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Καθοριστικός ο Μάιος για τις  
προεδρικές εκλογές 

Η βολιδοσκόπηση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας από την Ουάσινγκτον 
για αποστολή των ρωσικών οπλι-
κών συστημάτων που διαθέτει 
στην Ουκρανία...                 Σελ. 7                                                            

Έβαλαν τις ιδεοληψίες τους πάνω από 
το συμφέρον της Κύπρου!

Η αύξηση κατά 1,5 ευρώ την ημέρα 
προκαλεί θυμό και οργή

 Πολύ κάτω από τις ανάγκες 
των εργαζομένων, ειδικά στη ση-
μερινή συγκυρία της ραγδαίας 
φτωχοποίησης λόγω της δραμα-
τικής...                              Σελ. 7 

Το ΑΚΕΛ από την πλευρά του 
μετά το ναυάγιο του διαλόγου με 
το ΔΗΚΟ τονίζει ότι δεν γκρεμίζει 
τις γέφυρες με το δεύτερο... 
Του Μιχάλη Μιχαήλ       Σελ. 6

Κρυφτούλι με τους λογαριασμούς σε ρούβλια, το νέο ορόσημο

Τα πολεμικά πυρά έφτασαν μέχρι τη... Μολδαβία

Πρόεδρος της  
Διακομματικής  

Κοινοβουλευτικής 
Ομάδας για την Κύπρο και 
πάλι ο Σερ Ρότζερ Γκέιλ

Πρόεδρος της  
Διακομματικής  

Κοινοβουλευτικής 
Ομάδας για την Κύπρο και 
πάλι ο Σερ Ρότζερ Γκέιλ

Σελ. 2 & 18Σελ. 2 & 18

Εnglish Section 17-28Εnglish Section 17-28

Η Ρωσία απειλεί την Ευρώπη 
Συναγερμός για το φυσικό αέριo

ΗΗ  ΡΡωωσσίίαα  ααππεειιλλεείί  ττηηνν  ΕΕυυρρώώππηη  
ΣΣυυννααγγεερρμμόόςς  γγιιαα  ττοο  φφυυσσιικκόό  ααέέρριιoo

Σελίδες 13 & 21Σελίδες 13 & 21

Με ένα εισιτήριο μπορείτε να δείτε και τους δυο καταξιωμένους  

Έλληνες τραγουδιστές ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ & ΚΕΛΛΥ ΚΕΛΕΚΙΔΟΥ 

Σελίδες 3, 4, 9, 10, 17 & 18Σελίδες 3, 4, 9, 10, 17 & 18



«Είμαι χαρούμενος που εργάζομαι σε μια τόσο 
σημαντική καμπάνια. Η βελτίωση του περιβάλλο-
ντος είναι απαραίτητη εάν θέλουμε να αντιμετω-
πίσουμε την κλιματική αλλαγή και να οικοδομή-
σουμε έναν καλύτερο κόσμο». 
Με αυτά τα λόγια σχολίασε με δήλωση του στην 

«Π», τη συμμετοχή του στην εκστρατεία των Ερ-
γατικών για το Περιβάλλον, ο κύπριος υποψήφιος 
του κόμματος στο Highgate του Camden, Panny 
Antoniou. 
Ο κ. Αντωνίου υπογράμμισε την τεράστια ανά-

γκη για άμεση λήψη μέτρων προστασίας του πε-
ριβάλλοντος, σε μια περίοδο που ολόκληρος ο 
πλανήτης βιώνει τις αρνητικές συνέπειες της κλι-
ματικής αλλαγής και τόνισε τη σημασία που έχει 
για το μέλλον μας η εφαρμογή της πολιτικής για 
υγιή ανάπτυξη. 
Υπενθύμισε όιτ το μανιφέστο του Εργατικού 

Κόμματος εγγυάται την αποκατάσταση του φυσι-
κού περιβάλλοντος σε πολλές περιοχές και την 
προστασία του σε άλλες τόσες και δεσμεύτηκε ότι 
με την εκλογή του θα συμβάλει στην άμεση εφαρ-
μογή των σημαντικών αυτών μέτρων για το περι-
βάλλον και τον άνθρωπο.
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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»Πρόεδρος της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής 
Ομάδας για την Κύπρο και πάλι ο Σερ Ρότζερ Γκέιλ

Τη Δευτέρα 25 Απριλίου, η Διακομματική Κοι-
νοβουλευτική Ομάδα (APPG) για την Κύπρο πρα-
γματοποίησε την Ετήσια Γενική Συνέλευση για το 
2022 στο πλαίσιο της οποίας ο Σερ Ρότζερ Γκέιλ 
επανεξελέγη Πρόεδρος όπως και οι αξιωματούχοι 
της διακομματικής επιτροπής. 
Στη Γενική Συνέλευση, όλα τα μέλη του APPG 

επανέλαβαν την υποστήριξή τους για μια δίκαιη 
λειτουργική λύση του Κυπριακού και την επανέ-
νωση της Κύπρου στη βάση μιας διζωνικής, δι-
κοινοτικής ομοσπονδίας που να είναι σύμφωνη 
με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφα-
λείας των Ηνωμένων Εθνών. Η Γενική Συνέλευση 
έδωσε την ευκαιρία σ το APPG να συζητήσει 
επερχόμενες εκδηλώσεις και συναντήσεις που θα 
συμβάλουν στην ευαισθητοποίηση για το Κυ-
πριακό. Η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία Ηνω-
μένου Βασίλειου (ΕΚΟ ΗΒ) είναι η Γραμματεία 
του APPG, την οποία ο Σερ Ρότζερ Γκέιλ ευχαρί-
στησε για τη συνεχή υποστήριξή της. 

Μετά την Γενική Συνέλευση, ο Σερ Ρότζερ είπε: 
«Είμαι ευχαριστημένος που συνεχίζουμε να 

έχουμε μια τόσο ισχυρή, διακομματική επιτροπή 
που εργάζεται για ολοένα στενότερους δεσμούς 
μεταξύ του ΗΒ και της Κύπρου. Είμαι αφοσιωμένος 
στον αγώνα της επανένωσης της Κύπρου και του 
τερματισμού της άδικης και παράνομης κατοχής 
της Τουρκίας από τότε που εξελέγην το 1983 και, 
δεδομένης της συνεχιζόμενης παράνομης κατο-
χής, είναι σημαντικό το ότι το APPG για την Κύπρο 
έχει επίσης μια πολύ ταλαντούχα ομάδα νεότερων 
βουλευτών οι οποίοι είναι αποφασισμένοι να δουν 
να αποδίδεται δικαιοσύνη για την Κύπρο.  
Ως κάποιος που θυμάται την παράνομη εισβολή 

της Τουρκίας στην Κύπρο το καλοκαίρι του 1974, 
ήταν φρικτό να βλέπεις τη ρωσική εισβολή στην 
Ουκρανία και να ξαναβλέπεις παρόμοιες φρικα-
λεότητες να γίνονται και πάλι στην Ευρώπη... 

συνέχεια στη σελ 10

Panny Antoniou: «Μέτρα για το Περιβάλλον, τώρα»

Ο Πρόεδρος της ΝΕΠΟΜΑΚ ΗΒ Ανδρέας Πά-
τσαλος είχε την Τρίτη 26 Απριλίου συνάντηση με 
τον Υπουργό Εξωτερικών της Κυπριακής Δημο-
κρατίας, Ιωάννη Κασουλιδη. 

 Στην συνάντηση συζητήθηκαν οι εκδηλώσεις 
που οργανώνει η ΝΕΠΟΜΑΚ ΗΒ για τα 20χρονα 
της, τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει σε συ-
νεργασία με άλλες οργανώσεις Νεολαίας στο ΗΒ, 
καθώς και την παρουσία εκπροσώπων της ΝΕ-
ΠΟΜΑΚ ΗΒ σε πόλεις εκτός του Λονδίνου. 
Συζήτησαν, επίσης, τις τελευταίες εξελίξεις στο 

Kυπριακό, την πρόταση της κυβέρνησης για τα 
Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, καθώς και 
το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι νέοι 
μας στον αγώνα όλων των Κυπρίων για μια επα-
νενωμένη πατρίδα.

Συνάντηση της ΝΕΠΟΜΑΚ με τον ΥΠΕΞ, Ι. Κασουλίδη

«Επιτρέψτε μου να επαναλάβω την πλήρη 
αλληλεγγύη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
προς την Κύπρο και να επαναλάβω τη θέση 
μας σχετικά με την επανένωση της Κύπρου: 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει μια 
δίκαιη, συνολική και βιώσιμη διευθέτηση στη 
βάση μιας δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπον-
δίας με ενιαία διεθνή νομική προσωπικότητα, 
ενιαία κυριαρχία και ενιαία ιθαγένεια και με 
πολιτική ισότητα μεταξύ των δύο κοινοτήτων». 
Με αυτά τα λόγια, ανάμεσα σε άλλα, ανταπο-

κρίθηκε η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-

λείου Ρομπέρτα Μέτσολα στον Σύνδεσμο Αμμο-
χώστου Μεγάλης Βρετανίας και τον πρόεδρο του, 
Δρ Βασίλη Μαύρου, ο οποίος, με πρόσφατη επι-
στολή του προς τη νέα πρόεδρος του ΕΚ, είχε εκ-
φράσει την πεποίθηση αλλά και την έκκληση, του 
Συνδέσμου Αμμοχώστου ΜΒ, ότι θα συνεχίσει και 
θα εντείνει τις προσπάθειές της, ώστε να ανακοπεί 
η συνεχιζόμενη αδικία που συντελείται στην Κύ-
προ από την Τουρκία με την παράνομη κατοχή 
σχεδόν του 40% του κυπριακού εδάφους, εδώ 
και 48 χρόνια... 

συνέχεια στη σελ 10

Επιστολή του Συνδέσμου Αμμοχώστου ΜΒ και η ανταπόκριση 
της προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρ. Μέτσολα



Πρωτοσέλιδο θέμα της εφημερίδας The Times 
(26/04) έχει τίτλο : “Η εισβολή έχει στοιχίσει στη 
Ρωσία τις ζωές 15.000 στρατιωτών” με το κύριο 
άρθρο να τονίζει ότι στις εννέα εβδομάδες του 
πολέμου, πέραν των απωλειών σε ανθρώπινες  
ζωές η Μόσχα έχει χάσει και 2000 τεθωρακισμένα 
οχήματα τα οποία είτε καταστράφηκαν από τα 
πυρά του ουκρανικού στρατού, είτε κατέληξαν 
στα χέρια των Ουκρανών. 
Έχει περάσει περισσότερο από μια εβδομάδα 
από τότε που άρχισε η ολοκληρωτική επίθεση 
των Ρώσων στην ανατολική Ουκρανία και το ερώ-
τημα που απασχολεί τους αναλυτές είναι εάν οι 
ρωσικές δυνάμεις έχουν σημειώσει κάποια ση-
μαντική πρόοδο στην προσπάθεια τους θα θέ-
σουν υπό τον απόλυτο έλεγχό τους αυτή την πε-
ριοχή της χώρας.   
Ο Φίλιπς Ο΄Μπράιαν, καθηγητής στρατηγικών 
σπουδών στο Πανεπιστήμιο του St Andrews στη 
Σκωτία, παρατήρησε στην εκπομπή Today του 
BBC Radio 4 ότι ο ρωσικός στρατός δεν είναι 
αυτό που πολλοί πίστευαν ότι θα ήταν – “δηλαδή  
ένας οδοστρωτήρας που θα σάρωνε την Ουκρα-
νία”. "Στην πραγματικότητα, οι ρωσικές δυνάμεις 
δεν έχουν προχωρήσει σχεδόν καθόλου”, είπε ο 
καθηγητής Ο’ Μπράιαν. "Έχουν υποστεί τόσες 
πολλές απώλειες στην εκστρατεία για την κατά-
κτηση του  Κιέβου και σε  άλλες στρατιωτικές επι-
χειρήσεις ... με αποτέλεσμα να μπορούμε να ισχυ-
ρισθούμε ότι δεν πολεμάνε ιδιαίτερα έξυπνα". 

 
Επεσήμανε επίσης ο καθηγητής από το πανε-
πιστήμιο του St. Andrews ότι οι άνθρωποι “δεν 
είναι μόνο προγραμματισμένες μηχανές”. "Αυτοί 
οι στρατιώτες που απομακρύνθηκαν από το Κίεβο 
είναι στρατιώτες που έχουν ηττηθεί και έχουν δει 
και πολλές φορές έχουν διαπράξει οι ίδιοι εγκλή-
ματα πολέμου, είναι στρατιώτες εξαντλημένοι που 
έχουν χάσει το οπλισμό τους”. "Το γεγονός ότι οι 
Ρώσοι στρατιωτικοί διοικητές δεν τους έχουν αφή-
σει να ξεκουραστούν", συνέχισε ο καθ. Ο’ 
Μπράιαν , "είναι σημάδι είτε βλακείας είτε από-
γνωσης". Ο Ο ‘Μπράιαν υποστήριξε  επίσης ότι 
το πρόβλημα σίτισης των ρωσικών δυνάμεων σε 
πολεμική δράση  σημαίνει ότι η πρώτη γραμμή 
του μετώπου μπορεί να μη μπορεί να κινηθεί 
πολύ γρήγορα. Η πρόκληση για τον Ουκρανικό  
στρατό  είναι εάν  μπορεί με τις μικρότερες δυνά-
μεις που διαθέτει να αποκρούσει τη ρωσική πο-
λεμική μηχανή και να υποχρεώσει τους Ρώσους 
στρατιώτες να επιστρέψουν στην πατρίδα τους . 
Οι Ρώσοι έχουν τη διάθεσή τους πολύ βαρύ πυ-
ροβολικό και μερικά σύγχρονα όπλα, οπότε μπο-
ρεί να μην είναι και τόσο εύκολο για τις ουκρανικές 
δυνάμεις να ανακόψουν τη ρωσική προέλαση, 
ανέφερε ο καθηγ. Ο΄Μπράιαν.  

 
“Από την άλλη μεριά” , συνέχισε, “αυτός ο ρω-
σικός στρατός θα φύγει σε δύο μήνες... Έτσι, αν 
προτίθεται η Ρωσία να εμπλακεί σε έναν μακρύ 
πόλεμο στην Ουκρανία, θα χρειαστεί έναν νέο 
στρατό,  Και αυτός ο στρατός θα είναι στρατός 

νεοσυλλέκτων", πρόσθεσε ο Φίλιπς Ο’ Μπράιαν, 
καθηγητής στρατηγικών σπουδών στο πανεπι-
στήμιο  του  St. Andrews. 
Ανοίγει μέτωπο και με τη Βρετανία η Ρωσία 
Η Βρετανία θα στείλει στην Ουκρανία μικρό 
αριθμό τεθωρακισμένων οχημάτων Stormer, εξο-
πλισμένων με εκτοξευτήρες αντιαεροπορικών πυ-
ραύλων, ανακοίνωσε την Δευτέρα ο υπουργός 
Άμυνας Μπεν Ουάλας. 
Υπενθυμίζεται ότι ο Ρώσος υπουργός Εξωτερι-
κών Σεργκέι Λαβρόφ ανέφερε ότι οι παραδόσεις 
όπλων από τη Δύση στην Ουκρανία σημαίνουν 
ότι το ΝΑΤΟ “στην ουσία ενεπλάκη σε πόλεμο με 
τη Ρωσία” και η Μόσχα θεωρεί τα όπλα αυτά θε-
μιτούς στρατιωτικούς στόχους. 

 
Οι Times (27/04) γράφουν ότι η Ρωσία έχει 
απειλήσει να εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον στό-
χων χωρών της Δύσης. Η εφημερίδα σημειώνει 
ότι ο Βρετανός υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων 
Τζέιμς Χίπεϊ έχει δηλώσει  σε συνέντευξή του στο 
Times Radio ότι είναι “απολύτως νόμιμο” για την 
Ουκρανία να χρησιμοποιεί βρετανικά όπλα για 
να εξαπολύει επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος. Η εφη-
μερίδα αναφέρει ότι το ρωσικό υπουργείο Άμυνας 
προειδοποίησε τη Βρετανία ότι η συνεχής στήριξη 
τέτοιων ενεργειών θα έχει την “ανάλογη ανταπό-
κριση". Σχολιάζοντας τις δηλώσεις Λαβρόφ ο κ. 
Χίπεϊ είπε στο BBC ότι ο ισχυρισμός του Ρώσου 
ΥΠΕΞ ήταν «ανοησία και ο Λαβρόφ το ξέρει», 
καθώς τα όπλα έχουν παραχωρηθεί απευθείας 
από δυτικές χώρες και όχι από το ίδιο το ΝΑΤΟ. 
Η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών, Λιζ Τρας 
έχει ανακοινώσει ότι η Βρετανία και άλλες δυτικές 
δυνάμεις θα στείλουν στην Ουκρανία πολεμικά 
πλοία. 

 
Γαλλικές εκλογές: Ιστορική νίκη του Εμμα-

νουέλ Μακρόν 
Ο Εμμανουέλ Μακρόν εξασφάλισε άλλα πέντε 
χρόνια ως πρόεδρος της Γαλλίας μετά από μια 
πειστική νίκη επί της αντιπάλου του Μαρίν Λεπέν 
η οποία ωστόσο συγκέντρωσε το υψηλότερο πο-
σοστό της ακροδεξιάς σε γαλλικές προεδρικές 
εκλογές μέχρι σήμερα. Ο Μακρόν κέρδισε με πο-
σοστό ψήφων 58,55% έναντι 41,45% της Λεπέν 
-  με τη  διαφορά να είναι με-
γαλύτερη από την αναμενό-
μενη. Στα περισσότερα πρω-

τοσέλιδα της Δευτέρας (25/04) κυριαρχεί η εικόνα 
του  Εμμανουέλ Μακρόν να πανηγυρίζει την επι-
κράτησή του στις εκλογές και  τη δεύτερη θητεία 
του ως Πρόεδρος της Γαλλίας. Ο Guardian υπο-
γραμμίζει τη δέσμευση του κ. Μακρόν να ενώσει 
τη χώρα μετά από μια “αποφασιστική νίκη”. Η 
Daily Telegraph σημειώνει ότι ο Μακρόν ευχαρί-
στησε όσους δεν τον ψήφισαν και βλέπει παραλ-
ληλισμούς με την εκλογική νίκη του Μπόρις Τζόν-
σον το 2019, όταν ευχαρίστησε τους πρώην 
ψηφοφόρους των Εργατικών για τη στήριξη των 
Συντηρητικών. Η Μαρίν Λεπέν και υποσχέθηκε 
να πάρει εκδίκηση στις κοινοβουλευτικές εκλογές 
του Ιουνίου, σύμφωνα με τους Times. Τα αποτε-
λέσματα  των χθεσινών εκλογών δείχνουν ότι 
“κρυμμένοι” κάτω από τη διστακτική μάζα και τις 
καρικατούρες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
– “οι αλαζονικοί πλούσιοι του Παρισιού, ο θυμω-
μένος επαρχιώτικος όχλος” - υπάρχουν εκατομ-
μύρια Γάλλοι του κεντρώου χώρου που θεωρούν 
ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν δεν υπήρξε καθόλου 
κακός πρόεδρος. Σύμφωνα με τον ανταποκριτή 
του BBC στο Παρίσι, Χιού Σκόφιλντ, αυτοί οι 
άνθρωποι εκτιμούν ότι η ανεργία δεν είναι πλέον 
μείζον πολιτικό ζήτημα, κυρίως λόγω των μεταρ-
ρυθμίσεων του Μακρόν. Πιστεύουν ότι ο χειρι-
σμός της επιδημίας Covid από την πλευρά του 
προέδρου ήταν ικανοποιητικός και συμφωνούν 
ότι η αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης 
ήταν αναπόφευκτη. Διακρίνουν επίσης έναν ηγέτη 
που μπορεί να αφήσει το αποτύπωμα του στη 
διεθνή σκηνή. Είναι ευτυχείς που υπάρχει κά-
ποιος στα Ηλύσια με το ανάστημα του Μακρόν 
που συνομιλεί απευθείας με τον πρόεδρο Πούτιν, 
ακόμη και αν οι προσπάθειες για την επίλυση της 
ουκρανικής κρίσης αποδείχθηκαν άκαρπες.  

 
Θεωρούν ότι υπό τον Μακρόν η Γαλλία μπορεί 
να φιλοδοξεί να ηγηθεί στην Ευρώπη, σε μια 
εποχή που το όραμά του για μεγαλύτερη στρα-
τιωτική και οικονομική αυτονομία για την ΕΕ φαί-
νεται όλο και πιο σχετικό. Η αντίθεση σε αυτό το 
μέτωπο με την Μαρίν Λεπέν δεν θα μπορούσε 
να είναι πιο έντονη. Αυτοί οι ψηφοφόροι μπορεί 
να μην συμπαθούν ιδιαίτερα τον Εμμανουέλ Μα-
κρόν – επειδή διαφέρει πολύ από αυτούς -  αλλά 

αρκετοί σέβονται τις απόψεις 
του.  

Βρετανία: Σχέδια έκτακτης ανάγκης κατά της 
ακρίβειας  
Σχέδια έκτακτης ανάγκης για τη μείωση της τιμής 
των τροφίμων, των προϊόντων πετρελαίου, των 
ρούχων και των τηλεφώνων, ώστε να αμβλυνθεί 
η κρίση κόστους ζωής στη Βρετανία, καταρτίζουν 
οι  υπουργοί, μετά την σχετική εντολή του Μπόρις 
Τζόνσον. 
Ο Βρετανός πρωθυπουργός, λίγες μέρες πριν 
από τις τοπικές εκλογές του Μαΐου στοχεύει σε 
ελαφρύνσεις των νοικοκυριών, σε μία προσπά-
θεια να περιορίσει τις απώλειες των ψήφων, κα-
θώς οι πολίτες δυσκολεύονται όλο και περισσό-
τερο να ανταπεξέλθουν στις αυξήσεις των τιμών. 
Μεταξύ των προτάσεων που υπάρχουν, ανα-
φέρει η εφημερίδα Sun (26/04), είναι: 

•Η μείωση των δασμών σε τρόφιμα που η Βρε-
τανία δεν είναι σε θέση να παράγει, όπως το ρύζι.  

•Η μείωση των δασμών που παραμένουν στα 
προϊόντα διύλισης πετρελαίου. Η κυβέρνηση ελ-
πίζει ότι αυτό θα μπορούσε να μειώσει λίγο τους 
σημερινούς λογαριασμούς ενέργειας που έχουν 
φτάσει σε τιμές ρεκόρ. 

•Μείωση του κόστους των επώνυμων ρούχων 
και των ηλεκτρικών ειδών – όπως smartphone 
και tablet –μέσω «παράλληλων εισαγωγών» από 
το εξωτερικό. 

H i (27/04) αναφέρει ορισμένες άλλες προτάσεις 
που θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του κό-
στους ζωής. Περιλαμβάνουν αλλαγές των κανό-
νων που θα περιόριζαν τη συχνότητα με την 
οποία οι αυτοκινητιστές υποχρεούνται να λαμβά-
νουν MOT - ο έλεγχος να γίνεται κάθε δύο χρόνια 
και όχι κάθε χρόνο -  και θα αύξαναν τον μέγιστο  
αριθμό των ατόμων που φροντίζουν οι επιτηρητές 
παιδιών. Επίσης σύμφωνα με την Daily Tele-
graph (27/04) o υπουργός των Οικονομικών Ρίσι 
Σουνάκ δέχεται πιέσεις να προχωρήσει στη μεί-
ωση των φόρων.  Χαρακτηριστικός ο πρωτοσέ-
λιδος τίτλος της Daily  Express (27/04): "Πλη-
ρώνετε το ρεκόρ των 718 δισεκατομμυρίων λιρών 
σε φόρους... αλλά για ποιο λόγο;" Η εφημερίδα 
αναφέρει ότι τα φορολογικά έσοδα του υπουρ-
γείου Οικονομικών το 2021 έτος αυξήθηκαν κατά 
23% σε σχέση με το 2020, ωστόσο οι φορολο-
γούμενοι  είχαν "κακής ποιότητας υπηρεσίες κα-
θώς ο δημόσιος τομέας τελεί υπό πίεση". 

 
Ο Ίλον Μάσκ αγοράζει το Twitter 
Ο Guardian (26/04) γράφει: “Συμφωνία $44 δις: 
ο Μασκ κερδίζει τη μάχη για το Twitter». Ο πλου-
σιότερος άνθρωπος του κόσμου κατάφερε μετά 
από αρκετές εβδομάδες διεργασιών να αγοράσει 
το μέσο κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο θεωρεί 
ότι μπορεί να κάνει περισσότερα πράγματα για 
να προωθήσει την “ελευθερία του λόγου”, όπως 
την αντιλαμβάνεται ο δισεκατομμυριούχος επιχει-
ρηματίας. Ο Ιλον Μασκ κατέληξε σε συμφωνία 
για την αγορά του Twitter με την υπόσχεση να 
μειώσει τη λογοκρισία στην πλατφόρμα, εγείρο-
ντας ερωτήματα σχετικά με το τι θα σημαίνει η 
προσέγγισή του για την "ψηφιακή κοινότητα".

 3      | Πέμπτη 28 Απριλίου 2022

Πόλεμος στην Ουκρανία 

British Airways – EasyJet: Ακύρωσαν πάνω από 100 πτήσεις
Περισσότερες από 100 πτήσεις της EasyJet και 
της British Airways ακυρώθηκαν ξανά από τα αε-
ροδρόμια Χίθροου και Γκάτουικ του Λονδίνου, 
εξαιτίας ελλείψεων προσωπικού που σε μεγάλο 
βαθμό οφείλονται στην πανδημία. 

 
Ειδικότερα, η British Airways αναγκάστηκε να 
ακυρώσει 18 πτήσεις εσωτερικού και 78 εξωτερι-
κού με προορισμό την Ευρώπη και Μεσογειακούς 
προορισμούς. Το αεροδρόμιο του Μιλάνου ήταν 
εκείνο που επηρεάστηκε σε μεγαλύτερο βαθμό, 
με τρεις στις επτά αναχωρήσεις από το Χίθροου 
να ακυρώνονται. Ωστόσο, το αεροδρόμιο ανέφερε 
ότι οι επιβάτες των πτήσεων αυτών ειδοποι-
ήθηκαν τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν την 
πτήση τους για την ακύρωσή της. 

 
Υπενθυμίζεται ότι στην Βρετανία σημει-

ώθηκαν και προ ημερών πολλές ακυρώσεις 
πτήσεων λόγω έλλειψης προσωπικού 
Δεκάδες πτήσεις στη Βρετανία ακυρώθηκαν στις 

11 Απριλίου καθώς οι αεροπορικές εταιρείες συ-
νεχίζουν να αντιμετωπίζουν ελλείψεις προσωπι-

κού.Ειδικότερα, η British Airways ακύρωσε του-
λάχιστον 64 εσωτερικές ή ευρωπαϊκές πτήσεις 
προς ή από το Χίθροου. Τα επηρεαζόμενα δρο-
μολόγια ήταν μεταξύ του αεροδρομίου του δυτικού 
Λονδίνου και του Αμπερντίν, του Εδιμβούργου, 
του Μάντσεστερ και του Νιούκαστλ.Μεταξύ των 
διεθνών δρομολογίων που επηρεάστηκαν ήταν 
τα δρομολόγια από και προς το Βερολίνο, το Δου-
βλίνο, τη Γενεύη, το Παρίσι και τη Στοκχόλμη.  
Η British Airways είπε ότι οι επιβάτες έλαβαν εκ 
των προτέρων προειδοποίηση για τις ακυρώσεις.  

 
Η αεροπορική εταιρεία αποφάσισε τον περα-
σμένο μήνα ότι θα μειώσει το πρόγραμμά της μέ-
χρι τα τέλη Μαΐου για να περιορίσει την ανάγκη 
ακύρωσης πτήσεων σε σύντομο χρονικό διά-
στημα λόγω ελλείψεων προσωπικού. Έχει επι-
κεντρωθεί σε δρομολόγια με πολλαπλές καθημε-
ρινές πτήσεις, που σημαίνει ότι οι επιβάτες 
μπορούν να έχουν εναλλακτικές αναχωρήσεις την 
ίδια ημέρα που έκαναν κράτηση.

BRITISH AIRWAYS – EASYJET

Ανασκόπηση βρετανικού Τύπου                                                                                       με τον Βύρωνα Καρύδη
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Τον διευθυντή της Mail on Sunday κάλεσε για 
συνάντηση ο Πρόεδρος της Βουλής των Κοινο-
τήτων σερ Λίντσεϊ Χόιλ, συμμεριζόμενος την κα-
τακραυγή που έχει προκληθεί μετά από το κα-
ταδικασθέν ως μισογυνιστικό δημοσίευμα της 
εφημερίδας για την αναπληρώτρια ηγέτιδα του 
Εργατικού Κόμματος της αντιπολίτευσης Άντζελα 
Ρέινερ.  
Η εφημερίδα έγραψε την Κυριακή επικαλού-

μενη Συντηρητικό βουλευτή πως η κα Ρέινερ 
προσπαθεί σε συνεδριάσεις της Βουλής να απο-
σπά την προσοχή του Μπόρις Τζόνσον που κά-
θεται απέναντί της σταυρώνοντας τα πόδια της, 
καθώς «ξέρει ότι δεν μπορεί να τον ανταγωνι-
στεί». 
Ο ίδιος ο Βρετανός Πρωθυπουργός χαρακτή-

ρισε και σήμερα το δημοσίευμα και τον ισχυρι-

σμό «σεξιστική, μισογυνιστική σαχλαμάρα», ενώ 
ο σερ Λίντσεϊ είπε στους βουλευτές ότι πρόκειται 
για υποτιμητικό και προσβλητικό δημοσίευμα 
που μόνο να αποτρέψει γυναίκες από το να 
μπουν στον πολιτικό στίβο μπορεί. 
Ο Μπόρις Τζόνσον είπε πως αν βρεθεί η πηγή 

του δημοσιεύματος και του ισχυρισμού θα του 
επιβληθούν «όλα τα δεινά της γης», ενώ ο Υφυ-
πουργός Πολιτισμού Κρις Φιλπ δήλωσε πως οι 
υπεύθυνοι για την τήρηση της κομματικής πει-
θαρχίας στους Συντηρητικούς «κοιτούν να δουν 
αν γνωρίζουν» την πηγή του δημοσιεύματος. 
Ο κ. Τζόνσον επιβεβαίωσε δε πως επικοινώ-

νησε την Κυριακή μετά από το δημοσίευμα με 
την κα Ρέινερ για να τη διαβεβαιώσει πως δεν 
κρύβεται ο ίδιος πίσω από αυτό και πως δεν το 
συμμερίζεται.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

«Η κυβέρνηση παρανόμησε μη προστατεύοντας τροφίμους οίκων ευγηρίας»
Παράνομη κρίθηκε από το ανώτερο διοικητικό 

δικαστήριο του Λονδίνου η αποτυχία της κυβέρ-
νησης Τζόνσον να προστατεύσει από τον κο-
ρωνοϊό περισσότερους από 20.000 φιλοξενού-
μενους σε οίκους ευγηρίας ή δομές για άτομα 
με ειδικές ανάγκες που πέθαναν από COVID-
19 στην Αγγλία και στην Ουαλία. 
Η ετυμηγορία βασίστηκε κατά κύριο λόγο στην 

πολιτική χορήγησης εξιτηρίου σε ηλικιωμένους 

από νοσοκομεία, δίχως να έχει προηγηθεί εξέ-
ταση Covid, ώστε να μεταφερθούν σε οίκους 
ευγηρίας και να αποδεσμευτούν κλίνες για ασθε-
νείς κορωνοϊού. Η πολιτική αυτή εφαρμόστηκε 
στην αρχή της πανδημίας, όταν Υπουργός 
Υγείας ήταν ο Ματ Χάνκοκ, που είχε δεχθεί εντο-
νότατη κριτική. Η πρακτική αυτή ήταν «παρά-
νομη», έκρινε το δικαστήριο, διότι δεν λάμβανε 
υπόψη το ρίσκο για τους ηλικιωμένους και λοι-

πούς ευάλωτους τροφίμους κοινωνικών δομών 
από την ασυμπτωματική μετάδοση του ιού. 
Την αγωγή κατά της κυβέρνησης είχαν υπο-

βάλει η Δρ Κάθι Γκάρντνερ και η Φέι Χάρις, που 
έχασαν τους πατέρες τους από κορωνοϊό σε οί-
κους ευγηρίας. 
Η συγκεκριμένη υπόθεση πάντως φαίνεται ότι 

ενδιαφέρει και αρκετούς συμπατριώτες μας οι 
οποίοι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

ΜΕ ΘΥΜΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΗΓΕΤΙΔΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

Συνεχίζεται η κατακραυγή για το μισογυνιστικό, σεξιστικό δημοσίευμα

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗ�ΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Ο ετήσιος δανεισμός του Ηνωμένου Βασιλείου 
μειώθηκε περισσότερο από το μισό μετά την 
απόσυρση των δαπανηρών μέτρων έκτακτης 
ανάγκης για τον Covid, έδειξαν επίσημα στοιχεία 
την Τρίτη. Ο καθαρός δανεισμός του δημόσιου 
τομέα μειώθηκε στα 151,8 δις λίρες το έτος έως 
το τέλος Μαρτίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της 
Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
Αυτό ήταν ακόμα το τρίτο μεγαλύτερο ποσό 

που έχει καταγραφεί και ξεπέρασε την επίσημη 
πρόβλεψη της Βρετανίας των 128 δισεκατομ-
μυρίων λιρών. Οι αναλυτές προειδοποίησαν για 
άλλα προβλήματα καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο 
μάχεται με τον υψηλό πληθωρισμό εδώ και δε-
καετίες. «Οι κίνδυνοι... παραμένουν για τους 
επόμενους μήνες, κυρίως λόγω της αυξανόμε-
νης κρίσης κόστους ζωής, η οποία πρόκειται να 
επιβαρύνει την εμπιστοσύνη και την οικονομική 
δραστηριότητα το επόμενο έτος», σημείωσε ο 

οικονομολόγος Karl Thompson στο Κέντρο Οι-
κονομικών και Επιχειρηματικής Έρευνας. Τα 
έκτακτα μέτρα στήριξης της πανδημίας είχαν 
εκτοξεύσει τον δανεισμό κατά το προηγούμενο 
οικονομικό έτος 20-21 σε ρεκόρ 317,6 δισ. 
Η Βρετανία έχει διοχετεύσει εκατοντάδες δι-

σεκατομμύρια στην οικονομία κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας, συμπεριλαμβανομένου ενός δα-
πανηρού προγράμματος αδειών που κράτησε 
εκατομμύρια εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα 
σε θέσεις εργασίας.

Ο δανεισμός στο ΗΒ μειώνεται στο... μισό
ΜΕ ΑΜΕΙΩΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΕΚΘΕΣΗ

Η έκθεση της ανώτερης κρατικής αξιωματούχου 
Σου Γκρέι για το partygate στη Βρετανία είναι τόσο 
επιβαρυντική για τον Μπόρις Τζόνσον που ο Πρω-
θυπουργός θα υποχρεωθεί σε παραίτηση, γράφουν 
οι Times επικαλούμενοι ανώτερο αξιωματούχο με 
γνώση του περιεχομένου της έκθεσης. 
Η υποβολή στην κυβέρνηση και η δημοσιοποί-

ηση του πλήρους πορίσματος της κ. Γκρέι έχει ανα-
βληθεί μέχρις ότου ολοκληρωθεί η έρευνα που ξε-
κίνησε στο ενδιάμεσο η Μητροπολιτική Αστυνομία. 
Η αστυνομική έρευνα έχει ήδη οδηγήσει στην επι-
βολή προστίμου στον κ. Τζόνσον για μία από τις 

έξι υπό έρευνα συναθροίσεις στις οποίες πιστεύεται 
ότι ήταν παρών. 
Η πηγή της έγκυρης εφημερίδας, ωστόσο, ανα-

φέρει πως η έκθεση της Σου Γκρέι είναι άκρως επι-
κριτική: «Θα κάνει τα πράγματα απίστευτα δύσκολα 
για τον Πρωθυπουργό. Υπάρχει μια τεράστια πο-
σότητα πίεσης επί της Σου Γκρέι - η έκθεσή της 
μπορεί να είναι αρκετή για τον τελειώσει». 
Το ατελές πόρισμα της Σου Γκρέι που έδωσε 

στη δημοσιότητα η Ντάουνινγκ Στριτ περιείχε κρι-
τική κατά του Πρωθυπουργού, αλλά μόνο έμμεση 
και ήπια, καθώς έκανε λόγο για «σφάλματα ηγεσίας 
και κρίσης» από την Ντάουνινγκ Στριτ. 
Ο Μπόρις Τζόνσον απέφυγε να απαντήσει το 

μεσημέρι σε δημοσιογραφική ερώτηση για το εν-
δεχόμενο παραίτησής του με αφορμή το δημοσί-
ευμα των Times, ενώ ο εκπρόσωπός του είπε ότι 
κανένας στο πρωθυπουργικό γραφείο δεν έχει δει 
την ολοκληρωμένη έκθεση της Σου Γκρέι.

