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Η Ουκρανία κλείνει βασικό αγωγό 
ρωσικού αερίου προς την Ευρώπη

Το Tony's Pita είναι ένα ελληνικό 
οικογενειακό εστιατόριο που του 
οποίου η κουζίνα είναι μεσογειακή. 
Οποιαδήποτε και αν είναι η προτί-
μησή σας, ακόμα...              Σελ. 13                                                            

Tony's Pita: Στο Φεστιβάλ του κρασιού 
(CWFExpo 2022)

ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΚΑΡΟΛΑΙΝ: Με κλάματα 
η απολογία του  Αναγνωστόπουλου

Σαν… μυθιστόρημα περιγράφει 
τη σχέση του με την Καρολάιν 
Κράουτς στο πρώτο μέρος της 
απολογίας του ο Μπάμπης Ανα-
γνωστόπουλος...                Σελ. 7 

  Με συγχαρητήρια και αποτίοντας 
τιμή στους νικητές του «Μεγάλου 
Πατριωτικού Πολέμου», αλλά και 
τους προστάτες σήμερα του Ντόν-
μπας,...                           Σελ. 10

Σχεδόν 500 έδρες και πολλούς δήμους - προπύργια έχασαν οι Συντηρητικοί

Αποστομωτική απάντηση του σερ Κιρ Στάρμερ
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Περισσότεροι από 20 οι Κύπριοι που έχουν εκλεγεί Δημοτικοί Σύμβουλοι
Στους είκοσι ανέρχονται οι Ελλαδίτες και Ελ-

ληνοκύπριοι, οι οποίοι εξασφάλισαν έδρες στις 
Δημοτικές Εκλογές της 5ης Μαΐου, ενώ, αρκετοί 
είναι και οι Τουρκοκύπριοι, οι οποίοι έχουν εκλε-
γεί ή επανεκλεγεί ως δημοτικοί σύμβουλοι. Στα 
θετικά, και το γεγονός ότι οι 5 από τους εκλε-
γμένους δημοτικούς συμβούλους είναι γυναίκες. 
Η σημαντική νίκη του Εργατικού Κόμματος, 

αντικατοπτρίζεται και στα ποσοστά που εξασφά-
λισαν οι κύπριοι υποψήφιοι, αφού οι περισσό-
τεροι έχουν εκλεγεί με τα ψηφοδέλτια των Ερ-
γατικών. Αντίθετα, και παρά το γεγονός ότι οι 
Συντηρητικοί έχουν χάσει μεγάλο αριθμό εδρών 
σε όλες τις περιοχές όπου είχαν διεξαχθεί εκλο-
γές (Αγγλία, Σκωτία και Ουαλία) αλλά ειδικότερα 
στο Λονδίνο όπου έχουν περάσει υπό τον έλεγχο 
των Εργατικών αρκετοί δήμοι που επί δεκαετίες 
ήταν προπύργια των Τόρις, οι κύπριοι υποψήφιοι 
του κόμματος της δεξιάς έχουν εξασφαλίσει εξί-
σου σημαντικό αριθμό ψήφων και εδρών. 
Όπως ήταν αναμενόμενο, οι κυπριακής κατα-

γωγής υποψήφιοι εξασφάλισαν αξιοσημείωτο 
αριθμό εδρών στους δήμους του Βόρειου Λον-
δίνου Enfield, Haringey, Barnet, καθώς και στο 
Hammersmith & Fulham. 
Συγκεκριμένα, η πλειοψηφία των εκλεγμένων 

Ελληνοκυπρίων που εξασφαλισαν έδρα βρίσκο-
νται στο Enfield και είναι οι Αλέξανδρος Γεωργίου 
(Συντηρητικό Κόμμα), Στέφανος Ιωάννου (Συ-
ντηρητικό Κόμμα), Κρις Ιωαννίδης (Συντηρητικό 
Κόμμα), Μαρία Ζαβρός Αλεξάνδρου (Συντηρη-
τικό Κόμμα) και Γιώργος Σάββα (Εργατικό 
Κόμμα), η επανεκλογή του οποίου αποτελεί 
πρωτόγνωρο φαινόμενο, καθώς, πλέον, υπη-
ρετεί το Enfield και τα κοινά από το αξίωμα του 

δημοτικού συμβούλου, 36 ολόκληρα χρόνια.  
Ο δεύτερος δήμος με τους περισσότερους 

εκλεγμένους Ελληνοκύπριους είναι αυτός του 
Haringey. 
Έχουν εκλεγεί: η Τζίνα Αδάμου, ο Ισίδωρος 

Διακίδης και ο Γιάννης Γκατσογιάννης, όλοι με 
τον συνδυασμό του Εργατικού Κόμματος. 
Οι πολίτες του Hammersmith & Fulham εξέ-

λεξαν τους Στάλα Αντωνιάδη και Νίκο Σούσλους 
οι οποίοι είχαν κατέλθει στις εκλογές με το ψη-
φοδέλτιο του Εργατικού Κόμματος. 

Στο Barnet, δύο έδρες έχουν καταληφθεί από 
τους Εργατικούς υποψηφίους Τόνι Βούρου και 

Ανδρέα Ιωαννίδη. 
Από έναν Ελληνοκύπριο σύμβουλο θα έχουν 

οι δήμοι Barking & Dagenham, Brent, Croydon, 
Housnlow, Kensington & Chelsea, Kingston και 
Merton. Πρόκειται για τους: Αντρέα Αχιλλέως 
(Εργατικό Κόμμα) στο Barking & Dagenham, 
Άντων Γεωργίου (Φιλελεύθεροι Δημοκράτες) στο 
Brent, Λούη Καρσερίδης (Εργατικό Κόμμα) στο 
Croydon, Τόνι Λουκής (Εργατικό Κόμμα) στο 

Hounslow, Τζόνι Θαλασσίτης (Συντηρητικό 
Κόμμα) στο Kensington & Chelsea, Νοέλ Χα-
τζημιχαήλ (Φιλελεύθεροι Δημοκράτες) στο Kings-
ton και τέλος Στέφανο Αλαμπρίτη (Εργατικό 
Κόμμα) στο Merton. Μάλιστα, ο Στέφανος Αλα-
μπρίτης καταγράφει κι’ αυτός, ακόμη μια διά-
κριση, καθώς επανεκλέγηκε μετά από μια σειρά 
ετών ως leader στο συγκεκριμένο Δημοτικό Συμ-
βούλιο, κάτι που καταδεικνυεί την επιτυχημένη 
του πορεία στα τοπικά δρώμενα. 
Κάτι, που πλέον χαρακτηρίζει πάρα πολλούς 

από τους συμπατριώτες μας που υπηρετούν τα 
κοινά στις τοπικές κοινωνίες.  
Όλοι οι Κύπριοι που έχουν εκλεγεί δημοτικοί 

σύμβουλοι είναι μέλη των τριών μεγάλων κομ-
μάτων, δηλαδή του Εργατικού Κόμματος, του 
Συντηρητικού Κόμματος και το Κόμματος των 
Φιλελεύθερων Δημοκρατών.  
Τουρκοκύπριοι 
Η  πλειοψηφία των Τουρκοκυπρίων που έχουν 

εκλεγεί δημοτικοί σύμβουλοι, βρίσκονται στο En-
field και σχεδόν όλες/όλοι είχαν κατέλθει με τον 
συνδυασμό του Εργατικού Κόμματος. Ανάμεσά 
τους είναι οι Ahmet Oykener, Ahmet Hassan, 
Alev Cazimoglu και Nesil Caliskan, η οποία έχει 
διακριθεί ως η νεότερη επικεφαλής συμβουλίου 
στην Αγγλία σε ηλικία μόλις 29 ετών. 
Στο Haringey, μεταξύ των Τουρκοκυπρίων δη-

μοτικών συμβούλων είναι οι Peray Ahmet και 
Emine Ibrahim του Εργατικού κόμματος. Η 
Peray Ahmet είναι ιδιαίτερα γνωστή στην περι-
φέρειά της, καθώς και αυτή ήταν για χρόνια 
leader του Δημοτικού Συμβουλίου του Haringey.  

Σοφία Κωνσταντινίδη
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Στέφανος Αλαμπρίτης Μαρία Ζαβρός

Tony Vourou Στέφανος Ιωάννου Γιώργος Σάββα

Το ΑΚΕΛ Βρετανίας προσκαλεί τα μέλη και φίλους 
του κόμματος στον Β κύκλο Γενικων Συνελευσεων 

με θέμα: «Προεδρικές Εκλογές 2023»    
Περιφέρεια Λονδίνου 

Δευτέρα 16 Μαΐου 13:00 Κοινοτικό Κέντρο 
Δευτέρα 16 Μαΐου 19:30 Κοινοτικό Κέντρο   

Περιφέρεια Birmingham 
Δευτέρα 23 Μαΐου 19:00 Ελληνική Κυπριακή Εστία  

Αγγλοκύπριοι 
Κυριακή 15 Μαΐου 19:30 - WebEx   
Φοιτητών & Νέων Εργαζομένων 
Κυριακή 22 Μαΐου 20:30 - WedEx    
Ομιλητής: Αντρέας Γρηγορίου, 

Γραμματέας ΑΚΕΛ Βρετανίας, Μέλος Κ.Ε. ΑΚΕΛ   
Στις Συνελεύσεις θα γίνει παρουσίαση και ανάλυση της 
εισήγησης της Κεντρικής Επιτροπής, καταγραφή όλων 
των απόψεων και μυστική Συμβουλευτική Ψηφοφορία.  

Το σύνολο των απόψεων και το αποτέλεσμα της 
ψηφοφορίας θα σταλεί στην Κεντρική Επιτροπή.

Οι διαδικασίες που 
θα ακολουθήσουμε προς 

τις Προεδρικές Εκλογές είναι 
σοβαρές και κρίσιμές, και 

η συμμετοχή όλων των μελών 
και φίλων του ΑΚΕΛ είναι 

σημαντική και επιβεβλημένη.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Λονδίνο: Παρουσίαση  της Κύπρου ως κέντρου τεχνολογίας και καινοτομίας
Τους παράγοντες που καθιστούν την Κύπρο ένα ελκυστικό διε-

θνές επιχειρηματικό κέντρο παρουσίασε στο Λονδίνο ο Υφυπουρ-
γός Έρευνας και Καινοτομίας Κυριάκος Κόκκινος στο πλαίσιο 
συνεδρίου που διοργάνωσε ο Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Μ. 
Βρετανίας - Κύπρου. 
Ο κ. Κόκκινος είπε ότι το σύνθημα που προωθεί η κυπριακή 

κυβέρνηση είναι πως η Κύπρος είναι το μέρος να ζεις, να εργά-
ζεσαι και να έχεις την επιχείρησή σου. Περισσότερο από ένα 
απλό σύνθημα, ωστόσο, τόνισε, είναι ένα μήνυμα που υποστη-
ρίζεται από το σχέδιο δράσης της κυ-
πριακής κυβέρνησης στο πλαίσιο ενός 
μακροπρόθεσμου οράματος με ορίζο-
ντα το 2035. 
Οι τρεις στρατηγικές επιδιώξεις αυτού 

του σχεδίου αφορούν το να γίνει η Κύ-
προς ηγετικό κράτος διεθνώς στο επι-
χειρείν, να δημιουργηθεί μία ανθίζουσα 
και ανθεκτική οικονομία μαζί με μια δί-
καιη κοινωνία. 
Για να επιτευχθούν όλα αυτά και για 

να αξιοποιηθούν πλεονεκτήματα όπως 
η γεωστρατηγική θέση της χώρας, η 
ποιότητα ζωής, το πολυτάλαντο και μορφωμένο εργατικό δυναμικό 
και η ιδιότητα του μέλους της ΕΕ, ο Υφυπουργός αναφέρθηκε εν-
δεικτικά στην ψηφιακή μεταμόρφωση του κράτους, την τόνωση 
της πράσινης οικονομίας, την αποτελεσματική κυβέρνηση και 
διακυβέρνηση, την αναβάθμιση πολιτικών και κανονισμών, την 
προώθηση ευτυχούς και υγιούς ζωής, την κοινωνική βιωσιμότητα, 
την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, καθώς και την έμφαση σε και-
νοτομία, έρευνα και ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα. 
Στη συνέχεια έκανε ιδιαίτερη μνεία στο Σχέδιο Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας, για το οποίο προβλέπεται χρηματοδότηση ύψους 
1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στους επιμέρους στόχους που άπτο-
νται των επενδύσεων στην ψηφιακή μεταμόρφωση, τόνισε μεταξύ 
άλλων τη μετάβαση προς την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την 
επέκταση της γρήγορης σύνδεσης στο διαδίκτυο, τις λύσεις για 
έξυπνες πόλεις και την προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματι-
κότητας. Ιδιαίτερα στάθηκε στην προσπάθεια ψηφιακής αναβάθ-
μισης της λειτουργίας της κυβέρνησης και της οικονομίας, λέγο-
ντας ότι «η Κύπρος δεν είναι μόνο ήλιος και θάλασσα, αλλά είναι 

επίσης τεχνολογία και καινοτομία». Είπε 
πως δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη 
ενός νέου ιστότοπου, του gov.cy, αξιο-
ποιώντας τη βρετανική τεχνογνωσία, 
ώστε να υπάγονται εκεί για ευχρηστία 
και ευκολία όλες οι κυβερνητικές υπη-
ρεσίες. 
Ο κ. Κόκκινος αναφέρθηκε επίσης 

ακροθιγώς στις ευκαιρίες επενδύσεων 
στην Κύπρο. Στάθηκε κυρίως στις ευ-
καιρίες στον τομέα του ICT (τεχνολογία 
πληροφορίας και επικοινωνίας) και της 
ανώτατης εκπαίδευσης, αλλά επίσης 

στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, του real estate 
και της παροχής υγείας. 
Επισήμανε δε μεταξύ άλλων τα φορολογικά κίνητρα για ξένες 

επιχειρήσεις στην Κύπρο, τις αλλαγές στη μεταναστευτική πολι-
τική, τη Μονάδα Διευκόλυνσης Επιχειρήσεων και το νέο νόμο για 
διευκόλυνση των στρατηγικών επενδύσεων. 
Τα δεδομένα επί όλων αυτών ανέλυσαν πιο διεξοδικά ειδικοί 

επαγγελματίες από την Κύπρο που κάνουν παρουσιάσεις και 
συμμετέχουν σε πάνελ συζήτησης κατά τη διάρκεια της ημέρας.



Την Τρίτη (10/05) ο πρίγκιπας Κάρολος διάβασε 
τον Λόγο του Θρόνου εκ μέρους της βασίλισσας 
Ελισάβετ  για πρώτη φορά, μετά από σχεδόν 60 
χρόνια, καθώς η μητέρα του εξακολουθεί  να υπο-
φέρει ανά διαστήματα από κινητικά προβλήματα. 
Ο Πρίγκιπας της Ουαλίας και ο Δούκας του  

Κέιμπριτζ έκαναν την έναρξη των εργασιών του 
Κοινοβουλίου, αφού η Βασίλισσα χορήγησε ειδική 
άδεια. 
Ο εγγονός της Βασίλισσας, ο Δούκας του Κέι-

μπριτζ Ουίλιαμς , και ο πρίγκιπας Κάρολος  συ-
νοδεύονταν από τη Δούκισσα της Κορνουάλης. 
Είναι η πρώτη φορά από το 1963 που η Βασί-

λισσα δεν εκφώνησε τον Λόγο του Θρόνου. 
Η απόφαση της Βασίλισσας να  μη κάνει την 

έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου ήταν 
πρωτοσέλιδο θέμα στην εφημερίδα Sun. Σε κύριο 
άρθρο με τίτλο "Πονάμε", η εφημερίδα σημείωνε: 
"Οι καρδιές μας είναι  με την Αυτού Μεγαλειότητα, 
η οποία θα είναι ταραγμένη". 
Σύμφωνα με την Daily Telegraph,  η ημέρα ση-

ματοδοτούσε μια σημαντική αλλαγή στις ευθύνες 
του πρίγκιπα Καρόλου, καθώς θα εκφωνούσε την 
ομιλία της Βασίλισσας για πρώτη φορά. 
Πολλές από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων 

της Τετάρτης (11/05) περιλαμβάνουν φωτογρα-
φίες του πρίγκιπα της Ουαλίας να εκφωνεί την 
ομιλία της βασίλισσας Ελισάβετ.  
Με τίτλο "Ελπίζω να σε έκανα περήφανη, μαμά", 

η Sun γράφει ότι ο πρίγκιπας Κάρολος "έδειχνε 
συγκινημένος" καθώς “ έδινε μια γεύση από το 
μέλλον της μοναρχίας”. 
Σύμφωνα με τη Metro, από τον Λόγο του Θρό-

νου  έλειπε το "πραγματικό της κόσμημα", δηλαδή 
η βασίλισσα Ελισάβετ , και ο πρίγκιπας Κάρολος 
"φάνηκε να το αισθάνεται περισσότερο, καθώς 
κοίταζε προς τα εκεί που θα έπρεπε να βρίσκεται 
η Βασίλισσα". 
Για την Daily Express, η απουσία της βασίλισ-

σας δημιούργησε ένα "οδυνηρό κενό", εν μέσω 
της αίσθησης ότι μια μακρά παράδοση τελειώνει 
και μια νέα εποχή αρχίζει. 

 
 
Η οικονομική ανάπτυξη το ζητούμενο  
 
Στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης 

υπάρχει η δέσμευση για την ανάπτυξη της  οικο-
νομία, την ελάφρυνση  του οικονομικού βάρους 
των νοικοκυριών και τη συνέχιση του προγράμ-
ματος , με στόχο την αντιμετώπιση των περιφε-
ρειακών ανισοτήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
Ωστόσο, δεν προβλέπεται  ένα νομοσχέδιο που 

να στοχεύει ειδικά στην αντιμετώπιση του κόστους 
ζωής. 
Λεπτομέρειες για την έναρξη των εργασιών του 

Κοινοβουλίου την Τρίτη είχαν  όλες οι εφημερίδες 

της Τετάρτης (11/05). 
Ο Guardian γράφει ότι ο πρωθυπουργός Μπό-

ρις Τζόνσον δέχτηκε τα πυρά της αντιπολίτευσης 
που τον επέκρινε επειδή όπως ισχυρίσθηκε  "στε-
ρείται ιδεών ή σκοπού", αφού ο Λόγος του Θρό-
νου απέτυχε να συμπεριλάβει συγκεκριμένα  
μέτρα για την αντιμετώπιση της άμεσης κρίσης 
του κόστους ζωής. 
Η Daily Mail τονίζει πως το πολυαναμενόμενο 

νομοσχέδιο για την απασχόληση απουσίαζε επί-
σης από το νομοθετικό πρόγραμμα της κυβέρνη-
σης, η οποία κατά τα φαινόμενα έχει αποφασίσει 
να “να βάλει την ταφόπλακα” – όπως γράφει  
χαρακτηριστικά η εφημερίδα στο προεπιλεγμένο 
δικαίωμα της εργασίας από το σπίτι.  
Οι Times εστιάζουν στα σχέδια της κυβέρνησης 

να επιτρέπεται στους κατοίκους να διεξάγουν "ψη-
φοφορίες στους δρόμους" για το αν θα πρέπει οι 
γείτονες να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν οικο-
δομικές εργασίες για την επέκταση η την ανακαί-
νιση των σπιτιών τους  χωρίς πλήρη πολεοδομική 
άδεια. 
Στη συνεδρίαση στη Βουλή των Κοινοτήτων,  

ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον υποστήριξε 
ότι “η κυβέρνηση δεν μπορεί απλώς να ξοδεύει 
για να ξεπεράσει τα προβλήματα της χώρας".  
Σύμφωνα με τον κ. Τζόνσον, η απάντηση βρίσκε-
ται στη δημιουργία θέσεων εργασίας με υψηλές 
αποδοχές και υψηλή εξειδίκευση. 
Η συζήτηση στη Βουλή των Κοινοτήτων έγινε 

μετά την πρόσφατη πρόβλεψη της Τράπεζας της 
Αγγλίας ότι ο πληθωρισμός είναι πιθανό να  
αυξηθεί σε περίπου 10% αργότερα φέτος, με τις 
αυξήσεις των τιμών των τροφίμων και της ενέρ-
γειας να επιβαρύνουν ιδιαίτερα τα νοικοκυριά. 
Ο ηγέτης των Εργατικών σερ Κιρ Στάρμερ δή-

λωσε: "Η κυβέρνηση θα πρέπει να είναι σε θέση 
να αντιμετωπίσει την κρίση: Οι καιροί είναι δύ-
σκολοι για τους εργαζόμενους. Αλλά είναι πολύ 
πιο δύσκολοι από ό,τι θα έπρεπε να είναι. Περί-
που 12 χρόνια διακυβέρνησης των Συντηρητικών 
σημαίνουν χαμηλή οικονομική 
ανάπτυξη, υψηλό πληθωρι-
σμό και υψηλούς φόρους”. 

Το “στοίχημα” του σερ Κιρ Στάρμερ   
 
Την παραίτησή του από την ηγεσία του Εργατι-

κού Κόμματος της βρετανικής αξιωματικής αντι-
πολίτευσης θα υποβάλει ο σερ Κιρ Στάρμερ αν 
 η αστυνομία του επιβάλει πρόστιμο για παρα-
βίαση των κανόνων του lockdown της πανδημίας, 
όπως ανακοίνωσε ο ίδιος. 
Η δήλωση του σερ Κιρ ακολουθεί την ανακοί-

νωση της αστυνομικής διεύθυνσης του Ντάραμ 
στη ΒΑ Αγγλία ότι τελικά θα πραγματοποιήσει 
έρευνα για να διαπιστωθεί κατά πόσο ο ηγέτης 
των Εργατικών παραβίασε τους κανόνες συντρώ-
γοντας ινδικό κάρι και πίνοντας μπύρα με τουλά-
χιστον 15 συνεργάτες του και στελέχη του κόμ-
ματος σε βραδινή σύσκεψη πέρυσι την άνοιξη, 
ενώ απαγορεύονταν οι κοινωνικές συναθροίσεις 
σε κλειστούς χώρους. 
Η ”υπόσχεση” Στάρμερ ήταν πρωτοσέλιδο θέμα 

σε πολλές εφημερίδες της Τρίτης (10/05).  
Οι Times  γράφουν: «Στάρμερ: θα παραιτηθώ αν 
η αστυνομία μου δώσει πρόστιμο για μπίρα».  
Ο επικεφαλής του Εργατικού κόμματος στοιχη-
ματίζει την καριέρα του στα ευρήματα της αστυ-
νομίας σχετικά με το αν παραβίασε ή όχι τους  
κανόνες lockdown. Στον Guardian διαβάζουμε: 

«Το στοίχημα του Στάρμερ: ο ηγέτης υπόσχεται 
να παραιτηθεί αν λάβει πρόστιμο για το Beer-
gate». Το κόμμα δήλωσε πως έχει στοιχεία ότι 
ομάδα της εκστρατείας εργάστηκε μέχρι αργά 
στην υπό εξέταση συγκέντρωση, προετοιμαζό-
μενη για τις πρόωρες εκλογές στο Χάρτλπουλ, 
τον Απρίλιο του 2021. Ο Independent έχει τίτλο: 
«Θα παραιτηθώ αν μου επιδοθεί πρόστιμο για 
τον κορονοϊό, λέει ο Στάρμερ». Σύμφωνα με τους 
Financial Times, ο σερ Κιρ συμβουλεύτηκε ανώ-
τερα στελέχη του κόμματός του προτού προχω-
ρήσει στη δέσμευση παραίτησης. Η εφημερίδα 
σημειώνει ότι ο ηγέτης των Εργατικών είναι βέ-
βαιος ότι δεν παραβίασε τους κανόνες Covid.  
Η Daily Mail κατηγορεί τον σερ Κιρ ότι ασκεί 

πίεση στους ντετέκτιβ που 
γνωρίζουν τώρα ότι  

 

οι αποφάσεις τους θα μπορούσαν “να αποκε-
φαλίσουν την αξιωματική αντιπολίτευση”. 

 
Ιστορική πρωτιά: B. Ιρλανδία - Εκλογική νίκη 

του εθνικιστικού Sinn Fein 
 
H Μισέλ Ο’Νιλ έγραψε Ιστορία και έδωσε φτερά 

στο κίνημα των βορειοϊρλανδών εθνικιστών και 
το όραμα της ένωσης με την Ιρλανδία, οδηγώντας 
το Σιν Φέιν στην παρθενική του εκλογική πρωτιά 
στις εκλογές της 5ης Μαΐου. Κάτι που σημαίνει 
πως η πρωθυπουργία της Βόρειας Ιρλανδίας θα 
της ανήκει δικαιωματικά, τουλάχιστον με βάση τα 
όσα προβλέπει η Συμφωνία της Μεγάλης Παρα-
σκευής, επισημαίνουν οι αναλυτές . Μια συμφω-
νία η οποία υπογράφηκε το 1998, όταν η ίδια 
ήταν μόλις 21 ετών – την ίδια χρονιά που έλαβε 
την απόφαση να ενταχθεί στις τάξεις του Σιν Φέιν. 
Ο δρόμος άνοιξε στις αρχές του 2017, όταν η 

παραίτηση του τότε αναπληρωτή πρωθυπουργού 
Μάρτιν ΜακΓκίνες στις 10 Ιανουαρίου έφερε την 
εκλογή της στο τιμόνι του κόμματος που, επί  
δεκαετίες, θεωρούνταν και ήταν το πολιτικό σκέ-
λος του Ιρλανδικού Δημοκρατικού Στρατού. Προ-
ερχόμενη από την πρώτη γενιά των πολιτικών 
που αναδείχθηκαν μετά το τέλος του αιματηρού 
30ετούς εμφυλίου ανάμεσα σε «Ρεπουμπλικά-
νους» και «Ενωτικούς», η Ο’Νιλ ήρθε να συμβο-
λίσει τη στροφή του Σιν Φέιν. Οχι μόνο σε επίπεδο 
πολιτικών θέσεων και τακτικής, αλλά και σε πρό-
σωπα, καθώς το δικό της αποπνέει κάτι σαφώς 
διαφορετικό σε σύγκριση με τους παλαίμαχους 
Τζέρι Ανταμς και Μάρτιν ΜακΓκίνες. 

H O’ Νιλ δεν ξεχνά ποτέ τον πραγματικό στόχο: 
την απόσχιση από το Ηνωμένο Βασίλειο και την 
ένωση με τη «μητέρα» Ιρλανδία. Κι αυτό παρά το 
γεγονός ότι στη συγκεκριμένη προεκλογική  
περίοδο το αίτημα «θάφτηκε» και το βάρος έπεσε 
στα κοινωνικά προβλήματα.  
Για τον Observer (08/05), η νίκη του Σιν Φέιν 

στις εκλογές του Στόρμοντ ήταν "σεισμική". 
Ωστόσο, οι Sunday Times (08/05)  εκτιμούν ότι 

η Βόρεια Ιρλανδία βρίσκεται σε "εμπύρετη κατά-
σταση" και προτρέπει τόσο το Σιν Φέιν όσο και 
το DUP να συνεργαστούν με το Ουέστμινστερ και 
τις Βρυξέλλες για να βρουν μακροπρόθεσμη 
λύση. Η Sunday Telegraph (08/05) αναφέρει ότι 
η υπουργός Εξωτερικών Λιζ Τρους προειδοποί-
ησε τις Βρυξέλλες να «διορθώσουν» τις εμπορι-
κές ρυθμίσεις μετά το Brexit ή να θέσουν σε  
κίνδυνο την ειρηνευτική διαδικασία για τη Βόρεια 
Ιρλανδία. 
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Χωρίς τη βασίλισσα Ελισάβετ η έναρξη των εργασιών του κοινοβουλίου
Ανασκόπηση βρετανικού Τύπου                                                                                       με τον Βύρωνα Καρύδη

Περισσότερα από 
160 παιδιά έχουν 
πλέον εντοπιστεί με 
οξεία ηπατίτιδα στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, 
εκ των οποίων 11 χρει-
άστηκαν μεταμό-
σχευση ήπατος. 

 
Σύμφωνα με ενημέ-

ρωση από τον Οργανι-
σμό Υγειονομικής 
Ασφάλειας του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου 
(UKHSA), επιπλέον 18 
κρούσματα καταγρά-
φηκαν ως και τις 3 
Μαΐου (σε σύγκριση με 
τις 29 Απριλίου), ανε-

βάζοντας το συνολικό 
αριθμό των κρουσμά-
των στο Ηνωμένο Βα-
σίλειο σε 163. Κανένα 
από τα παιδιά δεν έχει 
πεθάνει. 

 
Ο Παγκόσμιος Οργα-

νισμός Υγείας (ΠΟΥ) 
δήλωσε νωρίτερα αυτή 
την εβδομάδα ότι 
έχουν εντοπιστεί σχε-
δόν 300 πιθανά κρού-
σματα παιδιών με σο-
βαρή ηπατίτιδα σε 20 
χώρες παγκοσμίως.

Βρετανία: 163 παιδιά με οξεία ηπατίτιδα έχουν 
εντοπιστεί

ΟΞΕΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ
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Βαριά ήττα για το Συντηρητικό Κόμμα του Μπό-
ρις Τζόνσον, το οποίο έχασε τον έλεγχο σε πε-
ριοχές -παραδοσιακά «κάστρα»- στο Λονδίνο, 
ενώ σοβαρές απώλειες υπέστη σε πολλές άλλες 
περιοχές όπου διεξήχθησαν οι τοπικές εκλογές, 
καθώς οι ψηφοφόροι τιμώρησαν την κυβέρνησή 
του για μια σειρά από σκάνδαλα. 

Σύμφωνα με το Reuters, το κόμμα του Τζόνσον 
υπέστη ήττα στο Γουάντσγουορθ, ένα προπύρ-
γιο των Συντηρητικών, απόρροια μιας γενικής 
τάσης στη βρετανική πρωτεύουσα όπου οι ψη-
φοφόροι χρησιμοποίησαν τις εκλογές για να εκ-
φράσουν την οργή τους για το υψηλό κόστος 
ζωής και πρόστιμα που επιβλήθηκαν στον πρω-
θυπουργό για παραβίαση του lockdown. 

Επίσης, οι Συντηρητικοί έχασαν τον έλεγχο του 
δήμου Μπάρνετ, που από το 1964 συνέβη μόλις 
για τρίτη φορά. «Αυτή είναι μια προειδοποιητική 
βολή από τους Συντηρητικούς ψηφοφόρους», 
δήλωσε ο Ντάνιελ Τόμας, ο ηγέτης των Συντη-
ρητικών του συμβουλίου Μπάρνετ. 

Το Συντηρητικό Κόμμα έχασε 92 έδρες, ενώ οι 
Εργατικοί κέρδισαν 23 έδρες και οι Φιλελεύθεροι 
Δημοκράτες 42 έδρες. 

Η απώλεια των δήμων του Γουόντσγουορθ, 
Μπαρνέτ και του Γουέστμινστερ συμβολίζει τον 

τρόπο με τον οποίο ο Τζόνσον, ο οποίος κέρδισε 
δύο θητείες ως δήμαρχος του Λονδίνου, έχασε 
την απήχησή του στην πρωτεύουσα. 

Συνολικά, οι απώλειες εδρών δημοτικών συμ-
βούλων για το κυβερνών Συντηρητικό Κόμμα 
στις τοπικές εκλογές σε 
Αγγλία, Σκωτία και 
Ουαλία πλησιάζουν τις 
500 με τον Πρωθυ-
πουργό να τις αποδίδει 
στην τριβή της διακυ-
βέρνησης και στον 
αντίκτυπο της πανδη-
μίας. Πάντως στελέχη 
του κόμματός του πα-
ραδέχθηκαν ότι πολλοί 
ψηφοφόροι εξέφραζαν 
οργή για το partygate και την εμπλοκή του Πρω-
θυπουργού. 

Το Εργατικό Κόμμα κατήγαγε ιστορικές νίκες 
στο Λονδίνο, όπου κέρδισε από τους Τόρις τον 
έλεγχο των δήμων του Γουέστμινστερ και του 
Μπάρνετ για πρώτη φορά από το σχηματισμό 
τους στα μέσα της δεκαετίας του 1960 και του 
Γουόντσγουορθ, του «αγαπημένου δήμου της 
Θάτσερ», για πρώτη φορά από το 1978. 

Οι Εργατικοί είχαν επίσης καλό αποτέλεσμα 
στην Ουαλία, αλλά απέτυχαν να καταγράψουν 
πολύ σημαντικά κέρδη στην υπόλοιπη Αγγλία 
και στη Σκωτία, μετριάζοντας το συνολικό μέγε-
θος της επιτυχίας σε μόλις 137 κερδισμένες θέ-

σεις δημοτικών συμ-
βούλων. 

Οι αρχικές θετικές 
εντυπώσεις για τους 
Εργατικούς μετριάστη-
καν και από την ανα-
κοίνωση της αστυνο-
μίας ότι θα ερευνήσει 
πιθανή παραβίαση των 
κανόνων του lockdown 
από τον ηγέτη του κόμ-
ματος σερ Κιρ Στάρ-

μερ, σε σχέση με σύσκεψη εργασίας στα γραφεία 
του κόμματος στο Ντάραμ πέρυσι τον Απρίλιο. 

Πάντως ο σερ Κιρ χαρακτήρισε τις νίκες στο 
Λονδίνο ως «σημείο καμπής» για το κόμμα του. 

Οι πιο ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα εν 
τέλει είναι οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες, που αύ-
ξησαν τους δημοτικούς τους συμβούλους κατά 
τουλάχιστον 222. 

Στην Αγγλία μάλιστα τα κέρδη τους ήταν σχε-

δόν τετραπλάσια από εκείνα των Εργατικών (191 
έναντι 52 νέων δημοτικών συμβούλων). 

Πολύ καλή επίδοση είχε και το Πράσινο Κόμμα 
που με περίπου 80 κερδισμένες δημοτικές έδρες 
σχεδόν διπλασίασε τη δύναμή του στην τοπική 
αυτοδιοίκηση. 

Το μέγεθος της ήττας για τους Συντηρητικούς 
συνιστά σοβαρό πλήγμα για τον Μπόρις Τζόν-
σον, όχι όμως την πανωλεθρία που προέβλεπαν 
κάποιοι δημοσκόποι. Είναι δε ασαφές κατά πόσο 
το αποτέλεσμα θα οδηγήσει σε νέο γύρο εσω-
κομματικής αμφισβήτησης του Πρωθυπουργού, 
σε βαθμό που να γίνει προσπάθεια εκκίνησης 
της διαδικασίας καθαίρεσής του. 

Αντίθετα, εκεί που αναμένεται συνταρακτική 
αλλαγή δεδομένων είναι η Βόρεια Ιρλανδία, όπου 
την Πέμπτη διενεργήθηκαν εκλογές για την ανά-
δειξη της νέας σύνθεσης του τοπικού κοινοβου-
λίου Στόρμοντ (αναλυτικά στο επόμενο θέμα). 

