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Ισόβια κάθειρξη στον Αναγνωστό-
πουλο αποφάσισε το δικαστήριο 

Το πρόγραμμα των 300 δισεκ. 
ευρώ για την ενεργειακή απεξάρ-
τηση από την Ρωσία ανακοίνωσε 
την Τετάρτη η πρόεδρος της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα 
φον ντερ Λάιεν.                 Σελ. 11                                                          

Το σχέδιο Κομισιόν για την ενεργει-
ακή απεξάρτηση από τη Ρωσία

Ιστορική η ομιλία του Κυριάκου  
Μητσοτάκη στο Κογκρέσο

O Κυριάκος Μητσοτάκης γίνε-
ται ο πρώτος Έλληνας πρωθυ-
πουργός που μιλά ενώπιον των 
μελών των δύο αμερικανικών νο-
μοθετικών σωμάτων. H ομιλία 
του είχε εθνικό,...               Σελ. 7

Δεν του αναγνωρίζεται κανένα 
ελαφρυντικό. Ειδικότερα, ο Μπά-
μπης Αναγνωστόπουλος κηρύ-
χθηκε ομόφωνα ένοχος για αν-
θρωποκτονία από πρόθεση σε 
ήρεμη ψυχική...                 Σελ. 7
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Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη γιορτή της παροικίας έχει αρχίσει
Το ραντεβού με την αυθεντική κυπριακή πα-

ράδοση, την καλή διασκέδαση και τη γνωριμία 
της παροικίας με κυπριακές επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στη Βρετανία και στην Κύ-
προ μας, επιτέλους ανανεώθηκε. 
Η «Παροικιακή», πιστή στην υπόσχεσή της 

για διατήρηση και συνεχή αναβαθμιση της με-
γάλης γιορτής της παροικίας μας, διοργανώνει 
και φέτος το ετήσιο Κυπριακό Φεστιβάλ Κρασιού 
και την Εμπορική Έκθεση, το οποίο φέτος είναι 
αφιερωμένο στη μνήμη του Νεόφυτου Νι-
κολάου. Ενός ανθρώπου, ο 
οποίος για δεκαετίες πάλεψε μαζί 
με τους συντρόφους του για να 
κρατηθει ζωντανό το φεστιβάλ και 
χωρίς καμία δόση υπερβολής, 
άφησε τη σφραγίδα του στην ιστο-
ρία του θεσμού. 
Ύστερα από δύο χρόνια συνε-

χούς αναστολής της μεγάλης αυ-
τής διοργάνωσης λόγω πανδη-
μίας, και με τη σημαντική στήριξη 
των χορηγών: Marathon, Tony's 
Pita και Laiko, οι άνθρωποι του οργανι-
σμού μας και οι πολλοί εθελοντές που κάθε 
χρόνο συμβάλλουν στην πραγματοποίηση της, 
έχουν και πάλι την ευκαιρία να αναβιώσουν για 
λογαριασμό της παροικίας και όχι μόνο, τα πα-
τροπαράδοτα ήθη και έθιμα, τη γνήσια κυπριακή 
κουλτούρα με το κρασί της, τα εδέσματά της, τη 
διασκέδαση και τους μοναδικούς χορούς της, 
καθώς και να φέρουν κοντά τις δεκάδες χιλιάδες 
απόδημους πρώτης, δεύτερης, τρίτης έως και 
πέμπτης γενιάς, δίνοντάς τους ταυτόχρονα την 
ευκαιρία να αναδείξουν τη σημαντική εμπορική 

τους δραστηριότητα στη ξενιτιά. 
Στις 2 και 3 Ιουνίου, ο χώρος που πλέον έχει 

καθιερωθεί, το Lee Valley Athletics Centre (Me-
ridian Way, N9 0AR) «βάζει τα καλά του» και 
μας υποδέχεται όλους για τη συνέχιση του θε-
σμού, που θεωρείται πλέον ως η κατ’ εξοχήν 
γιορτή ολόκληρης της παροικίας. 
Περισσότερα από 50 διαφορετικά είδη κρα-

σιού, περισσότερα από 30 διαφορετικά κυ-
πριακά φαγητά και εδέσματα, καθώς και πε-

ρισσότερες από 70 κυπριακές 
επιχειρήσεις θα συνθέτουν το σκη-
νικό τόσο στο εσωτερικό του κλει-
στού σταδίου, όσο και στον υπαί-
θριο χώρο, ενώ, οι ανεπανάληπτοι 
Νίκος Κουρκούλης και Κέλι Κελε-
κίδου «εγγυόνται» τη διασκέδαση.  
Οι τιμές των εισιτηρίων ποικίλ-

λουν. Τα εισιτήρια γενικής εισόδου 
για ενήλικες είναι £10. Τα ειδικά ει-
σιτήρια με μειωμένες τιμές για ηλι-
κιωμένους, άτομα με αναπηρία, 
φοιτητές κτλ είναι £6. Το ίδιο ισχύει 

και για τα παιδιά ηλικίας 11-17 ετών. Παι-
διά έως 10 ετών μπορούν να απολαύσουν το 
φεστιβάλ δωρεάν. 
Για τις οικογένειες υπάρχουν διαθέσιμα οικο-

γενειακά/ομαδικά εισιτήρια. Τα οικογενειακά/ομα-
δικά εισιτήρια 4 ατόμων κοστίζουν £30 + χρέωση 
κράτησης. Τα οικογενειακά/ομαδικά εισιτήρια 5 
ατόμων κοστίζουν £36 + χρέωση κράτησης. Τα 
οικογενειακά/ομαδικά εισιτήρια 6 ατόμων είναι 
£56 + χρέωση κράτησης. 
Σε περίπτωση που θέλετε να αγοράσετε εισι-

τήρια για τη συναυλία με τους Νίκο Κουρκούλη 

και Κέλι Κελεκίδου, οι οποίοι εμφανίζονται για 
πρώτη φορά μαζί στο Λονδίνο, οι τιμές των εισι-
τηρίων (συμπεριλαμβανομένης της γενικής ει-
σόδου) κυμαίνονται ανάλογα με την επιλογή θέ-
σης. 
Τα εισιτήρια για τις VIP θέσεις (όπου θα μπο-

ρείτε να καθίσετε) κοστίζουν £25 + χρέωση κρά-
τησης. Τα εισιτήρια στο πρώτο διάζωμα με μπό-
λικο χώρο για ατελείωτο χορό είναι £15 + 
χρέωση κράτησης. Τα VIP εισιτήρια για την πε-
ριοχή καθισμάτων και χορού εγγυούνται ότι θα 
έχετε την καλύτερη θέα στη συναυλία. 
Τα εισιτήρια για τις κλιμακωτές θέσεις είναι 

£22 + χρέωση κράτησης. 
Το κοινό θα μπορεί να προσέλθει στα καθί-

σματά του στις 6.30μμ. 

Εισιτήρια θα υπάρχουν διαθέσιμα στην εί-
σοδο, όμως, όσοι επιθυμείτε, μπορείτε να τα 
αγοράσετε ηλεκτρονικά, από νωρίς, καθώς, 
λόγω της μεγάλης ζήτησης, πωλούνται πολύ 
γρήγορα. Ήδη, έχουμε λάβει εκατοντάδες τηλε-
φωνήματα. Γι’ αυτό και η παρότρυνσή μας, είναι 
να τα προκρατήσετε έγκαιρα. 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε 

επικοινωνήστε μαζί μας στο +44(0)7904537181 
ή στείλτε μας email σε μία από τις ακόλουθες 
διευθύνσεις: info@cwfexpo.co.uk και  
tickets@cwfexpo.co.uk. 
Μπορείτε, επίσης, να ενημερωθείτε για όλα 

όσα αφορούν το φεστιβάλ, από την ιστοσελίδα 
μας:  

https://www.cwfexpo.co.uk
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Τερέζα Βίλιερς: Σημαντικό γεγονός το τουρνουά γκολφ για άτομα με αναπηρία
Η βουλεύτρια των Συντηρητικών στην περι-

φέρεια του Chipping Barnet, η φιλοκύπρια 
Theresa Villiers, ήταν το κεντρικό πρόσωπο στην 
τελετή έναρξης του τουρνουά γκολφ ατόμων με 
αναπηρία Cairns Cup Ευρώπης και ΗΠΑ. 
Το τουρνούα, το οποίο θεωρείται σημαντικό 

γεγονός, διεξήχθει την περασμένη εβδομάδα 
στο Shire golf club. Είχε διάρκεια πέντε ημέρες 
και ολοκληρώθηκε την περασμένη Παρασκευή. 
Αφού της ζητήθηκε από τον Κρις Άλβες, ψη-

φοφόρο στην περιφέρειά της και μέλος της ευ-
ρωπαϊκής ομάδας, να κάνει τις βραβεύσεις, η 
κυρία Villiers υπογράμμισε τη σημασία της διορ-
γανώσης. «Ήταν πραγματικό προνόμιο να 
ανοίξω αυτή την εκδήλωση που αναβλήθηκε 
αρκετές φορές λόγω του Covid», είπε. 

«Η συγκέντρωση τόσων πολλών παικτών 
γκολφ με αναπηρία, από τόσες πολλές χώρες, 
αποτελεί σπουδαίο και αξιέπαινο έργο για την 

αφοσιωμένη ομάδα πίσω από το Cairns Cup. 
Αποτίω φόρο τιμής σε όλους όσοι εργάστηκαν 
για αυτό το σκοπό και χαίρομαι που μπόρεσα 
να διαδραματίσω κι εγώ τον δικό μου ρόλο στή-
ριξης αυτής της μεγάλης διοργάνωσης», συνέ-
χισε. 

«Το Cairns Cup είναι ένας καταπληκτικός δια-
γωνισμός, που υπογραμμίζει τα οφέλη της δια-
φορετικότητας και της συμμετοχής στον Αθλητι-
σμό. Πρόσφατα διευθέτησα συνάντηση του Kris 
Aves και εκπροσώπων του British Inclusive Golf 
με την Υπουργό Αναπηρίας, Chloe Smith, ώστε 
να μπορέσουν να ενημερώσουν για το Cairns 
Cup και τον θετικό αντίκτυπο που το γκολφ χωρίς 
αποκλεισμούς μπορεί να έχει για άτομα με ανα-
πηρία. Γνωρίζω ότι αυτή την εβδομάδα το παι-
χνίδι ήταν ανταγωνιστικό αλλά με φιλικές διαθέ-
σεις, και ελπίζω πολύ ότι όλοι οι παίκτες και οι 
θεατές το διασκέδασαν», κατέληξε.
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Η πιθανότητα μεγαλύτερων αυξήσεων στις τιμές των τροφίμων προβλη-
ματίζει ιδιαίτερα το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες, προειδοποίησε  
ο Διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας. 
Χωρίς να θέλει να δώσει την εντύπωση με τις δηλώσεις του ότι “έρχεται η 

συντέλεια του κόσμου” , ο Άντριου Μπέιλι υπογράμμισε ότι ο πόλεμος στην 
Ουκρανία επηρεάζει τις προμήθειες τροφίμων. Ο πληθωρισμός -  
ο ρυθμός με τον οποίο αυξάνονται οι τιμές - βρίσκεται σε υψηλό 30 ετών. 
Ο κ. Μπέιλι προειδοποίησε ότι ένα «πολύ μεγάλο εισοδηματικό σοκ» από 

την αύξηση των τιμών των αγαθών στην παγκόσμια αγορά θα πλήξει τη 
ζήτηση και θα αυξήσει την ανεργία. “Οι αυξήσεις των τιμών στα τρόφιμα και 
την ενέργεια θα έχουν πολύ μεγαλύτερη επίδραση στα νοικοκυριά από 
οποιαδήποτε αύξηση των επιτοκίων”, σημείωσε ο Διοικητής της Τράπεζας 
της Αγγλίας. Οι παγκόσμιες τιμές του σιταριού έχουν αυξηθεί κατά 25% τις 
τελευταίες έξι εβδομάδες. Πολλά από τα πρωτοσέλιδα της Τρίτης (17/05)  
προβάλλουν τις δηλώσεις του Διοικητή της Τράπεζας της Αγγλίας για τι δυ-
σμενείς επιπτώσεις στα νοικοκυριά που έχει η κατακόρυφη αύξηση των  
τιμών των τροφίμων στην παγκόσμια αγορά. Η Daily Express και η Daily 
Mail επικεντρώνονται στην παραδοχή του Άντριου Μπέιλι ότι είναι «αβοή-
θητος» στον αγώνα κατά του πληθωρισμού. Οι εφημερίδες της Τετάρτης 
(18/05) εστιάζουν την προσοχή τους στην αύξηση του κόστους ζωής.  
Ο Guardian αναφέρει ότι με το ποσοστό του πληθωρισμού να προβλέπεται 
ότι θα  ξεπεράσει το 9%, ανώτεροι Συντηρητικοί βουλευτές πιέζουν τον 
υπουργό των Οικονομικών Ρίσι Σουνάκ να λάβει "αποφασιστικά μέτρα" για 
το κόστος ζωής. Σύμφωνα με την εφημερίδα, θέλουν μείωση του ΦΠΑ και 
αύξηση των κρατικών παροχών. Η Daily Telegraph σημειώνει ότι η κυβέρ-
νηση εξετάζει το ενδεχόμενο της επιβολής    ενός νέου φόρου στις εταιρείες 
φυσικού αερίου και πετρελαίου. Πρόσφατες δημοσκοπήσεις έδειξαν ότι το 
μέτρο αυτό θα ήταν  "εξαιρετικά δημοφιλές" στο κοινό. Οι Times γράφουν 
ότι ο κ. Σουνάκ καταρτίζει σχέδια για τη μείωση του ετήσιου κόστους θέρ-
μανσης για τα νοικοκυριά  ενώ σκοπεύει να ανακοινώσει γενικές μειώσεις 
φόρων το φθινόπωρο. 

 
H ρωσική εισβολή στην Ουκρανία    
 
Ρώσος συνταγματάρχης εν αποστρατεία μιλάει άφοβα στη ρωσική τηλε-

όραση, μετέδωσε του BBC (17/05).  Ο Μιχαήλ Χονταρένοκ  στρατιωτικός 
αναλυτής και συνταξιούχος συνταγματάρχης, παρουσίασε μια πολύ διαφο-
ρετική εικόνα για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Προειδοποίησε ότι "η κατά-
σταση για τη Ρωσία θα γίνει σαφώς χειρότερη" καθώς η Ουκρανία λαμβάνει 
πρόσθετη στρατιωτική βοήθεια από τη Δύση και ότι "ο ουκρανικός στρατός 
μπορεί να εξοπλίσει ένα εκατομμύριο ανθρώπους". Αναφερόμενος στους 
Ουκρανούς στρατιώτες, σημείωσε: "Η επιθυμία να υπερασπιστούν την πα-
τρίδα τους είναι πολύ μεγάλη. Η τελική νίκη στο πεδίο της μάχης καθορίζεται 
από το υψηλό ηθικό των στρατιωτών που χύνουν αίμα για τις ιδέες για τις 
οποίες είναι έτοιμοι να πολεμήσουν. "Το μεγαλύτερο πρόβλημα με τη στρα-
τιωτική και πολιτική κατάσταση [της Ρωσίας]", συνέχισε, "είναι ότι βρισκό-
μαστε σε πλήρη πολιτική απομόνωση και όλος ο κόσμος είναι 
εναντίον μας, ακόμη και αν δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε.  
Πρέπει να επιλύσουμε αυτή την κατάσταση. "Η κατάσταση 
δεν μπορεί να θεωρηθεί φυσιο-
λογική, όταν εναντίον μας, υπάρ-
χει ένας συνασπισμός 42 χωρών 
και όταν οι πόροι μας, στρατιωτι-
κοπολιτικοί και στρατιωτικοτεχνι-
κοί, είναι περιορισμένοι". Το πε-
ριοδικό  Economist (11/05) 
προβάλλει την άποψη ότι η δι-
αιώνιση του πολέμου στην Ου-
κρανία φέρνει την ίδια την Ου-
κρανία και τους υποστηρικτές της 
ενώπιον νέων ρίσκων. Σύμφωνα 
με τα όσα αναφέροντα στο άρθρο 
με τίτλο «Θα είναι δύσκολο για 
την οικονομία της Ουκρανίας να 

αντέξει έναν μακροχρόνιο πόλεμο», το περιοδικό θεωρεί ότι οι υποστηρικτές 
της Ουκρανίας καλούνται σήμερα να λάβουν υπόψη τους τις πολυδιάστατες 
επιπτώσεις της διαιώνισης της ουκρανικής κρίσης. Οι οικονομικές δυνατό-
τητες της Ουκρανίας, εν μέσω ενός γενικευμένου πολέμου είναι περιορι-
σμένες. Όπως επισημαίνει ο Economist  Η Παγκόσμια Τράπεζα προέβλεψε 
ότι το ΑΕΠ της Ουκρανίας θα μπορούσε να συρρικνωθεί ενδεχομένως κατά 
45% το 2022. Τα τελωνειακά έσοδα έχουν μειωθεί περίπου στο ένα τέταρτο 
του προπολεμικού τους επιπέδου εξαιτίας των χαμηλότερων εισαγωγών 
και την αναστολή πολλών δασμών. Οι στρατιωτικοί μισθοί είναι άλλο ένα 
μεγάλο βάρος, ακόμα και αν τα όπλα και τα πυρομαχικά παρέχονται δωρεάν 
από τους δυτικούς υποστηρικτές. Επιπλέον οι μικρές και μεσαίες επιχειρή-
σεις πληρώνουν τώρα φόρους σε εθελοντική βάση. 

 
Την αλλαγή του Πρωτοκόλλου για τη Βόρεια Ιρλανδία δεν αποκλείει 

η βρετανική κυβέρνηση 
 
Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου είναι έτοιμη να εισαγάγει νομοθεσία 

η οποία θα επιτρέπει την παράκαμψη ορισμένων άρθρων της συμφωνίας  
Brexit για τη Βόρεια Ιρλανδία, δήλωσε ανώτερη κυβερνητική πηγή.  
Το Πρωτόκολλο που έχει συμφωνηθεί για τη Βόρεια Ιρλανδία στο πλαίσιο 
της συμφωνίας Ε.Ε.-Βρετανίας για το μετά-Brexit καθεστώς των σχέσεων 
τους κρατά την περιοχή στην ενιαία αγορά λόγω των ουσιαστικά ανοιχτών 
συνόρων που μοιράζεται με την γειτονική Ιρλανδική Δημοκρατία. Η πρό-
σφατη ιστορική πρωτιά του Σιν Φέιν στις εκλογές στη Βόρεια Ιρλανδία έχει 
φέρει και πάλι στο προσκήνιο το επίμαχο ζήτημα της τροποποίησης του 
Πρωτοκόλλου που έχει συμφωνηθεί με την Ε.Ε. για το καθεστώς της  
περιοχής. Το Δημοκρατικό Ενωτικό Κόμμα (DUP) αρνείται να συμμετάσχει 
στις εργασίες στην τοπική συνέλευση στο Στόρμοντ λόγω των αντιρρήσεων 
που επανειλημμένα έχει εκφράσει στην εφαρμογή του Πρωτοκόλλου της 
Βόρειας Ιρλανδίας. Το DUP υποστηρίζει ότι το Πρωτόκολλο έχει διαβρώσει 
τα θεμέλια στα οποία χτίστηκε η αποκέντρωση και υπονόμευσε τη θέση 
της Βόρειας Ιρλανδίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Παρά την υπογραφή της 
συμφωνίας με την ΕΕ ο ίδιος, ο Μπόρις Τζόνσον συμφωνεί ότι  απαιτούνται 
αλλαγές. Σε άρθρο του στην εφημερίδα Belfast Telegraph (16/05), ο Μπό-
ρις Τζόνσον επισημαίνει την ΕΕ ότι “η πόρτα είναι ανοιχτή για γνήσιο διά-
λογο” σχετικά με τους εμπορικούς κανόνες της Βόρειας Ιρλανδίας, αλλά 
εάν oi 27 δεν αλλάξουν τις θέσεις τους τότε θα “υπάρξει ανάγκη να δρά-
σουμε”.. Στο Guardian (16/05) διαβάζουμε: «Ο πρωθυπουργός θα υπο-
στηρίξει το νομοσχέδιο που καταργεί τους εμπορικούς ελέγχους στην Ιρ-
λανδική θάλασσα». Ο Μπόρις Τζόνσον αναμένεται να δώσει το πράσινο 
φως αυτή την εβδομάδα στην αμφιλεγόμενη νομοθεσία για τη μονομερή 
αναθεώρηση του πρωτοκόλλου της Βόρειας Ιρλανδίας, ενώ επισκέπτεται 
το Μπέλφαστ με την ελπίδα να δώσει το έναυσμα για το σχηματισμό τοπικής 
κυβέρνησης. Σύμφωνα με την Daily Telegraph (16/05), ο Τζόνσον αναμέ-
νεται να καταργήσει μέρη του πρωτοκόλλου της Βόρειας Ιρλανδίας που 
εμποδίζουν την κρατική βοήθεια. H Daily Express (16/05) μας ενημερώνει 

ότι ο πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι θα "σκίσει τη συμ-
φωνία για το Brexit εντός ημερών" εάν οι Βρυξέλλες δεν 
συμφωνήσουν σε "λογικές αλλαγές". Η i (16.05) κατηγορεί 

τον κ. Τζόνσον ότι “προσπαθεί  
να φάει την πίτα ολόκληρη και 
να έχει τον σκύλο χορτάτο”. Η 
εφημερίδα συνιστά “ψυχραιμία, 
ενώ “o πρωθυπουργός προ-
σπαθεί να προκαλέσει την ΕΕ”.  
Ο Guardian (16/05) γράφει 

ότι μπορεί να περάσουν αρκε-
τές εβδομάδες μέχρι να υπο-
βληθεί νομοσχέδιο προς ψή-
φιση στη βουλή. Κυβερνητικές 
πηγές αναφέραν στους Times 
ότι το νομοσχέδιο έχει σχεδια-
στεί μόνο ως "ασφαλιστικό συμ-
βόλαιο".
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Τράπεζα της Αγγλίας : Η αύξηση-ρεκόρ στις τιμές των τροφίμων  
εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τα νοικοκυριά   

Ανασκόπηση βρετανικού Τύπου                                                                                      με τον Βύρωνα Καρύδη Βασίλισσα Ελισάβετ:  
Ευδιάθετη στον εορτασμό του 
«Πλατινένιου Ιωβηλαίου»

Η βασίλισσα Ελισάβετ, χαμογελαστή, παρα-
κολούθησε τον εορτασμό του Πλατινένιου Ιω-
βηλαίου στο Ουίνδσορ την Κυριακή, μέρες μετά 
την κακή υγεία της και την προχωρημένη ηλικία 
της που την ανάγκασαν να μην παραστεί στην 
έναρξη των εργασιών βρετανικού κοινοβουλίου 
για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 60 χρόνια. 
Η 96χρονη μονάρχης χρησιμοποίησε ένα μπα-
στούνι για να φτάσει στη θέση της στην παρά-
σταση, με τίτλο "A Gallop Through History",  
κοντά στο σπίτι της στο Κάστρο του Ουίνδσορ 
δυτικά του Λονδίνου Το κοινό χειροκρότησε τη 
βασίλισσα κατά τη διάρκεια της γεμάτη αστέρια 
ιππική υπερβολή, με επικεφαλής τους ηθοποι-
ούς του Χόλιγουντ Τομ Κρουζ και Έλεν Μίρεν, 
η οποία άλλωστε την είχε υποδυθεί στην ταινία 
The Queen το 2006. 
Η βασίλισσα την Παρασκευή πέρασε σχεδόν 

μια ώρα στο Royal Windsor Horse Show στον 
ίδιο χώρο, σε μια ολοένα και πιο σπάνια δημό-
σια εμφάνιση. Η βασίλισσα την περασμένη 
εβδομάδα δεν άνοιξε τις εργασίες του κοινο-
βουλίου, την πρώτη φορά που χάνει την εκδή-
λωση από το 1963. 
Οι αξιωματούχοι απέδωσαν την απουσία της 

σε "επεισοδιακά προβλήματα κινητικότητας" -- 
που θεωρούνται δυσκολίες στο περπάτημα και 
στην ορθοστασία -- που την ταλαιπωρούν από 
πέρυσι. Μια απρογραμμάτιστη διανυκτέρευση 
στο νοσοκομείο τον περασμένο Οκτώβριο και 
η αδυναμία της την έκαναν να αποσυρθεί από 
μια σειρά από δημόσιες υποχρεώσεις. 
Τελευταία φορά εθεάθη δημόσια στα τέλη 
Μαρτίου, στο μνημόσυνο του Αβαείου του Γουέ-
στμινστερ για τον εκλιπόντα σύζυγό της, πρί-
γκιπα Φίλιππο. 
Σε εκείνη την εκδήλωση, χρησιμοποίησε ένα 

μπαστούνι και χρειάστηκε βοήθεια για να φτάσει 
στη θέση της.Οι λιγοστές εμφανίσεις της, καθώς 
και η νόσησή της με Covid νωρίτερα αυτό το 
έτος, έχουν τροφοδοτήσει ανησυχίες για την 
υγεία της κατά την 70η χρονιά της στο θρόνο 
που έσπασε το ρεκόρ. 
Τέσσερις ημέρες δημοσίων εορτασμών για το 
Πλατινένιο Ιωβηλαίο της έχουν προγραμματιστεί 
για τις αρχές Ιουνίου, συμπεριλαμβανομένων 
στρατιωτικών παρελάσεων και δημόσιου δια-
γωνισμού, καθώς και πικνίκ και ποπ συναυλία. 
Ο μεγαλύτερος γιος της, πρίγκιπας Κάρολος, 

73 ετών, την αντικατέστησε στα εγκαίνια του 
κοινοβουλίου, ως το πιο σαφές σημάδι ότι η 
βασιλεία της πλησιάζει στο τέλος της.
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Ένας στους τέσσερις Βρετανούς έχει υποχρε-
ωθεί να παραλείψει γεύματα λόγω του αυξανό-
μενου κόστους διαβίωσης, αποκαλύπτει δημο-
σκόπηση της Ipsos UK σε δείγμα άνω των 2.000 
πολιτών για το Sky News. 
Πάνω από το 80% την ερωτηθέντων δηλώ-

νουν ότι ανησυχούν για την ακρίβεια τους προ-
σεχείς μήνες, με τη μεγαλύτερη ανησυχία να 
διατυπώνουν όσοι έχουν χαμηλότερο εισόδημα. 
Οι Βρετανοί πλήττονται κατά κύριο λόγο από 

πολύ μεγάλες αυξήσεις στους λογαριασμούς 
ενέργειας, μετά την απόφαση της ρυθμιστικής 
αρχής Ofgem να αυξήσει από τις αρχές Απριλίου 
το πλαφόν στις χρεώσεις για τα νοικοκυριά κατά 
700 λίρες το χρόνο σε 1.971 λίρες κατά μέσο 
όρο, δηλαδή κατά 54%. 
Η απόφαση ακολούθησε την αύξηση της τιμής 

του φυσικού αερίου στην παγκόσμια χονδρική 
αγορά που με τη σειρά της προκάλεσε πιέσεις 
στις εταιρείες ενέργειας, με αποτέλεσμα περίπου 
30 στη Βρετανία να έχουν κηρύξει πτώχευση 
από πέρυσι τον Αύγουστο. 
Το όριο χρεώσεων αφορά τα περίπου 23 εκα-

τομμύρια νοικοκυριά που υπάγονται στα βασικά 
προγράμματα μεταβλητών χρεώσεων των εται-
ρειών παροχής ενέργειας. 
Τον Οκτώβριο αναμένεται νέα αύξηση του 

πλαφόν λόγω της αυξημένης τιμής ενέργειας 
παγκοσμίως εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρα-
νία, με ορισμένες εκτιμήσεις να ανεβάζουν τη 
μέση ετήσια χρέωση σε 2.600 λίρες. 
Η Ofgem ανακοίνωσε ότι μελετά την αναπρο-

σαρμογή του πλαφόν στις χρεώσεις ανά τρεις 
μήνες αντί για έξι. 

Την ίδια ώρα ο πληθωρισμός ανέβηκε το Μάρ-
τιο στο 7%, δηλαδή σε υψηλό τριών δεκαετιών, 
ενώ η Τράπεζα της Αγγλίας έχει προβλέψει πως 
τους επόμενους μήνες το ποσοστό αυτό θα κο-
ρυφωθεί σε λίγο πάνω από 10%. Τα νεότερα 
στοιχεία εντός της 
εβδομάδας αναμένεται 
να δείχνουν πως ήδη 
ο πληθωρισμός έχει 
σκαρφαλώσει στο 9% 
τον Απρίλιο, που απο-
τελεί το υψηλότερο επί-
πεδο από το 1982. 
Επίσης, κατά 0,1% 

συρρικνώθηκε το ΑΕΠ 
του Ηνωμένου Βασι-
λείου τον Μάρτιο, σύμ-
φωνα με τα νεότερα στοιχεία του Γραφείου Εθνι-
κής Στατιστικής. Συνολικά κατά το πρώτο τρίμηνο 
του έτους η χώρα κατέγραψε ρυθμό ανάπτυξης 
0,8%, μειωμένο από το 1,3% του προηγούμενου 
τριμήνου. 
Η αρνητική επίδοση αποδίδεται στη μείωση 

της ζήτησης και της κατανάλωσης σε μια σειρά 
προϊόντων, που με τη σειρά της οφείλεται στη 
μεγάλη αύξηση του πληθωρισμού και στη συ-
μπίεση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικο-
κυριών, κυρίως λόγω της αύξησης του κόστους 
της ενέργειας.   
Ο Βρετανός Υπουργός Οικονομικών Ρίσι Σού-

νακ σχολίασε ότι η ισχυρή ανάκαμψη της οικο-
νομίας μετά από την πανδημία διαταράσσεται 
τώρα από τη «βάρβαρη εισβολή του Πούτιν» 
στην Ουκρανία και από άλλες παγκόσμιες προ-

κλήσεις. 
«Η ανάπτυξη είναι ο καλύτερος τρόπος για να 

βοηθήσουμε τις οικογένειες μακροπρόθεσμα, 
άρα μαζί με την ελάφρυνση της άμεσης πίεσης 
στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις επενδύουμε 

στο κεφάλαιο, στους 
ανθρώπους και στις 
ιδέες για να τονώσουμε 
το επίπεδο διαβίωσης 
στο μέλλον», πρό-
σθεσε ο κ. Σούνακ. 
Ο Πρωθυπουργός 

Μπόρις Τζόνσον δή-
λωσε από το Στόουκ-
ον-Τρεντ, όπου συνε-
δρίασε το υπουργικό 
συμβούλιο, πως η ανά-

καμψη από την πανδημία βασίστηκε στην 
ισχυρή απασχόληση. Επομένως, πρόσθεσε, η 
κυβέρνηση πρέπει και τώρα να επικεντρωθεί σε 
μια ισχυρή ανάκαμψη μέσω της υψηλής απα-
σχόλησης. «Είμαι ενθαρρυμένος από τα στοιχεία 
ανάπτυξης που είδα το πρωί. Θέσεις εργασίας, 
θέσεις εργασίας, θέσεις εργασίας είναι η απά-
ντηση», συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός. 
Την περασμένη εβδομάδα η Τράπεζα της Αγ-

γλίας προειδοποίησε για την πιθανότητα ύφεσης 
το επόμενο διάστημα. 
Παρά τις προειδοποιήσεις των αναλυτών της 

για πιθανή οικονομική ύφεση, σε μια προσπά-
θεια να τιθασεύσει τον καλπάζοντα πληθωρισμό 
η κεντρική τράπεζα έχει ανεβάσει το βασικό επι-
τόκιο δανεισμού στο 1%. Η τιμή αυτή διαμορ-
φώθηκε μετά από τέσσερις αυξήσεις από τον 

Δεκέμβριο και μετά, όταν το επιτόκιο βρισκόταν 
στο ιστορικό χαμηλό του 0,1%. Το 1% είναι το 
υψηλότερο βασικό επιτόκιο από το 2009. 
Το Γραφείο Εθνικής Στατιστικής ανακοίνωσε 

εξάλλου πως οι πραγματικοί μισθοί στη Βρετανία 
ήταν μειωμένοι κατά 1,2% το πρώτο τρίμηνο 
του έτους λόγω του υψηλού πληθωρισμού. Αν 
συνυπολογιστούν πάντως τα επιμίσθια, τα ει-
σοδήματα αυξήθηκαν κατά 1,4%. 
Το ανεξάρτητο Γραφείο Ευθύνης Προϋπολο-

γισμού έχει ήδη προειδοποιήσει ότι τα βρετανικά 
νοικοκυριά θα βιώσουν τη μεγαλύτερη μείωση 
στο πραγματικό τους εισόδημα από τότε που 
άρχισαν να τηρούνται συγκρίσιμα στοιχεία, δη-
λαδή το 1956. Η μείωση για φέτος προβλέπεται 
στο 2,2%. 
Πέρα από το κόστος της ενέργειας, τα νοικο-

κυριά πλήττονται από αυξημένες τιμές ακόμα 
και σε βασικά προϊόντα. Τη Δευτέρα ο διοικητής 
της Τράπεζας της Αγγλίας Άντριου Μπέιλι προ-
ειδοποίησε ότι οι πολίτες θα έρθουν αντιμέτωποι 
με τιμές «Αποκάλυψης» στα τρόφιμα, κυρίως 
σε σιτηρά και ηλιέλαιο. 
Ο Μπέιλι είπε σε κοινοβουλευτική επιτροπή 

πως το 80% της αύξησης του πληθωρισμού 
πάνω από τον πάγιο στόχο του 2% οφείλεται 
σε εξωγενείς παράγοντες και κυρίως στον πό-
λεμο της Ουκρανίας, αλλά και στις επιπτώσεις 
που έχει στην κινεζική παραγωγή η αναζωπύ-
ρωση των εκεί ανησυχιών για τον κορωνοϊό.

ΣΤΟ 9% Ο ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ - ΥΨΗΛΟ ΡΕΚΟΡ 40 ΕΤΩΝ!

Στοιχεία σοκ για την ακρίβεια και τη φτώχεια αποκαλύπτουν νέες έρευνες

ΝΕΟ ΣΟΒΑΡΟ ΠΛΗΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΩΝ ΚΟΜΜΑ

Στη σύλληψη ενός 
βουλευτή του κυβερ-
νώντος Συντηρητικού 
Κόμματος προέβη η 
Μητροπολιτική Αστυ-
νομία του Λονδίνου με 
κατηγορίες διάπραξης 
βιασμού και σεξουα-
λικής επίθεσης. Τα κα-
ταγγελλόμενα αδική-
ματα διεπράχθησαν 

από το 2002 έως το 2009 στο Λονδίνο. 
Η ανακοίνωση από τη Σκότλαντ Γιαρντ ανα-

φέρεται στη σύλληψη ενός άνδρα, ηλικίας μεταξύ 
50 και 59 ετών και προσθέτει στον κατάλογο 
των κατηγοριών την άσεμνη επίθεση, την κατά-
χρηση θέσης εμπιστοσύνης και την ανάρμοστη 

συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα. Ο συλληφθείς 
κρατείται και η έρευνα συνεχίζεται.  
Ο υπεύθυνος για την τήρηση της κομματικής 

πειθαρχίας στους Συντηρητικούς, Κρις Χίτον-
Χάρις, έχει ζητήσει από τον βουλευτή, που δεν 
έχει κατονομαστεί, να απέχει από το κοινοβούλιο 
όσο συνεχίζεται η αστυνομική έρευνα. Για την 
ώρα πάντως ο βουλευτής δεν τίθεται σε διαθε-
σιμότητα από το κόμμα. 
Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία, η 

καταγγελία κατά του βουλευτή έγινε αρχικά τον 
Ιανουάριο του 2020. 
Προ εβδομάδων οι Sunday Times ανέφεραν 

πως 56 βουλευτές αντιμετωπίζουν αυτή τη στι-
γμή κατηγορίες διάπραξης αδικημάτων, από 
ανάρμοστα σχόλια σεξουαλικής φύσης έως πιο 
σοβαρές κολάσιμες πράξεις.

Υπό κράτηση βουλευτής των Ττόρις για βιασμό
Η GREENPEACE ΘΕΩΡΕΙ ΟΤΙ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΡΩΣΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

Δώδεκα ακτιβιστές της Greenpeace απέτρεψαν 
τη νύχτα της Κυριακής το υπό ελληνική σημαία δε-
ξαμενόπλοιο ‘Andromeda’ από το να προσεγγίσει 
τερματικό σταθμό στον Τάμεση στο Γκρέις της κο-
μητείας Έσεξ της νοτιοανατολικής Αγγλίας.  

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, τα μέλη 
της περιβαλλοντικής οργάνωσης κατάφεραν να 
σκαρφαλώσουν στον τερματικό σταθμό Navigator 
αναρτώντας πανό κατά των συνεχιζόμενων πλη-
ρωμών από τη βρετανική κυβέρνηση προς τη Μό-
σχα για ρωσικά ορυκτά καύσιμα. 
Το 33.000 τόνων Andromeda υποχρεώθηκε σε 

αναστροφή και σύμφωνα με το στίγμα του το με-
σημέρι της Δευτέρας παρέμενε αγκυροβολημένο 
ανοιχτά των νοτιοανατολικών ακτών της Βρετανίας. 
Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι ακτιβιστές υπο-

στηρίζουν πως το πλοίο μεταφέρει καύσιμα από 
το ρωσικό λιμάνι του Πριμόρσκ. 
Η αστυνομική διεύθυνση του Έσεξ ανακοίνωσε 

πάντως πως έχει ανοίξει φάκελο και πως έχουν γί-
νει ήδη οκτώ συλλήψεις ακτιβιστών.

«Μπλόκο» σε ελληνικό δεξαμενόπλοιο 
λίγο προτού εισέλθει σε βρετανικό λιμάνι
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Εκδήλωση για 
τον Τζουλιάν Ασανζ 
στη Λευκωσία

Το παράνομο και αντιδημο-
κρατικό της κράτησης του 
Τζούλιαν Ασάνζ επισημάν-
θηκε κατά τη διάρκεια εκδή-
λωσης στη Λευκωσία στην 
οποία εκφράστηκε πλήρης 
υποστήριξη προς τον ακτιβι-
στή και δημοσιογράφο της 
πλατφόρμας Wilikeaks ο 
οποίος κρατείται σε βρετανικές 
φυλακές υψίστης ασφαλείας 
 χωρίς να έχει καταδικαστεί 
ενώ προηγήθηκε η για χρόνια 
παραμονή του στην πρεσβεία 
Ισημερινού στο Λονδίνο. 
Την εκδήλωση διοργάνωσε 
η Πρωτοβουλία Ασάνζ και η 
Ένωση Συντακτών Κύπρου ο 
Πρόεδρος της οποίας, Γιώρ-
γος Φράγκος, δήλωσε ότι ο 
Ασάνζ «δεν πρέπει να εκδοθεί 
στις ΗΠΑ».

                    
      Ειδήσεις σε 2’ ΞΕΧΕΙΛΙΣΕ ΤΟ ΠΟΤΗΡΙ ΤΗΣ ΥΠΟΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΨΑΝ ΦΩΤΙΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ

Οργή, απόγνωση και δυναμική διαμαρτυρία για εμπαιγμό τους 
Εξοργισμένοι οι αιγοπροβατοτρόφοι πέταξαν το 

γάλα τους έξω από το προεδρικό Μέγαρο σε εκδή-
λωσή διαμαρτυρίας που πραγματοποίησαν την Τε-
τάρτη ενώ έθεσαν φωτιά σε μπάλα σανού που τοπο-
θέτησαν μπροστά στην πύλη του Προεδρικού. 
Στην εκδήλωση που συμμετείχαν μαζικά οι αιγο-

προβατοτρόφοι, δήλωσαν ότι νοιώθουν εξαπατημένοι 
από την Κυβέρνηση, με τον κλάδο να ζητά την άμεση 
εφαρμογή της νομοθεσίας ΠΟΠ στην παρασκευή χα-
λουμιού, καθώς και τη διενέργεια τακτικών και αποτε-
λεσματικών ελέγχων. 
Την ίδια ώρα διαμαρτύρονται για το κύμα ακρίβειας 

στις ζωοτροφές που τους εξωθεί στη φτώχεια αφού 
δεν μπορούν να ταΐσουν τα ζώα τους.  
Κραυγή απόγνωσης  
Όπως δήλωσαν στην Πρωινή Έκδοση του ASTRA 

δύο αιγοπροβατοτρόφοι, σε δύο μήνες στην επόμενη 
κινητοποίηση θα βγούν με τα ζώα τους στον αυτοκι-
νητόδρομο. 
Ο Αιγοπροβατοτρόφος Λάζαρος Λαζάρου, έψεξε το 

ότι το εμπόριο του χαλουμιού καθορίζεται από τους 
αγελαδοτρόφους και τους τυροκόμους και σημείωσε 
χαρακτηριστικά ότι ο κλάδος του, είναι ο τελευταίος 
τροχός της άμαξας και κουράστηκε να ακούει υπο-
σχέσεις. Ο κλάδος τόνισε, είναι μέσα στον γκρεμό και 
ουδείς δίνει βοήθεια και κατήγγειλε ότι κανένας δεν 
επιθυμεί το χαλούμι ΠΟΠ. Το μόνο που θέλουν είναι 
να το παράγουν με αγελαδινό γάλα και γαλακτόσκονη. 
Επεσήμανε ότι η τιμή της σόγιας διπλασιάστηκε 

αφού από τα 390 ευρώ τον τόνο πλέον πωλείται στα 
670 ευρώ. Είναι αίσχος να λέει η κυβέρνηση ότι έδωσε 

5 εκατομμύρια στήριξη στους αιγοπροβατοτρόφους 
δήλωσε στον ΑΣΤΡΑ, ο Λούκας Μαππούρας, καθώς 
όπως εξήγησε τα ποσά αυτά αρκούν μόνο για τις ζη-
μιές του Γενάρη ενώ σημείωσε ότι τα χρήματα αυτά 
ακόμη δεν τα έλαβαν. 
Τόνισε ότι απαιτούνται ριζικές αλλαγές και θα πρέπει 

είπε οι κυβερνώντες να σταματήσουν να κρύβονται.  
Απούσα η Κυβέρνηση  
Η κυβέρνηση είναι απούσα και προσπαθεί να επι-

λύσει τα προβλήματα των αιγοπροβατοτρόφων με 
ημίμετρα κατήγγειλε μιλώντας στην Πρωινή Έκδοση 
ο Επαρχιακός Γραμματέας ΕΚΑ Λευκωσίας Θωμάς 
Θωμά. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ένας ολόκλη-
ρος κλάδος, οδηγείται σε εξαθλίωση και οι κυβερνώ-
ντες μένουν απαθείς. Σημείωσε ότι οι αγροτικές ορ-
γανώσεις επέδωσαν επιστολή πριν δύο μήνες στον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τα προβλήματα του 
κλάδου ωστόσο όπως είπε, δεν υπήρξε οποιαδήποτε 
απάντηση.

ΛΥΠΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΟΙ ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ

Αλλάζει χώρο η συναυλία για το Ιωβηλαίο της Βασίλισσας στη Λεμεσό

Μόνο δύο γήπεδα μπορούν να προσφέρουν ασφάλεια στους θεατές!
Σοβαρά προβλήματα σε σχέση με την ασφάλεια 

των γηπέδων και αθλητικών χώρων στην Κύπρο 
διαπιστώθηκαν στη σημερινή συνεδρία της Επιτρο-
πής παιδείας της Βουλής. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ 
Χρίστος Χριστοφίδης είπε ότι υπάρχει σοβαρότατο 
θέμα με την ασφάλεια των γηπέδων και έλλειψη 
αθλητικών χώρων στην Κύπρο. Σημείωσε ότι στην 
Επιτροπή αναφέρθηκε πως αγώνες κλασικού αθλη-
τισμού τα τελευταία 5 και πλέον χρόνια διεξάγονται 
μόνο στη Λεμεσό, γιατί όπως είπε, μόνο εκεί υπάρχει 
η απαραίτητη υποδομή- το ταρτάν- για τον κλασικό 
αθλητισμό. Αναφέρθηκε ακόμα στη μη προσβασι-

μότητα των ατόμων με αναπηρίες στα γήπεδα, στη 
μη εφαρμογή της νομοθεσίας για τη βία στα γήπεδα 
και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν προσφυ-
γικά σωματεία. 
Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ επισήμανε ότι όλα αυτά 

είναι αποτέλεσμα της έλλειψης πολιτικής βούλησης 
από πλευράς κυβέρνησης για στήριξη του αθλητι-
σμού. Ο Χρύσανθος Σαββίδης του ΔΗΚΟ σημείωσε 
ότι μόνο δυο στάδια στην Κύπρο (ΓΣΠ και ΑΕΚ 
Αρένα) μπορούν να προσφέρουν ασφάλεια σε αθλη-
τές και θεατές, λέγοντας ότι τα πλείστα γήπεδα είναι 
εκτός προδιαγραφών.

Νέος Ύπατος Αρμοστής 
του ΗΒ στην Κύπρο
Το διορισμό του Ιρφάν Σιντίκ 
στη θέση του Υπάτου Αρμο-
στή του Ηνωμένου Βασιλείου 
στην Κυπριακή Δημοκρατία 
ανακοίνωσε το Foreign Office. 
Ο κ. Σιντίκ θα διαδεχθεί τον 
Στίβεν Λίλι, που υπηρετεί στη 
Λευκωσία τα τελευταία τέσ-
σερα χρόνια. Ο νέος Ύπατος 
Αρμοστής θα αναλάβει τα κα-
θήκοντά του τον προσεχή Αύ-
γουστο.Ο κ. Σιντίκ ήταν μέχρι 
πρότινος διευθυντής του τμή-
ματος Ανατολικής και Κεντρι-
κής Αφρικής στο βρετανικό 
Υπουργείο Εξωτερικών, ενώ 
από το 2018 έως το 2021 
υπηρετούσε ως Πρέσβης του 
Ην. Βασιλείου στο Σουδάν. 
Έχει διατελέσει επίσης Πρέ-
σβης στο Αζερμπαϊτζάν και 
αναπληρωτής επικεφαλής της 
βρετανικής διπλωματικής 
αποστολής σε Ιράκ και Συρία. 
Του έχει απονεμηθεί ο τιμη-
τικός τίτλος του Αξιωματικού 
του Τάγματος της Βρετανικής 
Αυτοκρατορίας (OBE).

Για  «εχθρική ανταπόκριση» από μειοψηφία ατό-
μων κάνουν λόγο οι Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο, 
σε σχέση με τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν για 
τους εορτασμούς με αφορμή τα 70χρονα της  Βασί-
λισσας Ελισάβετ Β’ στο θρόνο, εκφράζοντας λύπη 
και για την αποχώρηση συνεργατών και φιλανθρω-
πικών οργανώσεων. Η προγραμματισμένη για τις 2 
Ιουνίου συναυλία μετακινείται, από το αρχαίο Κούριο, 
στο Happy Valley. 
Σε ανακοίνωση τους, οι ΒΒ αναφέρουν πως «λυ-

πηθήκαμε από την εχθρική ανταπόκριση, από μια 
πολύ μικρή μειοψηφία, προς τη φιλανθρωπική μας 
συναυλία που είχε προγραμματιστεί για τις 2 Ιουνίου, 
η οποία προοριζόταν για να γιορτάσουμε το Πλατι-
νένιο Ιωβηλαίο της Βασίλισσας, μαζί με φίλους και 
να συγκεντρώσουμε χρήματα για μερικούς πολύ 

αξιόλογους σκοπούς». 
Η απόσυρση συνεργα-

τών και φιλανθρωπικών 
οργανώσεων από την 
εκδήλωση, προστίθεται, 
ήταν εξίσου λυπηρή, 
«αλλά σεβόμαστε τις 
αποφάσεις τους και ελ-
πίζουμε να μπορέσουμε 
να συνεργαστούμε ξανά 
μαζί τους στο μέλλον». 
Οι Βρετανικές Βάσεις 

τονίζουν ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε το παρελθόν, 
αλλά είναι σημαντικότερο να κοιτάμε το μέλλον, υπο-
γραμμίζοντας πως, σήμερα, η σχέση μεταξύ Ηνω-
μένου Βασιλείου και Κύπρου, «είναι σχέση φιλίας 

και στενής συνεργασίας, η οποία εκτείνεται σε ένα 
ευρύ δίκτυο δεσμών ασφάλειας, προσωπικών, επι-
χειρηματικών, διοικητικών, πολιτιστικών και εκπαι-
δευτικών τομέων». 
Στην ανακοίνωση τους, οι Βάσεις ανακοινώνουν 

ότι η εκδήλωση μεταφέρεται στο χώρο του Happy 
Valley, κοντά στην Επισκοπή και διαβεβαιώνουν ότι 
θα διοργανώσουν μια «πραγματικά φανταστική εκ-
δήλωση» όπου όλα τα έσοδα θα δοθούν σε «εξαι-
ρετικά αξιόλογες φιλανθρωπικές οργανώσεις». 
Τέλος, αναφέρουν πώς τα εισιτήρια εξακολουθούν 

να πωλούνται στο tickethour.com , ενώ οποιοσδή-
ποτε έχει προμηθευτεί εισιτήριο και δεν επιθυμεί να 
παρευρεθεί, θα υπάρχει δυνατότητα επιστροφής 
χρημάτων.
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ – ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ    Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ

ΦΩΤΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΚΗΝΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΓΓΕΛΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΙΚΟ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ 

Διπλή γραμμή Αναστασιάδη
•ΣχέδιοΒ΄: Εγκατάλειψη 

υποψηφιότητας Αβέρωφ και 
υποστήριξη του δεύτερου 
υποψηφίου του ΔΗΣΥ 

 
•Με ενθάρρυνση από το 

Προεδρικό οι «όρκοι πίστεως 
και αφοσίωσης» του πρώην 
υπουργού  Εξωτερικών προς 
το Συναγερμό  

 
•Έτοιμη να συζητήσει και 

Μαυρογιάννη η ΕΔΕΚ – Διχα-
σμένο το ΔΗΚΟ για στήριξη 
Χριστοδουλίδη 

 
 
 
Φωτιά πήρε το προεκλογικό 

σκηνικό στην Κύπρο με τα όσα 
είπε ο πρώην υπουργός  Εξω-
τερικών Νίκος Χριστοδουλίδη 
κατά την εξαγγελία υποψηφιό-
τητας του για τις προεδρικές 
εκλογές. Σύμφωνα με ενημερω-
μένες πηγές οι «όρκοι πίστεως 
και αφοσίωσης» του προς το 
Συναγερμό δόθηκαν με ενθάρ-
ρυνση από το Προεδρικό και 
τον ίδιο τον Πρόεδρο  Αναστα-
σιάδη ο οποίος προφανώς ακο-
λουθεί διπλή γραμμή: Δημόσια 
υποστηρίζει τον επίσημο υπο-
ψήφιο του ΔΗΣΥ, τον πρόεδρο 
του κόμματος Αβέρωφ Νεοφύ-
του και την ίδια ώρα «κρατεί 
ανοικτή γραμμή» με τον μέχρι 
πρότινος υπουργό του. 
Οι δηλώσεις του Νίκου Χρι-

στοδουλίδη ότι ήταν και παρα-
μένει Συναγερμικός από τη μια 
ενόχλησαν την ηγεσία το ΔΗΚΟ 
από την άλλη όμως έχουν εν-
θαρρύνει στελέχη και φίλους 
του ΔΗΣΥ να εκδηλώνονται 
υπέρ του πρώην υπουργού.  
Όπως μας αναφέρθηκε στε-
λέχη στην ανώτατη ηγεσία του 
ΔΗΣΥ και ισχυροί παράγοντες 
του κόμματος σε προπύργια 

του δουλεύουν ήδη για τον 
πρώην υπουργό Εξωτερικών, 
ανάμεσα τους πρώην και νυν 
συνάδελφοι του στο Υπουργικό 
Συμβούλιο και άλλοι, παραδο-
σιακοί παράγοντες της Δεξιάς 
και της εθνικιστικής ακροδεξιάς. 
Σύμφωνα έγκυρη πηγή η 
στάση σχεδόν «ουδετερότητας» 
του Προέδρου Αναστασιάδη 
έναντι των  υποψηφιοτήτων 
Αβέρωφ Νεοφύτου και Νίκου 
Χριστοδουλίδη, δεν είναι τυχαία, 
σχετίζεται με την μειωμένη απο-
δεκτικότητα ανάμεσα στους Συ-
ναγερμικούς και κυρίως στο ευ-
ρύτερο εκλογικό σώμα της 
υποψηφιότητας του προέδρου 
του ΔΗΣΥ. 
Χαρακτηριστικά μας αναφέρ-
θηκε ότι σε μεγάλο προάστειο 
της Λευκωσίας και στην περιοχή 
Κοκκινοχωριών στελέχη του 
ΔΗΣΥ δουλεύουν ανοικτά ενα-
ντίον της υποψηφιότητας Αβέ-
ρωφ και προωθούν τον Νίκο  
Χριστοδουλίδη προβάλλοντας 
στην επιχειρηματολογία τους τις 
δηλώσεις του κατά την εξαγγε-
λία της υποψηφιότητας του για 
τις Συναγερμικές καταβολές του 
και την υπεράσπιση του έργου 
της κυβέρνησης Αναστασιάδη – 
ΔΗΣΥ, απορρίπτοντας τις θέ-
σεις και τους χαρακτηρισμούς 
της αντιπολίτευσης, περιλαμβα-
νομένου του ΔΗΚΟ για «κυβέρ-
νηση της σήψης και της διαφθο-
ράς. 
Οι τοποθετήσεις Χριστοδου-

λίδη και η έκφραση ευγνωμο-
σύνης προς τον Πρόεδρο  Ανα-
στασιάδη πυροδότησε 
συζητήσεις στους κόλπους του 
ΔΗΣΥ με στελέχη  που πρό-
σκεινται προς τον  Αβέρωφ Νε-
οφύτου να θέτουν θέμα για ξε-
καθάρισμα της θέσης του 
Προεδρικού, πλην όμως ο 
απερχόμενος Πρόεδρος ο 

οποίος αυτοχαρακτηρίζεται ως 
«η μεγαλύτερη πόρνη της πο-
λιτικής», επιλέγει να αφήνει να 
οργιάζει η φημολογία για το σε-
νάριο Β΄.΄ 
΄Όπως εξηγούν ενημερωμέ-

νες πηγές το Προεδρικό θα κρα-
τήσει ανοικτό το θέμα μέχρι να 
ολοκληρωθεί το προεκλογικό 
σκηνικό και γίνουν μετρήσεις 
της αποδεκτικότητας των δυο 
Συναγερμικών υποψηφίων στην 
κοινή γνώμη και θα ενεργήσει 
ανάλογα με τις προβλέπεις για 
τη δυνατότητα υπερκερασμού 
του υποψήφιου της Αριστεράς 
και άλλων δυνάμεων της αντι-
πολίτευσης. 

 
ΔΕΥΤΕΡΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟ 

ΔΗΚΟ 
 
Ωστόσο, τα παιχνίδια τω Συ-

ναγερμικών, του Προέδρου 
Αναστασιάδη και του Νίκου Χρι-
στοδουλίδη, φαίνεται να έχουν 
ενοχλήσει το ΔΗΚΟ σε βαθμό 
που γίνονται δεύτερες σκέψεις. 
Πηγή που είναι κοντά στον 

πρόεδρο του ΔΗΚΟ Νικόλα Πα-
παδόπουλο διαβιβάζει πως «τί-
ποτα δεν έχει ακόμα αποφασι-
στεί από το κόμμα», η ηγεσία 
μελετά συμπεριφορές και δεδο-
μένα και θα λάβει τις αποφάσεις 
της. 
Όπως μας αναφέρθηκε, η ηγε-
σία του ΔΗΚΟ αισθάνεται να 
τυγχάνει εκμετάλλευσης από το 
Νίκο  Χριστοδουλίδη ο οποίος 
ενώ αφέθηκε εκτός νυμφώνος 
από τις διαδικασίες επιλογής 
υποψηφίου του ΔΗΣΥ, δεν λέει 
να ξεκολλήσει από το κόμμα της 
δεξιάς και ακροδεξιάς και επι-
μένει να «προσκυνά» στο 
όνομα του Νίκου Αναστασιάδη, 
ενός πολιτικού που έχει κατα-
στεί ο χειρότερος πρόεδρος 
στην ιστορία της Κυπριακής  

Δημοκρατίας. 
Σημειώνεται σχετικά ότι ο Νί-

κος Χριστοδουλίδης δεν έχει 
παραιτηθεί από το κομματικό 
αξίωμα του μέλους του Π.Γ. του 
ΔΗΣΥ, ούτε φαίνεται να έχει τέ-
τοια πρόθεση, αφού πρώτιστα 
στοχεύει στην υποστήριξη από 
τον κόσμο του ΔΗΣΥ. Αυτές οι 
αναφορές και αυτές οι προθέ-
σεις του κ. Χριστοδουλίδη προ-
καλούν πρόβλημα στο ενδεχό-
μενο στήριξής του από το 
ΔΗΚΟ, το οποίο μέχρι πρότινος 
διακήρυττε ότι στόχος του είναι 
να φέρει την αλλαγή, απαλλάσ-
σοντας τον τόπο από τη διακυ-
βέρνηση του ΔΗΣΥ. 
Ο ίδιος ο Ν. Χριστοδουλίδης, 

σε συνέντευξη του διαμήνυσε 
χωρίς περιστροφές, γράφοντας 
στα παλαιότερα των υποδημά-
των του τον Νικόλα Παπαδό-
πουλο και την υπόλοιπη ηγεσία 
του ΔΗΚΟ πως δεν είναι υπο-
ψήφιος της αντιπολίτευσης.  
Μιλώντας στο διαδικτυακό 

portal του Alpha Κύπρου μετά 
την εξαγγελία της υποψηφιότη-
τας του, υποστήριξε ότι αμέσως 
μετά την εξαγγελία αυξήθηκε ο 
αριθμός εθελοντών που τον 
υποστηρίζει. 
Όπως είπε, σε καμία περί-
πτωση δεν είναι υποψήφιος της 
αντιπολίτευσης ενώ την ίδια στι-
γμή ανέφερε ότι αντιλαμβάνεται 
τους λόγους που ο ΔΗΣΥ ενο-
χλήθηκε. Υποστήριξε ωστόσο 
ότι σε καμιά περίπτωση δεν 
πρόκειται να μπει στη λογική 
της αντιπαράθεσης. 
Είναι ξεκάθαρο ανέφερε, ότι 

δεν μίλησε για ανατροπή, ενώ 
υπεραμύνθηκε της κυβέρνησης 
Νίκου Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ, της 
οποίας υπήρξε μέλος, λέγοντας 
ότι ως κυβέρνηση έχει φέρει 
πολύ θετικά αποτελέσματα. 
Απαντώντας στην ερώτηση 

για ενδεχόμενη ενόχληση εκ μέ-
ρους Συναγερμικών επειδή ευ-
χαρίστησε όλους τους Προ-
έδρους της Κύπρου, ο κ. 
Χριστοδουλίδης δήλωσε οτι έχει 
κάνει ειδική αναφορά στον Πρό-
εδρο της Δημοκρατίας Νίκο 
Αναστασιάδη εκφράζοντας ξανά 
την ευγνωμοσύνη του προς αυ-
τόν. 

‘Οπως τόνισε, έχει εκφράσει 
την ευγνωμοσύνη του προς τον 
Πρόεδρο κατ’ ιδίαν, αλλά και 
πολλές φορές δημόσια. 
Ανέφερε μάλιστα ότι δεν ξεχνά 

την εμπιστοσύνη που του έδειξε 
σε πολύ κρίσιμα πόστα κατά τη 
διάρκεια των δύο θητειών του. 
Ανκαι οι δηλώσεις Χριστοδου-

λίδη ενόχλησαν στο ΔΗΚΟ, στε-
λέχη του δεν αποκρύβουν το γε-
γονός ότι αισθάνονται πως 
έχουν «αυτοεγκλωβιστεί»! 
Τους ενοχλεί ακόμη το γεγο-

νός ότι ο κ. Χριστοδουλίδης εν-
διαφέρεται ουσιαστικά για τις 
ψήφους τους ΔΗΣΥ, εκτιμώντας 
ότι αν συσπειρωθεί ο ΔΗΣΥ 
πίσω από την υποψηφιότητα 
Αβέρωφ δεν έχει καμία πιθανό-
τητα να περάσει στον δεύτερο 
γύρο. 
Από πλευράς ΕΔΕΚ δεν έχει 

ληφθεί ακόμα καμία απόφαση 
αφού αναμένεται νέα σύνοδος 
του Πολιτικού Γραφείου μέσα 
στην ερχόμενη βδομάδα και 
μετά από τις συναντήσεις που 
θα έχει ο Μ. Σιζόπουλος με τους 
Στέφανο Στεφάνου και Νικόλα 
Παπαδόπουλο.  
Δεν αποκλείεται η στήριξη του 

Ν. Χριστοδουλίδη, αλλά είναι 
πρόθυμοι να συζητήσουν και με 
τον Α. Μαυρογιάννη μετά την 
οριστικοποίηση της υποψηφιό-
τητάς του από το ΑΚΕΛ. Υπάρ-
χουν, όμως, και στελέχη της 
ΕΔΕΚ που κατευθύνονται προς 
την υποψηφιότητα Γ. Κολοκα-

σίδη. 
Σε ό,τι αφορά την υποψηφιό-

τητα Α. Μαυρογιάννη, το ΑΚΕΛ 
ολοκληρώνει τις διαδικασίες του 
και συνέρχεται την Παρασκευή 
27 Μαΐου η Κ.Ε., η οποία θα 
ετοιμάσει την πρόταση προς 
την Παγκύπρια Συνδιάσκεψη 
στις 5 Ιουνίου, όπου θα ληφθεί 
και η τελική απόφαση. Στο με-
ταξύ, ο Α. Μαυρογιάννης ξεκί-
νησε διακριτικά βολιδοσκοπή-
σεις και επαφές με 
προσωπικότητες που θα στηρί-
ξουν την υποψηφιότητά του, 
ενώ στις προθέσεις του είναι ότι 
θα έχει επαφές με όλα τα κόμ-
ματα της αντιπολίτευσης, τα 
οποία ακόμη δεν έχουν πάρει 
τις οριστικές τους αποφάσεις. 
Στο στρατόπεδο της Δημοκρα-

τικής Παράταξης και των Οικο-
λόγων επικρατεί ακόμα προ-
βληματισμός για το τι θα 
πράξουν στις προεδρικές εκλο-
γές. Οι Οικολόγοι αναμένουν τις 
γραπτές απαντήσεις από το 
ΑΚΕΛ και το ΔΗΚΟ στις θέσεις 
που τους έχουν κοινοποιήσει 
και αφορούν κυρίως θέματα πε-
ριβάλλοντος και οι οποίες θα 
πρέπει να τους δοθούν μέχρι το 
τέλος Μαΐου. Στο Κίνημα υπάρ-
χουν διάφορες απόψεις, αλλά 
αποφάσεις αναμένεται να λη-
φθούν μέσα στον επόμενο 
μήνα. 
Ούτε στη ΔΗΠΑ έχουν ξεκα-
θαρίσει τα πράγματα και δεν δι-
στάζουν να δηλώσουν ότι δεν 
αποκλείεται οι τελικές αποφά-
σεις τους να ληφθούν μέσα 
στον Σεπτέμβριο, ενώ στις επό-
μενες δύο εβδομάδες θα έχουν 
συνάντηση με ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ και 
Αβέρωφ Νεοφύτου, όπως μας 
ανέφερε αρμόδια πηγή.

Ιστορία που γράφτηκε µε αίµα δεν παραχαράσσεται
Της 
Μαρί-Κωνστάνς Κωνσταντίνου* 
 
 Η ιστορία που βασίζεται σε ντοκουµέντα και µαρτυρίες γράφεται 

µια φορά. Η εκ των υστέρων προσπάθεια προσαρµογής της στα 
µέτρα κάποιων είναι προσβολή για αυτούς που έγραψαν την ιστο-
ρία µε το αίµα τους. 

 
Στην ιστορία του εργατικού κινήµατος της Κύπρου, οι αγώνες 
των Ελληνοκύπριων και Τουρκοκύπριων µεταλλωρύχων, αµια-
ντωρύχων και οικοδόµων του 1948 αποτελούν ορόσηµο για πολ-
λούς λόγους. Όχι µόνο για τη µαζικότητά τους και για όσα κερδή-
θηκαν. Αποτελούν ορόσηµο και για το λόγο ότι οι εργάτες απεργοί 
βρήκαν απέναντί τους µια ισχυρή συµµαχία µεταξύ Βρετανών 
αποικιοκρατών, εργοδοσίας, Εκκλησίας και οργανωµένων απερ-
γοσπαστών που σήµερα κάποιοι επιχειρούν να τους παρουσιά-
σουν ως ήρωες. Ας ξαναθυµηθούµε την πραγµατική ιστορία µε 
ντοκουµέντα… 

 
Στις παραµονές του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου, η Μεταλλευτική 
Βιοµηχανία στην Κύπρο έφτασε στο υψηλότερο σηµείο της. O 
αριθµός των εργατών που απασχολούνταν, σε άθλιες συνθήκες, 
σε όλες τις µεταλλευτικές εταιρείες ξεπερνούσαν τις 10.000 -στην 
πλειοψηφία τους ξεκληρισµένοι αγρότες. 

 
Την περίοδο 1938-1939, η Παλµεροκρατία έσκιαζε βασανιστικά 

την Κύπρο. Οι µεταλλωρύχοι της Κυπριακής Μεταλλευτικής Εται-
ρείας (ΚΜΕ) στην προσπάθειά τους να οργανωθούν για να λύσουν 
τα προβλήµατά τους, έστειλαν στην κυβέρνηση την πρώτη αίτηση 
για ίδρυση συντεχνίας. Η αδιάλλακτη στάση της κυβέρνησης, η 

οποία χαρακτήρισε το έγγραφο «κοµµουνιστικό» και το αγνόησε, 
δεν άφηνε καµία άλλη επιλογή στους µεταλλωρύχους εκτός από 
εκείνην του αγώνα. 
Η ίδρυση της Παγκύπριας Συντεχνιακής Επιτροπής (ΠΣΕ) το 

1941 από Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους εργαζοµένους 
δηµιούργησε νέες προϋποθέσεις και δυνατότητες. 

 
Η πρώτη µεγάλη ταξική µάχη άρχισε µε τις απεργίες των 2.100 

µεταλλωρύχων της αµερικανικής εταιρείας ΚΜΕ που κράτησε 121 
ηµέρες. Σε αυτή τη µάχη δυνάµεις των αποικιοκρατών άνοιξαν 
πυρ εναντίον των απεργών µε αποτέλεσµα πολλοί να τραυµατι-
στούν. 77 απεργοί καταδικάστηκαν σε φυλάκιση και σε εκατοντά-
δες άλλους επιβλήθηκε πρόστιµο. 
Συνέχεια έδωσε η απεργία των αµιαντωρύχων, που διήρκεσε 

29 ηµέρες και σε αυτή φυλακίστηκαν πάνω από 60 εργάτες. Στις 
3 Μαρτίου του 1948, οργισµένοι απεργοί δοκίµασαν να ανακόψουν 
απεργοσπάστες, δέχτηκαν όµως την επίθεση της Αστυνοµίας, η 
οποία πυροβόλησε στο ψαχνό. Τραυµατίστηκαν σοβαρά οι απερ-
γοί Τσακίρ Ριζέτ, Αχµέτ Νετζιατί, Γιώργης Γεωργιάδης, Ιζέτ Αλή 
Ιζέτ, Μεχµέτ Πιλάλ, Ανδρέας Χαραλάµπους που µεταφέρθηκαν 
στο Νοσοκοµείο Λευκωσίας. 

 
Η χρονιά έκλεισε µε την απεργία των 1.200 οικοδόµων που κρά-

τησε 118 ηµέρες. Κατά την απεργία 60 οικοδόµοι φυλακίστηκαν. 
 
Η αλληλεγγύη και η συµπαράσταση προς τους απεργούς από 

όλο τον κυπριακό λαό ήταν συγκινητική. Έρχονταν από παντού 
χρήµατα, τρόφιµα, ρούχα, αλλά και κάθε είδους βοήθεια. Αυτοκί-
νητα φορτώνονταν καθηµερινά από διάφορες πόλεις και χωριά 
µε προορισµό το Μαυροβούνι και το Ξερό. Η µάχη του ψωµιού 

και του γάλακτος για τα παιδιά των απεργών, ο αγώνας για την 
ηθική και υλική τους στήριξη είναι µια από τις πιο φωτεινές εκδη-
λώσεις γνήσιας και ανιδιοτελούς κοινωνικής αλληλεγγύης. 
Αν και τα αιτήµατα των Ε/κ και Τ/κ εργατών ήταν δικαιολογηµένα, 

πέραν της κάθετης άρνησης της εργοδοσίας, οι απεργοί συνά-
ντησαν τη λυσσαλέα αντίδραση των αποικιακών αστυνοµικών, 
την εχθρική στάση της Εκκλησίας και κυρίως την απεργοσπαστική 
στάση των λεγόµενων Νέων Συντεχνιών (ΣΕΚ), οι οποίες επι-
στρατεύτηκαν από τους αποικιοκράτες εφαρµόζοντας το γνωστό 
δόγµα των Βρετανών «διαίρει και βασίλευε». Η Εκκλησία µε εγκύ-
κλιό της καλούσε τους απεργούς να παραδοθούν, ενώ η ΣΕΚ µε 
ανακοίνωσή της παρότρυνε την αποικιακή Αστυνοµία να ζητήσει 
τη βοήθεια του αγγλικού στρατού προκειµένου «να παταχθεί η 
κοµµουνιστική αναρχία άπαξ και διά παντός». Στελέχη της ΣΕΚ 
γύριζαν τα χωριά µαζεύοντας απεργοσπάστες µε σύνθηµα «κα-
λύτερα 12 ώρες γαλάζιες, παρά 8 ώρες κόκκινες». 
Ο ίδιος ο διευθυντής τότε της Αµερικανικής Εταιρείας, ο Χέντριξ, 

δήλωνε: «Η χώρα µου ξοδεύει εκατοµµύρια δολάρια για να πο-
λεµήσει τον κοµµουνισµό σε όλο τον κόσµο. ∆εν θα σκεφθεί αν 
θα ξοδέψει και µερικές χιλιάδες λίρες για τον ίδιο σκοπό στην Κύ-
προ». Μιλούσε ασφαλώς για την κατάπνιξη των απεργών µέσω 
χρηµατοδότησης της οργανωµένης απεργοσπασίας. 

 
Υ.Γ.: Το κείµενο αυτό γράφτηκε προς επιβεβαίωση της ιστορικής 

αλήθειας και είναι αφιερωµένο στη µνήµη των χιλιάδων Ε/κ και 
Τ/κ µεταλλωρύχων, αµιαντωρύχων και οικοδόµων που καταδιώ-
χθηκαν, µαυροπινακίστηκαν, τραυµατίστηκαν και φυλακίστηκαν 
στους αγώνες για ένα καλύτερο µέλλον. 

*Υπεύθυνη Ιστορικού Εργατικού Μουσείου και Ιστορικού Αρχείου 
ΠΕΟ



Δεν του αναγνωρίζεται κανένα ελαφρυντικό. Ει-
δικότερα, ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος κηρύ-
χθηκε ομόφωνα ένοχος για ανθρωποκτονία από 
πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, θανάτω-
σης ζώου, της ψεύδους καταγγελίας και ψεύδους 
κατάθεσης κατ’ εξακολούθηση.Η εισαγγελέας 
πρότεινε να του επιβληθεί για τη δολοφονία της 
Καρολάιν η ποινή της ισόβιας κάθειρξης που 
όπως είπε «πιο δίκαιη ποινή δεν υπάρχει». Επι-
πλέον ζήτησε να του επιβληθεί για τη θανάτωση 
του ζώου κάθειρξη δέκα ετών και από άλλα δύο 
έτη για τις πλημμεληματικές ψευδείς καταθέσεις 
όπως και χρηματική ποινή. 

 
Το δικαστήριο, το οποίο θα ανακοινώσει σε λίγο 
την απόφασή του, απέρριψε νωρίτερα το αίτημα 

να μην ληφθεί υπόψη η κατάθεση της Ελένης 
Μυλωνοπούλου, ενώ απέρριψε και τον ισχυρισμό 
περί βρασμού ψυχικής ορμής. 
Η Εισαγγελέας Έδρας του Μικτού Ορκωτού Δι-
καστηρίου αναφερόμενη σε ανάγκη να «μην χά-
νεται το μέτρο» είπε πως «είμαι απολύτως πε-
πεισμένη ότι εδώ δεν πρέπει να δοθούν 
ελαφρυντικές περιστάσεις. Είναι αδιανόητο να 
στηρίξει το δικαστήριο ελαφρυντικό, στη λογική 
ότι ήταν καλός οικογενειάρχης μέχρι να σκοτώσει 
την οικογένεια του». 
Κατά την εισαγγελική λειτουργό το στοίχημα εί-
ναι να μη χάνεται το μέτρο. «Αυτό που πρέπει να 
σεβόμαστε κατά τον χρόνο που πρέπει να εκτι-
μήσουμε το εάν θα χορηγηθούν ελαφρυντικές πε-
ριστάσεις προκειμένου να βγει πιο γρήγορα, είναι 
να σταθμίσουμε και αλλά πράγματα και άλλες 
αξίες. Ναι είχε μια εξέχουσα επαγγελματική και 
μια καλή οικογενειακή ζωή. Θεωρώ υπερβολή 
όμως να λέμε ότι τα εγκλήματα που τέλεσε ήταν 
μια “παραφωνία” στη ζωή του. Ήταν ειδεχθή και 
σκληρά εγκλήματα», είπε. 
Στην αγόρευσή του νωρίτερα ο συνήγορος προς 
υποστήριξη της κατηγορίας Αθ. Χαρμάνης, ο 
οποίος εκπροσωπεί τους γονείς της Καρολάιν, 
ζήτησε την καταδίκη του Μπάμπη Αναγνωστό-
πουλου τον οποίο χαρακτήρισε πολυτάλαντο σκη-
νοθέτη, σεναριογράφο και ηθοποιό. «Πίστευε ότι 
είχε κάνει το τέλειο έγκλημα και δεν θα αποκαλυ-
πτόταν ποτέ» είπε ο συνήγορος. Την καταδίκη 
του Αναγνωστόπουλου για τη βάναυση θανάτωση 
της Ρόξυ, του σκύλου της οικογένειας, ζήτησαν 
οι δικηγόροι που εκπροσωπούν φιλοζωικά σω-
ματεία. 
Η υπεράσπιση του πιλότου είπε στους δικαστές 
πως το θύμα δεν κοιμόταν ενισχύοντας την εκ-
δοχή του 34χρονου περί βρασμού εξαιτίας επι-
θετικής συμπεριφοράς του θύματος.
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ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Ισόβια κάθειρξη στον Μ. Αναγνωστόπουλο 
αποφάσισε ομόφωνα το δικαστήριο

Ιστορική ομιλία Μητσοτάκη στο Κογκρέσο:  
Τον χειροκρότησαν όρθιοι

Νέα έκρηξη τιμών στην αγορά αυτές τις μέρες, 
με αποτέλεσμα μια σειρά από προϊόντα να επι-
βαρύνουν και πάλι τα νοικοκυριά.  Η αμόλυβδη 
σε πανελλαδικό επίπεδο ξεπερνά τα 2,20 ευρώ 
ανά λίτρο σε μέση τιμή και στα νησιά φτάνει 
ακόμα και στο 2,60 ευρώ σε ακραίες περιπτώσεις, 
κάτι το οποίο σημαίνει ότι εξανεμίστηκε το πενιχρό 
επίδομα που έδωσε η κυβέρνηση για τα καύσιμα.  

 
Νέα άνοδος τιμών 
Νέα αύξηση 3,5 λεπτών  στην τιμή της βενζίνης, 
δήλωσε ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Πρατη-
ριούχων και Εμπόρων Καυσίμων Γιώργος Ασμά-
τογλου. Η τιμή της βενζίνης, όπως σημείωσε ο κ. 
Ασμάτογλου, σε κάποια νησιά έχει ξεπεράσει το 
2,5 ευρώ το λίτρο, «άρα εκεί που έχει 2,60 και ο 
ιδιοκτήτης μετά από 10 μέρες θα πάρει καύσιμα, 
θα είναι πολύ παραπάνω από αυτή την τιμή» 
ανέφερε. Άλλωστε η Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ) 
αναφέρει στο site της ότι «με κάθε επιφύλαξη την 
Τετάρτη 18 Μαΐου αναμένονται νέες πολύ σημα-
ντικές αυξήσεις στη χονδρική τιμή διυλιστηρίου 
για νέες παραγγελίες βενζίνης». Εντονότερα είναι 
οι ανατιμήσεις στη βόρεια και νησιωτική Ελλάδα. 
Είναι ενδεικτικό ότι από την αρχή του πολέμου 
στην Ουκρανία οι μέσες πανελλήνιες τιμές έχουν 
αυξηθεί κατά 15% στον απλή αμόλυβδη, κατά 
14% στην αμόλυβδη 100 οκτανίων και κατά 
17,5% στο ντίζελ. Από τις αρχές του έτους που 
συνυπολογίζονται, οι αυξήσεις αυτές ανέρχονται 
σε 25%, 22% και 29% αντίστοιχα, ενώ εγείρονται 
σημαντικά ζητήματα αισχροκέρδειας, με τον 
υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γε-
ωργιάδη να σπεύδει (χθες) στα διυλιστήρια της 
χώρας για επικοινωνιακούς λόγους. 

 
Μεγάλη αύξηση στο ψωμί 

Παράλληλα, φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη άνοδος 
και στην τιμή του ψωμιού. Μόνο τον Απρίλιο το 
ψωμί ακρίβυνε κατά 5%, με βάση τα στοιχεία της 
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Ήδη σε πολλές πε-
ριοχές ανά την Ελλάδα η τιμή για ένα κιλό ψωμί 
μπορεί να ξεπερνάει τα 2,60 ευρώ, ενώ στα πιο 
εξειδικευμένα είδη η τιμή του κιλού έχει αγγίξει τα 
3,50 ευρώ. Είναι πάντως γεγονός ότι διεξάγεται 
ράλι τιμών. Ειδικότερα, η αύξηση της τιμής των 
σιτηρών έφτασε το 34% από την ημέρα που ξεκί-
νησε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στις 
24 Φεβρουαρίου 2022. Σε ετήσιο επίπεδο, οι αυ-
ξήσεις στα άλευρα ξεπερνούν ούτε λίγο ούτε πολύ 
το 60%. Σημαντικές είναι επίσης οι αυξήσεις και 
σε άλλα βασικά τρόφιμα λόγω της κατάστασης 
που δημιουργείται. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι αυ-
ξήσεις στο φοινικέλαιο σε ετήσια βάση έχουν ξε-
περάσει το 50%. Στο τυρί το 33%, στο γάλα το 
32%, στον χυμό πορτοκάλι το 45%, ενώ στη 
βρώμη πλησιάζουν το 70%. 

 
Πτώση κατανάλωσης 
Παράλληλα, νέα άνοδο κατά 35% καταγράφουν 
οι χονδρικές τιμές των εισαγόμενων προϊόντων 
τον Μάρτιο και η εκτίναξη του κόστους παραγω-
γής - κτηνοτροφία κατά 26,5% τον ίδιο μήνα «δεί-
χνουν» νέες ανατιμήσεις στο ράφι και περαιτέρω 
υποχώρηση της κατανάλωσης βασικών ειδών 
διατροφής. Σύμφωνα με στελέχη του κλάδου των 
σούπερ μάρκετ, ο Απρίλιος κατέγραψε υποχώ-
ρηση στους όγκους πωλήσεων της τάξης του 7%, 
παρά το γεγονός ότι εντός του Απριλίου ήταν οι 
γιορτές του Πάσχα. Την ίδια ώρα, τα μηνύματα 
για τον τρέχοντα μήνα κάθε άλλο παρά είναι εν-
θαρρυντικά είναι, την ώρα που ο πληθωρισμός 
έφτασε το 10,2% τον Απρίλιο και θεωρείται πολύ 
πιθανό να ανέβει ακόμη περισσότερο μέσα στον 
Μάιο.

O Κυριάκος Μητσοτάκης γίνεται ο πρώτος Έλ-
ληνας πρωθυπουργός που μιλά ενώπιον των με-
λών των δύο αμερικανικών νομοθετικών σωμά-
των. H ομιλία του είχε εθνικό, γεωπολιτικό και 
ιστορικό στίγμα, στέλνοντας ξεκάθαρα μηνύματα: 
Για την Τουρκία: � 
Δεν θα ανεχθούμε παραβιάσεις της κυριαρχίας 
μας και τις υπερπτήσεις πάνω από τα κατοικη-
μένα νησιά, οι οποίες πρέπει να πάψουν άμεσα. 
Σας ζητώ να λάβετε υπόψη σας τον κίνδυνο αστά-
θειας στη νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ όταν 
λαμβάνετε αποφάσεις για την προμήθεια στρα-
τιωτικού εξοπλισμού στην περιοχή. 

 
Για το Κυπριακό: 
Να μην ξεχνάτε, σας παρακαλώ, μία ανοιχτή 
πληγή που προκαλεί πόνο, την παράνομη κατοχή 
της Κύπρου. Αυτό το ζήτημα πρέπει να επιλυθεί 
βάσει του διεθνούς δικαίου, όπως είπα και χθες 
στον πρόεδρο Μπάιντεν, κανείς ποτέ δεν θα απο-
δεχθεί τη λύση δύο κρατών στην Κύπρο. 

 
Για Ουκρανία και Ρωσία: 
Το λέω με σαφήνεια, δεν έχουμε καμία εχθρό-
τητα προς το ρωσικό λαό, αλλά δεν μπορούμε 
να μείνουμε απαθείς σε έναν αγώνα που μας θυ-
μίζει τον δικό μας αγώνα για την ελευθερία. Πα-
ραδώσαμε ανθρωπιστική βοήθεια, δώσαμε όπλα 
στους Ουκρανούς για να υπερασπιστούν την 
χώρα τους και υποδεχθήκαμε πρόσφυγες. Δεν 
πρέπει να τα καταφέρει ο Πούτιν, φαντασιώνεται 
έναν κόσμο στρατών. Όχι μόνο για το καλό της 
Ουκρανίας, αλλά και για να σταλεί ένα μήνυμα 
προς όλους τους άλλους ηγέτες ότι καμία άλλη 
αναθεωρητική συμπεριφορά δεν θα γίνει ανεκτή 
από την οικογένεια των δημοκρατικών κρατών, 
προσέθεσε, και υπογράμμισε: Δεν μπορεί να υπε-

ρισχύσει ο αναθεωρητισμός. 
Μητσοτάκης: Τον χειροκρότησαν όρθιοι τα 

μέλη του Κογκρέσου 
Ο Κυριάκος Mητσοτάκης έγινε δεκτός με παρα-
τεταμένα και θερμά χειροκροτήματα από τα μέλη 
του Κογκρέσου, την αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Κα-
μάλα Χάρις και την πρόεδρο της Βουλής των 
Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι, που σηκώθηκαν 
όρθιοι. Επίσης, με θερμά χειροκροτήματα συνό-
δευσαν τις αναφορές του Έλληνα πρωθυπουρ-
γού στα κοινά σημεία του αγώνα για την ανεξαρ-
τησία της Ελλάδας το 1821 και της Ουκρανίας, 
καθώς και τη σύνδεση του Μεσολογγίου με τη 
Μαριούπολη. Στην κατάμεστη αίθουσα παραβρί-
σκονταν τα μέλη του Κογκρέσου, η Μαρέβα Μη-
τσοτάκη, οι κόρες τους Σοφία και Δάφνη, καθώς 
και πολλοί ομογενείς. «Δεν υπάρχει μεγαλύτερη 
τιμή για τον εκλεγμένο ηγέτη του λαού που δημι-
ούργησε τη δημοκρατία να απευθύνεται στους 
αιρετούς του λαού που υπεραμύνθηκαν των δη-
μοκρατικών ιδεωδών από τη στιγμή της δημιουρ-
γίας του κράτους τους», ανέφερε, απευθυνόμενος 
στην κοινή σύνοδο της Γερουσίας και της Βουλής 
των Αντιπροσώπων, στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ακρίβεια / Νέα έκρηξη τιμών πλήττει τα νοικοκυριά 
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Η Πανήγυρις των Αγίων Κυρίλλου 
και Μεθοδίου στο Mansfield
Πανηγυρικά εορτάστηκε η μνήμη των 

εν Αγίοις Πατέρων ημών Κυρίλλου και 
Μεθοδίου, φωτιστών των Σλάβων, στον 
ομώνυμο Ι. Ναό στο Mansfield της Κε-
ντρικής Αγγλίας. 

 
Της πανηγύρεως προεξήρχε ο Θεοφι-

λέστατος Επίσκοπος Μελιτηνής κ. Μάξι-

μος. 
Παρέστησαν οι Επίτιμοι Πρόξενοι της 

Ελλάδος και της Κύπρου και πολιτικοί 
της περιοχής. 

 
Μετά τη Θεία Λειτουργία ακολούθησε 

επίσημο γεύμα με παραδοσιακούς χο-
ρούς και μουσική.

Ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων 
στον Άγιο Αντώνιο Holloway
Την Κοινότητα των Αγίων Αντωνίου του Μεγάλου και Ιωάννου του 
Βαπτιστού Holloway Λονδίνου, επισκέφθηκε ο Σεβασμιώτατος Αρ-
χιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτας, την 
Κυριακή του Παραλύτου. 
Συλλειτούργησαν ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμ. κ. Γρηγόριος Lau-
renzano, ο Οικονόμος κ. Ρηγίνος Χαραλάμπους και ο Αρχιδιάκονος 
κ. Γεώργιος Τσουρούς.