Ίσως υποχρεώσει τον Τζόνσον σε παραίτηση
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Ιούνιο το έκτακτο 
συνέδριο του ΑΚΕΛ για 
τις προεδρικές εκλογές
Τον Ιούνιο, στο έκτακτο πα-

γκύπριο συνέδριο του ΑΚΕΛ, 
αναμένεται να ολοκληρωθούν 
οι διαδικασίες και να ληφθούν 
οι αποφάσεις για τις προεδρι-
κές εκλογές, δήλωσε ο ΓΓ του 
κόμματος, Στέφανος Στεφά-
νου. Είπε πως «έχουμε δια-
δικασίες τις οποίες θα συνε-
χίσουμε αμέσως μετά το 
Πάσχα. Πρώτα θα κάνουμε 
άλλες διαδικασίες, μετά θα γί-
νει η συνεδρία της ΚΕ, θα 
πάμε και κάτω στα μέλη του 
κόμματος για να συζητήσουμε 
και θα επανέλθουμε ξανά 
πίσω στην ΚΕ για να αξιολο-
γήσουμε τη συζήτηση και τις 
απόψεις των κομματικών με-
λών». Πρόσθεσε ότι «με βάση 
τη διαδικασία που έχουμε στο 
κόμμα θα πάρουμε τις οριστι-
κές μας αποφάσεις σε έκτα-
κτο παγκύπριο συνέδριο που 
είναι προγραμματισμένο να 
γίνει τον Ιούνιο, όπου θα ολο-
κληρώσουμε τις διαδικασίες».
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Έβαλαν τις ιδεοληψίες τους πάνω από το συμφέρον της Κύπρου!
Του Μιχάλη Μιχαήλ  
Η βολιδοσκόπηση της Κυπριακής Δημοκρατίας από 

την Ουάσινγκτον για αποστολή των ρωσικών οπλικών 
συστημάτων που διαθέτει στην Ουκρανία, αλλά και τα 
προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από τη συμμετοχή 
της Κύπρου στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας όσον αφορά 
στρατιωτικό εξοπλισμό, έχουν προκαλέσει πολλές ανη-
συχίες, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψιν ότι παρόμοιες πιέ-
σεις προς την Τουρκία συνοδεύονται, τουλάχιστον από 
πλευράς των ΗΠΑ, από γενναιόδωρες παραχωρήσεις. 
Η πλήρης υιοθέτηση των κυρώσεων από την κυβέρ-

νηση Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ αφήνει ουσιαστικά την Κύπρο 
ανοχύρωτη αφού, ως συνέπεια, αναμένεται σε σύντομο 
χρονικό διάστημα να τεθούν εκτός λειτουργίας σημαντικά 
οπλικά συστήματα της Ε.Φ. ελλείψει ανταλλακτικών, συ-
ντήρησης, ακόμα και των πυρομαχικών που απαιτεί η 
λειτουργία τους. 
Ο αντιστράτηγος ε.α. και πρώην υπαρχηγός της Ε.Φ. 

Ανδρέας Παπαπαύλου, ο πρόεδρος του Κέντρου Στρα-
τηγικών Μελετών Άριστος Αριστοτέλους και ο υποστρά-
τηγος ε.α. Ανδρέας Πενταράς επεσήμαναν στη «Χα-
ραυγή» τα τεράστια προβλήματα που προκαλεί η 
ενέργεια της κυβέρνησης, διαψεύδοντας ουσιαστικά τις 
δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας, Χαράλαμπου Πετρίδη, 
ο οποίος αν και παραδέχθηκε σε ημερίδα του ΔΗΣΥ πως 
ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει σοβαρό αντίκτυπο και 
στην Εθνική Φρουρά, ισχυρίστηκε ταυτόχρονα ότι «δεν 
έχουν σε καμία περίπτωση επηρεαστεί τα υφιστάμενα 
εξοπλιστικά μας προγράμματα τα οποία βρίσκονται εν 
εξελίξει».  

Α. Παπαπαύλου: Αδιανόητο να ενεργείς χωρίς 
να σκέφτεσαι την αμυντική οργάνωση της χώρας  
Ο κίνδυνος να βρεθεί η Εθνική Φρουρά εκτός επιχει-

ρησιακής αποστολής είναι υπαρ κτός, αφού λόγω της 
συμμετοχής της Κύπρου στις κυρώσεις εναντίον της Ρω-
σίας η Ε.Φ. αντιμετωπίζει ήδη σοβαρό πρόβλημα στη 
συ ντήρηση των ρωσικών οπλικών συστημάτων της, τό-
νισε στη «Χαραυγή» ο κ. Παπαπαύλου. 
Επεσήμανε ότι το πρόβλημα αυτό δεν είναι σημερινό 

αφού τα πρώτα προβλήματα ξεκί νησαν από το 2014, 
όταν ο ίδιος ήταν υπαρ χηγός της Ε.Φ., με τη συμμετοχή 

της Κύπρου στις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας λόγω 
της προσάρτησης της Κριμαίας. Και τότε, πρόσθε σε, η 
κυβέρνηση συμμετείχε στις κυρώσεις χωρίς να ζητήσει 
εξαιρέσεις και όταν διαπί στωσαν το πρόβλημα που προ-
έκυψε με την Ε.Φ. ζήτησαν εξαίρεση από την Ε.Ε. 
Είναι αδιανόητο, υπογράμμισε, να παίρ νεις μέτρα και 

να μη σκέφτεσαι την αμυντική οργάνωση της χώρας σου 
και όχι μόνο. Έφε ρε ως παράδειγμα άλλες χώρες που 
ζήτησαν εξαιρέσεις και τις πήραν, είτε σε ό,τι αφορά αμυ-
ντικά θέματα, είτε στο θέμα των καυ σίμων κ.λπ. 
Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Υπ. Άμυνας ότι θα βρε-

θούν τρόποι αναπλήρω σης, διερωτήθηκε ποιοι είναι αυτοί 
οι πιθανοί εναλλακτικοί τρόποι, όταν όπως είπε, ακόμα 
κι αν απευθυνθεί η κυβέρνηση σε κάποια εταιρεία για 
την κατασκευή ανταλλακτικών, αυτό δεν θα μπορεί να 
γίνει διότι εκτός των άλλων θα είναι και ασύμφορο λόγω 
της μι κρής ποσότητας της παραγγελίας. Πρόσθεσε ότι η 
μόνη χώρα που είχε ανταλλακτικά ήταν η Ουκρανία, αλλά 
δεν ήταν σε θέση να πει κατά πόσον όπως έχουν εξελι-
χθεί τα πράγμα τα, η προμήθεια θα είναι εφικτή. 
Ερωτηθείς αν είναι εύκολη η αντικατά σταση των συ-

στημάτων με αγορές από άλλες χώρες ο κ. Παπαπαύλου 
είπε ότι αυτό είναι πολύ δύσκολο διότι πρώτον χρειάζεται 
πολύ μεγάλο κονδύλι, χρειάζεται βάθος χρόνου, μέχρι 
και 18 μήνες για να έρθει ο οπλισμός και τρίτον πρέπει 
να εκπαιδευθεί προσωπικό.  

Αρ. Αριστοτέλους: Εκτεθειμένοι 
στην τουρκική στρατιωτική απειλή  
Η αλλαγή προσανατολισμών στην εξω τερική πολιτική 

της κυβέρνησης και βασικά η σύνταξή της με την αμερι-

κανική εθνική στρατηγική ασφάλειας -έστω και αν δεν το 
παραδέχεται δημόσια- που προσβλέπει στην εξάλειψη 
της ρωσικής επιρροής στην περι οχή και ασφαλώς στην 
Κύπρο, άρχισαν να έχουν αρνητικές επιδράσεις και στην 
Ε.Φ., τόνισε από την πλευρά του ο Άριστος Αριστο τέλους. 
Πρόσθεσε ότι στο πλαίσιο αυτό και στις προτροπές 

της Ουάσινγκτον για απαλλαγή της Ε.Φ. από τον ρωσικό 
οπλισμό η κυβέρ νηση αφαίρεσε από τον περασμένο 
χρόνο 11 επιθετικά ελικόπτερα Mi-35P. Σημείωσε ότι η 
απόφαση αυτή, ή και το σκεπτικό για με ρική αντικατά-
στασή τους με μη ρωσικά, δεν μπορεί να υποστηριχθεί 
πειστικά από οποια δήποτε στρατιωτική και οικονομική 
λογική, αφού η ενέργεια αυτή αφοπλίζει ουσιαστικά τη 
δύναμη από το 100% των ελικοπτέρων. 
Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει αυτοε γκλωβιστεί 

σε μια διαδικασία που μόνο προ βλήματα δημιουργεί στην 
άμυνα και όπου δεν υπάρχουν άμεσες λύσεις. Σημείωσε 
επίσης ότι δεν πρέπει να αναμέ νει κανείς ότι στην προ-
σπάθεια της Κύπρου για αγορά οπλισμού από δυτικές 
και ιδιαίτερα νατοϊκές, θα βρει όλες τις πόρτες ανοικτές. 
Η δε Τουρκία θα κάνει το παν για να τις μαται ώσει.  

Α. Πενταράς: Ο όποιος σχεδιασμός 
για αντικατάσταση θα γίνει σε βάθος χρόνου  
Είναι γεγονός ότι από το 2014 που επιβλή θηκαν κυ-

ρώσεις εναντίον της Ρωσίας λόγω της προσάρτησης της 
Κριμαίας, υπήρξαν προβλήματα στον ανεφοδιασμό με 
ανταλλα κτικά κυρίως των οπλικών συστημάτων από τη 
Ρωσία που προμηθεύθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία από 
τη Ρωσία τη δεκαετία του 1990, συστήματα που αποτε-
λούν τη ραχοκο καλιά της ισχύος της Ε.Φ., ανέφερε από 
την πλευρά του ο Ανδρέας Πενταράς. 
Την περίοδο εκείνη το Υπουργείο Άμυ νας, είπε, βρήκε 

τους τρόπους να υπερπηδή σει αυτό το πρόβλημα. Μετά, 
όμως, από τις πιο αυστηρές κυρώσεις που επιβλήθηκαν 
πρόσφατα, το πρόβλημα της προμήθειας με ανταλλα-
κτικά θα ενταθεί περισσότερο. 
Ερωτηθείς τι πρέπει να γίνει τώρα για να αναπληρωθεί 

το κενό, ο κ. Πενταράς είπε ότι το ΥΠΑΜ πρέπει να ανα-
ζητήσει τρόπους αναπλήρωσης είτε μέσω φιλικών χωρών 
που διαθέτουν τα ίδια συστήματα είτε με οποιον δήποτε 
άλλο τρόπο ώστε να συνεχίσουν αυτά τα συστήματα να 
είναι σε ετοιμότητα.

Έκθεση αμερικανικού Υπ.Εξ: Σοβαρές πράξεις κυβερνητικής «διαφθοράς»
H έκθεση του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ για 

τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Κύπρο το 2021 αναφέ-
ρεται σε σημαντικά ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και κάνει λόγο για επαναπροωθήσεις αιτούντων άσυλο 
και σοβαρές πράξεις κυβερνητικής «διαφθοράς». Πα-
ράλληλα, σημειώνει ότι στο κατεχόμενο τμήμα της Κύ-
πρου υπάρχουν αξιόπιστες αναφορές για κατάχρηση 
βίας από μέλη των «δυνάμεων ασφαλείας». 
Σύμφωνα με την έκθεση, στα σημαντικά ζητήματα 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων περιλαμβάνονται αξιόπιστες, 
όπως λέει, αναφορές για ουσιαστική παρέμβαση στην 
ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι μη κυβερνητικών οργα-

νώσεων, επαναπροώθηση και κακομεταχείριση αιτού-
ντων άσυλο, συμπεριλαμβανομένων της παρατεταμέ-
νης αυθαίρετης κράτησης και των δυσμενών συνθηκών 
κράτησης, σοβαρές πράξεις κυβερνητικής διαφθοράς. 
και έλλειψης διαφάνειας στην Κυβέρνηση. Υπήρξαν, 
λέει, πολλές αναφορές για διαφθορά εντός της Κυβέρ-
νησης κατά τη διάρκεια του έτους. Στο σημείο αυτό, 
αναφέρεται στην παραίτηση του πρώην Προέδρου της 
Βουλής των Αντιπροσώπων Δημήτρη Συλλούρη και του 
μέλους της Βουλής Χριστάκη Τζιοβάνη, μετά την εκπο-
μπή του δικτύου al-Jazeera τον Οκτώβριο του 2020 με 
τίτλο “The Cyprus Papers – Undercover”.

«Χρυσά» Διαβατήρια 
και οι έρευνες 
της Αστυνομίας

Η πορεία των ερευνών, ανα-
φορικά με τις υποθέσεις πολι-
τογραφήσεων, τίθεται την Πα-
ρασκευή ενώπιον σύσκεψης, 
που αναμένεται να πραγματο-
ποιηθεί με τη συμμετοχή του 
Γενικού Εισαγγελέα της Δημο-
κρατίας, Γιώργου Σαββίδη και 
του Αρχηγού της Αστυνομίας, 
Στέλιου Παπαθεοδώρου, στην 
παρουσία του Βοηθού Γενικού 
Εισαγγελέα, Σάββα Αγγελίδη. 
Κατά τη σύσκεψη ο Γεν. Ει-

σαγγελέας θα ενημερωθεί για 
την πορεία των ερευνών των 
υποθέσεων πολιτογραφή-
σεων, ώστε να δοθούν οδη-
γίες. Επίσης, αναμένεται η εξέ-
ταση και καθοδήγηση σε 
σχέση με άλλες σοβαρές ποι-
νικές υποθέσεις, που βρίσκο-
νται σε εξέλιξη. Σημειώνεται ότι 
οι συναντήσεις μεταξύ Νομι-
κής Υπηρεσίας και Αστυνομίας 
είναι συνεχείς, ώστε να δίνο-
νται οι ανάλογες οδηγίες και 
να προχωρούν οι διαδικασίες.
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Καθοριστικός ο Μάιος για τις προεδρικές εκλογές

-Ο ΔΗΣΥ, στην προσπάθεια να προλάβει τη 
ρήξη που σιγόβραζε στους κόλπους του, 
έτρεξε γρήγορα και εξήγγειλε την υποψηφιό-
τητα Αβέρωφ. ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ, μετά το αδιέ-
ξοδο στο διάλογο μεταξύ τους, θέτουν σε 
εφαρμογή το σχέδιο Β και στοχεύουν να λά-
βουν τις αποφάσεις τους μέχρι το τέλος της 
άνοιξης. Άλλα κόμματα συνεχίζουν τις διαβου-
λεύσεις, ενώ κάποια αναλώνονται σε εσω-
κομματικές προστριβές. Παραμένει όμως για 
τα κόμματα της αντιπολίτευσης κυρίαρχος ο 
στόχος της αλλαγής διακυβέρνησης. 
 
-Διχασμένο το Εκτελεστικό Γραφείο του ΔΗΚΟ. 
Φωνές για υποστήριξη του Νίκου Χριστοδου-
λίδη, αλλά και φωνές για συνέχιση των δια-
βουλεύσεων με το ΑΚΕΛ για κοινό υποψήφιο 
που να εγγυάται την ουσιαστική αλλαγή 
 
Του Μιχάλη Μιχαήλ 
 
Σε αναζήτηση συμμαχιών και κοινών υποψηφίων 
για τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές βρίσκο-
νται τα κόμματα της αντιπολίτευσης. 
 
Μετά το ναυάγιο του διαλόγου μεταξύ ΑΚΕΛ και 
ΔΗΚΟ τα δύο μεγάλα κόμματα θα συνεχίσουν τις 
επαφές και τους προβληματισμούς τους, πριν κα-
ταλήξουν στις τελικές τους αποφάσεις. 
 
Η μόνη δεδομένη, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, εί-
ναι η υποψηφιότητα του προέδρου του ΔΗΣΥ, 
Αβέρωφ Νεοφύτου, ο οποίος έχει ξεκινήσει ήδη 
την προεκλογική εκστρατεία του. 
 
Ωστόσο, πηγές από τον ΔΗΣΥ ανέφεραν στη 
«Χαραυγή» ότι τα πράγματα δεν είναι ρόδινα για 
τον Αβέρωφ Νεοφύτου, αφού διαβλέπει τον κίν-
δυνο να βρεθεί εκτός δεύτερου γύρου. Υπενθυ-
μίζεται ότι και σε παλαιότερο ρεπορτάζ της «Χα-
ραυγής», πηγές από τον ΔΗΣΥ δεν απέκλεισαν 
το ενδεχόμενο απόσυρσης του Α. Νεοφύτου σε 
περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η υποψηφιότητά 
του δεν αποδίδει τα αναμενόμενα. 
 
Άγνωστες οι θέσεις Χριστοδουλίδη 
 
Στο στρατόπεδο Νίκου Χριστοδουλίδη υπάρχει 
προβληματισμός για το πότε θα εξαγγελθεί η υπο-

ψηφιότητά του. Πηγές από τον κύκλο του τέως 
υπουργού, όπως ανέφεραν στη «Χαραυγή», εκτι-
μούν ότι κερδίζουν ένα σημαντικό ποσοστό από 
τον ΔΗΣΥ, αλλά βρίσκονται στην αναμονή στήρι-
ξης και από κάποιο κόμμα με πιο μεγάλη πιθα-
νότητα τη στήριξη από το ΔΗΚΟ και ενδεχομένως 
από τη ΔΗΠΑ ή την ΕΔΕΚ. Ωστόσο, ο πρόεδρος 
της ΕΔΕΚ δεν φαίνεται να ευνοεί υποψηφιότητα 
Χριστοδουλίδη… 
 
Πρόβλημα αποτελεί το ότι είναι άγνωστες οι θέ-
σεις Χριστοδουλίδη, αν υπάρχουν, σε όλα τα καί-
ρια ζητήματα που απασχολούν την Κύπρο. Πολι-
τικοί αναλυτές τονίζουν ότι είναι σοβαρό αρνητικό 
στοιχείο το ότι ο Ν. Χριστοδουλίδης δεν έχει γνω-
στοποιήσει μέχρι σήμερα καμία θέση του όσον 
αφορά το Κυπριακό, την οικονομία και τα κοινω-
νικά θέματα. Το «καλό παιδί», ανέφερε χαρακτη-
ριστικά γνωστός εκλογολόγος, δεν αρκεί για να 
κυβερνήσει κάποιος τη χώρα. 
 
Το δεύτερο αρνητικό δεδομένο, σύμφωνα με τους 
αναλυτές, είναι το πώς θα κατορθώσει ο κ. Χρι-
στοδουλίδης να απεκδυθεί την ευθύνη που φέρει 
ιδιαίτερα για την κατάσταση στο Κυπριακό, αφού 
ήταν το δεξί χέρι του Ν. Αναστασιάδη και ακόμα 
παραμένει μέλος του ΔΗΣΥ. Πέραν, βέβαια, των 
προβλημάτων που προέκυψαν με τα «χρυσά δια-
βατήρια» και ευρύτερα της διαφθοράς, τις πολιτι-
κές λιτότητας, τα περιστατικά αυταρχισμού κ.α. 
 
Εμμένει στο στόχο της αλλαγής το ΑΚΕΛ 
 
Το ΑΚΕΛ από την πλευρά του μετά το ναυάγιο 
του διαλόγου με το ΔΗΚΟ τονίζει ότι δεν γκρεμίζει 
τις γέφυρες με το δεύτερο μεγάλο κόμμα της αντι-
πολίτευσης. Το ΑΚΕΛ επιμένει στο στόχο του για 
μια προοδευτική αλλαγή στον τόπο και στο σχη-
ματισμό μιας κυβέρνησης με φιλολαϊκό πρόσημο. 
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο συνεχίζει τις προσπά-
θειές του και μέσα στις επόμενες μέρες θα πρα-
γματοποιήσει επαφές με τα υπόλοιπα κόμματα 
της αντιπολίτευσης (ΕΔΕΚ, Οικολόγους και 
ΔΗΠΑ), αλλά και με τις κοινωνικές δυνάμεις που 
πιστεύουν στην προοδευτική αλλαγή. 
 
Με βάση την απόφαση της Κ.Ε. του, το ΑΚΕΛ θα 
συγκαλέσει, αμέσως μετά το Πάσχα, και τα συλ-
λογικά όργανα του κόμματος για να αξιολογηθεί 

η πρώτη φάση και στη συνέχεια θα συνέλθουν 
εκ νέου οι κομματικές ομάδες βάσης. 
 
Σε ό,τι αφορά την αποτυχία σύμπηξης συνεργα-
σίας με το ΔΗΚΟ, πηγές του ΑΚΕΛ τονίζουν ότι 
παρά την ειλικρίνεια των προθέσεων και από τις 
δύο πλευρές, ο κυριότερος λόγος της μη επίτευ-
ξης συμφωνίας ήταν το πρόσωπο του υποψη-
φίου. 
Σύμφωνα με πληροφορίες μας το ΔΗΚΟ επέμενε 
στην υποψηφιότητα Νικόλα Παπαδόπουλου ή άλ-
λου ηγετικού στελέχους του, με το ΑΚΕΛ να ειση-
γείται εναλλακτικές προτάσεις για υποψήφιο ευ-
ρύτερης και κοινής αποδοχής που δεν θα 
προέρχεται από την ηγετική πυραμίδα των δύο 
κομμάτων. 
 
ΔΗΚΟ: Νικόλας ή Χριστοδουλίδης 
 
Σε ό,τι αφορά το ΔΗΚΟ, πηγές του κόμματος ανέ-
φεραν στη «Χαραυγή» ότι μετά το ναυάγιο με το 
ΑΚΕΛ, δύο είναι τα επικρατέστερα σενάρια: Η 
υποψηφιότητα του προέδρου του κόμματος Ν. 
Παπαδόπουλου ή η στήριξη του Νίκου Χριστο-
δουλίδη. 
 
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στη συνεδρίαση του 
Εκτελεστικού Γραφείου και της Γραμματείας την 
περασμένη Δευτέρα, το σενάριο στήριξης της 
υποψηφιότητας Χριστοδουλίδη είχε τη στήριξη 
αρκετών μελών του Εκτελεστικού Γραφείου. Ανά-
μεσα στα στελέχη που υποστήριξαν υποψηφιό-
τητα Χριστοδουλίδη ήταν ο γ.γ. του κόμματος, 
Άθως Αντωνιάδης, καθώς και ο βουλευτής Χρί-
στος Σενέκης. Παράλληλα, όμως, μεγάλος αριθ-
μός μελών του Ε.Γ. του ΔΗΚΟ επέμεινε σε συνέ-
χιση των επαφών με το ΑΚΕΛ με τη συζήτηση κι 
άλλων ονομάτων πλην του ονόματος του προ-
έδρου του κόμματος. Ανάμεσα σε αυτούς που το-
ποθετήθηκαν υπέρ αυτής της πρότασης ήταν η 
αναπληρώτρια πρόεδρος Χριστιάνα Ερωτοκρί-
του, οι δύο εκ των τριών αντιπροέδρων, καθώς 
και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Πανίκος Λε-
ωνίδου. 
 
Υπήρξε και μια ομάδα στελεχών, η οποία υπο-
στήριξε την αυτόνομη κάθοδο, ενώ ένας πολύ μι-
κρός αριθμός ζήτησε να συζητηθεί στήριξη στον 
πρόεδρο του ΔΗΣΥ από τον πρώτο γύρο. 

 
Ο πρόεδρος του κόμματος, Νικόλας Παπαδόπου-
λος, στήριξε πρόταση του Χρύση Παντελίδη, 
αντανάκλαση της οποίας ήταν και η ανακοίνωση 
του Ε.Γ. για συνέχιση της διερεύνησης του ενδε-
χόμενου συνεργασίας με άλλα κόμματα και ανε-
ξάρτητους υποψηφίους. 
 
Σημειώνεται πάντως ότι ούτε στη Γραμματεία του 
ΔΗΚΟ υπάρχει ομοφωνία για στήριξη Ν. Χριστο-
δουλίδη διότι, όπως υποστηρίζουν, μια τέτοια 
υποστήριξη αναιρεί την απόφαση για μη συνερ-
γασία με τον ΔΗΣΥ. Κι αυτό αφού ο Ν. Χριστο-
δουλίδης είναι ενταγμένος στον ΔΗΣΥ και αποτε-
λούσε μέχρι πρόσφατα το βραχίονα της πολιτικής 
Αναστασιάδη στο Κυπριακό με την οποία διαφω-
νεί το ΔΗΚΟ. 
 
Απέρριψε πρόταση ο Μάρκος Κυπριανού 
 
Στις επαφές μεταξύ Στέφανου Στεφάνου και Νι-
κόλα Παπαδόπουλου δεν συζητήθηκαν θεματικές 
ενότητες, αλλά μόνο ονόματα πιθανών υποψη-
φίων και αυτός ήταν ο σκόπελος που δεν υπερ-
πηδήθηκε. Το μεν ΑΚΕΛ ήταν δεσμευμένο από 
την απόφαση της Κ.Ε. ότι ο υποψήφιος δεν 
έπρεπε να προέρχεται από τις ηγεσίες των δύο 
κομμάτων, το δε ΔΗΚΟ επέμενε στην απόφασή 
του για υποψηφιότητα Νικόλα Παπαδόπουλου. 
 
Στις συναντήσεις Στεφάνου – Παπαδόπουλου 
υπήρξε αρχικά σύγκλιση στο όνομα του πρώην 
Υπουργού Εξωτερικών και πρώην αναπληρωτή 
προέδρου του ΔΗΚΟ, Μάρκου Κυπριανού. Έγινε, 
μάλιστα, και συνάντηση Νικόλα και Στέφανου με 
τον Μάρκο Κυπριανού, ο τελευταίος όμως απέρ-
ριψε την πρόταση. 
 
Σημειώνεται ότι στελέχη των δύο κομμάτων φαί-
νεται να προβλημάτιζε στο αρχικό στάδιο και το 
όνομα του πρώην Υπουργού Υγείας, Γιώργου 
Παμπορίδη, αλλά εγκαταλείφθηκε νωρίς. Σκέψεις 
φαίνεται να έγιναν από στελέχη του ΔΗΚΟ και 
για πιθανή υποψηφιότητα της Χριστιάνας Ερω-
τοκρίτου, οι όποιες όμως κινήσεις σταμάτησαν 
εν τη γενέσει τους. 
 
ΕΔΕΚ, Οικολόγοι, ΔΗΠΑ 
 
Στην ΕΔΕΚ δεν υπάρχει ακόμα κάτι συγκεκρι-
μένο, ανέφερε στη «Χαραυγή» πηγή του κόμμα-
τος, προσθέτοντας ότι υπάρχουν τρία ενδεχό-
μενα: α) αυτόνομη κάθοδος, κάτι που μάλλον 
απορρίπτεται, β) στήριξη του Νίκου Χριστοδου-
λίδη και γ) στήριξη Νικόλα Παπαδόπουλου. 
 
Στο στρατόπεδο των Οικολόγων βρίσκονται σε 
αναμονή, μετά και το ναυάγιο των συζητήσεων 
μεταξύ ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ. Θα συνεχιστούν οι επα-
φές με κόμματα της αντιπολίτευσης, πλην του 
ΕΛΑΜ και θα συγκαλέσουν εκ νέου την Κ.Ε. του 
Κινήματος για να λάβουν τελικές αποφάσεις. Εκτι-
μούν ωστόσο ότι είναι δύσκολη η προοπτική μιας 
συνεργασίας μετά τον τερματισμό του διαλόγου 
μεταξύ των δύο μεγάλων κομμάτων της αντιπο-
λίτευσης και δεν αποκλείουν την αυτόνομη κά-
θοδο. Πάντως εξακολουθούν να αποκλείουν συ-
νεργασία με τον ΔΗΣΥ, ενώ θεωρούν πολύ 
δύσκολη την υποστήριξη Ν. Χριστοδουλίδη. 
 
Θολό είναι και το τοπίο στη ΔΗ.ΠΑ. στελέχη της 
οποίας αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο συνερ-
γασίας με τον ΔΗΣΥ ή ακόμα και με τον Ν. Χρι-
στοδουλίδη.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
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ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ COVID-19

Κατώτατος μισθός / Η αύξηση κατά 1,5 ευρώ την 
ημέρα προκαλεί θυμό και οργή

Πολύ κάτω από τις ανάγκες των εργαζομένων, 
ειδικά στη σημερινή συγκυρία της ραγδαίας φτω-
χοποίησης λόγω της δραματικής αύξησης του 
πληθωρισμού είναι η αύξηση του κατώτατου  
μισθού κατά 1,5 ευρώ την ημέρα σημειώνει η 
Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας 
(ΟΙΥΕ). Όπως επισημαίνει έρχεται μετά από 2 
χρόνια παγώματος του κατώτατου μισθού (το 2% 
και το 7,5%), πολύ καθυστερημένα και φαίνεται 
ανεπαρκής ενώ παράλληλα: 

 
-Ο κατώτατος μισθός υπολείπεται του αντίστοι-

χου του 2012  και ενώ το κόστος ζωής έχει  
διπλασιαστεί. 

 
Η αύξηση έχει ήδη εξανεμισθεί από την ακρί-

βεια, καθώς ο μηνιαίος πληθωρισμός τρέχει με 
9%, με αυξητικές τάσεις από μήνα σε μήνα.  
Άλλωστε, σύμφωνα με έρευνα του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ ο 
καθαρός κατώτατος μισθός τον Ιανουάριο του 
2022 είχε ήδη χάσει σε αγοραστική δύναμη πάνω 

από 14% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2021, 
παρά την αύξηση 2% που δόθηκε στην αρχή του 
χρόνου φέτος! 

 
-Αρκεί και μόνο ένας φουσκωμένος λογαριασμός 

ρεύματος με την απαράδεκτη ρήτρα αναπροσαρ-
μογής, ώστε να εξαερώσει όλο το ετήσιο ποσόν 
που θα λάβει ένας εργαζόμενος που αμείβεται με 
τον κατώτατο μισθό. 

 
Ο αγώνας των εργαζομένων θα είναι διαρκής, 

επισημαίνει η ΟΙΥΕ και ζητά ο καθορισμός του 
κατώτατου μισθού να επανέλθει άμεσα στη συλ-
λογική διαπραγμάτευση μεταξύ εργαζομένων και 
εργοδοτών, μέσα από την Εθνική Γενική Συλλο-
γική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) και παράλληλα 
να επανέλθει η υποχρεωτικότητα εφαρμογής των 
κλαδικών συμβάσεων και η δυνατότητα μονομε-
ρούς προσφυγής στη Διαιτησία στον ΟΜΕΔ για 
τους εργαζόμενους, τα σωματεία τους.

11.487 νέα κρούσματα, 43 θάνατοι, 267 
διασωληνωμένοι
Σε άνοδο βρίσκεται ο αριθμός των κρουσμάτων 

κορωνοϊού, που εντοπίστηκαν στη χώρα σύμ-
φωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα 
τη Τετάρτη 27 Απριλίου ο Εθνικός Οργανισμός 
Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). 

 
Επίσης, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε εντοπίστηκαν 

11.487 νέα κρούσματα. Οι ασθενείς που κατέλη-
ξαν από την νόσο είναι 43, ενώ στα νοσοκομεία 
νοσηλεύονται 267 διασωληνωμένοι. 

 
To επιδημιολογικό φορτίο στη χώρα  
Αναλυτικά Τετάρτη 27.04.2022 ο ΕΟΔΥ ανακοί-
νωσε: 

 
«Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρού-

σματα της νόσου (άτομα) που καταγράφηκαν τις 
τελευταίες 24 ώρες ήταν 11.487. Ο συνολικός 
αριθμός των ατόμων που νόσησαν ανέρχεται σε 
3.302.382 (ημερήσια μεταβολή +0.3%), εκ των 
οποίων 48.9% άνδρες. 

 
Ο αριθμός πιθανών νέων επαναλοιμώξεων που 

καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες ήταν 311 
ενώ από την αρχή της πανδημίας SARS-CoV-2 
ο συνολικός αριθμός εκτιμάται σε 121.743(3.6% 
του συνολικού αριθμού των θετικών αποτελεσμά-
των). 

To Rt για την επικράτεια βάσει των κρουσμάτων 
εκτιμάται σε 0.77 (95% ΔΕ: 0.62 - 0.92). 

 
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 43, 
ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν κατα-
γραφεί συνολικά 29.022 θάνατοι. Το 95.5% είχε 
υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. 

 
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται δια-

σωληνωμένοι είναι 267 (65.5% άνδρες). Η διά-
μεση ηλικία τους είναι 71 έτη. To 92.9% έχει υπο-
κείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. 

Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασω-
ληνωμένοι, 144 (53.93%) είναι ανεμβολίαστοι ή 
μερικώς εμβολιασμένοι και 123 (46.07%) είναι 
πλήρως εμβολιασμένοι. Από την αρχή της παν-
δημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 4.599 ασθε-
νείς. 
Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νο-

σοκομεία της επικράτειας είναι 188 (ημερήσια με-
ταβολή +12.57%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του 
επταημέρου είναι 176 ασθενείς.Η διάμεση ηλικία 
των κρουσμάτων είναι 36 έτη (εύρος 0.2 έως 112 
έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 
79 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη)».
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Ο Εσπερινός της Αγάπης στο Λονδίνο
Στον σπερινό της Αγάπης στον Καθεδρικό Ιερό 

Ναό της Του Θεού Σοφίας στο Bayswater του 
Λονδίνου, ανήμερα της Κυριακής του Πάσχα, 24 
Απριλίου 2022, προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Αρ-
χιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας 
κ. Νικήτας, συγχοροστατούντος του Θεοφιλεστά-
του Επισκόπου Αμάστριδος κ. Σπυρίδωνος, εκ 
της Ι. Αρχιεπισκοπής Αμερικής. 

 
Έλαβαν μέρος ο ιερατικώς Προϊστάμενος του 

Καθεδρικού Ναού, Αρχιμ. του Οικουμενικού Θρό-
νου κ. Θεωνάς Μπακάλης και ο Διευθυντής του 
Ιδιαιτέρου Γραφείου, Αρχιμ. κ. Νήφων Τσιμαλής, 
παρουσία πλήθους πιστών.

Ανάσταση στο Κόβεντρι
Πανηγυρικά ετελέσθη η Ακολουθία της Αναστά-

σεως και η Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία στον Ι. 
Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Κόβεντρι, 
προεξάρχοντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου 

Μελιτηνής κ. Μαξίμου. 
Το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου ο Θεοφιλέστα-

τος ετέλεσε την Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό 
του Αποστόλου Λουκά Μπέρμιγχαμ.

Η Ακολουθία του Επιταφίου  
στο Wood Green

Μετά κατανύξεως ετελέσθη, στις 22 Απριλίου, η Ακολουθία του Επιταφίου στον Καθεδρικό Ι. Ναό 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου Wood Green  στο Βόρειο Λονδίνο, προεξάρχοντος του Θεοφιλεστάτου 
Επισκόπου Κλαυδιουπόλεως κ. Ιακώβου.

Η Κοινοτητα του Maidstone, Kent εορτασε και 

φετος την Ανασταση του Χριστου μας. 

Τις ιερες ακολουθιες της Μεγαλης Εβδομαδας 

καθως και την Ανασταση στην Εκκλησια του 

Ευαγγελισμου της Θεοτοκου, τελεσε ο πρεσβυ-

τερος της κοινoτητας  Πα. Simon Nellist

 Στο Maidstone Kent  

Στο Μπέρμιγχαμ
Μετά κατανύξεως ετελέσθη η Ακολουθία του 

Επιταφίου Θρήνου στον Καθεδρικό Ι. Ναό  
του Αποστόλου Ανδρέα Μπέρμιγχαμ, προεξάρ-
χοντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Μελιτηνής 

κ. Μαξίμου. 

Μετά την περιφορά ο Θεοφιλέστατος μοίρασε 

στο εκκλησίασμα άνθη του Επιταφίου.

Στο Edmonton στην εκκλησία  
του Αγίου Δημητρίου
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Κρυφτούλι με τους λογαριασμούς σε ρούβλια, το νέο ορόσημο
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο «ενεργειακός 

πόλεμος» Ρωσίας – Ευρώπης καθώς ο ρωσικός 
ενεργειακός κολοσσός Gazprom ανέστειλε τις 
παραδόσεις φυσικού αερίου στη Βουλγαρία και 
την Πολωνία διότι δεν πλήρωσαν σε ρούβλια. 
Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν 
δηλώνει ψύχραιμη, τονίζοντας για την ΕΕ ότι 
«είχε προετοιμασθεί» για την διακοπή της προ-
μήθειας φυσικού αερίου και ετοιμάζει «μία συ-
ντονισμένη απάντηση». 

Ωστόσο, σύμφωνα με το Bloomberg, τέσσερις 
ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν ήδη πληρώσει για 
εισαγωγές ρωσικής ενέργειας σε ρούβλια όπως 
είχε ζητήσει ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ενώ είναι συνο-
λικά δέκα οι ευρωπαϊκές εταιρείες που έχουν 
ήδη ανοίξει λογαριασμούς στην Gazprombank 
για να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο. Το πρα-
κτορείο επικαλείται πηγές που βρίσκονται κοντά 
στον ρωσικό ενεργειακό κολοσσό της Gazprom.   

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, δεν αναμέ-
νεται να δούμε μέσα στις επόμενες δύο εβδο-
μάδες άλλες διακοπές ροών όπως είναι εκείνες 
που ανακοινώθηκαν από τη ρωσική πλευρά για 
την Πολωνία και τη Βουλγαρία. Εάν ακολουθή-
σουν νέες τέτοιου τύπου διακοπές στις ροές ρω-
σικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη, αυτές 
θα ανακοινωθούν κατά το δεύτερο μισό του 
Μαΐου.   

Το Κρεμλίνο πάντως από την πλευρά του αρ-
νήθηκε, δια του εκπροσώπου του, Ντμίτρι Πε-
σκόφ, να δώσει στοιχεία αναφορικά με τον 
αριθμό των ευρωπαϊκών χωρών που έχουν συμ-
φωνήσει να αρχίσουν να πληρώνουν σε ρούβλια 
για φυσικό αέριο, όπως σημειώνει το πρακτορείο 
Reuters. 

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με την ΕΕ, αυτό 
που είχε ζητήσει η Μόσχα, το να αρχίσουν να 

γίνονται δηλαδή οι πληρωμές σε ρούβλια για τις 
εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου μέσω της 
Gazprombank, θα αποτελούσε παραβίαση του 
πλαισίου των κυρώσεων που έχουν ήδη επι-
βληθεί στη Ρωσία από τους Ευρωπαίους για 
τον πόλεμο στην Ουκρανία.  

