyWineFest.

www.cwfexpo.co.uk

@CWFEXPO @cywinefest CWFExpo@CyWineFest
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