Ο Επίσκοπος Μελιτηνής στο Θεολογικό Σεμινάριο  
της Ι. Αρχιεπισκοπής Θυατείρων

Τους φοιτητές του Θεολογικού Σεμιναρίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταν-
νίας, υπό την διεύθυνση του Πρωτοπρεσβυτέρου κ.  Stephen Maxfield, επισκέφτηκε ο Θεοφιλέστατος 
Επίσκοπος Μελιτηνής κ. Μάξιμος, το Σάββατο 14 Μαΐου. Ο Θεοφιλέστατος είχε την ευκαιρία να συ-
νομιλήσει με φοιτητές και υποψηφίους κληρικούς από την Ουαλία και την Κεντρική Αγγλία και να 
ανταλλάξουν απόψεις. Στη συνέχεια ο Θεοφιλέστατος επισκέφθηκε το Ελληνικό Σχολείο της Κοινότητος 
του Αποστόλου Λουκά Μπέρμιγχαμ και να γνωρίσει από κοντά τους μικρούς μαθητές.

Ταχτική

Γωνιά Ποίησης 

   Του Ειρήναρχου Στεφάνου

Με πίστη, φόβο, σεβασμό - 

κάθε ημέρα που ξυπνώ, 

 τολμώ για να ζητήσω, 

 Από τον ύψιστο Θεό –  

Ευχή, να έχω βοηθό, 

 στα χρόνια που θα ζήσω! 

 Σε αυτόν τον κόσμο τον 

σκληρό - που είναι γεμάτος 

πειρασμό, 

 να μην παραστρατήσω, 

Γιατί το νιώθω δεν μπορώ  

– Ανώμαλο, Ανήφορο δρόμο  

να περπατήσω! 

 Επάλεψα, πολέμησα 

 – Ηττήθηκαν, ενίκησα,  

με κούρασε ο χρόνος, 

 Σαν άνθρωπος προσπάθησα 

 – Εχάλασα, και έκτισα, 

 πόσα να κάμω μόνος! 

 Για αυτό ζητώ βοήθεια – 

βλέπω προς επουράνια,  

δυνάμεις τες θαυμάζω, 

 που χάρισαν στη ζωή  

- υπομονή και αντοχή, 

 από καρδιάς δοξάζω! 

Στες μέρες μου τες σκοτεινές - 

σαν ευεργετικές βροχές, 

 βοήθεια ερχόταν, 

Σε όλες τις δύσκολες στιγμές - 

με ελπίδας φως και συμβουλές, 

μου επαραβρισκόταν! 

Σαν από μηχανής θεός -  

καλός μου σύμμαχος, πιστός  

επαρουσιαζόταν, 

 Άμεση δράση, μυστικά –  

αθόρυβα, ειρηνικά, 

με υπερασπιζόταν! 

 Στα χρόνια μου τα παιδικά - 

Γεράματα κι’ εφηβικά 

 ένιωθα στήριξη του, 

 Όσο υπάρχω και θα ζω -  

ευγνωμοσύνη θα χρωστώ, 

Σέβος στην πράξη του! 

 Είναι ζωής μου τακτική -  

η πίστη και η προσοχή  

φάρος και οδηγός μου, 

 Αυτός μπροστά, μετά εγώ - 

 το θέλημά του ακολουθώ  

Πυξίδα, Αρχηγός μου!!!

Επί τη ευκαιρία της τέλεσης των εγκαινίων της Νέας ΠΤΕΡΥΓΑΣ 
ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΟΥ του Μελάθρου Αγωνιστών ΕΟΚΑ από 
τον Εξοχότατο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Ανα-
στασιάδη, θα ήθελα να συγχαρώ ολόψυχα τους εμπνευστές και 
συντελεστές για το πραγματικά αξιόλογο και δημιουργικό έργο 
που πέτυχαν και πρέπει να νοιώθουν περήφανοι που μετά από 
27 χρόνια όχι μόνον κατάφεραν να προσφέρουν ανεκτίμητες υπη-
ρεσίες αλλά συνεχίζουν να προωθούν και να αναβαθμίζουν το Μέ-
λαθρον ώστε να έχει ξεπέραση τα Κυπριακά Σύνορα, αλλά πέραν 
τούτου τρανή απόδειξη είναι η ανάγκη και της ανέγερσης της Νέας 
Πτέρυγας . 
Εκ μέρους των φίλων του Μελάθρου Η.Β. και γενικά του Απόδη-

μου Ελληνισμού ,εκφράζω στο Διοικητικό Συμβούλιο του Μελάθρου 
εγκάρδιες ευχαριστίες για την τιμή και αναγνώριση που αποδίδουν 
στους ατέλειωτους αγώνες που επιτελούν στα ξένα για την δι-
καίωση των αγώνων της Μαρτυρικής μας Πατρίδας Κύπρου με το 
να ονομάσουν την νέα ανεγερθείσα πτέρυγα ΠΤΕΡΥΓΑ ΑΠΟΔΗ-
ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ και αυτό μας τιμά ιδιαίτερα και μας κάνει πε-
ρήφανους. 
Οι φίλοι του Μελάθρου Αγωνιστών ΕΟΚΑ Η.Β ως Απόδημοι Έλ-

ληνες Κύπριοι γνωρίζοντας τις ανεκτίμητες υπηρεσίες και το πο-
λύπλευρο και θεάρεστο έργο που επιτελείτε στο Μέλαθρο Αγωνι-

στών ΕΟΚΑ σας διαβεβαιώνουμε για πολλοστή φορά ότι συνεχείς θα είναι η στήριξη μας σε ένα 
ίδρυμα που τιμά τους ήρωες όλων των Κυπριακών αγώνων αλλά πάνω από όλα για μας θα παραμένει 
αιώνια ένα αναμένω Καντήλι που θα τιμά τους Αγωνιστές του Απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ 
55-59 και που προσφέρει τις υπηρεσίες του στο σύνολο του Λαού μας. 

Ιωάννης  Μ Κούβαρος  
Πρόεδρος φίλων Μελάθρου Αγωνιστών ΕΟΚΑ Η.Β
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Anthony Victor - Οδηγός λεωφορείων του Go-Ahead London
- Πόσο καιρό εργάζεστε στον κλάδο των λεωφορείων και ποιό ήταν προηγουμένως το  
επάγγελμά σας; 
Ξεκίνησα την καριέρα μου στον κλάδο πριν από 19 χρόνια το 2003. Πριν γίνω οδηγός λεωφορείου, 
ήμουν βοηθός λιανικής πώλησης. 
 
- Τι ήταν αυτό που σας έκανε να ακολουθήσετε το επάγγελμα του οδηγού λεωφορείου; 
Υπάρχει ένας βαθμός ανεξαρτησίας στο επάγγελμα και ως οδηγός λεωφορείου είμαι πάντα εν κινήσει, 
ταξιδεύοντας σε διάφορες περιοχές μέσα και γύρω από το Λονδίνο. Είχα την ευκαιρία να δω και να 
μάθω πολλές περιοχές που δεν θα είχα ποτέ προηγουμένως την ευκαιρία, ειδικά γύρω από το 
κεντρικό Λονδίνο. 
 
-Ποια είναι τα οφέλη για έναν οδηγό λεωφορείου του Go-Ahead London; 
Ο εβδομαδιαίος μισθός σημαίνει ότι δεν χρειάζεται ποτέ να περιμένει κάποιος πολύ για την ημέρα 
πληρωμής, κάτι που βοηθά πραγματικά στη διαχείριση των καθημερινών αναγκών. Επίσης, υπάρχουν 
ευκαιρίες για υπερωρίες, κάτι που επιτρέπει στους εργαζόμενους να έχουν αυξημένες απολαβές. 
Ακόμη, η εργασία με βάρδιες παρέχει ευελιξία σε όλους όσοι επιθυμούν να προσαρμόσουν τα ωράριά 
τους στις προσωπικές τους ανάγκες. 
 
Τι σας αρέσει περισσότερο στο χώρο εργασίας σας; 
Η ζωή στο γκαράζ είναι ωραία. Πραγματικά φιλική ενώ υπάρχουν και διάφορες κοινωνικές ομάδες 
που οργανώνονται από τους οδηγούς. Μπορείτε επίσης να συναντήσετε πολλούς διαφορετικούς αν-
θρώπους στη δουλειά: επιβάτες, άλλους οδηγούς και συναδέλφους από γκαράζ, ανθρώπους από 
όλα τα κοινωνικά στρώματα. 
 
-Τι θα έλεγες σε κάποιον που σκέφτεται να γίνει οδηγός λεωφορείου στο Go-Ahead London; 
Θα το συνιστούσα ανεπιφύλακτα. Eίναι μια εξαιρετική επιλογή καριέρας! Μπήκα με σκοπό να εργαστώ 
για ένα χρόνο και 19 χρόνια αργότερα είμαι ακόμα εδώ. Δεν είμαι μόνο εγώ αλλά πέραν των 100  
συναδέλφων που έχουν μείνει στη δουλειά για πολλά χρόνια. 
 
-Ποιες επιλογές σταδιοδρομίας προσφέρει το Go-Ahead London; 
Η οδήγηση με λεωφορείο μπορεί να ξεκινά πίσω από το τιμόνι, αλλά δεν χρειάζεται να τελειώνει εκεί. 
To Go-Ahead London είναι ο μεγαλύτερος μεταφορέας της πρωτεύουσας γι’ αυτό και προσφέρει  
ευκαιρίες ανέλιξης και σταδιοδρομίας, συμπεριλαμβανομένων των εποπτικών και διοικητικών  
ρόλων.

Γειά σας! Είμαι ο Anthony Victor, είμαι οδηγός λεωφορείων του Go-Ahead London στον σταθμό Northumberland Park

Παρουσίαση βιβλίου: ΠΕΤΡΟΥ Κ. ΠΟΡΑΚΟΥ  - 1η Ιουνίου 2022  Cypriot Community Centre 
Βιώνοντας κάποτε κι εγώ τη μετανάστευση, δεν μπορούσα να 
μείνω αδιάφορος από τα κύματα συμπατριωτών μου, που διάφοροι 
λόγοι τους ανάγκασαν να φύγουν από τον τόπο τους, για να ανα-
ζητήσουν αλλού μια καλύτερη ζωή.  
Η επιθυμία μου για καταγραφή της ιστορίας τους, έγινε ανάγκη 
μετά τον επαναπατρισμό μου. Καθορίζοντας τα χρονικά όρια της 
ερευνητικής μου προσπάθειας στις πρώτες, κυρίως, δεκαετίες του 
20ού αιώνα και μέχρι την Ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
με  ενθουσιασμό ξεκίνησα αυτό το ταξίδι, χωρίς να υπολογίσω τις 
δυσκολίες, τον χρόνο και το κόστος ενός τέτοιου εγχειρήματος. 
Θεώρησα, την ενασχόλησή μου με το συγκεκριμένο θέμα ως κα-
θήκον και υποχρέωσή μου, έναντι όλων εκείνων των ξεχασμένων 
πνευματικών ανθρώπων ή απλά αγνοημένων βιοπαλεστών της 
κυπριακής μετανάστευσης. Στα διάφορα στάδια της αναζήτησης 
στοιχείων και πληροφοριών, διαπίστωσα ότι από την ιστορία του 
κάθε Κύπριου μετανάστη, που περιλαμβάνεται στο βιβλίο, επωφε-
λήθηκα πνευματικά και πιστεύω ότι κάθε μελετητής ή αναγνώστης 
θα μπορούσε, επίσης, να επωφεληθεί.  

 
Παράλληλα θεώρησα ότι με αυτό τον τρόπο θα αποτυόταν ένα 
είδος φόρου τιμής στους μετανάστες αδελφούς μας, οι οποίοι 
έγιναν πρεσβευτές του πολιτισμού τους και τίμησαν τον τόπο και 
την καταγωγή τους. Οι προσωπικοί τους αγώνες ταυτίστηκαν με 
τους αγώνες της πατρίδας και του έθνους, ενώ η όλη πορεία τους 
στη ζωή αποτελεί πηγή έμπνευσης. Ως φωτεινό παράδειγμα αρετής 
και τόλμης, τους οφείλουμε μια θέση στη συλλογική μνήμη και συ-
νείδησή μας, κάτι που το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να θέσει τα θεμέλια. 
Μέσα από την ενδεικτική αναφορά σε Κύπριους απόδημους της 
συγκεκριμένης περιόδου, επιδίωξα να δώσω τις διαστάσεις του 
φαινομένου της κυπριακής μετανάστευσης. Διά της προσπάθειάς 
μου αυτής, δεν προσδοκώ επιστημονικές ή άλλες περγαμινές, 
παρά μόνο να προκαλέσω, στο μέτρο του δυνατού, αναγνώστες, 
πολιτεία και ειδικούς επιστήμονες να ενδιαφερθούν και να ασχο-
ληθούν με το θέμα των αποδήμων μας, ένα «κεφάλαιο» που ζητεί 
να αξιοποιηθεί για το κοινό καλό. 

 
Τελειώνοντας αυτό το σημείωμα, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους 
όσοι, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, βοήθησαν στην υλοποίηση της 
έκδοσης αυτού του βιβλίου, που χωρίς τη συμβολή τους δεν θα γι-
νόταν πραγματικότητα. Εγκάρδιο ευχαριστώ οφείλω στους ομογε-
νείς, οι οποίοι με εμπιστεύθηκαν και κατάθεσαν την προσωπική 

τους ιστορία, για να τη συμπεριλάβω στο βιβλίο μου. Ήταν για 
μένα μεγάλη τιμή και τους ευγνωμονώ. 

 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕ'ΩΜΑ 
Ο Πέτρος Κυριάκου Πόρακος γεννήθηκε στον • Υψωνα της Λε-
μεσού. Από πολύ μικρός ασχολήθηκε με όλα σχεδόν τα είδη μου-
σικής. Ολοκλήρωσε της γυμνασιακές του σπουδές και τη στρατιω-
τική του θητεία και μέσα στο 1972 μετέβη στην Αγγλία όττου έζησε 
και εργάστηκε ως Μουσικός σε διάφορα κέντρα της εποχής. Επέ-
στρεψε στην Κύπρο εντός του 1974 και η επιστροφή του συνέπεσε 
με τα τραγικά γεγονότα της τουρκικής εισβολής, στα οποία πήρε 
μέρος ως έφεδρος. Υπηρέτησε στο μικρό χωριό Μοσφίλι της Τηλ-
λυρίας. Εκεί για πρώτη φορά κεντρίστηκε το ενδιαφέρον του για 
την ποίηση κα' τη ζωγραφική. Ακολούθως και αφού τελείωσαν οι 
υπφφεώσεις του στην Εθνική Φρουρά, έζησε και εργάστηκε στη 
Λεμεσό ως Μουσικός, σε διάφορα ξενοδοχεία και νυκτερινά κέντρα. 
Κατά καιρούς εργάστηκε και σε χώρες του εξωτερικού, όπως η Αγ-
γλία, η Ολλανδία και η Γερμανία. Εκτός από την ποίηση ασχολή-
θηκε και με τη Σύνθεση. Είναι μέλος των ακόλουθων εταιρειών, 
οργανισμών και ενώσεων: 

  Της εταιρείας PRS, για τα πνευματικά δικαιώματα 
 Των Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου,  
 Του Δ.Σ, της Πνευματικής Συντροφιάς Λεμεσού, 
  Της Εταιρείας Λογοτεχνών Λεμεσού «Βασίλης Μιχαηλίδης»,  
 Της Επιτροπής Ιστορικού Αρχείου της πόλης της Λεμεσού,   Της 
Ένωσης Επαγγελματιών Καλλιτεχνών Κύπρου,   Του Συνδέσμου 
Καλλιτεχνών «ΣΚΑΛΑ». 
Διετέλεσε επίσης Πρόεδρος της Ένωσης Εικαστικών Καλλιτεχνών 
Κύπρου, επί σειρά ετών. 
Εξέδωσε τέσσερις ποιητικές συλλογές, ένα βιβλίο με τίτλο «Λό-
φου, οι άνθρωποι της στον χώρο  και στον χρόνο» το λογοτεχνικό 
δοκίμιο «Άγγελοι Θανάτου πρ”' το τέλος» και το βιβλίο για την  Δια-
σπορά με τον τίτλο «ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ- ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΩΝ ΜΕΤΑ-
ΝΑΣΤΩΝ> 
Συμμετείχε σε διαγωνισμό βιβλίου στη Φραγκφούρτη, μέσω του 
Υπουργείου Παιδείας και της  Μορφωτικής Υπηρεσίας. 
Μέχρι τώρα έχει παρουσιάσει 17 ατομικές εκθέσεις ζωγραφικής, 
ενώ συμμετείχε και σε πολλές ομαδικές εκθέσεις, 

ΠΠ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ, 01 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 - WEDNESDAY, 01ST JUNE 2022
CYPRIOT COMMUNITY CENTRE

Earlham Grove, Wood Green, London N22 5HJ
 19:00

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ - BOOK PRESENTATION

MENELAOS REGAS
CHRISTOFER CHRISTOFOROU, 
NICOS SHIAKOLAS
COSTAS D. POYLAKAS

MEDIA SPONSORS:

“IMMIGRATION  Cypriot Immigrants”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ | INVITATION
Petros K.Porakos

- ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ - FREE ENTRANCE - 

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ/ SPONSORS:

NEWSPAPERS:



  10 | Πέμπτη 19 Μαΐου 2022

ΕΝΩ Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΗ Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕ ΩΣ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗ, Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΒΑΖΕΙ...

«Μπουρλότο» με νομοσχέδιο για μονομερή τροποποίηση του πρωτοκόλλου Brexit
Η Υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βα-

σιλείου Λιζ Τρας επιβεβαίωσε στη Βουλή των 
Κοινοτήτων την πρόθεση της κυβέρνησης να 
παρουσιάσει τις προσεχείς εβδομάδες ένα νο-
μοσχέδιο για αλλαγές στους όρους του Πρωτο-
κόλλου του Brexit περί Βόρειας Ιρλανδίας. 

Το πρωτόκολλο, που υπογράφηκε το 2019 
από την κυβέρνηση Τζόνσον και την ΕΕ, προ-
βλέπει ελέγχους σε ορισμένα προϊόντα που δια-
κινούνται από τη Μεγάλη Βρετανία προς τη Βό-
ρεια Ιρλανδία, ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση 
των κανόνων της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς 
στη νήσο της Ιρλανδίας με σκοπό την αποφυγή 
επαναφοράς «σκληρών» συνόρων μεταξύ Βό-
ρειας Ιρλανδίας και Δημοκρατίας της Ιρλανδίας. 

Το πρωτόκολλο αποτελεί εστία έντασης μεταξύ 
Λονδίνου και Βρυξελλών εδώ και καιρό, ωστόσο 
το ζήτημα έλαβε μεγαλύτερες διαστάσεις μετά 
από την άρνηση του Δημοκρατικού Ενωτικού 
Κόμματος (DUP) να προσχωρήσει σε συγκυ-
βέρνηση με το εθνικιστικό Σιν Φέιν μετά από τις 
βουλευτικές εκλογές της 5ης Μαΐου.  

Το DUP θέτει ως όρο για το σχηματισμό συ-
γκυβέρνησης (η οποία προβλέπεται από την ει-
ρηνευτική συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής 
του 1998), την αλλαγή του πρωτοκόλλου. Το 
κόμμα και η κοινότητα των ενωτικών θεωρούν 

πως οι έλεγχοι στα προϊόντα υπονομεύουν τη 
θέση της Β. Ιρλανδίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Η κ. Τρας επικαλέστηκε, στη δήλωσή της το 
πολιτικό αδιέξοδο στη Β. Ιρλανδία για την από-
φαση του Λονδίνου να ετοιμάσει νομοσχέδιο για 
την αμφιλεγόμενη μονομερή τροποποίηση του 
πρωτοκόλλου. Όπως είπε, υπάρχει «αναγκαιό-
τητα δράσης» για να αποκατασταθεί η πολιτική 
σταθερότητα στη Β. Ιρλανδία και να προστατευ-
θεί η ειρηνευτική συμφωνία της Μ. Παρασκευής. 

Τόνισε δε πως θεωρεί ξεκάθαρο ότι το νομο-
σχέδιο συνάδει με το διεθνές δίκαιο και με την 
ειρηνευτική συμφωνία, θέση που αμφισβητούν 
οι Ευρωπαίοι και η αντιπολίτευση.  

Το Εργατικό Κόμμα σχολίασε πως η μονομε-
ρής τροποποίηση μιας διεθνούς συμφωνίας συ-
νιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου και μάλι-
στα με αντικείμενο μια συμφωνία που η ίδια η 
κυβέρνηση Τζόνσον χαρακτήριζε «θρίαμβο» 
πριν από μόλις δύο χρόνια. 

Η κ. Τρας απάντησε σε αυτό πως η συμφωνία 
για το πρωτόκολλο έγινε «καλή τη πίστη», αλλά 
η εφαρμογή του είχε απρόβλεπτες συνέπειες. 

Κατά της πρόθεσης για κατάθεση νομοσχε-
δίου τοποθετήθηκε και ο επικεφαλής της κοινο-
βουλευτικής επιτροπής για τη Βόρεια Ιρλανδία 
Σάιμον Χορ, που είναι Βουλευτής του κυβερνώ-

ντος Συντηρητικού Κόμματος (Τόρις). «Ο σεβα-
σμός για το κράτος δικαίου ρέει βαθιά στις φλέ-
βες των Τόρις και το βρίσκω εντυπωσιακό που 
μια κυβέρνηση των Τόρις χρειάζεται υπενθύμιση 
για αυτό», σχολίασε ο κ. Χορ. 

Η κ. Τρας τόνισε πως σκοπός δεν είναι η κα-
τάργηση του πρωτοκόλλου, αλλά κάποιες διορ-
θώσεις που θα το καθιστούν βιώσιμο και ότι θα 
υπάρξουν διαβουλεύσεις με επιχειρήσεις και πο-
λίτες στη Βόρεια Ιρλανδία. Εξέθεσε δε μια σειρά 
αλλαγών που ζητά το Λονδίνο οι οποίες, όπως 
είπε, θα οδηγήσουν στη μείωση των ελέγχων 
και της γραφειοκρατίας στο εμπόριο από τη Βρε-
τανία προς τη Β. Ιρλανδία, χωρίς να υπονο-
μεύουν τους κανόνες της ενιαίας αγοράς και συ-
νεχίζοντας να διασφαλίζουν ότι δε θα έχουμε 
επαναφορά σκληρών συνόρων. 

Η βάση των βρετανικών προτάσεων αφορά 
το διαχωρισμό των προϊόντων που φτάνουν στη 
Βόρεια Ιρλανδία από τη Μεγάλη Βρετανία σε 
αυτά που προορίζονται να μείνουν εκεί και σε 
εκείνα που πρόθεση είναι να εξαχθούν στην Ιρ-
λανδία, δηλαδή σε έδαφος της ΕΕ. Για τα πρώτα, 
είπε η κ. Τρας, θα πρέπει να εξαλειφθούν οι 
πρόσθετοι έλεγχοι που ορίζει το πρωτόκολλο. 
Το Λονδίνο ζητά επίσης να υπαχθεί η Β. Ιρλανδία 
στο καθεστώς ΦΠΑ του Ην. Βασιλείου και όχι 
της ΕΕ, όπως ισχύει με το πρωτόκολλο του 
Brexit. «Προτίμησή μας εξακολουθεί να είναι μια 
λύση μέσω διαπραγμάτευσης με την ΕΕ», ση-
μείωσε πάντως η κ. Τρας. «Είμαστε ανοιχτοί σε 
περαιτέρω συνομιλίες», συνέχισε και για το λόγο 
αυτό πρόσθεσε πως έχει καλέσει στο Λονδίνο 
για νέα συνάντηση τον αρμόδιο Αντιπρόεδρο 
της ΕΕ Μάρος Σέφτσοβιτς. 

Στην πρώτη του αντίδραση ο ηγέτης του DUP 
σερ Τζέφρι Ντόναλντσον χαρακτήρισε την εξαγ-
γελία Τρας «μια καλή αρχή», αλλά επιφυλάχτηκε 
για αποφάσεις αναφορικά με τη συναίνεση στο 
σχηματισμό κυβέρνησης στη Βόρεια Ιρλανδία 
μέχρι να δει πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση ανα-
φορικά με το πρωτόκολλο. «Η Υπουργός γνω-
ρίζει ότι οι πράξεις μιλούν πιο δυνατά από τα 
λόγια», σχολίασε ο σερ Τζέφρι.

ΝΕΕΣ ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΟΥ ΠΟΥΤΙΝ

Ένα ακόμα πακέτο κυρώσεων με τελικό στόχο 
τον Βλάντιμιρ Πούτιν ανακοίνωσε το βρετανικό 
Foreign Office. Πρόκειται για συγγενείς, οικεία 
πρόσωπα και επιχειρηματίες φίλους του Ρώσου 
Προέδρου οι οποίοι περιγράφονται ως το «πορ-
τοφόλι» του, αφού στηρίζουν τον πολυτελή βίο 
του. «Η κλίκα αυτή οφείλει τον πλούτο και τη 
δύναμή της στον Πούτιν και σε αντάλλαγμα στη-
ρίζει τον Πούτιν και την πολεμική του μηχανή», 
αναφέρει η ανακοίνωση του βρετανικού Υπουρ-
γείου Εξωτερικών. 

Σημειώνεται πως τα επίσημα στοιχεία δεί-
χνουν μόνο μια ταπεινή συλλογή περιουσιακών 
στοιχείων του Πούτιν, όπως ένα μικρό διαμέρι-
σμα στην Αγία Πετρούπολη, δύο αυτοκίνητα της 
σοβιετικής κατασκευής από τη δεκαετία του 
1950, ένα τροχόσπιτο και ένα μικρό γκαράζ. 

Μεταξύ των προσώπων του στενού κύκλου 
του Ρώσου Προέδρου στα οποία επιβάλλονται 
οι κυρώσεις, όπως το πάγωμα περιουσίας και η 
απαγόρευση ταξιδιών, περιλαμβάνεται η πρώην 
γυμνάστρια Αλίνα Καμπάεβα, γνωστή ως «ερω-
μένη» του Βλάντιμιρ Πούτιν, η οποία έχει γίνει 
επικεφαλής του φερόμενου ως μεγαλύτερου 
ιδιωτικού ομίλου ΜΜΕ στη Ρωσία. 

Κυρώσεις επιβάλλονται επίσης κατά της για-
γιάς της Καμπάεβα, Άννα Ζατσέπλινα, η οποία 
είναι και συνέταιρος του συνεργάτη του Πούτιν 
Γκενάντι Τιμτσένκο, κατά της πρώην συζύγου 

του Πούτιν Λιουντμίλα Οτσερέτναγια η οποία 
έχει επιχειρηματικές σχέσεις με το ρωσικό κρά-
τος, την επιχειρηματιών και συγγενών του Προ-
έδρου Ιγκόρ, Μιχαήλ και Ρομάν Πούτιν και Μι-
χαήλ Σελόμοφ. 

Από την αρχή της εισβολής το ΗΒ έχει επιβά-
λει κυρώσεις σε πάνω από 1.000 πρόσωπα και 
100 επιχειρήσεις, περιλαμβανομένων Ρώσων 
ολιγαρχών με συνολική περιουσία άνω των 117 
δισεκατομμυρίων λιρών. Η Βρετανίδα Υπουργός 
Εξωτερικών Λιζ Τρας δήλωσε «εκθέτουμε και 
στοχεύουμε το σκιώδες δίκτυο στήριξης του πο-
λυτελούς τρόπου ζωής του Πούτιν και σφίγγουμε 
τον κλοιό στον ενδότερο κύκλο του. Θα συνεχί-
σουμε με τις κυρώσεις επί όλων όσοι βοηθούν 
και υποθάλπουν την επιθετικότητα του Πούτιν, 
έως ότου επικρατήσει η Ουκρανία».

Στο στόχαστρο του ΗΒ και η Αλίνα Καμπάεβα

Ο 17χρονος Τζέικ Ντάνιελς έγινε ο πρώτος 
νυν εν ενεργεία επαγγελματίας ποδοσφαιριστής 
στη Βρετανία που δηλώνει δημοσίως ότι είναι 
ομοφυλόφιλος. 

Ο νεαρός επιθετικός της Μπλάκπουλ, που 
αγωνίζεται στην Championship, τη δεύτερη τη 
τάξη επαγγελματική κατηγορία στην Αγγλία, 
έκανε την αποκάλυψη σε συνέντευξη στο Sky 
News. 

Γίνεται ο πρώτος εν ενεργεία ποδοσφαιριστής 
στην Αγγλία που δηλώνει ανοιχτά πως είναι ομο-
φυλόφιλος μετά από τον Τζάστιν Φάσανου το 
1990. 

Ο Ντάνιελς είπε ότι μετά από την «υπέροχη 

υποστήριξη» της οποίας έτυχε από τους συ-
μπαίκτες του αισθάνεται έτοιμος να είναι ο εαυ-
τός του και ελεύθερος από τα ψέματα που έλεγε 
για το ποιος είναι. 

Ο νεαρός έκανε την πρώτη εμφάνισή του με 
την πρώτη ομάδα της Μπλάκπουλ στις αρχές 
του μήνα, έχοντας σκοράρει 30 φορές για την 
Κ-19 του αγγλικού συλλόγου. 

Όπως είπε, σκεφτόταν κατά πόσο έπρεπε να 
περιμένει μέχρι να αποσυρθεί για να δηλώσει 
ομοφυλόφιλος. «Ωστόσο ήξερα ότι αυτό θα οδη-
γούσε σε πολλά χρόνια με ψέματα και χωρίς να 
μπορώ να είμαι ο εαυτός μου και να ζω όπως 
θέλω».

«ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΜΑΙ Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΖΩ ΟΠΩΣ ΘΕΛΩ»

Ποδοσφαιριστής δηλώνει ομοφυλόφιλος

«Στιγμή εθνικής υπερηφάνειας η κατάργηση περιορισμών» λέει ο Τζόνσον
Ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου 

Μπόρις Τζόνσον υπερασπίστηκε την απόφαση κα-
τάργησης και των τελευταίων νομικών περιορι-
σμών κατά της πανδημίας στην Αγγλία από την 
προσεχή Πέμπτη, περιλαμβανομένης της υποχρέ-
ωσης απομόνωσης για όσους διαγιγνώσκονται θε-
τικοί στον κορωνοϊό. 

Σε συνέντευξη Τύπου από την Ντάουνινγκ Στριτ 
είπε πως οι αναπόφευκτοι περιορισμοί που επι-
βλήθηκαν στην πορεία της πανδημίας είχαν σο-
βαρό κόστος «στην οικονομία, στην κοινωνία και 
στις ευκαιρίες για τα παιδιά μας». 

Ωστόσο, τώρα, «ως αποτέλεσμα πιθανώς της 
μεγαλύτερης εθνικής προσπάθειας εν καιρώ ειρή-

νης στην ιστορία μας» η χώρα θα ακολουθήσει 
«πορεία επιστροφής στην κανονικότητα». 

«Σήμερα δεν είναι η μέρα που μπορούμε να κη-
ρύξουμε νίκη επί της COVID, διότι ο ιός δεν φεύγει, 
αλλά είναι η μέρα που όλες οι προσπάθειες των 
τελευταίων δύο ετών επιτέλους μας επιτρέπουν 
να προστατευόμαστε ενώ αποκαθιστούμε πλήρως 
τις ελευθερίες μας. Είναι μια στιγμή υπερηφάνειας 
για το έθνος μας και μια πηγή ελπίδας», ανέφερε 
ο κ. Τζόνσον. 

Ο αρχίατρος Αγγλίας καθηγητής Κρις Γουίτι που 
πλαισίωνε τον Πρωθυπουργό τόνισε παρόλα αυτά 
πολλές φορές ότι ο κορωνοϊός συνεχίζει να απειλεί, 
σημειώνοντας ότι η νέα οδηγία ορίζει ακόμα σύ-

σταση απομόνωσης για τους φορείς, τουλάχιστον 
μέχρι την 1η Απριλίου, όταν όπως είπε ο κ. Τζόν-
σον οι πολίτες θα κληθούν να ενεργούν με βάση 
την προσωπική υπευθυνότητα. 

Ο καθηγητής Γουίτι και ο επικεφαλής επιστημο-
νικός σύμβουλος της κυβέρνησης σερ Πάτρικ Βά-
λανς τόνισαν επίσης ότι υπάρχουν πολλά περι-
θώρια για τον ιό να συνεχίσει να εξελίσσεται, με 
αποτέλεσμα πιθανώς να εμφανιστούν νέες μεταλ-
λάξεις, χωρίς εγγύηση ότι θα είναι ήπιες όπως η 
παραλλαγή Όμικρον. 

Σε μια άλλη εξέλιξη, σημαντική αύξηση της κυτ-
ταρικής και χημικής ανοσίας φαίνεται ότι είχαν όσοι 
έλαβαν την δεύτερη ενισχυτική δόση σύμφωνα τυ-

χαιοποιημένη, τυφλή μελέτη φάσης 2. 
Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι την 14η ημέρα 

μετά την τέταρτη δόση, ο αριθμός των αντισωμά-
των αυξήθηκε κατά 12% έως 16%. Συνεπώς οι 
ερευνητές καταλήγουν ότι οι μέγιστες αποδόσεις 
της τέταρτης δόσης του εμβολίου ήταν παρόμοιες 
και πιθανόν καλύτερες από την τρίτη δόση του εμ-
βολίου. 

Σύμφωνα με άλλη  βρετανική έρευνα η τέταρτη 
δόση εμβολίων mRNA αυξάνει την προστασία σε 
άτομα άνω των 70 ετών. Και σε αυτή την έρευνα 
καταδείχθηκε  ότι υπήρξαν μεγάλες αποκρίσεις  
μετά την χορήγηση της 4ης δόσης, παρόμοιες ή 
καλύτερες από την 3η δόση του εμβολίου.



  11 | Πέμπτη 19 Μαΐου 2022

ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Νέες βρετανικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Η Βρετανία ανακοίνωσε σήμερα ένα νέο γύρο 
κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας λόγω της εισβολής 
της Μόσχας στην Ουκρανία, θέτοντας στο στόχα-
στρο το οικονομικό δίκτυο του Ρώσου προέδρου 
Βλαντίμιρ Πούτιν, περιλαμβανομένης της πρώην 
συζύγου του και συγγενών του. 

"Εκθέτουμε και θέτουμε στο στόχαστρο το σκο-
τεινό δίκτυο που στηρίζει τον πολυτελή τρόπο ζωής 
του Πούτιν και σφίγγουμε τον κλοιό στον στενότερο 

κύκλο του", ανέφερε σε μια ανακοίνωση η υπουρ-
γός Εξωτερικών Λιζ Τρας. "Θα συνεχίσουμε με 
κυρώσεις σε όλους εκείνους που βοηθούν και υπο-
θάλπουν την επιθετικότητα του Πούτιν μέχρι να 
υπερισχύσει η Ουκρανία". 

Η Βρετανία, ενεργώντας από κοινού με τους δυ-
τικούς συμμάχους, έχει επιβάλει κυρώσεις σε εκα-
τοντάδες Ρώσους καθώς και σε στρατηγικά σημα-
ντικές βιομηχανίες και εταιρίες απαντώντας στην 
εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.Στα 12 νέα 
ονόματα που προστίθενται στον κατάλογο των 
βρετανικών κυρώσεων περιλαμβάνεται η πρώην 
σύζυγος του Πούτιν Λιουντμίλα Οτσερέτναγια και 
πολλοί συγγενείς του που κατέχουν διοικητικές θέ-
σεις σε μεγάλες ρωσικές εταιρίες όπως η Gazprom. 
Αντιμετωπίζουν πάγωμα των περιουσιακών τους 
στοιχείων και ταξιδιωτικές απαγορεύσεις. Η κυ-
βέρνηση δήλωσε πως εκείνοι σε βάρος των 
οποίων έχουν επιβληθεί κυρώσεις υποστήριξαν 
τον Πούτιν με αντάλλαγμα πλούτη, σημαντικές 
δουλειές και επιρροή στις ρωσικές υποθέσεις.

 ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΩΣΙΑ

 ΗΠΑ - ΕΜΒΟΛΙΟ PFIZER

Το σχέδιο 300 δισ. της Κομισιόν για την ενεργειακή απεξάρτηση από τη Ρωσία

Το πρόγραμμα των 300 δισεκ. ευρώ για την ενερ-
γειακή απεξάρτηση από την Ρωσία ανακοίνωσε την 
Τετάρτη η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. 

 
Ως απάντηση σε αρκετούς μήνες εξαιρετικά υψη-

λών και ασταθών τιμών ενέργειας, η Επιτροπή  
παρουσιάζει μια σειρά πρόσθετων βραχυπρόθε-
σμων μέτρων για την αντιμετώπιση των υψηλών τι-
μών της ενέργειας και την αντιμετώπιση πιθανών 
διακοπών του εφοδιασμού από τη Ρωσία. Παρου-
σιάζει επίσης μια σειρά από περιοχές όπου ο σχε-
διασμός στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί 
να βελτιστοποιηθεί, καθιστώντας την κατάλληλη για 
τη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα και πιο ανθε-
κτική σε κραδασμούς τιμών, προστατεύοντας  
παράλληλα τους καταναλωτές και παρέχοντας οι-
κονομικά προσιτή ηλεκτρική ενέργεια. 

Η Επίτροπος Ενέργειας, Κάντρι Σίμσον ανέφερε 
ότι «οι ιδιαίτεροι καιροί απαιτούν εξαιρετικά μέτρα 
και σήμερα παρουσιάζουμε πρόσθετα βήματα που 
μπορούν να λάβουν τα κράτη μέλη για να καταπο-
λεμήσουν τις υψηλές τιμές. Καθώς η Ρωσία συνε-
χίζει τον απρόκλητο πόλεμο στην Ουκρανία, πρέπει 
επίσης να κάνουμε σχεδιασμό σε περίπτωση δια-
κοπής του εφοδιασμού φυσικού αερίου και τις επι-
πτώσεις με μέτρα αλληλεγγύης και πιθανές παρεμ-
βάσεις τιμών. Παράλληλα, προχωράμε τις εργασίες 
για τη βελτίωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
για την καλύτερη προστασία των καταναλωτών, τη 
μείωση της αστάθειας και τη συνέχιση της υποστή-
ριξης της πράσινης μετάβασης». 

 
Μέτρα βραχυπρόθεσμης παρέμβασης 
Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να συνεχίσουν 

να χρησιμοποιούν την εργαλειοθήκη για τις τιμές 
ενέργειας, η οποία περιέχει μέτρα για τη μείωση 

των λογαριασμών ενέργειας που πληρώνουν οι ευ-
ρωπαίοι καταναλωτές. Επιπλέον, μια σειρά από 
βραχυπρόθεσμα μέτρα τίθενται στη διάθεση των 
κρατών μελών και μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
τώρα και κατά την επόμενη περίοδο θέρμανσης. 

 
Στις αγορές φυσικού αερίου: 
Δυνατότητα για τα κράτη μέλη να επεκτείνουν 

προσωρινά τη ρύθμιση των τιμών τελικού κατανα-
λωτή σε ευρύ φάσμα πελατών, συμπεριλαμβανο-
μένων των νοικοκυριών και της βιομηχανίας. 

Προσωρινοί «διακόπτες» και μέτρα έκτακτης ανά-
γκης ρευστότητας για την υποστήριξη της αποτελε-
σματικής λειτουργίας των αγορών εμπορευμάτων, 
με πλήρη τήρηση των διατάξεων για τις κρατικές 
ενισχύσεις. Χρησιμοποιώντας την Ενεργειακή Πλατ-
φόρμα της ΕΕ για τη συγκέντρωση της ζήτησης φυ-
σικού αερίου, διασφάλιση ανταγωνιστικών τιμών 
φυσικού αερίου μέσω εθελοντικά κοινών αγορών 
και μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από τα ρωσικά 
ορυκτά καύσιμα. Επιλογές παρέμβασης στις αγορές 
ηλεκτρικής ενέργειας για τα κράτη μέλη: Η δυνατό-
τητα ανακατανομής εξαιρετικά υψηλών υπο-ορια-
κών εσόδων (τα λεγόμενα απροσδόκητα κέρδη) για 
την υποστήριξη των καταναλωτών επεκτείνεται για 
να καλύψει την επόμενη περίοδο θέρμανσης. Επι-
πλέον, τα έσοδα από τη συγκέντρωση μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση της υπο-
στήριξης των καταναλωτών. 

Προσωρινή επέκταση των ρυθμιζόμενων τιμών 
λιανικής για την κάλυψη των μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων. Για περιφέρειες με πολύ περιορισμένη δια-
σύνδεση, δυνατότητα εισαγωγής επιδοτήσεων για 
το κόστος καυσίμων στην παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας για τη μείωση της τιμής της ηλεκτρικής 
ενέργειας, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν σχεδια-
στεί με τρόπο συμβατό με τις Συνθήκες της ΕΕ, 

ιδίως όσον αφορά την απουσία περιορισμών στη 
διέλευση  συνοριακών εξαγωγών, την τομεακή νο-
μοθεσία και τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύ-
σεις. 

 
 Μέτρα της ΕΕ σε περίπτωση πλήρους δια-

κοπής της παροχής αερίου 
 
Σε περίπτωση πλήρους διακοπής της παροχής 

ρωσικού φυσικού αερίου, ενδέχεται να χρειαστούν 
περαιτέρω έκτακτα μέτρα για τη διαχείριση της κα-
τάστασης. Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να επι-
καιροποιήσουν τα σχέδια έκτακτης ανάγκης τους, 
λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις που περιέχονται 
στην επισκόπηση ετοιμότητας της Επιτροπής για 
την ΕΕ. Η Επιτροπή θα διευκολύνει τη δημιουργία 
ενός συντονισμένου σχεδίου μείωσης της ζήτησης 
της ΕΕ με εθελοντικά μέτρα περιορισμού σε περί-
πτωση έκτακτης ανάγκης. Σε πνεύμα αλληλεγγύης, 
τα λιγότερο επηρεαζόμενα κράτη μέλη θα μπορού-
σαν να μειώσουν τη ζήτηση φυσικού αερίου προς 
όφελος των κρατών μελών που επηρεάζονται πε-
ρισσότερο. Για να συνοδεύσει αυτά τα μέτρα, μπορεί 
να είναι απαραίτητο ένα διοικητικό ανώτατο όριο τι-
μών για το φυσικό αέριο στην ΕΕ ως απάντηση σε 
πλήρη διακοπή του εφοδιασμού. Εάν εισαχθεί, θα 
πρέπει να περιορίζεται στη διάρκεια της έκτακτης 
ανάγκης της ΕΕ και δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο 
την ικανότητα της ΕΕ να προσελκύει εναλλακτικές 
λύσεις πηγές εφοδιασμού φυσικού αερίου και LNG 
για τους αγωγούς και για τη μείωση της ζήτησης. 