Εκβιασμό καταγγέλλει η Κομισιόν  
Την αντίθεσή της στις πληρωμές σε ρούβλια 

από τις ευρωπαϊκές χώρες εξέφρασε η πρό-
εδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν 
από τις Βρυξέλλες. 

Θα διασφαλίσουμε ότι η απόφαση της Gaz-
prom θα έχει τον μικρότερο δυνατό αντίκτυπο 
στους καταναλωτές της ΕΕ, η Βουλγαρία και η 
Πολωνία λαμβάνουν αέριο τώρα από τις γειτο-
νικές χώρες της Ε.Ε, υπογράμμισε. 

Η κ. φον ντερ Λάιεν κάλεσε τα κράτη μέλη της 
ΕΕ να μην ακολουθήσουν τις επιταγές της Μό-
σχας ανοίγοντας λογαριασμούς στη Gazprom-
bank για πληρωμές σε ρούβλια.   

«Το να πληρώσει κανείς σε ρούβλια αποτελεί 
ανατροπή των κυρώσεών μας κατά της Ρωσίας, 
αν όχι των ίδιων των συμβολαίων», τόνισε.  

Σημείωσε δε ότι η εποχή των ρωσικών καυσί-

μων για την Ευρώπη ολοκληρώνεται.  
Η απόφαση της Ρωσίας να σταματήσει την 

παράδοση φυσικού αερίου σε πελάτες στην Ευ-
ρώπη είναι «κίνηση εκβιασμού», υποστήριξε 
νωρίτερα η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής, μετά την απόφαση της Gazprom να κό-

ψει την παροχή αερίου σε Πολωνία και Βουλγα-
ρία, γιατί δεν έκαναν πληρωμές με τη μέθοδο 
που απαιτεί ο Βλαντίμιρ Πούτιν. 

Η κίνηση είναι «αδικαιολόγητη και απαράδε-
κτη» και δείχνει την αναξιοπιστία της Ρωσίας 
ως προμηθευτή φυσικού αερίου, υποστήριξε η 
επικεφαλής της Κομισιόν, δηλώνοντας παράλ-
ληλα ότι τα κράτη-μέλη της ΕΕ έχουν εκπονήσει 
σχέδια έκτακτης ανάγκης για αυτό το σενάριο 
και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε στενή 
επαφή μαζί τους για να εξασφαλίσει εναλλακτικές 
παραδόσεις και τα καλύτερα δυνατά επίπεδα 
αποθήκευσης σε ολόκληρο το μπλοκ. 

«Θα συνεχίσουμε επίσης να εργαζόμαστε με 
διεθνείς εταίρους για να εξασφαλίσουμε εναλ-
λακτικές ροές -και θα συνεχίσω να εργάζομαι με 
Ευρωπαίους και παγκόσμιους ηγέτες για να δια-
σφαλίσω την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδια-
σμού στην Ευρώπη», λέει. «Οι Ευρωπαίοι μπο-

ρούν να βασίζονται στην πλήρη υποστήριξή 
μας».  
Κρεμλίνο: Δεν παραβιάσαμε κανόνες  
Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντ. Πεσκόφ 

απέρριψε τις κατηγορίες ότι χρησιμοποιείται το 
φυσικό αέριο ως όπλο εκβιασμού και υποστήριξε 
ότι η Ρωσία είναι αξιόπιστος ενεργειακός προ-
μηθευτής.  

Ο ίδιος αρνήθηκε να αποκαλύψει πόσες χώ-
ρες έχουν συμφωνήσει με τη νέα μέθοδο πλη-
ρωμής. Σημείωσε ότι οι αγοραστές απλά θα 
πρέπει να ανοίξουν νέους λογαριασμούς και ότι 
δεν υπάρχουν αλλαγές στις τιμές. «Ντε φάκτο 
δεν αλλάζει τίποτα», δήλωσε σύμφωνα με το 
Reuters.   
Η εικόνα σε Αυστρία-Γερμανία  
Η Αυστρία, η οποία συνέχισε να πληρώνει για 

το ρωσικό της φυσικό αέριο σε ευρώ, δήλωσε 
σήμερα το πρωί ότι οι προμήθειες συνεχίζονται 
χωρίς περιορισμούς. Λαμβάνει περίπου το 80% 
του φυσικού της αερίου από τη Ρωσία. Ομοίως, 
η Γερμανία αρνήθηκε να πληρώσει για το φυσικό 
της αέριο σε ρούβλια. Χθες το βράδυ, η αρμόδια 
ρυθμιστική αρχή είπε ότι παρακολουθεί την κα-
τάσταση και ότι η ασφάλεια των προμηθειών 
της είναι «επί του παρόντος εγγυημένη». 

Η μόνη χώρα της ΕΕ που προσφέρεται ξεκά-
θαρα να πληρώσει για το ρωσικό της αέριο σε 
ρούβλια είναι η Ουγγαρία. Ο υπουργός Εξωτε-
ρικών της είπε σήμερα το πρωί ότι οι προμήθειες 
ήταν κανονικές, προσθέτοντας ότι τον Μάιο θα 
μεταφέρει την επόμενη πληρωμή της για ρωσικό 
αέριο σε ευρώ στην Gazprombank, για να τα 
μετατρέψει στη συνέχεια σε ρούβλια.

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ

Δυνάμεις της Ουκρανίας 
βομβάρδισαν χωριά στη Ρωσία

Πολλά κτίρια, ανάμεσά τους ορισμένα που εί-
ναι ακατοίκητα, υπέστησαν ζημιές στο χωριό 
Γκολόβτσινο της επαρχίας Μπιέλγκοροντ, κατά 
τη διάρκεια βομβαρδισμού του στρατού της Ου-
κρανίας, που πάντως δεν προκάλεσε θύματα 
μεταξύ των αμάχων, ανακοίνωσε ο Βιάτσεσλαβ 
Γκλάντκοφ, τοπικός αξιωματούχος, μέσω της 
πλατφόρμας Telegram, χωρίς να δώσει αποδεί-
ξεις για αυτό. 

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο κ. Γκλάντκοφ ανακοί-
νωνε πως δύο άμαχοι τραυματίστηκαν σε ου-
κρανικό βομβαρδισμό άλλου χωριού, του Ζου-
ράβλιεφκα. Δεν διευκρίνισε αν τα πλήγματα 
έγιναν από πυροβόλα, ολμοβόλα, πυραύλους, 
ή από αέρος. Ο κ. Γκλάντκοφ είχε ήδη ανακοι-
νώσει βομβαρδισμό του Γκολόβτσινο τη 19η 
Απριλίου δίνοντας απολογισμό τρεις τραυματίες 
και εκτεταμένες υλικές ζημιές. Το πρακτορείο ει-
δήσεων Ρόιτερς δεν ήταν σε θέση να επαλη-
θεύσει τις πληροφορίες που έδωσε ο Ρώσος 
αξιωματούχος με ανεξάρτητο τρόπο. 

Στο μεταξύ, το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας 
ανακοίνωσε ότι πύραυλοι ακριβείας κατέστρε-
ψαν έξι εγκαταστάσεις που τροφοδοτούσαν τις 
σιδηροδρομικές γραμμές οι οποίες χρησιμοποι-

ούνταν για τη μεταφορά ξένων όπλων στις ου-
κρανικές δυνάμεις στο Ντονμπάς. 

Σύμφωνα με τη Μόσχα, οι ρωσικές δυνάμεις 
κατέστρεψαν επίσης μια αποθήκη όπλων κοντά 
στο Σλαβιάνσκ, στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, 
εκτός των άλλων στρατιωτικών εγκαταστάσεων 
που έπληξαν. 

Επιπρόσθετα, η Πολωνία έστειλε άρματα μά-
χης στην Ουκρανία, ανακοίνωσε ο πρωθυπουρ-
γός Ματέους Μοραβιέτσκι, χωρίς να δώσει πε-
ρισσότερες διευκρινίσεις. 

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πιθανό να επιβά-
λουν και νέες οικονομικές κυρώσεις στη Ρωσία 
με αφορμή την εισβολή στην Ουκρανία, δήλωσε 
η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζεν Ψάκι. Η 
εκπρόσωπος σημείωσε ότι κανείς δεν μπαίνει 
στο απυρόβλητο των αμερικανικών κυρώσεων. 
Αρνήθηκε όμως να σχολιάσει δημοσίευμα της 
εφημερίδας Wall Street Journal σύμφωνα με το 
οποίο στη φερόμενη μητέρα τριών παιδιών του 
Ρώσου προέδρου μέχρι στιγμής δεν έχουν επι-
βληθεί κυρώσεις για να μην εκνευριστεί ο Βλα-
ντίμιρ Πούτιν. 

Η Ρωσία θέλει να αποκλείσει την απειλή πυ-
ρηνικών συγκρούσεων, παρά τους υψηλούς κιν-
δύνους που υπάρχουν επί του παρόντος και 
επιθυμεί να περιορίσει όλες τις πιθανότητες «τε-
χνητής» αύξησης αυτών των κινδύνων, τόνισε 
ο Υπ. Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, σε συνέ-
ντευξη που μεταδόθηκε από τη ρωσική τηλεό-
ραση. «Αυτή είναι η βασική θέση μας, στην 
οποία βασίζουμε τα πάντα. Οι κίνδυνοι τώρα εί-
ναι σημαντικοί», είπε.

ΛΙΖ ΤΡΑΣ

Βαρύ οπλισμό, άρματα μάχης 
και αεροσκάφη για την Ουκρανία

 Η Υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βα-
σιλείου Λιζ Τρας αναμενόταν το βράδυ της Τε-
τάρτης να χρησιμοποιήσει ομιλία της για να υπο-
στηρίξει πως η Δύση πρέπει να ενισχύσει την 
Ουκρανία έναντι του Ρώσου εισβολέα με «βαρύ 
οπλισμό, άρματα μάχης, αεροσκάφη - ψάχνο-
ντας βαθιά στα οπλοστάσιά μας, αυξάνοντας 
την παραγωγή». 

Στη βαρυσήμαντη ομιλία της στην ετήσια εκ-
δήλωση στο Mansion House του Λονδίνου, ενώ-
πιον πρεσβευτών, άλλων διπλωματών και επι-
χειρηματιών, η επικεφαλής της βρετανικής 
διπλωματίας αναμένετω να έλεγε ότι «δεν μπο-
ρούμε να εφησυχάζουμε. Η μοίρα της Ουκρανίας 
παραμένει στον αέρα. Και ας είμαστε ξεκάθαροι: 
αν ο Πούτιν επιτύχει εκεί θα υπάρξει ανείπωτη 
περαιτέρω δυστυχία στην Ευρώπη και τρομερές 
συνέπειες σε όλη την υφήλιο. Δε θα αισθανόμα-
σταν ποτέ ξανά ασφαλείς. Επομένως πρέπει να 
είμαστε προετοιμασμένοι για μεγάλη διάρκεια 
(πολέμου) και να επιμείνουμε στην υποστήριξή 
μας για την Ουκρανία». 

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες που είχαν 
διαρρεύσει από το απόγευμα της Τετάρτης, ανα-
μενόταν να υποστηρίξει ότι οι κυρώσεις της Δύ-
σης πρέπει να επεκταθούν ώστε ο Πούτιν «να 
μην έχει πουθενά να πάει για να χρηματοδοτήσει 
αυτόν τον αποτρόπαιο πόλεμο» και θα τονίσει 
πως «αυτό σημαίνει διακοπή των εισαγωγή πε-
τρελαίου και αερίου μια και καλή». 

Την ίδια ώρα η Δύση θα πρέπει να βοηθά την 
Ουκρανία με τους πρόσφυγες, την παροχή τρο-
φίμων, φαρμάκων και άλλων βασικών ειδικών, 

αλλά και με την οικονομία της. 
«Η νέα προσέγγισή μας θα βασίζεται σε τρία 

σκέλη», θα πει η κ. Τρας. «Τη στρατιωτική δύ-
ναμη, την οικονομική ασφάλεια και τις βαθύτερες 
παγκόσμιες συμμαχίες», αναμένεται να προσθέ-
σει. Ως προς το πρώτο σκέλος, η Βρετανίδα 
Υπουργός Εξωτερικών αναμενόταν να κάνει 
λόγο για ανάγκη «διόρθωσης μιας γενιάς χαμη-
λών επενδύσεων, με το 2% του ΑΕΠ (στις δα-
πάνες των μελών του ΝΑΤΟ για την άμυνα) να 
είναι το πάτωμα και όχι το ταβάνι». 

Εν τω μεταξύ, όλοι οι δασμοί σε προϊόντα που 
έρχονται στη Βρετανία από την Ουκρανία στο 
πλαίσιο μιας υπάρχουσας συμφωνίας ελεύθε-
ρου εμπορίου θα ανασταλούν, ώστε να βοηθηθεί 
η ουκρανική οικονομία, ανακοίνωσε η βρετανική 
κυβέρνηση. Το Λονδίνο ανακοίνωσε ότι οι δασμοί 
θα πρέπει να μειωθούν στο μηδέν και όλοι οι 
περιορισμοί να καταργηθούν, μετά από απευ-
θείας αίτημα του Προέδρου της Ουκρανίας Βο-
λοντίμιρ Ζελένσκι που δηλώνει ότι η κίνηση αυτή 
θα δώσει ώθηση στις ουκρανικές επιχειρήσεις 
που εμπλέκονται σε σημαντικές εξαγωγές κρι-
θαριού, μελιού, κονσερβοποιημένης ντομάτας 
και πουλερικών.
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Τα πολεμικά πυρά έφτασαν μέχρι τη... Μολδαβία
Οι Αρχές της αυτόκλητης φιλορωσικής δημο-

κρατίας της Υπερδνειστερίας στην Μολδαβία ανα-
κοίνωσαν ότι πυρά ερρίφθησαν την νύκτα «από 
το έδαφος της Ουκρανίας» εναντίον χωριού στο 
οποίο βρίσκεται αποθήκη πυρομαχικών των ρω-
σικών δυνάμεων που είναι ανεπτυγμένες στον 
μολδαβικό θύλακα. 
Το «υπουργείο Εσωτερικών» της Υπερδνειστε-

ρίας αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι τη χθεσινή 
νύκτα «εντοπίσθηκαν πολλά drones επάνω από 
το χωριό Κολμπάσνα» ενώ σήμερα το πρωί ερρί-
φθησαν πυρά εναντίον του χωριού «από το έδα-
φος της Ουκρανίας», μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρα-
κτορείο. 
Τα νέα αυτά «περιστατικά» που προστίθενται 

στις «εκρήξεις» που έχουν καταγγείλει οι αυτονο-
μιστικές αρχές της Υπερδνειστερίας τις τελευταίες 
δύο ημέρες συντηρούν την ένταση και συμβάλ-
λουν στην δημιουργία κλίματος που ευνοεί την 
επέκταση των πολεμικών επιχειρήσεων της Ρω-
σίας στον φιλορωσικό θύλακα. 
Η Ουάσινγκτον προειδοποίησε, χωρίς να κατο-

νομάσει την Ρωσία, για τις απόπειρες κλιμάκωσης 
της έντασης στην Υπερδνειστερία. «Διατηρούμε 
την ανησυχία μας απέναντι σε κάθε πιθανή από-
πειρα να προκληθεί κλιμάκωση των εντάσεων», 
δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος 
του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Νεντ Πράις. 

«Δεν γνωρίζουμε όλες τις λεπτομέρειες. Συντο-
νιζόμαστε με τις εκκλήσεις για ηρεμία της μολδα-
βικής κυβέρνησης απέναντι στα συμβάντα αυτά 
και υποστηρίζουμε πλήρως την εδαφική ακεραι-

ότητα και την κυριαρχία της Μολδαβίας», πρό-
σθεσε. Το Κίεβο κατηγόρησε ευθέως την Μόσχα 
ότι επιδιώκει την αποσταθεροποίηση της φιλορω-
σικής δημοκρατίας, που συνορεύει με την Ουκρα-
νία. «Η Ρωσία θέλει να αποσταθεροποιήσει την 
Υπερδνειστερία», πράγμα που σημαίνει ότι η Μολ-
δαβία θα πρέπει να περιμένει «προσκεκλημέ-
νους», δήλωσε χθες στο Twitter ο σύμβουλος της 
ουκρανικής προεδρίας Μιχαΐλο Ποντολιάκ. 

«Αν η Ουκρανία πέσει, αύριο τα ρωσικά στρα-

τεύματα θα βρεθούν στις πόρτες του Κισινάου», 
την πρωτεύουσα της Μολδαβίας, προειδοποίησε 
ο ουκρανός προεδρικός σύμβουλος. Οι ουκρανι-
κές υπηρεσίες Πληροφοριών έγραψαν στο Tele-
gram ότι η Μόσχα προετοιμάζει «πυραυλικά πλή-
γματα κατά της Υπερδνειστερίας προκαλώντας 
θύματα» για να κατηγορήσει στην συνέχεια το 
Κίεβο. 
Οι ρώσοι στρατιώτες που έχουν αναπτυχθεί 

στην αποσχισθείσα φιλορωσική δημοκρατία έχουν 

τεθεί «σε κατάσταση πλήρους συναγερμού», ανα-
κοίνωσε χθες το ουκρανικό υπουργείο Αμυνας. 
Η Μολδαβία, η οποία συγκάλεσε εκτάκτως το 

Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας, ανακοίνωσε την 
λήψη μέτρων για την ενίσχυση της ασφάλειά της. 

«Πρόκειται για απόπειρα αύξησης των εντά-
σεων. Καταδικάζουμε με δριμύτητα τέτοιες ενέρ-
γειες. Οι μολδαβικές αρχές θα φροντίσουν να απο-
τρέψουν την εμπλοκή της δημοκρατίας σε 
σύρραξη», δήλωσε η φιλοευρωπαία πρόεδρος 
της Μολδαβίας Μάια Σαντού μετά την συνεδρίαση 
του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας. 
Καλώντας τον πληθυσμό να διατηρήσει την ηρε-

μία, ανακοίνωσε σειρά μέτρων για την ενίσχυση 
της ασφάλειας της μικρής αυτής χώρας της ανα-
τολικής Ευρώπης, όπως η ενίσχυση των ελέγχων 
στις οδικές αρτηρίες και στα μέσα μεταφοράς, των 
συνοριακών περιπολιών και την λήψη επιπλέον 
μέτρων για την προστασία των ζωτικής σημασίας 
υποδομών. 
Κλίμα ανησυχίας επικρατεί από την έναρξη της 

ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία στην Μολδαβία, 
πρώην σοβιετική δημοκρατία, που φοβάται ότι θα 
είναι ο επόμενος στόχος της Μόσχας. 
Η ανησυχία επιτάθηκε έπειτα από σειρά εκρή-

ξεων που σημειώθηκαν χθες και σήμερα στην 
Υπερδνειστερία, που υποστηρίζεται οικονομικά 
και στρατιωτικά από την Μόσχα. 
Τα «περιστατικά» των τελευταίων δύο ημερών 

σημειώνονται την ώρα που οι αρχές της Μολδα-
βίας φοβούνται άνοιγμα παράπλευρου μετώπου 
της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία και ενώ οι 

σχέσεις του Κισινάου με την Μόσχα είναι τεταμένες 
από την ανάληψη της προεδρίας από την φιλο-
ευρωπαία Μάια Σαντού. 
Οι φόβοι ενισχύθηκαν την περασμένη εβδο-

μάδα όταν ρώσος στρατηγός δήλωσε ότι η Μόσχα 
επιδιώκει να καταλάβει την νότια Ουκρανία, που 
συνορεύει με την Υπερδνειστερία, ώστε να δια-
σφαλίσει απευθείας πρόσβαση στον αυτονομι-
στικό θύλακα που η Μόσχα υποστηρίζει οικονο-
μικά και στρατιωτικά. 
Ο στρατηγός Ρουστάμ Μινεκάιεφ, υποδιοικητής 

των δυνάμεων της Κεντρικής Ρωσικής Διοίκησης, 
δήλωσε επίσης ότι ο ρωσόφωνος πληθυσμός της 
Μολδαβίας είναι «θύμα καταπίεσης». Το πρό-
σχημα αυτό επικαλείται συστηματικά η Μόσχα για 
τις στρατιωτικές της επεμβάσεις. Την «υπερά-
σπιση της ρωσικής μειονότητας» επικαλέσθηκε 
και για την εισβολή της στην Ουκρανία. 
Η Μολδαβία κάλεσε τον ρώσο πρεσβευτή για 

να διαμαρτυρηθεί για τις απειλητικές δηλώσεις 
αυτές, ζητώντας από την Μόσχα «να σεβαστεί 
την εδαφική της ακεραιότητα». 
Η Υπερδνειστερία αποσχίσθηκε από το κράτος 

της Μολδαβίας έπειτα από σύντομη εμφύλια σύρ-
ραξη μετά την διάλυση της Σοβιετικής Ενωσης. Ο 
θύλακας, με πληθυσμό 500.000 κατοίκων, εξαρ-
τάται σχεδόν πλήρως από την Μόσχα, η οποία 
χορηγεί δωρεάν φυσικό αέριο και έχει αναπτύξει 
εκεί δύναμη 1.500 στρατιωτών. 
Η Μολδαβία, υφίσταται ήδη τις συνέπειες της 

ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία με την εισροή 
400.000 προσφύγων.

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

συνέχεια από τη σελ 2 
 

...Οι παραλληλισμοί μεταξύ των δύο εισβολών 
και κατοχών είναι λυπηροί και, ως διακομματική 
κοινοβουλευτική ομάδα, εκφράζουμε την υποστή-
ριξή μας τόσο στην Ουκρανία όσο και στην Κύ-
προ». 
Λίγες ημέρες νωρίτερα, τα στελέχη του APPG 

συμμετείχαν σε συνάντηση με τον Ύπατο Αρμο-
στή της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ΗΒ, κ. Αν-
δρέα Κακούρη, στο Wilson Room του Portcullis 
House. Ο Ύπατος Αρμοστής ενημέρωσε τους 
Αξιωματούχους του APPG για τις προσπάθειες 
και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται από 
την Κυπριακή Κυβέρνηση για επανέναρξη των 
διαπραγματεύσεων για επανένωση της Κύπρου 
σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβου-
λίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένης 
της πρότασης για Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστο-
σύνης. Μίλησε για τους κινδύνους από τις δηλώ-
σεις του προέδρου Ερντογάν να δημιουργήσει 
νέα τετελεσμένα μέσω παράνομων μονομερών 
ενεργειών που θα υπονομεύσουν τις προσπάθειες 
για λύση και ανέφερε ως σαφές παράδειγμα το 
παράνομο «άνοιγμα» της περίκλειστης πόλης στο 
Βαρώσι πέρυσι. 
Ο Ύπατος Αρμοστής μίλησε επίσης για την 

ισχυρή υποστήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας 
στις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) κατά 
της Ρωσίας μετά την παράνομη εισβολή στην Ου-
κρανία. Ωστόσο, σημείωσε ότι οι κυρώσεις της 
ΕΕ διακυβεύονται από την άρνηση της Τουρκίας 
να εφαρμόσει κυρώσεις και τόνισε επίσης ότι 
υπάρχει κενό κάλυψης λόγω της ανώμαλης κα-
τάστασης που δημιουργείται από τη συνεχιζόμενη 
κατοχή της Κύπρου από την Τουρκία. 
Η νέα σύνθεση του APPG για την Κύπρο έχει 

ως εξής: 
l  Πρόεδρος: Σερ Roger Gale (Con), North 

Thanet 
l Αντιπρόεδροι: Λόρδος Άδωνις (Lab), Δρ. 

Lisa Cameron (SNP), East Kilbride, Strathaven 

και Lesmahagow | Πάμπος Χαραλάμπους  
(Lab), Enfield Southgate | Βαρόνη Massey του 
Darwen (Lab) | Christine Jardine (LD), Edinburgh 
West | Caroline Nokes (Con), Romsey & South-
ampton North | Theresa Villiers (Con), Chipping 
Barnet 
l Γραμματέας: Rachel Hopkins (Lab), Luton 

South 
l Ταμίας: Mark Jenkinson (Con), Workington 
l Μέλη: Tonia Antoniazzi (Lab), Gower | Bob 

Blackman (Con), Harrow East | Dan Carden 
(Lab), Liverpool Walton | Sarah Champion (Lab), 
Rotherham | Feryal Clark (Lab), Enfield North | 
Λόρδος Collins του Highbury (Lab) | John Cryer 
(Lab), Leyton and Wanstead | Judith Cummins 
(Lab), Bradford South | Geraint Davies (Lab), 
Swansea West | Tan Dhesi (Lab), Slough | Ca-
roline Dinenage (Con), Gosport | Stephen 
Doughty (Lab), Cardiff South και Penarth |  Λόρ-
δος Dykes (Crossbench) | Nigel Evans (Con), 
Ribble Valley | Marion Fellows (SNP), Motherwell 
και Wishaw | Patrick Grady (SNP), Glasgow 
North | Carolyn Harris (Lab), Swansea East | 
Sarah Jones (Lab), Croydon Central | Daniel 
Kawczynski (Con), Shrewsbury και Atcham | 
Mark Menzies (Con), Fylde | Robin Millar  (Con), 
Aberconwy | Gagan Mohindra (Con), South West 
Hertfordshire | Carol Monaghan (SNP), Glasgow 
North West | Layla Moran (LD), Oxford West και 
Abingdon | Sheryll Murray (Con), South East 
Cornwall | Angus MacNeil (SNP), Na h-Eileanan 
an Iar | Matthew Offord (Con), Hendon | Kate 
Osamor (Lab), Edmonton | Ian Paisley (DUP), 
North Antrim | Anum Qaisar-Javed (SNP), Airdrie 
and Shotts | Λόρδος Rennard (LD) | Bob Ste-
wart (Con), Beckenham | Karl Turner (Lab), 
Kingston upon Hull East | Catherine West (Lab), 
Hornsey και Wood Green | Mike Wood (Con), 
Dudley South | Martin Vickers (Con), Cleethorpes 
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες 

για το APPG για την Κύπρο στην ιστοσελίδα: 
www.cypriotfederation.org.uk/appgforcyprus

Πρόεδρος της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής 
Ομάδας για την Κύπρο και πάλι ο Σερ Ρότζερ Γκέιλ

συνέχεια από τη σελ 2 
 

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αμμοχώστου ΜΒ 
ανάφερε στην επιστολή του την συνεχιζόμενη πα-
ραβίαση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφα-
λείας του ΟΗΕ αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
από την Τουρκία. Ειδικά αναφέρθηκε και στα πρό-
σφατα γεγονότα σχετικά με την μονομερή από-
φασή της Τουρκίας να ανοίξει το περιφραγμένο 
τμήμα της κατεχόμενης πόλης της Αμμοχώστου 
και εξήγησε ότι αυτή η κίνηση έχει σαν απώτερο 
σκοπό την παράνομη εγκατάσταση, και σε αυτό 
το μέρος της Αμμοχώστου, παράνομων Τούρκων 
έποικων. 
Ο Σύνδεσμος Αμμοχώστου ΜΒ ο οποίος εκ-

προσωπεί τους νόμιμους κατοίκους της πόλης 
της Αμμοχώστου που εκδιώχθηκαν βίαια από τη 
γη τους από την τουρκική στρατιωτική εισβολή 
και κατοχή του 1974, με προτεινόμενα ψηφίσματα 
για την Αμμόχωστο και την Κύπρο και συνεχείς 
εκστρατείες και lobby, εντείνει ακούραστα τις προ-
σπάθειες του στην Βρετανική Βουλή, στο Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο αλλά και στο Συμβούλιο της 
Ευρώπης. 
Η πρόεδρος της Ευρωβουλής Ρομπέρτα Μέ-

τσολα ήταν εξαιρετικά υποστηρικτική ως προς τις 
θέσεις μας ασκώντας έντονη κριτική ως προς την 
στάση και τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας. 
Η απάντηση της νέας προέδρου φαίνεται ότι ση-
ματοδοτεί την αρχή μίας πολύ πιο αυστηρής πο-
λιτικής ως προς την Τουρκία από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο. 
Μεταξύ άλλων αναφέρει:«Πιστεύουμε ακράδα-

ντα ότι η βιώσιμη επίλυση του Κυπριακού θα ωφε-
λήσει όλες τις χώρες της περιοχής και επαναλαμ-
βάνουμε την έκκλησή μας προς την Τουρκία να 
δεσμευτεί και να συμβάλει σε μια συνολική διευ-
θέτηση σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του 
ΣΑ του ΟΗΕ. Το ΕΚ εκφράζει τη λύπη του που οι 
ανώτατες τουρκικές αρχές ενέκριναν τη λύση των 
δύο κρατών για πολιτικούς και εθνικιστικούς σκο-
πούς και προτρέπει την κυβέρνηση της Τουρκίας 
να δεσμευτεί στην έκκληση του Γενικού Γραμματέα 
του ΟΗΕ για ανανέωση των διαπραγματεύσεων 
με συγκεκριμένους όρους. 
Επιπλέον, καταδικάσαμε τις δραστηριότητες της 

Τουρκίας στα Βαρώσια και προειδοποιήσαμε ότι 
το μερικό «άνοιγμα» της αποδυναμώνει τις προ-
οπτικές συνολικής λύσης του Κυπριακού, επιδει-
νώνοντας τους διχασμούς και περιχαρακώνοντας 
τη μόνιμη διχοτόμηση του νησιού. Το ΕΚ κάλεσε 
την Τουρκία να μεταφέρει τα Βαρώσια στους νό-
μιμους κατοίκους του υπό την προσωρινή διοί-
κηση του ΟΗΕ, σύμφωνα με το ψήφισμα 550 
(1984) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και 
να απόσχει από οποιεσδήποτε ενέργειες που αλ-
λοιώνουν τη δημογραφική ισορροπία στο νησί 
μέσω μιας πολιτικής παράνομης εγκατάστασης. 
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η πρόοδος στην 

επίλυση του Κυπριακού παραμένει σημαντική 
προϋπόθεση για περαιτέρω πρόοδο στις σχέσεις 
ΕΕ-Τουρκίας. Το θέμα σίγουρα θα τεθεί στην 79η 
συνεδρίαση της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτρο-
πής ΕΕ-Τουρκίας (ΜΚΕ), που έχει προγραμματι-
στεί στις Βρυξέλλες στις 17 και 18 Μαρτίου 2022 
και στις συζητήσεις για το ψήφισμα του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου του 2022 για την Τουρκία στην 
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και τις συνό-
δους της ολομέλειας.  

Με εκτίμηση, 
Ρομπέρτα Μέτσολα 

Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΚ

Η επιστολή της Ρομπέρτα Μέτσολα προς  
τον Σύνδεσμο Αμμοχώστου ΜΒ για το Κυπριακό



▪� Στις 30 Απριλίου 1945, ο Κόκ-
κινος Στρατός, κάτω από τη  
λαμπρή καθοδήγηση του Κομ-
μουνιστικού Κόμματος Σοβιετική-
ςΈνωσης, με επικεφαλής τον 
Στάλιν, ύψωσε την κόκκινη ση-

μαία στο Ράιχσταγκ, την καρδιά του γερμανικού 
φασισμού. Το ρολόι έδειχνε 21 ώρες και 50 λε-
πτά. 
▪� Λίγες μέρες μετά, και συγκεκριμένα στις 9 
Μαΐου, η Γερμανία, γονατισμένη από τα συντρι-
πτικά χτυπήματα του Κόκκινου Στρατού, υπο-
γράφει την άνευ όρων παράδοσή της. Οι αντι-
πρόσωποι της Ανώτατης Γερμανικής 
Στρατιωτικής Διοίκησης υπογράφουν το τελικό 
έγγραφο συνθηκολόγησης μπροστά στην αντί-
στοιχη σοβιετική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής 
τον στρατάρχη Ζούκοφ και την αντιπροσωπεία 
των Συμμάχων. 
▪� 9 Μαΐου η μέρα της Αντιφασιστικής Νίκης των 
λαών. 
▪� Πάμε πίσω στα γεγονότα. Στις 22 Ιουνίου 1941 
η Γερμανία εισέβαλε στη Σοβιετική Ένωση, πα-
ραβιάζοντας το Γερμανοσοβιετικό Σύμφωνο μη 
Επίθεσης. Επιχείρηση Μπαρμπαρόσα.Τα τρία 
πέμπτα του γερμανικού στρατού, εκατοντάδες 
μεραρχίες είχαν ξαπολυθεί στη Σοβιετική Ένωση. 
▪�Το 1942, ο επικεφαλής του γερμανικού ιμπε-
ριαλισμού, Χίτλερ δήλωνε δημόσια ότι στόχος 
του ήταν ο διαμελισμόςτης Σοβιετικής Ένωσης. 
Δώδεκα μέρες μετά τη δόλια επίθεση της Γερ-
μανίας, ο Στάλιν στον πρώτο ραδιοφωνικό του 
λόγο πρόβλεψε την ήττα του “φαντασμένου 
εχθρού”. Η ναζιστική Γερμανία, ο γερμανικός φα-
σισμός, ο γερμανικός καπιταλισμός ιμπεριαλι-
σμός, συνετρίβη στο σοβιετικό έδαφος και κανέ-
νας πλαστογράφος δεν θα μπορέσει να σβήσει 
αυτή την ιστορική αλήθεια. 
▪� Περίπατο είχε κάνει η Γερμανία στο Δυτικό Μέ-
τωπο. Στο Ανατολικό Μέτωπο, σωστά υπολόγισε 
τον ρωσικό χειμώνα το Ανώτατο Γερμανικό Στρα-
τιωτικό Επιτελείο. Δεν ήταν ανιστόρητοι οι γερ-
μανοί επιτελάρχες. Καλοκαίρι εξαπέλυσαν την 
επίθεσή τους εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης. 
Υποτίμησαν τις ικανότητες του Κόκκινου Στρατού 
και τις αστείρευτες εφεδρείες του. Δεν μέτρησαν 
σωστά την ισχύ και το βάθος της σοβιετικής οι-
κονομίας, την ισχύ και το βάθος του σοσιαλιστι-
κού συστήματος. Ανίδεοι δεν ήταν οι γερμανοί 
επιτελάρχες. Όμως,πάνω απ’ όλα, έπεσαν έξω 
στις εκτιμήσεις τους για τους σοβιετικούς ανθρώ-
πους, που, με την καθοδήγηση μιας εξαίρετης 
πολιτικοστρατιωτικής ηγεσίας, πραγματοποίησαν 
κατορθώματα που μόνο στους αρχαίους ελληνι-
κούς μύθους συναντά κανείς. 
▪� Απονενοημένη στο διηνεκές, είναι η οποι-
αδήποτε προσπάθεια εξίσωσης του φασισμού, 

που δεν είναι παρά η πιο ακραία μορφή του κα-
πιταλισμού, στο τελευταίο του στάδιο, τον  ιμπε-
ριαλισμό, με τον υπαρκτό σοσιαλισμό και τον 
κομμουνισμό, η εξίσωση του Χίτλερ με τον Στά-
λιν. 
▪� Το ίδιο απονενοημένη στο διηνεκές είναι και η 
προσπάθεια εξίσωσης της σοσιαλιστικής Σοβιε-
τικής Ένωσης, της εθελοντικής ένωσης δεκαπέ-
ντε σοσιαλιστικών κρατών με τη σημερινή καπι-
ταλιστική ιμπεριαλιστική Ρωσια με επικεφαλής 
τον Πούτιν. 
▪� Οι στυγνοί, κυνικοί νατοϊκοί ιμπεριαλιστές, απο-
δεδειγμένοι φονιάδες των λαών με επικεφαλής 
τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, προκάλεσαν 
την ιμπεριαλιστική Ρωσία,που εισέβαλε στην Ου-
κρανία,παραβιάζοντας την εδαφική ακεραιότητα 
και την κυριαρχία της χώρας αυτής και το διεθνές 
δίκαιο. Η προοδευτική δημοκρατική ανθρωπό-
τητα είναι ενάντια σε αυτόν τον ιμπεριαλιστικό 
πόλεμο που διεξάγεται στο έδαφος της Ουκρα-
νίας. Η  προοδευτική δημοκρατική ανθρωπότητα  
είναι δίπλα στα 
κράτη,τα έθνη και 
τους λαούς που 
αγωνίζονται ενα-
ντίον των ιμπερια-
λιστών, παλιών και 
νέων, δυτικών και 
ανατολ ικών ,γ ια 
ανεξαρτησία,ελευ-
θερία και κοινωνική 
αλλαγή. 
▪� Απέλπιδες,απε-
γνωσμένες προ-
σπάθειες στο διη-
νεκές είναι όλες οι 
ανιστόρητες εξισώ-
σεις. 
▪� Οι λαοί του υφη-
λίου πάλεψαν ηρωικά στο Μεγάλο Πατριωτικό 
Πόλεμο, που, με την εισβολή της Γερμανίας στη 
Σοβιετική Ένωση, έλαβε αντιφασιστικό αντιιμπε-
ριαλιστικό χαρακτήρα. Η Σοβιετική Ένωση σή-
κωσε το μεγαλύτερο βάρος. Πάνω από 20 εκα-
τομμύρια έδωσαν τη ζωή τους για ν’ απαλλαγεί 
η ανθρωπότητα από τη φασιστική πανούκλα. 
▪� Ο κυπριακός λαός, ύστερα από την ιστορική 
απόφαση του ΑΚΕΛ,πήρε μαζικά μέρος στο Με-
γάλο Αντιφασιστικό Πόλεμο των Λαών. 
▪� Στην Ελλάδα,το ΚΚΕ που ήταν παράνομο, 
πρωτοστάτησε πρώτα  στην απόκρουση της ιτα-
λικής εισβολής και ακολούθως στην αντίσταση 
στη γερμανική εισβολή και κατοχή. Τον Οκτώβριο 
του 1940 η Ιταλία εισέβαλε στην Ελλάδα. Αυτό 
το γεγονός έλαβε χώρα πριν την απροκάλυπτη 
εισβολή της Γερμανίας στη Σοβιετική Ένωση τον 
Ιούνιο του 1941. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, 