Ο δημάρχος του μητροπολιτικού Λονδίνου Σα-
ντίκ Καν, προερχόμενος από τις τάξεις του Ερ-
γατικού Κόμματος και ο ηγέτης των Φιλελεύθε-
ρων Δημοκρατών σερ Εντ Ντέιβι  εμφανίστηκαν 
σε πρωινές δηλώσεις τους ικανοποιημένοι από 
τα αποτελέσματα. Αμφότεροι επισήμαναν ότι ο 
παράγοντας Τζόνσον «έστειλε ψήφους».

ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΗΤΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΩΝ ΚΟΜΜΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - Ο ΛΑΟΣ ΤΙΜΩΡΗΣΕ ΤΟΝ ΤΖΟΝΣΟΝ

Σχεδόν 500 έδρες και πολλούς δήμους - προπύργια έχασαν οι Συντηρητικοί

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΣΕΙΣΜΟ ΣΤΟ ΗΒ

Το Σιν Φέιν γίνεται το πρώτο εθνικιστικό κόμμα 
στη Βόρεια Ιρλανδία που κερδίζει σε εθνικές 
εκλογές στα 101 χρόνια ιστορίας της χώρας, 
επικρατώντας του Δημοκρατικού Ενωτικού Κόμ-
ματος (DUP) στις βουλευτικές εκλογές που διε-
νεργήθηκαν την Πέμπτη. 

Η νίκη του Σιν Φέιν θα μπορούσε να προκα-
λέσει συνταγματικό σεισμό στο Ηνωμένο Βασί-
λειο, καθώς απώτερος στόχος του κόμματος εί-
ναι η απόσχιση από το Στέμμα και η ένωση με 
τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας. 

Η Πρόεδρος του Σιν Φέιν Μέρι Λου ΜακΝτό-
ναλντ δεν έκρυψε τη φιλοδοξία διενέργειας δη-
μοψηφίσματος για ένωση με το νότιο τμήμα της 
ιρλανδικής νήσου, λέγοντας ότι ο σχεδιασμός 
για μια τέτοια ψηφοφορία θα μπορούσε να γίνει 
εντός ενός πενταετούς πλαισίου. 

Στις δικές της δηλώσεις η Αντιπρόεδρος του 
κόμματος Μισέλ Ο’ Νιλ, που αναμένεται να ορι-
στεί ως η νέα Πρωθυπουργός, η πρώτη ρεπου-
μπλικανή Πρωθυπουργός της Βόρειας Ιρλαν-
δίας, έκανε λόγο για «πολύ σημαντική στιγμή 
αλλαγής». 

Σύμφωνα με την ειρηνευτική συμφωνία της 
Μεγάλης Παρασκευής, η διακυβέρνηση στη Βό-

ρεια Ιρλανδία ασκείται από κοινού από τα μεγα-
λύτερα κόμματα κάθε κοινότητας.  

Το DUP είχε οδηγήσει σε διάλυση την τοπική 
κυβέρνηση της Βόρειας Ιρλανδίας τον Φεβρουά-
ριο λόγω των αντιδράσεών του στο Πρωτόκολλο 
του Brexit που έχει δημιουργήσει κανονιστικά 
σύνορα μεταξύ Β. Ιρλανδίας και Μ. Βρετανίας. 
Το DUP, που υποστηρίζει την παραμονή της Β. 
Ιρλανδίας υπό το Στέμμα, έχει κάνει λόγο για 
υπονόμευση της θέσης της Β. Ιρλανδίας στο ΗΒ 
λόγω των προνοιών του πρωτοκόλλου. 

Ο σερ Τζέφρι έχει πει ότι μέχρι να δει πώς θα 
επιλύσει η βρετανική Κυβέρνηση τα θέματα που 
ανακύπτουν από το Πρωτόκολλο Β. Ιρλανδίας 
δεν είναι δυνατό να λειτουργήσει μια τοπική κυ-
βέρνηση. 

Σε περίπτωση που δε σχηματιστεί Κυβέρ-
νηση, θα μπορούσαν να διεξαχθούν νέες εκλο-
γές σε έξι μήνες ή να βρεθεί κάποια άλλη λύση 
από τον Βρετανό Υπουργό Β. Ιρλανδίας Μπρά-
ντον Λιούις. Αξιοσημείωτη είναι και η ενίσχυση 
στις εκλογές του Κόμματος Συμμαχίας (Alliance), 
που κατατάσσεται τρίτο με 17 έδρες. Το κόμμα 
δεν αυτοπροσδιορίζεται ούτε ως ενωτικό ούτε 
ως εθνικιστικό.

Ιστορική πρωτιά για το Σιν Φέιν στη Β. Ιρλανδία
ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΕΞΙΣΩΣΟΥΝ ΤΟΝ ΤΖΟΝΣΟΝ ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΑΡΜΕΡ!

Την ετοιμότητά του να υποβάλει ακόμη και την 
παραίτησή του από την ηγεσία του Εργατικού Κόμ-
ματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξέφρασε ο 
σερ Κιρ Στάρμερ αν η Αστυνομία του επιβάλει πρό-
στιμο για παραβίαση των κανόνων του lockdown 
της πανδημίας. 

Η δήλωση του σερ Κιρ ακολουθεί την ανακοί-
νωση της αστυνομικής διεύθυνσης του Ντάραμ στη 
ΒΑ Αγγλία την Παρασκευή ότι τελικά θα πραγμα-
τοποιήσει έρευνα για να διαπιστωθεί κατά πόσο ο 
ηγέτης των Εργατικών παραβίασε τους κανόνες 
συντρώγοντας ινδικό κάρι και πίνοντας μπύρα με 
τουλάχιστον 15 συνεργάτες του και στελέχη του 
κόμματος σε βραδινή σύσκεψη πέρυσι την άνοιξη, 
ενώ απαγορεύονταν οι κοινωνικές συναθροίσεις 
σε κλειστούς χώρους. 

Το λεγόμενο ‘beergate’ ανακινήθηκε ξανά τις ημέ-

ρες πριν από τις δημοτικές εκλογές της Πέμπτης 
από στελέχη του Συντηρητικού Κόμματος και με-
ρίδα του Συντηρητικού Τύπου. 

Την Κυριακή δε η Mail on Sunday έφερε στη δη-
μοσιότητα ένα σημείωμα από συνεργάτες του Στάρ-
μερ με το χρονοδιάγραμμα των υποχρεώσεών του 
εκείνη την ημέρα που αναγράφει πως επρόκειτο 
να γίνει παραγγελία ινδικού φαγητού στο τέλος της 
ημέρας και όχι μεταξύ συσκέψεων, όπως υποστη-
ρίζει μέχρι και τώρα ο ηγέτης των Εργατικών. 

Όπως είπε στη δήλωσή του το απόγευμα της 
Δευτέρας ο κ. Στάρμερ, είναι ξεκάθαρο για τον ίδιο 
ότι δεν παραβίασε τους κανόνες και ότι το μόνο 
που έκανε ήταν να παραγγείλει κάτι για να φάει 
ενώ εργαζόταν έως αργά τις παραμονές μιας εμ-
βόλιμης εκλογικής διαδικασίας. 

Πρόσθεσε ότι σε περίπτωση προστίμου θα πα-
ραιτηθεί διότι «οι πολίτες έχουν δικαίωμα να περι-
μένουν πως οι πολιτικοί θα ακολουθούν τους κα-
νόνες» και διότι ο ίδιος πιστεύει «στην εντιμότητα 
και στην ακεραιότητα». 

Με τις δηλώσεις αυτές ουσιαστικά ανατρέπει τις 
προσπάθειες των Συντηρητικών να τον εξισώσουν 
με τον Τζόνσον, ο οποίος απέρριψε το συχνό αί-
τημα των Εργατικών να παραιτηθεί μετά από το 
πρόστιμο που του επέβαλε η Μητροπολιτική Αστυ-
νομία του Λονδίνου για το ‘partygate’.

Αποστομωτική απάντηση του σερ Κιρ Στάρμερ
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Energean: Σημαντική 
η νέα ανακάλυψη 

κοιτάσματος στο Ισραήλ
H Energean ανακοίνωσε 

την ανακάλυψη εμπορικά 
εκμεταλλεύσιμου κοιτάσματος 
φυσικού αερίου με την ερευ-
νητική γεώτρηση «Αθηνά» 
(Athena) στην θάλασσα του 
Ισραήλ, την οποία χαρακτη-
ρίζει ιδιαίτερα σημαντική, ση-
μειώνοντας ότι η στο προσκή-
νιο έρχεται η εξαγωγή στην 
Κύπρο. Οπως αναφέρει, το 
εμπορικά εκμεταλλεύσιμο κοί-
τασμα ανακαλύφθηκε στο 
Block 12 στην θάλασσα του 
Ισραήλ, με την πρώτη ανά-
λυση να παραπέμπει σε 8 δι-
σεκ. κυβικά μέτρα (283 δισεκ. 
κυβικά πόδια ή 51 εκατ. βα-
ρέλια ισοδυνάμου πετρε-
λαίου) ανακτήσιμου φυσικού 
αερίου. Η ανακάλυψη είναι ιδι-
αίτερα σημαντική καθώς εξα-
λείφει το ρίσκο (de-risk) για 
επιπλέον ποσότητες 50 δισ.

                    
      Ειδήσεις σε 2’ ΧΑΛΑΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ GOLDEN BOYS ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Από τα «χρυσά διαβατήρια» στις... «χρυσές βίζες» των golden boys
Χαλαρώσεις στο σχέδιο προσέλκυσης «επαγγελ-

ματιών υψηλού βιοτικού επιπέδου», καθώς και ξένων 
εταιρειών που θέλουν να μεταφέρουν την έδρα τους 
στην Κύπρο, ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Οικονο-
μικών Κωνσταντίνος Πετρίδης. 

Συγκεκριμένα, ο πήχης όσον αφορά τα εισοδήματα 
τα οποία πρέπει να έχουν όσοι ενδιαφέρονται να εντα-
χθούν στο σχέδιο κατέβηκε στις 55 χιλ. ευρώ το χρόνο, 
από 100 χιλ. ευρώ που ισχύει σήμερα. Ανακοινώθηκε 
επίσης ότι θα παραχωρείται έκπτωση 50% από το 
Φόρο για 15 χρόνια αντί 10 που ισχύει σήμερα. 

Σημειώνεται μάλιστα ότι ο Υπουργός Οικονομικών 
διευκρίνισε πως η επέκταση της φορολογικής έκπτω-
σης κατά πέντε χρόνια θα παραχωρηθεί και σε υφι-
στάμενα golden boys με αμοιβές πέραν των 55 χιλ. 
ευρώ (σ.σ.: οι οποίοι δεν καλύπτονται από το υφιστά-
μενο σχέδιο), νοουμένου ότι ήταν κάτοικοι εκτός της 
Δημοκρατίας για δώδεκα συνεχόμενα έτη πριν την 
έναρξη της εργοδότησής τους στη Δημοκρατία. 

Ακόμη, ανακοινώθηκε ότι θα παραχωρείται στα 
golden boys χαριστική περίοδος για να ενταχθούν στο 

πλαίσιο της ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης, διάρ-
κειας δύο ετών για τους νέους εργαζόμενους και έξι 
μηνών για τους υφιστάμενους. Επιπρόσθετα, ανακοι-
νώθηκε ότι θα παραχωρείται άδεια παραμονής τόσο 
στα golden boys όσο και στις συζύγους τους, καθώς 
και δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας. 
Ακόμη, ανακοινώθηκε ότι θα γίνει One-stop Shop για 
προσέλκυση εταιρειών που θέλουν να μεταφέρουν 
την έδρα τους στην Κύπρο. 

Σημειώνεται ότι με βάση στοιχεία τα οποία κατατέ-

θηκαν παλαιότερα στη Βουλή, με το υφιστάμενο σχέ-
διο παραχωρήθηκαν εκπτώσεις από το Φόρο συνο-
λικού ύψους 15 εκατ. ευρώ σε 664 golden boys με μι-
σθούς άνω των 100 χιλ. ευρώ το χρόνο. Επισημαίνεται 
επίσης ότι μεγάλος αριθμός golden boys που αξιο-
ποίησαν το σχέδιο ήρθαν στην Κύπρο κυρίως για λο-
γαριασμό των τραπεζών και των εταιρειών εξαγοράς 
δανείων. 

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι αυτό το πρόγραμμα είναι 
από τα πιο ανταγωνιστικά προγράμματα στην ΕΕ, 
ήδη υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον και αφορά ειδικά 
τις εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, οι οποίες φαίνεται 
ότι τα τελευταία χρόνια να επιλέγουν το νησί για εγκα-
τάσταση αλλά και για την έδρα τους», ανέφερε ο 
Υπουργός Οικονομικών. Εκτίμησε επίσης ότι οι ερ-
γαζόμενοι και οι εταιρείες που θα εγκατασταθούν στην 
Κύπρο θα οδηγήσουν στη διεύρυνση της φορολογικής 
βάσης και κατ’ επέκταση των εσόδων του κράτους. 

 
Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

ΕΝΩ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΒΕΒΑΙΗ Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Φόβοι για ύφεση της οικονομίας ενόψει αύξησης των επιτοκίων

Νέα έρευνα για διαφθορά υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα
Στοιχεία από τα Υπουργεία και τις υπηρεσίες του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε σχέση με τη συμμε-
τοχή δημόσιων υπαλλήλων, εκπαιδευτικών του δη-
μοσίου και στρατιωτικών στη διοίκηση ιδιωτικών εται-
ρειών χωρίς την εξασφάλιση της απαιτούμενης 
άδειας, αναμένει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θε-
σμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, μετά που 
συζήτησε το θέμα σε συνεδρία της την Τετάρτη, για 
να διερευνήσει τυχόν θέματα διαφθοράς. 

Σε δηλώσεις της μετά το τέλος της συνεδρίασης, η 
Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών, Αλεξάνδρα Ατταλίδου, ανέφερε ότι η ίδια 

έθεσε το θέμα του κατά πόσο υπάρχουν δημόσιοι 
υπάλληλοι που είναι μέτοχοι, ή είναι διευθυντές ή 
γραμματείς σε εταιρείες που είχαν συναλλαγές με τα 
Υπουργεία ή με τις υπηρεσίες του ευρύτερου δημό-
σιου τομέα, στις οποίες υπηρετούν. 

Όπως είπε, σε αυτή την περίπτωση, δεν μιλούμε 
απλά για παρανομία, καθώς είναι παράνομο να μη 
δηλωθεί η ιδιότητα του μετόχου, διευθυντή ή γραμ-
ματέα σε εταιρεία, αλλά μιλάμε και για θέματα δια-
φθοράς. Γι’ αυτό, όπως είπε, η Επιτροπή ζήτησε 
στοιχεία από τα Υπουργεία και τις υπηρεσίες του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Τι ισχύει για το μισθό 
Μαυρογιάννη

Ένα και μόνο μισθό λάμ-
βανε ο τέως διαπραγματευτής 
για το κυπριακό Ανδρέας 
Μαυρογιάννης, στον οποίο 
ενσωματώθηκε και η σύνταξη 
του, σύμφωνα με την εφημε-
ρίδα «Πολίτης». 
Δημοσίευμα αναφέρει ότι οι 

συνολικές μηνιαίες αποδοχές 
του κ. Μαυρογιάννη ήταν ίσες 
με το 90% της μισθοδοσίας 
ενός γενικού διευθυντή 
Υπουργείου, μείον του επιδό-
ματος παραστάσεως που 
αποποιήθηκε. 
Η εφημερίδα εξηγεί ότι ο 

Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
προσέφερε στον Ανδρέα 
Μαυρογιάννη συμβόλαιο με 
μισθό γενικού διευθυντή, 
ωστόσο κατόπιν δικής του 
επιθυμίας μειώθηκε κατά 
10%, καθώς δεν ήθελε να δο-
θεί η εντύπωση ότι προσπα-
θούσε να διατηρήσει τις απο-
λαβές του από το δημόσιο. Ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης σίγουρα θα μει-

ωθεί, ενώ παραμένει ερώτημα αν θα έχουμε ύφεση, 
δηλαδή αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης και μείωση της 
παραγωγής, ως αποτέλεσμα της αναμενόμενης αύ-
ξησης των επιτοκίων από τις Κεντρικές Τράπεζες 
για να καταπολεμήσουν τον πληθωρισμό, δήλωσε 
στο ΚΥΠΕ ο καθηγητής Διεθνούς Εμπορίου του Πα-
νεπιστημίου Κύπρου, Μιχάλης Μιχαήλ. 

Όπως επεσήμανε, κάποιες κεντρικές τράπεζες άρ-
χισαν να αυξάνουν επιτόκια με στόχο να μειωθεί η 
ζήτηση, για να μειωθούν οι τιμές και ο πληθωρισμός. 
Εκτίμησε ωστόσο ότι αυτό «πολύ πιθανόν να οδη-
γήσει σε ύφεση, μείωση της ζήτησης, μείωση της 
παραγωγής και αυτό θα πιέσει προς τα κάτω τη ζή-
τηση για ενέργεια και ορυκτά». 

«Ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης σίγουρα θα 

μειωθεί και παραμένει ερώτημα αν θα έχουμε ύφεση, 
δηλαδή αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης, μείωση της πα-
ραγωγής. Πολύ φοβάμαι ότι σε αρκετές χώρες πι-
θανότατα ο ρυθμός ανάπτυξης να γίνει αρνητικός», 
ανέφερε. Εκτίμησε επίσης ότι ο πόλεμος θα έχει με-

γάλη επίδραση στα πραγματικά εισοδήματα κυρίως 
των φτωχών χωρών, οι οποίες τους τελευταίους μή-
νες αναγκάστηκαν να δαπανήσουν ένα πολύ μεγάλο 
μέρος των εισοδημάτων τους στα τρόφιμα και στην 
ενέργεια, λόγω των αυξημένων τιμών. 

Όσον αφορά την Κύπρο, είπε ότι επηρεαζόμαστε 
και λόγω της αύξησης των τιμών, αλλά κυρίως επη-
ρεάζεται η παραγωγή, ειδικά οι υπηρεσίες. Όπως 
επεσήμανε, περίπου το 30% των τουριστών προ-
έρχονταν από Ρωσία και Ουκρανία, που φέτος δεν 
αναμένεται να έρθουν. Ανέφερε επίσης ότι αν η ΕΕ 
αποφασίσει περαιτέρω κυρώσεις εναντίον της Ρω-
σίας, πιθανώς να επηρεαστεί η ναυτιλία, της οποίας 
η συνεισφορά στο ΑΕΠ είναι γύρω στο 5%, με επι-
πλέον αρνητικές συνέπειες για την οικονομία.
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ΑΚΕΛ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Τίμησε την 9η Μαϊου το ΑΚΕΛ Λάρνακας με αναφορές στους νεοφασίστες του ΕΛΑΜ

 
Η Επαρχιακή Επιτροπή ΑΚΕΛ Λάρνακας τίμησε την 9η Μαίου, μέρα  της Αντιφασιστικής Νίκης των 
λαών,  με εκδήλωση  μνήμης και τιμής  σε όσους έδωσαν την ζωή τους για την συντριβή του Χιτλερο-
φασισμού και στους βετεράνους του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. 

Η εκδήλωση έγινε στο Μνημείο των Κύπριων πεσόντων κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο στο Πάρκο 
Φανερωμένης. 
 
Στην ομιλία του το μέλος του Πολιτικού Γραφείου του ΑΚΕΛ, Νίκος Ιωάννου αναφέρθηκε στη σημασία 
της Αντιφασιστικής Νίκης για το μέλλον της ανθρωπότητας παραθέτοντας τη φράση του Αμερικανού 
συγγραφέα Έρνεστ Χέμινγουεϊ «Κάθε άνθρωπος που αγαπά την ελευθερία χρωστάει στον Κόκκινο 
Στρατό περισσότερα από όσα μπορεί ποτέ να ξεπληρώσει» που εμπερικλείει την αδιαμφισβήτητη 
αλήθεια ότι η  Αντιφασιστική Νίκη των Λαών που τιμούμε σήμερα, ήταν ίσως το πιο κοσμοϊστορικό 
γεγονός στη σύγχρονη ανθρώπινη ιστορία, στο οποίο χρωστούν την ελευθερία τους όλες οι γενιές 
που πέρασαν αλλά και που θα έρθουν. Στη συνέχεια απότεινε φόρο τιμής σε όσους έπεσαν στο 
μάχη αυτή, ιδιαίτερα τους Κύπριους, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην ιστορική απόφαση της Κ.Ε. 
του ΑΚΕΛ της 16ης του Ιούνη του 1943 που καλούσε τα μέλη του να καταταγούν στο συμμαχικό 
στρατό. Επίσης σήμερα όπως είπε τιμούμε και την Σοβιετική Ένωση όπου όπου σήκωσε την μεγα-
λύτερη πολεμική προσπάθεια με 20εκ. νεκρών και ο ρόλος της ήταν καταλυτικός στηλιτεύοντας πα-
ράλληλα την παραχάραξη τις ιστορίας στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προσπάθεια εξί-
σωσης του φασισμού – κομμουνισμού. 
 
Τέλος αναφέρθηκε στην αναβίωση του φασισμού σήμερα και όπως είπε «ο φασισμός αναβιώνει με 
διάφορες μορφές . Οι αιτίες που οδήγησαν στο ξέσπασμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου βρί-
σκονται ξανά μπροστά μας. Η μήτρα που γέννησε το φασισμό είναι το ίδιο καρπερή και σήμερα .Το 
φάντασμα του φασισμού πλανάται και πάλι πάνω από την ανθρωπότητα . Για αυτό όλοι όσοι αγαπάμε 
την ειρήνη στέλνουμε μήνυμα αντιφασιστικής δράσης ενάντια στη ξενοφοβία, στο ρατσισμό, στους 
νεοφασίστες της Χρυσής Αυγής και του ΕΛΑΜ που αυτοαποκαλούνται χωρίς ντροπή ως «η σπορά 
των ηττημένων του 1945». Ο Ν. Ιωάννου έκλεισε την ομιλία του με το σύνθημα Ποτέ πια Φασισμός. 
 
Στεφάνια κατέθεσαν ο Νίκος Ιωάννου εκ μέρους της Κ.Ε. ΑΚΕΛ, η Επαρχιακή Γραμματέας του ΑΚΕΛ 
Λάρνακας, ο Δήμαρχος Ανδρέας Βύρας, οι Οργανώσεις του Λαϊκού Κινήματος ΠΕΟ, ΠΟΓΟ ΕΔΟΝ, 
ΕΚΑ,  ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Δημοκρατικών Αντιστασιακών και το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρή-
νης.

PEGASUS

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Αντιπρόεδρος στην επιτροπή Pegasus ο Ευρωβουλευτής Γ. Γεωργίου

Ο Ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ, Γιώργος Γεωργίου, εξελέγη,  Αντιπρόεδρος της νέας ειδικής επιτροπής 
του Ευρωκοινοβουλίου, η οποία συστάθηκε για να εξετάσει τα γεγονότα αναφορικά με το λογισμικό 
Pegasus. 

 
Η επιτροπή αποτελείται από 38 Ευρωβουλευτές όλων των πολιτικών ομάδων, οι οποίοι καλούνται 
να διερευνήσουν τις καταγγελίες περί παραβίασης του δικαίου της ΕΕ κατά τη χρήση του λογισμικού  
παρακολούθησης. Επίσης, θα εξετάσουν τους υφιστάμενους εθνικούς νόμους που διέπουν την πα-

ρακολούθηση και κατά πόσο το λογισμικό Pegasus χρησιμοποιήθηκε για παρακολούθηση κινητών 
τηλεφώνων πολιτικών, αξιωματούχων και δημοσιογράφων στα κράτη μέλη της Ένωσης. 

 
Η ανάληψη της θέσης του Αντιπροέδρου από τον Ευρωβουλευτή Γ. Γεωργίου έχει ιδιαίτερη σημασία 
καθώς, στο πλαίσιο των ερευνών της νέας επιτροπής θα τεθεί, επίσης, υπό το μικροσκόπιο και η Κύ-
προς, ώστε να διαπιστωθεί εάν τήρησε τις διαδικασίες που προνοούνται από το ενωσιακό δίκαιο 
όσον αφορά στη διαχείριση του θέματος με το Pegasus.Η εξεταστική επιτροπή θα υποβάλει την 
τελική έκθεσή της στο Κοινοβούλιο εντός 12 μηνών, διατυπώνοντας οποιεσδήποτε συστάσεις κρίνει 
αναγκαίες για την προστασία της ΕΕ από κατασκοπευτικά λογισμικά παρακολούθησης. 

 
  Το ζήτημα της χρήση του λογισμικού Pegasus από κράτη μέλη της ΕΕ κατά προσώπων και η πα-
ραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων ήταν στο επίκεντρο των εργασιών της Ολομέλειας του Ευρω-
κοινοβουλίου την περασμένη βδομάδα στο Στρασβούργο. 

 
     Κατά τη συζήτηση του θέματος ο Γιώργος Γεωργίου εστίασε στο γεγονός ότι η χρήση τους δεν 
περιορίζεται μόνο σε αυταρχικά καθεστώτα αλλά και από δημοκρατικές κυβερνήσεις. Οι οποίες «κυ-
νηγούν» πολιτικούς, ακτιβιστές, δημοσιογράφους, πολιτικούς αντιφρονούντες,  Η χρήση τους, τόνισε 
με έμφαση,  «υποσκάπτει τους  ίδιους τους πυλώνες της δημοκρατικής μας ζωής: την ελευθερία του 
Τύπου, το τεκμήριο της αθωότητας, το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα, το δικαίωμα στην ελευθερία της 
έκφρασης και του συνδικαλίζεσθαι». 

 
     Παράλληλα,  πρότεινε όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μαζί με τη διεθνή κοινότητα, αναλάβει 
δράση για να περιορίσει την παγκόσμια βιομηχανία λογισμικών υποκλοπής. Μέσω ενός μορατόριουμ 
για την πώληση και τη μεταφορά τους μέχρι να θεσπιστεί ένα παγκόσμιο καθεστώς με διαφανείς 
απαιτήσεις, βασισμένες στο κράτος δικαίου. Δίδοντας, παράλληλα, το δικαίωμα στα θύματα αυτών 
των λογισμικών  να έχουν τη δυνατότητα να μηνύσουν κυβερνήσεις και εταιρείες που εμπλέκονται 
στη βιομηχανία παρακολούθησης.

Α.Μαυρογιάννης: «Με τιμά και με συγκινεί» η απόφαση της ΚΕ του ΑΚΕΛ
Την ετοιμότητά του να 
μπει στη «μεγαλη μάχη 
για να ανεβάσουμε τον 
τόπο μας και την κοι-
νωνία μας ψηλότερα» 
και να φτιάξουμε «την 
Κύπρο που ονειρεύο-
μαστε για μας και τα 
παιδιά μας» εκφράζει ο 
Ανδρέας Μαυρογιάν-
νης, μετά την απόφαση 
της Κεντρικής Επιτρο-
πής του ΑΚΕΛ, την Κυ-
ριακή, να ταχθεί υπέρ 
της υποψηφιότητάς 
του στις προεδρικές 
εκλογές.  Σε γραπτή 
δήλωσή του, ο κ. Μαυ-
ρογιάννης λέει ότι σέ-
βεται τις δημοκρατικές 

διαδικασίες του ΑΚΕΛ 
και θα αναμένει την τε-
λική απόφαση. «Με 
τιμά και με συγκινεί η 
απόφαση της Κεντρι-
κής Επιτροπής του 
ΑΚΕΛ να προτείνει το 
όνομα μου στα μέλη 
του κόμματος ως υπο-
ψηφίου Προέδρου της 
Δημοκρατίας» αναφέ-
ρει. 

 
«Με ταπεινοτητα και 
σεμνότητα, ευχαριστώ 
θερμά για την μεγάλη 
τιμή που μου κάνει και 
την εμπιστοσύνη που 
μου επιδεικνύει το ιστο-
ρικό κόμμα της Αριστε-

ράς, ένα κόμμα συνυ-
φασμένο με τους αγώ-
νες του Κυπριακού 
λαού για κοινωνική 
πρόοδο αλλά και το 
διαχρονικό αγώνα για 
επανένωση της πατρί-
δας μας. Σέβομαι από-
λυτα τις δημοκρατικές 
διαδικασίες του ΑΚΕΛ 
και θα αναμένω με 
απόλυτο σεβασμό, την 
τελική απόφαση» προ-
σθέτει. 

 
Διαβεβαιώνει ότι 

«μαζί με όλες τις πολι-
τικές δυνάμεις που θα 
με στηρίξουν, μαζί με 
τα κοινωνικά σύνολα 

και μαζί με όλους τους 
πολίτες του τόπου που 
προσδοκούν μια πρα-
γματική αλλαγή, θα 
μπω, με την οριστικο-
ποίηση των αποφά-
σεων, στην μεγαλη 
μάχη για να ανεβά-
σουμε τον τόπο μας 
και την κοινωνία μας 
ψηλότερα, για να φτιά-
ξουμε, με αποφασιστι-
κότητα, συνέπεια και 
σύνεση, φρόνηση και 
αξιοπρεπεια, την Κύ-
προ που ονειρεύομα-
στε για μας και τα παι-
διά μας».
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ΣτΕΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΚΑΡΟΛΑΙΝ -ΔΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

«Δεν άξιζε ούτε στην Καρολάιν, ούτε στο σκυλάκι 
μας» - Με κλάματα η απολογία

Σαν… μυθιστόρημα περιγράφει τη σχέση του 
με την Καρολάιν Κράουτς στο πρώτο μέρος της 
απολογίας του ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος 
για τη δολοφονία της συζύγου του. 

 
Ο κατηγορούμενος υποστήριξε πως εκατό φο-
ρές να γυρίζει το χρόνο πίσω, εκατό φορές θα 
διάλεγε την Καρολάιν με κλειστά τα μάτια. Κατά 
τη διάρκεια της απολογίας του μάλιστα χρησιμο-
ποίησε πολλές φορές χρόνο ενεστώτα σαν να 
ζούσε ακόμα η Καρολάιν. 

 
Τα κυριότερα αποσπάσματα της απολογίας 

του είναι τα ακόλουθα: 
 
Γι’αυτό που συνέβη πριν ένα χρόνο δεν υπάρ-
χουν δικαιολογίες. Αυτο που χάθηκε ήταν αναντι-
κατάστατο που δεν αξίζει ούτε στην ίδια, ούτε στο 
πουλάκι μας. Πόσες φορές να ζητήσω συγγνώμη 
στην Καρολάιν που δεν είναι εδώ, στην κόρη μας 
που δεν θα γνωρίσει τη μητέρα της, στην πεθερά 
μου που μου εμπιστεύτηκε ό,τι πολυτιμότερο είχε 
και δεν το προστάτεψα, συγγνώμη στη Ρόξι το 
σκυλάκι μας. Ο,τι πω δεν είναι δικαιολογία. Δεν 
με ενδιαφέρει η καριέρα μου ,δεν με νοιάζει που 
με καταριέται ένας αριθμός ανθρώπων που δεν 
με ξέρουν. Με νοιάζει μόνο που δεν θα την ξα-
ναδώ. Η ζωή μου άλλαξε το 2017 όταν τυχαία 
ένα Πάσχα που περάσαμε και είδα για πρώτη 
φορά την Καρολάιν. Αντίκρυσα το πιο υπέροχο 
πλάσμα που έχω δει στη ζωή μου, μαζί με την 
κόρη μας. Το καλοκαίρι κατέβηκα ξανά στην Αλόν-
νησο για λίγες ημέρες. Συναντήθηκα ξανά με την 
Καρολάιν και από τις 15/7/2017 είμαστε μαζί .«Σε 
γέμιζε ζωή και αγάπη…» 
Η Καρολάιν είναι ένας άνθρωπος με την πιο 
σπάνια προσωπικότητα που σε κάνει να την αγα-
πήσεις, να τη σεβαστείς που δεν χορταίνεις να 
είσαι μαζί της.  

 
Σε γέμιζε ζωή και αγάπη. 
 
Πρόεδρος: Ήταν… 

Αναφέρεται στη γνωριμία του και τη σχέση με 
την Καρολάιν. Ενα από τα θετικά που είχε ο άν-
θρωπος αυτός ήταν η μητέρα της και η οικογένειά 
της. Και εκείνη ένιωθε ότι ήμουν ο άνθρωπος της 
ζωής της. Εκατό φορές να γύριζα πίσω τον χρόνο, 
εκατό φορές θα διάλεγα την Καρολάιν με κλειστά 
τα μάτια. Θα άλλαζα πολλά πράγματα σε μένα. 

 
Πρόεδρος: Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορείτε 
να το κάνετε κύριε Αναγνωστόπουλε. 

 
Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που να μας είχε 
δει με τη Καρολάιν. Τεσσερα χρόνια δεν άκουσα 
ποτέ το όνομα μου από τη Καρολάιν. Με φώναζε 
πάντα αγάπη μου και μικρέ μου. Ήταν ο,τι πιο 
σπάνιο και πιο όμορφο έχω νιώσει εγώ στη ζωή 
μου και εκείνη στη ζωή της. Όταν έφτανε η επέ-
τειος των δύο χρόνων είπαμε γιατί να μην πα-
ντρευτούμε και να το θυμόμαστε για πάντα. Το 
όνειρό της ήταν να παντρευτεί σε παραλία το 
ηλιοβασίλεμα, δίπλα στη θάλασσα. Καταλήξαμε 
ότι δεν μπορούμε να παντρευτούμε στην Ελ-
λάδα… Αποφασίσαμε να κάνουμε ένα ρομαντικό 
ταξίδι στην Πορτογαλία και να κάνουμε το γάμο 
μας. Ακομα και τώρα αν σταματούσε ο χρόνος 
πριν από ένα χρόνο, στις 10 Μαίου, θα σας έλεγα 
ότι δεν το μετανιώνω γιατί είμαστε και οι δύο πολύ 
ευτυχισμένοι. Οργανώσαμε έναν γάμο που βλέ-
πουμε μόνο σε ταινίες. Μέχρι τα λουλούδια ,το 
αυτοκίνητο και την τούρτα είχε οργανώσει … 

H απόλυτη προτεραιότητα μου στα πάντα ήταν 
η ευτυχία της. Ψάχναμε ένα όμορφο σπίτι που 
να πλαισιώνει το όνειρο που ζούσαμε.Το συγκε-
κριμένο σπίτι η Καρολάιν το αγάπησε.Δενβθελαμε 
να μένουμε μέσα στην πόλη. 
Την εγκυμοσύνη δεν την προγραμματίζαμε… 
Δεν υπήρχε όμως μεταξύ μας η συζήτηση για να 
τερματίσει την εγκυμοσύνη... Θέλαμε να γίνουν 
τα σχέδια μας και το παιδί να ομορφύνει ακόμα 
περισσότερο τη ζωή μας.