 
Σχεδιασμός αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας για 

το μέλλον 
 
Η πρόσφατη έκθεση του ACER καταλήγει στο 

συμπέρασμα ότι τα θεμελιώδη στοιχεία του σχεδια-

σμού της αγοράς έχουν σημαντικά οφέλη για τους 
καταναλωτές. Σημειώνει επίσης ότι υπάρχουν διά-
φοροι τρόποι για την καλύτερη προστασία των κα-
ταναλωτών και για να παρέχει ηλεκτρική ενέργεια 
σε προσιτές τιμές, να κάνει την αγορά πιο εύρωστη 
και ανθεκτική σε μελλοντικούς κραδασμούς και να 
την ευθυγραμμίζει περαιτέρω με τους στόχους της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καθορίζει μια σειρά ζη-
τημάτων που πρέπει να μελετηθούν για τη βέλτιστη 
μελλοντική λειτουργία της αγοράς. Αυτά περιλαμ-
βάνουν μέσα που βασίζονται στην αγορά για την 
προστασία των καταναλωτών από την αστάθεια 
των τιμών, μέτρα για την ενίσχυση της ανταπόκρι-
σης στη ζήτηση και την προώθηση ατομικών συ-
στημάτων ιδιοκατανάλωσης, τα κατάλληλα επενδυ-
τικά σήματα και μια πιο διαφανή εποπτεία της 
αγοράς. Με βάση την ανάλυση που παρουσιάστηκε 
, η Επιτροπή θα ξεκινήσει διαδικασία εκτίμησης επι-
πτώσεων για πιθανές προσαρμογές στο σχεδιασμό 
της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 

 
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Ο πόλεμος ανα-

στατώνει την παγκόσμια αγορά 
 
Ο πόλεμος του Πούτιν αναστατώνει την παγκό-

σμια αγορά ενέργειας τόνισε η Πρόεδρος της Επι-
τροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. 

Σημείωσε ότι η εξοικονόμηση ενέργειας είναι ο 
πιο γρήγορος και φθηνός τρόπος αντιμετώπισης 
της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης. 

 
«Ως εκ τούτου, θα αυξήσουμε τον στόχο ενερ-

γειακής απόδοσης της ΕΕ για το 2030 από 9% 
σε 13%. Και αυξάνουμε τον στόχο του 2030 για 
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας της ΕΕ από 
40% σε 45%» υπογράμμισε η Ούρσουλα φον 
ντερ Λάιεν. 

 
Παράλληλα, μίλησε για πρόταση της επιτάχυνσης 

των διαδικασιών αδειοδότησης για ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και συναφείς υποδομές, αλλά και 
πρόταση υποχρέωσης ηλιακής στέγης για εμπορικά 
και δημόσια κτίρια έως το 2025 και για νέα κτίρια 
κατοικιών έως το 2029. «Γνωρίζουμε ότι όταν η Ευ-
ρώπη ενεργεί από κοινού έχει μεγαλύτερη επιρροή. 
Οι ηγέτες των κυβερνήσεων της ΕΕ των 27 συμ-
φώνησαν να δημιουργήσουν μια πλατφόρμα για 
την κοινή αγορά αερίου, LNG και υδρογόνου. Ως 
μέρος του σχεδίου μας REPowerEU, προτείνουμε 
μια επιχειρησιακή πορεία προς τα εμπρός, με κοινό 
μηχανισμό προμηθειών και κοινή προσέγγιση στις 
προμηθεύτριες χώρες. Με αυτόν τον τρόπο, μπο-
ρούμε να εξασφαλίσουμε την εισαγωγή ενέργειας 
που χρειαζόμαστε χωρίς ανταγωνισμό μεταξύ των 
κρατών μελών μας» υπογράμμισε η Πρόεδρος της 
Επιτροπής επισημαίνοντας ότι αυτά, απαιτούν τε-
ράστιες επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις.

Εγκρίνεται η ενισχυτική δόση στα παιδιά από 5-11 ετών 

Την έγκρισή του έδωσε ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ για τις ενισχυτικές 
δόσεις με το ενέσιμο σκεύασμα της Pfizer-BioNTech σε παιδιά από 5 έως 11 ετών.  
Στο μεταξύ, στις ΗΠΑ πάνω από 8 εκατ. από τα 28 εκατ. παιδιά αυτής της ηλικιακής ομάδας έχουν 

λάβει και τις δύο δόσεις του εμβολίου. Πλέον, στα διπλά εμβολιασμένα παιδιά θα μπορεί να 
χορηγείται και η τρίτη δόση, πέντε μήνες τουλάχιστον μετά τη δεύτερη.  
Αναμένεται τις επόμενες ώρες να ανάψει το πράσινο φως από το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης 

Νόσων των ΗΠΑ.  
Μετά την τελική αυτή έγκριση, πιθανόν την Πέμπτη, θα μπορούν όλοι οι Αμερικανοί από πέντε 

ετών και πάνω να λαμβάνουν την ενισχυτική δόση.  
Πάντως, μέχρι στιγμής, στις ΗΠΑ, από τον Νοέμβριο, μόνο στο 29% της ομάδας από 5 έως 11 

ετών είναι διπλά εμβολιασμένο.
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ΣΟΥΗΔΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΔΙΑ ΚΑΙ Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΝΑΤΟ

ΕΛΟΝ ΜΑΣΛ  ΚΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ TWITTER

Σουηδία και Φινλανδία κατέθεσαν επίσημα αίτημα για ένταξη στο ΝΑΤΟ

Μετά από συζητήσεις μηνών και εντάσεις, Φιν-
λανδία και Σουηδία προχώρησαν τη διαδικασία 
ένταξής τους στο ΝΑΤΟ - όπως άλλωστε είχαν 
προαναγγείλει - καταθέτοντας χέρι – χέρι αιτή-
ματα για την προσχώρησή τους στη βορειοατλα-
ντική συμμαχία  

«Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή σε μια κρί-
σιμη περίοδο για την ασφάλειά μας» δήλωσε ο 
γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτεν-
μπεργκ, ο οποίος δέχθηκε τα αιτήματα που του 
παρουσίασαν οι πρεσβευτές της Φινλανδίας και 
της Σουηδίας. 

 
«Ελπίζουμε να ολοκληρώσουμε γρήγορα τη δια-

δικασία» πρόσθεσε ο ίδιος» 

«Η Φινλανδία και η Σουηδία συμφώνησαν να 
περάσουν από όλη αυτή τη διαδικασία χέρι-χέρι 
και θα καταθέσουμε την αίτηση μαζί», δήλωσε  η 
Σουηδή πρωθυπουργός, Mαγκνταλένα Άντερσον 
σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Φινλανδό πρό-
εδρο, Σαούλι Νιινίστο. 

 
«Η ένταξη στο ΝΑΤΟ ενισχύει την ασφάλεια στη 

Σουηδία αλλά και στην περιοχή της Βαλτικής Θά-
λασσας», είπε η Άντερσον. 

«Το γεγονός ότι υποβάλλουμε αίτηση μαζί με 
τη Φινλανδία σημαίνει ότι μπορούμε να συμβά-
λουμε στην ασφάλεια στη βόρεια Ευρώπη». 
Όλα τα κράτη-μέλη, με εξαίρεση την Τουρκία, 

τάσσονται υπέρ μιας συνοπτικής διαδικασίας 

ένταξης για τις δύο σκανδιναβικές χώρες, με 
στόχο την υπογραφή του πρωτοκόλλου προσχώ-
ρησης μέχρι τα μέσα Ιουνίου, ώστε να μπορούν 
να μετέχουν με το καθεστώς «χώρας παρατη-
ρητή» στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στα τέλη 
Ιουνίου. 
Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει η Τουρκία να κα-

θίσει στο τραπέζι των συζητήσεων με τις δύο χώ-
ρες και να βρεθεί λύση εντός δύο εβδομάδων. 
Οι ανησυχίες της 'Αγκυρας θα μπορούσαν εν-

δεχομένως να κατευναστούν με μια δήλωση από 
πλευράς Σουηδίας και Φινλανδίας για αλλαγή 
στάσης απέναντι στους Κούρδους της Συρίας και 
το PKK, καθώς και με την άρση του εμπάργκο 
εξαγωγών οπλικών συστημάτων. 
Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές που 

μίλησαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, αρκετές ΝΑΤΟϊκές χώρες 
άσκησαν την Τρίτη και θα συνεχίσουν να ασκούν 
πίεση στην 'Αγκυρα για εξεύρεση λύσης. 
Ωστόσο, όλοι γνωρίζουν ότι αυτό θα εξαρτηθεί 

από τις προθέσεις του Τούρκου προέδρου, Ρε-
τζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και από το αν θα ζητήσει 
περαιτέρω ανταλλάγματα από άλλες ΝΑΤΟϊκές 
χώρες ή ακόμα και από την ΕΕ. 
Όσο η Τουρκία προβάλλει αντιρρήσεις, τόσο θα 

καθυστερεί η ένταξη της Φινλανδίας και της Σουη-
δίας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, αυξάνοντας 
τον εκνευρισμό τους και τους ενδεχόμενους κιν-
δύνους επειδή δεν βρίσκονται κάτω από την 
«ασπίδα» του 'Αρθρου 5 της Συνθήκης του 
ΝΑΤΟ. 
Για το λόγο αυτό, ήδη πολλές συμμαχικές χώ-

ρες, μεταξύ αυτών η Νορβηγία, η Γαλλία, το Ηνω-
μένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ, έσπευσαν με δηλώσεις 
τους να δώσουν εγγυήσεις ασφαλείας στις δύο 
σκανδιναβικές χώρες, για όσο διάστημα θα βρί-
σκονται στο κατώφλι του ΝΑΤΟ. 
Φίλης στο CNN Greece: Ο Ερντογάν δεν απειλεί 

μόνο για να πάρει F16 από τις ΗΠΑ 
Αναζητώντας βαθύτερη ερμηνεία, κάποιοι «εί-

δαν» πίσω από την άρνηση Ερντογάν, την επι-
θυμία να πιέσει την Ουάσινγκτον να επανέλθει 
στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35, από το 
οποίο αποκλείστηκε λόγω της προμήθειας των 
ρωσικών αντιαεροποτρικών πυραύλων S-400. 

 
«Η κίνηση Ερντογάν έχει βαθύτερα επίπεδα 

ανάλυσης. Δεν είναι τόσο μονοσήμαντη όσο πα-
ρουσιάζεται, δεν γίνεται μόνο για να εξασφαλίσει 
την αναβάθμιση των F16 ή την αγορά νέων F16 
από τις ΗΠΑ, μόνο», δήλωσε χθες στο CNN 
Greece o διεθνολόγος και αναπληρωτής καθη-
γητής στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, Κων-
σταντίνος Φίλης: 

«Καταρχάς, ο Ερντογάν έχει ένα ζήτημα με τις 
δύο αυτές χώρες, ειδικότερα με τη Σουηδία γιατί 
θεωρεί ότι όχι μόνο αποτελεί καταφύγιο των τρο-
μοκρατών σε εισαγωγικά, αυτούς δηλαδή που η 
Τουρκία θεωρεί τρομοκράτες (Κούρδους και 
κουρδικές οργανώσεις), αλλά αποτελεί και κατα-
φύγιο αντικαθεστωτικών και μάλιστα αντικαθε-
στωτικών που σε καθημερινή βάση κάνουν πό-
λεμο στην κυβέρνηση Ερντογάν. Οπότε πιστεύει 
ότι τώρα είναι η ευκαιρία του, γιατί αυτή είναι η 
αντίληψη που έχει η Τουρκία για το πώς ασκού-
νται οι διεθνείς σχέσεις. Να κλείσει αυτό το μέ-
τωπο, αυτήν την πληγή, πιέζοντας τη Σουηδία 
ουσιαστικά να αποκηρύξει τους Γκιουλενιστές και 
τους Κούρδους προκειμένου να ενταχθεί στο 
ΝΑΤΟ» λέει ο κ. Φίλης, εκτιμώντας ότι παρ' όλο 
που δεν θα καταφέρει να πετύχει αυτό τον στόχο, 
«στο τέλος της ημέρας, για τον Ερντογάν θα είναι 
μια νίκη να κλείσουν κάποιες οργανώσεις ή να 
φανεί ότι η Σουηδία κάνει σε κάτι πίσω».

COVID-19

Έλον Μασκ: Δεν μπορεί να προχωρήσει η συμφωνία 
για την αγορά του Twitter – Ο όρος που βάζει

Τους φόβους και τις προβλέψεις όσων έλεγαν 
ότι προετοιμάζει το έδαφος για να μην προχωρή-
σει άμεσα η εξαγορά από τον ίδιο του Twitter επι-
βεβαίωσε ο Έλον Μασκ το πρωί της Τρίτης. 
Απαντώντας σε ανάρτηση άλλου χρήση που 

αφορούσε τα «παζάρια» που κάνει για την αγορά 
του Twitter ο Έλον Μασκ ανακοίνωσε ότι η συμ-
φωνία δεν θα προχωρήσει μέχρις ότου η εταιρεία 
να αποδείξει ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό των 
λογαριασμών της είναι ψεύτικοί.«Η προσφορά 
μου ήταν βασισμένη στο ότι τα στοιχεία που υπο-
βλήθηκαν στη SEC είναι ακριβή. Ο διευθύνων 
σύμβουλος του Twitter αρνήθηκε δημόσια να πα-
ρουσιάσει αποδείξεις ότι το ποσοστό των ψεύτι-
κων λογαριασμών είναι μικρότερο από 5%. Η 
συμφωνία δεν μπορεί να προχωρήσει μέχρι να 
το κάνει» έγραψε ο Μασκ στο tweet του.  

 
Ο Έλον Μασκ τη Δευτέρα είχε προχωρήσει σε 

παζάρια για τα χρήματα που θα δώσει για το 
Twitter με «όχημα» τον αριθμό των ψεύτικων λο-
γαριασμών προκαλώντας ερωτήματα για το αν 

τελικά το deal θα προχωρήσει ή θα επιβληθεί η 
ρήτρα σε βάρος του που προβλέπεται από την 
αρχική συμφωνία. 
Μιλώντας σε συνέδριο στο Μαϊάμι ο Μασκ δεν 

απέκλεισε το ενδεχόμενο να ζητήσει να πληρώσει 
λιγότερα χρήματα ανά μετοχή λέγοντας ότι «αυτό 
δεν έχει αποκλειστεί» ενώ έχει ήδη ανακοινώσει 
ότι το κλείσιμο της συμφωνίας έχει «παγώσει». 

«Πραγματικά όλα εξαρτώνται από αρκετές με-
ταβλητές. Περιμένω ακόμα μια λογική εξήγηση 
για τον αριθμό των ψεύτικων ή spam λογαρια-
σμών στο Twitter και η εταιρεία δεν μας την δίνει. 
Μου φαίνεται περίεργο αυτό» πρόσθεσε, σύμ-
φωνα με τους Financial Times, o Μασκ στην ίδια 
εκδήλωση. 
Το Twitter στα τριμηνιαία οικονομικά αποτελέ-

σματά του έχει υποστηρίξει ότι είναι λιγότεροι από 
5% οι ψεύτικοί ή spam λογαριασμοί στην πλατ-
φόρμα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Tesla 
να υποστηρίζει ότι μπορεί να πρόκειται για «λά-
θος υπολογισμό». 
Νομικοί κύκλοι αμφιβάλλουν αν ο Έλον Μασκ 

μπορεί να αποχωρήσει από τη συμφωνία εξαγο-
ράς του Twitter με επιχείρημα τους ψεύτικους 
λογαριασμούς – υπενθυμίζεται ότι η αρχική συμ-
φωνία περιλαμβάνει αποζημίωση 1 δισεκατομ-
μυρίου δολαρίων αν ο Μασκ αποχωρήσει από 
αυτή. 
Την ίδια ώρα οι σχέσεις του δισεκατομμυριούχου 

με τα στελέχη του Twitter έφτασαν σε νέα χαμηλά 
επίπεδα με τον ίδιο να χρησιμοποιεί ένα emoji 
που συμβολίζει ακαθαρσίες κατά τη διάρκεια δια-
δικτυακού διαλόγου με τον Παράγκ Αγκραουάλ 
τον σημερινό επικεφαλής του Twitter. 

O Αγκραουάλ στις αναρτήσεις του υποστήριζε 
ότι ο εντοπισμός και η διαχείριση spam λογαρια-
σμών είναι μια «δυναμική διαδικασία» που απαιτεί 
μια συνεχή μάχη «με δύσκολο να εντοπιστούν» 
ηθοποιούς. Η τελευταία του ανάρτηση οδηγούσε 
σε έναν υπερσύνδεσμο σχετικά με τους ψεύτικους 
λογαριασμούς σημειώνοντας ότι το Twitter έχει 
συζητήσει ήδη με τον Μασκ για το θέμα και περι-
μένει να συνεχίσει την ίδια συζήτηση, ανάρτηση 
στην οποία ο Mr Tesla απάντησε με το επίμαχο 
emoji αλλά και με μια ερώτηση για το πώς οι δια-
φημιζόμενοι γνωρίζουν τι εισπράττουν για τα χρή-
ματα που επενδύουν τονίζοντας ότι «αυτό είναι 
δομικό για την οικονομική υγεία του Twitter».

Εκτός ελέγχου ο κορονοϊός στη Βόρεια Κορέα: 
269.510 νέα κρούσματα

Οι αρχές της Βόρειας Κορέας ανακοίνωσαν 
την Τρίτη ακόμη έξι θανάτους «από πυρετό», 
όπως μεταδίδει το επίσημο πρακτορείο ειδή-
σεων KCNA, λίγα εικοσιτετράωρα αφού επι-
βεβαιώθηκε επίσημα ξέσπασμα της πανδη-
μίας του νέου κορονοϊού, που θεωρείται ότι 
οφείλεται σε υποπαραλλαγή της Όμικρον. 
 
Παράλληλα, άλλοι 269.510 άνθρωποι εμφάνισαν 
συμπτώματα «πυρετού», κατά τις ίδιες πηγές. 
Σύμφωνα με το KCNA, ο απολογισμός των θυ-
μάτων του ξεσπάσματος έχει φθάσει ως τώρα 
τους 56 νεκρούς επί συνόλου 1.483.060 ασθενών 
με «πυρετό», ενώ 663.910 άνθρωποι υποβάλ-
λονται σε θεραπεία. Δεν είναι σαφές πόσοι εξ αυ-
τών έχουν όντως μολυνθεί από τον SARS-CoV-
2, καθώς η Πιονγκγιάνγκ δεν έχει στη διάθεσή 
της τα μέσα για να κάνει μαζικές εξετάσεις. 
Το πρακτορείο μετέδωσε ακόμη ότι το ιατρικό 
σώμα του βορειοκορεατικού στρατού ανέπτυξε 
δυνάμεις «σε όλα τα φαρμακεία της Πιον-

γκγιάνγκ» και άρχισε τον «ανεφοδιασμό με φάρ-
μακα». 
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει 
στείλει κάποια κιτ στην απομονωμένη χώρα, 
όμως δεν έχει διευκρινίσει τι είδους σκευάσματα 
περιέχουν. Η Κίνα και η Νότια Κορέα έχουν προ-
σφερθεί να στείλουν βοήθεια, αν η βορειοκορεα-
τική κυβέρνηση το ζητήσει. 
Οι αρχές μοιάζουν για την ώρα να αντιμετωπίζουν 
τις περιπτώσεις της λοίμωξης COVID-19 χρησι-
μοποιώντας αντιβιοτικά ενώ κρατικά μέσα ενη-
μέρωσης προτείνουν «παραδοσιακές» θεραπείες. 
Ειδικοί επισημαίνουν πως παρότι η χώρα έχει 
μεγάλο αριθμό γιατρών και εμπειρία στην αντι-
μετώπιση υγειονομικών κρίσεων, το σύστημα 
υγείας της αντιμετωπίζει ανησυχητικά μεγάλη έλ-
λειψη πόρων και μέσων, ενώ το εάν η Βόρεια 
Κορέα θα αποδεχθεί την προσφορά των γειτόνων 
της για βοήθεια μένει να φανεί.



Ο ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ  
Επετειακό Α' Μέρος  

▪� Ο Καρλ Μαρξ θεωρείται ως ο 
αδιαμφισβήτητος θεμελιωτής του 
επιστημονικού κομμουνισμού. 
Υπήρξε μεγάλος δάσκαλος και 
οδηγός της παγκόσμιας εργατι-

κής τάξης και όλων των εργαζομένων. Ήταν ο 
εμπνευστής και οργανωτής της 1ης Διεθνούς 
(Διεθνής εταιρεία των εργαζομένων) 
▪� Ο Μαρξ γεννήθηκε στις 5 Μαΐου του 1818 στο 
Τρεβ, στη Γερμανία. Ο πατέρας του ήταν δικη-
γόρος. Μετά το Λύκειο στο Τρεβ,ο Μαρξ έκανε 
τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο της Μπον, 
κατόπιν στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου,όπου 
προσχώρησε στον όμιλο των "Χεγκελιανών της 
αριστεράς" που είχαν επαναστατικές τάσεις. 
Η εναίσιμη διατριβή του Μαρξ επί διδακτορία στη 
φιλοσοφία είχε σαν θέμα τη φιλοσοφία των δύο 
μεγάλων αρχαίων Ελλήνων υλιστών φιλοσόφων, 
του Επίκουρου και του Δημόκριτου. Ο Μαρξ διά-
βαζε και καταλάβαινε αρχαία ελληνικά. 
▪� Ύστερα από αυτό ο Μαρξ ξαναγύρισε στη Μπον 
που την εγκατέλειψε για να πάει στην Πολωνία, 
όπου συνέτασσε την "Εφημερίδα του Ρήνου" όρ-
γανο της ριζοσπαστικής αστικής τάξης της Ρη-
νανίας. Η περίοδος της εργασίας του Μαρξ στην 
"Εφημερίδα του Ρήνου" χαρακτηρίζεται σαν η 
περίοδος κατά την οποία συντελείται το πέρασμα 
του Μαρξ από τον ιδεαλισμό στον υλισμό, το πέ-
ρασμα από τον επαναστατικό δημοκρατισμό 
στον κομμουνισμό. Η "Εφημερίδα του Ρήνου" 
κάτω από τη διεύθυνση του Μαρξ ήταν ένα όρ-
γανο δημοκρατικό, επαναστατικό, περνούσε από 
αυστηρή λογοκρισία και τελικά απαγορεύτηκε. 
▪� Τον Ιούνιο του 1843 ο Μαρξ παντρεύτηκε την 

Ιωάννα φον Βεστφάλεν, παιδική του φίλη.  
Στα τέλη του Οκτωβρίου εγκαταστάθηκε στο Πα-
ρίσι, όπου εξέδιδε μαζί τον Άφνολντ Ρούγκε το 
περιοδικό "Γαλλο - γερμανικά χρονικά". Εκεί δη-
μοσιεύτηκαν τα περίφημα άρθρα του "Συμβολή 
στην κριτική της φιλοσοφίας του δικαίου του Χέ-
γκελ" και το "Εβραϊκό Ζήτημα" (ο Μαρξ ήταν 
Εβραίος, όχι πως αυτό σήμαινε κάτι το ιδιαί-
τερο.Ο Μαρξ ήταν πρώτα και κύρια διεθνιστής). 
▪� Στα άρθρα αυτά τα δημοσιευμένα από το πε-
ριοδικό, ο Μαρξ προβαλόταν σαν ώριμος πλέον 
επαναστάτης που δέχεται την αδυσώπητη κριτική 
των πάντων και κάνει έκκληση στην εργατική 
τάξη, έκκληση στις μάζες όλων των εργαζομέ-
νων. 
▪� Τον Σεπτέμβριο του 1844 ο Μαρξ συνάντησε 
τον Γερμανό συμπατριώτη του, Φρίντριχ  Έν-
γκελς στο Παρίσι και από τότε άρχισε η φιλία και 
ο κοινός τους  αγώνας για την υπόθεση της ερ-
γατικής τάξης. Εδώ φέρανε για πρώτη φορά στο 
φως, εδώ κυοφορήθηκε  η ιδέα τους για τον ιστο-
ρικό ρόλο της εργατικής τάξης ως νεκροθάφτη 
του καπιταλισμού και οικοδόμου του κομμουνι-
σμού. Από αυτή την εποχή και οι δύο τους γίνο-
νται οι ηγέτες και δάσκαλοι της εργατικής τάξης, 
της πιο πρωτοπόρας κοινωνικής τάξης, οι πρω-
ταθλητές της πάλης για την απελευθέρωση όλων 
των εργαζομένων από την καπιταλιστική σκλα-
βιά.  
▪� "Οι αρχαίοι μύθοι" γράφει ο Ρώσος μαρξιστής 
Λένιν " αναφέρουν συγκινητικά παραδείγματα φι-
λίας. Η εργατική τάξη της Ευρώπης μπορεί να 
καυχιέται ότι η επιστήμη της γεννήθηκε από δύο 
σοφούς και μαχητές, που οι φιλικές τους σχέσεις 

ξεπερνούν και τους πιο συγκινητικούς αρχαίους 
μύθους για την ανθρώπινη φιλιά". Το 1845 ο 
Μαρξ και ο Ένγκελς γράψανε την "Αγία Οικογέ-
νεια" βιβλίο που στρεφόταν κατά των αρχηγών 
των "Νεο- Χεγκελιανών" και έπαιξε ένα ενδιαφέ-
ροντα ρόλο για την αφομοίωση της φιλοσοφίας 
του διαλεκτικού υλισμού. Τη θεωρία τους για τον 
επιστημονικό κομμουνισμό ο Μαρξ και ο Ένγκελς 
την εξέθεσαν στο έργο τους " Γερμανική ιδεολο-
γία". 
▪� Στο Παρίσι,ο Μαρξ αφοσιώθηκε στη μελέτη της 
πολιτικής οικονομίας και της ιστορίας, ενώ δεν 
έπαψε και την πρακτική επαναστατική του 
δράση. Το 1845 ύστερα από διαβήματα της πρω-
σικής κυβέρνησης, ο Μαρξ απελάθηκε από το 
Παρίσι σαν επικίνδυνος επαναστάτης και εγκα-
ταστάθηκε στις Βρυξέλλες, όπου δημοσίευσε, το 
1847, το έργο του "Η Αθλιότητα της Φιλοσοφίας" 
που αποτελεί μια απάντηση στο "Η Φιλοσοφία 
της Αθλιότητας" του Γάλλου αναρχο-σοσιαλιστή 
μικροαστού Προυντόν. 
▪� Στις Βρυξέλλες ο Μαρξ προσχώρησε σε μια 
μυστική εταιρεία, την "Ένωση των κομμουνιστών" 
και έπαιξε διευθυντικό ρόλο στο 2ο συνέδριό της, 
που ανέθεσε στον Μαρξ και τον Ένγκελς τη σύ-
νταξη του προγράμματός της. 
Έτσι τον Φεβρουάριο του 1848 παρουσιάστηκε 
το περίφημο "Μανιφέστο του Κομμουνιστικού 
Κόμματος" με το μεγαλόστομο διεθνές σύνθημα: 
 "Προλετάριοι όλων των χωρών ενωθείτε!" 
▪� Στις Βρυξέλλες ο Μαρξ συνέχισε τον αγώνα 
ενάντια στην πρωσική κυβέρνηση. 
Κατά την επανάσταση του Φεβρουαρίου του 
1848 στη Γαλλία, η βελγική κυβέρνηση, βλέπο-

ντας ότι το λαϊκό κίνημα αναπτύσσεται στις 
Βρυξέλλες, απέλασε τον Μαρξ και τον οδήγησε 
με αστυνομική συνοδεία μάλιστα ως τα γαλλικά 
σύνορα. 
▪� Έτσι ο Μαρξ ξαναγυρίζει στο Παρίσι. Μετά την 
επανάσταση του Μαρτίου του 1848 στη Γερμα-
νία,πήγε στην Κολωνία, για να εκδώσει τη "Νέα 
Εφημερίδα του Ρήνου". Μετά τη νίκη της αντε-
πανάστασης στη Γερμανία, ο Μαρξ δικάζεται και 
απελαύνεται από τη χώρα. Σε συνέχεια διώχτηκε 
και από το Παρίσι, μετά την εκδήλωση του Ιου-
νίου του 1849, και κατέφυγε στο Λονδίνο όπου 
έμεινε μέχρι το τέλος της ζωής του. 
▪� Μετά το πραξικόπημα στη Γαλλία, ο Μαρξ δη-
μοσίευσε τα έργα του "Οι ταξικοί αγώνες στη 
Γαλλία" και "Η 18η Μπρυμαίρ του Λουδοβίκου 
Βοναπάρτη" που αποτέλεσαν τον απολογισμό 
της Επανάστασης 1848 - 1851. 
▪� Τα επόμενα χρόνια, ο Μαρξ τα αφιέρωσε στην 
συγγραφή του κύριου έργου του: "Το Κεφάλαιο 
". Ύστερα από μακροχρόνιες οικονομικές έρευ-
νες, ο Μαρξ έγραψε το 1859 το έργο του 
 "Συμβολή στην κριτική της πολιτικής οικονομίας" 
που αποτελεί μια πρώτη έκθεση της θεωρίας του 
για την αξία και για το χρήμα. Οκτώ χρόνια αρ-
γότερα, το 1867, κυκλοφόρησε στο Αμβούργο το 
πρώτο βιβλίο του "Κεφαλαίου" που περιείχε τις 
βασικές αρχές των οικονομικών σοσιαλιστικών 
αντιλήψεων του Μαρξ, καθώς και τις βάσεις της 
κριτικής του για τη σύγχρονη κοινωνία, για τον 
τρόπο της καπιταλιστικής παραγωγής και τις συ-
νέπειές της.
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Του Βασίλη 
Κωστή

Παναγιά μου, Παναγιά μου 
 Παρηγόρα την καρδία μου Του Γιώργου 

Α. Σάββα
Κάμπος γεμάτος πορτοκάλια όι όι μάνα μ' 

Που πέρα ως πέρα απλώνετ' η ελιά 
Γύρω χρυσίζουν τ' ακρογιάλια όι όι μάνα μ' 

Και σε θαμπώνει θαμπώνει η αντηλιά 
Στον τόπο αυτό όταν θα πάτε όι όι μάνα μ' 

Σκηνές αν δείτε αν δείτε στη σειρα 
Δε θα 'ναι καμπινγκ για τουρίστες όι όι μάνα 

μ' 
Θα 'ναι μονάχα μονάχα προσφυγιά 

Παναγιά μου Παναγιά μου παρηγόρα την 
καρδιά μου 

Παναγιά μου Παναγιά μου παρηγόρα την 
καρδιά μου 

Κι αν δείτε ερείπια γκρεμισμένα όι όι μάνα μ' 
Δεν θα 'ναι απ' άλλες απ' άλλες εποχές 

Από ναπάλμ θα 'ναι καμένα όι όι μάνα μ' 
Θα 'ναι τα μύρια χαλάσματα του χτες 

Κι αν δείτε γη φρεσκοσκαμμένη όι όι μάνα μ' 
Δεν θα 'ναι κάμπος 'ναι κάμπος καρπερός 
Σταυροί θα είναι φυτεμένοι όι όι μάνα μ' 

Που τους σαπίζει σαπίζει ο καιρός 
Παναγιά μου Παναγιά μου παρηγόρα την 

καρδιά μου 
Παναγιά μου Παναγιά μου παρηγόρα την 

καρδιά μου 
 

 
Το ποιο πάνω τραγούδι το έγραψε ο Μιχάλης 
Φωτιάδης σε μουσική Μάνου Χατζηδάκη  που το 
ερμήνευσε η Μαρίζα Κώχ με Μουσικό Μαέστρο 

τον Μίκη Ροζάκη στον διαγωνισμό Γιουροβίζιον  το 1976  (δύο χρόνια μετά την εισβολή ) όπου με 
αυτό το τραγούδι αντιπροσωπεύθηκε η  Ελλάδα μα  ήταν  αφιερωμένο στην τραγωδία της εισβολής  
της Κύπρου  το 1974 από τον Αττίλα..  
Αν και η Ελλάδα το 1975 δεν είχε λάβει  μέρος στον διαγωνισμό αυτό της  Γιουροβίζιον εν τούτοις το 
1976 αποφάσισε να λάβει μέρος με αυτό το τραγούδι που μέχρι σήμερα όσες φορές και αν το 
ακούσεις σε ραγίζει και σε  συγκινεί.  
Η Μαρίζα Κώχ ντυμένη σε ένα μαύρο μακρύ πλισέ φόρεμα σαν ράσο ερμήνευσε το τραγούδι αυτό  
σε μία γεμάτο αξιοπρεπή  εμφάνιση με την υπέροχη φωνή της, γεμάτη πάθος και νόημα. Η Ευρώπη 
τότε δεν συγκινήθηκε αφού δεν είχε τίποτα να κερδίσει και δεν είχε κανένα συμφέρον.. Έτσι μόνο 
φαίνεται να συγκινείτε η Ε.Ε.  
Αφού ακόμη το θυμάμαι σαν να ήταν χθες που την φοβέριζαν ότι αν πάθει κανένα κακό η Μαρίζα 
,τότε δεν θα ευθύνονται οι οργανωτές αφού όπως την προειδοποίησαν υπάρχει κάποιος Τούρκος 
σκοπευτής που κυκλοφορεί και ίσως να την κυνηγήσει  με όπλο. Η Μαρίζα τους περιφρόνησε και 
βγήκε επί της σκηνής να το τραγουδήσει.    
 Η Τουρκία αν και δεν έλαβε μέρος στον διαγωνισμό έν τούτοις πρόβαλε το Πρόγραμμα μέσον του 

Τουρκικού Τηλεοπτικού καναλιού, αλλά όταν ήλθε η ώρα να τραγουδήσει η  Μαρίζα Κώχ στα Ελληνικά,  
τότε τα Τουρκικά κανάλια   πρόβαλαν κατά την διάρκεια του Ελληνικού τραγουδιού είτε χορό της 
κοιλιάς η το άλλο κανάλι με το τραγούδι Memleketim(My Homeland). 
 
Ούτε  καν  συγκίνησε το τραγούδι αυτό τις χώρες της τόσο “ευαίσθητης  και φιλειρηνικής Ευρώπης.” 
Που τις καθοδηγεί το ΝΑΤΟ.  
Όμως οι δημοσιογράφοι που κάλυπταν τον διαγωνισμό το ψήφισαν ως το καλύτερο τραγούδι του 
όλου διαγωνισμού. Ε βέβαια  τότε το τραγούδι της είπαν είχε πολιτικό χαρακτήρα, άκουσον άκουσον.  
Μα πότε δεν είχε πολιτικό χαρακτήρα ό ίδιος ο διαγωνισμός; 
Για χρόνια τώρα τα μάθαμε απέξω και “ανακατωτά” όπως λένε, στο  ποια χώρα θα δώσει σε ποιαν  
πόντους  και άλλες να αλληλο αμείβονται λες και έχουν  κάνει  αιώνιο συμβόλαιο μεταξύ τους.  
 
Δεν το είδα αυτό το “περίφημο”  πρόγραμμα  φέτος  η όπως έχω ακούσει  δυσφημώ, ούτε πέρυσι μα 
ούτε και  φέτος  και δεν με ελκύει να βλέπω τέτοιες αηδίες αφού μίαν εβδομάδα πριν τον διαγωνισμό 
άρχισε η προπαγάνδα για να ψηφίσουν οι χώρες όλες Ουκρανία. Όπως ανάφερα δεν το είδα. Το μή-
νυμα στην Ουκρανία από τους Βρετανούς τους  Αμερικάνους και άλλους συνεχίστε, λένε στην 
Ουκρανία  να πολεμάτε να χάνονται ζωές, συνεχίστε και θα σας δώσουμε λεφτά πολλά λεφτά  και 
πάμπολα όπλα. Απλά συνεχίστε.  
Ακόμη θα σας βοηθήσουμε να κερδίζεται  και  την Γιουροβίζιον.  Ποιος γνωρίζει που  θα λάβει του 
χρόνου αυτός ο….διαγωνισμός; 
Να θυμίσουμε και το κον  Biden  και τον  κον  Jοhnson μα και τις υπόλοιπες χώρες, της τόσο προ-
οδευμένης  και ευαίσθητης  Ευρώπης ότι υπάρχει και μία Κύπρος μέλος της Ε.Ε η μόνη  μοιρασμένη  
χώρα στην Ε.Ε. όπου καταπατούνται επί καθημερινής βάσεως τα ανθρώπινα δικαιώματα,  και  δεν 
υπάρχει Ελεύθερη διακίνηση μα υπάρχουν πρόσφυγες στην ίδια την χώρα τους. Δεν ζητούν ούτε 
λεφτά δεν ζητούν όπλα, μα  την μόνη βοήθεια που ζητούν  είναι  να απαλλαχθούν από τον ξένο κα-
τακτητή. Κάνετε και λίγο χώρο για την Κύπρο, που χρόνια περιμένει να βρει το δίκαιο της βοηθήστε 
τον λαό της που δεν έχει βλάψει κανένα. Όχι μόνο λόγια και υποσχέσεις .. Διότι υπάρχουν μερικοί 
που όταν πούνε και υπόσχονται στο όταν αναφέρουν την Κύπρο  και το πρόβλημα  της  και ότι  θα 
βοηθήσουν δήθεν, και  νομίζουν ότι όλα συγχωρούνται  και πέφτει  ο λαός στη παγίδα  τους. Ο λαός 
θέλει να δει πράξεις και όχι τα φτωχά και επιφανειακά λόγια του αέρα.  Μα θα μου πείτε όταν το τρα-
γούδι Παναγιά μου Παναγιά μου… δεν τους συγκίνησε τι πρέπει να κάνουμε για να τους συγκινήσουμε; 
“Μικρός λαός και πολεμά χωρίς σπαθιά και όπλα για όλου του κόσμου το ψωμί το φως και το τρα-
γούδι....”  Κάπως έτσι πάει το τραγούδι. Μα θα μου πείτε αυτοί οι πολεμοχαρείς λαοί άραγε θα κατα-
λαβαίνουν η χρειάζονται μαθήματα αρετής, ανθρωπιάς, και πολιτισμού. 
Τα  δε τραγούδια της Γιουροβίζιον  ας τα φυλάξουν για τον εαυτό τους, ακούω χίλιες φορές καλύτερα 
τραγούδια. Κρίμα που η Ευρώπη τότε δεν έδειξε την ίδια ευαισθησία για την Κύπρο που έδειξε φέτος 
για την Ουκρανία. Εάν κάποιος εκφωνητής κάπου από οποιανδήποτε κανάλι ανακοινώσει ότι το τρα-
γούδι που θα ακούσετε είναι αυτό που κέρδισε στο Γιουροβίζιον η Ουκρανία  θα κλείσω αμέσως  το 
ράδιο και δεν πρόκειται να ξανακούσω αυτόν τον ραδιοσταθμό.  
Ας  προβάλουν  καλύτερα  το τραγούδι της Ελλάδας στο Γιουροβίζιον 1976 “Παναγιά μου Παναγιά 
μου.”  Διότι δεν μας λογάριαζαν τότε,  και εμείς λέμε Charity begins at Home.



Κανείς δεν πρέ-
πει να ξεχνά 
πόσο οι γο-

νείς και γενικά το οικο-
γενειακό περιβάλλον 
επηρεάζει τον χαρα-
κτήρα των παιδιών. 

Όλα τα χαρακτηριστικά που έχουν οι 
άνθρωποι στον χαρακτήρα τους, στην 
ψυχοσύνθεση  τους έχουν σχέση με 
τον τρόπο που έχει μεγάλωσε ο κάθε 
ένας. Τραύματα μικρά ή μεγάλα τα 
κουβαλούν οι άνθρωποι σε όλη τη ζωή 
τους. Αν τα επισημάνουν  και τα λύ-
σουν καλώς. Αν όχι, δυστυχώς τα «θέ-
ματα» αυτά τα κουβαλούν μέχρι το τέ-
λος της ζωής τους ή τα φορτώνουν και 
σε άλλους που δεν έχουν καμία σχέση 
με αυτά. Όλα αυτά περιέχονται στις 
θεωρίες που Freud και όλοι κάποια 
στιγμή που θα βρεθούν αντιμέτωποι 
με τον εαυτό τους θα ανατρέξουν στις  
λύσεις ή στις απαντήσεις που δίνει ο 
πατέρας της ψυχολογίας. 
Ας μείνουμε όμως στο  θέμα των παι-
διών κατά πόσο το παράδειγμα των 
γονιών επηρεάζει τις συνήθειες, το χα-
ρακτήρα τους και γενικά την προσω-
πικότητά τους. Πώς μπορεί το παιδί ν’ 
αναπτύξει τη συνήθεια της τάξης όταν 
η μητέρα και ο πατέρας του είναι ακα-
τάστατοι και δεν έχουν οργάνωση; 
Πώς μπορεί να γίνει παραγωγικό κι 
εργατικό όταν κανένας άλλος στην οι-
κογένεια δεν εργάζεται; Πώς μπορεί 
να αποκτήσει λεπτούς τρόπους αν 
μόνο καυγάδες και βρισιές ακούγονται 
καθημερινά στο σπίτι του;  
Δεν είναι ασυνήθιστο ένας τίμιος 
άντρας ή μια έντιμη κι ικανή γυναίκα 
να έχουν βγει μέσα από μια διαλυμένη 
κι αποχαλινωμένη οικογένεια. Όμως 
για να γίνει αυτό, το παιδί θα πρέπει 
να ακολουθήσει αντίθετη πορεία από 
αυτή των γονιών του. Σε αυτό βοηθάει 

αν κάποιος υποστηρίζει την στάση του 
παιδιού απέναντι στους γονείς του. 
Ένας οικογενειακός φίλος ή συγγενής 
για παράδειγμα. Αλλά δεν μπορούμε 
να βασιστούμε στα πιθανά ευεργετή-
ματα ενός κακού παραδείγματος. Δεν 
ευχόμαστε να συμβεί αυτό που περι-
γράψαμε πιο πάνω.  
Όσο πιο καλή είναι η ατμόσφαιρα που 
επικρατεί στο σπίτι, τόσο πιο πιθανό 
είναι ότι η ανάπτυξη του παιδιού θα 
είναι ικανοποιητική. Η ατμόσφαιρα του 
σπιτιού καθορίζεται ως ένα σημείο 
από κοινωνικούς και οικονομικούς πα-
ράγοντες. Η αντίληψη που έχουν οι 
γονείς για τη ζωή ή ο χαρακτήρα τους, 
το επίπεδο της μόρφωσης τους, τα  
ενδιαφέροντα και η ποιότητα των συ-
ζυγικών τους σχέσεων παίζουν κι αυτά 
ρόλο. 
Οι γονείς θα πρέπει να   νοιάζονται 
για την ανατροφή του παιδιού τους 
πριν ακόμα τη γέννηση του. Αν συζη-
τούν έντονα μεταξύ τους, το πνεύμα 
της διαφωνίας θα επηρεάσει ολόκληρο 
το σπιτικό τους. Η καλοσύνη, ο αμοι-
βαίος σεβασμός και η ανεκτικότητα, 
είναι οι αναγκαίες προϋποθέσεις για 
επιτυχημένη συνεργασία. Από τους 
γονείς του το παιδί προσλαμβάνει τις 
πρώτες εντυπώσεις του για τους αν-
θρώπους και για τον μεγάλο κόσμο 
που απλώνεται πέρα από την οικογέ-
νεια του. Γι΄ αυτό οι γονείς πρέπει να 
ελέγχουν αυστηρά τη συμπεριφορά 
τους και να τη βελτιώνουν όσο μπο-
ρούν περισσότερο.  
Είναι σημαντικό το ποια εικόνα θα 
προσφέρετε στο παιδί σας για τον 
εξωτερικό κόσμο: αν έχετε φίλους, 
πώς μιλάτε για τους άλλους ανθρώ-
πους μπροστά και πίσω τους, αν είστε 
κοινωνικοί, αν τους δείχνετε κατα-
νόηση, αν είστε λογικοί ή αυστηροί ή 
τους κρίνετε πολύ αυστηρά. 