Νίκος Ζαχαριάδης, που κρατούνταν δέσμιος στα 
μπουντρούμια της Ασφάλειας Αθηνών, κάλεσε 
τον ελληνικό λαό να λάβει μέρος στον πόλεμο 
που διηύθυνε η φασιστική κυβέρνηση Ιωάννη 
Μεταξά και " έπαθλο για τον εργαζόμενο λαό και 
επιστέγασμα για το σημερινό του αγώνα,πρέπει 
να είναι και θα είναι μια καινούρια Ελλάδα της 
δουλιάς, της λευτεριάς, λυτρωμένη από κάθε ξε-
νική ιμπεριαλιστική εξάρτηση, μ' ένα πραγματικά 
παλλαϊκό πολιτισμό." Το ΚΚΕ ήταν η κυρία δύ-
ναμη της Εθνικής Αντίστασης. Η ψυχή του ΕΑΜ-
ΕΛΑΣ. 
▪� Το Ανατολικό Μέτωπο αποδείχθηκε ο τάφος 
της Γερμανίας. Εκεί αποφασίστηκε εν πολλοίς η 
πορεία του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και 
η ήττα του άξονα Γερμανίας Ιταλίας και Ιαπωνίας 
από τις συμμαχικές δυνάμεις. 
Η Γερμανία δέχθηκε ανεπανόρθωτα στρατιωτικά 
και ηθικά πλήγματα από τον Κόκκινο Στρατό στις 
ιστορικές μάχες του Κουρσκ (καλοκαίρι ηττήθη-
καν τα γερμανικά στρατεύματα!) και του Στάλιν-

γκραντ. 
▪� Μετά το Κουρσκ 
και το Στάλιν-
γκραντ, ο Κόκκινος 
Στρατός περνά 
στην αντεπίθεση. 
Προελαύνει ακάθε-
κτος με προορισμό 
το Βερολίνο, την 
καρδιά της ναζιστι-
κής Γερμανίας, την 
καρδιά του γερμα-
νικού φασισμού. 
Καθ’ οδόν συνδυά-
ζει τη δράση του με 
τα αντιστασιακά κι-
νήματα και οργα-
νώσεις των χωρών 

της Ανατολικής Ευρώπης, καθοδηγητές των 
οποίων ήταν οι κομμουνιστές και συμβάλλει στην 
απελευθέρωση των σκλαβωμένων λαών. 
▪� Αποφασιστική σημασία για την έκβαση του Δεύ-
τερου Παγκοσμίου Πολέμου είχε η συμμετοχή 
της παγκόσμιας εργατικής τάξης και όλων των 
εργαζομένων, με επικεφαλής τα κομμουνιστικά 
και εργατικά κόμματα, πρωτομάχους και εμψυ-
χωτές στο Μεγάλο Πατριωτικό Αντιφασιστικό Πό-
λεμο των Λαών. 
▪� Η συντριβή του φασισμού απέδειξε ότι ο σο-
σιαλισμός είναι το πιο σίγουρο στήριγμα για την 
υπόθεση της πραγματικής ειρήνης, της διαρκούς 
ειρήνης, της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της 
κοινωνικής προόδου. Ακόμα, ο σοσιαλισμός δη-
μιούργησε ευνοϊκές συνθήκες στην πάλη των 
λαών για κοινωνική απελευθέρωση. Δημιουργή-
θηκε το σοσιαλιστικό στρατόπεδο στην Ανατολική 

Ευρώπη. Λίγο μετά η Νέα Κίνα. Δυνάμωσε το 
εργατικό και το ευρύτερο προοδευτικό δημοκρα-
τικό κίνημα στις ανεπτυγμένες καπιταλιστικές 
χώρες της Δύσης. Από τη μια άκρη της γης ίσα 
με την άλλη ξεκίνησαν αντιαποικιακοί αγώνες. 
Φούντωσε και απλώθηκε πέραν της ασιατικής 
ηπείρου η φλόγα της ένοπλης αντίστασης των 
ανυπότακτων ηρωϊκών λαών της Ινδοκίνας. 
▪� Σήμερα, η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώ-
πων του πλανήτη ζει σε συνθήκες Κοινωνικού 
Μεσαίωνα. Αποτέλεσμα της βασικής αντίθεσης 
του καπιταλισμού (κοινωνική παραγωγή, μα τα 
μέσα παραγωγής ατομική ιδιοκτησία μιας χού-
φτας παρασίτων, σε Δύση και Ανατολή) είναι οι 
κρίσεις υπερπαραγωγής που φέρνουν οικονο-
μική κρίση και ύφεση. Δοκιμάζονται εκατομμύρια 
άνθρωποι. Πεθαίνουν εκατομμύρια άνθρωποι 
και αμέτρητοι οι πρόσφυγες από τους ιμπεριαλι-
στικούς πολέμους που προκαλούνται από το κυ-
νήγι του μεγάλου και ως επί το πλείστον παρα-
σιτικού κεφαλαίου για ορυκτό πλούτο, πηγές 
ενέργειας, φτηνά εργατικά χέρια κ.λπ. με κύριο 
στόχο το μέγιστο κέρδος. 
▪� Με τον τρόπο που αντιμετώπισαν και συνεχί-
ζουν να αντιμετωπίζουν την πανδημία, οι αστικές, 
καπιταλιστικές   
κυβερνήσεις, ξεσκεπάζεται η ασπλαχνία και η 
παλιανθρωπιά του ξεπερασμένου  κοινωνικο-οι-
κονομικού συστήματος. 
▪� Έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για τη μεγάλη αλ-
λαγή, για μια πραγματική Αναγέννηση, που θα 
λύσει και τη βασική αντίθεση, κοινωνική η πα-
ραγωγή, ατομική η ιδιοκτησία των μέσων παρα-
γωγής. 
▪� Η συλλογικότητα στην ημερήσια διάταξη. 
Ο ατομικισμός στον κάλαθο των αχρήστων. Είναι 
όλα έτοιμα. Καθυστερεί η ανάπτυξη και οργά-
νωση του υποκειμενικού παράγοντα. Όμως θα’ 
ρθουν μέρες που θα συμβούν αλλαγές που δεν 
συνέβησαν για δεκαετίες. 
Πρώτα και κύρια αλλαγές στις συνειδήσεις και 
στην ψυχολογία εκατομμυρίων ανθρώπων.  
▪� Η Αντιφασιστική Νίκη των Λαών κληρονομιά 
στο οπλοστάσιο της πραγματικής αριστεράς που 
δεν χωρίζει τον κόσμο σε Δύση και Ανατολή! 
Ο κόσμος είναι ήδη χωρισμένος σε ανταγωνι-
στικές κοινωνικές τάξεις. Από τη μια άκρη του 
πλανήτη ίσαμε με την άλλη, ασυμφιλίωτες οι τα-
ξικές αντιθέσεις. Η ταξική πάλη σπρώχνει την 
ιστορία μπροστά! 
Η Αντιφασιστική Νίκη  κληρονομιά που φωτίζει 
άπλετα τους αγώνες των λαών  και εδυναμώνει 
την ελπίδα και την πίστη τους στο Αύριο που 
αστραποβολά!
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Του Βασίλη 
Κωστή

77 Χρόνια από την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών  

Πριν 77 χρόνια στο Βερολίνο, την καρδιά του  
γερμανικού φασισμού. 

Η Κόκκινη Σημαία πάνω από το Ράιχσταγκ 30  
Απριλίου 1945

Την ερχόμενη Πέμπτη 5ην 
Μάϊου  διεξάγονται οι Δημοτικές 
Εκλογές σε όλα τα Δημαρχεία του 

Λονδίνο, περιοχές και πόλεις εκτός Λονδίνου. Δεν 
είναι μόνο σημαντικές  εκλογές όπου όλοι πρέπει 
να τιμήσουν το δικαίωμά ψήφου, αλλά από την 
άλλη πλευρά στέλνουμε και ένα ισχυρό μήνυμα 
σε όλου τους Συντηρητικούς, και ειδικά στον κον 
Boris Johnson που όχι μόνο δηλώνουμε  την δυ-
σαρέσκεια μας με τον τρόπο που χειρίστηκε το 
Covid, όπου χιλιάδες έχασαν την ζωή τους. Είχε 
παραπληροφορήσει την Βασίλισσα, και την 
Βουλή των κοινοτήτων την στιγμή που διοργά-
νωνε  Παρτυς… Οι έρευνες συνεχίζονται και  θα  
διερωτάται κανείς γιατί όμως μετά τις εκλογές. Τι 
άραγε να τον περιμένει τον Boris Johnson αλλά 
και το κόμμα του και τους άλλους Συντηρητικους 
που το υποστήριζαν. Για καιρό τώρα ζητούμε τη 
παραίτηση του διότι δεν μπορεί πλέον να συνε-
χίσει με τέτοια διαγωγή. Μετά από τόσα 
“sorry”σαν ένα μικρό μαθητή που μόνο “sorry”  
στο έλεγχο θα έπαιρνε, για διαγωγή βαθμό μηδέν. 
Για ειλικρίνεια μηδέν. Για διαφάνεια μηδέν. Για 
διοργάνωση παρανόμων parties φυσικά θα 
έπαιρνε άριστα και για όλες τις παράνομες πρά-
ξεις του. Γεμάτος λάθη από περικοπές στα δη-
μαρχεία, το Σύστημα Υγείας  NHS  το έφερε στα 
πόδια και το χείλος εντελής κατάρρευσης του. 
Δεν είναι μόνο για αυτούς τους λόγους διότι 

υπάρχουν και πολλοί άλλοι λόγοι που δεν πρέπει 
κατ ουδένα λόγο να ψηφίσουμε ούτε  ένα Συντη-
ρητικό. Οι περικοπές και το κλείσιμο πολλών υπη-

ρεσιών όπως την βιβλιοθήκη στη περιοχή μου 
από τους Συντηρητικούς, το κλείσιμο από τους 
ίδιους το κέντρο ανακυκλώσεως στο Carterhatch 
την όλη παραμέληση  στην Ανατολική μερίδα του 
Enfield  και την συμπεριφορά έναντι των κατοίκων 
της πλέον φτωχικής περιοχής να τολμήσει να  
ονομάσει την περιοχή ως “United Nations Feed-
ing station”  αυτό λέει τι θα πει να είσαι Συντηρη-
τικός και στην εξουσία. Η όλη αυτή προσέγγιση 
των Συντηρητικών αποδεικνύει  ότι η ατζέντα τους 
είναι εντελώς διαφορετική από τους Εργατικούς 
και ας λένε ότι όλα τα κόμματα είναι το ίδιο.  Ο δε 
αυτός που εξέφρασε τη ποιο πάνω φράση τον 
έχουν σήμερα οι Συντηρητικοί σε κάποιο ανατο-
λικό μέρος του Εnfiled ως υποψήφιο. Δεν πρό-
κειται να ξεχάσω ότι οι Συντηρητικοί και μέλη του 
ΔΗΣΥ ενέργησαν να υποστηρίξουν τον Συντηρη-
τικό υποψήφιο του Συμπατριώτη μας Πάμπου 
Χαραλάμπους. Έτσι για να μην ξεχνούμε, διότι 
μερικοί από εμάς προτιμούμε να ξεχνούμε η να 
διαλέγουμε  τι πρέπει να θυμόμαστε η όχι. Ακόμα 
λίγο, θα μας διατάξουν και τι πρέπει να γράφουμε 
η όχι. Έχουμε σέβας και καθήκον προς κάθε ανα-
γνώστη και θα λέμε την όλη την αλήθεια και μόνο 
την αλήθεια. Το Εργατικό Δημαρχείο στο Enfield 
πρόσφερε στην κοινότητα πολλά και θα συνεχίσει 
να προσφέρει παρά τις αντίξοες συνθήκες. Δια-
θέτουμε £1 εκ. και πλέον δισεκατομμύριο  για να 
κτισθούν  ακόμη 3,500 σπίτια. Θα διατεθούν δω-
ρεάν ποιο μεγάλοι πλαστικοί rubbish bins, θα χτί-
σουμε αποχωρητήρια στα παρκς. Θα υπάρχουν 
περισσότερα κέντρα για παιδιά με ειδικές ανά-

γκες. Καφετερίες στα δημόσια παρκς. Δωρεά συλ-
λογή μεγάλων αντικειμένων από κάθε σπίτι που 
θα το ζητήσει. Είναι αδύνατο να ανaφέρω όλα 
που έκανε το Δημαρχείο στο Enfield, και ο Διευ-
θυντής μου λέει μην τα αναφέρεις όλα διότι δεν 
υπάρχει χώρος. Αλλά ας μην ξεχνούμε τις θυσίες 
που έκανε ο κάθε εργατικός Δημοτικός  Σύμβου-
λος να βοηθήσει  κατά την διάρκειά του  COVID   
λόκνταουν, να διανέμει κάθε εβδομάδα πακέτα 
φαγώσιμων που έφθασε τελικά ο αριθμός άνω 
των 40,000 χιλιάδες πακέτων. Εκατομμύρια  λίρες  
δόθηκαν στις εταιρίες για οικονομική βοήθεια  
κατά  το λόκνταουν. Την Πέμπτη 5ην  Μαΐου οι 
κάλπες ανοίγουν από τις 7.00 π.μ. και θα είναι 
ανοικτά τα κέντρα  αυτά μέχρι τις 10.00 μ.μ.  
Ψηφίζουμε  Labour διότι α λαός αξίζει να έχει   

κάτι το καλύτερο. Στέλνουμε ένα  δυνατό μήνυμα 
στο κον Boris Johnson. Και κάτι άλλο. 

 
 Σύσσωμη η Παροικία να προσέλθει στις κάλπες 

και να στείλει ένα μήνυμα σε όλους τους Συντη-
ρητικούς ότι αρκετά είναι αρκετά. 
Ψηφίζουμε Εργατικούς  στις 5 Μαΐου 2022.  Οι 
κάλπες την ερχόμενη Πέμπτη ανοίγουν από το 
7.00 π.μ. μέχρι και τις 10.00 μ.μ.  Τόσες φορές 
που πηγαίνω για να ψηφίσω πάντοτε με παίρνει  
μία  παράξενη  συγκίνηση. Δεν ξέρω που οφείλετε 
αυτό ίσως γιατί  αυτό σημαίνει δημοκρατία και εί-
ναι  με τέτοιο τρόπο ο λαός δίδει την απόφαση 
ποιο για το ποιους θα ψηφίσουν για  να του αντι-
προσωπεύουν για τα επόμενο 4 χρόνια,  η φωνή 
του λαού  οργή Θεού.  

Η ακόμη  να  με παίρνει το παράπονο που σε 
άλλες χώρες ο λαός δεν έχει αυτό το ιερό  προ-
νόμιο  το οποίο μερικοί δεν το θεωρούν και τόσο 
προνόμιο.  Και ακόμη σε άλλες χώρες οι αρχές 
το κάνουν τόσο δύσκολο μέχρις ότου πάρει το 
δικαίωμα ψήφου που οι κάτοικοι εκεί το θεωρούν 
σαν ένα πολύτιμο αξίωμα. Ας τιμήσουμε όλοι μας 
το δικαίωμα ψήφου και ας υμνήσουμε την πολύ-
τιμη  και πανάκριβη  Δημοκρατία  που αποκτή-
θηκε  με αίμα.  

 
 Την ερχόμενη Πέμπτην 5ην Μαΐου  ο λαός έχει 

τον λόγο να φωνάξει ποιο δυνατά και όσο  πλέον 
δυνατά μπορεί. Θα ήταν παράλειψή μου να μην 
πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που έτρεξαν για να 
βοηθήσουν και συνεχίζουν να βοηθούν για την 
επανεκλογή μου τόσο των άλλων συναδέλφων 
και εμένα. Τους ευχαριστώ όλους και τον κάθε 
ένα ξεχωριστά. Παρακαλώ ενταχθείτε μέλη του 
Εργατικού Κόμματος για να έχουμε ως πάροικοί 
περισσότερους Δημοτικούς Συμβούλους  και ίσως 
Βουλευτές. Έχουμε μόνο ένα συμπατριώτη μας 
Βουλευτή, και μετά τις εκλογές θα έχουμε μόνο 
ένα συμπατριώτη μας  Εργατικό  Δημοτικό Σύμ-
βουλο.   

 
Η παροικία χρειάζεται ενότητα.      
Διότι όλοι μας γνωρίζουμε ποιοι ήταν αυτοί που 
προσπάθησαν να καταπολεμήσουν τον Βουλευτή 
Πάμπον Χαραλάμπους και που πρέπει να αισθά-
νονται μόνο ντροπή.    

Πέμπτη  5 Μάϊου  ψηφίζουμε Εργατικούς 
Δώστε όλoυς τους ψήφους σας στο Labour. Χ

Του Γιώργου 
Α. Σάββα



Ζήσαμε για να το δούμε κι αυτό! 
Έχει γίνει πρωτοσέλιδο όχι μόνο 
στην Ελλάδα και Κύπρο αλλά και 
στο εξωτερικό. Πρόκειται για την 

υπόθεση της Μήδειας της Πάτρας που υπάρχουν 
υπόνοιες  ότι σκότωσε τα παιδιά της είτε για να  
τιμωρήσει και να εκδικηθεί τον σύζυγό της είτε 
για να τον κρατήσει κοντά της.  Μπορεί τελικά να  
πάσχει ψυχολογικά που οι αιτίες καταλήγουν 
στην προβληματική οικογένειά της ή σε κάποιο 
σύνδρομο. Φυσικά αφού η ίδια δεν έχει ακόμα 
παραδεχτεί ενοχή εμείς  μόνο υποθέσεις κά-
νουμε. Άρα σχολιάζουμε ό,τι ακούμε στην τηλεό-
ραση ή διαβάζουμε στα ΜΜΕ. Απογοήτευση 
όμως νοιώθουμε για τις αμέλειες και λάθη των  
εμπειρογνωμόνων, δύο χρόνια πριν. Η πίστη 
του κόσμου στους υπεύθυνους - κλειδιά στην 
υπόθεση έχει κλονιστεί! Ευχόμαστε να λάμψει 
σύντομα η αλήθεια και να δικαιωθούν οι τρεις 
αθώες ψυχούλες.  
Μέσα από την λογοτεχνία γνωστή είναι η ιστορία  
της Μήδειας του τραγικού ποιητή Ευριπίδη που 
γράφτηκε γύρω στο 5ο αιώνα π.Χ.  και της Φό-
νισσας του Παπαδιαμάντη στα τέλη του 19ου αι-
ώνα. Ελληνικής προέλευσης και τα δύο αυτά. 
Θα θυμάστε την Μήδεια, τον Ιάσωνα και  το χρυ-
σόμαλλο δέρας. Ο Ιάσωνας  παντρεύεται την 
Μήδεια την κόρη του Αιήτη βασιλιά της Κολχίδας 
και κάνουν δύο παιδιά. Ο Iάσωνας όμως απο-
φασίζει να την εγκαταλείψει ύστερα από δέκα 
χρόνια γάμου για τα μάτια της  κόρης του Κρέο-
ντα του βασιλιά της Κορίνθου. Η Μήδεια δεν του 
λέει φυσικά «Άντε γεια» αλλά  θέλει να τον εκδι-
κηθεί για αυτή του την συμπεριφορά και σκοτώνει 
τα παιδιά τoυς.  Θίχτηκε η αξιοπρέπεια  της, δεν 
λέω, αλλά να σκοτώσει τα παιδιά της; Όσο αφορά 
την Φόνισσα του Παπαδιαμάντη, την  γιαγιά Φρα-
γκογιαννού, αυτή σκοτώνει την εγγονή της πρώτα 

αλλά στη συνέχεια και άλλα κορίτσια της Σκιάθου. 
Θεωρούσε πως τα κορίτσια φέρνουν μόνο προ-
βλήματα στους γονείς τους, κυρίως οικονομικά 
και πως παράλληλα η ζωή δεν τους επιφυλάσσει 
τίποτε το ευχάριστο.  Σίγουρα και οι δύο γυναίκες, 
Μήδεια και Φραγκογιαννού έχουν επίγνωση των 
πράξεων τους. 
 Στην Γερμανία επίσης συνέβη κι εκεί παρόμοια 
δολοφονία το 2004,το 2006 και 2009. Η μητρο-
κτόνος σκότωσε τα τρία βρέφη της. Πώς; Με τα 
πανάκια. Βίαιος ασφυκτικός θάνατος! Τα έβαζε 
το στόμα των παιδιών, τους έκλεινε την μύτη κι 
έφευγαν τα καημένα. Από ασφυξία και τα τρία 
και οι γιατροί να αναρωτιούνται αν πρόκειται για 
σύμπτωση ή ανθρωποκτονία. Οι πρώτοι θάνατοι 
καταγράφηκαν ως περιπτώσεις  «αιφνίδιου βρε-
φικού θανάτου». Όταν όμως καταγράφηκε και ο 
τρίτος θάνατος παιδιού στην οικογένεια, εκεί ήταν 
που άναψε κόκκινο γιατί είναι «στατιστικά απί-
θανο» να υπάρχουν τυχαίοι θάνατοι στην ίδια οι-
κογένεια. «Ένας θάνατος βρέφους μπορεί να 
συμβεί. Δεύτερος θάνατος βρέφους είναι εξαιρε-
τικά ύποπτος αλλά ο τρίτος είναι απόδειξη αν-
θρωποκτονίας» Ράιχαρντ Μπετμάγιερ. Ο λόγος; 
Ο θόρυβος που έκαναν τα παιδιά την νύχτα… Η 
υπόθεση εξιχνιάστηκε το 2012. 
 
 Τρία παιδιά να φύγουν όπως έφυγαν δεν είναι 
και κάτι που συμβαίνει συχνά. Πολλές απορίες 
υπάρχουν φυσικά για το πορτραίτο της προσω-
πικότητας της μάνας-φόνισσας.  Κάποιοι υπο-
στηρίζουν ότι μια εξουσιαστική μητέρα, δεσποτική 
μητέρα είναι η αιτία πίσω από την προσωπικό-
τητα της Μήδειας. Για να καταλήξει ένα παιδί,  
μητέρα- φόνισσα, όπως αυτή που κατηγορείται 
τώρα, δεν συνέβη μέσα σε μια νύχτα. Η προσω-
πικότητα της φόνισσας διαμορφώνεται είτε από 
γενετική προδιάθεση είτε από προβληματικό πε-

ριβάλλον (π.χ. σπίτι), είτε από συνδυασμό και 
των δύο. 
Στην περίπτωση που αφορά την γενετική προ-
διάθεση λέγεται ότι ένας παππούς της σκότωσε 
την γιαγιά της. Ακόμα υπάρχει και το προβλημα-
τικό οικογενειακό περιβάλλον με χωρισμένους 
γονείς. Η έλλειψη του δεσμού με την μητέρα και 
του πατέρα, προκαλεί ελλείψεις και μη φυσιολο-
γικές συμπεριφορές! Δεν καταδικάζουμε το δια-
ζύγιο, γιατί πολύ σύνηθες κατάντησε στις μέρες 
μας.  Οι αρνητικές τραυματικές εμπειρίες στο 
παιδί είναι το ζητούμενο πάντα. Το παρελθόν 
που του φόρτωσαν οι γονείς του. Όταν κάποιος 
αποφασίζει να σκοτώσει εκτός από χρόνια σκέψη 
και την ανάγκη να φτάσει στον στόχο του, κου-
βαλάει ένα προβληματικό παρελθόν. Συνήθως 
ψυχική κακοποίηση. Απών πατέρας, αδιάφορη 
μάνα, καταπιεστική και δεσποτική μητέρα. Η δε-
σποτική μητέρα είναι αυτή που απομονώνει το 
παιδί από μικρή ηλικία και του μεταφέρει φυσικά 
τις δικές του πεποιθήσεις. Με την σειρά της 
εκείνη όταν ήταν μικρή είχε υποστεί παρόμοιες 
καταστάσεις οι οποίες εξελίχθηκαν και επεξερ-
γάστηκαν στο μυαλό της σαν σωστές. Η δεσπο-
τική μητέρα γαλουχεί το παιδί σύμφωνα με τις 
δικές της εμπειρίες και το μισεί γι΄αυτό θέλει να 
του στερήσει κάτι που  εκείνη δεν είχε. Ακόμη 
εξωτερικεύει  τον συσσωρευμένο της θυμό στο 
παιδί. Η δεσποτική μητέρα το μεγαλώνει κάνο-
ντας του μαθήματα ζωής με ξυλοφόρτωμα καμιά 
φορά, με τιμωρίες πολλές φορές και σεξιστικού 
περιεχομένου. Βασανίζουν ζώα και βάζουν φωτιά 
σε πράγματα (αρχή σαδισμού). Μερικά από τα 
παιδιά δολοφόνοι μπορεί να γεννήθηκαν ψυχικά 
άρρωστα αλλά κακοποιήθηκαν και τραυματίστη-
καν ενώ μεγάλωναν από το περιβάλλον τους.  
 
Κάποιοι άλλοι μίλησαν για το σύνδρομο Μινχά-

ουζεν. Στο σύνδρομο Μινχάουζεν δι' αντιπρο-
σώπου, ένας φροντιστής (ή η μητέρα όπως σε 
αυτήν την περίπτωση) κάνει ένα εξαρτώμενο 
άτομο να φαίνεται ψυχικά ή σωματικά άρρωστο 
για να κερδίσει την προσοχή. Για να διαιωνίσει 
την ιατρική σχέση, ο φροντιστής παραποιεί συ-
στηματικά τα συμπτώματα, κατασκευάζει ενδεί-
ξεις, χειραγωγεί εργαστηριακές εξετάσεις ή ακόμη 
και σκόπιμα βλάπτει το εξαρτώμενο άτομο (π.χ. 
με δηλητηρίαση, ασφυξία, μόλυνση, σωματική 
βλάβη). Για σκεφτείτε πόση ομοιότητα είναι αυτή! 
Άλλοι ειδικοί μίλησαν για απουσία συνείδησης 
της Ρούλας. Είπαν ότι τέτοιοι άνθρωποι παρου-
σιάζουν κοινωνικοπαθή στοιχεία, διαστρεβλώ-
νουν τα γεγονότα έχουν επίμονες σκέψεις και 
οδηγούνται σε απόγνωση. Μίλησαν για τον 
έρωτα στον σύζυγό της και τον ονόμασαν εμμο-
νικό. Ακόμη είπαν για τοξική εξάρτηση που όταν 
διακοπεί παθαίνει το άτομο «απόγνωση». 
Ακούγοντας τώρα ότι ζητάει να πάει στον τάφο 
για να ανάψει ένα κερί στα παιδιά της  ήταν το 
κερασάκι στην τούρτα! Την απουσία της από το 
κοιμητήριο όλο αυτό το διάστημα την μαρτυρούν 
οι ντόπιοι. Έτσι κι αλλιώς δεν πείθει!  
Ευχόμαστε κι εμείς σύντομα να δοθούν απαντή-
σεις σε όλα τα ερωτήματα γιατί πολύ έχει κουρά-
σει αυτή η απίστευτη ιστορία. Αναστατωθήκαμε 
όλοι τελικά. Καθημερινά οι εξελίξεις σε πολλά 
προγράμματα στα κανάλια και στις ειδήσεις.  Δεν 
υπάρχει περίπτωση  να μην τις  ακούνε και  τα 
παιδιά. Πολύ τοξικά και ανατριχιαστικά όλα αυτά 
που ακούμε! Καλύτερα να καταργηθούν οι κα-
θημερινές εκπομπές μέχρι  που να βγουν όλα τα 
αποτελέσματα και να μας ανακοινωθεί η τελική 
γνωμάτευση από τους πλέον υπεύθυνους και ει-
δικούς.
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Της Έλισσας 
Ξενοφώντος  

Φιλολόγου

Οι γονείς σκοτώνουν για τα παιδιά τους,  
δεν σκοτώνουν τα παιδιά τους!

Του Βασίλη 
Παναγή

Χριστός Ανέστη!! 
Με την ευκαιρία του Πάσχα βρεθήκαμε και πάλι 
με φίλους και αναπολήσαμε τις παλιές καλές μέρες  

Τρώγοντας τις παραδοσιακά φαγητά και τις παραδοσιακές 
λιχουδιές, Θυμηθήκαμε εκείνα τα καλά εστιατόρια που  
μας περίμεναν για να κάνουμε επιλογή των εύγευστων 

φαγητών που ετοίμαζαν καθημερινά για τους λάτρες της παραδο-
σιακής Κυπριακής κουζίνας. Εγώ τα ανακάλυψα όταν ήρθα από 
το Μίντλαντς λίγο μετά την εισβολή και με τη γεύση των Κυπριακών 
φαγητών ακόμα να είναι στις χαραμάδες των δοντιών. Δεν υπήρχαν 
τότε πολλά παρόμοια και ούτε και αργότερα σε όλο το βόρειο Λον-
δίνο εστιατόρια που να προσφέρουν γεύσεις από την Κυπριακή 
παραδοσιακή κουζίνα, και αυτά τα λίγα ήταν εκεί για να εξυπηρε-
τήσουν τις ανάγκες των συμπατριωτών μας που ήξεραν ότι θα 
βρουν εκεί γνήσια κυπριακά εδέσματα. Τα κάναμε δικά μας στέκια 
και ήταν η καθημερινή μας συνάντηση μαζί με τους φίλους για να 
απολαύσουμε το φαγητό μας, αλλά και για να πούμε τις κουβέντες 
μας, και να κουτσομπολέψουμε λιγάκι. Εκεί θα πήγαινε και ο Μά-
ριος, ο Ανδρέας, ο Ξενάκης, εγώ η Κατερίνα, η Άννα, και τόσοι 
άλλοι για να περάσουμε λίγες ώρες απολαμβάνοντας το φαγητό 
μας αλλά και μαθαίνοντας ή ακούγοντας να μιλάμε ο κάθε ένας τα 
δικά του με τους άλλους. Η πάντα πρόσχαρη και ιδιαίτερα πρόθυμη 
διεύθυνση των εστιατορίων είχε καθημερινά δύο – τρία διαφορετικά 
φαγητά για να ικανοποιούν όλα τα γούστα. Στη συνέχεια θα έπρεπε 
να έχουν και το γλυκό ή τον Κυπριακό καφέ  για επιδόρπιο. Σε 
πολλές άλλες περιπτώσεις κάποιος μουσικός της παροικίας θα 
έπαιζε και μουσική για να συνεχίσει η διασκέδαση. Και ήταν πολλές 
οι περιπτώσεις που φεύγαμε όλοι μαζί και καταλήγαμε σε κάποιο 
άλλο μέρος για να συνεχίσουμε ούτως ώστε να κρατήσει η παρέα 
μέχρι και αργά το βράδυ. Δεχόντουσαν και παραγγελίες για να 
νιώθουν οι τακτικοί πελάτες ότι ήταν πάντα ιδιαίτεροι. Θα πρέπει 
να κρατάμε τις μνήμες ζωντανές και να θυμόμαστε τις καλές στιγμές 
και όλες τις παραστάσεις ζωής που μας χάρισαν δίνοντας μας την 
ευκαιρία να βρισκόμαστε έστω και νοερά στην κουζίνα του σπιτιού 
μας. Στην κουζίνα της μητέρας, την κουζίνα της γιαγιάς, που είναι 
εκεί στις μνήμες τις παιδικές που δεν θα φύγουν όσο θα υπάρ-
χουμε, για να μας δίνουν αιτία να ονειρευόμαστε. Να ονειρευόμαστε 
τον επαναπατρισμό, τον γυρισμό εκεί που βρίσκονται οι ρίζες των 
γονιών μας.  

Και οι μνήμες ξυπνούν και ταξιδεύουμε για να βρεθούμε σε στι-
γμές αληθινές, στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες. Η κουζίνα της 

μητέρας δεν ήταν και πολύ ποικιλόμορφη όσο θα θέλαμε να ήταν. 
Απλά φαγητά που περιλάμβαναν την πατροπαράδοτη πατάτα 
όμως με ποικιλία συνταγών.Πατάτες τηγανιτές, πατάτες στο 
φούρνο, πατάτες βραστές, πατάτες με αυγά. Φυσικά είχαμε και τα 
όσπρια όπως φασόλια, κουκιά, λουβιά, καθώς και τα χόρτα ότι 
βρίσκαμε στα χωράφια. Και η γιαγιά τα ίδια φαγητά με ειδικό σερ-
βίρισμα στη μεγάλη κούπα την οποία μοιραζόμασταν όλα τα εγγόνια 
θυμάμαι καθήμενοι διπλοπόδι στο πάτωμα απολαμβάναμε το σπε-
σιαλιτέ της γιαγιάς Ιουλίας.Παλιές καλές στιγμές που μιλώντας με 
τους φίλους αυτές μας οι κουβέντες  μας άγγιξαν τις μνήμες και 
μας πήραν πίσω τόσα χρόνια. Πόσο διαφορετικά ήταν όλα τότε. 
Και η γιαγιά να μας καμαρώνει και να μας κοιτάζει με το δάκρυ να 
κυλάει απαλό από τα παρακουρασμένα μάτια της. Δάκρυ που 
έκρυβε μια ιδιαίτερη ευχαρίστηση γιατί τα κατάφερε ακόμα μια 
φορά να έχει έτοιμο φαγητό στη μεγάλη κούπα σαν θα γυρνούσαμε 
από το σχολείο να μας τάιζε. Η μητέρα έπρεπε να τρέξει στη δου-
λειά για να φέρει τα υπόλοιπα αναγκαία για να μην στερηθούμε τί-
ποτα αν ήταν δυνατόν. Φτωχικά αλλά τόσο μαγικά ήταν όλα εκείνα 
τα παιδικά μας χρόνια. Ο πατέρας έπαιζε και αυτός τον ρόλο του. 
Και μάθαμε να σεβόμαστε τη μητέρα , τον πατέρα, τη γιαγιά και 

τον παππού.Έτσι φτιάχτηκαν οι παραδοσιακές οικογένειες που 
στα χωριά τα δικά μας το όνομα τότε “άνοιγε”.... τις πόρτες.  

Και ήρθαν οι καλές και οι κακές στιγμές στην πορεία της ζωής. 
Και κρατήσαμε τις καλές και απωθήσαμε τις κακές. Μα οι κακές 

στιγμές της εισβολής που μας έδιωξαν από τα αγαπημένα μας 
χωριά και τις πόλεις μας. Μας έδιωξαν από τα σπίτια μας, Και με-
γαλώσαμε και βρεθήκαμε χαμένοι. Δίχως ελπίδα και δίχως προ-
σανατολισμό. Και σιγά - σιγά τα καταφέραμε να βρούμε το δρόμο 
μας. Και καταλήξαμε ο ένας εδώ κι’ ο άλλος εκεί. Πιστέψαμε στον 
εαυτό μας και βάλαμε δουλειά  μπροστά για να φτιάξουμε μια κα-
λύτερη ζωή. Και σιγά - σιγά τα καταφέραμε να πάρουμε αποφάσεις. 
Και βρεθήκαμε μακριά από τα όνειρα μας. Μακριά από τις ρίζες 
μας. Και τώρα κάνουμε αναλογισμό και ρωτούμε τον εαυτό μας. 

Να συνεχίσουμε να ελπίζουμε, να συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε; 
Η μνήμες ξύπνησαν και πάλι με αφορμή το Πάσχα που πάντα 
ήταν μέρος των στιγμών, μέρος των παραστάσεων στο πέρασμα-
μας προς την πορεία της ζωής μας. Είναι λοιπόν καιρός να κάνουμε 
το επόμενο βήμα; Να κάνουμε την επόμενη κίνηση προς επανα-

πατρισμό; Το θέμα δεν είναι ο επαναπατρισμός. Το θέμα είναι να 
κρατάμε ζωντανές τις μνήμες και να κάνουμε το παν δυνατό να εί-
μαστε κοντά στη δική μας κουλτούρα, να είμαστε κοντά στα ήθη 
και έθιμα, να είμαστε κοντά στο δικό μας πολιτισμό! Το σημαντικό-
τερο είναι να κρατάμε ζωντανά όλα τούτα που μας δίνουν την ευ-
καιρία να γράφουμε στιγμές που να κρατάνε ζωντανές τις μνήμες, 
για να μην αλλοιωθούμε και να μην αφήσουμε τις μνήμες να ξεθω-
ριάσουν για να κρατήσουμε τη δική μας ταυτότητα.  Κύριε μας, σε 
ευχαριστούμε για όλα τούτα που μας έδωσες και που βρέθηκες 
στην πορεία της ζωής μας! Σε ευχαριστούμε που με την σταύρωση 
Σου και την Ανάσταση Σου μας πήρες και πάλι πίσω εκεί που βρί-
σκονται οι ρίζες μας, εκεί που βρίσκονται οι στιγμές ζωής που ζή-
σαμε φτιάχνοντας τον χαρακτήρα μας. Γεννιέσαι, και με τον ερχομό 
σου φέρνεις την αγάπη. Αγαπάτε αλλήλους μας είπες. Αυτοί που 
ήρθες για να τους σώσεις από τις αμαρτίες των, σε σταύρωσαν. 
Αναστήθηκες για να φωτίσεις τον κόσμο.  Φεύγεις και έρχεσαι,  
αλλά αφήνεις πίσω καλοσύνη, αγάπη,  και προθυμία που θα τα 
κρατάμε και θα σε θυμόμαστε. Χριστός Ανέστη! Μακάρι ο Χριστός 
που Αναστήθηκε πάλι, να φέρει την Ανάσταση σε όλο τον κόσμο!
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Διεθνής Ημέρα Εργατών
Ετήσια γιορτή, με παγκόσμιο χαρακτήρα των ανθρώπων της μισθωτής εργασίας.  