ΣτΕ: Συνταγματική η ίδρυση της  
Πανεπιστημιακής Αστυνομίας

Το «πράσινο φως» στην ίδρυση της Πανεπι-
στημιακής Αστυνομίας έδωσε το Συμβούλιο της 
Επικρατείας, κρίνοντας ότι δεν παραβιάζονται οι 
αρχές της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της πλή-
ρους αυτοδιοίκησης των Ανωτάτων Εκπαιδευτι-
κών Ιδρυμάτων. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Προέδρου του 
Συμβουλίου της Επικρατείας Δημήτριου Σκαλ-
τσούνη, αναφέρεται στο πέρας της διασκέψεως 
της Ολομέλειας του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικα-
στηρίου, κατά τη διάρκεια της οποία αποφασί-
στηκε ότι η συγκρότηση των Ομάδων Προστασίας 
Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων –ΟΠΠΙ «δεν παρα-
βιάζει τις αρχές της ακαδημαϊκής ελευθερίας και 
της πλήρους αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ (άρθρο  
16 παρ. 1 και 5 Συντ., αντίστοιχα) η -πέραν της 
πρόβλεψης μέτρων ασφάλειας και προστασίας 
προσώπων και υποδομών στα ΑΕΙ, αρμοδιότητας 
των ιδίων αυτών οργάνων (άρθρα 12-17 ν. 

4777/2021)- σύσταση ΟΠΠΙ, οι οποίες συγκρο-
τούνται (και) από ειδικούς φρουρούς, οι οποίοι 
προσλαμβάνονται προς τούτο, λαμβάνουν ειδική 
εκπαίδευση, δεν φέρουν πυροβόλο όπλο και υπο-
χρεούνται να συνεργάζονται με τις πανεπιστημια-
κές αρχές και όργανα».  
Επίσης, γίνεται λόγος για δημόσιο συμφέρον, 
καθώς «όταν ο νομοθέτης εκτιμά ότι το δημόσιο 
συμφέρον, το οποίο συνίσταται στην προστασία 
της δημόσιας τάξης και ασφάλειας αλλά και στην 
ίδια τη διασφάλιση της ακώλυτης άσκησης της 
ακαδημαϊκής ελευθερίας, επιβάλλει την αστυνό-
μευση στους χώρους των ΑΕΙ σε συνέχεια σειράς 
προϊσχυσάντων ηπιότερων μέτρων ασφάλειας 
και προστασίας του προσωπικού και της περιου-
σίας των ΑΕΙ, τα οποία κρίθηκαν από τον νομο-
θέτη απρόσφορα να υπηρετήσουν τους σκοπούς 
αυτούς».

ΤΣΙΠΡΑΣ

Κάλεσμα προς τους πολίτες να συμμετάσχουν 
μαζικά στην κάλπη της Κυριακής για "να μπει ένα 
τέλος σ' αυτή τη διαδικασία της φτωχοποίησης" 
απηύθυνε ο Αλέξης Τσίπρας, στο πλαίσιο της επί-
σκεψής του στη Θεσσαλονίκη. 

 
«Είναι εφικτό μέσα από μια προοδευτική κυ-
βέρνηση να μπει ένα τέλος σ' αυτή τη διαδικασία 
της φτωχοποίησης μέσω του πληθωρισμού, στην 
κοινωνική αδικία, στην διασπάθιση του δημόσιου 
χρήματος, σε αυτό το καθεστώς -δεν υπήρξε άλλη 
φορά από τη μεταπολίτευση τέτοια μονοφωνία 
των κυρίαρχων ΜΜΕ», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας 
σε συνέντευξη του στο «Ράδιο Θεσσαλονίκη», 
στο πλαίσιο της περιοδείας του στην πόλη. 

 
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είπε ότι αυτοί που 
αγανακτούν με όσα συμβαίνουν δεν είναι οι ψη-
φοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ αλλά «όλος ο κόσμος».

«Μαζική συμμετοχή στην κάλπη της Κυριακής, για να σταλεί 
καθαρό μήνυμα πολιτικής αλλαγής»
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Κυριακή των Μυροφόρων  
στο Έρντινγκτον

Tο 6ετές ιερό Μνημόσυνο του μακαριστού Επι-
σκόπου Ρεντίνης κυρού Σεραφείμ, κοιμηθέντος 
Ιεράρχου της Εκκλησίας της Ελλάδος και δεινού 
ιεροκήρυκος, ετέλεσε ο Θεοφιλέστατος Επίσκο-
πος Μελιτηνής κ. Μάξιμος, ο οποίος συνδεόταν 
πνευματικά μαζί του. 

Ο Θεοφιλέστατος προεξήρχε της Θείας Λειτουρ-
γίας στον Ιερό Ναό Αποστόλου Λουκά  Έρντιν-
γκτον στο ανατολικό Μπέρμιγχαμ, ενώ μετά τη 
Θεία Λειτουργία μετέβη σε κοιμητήριο της πόλεως 
για να τελέσει τρισάγια σε κεκοιμημένους ομογε-
νείς.

Εορτή του Αγ. Ιωάννου  
του Θεολόγου Hackney
Την Κυριακή, 8 Μαΐου 2022, Κυριακή των Μυ-

ροφόρων, ανήμερα της Εορτής του Αγ. Ιωάννου 
του Θεολόγου, στον ομώνυμο Ι. Ναό της Ενορίας 
στο Hackney του Ανατολικού Λονδίνου, προ-
εξήρχε της Θείας Λειτουργίας ο Θεοφιλέστατος 
Επίσκοπος Κλαυδιουπόλεως κ. Ιάκωβος, συμμε-
τεχόντων του Ιερατ. Προισταμένου Πρωτοπρε-
σβυτέρου π. Σωτηρίου Χαραλάμπους, και του 
Αρχιδιακόνου π. Γεωργίου Τσουρού. 

 
Κατ’ εντολή του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου 

Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτα, ο 

Αρχιδιάκονος Γεώργιος κήρυξε τον Θείο Λόγο, 
αναφερόμενος στο παράδειγμα των γενναίων Μυ-
ροφόρων Γυναικών που δεν κάμφθηκαν από τους 
κινδύνους αλλά με τόλμη και πίστη στον Ερχομό 
του Λυτρωτή, πορεύτηκαν προς το κενό μνήμα 
του Χριστού και έγιναν εκείνες οι πρώτες που 
άκουσαν το χαρμόσυνο μήνυμα της Αναστάσεως. 

 
Μετά το πέρας της Θ. Λειτουργίας, η κοινότητα 

παρέθεσε επίσημο γεύμα.

Εγκαινιάστηκε το βράδυ της Πέμπτης το νεοσύστατο δίκτυο  
καινοτομίας ‘Gen Y’
Παρουσιάστηκε σε εκδήλωση στο Λονδίνο 

το βράδυ της Πέμπτης το νεοσύστατο δίκτυο 
καινοτομίας ‘Gen Y’, που απευθύνεται σε  
Κύπριους ομογενείς και σε επαγγελματίες 
που συνδέονται με την Κύπρο, οι οποίοι υπά-
γονται στη λεγόμενη «Γενιά Υ». 

  
Το νέο δίκτυο είναι ο νεανικός επιχειρηματικός 

βραχίονας του μη κερδοσκοπικού οργανισμού 
"Επιχειρηματικό Συμβούλιο Ην. Βασιλείου-Κύ-
πρου (UKCEC)", ο οποίος εδώ και σχεδόν οκτώ-
μισυ χρόνια αναδεικνύει ευκαιρίες επιχειρηματι-
κών συνεργειών μεταξύ Κύπρου και Βρετανίας 
και ενθαρρύνει την δικτύωση Βρετανοκυπρίων 
επιχειρηματιών, επενδυτών, επαγγελματιών, επι-
στημόνων, ακαδημαϊκών και καλλιτεχνών. 

  
Με τον όρο Γενιά Υ ή ‘millennials’ περιγράφονται 

όσοι έχουν γεννηθεί από την αρχή της δεκαετίας 
του 1980 έως και τα μέσα της δεκαετίας του 1990. 

  
«To Δίκτυο ‘Gen Y’ δημιουργείται ώστε να εν-

θαρρύνει και να καλλιεργήσει την καινοτομία, την 
συνεργασία και την επιχειρηματικότητα μεταξύ 
της νέας γενιάς των Βρετανοκυπρίων επιχειρη-
ματιών και επαγγελματιών, τόσο στο Ηνωμένο 
Βασίλειο όσο και μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και 
Κύπρου», δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του 
UKCEC, Πήτερ Δρουσιώτης, που είναι ο άνθρω-
πος πίσω από την νέα πρωτοβουλία. 

  
«Τα μέλη του ‘Gen Y’ θα επωφελούνται από ευ-

καιρίες δικτύωσης με ανθρώπους από ένα ευρύ 
φάσμα τομέων, θα έχουν πρόσβαση σε αποκλει-
στικές εκδηλώσεις που θα διοργανώνονται θα 
μπορούν να αξιοποιούν ευκαιρίες επαγγελματικής 
ανέλιξης, όπως σεμινάρια επαγγελματικής στα-
διοδρομίας, αλλά και ευκαιρίες καθοδήγησης από 
μέλη του Συμβουλίου που διακρίνονται στον  
τομέα τους», συμπλήρωσε. 
Η εκ των συνιδρυτών του Δικτύου Gen Y Ισα-

βέλλα Χατζησάββα είπε στο ΚΥΠΕ ότι «ο στόχος 
είναι να δοθεί στην παροικία η ευκαιρία να επιτα-
χύνει προς το μέλλον με στήριξη προς τους νέους 
επιχειρηματίες και επαγγελματίες να επιτύχουν 
τους στόχους τους μέσω του δικτύου». 
Η ίδια τόνισε ότι υπάρχει «μία τεράστια δεξα-

μενή κυπριακού ταλέντου» στο Ηνωμένο Βασί-
λειο, η οποία για την ώρα δεν έχει αξιοποιηθεί 

όσο θα μπορούσε. 
Την πρωτοβουλία στήριξαν έμπρακτα με την 

παρουσία τους στην εκδήλωση η Υπουργός 
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύ-
πρου, Νατάσα Πηλείδου, και ο Ύπατος Αρμοστής 
της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ην. Βασίλειο, 
Ανδρέας Κακουρής. 

  
Η κα Πηλείδου έκανε μια συνοπτική παρου-

σίαση της στρατηγικής του Υπουργείου για προ-
σέλκυση εταιρειών, ειδικευμένων εργαζομένων 
και επενδύσεων από τρίτες χώρες, στις οποίες 
ασφαλώς υπάγεται το Ην. Βασίλειο, μετά από 
την ολοκλήρωση του Brexit. 

  
Η Υπουργός έκανε αναφορά στη δημιουργία 

ενός πιο ανταγωνιστικού και σύγχρονου επιχει-
ρηματικού περιβάλλοντος στην Κύπρο, μεταξύ 
άλλων με την δημιουργία της Μονάδας Διευκό-
λυνσης Εταιρειών για την εγγραφή εταιρειών  
ξένων συμφερόντων και με την έκδοση της βίζας 
για τους λεγόμενους ψηφιακούς νομάδες. 

 
 Η κα Πηλείδου στάθηκε επίσης στα σχέδια για 

μεγαλύτερη αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, καθώς και στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαί-
σιο για την Έρευνα και Καινοτομία, με στόχο να 
καταστεί η Κύπρος μία «δυναμική και ανταγωνι-
στική οικονομία, ορμώμενη από την έρευνα,  
την επιστημονική αριστεία, την καινοτομία και την 
τεχνολογική ανάπτυξη». 

  
Συνδυάζοντας την στρατηγική αυτή με το νέο 

νεανικό παροικιακό δίκτυο καινοτομίας, η κα Πη-
λείδου δήλωσε στο ΚΥΠΕ: «πιστεύουμε ότι η δια-
σπορά έχει τεράστιο ρόλο να παίξει τόσο στην 
ενίσχυση των σχέσεων με όλες τις χώρες όπου 
δραστηριοποιούνται Κύπριοι, όσο και στην ενί-
σχυση των εξαγωγών υπηρεσιών και προ-
ϊόντων». 

  
Σίγουρα, είπε, "με το Ην. Βασίλειο λόγω της κοι-

νότητας των Κυπρίων έχουμε μια πολύ δυνατή 
εμπορική σχέση. Αυτό πρέπει να ενισχυθεί με 
την νέα γενιά. Ως εκ τούτου, η πρωτοβουλία του 
Gen Y κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για την δρα-
στηριοποίηση των νέων Κυπρίων που ζουν στο 
ΗΒ και ευελπιστούμε ότι θα δούμε πολλές κοινές 
πρωτοβουλίες με το Υπουργείο όσον αφορά τη 

νέα επιχειρηματικότητα, την τεχνολογία και τομείς 
καινοτομίας, όπου σίγουρα υπάρχουν προοπτικές 
σύμπραξης με τη νέα στρατηγική για προσέλκυση 
εταιρειών από τρίτες χώρες». 

  
Κληθείσα να σχολιάσει κατά πόσο η προσαρ-

μογή στη μετα-Brexit εποχή έγινε γρήγορα, η κα 
Πηλείδου είπε ότι «από πλευράς της Κύπρου έχει 
γίνει αρκετά γρήγορα. Σίγουρα υπήρξαν κάποια 
θέματα στις εξαγωγές όπως κάποια μικρά επει-
σόδια καθυστερήσεων που είχαμε στη διαδικασία 
προσαρμογής, ξεπεράστηκαν όμως λόγω της 

εξαιρετικής συνεργασίας και με την Ύπατη Αρ-
μοστεία μας εδώ και με το Εμπορικό μας Κέντρο. 
Είμαστε σίγουροι ότι πλέον η κατάσταση έχει εξο-
μαλυνθεί». 

  
Την εκδήλωση, στα κεντρικά γραφεία του νομι-

κού οίκου Mishcon de Reya, χαιρέτισαν και τα 
υπόλοιπα ιδρυτικά μέλη του νέου Δικτύου, η 
Έλενα Γεωργίου και ο Μάθιου Χιλ, ενώ παρόντες 
ήταν πλήθος νεότερων και παλαιότερων επαγ-
γελματιών και επιχειρηματιών της παροικίας και 
όχι μόνο.
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ΠΟΥΤΙΝ: Η ΔΥΣΗ ΕΤΟΙΜΑΖΟΤΑΝ ΝΑ ΕΙΣΒΑΛΕΙ ΣΤΗ ΓΗ ΜΑΣ

Bloomberg: Η Ουκρανία κλείνει βασικό αγωγό ρωσικού αερίου προς την Ευρώπη
Με συγχαρητήρια και αποτίοντας τιμή στους 

νικητές του «Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου», 
αλλά και τους προστάτες σήμερα του Ντόνμπας, 
στην ανατολική Ουκρανία, ξεκίνησε ο Ρώσος 
πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν την ομιλία του στην 
Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας, στο πλαίσιο του 
εορτασμού της Ημέρας της Νίκης που σηματο-
δοτεί τη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης επί της να-
ζιστικής Γερμανίας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πό-
λεμο. 
Όλος ο πλανήτης περίμενε με αγωνία το μή-

νυμα που θα έστελνε, καθώς αναλυτές εκτιμού-
σαν ότι είναι πιθανό να χρησιμοποιήσει το γεγο-
νός για να κάνει ανακοινώσεις για τον πόλεμο 
στην Ουκρανία. 

«Η Δύση ετοιμαζόταν να εισβάλει στη χώρα 
μας, περιλαμβανομένης της Κριμαίας, αλλά εμείς 
δεν θα επιτρέπαμε να συμβεί αυτό», είπε ο Ρώ-
σος πρόεδρος από την Κόκκινη Πλατεία. 

«Προσπάθησαν να κάνουν μια απαράδεκτη 
ανάπτυξη δυνάμεων δίπλα μας» τόνισε αναφε-
ρόμενος στο ΝΑΤΟ για να συμπληρώσει:  «Αλλά 
εμείς το αποτρέψαμε αυτό και ήταν το μοναδικό 
σωστό πράγμα που μπορούσαμε να κάνουμε». 

«Εμείς ποτέ δε θα εγκαταλείψουμε την παρά-
δοσή μας και την πατρίδα μας, εν μέσω ρωσο-
φοβίας, επαίνου των προδοτών και γενικής πα-

ρακμής ηθών σε άλλες χώρες», πρόσθεσε. 
Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι οι εθελοντές 

και τα ρωσικά στρατεύματα στην περιοχή Ντον-
μπάς της ανατολικής Ουκρανίας πολεμούν για 
την πατρίδα τους. «Πολεμάτε για την Πατρίδα 
σας, για το μέλλον της», τόνισε. 

«Ο θάνατος κάθε στρατιώτη και αξιωματικού 
είναι επώδυνος για εμάς. Το κράτος θα κάνει τα 
πάντα για να φροντίσει αυτές τις οικογένειες», 
είπε. 

 
Έκλεισαν τη στρόφιγγα 
Ο Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς 

Αερίου της Ουκρανίας διέκοψε το πρωί της Τε-
τάρτης τη ροή του ρώσικου φυσικού αερίου 
προς την Ευρώπη μέσω ενός από τους δύο βα-
σικούς αγωγούς, επικαλούμενη «ανωτέρα βία», 
μειώνοντας έτσι τις προμήθειες αερίου στην Ευ-
ρώπη. Η Gazprom ωστόσο «δεν βλέπει κανένα 
εμπόδιο στη συνέχιση της διαμετακόμισης φυ-
σικού αερίου μέσω της Ουκρανίας όπως και 
πριν» όπως δήλωσε εκπρόσωπός της. 
Όπως μεταδίδει το Bloomberg, ο Διαχειριστής 

Αερίου της Ουκρανίας δήλωσε ότι δεν μπορεί 
πλέον να δέχεται τη διαμετακόμιση ρωσικού φυ-
σικού αερίου μέσω της Sokhranivka. Ωστόσο 
σύμφωνα με το ίδιο μέσο, είναι δυνατή η επα-

ναδρομολόγηση της ροής του αερίου μέσω άλ-
λου βασικού σημείου εισόδου, επιτρέποντας την 
εκπλήρωση των ευρωπαϊκών συμβολαίων. 
Η Ουκρανία είχε ήδη προειδοποιήσει τη Ρωσία 

ότι οι ενέργειες των ρωσικών στρατευμάτων 

στην περιοχή του Λουχάνσκ θα μπορούσαν να 
καταλήξουν στη διακοπή της ροή του αγωγού 
που καλύπτει περίπου το ένα τρίτο του φυσικού 
αερίου που μεταφέρεται στην Ευρώπη. Οι ενέρ-
γειες των ρωσικών δυνάμεων, σύμφωνα με την 
Ουκρανία, δημιούργησαν προβλήματα στην 
ασφάλεια του συστήματος μεταφοράς της Ου-
κρανίας, οδηγώντας το δίκτυο να κηρύξει «ανω-
τέρα βία» στη διαμετακόμιση μέσω της Sokhra-
nivka. 
Μετά την ανακοίνωση ότι κλείνει ο αγωγός, οι 

τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου αυξήθη-

καν έως και 8,1%, αντιστρέφοντας τις προηγού-
μενες απώλειες. Στη συνέχεια, οι τιμές υποχώ-
ρησαν και διαπραγματεύθηκαν 4,1% υψηλότερα 
στα 97,63 ευρώ την μεγαβατώρα έως τις 5:16 
μ.μ. στο Άμστερνταμ. 
Σημειώνεται ότι η περιοχή της Sokhranivka 

και της Sudzha είναι τα δύο βασικά σημεία εισό-
δου του ρωσικού φυσικού αερίου, μέσω της Ου-
κρανίας από την Gazprom για τη διαμετακόμιση 
φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Σημειώνεται ότι 
σήμερα, το 27% των ροών περνούσε από τη 
Sokhranivka , με τις υπόλοιπες ροές να περνούν 
μέσω Sudzha. 
Οι Ευρωπαίοι διαχειριστές  φυσικού αερίου 

παραμένουν σε επιφυλακή, παρόλο που οι τιμές 
έχουν μειωθεί χάρη στη σταθερή ροή φορτίων 
υγροποιημένου φυσικού αερίου που φθάνουν 
στην περιοχή και στον ζεστό καιρό. Η Ρωσία 
προμήθευσε περίπου το 40% της ζήτησης φυ-
σικού αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2021 
και περίπου το ένα τρίτο από αυτό διακινήθηκε 
μέσω της Ουκρανίας, γεγονός που την καθιστά 
άξονα της ενεργειακής ασφάλειας της ηπείρου. 
Πάντως, η Gazprom δεν βλέπει λόγο διακοπής 

της ροής. Παράλληλα τονίζει ότι η Gazprom εκ-
πληρώνει πλήρως όλες τις υποχρεώσεις της 
προς τους Ευρωπαίους καταναλωτές.

ΣΚΑΝΔΑΛΟ PEGASUS

Στη δίνη του σκανδάλου παρακολουθήσεων 
με το κατασκοπευτικό λογισμικό Pegasus της 
ισραηλινής εταιρείας NSO έχει μπει και η Πο-
λωνία, μετά τις αποκαλύψεις για την Ισπανία και 
τη χρήση του λογισμικού για την παρακολού-
θηση Καταλανών αυτονομιστών, βουλευτών, 
ακόμη και του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ.  
Ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συστήνει ει-

δική εξεταστική επιτροπή για το Pegasus (πε-
ρισσότερα στη σελ 6), στην Πολωνία η υπερσυ-
ντηρητική κυβέρνηση του κόμματος «Νόμος και 
Δικαιοσύνη» (PiS) κατηγορείται για παρακολου-
θήσεις πολιτικών αντιπάλων κατά το δοκούν. 
Μάλιστα, από τον Ιανουάριο η Γερουσία της Πο-
λωνίας έχει συστήσει εξεταστική επιτροπή, με 
σκοπό να ρίξει φως στην υπόθεση. 
Στην Deutsche Welle μίλησε ο πρόεδρος της 

πολωνικής εξεταστικής επιτροπής, Μαρτσίν 
Μποσάτσκι, που βρέθηκε στο Στρασβούργο, για 
να παρακολουθήσει τη σύσταση αντίστοιχης εξε-
ταστικής επιτροπής στο πλαίσιο του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου.  

«Μέχρι στιγμής κάναμε δώδεκα συνεδριάσεις 
και μιλήσαμε με περισσότερα από είκοσι άτομα. 
Αυτό που βλέπουμε είναι ότι υπάρχει ένα συ-
γκεκριμένο πρότυπο (pattern) συμπεριφοράς: 
αντίπαλοι της σημερινής κυβέρνησης, που βρί-
σκεται στην εξουσία από το 2015, έχουν πέσει 
θύματα παρακολούθησης με το λογισμικό Pe-

gasus. Η πιο γνωστή περίπτωση ήταν εκείνη 
του γερουσιαστή Κρίστοφ Μπρέιζα, επικεφαλής 
του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης, 
της Πλατφόρμας των Πολιτών (PO), στην προ-
εκλογική περίοδο, από τον Απρίλιο μέχρι τον 
Οκτώβριο του 2019. Υπήρξαν επίσης παρακο-
λουθήσεις δικαστικών, του γενικού εισαγγελέα 
ή ακόμη και του προέδρου της Ένωσης Αγροτι-
κών Συνεταιρισμών, που επίσης αντιμετωπίζει 
με κριτική διάθεση την κυβέρνηση» ανέφερε. 
Σύμφωνα με την DW, στη Βαρσοβία η εξετα-

στική επιτροπή δεν έχει τις αρμοδιότητες που 
θα είχε ένα δικαστήριο. Εκπρόσωποι των μυ-
στικών υπηρεσιών είχαν κληθεί στην επιτροπή, 
αλλά δεν παρέστησαν. 

«Και αυτό κάτι λέει», υποστηρίζει ο Μαρτσίν 
Μποσάτσκι.

Παρακολουθήσεις πολιτικών και στην Πολωνία

Πριν ακόμη το Εθνικό Συμβούλιο του Σοσιαλι-
στικού Κόμματος εγκρίνει, το βράδυ της Πέμπτης, 
με 167 ψήφους υπέρ, 101 κατά και 24 αποχές, 
την προγραμματική και προεκλογική συμφωνία 
της ηγεσίας του κόμματος με την Ανυπότακτη Αρι-
στερά, είχαν ξεκινήσει τα «όργανα». Οι επικρίσεις 
έπεφταν βροχή: από τον πρώην Πρόεδρο Φραν-
σουά Ολάντ και τον πρώην πρωθυπουργό Μπερ-
νάρ Καζνέβ έως πρώην υπουργούς, όπως ο Στε-
φάν Λε Φολ, ή τον πρώην πρώτο γραμματέα του 
κόμματος Ζαν Κριστόφ Καμπαντελίς. 
Σ’ αυτές προστέθηκαν κι εκείνες του στρατοπέ-

δου του Προέδρου Μακρόν και αρκετών, γνωστών 
συστημικών σχολιαστών και αναλυτών, που είδαν 
με τρόμο να παίρνει σάρκα και οστά ένα από τα 
χειρότερα όνειρα της συντηρητικής παράταξης 
στη Γαλλία. Την αναβίωση των ημερών του Λαϊκού 

Μετώπου του 1936 και του Κοινού Προγράμματος 
του 1972, όταν η ενότητα της Αριστεράς άλλαζε 
τα δεδομένα και εγκαθίδρυε, π.χ., τις πληρωμένες 
διακοπές, το 40ώρο, την αύξηση των μισθών (το 
1936), ενώ οι προτάσεις του Κοινού Προγράμμα-
τος του 1972 γίνονταν η ραχοκοκαλιά των 110 
προτάσεων του Προέδρου Φρανσουά Μιτεράν το 
1981. Το φάντασμα της Νέας Λαϊκής Οικολογικής 
και Κοινωνικής  Ένωσης, με τη συμμετοχή Ανυ-
πότακτης Γαλλίας, Πράσινων, ΚΚΓ, Σοσιαλιστικού 
Κόμματος, σκιάζει πλέον τον ουρανό της Γαλλίας 
και της Ευρώπης. Οι βουλευτικές εκλογές του Ιου-
νίου μπορούν να γίνουν το ορόσημο μιας νέας 
εποχής, με τον σχηματισμό μιας αριστερής κυ-
βέρνησης κατά των αντικοινωνικών πολιτικών Μα-
κρόν αλλά και του κινδύνου της Ακροδεξιάς. 
Η ενότητα της Αριστεράς φοβίζει. Εξ ου και οι 

αναλύσεις περί κινδύνων «λαϊκισμού», «δεύτερου 
θανάτου του Μιτεράν», «τέλους του κόμματος των 
Πρασίνων», «παράδοση στην Ανυπότακτη Γαλ-
λία», οι προβλέψεις τύπου «δεν θα κρατήσει» 
αλλά και οι πολιτικές αντιδράσεις. Είναι χαρακτη-
ριστικό ότι, ενόψει του συνασπισμού της Αριστε-
ράς, ο Πρόεδρος Μακρόν επιχειρεί να ανακόψει 
την κακοφωνία στην παράταξή του με τις ποικίλες 
συγκρούσεις (συνοδευόμενες από αιχμές, ανα-
θέματα αλλά και ύβρεις) μεταξύ νυν και επίδοξων 
βουλευτών που έχουν ταραχθεί από τις εξελίξεις, 
καθώς υπολόγιζαν σε μια επανάληψη της τερά-
στιας κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας του 2017.

ΤΟ ΣΚΗΝΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

Η ενότητα της Αριστεράς τρομάζει ακόμη τις ελίτ

Κορωνοϊός: Τέλος οι μάσκες ακόμη και στα αεροπλάνα λένε ECDC και EASA
Χαλάρωση των υγειονομικών μέτρων για τον 

κορωνοϊό και πιο συγκεκριμένα της χρήσης μά-
σκας, τόσο στα αεροδρόμια όσο και κατά τη διάρ-
κεια της πτήσης, συστήνουν το Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) και ο Ευ-
ρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 
(EASA). 
Ειδικότερα, οι ECDC και EASA, σύμφωνα με 

κοινή ανακοίνωση, καταργούν τη σύσταση για υπο-
χρεωτική χρήση ιατρικών μασκών στα αεροδρόμια 
και σε πτήσεις, ενώ επισημαίνεται ότι η μάσκα εξα-
κολουθεί να είναι μια από τις καλύτερες προφυλά-
ξεις κατά της μετάδοσης της COVID-19. Η νέα σύ-
σταση θα ισχύσει από τις 16 Μαΐου. 

Ωστόσο, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, επιση-
μαίνεται ότι οι κανόνες ειδικά για τις μάσκες θα συ-
νεχίσουν να διαφέρουν ανάλογα με την αεροπο-
ρική εταιρεία. Για παράδειγμα, οι εταιρείες με 
πτήσεις από ή προς έναν προορισμό, όπου εξα-
κολουθεί να απαιτείται η χρήση μάσκας στα μέσα 
μαζικής μεταφοράς, θα πρέπει να συνεχίσουν να 
ενθαρρύνουν τη χρήση της. 
Υπογραμμίζεται παράλληλα, ότι οι ευάλωτοι επι-

βάτες θα πρέπει να συνεχίσουν να φορούν μάσκα 
προσώπου ανεξάρτητα από τους κανόνες, ιδανικά 
μάσκα τύπου FFP2/N95/KN95 που προσφέρει 
υψηλότερο επίπεδο προστασίας από μια τυπική 
χειρουργική μάσκα. 

Εκτός από τις αλλαγές σε ό,τι αφορά τις μάσκες, 
οι συστάσεις περιλαμβάνουν χαλάρωση των αυ-
στηρότερων μέτρων για τις αεροπορικές δραστη-
ριότητες, κάτι που θα συμβάλει στην ανακούφιση 
του φόρτου στον κλάδο, διατηρώντας παράλληλα 
τα κατάλληλα μέτρα. 
Η διευθύντρια του ECDC Άντρεα Αμόν, ανέφερε 

ότι, «αν και εξακολουθούν να υπάρχουν κίνδυνοι, 
έχουμε δει ότι οι μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις 
και τα εμβόλια επέτρεψαν στη ζωή μας να αρχίσει 
να επιστρέφει στο φυσιολογικό. Ενώ η υποχρεω-
τική χρήση μάσκας σε όλες τις περιπτώσεις δεν 
συνιστάται πλέον, είναι σημαντικό να έχετε υπόψη 
σας ότι, μαζί με τη σωματική απόσταση και την 

καλή υγιεινή των χεριών, είναι μία από τις καλύτε-
ρες μεθόδους μείωσης της μετάδοσης. Οι κανόνες 
και οι απαιτήσεις των κρατών αναχώρησης και 
προορισμού θα πρέπει να τηρούνται και να εφαρ-
μόζονται με συνέπεια και οι ταξιδιωτικοί φορείς θα 
πρέπει να φροντίζουν να ενημερώνουν έγκαιρα 
τους επιβάτες για τυχόν απαιτούμενα μέτρα. Η ση-
μασία αυτών των μέτρων θα πρέπει να συνεχίσει 
να κοινοποιείται αποτελεσματικά στους επιβάτες 
για την ασφάλειά τους και το ECDC θα συνεχίσει 
να συνεργάζεται με τους συναδέλφους μας στον 
EASA για να αξιολογεί τακτικά και να τροποποιεί 
τις συστάσεις, όπως απαιτείται».