 Όσο πιο ξεκάθαρες και πιο σωστές 
είναι οι αντιλήψεις σας για τον κόσμο, 
τόσο πιο σταθερά θα τηρείται μια 
ηθική τάξη και τόσο πιο εύκολο θα εί-
ναι για τα παιδιά σας να προσαρμο-
στούν στους κοινωνικούς κανόνες.  
Ακόμα και οι πιο πολλές προκαταλή-
ψεις ριζώνουν στο μυαλό των παιδιών 
από τους γονείς τους. Να αποφεύγεις 
αυτό, να κάνεις αυτό αν συμβεί αυτό 
κλπ. Τα παιδιά βλέπουν τον κόσμο 
μέσα από τα μάτια των γονιών τους. 
Αυτό είναι το  μόνο σίγουρο και αλη-
θινό είτε μας αρέσεις ή είτε όχι. Γι’ αυτό 
οι απόψεις σας για τον κόσμο έχουν 
πολύ μεγάλη σημασία για τα ίδια τα 
παιδιά.  
Ποια είναι  η στάση σας απέναντι στα 
προβλήματα της ζωής, αποκαλύπτεται 
από τις συζητήσεις σας. Αυτά που 
ακούνε τα παιδιά στο σπίτι, έχουν με-
γάλη σημασία για την ανάπτυξη τους. 
Πρέπει να είσαστε προσεκτικοί σχετικά 
με το κάθε τι που λέτε μπροστά στο 
παιδί σας και ποτέ μην υποτιμάτε τη 
δύναμη του να καταλάβει. Καταλαβαί-
νει πολύ περισσότερα απ’ όσα μπο-
ρείτε να φανταστείτε. Μπορεί να είναι 
ανίκανο να συλλάβει μερικές λέξεις λο-
γικά και συνειδητά, αλλά ακόμα και 
στην πολύ μικρή ηλικία του είναι ικανό 
να αντιληφθεί το νόημα της συζήτησης 
ανάμεσα στους ενήλικους. 
Όταν οι απόψεις που εκφράζετε είναι 
απαισιόδοξες δεν είναι δυνατόν να πα-
ρακινήσουν τα παιδιά στην ευτυχία και 
στην ευχαρίστηση. Δεν είναι καθόλου 
σίγουρο αν θα εξελιχθούν σε αισιόδο-
ξους ανθρώπους. Όλα μαύρα θα τα 
βλέπουν. Κλαψούρα, μαράζι, απαισιο-
δοξία… 
Θα πρέπει να δείξετε στο παιδί την 
ομορφιά της φύσης, την αξία της Τέ-
χνης, τις χαρές της σκέψης και της 
γνώσης. Τη μεγαλοψυχία και την συγ-

χώρεση. Την αξιοπρέπεια και την τα-
πεινότητα. Η ατμόσφαιρα του σπιτιού 
δεν είναι μόνο για συζητήσεις γύρω 
από μαθήματα, φαγητό και ένδυση.  Η 
ώρα με τα παιδιά πρέπει να μοιράζεται 
ώστε να  καθοδηγεί την διανοητική, 
την πνευματική και τη συναισθηματική 
ανάπτυξη του παιδιού. Πρέπει να 
υπάρχει μια ζωντανή επίδραση πάνω 
στο χαρακτήρα του, στη νοοτροπία 
του και στο ταπεραμέντο του. Κι όλα 
αυτά με λεπτότητα.  
Η σπιτική ατμόσφαιρα δεν πρέπει να 
προκαλεί ανασφάλεια και έντονο αντα-
γωνισμό. Ούτε σωστό είναι ο ένας γο-
νέας να ρίχνει ευθύνες στον άλλο για 
ό,τι κακό προκύψει ή για κάποιες συ-
γκρούσεις, διαφωνίες και κακές συ-
μπεριφορές. Μπορείτε ν’ αλλάξετε και 
να βελτιώσετε τις συνθήκες μόνο με 
το να προσέχετε τη δική σας συμπε-
ριφορά και με το να προσπαθείτε με 

κάθε τρόπο να βελτιώσετε τη συμβολή 
σας στην αλλαγή αυτής της κατάστα-
σης. 
Οι οικονομικές δυσκολίες και προβλή-
ματα, τα ελαττώματα του χαρακτήρα 
του κάθε ενός, ή η ασυμφωνία των γο-
νιών, η κάθε ανωμαλία στο οικογενει-
ακό περιβάλλον, η κάθε διατάραξη της 
γαλήνης απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή. 
Πρέπει  να είμαστε προσεκτικοί στις 
μεθόδους που χρησιμοποιούμε για να 
μην επηρεάσουμε το παιδί αρνητικά. 
Η αγανάκτηση και η αποθάρρυνση, 
ένας καυγάς, ανεξάρτητα από το πόσο 
δικαιολογημένα ή κατανοητά είναι όλα 
αυτά, μπορούν να προσθέσουν νέες 
δυσκολίες στην κιόλας δύσκολη κατά-
σταση και να βλάψουν την ανάπτυξη 
του παιδιού, πολύ περισσότερο από 
τις αρχικές, θλιβερές καταστάσεις. 
Τα παιδιά διαβάζουν και τις σιωπές 
μας. Να το θυμάστε αυτό!

 14      | Πέμπτη 19 Μαϊου 2022

Της Έλισσας 
Ξενοφώντος  

Φιλολόγου

Το ήθος των γονιών χτίζει το χαρακτήρα των παιδιών

Υπήρχαν δυο άντρες οι οποίοι 
αλλάξανε μια για πάντα την βιο-
μηχανία των ηλεκτρονικών υπο-
λογιστών και τους έφεραν στο 
σπίτι μας. Ας πάρουμε τα πρά-
γματα όμως από την αρχή. Πη-
γαίνουμε πίσω στην δεκαετία του 
1970 από οπού ξεκινήσανε όλα 
στην Καλιφόρνια σε ένα γκαράζ 
διπλά από το σπίτι του Steve 

Jobs ο οποίος δεν καταλάβαινε από ηλεκτρονι-
κούς υπολογιστές όμως τον ενδιάφερε μόνο η 
καινοτομία. Ήλπιζε ότι κάποτε θα χρησιμοποι-
ούσαμε τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές στα σπί-
τια μας και με την βοήθεια του προγραμματιστή 
αλλά και φίλου του Steve Wozniak ο οποίος ήξερε 
από υλικό και από λογισμικό επίσης έτσι δημι-
ουργήσαν τον πρώτο προσωπικό ηλεκτρονικό 
υπολογιστή τον Apple I ο οποίος είχε μόνο μια 
οθόνη και ένα πληκτρολόγιο με ένα τερματικό για 
εντολές. Στα χαρακτηριστικά του υπολογιστή αυ-
τού βλέπουμε τον επεξεργαστή MOS 6502 και η 
οθόνη του ήτανε μόλις 40x24 εκατοστά.  
Από την άλλη πλευρά υπήρχε ένας φοιτητής 
στο πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ οπού το όνομα 
αυτού είναι Bill Gates ο οποίος μαζί με τον φίλο 
του τον Paul Allen διάβασαν ένα περιοδικό για 
τον Altair 8800 ο οποίος δεν ήταν ένας σύγχρονος 
υπολογιστής όπως τους γνωρίζουμε σήμερα αλλά 
μια κουτά με κουμπάκια όπως ενεργοποίηση απε-
νεργοποίηση και φωτάκια. Ήθελε μια γλώσσα 
προγραμματισμού για να λειτουργήσει έτσι ο Bill 
Gates με τον φίλο του τον Paul Allen φτιάχνουν 
μια και την περνούν στους δημιουργούς του Altair 
8800 οπού την τρέχουνε και εκτελείται το πρό-
γραμμα με επιτυχία. Ήτανε η πρώτη τους επιτυ-
χία.  
Αξίζει να θυμηθούμε πως ο Altair 8800 είχε τον 
επεξεργαστή της Intel τον 8080 ο οποίος ήταν 

μόλις στα 2MHz. Καλύτερος όμως ήταν ο MOS 
6502 που είδαμε στον Apple I. 
Το 1984 στις 24 Ιανουάριου παρουσιάζει η 

Apple το πρώτο της επίσημο επιτραπέζιο ηλε-
κτρονικό υπολογιστή τον οποίο ονομάζει Macin-
tosh ο οποίος περιείχε μια οθόνη ένα πληκτρο-
λόγιο και ένα ποντίκι ήτανε ο πρώτος 
προσωπικός επιτραπέζιος υπολογιστής και μι-
λούσε κιόλας κατά την εκκίνηση του στην παρου-
σίαση του είπε:  Γεια σας είμαι ο Macintosh και 
Χαίρομαι που βγήκα επιτέλους από αυτό το κουτί. 
Ευχαριστώ πολύ τον πατερά μου τον Steve Jobs. 
Επίσης αξίζει εδώ να σημειωθεί πως ο πρώτος 
Macintosh είχε και γραφικό περιβάλλον εργασίας 
εκείνη την εποχή και ήτανε ο πρώτος προσωπι-
κός υπολογιστής με γραφικό περιβάλλον εργα-
σίας το οποίο πηρέ η Apple από την Xerox και το 
ανάπτυξε με δικό της κώδικα παράθυρα και με-
νού.  
Ο Πρώτος Macintosh αποτελείτο στα χαρακτη-
ριστικά του από  128kB μνήμης Ram , Δισκέτα 
στην οποία εκκινήσουν το λειτουργικό σύστημα 
γινόταν το Boot και είχε τον επεξεργαστή της Mo-
torola’s τον Motorola 68000 ο οποίος ήταν εξαι-
ρετικά αργός επεξεργαστής και καθυστερούσε 
πάρα πολύ να φορτώσει ένα πρόγραμμα στην 
μνήμη Ram του υπολογιστή.  
Ακολούθως ακολουθήσαν τα Macintosh με ονό-
ματα:  

Macintosh XL  
Macintosh Plus 
Macintosh II (Με επεξεργαστή Motorola 68020, 

1ΜΒ μνήμη υπήρχε δυνατότητα αναβάθμισης στα 
2ΜΒ μνήμης η οποία κόστιζε βέβαια 1900 δρχ.) 

Macintosh SE  
Macintosh SE/30 
Macintosh Classic 
 
Η Microsoft ιδρύθηκε από τον Bill Gates και τον 

φίλο του τον Paul Allen σε ένα μικρό γραφείο λίγα 
χιλιόμετρα μακριά από την Καλιφόρνια. 
Η Εταιρία ηλεκτρονικών υπολογιστών τότε η 
ΙΒΜ είχε συστήματα τα οποία δουλεύαν μόνο ως 
δεδομένα σε κάποια μεγάλα δωμάτια οπού ήτανε 
απομονωμένοι αυτοί οι διακομιστές Servers όπως 
τους έλεγαν και δεν είχαν γραφικό περιβάλλον 
εργασίας τίποτα ούτε πληκτρολόγιο ούτε καν πο-
ντίκι και ούτε και οθόνη. Έτσι η ΙΒΜ το 1983 στο-
χεύει να μπει και αυτή στους προσωπικούς υπο-
λογιστές οπού ο Bill Gates είναι αυτός ο οποίος 
θα τους φτιάξει ένα λειτουργικό σύστημα το οποίο 
όμως θα είναι μια μαύρη οθόνη με άσπρα γράμ-
ματα και εντολές. Το βρήκε μέσω κάποιου τρίτου 
το πηρέ το ανάπτυξε και το ονόμασε MS-DOS 
Microsoft Disk Operating System λίγο πολλοί όλοι 
μας θα το θυμόμαστε αφού διήρκησε μέχρι και 
στα Windows 95 – Windows 98. 
Δεν έφτανε μονάχα αυτό αφού ο Bill Gates στό-
χευε ακόμη μακρύτερα πήγε στην Apple οπού 
είδε τον Steve Jobs και του πρότεινε να φτιάξει 
προγράμματα για τους υπολογιστές της Apple 
έτσι δέχθηκε ο Steve Jobs χωρίς να γνωρίζει ότι 
αυτό δεν θα έβγαινε σε καλό μετρά.  
Φτιάχνουν προγράμματα και ο Steve Jobs θέ-
λησε να δείξει το νέο λειτουργικό σύστημα στον 
Bill Gates οπού ήταν το system 1.0 η ονομασία 
του και αργότερα έγινε Mac OS.  

 
Έτσι από τότε οι δυο αυτοί άνθρωποι αλλάξανε 
την βιομηχανία των υπολογιστών για πάντα.  
Δεν είμαι σίγουρος όμως πως οι περισσότεροι 
χρήστες ανά τον κόσμο όπως γιατροί νοσοκομεία 
κυβερνητικά γραφεία κτηματολόγια δικηγόροι 
αγοράζανε τα Macintosh επειδή μέχρι και σήμερα 
η ζυγαριά γέρνει προς την ΙΒΜ αφού ήτανε ποιο 
οικονομικοί υπολογιστές σε σχέση με την Apple. 
Φυσικά άποψη μου και γνώμη μου πάντοτε η 
Apple και τα Macintosh ήταν μια καινοτομία ήταν 

αυτό το βήμα το παρακάτω επιώ φωτός μπροστά 
για τις εποχές τις οποίες αναφερόμαστε.  Δεν εί-
χαν όμως όλοι αυτή την οικονομικοί ευκαιρία να 
τα αποκτήσουν. 
Εγώ με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ασχο-
λήθηκα από τα 8 μου χρονιά ήξερα ήδη πάρα 
πολλά για την ηλικία μου που άλλοι ακόμη δεν τα 
ήξεραν. Έτσι συνεχίζω ακόμη και σήμερα να μα-
θαίνω να κοιτάξω να βρισκω παλιά αντικείμενα 
και να τα αξιοποιηθώ επειδή όταν γνωρίζεις κάτι 
έχει αξία. 

Τα άτομα τα οποία αλλάξανε για πάντα την βιομηχανία των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών                                                                        

Του Μάριου 
Ματθαίου
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Για την ομορφιά θα μιλήσω και πάλι σήμερα. 
Αφορμή μια συνομιλία που είχα με τον φίλο μου 
τον Μιχάλη, που φαντάζεται ότι σε λίγα χρόνια θα 
αντιμετωπίσουμε πρόβλημα με τη φύση. 

Η ομορφιά είναι παντού. Βρίσκεται στον άνθρωπο, στη φύση, στην 
καθημερινότητα μας, στα όνειρα μας, παντού. 
Η ομορφιά δεν είναι μόνο στα όμορφα μάτια μιας ξανθούλας, ή 
στα ροδοκόκκινα χείλη μιας μελαχρινής. Η ομορφιά δεν έχει σχήμα 
και δεν έχει χρώμα.  
Την ομορφιά την βρίσκουμε όχι μόνο στην εξωτερική ανθρώπινη 
όψη, αλλά και στον εσωτερικό κόσμο της ανθρώπινης ύπαρξης. 
Κατεβαίνει στην καρδιά και την ψυχή και αναζωογονεί την ανθρώ-
πινη αίσθηση, αλλά κάνει επίσης την ψυχή και την καρδιά μας για 
να κλάψει. Η ομορφιά απλώνεται στη φύση, και στον άνθρωπο. 
Όπου κοιτάξουμε είναι εκεί για να την δούμε. Σαν κοιτάξουμε στην 
θάλασσα με τα γαλάζια νερά της και τα κύματα της, τα βουνά με τα 
δάση τους, τα δέντρα με τα πολύχρωμα φύλλα τους, τα πουλιά με 
τα τραγούδια τους, η ομορφιά είναι παντού. 
Μέσα στη ψυχή του ανθρώπου που γίνεται τόσο πλατιά για να 
χωρέσει τον κόσμο όλο, πάνω στο σώμα του που δίνεται για να 
προσφέρει γαλήνη, να θυσιαστεί, και μέσα στα μάτια του που τα 
προσφέρει για τον καθένα που θα ήθελε να ονειρευτεί. 
Ο άνθρωπος πλαταίνει τη ψυχή του για να χωρέσει μέσα όλο τον 
κόσμο. Σα σβήνει το εγώ του, σα θυσιάζεται για να προσφέρει τη 

γαλήνη στους άλλους, τότε δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να φανε-
ρώνει την ομορφιά που κρύβει μέσα του.  
Αλλοίμονο όμως!  Μια τραγική μοίρα κυνηγάει την ομορφιά. Τούτα 
τα τριαντάφυλλα σε λίγο θα σκορπίσουν τα ροδοπέταλα τους στους 
τέσσερεις ανέμους. Η ωραία πράξη της θυσίας θα λησμονηθεί, 
μέσα σε τούτη την ανθρώπινη ομορφιά παραμονεύει το σπέρμα 
του μίσους, της αντιζηλίας, ακόμα και του θανάτου. Ο άνθρωπος 
θα ξεχαστεί και θα παρανομήσει, θα ξεχαστεί και θα αδικήσει τον 
συνάνθρωπο του, θα ξεχαστεί και θα αδικήσει την ίδια τη φύση. 
Θα ξεχαστεί και δυστυχώς θα καταλήξει σε κάτι που θα αποφέρει 
πληγές που θα σκοτώσουν την ελπίδα, που ίσως ο ίδιος να πρό-
σφερε πριν από την κατάληξη σε κάτι που το αποτέλεσμα αυτού 
του κάτι που θα κάνει,  να είναι οι πληγές που θα προσφέρει στους 
συνανθρώπους του.  
Όσο για την φύση και τη φυσική ομορφιά, είναι εκεί για να προ-
σφέρει στον άνθρωπο τα απαραίτητα συστατικά για να του φτιάξει 
την διάθεση. Αλλά και πάλι ο ίδιος ο άνθρωπος που την έχει από 
τη μια σαν το σημαντικότερο μέσο που του προσφέρει το σημαντι-
κότερο αγαθό της ζωής το οξυγόνο,  τα τόσα και τόσα άλλα αγαθά 
για την καθημερινότητα του, όπως είναι η τροφή για να κρατηθεί 
στη ζωή, και όλα τα άλλα που προανέφερα, θα φτάσει σε κάποιο 
σημείο, θα βάλει φωτιά, και θα καταστρέψει τα ίδια αγαθά που ο 
ίδιος δημιούργησε για τις ανάγκες του.  
Η ομορφιά λοιπόν είναι η αλήθεια της ζωής. Θα πρέπει όμως να 

έχουμε την δύναμη να την φτάσουμε. Να την αγγίξουμε, και να την 
βάλουμε στην καρδιά μας και τη σκέψη μας.  
Ας αναλογιστούμε για τις πράξεις μας, και ας ενεργοποιήσουμε τις 
αισθήσεις εκείνες που θα μας οδηγήσουν σε καλές πράξεις, που 
θα φέρουν τα καλύτερα αποτελέσματα. Θα μας εμποδίσουν να 
ενεργήσουμε ενάντια σε τούτα που έχουμε ανάγκη για να νοι-
ώθουμε καλύτερα, και που θα αποτρέψουν τις ενέργειες μας που 
θα ασχημίσουν την καθημερινότητα μας. Που θα ασχημίσουν τη 
φυσική ομορφιά και που θα καταστρέψουν τα αγαθά της φύσης. 
Τα αγαθά που θα βοηθήσουν  να προσφέρουμε χαρά και ευτυχία 
στον συνάνθρωπο μας.  
Ας αναλογιστούμε και ας μετανοήσουμε για πράξεις που στο πα-
ρελθόν μας έκαναν να νοιώθουμε ένοχοι για το αποτέλεσμα τους. 
Ας προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε το χαμόγελο και ας το προ-
σφέρουμε απλόχερα στους περαστικούς. 
Ας αρχίσουμε κάνοντας μια έστω μικρή πράξη που θα χαροποιήσει 
ένα οποιοδήποτε συνάνθρωπο μας.  
Ας βοηθήσουμε κάποιον ηλικιωμένο να περάσει στην απέναντι 
πλευρά του δρόμου,  
Ας κάνουμε ένα τηλεφώνημα σε κάποιον συγγενή ή φίλο που για 
κάποιο λόγο τον πληγώσαμε στο παρελθόν, 
Ας δώσουμε λίγο από το περίσσευμα μας στον ζητιάνο που μας 
απλώνει το χέρι με απελπισία. 
Ας προσπαθήσουμε να συμβάλουμε με μια οποιαδήποτε πράξη 
που να διατηρήσει την ομορφιά της ζωής. Την ομορφιά της φύσης. 
Την ομορφιά που είναι γύρω μας. 
Να έχετε μια όμορφη μέρα!

Του Βασίλη 
Παναγή

Η ομορφιά!

Ελευθεροτυπία και διαπλοκή/διαφθορά
Του Δρος Στέλιου Πλατή* 
 
 Είδαµε την κατρακύλα της πατρίδας µας στην κατάταξη για την 
ελευθερία του Τύπου από τους ∆ηµοσιογράφους Χωρίς Σύνορα 
κατά 39 ολόκληρες θέσεις, την παραίτηση ενός έγκριτου δηµοσιο-
γράφου στο κρατικό µας κανάλι µετά από παρέµβαση και τον νέο 
διασυρµό της πατρίδας µας για τα «χρυσά» διαβατήρια από την 
ιταλική τηλεόραση. Με εικόνες µάλιστα από δικηγορικά γραφεία, 
µε έµφαση στο γραφείο που φέρει το όνοµα του ίδιου του Προέδρου 
της ∆ηµοκρατίας. 
 
∆υστυχώς, όλα αυτά δεν είναι άσχετα µεταξύ τους. 
 
Η ελευθερία του λόγου και η ελευθεροτυπία δεν είναι µόνο βασικά 
ανθρώπινα δικαιώµατα, αλλά σε ανεπτυγµένες κοινωνίες αποτε-
λούν πολύ σηµαντικά εργαλεία ελέγχου απέναντι στην κρατική πα-
ρανοµία, στη διαπλοκή και τη διαφθορά. Σύµφωνα µε µελέτες, η 
ελεύθερη δηµοσιογραφία είναι ενδεχοµένως ο πλέον αποτελεσµατι-
κός τρόπος για ανάδειξη και καταπολέµηση της αυθαιρεσίας ή/και 
παρανοµίας από κυβερνητικά στελέχη και δηµοσίους αξιωµατού-
χους. Γι’ αυτό και κράτη µε ελευθεροτυπία έχουν γενικά χαµηλότε-
ρους δείκτες διαπλοκής και διαφθοράς από κράτη όπου ο τύπος 
ελέγχεται ή/και φιµώνεται. 
 
 
Σε γενικές γραµµές η διαφθορά µπορεί να εξηγηθεί από τρεις κύ-
ριους παράγοντες: (1) οι ελλιπείς ή/και ανεπαρκείς (εσωτερικές) 
διαδικασίες, (2) η αδυναµία αντιµετώπισης του φαινοµένου από 
παράγοντες όπως η δικαιοσύνη ή ανεξάρτητοι φορείς ελέγχου και 
(3) τα χαρακτηριστικά µιας κοινωνίας όπως είναι η κουλτούρα, 
σηµαντικές δοµικές αλλαγές ή/και ακραίες συνθήκες που ενυπάρ-
χουν ή έχουν διαµορφωθεί σε µιαν κοινωνία. 
 
Σε όλες τις περιπτώσεις, µελέτες έχουν καταδείξει ότι η ελευθερο-
τυπία µπορεί να καταστεί πολύ σηµαντικός µηχανισµός καταπο-

λέµησης τόσο της εκβιαστικής διαφθοράς -όπου ο πολίτης εκβιά-
ζεται για να καταβάλει ένα ποσό (δωροδοκία) για να µπορέσει να 
εξυπηρετηθεί ή/και να διατηρήσει ένα δικαίωµα, αλλά και της συ-
νωµοτικής διαφθοράς -όπου υπάρχει η συνεργασία του πολίτη µε 
κρατικούς αξιωµατούχους µε σκοπό την εξαπάτηση του κράτους 
(για παράδειγµα, σε περιπτώσεις αδειών, δασµών, φόρων, αλλά 
και πολλές περιπτώσεις «χρυσών» διαβατηρίων). 
 
Και αυτό επειδή η ελεύθερη δηµοσιογραφία δηµιουργεί σηµαντικά 
κίνητρα για την έρευνα και αποκάλυψη θεµάτων που αφορούν δια-
πλοκή και διαφθορά. Και µέσα από αυτό, εκπαίδευσης της κοινω-
νίας και δηµιουργίας σωστών προτύπων. Σε περιπτώσεις µάλιστα 
συνωµοτικής διαφθοράς όπου εξωτερικοί παράγοντες, όπως η δι-
καιοσύνη, είναι οµολογουµένως δύσκολο να είναι αποτελεσµατικοί, 
η διερευνητική δηµοσιογραφία ανεβάζει το κόστος για τον κρατικό 
αξιωµατούχο σε επίπεδο που να µη «συµφέρει» πια η διαδικασία. 
Εξαιτίας του φόβου έκθεσης και αποκάλυψης. Ενώ στην περίπτωση 
της εκβιαστικής διαφθοράς, έκδηλα η απειλή δηµοσιοποίησης, σε 
ένα περιβάλλον ελευθερίας του Τύπου, δύναται να περιορίσει 
δραµατικά το φαινόµενο. 
∆υστυχώς, η κατρακύλα στη δική µας περίπτωση µπορεί να εξη-
γηθεί µέσα από τις σοβαρές αδυναµίες σε δύο προϋποθέσεις για 
ελεύθερη δηµοσιογραφία. Αυτές της πολιτικής και οικονοµικής πα-
ρέµβασης σε λειτουργούς του Τύπου και µέσα µαζικής ενηµέρωσης. 
Σε βαθµό µάλιστα που, µε όρους πιο ανεπτυγµένων κοινωνιών, 
θα µπορούσαν να θεωρηθούν και κατάφωρες παραβιάσεις δεο-
ντολογίας. Και δυστυχώς, τα παραδείγµατα είναι πια τόσα πολλά 
που για όσους ασχολούνται µε το χώρο θεωρούνται όχι απλά φυ-
σιολογικά, αλλά αναλύεται µάλιστα ανοικτά και ανερυθρίαστα η 
προσέγγιση του κάθε µέσου, αναλόγως του ποιος οικονοµικός πα-
ράγοντας το ελέγχει, ή αν υπάρχει κυβερνητική παρέµβαση, έλεγ-
χος ή/και διορισµός. Το δε φαινόµενο της αυτοφίµωσης δηµοσιο-
γράφων όταν ένα θέµα ή ρεπορτάζ οδήγησε ή θα µπορούσε να 
οδηγήσει σε συµπεράσµατα αντίθετα προς τις δεδηλωµένες προ-
τιµήσεις αυτών που ελέγχουν ένα µέσο έχει δυστυχώς καταστεί 

αυτονόητο. Υφίστανται φυσικά και λαµπρές εξαιρέσεις πεισµατικά 
ανεξάρτητων και αληθινά µαχόµενων λειτουργών του Τύπου στην 
πατρίδα µας, αλλά δυστυχώς πόρρω απέχει πια αυτό από τον κα-
νόνα. 
 
Γι’ αυτό, εάν όντως θέλουµε να καταπολεµήσουµε τη διαβρωτική 
διαπλοκή και διαφθορά, µε τις σοβαρές επιπτώσεις στο µέλλον 
και την πρόοδο της πατρίδας µας, θα πρέπει πρώτα να απαιτή-
σουµε ως κοινωνία την ελευθεροτυπία. 
 
 
*∆ιδάκτορας Χρηµατοοικονοµικών του Πανεπιστηµίου του 
Cambridge
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CYPRIOT
WINE FESTIVAL
 & BUSINESS EXPO

EST. 1982

Ο Λαϊκός Καφές είναι μία από τις πολλές θυγατρικές εταιρείες μιας πιο μεγάλης εταιρείας της Κύπρου, γνωστής ως 
ο Όμιλος Λαϊκού, ο οποίος παράγει τα δικό του αλκοόλ, σνακ, καραμέλες και γλυκά. Ωστόσο ο όμιλος είναι κυρίως 
γνωστός για τον εξαιρετικά περιζήτητο καφέ του, τον οποίο μπορείτε να βρείτε σε όλα τα ράφια των υπεραγορών της 
Κύπρου. Αλλά η Κύπρος δεν είναι η μόνη χώρα που έχει τη δυνατότητα να γεύεται τον Λαϊκό Καφέ. Χάρη στον κατα-
πληκτικό συνεργάτη του Marathon Foods Ltd, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας Κυπριακών, Ελληνικών και 
Μεσογειακών τροφίμων και ροφημάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Λαϊκός καφές διανέμεται σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. 
Ο καφές Λαϊκός Καφές διατίθεται σε τρεις διαφορετικές γεύσεις για να ικανοποιήσει τους γευστικούς κάλυκες όλων των 
πελατών του. Οι γεύσεις του Λαϊκού Καφέ αποτελούνται  από τον χρυσό παραδοσιακό αλεσμένο καφέ, τους καφέδες 
φίλτρου και τέλος τα εσπρέσο. 

Επιπλέον, ο Λαϊκός Καφές έχει διανήσει μεγάλα βήματα αφενός για να διασφαλίσει κορυφαία προϊόντα του καφέ για 
τους πελάτες του, αφετέρου για να συμβαδίσει με τις πιο πρόσφατες τεχνικές παρασκευής καφέ και εξοπλισμό 
τελευταίας τεχνολογίας. Γι' αυτό το λόγο ο Λαϊκός Καφές έχει πιστοποιηθεί για τον καφέ του δύο φορές από τον 
οργανισμό πιστοποίησης IQNet για την ικανότητά του να πληροί τις ανάγκες των πελατών της. Ο IQNet Ltd είναι ένας 
επαγγελματικός φορέας που παρέχει υπηρεσίες ελέγχου, πιστοποίησης και κατάρτισης. 

Η γεύση καθώς και η πλούσια μυρωδιά του Λαϊκού Καφέ θυμίζουν την κυπριακή κουλτούρα και παράδοση και μας 
αφήνουν νοσταλγικούς. Ο Λαϊκός Καφές έχει τελειοποιήσει την ισορροπία γλυκύτητας και οξύτητας. Μέχρι σήμερα  
ο Λαϊκός Καφές διατηρεί τον τίτλο της μεγαλύτερης βιομηχανίας παραγωγής Κυπριακού καφέ και ως εκ τούτου δικαίως 
έχει μείνει γνωστός ως ο ''Χρυσός καφές της Κύπρου''. Είναι ο καλύτερος και πιο περιζήτητος Κυπριακός καφές σε  
Κύπρο, Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο. 

Παρόλο που οι εγκαταστάσεις του εδρεύουν στη Λευκωσία στην Κύπρο, μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα του Λαϊκού 
Καφέ σε διάφορες υπεραγορές, καφετέριες, εστιατόρια και πολλούς άλλους προμηθευτές στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
Μπορείτε ακόμη και να αγοράσετε τον καφέ μέσω διαδικτύου. 

Ο Λαϊκός Καφές τυχαίνει επίσης να είναι ένας από τους τρεις φανταστικούς χορηγούς μας του φετινού Φεστιβάλ  
Κυπριακού Κρασιού και & Επιχειρηματικής Έκθεσης (CWFExpo), στο οποίο βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να 
σας ανακοινώνουμε ότι θα παρεβρεθούν. Ο Λαϊκός Καφές θα έχει το δικό του περίπτερο στο Φεστιβάλ Κυπριακού 
Κρασιού το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 2 και 3 Ιουνίου, στο Lee Valley Athletics Centre, Meridian Way, N9 0AR, 
αφιερωμένο στον αγαπητό μας συνεργάτη Νεόφυτο Νικολάου. Αν θέλετε να έρθετε μαζί μας στο φεστιβάλ, τότε θα 
μπορείτε να βρείτε το περίπτερο του Λαϊκού Καφέ εκεί που βρίσκεται η Κυπριακή Λέσχη Νεολαίας-KLN, στο (προσθέστε 
την τοποθεσία του περίπτερου του για να μπορούν να το εντοπίσουν στο φεστιβάλ). Εκεί, το προσωπικό του Λαϊκού 
Καφέ θα φτιάχνει και θα σερβίρει επί τόπου λαχταριστά κυπριακά σάντουιτς που θα συνοδεύονται με τον γευστικό και 
αρωματικό καφέ τους. 

 
* Σοφία Κωνσταντινίδη

Λαϊκός Καφές, γνωστός και ως ο  
''Χρυσός καφές της Κύπρου''

Σαν σήμερα 19 Μαΐου: Ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας  
των Ποντίων από τους Τούρκους
Η 19η Μαΐου είναι Ημέρα Μνήμης για τη Γε-
νοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και τιμάται 
από το 1994, όταν και καθιερώθηκε με από-
φαση της Βουλής των Ελλήνων. 

 
Στις 19 Μαΐου 1919, κατά τη διάρκεια της Μι-

κρασιατικής Εκστρατείας, ο Κεμάλ Ατατούρκ απο-
βιβάστηκε στη Σαμψούντα του Πόντου και δρο-
μολόγησε τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της 
Γενοκτονίας των Ποντιακού Ελληνισμού, η οποία 
έγινε στο πλαίσιο του Απελευθερωτικού Αγώνα 
των Τούρκων κατά των Δυτικών (Αγγλογάλλων, 
Ιταλών, Ελλήνων), που κατείχαν εδάφη της Μι-
κράς Ασίας. Από 200.000 έως 350.000 είναι οι 
Ελληνoπόντιοι, που εξολοθρεύτηκαν από τους 
Νεότουρκους κατά την περίοδο 1916-1923, σ' 
ένα σύνολο 750.000 περίπου. 

 
Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου αναφέ-

ρεται σε σφαγές και εκτοπισμούς εναντίον Ελλη-
νικών πληθυσμών στην περιοχή του Πόντου που 
πραγματοποιήθηκαν από το κίνημα των Νεότουρ-
κων κατά την περίοδο 1914-1923. Οι μέθοδοι 
που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η εκτόπιση, η εξά-
ντληση από έκθεση σε κακουχίες, τα βασανιστή-
ρια, η πείνα και η δίψα, οι πορείες θανάτου στην 
έρημο και συχνότατα οι εν ψυχρώ δολοφονίες ή 
εκτελέσεις. 

Ο αριθμός των θυμάτων έχει υπολογιστεί από 
έναν Πόντιο μελετητή σε 353.000, αριθμός που 
υιοθετείται και από τις περισσότερες ξένες πηγές 
και ποντιακές οργανώσεις και αναφέρεται σε επί-
σημες εκδηλώσεις, ενώ νεώτερες μελέτες έχουν 
αποδείξει ότι ο υπολογισμός αυτός είναι αυθαί-
ρετος και υπολογίζουν τα θύματα σε περίπου 
100-150 χιλιάδες νεκρούς. Οι επιζώντες κατέφυ-
γαν στον Άνω Πόντο (στην ΕΣΣΔ) και μετά τη Μι-
κρασιατική Καταστροφή το 1922, στην Ελλάδα. 

Η διεθνής βιβλιογραφία και τα κρατικά αρχεία 
πολλών χωρών εμπεριέχουν πλήθος μαρτυριών 
για τη γενοκτονία που διαπράχθηκε κατά των Πο-
ντίων κατοίκων της οθωμανικής αυτοκρατορίας. 
Η γενοκτονία πραγματοποιήθηκε παράλληλα με 
γενοκτονίες εις βάρος και άλλων πληθυσμών, δη-
λαδή των Αρμενίων και των Ασσυρίων, με απο-
τέλεσμα ορισμένοι ερευνητές να θεωρήσουν τις 
επιμέρους διώξεις ως τμήματα μιας ενιαίας γενο-
κτονικής πολιτικής εις βάρος των Ελλήνων ή γε-
νικότερα των Χριστιανών της Μικράς Ασίας. 

 
Στις αρχές του 1991, η κοινοβουλευτική ομάδα 

του ΠΑΣΟΚ αποδέχτηκε ομόφωνα πρόταση του 
προέδρου του Ανδρέα Παπανδρέου, ύστερα από 
επιστολή των ποντίων βουλευτών του κινήματος, 
για την κατάθεση πρότασης νόμου για την επί-
σημη αναγνώριση από τη Βουλή της γενοκτονίας 
των Ποντίων και την καθιέρωση της 19ης Μαΐου 
ως «Ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας των Πο-
ντίων». Έτσι, την 1η Απριλίου 1992, 22 βουλευτές 
του ΠΑΣΟΚ κατέθεσαν τη σχετική πρόταση νό-
μου, η οποία ουδέποτε προωθήθηκε για συζή-
τηση από την κυβέρνηση Μητσοτάκη.Μετά την 
ανάληψη της εξουσίας από το ΠΑΣΟΚ τον Οκτώ-
βριο του 1993, η πρόταση νόμου επανακατατέ-
θηκε στη Βουλή στις 9 Δεκεμβρίου 1993 και ψη-
φίστηκε ομόφωνα από το σώμα στις 24 
Φεβρουαρίου 1994. O νόμος 2193/94, που δη-
μοσιεύτηκε στις 11 Μαρτίου 1994 στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως (Φύλλο 32 Α') καθιερώνει την 
19η Μαΐου ως Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας 
των Ελλήνων του Πόντου. 

 
Η Ποντιακή γενοκτονία έχει οριστεί και αναγνω-

ριστεί από τη Διεθνή Ένωση Μελετητών Γενο-
κτονιών (IAGS), ενώ έχει τύχει αναγνώρισης και 
από αρκετές διεθνείς οργανώσεις και φορείς, 

όπως οι Ευρωπαίοι Δημοκράτες Φοιτητές. Τέλος 
ψηφίσματα της Γερουσίας των ΗΠΑ κάνουν ανα-
φορά σε γενοκτονία κατά Ελλήνων.Το 1998 η 
Βουλή ψήφισε ομόφωνα την ανακήρυξη της 14ης 
Σεπτεμβρίου ως «ημέρα εθνικής μνήμης της Γε-
νοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από 
το Τουρκικό Κράτος». Πέρα από το ελληνικό κρά-
τος ο διωγμός των Ποντίων αναγνωρίζεται επι-
σήμως ως γενοκτονία από την Κύπρο, την Αρμε-
νία, την Σουηδία, ορισμένες ομοσπονδιακές 
δημοκρατίες της Ρωσίας, εννέα πολιτείες των 
ΗΠΑ (Φλόριντα, Τζώρτζια, Μασαχουσέτη, Νιου 

Τζέρσεϊ, Νέα Υόρκη, Πενσυλβάνια, Νότια Καρο-
λίνα, Ρόουντ Άιλαντ και από τις 11/9/2019 Καλι-
φόρνια, ενώ υπάρχει σαφής αναφορά -κατά κά-
ποιο τρόπο αναγνώριση- σε γενοκτονία Ελλήνων 
και από την πολιτεία της Αλαμπάμα), τη βουλή 
της αυστραλιανών πολιτειών της Νότιας Αυστρα-
λίας και της Νέας Νότιας Ουαλίας, την Αυστρία 
(ακολουθούμενη λίγες ημέρες αργότερα από το 
Δήμο της Βιέννης) και την Ολλανδία. Στο Καναδά 
οι πόλεις Οττάβα και Τορόντο έχουν αναγνωρίσει 
την 19η Μαΐου ως ημέρα μνήμης της Ποντιακής 
γενοκτονίας.
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Στην Εκκλησιαστική Σύνοδο της 
2 Μαρτίου 1972 οι Μητροπολίτες 
Άνθιμος, Κυπριανός και Γεννά-
διος επέμεναν στην παραίτηση 
του Μακαρίου από το Προεδρικό 
αξίωμα για βασικά δύο λόγους: 
Σύμφωνα με τη δική τους ερμη-

νεία των ιερών Κανόνων, ένας ιερωμένος δεν 
μπορεί να κατέχει την ίδια ώρα κοσμικό αξίωμα 
και δεύτερο με την άσκηση των προεδρικών του 

καθηκόντων στερούσε την Εκκλησία από τις 
υπηρεσίες του γιατί δεν ήταν πλήρως αφιερω-
μένος σ’ αυτήν και ότι φθείρεται το κύρος της εκ-
κλησίας.  

 
Ο Μακάριος απαντά στους 3 Μητροπολίτες  
 
Ο Μακάριος απάντησε στους Μητροπολίτες 

στις 19 Μαρτίου 1972 όπου εξέφραζε τους λό-
γους γιατί θα έπρεπε να συνεχίσει να είναι Πρό-
εδρος:  

 
(1) Εμού παραιτουμένου της Προεδρίας, ενδέ-

χεται, υφ’ ας συνθήκας τελεί σήμερον η Κύπρος, 

να μη καταστή δυνατή η διεξαγωγή εκλογών 
προς ανάδειξιν νέου Προέδρου. Εις τοιαύτην πε-
ρίπτωσιν δεν θα υπάρξη Κυβέρνησις, τυγχά-
νουσα διεθνούς αναγνωρίσεως, η δε έννοια του 
Κράτους θα καταλυθή. Αντί Κυβερνήσεως θα 
υπάρχη Ελληνοκυπριακή ηγεσία και διοίκησις, 
παραλλήλως προς την Τουρκοκυπριακήν διοί-
κησιν. Και το τοιούτον ενδεχόμενον θα οδηγήση 
εις την διχοτόμησιν της Κύπρου, ως η επιδίωξις 
της Τουρκίας.... 

 
(2) Η κατ’ απαίτησιν της  Ιεράς Συνόδου πα-

ραίτησίς μου εκ της Προεδρίας, και δη εις στιγμάς 
εθνικώς κρισίμους θα θεωρηθή περιφρόνησις το 

λαού και ως παραγνώρισις της θελήσεως του, 
θα προκαλέση δε αισθήματα πικρίας μεταξύ του 
εκκλησιαστικού πληρώματος μετ’ επιπτώσεων 
δυσαρέστων δια την Εκκλησία....  

 
3. Καταλήγων, λέγω, ότι καίτοι δεν συμφωνώ 

προς την εισήγησιν υμών, δι ους λόγους ανέφε-
ρον, εάν, εντούτοις, ηθέλετε επιμείνει εις την ει-
σήγησίν σας, θα εθεώρουν ως υποχρέωσίν μου 
την αποδοχήν της, καθ’ όσον  δεν θα υπήρχε δι’ 
εμέ ετέρα εκλογή. Ουδέποτε θα επεθύμουν διά-
σπασιν της Εκκλησίας και δημιουργίαν εν αυτή 
σάλου. Πιθανώς ο σάλος  να μη  αποφευχθή, 
δεν  θα έχω, όμως, περί τούτου την ευθύνην.  
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Του Δρα  
Κύπρου  
Τοφαλλή

H ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΜΙΛΙΩΝ – ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΛΗΡΙΔΗ 
 – ΠΙΠΙΝΕΛΗ – Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 

Η πρώτη φάση των συνομιλίων   
Κληρίδη - Ντεκτάς 

 
Η πρώτη φάση των συνομιλιών, διάρκεσε από 

τις 24 Ιουνίου μέχρι τις 28 Αυγούστου 1968. Στις 
συνομιλίες αυτές η τουρκοκυπριακή ηγεσία είχε 
κάνει σημαντικές παραχωρήσεις και ήταν έτοιμοι 
να δεχτούν τις ακόλουθες τροποποιήσεις στο Σύ-
νταγμα, που σχεδόν ταυτίζονταν με τις 13 προ-
τάσεις του Μακαρίου το 1963:  

 
1. Μείωση της αντιπροσώπευσης των Τουρκο-

κυπρίων στη Βουλή των Αντιπροσώπων από 
30% σε 20%.    2. Κατάργηση της εξουσίας του 
βέτο που είχε ο Αντιπρόεδρος.  