Με συγκεντρώσεις και πορείες, η εργατική τάξη βρίσκει την ευκαιρία να προβάλει τα κοινωνικά και οικον… 

Η  πρώτη Μαΐου είναι μέρα ορόσημο για 
τους αγώνες του εργάτη. Οι αιματο-
βαμμένες εξεγέρσεις των εργατών 

του Σικάγο στις αρχές Μάη του 1886 έγιναν 
ύστερα από επιτυχημένες διεκδικήσεις των ερ-
γατών στον Καναδά το 1872. Δύο χρόνια νωρί-
τερα, το 1884, πάρθηκε στο συνέδριο της Αμερι-
κανικής Ομοσπονδίας Εργασίας η απόφαση να 
γίνουν την πρώτη Μαΐου του 1886 απεργιακές 
κινητοποιήσεις και διαδηλώσεις στο Σικάγο, το 
μεγαλύτερο τότε βιομηχανικό κέντρο των ΗΠΑ. 
Αίτημα η μείωση των ωρών εργασίας και σύν-
θημα «Οχτώ ώρες δουλειά, οχτώ ώρες ανά-

παυση, οχτώ ώρες ύπνο». 
Την 1η Μαΐου του 1886, 600.000 άνθρωποι 
συμμετείχαν στις απεργίες που γίνονταν σε όλη 
τη χώρα, και πάνω από 80.000 στο Σικάγο. Αυτό 
το Σάββατο του 1886, μια εργάσιμη μέρα, οι ερ-
γάτες ξεκίνησαν με τις γυναίκες και τα παιδιά τους 
για να διαδηλώσουν ειρηνικά στο χώρο της συ-
γκέντρωσης, στην πλατεία Haymarket. Στη γύρω 
περιοχή είχαν παραταχθεί αστυνομικές δυνάμεις 
αποτελούμενες από 1350 άτομα, οπλισμένα με 
οπλοπολυβόλα και περίστροφα.  
Κι ενώ το πλήθος παρακολουθούσε τις ομιλίες, 
ο επικεφαλής της αστυνομικής δύναμης διατάσσει 

να διαλυθεί η συγκέντρωση. Μια χειροβομβίδα 
εκτοξεύτηκε από την πλευρά των διαδηλωτών 
εναντίον των ένστολων και επί τοπου σκοτώθηκαν 
7 αστυνομικοί. 

 
Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί άρχισαν να πυρο-
βολούν αδιακρίτως. Είναι ακόμα άγνωστος ο 
αριθμός των θυμάτων αφού πολλοί τραυματισμέ-
νοι κατέληξαν τις επόμενες ημέρες. Επίσημα οκτώ 
νεκροί αστυνομικοί και τέσσερις διαδηλωτές έχουν 
επαληθευτεί. Το γνωστό σκίτσο ενός αναρχικού 
που πετάει μία βόμβα εμφανίστηκε κατόπιν αυτού 
του συμβάντος. Οκτώ συλληφθέντες διαδηλωτές 
δικάστηκαν, τέσσερις εξ αυτών καταδικάστηκαν 
σε θάνατο και άλλος ένας αφαίρεσε μόνος του τη 
ζωή του στη φυλακή. Η διεθνής προβολή αυτής 
της δίκης δημιούργησε τα θεμέλια της  
Εργατικής Πρωτομαγιάς ως Εργατικής Γιορτής. 

 
Τα πρώτα εργατικά κινήματα στον ελλαδικό 
χώρο δημιουργήθηκαν ταυτόχρονα με την ανά-
πτυξη της καπνοκαλλιέργειας το 19ο αιώνα.  
Η πρώτη απεργία στον, τότε υπό οθωμανική δι-
οίκηση, ελλαδικό χώρο ξέσπασε την Πρωτομαγιά 
του 1888 στην πόλη της Δράμας. Οι καπνεργάτες 
είχαν ως κύριο αίτημα τις δέκα ώρες εργασίας, 
καθώς εκείνη την εποχή οι εργάτες απασχολού-
νταν από δώδεκα έως και δεκατρείς ώρες ημε-
ρησίως. Το 1892 έγινε η πρώτη πρωτομαγιάτικη 
συγκέντρωση στο νεοελληνικό κράτος, από το 
Σοσιαλιστικό Σύλλογο του Καλλέργη. Το 1893, 
2.000 εργάτες διαδήλωσαν ζητώντας οκτάωρο, 
Κυριακή αργία και κρατική περίθαλψη στα θύματα  
εργατικών ατυχημάτων. Το 1894 γίνεται μια με-
γάλη συγκέντρωση, με τα ίδια  αιτήματα, που λή-
γει με 10 συλλήψεις. Τον Αύγουστο ακολουθεί η 
σύλληψη του σοσιαλιστή Σταύρου Καλλέργη. Το 

1936 κορυφώνονται οι διαδηλώσεις από τους κα-
πνεργάτες της Θεσσαλονίκης. Τα γεγονότα ξεκί-
νησαν γύρω στο Φεβρουάριο, με κατάληψη ενός 
εργοστασίου ύστερα από την απόρριψη των  
αιτημάτων των εργατών. Αυτή γνώρισε τη συ-
μπαράσταση καπνεργατών από άλλα εργοστά-
σια. Εναντίον τους χρησιμοποιήθηκε τόσο η αστυ-
νομία όσο και ο στρατός. Δεν υπήρχε κεντρική 
συγκέντρωση, αλλά μικρές με ομιλητές σε διά-
φορα μέρη της πόλης.  
Οι εργατικές κινητοποιήσεις στην πόλη κορυ-
φώθηκαν το Μάιο του 1936, με τη μεγάλη απεργία 
και διαδήλωση των καπνεργατών που πνίγηκε 
στο αίμα. Υπήρξαν συνολικά δώδεκα νεκροί, ανά-
μεσα στους οποίους και ο 25χρονος αυτοκινητι-
στής, Τάσος Τούσης, στη διασταύρωση Εγνατίας 
και Βενιζέλου. Η φωτογραφία που απαθανάτισε 
τη μητέρα του να τον θρηνεί μόνη στο μέσον του 
δρόμου δημοσιεύθηκε στον Τύπο και αποτέλεσε 
την έμπνευση του Γιάννη Ρίτσου για τη συγγραφή 
της συλλογής του Ο Επιτάφιος. 

 Η Εργατική Πρωτομαγιά ως Εθνική Εργατική 
Εορτή καθιερώθηκε στην Ελλάδα από τον Ιωάννη 
Μεταξά, στις 7 Απριλίου 1937, με το ΦΕΚ A 135 
- 09.04.1937 τεύχος Α’. Επίσης επί των ημερών 
του καθιερώθηκε το 8ωρο ημερησίως, η πλη-
ρωμή των υπερωριών, η άδεια μετ' αποδοχών 
και η υποχρεωτική αργία της Κυριακής. Απαγο-
ρεύθηκε αυστηρώς η παιδική εργασία. Καθορί-
σθηκαν κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων 
και υπογράφηκαν οι πρώτες συλλογικές συμβά-
σεις εργασίας. Ιδρύθηκε το ΙΚΑ, η Εργατική Εστία 
και οι πρώτοι κρατικοί παιδικοί σταθμοί.

CYPRIOT
WINE FESTIVAL
 & BUSINESS EXPO

EST. 1982

Φεστιβάλ Κυπριακού Κρασιού & Επιχειρηματική Έκθεση 2 και 3 Ιουνίου 
 
Επιτέλους, ύστερα από lockdowns, καραντίνες και απομονώσεις που κράτησαν δύο ολόκληρα χρόνια το Φεστιβάλ Κυπριακού Κρασιού επιστρέφει με μεγάλη επιτυχία 
το 2022 υπό την αιγίδα του Ύπατου Αρμοστή της Κύπρου στο Ηνωμένου Βασιλείου. Μεγάλη απογοήτευση προκάλεσε η διπλή ακύρωση του Φεστιβάλ Κυπριακού 
Κρασιού ένεκα της πανδημίας, ωστόσο σας υποσχόμαστε ότι φέτος θα αναπληρώσουμε το χαμένο χρόνο καθώς το φεστιβάλ θα είναι μεγαλύτερο και καλύτερο από 
ποτέ. Φέτος θα μπορείτε πάλι να ενδώσετε στη λαχταριστή ποικιλία κρασιού η οποία απαρτίζεται από περισσότερα από 50 είδη, θα έχετε την ευκαιρία να τσιμπήσετε 
παραδοσιακά φαγητά από πάνω από 70 κυπριακές επιχειρήσεις. Μετά το φαγοπότι ακολουθεί χορός μέχρι το βράδυ με ζωντανή μουσική από τον πρωτοεμφανιζόμενο 
στο Λονδίνο Νίκο Κουρκούλη, και την ανεπανάληπτη Κέλλυ Κελεκίδου. Υπάρχουν τόσες πολλές δραστηριότητες για να απολαύσετε, για όλες τις ηλικίες, που δεν ξέρετε 
από πού να ξεκινήσετε και πού να τελειώσετε. Ποιο φαγητό θα επιλέξετε πρώτο και ποιο τελευταίο. Ποιο κρασί της Κύπρου θα πιείτε πρώτα, ειδικά αν αναλογιστείτε την 
πλούσια ιστορία και σχέση που έχει η Κύπρος με τη γευσιγνωσία του κρασιού, η οποία χρονολογείται να αναδύθηκε 6.000 χρόνια πριν. 
Το Φεστιβάλ Κυπριακού Κρασιού, παρόλο που διοργανώθηκε με το στόχο να μετράς αντίστροφα τις μέρες πριν ξεκινήσει και να "μεθάς" από τη διασκέδαση μετά την 
ολοκλήρωσή του, έχει τρεις άλλους βασικούς σκοπούς. Αρχικά, το φεστιβάλ Κυπριακού Κρασιού είναι ο μαγνήτης που ωθεί όλους τους Κύπριους να ιδωθούν ξανά, 
παρά τις διαφορές και τις εθνικότητές μας. Επιπλέον, ενισχύει την αναγνωρισιμότητα και ενισχύει τις πωλήσεις κυπριακών επιχειρήσεων. Αυτό είναι καταληπτικό διότι οι 
κυπριακές επιχειρήσεις πολύ συχνά επισκιάζονται είτε επειδή αναγκάζονται να ανταγωνιστούν με mainstream επιχειρήσεις, είτε επειδή η κυπριακή κουλτούρα δεν είναι 
τόσο διαδεδομένη όσο θα έπρεπε στην Αγγλία.  
Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφέρουμε ότι όλα αυτά θα ήταν αδύνατα χωρίς τη συνεργασία τριών κυπριακών επιχειρήσεων και μεγάλων χορηγών μας Marathon, 

Tony's Pita και Laiko coffee. Φυσικά, και οι τρεις χορηγοί μας θα είναι παρόντες στο Φεστιβάλ Κυπριακού Κρασιού μαζί με τους υπόλοιπους 10.000 παρευρισκόμενους 
που έχουν εμφανιστεί στο παρελθόν. Το Marathon θα μας τιμήσει με τα λαχταριστά  κυπριακά  και ελληνικά προϊόντα του, με το πιο χαρακτηριστικό και περιζήτητο 
προϊόν του να είναι το τηγανιτό χαλούμι. Το Tony's Pita θα είναι επίσης παρών και θα σερβίρει ζεστές πίτες με σουβλάκια, αρνίσια , χοιρινά και κοτόπουλο για όλη την 
παρέα, τρανή  απόδειξης ότι τα σουβλατζίδικα  εδώ στην Αγγλία μπορούν άνετα να συγκρίνονται με αυτά της Ελλάδας και Κύπρου. Τέλος, αν θέλετε να διατηρήσετε την 
ενέργειά σας για το χορό και τη ζωντανή συναυλία από τους πολυβραβευμένους καλλιτέχνες Νίκο Κουρκούλη και Κέλλυ Κελεκίδου τότε σίγουρα θα χρειαστείτε ένα καφέ 
του Λαϊκού. 
Το Ιωβηλαίο της Βασίλισσας θα είναι μια γιορτή που θα θυμάστε για τα επόμενα χρόνια, καθώς το διήμερο Φεστιβάλ Κυπριακού Κρασιού θα πραγματοποιηθεί τις ίδιες 
μέρες στις 2 και 3 Ιουνίου στο Lee Valley Athletics Centre, Meridian Way, N9 0AR. Οι τιμές των εισιτηρίων ποικίλλουν. Τα εισιτήρια γενικής εισόδου για ενήλικες είναι 
£10,00. Τα μειωμένα εισιτήρια (π.χ. ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρία, φοιτητές) είναι £6,00. Το ίδιο ισχύει και για τα παιδιά ηλικίας 11-17 ετών. Παιδιά έως 10 ετών 
μπορούν να απολαύσουν το φεστιβάλ δωρεάν. Για τις οικογένειες υπάρχουν διαθέσιμα οικογενειακά/ομαδικά εισιτήρια. Τα οικογενειακά/ομαδικά εισιτήρια 4 ατόμων 
κοστίζουν £30,00 + χρέωση κράτησης. Τα οικογενειακά/ομαδικά εισιτήρια 5 ατόμων κοστίζουν £36,00 + χρέωση κράτησης. Τα οικογενειακά/ομαδικά εισιτήρια 6 ατόμων 
είναι £56,00 + χρέωση κράτησης. Σε περίπτωση που θέλετε να αγοράσετε εισιτήρια για το φετινό μας αστέρι Νίκο Κουρκούλη, τα εισιτήρια για τη συναυλία του (συμπε-
ριλαμβανομένου τη γενική είσοδο) κυμαίνονται ανάλογα με την επιλογή θέσης. Τα εισιτήρια για τις VIP θέσεις (όπου θα μπορείτε να καθίσετε) κοστίζουν £25,00 + 
χρέωση κράτησης. Τα εισιτήρια όπου συμπεριλαμβάνουν μπόλικο χώρο για ατελείωτο χορό είναι £15,00 + χρέωση κράτησης. Τα VIP εισιτήρια για την περιοχή 
καθισμάτων και χορού εγγυούνται ότι θα έχετε την καλύτερη θέα στη συναυλία. Τα εισιτήρια για τις κλιμακωτές θέσεις είναι £22,00 + χρέωση κράτησης. Το κοινό θα 
μπορεί να προσέλθει στα καθίσματα του στις 6.30μμ. Παρόλο που θα υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια στην είσοδο, λόγω της μεγάλης ζήτησης που επικρατεί και ένεκα ότι 
το Φεστιβάλ Κυπριακού Κρασιού επιστρέφει μετά από δύο ολόκληρα χρόνια, τα εισιτήρια πωλούνται γρήγορα. Έχουμε λάβει αρκετά τηλεφωνήματα για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα εισιτηρίων στην είσοδο. Συμβουλεύουμε να παραγγείλετε τα εισιτήρια σας εκ των προτέρων. 

 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο +44(0)7904537181 ή στείλτε μας email σε μία από τις ακόλουθες διευθύνσεις: 

info@cwfexpo.co.uk, tickets@cwfexpo.co.uk. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: https://www.cwfexpo.co.uk. 

Σοφία Κωνσταντινίδη * 



Συνεργασία Παπαποστόλου 
– Γιωρκάτζη 

 
Με την επιστροφή του στην Κύ-
προ ο Δ. Παπαποστόλου επικοι-
νώνησε με το Γιωρκάτζη και σχε-
δίασαν  να αναλάβει τη δολοφονία 

του Μακαρίου στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας 
κάποιος στενός συνεργάτης του Γιωρκάτζη. Για 
το θέμα αυτό ο Γιωρκάτζης προσπάθησε να πεί-
σει τον Αντωνάκη Σολομώντος υπαστυνόμο και  
υπεύθυνο της ΚΥΠ Αμμοχώστου να οργανώσει 
μια ομάδα για τη δολοφονική απόπειρα. (Βλ. 
«Ιστ. Εγκ. Κύπρου», τόμος 14ος , σελ. 5 - 6.).  
Ας σημειωθεί ότι ο Σολομώντος πρωτοστά-
στησε δυο χρόνια πριν, το 1968 στην επανε-
κλογή του Μακαρίου, αλλά η στενή σύνδεση του 
με το Γιωρκάτζη δεν του άφηνε περιθώρια άρνη-
σης. Το σχέδιο αυτό ναυάγησε και αποφασίστηκε 
να πραγματοποιηθεί τη μέρα του Μνημοσύνου 
του Αυξεντίου που θα γινόταν στο Μοναστήρι 

του Μαχαιρά. 
 
Την εκτέλεση της δολοφονίας θα αναλάμβανε 
μια ομάδα υπό την ηγεσία του Αδάμου Χαρίτω-
νος και στην οποία  συμμετείχαν δύο αστυνομικοί 
από την Αμμόχωστο, ο Αντωνάκης Γενακρίτης 
και ο Πολύκαρπος Πολυκάρπου και ο Γ. Ταλια-
δώρος, υποβοηθούμενοι φυσικά από άλλους συ-
νεργάτες τους.  

 
Το Μνημόσυνο του Αυξεντίου στο Μαχαιρά 
 
Στις 8 Μαρτίου 1970 ο Μακάριος ετοιμαζόταν 
να πετάξει με το Προεδρικό ελικόπτερο στο Μο-
ναστήρι του Μαχαιρά για να τελέσει το Μνημό-
συνο του Γρηγόρη Αυξεντίου. Ο Αυξεντίου ήταν 
ο υπαρχηγός της ΕΟΚΑ και είχε καεί ζωντανός 
στο κρησφύγετό του στα βουνά του Μαχαιρά 
από τα Βρετανικά στρατεύματα το Μάρτιο του 
1957.  
Ο Μακάριος είχε ενημερωθεί από πριν να πε-
ριορίσει τις εμφανίσεις και τα καθήκοντα του σε 
δημόσιους χώρους γιατί υπήρχαν πληροφορίες 
ότι η ζωή του διέτρεχε κίνδυνο από τους πρά-
κτορες της Χούντας στην Κύπρο. Ο Μακάριος 

τότε δεν έδινε σημασία σε αυτές τις προειδοποι-
ήσεις γιατί πίστευε και θεωρούσε την Ελλάδα 
σαν «Μητέρα» της Κύπρου και συνεπώς  «καμιά 
μητέρα δε θα τολμούσε ποτέ να βλάψει το ίδιο 
το παιδί της!». Με τη μόνη μεγάλη διαφορά ότι 
στην εξουσία της «Μητέρας πατρίδας» δεν βρί-
σκονταν μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση 
αλλά μια «φούχτα από αιμοσταγείς συνταγμα-
τάρχες» που ανέτρεψαν τη δημοκρατία και κα-
ταπίεζαν και καταπατούσαν τον ίδιο τον ελληνικό 
λαό.  

 
Ο Μακάριος επέζησε 13 Ελληνικών  

Κυβερνήσεων 
 
Ο Μακάριος πίστευε ότι μόνο κάποιοι ανόητοι 
και ανισόρροποι θα σκέφτονταν να αμαυρώσουν 
μια τέτοια ηρωική επέτειο, όπως ήταν η μέρα 
του μνημόσυνου του Αυξεντίου. Ο Μακάριος  θε-
ωρούσε ότι για την Κύπρο όλες οι Ελληνικές Κυ-
βερνήσεις ήταν ίδιες και  πολλές φορές περηφα-
νευόταν ότι είχε επιβιώσει  13 ελληνικών 
κυβερνήσεων και πως καμία κυβέρνηση στην 
Αθήνα δεν θα επιχείρούσε ποτέ να τον ανατρέ-
ψει! Αρχικά είχε την εντύπωση (λαθεμένη φυ-

σικά), ότι οι  δικτάτορες στην Αθήνα δε θα διέφε-
ραν, απλά γιατί  ήταν κι αυτοί Έλληνες!  

 
Η επίθεση κατά του ελικοπτέρου 

 
Πριν από την επίσκεψη του στο Μοναστήρι του 
Μαχαιρά, ο Μακάριος είχε πλήρως ενημερωθεί 
σχετικά με τη Διαταγή 4026 που είχε έρθει από 
το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Εθνοφρουράς 
αλλά δεν έδωσε καμιά σημασία. Μόλις απογει-
ώθηκε το ελικόπτερο, πυροβολήθηκε από την 
ομάδα του Αδάμου Χαρίτωνος που είχαν κρυφτεί 
στην οροφή του Παγκύπριου Γυμνασίου.  
Ο πιλότος του ελικόπτερου Ζαχαρίας Παπαδο-
γιάννης, τραυματίστηκε στην κοιλιακή χώρα αλλά 
κατάφερε να προσγειώσει το ελικόπτερο με 
ασφάλεια κοντά στην Αρχιεπισκοπή. 
Ο Μακάριος επέζησε της δολοφονικής απόπει-
ρας και μετέφερε τον Παπαδογιάννη στο Νοσο-
κομείο Λευκωσίας όπου σε λίγο παρουσιαστηκε 
και ο Παπαποστόλου ενώ κανονικά αυτός θα 
έπρεπε να βρίσκεται στην Μονή Μαχαιρά.  
Η παρουσία του Παπαποστόλου είχε αμέσως 
δημιουργήσει τις πρώτες υποψίες στον Μακάριο 
για το ρόλο των Ελλαδιτών αξιωματικών.
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Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΓΙΩΡΚΑΤΖΗ – Ο ΓΡΙΒΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΩΤΙΚΟ  
ΖΗΤΗΜΑ - ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 1970

Η αντίστροφη μέτρηση για το  Γιωρκάτζη 
 
Για το Μακάριο, ο βασικός ύποπτος για τη δο-
λοφονική του απόπειρα, ήταν ο πρώην Υπουργός  
Εσωτερικών, Πολύκαρπος Γιωρκάτζης. Έδωσε 
οδηγίες για την άμεση σύλληψή του αλλά ο   
Αρχηγός της Αστυνομίας δίσταζε να προβεί στη 
σύλληψη!  

 
Στην απόγνωση που βρισκόταν ο Γιωρκάτζης 
προσπάθησε να επικοινωνήσει με το Μακάριο 
για να δικαιολογηθεί ότι ήταν αμέτοχος και αθώος 
αλλά ο Μακάριος ούτε καν ήθελε να τον ακούσει. 
Την ίδια ώρα προσπάθησε να επικοινωνήσει και 
με τον Παπαποστόλου. Στις 13 Μαρτίου 1970  
ο Γιωρκάτζης παρουσιάστηκε στο δικαστήριο και 
κατηγορήθηκε ότι μετά από έρευνα στο διαμέρι-
σμά του, βρέθηκαν δύο πιστόλια. Απλά του επι-
βλήθηκε πρόστιμο £150 λίρες. 

 
Ο Γιωρκάτζης παραιτήθηκε από Οργανωτικός 
Γραμματέας του Ενιαίου κόμματος και προσπά-
θησε να φύγει από την Κύπρο. Ο Παπαποστόλου 
και οι ανώτεροι Ελλαδίτες αξιωματικοί που γνώ-
ριζαν το παρελθόν και τη συμπεριφορά του Γιωρ-
κάτζη ανησύχησαν ότι θα έλεγε τα πάντα στο  
Μακάριο, δηλαδή ότι οι Ελλαδίτες αξιωματικοί 
ήταν μπλεγμένοι στην υπόθεση της δολοφονίας.  

 
Όταν ο Γιωρκάτζης επιβιβάστηκε σε αεροπλάνο 
για να φύγει από τη Κύπρο για τη Βηρυτό, την 
τελευταία στιγμή ο Μακάριος που είχε πληροφο-
ρηθεί για την προσπάθεια του να φύγει, έδωσε 
εντολή στο αεροδρόμιο να σταματήσει το αερο-
πλάνο. Αστυνομικοί  τον οδήγησαν έξω από το 
αεροπλάνο. Η πολιτική του καριέρα ήταν πλέον 
στο τέλος της.  

  
Η δολοφονία του Γιωρκάτζη έξω από  

το χωριό Μια Μηλιά 
 
Σύμφωνα με τον αξιωματικό της αστυνομίας  

Κ. Πατατάκο, ο Γιωρκάτζης επικοινώνησε με τον  
Δ. Παπαποστόλου και κανόνισε να συναντηθούν 

κρυφά στο χωριό Τύμπου. Αργότερα είπε στον 
Πατατάκο ότι ήθελε να μάθει περισσότερα για το 
πραξικόπημα που ετοίμαζαν κάποιοι αξιωματικοί. 
Έδωσε στον Πατατάκο ένα φάκελο και του ζήτησε 
να τον κρύψει στην Αγλαντζιά (προάστιο της  
Λευκωσίας) γιατί περιείχε λεπτομέρειες σχετικά 
με το σχέδιο για το στρατιωτικό πραξικόπημα.  

 
Το βράδυ της Κυριακής, 15 Μαρτίου 1970,  
ο Γιωρκάτζης κανόνισε να συναντήσει τον Παπα-
ποστόλου έξω από το χωριό Μια Μηλιά, κοντά 
στη Λευκωσία. Αργότερα, σύμφωνα με τη δήλωση 
του Πατατάκου στον ιατροδικαστή, με το αυτοκί-
νητό του Γιωρκάτζη, λίγο έξω από το χωριό  
Μια Μηλιά, όταν ο Γιωρκάτζης εντόπισε το σταθ-
μευμένο αυτοκίνητο που περίμενε, έδωσε εντολή 
στον Πατατάκο να περιμένει έξω από το αυτοκί-
νητο. Ήταν μια απόσταση περίπου 200 μέτρα 
μακριά.  

 
Ο Γιωρκάτζης οδήγησε το αυτοκίνητό  μόνος 
του προς το σταθμευμένο αυτοκίνητο και έπειτα 
ακούστηκαν πυροβολισμοί. Το σταθμευμένο  
αυτοκίνητο τότε ανέπτυξε ταχύτητα προς την  
Κυθρέα. Ο Πατατάκος έτρεξε προς το αυτοκίνητο, 
η μηχανή του δούλευε ακόμη αλλά ο Γιωρκάτζης 
ήταν ήδη νεκρός.  

 
«Εκτελέστηκε γιατί γνώριζε πάρα πολλά» 

 
H επίσημη γραμμή της Κυβέρνησης Μακαρίου 
δήλωνε ότι ο Γιωρκάτζης δολοφονήθηκε έξω από 
τη Μια Μηλιά.  Κανένας δε συνελήφθη για τη  
δολοφονία του Γιωρκάτζη ούτε έγινε δίκη. Μερικές 
εφημερίδες την επόμενη μέρα μετά τη δολοφονία 
του έγραψαν ότι "εκτελέστηκε γιατί γνώριζε πάρα 
πολλά"!   

 
Ο Πατατάκος μετά γύρισε στη Λευκωσία και μαζί 
με τον Κληρίδη πήγαν να δουν το Μακάριο για 
να του πουν τι έγινε. Του είπαν επίσης και για τη 
συνωμοσία για το στρατιωτικό πραξικόπημα και 
στη συνέχεια ο Κληρίδης και ο Πατατάκος πήγαν 
στην Αγλαντζιά για να φέρουν τον κρυμμένο  

φάκελο με το σχέδιο. Το ίδιο βράδυ ο Μακάριος 
κάλεσε τον Έλληνα Πρέσβη, ο οποίος είπε  ότι 
δεν  γνώριζε τίποτε σχετικά με κάποια συνωμο-
σία.  

 
Ο Γρίβας και το Ενωτικό ζήτημα 

 
Στις αρχές του 1970 ο Γρίβας είχε αποφασίσει 
να δραστηριοποιηθεί για τον Ενωτικό αγώνα και 
για το σκοπό αυτό είχε αναθέσει στον Κροίσο 
Χριστοδουλίδη να οργανώσει ένοπλες ομάδες και 
κρησφύγετα. Το Μάρτιο 1970 επανεκδόθηκε  
η εφημερίδα «Πατρίς» που προπαγάνδιζε την 
Ένωση. Ο Γρίβας σε ομιλία του στην Αθήνα στις 
5 Απριλίου 1970 με την ευκαιρία της επετείου της 
ΕΟΚΑ, κατηγορούσε την Κυπριακή ηγεσία για 
την υπογραφή των Συμφωνιών Ζυρίχης – Λονδί-
νου και για την πολλαπλή απόρριψη προτάσεων 
για την Ένωση (εννοούσε τα Σχέδια Μπολ – 
Άτσενσον). Δήλωνε επίσης ότι δεν θα ησυχάσει 
μέχρι να ευοδωθεί ο αγώνας που έταξε ως σκοπό 
της ζωής του. 

 
Η απόφαση να διεξαχθούν Βουλευτικές εκλογές 
στις 5 Ιουλίου 1970 είχε εξοργίσει το Γρίβα  γιατί 
πίστευε ότι αυτό θα οδηγούσε στη μονιμοποίηση 
της Ανεξαρτησίας και όχι της Ένωσης. Με δηλώ-
σεις του στην Αθήνα στις 30 Ιουνίου 1970, κατα-
δίκαζε τις εκλογές, τις θεωρούσε παγίδα, κατη-
γορούσε το Μακάριο και καλούσε τον Κυπριακό 
λαό σε αποχή. Στη δήλωση αυτή   προμηνούσε 
και την επιστροφή του για να συνέχισει τον αγώνα 
για την Ένωση:  

 
«Ελληνικέ Λαέ της Κύπρου! Δεν ζης υπό αληθή 
Δημοκρατίαν αλλά υπό Δικτατορίαν, εφ’ όσον εκεί-
νοι οι οποίοι κυρίως δικαιούνται να ομιλούν περί 
του Κυπριακού κρατούνται μακράν της Πατρίδος 
των…. Δια τούτο, αι προσεχείς βουλευτικαί εκλο-
γαί, υφ’ ας συνθήκας θα διεξαχθούν, με ευρίσκουν 
αντίθετον και μη ευνοούντα.....  

 
Μακράν του εκλογικού οργίου και αδέσμευτος, 

θα έχω την δυνατότητα, εάν η δοθησομένη λύσις 

δεν είναι η πραγματική Ένωσις, να ευρεθώ και 
πάλιν επί των επάλξεων του αγώνος, αποφασι-
στικός, απτόητος, ώστε με τους τίμιους Έλληνας 
που θα με ακολουθήσουν, να δυνηθώμεν μίαν 
ημέραν να την ανατρέψωμεν και να παραδώσω-
μεν τους νεκροθάπτας της Ενώσεως εις την κρίσιν 
του Ελληνισμού και της αδεκάστου Ιστορίας». (Σ. 
Παπαγεωργίου: Από την Ζυρίχην εις τον Αττίλαν 
Αττίλα. Τόμος Γ’  σελ. 241).  

 
Εκλογές μετά από δέκα χρόνια 

 
Οι πρώτες Βουλευτικές εκλογές έγιναν το 1960. 
Σύμφωνα με το Σύνταγμα, οι  εκλογές θα έπρεπε 
να γίνονται κάθε πέντε χρόνια συνεπώς οι επό-
μενες εκλογές κανονικά θα έπρεπε να είχαν γίνει 
το 1965. Τόσο το Υπουργικό Συμβούλιο όσο και 
η Βουλή των Αντιπροσώπων θεωρούσαν την 
ανώμαλη πολιτική κατάσταση που επικρατούσε 
μετά τα γεγονότα του 1963, σαν κύρια αιτία  για 
την αναβολή των εκλογών.  

 
Ο Τουρκοκύπριος αντιπρόεδρος και οι 15 Τουρ-
κοκύπριοι βουλευτές είχαν αποσυρθεί έτσι δεν 
υπήρχε διαφωνία στη Βουλή για την άμεση 
 διεξαγωγή Βουλευτικών εκλογών. Η παράταση 
της θητείας γινόταν χρόνο με το χρόνο αλλά αυτό  
δεν μπορούσε να συνεχίσει γιατί ήταν και προ-
κλητικά παράνομο και αύξανε την  ανυποληψία 
του Σώματος. 

Μέρος 28ον  
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ 

Μέρος 29ον  
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ΠΕΜΠΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  
21:35 Μεγάλη μου Αγάπη 
(1966). Αισθηματικό μελό με 
την Κατερίνα Βασιλάκου, Άγ-
γελο Θεοδωρόπουλο,  Έλλη 
Ξανθάκη. Ένας φτωχός επαρ-
χιώτης, λίγο πριν ταξιδέψει 
στο εξωτερικό για να σπουδά-
σει, τραυματίζεται και παθαίνει 
παράλυση στο πόδι του. Οι-
κτίροντας τον εαυτό του εγκα-
ταλείπει σταδιακά τις σπουδές 
του και παραμελεί την αγαπη-
μένη του η οποία παρά τις πιέ-
σεις από το περιβάλλον της 
αρνείται να τον ξεχάσει και να 
παντρευτεί άλλον άντρα.  
 
ΠΕΜΠΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
23:10 Κορόιδο Γαμπρέ 
(1962). Κωμωδία με τους Βα-
σίλη Αυλωνίτη, Νίκο Σταυρίδη, 
Γιάννη Γκιωνάκη, Μίρκα Κα-
λατζοπούλου και Άννα Παϊτα-
τζή. Ο Διαμαντής ιδιοκτήτης 
ενός μαγέρικου, τσακώνεται 
από το πρωί ως το βράδυ με 
τον ορκισμένο εχθρό του και 
αχώριστο φίλο του Σαράντη 
που εργάζεται επί 17 χρόνια 
σαν σερβιτόρος στο μαγαζί 
του. Ο κοινός τους έρωτας για 
τη Φανούλα θα τους δώσει 
νέα αφορμή για καυγάδες και 
μαχαιρώματα.  
 

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
21:25 Η Αμαρτία Της Ομορ-
φιάς (1972). Αισθησιακή ται-
νία με την Μπέτυ Λιβανού, 
Νίκο Δαδινόπουλο, Νίκο Γα-
λανό, Λευτέρη Βουρνά και 
Τασσώ Καββαδία. Η Ρένα 
Αστερίου κερδίζει τον τίτλο της 
σταρ Ελλάς. Την ίδια στιγμή ο 
μνηστήρας της Γιώργος, ο 
οποίος διαφωνούσε με τη 
συμμετοχή της στα καλλιστεία, 
συγκρούεται με τη μοτοσυ-
κλέτα του με ένα φορτηγό.  
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
22:45 Όρμα Ρένα στην 
Αρένα (1988). Κωμωδία με 
την Ρένα Βλαχοπούλου, Σταυ-
ρίνα Πρεβεδώρου, Μιχάλη 
Ρέπα, Γιώργο Λουκάκη. Ένας 
απατεώνας, ο οποίος αγορά-
ζει οικόπεδα, παριστάνει τον 
πρίγκιπα και σε συνεργασία 
με ένα επιχειρηματία, κτίζουν 
σε αυτά ξενοδοχεία, πλευρίζει 
την κόρη της Ρένας, επειδή 
έχει βάλει στο στόχαστρο της 
το κτήμα της. 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
00:00 Ένα Ελεύθερο Κορί-
τσι (1973). Ερωτικό αστυνο-
μικό δράμα με την Τούλα Γα-
λάνη, Ανδρέα Μπάρκουλη. Η 
πανέμορφη Ρόζα, κόρη του 

πλοιοκτήτη Χαράλαμπου Αν-
δριτσάκη, βρίσκεται νεκρή στη 
βίλα της οικογένειάς της. Ως 
ύποπτοι φέρονται πρωτίστως 
οι δύο φιλοξενούμενοί τους, 
πατέρας και γιος, που ήταν και 
οι δυο ερωτευμένοι μαζί της, 
και τώρα ανακρίνονται απ’ την 
αστυνομία.  
  
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
21:00 Εταιρεία Θαυμάτων 
(1962). Κωμωδία με τους Δη-
μήτρη Παπαμιχαήλ, Γκέλυ 
Μαυροπούλου,m Βύρωνα 
Πάλλη και Παντελή Ζερβό. 
Μια ομάδα απατεώνων προ-
κειμένου να αποκτήσουν την 
κυριότητα κάποιων οικοπέ-
δων, παριστάνουν τους θεο-
σεβούμενους και στήνουν ένα 
ψευτοθαύμα. 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
22:15 Αδελφή μου, Αγάπη 
μου (1987). Κωμωδία με τους 
Πάνο Μιχαλόπουλο, Λίντα 
Γίγα, Αθηνόδωρο Προύσαλη, 
Δήμητρα Σεμερέτη, Τέτα Κων-
σταντά και Βανέσα Τζελβέ. Ο 
Αιμίλιος έχει κουραστεί από 
την δουλειά του σε μεγάλη 
διαφημιστική εταιρία στην 
Αθήνα  και γυρίζει στο χωριό 
του, όπου ελπίζει ότι θα ηρε-
μήσει και θα ασχοληθεί με την 

ζωγραφική. Ο πατέρας του 
δυσανασχετεί από τον ερχομό 
του, όπως και η μητέρα της 
Λουϊζας και εύχονται τα παιδιά 
τους να μην προχωρήσουν 
την σχέση που είχαν από παι-
διά και διέκοψαν από τότε που 
έφυγε από το χωριό ο Αιμί-
λιος. 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 1 MAIOY 21:30 Το 
Παίζω και Πολύ Άνδρας 
(1983). Κωμωδία με τους Σω-
τήρη Μουστάκα, Κατερίνα Γι-
ουλάκη, Θάλεια Παπάζογλου 
και Κώστα Καραγιώργη. Ο Ζή-
νωνας, είναι τόσο άβουλος, 
που δεν έχει τη δύναμη να ορ-
θώσει το ανάστημά του απέ-
ναντι στους δικούς του. Κατα-
πιέζεται δε όχι μόνο από τη 
γυναίκα του και την πεθερά 
του, στον οίκο μόδας της 
οποίας εργάζεται, αλλά και 
από τα πέντε παιδιά του.  
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 2 MAIOY 21:00 
Το Διπλό Παιχνίδι (1982). 
Θέατρο της Δευτέρας. Αστυ-
νομική περιπέτεια με την 
Μπέτυ Αρβανίτη, Νίκο 
Γκλαβά, Γιάννη Ευαγγελίδη. 
Μια πάμπλουτη κληρονόμος, 
η Φρανσουάζ, γνωρίζει έναν 
πλέι μπόι τον Ρισάρ, στην Ελ-
βετία και μετά απο λίγο καιρό 

παντρεύονται και πάνε να μεί-
νουν στο σπίτι του συζύγου. 
Εκεί δείχνει ένα εντελώς δια-
φορετικό πρόσωπο. Είναι 
ένας παθιασμένος χαρτοπαί-
κτης, χωμένος στην ασωτία 
και τις παρανομίες και ο 
οποίος φέρεται πολύ άσχημα 
στην γυναίκα του και τις εκμυ-
στηρεύεται κυνικά ότι την πα-
ντρεύτηκε για τα λεφτά της.  
 