Ο πόλεμος είναι θάνατος, πόνος, και καημός! Εμείς που τον ζήσαμε τον ξέρουμε 
καλά. Είδαμε δίπλα μας να πεθαίνουν άνθρωποι δικοί μας, άνθρωποι που τους γνω-
ρίσαμε μόνο για λίγο, και κάποιοι που ούτε καν τους γνωρίσαμε.Τόσα χρόνια και ο 
πόνος είναι ακόμα νωπός. Και ήρθε και ο τελευταίος πόλεμος στην Ουκρανία για να 
μην μας αφήσει να ξεχάσουμε τα όσα ζήσαμε. Το μυαλό μας είναι λίγο μπερδεμένο.  
Είναι τόσα πολλά που έγιναν τον τελευταίο χρόνο, που οι μνήμες είναι σε 

μονόδρομο.Προσπαθούμε να βρούμε κάτι διαφορετικό να πιαστούμε, για να μην σκεφτόμαστε 
συνέχεια τα άσχημα που συνέβησαν και να αγγίξουμε τις μνήμες που θα φέρουν κάτι πιο ανεκτό. 
Κάτι που να μην βασανίζει το μυαλό μας. Δυστυχώς τα άσχημα που περάσαμε όλοι από τον Μάρτιο 
του 2020, είναι τόσο έντονα που μας αναστατώνουν τις μνήμες και μας βασανίζουν. Τα καταφέραμε 
να φτάσουμε μέχρι σήμερα με πολλές και βασανιστικές προσπάθειες και στο πέρασμα του χρόνου 
ζήσαμε δύσκολες στιγμές, που είναι καρφωμένες στη μνήμη και δεν μας  αφήνουν να απαλύνουμε 
τον πόνο. Πολλοί από εμάς έχουν χάσει δικούς τους ανθρώπους και το πιο δύσκολο είναι ότι έφυγαν 
έτσι ξαφνικά και ούτε μια ματιά παρηγοριάς δεν προλάβαμε να τους δώσουμε. Ούτε ένα απλό αντίο 
δεν τους είπαμε. Είναι δύσκολες οι μέρες που περνούμε όλοι και ακόμα αναζητούμε κάποια παρηγοριά, 
κάποια συμπάθεια από δικούς μας ανθρώπους, δικούς μας φίλους. Επιδιώκουμε τη συντροφιά φίλων 
ή συγγενών για να απαλύνουμε τον πόνο που μας φόρτωσαν όλα τούτα κα δύσκολα του περασμένου 
χρόνου. Τα πράγματα δείχνουν ότι πάμε προς το καλύτερο εφ’ όσον οι ιθύνοντες άφησαν τον κόσμο 
να βγει στους δρόμους και να κυκλοφορήσει , να ανασάνει και να ελπίζει ! Βρέθηκε το περιβόητο εμ-
βόλιο το οποίο βοήθησε στο να προστατευθούν οι άνθρωποι από τον αόρατο εχθρό, και να μπούμε 
στη διαδικασία της χαλάρωσης. Οι επιστήμονες μας διαβεβαιώνουν ότι τα πράγματα είναι καλύτερα, 
και οι ιθύνοντες άνοιξαν τις πόρτες και άφησαν τους ανθρώπους να βγουν στους δρόμους να ανασά-
νουν επιτέλους. Τα σημάδια στα κουρασμένα πρόσωπα των ανθρώπων είναι εμφανή, και μπορεί ο 
καθένας από εμάς να τα διακρίνει.  Οι άνθρωποι είναι περίεργοι και η αγωνία είναι σαν την μύγα μες’ 
το γάλα που λέει και το ρητό! Τα πρόσωπα είναι όλα γερασμένα και τα βλέμματα ταξιδεύουν στο αό-
ριστο! Είναι σαν να βγήκαν οι άνθρωποι από κάποια φυλακή , και σαν να ψάχνουν τον προορισμό 
τους δίχως να γνωρίζουν που βρίσκονται. Είναι τόσο χαμένοι που δυστυχώς δεν έχουν καν προσα-
νατολισμό! Τόσο δυνατά ήταν τα κτυπματα που δέχθηκε η κοινωνία που ψυχολογικά έχουν επηρεαστεί 

οι πάντες! Καθημερινά ακούμε να συμβαίνουν άσχημα πράγματα που δυστυχώς δεν τα δικαιολογούμε. 
Οι άνθρωποι έχουν χάσει τα μυαλά τους και κάνουν πράγματα ακατανόητα. Ο άλλος έπνιξε την 
γυναίκα του γιατί τυφλώθηκε λέει από ζήλια. Νεαρός πυροβόλησε τον πατέρα του…… Μια μάνα κα-
τηγορείται για δολοφονία των παιδιών της….. και πάει λέγοντας.. Αυτοί που λένε πως δεν προβλημα-
τίστηκαν, και δεν αντιμετώπισαν προβλήματα, ή υγείας ή πιο πολύ ψυχολογικά, είναι αφελείς και δεν 
λένε την αλήθεια. Τα κτυπήματα ήταν τόσο δυνατά και δυστυχώς κανείς δεν μπορούσε να τα αποφύγει. 
Είναι πολλές οι περιπτώσεις που ακούθσαμε για ανάγκη αναζήτησης ψυχασθενικής συμβουλής, και 
είναι πολλές οι περιπτώσεις που προτρέξαμε στους ψυχαναλυτές για να μας δώσουν την αναγκαία 
συμβουλή τους ούτως ώστε να ξεπεράσουμε τις δύσκολες στιγμές που έφερε η πανδημία. Φτάσαμε 
λοιπόν στη σημερινή μέρα όπου τα καταφέραμε να βγούμε στους δρόμους, τα καταφέραμε να συνα-
ντηθούμε με φίλους και συγγενείς πάντα στα πλαίσια των δυνατοτήτων , και στα πλαίσια τα επιτρε-
πόμενα όσον αφορά και την ασφάλεια μας γενικότερα. Η πρώτη μας σκέψη στις συναντήσεις μας 
ήταν η αυθόρμητη αγκαλιά,  το αυθόρμητο φιλί που μας έλειψε τόσο πολύ. Το αίσθημα ήταν τόσο 
έντονο, όμως παρέμεινε μέχρι εκεί. Δεν τολμήσαμε ούτε μια χειραψία να κάνουμε. Είμαστε όλοι τόσο 
τρομοκρατημένοι, που σταματούσαμε μέχρι το απλό κοίταγμα, που το συνόδευε ένα δάκρυ που 
πάντα προσπαθούσαμε να κρύψουμε. Κάτι που ένιωσα τόσο έντονα ήταν τον  περασμένο μήνα  που 
συνάντησα για πρώτη φορά τη φίλη μου την Άννα που δεν την είχα δει από τον Μάρτιο του 2020, και 
που της είχαν συμβεί τόσα πολλά που δυστυχώς την πλήγωσαν και την έκαναν να κλάψει, αφού 
έχασε αγαπημένα της πρόσωπα. Αναγνώρισα ένα είδος φοβίας να την διακατέχει και σαν να ήταν 
χαμένη και προσπαθούσε να βρει κάτι ή από κάπου να κρατηθεί. Αυτές είναι οι πληγές που άφησε 
δυστυχώς ο αόρατος εχθρός που μπήκε στη ζωή μας, και θα είναι εκεί να μας ταλανίζει για αρκετό 
καιρό. Χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλο και είναι αναγκαίο να δώσουμε σημασία και προσοχή στους 
γύρω μας. Δεν έχουν σταματήσει οι φίλοι να μας καλούν για μια κουβέντα παρηγοριάς, και δεν έχουν 
σταματήσει οι προσπάθειες αναζήτησης λύσης των ψυχολογικών διαταραχών που αντιμετωπίζουμε 
λόγω αυτής της ανεπιθύμητης εξέλιξης. Αγαπητοί μου καλοί φίλοι είναι ακόμα νωρίς για να εφησυχά-
σουμε. Είναι ακόμα νωρίς και πρέπει να το έχουμε σαν προτεραιότητα να είμαστε προσεκτικοί για να 
τηρούμε τους κανόνες της χώρας όσον αφορά την υγεία μας και την υγεία των γύρω μας.Να φοράμε 
μάσκα όταν και εκεί που πρέπει, να κρατάμε αποστάσεις αν είναι δυνατόν, και να πλένουμε τα χέρια. 
Ας μας γίνει συνήθεια και ας τα κρατήσουμε όλα τούτα για να προστατεύουμε τους εαυτούς μας και 
τους άλλους. Δεν φτάνουν μόνο αυτά αγαπητοί μου. Χρειάζονται ακόμα και οι προσευχές μας, και 
χρειάζονται ακόμα οι προσπάθειες για συμπαράσταση αν έχουμε την δυνατότητα να προσφέρουμε 
στα αγαπημένα μας φιλικά ή συγγενικά άτομα. 

Η πραγματική αριστερά είναι ξε-
κάθαρη για τον ρόλο και τα εγκλή-
ματα των νατοϊκών ιμπεριαλιστών 
με επικεφαλής τις Ηνωμένες Πο-

λιτείες Αμερικής. Είναι ξεκάθαρη ότι αυτοί οι στυ-
γνοί, κυνικοί νατοϊκοί ιμπεριαλιστές,αποδεδειγμέ-
νοι φονιάδες των λαών, φέρουν μεγάλη ευθύνη 
για το ουκρανικό πρόβλημα. Προκάλεσαν την ει-
σβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η εισβολή 
που παραβιάζει την κυριαρχία και την εδαφική 
ακεραιότητα της Ουκρανίας και το διεθνές δίκαιο, 
έχει καταδικαστεί από όλους τους δημοκρατικά 
σκεπτόμενους ανθρώπους. Η πραγματική αρι-
στερά δεν  
αποσιωπά τα πραγματικά  αίτια, τις αφορμές και 
τους παράγοντες των ιμπεριαλιστικών πολέμων 
που, όπως και αυτός που έχει ξεσπάσει στην 
Ουκρανία, διεξάγονται για τα συμφέροντα των 
μονοπωλίων, των αστικών τάξεων και όχι των 
λαών. Είναι πόλεμοι για τις πρώτες ύλες, τον 
ορυκτό πλούτο, τους δρόμους μεταφοράς των 
εμπορευμάτων, για γεωπολιτικά στηρίγματα, για 
τα μερίδια των αγορών.  
Είναι γνωστή η σημασία, η αξία που έχουν για 
το ρωσικό, όπως και για το δυτικό, κεφάλαιο οι 
πλουτοπαραγωγικοί πόροι της Ουκρανίας, ο 
ορυκτός της πλούτος, π.χ. το τιτάνιο, αναντικα-
τάστατο για την αεροναυπηγική βιομηχανία και 
όχι μόνο, ή τα λιμάνια της Μαριούπολης και της 
Οδησσού, ή οι εύφορες καλλιεργήσιμες εκτάσεις 
της Ουκρανίας, ή η συρρικνωμένη σε σχέση με 
τα χρόνια του σοσιαλισμού, αλλά εξίσου σημα-
ντική βιομηχανική βάση της Ουκρανίας, το τερά-
στιο δίκτυο των αγωγών ενέργειας που διασχί-
ζουν τη χώρα αυτή. Μόνο εθελοτυθλούντες  
δεν βλέπουν τον σφοδρό ανταγωνισμό που εκτυ-
λίσσεται ανάμεσα στα αστικά κράτη σε πολλές 
περιοχές της υδρογείου, για τις πηγές, τους δρό-
μους μεταφοράς και τους αγωγούς της ενέργειας, 
για τα μερίδια των μονοπωλίων στην αγορά της 
ενέργειας της Ευρώπης, τα μερίδια στην αγορά 
των όπλων κ.ά. Ενας ιμπεριαλιστικός ανταγωνι-
σμός στον οποίο παρεμβαίνουν τα μονοπώλια 
και τα κράτη της ΕΕ, των ΗΠΑ, της Ρωσίας, της 
Κίνας και άλλων περιφερειακών «παικτών», 
όπως η Τουρκία, το Ισραήλ, οι μοναρχίες του 
Κόλπου κ.ά. 
Κατά φαντασία αριστεροί τάσσονται στο πλευρό 
των ρωσικών και κινεζικών μονοπωλίων στον 
ανταγωνισμό τους με τα δυτικά κ.ά., που όλα 
μαζί έχουν μετατρέψει τον λαό της Ουκρανίας 
σε «σάκο του μποξ». Ακόμα,  κατηγορούν τους 
πραγματικούς αριστερούς, που καταδικάζουν τη 
ρωσική ιμπεριαλιστική εισβολή, ότι είναι με τους 
νατοϊκούς ιμπεριαλιστές!  
Από διαλεκτικές αναλύσεις σκίζουν! Στις κινήσεις 
περικύκλωσης της Ρωσίας από το ΝΑΤΟ, την 
ΕΕ και τις ΗΠΑ διακρίνουν «ολοκληρωτικό πό-
λεμο» κατά της Ρωσίας, τον οποίο έχουν εξαπο-
λύσει οι χώρες του λεγόμενου «χρυσού δισεκα-
τομμυρίου», όπως χαρακτηρίζονται οι 30 πρώτες 
χώρες που είναι ενταγμένες στον Οργανισμό Οι-

κονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), 
με συνολικό πληθυσμό κοντά στο ένα δισεκα-
τομμύριο. Σύμφωνα με αυτήν την αντίληψη, 
έχουμε «άμβλυνση» των κοινωνικών - ταξικών 
αντιθέσεων στο εσωτερικό της κοινωνίας του 
«χρυσού δισεκατομμυρίου», και πλέον η βασική 
αντίθεση εκφράζεται σε διεθνές πλάνο «στη 
βάση του άξονα "πλούσιος Βορράς - φτωχός Νό-
τος". Κατά φαντασία αριστεροί αποκρύβουν τον  
ιμπεριαλιστικό χαρακτήρα της σημερινής Ρω-
σίας, ενώ θεωρούν πως η Ρωσική Ομοσπονδία 
μετατρέπεται σε αντικείμενο μιας ακόμη αναδια-
νομής του κόσμου, σε ένα προσάρτημα πρώτων 
υλών για τα ιμπεριαλιστικά κράτη και επιπλέον 
ισχυρίζονται ότι στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα 
χάρη στην αρπακτική εκμετάλλευση των αποθε-
μάτων του πλανήτη, μέσω της χρηματιστικής 
κερδοσκοπίας, των πολέμων και τη χρησιμοποί-
ηση νέων εκλεπτυσμένων μεθόδων αποικιοκρα-
τίας, μια ομάδα ανεπτυγμένων καπιταλιστικών 
χωρών, το λεγόμενο "χρυσό δισεκατομμύριο", 
πέρασε στο στάδιο της "καταναλωτικής κοινω-
νίας", στο οποίο η κατανάλωση από φυσική λει-
τουργία του ανθρώπινου οργανισμού μετατρέ-
πεται σε νέα "ιερή υποχρέωση" του ατόμου, που 
από την ένθερμη υλοποίησή της καθορίζεται ολο-
κληρωτικά το κοινωνικό του στάτους. Σύμφωνα 
με αυτήν την αταξική και αποπροσανατολιστική 
προσέγγιση, στο «χρυσό δισεκατομμύριο» αντι-
παρατίθεται ο λεγόμενος «ρωσικός κόσμος», 
που είναι μια από τις βασικές κατευθύνσεις της 
σημερινής εξωτερικής πολιτικής του ρωσικού 
αστικού κράτους. Κάτω από αυτήν την έννοια 
κρύβεται η αξιοποίηση από τη Ρωσία των εκα-
τομμυρίων Ρώσων και ρωσόφωνων στις επιλο-
γές του ρωσικού καπιταλισμού. 
Κατά φαντασία  αριστεροί υιοθετούν τις εθνικι-
στικές  θεωρίες και  θέσεις του λεγόμενου Κομ-
μουνιστικού Κόμματος Ρωσικής Ομοσπονδίας 
(ΚΚΡΟ), που ιδρύθηκε το 1993 και δεν έχει καμία 
σχέση με το Κομμουνιστικό Κόμμα Σοβιετικής 
Ένωσης που αυτοδιαλύθηκε και τυπικά λίγο μετά 
την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης το 
1991.«Είμαστε όλοι υποχρεωμένοι να υπερα-
σπιστούμε τον ρωσικό κόσμο.Ο ρωσικός κόσμος 
συγκεντρώνεται εδώ και χίλια χρόνια. Και τον 
συνέλεξαν όχι μόνο Ρώσοι αλλά και Ουκρανοί 
και Λευκορώσοι. Εχουμε κοινή πίστη, κοινές νί-
κες, μία γλώσσα, έναν πολιτισμό», είπε ο πρό-
εδρος του ΚΚΡΟ στην ομιλία του στη ρωσική 
Βουλή κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την 
αναγνώριση των λεγόμενων «Λαϊκών Δημοκρα-
τιών» Στη βάση αυτή το ΚΚΡΟ παρέχει πλήρη 
στήριξη στην εξωτερική πολιτική της ρωσικής 
άρχουσας τάξης, στη συγκρότηση των διακρατι-
κών καπιταλιστικών ενώσεων, που διαμορφώνει 
αυτή στα εδάφη της πρώην ΕΣΣΔ, όπως είναι η 
Ευρασιατική Οικονομική Ενωση και ο Οργανι-
σμός του Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας 
(ΟΣΣΑ). Είναι χαρακτηριστικό πως τον περα-
σμένο Ιανουάριο το ΚΚΡΟ στήριξε τη στρατιω-
τική αποστολή των δυνάμεων του ΟΣΣΑ στο Κα-

ζακστάν για την καταστολή της εργατικής - λαϊκής 
εξέγερσης.Το ΚΚΡΟ διακηρύσσει πως έχει στόχο 
τον σοσιαλισμό, την ίδια ώρα το πρόγραμμά του, 
που προτίθεται να εφαρμόσει μέσα από εκλογι-
κές - κοινοβουλευτικές διαδικασίες, συνιστά ένα 
μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα διαχείρισης του κα-
πιταλιστικού συστήματος και συντάσσεται πλή-
ρως με τους στόχους της ρωσικής αστικής τάξης, 
τους σχεδιασμούς του αστικού κράτους, γεγονός 
που εκφράζεται και στα ζητήματα εξωτερικής πο-
λιτικής. 
Κατά φαντασία αριστεροί αποσιωπούν τις ρωσι-
κές κυβερνητικές ευθύνες για την κατάσταση, 
δείχνοντας μονάχα τις μεγάλες και αναμφισβή-
τητες ευθύνες των άλλων ιμπεριαλιστικών δυ-
νάμεων - ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ - του «φιλελεύθερου 
φασισμού», όπως αποκαλούν  αυτές τις δυνά-
μεις. Δεν λένε τίποτα  για τις ευθύνες της αστικής 
τάξης της Ρωσίας. Ομως, εκατομμύρια Ρώσοι 
και ρωσόφωνοι, μετά τη διάλυση της ΕΣΣΔ, βρέ-
θηκαν εκτός των συνόρων της Ρωσικής Ομο-
σπονδίας, όπως π.χ. στις περιοχές της Κριμαίας 
και του Ντονμπάς. Μήπως οι ρωσικές αντεπα-
ναστατικές δυνάμεις όταν διέλυαν την ΕΣΣΔ έθε-
σαν ζήτημα για τα δικαιώματα αυτών των αν-
θρώπων, για το σε ποια χώρα θα ανήκουν στο 
εξής οι περιοχές στις οποίες ζούσαν; Οχι, βέβαια! 
Αυτοί οι πληθυσμοί αντιμετωπίστηκαν από την 
τότε νεοδιαμορφωμένη αστική τάξη της Ρωσίας 
ως «πιόνια» στα γεωπολιτικά σχέδιά της στα 
εδάφη της πρώην ΕΣΣΔ. 
Την ίδια ώρα, η αστική τάξη της Ουκρανίας, που 
σήμερα το μεγαλύτερο κομμάτι της είναι με τον 
δυτικό ιμπεριαλισμό κύρια τον αμερικανικό, εδώ 
και 30 χρόνια μεθοδικά «ποτίζει» τον λαό της 
χώρας με το «δηλητήριο» του αντικομμουνισμού, 
την γκεμπελική προπαγάνδα περί «γενοκτονίας» 
του ουκρανικού λαού από τους μπολσεβίκους, 
τους κομμουνιστές ή τους Ρώσους. 
▪� Το άρθρο μου βασίστηκε σχεδόν εξ' ολοκλήρου 
σε πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στην 
εφημερίδα ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ  
υπό τον τίτλο ΠΟΛΕΜΟΣ  
ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ  
 
ΥΓ Από τον Μάνο Λίτινα πήρα τα παρακάτω 
στοιχεία για την Ουκρανία. 
 «Γιατί έχει σημασία η Ουκρανία;" 
 Πώς κατατάσσεται το έθνος της Ουκρανίας: 
 1ο στην Ευρώπη σε αποδεδειγμένα ανακτήσιμα 
αποθέματα μεταλλευμάτων ουρανίου. 
 2η θέση στην Ευρώπη και 10η θέση στον κόσμο 
όσον αφορά τα αποθέματα μεταλλεύματος τιτα-
νίου. 
 2η θέση στον κόσμο ως προς τα εξερευνημένα 
αποθέματα μεταλλευμάτων μαγγανίου (2,3 δι-
σεκατομμύρια τόνοι, ή 12% των παγκόσμιων 
αποθεμάτων). 
 2ο μεγαλύτερο απόθεμα σιδηρομεταλλεύματος 
στον κόσμο (30 δισεκατομμύρια τόνοι). 
 2η θέση στην Ευρώπη όσον αφορά τα αποθέ-
ματα μεταλλευμάτων υδραργύρου. 

 3η θέση στην Ευρώπη (13η θέση στον κόσμο) 
σε αποθέματα σχιστολιθικού φυσικού αερίου (22 
τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα) 
 4ο στον κόσμο από τη συνολική αξία των φυσι-
κών πόρων. 
 7η θέση στον κόσμο σε αποθέματα άνθρακα 
(33,9 δισεκατομμύρια τόνοι) 
 
 Η Ουκρανία είναι μια αγροτική χώρα: 
 1η στην Ευρώπη από άποψη καλλιεργήσιμης 
γης. 
 3η θέση στον κόσμο από την έκταση του μαύρου 
εδάφους (25% του παγκόσμιου όγκου). 
 1η θέση στον κόσμο στις εξαγωγές ηλίανθου 
και ηλιέλαιου. 
 2η θέση στον κόσμο στην παραγωγή κριθαριού 
και 4η θέση στις εξαγωγές κριθαριού. 
 3ος μεγαλύτερος παραγωγός και 4ος μεγαλύτε-
ρος εξαγωγέας καλαμποκιού στον κόσμο. 
 4ος μεγαλύτερος παραγωγός πατάτας στον κό-
σμο. 
 5ος μεγαλύτερος παραγωγός σίκαλης στον κό-
σμο. 
 5η θέση στον κόσμο στην παραγωγή μελισσών 
(75.000 τόνοι). 
 8η θέση στον κόσμο στις εξαγωγές σιταριού. 
 9η θέση στον κόσμο στην παραγωγή αυγών 
κοτόπουλου. 
 16η θέση παγκοσμίως στις εξαγωγές τυριών. 
 Η Ουκρανία μπορεί να καλύψει τις ανάγκες σε 
τρόφιμα 600 εκατομμυρίων ανθρώπων. 
 
 Η Ουκρανία είναι μια βιομηχανοποιημένη χώρα: 
 1η στην Ευρώπη στην παραγωγή αμμωνίας. 
 2-e Το σύστημα αγωγών φυσικού αερίου της 
Ευρώπης και το 4ο μεγαλύτερο σύστημα αγω-
γών φυσικού αερίου στον κόσμο (142,5 δις κυ-
βικά μέτρα χωρητικότητας φυσικού αερίου στην 
ΕΕ). 
 3η μεγαλύτερη στην Ευρώπη και 8η μεγαλύτερη 
στον κόσμο από άποψη εγκατεστημένης ισχύος 
πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής. 
 3η θέση στην Ευρώπη και 11η στον κόσμο σε 
μήκος σιδηροδρομικού δικτύου (21.700 km). 
 3η θέση στον κόσμο (μετά τις ΗΠΑ και τη Γαλλία) 
στην παραγωγή εντοπιστών και εξοπλισμού 
εντοπισμού. 
 3ος μεγαλύτερος εξαγωγέας σιδήρου στον κό-
σμο 
 4ος μεγαλύτερος εξαγωγέας στροβίλων για πυ-
ρηνικούς σταθμούς στον κόσμο. 
 4ος μεγαλύτερος κατασκευαστής εκτοξευτών 
πυραύλων στον κόσμο. 
 4η θέση παγκοσμίως στις εξαγωγές αργίλου 
 4η θέση στον κόσμο στις εξαγωγές τιτανίου 
 8η θέση στον κόσμο στις εξαγωγές μεταλλευ-
μάτων και συμπυκνωμάτων. 
 9η θέση στον κόσμο στις εξαγωγές προϊόντων 
αμυντικής βιομηχανίας. 
 10ος μεγαλύτερος παραγωγός χάλυβα στον κό-
σμο (32,4 εκατομμύρια τόνοι).
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Του Βασίλη 
Κωστή

Αλήθειες χωρίς ψιμύθια  
Ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία  

Η γιατρειά της ψυχής!
Του Βασίλη 
Παναγή



Γονείς ή δάσκαλοι συχνά ερχόμαστε αντιμέτωποι 
με  κάποιες πραγματικότητες που έχουν να κάνουν 
με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά 
στη μάθηση τους. Εκπαίδευση μετ’ εμποδίων που 
λέμε!  
Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι ένας όρος που το 
ακούμε όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια. 

Αυτό δε σημαίνει πως είναι «σημείο των καιρών» όπως ίσως πι-
στεύουν κάποιοι. Δεν παρουσιάστηκαν τα προβλήματα αυτά έτσι 
τώρα ξαφνικά λες  κι έπεσαν σαν αλεξιπτωτιστές… αλλά υπήρχαν 
πάντα. Απλά τώρα έχουμε τα μέσα να τις εντοπίσουμε αλλά και 
να τις ψάξουμε ώστε να δώσουμε λύσεις. Παλιότερα γονείς και 
δάσκαλοι περιορίζονταν σε ένα απλό «δεν τα παίρνει τα γράμ-
ματα».  
 Οι μαθησιακές δυσκολίες στις μέρες μας αποτελούν μια πολύ 
γνωστή και συνηθισμένη κατάσταση, αφού το 1/10 των μαθητών 
μπορεί να παρουσιάσει, σε διαφορετικό βαθμό φυσικά, τέτοιου 
τύπου δυσκολίες. Είναι καλά να ξέρουμε ότι αντιμετωπίζονται σε 
ένα πολύ μεγάλο βαθμό, ειδικά στις περιπτώσεις εκείνες όπου 
εντοπίζονται έγκαιρα και έτσι δεν επηρεάζουν αρνητικά την παρα-
πέρα ζωή του ατόμου. 
Η δυσλεξία για παράδειγμα ταλαιπωρεί πολλά παιδιά. Ένα παιδί 
που έχει δυσλεξία δυσκολεύεται να αναγνωρίσει και να ερμηνεύσει 
νέες λέξεις, γράμματα και σύμβολα χωρίς αυτό να επηρεάζει σε 
τίποτα την ευφυία ή διανοητική του κατάσταση. Πολλοί διάσημοι 
και πετυχημένοι άνθρωποι ήταν και είναι δυσλεκτικοί. Η ιστορία 
είναι γεμάτη από προσωπικότητες, που είχαν δυσλεξία ή άλλα 
μαθησιακά προβλήματα, όπως ο Αϊνστάιν, η Μητέρα Τερέζα, ο 
Λεονάρντο Ντα Βίντσι, ο Τόμας Έντισον, ο Ουίνστον Τσώρτσιλ 
και ο Ναπολέων. 
Η δυσγραφία από την άλλη παρατηρείται όταν ένα παιδί πιάνει 
με πολύ περίεργο τρόπο το μολύβι και δυσκολεύεται πολύ να 
αποτυπώσει γραπτώς αυτό που σκέφτεται. Η δυσγραφία συχνά 
συνοδεύεται από πολλά ορθογραφικά λάθη και υπερβολικά σβη-
σίματα.  
Επίσης συχνό θέμα συζήτησης είναι η διαταραχή ελλειμματικής 
προσοχής. Προσοχή! Αυτό δεν μπορούμε να το χρησιμοποιούμε 
ως διάγνωση για οποιοδήποτε παιδί βαριέται το μάθημα και θέλει 
να παίξει αντί να κάτσει σε μία καρέκλα και να παρακολουθεί 
χωρίς αντιρρήσεις. Παιδιά με ελλειμματική προσοχή συνήθως δυ-
σκολεύονται να ακολουθήσουν οδηγίες και να συγκεντρωθούν 
ο,τιδήποτε και αν είναι αυτό που τους ζητείται, ακόμα και αν πρό-

κειται για παιχνίδι. Επίσης συχνά δυσκολεύονται 
να ελέγξουν την παρορμητική συμπεριφορά. 
Ένα παιδί με μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να 
συναντήσει δυσκολίες στην απόκτηση και την 
καλλιέργεια της αναγνωστικής ικανότητας και 
κατά συνέπεια στην ικανότητα γραφής της γλώσ-
σας όπως επίσης και στην κατανόηση. Γονείς και 
εκπαιδευτικοί επικεντρώνουν συνήθως την προ-
σοχή τους στα συμπτώματα που παρουσιάζονται 
κυρίως στους τομείς της ανάγνωσης, της κατα-
νόησης και της γραπτής έκφρασης, γιατί αυτά  
είναι ευκολότερο να γίνουν ορατά. Δυστυχώς 
όμως, δε δίνεται η δέουσα προσοχή σε τομείς 
όπως είναι η αυτοεκτίμηση, η κοινωνικοποίηση, 
η λεκτική ικανότητα, τομείς ιδιαίτερα σημαντικούς 
για την ολόπλευρη ανάπτυξη του ατόμου. 
Η γνώση μίας τέτοιας κατάστασης είναι το σημα-
ντικότερο τόσο για γονείς όσο και για εκπαιδευτι-
κούς. Δεν πρόκειται για τίποτα το σοβαρό και δεν 
πρέπει ποτέ να αντιμετωπιστεί ως πρόβλημα. Είναι απλώς μία 
πληροφορία για ένα μαθητή που μπορεί να μας βοηθήσει να προ-
σαρμόσουμε το μάθημα αλλά και την καθημερινότητα του αν εί-
μαστε γονείς ώστε να τον βοηθήσουμε να προχωρήσει. Πρέπει 
να ξέρουμε ότι δεν στιγματίζουμε κάποιο παιδί γιατί έχει τέλος πά-
ντων μια δυσκολία μαθησιακή. Αυτό που βοηθάει, είναι η ενεργή 
συμμετοχή στη μάθηση του παιδιού. Η συνεχής επανάληψη. Η 
κινητοποίηση όσο είναι ακόμα μικρό. Η εισαγωγή νέων λέξεων 
που ακούει, βλέπει, διαβάζει και παίζει μαζί τους ακόμα και αν 
αρχικά δεν το κάνει τέλεια. Και το σημαντικότερο η σχέση εμπι-
στοσύνης, η επικοινωνία ώστε να του είναι εύκολο να εκφράζει 
πότε δυσκολεύεται και να ζητάει βοήθεια όταν τη χρειάζεται. 
Στην πραγματικότητα όλοι «τα παίρνουν τα γράμματα» απλώς 
κάποιοι μαθαίνουν με διαφορετικούς τρόπους από άλλους. Εκεί 
έγκειται και η μεγαλύτερη αποτυχία του εκπαιδευτικού μας συ-
στήματος, στην άρνησή του να είναι ευέλικτο με ανθρώπους που 
μαθαίνουν και σκέφτονται με λίγο διαφορετικό τρόπο. Ας προ-
σπαθήσουμε να γίνουμε όλοι λίγο καλύτεροι εστιάζοντας στις ευ-
κολίες και όχι στις δυσκολίες ενός ανθρώπου. 
Τι πρέπει να κάνουν οι γονείς για την έγκαιρη διάγνωση; Να προ-
σέξουν αν το παιδί έχει τη δυνατότητα να μαθαίνει γράμματα του 
αλφάβητου και ορισμένους αριθμούς κατά την προσχολική ηλικία. 
Να παρατηρούν προσεκτικά τη διαδικασία μάθησης του παιδιού 

τους από την πρώτη τάξη του δημοτικού, διότι όσο νωρίτερα δια-
γνωστεί το πρόβλημα τόσο καλύτερα μπορεί να αντιμετωπιστεί ή 
και εν δυνάμει να εκλείψει. Να είναι ειλικρινείς με τον δάσκαλο και 
αν έχουν ενημερωθεί για κάποια δυσκολία από τον νηπιαγωγό, 
να του την επισημάνουν, ώστε να αναπτύξουν μεταξύ τους συ-
νεργασία. Αν διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα να μην χάσουν χρόνο 
και να ζητήσουν τη βοήθεια ειδικού εκτός σχολείου. Αν ο δάσκαλος 
τους συμβουλεύσει ότι πρέπει να γίνει κάποιος περαιτέρω έλεγχος 
ή κάποια αξιολόγηση, να το λάβουν σοβαρά υπόψη. Αν το πρό-
βλημα φαίνεται να είναι πολύ σοβαρό να παραπέμψουν το παιδί 
σε κάποιον ειδικό ώστε να μάθουν τι ακριβώς συμβαίνει με την 
μαθησιακή του επάρκεια. 
Η αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών είναι συνήθως το 
αποτέλεσμα μιας δουλειάς που παίρνει κάποιο χρονικό διάστημα 
και από την άλλη δεν είναι δουλειά ενός επαγγελματία, αλλά μιας 
ομάδας επαγγελματιών. Οι γονείς θα πρέπει αναμφίβολα να απο-
τελούν μέρος της συγκεκριμένης ομάδας. 
Οι μαθησιακές δυσκολίες δε θεραπεύονται, αλλά αντιμετωπίζονται. 
Όσο πιο νωρίς γίνει ο εντοπισμός και ξεκινήσει η παρέμβαση, 
τότε καλύτερη είναι η πρόγνωση για τη βελτίωση της κατάστασης 
του ατόμου.
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Της Έλισσας 
Ξενοφώντος  

Φιλολόγου

Μαθησιακές δυσκολίες

Μέσα σε ένα σορό ψέματα, σκάνδαλα, παρα-
πληροφορήσεις, εκφοβισμούς,  ύβρεις εις βάρος 
των Εργατικών και τόσα  άλλα  παράξενα, ήλθε 
όμως η ώρα να κρίνει ο λαός και να νικήσει η 
αλήθεια. Το καλό νίκησε έναντι του πονηρού και 
του κακού, και η αλήθεια βγήκε από πάνω όπως 
το λάδι στο νερό. Η ιστορική νίκη των Εργατικών 
στο Westminster έστειλε ένα δυνατό μήνυμα σε 
όλους τους Συντηρητικούς. Δεν αντέχουμε πλέον 
τις ψευτιές, τα fake news και τα partygates. Οι δε 
δήθεν “ανεξάρτητοι” έδειξαν τον πραγματικό τους 
πολιτικό  χρώμα, και ταυτόχρονα την  όλη υπο-
κρισία τους,  οι δε άλλοι που κυκλοφορούν ως 
gentlemen έδειξαν με τα λόγια τους και τις πράξεις 
τους και  την ungentlemanly και αντικοινωνική 
συμπεριφορά τους όπου γνωρίζουν όλοι  πολύ 
καλά για ποιους μιλώ.  
Το Συντηρητικό κόμμα έχασε και μαζί του σχε-
δόν χάθηκε το ψέμα και η παραπληροφόρηση. 
Είναι η αρχή του τέλους των Συντηρητικών, και 
αν είχαμε εκλογές το Συντηρητικό κόμμα θα έχανε  
με πολύ βαριές ήττες  στις  εθνικές εκλογές.  
Η όλη αλήθεια είναι ότι στο Barnet οι Συντηρητικοί 
υπέστησαν μεγάλη ήττα, το ίδιο στο Wandsworth 
, Westminster,  Southampton  και αλλού.  Σε ολό-
κληρη την Ουαλία ούτε ένας Συντηρητικός Δημο-
τικός Σύμβουλος δεν υπάρχει πλέον, και στην 
πόλιν της Liverpool το ίδιο χωρίς Συντηρητικό 

Δημοτικό Σύμβουλο. Να  συγχαρώ όλους του  
Εργατικούς Δημοτικούς Σύμβουλους που είχαν 
διεξάγει μία ειλικρινή εκστρατεία γεμάτη αλήθεια 
και με διαφάνεια  χωρίς ψέματα, εκφοβισμούς ή 
Fake News.  Το  λέω και θα το ξαναλέω. 
Ούτε μία ψήφος στους Συντηρητικούς, δεν τους 
αξίζει. Αν με ερωτήσετε και εάν χρειασθεί θα σας 
το εξηγήσω υπάρχουν πολλοί και διάφοροι σο-
βαροί λόγοι. Παρά το γεγονός ότι υπήρχαν αλλα-
γές συνόρων και όπου σε μερικές περιοχές, 
υπήρχε πιθανότητα να τα πάρουν οι Συντηρητικοί 
στο Enfield, αντιθέτως  οι Εργατικοί κράτησαν 
αλλά και κέρδισαν νέες έδρες. Το τελικό αποτέ-
λεσμα στο Enfield: Εργατικοί 38 έδρες, Συντηρη-
τικοί 25. Ενθαρρυντικό για το Labour, και καθιστά 
επί προσωπικής βάσεως τον μόνο Ελληνοκύπριο 
Εργατικό Δημοτικό Σύμβουλο στο Enfield.  
Οι εκλογές της περασμένης Πέμπτης 5  Μαΐου  
ήταν για μένα  η δέκατη επί συνέχεια νίκη  που 
με καθιστά τον μόνο Εργατικό Δημοτικό Σύμ-
βουλο που υπηρετεί επί 36 χρόνια και με την 
βοήθεια του Θεού και με την συνεχή υποστήριξη 
και εμπιστοσύνη  που  με περιτριγυρίζει  και  η 
αγάπη του λαού  και τους ευχαριστώ,  βαδίζω 
προς τα 40 χρόνια υπηρεσίας στα κοινά. Η έκ-
κληση μου είναι να εγγραφείτε μέλη στο Εργατικό 
Κόμμα. Από τώρα μέχρι το 2026 ίσως να υπάρ-
ξουν συμπληρωματικές  εκλογές εγγραφείτε στο 