 
3. Κατάργηση των χωριστών πλειοψηφιών των 

Ελλήνων και Τούρκων μελών της Βουλής οι 
οποίες απαιτούντο για να επιβληθεί φορολογική 
νομοθεσία, υπό τον όρο ότι η κυβέρνηση θα ανα-
λάμβανε το κόστος της ελληνικής και τουρκικής 
εκπαίδευσης.  

 
4. Κατάργηση του Στρατού της Κυπριακής  Δη-

μοκρατίας. 5. Μείωση της συμμετοχής των Τουρ-
κοκυπρίων στην Δημόσια Υπηρεσία και στην 
Αστυνομία από 30% σε 20%.  

 
6. Ενοποίηση των Δικαστηρίων (Συγχώνευση 

του Ανωτάτου με το Συνταγματικό Δικαστήριο) 
και  κατάργηση των αξιωμάτων του ουδέτερου 
προέδρου με το δικαίωμα προσφυγής στο Ευ-
ρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

 
7. Ενοποίηση των κατωτέρων δικαστηρίων με 

κατάργηση της πρόνοιας ότι οι Έλληνες θα δικά-
ζονται από Έλληνες δικαστές και οι Τούρκοι από 
Τούρκους δικαστές. 8. Ο Πρόεδρος και ο Αντι-
πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων να 
εκλέγονται από όλα τα μέλη της Βουλής και όχι 
ξεχωριστά.  

 
Οι όροι της Τουρκοκυπριακής ηγεσίας 
 
Η Τουρκοκυπριακή ηγεσία ήταν έτοιμη να κάνει 

τις παραπάνω παραχωρήσεις υπό τον όρο ότι οι 
Ελληνοκύπριοι θα δέχονταν τα ακόλουθα:  

 
1. Οι Δημοτικές αρχές να εκλέγονται και όχι να 

διορίζονται όπως γινόταν ως τότε. 2. Τα ελληνικά 
και τουρκικά χωριά να ομαδοποιηθούν με σκοπό  
την τοπική αυτοδιοίκηση.  

 
Η τουρκική πλευρά είχε επίσης ετοιμάσει μια 

λίστα άλλων διατάξεων και πρόσθετων εξουσιών 

που σχετίζονταν με τις λειτουργίες των τοπικών 
αρχών, όπως (α) η Δημόσια Υγεία, (β) Κατασκευή 
και βελτίωση των δρόμων, (γ) Φωτισμός των δρό-
μων, (δ) Υγειονομικές υπηρεσίες, (ε) Τοπικές υπη-
ρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, (στ) Θέσπιση κανο-
νισμών για την επιβολή και είσπραξη φόρων για 
τη συντήρηση της τοπικής αυτοδιοίκησης κλπ.   

Η πρόταση να εκλέγονται και να μη διορίζονται 
οι αξιωματούχοι της τοπικής αυτοδιοίκησης ήταν 
σίγουρα μια πιο δημοκρατική διαδικασία.  

 
Η αντίθεση του Μακαρίου 

 
Σύμφωνα με τον  Κληρίδη, (Βλ. Η Κατάθεση 

μου, Β’ τόμος σ. 257-8), ο Μακάριος δεν ήταν 
ικανοποιημένος με τις παραχωρήσεις και επέμενε 
στην εφαρμογή (υλοποίηση) τριών σημαντικών 
σημείων : (α) στην κατάργηση του θεσμού του 
Αντιπροέδρου (που έπρεπε να είναι πάντα 
Τούρκος), (β) στο θέμα της ομαδοποίησης των 
χωριών σε ελληνικά και σε τούρκικα και  (γ) 
ότι η τοπική αυτοδιοίκηση θα έπρεπε να είναι 
υπό τον έλεγχο του Υπουργού των Εσωτερι-
κών.  

  
Η συνάντηση Κλήριδη – Πιπινέλη  

στην Ελβετία 
 
Στα τέλη του Ιούλη 1968, ο Υπουργός Εξωτερι-

κών της Χούντας Παναγιώτης Πιπινέλης ζήτησε 
από τον Μακάριο λεπτομερή αναφορά σχετικά 
με την πρόοδο των συνομιλιών Κληρίδη – Ντε-
κτάς. Στις 13 Αυγούστου διευθετήθηκε μια μυστική 
συνάντηση μεταξύ του Κληρίδη και του Πιπινέλη 
λίγο έξω από τη Ζυρίχη για ενημέρωση και ανταλ-
λαγή απόψεων. Την ίδια μέρα είχε γίνει και η βομ-
βιστική απόπειρα κατά της ζωής του δικτάτορα 
Γεώργιου Παπαδόπουλου. Στη συνάντηση αυτή 
ο Πιπινέλης ανάφερε ότι μετά τα γεγονότα της 
Κοφίνου δεν ήταν εφικτή η επίτευξη της Ένωσης 
με την ανάληψη στρατιωτικής δράσης γιατί οι ελ-
ληνικές ένοπλες δυνάμεις θα αδυνατούσαν να 
εμποδίσουν τις επιδρομές της τουρκικής αερο-
πορίας λόγω έλλειψης βάσεων σε πιο κοντίνη 
απόσταση.  

Μετά την ενημέρωση που είχε ο Πιπινέλης σχε-
τικά με τις συνομιλιες Κληρίδη-Ντεκτάς εισηγή-
θηκε τη συνέχεια των συνομιλίων και ότι ήταν 
επιτακτικό να βρεθεί μια λύση στη συνταγματική 
πλευρά του προβλήματος. Εξέφρασε επίσης την 
άποψη ότι στα τρία κύρια θέματα που χώριζαν 
τους διαπραγματευτές δηλαδή (α) τοπική διοί-
κηση (β) εκπροσώπηση στην εκτελεστική εξουσία 
και το ζήτημα του αντιπροέδρου και (γ) για  κοι-
νούς εκλογικούς κατάλογους, δεν τα θεωρούσε  

παράλογα αιτήματα και θα έπρεπε να καταβληθεί 
προσπάθεια  για να γεφυρωθούν οι διαφορές. 

Ο Πιπινέλης είχε επίσης εισηγηθεί ότι μετά τη 
μονογράφηση μιας τέτοιας συμφωνίας μεταξύ 
Κληρίδη-Ντεκτάς θα μπορούσαν να αρχίσουν δια-
πραγματεύσεις για τις Συνθήκες Εγγύησης και 
Συμμαχίας.  Στο σημείο αυτό επαναβεβαίωνε ότι 
η Ελληνική Κυβέρνηση δεν θα υπέγραφε οποι-
αδήποτε συνθήκη η οποία θα απέκλειε μελλοντικά 
την Ένωση. 

 
Η δεύτερη φάση των Συνομιλιών 

 
Στις 29 Αυγούστου 1968 άρχισε η δεύτερη φάση 

των συνομιλιών μεταξύ του Κληρίδη και του Ντε-
κτάς. Μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης φάσης 
των συνομιλιών ο Δρ Κουτσιούκ  και ο κ. Ορέκ 
πήγαν στην Άγκυρα για διαβουλεύσεις με την 
Τουρκική κυβέρνηση. Στις νέες συνομιλίες ο  
Ντενκτάς δήλωσε ότι η τουρκική πλευρά είχε απο-
φασίσει να επιμείνει ότι το αξίωμα   του Τούρκου 
Αντιπροέδρου δεν μπορούσε  να καταργηθεί και 
στο θέμα της τοπικής αυτοδιοίκησης απαιτούσε 
αυτή τη φορά περισσότερες εξουσίες απ’ ότι ζη-
τούσε αρχικά. Οι συνομιλίες προχωρούσαν προς 
το χειρότερο όταν ένας τουρκικός χάρτης έφτασε 
στα χέρια της Κυπριακής κυβέρνησης όπου πα-
ρουσίαζε 74 ομαδοποιήσεις τουρκικών χωριών 
που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο των Τουρκοκυ-
πρίων. 

 
Πώς πήγε ο Αλέκος Παναγούλης  

στην Κύπρο 
 
Λίγο μετά την κατάληψη της εξουσίας από τη 

Χούντα στην Ελλάδα (21 Απριλίου 1967), ιδρύ-
θηκε μια αντιστασιακή οργάνωση που έφερε το 
όνομα «Ελληνική Αντίσταση» με μια επαναστα-
τική ομάδα που επονομαζόταν ΛΑΟΣ «Λαϊκός 
Αντιστασιακός Οργανισμός Σαμποτάζ) στην 
οποία συμμετείχαν ο Αλέκος Παναγούλης και οι 
αδελφοί του Στάθης και Γιώργος. Σκοπός και στό-
χος της οργάνωσης αυτής ήταν η ανατροπή της 
Χούντας και η επαναφορά της Δημοκρατίας στην 
Ελλάδα. Ο Παναγούλης που υπηρετούσε τη 
στρατιωτική του θητεία έφυγε από το στρατό, 
χρησιμοποίησε το διαβατήριο κάποιου Κύπριου 
φίλου του φοιτητή, του  Χριστάκη Ζόππου από 
τη Γεροσκήπου και έφτασε στην Κύπρο στις 18 
Ιουνίου 1967 για να εξασφαλίσει όπλα και εκρη-
κτικές ύλες.  

Όταν ο Χριστάκης Ζόππος αποφάσισε να γυρί-
σει στην Κύπρο αποτάθηκε στην Κυπριακή Πρε-
σβεία στην Αθήνα για να του εκδοθεί νέο διαβα-
τήριο γιατί είπε πως το έχασε. Έπρεπε όμως να 

το δηλώσει στην Αστυνομία της Χούντας.  
Η Ασφάλεια όμως ανακάλυψε ότι ο «Χριστάκης 
Ζόππος» ήδη βρισκόταν στην Κύπρο και στην 
ανάκριση που ακολούθησε ο Ζόππος ομολόγησε 
ότι έδωσε το διαβάτήριο του στον Παναγούλη.  

 
Το κυνηγητό του Παναγούλη  

από τη Χούντα 
 
Η Ελληνική ΚΥΠ άρχισε ένα ανελέητο κυνηγητό 

κατά του Παναγούλη, ενημέρωσε αμέσως τον Πο-
λύκαρπο Γιωρκάτζη (Υπουργό Εσωτερικών) για 
την άφιξη «ενός σεσημασμένου κομμουνιστή» 
στην Κύπρο. Ο Γιωρκάτζης έστειλε τον αστυνόμο 
Φανή Δημητρίου τα χαράματα στις 17 Ιουλίου 
1968 στο σπίτι του Ζόππου στη Γεροσκήπου για 
έρευνα αλλά ο Παναγούλης, είχε ήδη φύγει για 
τη Λευκωσία. Ο Παναγούλης  κυκλοφορούσε στην 
Κύπρο με το όνομα Αλέκος Αλεξίου και είχε συν-
δεθεί με τον Ανδρέα Χριστοδουλίδη (στενό συ-
νεργάτη του Ανδρέα Παπανδρέου), το δικηγόρο 
Ανδρέα Παναγιώτου, το γιατρό Βάσο Λυσσαρίδη, 
τον Τάκη Χατζηδημητρίου και άλλους αντιστασια-
κούς. 

 
Οι συναντήσεις Γιωρκάτζη  

με τον Παναγούλη 
 
Όταν ο Παναγούλης επέμενε να φύγει από την 

Κύπρο, ο Λυσσαρίδης, σαν προσωπικός γιατρός 
του Μακαρίου, μεσολάβησε  για να του δοθεί τα-
ξιδιωτικό έγγραφο για να μπορέσει να φύγει. Ο 
Μακάριος  έδωσε εντολή στον Γιωρκάτζη για την 
έκδοση του εγγράφου «για να φύγει αυτός ο μπε-
λάς από την Κύπρο» όπως τον απεκάλεσε.  Στις 
29 του Γενάρη 1968 ο Παναγούλης συναντήθηκε 
με το Γιωρκάτζη στο Υπουργείο Εσωτερικών και 
στην επιμονή του Παναγούλη του δόθηκε Κυ-
πριακό διαβατήριο με το όνομα Μάριος Αντρέου 
και όχι ταξιδιωτικό έγγραφο όπως είχε εισηγηθεί 
ο Μακάριος.  

συνεχίζεται...

Μέρος 31ον  
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ 

Μέρος 32ον 
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ΠΕΜΠΤΗ 19 ΜΑΙΟΥ 21:35 Ο 
Σταμάτης κι ο Γρηγόρης 
(1962). Κωμωδία με τους Νίκο 
Σταυρίδη, Μίμη Φωτόπουλο, 
Γιώργο Τσιτσόπουλο, Γιάννη 
Ιωαννίδη και Τάσο Γιαννό-
πουλο. Ο Γρηγόρης Γοργό-
τσης και ο Σταμάτης Μπάστα-
κας είναι δύο συνεταίροι 
δικηγόροι, με εντελώς όμως 
διαφορετική φιλοσοφία ζωής 
και εργασίας. Ο Γρηγόρης εί-
ναι σβέλτος, γρήγορος και 
προσπαθεί να αιφνιδιάσει 
τους αντιπάλους του, ενώ 
αντίθετα ο Σταμάτης συνηθίζει 
να αγορεύει με τις ώρες και να 
αποκοιμίζει τους πάντες.  
 
ΠΕΜΠΤΗ 19 ΜΑΙΟΥ 23:00 
Όταν Λείπει η Γάτα (1962). 
Κωμωδία με τους Βασίλη Αυ-
λωνίτη, Ρένα Βλαχοπούλου. 
To ζεύγος Ζούμπερη μαζί με 
την κόρη τους Άννα φεύγουν 
για μια μίνι κρουαζιέρα. Το 
υπηρετικό τους προσωπικό 
Λουκάς, Μαριγώ και Έλλη, 
βρίσκει την ευκαιρία να δια-
σκεδάσει για λίγο παριστάνο-
ντας τον κύριο, την κυρία και 
την δεσποινίδα Ζούμπερη, 
στο παραλιακό κέντρο που 
τραγουδάει ο Τέλης Στεφανής.  
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑΙΟΥ 

21:25 Το Όνειρο της Κυρια-
κής (1971). Μελόδραμα με 
τους Τόλη Βοσκόπουλο, Νίκη 
Τριανταφυλλίδη.. Ο τραγουδι-
στής Άγγελος Κομνηνός συ-
ναντά τη Μαργαρίτα, κόρη του 
επιτυχημένου δικηγόρου Αλέ-
ξανδρου Βαρδή, και η γνωρι-
μία τους εξελίσσεται σε με-
γάλο έρωτα. Ο Στέλιος 
Κομνηνός, ο αλκοολικός πα-
τέρας του Άγγελου, θεωρεί τον 
Βαρδή υπαίτιο της σύλληψης 
και εκτέλεσης της γυναίκας 
του στα χρόνια της Κατοχής 
και όταν μαθαίνει τον δεσμό 
τους, εναντιώνεται στο γάμο 
τους. 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑΙΟΥ 
22:50 Ξαφνικός  Έρωτας 
(1984). Κοινωνική ταινία με 
την Μπέτυ Λιβανού, Αντώνη 
Θεοδωρακόπουλο, Νικήτα 
Τσακίρογλου. Η Ελένη είναι 
μια κοπέλα από την επαρχία 
που ήρθε στην Αθήνα πριν εί-
κοσι χρόνια. Σήμερα είναι 
γύρω στα τριάντα, μια επίδοξη 
χορεύτρια που δε χορεύει πια, 
μια παντρεμένη γυναίκα που 
δεν είναι ερωτευμένη πια με 
τον άντρα της, που κάνει μια 
αδιατάρακτη αστική ζωή.  
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑΙΟΥ 

00:20 Πρόσεχε με Α...πατάς 
(2001). Σατυρική Επιθεώρηση 
της εποχής του 80 στην Ελ-
λάδα με τους,  Γιώργο Κων-
σταντίνου, Πάνο Μιχαλό-
πουλο, Νένα Χρονοπούλου, 
Ερρίκο Μπριόλα, Ηρώ Μου-
κίου, Γιώργο Δουρή, Κέλλυ 
Ελευθερίου, Νίκο Σταγό-
πουλο. 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΜΑΙΟΥ 21:15 
Παλικάρι στα Θρανία (1987). 
Κοινωνική ταινία με τους Βα-
σίλη Τσάγκλο, Σπύρο Ιωάν-
νου, Πάνο Μιχαλόπουλο, 
Τάσο Κωστή, Μαρία Γιαννο-
πούλου, Αντώνη Πρέκα. Ένας 
επαρχιώτης καθηγητής που 
περιμένει χρόνια το διορισμό 
του, αποφασίζει να εργαστεί 
σε ιδιωτικό λύκειο στην Αθηνά. 
Οι εκεί κακομαθημένοι και 
φραγκάτοι μαθητές αποφασί-
ζουν με ύπουλους τρόπους να 
τον εκδιώξουν από το σχολειό 
φέρνοντας την κατάσταση στα 
άκρα.  
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΜΑΙΟΥ 22:45 
Υπαστυνόμος Θανάσης 
(1989). Κωμωδία με τους Θα-
νάση Βέγγο, Κώστα Μακέδο, 
Βαγγέλη Τραϊφόρο, Γιώργο 
Σταυρόπουλο, Γιάννη Αστρι-
κάκη, Τάκη Πουλίτση και Θό-

δωρο Συριώτη. Ο Θανάσης, 
ζει τις σημερινές συνθήκες του 
καιρού μας, που η "ΕΛΛΑΣ" 
είναι ένα τρελοκομείο.  Αρχι-
φύλακας μετά από πολύχρονη 
άμεμπτη υπηρεσία, περιμένει 
με αγωνία τον πολυπόθητο 
προβιβασμό του. Εν τω με-
ταξύ, οι συγκρούσεις με το γιο 
του που είναι αναρχικός, δεν 
λείπουν ποτέ μεταξύ τους, 
διότι ο ένας προσπαθεί να πε-
ράσει τις ιδέες και τα πιστεύω 
του στον άλλο.  
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 22 MAIOY 21:30 Η 
Νονά (1981). Κωμωδία με 
τους Σωτήρη Μουστάκα, Νίκο 
Παπαναστασίου, Μαρία Μπο-
νέλου, Τάκη Μηλιάδη, Μάκη 
Δεμίρη, Αντώνη Παπαδό-
πουλο, Βίνα Ασίκη. Ο Ντάβι 
Ντε Ρεντίκολο αναθέτει στον 
ιδιωτικό ντέντεκτιβ Πέτρο, την 
παρακολούθηση και την απο-
κάλυψη της δράσης ενός ζευ-
γαριού απατεώνων.  
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 23 MAIOY 21:00Η 
Πολυγαμία (1976). Θέατρο 
της Δευτέρας με τους Γιάννη 
Ζαβραδινό, Ζανό Ντάνια, Νά-
ντια Δεληγιάννη, Τατιάνα Πα-
παμόσχου, Ελισάβετ Ναζλί-
δου. Η Ουρανία, μια νεαρή και 
ατίθαση μαθήτρια του ωδείου, 

είναι ένας αληθινός πειρα-
σμός για όλους τους άντρες. 
Εκμεταλλεύεται τη γοητεία της 
ζώντας μια ζωή ανέξοδη και 
φίνα, χωρίς να πληρώνει κα-
νένα λογαριασμό και σαγη-
νεύοντας το ένα αρσενικό 
μετά το άλλο.  
 
ΤΡΙΤΗ 24 MAIOY 22:00 Ερω-
τική Συμφωνία (1972). Με-
λόδραμα με την Τζένη Κα-
ρέζη, Κώστα Καζάκο.Η Ειρήνη 
και η Μπέττυ σαν δίδυμες 
αδελφές μοιάζουν τόσο πολύ, 
που κανείς σχεδόν δεν θα 
μπορούσε να τις ξεχωρίσει αν 
δεν είχαν τόσο διαφορετικούς 
χαρακτήρες. Η Μπέττυ πρό-
σχαρη, ανοιχτή σε όλους, η 
Ειρήνη κλειστή στον εαυτό της 
με μόνη διέξοδο το πιάνο, στο 
οποίο είναι δεξιοτέχνης.  
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 25 MAIOY 20:55 
Γκόλφω (1955). Ένα μελό-
δραμα από τα πρώτα του Ελ-
ληνικού Κινηματογράφου, 
ιστορικής αξίας με τους 
Γιώργο Γαληνό, Αντογόνη Βα-
λάκου. Ο Τάσος και η Γκόλφω 
αγαπιούνται. Παράλληλα, η 
πλούσια Σταυρούλα αγαπά 
τον Τάσο και θα προσπαθήσει 
με οποιοδήποτε τρόπο να τον 
κάνει δικό της. 
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ΠΕΜΠΤΗ 19/05 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη Μέρα  
9.00 Από Μέρα σε Μέρα  
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.30 Χρυσές Συνταγές 
14.30  Όλα στον Αέρα  
16.00 Ειδήσεις (Νοηματική) 
17.20 Black Forest 
19.05 Χάλκινα Χρόνια  
20.00 Προκλήσεις   
21.00 Ειδήσεις 
21.15 Εμείς κι ο Κόσμος μας 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/05 
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 21/05 
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 22/05 
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 23/05 
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 24/05 
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 25/05 
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 19 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: Ο Σταμάτης 
κι ο Γρηγόρης (1962) 
23:00 Ελληνική Ταινία: Όταν Λείπει 
η Γάτα (1962) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 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: Το Όνειρο 
της Κυριακής (1971) 
22:50 Ελληνική Ταινία: Ξαφνικός 
Έρωτας (1984) 
00:20  Ελληνική Ταινία: Πρόσεχε με 
Α…Πατας́ (2001) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 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: Ο 
διακεκριμένος δικηγόρος της Κύπρου, 
κύριος Αχιλλέας Δημητριάδης, ενημε-
ρώνει την παροικία για τα δικαιώματα 
που έχουν οι ιδιοκτήτες ακίνητης περι-
ουσίας στα κατεχόμενα μέρη της Κύ-
πρου και ειδικότερα στο Βαρώσι. 
21:15 Ελληνική Ταινία: Παλικάρι στα 
Θρανία (1987) 
22:45 Ελληνική Ταινία: Υπαστυνό-
μος Θανάσης (1989) 
ΚΥΡΙΑΚΗ 22 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 Νονά 
(1981) 
ΔΕΥΤΕΡΑ 23 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: Η Πο-
λυγαμία (1976) 
23:00 Το Ταξίδι της Ζωής με την 
Άντζη Λοzπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 24 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:  
Χοροεσπερίδα ΑΚΕΛ ΒΡΕΑΤΑΝΙΑΣ. 
Την εκδήλωση τίμησαν με την πα-
ρουσία τους ο Γενικός Γραμματέας 
του ΑΚΕΛ, κύριος Στέφανος Στεφά-
νου. 
22:00 Ελληνική ταινία: Ερωτική 
Συμφωνία (1972) 
ΤΕΤΑΡΤΗ 25 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: Γκόλφω   
22:25 Ελληνική Ταινία: Στις Γυναί-
κες Λέμε Ναι (1987)
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Στίβος: Δεύτερη η Στεφανίδη 
στο Πουέρτο Ρίκο

Τη δεύτερη θέση στο μίτινγκ του 
Πουέρτο Ρίκο κατέκτησε η Κατερίνα Στε-
φανίδη. 

 
Η Ελληνίδα «χρυσή» Ολυμπιονίκης του 

Ρίο πέρασε τα 4.62 εκατοστά στο άλμα 
της και τερμάτισε στη δεύτερη θέση, 
πίσω από τη Σάντι Μόρις από τις Ηνω-
μένες Πολιτείες της Αμερικής, η οποία 
είχε καλύτερο άλμα στα 4.72 μέτρα. 

Από εκεί και πέρα, στα 100 μέτρα, η 
Τζαμαϊκανή δις Ολυμπιονίκης, Ελέιν Τό-
μπσον Έρα, πρώτευσε με επίδοση 10 
δεύτερα και 93 εκατοστά, ενώ στην 
κούρσα της «μίας ανάσας» των ανδρών, 
κυριάρχησε ο Αμερικανός, Τρέιβον 
Μπρόμεν με 9.92 και ο Τζαμαϊκανός 
Ολυμπιονίκης, Χάνσλε Πάρσμεντ, τερ-
μάτισε πρώτος στα 110μ εμπόδια με 
13.15.

Θρυλική Νότιγμχαμ - Πέρασε στα πέναλτι 
την Σέφιλντ και... 

Τεράστια πρόκριση για την Νότιγχαμ 
που παρά το γεγονός ότι βρέθηκε με 
την πλάτη στον... τοίχο μπορεί να επι-
στρέψει στην μεγάλη κατηγορία της 
Αγγλίας μετά από 23 χρόνια. Cham-
pionship: Από την... κόλαση στον πα-
ράδεισο για την Νότιγχαμ Φόρεστ που 
παρά την ήττα της στην κανονική 
διάρκεια με 2-1 από την Σέφιλντ Γι-
ουνάιτεντ στην έδρα της, κατάφερε να 
πάρει την πρόκριση για τον τελικό 
ανόδου στην Premier League, απέ-
ναντι Χάντερσφιλντ, επικρατώντας τε-
λικά στα πέναλτι με , έχοντας μεγάλο 
πρωταγωνιστή τον τερματοφύλακα 
Σαμπά που απέκρουσε δύο προσπά-

θειες των αντιπάλων.  
Η Νότιγχαμ, έχοντας παρακαταθήκη 

το 2-1 του πρώτου αγώνα, άνοιξε το 
σκορ με τον Τζόνσον στο 19' με πολ-
λούς να πιστεύουν ότι τα πάντα τε-
λείωσαν. Οι Λεπίδες όμως στο δεύ-
τερο μέρος αντέδρασαν και αρχικά 
ισοφάρισαν με τον Γκιμπς Γουάιτ στο 
47', ενώ στο 75΄ ο Φλεκ έκανε την 
ανατροπή κάνοντας το 1-2 και στέλ-
νοντας τον αγώνα στην παράταση.  
Εκεί τα πράγματα δεν άλλαξαν με 

τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στη δια-
δικασία των πέναλτι.Στην... ρώσικη 
ρουλέτα η Σέφιλντ θα δει τον Σαμπά 
να αποκρούει τα δύο πρώτα πέναλτι 

των Νόργουντ και Χουριχέιν, με τους 
Τζόνσον και Καφού να σκοράρουν για 
την Νότιγχαμ δίνοντας ισχυρό πλεο-
νέκτημα. Ο Λόλει θα στείλει την μπάλα 
άουτ, κάνοντας τους φίλους της Φό-
ρεστ να... αγχωθούν, όμως ο Σαμπά 
ξανά θα δώσει τη λύση αποκρούοντας 
και την προσπάθεια του Γκιμπς - 
Γουάιτ και στέλνοντας την ομάδα του 
Βαγγέλη Μαρινάκη στον τελικό ανό-
δου στην Premier League που θα γί-
νει στο Γουέμπλεϊ στις 29 Μαΐου, με 
τον νικητή εκτός από την θέση στην 
κορυφαία κατηγορία να βάζει στις... 
τσέπες του και 200 εκατομμύρια 
ευρώ.

Θρήνος στο ευρωπαϊκό μπάσκετ: 
Πέθανε ο Αντεμόλα Οκουλάγια

Στο πένθος βυθίστηκε το ευρωπαϊκό μπάσκετ, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 
μόλις 46 ετών ο σπουδαίος Γερμανός, Αντεμόλα Οκουλάγια. Τη δυσάρεστη είδηση 
του θανάτου του άλλοτε αρχηγού της εθνικής Γερμανίας, ο οποίος έδινε μάχη με τον 
καρκίνο για χρόνια, γνωστοποίησε το περιοδικό BIG. Ο Οκουλάγια έπαιξε 172 
αγώνες με το εθνόσημο στο στήθος από το 1995 ως το 2007. Ήταν από τους 
παίκτες «κλειδιά» της Γερμανίας, αγωνιζόμενος δίπλα στον Ντίρκ Νοβίτσκι και τον 
Πάτρικ Φέμερλινγκ. Αγωνίστηκε σε τέσσερα Eurobasket (1995, 1997, 1999, 2001) 
και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2002, όπου πανηγύρισε την κατάκτηση του χάλκινου 
μεταλλίου. 

 
Σε συλλογικό επίπεδο έπαιξε σε σπουδαίες ομάδες της Ευρώπης, όπως η Άλμπα, 

η Μπαρτσελόνα, η Μάλαγα, η Μπενετόν, η Βαλένθια, η Χίμκι κι η Μπάμπεργκ. Το 
2010 ανακοίνωσε την απόσυρση του από την ενεργό δράση κι έγινε ατζέντης, εκ-
προσωπώντας, μεταξύ άλλων, τον NBAer, Ντένις Σρούντερ και τον Ντάνιελ Τάις.

Στέφανος Τσιτσιπάς: Υποκλίθηκε στον κορυφαίο 
- «Αυτοκράτορας» στη Ρώμη ο Νόβακ Τζόκοβιτς

O Νόβακ Τζόκοβιτς ήταν σίφουνας, ο Στέφανος Τσιτσιπάς 
δεν εμφανίστηκε ποτέ στο πρώτο σετ και έτσι ο Σέρβος 
άσος κατέκτησε την Ρώμη νικώντας τον Έλληνα τενίστα 
στον τελικό του τουρνουά. 

 
Ο Τσιτσιπάς μπήκε άσχημα στο ματς έχασε το πρώτο 

σετ πανεύκολα με 6-0 από τον Τζόκοβιτς και στο δεύτερο 
που πήγε να αντιδράσει ο Τζόκοβιτς το γύρισε από 5-2 
και τελικά πήρε τον τίτλο. 

 
Ο Τζόκοβιτς πανηγύρισε τον πρώτο του τίτλο μέσα στο 

2022 και δείχνει να «φορτσάρει» πριν από το Roland Gar-
ros, το οποίο αποτελεί τον μεγάλο στόχο του. Αυτός είναι 
ο έβδομος τίτλος του στο Internazionali BNL D’Italia και 
87ος στη σπουδαία καριέρα του. Το Νο1 στον κόσμο έβαλε 
πίεση με το «καλημέρα» στον Τσιτσιπά, ο οποίος έγινε 
έξαλλος με τον τρόπο που έπαιζε στο πρώτο σετ. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι ο «Νόλε» χρειάστηκε μόλις 30 λεπτά 
για να κάνει το 1-0, χωρίς μάλιστα να χάσει game. 

 
Η εικόνα ήταν τελείως διαφορετική στο δεύτερο σετ, κα-

θώς ο Στέφανος ανέβασε κατακόρυφα την απόδοση του 
και κάνοντας break στο τέταρτο game, προηγήθηκε με 4-
1 και 5-2.Ο Σέρβος, όμως, δεν λύγισε κι επέστρεψε, ισο-
φαρίζοντας σε 5-5 και 6-6, με αποτέλεσμα τα πάντα να 
κριθούν στο tie break! Εκεί, ο Τζόκοβιτς ήταν καλύτερος 
στις λεπτομέρειες και νίκησε τον Τσιτσιπά για πέμπτη 

φορά σε ισάριθμα ματς των δυο τους. 
 
Τσιτσιπάς για Τζόκοβιτς: «Μακάρι να φτάσω στο επί-

πεδο σου μια μέρα» 
 
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, μετά την ήττα του στον τελικό 

της Ρώμης, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Νόβακ 
Τζόκοβιτς, υπογραμμίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι «μακάρι 
να φτάσω στο επίπεδο σου μια μέρα». 

 
«Δεν περίμενα να πάω τόσο καλά. Είναι εκπληκτικό έχω 

εδώ την οικογένεια και φίλους από την Ελλάδα, συγχαρη-
τήρια στον Νόβακ έχει κάνει σπουδαία πράγματα. Θα 
ήθελα να βρεθώ στο επίπεδό σου, είσαι έμπνευση για 
εμένα. Κάναμε προπόνηση μαζί πριν χρόνια, ήταν υπέ-
ροχο και έχουμε κάνει μεγάλο δρόμο από τότε και θέλω 
να απολαύσω το συγκεκριμένο απόγευμα στη Ρώμη σε 
ένα τόσο σημαντικό γήπεδο. 

»Εγώ και η Ιταλία έχουμε ιδιαίτερο δεσμό. Έχω παίξει 
εδώ στην αρχή της καριέρας μου και με αναγνώρισαν, ο 
κόσμος εδώ είναι πολύ καλός μαζί μου. Είχα έρθει παλιά 
σαν θεατής και έβλεπα από ψηλά και σήμερα είμαι εδώ 
κάτω και είναι τρομερό. Χωρίς τους χορηγούς ένα τουρ-
νουά σαν αυτό δε θα ήταν δυνατό, όπως και όλους όσους 
ήταν εδώ από τη διοργάνωση από τα ball boy μέχρι τους 
φυσιοθεραπευτές», ανέφερε.
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UK inflation surges to 9%, 
highest since 1982

British inflation leapt  
last month to its highest 
annual rate since 1982, 

piling pressure on finance min-
ister Rishi Sunak to step up help 
for households facing a worse-
ning cost-of-living crisis. 

Consumer price inflation hit  
9% in April, the Office for National 
Statistics said, surpassing even 
the peaks of the early 1990s  
recession that many Britons      

remember for sky-high interest 
rates and widespread mortgage 
defaults. 

Sterling fell after the data and 
was down by 0.4% against the 
U.S. dollar. 

Soaring energy bills were the 
biggest driver of price growth  
in April, reflecting last month’s      
increase in regulated energy 
tariffs. 

Sunak said countries around 

the world were being hit by high 
inflation. 

“We cannot protect people 
completely from these global 
challenges but are providing  
significant support where we 
can, and stand ready to take 
further action,” he said. 

"We're saving the average 
worker £330 a year through      
reducing National Insurance  
Contributions, changing Univer-
sal Credit to save over a million 
families around £1,000 a year, 
and providing millions of families 
with £350 each this year to help 
with their energy bills." 

Anti-poverty campaigners 
called on him to act now, starting 
with an immediate increase in 
the value of welfare benefits to 
match inflation. 

“As the price of essentials like 
food and energy continue to 
soar, the Chancellor’s inaction 
will make an already desperate 
situation for many even worse,” 
Rebecca McDonald, senior eco-
nomist at the Joseph Rowntree 
Foundation which campaigns for 
lower income households, said. 

A survey published on Tuesday 
showed two in three people in 

Britain were turning off their 
heating, almost half were driving 
less or changing supermarkets 
and just over a quarter say they 
have skipped meals.  

Earlier this month the Bank of 
England forecast inflation would 
top 10% later this year and inves-
tors expect the BoE will add to 
the four interest rate increases it 
has done since December which 
took its Bank Rate to 1%, its 
highest since 2009. 

It has warned that the strain 
could result in a recession and 
surge in unemployment. 

“Things are going to get worse 
before they get better,” said Paul 
Dales, chief UK economist at 
Capital Economics consultancy 
of Wednesday’s data. 

There were signs of further 
inflation pressure ahead as 
manufacturers suffered the joint 
biggest increase on record in the 
prices they pay for their inputs 
which were up by an annual 
18.6%, matching March’s high. 

Factories increased their prices 
by 14.0% over the 12 months to 
April, the biggest jump since July 
2008. 

Chart: ONS

Cyprus Labour Minister 
Zeta Emilianidou       
remains in stable but 

critical condition as she      
receives urgent treatment in 
Greece, the health ministry 
announced in a new update 

on Wednesday. 
Emilianidou underwent 

lengthy surgery in Athens to 
treat a cerebral aneurysm. She 
was transported to Greece in an 
emergency ambulance airlift 
on Sunday night. 

The health ministry said the 
minister was suffering from 
severe headaches on Sunday 
night and was taken immedi-
ately to a private clinic where 
her condition was diagnosed. 

“After coordinated efforts by 
the minister of health and the 
ministry’s permanent secretary, 
Ms Emilianidou was transported 
urgently by air-ambulance to a 
specialised medical centre in 
Greece,” the ministry said. 

Emilianidou in critical 
but stable condition

“Don’t forget Cyprus”, Greek PM tells US Congress

Greek Prime Minister 
Kyriakos Mitsotakis 
asked on Tuesday the 

US Congress not to forget 
Cyprus in a historic address 
he delivered. The address was 
received by Nancy Pelosi, Vice 
President Kamala Harris and 
elected representatives with 
applause. 

Mitsotakis is the first Greek 
Prime Minister to address the 
Congress. He referred to the 
Cyprus issue, the war in Ukraine, 
but also to Turkey's violations 
over the Greek islands, while 
making it clear that Putin will not 
achieve his goal. 

“I ask you, esteemed members 
of Congress, not to forget an 
open wound that has caused 

Hellenism unending pain over 
the past 48 years. I am referring 
to the invasion and subsequent 
division of Cyprus,” he noted.  

This issue, Mitsotakis stressed, 
“has to be resolved in accordance 
with international law and in line 
with the relevant decisions of the 
United Nations Security Council.” 

"As I told President Biden,  
nobody can and nobody will     
accept a two-state solution in 
Cyprus,” he added. 

Referring to Ukraine, the Greek 
PM said that "we stand by Ukraine 
against Putin’s aggression. We 
delivered humanitarian aid. We 
supported the Ukrainians with 
weapons to help them defend 
their homeland. And we have wel-
comed, with open arms, refugees 

who have fled their homeland 
in search of safety." 

Putin, he added, "is striving to 
create a world in which power is 
for the strong state but not the 
small....A world in which armies 
rather than diplomats settle     
disputes." 

"He will not succeed. He must 
not succeed. He must not succeed, 
not only for the sake of Ukraine 
but also in order to send a mes-
sage to all authoritarian leaders 
that historical revisionism and 
open acts of aggression that 
violate international law will not 
be tolerated by the global com-
munity of democratic states,” 
Mitsotakis continued. 

Referring to Turkey he said that 
"We are always open to dialogue. 
But there is only one framework 
we can use to resolve our differen-
ces: international law and the un-
written principles of good neigh-
bourly relations." 

"I want to be absolutely clear. 
We will not accept open acts      
of aggression that violate our      
sovereignty and our territorial 
rights. These include overflights 
over Greek islands, which must 
stop immediately," he pointed 
out. 

Mitsotakis also made special 
reference to the Greek-American 
community.  

“No matter how uneducated 
the Greeks or how menial their 
work, they would typically apply 
themselves with great determina-
tion and embrace any chance to 
prosper in life and educate their 
children," he said. 

They offered them, he added, 
"a brighter future, fulfilling the 
solemn duty that every genera-
tion should be able to live a better 
life than the previous one. They 
experienced the American dream, 
but never forgot where they came 
from." 

Cyprus President Nicos Anas-
tasiades praised the Greek PM 
for his “historic” speech, which 
he said highlighted the role of 
Greece and Cyprus in security 
and cooperation in (the Eastern 
Mediterranean) region.” 

The Cyprus issue was also 
raised during a meeting Mitsota-
kis had at the White House on 
Monday with US President Joe 
Biden, where he conveyed the 
message that the Cyprus govern-
ment is determined to work to-
wards a solution, in line with UN 
resolutions and EU principles.

The aim of Turkey is not 
to solve the issue of 
missing persons in     

Cyprus to the benefit of their 
families, but to hide and des-
troy all the evidence proving 
the crimes which the Turkish 
occupation army committed 
against the people of Cyprus, 
Presidential Commissioner, 
Photis Photiou has said. 

In his obituary during the       
funeral of Demetrios Pyrkas, who 
was killed during the Turkish  
invasion of Cyprus in 1974, and 
whose remains have been iden-
tified and were buried on Sunday, 
Photiou said that 48 years after 
the Turkish invasion of Cyprus, 
hundreds of families continue     
to be unaware of the fate of 
their beloved persons who went  
missing during the invasion. 

He stressed that Turkey has 

a heavy responsibility as regards 
the problem of missing persons 
and the fact that it still goes on. 

Photiou stressed that despite 
the refusal and the intransigent 
stance of Turkey “we continue 
and intensify our efforts to give 
answers to each family. We are 
committed to doing so, and this 
our duty towards our heroes and 
their families,” he added.

Photis Photiou: Turkey 
seeks to bury the missing

A meeting took place on 
Tuesday between the 
General Secretary of the 

C.C. of AKEL Stefanos Stefa-
nou and British MPs Fabian 
Hamilton and Stephen Doughty, 
members of the Foreign Affairs 

Group of the Labour Party in 
the House of Commons.  

During the meeting, topical 
issues such as regional challen-
ges and issues that plague the 
international community were 
discussed. An exchange of views 
took place in a very good atmos-
phere on the Cyprus problem and 
the effort to resume a meaning-
ful dialogue on the agreed basis 
for a solution.  

A briefing was made on AKEL’s 
proposals on the Cyprus problem 
and the preparatory work being 
carried out in view of the 2023 
Presidential Elections.  

The two sides agreed to  
continue the dialogue on issues 
of common interest.

AKEL leader meets British MPs



Health authorities are inves-
tigating four more cases 
of rare viral monkeypox 

infection which have been diag-
nosed in England taking the total 
confirmed cases since May 6 to 
seven. 

The first case was a person who 
had recently travelled to Nigeria, 
which is where they were believed 
to have contracted the infection, 
before travelling to the UK. 

The two cases announced on 
14 May live together in the same 
household. They are not linked 
to the earlier case. 

The UK Health Security Agency 
(UKHSA) said investigations were 
underway to establish links bet-
ween the latest four cases who 
appear to have been infected in 
London and do not have known 
connections with the other three 
cases. 

Of the four new ones, three 
were in London and one linked 
case was in the North East. They 
have no links to travel to a country 
where monkeypox is endemic 
and exactly where and how they 
got infected remains under inves-
tigation, including whether they 
have further links to each other, 
the agency said. 

Monkeypox is a rare viral        
infection similar to human small-
pox, which was eradicated in 
1980. Although monkeypox is 
much milder than smallpox, with 
most infected people recovering 
within a few weeks, it can in rare 
cases be fatal. 

All four of the new cases self-
identify as gay, bi-sexual or other 
men who have sex with men, the 
UKHSA said. They have the West 
African clade of the virus, which 
is mild compared to the Central 
African one, it said. 

“This is rare and unusual,” said 

UKHSA chief medical officer 
Susan Hopkins in the statement. 

“UKHSA is rapidly investigating 
the source of these infections 
because the evidence suggests 
that there may be transmission 
of the monkeypox virus in the 
community, spread by close 
contact.” 

She said the agency is urging 
men who are gay and bisexual to 
be aware of any unusual rashes 
or lesions and to contact a sexual 
health service without delay. 

Initial symptoms of monkeypox 
include fever, headache, muscle 
aches, backache, swollen lymph 
nodes, chills and exhaustion. 

A rash can develop, often begin-
ning on the face, then spreading 
to other parts of the body includ-
ing the genitals. The rash changes 
and goes through different stages, 
and can look like chicken pox 
or syphilis, before finally forming 
a scab, which later falls off.
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Four more cases of monkeypox 
infection confirmed in England

Former Foreign Minister 
Nikos Christodoulides 
launches presidential bid 

Former Foreign Minister 
Nikos Christodoulides 
announced his candidacy 

for the February 2023 presiden-
tial elections last Thursday in a 
wide-ranging address to the 
public from social media. 

His much-anticipated official 
bid ends months of speculation 
during which time DISY backed 
Averof Neophytou and AKEL 
have supported Andreas Mavro-
yiannis. 