ΤΡΙΤΗ 3 MAIOY 22:35 Φίφης 
ο Ακτύπητος (1962). Κωμω-
δία με τους Σταύρο Παράβα, 
Σωτήρη Μουστάκα, Τερέζα 
Βλάντη. Από τη μία ο Φώτης, 
σκληρός καπετάνιος του 
εμπορικού ναυτικού. Από την 
άλλη, ο Φίφης, θηλυπρεπής 
καλλιτέχνης που κάνει καριέρα 
τραγουδιστή σε νυχτερινά κέ-
ντρα. Δύο δίδυμα αδέλφια, 
τόσο ίδια αλλά τόσο διαφορε-
τικά μεταξύ τους, που έχουν 
κάποια κληρονομικά ζητήματα 
να ξεκαθαρίσουν...  
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 MAIOY 20:55 
Οργή (1962). Αισθηματική ται-
νία με την Άννα Φόνσου, Βι-
βέτα Τσιούνη, Νίκο Κούρ-
κουλο και Βαγγέλη Σειληνό. 
Μια ανάπηρη γυναίκα συ-
γκρούεται με την αδελφή της 
για την αγάπη ενός άνδρα. 

www.hellenictv.net 
t: 020 8292 7037

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ HELLENIC TV

FREEVIEW 
CH.271

ΠΕΜΠΤΗ 28/04 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη Μέρα  
9.00 Από Μέρα σε Μέρα  
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.30 Χρυσές Συνταγές 
14.30  Όλα στον Αέρα  
16.00 Ειδήσεις (Νοηματική) 
17.20 Black Forest 
19.05 Χάλκινα Χρόνια  
20.00 Προκλήσεις   
21.00 Ειδήσεις 
21.15 Εμείς κι ο Κόσμος μας 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/04 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη Μέρα  
9.00 Από Μέρα σε Μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.30 Χρυσές Συνταγές  
14.30 Όλα στον Αέρα  
16.00 Θεία Λειτουργία  
17.20 Black Forest 
19.05 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
19.50 Με τη Φωνή σου  
21.00 Ειδήσεις 
ΣΑΒΒΑΤΟ 30/04 
05.30 Βήματα στην άμμο (Ε)   
06.00 Με τη Φωνή σου (Ε) 
07.00 Ειρήνη Πάσι (Ε) 
09.00 Χρονογράφημα (Ε) 
12.00 Ειδήσεις  
12.30 Μαζί/Birlikte (Ε) 
14.00 Road Story 

14.30 ΑrtCafe (Ε) 
16.00 Ειδήσεις  
19.00 Αθλητικό Σάββατο 
21.30 Ειδήσεις 
ΚΥΡΙΑΚΗ 1/05 
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 2/05 
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 3/05 
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 4/05 
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 ΚΥ-
ΡΙΑΚΗ 07:00 The Big Greek 
Breakfast 10:00 Children’s 
Programme Followed by 
Church Broadcast From St J 
/ 12 A / AA 13:00 The Cypriot 
Hour / Apogevmatini Apólafs 
16:00 #WeekendWindDown 
19:00 #SoothingSunday 22:00 
#SundayFunday  
 ΔΕΥΤΕΡΑ 07:00 The Big 
Greek Breakfast 10:00 Λίγο 
πριν τη μια το μεσημέρι 13:00 
Απογευματινή απόλαυση  
16:00 Home-Run 19:00 #Com-
munityChest LGR’s WISH 
[W.eekly I.nformation & S.up-
port H.our]  20:00 Live At The 
Greek  23:00 #Monday-
Moods ΤΡΙΤΗ 07:00The Big 
Greek Breakfast 10:00  Λίγο 
πριν το μεσημέρι 13:00 
Laiko Compoloi 16:00 
Home-Run, 19:00 Scandalous 
22:00 #TuesdayTunes   
ΤΕΤΑΡΤΗ 07:00 The Big 
Greek Breakfast 10:00 Λίγο 
πριν το μεσημέρι 13:00 Απο-
γευματινή απόλαυση 16:00 
Home-Run 19:00 Alternate 
#CommunityChest or #Wed-
nesdayWisdom 20:00 #Wed-
nesdayWisdom 21:00 
#WindDownWednesday

ΠΕΜΠΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ   
09:30 Από Μέρα σε Μέρα  
17:20 Μπλακ Φόρεστ  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Χάλκινα Χρόνια   
20:05 Εκείνη & Εκείνοι  
21:05 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ με την  
Βασούλα Χριστοδούλου 
21:35 Ελληνική Ταινία: Μεγάλη μου 
Αγάπη (1966) 
23:10 Ελληνική Ταινία: Κορόιδο Γα-
μπρέ (1962) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ   
09:30 Από Μέρα σε Μέρα  
17:20 Καμώματα τζ' Αρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:05 Χάλκινα Χρόνια  
20:05 Ομογένεια εδώ Λονδίνο 
21:25  Ελληνική Ταινία: Η Αμαρτία 
Της Ομορφιάς (1972) 
22:45 Ελληνική Ταινία: Όρμα Ρένα 
στην Αρένα (1988) 
00:00  Ελληνική Ταινία: Ένα Ελεύ-
θερο Κορίτσι (1973) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ     
14:00 Κύπριοι του Κόσμου  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:00 Αύριο είναι Κυριακή με τον  
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ιωσήφ 
Παλιούρα 
19:35 Mε το Φακό του Hellenic TV: H 
Βασούλα Χριστοδούλου, φιλοξενεί τον 
θεολόγο και μουσικολόγο, κύριο Πανα-
γιώτη Ανδριόπουλο, ο οποίος μας ταξι-
δεύει στην τέχνη και την επιστήμη της 
Βυζαντινής μουσικής. 
21:00 Ελληνική Ταινία: Εταιρεία Θαυ-
μάτων (1962) 
22:15 Ελληνική Ταινία: Αδελφή μου, 
Αγάπη μου (1987) 
ΚΥΡΙΑΚΗ 1 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: Το Παίζω και 
Πολύ Άνδρας (1983) 
ΔΕΥΤΕΡΑ 2 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 Θέατρο της Δευτέρας: Το Δι-
πλό Παιχνιδ́ι (1982) 
22:55 Το Ταξίδι της Ζωής με την 
Άντζη Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 3 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:  
Με μεγάλη επιτυχία οι μαθητές και οι 
καθηγητές του Ελληνικού Γυμνασίου-
Λυκείου, παρουσίασαν τη σχολική 
γιορτή για να τιμήσουν τις εθνικές 
επετείους 25ης Μαρτίου και 1ης 
Απριλίου 
22:35 Ελληνική ταινία: Φίφης ο 
Ακτύπητος (1962) 
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 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: Οργή (1962) 
22:30 Ελληνική Ταινία: Ένα και να 
Καίει (1986)
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We are hiring for a Conveyancing Solicitor/Legal Executive  
 
You will be joining a small and friendly firm of Solicitors based in Southgate, North 
London.   This is an exciting opportunity for a Conveyancing Solicitor/Legal Executive looking for 
personal and career growth opportunities; allowing you to build upon your experience within a 
modern and dynamic practice. 
 
The Role & Responsibilities:!

"#! Undertaking commercial and residential conveyancing.!
$#! Processing matters according to Conveyancing Quality Scheme and Lexcel standard and 

the UK Finance and Mortgage Lenders Handbook.!
%#! Carrying out AML checks.!
&#! Pre-contract searches.!
'#! Dealing with pre-contract enquiries.!
(#! Preparing legal documents.!
)#! Reporting on title.!
*#! Checking matters are ready to exchange and carrying out file review.!
+#! Carrying out independent file reviews to consider the legal aspects of the matter.!
",#!Exchanging contracts.!
""#!Assisting with file management and templates.!
"$#!Carrying out post exchange and pre-completion work.!
"%#!Completing the transaction.!
"&#!Carrying out post completion work.!
"'#!Attending to clients in the office and keeping in touch by post, telephone and email.!
"(#!Closing the matter.!
")#!Training and supervising support staff.!
"*#!Recording chargeable and non- chargeable time.!
"+#!Checking client accounts on NatWest Bankline.!
$,#!Assisting with marketing.!

Requirements:!

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

Please submit your CV to Stel Charalambous at Enquiries@stennett-stennett.co.uk !
 
We appreciate your interest, but please note that we will only be contacting successful 
applicants. 

STENNETT & STENNETT SOLICITORS

Σπουδαία κίνηση από τον Στέφανο Τσιτσιπά - Στήριξε 
με δωρεά του ιδρύματα με παιδιά στη Βουλιαγμένη
Σε μία σπουδαία κίνηση προχώρησε ο Στέφανος 

Τσιτσιπάς, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο 
facebook ο δήμαρχος της Βούλας-Βάρης-Βου-
λιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος Ο δήμαρ-
χος αποκάλυψε πως το Νο5 της παγκόσμιας κα-
τάταξης και το Πάσχα βοήθησε με δωρεά 
ιδρύματα με παιδιά στην πόλη χωρίς μάλιστα να 
το διαφημίσει. Το ίδιο είχε κάνει και την περίοδο 
των Χριστουγέννων, όπως ανέφερε ο δήμαρχος, 
λέγοντας μάλιστα πως ο Τσιτσιπάς ζήτησε να μην 
δημοσιοποιηθεί η σημαντική προσφορά του, 
όμως ο δήμος θεώρησε χρέος του να του πει δη-
μόσια ένα μεγάλο ευχαριστώ. «Ένας αθλητής πα-
γκόσμιου επιπέδου που έχει γεννηθεί στην Βου-
λιαγμένη και ουσιαστικά στην όμορφη πόλη μας, 
έβαλε τα «θεμέλια» για να βρεθεί στους κορυ-
φαίους του κόσμου, αποδεικνύει ότι είναι και ένας 
τεράστιος ΑΝΘΡΩΠΟΣ! 

 
Ο περί ου ο λόγος για τον «δικό μας» Στέφανο 

Τσιτσιπά, που τόσο στην περίοδο των Χριστου-
γέννων, όσο και στις Άγιες Ημέρες του Πάσχα 
(και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας) στή-
ριξε και έδωσε μεγάλη χαρά και αγάπη σε παιδιά 
που βρίσκονται σε ιδρύματα που λειτουργούν 
στην πόλη μας με είδη που είχαν μεγάλη ανά-
γκη! 

 
Η ανιδιοτελής προσφορά του Στέφανου Τσι-

τσιπά φανερώνει έναν αθλητή με ευαισθησία, γεν-
ναιόδωρο και γεμάτο καλοσύνη ενώ δείχνει τον 
δρόμο σε όλη την Ελλάδα, πως όσο υπάρχουν 
άνθρωποι σαν τον Στέφανο, υπάρχει ελπίδα για 
καλύτερες μέρες και ένα πιο λαμπρό μέλλον! 

 
Παρά το γεγονός πως ο ίδιος ζήτησε να μην 

δημοσιοποιηθεί η σημαντική προσφορά του, εμείς 
θεωρούμε χρέος μας να του πούμε δημόσια ένα 
μεγάλο ευχαριστώ! 

 
Στέφανε σε ευχαριστούμε…», έγραψε ο κύριος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.

Θλίψη στον Ολυμπιακό:  
Πέθανε ο θρυλικός Κώστας Καραπατής

Φτωχότερη είναι η οικογένεια του Ολυμπιακού, 
αλλά και το ελληνικό ποδόσφαιρο με την απώλεια 
του Κώστα Καραπατή. 
Υπήρξε ένας από τους καλύτερους τερματοφύ-

λακες της εποχής του και απεβίωσε σε ηλικία 93 
ετών. Ο Κώστας Καραπατής γεννήθηκε στις 31 
Δεκεμβρίου 1929 στη Θεσσαλονίκη κι έκανε τα 
πρώτα του βήματα στο χώρο του ποδοσφαίρου 
στον Ατρόμητο Καμάρας, τοπική ομάδα της Θεσ-
σαλονίκης. Λίγα χρόνια αργότερα υπέγραψε το 
πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Ηρα-
κλή. Στον Γηραιό αγωνίστηκε μέχρι το 1951 και 
στη συνέχεια πήρε μεταγραφή στον Ολυμπιακό, 
όπου παρέμεινε μέχρι το 1957 έχοντας κατακτήσει 
στα έξι χρόνια παραμονής του πέντε πρωταθλή-
ματα και τέσσερα Κύπελλα. Το 1957 επέστρεψε 
στον Ηρακλή στον οποίο παρέμεινε για τα επό-
μενα τέσσερα χρόνια. 

 
Ο Κώστας Καραπατής πραγματοποίησε μία 

συμμετοχή με την Εθνική Ελλάδας το 1955. Το 
1961 κρέμασε τα γάντια του και δούλεψε ως προ-
πονητής σε αρκετούς συλλόγους ((Ηρακλής, Προ-
οδευτική, Πιερικός, Καβάλα, Παναχαϊκή, Πανιώ-
νιος, Ατρόμητος, Κόρινθος, Παναιτωλικός, Δόξα 
Δράμας, Αιγάλεω, Πανσερραϊκός, ΠΑΣ Γιάννινα, 
Νάουσα), αλλά και στην Εθνική Νέων. 
Το 1968, μάλιστα βρέθηκε για έναν αγώνα και 

στον πάγκο της Ανδρών, στο Ελβετία - Ελλάδα 

1-0, για τα προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου. 
Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 

Απριλίου στις 11.30 πμ στον Ιερό Ναό του Αγίου 
Νικολάου, στην οδό Ρηγίλλης στην Αθήνα. 

 
Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε ο Σύνδε-

σμος Βετεράνων Ποδοσφαιριστών Ολυμπιακού, 
η οποία αναφέρει: 

«Ο Σύνδεσμος Βετεράνων Ποδοσφαιριστών 
Ολυμπιακού Πειραιώς αποτίει φόρο τιμής και εκ-
φράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογέ-
νεια του θρυλικού Κώστα Καραπατή, του μεγάλου 
διεθνούς τερματοφύλακα της ομάδας-θρύλος της 
δεκαετίας του 1950 με την οποία κατέκτησε 5 
πρωταθλήματα και 4 κύπελλα, ενώ ήταν από τα 
ιδρυτικά μέλη του Συνδέσμου Βετεράνων Ποδο-
σφαιριστών του Ολυμπιακού. 
Σημαντική ήταν επίσης η προπονητική σταδιο-

δρομία του που εκτός των πολλών ομάδων που 
εργάσθηκε με επιτυχία ήταν και προπονητής της 
εθνικής ομάδας. 

 
Ο Σύνδεσμός μας θα παραστεί και θα καταθέσει 

στεφάνι στην εξόδιο ακολουθία που θα πραγμα-
τοποιηθεί την Τρίτη 26 Απριλίου και ώρα 11.30 
πμ στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στην οδό 
Ρηγίλλης στην Αθήνα. Τιμή και δόξα στην θρυλική 
μορφή του Κώστα Καραπατή».

Ολοκληρώθηκε η Άτυπη Γενική Συνέ-
λευση της ΚΟΠ 

H ανακοίνωση της ΚΟΠ: «Με ανοικτή συζήτηση 
για όλα τα τρέχοντα ζητήματα που αφορούν το 
ποδόσφαιρο μας, πραγματοποιήθηκε η σημερινή 
Άτυπη Γενική Συνέλευση της ΚΟΠ. 

 
«Ως Ομοσπονδία δεν διεκδικούμε το αλάθητο 

και ως Πρόεδρος, μαζί με τους συνεργάτες μου, 
προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο. Διεξάγουμε 
ένα από τα πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα.  
Μόνο αν ο καθένας από εμάς αναλογιστεί ποιες 
είναι οι ευθύνες του και τις αναλάβει, χωρίς να τις 
επιρρίπτει αλλού, μπορούμε να πάμε μπροστά» 
ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της ΚΟΠ 
Γιώργος Κούμας. 

 
Οι Πρόεδροι / Εκπρόσωποι των Σωματείων εξέ-

φρασαν τις απόψεις τους για θέματα που αφο-
ρούν τη διαιτησία, τις τελευταίες αποφάσεις του 
Προέδρου της Επιτροπής Διαιτησίας Μίλοραντ 
Μάζιτς, θέματα που άπτονται κανονισμών και 

προκηρύξεων ενώ τέθηκε και θέμα για τις δημό-
σιες τοποθετήσεις μελών της Διοικητικού Συμ-
βουλίου της Ομοσπονδίας. 

 
Όπως αποφασίστηκε, τις επόμενες ημέρες θα 

πραγματοποιηθεί συνάντηση των Προέδρων των 
ομάδων με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαιτη-
σίας Μίλοραντ Μάζιτς ενώ, μετά το τέλος της πο-
δοσφαιρικής περιόδου, θα πραγματοποιηθεί συ-
νάντηση των Προέδρων με την  Ομοσπονδία για 
συζήτηση όλων των ζητημάτων που απασχολούν 
τα Σωματεία και άπτονται κανονισμών. 

 
Επίσης, θα μεταφερθεί από το Διοικητικό Συμ-

βούλιο της ΚΟΠ εισήγηση προς τον κ. Μάζιτς 
όπως στους εναπομείναντες αγώνες του Κυπέλ-
λου Coca – Cola αλλά και σε καθοριστικούς αγώ-
νες του Πρωταθλήματος Cyta, να διαιτητεύσουν 
ξένοι διαιτητές». 
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Mavroyiannis confirms interest 
in running for president

Outgoing Cyprus chief 
negotiator Andreas     
Mavroyiannis confirmed 

on Tuesday his interest in run-
ning for the 2023 presidential 
elections. 

Mavroyiannis tendered his res-
ignation earlier this month; he will 
officially step down as chief nego-
tiator on May 15. The govern-
ment has already announced his 
replacement. 

Since news broke of his depar-
ture, speculation has swirled about 
the prospects of him standing in 
the elections. Speaking to Politis 
radio channel, Mavroyiannis sought 
to dispel rumours that the timing 
of his resignation had something 
to do with the upcoming electoral 
process. He denied media reports 
that he had quit just before his 
contract was set to expire. Noting 
that his contract with the govern-
ment actually had no expiry date 
clause, he said he had simply 
tendered his resignation on April 

15, giving the government a one-
month notice as per the norm. 

Pressed on what had taken him 
so long to leave, given that he 
had previously voiced frustration 
with the lack of movement in the 
Cyprus peace process, Mavro-
yiannis said he had waited for a 
new initiative, but realising one 
was not on the cards, and with the 
upcoming elections effectively 
precluding any chance for a new 
settlement drive, he decided now 
was the time to leave. 

Asked whether he’d accept a 
possible nomination from AKEL, 
or if he would prefer to have the 
support of other parties as well, he 
said: “Ideally yes. But let me say 
something: in order for a candi-
dacy to be credible, in other words 
stand a chance of success, it 
requires significant party backing. 
The other thing is that there have 
to be prospects…to make things 
better for the country. So it’s not 
a question of running for the sake 

of power, and I personally am not 
interested in that. If there is real 
vision to do something about our 
country and improve considerably, 
or at the very least improve a little, 
then if I were the vehicle for such 
an effort, I might consider it.” 

On whether he has been speak-
ing with political parties during 
this time, Mavroyiannis replied: 
“I don’t have some institutional 
position to speak with the parties. 
I am familiar with the head of 
AKEL, I’ve had friendly relations 
with the chairman of EDEK for 
some 50 years, by which I mean to 
say I am acquainted with people. 
But I am not discussing with them 
in their institutional capacity.” 

Mavroyiannis has served as 
chief negotiator since September 
2013. He was present at the 2017 
Cyprus settlement talks in Crans 
Montana, Switzerland which some 
say came closer than ever to an 
agreement but ultimately ended 
in an impasse. 

Meanwhile, AKEL leader   
Stefanos Stefanou said on Mon-
day said the party will decide in 
June, which candidate it will field 
or back for the 2023 presidential 
elections. 

“Based on the procedure we 
have at the party… we will take 
our final decisions at the party 
congress planned for June… after 
which we’ll roll up our sleeves 
for the presidential elections,” 
Stefanou said. 

Asked whether they’d be meet-

ing with other opposition parties 
other than DIKO, Stefanou said 
they have already had talks with 
parties during Easter. 

“We’ve discussed certain things 
with the parties, we will see their 
reaction and response… naturally 
we will continue to be in contact 
with these parties, but at the same 
time we will be going through our 
own internal procedures.” 

On whether a new powwow 
with DIKO might be lined up, 
Stefanou was non-committal: 
“We always keep our door open 
for meetings, but we also have 
our processes because at some 
point we’ll need to finish up and 
take our decisions.” 

Some two months of exploratory 
talks between AKEL and DIKO 
for an election alliance failed to 
get anywhere. 

Reportedly Mavroyiannis is one 
of three names currently being 
considered by AKEL. The other 
two are economist Stelios Platis 
and lawyer Achilleas Demetria-
des. Only the latter has openly 
declared his intention to run. 

Demetriades has been holding 
discussions with all the parties. 
To date, only he, lawyer Marios 
Eliades and DISY leader Averof 
Neophytou have thrown their 
hat in the race.  

The intentions of former foreign 
minister Nicos Christodoulides 
are still unclear, although he is 
understood to be interested in 
running for president.

The time has come for 
our love about our com-
mon homeland to allow 

us to rectify the injustice that 
the division has imposed on 
us, Cyprus President Nicos 
Anastasiades has said.  

In a televised Easter Mes-
sage President Anastasiades 
conveyed his warmest wishes 
to the people of Cyprus and 
expressed his heartfelt hope 
that the message of Resurrec-
tion will encompass our home-
land as well. 

He said that “everything that 
is being recorded from the 
Russian invasion in Ukraine 
reopens our wounds and ren-
ders even more imperative the 
need for us, united, to continue 
the struggle for justice and 
peace to prevail." 

The President added: "It is 
with feelings of sincere friend-
ship that I address tonight our 
Turkish Cypriot compatriots. 
My fellow Turkish Cypriot com-
patriots, this homeland is yours 
and ours. It is for this homeland 
that blood has been shed, it is 
for this country that we suffered, 
shed tears, sometimes together 
and other times separately. But 
the pain was always the same 
for everybody."  

And it is this pain, he noted, 
"that determines how much 
human beings are alike and 
equal. How mutual respect for 
the rights of each other is the 
only foundation for coexistence, 
and for developing together 
creatively toward permanent 
prosperity and peace."   

The President continued, "the 
destruction recorded by the war 
in Ukraine shows how fragile 
peace is when the interests of 
the powerful violate the princi-
ples of international law." 

"I believe the time has come 
for our love toward our common 
homeland to allow us to rectify 
the injustice that the division 
has imposed on us," he stressed. 

"Both communities and all 
those involved in the Cyprus 

issue can only benefit if, by 
abandoning unattainable goals, 
we work together consciously 
and sincerely in order to build 
a state that will not be deficient 
in principles and values from 
the rest of the states of the 
European Union," he noted. 

The basis of a solution, he 
recalled, has been agreed upon 
and recorded in tens of United 
Nations resolutions. 

What is required said Presi-
dent Anastasiades, "is political 
will, a genuine political will, and 
a joint effort to establish a state 
that will respect the equality and 
human rights of every Cypriot 
European citizen, that will      
respond simultaneously to the 
concerns of both communities 
but will also safeguard its 
functionality and its total and 
absolute independence."   

He added that "in 1974, the 
Republic of Cyprus faced its 
greatest blow with the invasion 
and occupation of one-third of 
its territory and its subsequent 
repercussions. In spite of this, 
the Republic of Cyprus not only 
has survived but was able to 
become a full member of the 
European Union and remain the 
only internationally recognised 
state in Cyprus." 

At the same time, he said, "it 
has become a pillar of stability 
and peace by demonstrating the 
geostrategic role it can play in 
the region." 

He spoke of the resilience of 
the people of Cyprus, and      
referred to the economic crisis 
of 2013 that threatened the 
state with bankruptcy, pointing 
out that "Cyprus has managed 
not only to reverse the nega-
tive consequences but also to 
achieve the highest growth 
rates in the Eurozone." 

Anastasiades also noted that 
Cyprus has also managed to 
address the 2020 pandemic as 
a result of targeted measures 
by the government that set the 
country on a course for a deci-
sive exit from this crisis. 

Anastasiades sends 
Easter message of 
hope and optimism

Go to vote on Thursday 5 May!

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 
the upcoming local elections 
taking place across the UK on 
Thursday 5th May 2022. 
 
Where are elections  
taking place? 

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. In many local 
elections, you may cast votes for 

multiple candidates from any 
party, so be sure to check the 
rules in your area. 

 
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.  

We also encourage you to  
actively support these candidates 
in their election campaign (e.g. 
canvassing) over the coming week, 
if you have time. 

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 on Thursday 
5th May 2022 

You can make a difference by 
assuring candidates that knock 
at your door that you will vote. In 
turn, you should ask for their help 
advocating for our community. 

 
Who are the candidates  
in my area? 

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

 
Feel free to email us at          

enquiries@cypriotfederation.org.
uk if you have any questions 
about the upcoming local elec-
tions or to let us know if a UK 
Cypriot is standing in your area. 

 
EVERY UK CYPRIOT VOTE 
MATTERS - OUR VOTE IS 

OUR VOICE 



On Monday 25th April, the 
All-Party Parliamentary 
Group (APPG) for Cyprus 

held its 2022 Annual General 
Meeting. Rt. Hon. Sir Roger Gale 
MP was re-elected as Chair 
alongside a cross-party team of 
parliamentarians (full list below). 

At the AGM, the APPG for  
Cyprus reiterated its support for 
the reunification of Cyprus as a 
bizonal, bicommunal federation 
that is in line with the relevant 
United Nations Security Council 
resolutions. The AGM was also 
a chance for the APPG for Cyprus 
to discuss upcoming events and 
meetings to help raise awareness 
for the Cyprus issue. The National 
Federation of Cypriots in the UK 
provides the Secretariat for the 
APPG for Cyprus and Sir Roger 
Gale MP thanked the Federation 
for its continued support as the 
representative body for the UK 
Cypriot community. 

Following the AGM, Sir Roger 
Gale MP said, "I am pleased that 
we continue to have such a 
strong, cross-party team suppor-
ting ever-closer ties between 
the UK and Cyprus. I have been 

a committed advocate for the 
reunification of Cyprus and the 
end of Turkey’s unjust and illegal 
occupation since I was elected 
to the house in 1983 and, given 
Turkey’s continued occupation, it 
is significant that the APPG for 
Cyprus also has a talented group 
of younger MPs who are just as 
determined as ever to see justice 
for Cyprus.” 

Sir Roger added, “as someone 
who remembers Turkey’s invasion 
of Cyprus in the summer of 1974, 
it has been appalling to witness 
the Russian invasion of Ukraine 
and see similar atrocities play out 
again in Europe. The parallels 
between the two invasions and 
occupations are striking and, as 
an APPG, we express our support 
to both Ukraine and Cyprus.” 

A few days earlier, the officers 
of the APPG for Cyprus received 
a private briefing from the High 
Commissioner of the Republic of 
Cyprus to the UK, Mr Andreas 
Kakouris, in the Wilson Room in 
Portcullis House. The High Com-
missioner updated the APPG 
Officers on the efforts and initia-
tives being made by the Govern-

ment of Cyprus to resume nego-
tiations towards the reunification 
of Cyprus in line with the relevant 
UN Security Council resolutions, 
including proposal for Confidence 
Building Measures. He spoke 
about the dangers of President 
Erdogan creating new fait accom-
pli in the meantime through uni-
lateral actions that would under-
mine efforts towards a solution, 
and cited the illegal ‘opening’ of 
part of Varosi last year as a clear 
example. 

The High Commissioner also 
spoke about the Republic of  
Cyprus’ strong support for the EU 
sanctions against Russia follow-
ing the illegal Russian invasion of 
Ukraine. However, he noted that 
EU sanctions are compromised 
by Turkey’s refusal to implement 
sanctions and he also highlighted 
that there is a coverage gap due 
to the abnormal situation created 
by Turkey’s ongoing occupation 
of Cyprus. 

The new composition of the 
APPG for Cyprus is as follows:  

Chair: Sir Roger Gale MP 
(Con), North Thanet  

Vice-Chair: Lord Adonis (Lab)  

Vice-Chair: Dr Lisa Cameron 
MP (SNP), East Kilbride, Strat-
haven and Lesmahagow  

Vice-Chair: Bambos Chara-
lambous MP (Lab), Enfield 
Southgate  

Vice-Chair: Baroness Massey 
of Darwen (Lab)  

Vice-Chair: Christine Jardine 
MP (LD), Edinburgh West  

Vice-Chair: Caroline Nokes 
MP (Con), Romsey & Southamp-
ton North  

Vice-Chair: Theresa Villiers 
MP (Con), Chipping Barnet  

Secretary: Rachel Hopkins 
MP (Lab), Luton South 

Treasurer: Mark Jenkinson MP 
(Con), Workington 

Officer: Tonia Antoniazzi MP 
(Lab), Gower  

Officer: Bob Blackman MP 
(Con), Harrow East  

Officer: Dan Carden MP (Lab), 
Liverpool Walton  

Officer: Sarah Champion MP 
(Lab), Rotherham  

Officer: Feryal Clark MP (Lab), 
Enfield North  

Officer: Lord Collins of High-
bury (Lab)  

Officer: John Cryer MP (Lab), 

Leyton and Wanstead  
Officer: Judith Cummins MP 

(Lab), Bradford South  
Officer: Geraint Davies MP 

(Lab), Swansea West 
Officer: Tan Dhesi MP (Lab), 

Slough  
Officer: Caroline Dinenage 

MP (Con), Gosport 
Officer: Stephen Doughty      

MP (Lab), Cardiff South and  
Penarth  

Officer: Lord Dykes (Cross-
bench)  

Officer: Nigel Evans MP 
(Con), Ribble Valley 

Officer: Marion Fellows MP 
(SNP), Motherwell and Wishaw 

Officer: Patrick Grady MP 
(SNP), Glasgow North 

Officer: Carolyn Harris MP 
(Lab), Swansea East  

Officer: Sarah Jones MP 
(Lab), Croydon Central  

Officer: Daniel Kawczynski 
MP (Con), Shrewsbury and       
Atcham  

Officer: Mark Menzies MP 
(Con), Fylde  

Officer: Robin Millar MP 
(Con), Aberconwy 

Officer: Gagan Mohindra MP 

(Con), South West Hertfordshire 
Officer: Carol Monaghan MP 

(SNP), Glasgow North West 
Officer: Layla Moran MP (LD), 

Oxford West and Abingdon 
Officer: Sheryll Murray MP 

(Con), South East Cornwall  
Officer: Angus MacNeil MP 

(SNP), Na h-Eileanan an Iar  
Officer: Matthew Offord MP 

(Con), Hendon  
Officer: Kate Osamor MP 

(Lab), Edmonton  
Officer: Ian Paisley MP (DUP), 

North Antrim 
Officer: Anum Qaisar-Javed 

MP (SNP), Airdrie and Shotts 
Officer: Lord Rennard (LD)  
Officer: Bob Stewart MP (Con), 

Beckenham  
Officer: Karl Turner MP (Lab), 

Kingston upon Hull East  
Officer: Catherine West MP 

(Lab), Hornsey and Wood Green  
Officer: Mike Wood MP (Con), 

Dudley South  
Officer: Martin Vickers MP 

(Con), Cleethorpes  
More information on the APPG 

for Cyprus can be found at:   
cypriotfederation.org.uk/appgfor
cyprus
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All-Party Parliamentary Group for Cyprus elects new team

On Wednesday 20th April 
2022, the President of 
the National Federation 

of Cypriots in the UK, Christos 
Karaolis, met with the new 
Shadow Minister for Europe, 
Stephen Doughty MP, who now 
has responsibility for Cyprus in 
the Labour Party. 

Amongst other things, they 
discussed the Cyprus issue and 
the political situation in the East-
ern Mediterranean.  

Mr Karaolis took the opportu-
nity to brief the Shadow Minister 

on several key topics including 
the importance of the United 
Nations Security Council resolu-
tions on Cyprus and the positive 
role that the UK can play in 
achieving a solution the reunifies 
Cyprus. 

They also spoke about      
some of the issues concerning 
the 300,000 strong UK-based      
Cypriot diaspora and the work 
that the National Federation of 
Cypriots in the UK does represen-
ting UK Cypriots. Mr Doughty 
shared his positive experiences 

of the UK Cypriot community in 
his constituency and credited 
their contribution to British       
society. 

Following the meeting, Mr 
Doughty said, "I’m delighted to 
have taken on Shadow respon-
sibility for Cyprus, continuing the 
great work of Fabian Hamilton 
MP. I also have a strong interest 
in and affection for Cyprus, not 
least given the vibrant Cypriot 
community in my own constitu-
ency in South Wales.  

“The UK has a historic commit-

ment to the people of Cyprus, 
and Cypriots have made a huge 
contribution to the UK. Labour 
remains steadfastly committed 
to reuniting Cyprus and ending 
the occupation, in line with UN 
Security Council Resolutions,     
as a bizonal, bicommunal fede-
ration. For too long, the people       
of Cyprus have been forcibly      
divided.  

“I look forward to working  
with the National Federation of 
Cypriots and to my next visit to 
Cyprus in the near future!”    

Federation President meets with Shadow Minister for Europe
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3-year-old UK Cypriot Ariella Procopiou 
learns entire Highway Code

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 aubergine, 
persimmon, hexagon and penta-
gon, 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

Who is Barnet Labour 
candidate Tony Vourou?

UK Cypriot Tony Vourou 
is a Labour Party candi-
date in Brunswick Park, 

in the Barnet local election. We 
found out a little about him and 
why he wants to be a Barnet 
Councillor… 

 
Tony, where were you born 
and raised? 

I was born in London and 
grew up in Tottenham and then 
Haringay. My parents are from 
Cyprus; my mother from Komi 
Kebir and my father from Rizo-
karpasso.  

  
Tell us about your schooling 
and working life. 

I attended Seven Sisters      
junior school, Wood Green com-
prehensive school and North 
London polytechnic.  

I had a dress manufacturing 
business and I am an events 
coordinator and director at One 
StopWeddings. 

  
Are you active within the 
Cypriot community? 

I am involved in many Cypriot 
community associations includ-
ing Komi Kebir and Rizokarpasso 
Associations, EKEKA and the 
National Federation of Cypriots 
in the UK. 

  
Are you active in the Barnet 
Community? 

I am the Chair of Governors 
at St John’s Church of England 
Junior school in Friern Barnet. 
I am a governor at Cromer Road 
junior school in New Barnet and 
I am also a committee member 
of St Katherine’s Church in  
Barnet. 

 Why do you want to be a 
Barnet Councillor? 

I have lived in the borough  
of Barnet since 1973, in which 
time I have raised two children 
and set up a small local busi-
ness that has allowed me to 
work with a wide cross-section 
of our community and develop 
an understanding of the challen-
ges we face.  

As one who has benefited 
from being part of a supportive 
community, I am in favour of 
developing a community centre 
in Brunswick Park which can be 
used by all residents to improve 
community cohesion.  

Education is a passion of mine. 
I have been a Barnet school 
governor for the past 25 years 
and currently hold the post of 
Chair of Governors at one school. 
I have seen first-hand the impor-
tance of adequate and appro-
priate school funding so would 
actively oppose any cuts to this.  

I would campaign for better 
street lighting and CCTV to       
improve security in our borough 
and support policies which move 
us towards a greener way of 
living. 

 
Local Government Elections 

will be held on Thursday 5 May 
2022.  

Polling stations open at 7am 
and close at 10pm. If you arrive 
at the polling station before 10pm 
and you are still waiting to vote 
at 10pm, you will be allowed to 
cast your vote. 

Before any election, always 
check the details on your poll 
card to see which polling station 
you should be voting in. 

Roberta Metsola, the re-
cently elected President 
of the European Parlia-

ment, has reiterated the body’s 
“full solidarity” with Cyprus in        
a letter to Dr Vassilis Mavrou, 
President of the Famagusta     
Association of Great Britain. 

In the letter, Metsola has      
also reiterated the EP’s position 
regarding the reunification of 
Cyprus: it supports a fair, com-

prehensive and viable settle-
ment on the basis of a bi-com-
munal, bi-zonal federation with 
a single international legal       
personality, single sovereignty 
and single citizenship and with 
political equality between the 
two communities. 

“We firmly believe that the 
sustainable resolution of the   
Cyprus issue would benefit all 
countries in the region and re-

iterate our call on Turkey to 
commit and contribute to a      
comprehensive settlement in 
line with the relevant UNSC  
resolutions. The EP regrets that 
the highest Turkish authorities 
have endorsed the two-state  
solution for political and nation-
alistic purposes and urges the 
Government of Turkey to commit 
to the UN Secretary-General’s 
call for renewed negotiations       
in concrete terms,” her letter 
reads. 

Roberta Metsola has also 
pointed to the European Parlia-
ment’s condemnation of Turkey’s 
activities in Varosha and the 
warning that its partial "opening" 
weakens prospects of a compre-
hensive solution to the Cyprus 
problem, exacerbating divisions 
and entrenching the permanent 
partition of the island. 

“The EP called on Turkey to 
transfer Varosha to its lawful       
inhabitants under the temporary 
administration of the UN, in       
accordance with UN Security 
Council Resolution 550 (1984), 
and to refrain from any actions 
that alter the demographic        
balance on the island through a 
policy of illegal settlement,” she 
has added. 

The European Parliament 
President was responding to a 
congratulatory letter by Dr       
Mavrou on her election, in which 
he was also calling for a conti-
nuation and intensification of      
efforts to bring justice to Cyprus.

Roberta Metsola expresses support for Cyprus  
settlement in letter to Famagusta Association

The Annual General Meeting 
of the Association of Rizo-
karpasso in Britain will take 

place on Sunday 22 May 2022 at 
the Greek Cypriot Brotherhood, 

Britannia Road, London N12 9RU, 
at 2pm. 