Εργατικό Κόμμα. Become members of the Labour 
Party as soon as possible so as to enable our 
community to be represented at the Local au-
thorities and elsewhere.   Oι Συντηρητικοί έχασαν 
σχεδόν 600 έδρες την στιγμή που οι Εργατικοί 
είδαν μεγάλες νίκες ανά την χώρα. Στο δε Λονδίνο 
μόνο 5 έδρες από 32 έχουν οι Συντηρητικοί, όπου 
το Λονδίνο βάφθηκε σε ένα πανέμορφο κόκκινο 
πολιτικό χρώμα. Όσον αφορά το Enfield ουδέποτε 
θα κερδίσουν οι Συντηρητικοί το Enfield όσες πα-
ραπληροφορήσεις και ψευτιές και αν προσπα-
θήσουν  να κυκλοφορήσουν. Μην με ρωτάτε 
εμένα γιατί γράφω τέτοια  για τους Συντηρητικούς, 
αλλά μάλλον ρωτήσετε τους ίδιους να σας πούνε 
αν μπορούν να εκφράσουν την αλήθεια.   
Οι Συντηρητικοί του χθες έγιναν πλέον ιστορία, 
και ο λαός τους έχει ρίξει  στον κάλαθο των  άχρη-
στών  της ιστορίας. Δύσκολο πλέον να βρουν  τα 
πόδια τους αφού οι ίδιοι έσκαψαν για τον εαυτό 
τους ακόμη ποιο μεγάλο λάκκο και πράγματι είναι  
διχασμένοι. Ο  λαός και με το δίκιο του βαρέθηκε 
τέτοια πολιτική  στο ότι ο κος Johnson προτίμησε   
να αφήσει τις τιμές να βγουν στα ύψη, δεν έκανε 
ούτε βήμα να εμποδίσει  τις εταιρίες  να αφήσουν 
τις τιμές σε λογικές βάσεις, και την ίδια στιγμή να 
υψώσει τους φόρους. Αν και τα τηλεοπτικά κανά-
λια  γνώριζαν τι περίμενε τους Συντηρητικούς, μα 
το άφησαν μυστικό. Οι δε ακροδεξιές  Αγγλικές 

φυλλάδες που πάντοτε  θα ΄έχουν κάτι το αρνη-
τικό να γράψουν  εις βάρος του Εργατικού Κόμ-
ματος. Παρόλες αυτές τις αντίξοες εμπειρίες   
το Εργατικό Κόμμα  θριάμβευσε  και νίκησε. 
Ευχαριστώ τους υποστηρικτές και όσοι βοήθη-
σαν με οποιανδήποτε τρόπο  στην επανεκλογή 
μου  και με εμπιστευθήκαν ακόμη μία φορά και 
εκ μέρους των Συναδέλφων μου  Cllr Mahym 
Bedekova και Cllr   Mustafa Cetinkaya   διαθέσι-
μοι να συνεργασθούμε και να βοηθήσουμε τους 
κατοίκους του Enfield και ειδικά τους κατοίκους 
του Haselbury Ward. Τους ευχαριστώ όλους για 
την συνεχή υποστήριξη τους  σε μένα για τα τε-
λευταία  36 χρόνια  όπου κέρδισα για δέκατη συ-
νεχή φορά τις Δημοτικές Εκλογές της 5ης Μαΐου 
2022 αντιπροσωπεύοντας την ίδια περιοχή για 
τόσα χρόνια. Δέον να σημειωθεί ότι μόνο δύο 
έδρες  στο Enfield πήραν πέραν των 2,000 ψή-
φων, αυτή  του Haselbury  και  η άλλη  του Upper 
Edmonton. Έγραψα ποιο πάνω να εγγραφούμε 
μέλη στο Εργατικό Κόμμα. Είμαι μονάχος μου 
ως Ελληνοκύπριος  Δημοτικός Σύμβουλος  του 
Εργατικού Κόμματος.  Η Cllr. Gina Needs είναι η 
άλλη Εργατική Κύπρια Δημοτική Σύμβουλος.  
Η εργασία συνεχίζετε με τον ίδιο πάντοτε ρυθμό. 
Όσοι πιστοί προσέλθετε.   
Στην φωτογραφία οι τρεις εκλεγέντες  Εργατικοί 
Δημοτικοί Σύμβουλοι στο Haselθbry Ward από 
αριστερά Cllr. Mahym Bedekova, Cllr Mustafa 
Cetinkaya και Cllr George A Savva. Να καλώς 
ορίσω πίσω τον παλαιό μου συνεργάτη Cllr. Chris 
Ioannide. Που είχαμε μία άψογη συνεργασία  στο 
Δημαρχείο Enfield  κατά την πρώτη του θητεία, 
πριν καταφθάσουν στο Δημαρχείο μερικές σιε-
ροκουτάλες να μας χωρίσουν. Για το καλό της 
Παροικίας και της Κύπρου είμαι διαθέσιμος και 
με πνεύμα συνεργασίας να εργασθώ με οποι-
ανδήποτε όταν και αυτοί δείξουν το ίδιο πνεύμα. 
Ο φίλος Ιωαννίδης ήλθε πίσω  και του εύχομαι 
κάθε επιτυχία και ο Mike Lavender που μου 
έκλεισε την βιβλιοθήκη ας πάει στο…….καλό.

Του Γιώργου 
Α. Σάββα

                       Ο λαός και η αλήθεια νικητές 
        Σαρωτικές Νίκες των Εργατικών ανά την χώρα 
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Εάν κατοικείτε στο Λονδίνο υπάρχουν πολλά αξιόλογα Ελληνικά και Ελληνοκυ-
πριακά εστιατόρια κοντά σας που φτιάχνουν νόστιμα σουβλάκια και γύρο. Ένα από 
αυτά το Tony's Pita! Το Tony's Pita είναι ένα ελληνικό οικογενειακό εστιατόριο που 
του οποίου η κουζίνα είναι μεσογειακή. Οποιαδήποτε και αν είναι η προτίμησή σας, 
ακόμα και αν είστε χορτοφάγος, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα γιατί το Tony's Pita 
σας έχει καλυμμένους. Το μενού του παρέχει μεγάλη ποικιλία από  
σπιτικά φαγητά. Εκτός από το κλασικό σουβλάκι και τον γύρο, το Tony's Pita περι-
λαμβάνει επίσης σούβλα, μεζέδες, μπριζόλα ribeye και πολλά άλλα. Μέχρι και οι 
Βρετανοί λαχταρούν την Ελληνική κουζίνα του Tony's Pita και οι κριτικές στην ιστο-
σελίδα του είναι τρανταχτή απόδειξη γι' αυτό. Καμία από τις κριτικές του στην ιστο-
σελίδα δεν έχει βαθμολογία χαμηλότερη από τέσσερα αστέρια και οι περισσότερες 
είναι βαθμολογημένες με πέντε. 

 
Το Tony's Pita έχει κερδίσει ακόμη και το βραβείο ‘’Καλύτερου Ελληνικού Εστια-
τορίου 2021’’ στα British Kebab Awards 2021 στο Λονδίνο. Το εστιατόριο διαθέτει 
επίσης άνετο καθιστικό στον κάτω όροφο και έχει χωρητικότητα για έως 50 άτομα 
και ακόμη περισσότερο χώρο στο ισόγειο και στον εξωτερικό χώρο. 

 
Με ένα όνειρο και μεγάλες φιλοδοξίες ο Τόνι μετακόμισε το 2015 από τη Βουλια-

γμένη στο Λονδίνο με την οικογένειά του, προκειμένου να σας προσφέρει το πιο 
φρέσκο και ποιοτικό φαγητό. Σήμερα με τη βοήθεια της οικογένειάς του και των 
πρώην συναδέλφων του από την Ελλάδα το Tony's Pita σερβίρει νόστιμα παραδο-
σιακά ελληνικά και κυπριακά φαγητά. Μοναδικός τους στόχος είναι τα πιάτα τους να 
είναι των υψηλών στάνταρ και να αφήνουν τους πελάτες τους χαρούμενους και ικα-
νοποιημένους. Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι ο κατάλογος του Tony's Pita διαθέτει 
μια εντυπωσιακή ποικιλία από σουβλάκι, αρνί, χοιρινό και κοτόπουλο, οι σεφ του 
ετοιμάζουν καθημερινά πιάτα της ημέρας μόνο για εσάς! 

 
Μέχρι και πριν το ξέσπασμα της πανδημίας η Νέα Σαλαμίνα ήταν ένας από τους 

χορηγούς του πολυαναμενόμενου Φεστιβάλ Κυπριακού Κρασιού & Επιχειρηματικής 
Έκθεσης (CWFExpo) και είμαστε απείρως ευγνώμονες για τη συμβολή τους. Φέτος 
το Tony's Pita θα είναι διάδοχος και ένας από τους πολλούς παρόντες του φεστιβάλ 
το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Lee Valley Athletics Centre, Meridian Way, N9 

0AR στις 2 και 3 Ιουνίου 2022, στην μνήμη του 
αγαπημένου συνεργάτη Νεόφυτο Νεοφύτου. 
Μαζί τους, θα φέρουν τις ψησταριές τους με τα 
κάρβουνα και τα υλικά τους για να σας μαγει-
ρέψουν νόστιμα BBQ, σουβλάκι και λαχταριστό 
χαλούμι. Θα μπορείτε να βρείτε το περίπτερο 
στο φεστιβάλ έξω στον πλακόστρωτο χώρο του Lee 
Valley Athletics Centre. 
Το εστιατόριο Tony's Pita έχει τρία υποκαταστήματα. Το πρώτο μπορεί να βρίσκεται 

στο υποκατάστημα του Swiss Cottage. Κατέχει μια εξωτερική βεράντα και καθίσματα 
σε εσωτερικούς χώρους δίπλα από την είσοδο. Περιέχει επίσης έναν εξαιρετικό  
ξενώνα στον κάτω όροφο. Σε αυτό το υποκατάστημα μπορείτε να κάνετε κράτηση 
για ειδικές εκδηλώσεις και περιστάσεις και η διεύθυνσή του είναι 4, New College 
Parade, Finchley Rd, South Hampstead, London NW3 5EP. 
Μπορεί να έχετε συναντήσει το δεύτερο υποκατάστημά τους, το οποίο λανσάρανε 

για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2021 στο Palmer's Green. Αυτό το εστιατόριο 
είναι ιδανικό για κάθε είδους γιορτή ή μικρές κρατήσεις και η διεύθυνσή του είναι 
378 Green Lanes, Palmers Green, London N13 5PD. 

 
Το τρίτο και τελευταίο υποκατάστημά τους, το οποίο άνοιξε τις πόρτες του στις 

αρχές του 2022, βρίσκεται στο Ealing Broadway. Αν και το εν λόγω εστιατόριο είναι 
η νεότερη προσθήκη του Tony's Pita, έχει ήδη συγκεντρώσει πολλούς εντυπωσια-
σμένους πελάτες που έχουν αναπτύξει μεγάλη αγάπη για το Ελληνικό φαγητό.  
Αν όμως το φορτωμένο πρόγραμμά σας δεν σας επιτρέπει να κάνετε κράτηση στο 
Tony's Pita, τότε μην ανησυχείτε γιατί υπάρχει η δυνατότητα delivery ή takeaway. 
Για δωρεάν delivery, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κατεβάσετε την εφαρμογή 
τους "Tony's Pita London" στο smartphone σας. 
Για περισσότερες πληροφορίες, για να κλείσετε τραπέζι ή να παραγγείλετε για  

delivery ή takeaway, καλέστε το Tony's Pita στο 020 7722 5227 ή παραγγείλετε 
online στο https://tonyspita.co.uk/book-a-table/. Οι ώρες λειτουργίας τους είναι από 
Δευτέρα έως Κυριακή από τις 11:00 π.μ. έως τις 11:00 μ.μ. 

 
* Σοφία Κωνσταντινίδη

Tony's Pita από τη Βουλιαγμένη στο Λονδίνο και το βραβείο  
’Καλύτερου Ελληνικού Εστιατορίου 2021’’ 

77 χρόνια από την Μεγάλη Αντιφασιστική Νίκη των Λαών

77 χρόνια συ-

μπληρώνονται από 
την ημέρα της Με-

γάλης Αντιφασιστική Νίκης των 
Λαών κατά του φασισμού - να-
ζισμού. Στις 9 Μαΐου του 1945 
πραγματοποιείται η άνευ όρων 
παράδοση της Ναζιστικής Γερ-
μανίας. Η ιστορική αυτή νίκη 
σταμάτησε την εξάπλωση του 

χιτλεροφασισμού στην Ευρώπη 
και σε ολόκληρο τον κόσμο. 

 
Καθοριστικής σημασίας για 

την νίκη των λαών και το τσάκι-
σμα της ναζιστικής Γερμανίας 
ήταν η συμμετοχή και η θυσία 
του Κόκκινου Στρατού και του 
Σοβιετικού Λαού. Οι ηρωικές 
μάχες που δόθηκαν στην Μό-
σχα και Στάλινγκραντ, άλλαξαν 
την πορεία του πολέμου, αλλά 
και το ρου της Παγκόσμιας Ιστο-
ρίας. Η θυσία του σοβιετικού 

λαού με πέραν των 20 εκατομ-
μυρίων ανθρώπων κατάφερε να 
απελευθερώσει όλες τις χώρες 
που βρέθηκαν στο διάβα του 
από την χιτλερική κατοχή και να 
καρφώσει τη σημαία με το σφυ-
ροδρέπανο στην καρδιά του 
Ναζιστικού κτήνους. Η κόκκινη 
σημαία με το σφυροδρέπανο 
στην οροφή του Ράιχσταγκ, σή-
μανε ουσιαστικά το τέλος του Β’ 
Παγκοσμίου Πολέμου, όπου 
ήρθε μετά από 5 χρόνια 8 μήνες 
και 4 μέρες πολέμου. 

Από τον μεγάλο αυτό αντιφα-
σιστικό αγώνα δεν μπορούσε 
να απουσιάζει το ΑΚΕΛ. Στις 16 
Ιούνη 1943 η Κεντρική Επι-
τροπή του Κόμματος έκανε κά-
λεσμα σε στελέχη και μέλη του 
να ταχθούν «εις τας ενόπλους 
δυνάμεις προς ενίσχυσιν του 
αγώνος δι’ απελευθέρωσιν της 
Ελλάδος από την χιτλερικήν 
τυρρανίαν, απελευθέρωσιν των 
υποδούλων χωρών και εξασφά-
λισιν του εθνικού πολιτικού και 
κοινωνικού μέλλοντος της Νή-

σου.» 11 από τα 17 μέλη της 
Κ.Ε μαζί με 700 μέλη του Κόμ-
ματος αποφάσισαν συνειδητά 
να ταχθούν στον αγώνα ενάντια 
στο φασισμό. Η απόφαση της 
Κ.Ε. του ΑΚΕΛ της 16ης του 
Ιούνη, γράφτηκε με χρυσά 
γράμματα στην ιστορία του τό-
που μας. 

 
77 χρόνια μετά οι λαοί της Ευ-

ρώπης βρίσκονται σε εμπόλεμη 
σύρραξη, μετά την Ρωσική ει-
σβολή στην Ουκρανία. Για 
ακόμη μία φορά καταδικάζουμε 
την εισβολή και στεκόμαστε αλ-
ληλέγγυοι στο λαό της Ουκρα-
νίας αλλά και με τους λαούς 
όλου του κόσμου που πληρώ-
νουν βαρύ τίμημα της ιμπερια-
λιστικής πολιτικής των ΗΠΑ, 
ΝΑΤΟ και Ε.Ε. Στεκόμαστε ενά-
ντια σε κάθε εμπόλεμη σύρραξη 
και δίνουμε την μάχη για την 
επικράτηση της ειρήνης. 

 
Τα τελευταία χρόνια δυστυχώς 

παρακολουθούμε την προσπά-
θεια της Ε.Ε. αλλά και  άλλων 
καπιταλιστικών χωρών να εξι-
σώσουν τα εγκλήματα του φα-
σισμού – ναζισμού με τον κομ-
μουνισμό, του θύματος με τον 
θύτη, με την ανιστόρητη και 
ανυπόστατη «θεωρία των δύο 
άκρων».  Το αφήγημα αυτό, 
πρωτοστατεί στην αντικομμου-
νιστική προπαγάνδα, μιας συ-
νολικής προσπάθειας για πα-
ραχάραξη της Ιστορίας. Μιας 
προσπάθειας, που αναπτύσσε-

ται και καλλιεργείται, από την 
ίδια την Ευρώπη, μέσα από ψη-
φίσματα στο Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο, και την καθιέρωση της 
9ης του Μάη ως «Ημέρα της 
Ευρώπης». Ταυτόχρονα, με την 
στήριξη της Ε.Ε, του ΝΑΤΟ και 
των ΗΠΑ, τίθενται εκτός νόμου 
Κομμουνιστικά Κόμματα και 
σύμβολα, τιμώνται συνεργάτες 
των ναζί, και γίνεται αποκαθή-
λωση μνημείων της Αντιφασι-
στικής Νίκης των Λαών που θύ-
μιζαν στους λαούς πως και 
ποιοι με τις θυσίες τους τσάκι-
σαν τον φασισμό.  Όσο βρώ-
μικο μελάνι και να ρίξουν, η 
ιστορική αλήθεια δεν μπορεί να 
παραγραφεί. Ό,τι  βάφτηκε με 
αίμα δεν ξεβάφεται με βρώμικο 
μελάνι. 
Ως ΕΔΟΝ, δεν θα πάψουμε 

ποτέ να αγωνιζόμαστε ενάντια 
στο μισάνθρωπο αυτό ιδεολό-
γημα που γέννησε ο καπιταλι-
σμός, το φασισμό.  Με φάρο τις 
θυσίες εκατομμυρίων ανθρώ-
πων, θα εντείνουμε τις προσπά-
θειες μας για την οριστική εξά-
λειψη του νεοφασισμού από τις 
συνειδήσεις των ανθρώπων με 
την οικοδόμηση της κοινωνίας 
χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου 
από άνθρωπο, την κοινωνία του 
σοσιαλισμού. 
Ζήτω η μεγάλη αντιφασιστική 

νίκη των λαών! 
 

Μορφωτικό Γραφείο 
Κ.Σ. ΕΔΟΝ



Η σύσκεψη στην Αθήνα  
για τα Τσέχικα όπλα 

 
Η επιμονή της Χούντας να 

«αφοπλίσει» την Κυπριακή κυβέρνηση από τον 
τσεχικό οπλισμό και η άρνηση του Μακαρίου να 
συμμορφωθεί οδήγησε  σε κρίση μεταξύ των δύο 
κυβερνήσεων. Οι αντιμακαριακές εφημερίδες 
«Γνώμη» και «Πατρίς» διέδιδαν ότι ο οπλισμός 
προοριζόταν για τον εξοπλισμό των κομμουνι-
στών! Στις 8 Φεβρουαρίου 1972 σε σύσκεψη που 
έγινε στην Αθήνα υπό την προεδρία του αντιβα-
σιλέα Ζωιτάκη, και συμμετείχαν ο Γ. Παπαδόπου-
λος, ο Παττακός, ο Μακαρέζος,  ο αρχηγός των 
Ενόπλων Δυνάμεων Αγγελής, ο Παλαμάς, ο πρέ-
σβης Κ. Παναγιωτάκος, ο αρχηγός της Εθνικής 
Φρουράς Χαραλαμπόπουλος και ο διοκητής της 
ΕΛΔΥΚ Παπαδάκης αποφασίστηκε να επιδοθεί 
στο Μακάριο Διακοίνωση ζητώντας: Να παραδώ-
σει τον οπλισμό για φύλαξη από την Ειρηνευτική 
Δύναμη των Ενωμένων Εθνών. Τον υπενθύμιζε 
ότι «Εθνικόν Κέντρον είναι και παραμένουν  
αι Αθήναι». Να σχηματίσει κυβέρνηση Εθνικής 
Ενότητας. (Βλ. Κ. Παναγιωτάκου:  Στην πρώτη 
γραμμή αμύνης, σελ. 105). Η μυστική απόφαση 
του Μακαρίου να εισαγάγει όπλα από την Τσε-
χοσλοβακία για δεύτερη φορά (η πρώτη φορά 
ήταν το 1966), είχε εξοργίσει την  χούντα και τον 
Γρίβα. Ο Μακάριος κατηγορήθηκε ότι μοναδικός 
σκοπός της αγοράς των όπλων ήταν να διατηρή-
σει τον εαυτό του στην εξουσία και όχι για την 
άμυνα της Κύπρου από πιθανή τουρκική επίθεση 
γιατί αν έτσι είχαν τα πράγματα τότε δεν θα αρ-
νιόταν να παραχωρηθεί ο οπλισμός στην Εθνική 
Φρουρά. Ο Μακάριος θεωρούσε τον κίνδυνο (για 
την ανατροπή του)  να προέρχεται  περισσότερο  
από  τους Ελλαδίτες αξιωματικούς της χούντας 
παρά από την Τουρκία.  

 
Το προφορικό μήνυμα του Παναγιωτάκου 
 
Στις 11 Φεβρουαρίου 1972 ο Παναγιωτάκος πα-

ρέδωσε στο Μακάριο τη Διακοίνωση της Χούντας 
ζητώντας τα εισαγόμενα όπλα να τεθούν υπό την 
φροντίδα της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ενωμέ-
νων Εθνών. Το πιο παράδοξο απ’ όλα ήταν ότι η 
Χούντα  που κατάργησε τη Δημοκρατία στην Ελ-
λάδα ζητούσε από το Μακάριο τη «δημιουργία 
μιας κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας!»  Φυσικά με 
τη δημιουργία κυβέρνησης «εθνικής ενότητας»  
η Χούντα εννοούσε μια κυβέρνηση από ανθρώ-
πους της εθνικόφρονης δεξιάς και τον πλήρη 
αποκλεισμό της Αριστεράς που στην ουσία θα 
υπάκουε και θα λογοδοτούσε στα  συμφέροντα 
της Χούντας. Ο Παναγιωτάκος επίσης διαβίβασε 
και προφορικό μήνυμα από τη Χούντα που  
ζητούσε  «την εκούσια αποχώρηση εκ του πο-
λιτικού προσκηνίου των δύο κεντρικών προ-
σωπικοτήτων (δηλαδή του Μακάριου και του 
Γρίβα) εις τας οποίας κορυφούται η δημιουρ-
γηθείσα εν Κύπρω έντασις». 
Στην ίδια συνάντηση που είχαν,  ο Παναγιωτά-

κος αναφέρει ότι ο Μακάριος είχε παραπονεθεί 
γιατί η κυβέρνηση στην Αθήνα δεν κατεδίκαζε τις 
δραστηριότητες του Γρίβα και ότι εξύβρισε  
το Γρίβα αποκαλώντας τον «παρανοϊκό» και ότι 
επιδίωξη του και της ΕΟΚΑ Β’  ήταν να αιματοκυ-
λήσουν τον Κυπριακό λαό.  Όσο για τα τσέχικα 

όπλα, ο Παναγιωτάκος ισχυρίζεται ότι ο Μάκαριος 
του είπε ότι είναι πρόθυμος να τα πετάξει στη 
θάλασσα στην παρουσία του ίδιου και του αρχη-
γού του ΓΕΕΦ. 

  
Κληρίδης – Σαμψών και Παρασκευαϊδης  

ζητούν συμβιβασμό Μακαρίου με τη Χούντα 
 
Μια αντιπροσωπεία από τη Βουλή με επικεφα-

λής τον Γλαύκο Κληρίδη,  πρόεδρο της Βουλής 
και αρχηγό του Ενιαίου Κόμματος, και τους Νίκο 
Σαμψών (αρχηγό της Προοδευτικής) και  Φειδία 
Παρασκευαϊδη  ανεξάρτητο, που είχαν ήδη ενη-
μερωθεί για το περιεχόμενο της Διακοίνωσης πή-
γαν να ζητήσουν από το Μακάριο για να συμβι-
βαστεί με τις απαιτήσεις της Χούντας και να 
συγκροτήσει κυβέρνηση «εθνικής ενότητας». 
Αργότερα σε άλλη συνάντηση που είχε ο Πα-

ναγιωτάκος με τον Κληρίδη και άλλους βουλευτές 
της εθνικόφρονης δεξιάς, όταν ρωτήθηκε αν η 
Κυβέρνηση στην Αθήνα είχε υπόψη της ορισμένα 
ονόματα για να αναλάβουν υπουργεία στην ανα-
σχηματισμένη Κυβέρνηση, ο Παναγιωτάκος ανά-
φερε τα ονόματα του Νίκου Σαμψών (για το 
Υπουργείο Εσωτερικών), του Γεώργιου Βασιλει-
άδη,  Τάκη Ευδόκα,  Παναγιώτη Δημητρίου και  
Ηρακλή Χατζηρακλέους. Ο Παναγιωτάκος είχε 
αργότερα δηλώσει ότι η Αθήνα ευνοούσε τον Κλη-
ρίδη για πρόεδρο γιατί φαινόταν μετριοπαθής. 

 
Το Σχέδιο «Σφενδόνη» και το επικείμενο 

Πραξικόπημα 
 
Ο Κωνσταντίνος Παναγιωτάκος που ήταν πρε-

σβευτής της Χούντας στη Λευκωσία συμπεριφε-
ρόταν περισσότερο σαν «κυβερνήτης αποικίας» 
παρά πρεσβευτής. Σε συνεργασία με το Γρίβα 
και την ΕΟΚΑ Β’ εκτελούσε πιστά τα σχέδια της 
Χούντας για την ανατροπή του Μακαρίου.  
Το «Σχέδιο Σφενδόνη» προνοούσε πραξικόπημα 
από την ΕΛΔΥΚ  (Ελληνική Δύναμη Κύπρου) σε 
συνεργασία με το Γρίβα και την ΕΟΚΑ Β’ και για 
το σκοπό αυτό είχε φτάσει μυστικά στην Κύπρο 
και ο Δημήτρης Παπαστόλου πρώην διοικητής 
των ΛΟΚ. Το πραξικόπημα προοριζόταν να γίνει 
στις 15 Φεβρουαρίου 1972. 
Οι συνδιαλέξεις του Παναγιωτάκου με την Αθήνα 

είχαν μαγνητοφωνηθεί και η Βάσω Λοϊζιά που 
ήταν αξιωματικός στην Κεντρική Υπηρεσία Πλη-
ροφοριών Κύπρου (ΚΥΠ) μετέφερε τις μαγνητο-
φωνημένες συνδιαλέξεις για το επικείμενο πρα-
ξικόπημα  στον Μακάριο. 

 
Ο Κληρίδης επικοινωνεί με τον Αμερικανό 

Πρέσβη 
 
Εξοργισμένος ο Μακάριος με τη στάση του Πα-
ναγιωτάκου και της Χούντας  κάλεσε αμέσως  τον 
Κληρίδη  και του ζήτησε να επικοινωνήσει με τον 
Ντέιβιντ Πόππερ, τον Αμερικανό Πρέσβη, γιατί 
είχε πληροφορίες ότι θα γινόταν  πραξικόπημα 
τις  πρωινές ώρες στις 15 Φεβρουαρίου 1972.  
Ο Κληρίδης ζήτησε από τον Αμερικανό Πρέσβη 

να επικοινωνήσει με τον Αμερικανό Πρόεδρο για 
να παρέμβει και να σταματήσει τους Συνταγμα-
τάρχες από του να προβούν σε μια τέτοια πράξη. 
Ο Χένρυ Tάσκα, ο Αμερικανός Πρέσβης στην 
Αθήνα ειδοποιήθηκε και με τη σειρά του ήρθε σε 

επαφή με τον Πρωθυπουργό της χούντας Γ. Πα-
παδόπουλο, ο οποίος τον διαβεβαίωσε ότι οι  
ελληνικές δυνάμεις που βρίσκονταν στην Κύπρο 
δεν είχαν τέτοιο σχέδιο για να ανατρέψουν το 
Μακάριο και την κυβέρνησή του.  

 
Μαζικό συλλαλητήριο στη Λευκωσία 15  

Φεβρουαρίου 1972 
 
Η είδηση ότι θα γινόταν πραξικόπημα κατά της 

Κυβέρνησης διαδόθηκε αμέσως σ’ όλη την Κύπρο 
και είχε ξεσηκώσει όλους τους Ελληνοκύπριους 
που στήριζαν την πολιτική του Μακαρίου.  Χιλιά-
δες λαού απ’ όλα τα μέρη της Κύπρου μαζεύτηκαν 
στις 15 Φεβρουαρίου 1972 έξω από την Αρχιεπι-
σκοπή για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους 
στο Μακάριο και την αντίσταση τους στα σκοτεινά 
σχέδια της χούντας.  Ο Μακάριος απευθυνόμενος 
προς το πλήθος ανάφερε και τα ακούλουθα: 

«Ο Κυπριακός Ελληνισμός απέδειξε ότι απο-
τελεί το γρανιτώδες τείχος επί του οποίου θα 
προσκρούσουν τα οιαδήποτε τεκταινόμενα 
σχέδια κατά της Κύπρου». 
Την επόμενη μέρα του μαζικού συλλαλητηρίου 

(16. 2. 1972), η εφημερίδα «Φιλελεύθερος» 
έγραφε «Ο λαός απρόσβλητος θώραξ του  
Μακαριωτάτου» και  ότι ο Μακάριος "αντλεί τη 
δύναμή του από το λαό".   

 
Μακάριος και  Παπαδόπουλος ανταλλάσουν 

επιστολές 
 
Ένα μήνα αργότερα, στις 14 Μαρτίου 1972,  
ο Μακάριος έστειλε μια επιστολή στον Παπαδό-
πουλο σε απάντηση της Διακοίνωσης.  Σ’ αυτή 
την επιστολή, ο Μακάριος δήλωνε τα εξής:  

 
1. Συμφωνούσε να θέσει τα εισαγόμενα όπλα 

κάτω από τον έλεγχο και τη φροντίδα της Ειρη-
νευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών.  

 
2. Ήταν πρόθυμος να σκεφτεί την πρόταση να 

δημιουργηθεί μια κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας 
αν και πίστευε πως κάτι τέτοιο ήταν αντισυντα-
γματικό.  

 
3. Ανέφερε ότι κάποιοι Έλληνες αξιωματικοί ήταν 

αναμεμειγμένοι σε δραστηριότητες που στρέφο-
νταν κατά της Κυπριακής κυβέρνησης.  
Ο Παπαδόπουλος απάντησε στην επιστολή του 
Μακαρίου λέγοντας ότι δεν ήταν ικανοποιημένος 
από το δεύτερο σημείο και ότι (ο Μακάριος) θα 
πρέπει να δεχτεί ότι η Αθήνα, όντας το «Εθνικό 
Κέντρο», θα πρέπει να έχει τον τελικό λόγο στο 
πρόβλημα της Κύπρου.  

 
Ενημέρωση του Τούρκου Πρέσβη στην 

Αθήνα από τον Παναγιωτάκο 
 
H τουρκική κυβέρνηση γνώριζε ότι η χούντα 
σχεδίαζε να ανατρέψει το Μακάριο. Ο Παναγιω-
τάκος στις 25 Φεβρουαρίου 1972 συναντήθηκε 
με τον Ilter Turkmen, τον τούρκο Πρέσβη στην 
Αθήνα, και του είπε ότι κατά τη διάρκεια της υπη-
ρεσίας του στη Λευκωσία η Ελληνική Κυβέρνηση 
ήταν σε συνεχή επαφή με τους τρεις Μητροπολί-
τες οι οποίοι ήθελαν να φύγει ο Μακάριος από 
την εξουσία. Επίσης εξέφρασε την ελπίδα ότι οι 

δραστηριότητες των τριών Μητροπολιτών με την 
υποστήριξη της Εκκλησίας της Ελλάδας θα βοη-
θούσαν ώστε να επέλθει η ανατροπή του. (Εγκυ-
κλοπαίδεια της Ιστορίας της Κύπρου, Τόμος 14, 
σελ. 182). 

 
Η Ανάμειξη των τριών Μητροπολιτών 
 
Το 1972, δηλαδή 12 χρόνια αφού έγινε Πρό-
εδρος ο Μακάριος, τρεις Μητροπολίτες, ο Κυ-
πριανός της Κερύνειας, ο Άνθιμος του Κιτίου και 
ο Γεννάδιος της Πάφου υποστήριξαν ότι σύμ-
φωνα με τους κανόνες της Εκκλησίας, ο Μακά-
ριος δε μπορούσε να κατέχει δύο αξιώματα, δη-
λαδή, δε μπορούσε να είναι Αρχιεπίσκοπος και 
Πρόεδρος της χώρας ταυτόχρονα. Για το λόγο 
αυτό, ζητούσαν αν επιθυμούσε να παραμείνει 
επικεφαλής της Εκκλησίας τότε θα έπρεπε να 
παραιτηθεί από τη θέση του ως Πρόεδρος.  
Το περίεργο με αυτή την απαίτηση ήταν το γεγο-
νός ότι ο Μακάριος ήταν ήδη Πρόεδρος της Κύ-
πρου τα τελευταία 12 χρόνια και οι Μητροπολίτες  
δεν είχαν ποτέ προβάλλει μια τέτοια αξίωση, ότι 
η εκκλησιαστική του θέση ερχόταν σε σύγκρουση 
με το πολιτικό του αξίωμα!  
Εκείνο που ήταν ακόμη πιο περίεργο ήταν το 

γεγονός ότι δύο από τους Μητροπολίτες, ο Άνθι-
μος και ο Γεννάδιος, είχαν υποστηρίξει ενεργά 
την επανεκλογή του Μακαρίου στις Προεδρικές 
εκλογές του 1968! Το παράδοξο ήταν ότι αυτοί  
οι τρεις Μητροπολίτες ξαφνικά θυμήθηκαν τις 
Γραφές και τους κανόνες της Εκκλησίας, ενώ δεν 
έκαναν κανένα λόγο για τα προηγούμενα 12 χρό-
νια και τώρα ξαφνικά επέμεναν ότι έπρεπε να 
εφαρμοστούν!  