Christodoulides’ address set 
out an inclusive vision for his 
potential presidency, speaking 
of the concerns shared with him 
by women about the lack of equal 
opportunities, young couples who 
feel that they unable to afford to 
raise a family and of bureaucracy 
limiting development. 

The announcement was made 
on social media, in what some 
commentators have viewed will 
be a key point of his campaign 
to engage more directly with the 
electorate.  

The former DISY high-flyer 
had kept a low profile following 
his resignation as foreign minister 
after he was accused of running 
a covert presidential campaign, a 
move widely viewed as him being 
pushed out by DISY to make way 
for Neophytou. 

Christodoulides’ speech sought 
to address key concerns amongst 
the electorate: corruption, disillu-
sionment and of too few gaining 
too much. 

“States, ladies and gentlemen, 
prosper when everyone does – 

not just the few,” he said, seem-
ingly touching on concerns that 
some at the top enjoy dispropor-
tionate wealth while others are 
being left out. 

“Cyprus will progress faster 
and in a fairer way when with 
specific and innovative policies 
all its citizens will prosper,” 
Christodoulides added. 

He reached out to key demo-
graphics and sections of the 
population, such as refugees and 
their families, parents concerned 
over their children’s education 
and prospects, those outraged 
or disillusioned with corruption, 
farmers and environmentalists 
alike – even addressing the 
Cypriot diaspora in Britain and 
Australia. 

Christodoulides also appears 
hopeful that he will be able to 
cleave off voters from their tra-
ditional party loyalties, as he said 
that the address is to every 
member of the public, regardless 
of their party allegiance. 

“I’m addressing everyone,        
regardless of their political      
affiliation, their social status or 
their party preference,” he said. 

As for the Cyprus problem, the 
former foreign minister said his 
vision is of a united Cyprus in 
the EU without guarantors and 
foreign armies – saying that the 
“unacceptable and illegal status 
quo cannot become the solution 
to the Cyprus problem.”  

He reaffirmed his support       
for a bi-zonal, bi-communal      
solution.

Pioneering tour for the 
visually impaired in Larnaka
A pioneering initiative took 

place in Larnaka over the 
weekend with a guided 

tour specifically-designed for the 
visually impaired. The tour was 
jointly organised by the Larnaka 
Tourism Board (LTB), Youth Board 
of Cyprus (ONEK) and Larnaka 
Municipality, in cooperation with 
the Agios Varnavas School for 
the Blind.  

The aim of the initiative was 
to function as a pilot programme 
for sightseeing tours for tourists 
with visual disabilities, while also 
using feedback from the partici-
pants as a sounding board for 
making Larnaka more accessible 
for persons with visual disabilities 
in general. 

The pilot tour took place with 
13 participants with varying levels 
of visual disability - six of whom 
were blind; seven with visual     
impairment, and six accompany-
ing escorts. 

The tour began with a visit to 
the Pierides Museum - Bank of 
Cyprus Cultural Foundation, 
where participants had the oppor-
tunity to touch and feel their way 
around authentic exhibits from 
different eras, with Director of the 
Museum – Mr Peter Ashdjian – 
explaining the history of the       
artefacts. Participants were also 
given the opportunity to smell the 
fragrances of antiquity via true-to-
life reproductions of scents from 
different eras, made by the Laza-
rou Cultural Centre, and based 
on studies by archaeologists. 

The group then toured points 
of interest in the city, following 
a route along the Foinikoudes 
(Palm Tree) Promenade, from 
Europe Square to the Medieval 
Castle, accompanied by a guide. 
Along the way, the statues of 
the philosopher Zeno of Kition, 
General Kimon the Athenian and 
the Winged Lion of Venice re-

counted their stories and how 
they are connected to the city of 
Larnaka through the innovative 
Larnaka Storytelling Statues  
application, which is considered 
a best practise example of attrac-
tions for persons with visual      
disabilities. 

Another pioneering action      
included in the tour was the 
printing of a copy of the head of 
the statue of Zeno of Kition. The 
tactile piece was created espe-
cially for the tour utilising the 3D 
printers of Youth Makerspace 
Larnaka (part of ONEK), and 
given to the participants to feel 

during the guide’s information 
regarding the history of the Stoic 
philosopher. 

The walking tour was then  
followed by an experiential visit 
to the Kyriazis Medical Museum, 
which is perhaps the only museum 
where visitors are encouraged 
to touch and feel all the exhibits, 
as well as use some of them 
under the guidance of Dr Marios 
Kyriazis, - owner of the museum. 
The boldest participants had no 
qualms in smelling old medicines 
or even tasting the Larnaka Salt 
Lake oil - which is a rare healing 
elixir. 
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UKTS celebrates International  
Thalassaemia Day 2022 with fun run

On Sunday 8th May 2022, 
Grovelands Park in North 
London turned red by a 

sea of supporters who came to 
celebrate the charity’s work and 
raise awareness of thalassaemia, 
a genetic blood condition by 
participating in their 5km fun run. 

Though the event was initially 
planned to be a small local run 
to celebrate International Thalas-
saemia Day, it quickly exceeded 
expectations as the interest grew. 
The event was also extended to 
the global population following 
requests from loved ones and 
colleagues aboard, all wanting to 
support the charity’s work and 
initiatives. 

The day was enjoyed by over 
300 supporters in the sunshine 

with just over 105 signed up to 
run or walk. Globally, it was sup-
ported by over 30 countries with 
participants opting to wear red, 
complete the distance and pro-
vide pictures of themselves and 
their groups which they proudly 
shared on all social media plat-
forms with the hopes of raising 
awareness and much needed 
funds. 

Patrons Peter Polycarpou and 
Kypros Kyprianou together with 
Bambos Charalambous, Member 
of Parliament for Enfield South-
gate and Chair of the All Party 
Parliamentary Group for thalas-
saemia, not only supported the 
event but also participated by 
running the 5km themselves.  

They were all joined at the 

starting line by Michael Yiakoumi 
(Parikiaki), Katerina Neocleous 
(London Greek Radio), Gabriel 
Theophanous (UKTS Chair), 
team members and supporters 
of the society. 

The passion, commitment and 
support of all the volunteers, 
supporters and the team were 
nothing short of amazing. UKTS 
received over £12000.00 in      
donations, sponsorship and funds 
raised by our patrons, volunteers, 
staff and supporters. Due to the 
event’s success, many have     
requested the UKTS to make it 
an annual 5km! 

 
About thalassaemia 

 
The thalassaemias are a group 

of genetic blood disorders that 
affect the production of haemo-
globin in red blood cells. 

If you’re a carrier of thalassae-
mia, it means you carry one of the 
faulty genes that cause thalas-
saemia, but you do not have the 
condition yourself. 

Being a carrier is sometimes 
known as having the thalassae-
mia trait or having thalassaemia 
minor. If you carry thalassaemia, 
you will never develop the con-
dition, but you may sometimes 
experience mild anaemia. This 
is because your red blood cells 
are smaller than usual. However, 
if you and your partner are both 
carriers, there is a 25% chance 
in each pregnancy that the baby 
can inherit a severe form of      
thalassaemia necessitating life-
long blood transfusions and a 
daily rigorous treatment plan. 

The NHS Sickle Cell and  
Thalassaemia screening pro-
gramme tests all pregnant women 
in England for thalassaemia,  
however, you can choose to get 
tested at any time. Finding out 
your carrier status is simple and 
all it takes is a blood sample. 
Thalassaemia does not discrimi-
nate and can be passed on equally 
from men and women regardless 
of their financial background. 

Anyone can be a carrier of 
thalassaemia, but it’s much more 
common in people from certain 
ethnic backgrounds. Thalassae-
mia mainly affects people who 
are from, or who have family 
members originally from the 
Mediterranean, the Middle East, 
Asia, South-east Asia, the Carib-
bean and South America. 

UKTS recommends knowing 
you and your partner’s thalas-
saemia carrier status before 
thinking about having children 
so that you have the option of 
making informed decisions about 
your family’s future.

Britannicus, a timely political thriller 
exploring monarchy, succession and 
dictatorship set in modern day Rome, 

runs at the Lyric Hammersmith Theatre from 
26 May to 25 June 2022. 

Jean Racine’s Roman tragedy is trans-
lated and adapted by Olivier Award winning 
writer Timberlake Wertenbaker (Our Country’s 
Good) and directed by Atri Banerjee (Harm, 
Bush Theatre and BBC Four), winner of The 
Stage Debut Award for Best Director and 
recently named in their list of top theatre-
makers to look out for in 2022.  

The cast includes: Shyvonne Ahmmad, as 
Junia; Nigel Barrett as Narcissus; Nathaniel 
Curtis as Britannicus; Hanna Khogali as     
Albine; Helena Lymbery as Burrhus; Sirine 
Saba as Agrippina; and William Robinson, 
as Emperor Nero.  

Sirine Saba was born in Lebanon and 
grew up in Cyprus. She has worked exten-
sively in theatre and television over the past 
25 years with recent stage roles including the 

Nurse in Romeo and Juliet (Shakespeare’s 
Globe) and Clarice Orsini in Botticelli In The 
Fire (Hampstead).  

Other theatre includes: The Winter’s Tale, 
King Lear (Shakespeare’s Globe); Wife 
(Kiln), Goats, Fireworks (Royal Court); The 
Haystack, iHo, (Hampstead Theatre);      
Why It’s Kicking Off Everywhere (Young 
Vic); Another World, Nation, Sparkleshark 
(National Theatre); The Invisible (Bush); 
Twelfth Night, The Taming Of The Shrew 
(Regents Park); Baghdad Wedding (Soho), 
Midnight’s Children, The Tempest, Tales 
From Ovid, A Midsummer Night’s Dream 
(RSC). She recently narrated Slime: A Natu-
ral History” for Book Of The Week on Radio 4.  

Her TV credits include Midsommer        
Murders, Cleaning Up, Unforgotten Series 2 
(ITV); Doctor Who, Holby City, EastEnders 
(BBC).  

Film credits include the leading role           
of Maggie in The Black Forest (Urban Fox, 
Nominated for Michael Powell Award).

Save the date! St Cyprians 
Summer Souvlaki - 3rd July

St Cyprians Greek Com-
munity School’s annual 
Summer Souvlaki will 

take place on Sunday 3rd July  
from 1pm - 5pm, so save the 
date! 

This is the school’s most       
important fundraising event of 
the year. Go along with your 
friends and family for a taste of 
the homeland and enjoy a great 
day packed with fun games  
and delicious food – pork and 
chicken souvlaki, loukaniko,  
authentic Greek pitta, salads, 
cakes, fresh loukoumades,      
ice cream, Pimm’s Corner and  
more! 

There will be lots of fun activi-
ties for the children including 
bouncy castle, mega slide, dance 
performances, raffle prizes, face 
painting, astroturf and tattoos! 

Buy early bird discounted 
tickets before 25th June – visit 
www.stcyprians.co.uk/fund-
raising 

All ages above 11 years: £13, 
children under 11 years: £6 

From June 25th onwards: - 
All ages above 11 years: £15, 
children under 11 years: £8 

The school would be very 
grateful for any raffle prizes and 
cake donations. These can be 
left at reception any coming 
Saturday before the event.  

Please bring your cake     
donations on Sunday 3rd July 
between 10am and 12 noon. 

For further information, please 
contact the school on 07841 
038 881 or email admin@stcy-
prians.co.uk 

The Greek Community School 
at St. Cyprian’s, an amalgama-
tion of Tooting, Croydon and 
Streatham district community 
schools, was established in 2000. 
This coincided with the opening 
of the community’s first Greek 
Orthodox state primary school 
St. Cyprian’s in whose premises 
it operates every Saturday. 

New committee of the  
Organisation of Relatives 
of Missing Cypriots (UK)

The new elected commit-
tee of the Organisation  
of Relatives of Missing 

Cypriots (UK) is as follows: 
President - Nick Neokleous 
Vice President - Tony Theo-

dorou 
General Secretary - Dr Savvas 

Hadjiphilippou 
Assistant General Secretary 

- Gokay Ucar 
Treasurer - Kyriacos Paschalis 
Assistant Treasurer - Avraam 

Christou 
Press & Public Relations - 

Louis Loizou  
E. Secretary - Costas Paul 
Members - Georgia Antoniou, 

Elenitsa Andreou, Yiannis Kashi-
meri and Theoris Theodoulou. 

ORMC (UK) was founded in 
April 1983 by relatives of Missing 
Cypriots living in the UK. It cam-
paigns for the British Govern-
ment to take a more active and 
responsible role towards the 
missing persons issue and     
ensure that.  

The organisation wants to 
see the determination of the 
fate of all who went missing in 
Cyprus during the periods 
1963/4 and 1974. 

Over 900 people remain     
missing since Turkey invaded 
and occupied 37% of Cyprus in 
1974. The missing persons issue 
is a humanitarian tragedy that 
remains unresolved after all 
these years.

Cyprus’ Sirine Saba to star in Britannicus
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Snapshots in time - the Cypriot  
community in London, then and now
Cypriots living in London, 

particularly in those 
pockets of north London 

traditionally associated with the 
community, will have witnessed 
much change to their surroundings 
over the years. Sometimes this 
change has been incremental, so 
slow as to be barely noticed, an 
altered shopfront, a café or res-
taurant changing hands, a drip 
feed of movement. Sometimes 
change has been seismic such 
as in the large scale demise of 
the rag trade. A chance glance 
at a photograph taken decades 
ago stirs memories and tells      
the story of change. Yet few may 
have taken snaps of something 
as ordinary and mundane as say 
a parade of shops. Such snap-
shots would have a profound 
story to tell when viewed from 
the distance of time. 

Fortunately such photographs 
do exist. Snapshots in time,        
not just of the changing face of 
the High Street but of the com-
munity itself. Taken during the 
late 1980’s by the then nascent 
Cyprus Centre to document the 
community, these photographs 
have now been revisited and a 
selection will be exhibited at       
the forthcoming Cypriot Wine 
Festival & Business Expo to      
be held on the 2-3 June at the         
Lee Valley Athletics Centre (the       
display will be on the mezzanine 
between 12 noon – 6pm).  

This exhibition will be presen-
ted by the High Commission of 
the Republic of Cyprus and the 
Cyprus Centre at the University 
of Westminster and will comprise 
of both archive and contempo-
rary photographs depicting the 
Cypriot Community in London. 
Original archive material will pre-
dominate but comparative images 
depicting a modern revisiting of 
selected locations will also be on 
show. But how did all this come 
about? That too is a story worth 
telling. 

Our story begins with emigra-
tion. The first serious influx of 
Cypriots occurred in the late 
1920’s following the annexation 
of Cyprus as a Crown Colony. 
By the mid 1930’s some 3,000 
Cypriots arrived, mostly men, and 
mainly to London. Unlike later 

groups of immigrants these first 
groups had not been ‘invited’ by 
the host country for any particular 
function. The war years brought 
a few more immigrants, again, 
mostly men but also some 
women who had married British 
servicemen. The 1950’s saw the 
arrival of the largest group of 
Cypriots. This was a guided 
migration because of the desire 
for cheaper labour however 
some also came for education 
and others because of the poli-
tical situation in Cyprus. Unlike 
earlier streams, this time there 
was a balanced movement in 
terms of men and women coming 
to the UK. A large proportion of 
this group of Cypriots came for 
further education, stayed on after 
their studies, then embarked on 
various careers and ultimately 
made Britain their home. Prof 
John Charalambous was one 
such émigré.  

Further waves of migrants, 
whether displaced by the 1974 
Turkish invasion on Cyprus or 
for economic reasons, added to 
the community which had tradi-
tionally grown primarily in those 
areas to the north of London such 
as Islington, Camden and Harin-
gey. As the years passed, Prof 
Charalambous noted how the 
community had changed since 
his arrival in the 1950s, a change 
of which his daughter and the 
children of other émigrés were 
not aware. Seeking to highlight 
these transitions, John gathered 
evidence to chart the progress of 
the community. In 1987-8, exhibi-
tions were organised and the 
Cyprus Centre formed. 

The original exhibition (and       
a subsequent 1989 extension), 
largely portrayed the community 
in photographic form, showing 
Cypriots in action, whether in 
their work place or at places of 
leisure or worship. At that time 
a great number of Cypriots had 
undergone a transition period. 
Having originally worked prima-
rily in the catering trade they had 
now moved into the rag-trade and 
diversified into other areas such 
as import/export, the service area 
and manufacturing. Certainly, in 
the former area women were a 
vital part of the development of 

the community and indeed of the 
wealth subsequently accumulated 
as businesses and trades found 
niches in the market and pros-
pered. These building blocks have 
given rise to British-born Cypriots 
who enjoyed prospering com-
panies and could take their place 
amongst the tycoons and giants 
of British trade and industry. 

At the time of this original    
exhibition, food and travel formed 
an important and integral part 
of the Cypriots’ impact on British 
society with many traveling to 
Cyprus and wishing to enjoy  
the tastes and experiences they  
encountered when there. Further-
more, it was at this point that 
there was a flourishing of the arts 
within the community, who at this 
time developed and cultivated its 
own cultural activities, then baring 
a close affinity with those of      
Cyprus. Noteworthy strides were 
made in several areas including 
sculpture, painting, music, photo-
graphy, film production as well as 
education, academia and archi-
tecture, amongst many other 
sectors. The Cypriot youth were 
noted to be engaged in activities 
that enabled them to retain a link 
to their Cypriot identity but also 
to forge bonds with the UK and 
surrounding communities. This 
was a time when Cypriot journal-
ists not only catered for their own 
Community but also contributed 
to British publications. At this time 
too an attempt at establishing a 
community radio was made. The 
church was then seen as an      
important lynchpin in the commu-
nity, not only in its religious life 
by providing a place for worship, 
but also providing a venue to 
explore a cultural and social life 
as well as in the provision of 
education and welfare.  

Another generation has grown 
up since the original telling of this 
story and the children of those 
mid-century émigrés now have 
children of their own and those 
images depicted in the 1980’s 
photographs themselves contain 
an air of nostalgia. The commu-
nity has not stood still in the      
intervening years. Immigration 
continues of course but not in 
the waves seen previously.      
Cyprus has changed, so too has 

the community. Haringey once 
synonymous for Cypriots living in 
London has transitioned as now 
waves of migration from other 
cultural groups move in. Gone are 
the plethora of shop and restau-
rant fronts bearing the names of 
Cypriot proprietors, gone too are 
those visible services catering for 
the community such as the banks 
and many health professionals, 
such as dentists, opticians and 
pharmacies. 

However the community has 
not disappeared. Dotted through 
Haringey there remains a familiar 
name or Greek script declaring 
the business within, but these are 
now scant. The linguistic capa-
bilities of new emigrants and of 
the younger generations make 
such notices redundant. Some 
businesses do remain but many 
are indistinguishable from those 
around them. As the older shop-
keepers move on, their children 
do not always wish to follow their 
footsteps, they take on other  
careers. Sometimes the global 
economy influences trade. The 
rag trade once synonymous with 
the community has largely moved 
abroad. Factories and ware-
houses now give way to apart-
ment living. Few remain extant.  

Palmers Green tells a different 
story. Here much remains fami-
liar from a generation ago. Many 
shop fronts have been modern-
ised, some businesses have 
changed names or even function 
but a Cypriot hand is still evident 
in many replacements. Where 
once a short walk along the   
Haringey stretch of Green Lanes 
would inevitably lead to knots of 
locals conversing in Cypriot dia-
lect, such encounters are now 
rare. Not so in Palmers Green. 
A visit over the Easter weekend 
saw Cypriots busy with their 
preparations, many Cypriots 
spilling onto the streets from the 
butchers and bakeries, each 
doing a roaring trade. Cafés were 
busy in the warm spring sun  
with Greek coffee consumed. 
Snatched conversations held 
the familiar cadence of Cypriots 
unique blending of their own      
dialect and English.  

The 29 bus, omnipresent in the 
life of the community still snakes 

its passage through those familiar 
haunts. But now it is to those 
further reaches that many travel. 
Leafier suburbs and other towns 
and cities beckon from Southgate 
to Enfield and beyond. Many of 
course remain, integrated into the 
whole, second and third gene-
ration Cypriots who fill the ranks 
of workers from solicitors and 
accountants to doctors and den-
tists, academics, scientists, politi-
cians and now an MP. The radio 
station did of course transpire. It 
too made its move from Haringey 
to Finchley but remains to provide 
that communal link so important 
to many. Now the radio transmits 
to a wider populace thanks to the 
internet. In addition, there is so 
much more available to those 
wishing to retain links with Cyprus 
and others of the diaspora. This 
now encompasses the radio, 
television channels, and social 
media. The community continues 
to flourish, integrate and adapt, 
let’s see where the next thirty 
years takes us! 
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Although Laiko Coffee is one of the 
numerous subsidiaries of a larger 
central company of Cyprus known 

as LAIKO GROUP which produces its 
very own alcohol, snacks, candies and 
pastries, the group is most notably known 
for its extremely sought-after coffee that 
can be found on every supermarket shelf 
in Cyprus.  

But Cyprus is not the only country that 
gets to taste a delicious cup of Laiko   
coffee. Thanks to its amazing collaborator 
and partner Marathon Foods Ltd, which 
is the UK’s largest importers of Cypriot, 
Greek and other Mediterranean food and 
drinks, Laiko Coffee has been distributed 
all over the UK.  

Laiko Coffee comes in four different 
varieties to satisfy everyone’s taste buds; 
Gold traditional ground coffee, filter        
coffees, espressos, and even decaf. 

Furthermore, Laiko Coffee has made 
great strides in order to make sure that 
their customers are not only at the receiv-
ing end of top-notch coffee products, but 
that they are also in line with the latest 
brewing techniques and equipment.  

As a result, Laiko Coffee has been   
certified twice by the IQNet Certification 
body for its coffee and ability to satisfy 
customer’s needs. IQNet Ltd is a profes-
sional body providing auditing, certifica-

tion and training services to support       
sustainability-focused organisations 
worldwide in pursuing their management 
commitment and objectives in this        
field. 

The flavour, as well as the rich smell of 
Laiko Coffee, are nostalgic and reminis-
cent of the Cypriot culture and tradition. 
Laiko Coffee has achieved the perfect 
balance of sweetness and acidity and it 
exudes an earthy aroma.  

Today Laiko Coffee is the biggest   
manufacturing industry of Cypriot Coffee 
and therefore has rightfully earned the 
company the slogan ‘Gold coffee of       
Cyprus’. It is the best and most coveted 
Cypriot coffee in Cyprus, Greece and the 
UK. 

Even though its premises are based 
in Nicosia in Cyprus, Laiko coffee pro-
ducts can be found in many supermar-
kets, coffee shops and restaurants in the 
UK. You can even purchase the coffee 
online. 

We are extremely grateful that Laiko 
coffee is one of the main sponsors of the 
Cypriot Wine Festival and & Business 
Expo (CWFExpo). They will have their 
own stand at the two-day event which 
takes place on Thursday 2nd and Friday 
3rd June at the Lee Valley Athletics      
Centre, Meridian Way, N9 0AR. If you will 

be joining in on the fun with us, make sure 
to visit the Laiko Coffee stand – you will 
find them together with the KLN-Cyprus 
Youth Club, serving mouth-watering  

Cypriot sandwiches accompanied with 
their flavoursome, aromatic coffee. 

 
Sophia Constantinides

Flavour the traditional ‘gold coffee of Cyprus’ at CyWineFest
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The health and economics of coffee

“If this is coffee, please being me some 
tea. But if this is tea, please bring me 

some coffee”  
– Abraham Lincoln 

 
Few commodities invoke emotion like       

coffee. 62% of Americans drink coffee every 
single day - each one gets through 3.1 cups 
on average. 

The most important source of supply for 
our global coffee fix is Brazil, which produces 
more than 37% of global production. Unfor-
tunately, Brazil has been hit by lower-than-
expected temperatures, drought and even 
some frost - which are hurting its coffee crops 
and output. Ethiopia, which accounts for about 
4% of global production, is also seeing supply 
disruptions as the escalating civil war, that 
has seen schools close and rebels take con-
trol of some towns, continues. Ongoing ship-
ping bottlenecks are also playing their part. 

So, considering that wholesale prices have 
doubled, you'd be forgiven for worrying that 
the price of a grande double-shot hazelnut 
latte is about to double as well - that's unlikely. 

That's because the cost of the wholesale 
coffee itself typically makes up only a tiny pro-
portion of the total, according to a 2019 UK 
study from the Financial Times and Allegra 
Strategies. The cost of the actual coffee is 
usually only around 4% of the cost of a typical 
cup, which in the study worked out to about 
£0.10. That proportion is probably even lower 
for an order like a hazelnut latte, which will 
have sweeteners and more milk than a typical 
cup. 

The data is from 2019, and just in the UK. 
It gives a good sense of how complicated 
the coffee supply chain is. The coffee roaster 
usually accounts for most of the cost of the 
actual coffee, while exporters, transporters and 
processors take their cuts, leaving the actual 
grower with around just 10% of the coffee 
cost. In this study that worked to be just one 
penny from a typical £2.50 cup of coffee. 

With prices rising, that number might be a 
little higher than in this example, but it'll re-
main just a fraction of what it costs you, even 
if you order a simple double-shot espresso.  

The ambience, experience, branding, 
physical room of a coffee shop takes up 88p 
of the £2.50. The staff wage costs account 
for another 63p. 

 
Price you pay:  £2.50.  
 
Where it goes: -  
- Shop / Rent: £0.88 
- Staff & Wages: £0.63 
- Tax: £0.38 
- Profit: £0.25 
- Cup, Napkins and stirrers: £0.18 
- Milk: £0.10 
- Coffee: £0.10 

  Then if we take that 10p for the coffee, 
that is broken down as follows: -  

- Roaster costs & margin: 8p 
- Exporter: 0.2p 
- Transporter: 0.35p 
- Processor: 0.45p 
- Grower: 1p 
 
So much for economics. What about 

health? Mostly neutral, for cardiovascular 
disease and cancer, if you stay within 3 or 
4 cups a day, maximum.  

 
Mental health: The UK National Health 

Service advises that avoiding coffee may      
reduce anxiety. Caffeine, the major active      
ingredient in coffee, is associated with anxiety. 
At high doses, typically greater than 300 mg, 
caffeine can both cause and worsen anxiety. 
For some people, discontinuing caffeine use 
can significantly reduce anxiety. 

 
Parkinson's disease: Meta-analyses 

have consistently found that long-term coffee 
consumption is associated with a lower risk 
of Parkinson's disease.  

 
Type II diabetes: In a systematic review 

and meta-analysis of 28 prospective obser-
vational studies, representing over one million 
participants, every additional cup of caffeina-
ted and decaffeinated coffee consumed in 
a day was associated, respectively, with a 
9% and 6% lower risk of type 2 diabetes.  

 
“Coffee should be black as hell, strong 

as death and sweet as love” 
– Turkish proverb 

 
James Neophytou

Chipping Barnet MP 
Theresa Villiers this 
week officially opened 

the Cairns Cup disability golf 
tournament between Europe 
and the USA. The five day event 
- modelled on the Ryder Cup - 
took place at the Shire golf club, 
just outside Barnet. 

Theresa was asked to do the 
honours by her constituent Kris 
Aves, who is part of the Europe 
team. 

“It was a real privilege to 
open this event which has been 
postponed a couple of times due 
to Covid, but has now finally teed 
off,” she said. 

“Bringing together so many 
disabled golfers, from so many 
nations, has been a huge task for 

the dedicated team behind the 
Cairns Cup, but a very worthwhile 
one. I pay tribute to them all and 
I am glad that I could play my small 
part in kicking off this great event. 

"The Cairns Cup is an amazing 
competition, highlighting the 
benefits of diversity and inclusion 
in sport. I recently arranged for 
Kris Aves and representatives 
of British Inclusive Golf to meet 
Disability Minister, Chloe Smith, 
to talk about the Cairns Cup and 
the positive impact that inclusive 
golf can have for people with 
disabilities. 

“I know that play has been 
competitive but friendly this 
week, and I very much hope that 
all the players and the specta-
tors have enjoyed themselves.”

Villiers opens Cairns Cup 
inclusive golf contest



Emily In Paris season 3 to start 
filming in June 

Emily In Paris probably shouldn't be anywhere near as good 
as it is but the mix of fabulous fashion, great friendships and a 
complicated love life make for excellent watching. 

Season 2 only hit screens in December 2021 but season 3 is 
set to begin filming in June. 

William Abadie, who plays Antoine Lambert in the show, told a 
US magazine: “We’re fully in pre-production and I think we’re 
supposed to head to Paris early in June…I’m also foreseeing, 
with the arrival of Alfie and London, we maybe spend a little time 
over there.” He added: “Nothing has been made official, so don’t 
take my word for it, but I think it might happen that we might end 
up in London for a minute.” 

Season 2 of the popular Netflix series saw Emily Cooper (Lily 
Collins) continuing to adjust to her new life abroad, with an entirely 
new set of challenges to face in both her personal and professional 
life. After finally finding a place for herself overseas, Emily ends the 
season torn between staying in Paris or moving home to Chicago. 

The finale left viewers on a major cliffhanger that even Collins, 
33, doesn’t know what her character will do next. 

“I’m dying to know what that decision is, ‘cause I don’t know. I’m 
as confused as Emily was,” the actress told Elle in December 2021. 
“I think there’s pros and cons to each. I think Emily is blown away 
that (her boss) Sylvie would want her to come with her. And then 
at the same time, she now has found this relationship with Alfie 
and maybe she’d love to go to London. It’s only a Eurostar train 
ride away. So I don’t know.”
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Andrea Georgiou 

My Big Fat Greek 
Wedding 3 to be 
filmed in Corfu 

 
Canadian-Greek actor, director, 

scriptwriter and producer Nia Var-
dalos is preparing to film My Big 
Fat Greek Wedding 3 in Corfu. 

Shooting will take place 
throughout Greece and the film-
ing crew will be in Corfu from      
5 July to 3 August. 

Nia revealed that she has   
finished the script for the third 
movie in the rom-com franchise.  

In a photo posted on social 
media with co-stars Lainie Kazan, 
Louis Mandylor and Gia Carides, 
she shared that the film is      
dedicated to the late Michael 
Constantine, who portrayed her 
father, Gus. 

She captioned the photo: 

“Friends in real life are why our 
films are so much fun to make,” 
adding that the four of them 
“gathered to honour the memory 
of Michael Constantine, may he 
rest in peace.” 

“He had told me he wouldn’t 
be able to join us for the third 
film and his wish was that we  
go on. I wrote the screenplay to  
reflect Michael’s decision and 
will always treasure his last mes-
sages to me, hoping we were 
filming soon,” she continued. 

Jokingly writing to stop calling 
her mum to ask her to be in the 
third film or sharing their plot 
ideas, she confirmed, “the script 
is finished. (And no Toula and 
Ian are not grandparents!).” 

“We miss you Michael, thank 
you for bringing my words to life 
with such passion and accuracy, 
you will always be with us,” she 
concluded.

The latest single release  
from the phenomenal voice of          
Ageliki Darra titled Mberdemenoi       
Aggeloi is available now.  

The zeimbekiko track instantly 
captivates the audience; it fea-
tures the sound of the laterna 
and bouzouki, which together 
with Ageliki’s vocal performance, 
inspires us with an authentic  
interpretation of Greek music.  

The music for the latest single 

has been composed by Panos 
Kapiris with lyrics by Maria      
Kapiri. Panagiotis Brakoulias 
conducted the production and 
instrumentation of the single.  

The music video, shot in       
Vurona, Greece, was directed by 
Vaggelis Tsaousopoulos. View it 
at https://youtu.be/7BOJsT59-EQ 

Mberdemenoi Aggeloi is re-
leased by Viral Music Group and 
Yellow Music Entertainment. 

Mberdemenoi Aggeloi, the latest   
release from Ageliki Darra
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When one thinks of Holly-
wood’s greatest swash-
buckler, invariably the 

name that comes back is Errol Flynn.  
And deservedly so, perhaps. But 
there have been others, ranging 
from Douglas Fairbanks to Burt 
Lancaster. All have tried on the rapier 
for size. However, the only actor 
with any real potential to challenge 
Flynn’s swashbuckling crown is 
one Tyrone Edmund Power, Jr. 

Tyrone Power was one of the 
top movie actors of Hollywood's 
Golden Age, who became famous 
as a romantic lead in swashbuckler 
roles such as in The Mark of Zorro, 
Captain of Castile and Black Swan. 

His remarkable good looks helped 
to make him a star and leading 
man when he began in movies at 
the age of twenty-two and he made 
nearly fifty films during his career, 
in a variety of genres as well as 
swashbucklers. Unfortunately he 
died tragically young from a heart 
attack at the age of forty-four. 

Tyrone Power was born Tyrone 
Edmund Power, Jr. in Cincinnati, 
Ohio, on May 5, 1914, into an act-
ing dynasty. He was named after 
both his father, a stage actor, and 
his grandfather, an Irish comedian. 
His mother, Helen Emma "Patia" 
Reaume, was also a Shakespea-
rean actress and a well-known 
dramatic teacher. 

When Tyrone graduated from 
Purcell High School, Cincinnati, in 
1931, he had already decided on 
an acting career. He had main-
tained contact with his father who 
was well known in acting circles, 
and aged 17 he went to join him 
in New York. At the end of the year 
his father died of a heart attack, 
supposedly in Tyrone's arms, and 
Tyrone was on his own in his search 
for an acting career. 

After two small and unconvincing 
film roles in the early 1930's in 'Tom 
Brown of Culver', and 'Flirtation 
Walk', Tyrone opted to go back to 
New York to gain more experience 
on the stage. He was cast as 
Benvolio in 'Romeo and Juliet' and 
his striking good looks got him 
noticed by Hollywood scouts. He 
was offered a screen test and given 
a contract with Twentieth Century 
Fox in 1936. 

After several minor roles in 
movies such as 'Girls Dormitory' 
and 'Ladies in Love' he became 
a hit with audiences and swiftly 
progressed to leading man status. 
His first major role was in 1936 in 
'Lloyd's of London' and although 
he was fourth billed, the film made 
him a Hollywood star almost over-
night. 

The studio then starred him in 
the disaster movie 'In Old Chicago' 
(1937), and continued to keep him 
in the public eye in a wide variety 
of genres: in extravagant musicals 
such as 'Alexander's Ragtime Band' 
in 1939, Westerns such as 'Jesse 
James' the following year and swash-

buckling period dramas such         
as 'The Mark of Zorro' (1940) and 
'Blood and Sand' (1941). Power 
became well known for these 
swashbuckling roles and he ac-
tually developed into a genuinely 
talented swordsman. His duelling 
scene with Basil Rathbone in 'The 
Mark of Zorro' is considered one 
of the finest in Hollywood history. 

He continued his dashing 
swordsmanship in a series of extre-
mely popular and entertaining 
swashbucklers such as 'Son of 
Fury: The Story of Benjamin Blake' 
and 'The Black Swan' both in 1942 
but he began to grow frustrated 
that his pin up good looks were 
preventing him from gaining more 
demanding roles. 

During World War II he served 
as a pilot for the Marine Corps and 
saw action in the South Pacific 
during the Battle of Iwo Jima and 
the Battle of Okinawa. At the        
request of his studio he made one 
patriotic film during the war, 'Crash 
Dive' (1943), but otherwise was not 
seen on screen again until 1946, 
when Twentieth Century fox finally 
indulged his ambition for more 
meaningful material and co-starred 
him with Gene Tierney in the Thriller 
'The Razor's Edge'. 

Power then played another 
atypical role as a conman mystic 
in 'Nightmare Alley' (1947), which 
is one of his best screen works, 
showing great emotional range. 
Unfortunately the movie was one of 
the few, which Power made which 
did not make money and the      
studio promptly returned him to 
his standard, swashbuckling roles. 

Power remained a top box office 
draw and his movies continued to 
be profitable for Fox but most of 
his postwar movies such as 'The 
Black Rose' (1950) and 'Diplomatic 
Courier' (1952) were unremarkable. 
He acted in a few good Westerns 
such as 'Rawhide' (1951), but by 
then his best years was behind him. 

Nevertheless, fine performances 
in 'The Sun Also Rises' which also 
starred Errol Flynn and Billy Wilders 
'Witness for the Prosecution' both 
in 1957, and some excellent post-
war stage work suggest that Power 
had dramatic potential which       
remained sadly underused. 

He was married three times, 
firstly to French actress, Annabella 
from 1939 to 1948, then to Mexican 
movie actress Linda Christian for 
7 years from 1949, with whom he 
had 2 children. He finally married 
Deborah Ann Smith in May 1958. 
They had one child and stayed 
together until his death. In addition 
he had lengthy relationships with 
a number of actresses including 
Judy Garland, Lana Turner and 
Mai Zetterling. 

Power's last film work was on 
'Solomon and Sheba' in Septem-
ber 1958. His third wife, Deborah, 
who was pregnant at the time, 
accompanied him to Madrid for 

the film shoot. On 15th November, 
Power collapsed while filming a 
duelling scene with George Sanders 
and died from a heart attack.  

He was buried at Hollywood 
Memorial Cemetery. The inscription 
on his tombstone reads, "Good 
night, sweet prince...". 

 
Jesse James (1939) 

The story of Frank and Jesse 
James, who become outlaws after 
the murder of their mother by rail-
way men who were attempting to 
steal their land. 

Jesse James was the third 
highest-grossing film of 1939.  

A sequel, The Return of Frank 
James, was released in 1940. 

 
The Mark Of Zorro (1940) 

This is an oft-remade tale of the 
fictional black-clad Robin Hood of 
early California. The two romantic 
leads of Tyrone Power and Linda 
Darnell are extraordinarily beauti-
ful. This version was a hit in its time 
and remains highly watchable, with 
more modest pretensions and a 
simpler story than the more elabo-
rate 1998 remake with Antonio 
Banderas.  

The Mark of Zorro was nomina-
ted for an Academy Award for Best 
Original Score. 

In the DC Comics, it is established 
that The Mark of Zorro was the 
film that the eight-year-old Bruce 
Wayne had seen with his parents, 
Thomas and Martha, at a movie 
theatre, only moments before they 
were killed in front of his eyes by an 
armed thug. Zorro is often portrayed 
as Bruce's childhood hero and an 
influence on his Batman persona. 

 
Blood and Sands (1941) 

A romantic Technicolor film 
based on the 1908 Spanish novel. 
The supporting cast features       
Anthony Quinn. 

This film was the fourth and last 
in which Tyrone Power and Linda 
Darnell worked together. The others 
were Day-Time Wife (1939), Brig-
ham Young (1940), and The Mark 
of Zorro (1940).  

 
Top 10 Films: 

Alexander’s Ragtime Band (1938) 
Jesse James (1939) 
The Mark of Zorro (1940) 
Blood and Sand (1941) 
The Black Swan (1942) 
The Razor’s Edge (1946) 
Captain from Castille (1947) 
Rawhide (1951) 
The Long Gray Line (1955) 
Witness for the Prosecution (1957) 
 

Trivia 
Power is shown on the cover of 

The Beatles' album Sgt. Pepper's 
Lonely Hearts Club Band (3rd row 
standing behind John Lennon). 

 
Linda Darnell   

Linda Darnell was an American 
actress. Darnell progressed from 

modelling as a child to acting in 
theatre and film. At the encourage-
ment of her mother, she made her 
first film in 1939, and appeared in 
supporting roles in big-budget films 
for Fox throughout the 1940s. She 
co-starred with Power in adventure 
films, and established a main char-
acter career after her role in Forever 
Amber (1947).  

Power had many screen partners 
in his movie career. Loretta Young 
and Alice Faye are a couple of the 
actresses who were on screen with 
him more than once. Another one 
of those actresses was Linda 
Darnell. She was a teenager when 
she starred opposite in him in four 
films between the years of 1939 
and 1941. They had an easy-going 
chemistry and romantic moments 
looked effortless.  

Captain from Castile was        
supposed to be their fifth film. But 
Linda was pulled out of it and put 
into Forever Amber.  

Darnell would marry three times 
and she and her first husband 
ended up adopting a daughter. 
She, like Power would also die 
young. She tragically died at the 
age of 41 from burns she suffered 
in a house fire.  

 
The Tragic Death of Tyrone Power 

Tyrone Power died on route to 

the hospital in Spain on Saturday, 
November 15, 1958. He was only 
44. It was a tragic loss, especially 
at such a young age, but the cause 
was one that was not too surpris-
ing because his father also died 
by the same illness. 

In September 1958, Power and 
his wife Deborah went to Madrid 
and Valdespartera, Spain, to film 
the epic film, Solomon and Sheba. 
Tyrone was also the co-producer 
on the film, but even so, his wife, 
Deborah was worried about his 
health and asked him to slow down 
but he ignored her advice and still 
went ahead with the movie. 

Power is fondly remembered as 
a swashbuckler and indeed, he was 
reportedly one of the finest swords-
men in Hollywood, so it seems  
fitting that he died sword in hand.  

His death happened when he 
was stricken by a massive heart 
attack while filming a duelling scene 
with his frequent co-star and friend, 
George Sanders. Even though he 
had filmed about 75 percent of his 
scenes for Solomon and Sheba 
when he was stricken, Yul Brynner 
was brought in to take over the role 
of Solomon. Even so, the film-
makers used several long shots 
that Power had appeared in and he 
is recognizable in some of them, 
particularly in the middle of the duel. 

And, although the film made its 
budget, with so much going against 
it, it didn’t do as well as it might 
have done with Power in the role. 

Some of the blame for Solomon 
and Sheba’s stumbling has to be 
shouldered squarely by director 
King Vidor himself, for this is a 
lumbering, clumsy effort that is 
resolutely silly a lot of the time and 
provides ample proof of why the 
Biblical Epic soon fell completely 
out of favour with the ticket buying 
public. Also, this was the year of Ben 
Hur; how could it possibly compete! 

Power was interred at Hollywood 
Forever Cemetery in a military ser-
vice at noon on November 21, 1958. 
He was laid to rest by a small lake, 
in one of the most beautiful parts 
of the cemetery. His grave is marked 
by a unique tombstone, in the form 
of a marble bench. On the tomb-
stone are the masks of comedy and 
tragedy, with the inscription “Good 
night, sweet prince.” At his grave 
Laurence Olivier read the poem 
“High Flight.” 

Deborah Power gave birth to their 
son, Tyrone Power (jr.), on January 
22, 1959, some two months after 
Power’s death. 

 
Source: en.wikipedia.org, 
www.tyrone-power.com,  

thegreatwesternmovies.com, 
classicmoviefavorites.com

Tyrone Power
My Movie Icons George.M.Georgiou
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Emergency 
 
Promising young filmmaker 

Carey Williams extends his 
award winning short, also called 
EMERGENCY, into a fully fleshed 
feature. He follows the story of 
two black college students in a 
mostly white university. Sean (RJ 
Cyler) and Kunle (Donald Elise 
Watkins) are dedicated students 
but tonight they are getting really 
excited for a night of extreme 
partying AKA The Legendary 
Tour. The challenge is to attend 
seven frat parties, but their priority 
soon changes after they discover 
a drunk girl lying flat on the floor 
of their fraternity house. Their 
roommate Carlos (Sebastian 
Chacon) is in his room totally 
spaced out of his mind and totally 
unaware of the young girl’s exis-
tence. Now the three friends must 
decide whether to call the police 
or take the girl to the hospital…  

K.D. Davila’s is a worthy winner 
for her screenwriting award at 
Sundance earlier this year. The 
clever screenplay begins like a 
routine college comedy leading 
into ANIMAL HOUSE territory 
before it suddenly changes gear 
after the friends are faced with 
this emergency. The casting is 
spot on - Cyler and Watkins make 
a terrific double act while Chacon 
is equally effective as their      
Latino friend. Williams directs 
with energy and style this hugely 
entertaining film by managing 
to keep a fine balance between 
comedy and tension. 