On the agenda is as follows: 
1) Activity Report by the Presi-

dent 

2) Treasurer & Auditors Reports  
3) Questions & Discussion 
4) Approval of Treasurer's & 

Auditors Reports 
5) Proposal to Invest Charity 

Funds 
6) Resolutions 
7) Any Other Business      
Refreshments (souvlakia) will 

follow.  
 

Maria Karaolis 
President of the Association 

of Rizokarpasso in Britain

Association of Rizokarpasso in Britain AGM
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CYPRIOT
WINE FESTIVAL
 & BUSINESS EXPO

EST. 1982
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THURSDAY 2ND  
& FRIDAY 3RD  
JUNE 2022

UNDER THE AUSPICES  
OF THE CYPRUS HIGH 
COMMISSION  
IN THE UK

 21      | Thursday 28 April 2022

Finally, after two long years of lockdowns, quarantines, 
and isolation the Cypriot Wine Festival & Business 
Expo (CWFExpo) is returning in 2022 with a bang! 

We were heartbroken that the event had to be cancelled 
twice because of the pandemic, but to make it up to you, 
we promise that this year the festival will be bigger and 
better than ever before! From luscious wine tasting from 
a variety of more than fifty wines, to nibbling traditional 
food from over 70 Cypriot and British Cypriot owned, as 
well as local businesses, to dancing the night away with 
live music from singer Nikos Kourkoulis, and if that wasn’t 
enough, we are pleased to announce that Kelly Kelekidou 
will also be putting on a show! And there’s so much more. 
There are many activities, for all ages, that it’s difficult to 
know where to start and where to finish, which food to 
opt for, which wine to sip, especially considering the rich 
history that Cyprus has with wine tasting which hails back 
to 6000 years ago. That being said, we recommend you 
take time to explore the event in its entirety just in case 
you miss something, they’ll be plenty of people on hand  
to guide you through the event, if you’re unsure, just ask 
the friendly info stand! 

The Cypriot Wine Festival and Business Expo is without 
a doubt the pinnacle of the Cypriot community in the UK 
and is known throughout the worldwide diaspora. Initially, 
the festival is the magnet that brings all Cypriots together 
in spite of our differences and ethnicities, incorporating 
a drinks, food and music festival, referred to by most as 
CyWineFest! Furthermore, the exhibition part of our event 
builds brand awareness and generates sales for Cypriot-
owned and local businesses. The Expo element is vital 
because Cypriot businesses are far too often obscured, 

either because they have to compete with mainstream 
businesses or because Cypriot culture is not proliferated 
enough, or at least to the deserved level, providing a 
platform to showcase the quality of Cypriot produce. All 
elements combine to be the biggest Cypriot event outside 
of Cyprus; many have contributed over the years to keep 
this title and we have built some incredible partnerships 
with businesses and organisations, without which none 
of this would be possible. This year we have been working 
very closely with our incredible sponsors Marathon Food, 
Tony’s Pita and Laiko coffee to provide all sorts of benefits 
for our CyWineFest goers.  

Of course, all our sponsors will be present, so don’t 
forget to ask them about the promotions on offer! We are 
expecting close to 10.000 visitors – as our stats show that 
we have indeed been missed and the truth is we have 
missed providing the stage for the community to gather, 
socialise and generally celebrate life. Marathon Food will 
be gracing us with their mouth-watering Cypriot and 
Greek products and as expected, their most distinctive 
product, the halloumi fries, so do not forget to collect your 
goody bag for a whole host of offerings. Tony’s Pita will 
also be there to quench our cravings that which we seek 
as soon as we touchdown in Cyprus and Greece..that 
bbq taste! They will be serving hot pites with a flavourful 
selection of bbq grilled meats and of course halloumi. 
Last but certainly not least, if you want to maintain your 
energy throughout the day, then stick to Laiko Coffee - 
you’ll want to visit the kafeneion area again and again. 
That’s at least till the cocktail cravings begin!  

The Queen’s jubilee will be a holiday to remember, not 
only for the 75 years reign of the most celebrated Royal, 

but also as the return of the two-day CWFExpo! So keep 
the 2nd and 3rd June free and get down to the Lee Valley 
Athletics Centre, Meridian Way, N9 0AR. We have tried to 
accommodate all our visitors and thus ticket prices vary. 
General admission tickets for adults are £10.00. Conces-
sion tickets (i.e Senior Citizens, People with disabilities, 
Students) are £6.00, the same applies for children from 
ages 11-17. Children up to the age of 10 can enjoy the 
festivities for free, there will be plenty of activities on offer 
for them. There are also family/group tickets available. 
Family/group tickets of 4 are £30.00 + Booking Fee. 
Family/Group tickets of 5 are £36.00 + Booking Fee. 
Family/Group tickets of 6 are £56.00 + Booking Fee. If you 
would like to see the show, we recommend you buy tickets 
for this year’s headliners, Nikos Kourkoulis and Kelly 
Kelekidou, in the designated seated area which includes 
general admission. You can choose from VIP seating area 
tickets: £25.00 + Booking Fee or VIP dance area A and VIP 
dance area B: £15.00 + Booking Fee. VIP seating and 
dancing area tickets guarantees that you will receive the 
best view of the concert. Tiered seating tickets are £22.00 
+ Booking Fee. Designated Seating Area opens at 6.30pm. 
We have received many calls asking if tickets will be 
available at the entrance and, although they will, due to 
popular demand and the fact that the CWFExpo is finally 
returning after two whole years, our tickets are selling fast 
and so we always advise that it is best to book in advance.  

For further information please call +44(0)7904 537181, 
email: info@cwfexpo.co.uk / tickets@cwfexpo.co.uk or 
visit our website: https://www.cwfexpo.co.uk  

 
Sophia Constantinides

The Cypriot Wine Festival is returning with a bang!
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The 15th London Greek Film 
Festival 2022 – summer 
edition - invites directors, 

producers and screenwriters from 
all over the world, to submit their 
films and screenplays to the fes-
tival. All films and script will be 
submitted in competition for the 
Odysseus Awards (since 2008), 
the Cosmocinema Awards (since 
2018) and Acting Code Awards.  

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

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

- Film and Script Submissions 
deadline: 30 April 2022 

- Notification day of the 
Awarded films and Screenplays: 
5 May 2022 

- Awards event in London:        
8 June 2022 

- Selected special online or 
in-house screenings and events: 

7-11 June 2022 
The festival accepts appli-

cations from Greek Directors, 
Screenwriters and Producers 
from all over the world, including 
Greeks from Diaspora and 
Greek Cypriots, regardless of 
the subject. 

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

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

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

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

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

- Screenplays are accepted 
in Greek or English. 

For further information, email: 
info@londongreekfilmfestival.com 
or visit www.londongreekfilm-
festival.com  

Call for film and script  
submissions for the LGFF 

Globe Theatre: The candlelit indoor playhouse

“In the end it took me a dictionary, 
To find out the meaning of unrequited”  

– Billy Bragg, “The Saturday Boy” 
 
The Sam Wanamaker Playhouse is an 

indoor theatre forming part of Shakespeare's 
Globe, along with the Globe Theatre on Bank-
side, London. Built making use of 17th-century 
plans for an indoor theatre, the playhouse 
recalls the layout and style of the classic 
Elizabethan theatre design.  

Its shell was built during the construction 
of the Shakespeare's Globe complex, notable 
for the reconstruction of the open-air Globe 
Theatre of the same period. It opened in Janu-
ary 2014, named after Sam Wanamaker, the 
leading figure in the Globe's reconstruction. 
The total cost was £7.5 million, and an anony-
mous donor pledged £1 for every £1 the theatre 
itself raised, up to a maximum of £3 million.  

The shell was intended to house a replica 

of the sixteenth-century Blackfriars Theatre 
from the opposite side of the Thames, adapted 
as a playhouse in 1596 during Elizabeth's 
reign. The Lord Chamberlain’s Men, Shakes-
peare's playing company, began using it in 
1608.   

The stage is overlooked by a musicians’ 
gallery, and the theatre has an ornately 
painted ceiling. The seating capacity is 340, 
with benches in a pit and two horse-shoe 
galleries, placing the audience close to the 
actors. Shutters around the gallery admit arti-
ficial daylight. When the shutters are closed, 
lighting is provided by beeswax candles in 
chandeliers. The design incorporates exten-
sive fire precautions. The production credits 
include a “Candle Consultant”, an enviable 
job held by lighting director Anna Watson.  

 
Hamlet, 21st January 2022 
 

A production of Hamlet that’s right up my 
street. Ophelia singing The Smiths’ “I Know 
It’s Over” and Hamlet singing “The Saturday 
Boy”, by Billy Bragg.  I relaxed. My people.  

Small, warm, candlelit ambience. A black 
Ophelia; the moving, convincing Rachel 
Hannah Clarke. A female Laertes, the ener-
getic and arresting Nadi Kemp-Sayfi. A Hamlet 
played as a Warwickshire lad by George 
Fouracres, with an authentic Shakespeare 
Country West Midlands accent to match: 
“Now-bler in tha’ my-ind.” 

The play opens with Ophelia singing, “I can 
feel, the soil falling over my head”, as a guitar 
strumming troubadour orchestrates the move-
ments and punctuates the scene changes. 
Alongside these, there was traditional Eliza-
bethan dress – a cool, authentic touch, to 

contrast elegantly with all the modernisms.  
 
The Merchant of Venice,  
25th February 2022 
 

Probably my favourite Shakespeare play. 
I loved it at school. This was the fifth time I’d 
seen it on stage. (The other four being: 1981 
Stratford-Upon-Avon, with David Suchet; 1994 
Barbican, set in a merchant bank; 1998 at 
Stratford; 2015 Stratford again, casting the 
brilliant Palestinian-Israeli actor Makram 
Khoury as Shylock).  

The Globe theatre’s production starts with 
Cole Porter’s 1938 song, My Heart Belongs to 
Daddy – as a prelude to Jessica and Shylock’s 
difficult daughter-father relationship. Followed 
swiftly by a pounding whole-cast rendition of 
Black Eyes Peas’ I Gotta Feeling.  Standout 
performances were Sophie Melville as Portia, 
Adrian Schiller as Shylock, and Eleanor Wyld 
as Jessica.  

Another riotous innovation was using a 
gameshow format – Make Your Choice – for 
Portia’s suitors to choose a casket: gold, silver, 
or lead. The princes of Morocco and Aragon go 
for gold and silver; they fail to secure Portia’s 
hand and heart. “All that glisters is not gold.” 
Bassanio chooses lead, gets married, then 
heads back to Venice for the trial of his friend, 
Antonio.  

On the day of the performance, this alert 
arrived: “This production contains racism, 
including anti-Semitism, anti-black racism and 
colourism. It also includes strong language, 
scenes of a sexual nature, flash photogra-
phy and loud noises.” No sh*t, Shylock.  

 
James Neophytou
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The mountainous village of 
Lefkara has been awarded 
one of the ‘Best Tourism 

Villages’ by the World Tourism 
Organization (UNWTO) thanks 
to a combination of exemplary 
sustainable tourism practices and 
its traditional character of well-
preserved customs, handicrafts, 
architecture and local gastronomy.   

Lefkara is one of just 44 villages 
around the world receiving the 
global accolade. Highlights for 
holidaymakers include touring 
the ‘open-air’ museum of over 550 
listed buildings and 35 ancient 
monuments, many with unique 
features using locally quarried 
stone, arches, balconies, wooden 
doors and cobbled lanes.  

The village is also world-         
renowned for its hand embroi-
dered lace linens (Lefkaritika) 
which are included in the UNESCO 
World Heritage List, as well as 
crafts such as the delicate and 
intricate art of filigree silver and 
silver smithing. The handicrafts 
are showcased at the Handicraft 
Center as well as at the Museum 
of Traditional Embroidery and 
Silversmithing.  

Lefkara offers an array of 
charming agrotouristic accommo-
dation where visitors can immerse 
in all the beauty and folklore of 

this historic village.  
Read more about Lefkara village 

at https://larnakaregion.com 
 

Festivities and events 
return to Larnaca and 
surrounding regions 

 
After a break due to the pan-

demic, many popular festivities 
and events are back to entertain 
visitors and locals alike. These 
include the Anthestiria (Flower 
Festival) in Larnaka on May 15 
- an annual flower festival which 
celebrates spring with a parade 
of floats decorated with fresh 
flowers along the palm tree pro-
menade. The name ‘Anthestiria’ 
is derived from the word ‘anthos’ 
(bloom / blossom / flower), and the 
tradition dates back to Ancient 
Greek times. 

Also, there is the Heartland of 
Legends – Handicraft and Eno-
gastronomy (food & wine) Work-
shops – a rich programme of free 
workshops until the end of the 
year, with a variety of interactive 
sessions being held in Larnaka 
region villages. Typically held on 
Wednesdays, Fridays and week-
ends, workshops include lace 
embroidery, bee/honey-themed 
activities, herbs, jewellery, cheese 

and dessert making, and much 
more. Prior booking is required 
and guided village tours also take 
place in participating locations.   

For more information, visit 
https://heartlandoflegends.com 

 
Archaeological Museum 
of the Larnaka District 
re-opens  

The Archaeological Museum 
has reopened following extensive 
renovations and offers a modern 
take on old treasures, including 
an impressive collection of rare 
sarcophagi. The sarcophagi 
(ancient coffins made from local 
limestone or marble) were dis-
covered during excavations at 
Kition and are housed separately 
in the museum basement. They 

resemble the style of those of 
Ancient Egypt with carvings of 
human features on the outside. It’s 
believed that they were the final 
resting place of either nobility or 
royalty and are the only such 
sarcophagi on the island.   

Interestingly, the tombs were 
known as ‘Larnakes’, and it is 
believed that the modern name 
of the city may originate from this. 
The museum had been closed for 
some years whilst it was under-
going the upgrades to its present 
building and features enriched, 
thematic collections that cover the 
prehistory and history of Larnaka 
city and region. Other changes at 
the museum include accessibility 
(including portable folding chairs 
/ walking aids); free admission, 
and weekend opening hours.   

 
Cyprus relaxes travel 
rules around Covid-19 
 

Cyprus no longer requires the 
completion of passenger locator 
forms (Cyprus Flight Pass) for 
entry into the country. Moreover, 
it removes country-categorization 
and most travel-related COVID 
protocols.  

Fully vaccinated travellers and 
those recently recovered from 

the UK can now enter Cyprus, 
as long as they hold the rel-
evant certification.  

For more information on the 
latest travel protocols, visit 
www.visitcyprus.com/index.php

/en/news/774-covid19-travel-
protocol   

For information on all of the 
above and Larnaka Tourism 
Board, visit www.larnakaregion. 
com

Lefkara awarded UNWTO  
‘Best Tourism Villages’ status
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Financial effects of a natural 
disaster if your business  
is underinsured Andy Patikis 

Oncover  
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Authority

How much would it cost 
to rebuild your business 
in the event of a fire, 

flood or other unexpected dis-
aster?  

Can you say with 100% con-
fidence that you have accurately 
valued the cost of rebuilding 
your business should a disaster 
occur? 

If a building or business has 
been undervalued, the cost can 
be detrimental. If there is any 
difference in the rebuild valuation 
figure and the actual cost of  
repairs, it is up to the owner to 
make up the shortfall. 

Not just total rebuilds can 
leave you out of pocket. Even 
when a claim is made for     
damage to a property, say 
£100,000 worth – if the under-
writer has been told a building 
is worth half its actual rebuild 
value, they will only be able to 
pay out half of the cost of the 
damage.  

Insurance is often put on the 
bottom of the list as something 
that needs to be done but no 
one wants to spend time on 
doing. For many, it is simply a 
case of finding the cheapest 
and quickest way to cover the 

bare minimum within their  
business. 

However, it is so vital that      
all businesses understand what 
underinsurance means for them. 
Put simply, underinsurance is the 
term to describe when a business 
has an insurance policy that is 
inadequate should a claim have 
to be made.  

In practical terms, this could 
mean different things: 

· The company assets have 
been valued and insured at 
less than their true value 

· The limit of indemnity is too 
low 

· The maximum indemnity 
period is not long enough 

· Something has changed 
within a business but the insurer 
has not been notified 

· Newly-purchased expensive 
items (such as machinery or 
electronics) have not been 
added to the policy 

 
Whatever the reason, under-

insurance creates a huge threat 
to businesses. However you look 
at it, that’s a lot of businesses 
that could be losing out should 
they need to make a claim.   

What are the most commonly 

underinsured commercial poli-
cies? The truth is that any 
commercial insurance policy 
can be underinsured, however 
certain areas are of greater 
concern than others.  

 
Buildings: Business owners 

need to regularly reassess the 
value of the property and make 
the relevant adjustments to their 
policy. Without these constant 
tweaks, a business can end up 
being underinsured and ill pre-
pared for even small losses. 

 
Contents and equipment: 

Unless there is a comprehensive 
list of business property assets 
on a policy or an insurer is given 
an accurate valuation of those 
items, there will be errors in the 
insurance amounts for a busi-
ness’s contents and equipment.  

 
Business interruption: It is 

estimated that 40% of UK SME 
businesses lack adequate busi-
ness interruption cover. The 
reason for this is largely due to 
insufficient indemnity periods. 
By working out a realistic          
indemnity period that gives 
your business enough time to 
recover after a loss. 

 
Cyber-liability: According to 

government data, despite more 
than 30% of UK organisations 
having experienced a cyber- 
attack, just 11% are properly 
covered with cyber-insurance. 
A data breach has the potential 
to cause huge losses for a busi-
ness, having robust cyber cover 
is the only way a business can 
protect itself against that risk. 

 
Make sure your business is 

not underinsured. 
Call us today and we can 

find a package tailored to your 
business needs. 

Insurance making sense...ADVERTISING FEATURE  
Boulter & Co LLP welcomes 
new litigator, Ebru Osoy
Boulter & Co LLP, a well-

established law firm based 
in North London, providing 

a client friendly, professional and 
pro-active service, is very pleased 
to welcome Ebru Osoy to the firm. 

Ebru is a 10 year plus qualified 
solicitor in all aspects of litiga-
tion specialising in Landlord and 
Tenant disputes, Family, Matri-
monial and Civil litigation and 
Debt recovery. 

With two offices in London, one 
in vibrant Crouch End and the 
other in Enfield, Boulter & Co LLP 
act for private and commercial 
clients throughout England and 
Wales. 

Much of what they do is pro-
perty related – Buying, Selling 
or refinancing residential and 
commercial properties and 
business as going concerns. 

If you are a leasehold home-
owner, they have experts who 
deal in leaseholder’s rights and 
can help you extend your lease 
or allow you to manage your 
building. They can also assist you 
in acquiring the freehold interest 
from your freeholder, collectively 
with your fellow leaseholders. 

If you are a freeholder don’t 
worry, the firm can also help you 
either to resist or obtain maxi-
mum value when leaseholders 
seek to force you to sell your 
freehold. They can also instigate 
the sale process if you no longer 
wish to own the freehold. 

Boulter & Co LLP have excel-
lent relationships with many local 
estate agents, surveyors and 
mortgage brokers. They have 
knowledge of the local market 
which simply cannot be replica-
ted by a nationwide bulk supplier. 

The team has rich and varied 
knowledge and expertise with 
more than a combined 100 years’ 
worth of successful property     
related transactions. 

Boulter & Co LLP also deal 
in most forms of civil litigation, 
tribunal work and dispute reso-
lution. If you are owed money, 
want to remove your tenants, feel 
you have been unfairly treated 
by your employer or if you have 
previously been poorly advised 
by professionals then these are 
all matters where the firm can 
help. 

Boulter & Co LLP’s client base 
includes people from all around 
the world and all walks of life. 

They have expertise in the 
areas of Wills, Trusts and Probate 
from complex affairs requiring 
careful tax planning and Trusts 
to basic Wills to ensure your loved 
ones receive those precious 
family heirlooms. 

Boulter & Co LLP are members 
of The Law Society Conveyancing 
Quality Scheme, The Professional 
Negligence Lawyers Associates 
and the Lexcel Scheme. Staff 
also have links to several other 
bodies including the Bold Legal 
Group and the Law Society’s 
Property section. 

They have solicitors and     
staff fluent in Greek, Italian and  
Turkish.

Elon Musk clinched a deal 
to buy Twitter Inc for $44 
billion cash on Monday in 

a transaction that will shift con-
trol of the social media platform 
populated by millions of users 
and global leaders to the world's 
richest person. 

It is a seminal moment for  
the 16-year-old company, which 
emerged as one of the world's 
most influential public squares 
and now faces a string of challen-
ges. 

Musk, who calls himself a free 
speech absolutist, has criticized 
Twitter's moderation. He wants 

Twitter's algorithm for prioritizing 
tweets to be public and objects 
to giving too much power on  
the service to corporations that      
advertise.  

Political activists expect that 
a Musk regime will mean less 
moderation and reinstatement 
of banned individuals including 
former President Donald Trump.  

Musk has also advocated user-
friendly tweaks to the service, 
such as an edit button and defeat-
ing "spam bots" that send over-
whelming amounts of unwanted 
tweets. 

Discussions over the deal, which 

last week appeared uncertain, 
accelerated over the weekend 
after Musk wooed Twitter share-
holders with financing details of 
his offer. Under pressure, Twitter 
started negotiating with Musk to 
buy the company at his proposed 
$54.20 per share price.  

"Free speech is the bedrock 
of a functioning democracy, and 
Twitter is the digital town square 
where matters vital to the future 
of humanity are debated," Musk 
said in a statement. 

Former Twitter CEO Jack 
Dorsey in a series of tweets 
thanked both Musk and current 
Twitter CEO Parag Agrawal for 
"getting the company out of an 
impossible situation." 

Musk’s move continues a     
tradition of billionaires' buying 
control of influential media plat-
forms, including Jeff Bezos’ 2013 
acquisition of the Washington 
Post. 

Musk, who is worth $268     
billion according to Forbes, is 
chief executive of both electric 
car maker Tesla Inc and aero-
space company SpaceX. 

Elon Musk to buy Twitter for $44 billion

Crouch End Office 
First Floor 

11-19 Park Road 
London N8 8TE 

Tel: 020 8340 0222 
Email:  

n8office@boulterandco.com 

Enfield office 
90 Church Street 

Enfield 
EN2 6AR 

Tel: 020 8366 6411 
Email: 

enfieldoffice@boulterandco.com
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Film Reviews 
FILM OF THE WEEK 
 

Downtown Abbey 
- A New Era 

 
The phenomenal success of 

Julian Fellowes’ television series led 
to a first big screen transportation 
a couple of years ago. Now, Fellows 
continues his winning formula with 
another extended “episode” for his 
second feature film which follows 
the action almost where the last 
one ended. Last time Downton was 
turned upside down for a Royal 
visit. Now the time is 1927 and the 
Crawley family receive an offer from 
a film company they can’t refuse. 
British Lion wants to use Downton 
as the location for the latest silent 
film project called “The Gambler.” 
Downton needs money for urgent 
repairs and the film company’s offer 
comes just at the right time but 
that means that the family and the 
star struck staff will be involved in 
the filming one way or another… 

It is a fun idea and like SINGIN’ 
IN THE RAIN it examines Holly-
wood’s crisis following the success 
of THE JAZZ SINGER which threat-
ened the silent film era. There is a 

subplot involving a villa in the South 
of France which is not entirely per-
suasive despite the elegant pres-
ence of Nathalie Baye as the villa’s 
owner. All the regulars are back 
including Maggie Smith, as the witty 
matriarch plus a couple of new arri-
vals – particularly effective is Dom-
inic West as Guy Dexter, the British 
actor who found fame in Hollywood. 
Simon Curtis directs efficiently 
this enjoyable new chapter.  

Casablanca Beats 

Moroccan/French director Nabil 
Ayouch tells the inspirational story 
of Anas (Anas Basbousi), a former 
rapper whose placement in a  
cultural centre in Casablanca has 
a huge impact on the lives of young 
people. Anas inspires his group of 
students to express themselves and 
open their minds with hip-hop… 

It is a joyous film told with music 
and dance without a hint of senti-
mentality. Basbousi is a strong pres-
ence, but it is the young cast espe-      
cially the talented female rap artists 
that steal the day. It is a familiar 

premise and Hollywood has been 
flirting with this idea in many films 
such as DANGEROUS MINDS  
and SCHOOL OF ROCK but here 
Ayouch’s fresh and original ap-
proach to this vastly entertaining 
film is quite unique. Enjoy! 

 
Ennio 
 

The CINEMA PARADISO direc-
tor Giuseppe Tornatore celebrates 
the life and career of Ennio Morri-
cone, the iconic Italian composer 
whose name first became synony-
mous with Sergio Leone’s spaghetti 
westerns.  

In 1969 Ennio composed the 
score of no less that 18 movies and 
the jealous tongues and competi-
tors were always ready to criticize 
or copy his style. His work spans 
through the decades and his work 
touches every genre with many 
memorable compositions inclu-
ding THE MISSION and THE      
UNTOUCHABLES.  

Tornatore’s essential film in-
cludes clips from Ennio’s films plus 
interviews with many directors, 
composers and actors including 
Clint Eastwood and Hans Zimmer.  

A real treat for Morricone’s of 
fans and music lovers! An exhila-
rating experience! 

The Northman 

Another striking film from Robert 
Eggers, the visionary director of THE 
WITCH and THE LIGHTHOUSE. 
Like Shakespeare’s “Hamlet” a 
Viking prince called Hamleth        
(Alexander Skarsgaard) sets out to 
avenge his father’s (Ethan Hawke) 
murder and claim the land that     
belongs to him. It is a violent world 
and Hamleth is determined to over-
turn any obstacle in order to fulfil 
his destiny.  

Skarsgaard is terrific and very per-
suasive as the vengeful protagonist. 
The other characters are not fully 
developed, and Nicole Kidman’s 
Queen Gudrun feels wasted until 
the confrontational scene with her 
son - a Gertrude like seduction 
mixed with anger and lust. A dark, 
brutal and very violent big screen 
art house adventure! 

 
The Wall Of 
Shadows  

This brilliant documentary by 

Eliza Dubarska examines a Sherpa 
family’s dilemma whether to climb 
the sacred mountain Khumbakarna 
or not. It is against their religion, but 
they reluctantly agree to lead an 
expedition led by Poland’s Marcin 
Tomaszewski and two Russian 
climbers in order to earn money 
for their son’s education… 

It is a beautiful, lyrical film espe-
cially the early part before the expe-
dition begins. The family’s fears to go 
against their religion and the story 
of the holy mountain is told most 
eloquently perfectly complimented 
by hauntingly beautiful images.  

 

The Metamorphosis 
Of Birds 
 

An extraordinary documentary 
from Portugal’s Catarina Vancon-
celos, who makes an assured and 
highly original cinematic debut. A 
gift to her family’s history - from the 
time when her grandmother Beatriz 

marries Henrique when she is only 
21. He is a naval officer while she 
stays at home bringing up their six 
children. She soon becomes fasci-
nated with plants while their oldest 
son Jacinto dreams of becoming 
a bird… 

A mesmerizing film about mem-
ory and heritage told with striking 
images from a talented new artist. 

 

The Child  
Of Another 

 
This is real collector’s item - a film 

from Cameroon made in 1975 by 
Jean-Pierre Dikongue-Pipa, who 
tells the story of Ngando and 
Ndome, a young couple very much 
in love. But sadly, Ngando is poor 
and unable to pay the traditional 
dowry and marry his beloved espe-
cially after Ndome becomes preg-
nant… 

A striking, passionate film about 
traditions and rituals superbly filmed 
and edited in black and white. 

George Savvides 

In a world of ever changing norms 
and endless possibilities, why 
must we still limit ourselves with 

labels? When it comes to sexual 
orientation, I’m pretty sure that Gen 
Z don’t label, Gen Y may be betwixt 
and between and Millennials still 
caught in a dichotomy. The ubiqui-
tous Mike Bartlett (he currently has 
3 plays showing in London) seizes 
the opportunity to stimulate discus-
sion with the provocatively named 
COCK (Ambassadors Theatre), 
originally staged at the Royal Court 
in 2009. Watching it today in a 
rapidly evolving sexual universe 
feels odd and slightly outdated. 
Thankfully for people like me, it 
remains a subject of intrigue espe-
cially in a society (big cities at least) 
that no longer sees heteronorma-
tivity as the norm.  

To emphasise non-gendering 
Bartlett gives us four characters, 
M (Joel Harper-Jackson), W (Jade 
Anouka), F (Phil Daniels) and John 
(Jonathan Bailey), the only one with 
a name and long term partner of 
M. (Pronouns required, please see 
programme for those and a glos-
sary of other helpful terminology). 
The start of the play shows John 
and M in a teasing and tetchy con-

versation which can happen in a 
long term relationships quickly turn-
ing into a sarcastic and yes bitchy 
interaction. They are in need of a 
spark in what is otherwise a healthy 
loving partnership. Then one day, at 
a dinner for three, M meets W. He 
falls for her head, line and sinker. 
What now for smitten M? To make 
his decision that bit more difficult, 
his devoted father F enters proceed-
ings carrying with him parental bag-
gage of resentment and grudging 
acceptance. 

The dialogue is discourse heavy 
with Bartlett hitting on some sensi-
tive truisms, those conversations 
that present as innocent and fun 
but are often incendiary, and when 
they ignite the tension is palpable. 
Director Marianne Elliot deftly brings 
the verbosity to life on Merle Han-
sel’s rotating futuristic metallic set, 
stark and imposing. Annie-Lunnette 
Deakin-Foster’s choreography is 
the real winner here, a montage of 
simple movements between scenes. 
This moving picture really does paint 
a thousand words creating images 
of pain, insecurity, worry and lust. 
It is the latter which permeates 
whatever words are spoken. Good 
as the performances are, with Bailey 

outstanding, Bartlett’s writing feels  
as if it remains behind the curve     
despite his updates. When it ends 
the overriding feeling is one of the 
fragility of the male ego, controlled 
as it always has been by that 
Cock. Talking of which… 

Jonoulla Bankiou fears a repeat 
of a tragicomic catastrophe…  

Firstly allowing me some bragging 
time. I was in the USA when Donald 
Trump was running for President. 
I saw on TV his Nuremberg style 
rallies and how he had awakened 
the sleeping monster of the “dis-
enfranchised.” I predicted his win 
(and Brexit  too – shame I don’t gam-
ble) and immediately felt unwell on 
the day of his ‘Make America Great 
Again’ triumph. The 47th (Old Vic), 
another Mike Bartlett play, is quite 
an experience. Funny, as in laugh 
out loud, frightening, as in could 
this really be happening and most 
interesting of all challenging our 
perceptions on morality when it 
comes to the exercising of power. 

It imagines the presidential elec-
tion in 2024 with Trump running 
again, this time against Kamala 
Harris who has replaced Joe Biden. 
Mainly told in Shakespearean 
verse. Both premises unimaginable 

and yet it hit my dramatic sweet 
spot beautifully, once I had worked 
out why was actually going on. 
For a couple of minutes I thought 
this was an episode of the Simp-
sons. However, once Bertie Carvel 
got into his stride as an uncannily 
convincing Trump I relaxed into the 
format and caught myself laugh-
ing hysterically while simultaneously 
questioning why. The power that 
the man with golden hair exerts over 
his mollycoddled family is that of 
a despot, not unlike a Putin or Kim 
Jong-un and Carvel brings out every 
despicable mannerism and macho 
smirk that inhabits the incredible 
ego.  

Rupert Goold’s production some-
times feel like a pantomime and 
the audience behave accordingly 
but mostly it is anything but mimi-
cry and foolishness, instead waking 
us all up to the reality of what if. 
Other performers who impress are 
Tamara Tunie as a strong and 
defiant Kamala and Lydie Wilson’s 
Ivanka (Trump) who is as Machi-
avellian as her father is an open 
children’s book. Less interesting 
and probably not required are the 
references to the pandemic and the 
storming of the Capitol, apparently 

inspired by Q Anon whoever she/he/ 
that may be. To be or not to be, that 
is the question. If it be the almighty 
golden ego again the cry will be 
heard throughout the land “Once 
more unto the breach, dear friends.” 
Provocative and entertaining, the 
perfect combo. 

Finally, Sotira Kyriakides 
catches up with a classic… 

Greenwich Theatre's lovely 400-
seat auditorium is the setting for 
Blackeyed Theatre’s accomplished 
production of Robert Louis Steven-
son’s The Strange Case of Dr 
Jekyll no Mr Hyde, the enduring 
story about the ‘beast within’, the 
dark side of human nature that 
lurks within us all. 

The story was told by a cast of 
just four actors, each taking multi-
ple roles. Blake Kubena handled 
the most challenging of the trans-
formations brilliantly - that of the 
upstanding, brilliant scientist, Dr 
Jekyll, into the immoral, violent Mr 
Hyde - without resorting to anything 
other than his skill as an actor. This 

was particularly evident in a thrilling 
slow-motion scene, where he com-
mits a horrific murder while in the 
grip of the Hyde part of his psyche. 

Nick Lane’s adaptation intro-
duced a female character, Eleanor, 
into the story, in contrast to the orig-
inal tale where the female roles are 
peripheral. Her gorgeous Victorian 
costumes brought relief into the 
deliberately gloomy, atmospheric 
staging. However, her attraction to 
the ‘bad guy’, Mr Hyde, over her 
loving and caring husband felt like 
an outdated stereotype. 

Spread over two hours, the play 
is perhaps a little longer than 
necessary, but mostly it held the 
attention well. If your taste is for 
Gothic suspense, you will love it! 

 
Cock - www.theambassa-

dorstheatre.co.uk 
 

The 47th -  
www.oldvictheatre.com 

 
The Strange Case’ – on tour – 
www.blackeyedtheatre.co.uk

Behold the Achilles heel
Barney Efthimiou

Theatre Reviews 
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The weather is starting to 
brighten up, but are you 
doing the same I wonder? 

In the winter months we tend to 
wear a lot of dark colours, whether 
it is intentional or for practicality, 
but as spring sets in and we go 
towards summer, how daring are 
you with colour?  

Colour can say a lot about a 
person and how one is feeling at 
that particular time. From cloth-
ing, hair, nail polish, home decor, 
choice of car colour - all these 
are little clues to your mood and 
personality. 

Let's take a look at the basics 
of colour choices. There are the 
safe zone colours like black, navy 
blue that is close to black, a dark 
charcoal grey, that is also close 
to black, all associated with for-
mality. They are almost conser-
vative in acceptability and of not 
coming across as ostentatious 
in any way, shape or form. Office 
suits of such colours were an 
acceptable choice in order to be 

taken seriously. Although many 
have let that dated view go, there 
are many that have not. Some, 
a little more daring, may tend to 
step out of that safe zone a 
fraction and add a colourful tie 
or accessory, but even that may 
have been frowned upon in the 
past. It is quite sad really that 
people tend to judge another on 
what one wears, rather than on 
their actual capability of perform-
ing their work. 

Colour can really change our 
mood; a beautiful, sunny, blue 
sky makes us feel so good; the 
blue seas, green pastures and 
colourful flowers lift our mood 
far more than a dull grey sky.  

Colourful food is far more      
enticing to eat than a plate full 
of one bland colour.  

If I wear black on its own, I feel 
like I am attending a funeral; if I 
add gold or silver accessories, it 
takes that away and immediately 
transformed to a sassy and more 
playful mood. A small simple 

change makes the difference. 
Black and white looks almost 

French chic. A suit with a white 
shirt, or a dress with some white 
as part or added, changes the 
whole look to a classic, smart, 
yet stylish look. 

White is known as a summer 
look - go to a hot climate and it 
is highly likely we may see men 
in white trousers and shirts dur-
ing the day or evening. It is also 
common in marriages. White is 
associated with light, freshness, 
cleanliness, hope and simplicity. 

Dark colours absorb more heat 
as they absorb more light energy. 
White objects reflect wavelength 
of light and absorb the least heat, 
and are therefore definitely more 
practical in hot sunshine.  

Here are what some other 
colours can reveal about moods: 

Navy Blue suggests wanting 
to be seen as sensible and reli-
able. It is associated with stabi-
lity, integrity, sincerity,  peace and 
calm. 

Khaki Green is said to be that 
you want to fade in the back-
ground for a little peace and 
quiet. 

Green is said to be for life 
and healing, recharging, lifting 
spirit for serenity and wisdom. 

Pale Pink suggests you are 
a little introvert, sensitive, in the 
mood for a little tender love, 
caring and romance. 

Cerise Pink is romantic and 
playful at the same time; a little 
more daring but still sensitive in 
mood. 

Mauve means you have a 
zest for life and like the finer 
luxuries, with a passion for all 
things created for comfort. The 
colour is associated with royalty, 
magic, wisdom, spirituality and 
passion. 

Siren Red means you are 
feeling daring, sultry and possibly 
alluring or tantalizing in mood. 
It is associated with excitement, 
danger, passion and romance. 

Orange suggests you are 
ready for change, energetically 
powerful and ready to create and 
achieve desired outcomes. 

Yellow is fun and outgoing, 
happy with good humour. 

Lime Green clothing gives a 
bold statement of comfortability 
in oneself and the outside world. 

Silver gives a gentle state-
ment of intended superiority and 
power. Silver was known to bless 
a person with wealth, fortune and 
good luck. 

Gold gives a more bold 
statement of intended power 
and superiority. It is associated 

with the power of the sun and 
with immortality. 

Get happy with bright colours, 
the brighter and lighter a colour, 
the more happy and optimistic 
you will feel. 

If you are not used to wearing 
bold, bright colours, add a splash 
of colour gently to begin with, 
here and there, with some bright 
coloured accessories like jewel-
lery, a scarf, belt, hair band, etc, 
then work up to more full blocks 
of colour wear. 

Get colour happy! 
 

Love and Sparkles, 

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

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

Add a little colour

Cooking with Loulla Astin 
Samali with yoghurt and orange

This beautiful looking and  
delicious cake is made   
without oil or eggs, just       

yoghurt, orange juice, masticha 
and semolina. After the cake is 
baked, it is then drenched in 
homemade syrup which keeps 
the cake very moist. 