 
Η Εκκλησιαστική Σύνοδος  2 Μαρτίου 1972 
 
Στις 2 Μαρτίου 1972 μια θυελλώδης Εκκλησια-

στική Σύνοδος έλαβε χώρα στη Λευκωσία. Περί-
που 70 κληρικοί από την Πάφο είχαν μαζευτεί 
έξω από την Αρχιεπισκοπή, αντιδρώντας στις 
απόψεις του Επισκόπου τους Γενναδίου και  
εκφράζοντας την υποστήριξή τους προς το Μα-
κάριο. Η  εφημερίδα «Πατρίς που ήταν υπέρ της 
Ένωσης, παρότρυνε τους τρεις Μητροπολίτες να 
μην υποχωρήσουν και να επιμείνουν στην  
παραίτηση του Μακαρίου. Η εφημερίδα δήλωνε 
ότι ο Μακάριος έπρεπε να επιλέξει: είτε να πα-
ραμείνει Καίσαρας ή  Πάπας, Μιχαήλ Μούσκος  
ή Μακάριος, Πρόεδρος Δημοκρατίας ή Αρχιεπί-
σκοπος Ορθόδοξης Εκκλησίας,  Εθνάρχης  ή  
Κτηματομεσίτης, Έμπορος  ή  Ξενοδόχος; (Πα-
τρίς: 2 Μαρτίου 1972).  

συνεχίζεται...
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Του Δρα  
Κύπρου  
Τοφαλλή
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Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ Μέρος 31ον 
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ΠΕΜΠΤΗ 12 MAIOY 21:35 
Συντρίμμια Ζωής (1963). 
Αστυνομική ταινία με τους 
Νίκο Κούρκουλο, Ξένια Καλο-
γεροπούλου, Λυκούργο Καλ-
λέργη. Μια δολοφονική από-
πειρα θα αναστατώσει τους 
ανθρώπους της Γιάφας.  
Η αστυνομία ξεκινάει τις έρευ-
νες, αρχίζοντας από τον πα-
λαιστίνιο Καζαμπλάντ, χωρίς 
να αποκλείει τους οικείους του 
θύματος. Ο Ντιόρ, δικηγόρος 
και φίλος του Καζαμπλάντ, 
αναλαμβάνει την υπεράσπιση 
του. Προσπαθώντας να του 
βρει άλλοθι, θα γνωριστεί κα-
λύτερα με την Ραχήλ. 
  
ΠΕΜΠΤΗ 12 MAIOY 22:45 
Γαμήλιες Περιπέτειες 
(1959). Κωμωδία με τους Θα-
νάση Βέγγο, Ντίνο Ηλιό-
πουλο, Ξένια Καλογεροπού-
λου. Ένας νεαρός ερωτεύεται 
μία κοπέλα, η οποία είναι ερω-
τευμένη με κάποιον άλλο, για 
τον οποίο πιστεύει ότι την πα-
ράτησε. Στο γάμο τους εμφα-
νίζεται ο δεύτερος νεαρός, 
αλλά οι παρεξηγήσεις δεν 
έχουν τελειώσει ακόμη.  
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΜΑΙΟΥ 
21:25 Νοκ Άουτ (1986). Κοι-
νωνική ταινία με τους Γιώργο 

Κιμούλη, Κώστα Αρζόγλου, 
Φάνη Χηνά και Κατερίνα Ρα-
ζέλου. Ένας απογοητευμένος 
από την ζωή του νέος αλλάζει 
ψυχική διάθεση όταν πείθεται 
από ένα φίλο του ότι αποτελεί 
στόχο μιας εταιρείας δολοφό-
νων. 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΜΑΙΟΥ 
23:00 Ο Άνθρωπος που 
Έτρεχε Πολύ (1973). Κωμω-
δία με τους  Θανάση Βέγγο, 
Τάκη Μηλιάδη, Αντώνη Παπα-
δόπουλο. Ο Θανάσης Ζεβε-
δαίος, πλασιέ ρολογιών, έχει 
να θρέψει μια αδελφή, δύο 
ανίψια και τους γονείς του. 
Όλοι περιμένουν να επωφε-
ληθούν από τα δικά του χέρια 
κι αυτός δουλεύει σκληρά για 
να ζήσει την πολυμελή οικο-
γένειά του. Έχει κι έναν ανε-
πρόκοπο αδελφό, τον Χαρί-
λαο, έναν ρέμπελο τύπο που 
αμπελοφιλοσοφεί διαρκώς. Ο 
Χαρίλαος πεθαίνει ξαφνικά. Ο 
Θανάσης έχει να θρέψει άλλα 
τέσσερα στόματα.  
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΜΑΙΟΥ 
00:20 Το Βαρύ Πεπόνι 
(1977). Κωμωδία με τους 
Μίμη Χρυσομάλλη, Κατερίνα 
Γώγου, Αντώνη Αντωνίου και 
Λήδα Πρωτοψάλτη. Ο Μίμης, 

ένας νεαρός επαρχιώτης κα-
φετζής, μεταναστεύει στην 
Αθήνα, όταν η περιοχή του 
απαλλοτριώνεται από μια με-
γάλη τουριστική επιχείρηση, 
για να μην αναγκαστεί να δου-
λέψει ως γκαρσόνι εκεί. Στην 
Αθήνα, με τη βοήθεια ενός φί-
λου του από το στρατό, του 
Αριστείδη, προσπαθεί να αγο-
ράσει δική του επιχείρηση, 
όμως τα χρήματα από την 
αναγκαστική απαλλοτρίωση, 
είναι λίγα και η αγορά αναβάλ-
λεται.  
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΜΑΙΟΥ 20:55  
Δημήτρη μου Δημήτρη μου 
(1967). Αισθηματική με τους 
Δημήτρη Παπαμιχαήλ, Ξένια 
Καλογεροπούλου. Η Μα-
ριάννα είναι η κόρη του εργο-
στασιάρχη Καρρά. Ο Ρένος, 
που της προξενεύει ο πατέρας 
της, γιός του βιομηχάνου 
Αντωνίου, την αφήνει αδιά-
φορη. Ο Δημήτρης είναι λαϊ-
κός συνθέτης και ερμηνευτής. 
Στο πάρτι των αρραβώνων 
της Μαριάννας θα γνωρι-
στούν, θα αγαπηθούν και θα 
αποφασίσουν να παντρευ-
τούν κάτι που κάνει τον πα-
τέρα της Μαριάννας έξω φρε-
νών. 
 

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΜΑΙΟΥ 22:25 
Ο Άνθρωπος με τα Χίλια 
Πρόσωπα (1997). Κωμωδία 
με τους Νίκο Παπαναστασίου, 
Ελένη Κρήτα, Γιάννη Ευαγγε-
λίδη. Μια πλούσια κυρία με 
τον αδελφό της αναθέτουν σε 
ένα επίδοξο ηθοποιό διάφο-
ρους ρόλους για να τους παί-
ξει όχι στο θέατρο ή τον κινη-
ματογράφο, αλλά στην 
πραγματική του ζωή. Μια με-
γάλη αμοιβή τον περιμένει αν 
επιτύχει. 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 MAIOY 21:30 
Η Ζαβολιάρα (1971). Κομεντί 
με την Καίτη Παπανίκα, Φαί-
δωνα Γεωργίτση, Διονύση Πα-
παγιαννόπουλο. Η Μαρίνα 
απολύεται από την δουλειά 
της και αναλαμβάνει ξεναγός 
του Ελληνοαμερικάνου 
Μπίρδα. Συναντά τον Κώστα 
που της παρουσιάζεται σαν 
πλούσιος (αλλά εργάζεται σε 
γκαράζ) και θα του συστηθεί 
ως ανιψιά του Μπίρδα.  
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 16 MAIOY 21:00 
Οι Κλειδοκράτορες (1967). 
Θέατρο της Δευτέρας με τους 
Ανδρέα Φιλιππίδη, Στέφανο 
Ληναίο, Έλλη Φωτίου, Ντενίζ 
Μπαλτσαβιά, Μαίρη Ιγγλέζη, 

Χρήστο Κελαντώνη. Στην κα-
τεχόμενη από τους Γερμανούς 
Τσεχοσλοβακία ο Γιούρι έχει 
εγκαταλείψει το αγωνιστικό 
παρελθόν του και ζει με τη γυ-
ναίκα του και τους γονείς της 
μια συμβατική ζωή, σ' ένα συ-
ντηρητικό περιβάλλον. Ξα-
φνικά, εμφανίζεται η Βέρα, η 
συναγωνίστρια από τα παλιά 
και η κοιμισμένη ζωή του βγαί-
νει απότομα από το λήθαργο.  
 
ΤΡΙΤΗ 17 MAIOY 22:20 
Πάρε Κόσμε (1967). Κωμω-
δία με τους Θανάση Βέγγο, 
Ελένη Ανουσάκη, Τάκη Μη-
λιάδη και Άννα Ματζουράνη. 
Ο Αγαθοκλής είναι ένας φτω-
χός βιοπαλαιστής, που έχει 
αφιερώσει τη ζωή του στην 
φροντίδα των φτωχών και 
όλων όσων έχουν ανάγκη από 
βοήθεια. Όμως η ζωή δεν είναι 
μαζί του γενναιόδωρη.  
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 18 MAIOY 20:55  
Ρόκυ Νο 0 to Νούμερο 
(1986). Κωμωδία με τους 
Αλέκο Τζανετάκο, Ηλία Κων-
σταντίνου, Νανά Βενέτη, Ηλία 
Λογοθέτη. Ένας μπόξερ, ανα-
λαμβάνει να εισπράξει για λο-
γαριασμό ενός γκάνκστερ, 
διάφορα ληξιπρόθεσμα χρέη. 
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19.05 Χάλκινα Χρόνια  
20.00 Προκλήσεις   
21.00 Ειδήσεις 
21.15 Εμείς κι ο Κόσμος μας 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/05 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη Μέρα  
9.00 Από Μέρα σε Μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.30 Χρυσές Συνταγές  
14.30 Όλα στον Αέρα  
16.00 Θεία Λειτουργία  
17.20 Black Forest 
19.05 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
19.50 Με τη Φωνή σου  
21.00 Ειδήσεις 
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/05 
05.30 Βήματα στην άμμο (Ε)   
06.00 Με τη Φωνή σου (Ε) 
07.00 Ειρήνη Πάσι (Ε) 
09.00 Χρονογράφημα (Ε) 
12.00 Ειδήσεις  
12.30 Μαζί/Birlikte (Ε) 
14.00 Road Story 

14.30 ΑrtCafe (Ε) 
16.00 Ειδήσεις  
19.00 Αθλητικό Σάββατο 
21.30 Ειδήσεις 
ΚΥΡΙΑΚΗ 15/05 
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 16/05 
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 17/05 
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 18/05 
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 12 ΜΑΪΟΥ   
09:30 Από Μέρα σε Μέρα  
17:20 Μπλακ Φόρεστ  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Χάλκινα Χρόνια   
20:05 Εκείνη & Εκείνοι  
21:05 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ με την  
Βασούλα Χριστοδούλου 
21:35 Ελληνική Ταινία: Συντρίμμια 
Ζωής (1963) 
22:45 Ελληνική Ταινία: Γαμήλιες 
Περιπέτειες (1959) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΜΑΪΟΥ   
09:30 Από Μέρα σε Μέρα  
17:20 Καμώματα τζ' Αρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:05 Χάλκινα Χρόνια  
20:05 Ομογένεια εδώ Λονδίνο 
21:25  Ελληνική Ταινία: Νοκ Άουτ 
(1986) 
23:00 Ελληνική Ταινία: Ο Άνθρω-
πος που Έτρεχε Πολύ (1973) 
00:20  Ελληνική Ταινία: Το Βαρύ 
Πεπόνι (1977) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΜΑΪΟΥ     
14:00 Κύπριοι του Κόσμου  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:00 Αύριο είναι Κυριακή με τον  
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ιωσήφ 
Παλιούρα 
19:35 Mε το Φακό του Hellenic TV: 
Συνεντεύξεις από το World Travel Mar-
ket 2021 part 5 
20:55 Ελληνική Ταινία: Δημήτρη μου 
Δημήτρη μου (1967) 
22:25 Ελληνική Ταινία: Ο Άνθρω-
πος με τα Χίλια Πρόσωπα (1997) 
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 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: Η Ζαβο-
λιάρα (1971) 
ΔΕΥΤΕΡΑ 16 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: Οι 
Κλειδοκράτορες (1967) 
22:50 Το Ταξίδι της Ζωής με την 
Άντζη Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 17 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:  
Ελληνική Γλώσσα, θησαυρός για τον 
Απόδημο Ελληνισμό - εκδήλωση που 
έγινε το Σάββατο 19 Φεβρουαρίου 
στο Hall της Εκκλησίας της Παναγιάς 
στο Wood Green 
22:20 Ελληνική ταινία: Πάρε Κόσμε 
(1967) 
ΤΕΤΑΡΤΗ 18 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: Ρόκυ Νο 0  
το Νούμερο (1986)  
22:15 Ελληνική Ταινία: Ένας Κλέ-
φτης με Φιλότιμο (1968)
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Madrid Open: Η Ονς Ζαμπέρ έγραψε 
ιστορία στην Ισπανία

Η Τυνήσια τενίστρια, 
Ονς Ζαμπέρ, επικρά-
τησε με 2-1 σετ έναντι 
της Αμερικανίδας, Τζέ-
σικα Πεγκούλα στον τε-
λικό του Madrid Open 
και παράλληλα εξα-
σφάλισε την άνοδό της 
στην 7η θέση του κό-
σμου! Πανηγύρισε 

θριαμβευτικά για τον 
μεγαλύτερο τίτλο της 
καριέρας της. 

 
Η 27χρονη Ζαμπέρ, 
Νο 10 στον κόσμο 
έκαμψε την αντίσταση 
της Πεγκούλα, Νο 14 
του κόσμου με 7-5, 0-
6, 6-2 σε μία ώρα και 

53 λεπτά στο τουρ-
νουά της Μαδρίτης. 
Μάλιστα αυτός ήταν ο 
έκτος τελικός της καριέ-
ρας της και μέχρι στι-
γμής είχε κερδίσει μόνο 
μία φορά, στο Μπέρ-
μιγχαμ το 2021. 

 
Η Τυνήσια γίνεται η 

πρώτη παίκτρια από 
Αραβική χώρα που κα-
τέκτησε ένα τουρνουά 
WTA 1000 και αύριο 
αναμένεται να σκαρφα-
λώσει στην έβδομη 
θέση της παγκόσμιας 
κατάταξης.

Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Σίτι διεκδικούν 
το εισιτήριο για το Παρίσι

Στον πρώτο ημιτελικό στο Etihad η Μάντσεστερ 
Σίτι κέρδισε με 4-3. Περνάει στον τελικό με νίκη ή 
ισοπαλία. Η Ρεάλ Μαδρίτης χρειάζεται νίκη με 2 
γκολ διαφορά για να κάνει την ανατροπή. Ο ημι-
τελικός θα οδηγηθεί στην παράταση αν η Ρεάλ 
κερδίσει με 1 γκολ διαφορά. Περισσότερες από 
500 στοιχηματικές επιλογές προσφέρει το Pa-
mestoixima.gr για τον ημιτελικό του Champions 
League Ρεάλ Μαδρίτης-Μάντσεστερ Σίτι, ο 
οποίος παίζεται με 0% γκανιότα στην αγορά «Τε-
λικό Αποτέλεσμα» έως την έναρξή του. 

 
Με ενισχυμένες αποδόσεις προσφέρονται από 
το Pamestoixima.gr το «Χ ημίχρονο-1 τελικό» της 
Ρεάλ Μαδρίτης σε συνδυασμό με το Goal, το 1-1 
σκορ οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι, το απο-
τέλεσμα 0-0 στο 1ο ημίχρονο και το σκοράρισμα 
από τον Καρίμ Μπενζεμά. 

 
Έναν βαθμό για τον τίτλο χρειάζεται ο Ολυμπια-
κός 
Στη Super League διεξάγεται σήμερα (19:00), 
στην Τούμπα, το εξ αναβολής ντέρμπι ανάμεσα 
στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Είχαν προηγηθεί 
οι 2 αναμετρήσεις τους για τα ημιτελικά του Κυ-
πέλλου, οι οποίες τελείωσαν ισόπαλες με 0-0 και 
1-1. Ο ΠΑΟΚ πήρε το εισιτήριο για τον τελικό 
χάρη στο γκολ που πέτυχε στο Καραϊσκάκη. 

 
Ο Ολυμπιακός χρειάζεται τουλάχιστον 1 βαθμό 
για να πάρει και μαθηματικά τον τίτλο. Αν φύγει 
αήττητος σήμερα από την Τούμπα θα στεφθεί 
πρωταθλητής. 

 
Το ντέρμπι ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός παίζεται με 0% 

γκανιότα στο Pamestoixima.gr στην αγορά «Τε-
λικό Αποτέλεσμα» έως την έναρξή του. 
Προσφέρονται ακόμα ενισχυμένες αποδόσεις 
για το «Χ ημίχρονο-2 τελικό» του Ολυμπιακού σε 
συνδυασμό με το Under 2,5, το 0-1 σκορ οποι-
αδήποτε στιγμή στο παιχνίδι, το 0-0 αποτέλεσμα 
πρώτου ημιχρόνου και τον Ελ Αραμπί ως anytime 
σκόρερ. 

 
«Τελικός» για την πρόκριση στο Final 4 της Eu-

roleague 
Στο μπάσκετ όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα 
απόψε (21:30) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για 
το πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι των play off ανά-
μεσα στον Ολυμπιακό και τη Μονακό. Ισόπαλη 
με 2-2 είναι η σειρά και η ομάδα που θα επικρα-
τήσει στον σημερινό «τελικό» θα πάρει το εισιτή-
ριο για το Final 4 του Βελιγραδίου. 

 
Στο Pamestoixima.gr το παιχνίδι Ολυμπιακός-
Μονακό παίζεται με 0% γκανιότα στην αγορά «Νι-
κητής Αγώνα» έως την έναρξή του. 

 
Πολλές είναι οι στοιχηματικές επιλογές που προ-
σφέρει το Pamestoixima.gr μεταξύ άλλων για τον 
νικητή της πρώτης περιόδου, τον νικητή του πρώ-
του ημιχρόνου, τα Over/Under τρίποντα παικτών, 
τα συνολικά κλεψίματα, τη διαφορά πόντων, τα 
συνολικά εύστοχα τρίποντα, τον πρώτο σκόρερ, 
το πρώτο εύστοχο τρίποντο στον αγώνα, τα συ-
νολικά ριμπάουντ και τους Over/Under πόντους 
παικτών.

Εξελίξεις με την πώληση της Τσέλσι

Νωρίτερα φαίνεται πως θα ολοκληρωθεί η πώ-
ληση της Τσέλσι στην κοινοπραξία των Τοντ 
Μπόλι και Χάνσγιοργκ Βις. 

 
Στο τελικό στάδιο της, βρίσκεται και με τη… 
βούλα η πώληση της Τσέλσι. Με επίσημη ανα-
κοίνωση, οι «μπλε» γνωστοποίησαν πριν από 
μερικές ημέρες, πως ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς 
έφτασε σε συμφωνία με την κοινοπραξία των Τοντ 
Μπόλι και Χάνσγιοργκ Βις. 

 
Ωστόσο για να ολοκληρωθεί και τυπικά η υπό-
θεση, θα πρέπει να δώσει το «πράσινο» φως και 

η βρετανική κυβέρνηση. Σύμφωνα με νέα δημο-
σιεύματα, αυτό αναμένεται να γίνει πολύ σύντομα, 
καθώς η κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας δεν 
έχει κανέναν λόγο για να μπλοκάρει το deal. 

 
Έτσι, δεν αποκλείεται να τελειώσει οριστικά η 
υπόθεση ακόμα και στα τέλη αυτής της εβδομά-
δας ή στις αρχές της επόμενης, σχεδόν δύο εβδο-
μάδες νωρίτερα από ότι περίμεναν οι εμπλεκό-
μενες πλευρές. Στο στρατόπεδο της Τσέλσι 
ευελπιστούν να ολοκληρωθεί όσο πιο σύντομα 
γίνεται η πώληση, ώστε να ξεκινήσει ο σχεδια-
σμός της επόμενης σεζόν.

Στέφανος Τσιτσιπάς: Αποκλεισμός στα  
ημιτελικά του Madrid Open από τον Ζβέρεφ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς λύγισε στα ημιτελικά του 
Όπεν της Μαδρίτης από τον κάτοχο του τίτλου 
Αλεξάντερ Ζβέρεφ, με 2-1 σετ (4-6, 6-3, 2-6), με 
τον Γερμανό να διεκδικεί το repeat κόντρα στο 
18χρονο «φαινόμενο», Κάρλος Αλκαράθ. Στα ημι-
τελικά του Madrid Open σταμάτησε η εξαιρετική 
έως τώρα πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά. 

 
Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας δεν βρέθηκε σε 
καλό βράδυ και ηττήθηκε (με 2-1 σετ) για πρώτη 
φορά στην καριέρα του σε χωμάτινη επιφάνεια 
από τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ, ο οποίος θέλει να 
υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε πέρυσι 
στη Μαδρίτη. 

 
Με όπλο το τρομερό πρώτο του σερβίς (ανα-
γκάστηκε μόλις 2 φορές σε όλο το πρώτο σετ να 
κάνει δεύτερο σερβίς, ενώ κάποια στιγμή είχε 
μέσο όρο ταχύτητας 211χλμ/ώρα, ενώ ο Στέφανος 
196) το Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης δεν 
έδωσε δικαίωμα στον Έλληνα πρωταθλητή να 
φτάσει σε break point. 

 
Αντίθετα, ο ίδιος, τη μοναδική φορά που τα κα-

τάφερε στο 7ο game, το εκμεταλλεύτηκε και στη 
συνέχεια συνεχίζοντας να σερβίρει εξαιρετικά κα-
τέκτησε το πρώτο σετ με 6-4. 

 
Το δεύτερο σετ κινήθηκε στους ρυθμούς του 
πρώτου για 7 games, αλλά στο 8ο ήρθε η ευκαι-
ρία που περίμενε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Βρέθηκε 
για πρώτη φορά στο παιχνίδι με break points και 
δεν τα χαράμισε, έκανε το 5-3 και στη συνέχεια 
σέρβιρε για το 6-3 και την ισοφάριση σε 1-1 σετ.Ο 
23χρονος Έλληνας είχε θεωρητικά τη ψυχολογία 
με το μέρος του πλέον, ωστόσο, το τρίτο σετ 
στράβωσε από το ξεκίνημα. Στο 2ο μόλις game 
ο Ζβέρεφ έκανε το break point και κρατώντας το 
σερβίς του προηγήθηκε με 3-0. 

 
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κράτησε για τα επόμενα 
δύο service game του, αλλά δεν τα κατάφερε στο 
τρίτο και με νέο break ο Ζβέρεφ επικράτησε με 
6-2 και συνολικά 2-1 σετ και θα υπερασπιστεί τον 
περσινό του τίτλο, στον τελικό απέναντι στον Κάρ-
λος Αλκαράθ.
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Keir Starmer to resign if 
fined for Covid rule breach

Labour Party leader Keir 
Starmer said on Monday 
he would resign if police 

decide he broke Covid-19 rules, 
putting pressure on Prime 
Minister Boris Johnson who 
has refused to step down after 
he was fined over a lockdown-
busting party. 

After months of Johnson being 
criticised for attending parties 
at his Downing Street residence 
when Britain was in a strict         
coronavirus lockdown, attention 
has turned to a gathering 
Starmer attended last year in 
the northeast of England. 

Police said on Friday they 
would investigate Starmer over 
a potential breach of the lockdown 
rules in 2021 after receiving  
significant new information. Foot-
age from April 2021 shows him 

drinking a bottle of beer with 
colleagues indoors, when such 
gatherings were banned if not 
essential for work. 

Starmer and his main opposi-
tion Labour Party had repeatedly 
called for Johnson and his finance 
minister, Rishi Sunak, to resign 
after both received fines relating 
to a birthday party celebration 
thrown for staff in Downing Street 
in June 2020. But he had, until 
now, declined to say whether he 
would resign if he was found to 
have broken the rules. 

“I believe in honour, in integrity 
and the principle that those who 
made the rules must follow 
them… I am absolutely clear that 
no laws were broken, they were 
followed at all times. I simply had 
something to eat while working 
late in the evening,” Starmer 

told reporters. 
“But if the police decide to issue 

me with a fixed penalty notice, 
I would of course do the right 
thing and step down.” 

Deputy Labour leader Angela 
Rayner said in a statement that 
she would also “do the decent 
thing and step down” if issued 
with a fine from the police. 

The Labour party acknow-
ledged it had previously told 
journalists Ms Rayner was not 
present at the gathering last 
April. But a party source said it 
was a "mistake made in good 
faith" and Starmer has insisted it 
"makes absolutely no difference" 
as no rules had been broken. 

The event took place in the 
Durham constituency office of the 
local MP Mary Foy in the run-up 
to the Hartlepool by-election. 

Starmer said his party made 
a "genuine mistake" when it 
said Ms Rayner was not at a 
campaigning event in Durham 
that he was photographed at 
drinking a beer. 

Asked if the deputy leader 
was at the office, Starmer said: 
"Yes. We were in the office, we 
were working, we paused for 
something to eat, there was no 
party, no rules were broken and 
that is the long and short of it. 

He later said Labour did not 
realise it had made a mistake 
when it said Ms Rayner was not 

at the Durham event last year. 
The Labour leader said: "We 

were asked twice and I didn't even 
realise we had made a mistake 
until it came out this week. We 
are a busy office, we made a 
mistake, it is a genuine mistake 
and I take responsibility for it." 

Richard Holden, the Conser-
vative MP for North West Durham, 
has been pressing police to      
reconsider their decision not to 
investigate the event following 
the fine issued to Boris Johnson 
for attending a birthday gathering 
in No 10. But Labour has rejected 
that there is any equivalence with 
the Downing Street partygate 
scandal, which has rocked the 
government. 

Durham Police confirmed it had 
received "a number of further 
communications" that it will be 
responding to, but said it is not 
currently investigating the matter. 

Starmer: "Everything that we, 
the Labour Party did, was in  
accordance with the rules. That 
is a huge contrast to the position 
of the government. We now know 
that there have been 50 fines 
issued in relation to the goings 
on in Downing Street. That makes 
it probably the most fined work-
place in the whole of the United 
Kingdom.” 

He added: "There was no 
breach of the rules. So there's 
absolutely no comparison to be 
made here."

The reasons that make 
Cyprus an attractive 
international business 

and entrepreneurship hub 
were presented by the Dep-
uty Minister for Research,     
Innovation and Digital Policy 
Kyriacos Kokkinos at the 5th 
bilateral business conference 
organised in London on 
Tuesday by the GB-Cyprus 
Business Association. 

Kokkinos told delegates 
comprising professionals,       
entrepreneurs and potential 
investors that the Cypriot gov-
ernment’s motto is “Cyprus is 
the place to live, work and do 
business”. 

He stressed that more than 
simply a slogan, this message 
is underpinned by a govern-
ment action plan with a long 
term vision reaching up to 
2035. 

The strategic objectives of 
this plan are to make Cyprus 
a world-leading business       
nation, to create a thriving and 
resilient economy, along with 
a just society. 

In order to achieve these 
objectives and make use of the 
country’s comparative advan-
tages (such as its geostrategic 
position, the high quality of 
life, the highly educated and 
talented workforce, and the 
EU membership), the Deputy 
Minister referred to policy      
“enablers” that are being pro-
moted. 

Indicatively, he spoke of the 
drive to digitally transform the 
state and the economy, the 
boosting of the green economy, 
measures for effective govern-
ment and governance, improved 
policies and regulations, promo-
ting a happy and healthy life, 
the educational reform, as well 
as the emphasis on innovation, 
research and development, 
and entrepreneurship. 

Kokkinos particularly empha-
sised the aims regarding digi-
tal transformation within the 
1.2bn euro-funded Recovery 

and Resilience Plan, aims such 
as advancing e-government, 
expanding ultra fast affordable 
internet connectivity, solutions 
for smart cities and promoting 
innovative entrepreneurship. 

Commenting that “Cyprus is 
not just sun and sea, but also 
technology and innovation”, 
he revealed the ongoing      
process of setting up gov.cy, 
a portal containing all state 
services which is being built 
based on the respective British 
architecture. 

The Deputy Minister also 
briefly referred to sectors       
offering investment opportu-
nities in Cyprus, such as mainly 
ICT and higher education, but 
also, inter alia, renewable      
energy, real estate and health-
care. 

Finally, he referred to “key 
government interventions” to 
create incentives for foreign 
businesses, such as tax policies, 
the renewed migration policy 
and the Business Facilitation 
Unit. 

These and other thematic 
pertaining to Cyprus as an       
international business hub 
were discussed throughout 
the day by expert professionals 
from Cyprus and from the UK 
brought together as speakers 
and panelists for the confer-
ence. 

Speaking to the Cyprus 
News Agency on the sidelines 
of the conference, Kokkinos 
said that the message to       
delegates was clear: “They 
have all the good reasons to 
come and live, work and do 
business in Cyprus: its geogra-
phical position, the tax and 
legal framework, as well as 
the workforce."  

These, he noted, "are the 
strong cards so that Cyprus 
can develop another pillar         
of its economy, namely servi-
ces relating to technology      
and sciences, as well as     
services already developed in 
Cyprus.”

Cyprus is the place 
to “live, work and 
do business”

EU to scrap face mask rules for airports and flights

The wearing of face masks 
in airports and on Euro-
pean flights is "no longer 

recommended", the European 
Centre for Disease Prevention 
and Control (ECDC) has said. 

The move, announced by the 
European Union Aviation Safety 
Agency (EASA) and ECDC, is 
due to come into force on 16 May. 

The EASA said it hope the 

decision would mark "a big step 
forward in the normalisation of 
air travel." 

Both authorities have advised 
travellers that, despite the rule 
being lifted, face masks remain 
"one of the best protections" 
against COVID-19. 

Vulnerable passengers have 
been told they should continue 
to wear a mask and people will 

be asked to observe social       
distancing in indoor areas. 

Once the rule has been 
dropped by the EASA and the 
ECDC, individual airlines will 
continue to be able to implement 
their own requirements. 

Airlines have been told to      
encourage passengers to use 
masks on flights to or from      
destinations where mandatory 
mask-wearing on public trans-
port is still enforced. 

They have also been advised 
to keep systems for collecting 
passenger locator information 
on standby in case they are 
needed in the future, for exam-
ple if a "new variant of concern" 
emerges. 

"From next week, face masks 
will no longer need to be manda-
tory in air travel in all cases, 
broadly aligning with the chang-
ing requirements of national     
authorities across Europe for 
public transport," EASA execu-
tive director Patrick Ky said. 

"It is a relief to all of us that 
we are finally reaching a stage 
in the pandemic where we can 
start to relax the health safety 
measures." 

Italy, France, Bulgaria and 
other European countries have 
been relaxing or ending many 
of their COVID measures and 
a number of US airlines have 
already dropped the face mask 
requirement. 

In the UK, passengers are 
advised to check with their travel 
provider on whether COVID-19 
rules are in place. 

The Department for Transport 
and the Department of Health 
state people should follow any 
coronavirus restrictions and 
guidance from their transport 
venue as well. 

People are also no longer      
required to complete a UK     
passenger locator form before 
they travel or take a COVID test 
when leaving or entering the 
country.



Prime Minister Boris John-
son’s Conservative Party 
lost control of traditional 

strongholds in London and      
suffered setbacks elsewhere in 
last week’s local elections. 

Three flagship Conservative 
London boroughs – Wandsworth, 
Barnet and Westminster City 
Council - all previously controlled 
by the Conservatives, are now 
in Labour hands. 

Labour leader Keir Starmer 
said the gains “sent a message” 
to Boris Johnson on a visit to 
Barnet, north London, on Friday 
morning. 

He told supporters: “My first 
words as leader of our party, 
when I took over in April 2020, 
was that we were going to root 
out antisemitism from our party, 
not tolerate it any more in our 
party, change our party. 

“I said the test of that will be 
whether voters trust us again in 
places like Barnet, and they’ve 
done it. That is your hard work, 
that is the change we’ve collecti-
vely brought about in our Labour 
Party, the trust that we’re building, 
putting us on the road to Number 
10, on the road to that general 
election. 

“That change these last two 
years has been really hard for us 
as a party, but we’ve done it, 
we’ve built those solid founda-
tions, we’ve won here in Barnet, 
we’ve won across London, we’re 
winning from coast to coast.” 

London mayor Sadiq Khan said 
Labour’s route to 10 Downing 

Street is “through London” as 
he praised Starmer for tackling 
antisemitism in the party. 

He said: “I think Keir (Starmer) 
over the last few years has made 
huge progress in root-and-branch 
reform, getting rid of those who 
are antisemitic, putting forward 
a positive vision, being pro-busi-
ness, we’re on the side of hard 
working families. 

“In this borough there are seats 
we need to win to form a Labour 
government, in Barnet there are 
seats we need to win to form a 
Labour government. The route 
for us to get to 10 Downing Street 
is through London.” 

It is the first time Labour has 
ever won Barnet and Westmin-
ster since both councils were 
created in the 1960s. 

Labour victories in the three 
London councils are regarded 
as a bellwether for the party’s 
performance at the next general 
election. 

Wandsworth first turned blue 
in 1978 and has been in Tory 
control ever since, until now. 

The borough’s new Labour 
leader Simon Hogg promised to 
“build a compassionate council 
that truly listens, and keep that 
same low council tax.” 

Barnet council has only ever 
been in Conservative control 
since it was created in 1964. In 
2014, Labour came close to 
gaining control, but the Tories 
retained a narrow majority. 

In 2018 the gap between the 
ruling Conservatives and the 

Labour opposition widened, with 
concern among the north London 
borough’s large Jewish popula-
tion about the Labour antisemi-
tism scandal cited as a reason. 

Westminster City Council  
had been in Conservative hands 
since the authority was created 
in 1964. The symbolically-impor-
tant council oversees local servi-
ces on Parliament’s doorstep. 

The Conservative party also 
lost several seats in Hillingdon, 
the borough which covers Boris 
Johnson’s Uxbridge and South 
Ruislip constituency, although it 
retained control of the council. 

In Richmond, the Tories won 
only one seat on the newly         
redrawn council, with the Liberal 
Democrats winning the majority. 

Prime Minister Boris Johnson 
accepted it was a "tough night" 
for the Conservatives. 

 
Cypriots elected 

 
20 Greek Cypriot councillors 

were elected, of which five are 
women. 

Despite the Conservatives 
losing 11 controlled councils and 
approximately 400 council seats, 
five Greek Cypriots from the party 
were elected.  

Greek Cypriots who secured 
a seat in Enfield are Alessandro 
Georgiou (Conservative), Ste-
phanos Ioannou (Conservative), 
Chris Ioannides (Conservative), 
Maria Zavros Alexandrou (Con-
servative) and George Savva 
(Labour). Cllr Savva has dedica-

ted an unprecedented 36 years 
of his career serving Enfield as 
councillor. 

The second borough with     
the most elected Greek Cypriots 
is Haringey where Labour    
councillors Gina Adamou, Isido-
ros Diakides and Yiannis Gatso-
yiannis. 