 
Ingredients (serves 8-10): 

175g course semolina  
175g fine semolina  
3 tsp baking powder  
1 tsp bicarbonate of soda  
150g caster sugar  
200ml  orange juice   
Grated zest of ½ an orange  
1/2 tsp ground mastic gum  
100ml water 
200g yoghurt  
 

For the syrup: 
400g sugar 
450ml water 
1 cinnamon stick 
4 tbsp honey  
2 tbsp lemon juice 
 

Method: 
Grease a baking dish 25 ½ x 

21 ½ cm (10 x 8 ½ inch) with oil 
and sprinkle with a little semolina. 

In a large bowl, whisk toge-
ther the semolina  sugar, baking 
powder, mastic gum, yogurt,  
orange juice, orange zest, water 
and bicarbonate of soda. Mix 
well until you have a nice smooth 
mixture.  

Pour into the prepared dish 

and leave the cake to rest and 
develop for 25 minutes – the 
semolina will absorb the liquid. 

Preheat the oven to 170c / 
325f / gas mark 3. 

Place the cake in the middle 
shelf of the oven and bake for 
40-45 minutes; check it after 25 
minutes - you may need to turn 
the tray to brown evenly. Check 
the cake is ready by inserting a 
fine skewer into the centre, if it 
comes out clear it is ready. 

While the cake is baking, make 
the syrup. Place sugar, water and 

cinnamon stick in a saucepan, 
boil until sugar dissolves, simmer 
for about 7-8 minutes, then add 
the lemon juice and honey. 

Remove the cake from the 
oven and spoon the warm syrup 
over the hot cake. Allow the cake 
to soak up the syrup and cool 
completely before cutting and 
serving.  

Enjoy! 
 
Follow Loulla on Facebook: 

www.facebook.com/groups/ 
1250641761674966



Michael Yiakoumi

Fixtures  
Friday 29th April 2022 
Cyprus Football 
Pafos v Aris 
AEL v Olympiakos 
Saturday 30th April 2022 
Premier League 
Newcastle United v Liverpool 12.30am BT Sport 
Aston Villa v Norwich City 15.00pm  
Southampton v Crystal Palace 15.00pm 
Watford v Burnley 15.00pm 
Wolverhampton Wanderers v Brighton & Hove Albion 15.00pm 
Leeds United v Manchester City 17.30pm Sky Sports 
League Two 
Crawley Town v Leyton Orient 
National League 
Barnet v Grimsby 
15.00pm The Hive, Camrose Avenue, Edgware HA8 6AG 
Combined Counties League 
St Panteleimon v Abbey Rangers 
15.00pm Enfield FC Stadium, Donkey Lane, Enfield, EN1 3PL 

Cyprus Football 
Ethnikos Achna v Paeek 
Anorthosis v Apollon 
Greece Football 
OFI v Panaitolikos 
Volos v Atromitos 
Sunday 1st May 2022 
Premier League 
Everton v Chelsea 14.00pm Sky Sports 
Tottenham Hotspur v Leicester City 14.00pm 
West Ham United v Arsenal 16.30pm Sky Sports 
KOPA League 
Challenge Cup Quarter Final 
Komi Kebir v Apoel  
10.00am Southgate School, Sussex Way, Barnet EN4 0BL 
Cyprus Football 
Apoel v AEK Larnaca 
Doxa v Omonia 
Greece Football 
Olympiakos v PAS Giannina 

Panathinaikos v Aris 
PAOK v AEK Athens 
Monday 2nd May 2022 
Premier League 
Manchester United v Brentford 20.00pm Sky Sports 
National League 
Altrincham v Barnet 
Asteras Tripolis v Lamia 
Ionikos v Apollon Smirnis 
Tuesday 3rd May 2022 
UEFA Champions League 
 Semi Final Second Leg 
Villareal v Liverpool 20.00pm BT Sport 
Wednesday 4th May 2022 
 UEFA Champions League  
Real Madrid v Manchester City 20.00pm BT Sport 
Cyprus Cup 
Second Leg 
Omonia v Anorthosis 
Ethnikos Achna v AEK Larnac 
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NEW SALAMIS MAKE HISTORY: We are the Champions

New Salamis promoted to the Isthmian League as Champions of the Spartan South Midlands League

The New Salamis dream 
grows and grows as they 
march towards playing in 

the football lesgue and Wembley. 
New Salamis won the Spartan 

South Midlands Premier Division 
Championship in the hardest 
possible fashion. They had to 
travel to Risborough Rangers who 
needed a draw, whilst Salamina 
needed a win. This was a cagey 
game with the meanest defence 
against the leagues top goal-
scorers and it would be the boys 
from North London who would 
come out on top. 

After a first half of shadow 
boxing Salamina drew first blood 
from a corner JJ Da Cruz scoring 
with a bullet header in the 60th 
minute. 1-0. 

Salamina were in control of 
their destiny. The defence stood 
firm and in the 77th minute Derek 
Asamoah put himself through in 
the Risborough penalty area. 
He’s shot was saved and Elijah 
Ogunseye was on hand to finish 

the move for 2-0. 
The last 13 minutes plus 8   

minutes of injury time were tough, 
but the boys held strong and 
SALAMINA are CHAMPIONS! 

A dream that gets better and 
better for New Salamis, from a 
successful Sunday football side 
starting in the KOPA League, 
winning several trophies, progres-
sing to the LFA Cup, winning it 
several times, and then to becom-
ing the top English Sunday foot-
ball side when they won the All 
England FA Sunday Cup in 2016 
beating Barnes at Selhurst Park, 
the home of Crystal Palace. 

They made the move to Satur-
day Football playing in the Herts 
Senior league, then to the Spar-
tan South Midlands League pro-
gressing to be champions, and 
now to the Isthmian League and 
continuing to play in the FA Cup 
and the FA Vase. Its a dream come 
true  for the boys in red and they’re 
relishing the challenge.

New Salamis manager Richard Georgiou picks up the team 
of the month award for March before the match from the 
Spartan South Midlands League John Chindley.

New Salamis fans having their moment after their 
team scoring the second goal
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Michael Yiakoumi

Panathinaikos win KOPA League Group Two Cup Final

Panathinaikos winners of the KOPA League Group Two Cup

What an exciting Cup Final 
match Tuesday between      
Panathinaikos and Pantel in 

front of an enormous crowd at Haringey 
Borough Stadium.  

The first half started with both teams 
fighting to score the first goal and kick 

start their team. And it was Panathinai-
kos who were first with a Richard pheno-
menal free kick goal from a distance. 

Andrew Yiasoumi scored a second 
when he cut in and scored just inside 
the box. Panathinaikos made it three 
through an own goal going into the 

break 3-0 up. 
What happened next at the start of the 

second half set the pace for an amazing 
game when within ten minutes of the 
start of the second half Pantel scored 
two goals from set pieces from Chris 
Papacosta and the game was going 

Pantel’s way and the pressure was on 
Panathinaikos. 

For ten minutes it was exhilirating 
football from both sides but then with  
twenty minutes to go Andrew Yiasoumi 
scored from the edge of the box  to make 
it 4-2 

Then with five minutes to go Panathi-
naikos made it 5 -2 with a tremendous 
long distance shot from Anthony Con-
stantinou that hit the cross bar and went 
straight back over the line to end an 
exciting final a great advert for commu-
nity football and the KOPA League.

Stefanos Tsitsipas became 
the first repeat champion 
at the Monte Carlo Masters 

since Rafael Nadal in 2018 with 
a 6-3, 7-6 (3) win against unseeded 
Alejandro Davidovich Fokina on 
Sunday. 

“It’s a great feeling because 
we had the crowd this year,” the 
third-seeded Greek said after 
winning the first big final of the 
clay-court season.  

“It was a bit more lively than 
last year.” 

Davidovich Fokina, the Spaniard 
who knocked out Novak Djokovic 
in the second round, was playing 
his first ATP final. 

Tsitsipas won the first set des-
pite conceding an early break. 
Davidovic Fokina overcame an 
early break in the second and 
broke twice.  

Tsitsipas squandered a chance 

to serve out the match at 5-4 but 
still wrapped up the final in 1 
hour, 34 minutes.   

“I am very proud of myself,” 
Tsitsipas said. “Things weren’t 
going well at one point, but I 
managed to stay composed.” 

Stefanos Tsitsipas 
wins Monte Carlo title

Panathinaikos and Olympiakos have a slight edge in the race 
for a spot in the Greek Cup final after the first leg of the semis 
this week, increasing the chances for a classic final between 

Greece’s Eternal Rivals. On Wednesday, Panathinaikos outplayed 
Lamia in Athens but only won 1-0, through a left-foot lob by Fotis 
Ioannidis on the 19th minute. The other semi, PAOK and Olympia-
kos was goalless draw.

Growing chance for  
a Greek Cup final of 
the Eternal Rivals

Premier League

Brazilian Gabriel Jesus 
scored four goals as City 
applied pressure on 

chasing Liverpool ahead of their 
Merseyside derby on Sunday 
against struggling Everton. 

Watford, meanwhile, suffered 
a fourth successive league    
defeat as their hopes of staying 
up receded. 

Arsenal followed up their  
midweek win at Chelsea with a 
3-1 home defeat of Manchester 
United to move into fourth place, 
ahead of Tottenham Hotspur who 
could only draw 0-0 away to 
Brentford in the day’s late kickoff. 

Nuno Tavares struck early      
for Arsenal with Bukayo Saka 
doubling their lead from the 
penalty spot. 

A sluggish United finally woke 
up with Cristiano Ronaldo sweep-
ing in Nemanja Matic’s cross and 
they squandered a chance to 
level when Bruno Fernandes hit 
the post from the penalty spot 
before Granit Xhaka made sure 
of the points for the hosts with 
a 70th-minute thunderbolt. 

The win took Arsenal into fourth 
spot, two points above Tottenham 
Hotspur who were lacklustre in a 
stalemate at Brentford for whom 
Ivan Toney was twice denied by 
the woodwork. 

Time is running out for bottom 
club Norwich City who look  
destined for a quick return to the 

second-tier Championship after 
a 3-0 home defeat by in-form 
Newcastle United. 

Newcastle’s Brazilian contin-
gent fired Eddie Howe’s side      
up to ninth place with Joelinton        
scoring a brace and Bruno Gui-
maraes also on target at Carrow 
Road. 

Liverpool won the Merseyside 
derby 2-0 on Sunday to move 
back to within a point of Premier 
League leaders Manchester City 
and push neighbours Everton 
into the relegation zone. 

Chelsea kept a grip on third 
place but needed a last-minute 
goal from American Christian 
Pulisic to beat West Ham United 
1-0 at Stamford Bridge. 

The Clarets have now earned 
seven points from the three games 
since they sacked long-term 
manager Sean Dyche with care-
taker Mike Jackson giving them 
renewed hope of survival. 

A 62nd-minute goal from Czech 
forward Matej Vydra, who conver-
ted a low cross from Dutchman 
Wout Weghorst, was enough for 
Burnley against eighth-placed 
Wolves. 

Stunning long-range goals in 
each half from captain James 
Ward-Prowse helped Southamp-
ton rescue a point at Brighton & 
Hove Albion with a 2-2 draw. 
Crystal Palace drew 0-0 with 
Leeds United. 

Jason Plysi and Michael 
Pieri’s Under 18 White won 
their League Cup Semi-Final. 

The semi-final final was played 
last Thursday under the lights 
at Enfield Grammar School 3G 
pitch. The Under 18 White took 
the lead through Erdal Nacakd-
edigi midway through the first 
half. At this stage of the game, 
the home side were comfortable 
and in control. However, just  
before half-time their opponents 
equalised and going into break, 
they were the team on top. 

Early in the second half, the 
opponents grabbed two quick 
goals, thanks to a combination 
of persistence and sloppy defen-
ding, to go 3-1 up. Chances and 
opportunities were being created 
at both ends of the pitch. With 
20 minutes to go, Igor Matos-
Gomes, who had come on as a 
substitute, reduced the arrears 
with a finely taken goal. This 

galvanised the Under 18 White 
and wave after wave of attacks 
finally yielded the equaliser, 
Erdal slotting home expertly 
thanks to a great move on the 
left-hand side. 

With the game edging towards 
extra-time and possibly penalties, 
the Under 18 White scored twice 
in injury time to secure their place 
in the League Cup Final next 
month. First Erdal completed his 
hat-trick before Noel Allen rounded 
off the scoring to spark delirious 
scenes of jubilation. 

With this result, Omonia Youth 
FC are looking forward to six 
end-of-season cup finals: Under 
13 Green (Spring Trophy Final), 
Under 15 White (Spring Plate 
Final), Under 16 Silver (Spring 
Cup and League Cup Final), 
Under 18 Gold (Challenge Cup 
Final) and now Under 18 White 
(League Cup). 

Omonia Youth  
Semi Finals

Cyprus football Cup Semis
Cup Semis first Leg 
Anorthosis 0 Omonia 2 
AEK 1 Ethnikos Achna 2
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†  DEATH ANNOUNCEMENT-FUNERAL 

Nicholas Georgiou  
(from Avlona in Cyprus)  

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Νικόλαος Γεωργίου 

(από Αυλώνα Κύπρου) 

It is with great sadness that we announce the passing of Nicholas 

Georgiou on Thursday 14th April 2022, aged 80.  

He leaves behind his wife Despina, his children Mario and Andrea, 

his grandchildren Nick, Elena, Anthony, Christianna and Yoda,  

and his great grandchild Elora.  

 Nicholas was a hardworking, kindhearted man with a great 

 sense of humour and will be deeply missed. 

The funeral will take place at the Greek Orthodox Church  

St Demetrios Church, Corner of Logan Rd &, Town Rd, London N9 

0LP on May 11th 2022, at 10:30am followed by the burial at Church 

Street Crematorium, Church St, London N9 9HP, at 12:00pm.

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Νικόλαου  

Γεωργίου την Πέμπτη 14 Απριλίου 2022, σε ηλικία 80 ετών.  

Αφήνει πίσω τη σύζυγό του Δέσποινα, τα παιδιά του Μάριο και 

Andri, τα εγγόνια του Νίκο, Έλενα, Αντώνη, Χριστιάννα και Yiota  

και το δισέγγονό του Elora. Ο Νίκολας ήταν ένας εργατικός,  

καλόκαρδος άνθρωπος με μεγάλη αίσθηση του χιούμορ  

και θα λείψει πολύ από όλους όσους τον γνώριζαν. Η κηδεία θα 

γίνει στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου,  

Corner of Logan Rd &, Town Rd, London N9 0LP στις 11 Μαΐου 

2022, στις 10:30 π.μ. και θα ακολουθήσει η ταφή στο Church Street 

Crematorium, Church St, London N9 9HP,  στις 12:00 μ.μ.15.03.1942 – 14.04.2022

†  DEATH ANNOUNCEMENT-FUNERAL 

Athina Hadjidemetri 

(from Ayios Sergios, Cyprus)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Αθηνά Χατζηδημητρή 

(από τον Άγιο Σέργιο Κύπρου) 

12th November 1935 – 13th April 2022

It is with great sadness that we announce the passing  
of Athina Hadjidemetri on Wednesday 13th April 2022, 

aged 86. Athina sadly passed away gently and peacefully 
surrounded by her loving family. She fought the challenges 
she faced with Osteoarthritis, Dementia and most recently 

Cancer, with the positivity and optimism she always 
showed us throughout her life. For all who knew her,  

they will remember her loving, caring, and selfless nature. 
The unconditional love, she expressed with her abundant 
generosity towards her family, her friends and her strong 
faith in her church, is an inspiration to all that new her. 

Nothing was ever to much trouble and she never looked 
for praise or reward for anything that she did. Thank you 

for everything that you have taught us.  
A true angel on earth that has now gone home to rest.  
She leaves behind son Andreas Hadjidemetri and wife  

Bindiya, daughter Effie Varnavas and husband Panayiotis, 
3 grandchildren Annie, Yiannis and Maria-Athena.  

The funeral will take place on Monday 9th May 2022,  
at 11am, at St Katherine's Greek orthodox Church, Friern 
Barnet Lane, London N.20 0NL, and burial at Southgate 
Cemetery Brunwick Park Road N11 1EZ, at 12.30pm.  

Following the burial, we would like to invite everyone back 
to St Katherine's Greek Orthodox Church for the kerasma 
in her memory. As an alternative to floral tributes, we invite 
donations to Dementia UK to help others who suffer from 

this debilitating illness. Here’s the JustGiving page if  
you’d like to donate to Dementia UK:  

https://www.justgiving.com/fundraising/athina-hadjidemetri 
For those who prefer a floral tribute our chosen florist 

 is Majestic Flowers in Potters Bar 01707 663397.

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της Αθηνάς   
Χατζηδημητρή την Τετάρτη 13 Απριλίου 2022, σε ηλικία 86 
ετών. Η Αθηνά απεβίωσε ειρηνικά περιτριγυρισμένη από την 
αγαπημένη της οικογένειά. Πάλεψε τις προκλήσεις που  
αντιμετώπισε με την οστεοαρθρίτιδα, την άνοια και πιο  

πρόσφατα τον καρκίνο, με τη θετικότητα και την αισιοδοξία 
που μας έδειχνε πάντα σε όλη της τη ζωή. Για όλους όσοι τη 
γνώρισαν, θα θυμούνται τη στοργική  και ανιδιοτελή φύση της. 

Η άνευ όρων αγάπη, που εξέφρασε με την άφθονη  
γενναιοδωρία της προς την οικογένειά της, τους φίλους της 
και την ισχυρή πίστη της στην εκκλησία αποτελεί έμπνευση 
για όλους όσους την γνώρισαν. Τίποτα δεν ήταν ποτέ  

πρόβλημα και ποτέ δεν έψαξε για έπαινο ή ανταμοιβή για  
οτιδήποτε έκανε. Σας ευχαριστούμε για όλα όσα μας δίδαξες. 

Ένας αληθινός άγγελος στη γη που τώρα έχει πάει  
σπίτι να ξεκουραστεί.  

Αφήνει πίσω τον γιο Ανδρέα Χατζηδημητρή και τη σύζυγό  
του Bindiya, την κόρη Έφη Βαρνάβα και τον σύζυγό της  
Παναγιώτη, 3 εγγόνια την Άννυ, τον Γιάννη και την  

Μαρία-Αθηνά. Η κηδεία θα τελεσθεί την Δευτέρα 9 Μαΐου, 
στις 11.00 π.μ, στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας 
Αικατερίνης, Friern Barnet Lane, Λονδίνο N.20 0NL, και η 

ταφή στο κοιμητήριο του Southgate Cemetery Brunwick Park 
Road N11 1EZ, στις 12.30 μ.μ. Μετά την ταφή, θα θέλαμε να 

προσκαλέσουμε όλους πίσω στην εκκλησία της Αγίας  
Αικατερίνης για το κέρασμα στη μνήμη της. Ως εναλλακτική 
λύση, θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να γίνουν δωρεές 

στο Dementia UK για να βοηθήσουμε άλλους που  
υποφέρουν από αυτή την εξουθενωτική ασθένεια. 

 Ακολουθεί η σελίδα του JustGiving εάν θέλετε να κάνετε 
δωρεά στο Dementia UK:  

https://www.justgiving.com/fundraising/athina-hadjidemetri 
Για όσους προτιμούν ένα να στείλουν λουλούδια,  
επικοινωνήστε με το ανθοπωλείο Majestic Flowers  

in Potters Bar 01707 663397.
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†  DEATH ANNOUNCEMENT-FUNERAL 

Charalambos Ioannou Sigoura  
(from Yialousa, Famagusta, Cyprus) 

 † ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Πέτρος Παρασκευάς 

(από Γιαλούσα, Κύπρος)

†  DEATH ANNOUNCEMENT-FUNERAL 

Petros Paraskeva 
(from Yialousa, Cyprus)

It is with great sadness that we announce that our beloved husband, 
father, grandfather and great grandfather, Petros Paraskeva passed 

away on the 17th April 2022, aged 91. He leaves behind his loving wife 
Maroulla, his children Despo, Barry, Anastasia, Jason and their partners, 

his 7 grandchildren, 5 great grandchildren, as well as many relatives  
and friends. Petros was an extremely kind, hard-working and humble 

man, who centred his life around his family and God.  
His funeral will take place at St. John the Baptist Church, Wightman 
Road, N8 0LY at 10am on Wednesday 4th May 2022. The burial will  
follow at 12pm at Edmonton Cemetery, Church Street, N9 9HP and  

afterwards the family invites you to join them to commemorate Petros’ 
life back at St. John the Baptist Church Hall. Instead of flowers, there  

will be a donation box at the church in his memory. All money collected 
from this box will be donated to St. John the Baptist Church in testament 

to Petros’ love and devotion to the church.  
May his memory be eternal. 

Με μεγάλη μας θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο αγαπημένος μας σύζυγος,  
πατέρας, παππούς και προπάππος, Πέτρος Παρασκευάς, έφυγε από  
τη ζωή στις 17 Απριλίου 2022, σε ηλικία 91 ετών. Αφήνει πίσω την  

αγαπημένη του σύζυγο Μαρούλλα, τα παιδιά του Δέσπω, Παρασκευάς,  
Αναστασία, Γιασουμής και τους συντρόφους τους καθώς και 7 εγγόνια,  

5 δισέγγονα, και πολλούς συγγενείς και φίλους. Ο Πέτρος ήταν ένας  
εξαιρετικά ευγενικός, εργατικός και ταπεινός άνθρωπος, που επικέντρωνε  
τη ζωή του γύρω από την οικογένειά του και τον Θεό. Η κηδεία του θα 

τελεσθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Βαπτιστού, Wightman Road, N8 0LY 
στις 10 π.μ. την Τετάρτη 4 Μαΐου 2022. Η ταφή θα ακολουθήσει στις 12 μ.μ. 
στο κοιμητήριο του Edmonton Cemetery, Church Street, N9 9HP και στη  

συνέχεια η παρηγοριά πίσω στην αίθουσα της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη 
του Βαπτιστή. Αντί για λουλούδια, θα υπάρχει στην εκκλησία ένα κουτί  

δωρεών στη μνήμη του. Όλα τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν από αυτό  
το κουτί θα δοθούν στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή ως  
απόδειξη της αγάπης και της αφοσίωσης του Πέτρου στην εκκλησία.  

Αιωνία του η μνήμη.22.07.1930 – 17.04.2022

10.03.1945 – 13.04.2022

†  DEATH ANNOUNCEMENT-FUNERAL 

Demetris (Takis) Koumas 

(from Voni, Cyprus)

 † ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Δημήτρης (Τάκης) Κούμας 

(από Βόνη Κύπρου) 

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του πολυαγαπημένου μας 
πατέρα Δημήτρης Κούμας, γνωστός ως Τάκης, στις 13 Απριλίου 2022.  
Αφήνει πίσω τους γιους του Γιώργο και Ανδρέα τη μητέρα τους Ελένη, 

 τη νύφη του Μαριάννα και τις αδερφές Παναγιώτα και Σωτήρα.  
Θα τον θυμούνται πάντα με αγάπη η οικογένεια και οι φίλοι του. 

Η κηδεία θα τελεσθεί την Τρίτη 3 Μαΐου στις 11:30 π.μ. στην εκκλησία  
St Giles, Church Lane, Wendlebury, Oxfordshire, OX25 2PN.  

Θα ακολουθήσει η κηδεία στην αίθουσα του χωριού Main Street,  
Wendlebury, OX25 2PR που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση με τα πόδια 
από την εκκλησία. Ο χώρος στάθμευσης είναι περιορισμένος έξω από  
την εκκλησία, γι' αυτό παρακαλούμε να παρκάρετε είτε στο μέγαρο  

του χωριού, είτε στην κεντρική οδό. 
Αντί για λουλούδια, η οικογένεια παρακαλεί να πραγματοποιηθούν δωρεές 

στη μνήμη του Τάκη στο Prostate Cancer UK. Θα υπάρχει κιβώτιο  
συλλογής στην εκκλησία ή μπορείτε να κάνετε δωρεά μέσω 

https://takis.muchloved.com/ 

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved 
father Demetris Koumas, better known as Takis, on the 13th April 2022. 

He leaves behind his sons George and Andreas their mother Eleni,  
his daughter in law Marianna and sisters Panagiota and Sotira.  

He will always be lovingly remembered by family and his many friends. 
There will be a funeral service and burial held on Tuesday 3rd May  

at 11:30am, at St Giles’ church, Church Lane, Wendlebury,  
Oxfordshire, OX25 2PN. A wake will follow the funeral in the village  

hall on Main Street, Wendlebury, OX25 2PR which is in easy walking 
distance from the church. Parking is limited outside the church so we 

kindly request that people park either at the village hall or on Main 
Street. In lieu of flowers, the family would respectfully ask that a  
donation be made in memory of Takis to Prostate Cancer UK.  
There will be a collection box at the service, or you can donate  

via https://takis.muchloved.com/ 

 † ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Ανδρέας Γιακουμή Θεμιστοκλή 

(από το Λεονάρισο Κύπρου)

†  DEATH ANNOUNCEMENT-FUNERAL 

Andrew Yacoumi Themistocli  
(from Leonarisso Cyprus) 

08.12.1956 – 12.04.2022

It is with great sadness that we announce the death of our beloved  
husband, father, grandfather, uncle and godfather, Andrew Yacoumi  

Themistocli, who passed away on Tuesday 12th April 2022, aged 65. 
He leaves behind his beloved wife Christina, whom he married in 1983, 

his daughter Savvia, son Valentino with his wife Natalie, 
son Christopher with his partner Ashley, and grandson Frankie.  

He was a kind, loving, hardworking family man who will be dearly missed 
by family and friends.The service will take place on Tuesday 3rd May  

at 10:30 am at the Greek Orthodox Church of St Mary’s, 21 Trinity Road, 
Wood Green, N22 8LB. The burial will take place at New Southgate  

Cemetery, Brunswick Park Road, London N11 1JJ, at 12.00pm. 
 The wake will follow at the cemetery. Flowers are welcome. 

 There will also be a donation box  
at the church which will be donated to Cancer Research.

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας  
συζύγου, πατέρα, παππού, θείου και νονού, Ανδρέα Γιακούμη  

Θεμιστοκλή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 12 Απριλίου 2022,  
σε ηλικία 65 ετών. Αφήνει πίσω του την αγαπημένη του σύζυγο Χριστίνα, 
την οποία παντρεύτηκε το 1983, την κόρη του Σαββία, τον γιο Βαλεντίνο 
με τη σύζυγό του Νάταλι, τον γιο Κρίστοφερ με τη σύντροφό του Άσλεϊ 
και τον εγγονό Φράνκι.Ήταν ένας ευγενικός, στοργικός, εργατικός  

οικογενειάρχης που θα λείψει πολύ από την οικογένεια και τους φίλους. 
Η κηδεία θα τελεστεί την Τρίτη 3 Μαΐου στις 10:30 π.μ. στην εκκλησία της 
Παναγιάς, 21 Trinity Road, Wood Green, N22 8LB. Η ταφή θα γίνει στο  

κοιμητήριο του New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, London N11 
1JJ, στις 12:00μμ. Η παρηγοριά θα ακολουθήσει στο κοιμητήριο.  

Τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα. Θα υπάρχει επίσης  
ένα κουτί δωρεών στην εκκλησία όπου τα έσοδα θα δωριστούν στην 

 Έρευνα για τον Καρκίνο.

It is with deepest sadness and of heaviest of hearts that we announce 
that Charalambos Ioannou Sigoura passed away on the 13th April 

2022. He leaves behind his loving wife Maria, his sons John & Akis, 
and his daughters Helen & Stella. Also, his son-in-law Rob and 

daughter-in-law Stavroulla. His grandchildren Chrystiana, Georgina, 
Illeana, Mario & Marco. He also leaves behind his sister Christalla 
and niece Marina. Charalambos, also known as, Bambos or Charlie 
was full of witty one liner and was a wonderful, kind-hearted and 

humorous man. He was loved by all who knew him and will be sadly 
missed. The funeral will take place on Tuesday 10th May 2022  

at the 12 Apostles Church, Kentish Lane, Brookmans Park, Hatfield 
AL9 6NG at 12.30 pm followed by a burial at Hatfield Lawn  

Cemetery, Southway, Hatfield, AL10 8HS.  In honour of his life  
and in place of flowers there will be a collection box for Kidney Care 

UK. You can also make a donation through the following link:  
www.justgiving.com/helen-sigoura  
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†  DEATH ANNOUNCEMENT-FUNERAL 

Nicky Nicolaou 

(from Limassol, Cyprus)

†  ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Νίκη Νικολάου 

(από Λεμεσό Κύπρου) 

 16.02.1961 - 06.04.2022 

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε τον ξαφνικό θάνατο της Νίκη  
Νικολάου, στις 6 Απριλίου 2022 σε ηλικία 61 ετών. Η Νίκη ήταν  

η αγαπημένη σύζυγος του Ηλία, κόρη της Παναγιώτας, αδερφή του 
Παύλου και της Sylvie και θεία του Αντρέα, όλοι τους είναι 

 συντετριμμένοι με τον θάνατό της. Πάρα πολύ νέα, θα λείψει πολύ 
σε όλη την οικογένεια και τους φίλους της. Η κηδεία της θα τελεσθεί 
την Παρασκευή 6 Μαΐου στις 10.00 π.μ στην Ελληνική Ορθόδοξη 
Εκκλησία του Ιωάννη του Βαπτιστού, Wightman Road, Λονδίνο,  
N8 0L και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate Cemetery, 

Brunswick Park Road, London NW11 1EZ, στις 12.00μμ.  
Αντί για λουλούδια, η οικογένεια ζητά να κάνετε μια δωρεά στην 
Έρευνα για τον Καρκίνο (θα υπάρχει ένα κουτί δωρεάς στην  

εκκλησία εάν δεν θέλετε να κάνετε δωρεά στο διαδίκτυο) ή κάντε 
κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να κάνετε δωρεά σε μια σελίδα  

αφιερώματος που έχει δημιουργηθεί στη μνήμη της Νίκης 
 http://nickynicolaouaresti.muchloved.com/

It is with much sadness that we announce the sudden passing  
of Nicky Nicolaou, on 6th April 2022 at the age of 61.  

Nicky was a dearly loved wife to Eilias, daughter to Panayiota, 
sister to Pavlos and Sylvie and aunt to Andrea, all of whom are  
devastated at her death. Taken far too young, she will be sorely 

missed by all her family and friends. Her funeral will take place on 
Friday 6th May at 10.00am at St John The Baptist Greek Orthodox 
Church, Wightman Road, London, N8 0LY. She will be laid to rest 
at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, London NW11 
1EZ, at 12.00pm. Instead of flowers, the family ask that you kindly 
make a donation to Cancer Research (there will be a Donation Box 

in the Church if you don't want to donate online) or click on the 
link below to donate to a tribute page set up in Nicky's memory. 

http://nickynicolaouaresti.muchloved.com/

It is with great sadness that we announce the passing of Andreas Georgiou Colettis,  
a beloved husband, father, father-in-law and grandfather. Andreas was born in Cyprus and 

emigrated to England in 1955. He worked extremely hard in the catering business for many 
years and in 1962 met and married his wife Polymnia. They both settled in North London 

and have remained in the area ever since. Andreas was always there for anyone that needed 
him with family being the most important thing in his life. He adored his daughter’s Penny 

& Anthoulla, his son-in-law Andreas and his grandchildren Andreas, Constantina,  
John-Christopher & Eliana. Andreas with his huge smile may be gone but he certainly 

won’t be forgotten. The funeral will take place on Wednesday 4th May, at 10.30am, 
 at St Mary’s Greek Orthodox Church, 21 Trinity Road, London N22 8LB to be followed 

by a burial at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, London, N11 1EZ.  
A wake will follow at the Ariana Banqueting Hall, North London Business Park, Brunswick 
Park Road, Oakleigh Road South, New Southgate, London N11 1GN. Flowers can be sent 

to Harrison Funeral Home by no later than Tuesday 3rd May, 736 Green Lanes, Winchmore 
Hill, N21 3RE, Tel: 0208 819 3464. Anyone who would like to attend is most  

welcome. For more information, please call Penny on 07958 430 347

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Ανδρέα Γεωργίου Κωλέττη,  
αγαπημένος σύζυγος, πατέρας, πεθερός και παππούς. Ο Ανδρέας γεννήθηκε στην 
Κύπρο και μετανάστευσε στην Αγγλία το 1955. Εργάστηκε εξαιρετικά σκληρά στον 
χώρο της εστίασης για πολλά χρόνια και το 1962 γνώρισε και παντρεύτηκε τη σύζυγό 

του Πολύμνια. Και οι δύο εγκαταστάθηκαν στο Βόρειο Λονδίνο και έκτοτε  
παραμένουν στην περιοχή. Ο Ανδρέας ήταν πάντα εκεί για όποιον τον χρειαζόταν  
με την οικογένεια να είναι το πιο σημαντικό κομμάτι στη ζωή του. Λάτρευε τις κόρης 
του Πέννυ και Ανθούλλα, τον γαμπρό του Ανδρέα και τα εγγόνια του Ανδρέα,  

Κωνσταντίνα, Τζον-Κρίστοφερ και Ηλιάνα. Ο Ανδρέας με το τεράστιο χαμόγελό του 
μπορεί να έφυγε αλλά σίγουρα δεν θα ξεχαστεί. Η κηδεία θα γίνει την Τετάρτη  

4 Μαΐου, στις 10.30πμ, στην εκκλησία της Παναγιάς, 21 Trinity Road, 
 London N22 8LB και θα ακολουθήσει ταφή στο New Southgate Cemetery,  

Brunswick Park Road, Λονδίνο, N11 1EZ. Θα ακολουθήσει η παρηγοριά στο Ariana 
Banqueting Hall, North London Business Park, Brunswick Park Road, Oakleigh Road South,  
New Southgate, London N11 1GN. Λουλούδια μπορούν να σταλούν στο Harrison Funeral 

Home το αργότερο μέχρι την Τρίτη 3 Μαΐου, 736 Green Lanes, Winchmore Hill,  
N21 3RE, Τηλ: 0208 819 3464. Όποιος θέλει να παρευρεθεί είναι ευπρόσδεκτος.  

Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε την Penny στο 07958 430 347 

†  DEATH ANNOUNCEMENT-FUNERAL 

Andreas Georgiou Colettis    
(from Athienou, Cyprus)

12.04.1928 – 15.04.2022

†  ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Ανδρέας Γεωργίου Κωλέττης 

(από Αθηένου Κύπρου) 

†  ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Μιχάλης Ανδρέας Κασιάνης 

(από Άγιο Σέργιο Κύπρου) 

†  DEATH ANNOUNCEMENT-FUNERAL 

Michael Andreas Kasianis 

(from Agios Sergios, Cyprus) 

20.07.1957 - 14.04.2022

It is with great sadness and heavy hearts to announce the passing of our beloved  
Michael Andreas Kasianis (Konjolos) who passed away on Thursday 14th April 2022, 
at the age of 64. He came to England when he was 21 years old and married his wife 

Stella where they went on to build a successful business in Shepherds Bush.  
They were happily married for over 40 years and spent every moment together.  

He always supported and loved his children and grandsons where he built very close 
relationships with. Michael loved his family very much and ensured that was his 

number one priority. He was so kind with a big heart and he always welcomed people 
into his home. He leaves behind his beloved wife Stella, son Andreas, daughter 

 Eftyhia, son in-law Demetri, grandchildren George and Michael, two brothers George 
and Elias, sister in-laws Savoulla and Maria, sister Flora, nephews and nieces and 
many other relatives and friends. The funeral service will take place on Friday 6th 
May, at 11.30am, at St Nicholas Orthodox Church 60 Godolphin Road, Shepherds 

Bush, W12 8JF. The burial will follow the service around 1:30pm at Pinner View  
Cemetery 660 Pinner Road, Pinner, HA5 5RH. This is a big loss to our family. We will 
always feel he is around us and forever in our hearts. The 40-day memorial will take 

place on Sunday 22nd May at St Nicholas Orthodox Church, Shepherds Bush.

Με μεγάλη θλίψη και βαριές καρδιές ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας  
Μιχάλη Ανδρέα Κασιάνης (Κόντζιολος) που απεβίωσε την Πέμπτη 14 Απριλίου 2022,  

σε ηλικία 64 ετών. Ήρθε στην Αγγλία όταν ήταν 21 ετών και παντρεύτηκε τη γυναίκα του 
Στέλλα όπου συνέχισαν να χτίζουν μια επιτυχημένη επιχείρηση στο Shepherds Bush. 
Ήταν παντρεμένοι για πάνω από 40 χρόνια και περνούσαν κάθε στιγμή μαζί. Πάντα 
 στήριζε και αγαπούσε τα παιδιά και τα εγγόνια του όπου δημιουργήσε πολύ στενές  

σχέσεις. Αγαπούσε πολύ την οικογένειά του και εξασφάλισε ότι αυτή ήταν η νούμερο ένα 
προτεραιότητα του. Ήταν τόσο ευγενικός με μεγάλη καρδιά και πάντα καλωσόριζε τους 
ανθρώπους στο σπίτι του. Αφήνει πίσω του την αγαπημένη του σύζυγο Στέλλα, τον γιο 
του Ανδρέα, την κόρη του Ευτυχία, τον γαμπρό του Δημήτρη, τα εγγόνια του Γιώργο και 
Μιχάλη, δύο αδέρφια Γιώργο και Ηλία, την κουνιάδα Σαβούλλα και τη Μαρία, την αδελφή 

Φλώρα, ανιψιούς και ανίψια και πολλούς άλλους συγγενείς και φίλους. Η κηδέια θα  
τελεσθεί την Παρασκευή 6 Μαΐου, στις 11.30 π.μ., στην Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου 

Νικολάου, 60 Godolphin Road, Shepherds Bush, W12 8JF. Η ταφή θα ακολουθήσει γύρω 
στις 1:30 μ.μ. στο Pinner View Cemetery 660 Pinner Road, Pinner, HA5 5RH. Αυτή είναι 
μια μεγάλη απώλεια για την οικογένειά μας. Θα σε νιώθουμε πάντα γύρω μας και για 
πάντα στην καρδιά μας. Το  40 ημερο μνημόσυνο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή  

22 Μαΐου στην Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, Shepherds Bush. 
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