Hammersmith and Fulham 
voted for Stala Antoniades and 
Nikos Souslous - both are 
members of the Labour party.  

Barnet’s council seats have 
been filled by Labour councillors 
Tony Vourou and Andrew Ioan-
nides.  

Elsewhere, Andrew Achilleos 
(Labour) won a seat in Barking 
and Dagenham, Anton Georgiou 
(Liberal Democrats) in Brent, 
Louis Carserides (Labour) in 
Croydon, Tony Louki (Labour) in 
Hounslow, Johnny Thalassites 
(Conservative) in Kensington 
and Chelsea, Noel Hadjimichael 
(Liberal Democrats) in Kingston, 
and finally, Stephen Alambritis 
(Labour) in Merton.  

Turkish Cypriots who won in 
Enfield are Ahmet Oykener      
(Labour), Ahmet Hassan (Labour), 
Alev Cazimoglu (Labour) and 
Nesil Caliskan (Labour), the 
youngest ever council leader      
in England at age 29, and in 
Haringey, Peray Ahmet (Labour) 
and Emine Ibrahim (Labour). 

Many of the seats lost by       
the Conservative party fell to the 
Liberal Democrats who have  
increased their controlled coun-
cils by three. 
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Conservatives suffer heavy losses as 
Labour snatch key London councils

AKEL backs Andreas 
Mavroyiannis in 2023 
Presidential race

AKEL general secretary 
Stefanos Stefanou on 
Monday rebutted claims 

that their candidate for presi-
dent Andreas Mavroyiannis was 
a lackey of the Anastasiades 
government, stressing Mavro-
yiannis’ work under various 
presidents as a career diplo-
mat. 

“Mavroyiannis was a foreign 
ministry diplomat who was        
appointed by President Anas-
tasiades as a negotiator. He is 
not the one taking decisions or 
handling the Cyprus problem, 
that is the job of the Republic’s 
president,” Stefanou said. 

“If he is held to be a part of the 
Anastasiades government and 
DISY then he should be held as 
part of the (Demetris) Christo-
fias government and AKEL as 
well, for he served under his 
government as a deputy minister 
to the president for European 
Affairs,” he added. 

The election race over the 
weekend was branded as having 
turned into a race between 
DISY candidates with the party 
leader Averof Neophytou stand-
ing, former foreign minister Nikos 
Christodoulides widely expected 
to, and now Mavroyiannis getting 
AKEL backing. 

Speaking to Alpha, Stefanou 
also praised Mavroyiannis’  
successful civil service and 
contri-bution towards the coun-

try. 
On Sunday, AKEL’s central 

committee decided to propose 
former chief negotiator Mavro-
yiannis to its member base as 
it’s presidential candidate for 
the upcoming 2023 elections. 
After a two-day plenary session 
and a secret ballot, the 98 central 
committee members in atten-
dance voted 60 per cent for (52 
votes) and 46 per cent (37 votes) 
against Mavroyiannis. 

Reacting to AKEL’s decision 
on Sunday evening, Mavro-
yiannis expressed his gratitude. 

“I am honoured and moved 
by AKEL’s central committee to 
propose me as a presidential 
candidate to its member base,” 
Mavroyiannis said. 

Although he has yet to      
officially declare his candidacy,        
he assured of his readiness to 
“struggle towards elevating the 
country and building the Cyprus 
we all envision, for us and our 
children,” once all decisions are 
finalised. 

Meanwhile presidential candi-
date Marios Iliades said AKEL’s 
decision was a blow to efforts 
to find the maximum possible 
cooperation among opposition 
forces in the election. 

Further prodding at AKEL,       
Iliades also said that “this is not 
a matter of personality, but a 
matter of how the issue is being 
handled in general.”



How long have you been working in the bus industry and what was your 
previous job?    
I started my career in the industry 19 years ago in 2003. Before becoming a bus 
driver, I was retail sales assistant.  
 
What attracted you to a career as a bus driver? 
There is a degree of independence that comes with the job and as a bus driver you 
are always on the move, traveling through different areas in and around London. 
I have had the opportunity to explore many areas that I never would have, especially 
around Central London. 
 
What are the benefits of working as a bus driver for Go-Ahead London? 
The weekly pay means you never have to wait long for payday, which really helps 
with personal finances. Overtime is usually available, which allows you to further 
increase earnings. The shift work can also really suit your personal circumstances.  
 
What do you like most about your current role?  
Garage life is really friendly and there are also various social groups organised by 
drivers. You also get to meet a lot of different people in the job: passengers, other 
drivers and garage-based colleagues, people from all walks of life.   
 
What would you say to someone thinking of becoming a bus driver with  
Go-Ahead London? 
I would thoroughly recommend it, it’s a great career choice! I joined intending to 
drive for a year and 19 years later I am still here. It’s not just me but 100s of my      
colleagues who have stayed in the job for many years. 
 
What career options does Go-Ahead London offer? 
Bus driving may start behind the wheel but it doesn’t have to end there. Go-Ahead 
London is the capital’s largest bus operator, so there are many opportunities for  
career progression, including supervisory and management roles.  
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 Anthony Victor - Bus Driver for Go-Ahead London
Hello, I’m Anthony Victor, I am a bus driver for Go-Ahead London at Northumberland Park Garage. 

Greek Cypriot Scholar Dr Chris Laoutaris co-launches the 
Equality Shakespeare Festival 16 May - 15 June 2022

From 16 May to 15 June 
the Shakespeare Beyond 
Borders Alliance will pres-

ent the free and online Equality 
Shakespeare Festival, hosted 
by The Shakespeare Institute, 
University of Birmingham.  

The Alliance was co-created 
by Dr Chris Laoutaris (Associate 

Professor at the Shakespeare 
Institute), Professor Michael 
Dobson (Director of the Shake-
speare Institute) and Dr Rowan 
Mackenzie (Artistic Director of 
Shakespeare UnBard) in June 
2021 to bring together Shakes-
peare and theatre scholars,         
directors, film-makers, charities, 

arts organisations, government 
bodies, authors and educational 
initiatives across social, discipli-
nary and geographical borders. 
Its inaugural events were attended 
by over 600 participants from 
across the globe. 

The Equality Shakespeare 
Festival is guest co-organised 
with the help of Dr Yasmin          
Arshad (Honorary Research Fel-
low, University College London), 
who with Dr Laoutaris is the       
co-creator of the EQUALity-
Shakespeare (EQUALS) initiative, 
Dr Robert Stagg (Shakespeare 
Institute and University of Oxford) 
and Dr Jessica Chiba (Shakes-
peare Institute), and is event-
managed by Matt Clulee, and 
will explore the ways in which 
Shakespeare can be used to 
further equality, social justice, 
inclusivity, diversity and interna-
tional collaboration. 

Kicking off on 16 May with a 
tribute to the late actor of stage 
and screen Sir Antony Sher, the 
Festival will welcome renowned 
actresses Dame Harriet Walter 
and Alexandra Gilbreath, along 
with numerous authors and       
academics, including Sir Jona-

than Bate, Sir Stanley Wells, Dr 
Paul Edmondson, and Professor 
Jyotsna Singh, among others, in 
a celebration of the great actor’s 
life and legacy.  

On 18 May, there will be       
sessions on race, gender and 
class with Forward-Prize-winning 
poet Luke Kennard, author Sally 
Bayley, and poet Neal Hall, the 
winner of the Black Caucus of 
the American Library Association 
Best Poetry Book Award.  

24 May will feature sessions 
on  ‘Uniting Global voices’, focu-
sing on Shakespeare in Japan, 
Singapore and Ukraine.  

The sessions on 1, 8 and 15 
June will showcase the work of 
various organisations working on 
equality-related Shakespeare 
projects, including the production 
company Three Chairs and a Hat, 
whose ‘Shakespeare She/Her’ 
film project is giving a voice to 
Shakespeare’s women; MAWA 
Theatre Company, the UK’s first 
all-black, all-female Shakespeare 
Theatre company; Shakespeare 
in Yosemite, which uses Shake-
speare and theatre to campaign 
for environmental awareness; 
the creators of the ‘Teaching 

Shakespeare to D/deaf Children 
Project’, Dr Abigail Rokison-
Woodall and Dr Tracy Irish; and 
Dr Mackenzie’s Beyond the Walls 
Theatre Company, which provides 
opportunities for released prison 
inmates.  

There will also be sessions 
on race, sexuality and disability, 
hosting established academics, 
practitioners and authors in these 
fields from the UK, US, Canada, 
and South Africa, including Sir 
Tom Shakespeare. 

The whole Festival is free and 
online! Just register once and 
select which sessions or events 
you wish to attend. For the full 
schedule and booking (which is 
quick and easy), search for the 
Equality Shakespeare Festival 
online or in Eventbrite or use  
this link: https://www.birming-
ham.ac.uk/schools/edacs/     
departments/shakespeare/ 
events/2022/the-equality-
shakespeare-festival.aspx 

 
Dr Chris Laoutaris is the       

author of the Tony Lothian 
Prize-shortlisted Shakespeare 
and the Countess: The Battle 
that Gave Birth to the Globe 

(Penguin), and will shortly     
release two further books: Bleed 
and See, a poetry collection 
shortlisted for the Eric Gregory 
Poetry Awards, to be published 
by Broken Sleep Books in Octo-
ber of this year, and Shakes-
peare’s Book: The Intertwined 
Lives Behind the First Folio which  
will be published by William  
Collins in 2023.  
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GET YOUR TICKETS NOW at www.cwfexpo.co.uk  
- or pay more on the door. 

Concert tickets in the designated seating area to watch 
Nikos Kourkoulis live with Kelly Kelekidou and the 
entertainment programme includes entry to CyWineFest.

Designed by Louis Loizou  www.louisloizou.design  07870 638 903

@CWFEXPO @cywinefest CWFExpo@CyWineFest

SponsorsMedia partner Entertainment 
consultants

LIVE AT CWFEXPO22

2ND & 3RD JUNE 2022

Lee Valley Athletics Centre
61 Meridian Way
London N9 0AR



CYPRIOT
WINE FESTIVAL
 & BUSINESS EXPO

EST. 1982

Sponsors

THURSDAY 2ND  
& FRIDAY 3RD  
JUNE 2022

UNDER THE AUSPICES  
OF THE CYPRUS HIGH 
COMMISSION  
IN THE UK
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Londoners are spoilt for choice when it comes to 
quality Greek and Cypriot restaurants offering      
delicious kebabs or gyro, and Tony’s Pita is high 

on the list of favourites! 
The family-run restaurant, which won Best Greek 

Restaurant at the British Kebab Awards 2021 in London, 
has you covered whatever your taste and preference 
may be. Besides the classic souvlaki and gyro wraps, 
it's menu includes souvla, bifteki, steak, kokoretsi, and 
an abundance of homemade foods including moussaka, 
pastichio and daily specials. There are also plenty of 
gorgeous salads and other options for vegans.  

And don’t just take our word for it, check out the testi-
monials on Tony Pita’s website - https://tonyspita.co.uk 
- not a single review has rated the restaurant less than 
four stars. 

Up until before the pandemic outbreak, New Salamis 
had provided the tasty souvlakia at the Cypriot Wine Fes-
tival & Business Expo (CWFExpo) and we are extremely 
grateful for their contribution. This year, Tony’s Pita is one 
of our main sponsors with a strong presence at the festival 
which take place on 2nd & 3rd June at the Lee Valley 
Athletics Centre. You will find restaurant owner Tony and 
his friendly staff in the food court area outside, serving 
tasty BBQ grilled meats, mouth-watering halloumi and 
more. 

Tony, backed with 10 years experience in serving 
traditional Greek food, moved from Vouliagmeni, Greece, 

to the UK in 2015, with an ambitious dream – to run his 
own restaurant in London. With the support of his family 
and the help of his former colleagues from Greece, his 
dream became a reality. 

Tony’s Pita initially opened in Swiss Cottage in        
December 2018 with a purpose to offer something new 
to the area – fresh, homemade, traditional Greek dishes 
that leaves the customer happy and satisfied. The res-
taurant located at 4 New College Parade, Finchley Road, 
South Hampstead, NW3 5EP, has a cosy sitting area 
downstairs that can accommodate up to 50 guests, with 
more seats outside and on the ground floor. It has a great 
atmosphere and can be booked for special events and 
occasions. 

The second branch opened in Palmers Green in       
October 2021. Located at 378 Green Lanes, N13 5PD, 
this restaurant is perfect for smaller celebrations, local 
take away and home deliveries. 

At the beginning of 2022, the third branch in Ealing 
Broadway opened its doors. Although relatively new, the 
restaurant has already amassed many impressed cus-
tomers who have developed a great love for Greek food. 
If however your busy schedule doesn’t allow you to enjoy 
a sit down meal at Tony’s Pita, worry not, because you 
have option to take away or better still, enjoy free        
delivery if you download the Tony’s Pita London app 
on your smartphone. 

For further information, to book a table, place a take 

away or delivery order, please call 020 7722 5227 or 
order online at https://tonyspita.co.uk/book-a-table.      
Operating hours: Monday to Sunday - 11:00am to 
11:00pm.  

Sophia Constantinides

Tony’s Pita to serve the flavours of the Mediterranean  
at this year’s Cypriot Wine Festival!
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Join NEPOMAK UK on Facebook for a live sustainability webinar 
Monday 23rd May 2022 at 7pm.  

Guest speakers include:  
Member of Parliament of the United Kingdom,  

Rt. Hon Theresa Villiers  
 

Republic of Cyprus Commissioner for the Environment,  
Ms Klelia Vasiliou 

 
We will be discussing: 
- UK-CY Sustainability initiatives 
- Plans for natural resources, disrupted or complicated by Turkey’s 

illegal occupation of Cyprus 
- Paris Climate Agreement 

 
You can join the event via NEPOMAK UK’s Facebook page: 

www.facebook.com/NEPOMAK.UK

NEPOMAK UK  
Sustainability Webinar

‘Incredible impact’ on football of neuroscience experts

When Liverpool Football 
Club’s extensive pre-
season preparations 

moved from Austria to the French 
town of Évian-les-Bains in the 
summer, they were joined by the 
German company neuro11, which 
helps professional athletes to 
develop their mental strength. 

To make progress as a team, 
Liverpool wanted to finesse their 
work from “direct free kicks, wide 
free kicks, penalties and corners.” 
They call this “accuracy training.” 
The work of neuro11 adds a layer 
of efficiency: the aim is to ensure 
players are “in the zone.” This 
means running on automatic 
rather than having to think about 
what they are doing. 

During pre-season the likes 

of Trent Alexander-Arnold,      
Mohamed Salah, James Milner 
and Harvey Elliott wore headsets 
with electrodes attached. This 
allowed neuro11 to ascertain 
whether a player is in the zone, 
and also how intensely.  

The electrodes measure the 
live electrical activity of the brain. 
As part of neuro11’s funding by 
the EU and German government, 
they undertook neuroscientific 
studies to identify which part of 
the brain’s electrical activity is the 
most important to look at. They 
can identify whether a player is 
in the zone or not. 

One individual might need to 
look at only one focus point, such 
as the ball or the target, very  
intensely. Another might have to 

switch the focus point between 
the ball and target frequently to 
help him get into the zone. While 
one individual might be very good 
at getting into the zone quickly, 
another might have a harder time 
to get in. 

The importance is not to judge 
anything as good or bad, but to 
let every player get to know him-
self better. Knowing ourselves in 
more detail makes it possible for 
us to optimise our mental proces-
ses and develop the best, stable 
routine. 

More evidence of how Liverpool 
constantly seek to tweak routines 
came in manager Jurgen Klopp’s 
admission that he has encouraged 
Liverpool’s Brazilian player Fabinho 
to go forward more in recent weeks 
- and the player responded with 
goals. Alexander-Arnold’s relaxed 
state ensured that he was able to 
find his team-mate while ignoring 
the obvious distractions around 
him, such as the barracking from 
Burnley fans and the howling wind 
and swirling rain. The partnership 
between Liverpool and science 
is proving beneficial. As well as 
free kicks and corners, Liverpool 
have worked with neuro11 to 
improve their penalty taking.  

The willingness of Liverpool 
to embrace innovation has been 
highlighted by the recruitment of 
the throw-in coach Thomas Gron-
nemark, working with the club for 

a fourth season, and the use of 
the German surfer Sebastian 
Steudtner, who offered tips on 
staying calm under pressure. 

Everyone in the team has 
played and watched sports all their 
lives. They knew the importance 
of the brain in relation to optimal 
performance and realised right 
away that they had developed 
something very special. How the 
brain learns using rewards and 
losses, and how it works in rela-
tion to risk, has been the topic 
of much research. 

Liverpool put their players 
through penalty training in the 
build-up to February’s Carabao 
Cup final, with the German neuro-
science team who have helped 
to improve their set-piece record. 
The team’s scored all 11 of their 
penalties. Chelsea missed their 
11th, handing the Cup to Liverpool.  

The Liverpool goalkeeper 
Caoimhin Kelleher successfully 
converted his penalty, to put      
the pressure on Chelsea’s goal-
keeper Kepa Arrizabalaga, who 
had tried, unsuccessfully, to put 
off his opponents.  

Liverpool have scored 15 goals 
from set pieces, excluding penal-
ties, in the Premier League this 
season and boast the best set-
piece goals record in the Cham-
pions League this term, with five.   

 
James Neophytou



Cobra Kai season 5 premiere      
arriving earlier than expected 

Cobra Kai fans last Thursday evening got a striking surprise 
when Netflix unveiled the premiere date for the upcoming fifth 
season of the popular Karate Kid sequel.  

The new season drops September 9 exclusively on the streaming 
service, several months earlier than anticipated. Since its shift 
from YouTube to Netflix, new seasons of the show have been 
arriving on New Year’s Day or New Year’s Eve. 

“Our New Year’s tradition just got bumped up a few months,” 
declared a new post on the show’s official Twitter account, along-
side a short trailer that showcases a glimpse of where a few of 
the key characters are headed in the upcoming fifth season.  

It appears it will pick up immediately at the conclusion of         
last season with John Kreese (Martin Kove) in jail, framed for 
assault, while his friend-turned-foe Terry Silver (Thomas Ian 
Griffith) overhauls and expands the Cobra Kai karate. 

Meanwhile, Daniel LaRusso (Ralph Macchio) and Chozen   
Toguchi (Yuji Okumoto) team up to help bring Silver down once 
and for all. In the midst of all that, Johnny Lawrence (William 
Zabka) and his son, Robby Keene (Tanner Buchanan), go looking 
for Miguel Diaz (Xolo Maridueña) who travelled to Mexico in 
search of his biological father. 

The first four seasons of Cobra Kai are streaming now on 
Netflix. 
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Andrea Georgiou 

Nikos Kourkoulis 
& Kelly Kelekidou 
live at CWFExpo! 

 
The biggest event in our 

community’s calendar is approa-
ching! The Cypriot Wine Festival  
& Business Expo takes place 
on Thursday 2nd June & Friday 
3rd June at the Lee Valley Athle-
tics Centre.  

Gracing the stage at this year’s 
two-day extravaganza are the 
phenomenal Nikos Kourkoulis 
and Kelly Kelekidou.  

Nikos has released more than 
10 albums during his 30-year 
career. He will be performing all 
his greatest hits live…favourites 
such as Tosa Dilina, Paizeis  
Me Ti Floga, Mera Me Ti Mera, 
Kapou Kapou, Kindynos, Mia 
Nihta Sto Paradiso, Opa Opa, 

Den Mporo (Ena Ena), Eline Kai 
Edene and so many more.  

What’s more, we are extremely 
excited that Kelly will be joining 
her husband as part of this year’s 
live entertainment! 

Expect to hear her smash hit 
single Glyka Glyka, plus other 
favourites such as Ma To Theo, 
Se Vgazo Akiro, Ki Olo Pino, Sti 
Thessaloniki, Den Grafeis Den 
Tilefoneis, Gia Hari Sou, Rixe Sto 
Kormi Mou Spirto, not forgetting 
the fantastic duets with Nikos, 
Lene Tosa and Eimaste Demeni.  

Expect a highly entertaining, 
fabulous show! 

VIP seated and dancing area 
tickets can be purchased online 
at www.cwfexpo.co.uk 

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

17 countries competed in the 
first semi-final of the 66th Euro-
vision Song Contest (ESC) at 
Pala Olimpico Stadium in Turin, 
Italy on Tuesday evening. 

Amanda Georgiadi Tenfjord’s 
emotional ballad Die Together 
gained a place in the top 10, quali-
fying Greece for the Eurovision 
final this Saturday 14 May. The 
singer took to the stage wearing 
a long sheer white gown, back-

dropped by blue lighting.  
The 10 qualifiers from the first 

semi-final are Armenia, Greece, 
Iceland, Lithuania, Moldova, 
Netherlands, Norway, Portugal, 
Switzerland and Ukraine who 
are tipped to win the competition. 

The Cypriot entry, Ela, performed 
by Andromache, competes in 
tonight’s second semi-final; the 
10 best songs will go through to 
Saturday’s grand final.

Greece qualifies for Eurovision 
Song Contest 2022 grand final
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Financial effects of a natural 
disaster if your business  
is underinsured Andy Patikis 

Oncover  
Insurance  

Services Ltd  
is regulated  

by the  
Financial  
Conduct  
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  
‘Gen Y’ Innovation Network launches
The ‘Gen Y’ Innovation Net-

work, the entrepreneurial 
youth arm of the UK-Cyprus 

Enterprise Council, launched on 
Thursday 5th May at the offices 
of Mishcon de Reya in London, 
with Guest of Honour, Minister of 
Energy, Commerce and Indus-
try of the Republic of Cyprus, 
Natasa Pilides. 

Welcoming remarks were 
made by Maria Patsalos, Partner 
at Mishcon and Director of the 
UKCEC, before she introduced 
UKCEC Chairman, Peter Drous-
siotis, who stated, "Our purpose 
and our mission is to create a 
strong and active network of 
young talent, and to build bridges, 
in the world of business and  
enterprise, between generations 
and between the United Kingdom 
and Cyprus.”  

Speeches also were made by 
the founding members of the 'Gen 
Y' Network - Elena Georgiou, 
Associate Solicitor at Mishcon, 

Isabella Hadjisavvas, Strategist 
at PWC, and Matthew Hill, M&A 
Tax Manager at PWC. 

In her presentation, Cyprus 
Minister of Energy, Commerce 
and Industry Natasa Pilides, 
highlighted the Cypriot Govern-
ment's strategies to attract        
foreign business and talent, as 
well as her perspectives and      

insights into practical ways in 
which Cyprus seeks to support 
enterprise and innovation in  
Cyprus.  

The minister also took ques-
tions from the audience and 
those present had the opportu-
nity to discuss various issues 
with Ms Pilides in a networking 
reception that followed. 

Transport for London (TfL) 
has confirmed that, subject 
to final safety approvals, 

the Elizabeth line will open on 
Tuesday 24 May 2022.  

The Elizabeth line will trans-
form travel across London and 
the South East by dramatically 
improving transport links, cutting 
journey times, providing addi-
tional capacity, and transforming 
accessibility with spacious new 
stations and walk-through trains.  

It will initially operate as three 
separate railways, with services 
from Reading, Heathrow and 
Shenfield connecting with the 
central tunnels from autumn this 
year. 

In the coming weeks, Elizabeth 
line signage will continue to be 
uncovered across the network 
in preparation for the start of 
customer service.  

The updated Tube and Rail 
map will also be released later 
showing the new central section 
stations connected with the rest 
of the TfL network for the first 
time. 

The new line is set to be       
crucial to London’s recovery from 
the pandemic, helping avoid a 
car-led recovery by providing 
new journey options, supporting 
regeneration across the capital, 
and adding an estimated £42bn 
to the UK economy. 

The Elizabeth line will operate 
12 trains per hour between 
Paddington and Abbey Wood 
from Monday to Saturday 06:30 
to 23:00. Work will continue in 
engineering hours and on Sun-
days to allow a series of testing 
and software updates in prepa-
ration for more intensive services 
from the autumn. 

All services between Reading 
and Heathrow to Paddington 
and Shenfield to Liverpool Street, 
currently operating as TfL Rail, 
will be rebranded to the Elizabeth 
line. Customers travelling bet-
ween Reading or Heathrow into 
London will need to change at 
Paddington for services into the 
central section of the route, and 
custo-mers from Shenfield into 
London will need to change at 
Liverpool Street.  

Services from Reading,    
Heathrow and Shenfield will 
connect with the central tunnels 
in autumn when frequencies will 
also be increased to 22 trains 
per hour in the peak between 
Paddington and Whitechapel. 

Much delayed Elizabeth line to open 24 May 
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Everything  
Everywhere  
All At Once 

 
The rich imagination of the 

Daniels brings to the screen one 
of the most exciting and unex-
pected delights of the year. Any-
thing and everything is possible! 
The talented duo - Dan Kwan and 
Daniel Scheinert – first came to 
international prominence in 2014 
with their wonderfully eccentric 
comedy SWISS ARMY MAN star-
ring Paul Dano and Daniel Rad-
cliffe as a corpse with extraordi- 
nary powers. Now they go even 
further with this bizarre sci-fi com-
edy which tells the story of Evelyn 
Wong (Michelle Yeoh), a Chinese/ 
American woman running a laun-
dry business with her husband 
Waymond (Ke Huy Quan). She is 
a tired middle-aged woman and 
urgently needs to sort out her taxes 
after she is being audited by the 
Internal Revenue Service. But first 
she must enter parallel universe 
versions of herself in order to 
prevent a powerful being from 
causing destruction… 

Yes, the plot is as bizarre and 
weird as it sounds and the crazier 
it develops the more fun it gets. 
Yeoh was born to play this amaz-
ing role - one minute a frumpy 
housewife the next a glamorous 
movie star or a fierce warrior.  

A thrilling exercise in razor 
sharp editing with superb set 
pieces that will take your breath 
away. A cinematic joy preferably 
witnessed on a giant IMAX screen! 

 

Father Stu 
 

This powerful true story never 
sinks into sentimentality and 
benefits tremendously from Mark 
Wahlberg’s committed perform-
ance. He plays Stuart Long, an 
amateur boxer who moves to 

L.A dreaming of hitting the big 
time. He reluctantly agrees to 
work in a supermarket where he 
meets Carmen (Teresa Ruiz), a 
Catholic Sunday teacher with 
whom he falls instantly in love 
and starts going to church in 
order to impress her… 

Writer/director Rosalind Ross 
has selected an eclectic support-
ing cast that includes Mel Gibson 
and Jacki Weaver as Stuart’s 
estranged parents. Even though 
the story may sound like ideal 
afternoon television material the 
grace of the performances make 
this a worthy cinematic experience. 

 

Vortex  

The provocative director Gas-
par Noe first shocked the world 
in 2002 with his controversial 
IRREVERSIBLE and since then 
his filmography includes such 
dark, challenging titles as ENTER 
THE VOID, LOVE and CLIMAX. 
Here he follows the story of an 
elderly couple living with demen-
tia in a small Parisian apartment. 
The screen is split into two and 
the action is seen simultaneously 
from both protagonists’ perspec-
tive.  

It is bleak, powerful and moving 
- the most depressing film since 
AMOUR!  

 

The Quiet Girl  
 

Colm Bairead sets the action 
of his striking debut feature in 

rural Ireland and tells the story of 
Cait (Catherine Clinch), a quiet, 
neglected girl sent to live with 
foster parents during the summer 
of 1981 while her mother is having 
another baby. It is the first time 
that Cait experiences love and 
tenderness and blossoms under 
these kind people’s care… 

It is superbly photographed in 
perfectly framed compositions 
with a confident central perfor-
mance from Clinch. A promising 
director and a talented newcomer 
both destined for a bright future!  

 

The Drover’s 
Wife: The Legend 
Of Molly Johnson 

Leah Purcell is a powerful force 
of nature - she is Molly Johnson, 
the vengeful, heavily pregnant 
drover’s wife in Australia’s Snowy 
Mountains. She is also the writer 
and director of this essential film 
adapted from her stage play which 
was based on Henry Lawson’s 
19th century short story. She 
delivers a gritty, feminist western 
unlike any other and is sensational 
as the eponymous heroine. Purcell 
deserves global recognition for 
her highly accomplished project. 

 
Eleven Days  
In May 
 

This powerful document from 
Mohammed Sawwaf and Michael 

Winterbottom pays tribute to the 
lives of 60 Palestinian children, 
who were killed last May during 
11 days of bombing in Gaza. 
Family members, school mates 
and neighbours talk about these 
children with the aid of home 
movies and pictures highlighting 
the tragic loss of these innocent 
lives.  

Kate Winslet lends her voice 
to the narration of this deeply 
moving film! 

 
BARRY & JOAN: This enjoy-

able documentary celebrates the 
life and career of the wonderfully 
eccentric vaudevillian couple Barry 
and Joan Grantham, who have 
been together since the late 40’s. 
This vastly knowledgeable couple 
worked with practically everyone 
and anyone in the business and 
are still keen to share their experi-
ences to young students or to any 
performer eager to learn new skills 
particularly about Commedia 
Del’ Arte. Joan sits tirelessly behind 
the piano while Barry is moving 
on stage ready to pass on his 
expert mime knowledge. A treat 
for theatre lovers! 

 
SAINT NARCISSE: This  

Canadian erotic drama tells the 
story of 22-year-old Dominic 
(Felix-Antoine Duval), who after 
his grandmother dies, discovers 
that his lesbian mother did not 
die at childbirth and that he has 
also a twin brother raised in a 
monastery…A weird film about 
Narcissistic love and desire from 
Canada’s enfant terrible Bruce 
La Bruce. 

 
LOVE AFTER LOVE: Ann Hui 

sets the action of her lavish 
melodrama in 1930’s Hong Kong 
and follows the story of Weilong 
(Sichum Ma), a young woman 
from Shanghai who travels to 
Hong Kong in order to stay with 
her wealthy aunt. But instead of 
education she receives lessons 
in how to seduce rich and power-
ful men. Superb production values 
plus striking cinematography 
from Christopher Doyle make this 
a must! (MUBI) 

 
CABARET: Bob Fosse’s classic, 

multi-Oscar winning musical is 
back in cinemas to celebrate its 
50-year anniversary. One of the 
most iconic and enjoyable films 
of the seventies and beyond, 
with a spellbinding performance 
from Liza Minnelli as Sally Bowles 
and Joel Grey as the Master of 
Ceremonies. Unmissable! 

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

George Savvides 

Tessa Ensler is a smart, 
ambitious and savvy wor-
king class woman who’s 

made it as a criminal barrister. 
Her expertise lies in representing 
men accused of sexual assault. 
A furnace of passion and energy, 
she struts around a stage full 
of files and other legal parapher-
nalia. Confident and assured in 
action, she revels in being able 
to deal with the upper echelons 
of her profession and the adver-
sarial nature of her work. A tough 
cookie who fears little. She is 
then raped by a work colleague. 
Prima Facie (Harold Pinter 
Theatre) is a 100 minute mono-
logue, a dramatic rollercoaster 
that requires an actor of calibre 
and stamina. Step forward Jodie 
Comer for her West End debut. 
A TV and film performer of       
repute, after this performance 
one gets the feeling she will be 
in great demand from theatre 
producers across the globe. 

Playwright Suzie Miller was 
previously a criminal defence 
lawyer in Australia. Her writing 
reflects how well she under-
stands the legal shenanigans, 
the types of characters and the 
clever games they play to try and 
win their cases. Towards the end 
of the piece, Tessa steps on to 
her Speaker’s Corner stool to 
deliver a tirade against a system 
that allows so many perpetrators 
to go unpunished and the fact 
that less than two percent of 
rapes are prosecuted. Preachy 
yes but important information 
to impart too. 

Comer’s transformation, once 
she has been violated, is subtle 
rather than obvious, facial ex-
pressions and body language 
suggesting something is wrong. 
Those expressions with which 
we are familiar from her role as 
Villanelle in the BBC’s Killing Eve 
are used to great effect here. 
Expressive and spirited she 
becomes tense and torpid as 
the impact of the rape hits home. 
Suddenly she is a picture of 
vulnerability and fear, the anti-
thesis of the woman who we see 
at the start. It is well directed by 
Justin Martin who takes great 
care to ensure we get contrast 
and colour in some of the more 
difficult moments when the writ-
ing slightly loses its way. Pape-
ring over those minor cracks is 
a captivating performance by 
Comer. Go before she does… 

Meanwhile Sotira Kyriakides 
enjoys two gems… 

Peter Groom’s stunning out-
fits and Jimmy Jewell’s accom-
plished musical accompaniment, 
against Wilton’s bare stage, 
made for a wonderful evening in 
Dietrich: Live at Wilton’s. These 
two work very well together. 

Groom’s Dietrich shimmered 
on stage and sang  from various 

early 20th century composers, 
including the inimitable Cole 
Porter, starting with I Get No 
Kick from Champagne, perfectly 
paced against the grand piano’s 
resonant tones. A few of the lyrics 
had been updated and the rep-
ertoire included several songs 
previously unknown to this learned 
reviewer, making the show even 
more of a delectable surprise. 
In the second half, ‘Dietrich’ was 
in her iconic dinner suit and      
the songs more from the star’s 
classic repertoire, including the 
delightful Lily Marlene. 

Meanwhile Remembering 
the Oscars (Peacock Theatre) 
was indeed a night to remember 
featuring Slovenian hunk Aljaž 
Škorjanec, or just Aljaž for those 
of us who feel like we know him 
intimately even though we have 
never met him in the flesh. Who 
can execute a rhumba as per-
fectly as an Argentinian tango? 
Aljaž. Who makes my legs quiver 
with anticipation whenever I 
catch sight of his sultry good 
looks? Aljaž. Who can gyrate 
his hips like no other?  

Yes, Aljaž is to die for in every 
respect, but to be fair, his won-
derfully exuberant and petite wife 
Janette Manrara is a superb 
dancer too. They are a sight to 
behold when dancing together 
or apart, but especially when 
they share the floor, you can 
feel the love and energy - truly 
sensual. Being slightly vertically 
challenged, especially in relation 
to her husband, in this produc-
tion Janette is replaced by the 
wonderful Ash-Leigh Hunter for 
some of the ballroom duets, but 
she more than made up for it 
with her usual vivacity and gusto 
for the rest of the numbers,      
including as a wonderful Mary 
Poppins. 

The rest of the troupe is also 
exceptional, as are the two 
singers, Richard Woodford and 
Janine Johnson, who belted out 
or schmoozed exceptionally well, 
as required. This is a lovely trip 
through some amazing, time-
less classics.  

Prima Facie -  
www.haroldpintertheatre.co.uk

Theatre Reviews 

Barney Efthimiou

A killer debut 
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As the summer approaches 
and the weather changes, 
should we not do the 

same?  
The trees and flowers bloom 

and are full of vibrant colour that 
bewitch us with their fascinating 
beauty. I feel we should do the 
same; adding some colour can 
change and transform how we 
feel. A little dazzling colour can 
brighten our mood, give us some 
motivation and confidence in 
what we want to achieve.  

Changing hair with permanent 
colour may be a little drastic for 
many, so a little experimentation 
with some spray-in or chalk colour 
is a good start as they wash out. 
They are simple to use and come 
in a variety of natural colours in-
cluding vivid blues, pinks, mauves 
and reds. They can be applied 
to the hair tips or as like high-
lighted streaks. This works well 
as temporary colour change for 
fun and special occasions.  

Another way is to use clip in 

hair extensions. These come in 
many variations including ombre, 
which is when one shade of 
colour, be it natural or bright, 
blends into another. There are 

also hair extensions with high-
lights, lowlights, and some with 
a mix of light and dark shades.  

Faux fur hair bands can be 
attached to the natural hair, giving 
the look of a curly or straight pony 
tail. They are also available in 
highlighted hair colour variations 
and are great for instant tempo-
rary change. 

The above is a great way to 
discover if permanent hair colour 
change is wanted and what will 
suit. The skin goes more sallow 
in its colour tone as we mature, 
so take note that what may have 
suited us when we were in our 
younger years, may not suit us 
now. In the professional hair world, 
the advice is to go a couple of 
shades lighter than your natural 
hair colour. 

Along with hair colour change, 
a bright lipstick or nail polish,        
or both, can be effective. Bright 
corals, reds and pinks remind us 
of the bright coloured flowers 
that we see.  

Lipstick colour is so simple and 
can be changed frequently to 
go with clothing choice. Team a 
pink dress or top with a splash 
of pink lip colour to enhance it! 
Simple choices that will create 
the mood change we need. 

Splashes of colour to our 
clothing can do the same; a 
bright orange, yellow or lime item 
or even accessory, reminds us 
of the beautiful citrus fruits 
abundant in the summer. All this 

should be enough to make us 
feel great and full of zest to enjoy 
life. 

Create your surroundings with 
colour that makes you feel good 
personally. Apply the colour in 
the space around you, be it 
bright sky blue, fresh grass or 
leaf green. Use colour to make 
you happy. It really can work for 
you. Light and bright colours like 
red or pink are known to release 
dopamine, the 'feel good hormone' 

which can heighten our attention 
span and even improve libido. 
The cool blues and greens have 
been linked to the release of 
oxytocin, which can make you 
feel calm. 

Make your life colourful. 
 

Love and Sparkles, 

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

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

Time for a change

Cooking with Loulla Astin 
Custard and Jelly Biscuit fridge dessert

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

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

Loulla appeared regularly on 
ITV, Carlton and Sky and was a 
Resident Chef on Granada TV’s 
The Afternoon Show. She even 
recorded her own 52-part TV 
series titled Simply Greek.  

This week, Loulla shares       
her recipe for Custard and Jelly 
Biscuit fridge dessert, a colourful, 
refreshing fridge dessert which 
is very popular in Cyprus and 
Greece, especially in the sum-
mer for family gatherings and 
children’s parties.  

Loulla makes the custard 
similar to her Cypriot Trifle 
(sharlotta) and adds strawberries 
and other berries on top which 
makes it look very pretty.  

It’s the perfect dessert for  
this lovely weather we are     
having! 

  
Ingredients: 
 

100g petit-beurre biscuits,  
alternatively use Eti Tea biscuits 
or Marie biscuits  

1 litre full fat milk  
50g cornflour (or to each cup 

or glass of milk 1 tbsp cornflour)  
2 egg yolks 
100g caster sugar 
2 tbsp rosewater 

2 packets strawberry jelly 
10 x 8 inch 25 x 20cm glass 

dish 
Strawberries and any other 

berries you like 
  

Method: 
 

First make the custard:         
Reserve 1 cup of milk, place 
the rest in a large heavy sauce-
pan and heat until almost       
boiling. 

While the milk is warming  
up, place reserved cold milk in 
a large bowl and whisk in the 
cornflour, sugar, egg yolks and 
rosewater until smooth. 

Pour the hot milk slowly into 
the cornflour mixture, whisking 
all the time, then pour back into 
the saucepan. Place saucepan 
over a low heat and keep stirring 
until the custard thickens - it 

needs to be thick. 
Place biscuits in a double layer 

in the dish. Pour the custard on 
top, making sure the biscuits are 
completely covered and cool, 
then place in the fridge for at 
least 3 hours to set. 

Make the jelly according to 
the instructions on the packet 
and place in the fridge for 30 
minutes to cool. 

Pour the jelly slowly over the 
custard and add the fruit on top. 
Refrigerate the dessert for at 
least 2 hours or until jelly is fully 
set. 

Cut into squares and serve 
with double cream or vanilla ice 
cream. 

 
Follow Loulla on Facebook 

for more delicious recipes: 
www.facebook.com/groups/ 
1250641761674966



Michael Yiakoumi

Fixtures  
Thursday 12th May 2022 
Premier League 
Tottenham v Arsenal 19.45pm Sky Sports  
Saturday 14th May 2022 
FA Cup Final 
Chelsea v Liverpool 16.30pm Wembley Stadium, BBC1 ITV 
Cyprus Football 
AEK v Pafos 
Greece Football 
Aris v AEK Athens 
Olympiakos v PAOK 
Panathinaikos v PAS Giannina 
Sunday 15th May 2022 

Premier League 
Tottenham v Burnley 12.00pm BT Sport 
Aston Villa v Crystal Palace 14.00pm 
Leeds United v Brighton 14.0pm 
Watford v Leicester City 14.00pm 
West Ham United v Manchester City 14.00pm Sky Sports 
Wolverhampton Wanderers v Norwich City 14.00pm 
Everton v Brentford 16.30pm Sky Sports 
National League 
Barnet v Bromley 15.00pm The Hive, Camrose Avenue, Edgware 
HA8 6AG 
Cyprus Football  
Aris v Apollon 

Apoel v Anorthosis 
Monday 16th May 2022 
Premier League 
Newcastle United v Arsenal 20.00p Sky Sports 
Tuesday 17th May 2022 
Premier League 
Southampton v Liverpool 19.45pm Sky Sports 
Kopa League Challenge Cup Final 
Omonia v Panathinaikos 
19.45pm Haringey Borough Stadium, White Hart Lane, N17 7PJ 
Wednesday 18th May 2022 
UEFA Europa League Final 
Eintracht Frankfurt v Glasgow Rangers 19.45pm  BT Sport
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Omonia to play Panathinaikos in the KOPA Challenge Cup Final

Last Sunday was a        
KOPA League Challenge 
Cup semi Final day with 

Omonia Youth entertaining      
Panathinaikos, and what an      
exciting game it was!  

It began with an off the line 
incident from a Panathinaikos 
attack, then Omonia took the 

lead when a long shot from a 
corner which was saved by the 
Panathinaikos goal keeper     
Anthony but only to clear it 
straight to Tony Ponnou who 
stroked it back into the back of 
the net from just outside the box. 
It wasn’t long before Anthony 
Constantinou scored after a goal 

mouth scramble for Panathinai-
kos to equalise. 

Then Panathinaikos scored 
when one to one with the 
keeper, striker Andrew Yiasoumi 
poked the ball home. And just 
before the half time break, they 
scored with a header just past the 
goal line from Tommy Walford for 

Panathinaikos to go into the half 
time break 3-1 up. 

Panathinaikos added a fourth 
from Christian Magri to set up a 
second cup final for them after 
winning the KOPA League Group 
Two Cup two weeks ago. 

Omonia came out 6-1 victors 
against Apoel who already were 

KOPA League Group One cup 
victors and LFA Trophy winners.  

It started being a tight game; 
Omonia took the lead and Apoel 
equalised 1-1 to go into the break 
1-1. Apoel went down to ten men 
when one of their players was 
sent off, and then Omonia just 
went crazy to win 6-1 with goals 

coming from Antonio Michael, a 
hat trick, Harry Philippou, Charles 
Nelson and Eleftherios Metso. 

The KOPA League Challenge 
Cup Final between Omonia and 
Panathinaikos will be taking place 
on Tuesday 17th May 2022 at 
19.45pm at Haringey Borough 
Stadium.

Omonia beat Apoel 6-1 in the semi Final Panathinaikos beat Omonia Youth 4-1 in the semi final

Champions Olympia fly the KOPA League flag in Cyprus

KOPA League Champions 
Olympia are on tour and 
are doing the UK Cypriot 

community proud by putting up 
a grand performance in 1st match 
versus Olympias Lympion. 

Olympias Lympion 3   
Olympia FC 4  
Sunday 8th May 2022 

 
A very bright and competitive 

start from both clubs with both 

sets of players exchanging 
passes in the Cyprus heat in the 
early stages of the match.  

A short spell of Olympias 
Lympion dominance turned the 
match on its head with Olympias 

scoring 3 goals within 5 minutes 
to go into the break with a healthy 
lead.  

With Olympia being 3 nil down 
at half time, emotions were un-
derstandably high. It was impor-

tant Olympia started the second 
half better, and we did exactly 
that with George Yianni and Sam 
Baders both placing the ball into 
the corner of the goal to pull the 
score back to 3-2 to Olympias 
Lympion by the 60th minute. 

Rico Cinotti then equalised for 
Olympia with a fine strike from 

outside of the box to level the 
scoring in the 63rd minute.  

Olympia then completed the 
comeback by making it 4-3 in the 
67th minute with a cool finish by 
Giuliano Cinotti. 

A big thank you to Olympias 
Lympion friendly and for the 
hospitality! 
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Michael Yiakoumi

Premier League

What had been a joyous 
week for Liverpool went 
flat on Saturday as they 

stumbled in the title race, dropping 
two crucial points in a 1-1 draw 
at home to Tottenham Hotspur. 

Watford were relegated from 
the top flight as they lost to 
Crystal Palace, while Manchester 
United’s season can hardly end 
soon enough after a 4-0 hammer-
ing by Brighton and Hove Albion. 

Liverpool trailed to Son Heung-
min’s 56th-minute goal. 

Son’s 20th league goal of the 
season looked like earning       
Tottenham the win they needed 
to move fourth but Luis Diaz 
equalised with a deflected shot 
in the 74th minute. 

Watford’s 1-0 defeat by Palace 
soured former manager Roy 
Hodgson’s return to Selhurst 
Park.  

Wilfried Zaha’s penalty earned 
Palace the points to send Wat-
ford down and inflict a first rele-
gation from the Premier League 
in Hodgson’s long managerial 
career. 

Manchester United’s soon- 
to-be ex interim manager Ralf 
Rangnick apologised after a   
display he described as “humili-
ating” on the south coast. 

Moises Caicedo, Marc Cucu-
rella, Pascal Gross and Leandro 
Trossard were all on target for 
Brighton as United suffered a fifth 
successive away defeat in the 
league to end any remaining hope 
of a top-four finish. 

“Burnley’s resurgence, which 
had seen them escape the rele-
gation zone, came to a halt as they 
lost 3-1 at home to Aston Villa 
for whom Danny Ings, Emiliano 
Buendia and Ollie Watkins were 
all on the scoresheet. 

Chelsea are not yet assured 
of a top-four place as they were 
held to a 2-2 home draw by 
Wolverhampton Wanderers. 

With potential new owner Ted 
Boehly watching at Stamford 
Bridge, Romelu Lukaku scored 
twice to put the hosts ahead. 

But Francisco Trincao scored 
a spectacular goal 11 minutes 
from time before Conor Coady 
headed a dramatic 97th-minute 
equaliser to deny Chelsea victory 
on the day the sale of the club 
was agreed. 

Brentford are ending their 
maiden Premier League season 

on a high as they crushed South-
ampton 3-0 to virtually guaran-
tee survival, barring an unlikely 
sequence of results. 

Manchester City lifted the 
gloom of their Champions League 
exit to seize control of the Premier 
League title race with a 5-0 
hammering of Newcastle United 
and Everton took a big leap         
towards safety on Sunday. 

Arsenal also boosted their 
hopes of finishing in the top four 
with a 2-1 home victory against 
a Leeds United side who dropped 
into the bottom three. 

Any hangover following their 
dramatic semi-final loss against 
Real Madrid was swept away as 
Raheem Sterling struck twice for 
Manchester City in the sunshine 
at The Etihad Stadium. 

Aymeric Laporte, Rodri and Phil 
Foden were also on the score-
sheet as City reclaimed top spot 
and moved three points ahead 
of Liverpool who drew with Totten-
ham Hotspur on Saturday. 

The title race continues in 
midweek with Liverpool up 
against Aston Villa on Tuesday 
and City facing Wolverhampton 
Wanderers the day after. 

Everton’s 2-1 victory at 
Leicester City took them out of 
the relegation zone. 

Defenders Vitalii Mykolenko 
and Mason Holgate both scored 
at the King Power Stadium to 
move Frank Lampard’s side up 
two spots to 16th on 35 points, 
one point above the drop zone. 

Leeds are heading in the other 
direction after a self-inflicted  
defeat at fourth-placed Arsenal. 

An early quickfire double  
from former Leeds loanee Eddie 
Nketiah put Arsenal in firm control 
before the visitors were reduced 
to 10 midway through the first 
half when Luke Ayling was sent 
off for a two-footed challenge 
on Gabriel Martinelli. 

Leeds did not have an attempt 
at goal until Diego Llorente’s 
header beat goalkeeper Aaron 
Ramsdale in the 66th minute but 
Arsenal weathered a nervy finish 
to close out their fourth succes-
sive victory and solidify their hold 
on fourth place. 

Arsenal are four points above 
fifth-placed Tottenham who they 
play on Thursday, and are only 
a point behind Chelsea.

Cyprus football

Apollon beat APOEL       
gaining clear advantage 
in winning the title in       

Cyprus Football Championship. 
Apollon of Limassol beat APOEL 

of Nicosia 3-2 in the framework 
of Match Day 8 of the second 
phase of Cyprus Football Cham-
pionship Cyta, and gained a clear 
advantage in winning the title of 
the Champon for the season 
2021-22. 

Apollon defeated APOEL on 
Sunday in Tsirio Stadium and 
reached 55 points in the leading 

board, while APOEL remained 
in second place with 51 points, 
just two games before the end 
of the season. 

On Sunday, AEK and Aris 
draw 1-1.  

Match Day 8 wraps up on 
Monday with the game between 
Anorthosis and Pafos FC in     
Antonis Papadopoulos Stadium. 
The game kicks off at 19:00. 

Standing: Apollon 55, APOEL 
51, AEK 48, Aris 47, Anorthosis 
45, Pafos FC 43.

Olympiakos has retained 
its Greek soccer crown 
winning yet another 

Super League title on Wednes-
day – and did it in style, too, 
with victory at archrival PAOK.  

The Reds avenged their Greek 
Cup elimination last week with 
a 2-1 win at Toumba, in a game 
where a draw would have sufficed 

for them to clinch the trophy 
mathematically. 

PAOK led early on through       
a Thomas Murg goal from close 
range, but two beautiful goals in 
the second half by Rony Lopes 
and Oleg Reabciuk gave the Reds 
all three points in Thessaloniki and 
an unassailable lead of 16 points 
with four games left in the play-offs.

Olympiakos clinches 
Super League title in style

New Salamis Youth

Last game of the season for New Salamis U12’s with a hard 
earned draw against APB Barnet Raiders 3-3.

Omonia Youth

The delighted Omonia Youth Under 11 Girls who won 
their summer league tournament

The Omonia Youth U14 Girls are champions!

Under 16 Final: Omonia Youth Under 16 Silver team 
line up with their opponents after their final

AEK Youth

Proud of the boys’ performance in the Cup final on 
Sunday. AEK U13 came very close to upsetting   
favourite Finchley going down 2-1. They’ll be back.

Michael Yiakoumi runs for 
UK Thalassaemia Society 

Parikiaki’s very own Michael Yiakoumi took part in the UK          
Thalassaemia Society’s 5k fun run at Groveland's Park on Sunday 
to raise funds and awareness for the charity. 

Also taking part were Labour MP for Enfield-Southgate Bambos 
Charalambous, actor Peter Polycarpou, CEO of the Theo Paphitis 
Retail Group Kypros Kyprianou and LGR’s Katerina Neocleous. 

Well done to all for taking part in this fundraising event! 
For details on how to support the work of the UKTS, please visit 

www.ukts.org. 
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†  DEATH ANNOUNCEMENT-FUNERAL 

Antonios (Tony) Savva Kiteos 

(from Ayios Amvrosios, Cyprus) 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Αντώνιος (Τόνυ) Σάββα Κιτέος 

(από τον Άγιο Αμβρόσιο Κύπρου) 
It is with great sadness that we announce the passing of Tony Kiteos,  

on Sunday 27th March 2022. He leaves behind his son Alexis and 
daughter-in-law Carla, and their children William and Ava, his son Greg, 
his son Jason and daughter-in-law Sonia, and their children Aston and 

Isla, son Simon and daughter-in-law Natalie, and their daughter  
Casandra, and wife Manuela. He also leaves behind siblings George  

and sister-in-law Stella, Maroula and brother-in-law Tasos, and Michalis 
and sister-in-law Sophia, and their  families. Tony was a warm, funny,  

kind-hearted, and patient man. He will be missed by his family, his many 
friends and customers of his shop, Tony’s Sewing Centre, in Tufnell Park, 

which he ran for 42 years. The funeral service will be held on Tuesday 
17th May, at 11:00am, at Saint Andrews Church, Kentish Town, NW1 

9QB and burial at 14:00pm, at Cheshunt Cemetery, EN7 5DW.  
The wake will be held from 16:30pm, at Aces and Eights bar, NW5 2HP, 

next to Tony’s shop. Please send flowers to the funeral directors,  
Demetriou and English, 131-133 Myddleton Rd, N22 8NG,  

or make a donation at the church, charity TBC.

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Τόνυ Κιτέος,την Κυριακή 
27 Μαρτίου 2022. Αφήνει πίσω τον γιο του Alexis και τη νύφη του Carla και 
τα παιδιά τους William και Ava, τον γιο του Greg, τον γιο του Jason και τη 
νύφη του Sonia και τα παιδιά τους Aston και Isla, τον γιο του Simon και τη 
νύφη του Natalie και την κόρη τους Casandra και την σύζυγο της Manuela.  
Αφήνει πίσω και τα αδέρφια του George και τη κουνιάδα Stella, τη Maroula 
και τον κουνιάδο Tasos, και τον Michalis και τη κουνιάδα Sophia, και οι  

οικογένειες τους. Ο Τόνι ήταν ζεστός, αστείος, καλόκαρδος και υπομονετικός 
άνθρωπος. Θα λείψει από την οικογένεια του, τους φίλους του και τους  
πελάτες του καταστήματος του, Tony's Sewing Centre, στο Tufnell Park,  
το οποίο διηύθυνε για 42 χρόνια. Η κηδεία θα τελεστεί την Τρίτη 17 Μαΐου, 
στις 11:00 π.μ., στην εκκλησία Saint Andrews, Kentish Town, NW1 9QB  

και η ταφή στις 14:00 μ.μ., στο Ceshunt Cemetery, EN7 5DW. Η παρηγοριά 
θα πραγματοποιηθεί στις 16:30 μ.μ., στο μπαρ Aces and Eights, NW5 2HP, 
δίπλα στο κατάστημα του Tony. Τα λουλούδια να σταλθούν στα γραφεία  
κηδειών του Demetriou and English,131-133 Myddleton Rd, N22 8NG, 

ή κάντε μια δωρεά στην εκκλησία, φιλανθρωπική οργάνωση 
 θα ακολουθήσει...03.07.1949 - 27.03.2022

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Ανδριανού «Ανδρούλλα» Περικλέους  

(από Μούσερε, Λεμεσός Κύπρος)

†  DEATH ANNOUNCEMENT-FUNERAL 

     Andrianou ‘Androulla’ Perikleous 

(from Mousere, Limassol, Cyprus) 

23.07.1945 - 28.04.2022

Andrianou ‘Androulla’ Perikleous was an  
adoring wife, mother, grandmother and  

a friend to all. She leaves behind her devoted 
and loving husband Leonidas, her son  

Pericles and wife Antri, her daughter Iphigenia 
with husband Nicolas, who all cherished her. 
Along with her four grandchildren Leoanna, 

Sofie, Leonidas and Marios who were 
 honoured to call her ‘Yiayia’. It is due to this 
that it brings us great despair to announce  

her passing on the 28th April 2022. Although 
she has found peace, it saddens us to see  

a bright, beautiful light fade away. Please join  
us in commemorating Androullas life and  

saying our final goodbyes on the Wednesday 
18th May 2022. The church service will be held 
at 12.30pm at the Greek Orthodox Church of  

St Nicholas and St Xenophon,  
Aylestone Rd, Leicester LE2 7LN. Followed  

by laying her to rest at 2pm at Gilroes  
Cemetery Groby Rd, Leicester LE3 9QG.  

The location of the wake will be held at the  
Forest Hill Golf & Conference Centre  

Markfield Ln, Botcheston, Leicester LE9 9FH.  
In the church a donation box towards Alzheimer 
research will be placed in order to fight against 

this cruel disease in Androullas name.  

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της 
λατρεμένης μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς και 
φίλη όλων Ανδριανού 'Ανδρούλλα' Περικλέους, 
στις 28 Απριλίου 2022. Αφήνει πίσω της τον  

αφοσιωμένο και αγαπημένο σύζυγo της Λεωνίδα,  
τον γιο της Περικλή και τη σύζυγο του Άντρη,  

την κόρη της Ιφιγένεια και τον σύζυγο της Νικόλα, 
όλοι τους την λατρεύανε πολύ. Μαζί με τα τέσσερα 
εγγόνια της Λεωάννα, Σοφία, Λεωνίδα και Μάριο 
που είχαν την τιμή να την αποκαλούν «Γιάγια».  
Αν και έχει βρει γαλήνη, μας λείπει να βλέπουμε 
ένα λαμπερό, όμορφο φως να σβήνει. Ελάτε μαζί 
μας να τιμήσουμε τη ζωή της Ανδρούλλας και να 
πούμε το τελευταίο αντίο την Τετάρτη 18 Μαΐου 
2022. Η εκκλησιαστική λειτουργία θα τελεσθεί  
στις 12.30 μ.μ. στην Ελληνική Ορθόδοξη  
Εκκλησία του Αγίου Νικολάου και του  

Αγίου Ξενοφώντα, Aylestone Rd, Leicester LE2 
7LN. Ακολούθεί η ταφή στις 2 μ.μ. στο κοιμητήριο 
του Gilroes Cemetery Groby Rd, Leicester LE3 

9QG. Η παρηγοριά θα πραγματοποιηθεί στο  
Forest Hill Golf & Conference Centre Markfield 

Ln, Botcheston, Leicester LE9 9FH.  
Στην εκκλησία θα τοποθετηθεί κουτί δωρεών  

για την έρευνα του Αλτσχάιμερ και την  
καταπολέμηση αυτής της σκληρής 
 ασθένειας στο όνομα Ανδρούλλας.
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†  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

 † ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Άδωνης Κασιουλής 

(από την Πάφο Κύπρου) 

†  DEATH ANNOUNCEMENT-FUNERAL 

Adonis Kashioulis 

(from Paphos, Cyprus)
It is with great sadness that we announce the passing of our beloved 
husband and father, Adonis Kashioulis, on Tuesday 26th April 2022, 
at the age of 63. His whole life was dedicated to his family - his wife 

Maria, his three wonderful children whom he cherished: Michael, 
Irene & Neophitos, mother-in-law & father-in-law Irene & Hercules 
and his son-in-law Dimitris. He leaves behind a huge hole in our 
hearts and will never be forgotten. The funeral will take place on 
Tuesday 24th May 2022, at 12pm, at the St. Demetrios Church, 
Logan Road, Edmonton, N9 0LP. The Cemetery Service will be  

at 2pm, at the Old Southgate Cemetery, Waterfall Road, N14 7JZ.   
We are only receiving flowers from the immediate family. A donation 
box will be at the church for those who would like to contribute to the 

following causes: ‘Make a Wish Foundation’ & ‘St. Raphael’s 
Church’, who have supported the family greatly.   

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας  
συζύγου και πατέρα, Άδωνης Κασιουλής, την Τρίτη 26 Απριλίου 2022,  
σε ηλικία 63 ετών. Όλη του η ζωή ήταν αφιερωμένη στην οικογένειά  

του - τη σύζυγό του Μαρία, τα τρία υπέροχα παιδιά του που αγαπούσε 
πολύ, τον Μιχαήλ, την Ειρήνη & τον Νεόφυτο, πεθερά & πεθερό  

Ειρήνη & Ηρακλή και τον γαμπρό του Δημήτρη. Αφήνει πίσω του ένα 
τεράστιο κενό στις καρδιές μας και δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Η κηδεία  

θα τελεσθεί την Τρίτη 24 Μαΐου 2022, στις 12 μ.μ., στην εκκλησία του 
Αγίου Δημητρίου, Logan Road, Edmonton, N9 0LP, και η ταφή θα γίνει 
στις 14:00μμ, στο κοιμητήριο του Old Southgate Cemetery, Waterfall 

Road, N14 7JZ. Τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα μόνο από την  
οικογένεια. Ένα κουτί δωρεών θα υπάρχει στην εκκλησία για όσους  

θα ήθελαν να συνεισφέρουν στο: ‘Make a Wish Foundation’ &  
‘St. Raphael’s Church», οι οποίοι στήριξαν πολύ την οικογένεια.06.10.1958 – 26.04.2022

Τελούμε τη προσεχή Κυριακή 15 Μάιου το  
5 ετήσιο μνημόσυνο του αγαπημένο μας  

σύζυγο, πατέρα και παππού  

Κωνσταντίνο Παναγιώτου  
(Λεμεσό, κάτοικος Κιτίου)  

στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του  
Βαπτιστή, Wightman Rd, London N8 0LY, 
 και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη  

του όπως παραβρεθούν.  
Η σύζυγος Σκεύη, παιδιά: Παναγιώτης (Peter), 

Λοΐζος, Χριστίνα και Μιχάλης,  
εγγόνια, δισέγγονα, αδέλφια.

 † ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ †  MEMORIAL 

    Το 3μηνο μνημόσυνο του  
αγαπημένου μας  

Nicos Christodoulou Souidhos,  
(από το Λεονάρισο, γεννημένος  
στη Λευκωσία της Κύπρου)  

θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Μαίου 
2022, στην Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου  
Δημητρίου, Logan Road 2, N9 OLP  και  
καλούμε όλους όσοι τιμούν την μνήμη  

του όπως παραβρεθούν. 

The 3-month memorial service  

of our beloved  

Nicos Christodoulou Souidhos,  
(from Leonarisso, born in Nicosia, Cyprus) 

will take place on Sunday 15th May 2022,  

at St Demetrios Orthodox Church,  

2 Logan Road, N9 OLP and we invite  

anyone who honours his memory. 

†  DEATH ANNOUNCEMENT-FUNERAL 

Eleni Phillips (Hadjigeorgiou) 

(from Kalopsida, Famagusta, Cyprus) 
It is with great sadness that we announce 

the passing of Eleni Phillips (Hadjigeorgiou) 
on Thursday 5th May 2022, at the age of 87. 

She leaves behind her sons Andrew and 
Philip. Eleni was a loving and caring mum 
and grandmother who always put others 

first. The funeral will take place on Tuesday 
17th May 2022, at 12pm, at the 12 Apostles 
Greek Orthodox Church, Brookmans Park, 
Hatfield AL9 6NG and the burial at 2pm  

at Manor Park Cemetery,  
Sebert Rd, London E7 0NP.  03.05.1935 – 05.05.2022
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†  DEATH ANNOUNCEMENT-FUNERAL 

Demetris Christou  
(from Liopetri, Cyprus)

†  ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Δημήτρης Χρήστου 

(από το Λιοπέτρι Κύπρου) 

24.11.1936 – 30.04.2022

Με βαθιά θλίψη και βαριά καρδιά ανακοινώνουμε  

τον θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα,  

παππού & προπάππου, Δημήτρη Χρήστου  

ο οποίος απεβίωσε το Σάββατο 30 Απριλίου 2022,  

σε ηλικία 85 ετών. Αφήνει πίσω την αγαπημένη του σύζυγο 

Ορθοδοξία Χρήστου, τα 3 του παιδιά Ανδρέα, Ελένη και 

Χρήστο μαζί με τους συντρόφους τους, τα 9 εγγόνια του 

Χριστάλλα, Ορθοδοξία, Δημήτρη, Αγγελίνα, Λένα, Ντία, 

Δημήτρη, Λιάννα & Τζόνι, τα 7 δισέγγονά του, καθώς  

και πολλούς συγγενείς και φίλους. Ο Δημήτρης ήρθε  

στην Αγγλία το 1959 με τη σύζυγό του.   

Πέρασε χρόνια πηγαινερχόμενος στο χωριό του, όπου του 

άρεσε να διατηρεί τα αγροκτήματα και τις καλλιέργειές 

του. Ο Δημήτρης περνούσε τον περισσότερο χρόνο του 

δουλεύοντας μέρα και νύχτα στο ιχθυοπωλείο για να  

συντηρεί την οικογένειά του. Ήταν ένας περήφανος,  

δυνατός και εργατικός άνθρωπος που είχε μεγάλη αίσθηση 

του χιούμορ και ήταν η ζωή και η ψυχή της παρέας.  

Επικέντρωσε τη ζωή του γύρω από την αγαπημένη του  

οικογένεια, φροντίζοντας να τους υποστηρίξει όλους.  

Θα λείψει πολύ σε πολλούς. Η κηδεία θα τελεσθείι στην 

Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία της Παναγιάς, Trinity Rd, 

London N22 8LB, την Πέμπτη 19 Μαΐου 2022, στις 13:00μμ 

και θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο του Southgate, 

Brunwick park Rd N11 1EZ. Μετά την ταφή, θα θέλαμε να 

προσκαλέσουμε όλους πίσω στην αίθουσα της εκκλησίας  

St Barnabes, Finsbury Rd London N22 8PA για το κέρασμα 

στη μνήμη του. Οποίοι επιθυμούν μπορούν να κάνουν  

δωρεές στη φιλανθρωπική οργάνωση Dementia UK, ένα 

κουτί δωρεών θα είναι διαθέσιμο την ημέρα της κηδείας.

It is with deepest sadness and the heaviest of hearts that  

we announce the death of our beloved husband, father,  

grandfather & great grandfather, Demetris Christou  

who passed away on Saturday 30th April 2022, aged 85.  

He leaves behind his loving wife Orthodoxia Christou,  

his 3 children Andrew, Elene & Christos along with their 

partners, his 9 grandchildren Christalla, Orthodoxia,  

Demetri, Angelina, Lena, Dia, Demetri, Lianna & Johnny, 

his 7 great grandchildren, as well as many relatives and 

friends. Demetri came to England in 1959 with his wife. 

He spent years going back and fourth to his village where 

he loved to maintain his farms and crops. Demetri spent 

most of his time working day and night in the fish shop  

to provide for his family. He was a proud, strong and  

hardworking man who had a great sense of humour and 

was the life and soul of a party. He centred his life around 

his loving family, making sure he supported them all.  

He will be deeply missed by many. The funeral will take 

place at the Greek Orthodox Church, St Mary’s Church, 

Trinity Rd, London N22 8LB |on Thursday 19th May 

2022, at 1pm followed by the burial at Southgate  

Cemetery, Brunwick park Rd N11 1EZ. Following  

the burial, we would like to invite everyone back to  

St Barnabes Church hall, Finsbury Rd London N22 8PA 

for the kerasma in his memory. If people would  

like to donate to the Dementia UK charity,  

a box will be available for collections on the day.

Πέθανε η Κάνε Τανάκα, ο γηραιότερος άνθρωπος στον κόσμο
Μια Γιαπωνέζα, που 
είχε αναγνωριστεί 
επισήμως ως ο γη-
ραιότερος άνθρω-
πος στον κόσμο, 
πέθανε στις 19 
Απριλίου, σε ηλικία 
119 ετών, ανακοί-
νωσαν σήμερα οι 
τοπικές αρχές.  
 
Η Κάνε Τανάκα γεν-
νήθηκε τη 2α Ια-
νουαρίου του 1903 
στη Φουκουόκα (νο-
τιοανατολική Ιαπω-
νία). Εκείνη τη 

χρονιά οι αδελφοί 
Ράιτ πραγματοποί-
ησαν την πρώτη μη-
χανοκίνητη πτήση 
και η Μαρί Κιουρί 
έγινε η πρώτη γυ-
ναίκα που τιμήθηκε 
με βραβείο Νόμπελ  
 
Η υγεία της Κάνε Τα-
νάκα ήταν σχετικά 
καλή, έως πρό-
σφατα και ζούσε σε 
έναν οίκο ευγηρίας 
στη γενέτειρά της. 
Εκεί της άρεσε να 
παίζει επιτραπέζια 

παιχνίδια, να λύνει 
προβλήματα μαθη-
ματικών, ενώ είχε 
αδυναμία στη σόδα 
και τη σοκολάτα Σε 
μικρότερη ηλικία, η 
Τανάκα είχε ασχολη-
θεί με το εμπόριο, 
έχοντας αναλάβει 
μεταξύ άλλων ένα 
κατάστημα με 
νουντλς. Παντρεύ-
τηκε το 1922, γέν-
νησε 4 παιδιά και 
υιοθέτησε ένα πέ-
μπτο. 
 

Επρόκειτο να συμ-
μετάσχει με το ανα-
πηρικό αμαξίδιό της 
στη λαμπαδηδρομία 
στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες του Τόκιο το 
2021, όμως αρνή-
θηκε εξαιτίας της 
πανδημίας. 
 
Όταν το βιβλίο των 
Ρεκόρ Γκίνες της 
απένειμε το 2019 
τον τίτλο του γηραι-
ότερου εν ζωή αν-
θρώπου στον 
κόσμο, την είχαν 

ρωτήσει ποια ήταν η 
πιο ευτυχισμένη στι-
γμή στη ζωή της. 
Εκείνη απάντησε: 
«Τώρα». Στην καθη-
μερινότητά της, ξυ-
πνούσε στις 06.00 
το πρωί και τα απο-
γεύματά της τα αφιέ-
ρωνε στη μελέτη 
των μαθηματικών 
και την εξάσκηση 
στην καλλιγραφία.
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APPLY NOW

Date: Every Tuesday 

Time: 09:00 - 15:00

Location:  Northumberland Park Bus Garage, 
Marsh Lane, London, N17 0XB

Or come along to our Walk-In Recruitment Days

Our friendly team will be on hand to help you with your application 
and tell you about our fantastic Bus Driver Apprenticeship programme.

• On the spot interviews
• Immediate results on pre-employment assessments

YOU WILL NEED TO BE 18YRS OR OVER   -   HELD A FULL CAR DRIVING LICENCE FOR AT LEAST 1 YEAR   -   HAVE NO MORE THAN 6 PENALTY POINTS

Scan for directions!

Scan for more info!

NO APPOINTMENT REQUIRED
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