 

The Innocents 
 

This tense psychological   
horror is masterfully written and 
directed by Eskil Vogt, who       
follows the story of four children 
who become friends during a 
summer break. They all live in 

the same housing estate and 
discover they have hidden dark 
and mystical powers. At first their 
games in the playground and 
nearby forests appear to be inno-
cent until their telekinetic powers 
take a nasty turn… 

It is superbly photographed 
by Sturla Brandth Grovlen, the 
brilliant cinematographer of 
modern European classics like 
VICTORIA, ANOTHER ROUND 
and RAMS.  

The film is suitably creepy and 
eerie written and directed by one 
of Europe’s most exciting new 
talents. This is the stuff that 
nightmares are made of. 

 

Cop Secret 

This enjoyable action thriller 
from Iceland takes the Hollywood 
buddy cop movie premise and 
turns it on its head with unexpec-
ted delights. Busi is the ultimate 
tough cop forced to share the 
limelight with new partner super 
cool, ex model and pan sexual 
Hordur in order to investigate 
the mystery behind a series of 
bank robberies where nothing 
is stolen… 

A real treat with terrific action 
sequences and magnetic char-
acters. The ending is left open for 
a sequel but make sure you see 
this before the inevitable Holly-
wood remake!   

Rhino 

An impressive film from Ukraine 
by Oleh Senstov, who follows 
the story of “Rhino” an aggres-
sive young man with a promis-
ing career in crime. The time is 
1990’s and Rhino’s hunger for 
power will stop at nothing… 

The early scenes are particu-
larly impressive when Rhino was 
still a young boy before he turns 
into a monster of epic proportions.  

The cinematography is superb 
- the opening sequences at 
Rhino’s home with his family feel 
as if they were filmed in one take 
which make the passing of time 
look seamless.  

It is an urgent, often very violent 
film from a great visionary direc-
tor worth discovering! 

 

Dobermann 

Jan Kounen’s explosive film 
is back in cinemas just in time to 
celebrate its 25th anniversary. 
Vincent Cassell is Dobermann 
the violent leader of a brutal gang 
specializing in robbing banks and 
Monica Bellucci is Nathalie his 
deaf lover and equally obsessed 
with guns. A corrupt cop (Tcheky 
Karyo) is determined to track down 
the gang at all costs following a 
violent heist… 

Kounen’s frenetic direction 
sweeps everything and anything 
along with its insane, manic force! 

The Swimmer 

A beautifully observed film 
from Israel by Adam Kalderon, 
who sets his action at an elite 
training camp where a group of 
handpicked young swimmers 
dream for a place on the Olympic 
team. Erez is the new arrival full 
of hope and aspiration until he 
meets fellow swimmer Nevo… 

Kalderon’s elegant film feels 
authentic and benefits tremen-
dously from the lead actors’ com-
mitted performances. It is well 
crafted, unpredictable and worth 
seeing!  

 
MARRY ME: A highly unlikely 

premise for this musical rom com 
based on the graphic novel by 
Bobby Crosby with Jennifer Lopez 
as Kay Valdez, a big music diva 
who during a concert chooses 
to marry Charlie Gilbert (Owen 
Wilson), a man from the crowd, 
instead of her cheating fiancé 
(Maluma).  

Lopez is perfect for the role 
and so is Maluma as the equally 
successful music star, but Wilson 
looks uncomfortable as the un-
willing maths teacher drawn into 
this mayhem.  

Sarah Silverman has fun as 
Charlie’s best friend and her 
enthusiasm is infectious but 
overall, the film lacks credibility.   

 
ARIKA: A powerful documen-

tary by Lars Edman and William 
Johansson Kalen, who set out 
to expose the Swedish mining 
company Boliden for committing 
one of the biggest crimes in cor-
porate history. During the eighties 
they dumped 20,000 tonnes of 
toxic waste in the Chilean desert 
town of Arica, where thousands 
especially children became sick 
and died from cancer.  

A shocking film about injus-
tice that will make your blood 
boil with anger! 

 
I’VE HEARD THE MERMAIDS 

SINGING: Patricia Rozema’s 
assured feature film debut is as 
fresh and delightful as the day 
it was released back in 1987.  

The story of free-spirited 
Polly (Sheila McCarthy), who      
is over the moon after she gets 
hired as secretary to her idol-     
the celebrated photographer 
Gabrielle...  

An unpredictable story of      
love and desire told in the most       
origi-nal fashion. (MUBI) 

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

George Savvides 

The heebie jeebies over-
come me when I hear a 
classic musical is to be 

“reimagined”. After taking many 
deep breaths and a camomile 
tea to calm my nerves, I went 
into the Young Vic for Daniel 
Fish’s new take on Rodgers 
and Hammerstein’s gem, 
Oklahoma! It felt like turning 
up for a gig in an ‘old-school’ 
community venue which has 
been organised by the Women’s 
Institute, bunting everywhere, 
and the Gun Society, guns  
everywhere too. We are bathed 
in bright lights, an audience that 
will be part of the action. It all 
begins with cowboy Curly and 
that song Oh What a Beautiful 
Morning. Except that I’ve never 
heard it sung like this before. 
From that moment on I prepared 
myself for anything. 

It is exceptionally inventive 
and excitingly performed with all 
the elements of the original but 
re-orchestrated for our times, 
featuring a bluegrass band 
that interpret and recreate that 
wonderful music in ways that   
I did not imagine possible.  
Ostensibly it is all about Curly 
and the girl he wants to marry 
Laurey. Jud Fry, a loner living 
in a smokehouse also has his 
heart set on her. A subplot       
involves the ebullient Ado Annie 
caught between two men, 
milking it as only she can. It  
all comes to a head at a party 
when Jud ends up dead after 
a tussle with Curly. At the        
ensuing trial Curly is exonera-
ted. Not the happiest of stories 
but here it is funny, sexy and 
provocative, stimulating new 
thinking about the underlying 
message of tolerance at a time 
when America was embarking 
on a period of great change. 

Three performances encap-
sulate why this production is 
so energising. Arthur Darvill 
commands the stage as Curly, 
a strong singer and mean      
guitarist too. His confidence and 
impact is matched by the volca-
nic voice of Marisha Wallace 
who is an absolute hoot as Ado 
Annie and gives a rendition of 
I Can’t Say No that brought 
the audience to a heightened 
state, so much so that I feared 
for the elderly man sat close by. 
The other, and perhaps surpris-
ingly, is some quite gobsmack-
ing choreography by John Heg- 
inbotham, which when danced 
by Marie Mence is mesme- 
rising. She moves as if without 
effort, floating through her 
movements with grace and elan. 

Only the emotionally pusilla-
nimous could not appreciate 
this pulsating show, a celebra-
tion of the original without        
removing any of the more sinis-
trous elements. My musical 

epiphany is done and today is 
a really beautiful morning. 

Meanwhile Athasha Lyonnais 
is underwhelmed… 

Dom Juan (dir. Anastasia 
Revi), The Vaults Waterloo,  
Moliere's take on the Spanish 
play Don Juan, is a chaotic romp 
through Dom Juan's last day 
on earth. His life is filled with 
debauchery, fighting, music and 
mayhem, and the play is similarly 
filled with action and intrigue, 
as he works his way in and out 
of situations accompanied by 
his faithful valet Sganarelle. The 
dialogue is fast-paced, to fit 
Dom Juan's 5-act structure into 
a tight 90 minutes, and unfor-
tunately that means the pacing 
feels a little hurried at times; 
however it does mean that 
there's never a dull moment! 

Finally, Sotira Kyriakides 
comes all over hot … 

My bulky body and ungainly 
gait prevent me from doing any 
sharp moves but does not stop 
me from knowing good dancing 
when I see it. By ‘good’ I mean 
feats of movement that take 
your breath away with their skill 
and sensuality, or just dancing 
to a wonderful tune that lifts the 
spirits to another level. 

Argentinian tango, one of  
my favourite dances, does all 
the above, and we have the 
Peacock Theatre to thank for 
our annual, highly-anticipated 
dose from what many consider 
to be the premier troupe of its 
kind: German Cornejo is the 
best ambassador for one of 
his country’s most high-profile 
cultural exports, and he and 
his dancers always provide an 
amazing exhibition. 

Admittedly, some of us are 
especially happy that ‘Wild 
Tango’ differs from previous 
productions in having a mostly 
male 10-strong company. As a 
matter of fact, this harks back 
to the origins of tango, when it 
was, first and foremost, a show 
of passionate masculinity and 
dexterity between two male part-
ners. Gorgeous men doing lots 
of embracing, sensual moves, 
and dexterous leg intertwining 
and flicking… Phew, it’s getting 
hot in here…Don't miss!  

Oklahoma! -  
www.youngvic.org 

Dom Juan -  
www.thevaults.london 

Wild Tango -  
www.sadlerswells.com

Theatre Reviews 

Barney Efthimiou

A musical  
epiphany 
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The gyms are getting super 
busy and many seem to 
start those exercise and diet 

plans in order to get that beach 
body. It is easy to cover up in the 
winter and pack on a few extra 
pounds but going on the latest 
fad diet is not always best and 
doesn't necessarily work for all. 
What may work and suit some 
people may not work or bode well 
for others. Putting a diabetic on a 
chocolate diet, yes it does exist, 
or a long period fasting diet is not 
really a good idea. 

There have been a number of 
different trending diets to follow 
over the years; weight watchers, 
Scarsdale, cabbage soup diet, 
Atkins, Slimming world, ketoge-
nic, raw food diet, juice fasting 
diet, fasting diet, Slimmer’s shake 
diet, chocolate diet, cookie diet, 
grapefruit, diet, Mediterranean 
diet, South Beach diet, carnivore 
diet, low carbohydrate diet, low fat 
diet, hay diet, sleeping beauty diet, 
cotton ball diet…the list is endless! 

Let's take a look at some - the 
cookie diet was invented by       
Dr Siegal who advised to eat four 
to six cookies a day to make up      
500 calories and replace breakfast 
and lunch, followed by a 500 calo-
rie dinner.  

The Scarsdale diet and low  
carbohydrate diet, amongst others, 
work on age old principle of get-
ting the body to ketosis level. It is 
not a new discovery, but merely a 
re-trend of getting the body to burn 
off its fat energy stores. Many diets 
work at this level, however eating 
less food energy input than the 
body energy outputs is what really 
works, in all diets. In the 80s, when 
the Scarsdale and grapefruit diet 
were trending, eating or drinking 
grapefruit juice before or with 
meals was said  to help burn fat; 
studies have also shown that this 
is good for balancing out the insu-
lin levels. It can work with vinegar 
or lemon juice too. 

The Hay diet method was   
developed by New York physician 

William Howard Hay in the 1920s. 
It claimed to work by separating 
food into three groups: alkaline, 
acidic and neutral. The acid foods 
were not to be combined with the 
alkaline ones. Food combining is 
not a new discovery and many 
modern devised diet plans still 
use this method.  

The chocolate diet is a weight 
loss diet plan that includes daily 
consumption of limited amounts 
of chocolate for those who love 
and can't do without chocolate. 

In 2013, the extreme and     
unbelievably dangerous cotton 
ball fad diet prompted dieters to 
eat up to five cotton balls a day, 
soaked in juices or smoothies, 
in order to suppress hunger and 
restrict calorie intake!  

There have been, and there 
are still some outrageous diets 
that people will try in order to 
lose some weight.  

When people ask me about 
diets, the first thing I do is offer 
a week’s eating log sheet which 

tells me the type of foods a person 
likes as well as their eating habits. 

It gives an indication of what 
particular eating plan would suit 
them in order for them to stick to 
it and not steer off track. Of great 
importance is what particular 
health issues a person may have 
- blood pressure, heart problems, 
high cholesterol, diabetes.  

The body shape is also a factor 
to bear in mind when determining 
what kind of diet will work best. 
Whether Ectomorph, Mesomorph, 
Endomorph or combined body 
shape, each needs a different per-
sonal eating and exercising plan. 
Combine this with preferred food 
likes and dislikes, and this can then 
be compromised with a diet plan 
that could be adhered to for life.  

The Ectomorph is described 
as tall and slim with narrow 

shoulders and a low muscle mass 
percentage. The ectomorph can 
have a fast high metabolism, 
tends to eat what they want and 
rarely gains weight. 

The Endomorph is usually 
more rounded and soft with a 
higher percentage of body fat 
and less muscle mass. The endo-
morph tends to have a slower 
metabolism, gains weight easily 
and struggles to lose weight. 

The Mesomorph tends to have 
a medium frame, develops muscle 
easily and have more muscle 
than fat on their body. Typically 
strong solid, neither underweight 
or overweight, with an efficient 
metabolism. Mesomorphs find it 
easier to gain muscle or lose fat. 

As some people can be a com-
bination of a couple of body types, 
this then can alter the way the 

body converts the food for energy. 
Add in lifestyle and exercise, this 
will dramatically affect what type 
of food, diet and exercise program 
is required for maximum desired 
goal results. 

Find what works for yourself 
sensibly. Eating only one type of 
food is not considered balanced 
and healthy. Timing is also perso-
nal as different working hours that 
may include night shifts, takes 
out all the basic rules of not eat-
ing late or after certain times. 

Do what works for you, your 
health and lifestyle - what's best 
for you and you alone. 

 
Love and Sparkles, 

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

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

Sensible eating for life

Cooking with Loulla Astin 
Kleftiko / Κλέφτικο

Kleftiko comes from the 
Greek verb “to steal”. The 
cooking method is said to 

originate during the Greek revo-
lution in 1821, when Greece and 
Cyprus were under the occupa-
tion of Turkey.  

‘Kleftithes’ (thieves) were a 
group of bandits who left their 
villages and lived in the moun-
tains chasing after the Turks and 
stealing livestock from them. They 
cooked the stolen meat in sealed 
pots with wild herbs under the 
ground, so that the aroma from 
the cooking would not reach the 
noses of the Turkish guards.  

Kleftiko is still very popular in 
Greece and Cyprus. It is cooked 
in special clay ovens in tavernas. 
A good Kleftiko should fall from 
the bone when ready.  

I do my own thing when cooking 
Kleftiko by adding tomato which 
is apparently frowned upon, but 
I’ve never had any complaints! 

 
Ingredients (serves 4): 

4 thick leg of lamb steaks or 
large chunks of shoulder on the 
bone cut to 3cm / 1¼ inch thick 

1 kilo (2lb) large Cyprus or 
Desiree potatoes 

1 medium onion, thinly sliced 
2 medium tomatoes, quartered 
2 cloves of garlic, cut into slivers 
4 bay leaves 
1 tbsp thyme or oregano 
Salt 
Freshly ground black pepper 

100ml (½ cup) olive oil 
Juice of 1 large lemon 
100ml (½ cup) white wine 
1 cup of meat stock 
 

Method: 
Peel and wash the potatoes, 

cut each one in half lengthways, 
place in a large earthenware or 
roasting dish and season with 
salt and pepper. Insert two slivers 
of garlic into each steak and place 
the meat on top of the potatoes.  

Scatter the onions, tomatoes, 
bay leaves and thyme and sea-
son with salt and pepper.  

Mix together the olive oil, lemon 
juice, stock and wine, and pour 
over the meat.  

Cover with a lid or parchment 

paper, then with foil, and bake in 
a pre-heated oven at 180c / 350f 
/ gas mark 4 for approximately 
2 ½ hours or until the meat is very 
tender and falls easily from the 
bone.  

Serve Kleftiko at once with a 
Greek salad. 

 
Note: You can remove the cover 

15 minutes before finishing time 
to brown the meat. The potatoes 
will absorb lots of juices, so will 
not be very crisp, but will be soft 
and taste delicious. 

 
Follow Loulla on Facebook: 

www.facebook.com/groups/ 
1250641761674966
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Michael Yiakoumi

Sophia Karanicholas and 
Samuel Arthur Under 14 
Girls were celebrating  

an wonderful achievement after 
they were crowned Under 14 

Girls champions. It is the second 
season in succession that the girls 
have won their division. 

What makes this season’s 
achievement extra special is that 

unlike last year, this was a full year 
of fixtures and with the exception 
of one game that had to be for-
feited due to Covid restrictions, 
the girls went undefeated for the 

entire league season in the 
league. What a brilliant accom-
plishment.  

After last week’s match, team 
manager Sophia said: “We could 

have never have imagined a few 
years back when this team started 
that they would be where they 
are today.  

“The biggest positive is see-

ing just how happy the girls       
are playing together. This has     
been the best feeling for us as 
coaches. Special thanks go to 
the parents.” 

Omonia Youth FC Under 14 Girls are crowned champions! 

Second win for KOPA Champions Olympia on their Cyprus tour 

Apollon Lympion 0 – 4 Olympia FC 
Tuesday 10th May 2022 

Olympia started the second game in 
Cyprus well having the better of the 
chances between the two sides. In the 

24th minute, Olympia broke the dead-
lock when the ball fell to Rico Cinotti on 
the right hand side of the box with him 
slotting the ball into the net, which saw 
us go into half time 1 nil up. 

In the second half, Apollon Lympion 
went close to pulling a goal back with 
them hitting bar in the 50th minute. How-
ever, Olympia defended well and in the 
60th minute Turk scored with a cool left 

foot finish to make it 2-0. Five minutes 
later Rico was fouled in the box and 
Ricky Loucas converted the penalty to 
make it 3-0 to Olympia. Ricky then scored 
his second goal of the game by pulling 

in from the left wing and slotting the ball 
past the keeper to end a comfortable 
game 4-0 to Olympia.  

A big thank you to Apollon Lympion 
for the friendly and for the hospitality!

Juergen Klopp’s relentless 
Liverpool beat Chelsea 6-5 
on penalties in a fluctuating 

English FA Cup final on Saturday. 
An absorbing Wembley show-

piece had somehow ended 0-0 
after extra time. Substitute Kostas 
Tsimikas slotted the winning pen-
alty after Chelsea captain Cesar 
Azpilicueta’s had hit the post and 
Alisson had saved Mason Mount’s 
effort. It was a carbon copy of the 
League Cup final in February, 
which Liverpool won 11-10 on 
penalties after that game also 
finished goalless. 

For Chelsea it meant an un-
welcome record of becoming 
the first side to lose three FA 
Cup finals in a row, after losing 

to Arsenal in 2020 and Leicester 
City last year. 

Klopp’s Liverpool enjoyed the 
greater possession and finished 
the 90 minutes on top, Diaz and 
Andrew Robertson both hitting 
the post in the final 10 minutes 
and the indefatigable Diaz whis-
tling a shot just wide in the 90th. 

Liverpool captain Jordan Hen-
derson was handed the Cup by 
Prince William to roars from the 
Liverpool fans while the Chelsea 
end had largely emptied. 

The win was Liverpool’s eighth 
in the 150-year history of the FA 
Cup, drawing them level with 
Chelsea and Tottenham Hotspur. 
Arsenal have won the most with 
14.

Liverpool win FA Cup Apollon win Cyprus title

After 16 years, Apollon of 
Limassol is celebrating 
the 4th title of the Cyprus 

football League in its history.  
Apollon beat Aris  4-1 and      

secured the title, Celebrations 
continued in the streets of Limas-
sol and mainly in the roundabout 
of Agios Nikolaos, where thou-
sands of Apollon fans created a 
festive atmosphere with fireworks 
and cheering 

Shortly after 23:00, the football 
players and the coaching team, 
who arrived at the roundabout 

of Agios Nikolaos by bus, received 
a warm welcome, while the fiesta 
continued until the early hours 
of the morning. 

 
Results of Match Day 9:  

Aris-Apollon 1-4 
APOEL-Anorthosis 1-1 
AEK-Paphos 2-0. 
 

Standings:  
Apollon 58, APOEL 52,       

AEK 51, Anorthosis 49, Aris 47,        
Paphos 43.

Nick Parpa returns to 
the ring with a win 

Nick Parpa, in his first fight 
back in 3 years, won after 
a 1st round TKO stoppage 

after knocking down Holcapfel 
3 times before the referee waved 
it off. The fight was held Satur-
day 14 May at Tolworth Recrea-
tion Centre under Blackbox Global 
Promotions.  

This was Nick’s first fight 
under new trainer and ex profes-
sional champion Gary Logan and 
strength and conditioning coach 
Olu Adepitan at BXR London 
gym in Marylebone.  

Nicks new record is 10-1(6KO) 
and will be announcing his next 
fight very soon.



Michael Yiakoumi

Fixtures  
Sunday 22nd May 2022 
Premier League All matches to be played at 16.00pm 
Arsenal v Everton 
Brentford v Leeds United 

Brighton & Hove Albion v West Ham United 
Burnley v Newcastle United 
Chelsea v Watford 
Crystal Palace v Manchester United 

Leicester City v Southampton 
Liverpool v Wolverhampton Wanderers 
Manchester City v Aston Villa 
Norwich City v Tottenham Hotspur 
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Omonia beat Panathinaikos to win KOPA League Challenge Cup 

What a great advertise-
ment for the UK Cypriot 
community to see such 

a grand KOPA League Challenge 
Cup final between two very good 
teams in Omonia and Panathi-
naikos played in front of a very 
large crowd at Haringey Borough 

stadium. 
The game started off in great 

style both teams going full speed 
for an opening goal with both 
teams goalkeepers being kept 
busy. One outstanding incident 
was when after 15 minutes a 60 
yard long distance shot from the 

Omonia captain Jamie Nelson 
nearly caught the Panathinaikos 
keeper Anthony Ioannou out but 
he pulled off a brilliant save to 
keep the ball out. 

Panathinaikos was now pres-
surising the Omonia rearguard 
and was rewarded with a goal 

when in the 40th minute Andrew 
Yiasoumi shot from just inside 
the box and slotted the ball into 
the bottom far corner of the net 
and Panathinaikos went into the 
break 1-0 up. 

In the second half, both teams 
were on par just cancelling each 

other then in the 75th minute 
Omonia's Antonio Michael 
chased and dribbled past two 
players and laid it off for Teddy 
Stacey to slam it into the back 
of the net.  

Now it was game on at 1-1 
for both teams chasing for the 

winner and it was Omonia with 
ten minutes to go who took the 
lead and score the eventual 
winner when Chris Beels crossed 
it for Charlie Nelson to head 
home and Omonia held out to 
come out KOPA League Chal-
lenge Cup winners 2021/22.

Panathinaikos, KOPA League Challenge Cup runners up
Officials and captains for KOPA League Challenge Cup Final Omonia v Panathinaikos  
G Moraru, Anthony Constantinou, A Demetriades, Jamie Nelson and B Kyriacou
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†  MEMORIAL  † ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

The 6-month memorial service of our beloved 

and dearly missed mother,  

grandmother, aunt and friend  

Christalla Mintikki Aristidou 

 from Akanthou will take place on Sunday  

22nd May at the Greek Orthodox Church  

of St. Mary, Trinity Road, Wood Green,  

London N22 8LB. Relatives and friends  

are invited to attend.

Το 6μηνο μνημόσυνο της αγαπημένης μας 

μητέρας, γιαγιάς, θείας και φίλης   

Χριστάλλας Μιντίκκη Αριστείδου  

από την Ακάνθου θα  πραγματοποιηθεί  

την Κυριακή 22 Μαΐου στην εκκλησία  

της Παναγιάς, Trinity Road, Wood Green. 

Λονδίνο N22 8LB. Καλούνται συγγενείς και 

φίλοι να παρευρεθούν.

†  DEATH ANNOUNCEMENT-FUNERAL 

Loukia Antoniou (Family Thrasyvoulou) 

(from Kakopetria, Cyprus)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Λουκία Αντωνίου (Γένος Θρασύβουλου) 

(από Κακοπετριά Κύπρου) 
It is with great sadness that we announce that our beloved 

mother and grandmother, Loukia Antoniou, passed away on  
the 30th April, at the age of 90. She leaves behind her loving  
children, Stephen, Mary and Anthony, 6 grandchildren and 5 
great grandchildren. Loukia was very dedicated to her family, 

worked very hard in her life and contributed enormously to many 
charities and the common good of the local community.  

She will be greatly missed by all who knew her. The funeral  
service will take place on Tuesday, 24 May, at 1pm, at the Greek 
Orthodox Church of St Mary’s, Trinity Road, Wood Green, N22 
8LB, the burial will be at New Southgate Cemetery, Brunswick 
Park Road, London, N11 1JJ, at 2:30 pm. The wake will follow  
at the cemetery. Donations will be welcomed. There will be a  
collection box at the church. All monies raised will go towards  

research for Parkinson’s.

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης 
μας μητέρας και γιαγιάς, Λουκίας Αντώνιου, που μας άφησε στις 
30 Απριλίου, σε ηλικία 90 ετών. Αφήνει πίσω τα τρία της παιδιά, 
Στέφανο, Μαίρη και Αντώνη, 6 εγγόνια και 5 δισέγγονα. Η Λούκια 
ήταν μια πολύ εξαιρετική κυρία. Αφοσιωμένη στην οικογένεια της, 
δούλεψε πολύ σκληρά και πρόσφερε παρά πολύ σε πολλούς  
φιλανθρωπικούς σκοπούς και στα κοινά της παροικίας.  

Θα αφήσει ένα μεγάλο κενό στην ζωή όλων που την έχουν  
γνωρίσει. Η επικήδειος ακολουθία θα γίνει την Τρίτη, 24 Μαΐου, 
στις 1μμ, στην εκκλησία της Παναγίας, 21 Trinity Road, Wood 
Green, N22 8LB. Η κηδεία θα γίνει στο κοιμητήριο του New 

Southgate, Brunswick Park Road, London N11 1JJ στις 2:30μμ. 
Η παρηγοριά θα ακολουθήσει στο κοιμητήριο. Προσφορές θα 
είναι ευπρόσδεκτες . Θα υπάρχει κουτί δωρεών στην εκκλησία. 
Όλα τα χρήματα θα δωριστούν στην έρευνα για Parkinson’s. 

H Ρόζμαρι Τραπ, της οικογένειας Τραπ από την  
«Μελωδία της Ευτυχίας» απεβίωσε σε ηλικία 93 ετών
Η Ρόζμαρι Τραπ η οικογένεια της οποίας απαθανατίστηκε στη 
μουσική ταινία «Η Μελωδία της Ευτυχίας», απεβίωσε σε ηλικία 
93 ετών. Ο Γιοχάνες Τραπ, αδελφός της Ρόζμαρι, επιβεβαίωσε 
τον θάνατο της αδελφής του, οκύριακο, λέγοντας ότι απεβίωσε 
ειρηνικά. Η αιτία θανάτου δεν δόθηκε. 
«Το Στόου έχασε μια από τις πιο ευγενικές ψυχές του. Η Ρόζμαρι 
Τραπ απεβίωσε ειρηνικά το βράδυ της Παρασκευής σε ηλικία 93 
ετών – ήταν όλη την ημέρα στην παρουσία των αγαπημένων της 
προσώπων», έγραψε η οικογένεια σε ανάρτησή της στο Insta-
gram. «Η καλοσύνη, η γενναιοδωρία και το πνεύμα της ήταν θρυ-
λικά και είχε θετικό αντίκτυπο σε αμέτρητες ζωές. 
«Παρακαλούμε να σεβαστείτε την ιδιωτική ζωή της οικογένειάς 
μας, καθώς παίρνουμε χρόνο για να επεξεργαστούμε αυτήν την 
απώλεια και να προετοιμαστούμε για να γιορτάσουμε τη ζωή μιας 
εκπληκτικής γυναίκας. «Πιστεύουμε ότι ο καλύτερος τρόπος για 
να αναγνωρίσουμε τη Ρόζμαρι είναι να επιδείξουμε την ίδια ανι-
διοτελή καλοσύνη και γενναιοδωρία που η ίδια έδειχνε καθημε-
ρινά».Γεννημένη στις 8 Φεβρουαρίου 1929 σε ένα μικρό χωριό 
στα περίχωρα του Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας, η Ρόζμαρι ήταν 

το μεγαλύτερο από τα τρία παιδιά του καπετάνιου Γκέοργκ Γιο-
χάνες φον Τραπ και της Μαρία Αουγκούστα. 
Η Μαρία παντρεύτηκε τον Γκέοργκ μετά τον θάνατο της Αγκάθε, 
με την οποία απέκτησε επτά παιδιά. Η οικογένεια απέκτησε φήμη 
με την καριέρα της ως τραγουδίστρια στην πατρίδα της, την Αυ-
στρία, κατά την περίοδο του μεσοπολέμου. Το 1938 μετανάστευ-
σαν στις Ηνωμένες Πολιτείες για να γλιτώσουν από τους Ναζί 
κατακτητές στην Αυστρία. Έγιναν διάσημοι ως οι τραγουδιστές 
της οικογένειας Τραπ. 
Η ιστορία τους μνημονεύτηκε στο μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ και 
στην ταινία The Sound of Music (Η Μελωδία της Ευτυχίας) 
ωστόσο, δεν περιελάμβανε χαρακτήρα βασισμένο στη Ρόζμαρι. 
Η ταινία του 1965 με πρωταγωνιστές την Τζούλι Άντριους και τον 
Κρίστοφερ Πλάμερ απέσπασε πέντε βραβεία Όσκαρ, μεταξύ των 
οποίων και αυτό της καλύτερης ταινίας. Ο θάνατος της Ρόζμαρι 
έρχεται μετά την αδελφή της, Έλεονορ, η οποία απεβίωσε τον 
περασμένο Οκτώβριο σε ηλικία 90 ετών. Το 2011, η Ρόζμαρι εξή-
γησε πώς εκείνη και η μητέρα της ταξίδεψαν πίσω στην Αυστρία 
όταν άκουσαν ότι γυρίζεται ταινία με το ταξίδι τους. 

«Η μητέρα μου (Μαρία) και εγώ μαζί με την ανιψιά της μητέρας 
μου, την Μπάρμπαρα, κάναμε ένα ταξίδι πίσω στην Αυστρία 
όταν μάθαμε ότι γυρίζουν την ταινία», είπε τότε η Ρόζμαρι στους 
μαθητές του Bridgeton Christian School στο Νιου Τζέρσεϊ. 
«Συναντήσαμε την Τζούλι Άντριους και το συνεργείο και μας επέ-
τρεψαν να παίξουμε στην ταινία». Η Ρόζμαρι, η ξαδέλφη της και 
η μητέρα της φαίνονται να περπατούν απέναντι στο δρόμο όταν 
η Άντριους (που υποδύεται τη Μαρία) περνάει κάτω από μια 
αψίδα κατά τη διάρκεια του τραγουδιού “I Have Confidence”. 
«Έπρεπε να διασχίσουμε τον δρόμο 10 φορές», είπε η Ρόζμαρι 
για το πλήθος των λήψεων της κάμερας για να γίνει σωστά η 
σκηνή.«Αυτό ήταν το τέλος της συμμετοχής μου σε ταινίες», 
αστειεύτηκε.
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Ζήνων Στεφάνου 

(από Πάφο Κύπρου)

†  DEATH ANNOUNCEMENT-FUNERAL 

Zenon Stephanou 

(From Paphos, Cyprus)

11.06.1929 – 27.04.2022

We are heartbroken to announce the  
passing of our beloved Zenon Stephanou  
on Wednesday 27th April 2022, aged 92.  

He leaves behind his wife of 73 years  
Charoulla, his sons Phitos, Andy,  Stephanos 

and Bambos, his daughters-in-law,  
grandchildren and 10 great-grandchildren. 

Zenon was a hardworking, family man who 
is dearly loved and is already sorely missed.  

The funeral will take place at St Marys 
Greek Orthodox Cathedral, Trinity Road, 
N22 8LB on Wednesday 25th May 2022  

at 12pm, followed by the burial  
at Edmonton Cemetery, Church Street,  

N9 9HP at 2pm. Following the burial there 
will be a wake at St Barnabas Church Hall, 

Finsbury Road, N22 8PA to celebrate his 
memory. We invite donations to the British 

Heart Foundation in Zenon’s name.  
There will be a collection box at the service.  

For further information please call  
Stephanos on 07773477398.

Με ραγισμένη καρδιά ανακοινώνουμε  
τον θάνατο του αγαπημένου μας  
Ζήνων Στεφάνου, την Τετάρτη 27  

Απριλίου 2022, σε ηλικία 92 ετών. Αφήνει 
πίσω του την επί 73χρονιά σύζυγό του  
Χαρούλλα, τους γιους του Φίτο, Άντυ,  
Στέφανο και Μπάμπο, τις νύφες του,  
τα εγγόνια και τα 10 δισέγγονα του.  
Ο Ζήνων ήταν ένας εργατικός, 

 οικογενειάρχης άνθρωπος που αγαπήθηκε 
πολύ και μας λείπει ήδη πολύ. Η κηδεία θα 
γίνει στον Ελληνικό Ορθόδοξο Καθεδρικό 
Ναό της Παναγιάς, Trinity Road, N22 8LB 
την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022 στις 12 μ.μ., ενώ 
θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο του 
Έντμοντον, Church Street, N9 9HP στις  

2 μ.μ. Μετά την ταφή θα ακολουθήσει η 
παρηγοριά στο St Barnabas Church Hall, 

Finsbury Road, N22 8PA για να εορταστεί  
η μνήμη του. Προσκαλούμε δωρεές στο  
British Heart Foundation στο όνομα του 
Ζήνων. Θα υπάρχει κουτί παραλαβής στο 
σέρβις. Για περισσότερες πληροφορίες  
καλέστε Στέφανος στο 07773477398.

†  MEMORIAL † ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

The 1-year memorial  
service of our beloved  

and dearly missed 
brother, brother-in-law, 
uncle and great uncle  

Chrysilios (Chris) 
Chrysiliou  
(from London),  

will take place on Sunday 
22nd May 2022  

at St Barnabas Church, 
Finsbury Road,  

London N22 8PA 
From his grieving family

Τελούμε την Κυριακή 22 
Μάιου 2022 στον Ιερό 

Ναό του Αγίου Βαρνάβα, 
Finsbury Road, London 
N22 8PA, το 1ον ετήσιο 

μνημόσυνο του 
 πολυαγαπημένου και 

αξέχαστού μας αδελφού, 
κουνιάδου και θείου  
Χρυσήλιος (Κρις)  

Χρυσήλιου  
(από Λονδίνο).   

Από την τεθλιμμένη  
οικογένεια του.
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†  MEMORIAL †  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 22 Μάιου,  

το 40 ήμερο μνημόσυνο της  

Αθηνά Χατζηδημήτρη 

(από τον Άγιο Σέργιο Κύπρου) στην εκκλησία της  

Αγίας Αικατερίνης, Friern Barnet Lane, Λονδίνο N20 0NL,  

και καλούμε όλου όσοι τιμούν την μνήμη της 

 όπως παραβρεθούν. 

                The 40-day memorial service of  

Athena Hadjidimitris  
(from Agios Sergios, Cyprus) 

 will take place on Sunday 22nd May, at St Katherine's 

Church, Friern Barnet Lane, London N20 0NL,  

and we invite all those who honor her memory to attend.

†  DEATH ANNOUNCEMENT-FUNERAL 

Eleni Soteriou 
(from Kampos tis Tsakkistras)

†  ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Eλένη Σωτηρίου  

(από τον Κάμπο της Τσακκιστρας) 

We would like to thank all those who attended  

the funeral, sent flowers and made donations  

to Dementia UK, where thanks to your generosity,  

we managed to raise in excess of £8,000 in her memory.

Με την ευκαιρία θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους 

παραβρεθήκαν στην κηδεία, έστειλα λουλούδια αλλά  

και δωρεές για το Dementia UK, όπου χάρις την  

γενναιοδωρία σας καταφέραμε να συγκεντρώσουμε  

πάνω από £8,000 στην μνήμη της. 

Με βαθιά θλίψη αγγέλλομε ότι απεβίωσε την Τρίτη 10 Μάιου 2022,  
η αγαπημένη μας μητέρα και γιαγιά Ελένη Σωτηρίου, σε ηλικία 91 ετών.  
Η εκλιπούσα ήρθε στην Αγγλία το 1960. Ήταν εξαίρετος χαρακτήρας και 
διακρινόταν για την ευγένεια, την καλοσύνη, το νοικοκυριό της και την 
αγάπη προς την οικογένεια και τους συνανθρώπους της. Ήταν πολύ  
ξακουστή για τα νόστιμα φαγητά που έφτιαχνε και ιδιαίτερα τις πατάτες 
τις τηγανιτές. Αφήνει πίσω δυο παιδιά, τον Πάμπο και την Αγγέλα,  

5 εγγόνια, Έλενα, Κυριακό, Αντώνη, Έλλη, Αντώνη (Πούπου) τη νύφη 
της Σάντρα, τον γαμπρό της Αδάμο και πολλούς άλλους συγγενείς και 
αμέτρητους φίλους. Η κηδεία της θα τελεσθεί το Σάββατο 28 Μαΐου, 

 στις 9.30πμ, στην εκκλησιά της Αγίας Αικατερίνης, Friern Barnet Lane 
N20 0NL και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate. Μετά την ταφή 
θα δοθεί παρηγοριά στην οικία της θυγατέρας της εκλιπούσας Αγγέλας. 
Τηλ. οικείων 07920264840. Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γένονται 

εισφορές για το Alzheimer’s society. Θα υπάρχει ειδικό κουτί. 

It is with a heavy heart that we announce that our beloved mother 
and grandmother Eleni Soteriou passed away on Tuesday, May 10th, 

at the age of 91. She was an amazing lady and was well known 
 for her kindness and love for her family especially her grandchildren. 

Eleni was very famous for her delicious food and especially her  
deep-fried greek potatoes, she would not let you leave her home 
without being fed or without a doggy bag. She leaves behind two  

children, Bambos and Angela. Five grandchildren, Elena, Kiri 
,Anthony, Ellie, Anthony (Boo boo) daughter-in-law Sandra,  

son-in-law Adamos and many other loved ones. 
Her funeral will be held on Saturday 28th May, at 9:30am,  

at St Katherines church, Friern  Barnet  lane N20 0NL. The burial  
will be at New Southgate cemetery after the church service.  

A wake will be held at Angela’s house (07920264840)  
There will be a donation box for the Alzheimer’s society  

for any contribution you would like to make.

†  ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Ανδρούλλα Πιλάλης 

(από Πισσούρι Λεμεσού, Κύπρος) 

†  DEATH ANNOUNCEMENT-FUNERAL 

Androulla Pilalis  
(from  Pissouri, Limassol, Cyprus)

29.08.1959 – 30.04.2022

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της  
Ανδρούλλας Πιλάλης το Σάββατο 30 Απριλίου 2022,  

σε ηλικία 62 ετών. Η Ανδρούλλα ήταν ένας τρυφερός, δυνατός 
και στοργικός άνθρωπος, που θα μας λείψει πολύ.  

Ήταν ευγενική, αστεία και πάντα μιλούσε μέσα από την καρδιά 
της. Αφήνει πίσω της τον σύζυγό της Orthodoxos, τους γιους 
της Zach και Zenon, τα εγγόνια της Lucas και Dea, νύφες 

Flora και Soraia και αδέρφια Dohnis και Nakis.  
Η κηδεία θα τελεσθεί την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022, 

 στις 9:30πμ, στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του  
Άγιο Νεκτάριου, 19 Wycliffe road, Λονδίνο, SW11 5QR 

 και η ταφή και η παρηγοριά στο κοιμητήριο του Wimbledon  
Cemetery, Gap Road, SW19 8JA, στις 11:30πμ.

It is with great sadness that we announce the passing  
of Androulla Pilalis on Saturday 30th April 2022, at the age  
of 62. Androulla was a loving, powerful and caring person, 

who will be greatly missed. She was kind, funny and  
always spoke her mind straight from the heart. She leaves 

behind her husband Orthodoxos, sons Zach and Zenon,  
grandchildren Lucas and Dea, daughter-in-laws Flora  
and Soraia, brother’s Dohnis and Nakis. The funeral  

will take place on Wednesday 25th May 2022, at 9:30am, 
 at St Nectarios, Greek Orthodox Church, 19 Wycliffe 
Road, London, SW11 5QR and the burial and wake at 

Wimbledon Cemetery, Gap Road, SW19 8JA, at 11:30am.
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†  DEATH ANNOUNCEMENT-FUNERAL 

Katie Yialourou Papathomas 

(from Rizokarpaso, Cyprus) 

†  ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑΣ 

Καίτη Γιάλουρου Παπαθωμά  

(από το Ριζοκάρπασο)

29.06.1930 – 01.05.2022

Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο 
της πολυαγαπημένη μας μητέρας, γιαγιάς, 

αδελφής, θείας και φίλης Καίτης Γιάλουρου 
Παπαθωμά, η οποία απεβίωσε στην Κύπρο  

την 1ην Μαΐου 2022, σε ηλικία 91 ετών.  
Aφήνει πίσω τα δύο παιδιά της   

Ανδρέα και Μάρω. Η Καίτη εργάστηκε  
εντατικά για την εκκλησία και για τα  

φιλανθρωπικά ιδρύματα της Ελληνικής  
και της Κυπριακής κοινότητας του Λονδίνου.  

Η κηδεία της θα τελεσθεί την Παρασκευή  
20 Μαΐου, στη 13.00μμ, στον Καθεδρικό  
Ναό Αποστόλου Ανδρέα, Kentish Town,  

London NW1 9QA, και η ταφή  στο ελληνικό  
κοιμητήριο του Hendon, London NW7 1NB.  

Παρηγοριά θα δοθεί στη διεύθυνση  
12 Spaniards End, Hampstead London NW3 7JG.   
Αντί στεφάνων παρακαλούμε όπως γίνονται 

εισφορές στο St Andrew’s Greek Orthodox  
Cathedral Trust 

HSBC Account No: 52061503 
Sort Code: 40-05-16 

IBAN: GB61HBUK40051652061503 
BIC: HBUKGB4107E

 
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

We are deeply saddened to announce the 
death of our beloved mother, grandmother, 

sister, aunt and friend Katie Yialourou  
Papathomas, who passed away in Cyprus on 

May 1st, at the age  of 91. Katie leaves  
behind her two children Andreas and Maro.  

Katie worked extremely hard for  
the Church and for various charities  

within the Greek and Cypriot communities  
in London. Her funeral will be held on Friday 

May 20th, at 1:00 pm, at Saint Andrew's 
Greek Orthodox Cathedral, Kentish Town, 
London NW1 9QA, and burial at the Greek 
cemetery in Hendon, London NW7 1NB.  
A wake will be held at 12 Spaniards End,  

Hampstead London NW3 7JG.  
 In lieu of flowers please make donations 

to St Andrew’s Greek Orthodox  
Cathedral Trust 

HSBC Account No: 52061503 
Sort Code: 40-05-16 

IBAN: GB61HBUK40051652061503 
BIC: HBUKGB4107E

 
THE FAMILY

†  ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Μαρία Βανέζη Σιγούρα 

(από Ριζοκάρπασο Αμμοχώστου) 

†  DEATH ANNOUNCEMENT-FUNERAL 

Maria Vanezi Sigoura  

(from Rizokarpaso, Famagusta) 
It is with deep sadness that we announce the passing of our mother, Maria Vanezi 
Sigoura on Monday 9th May 2022. This has come at a short time after losing our 
father Charalambos Ioannou Sigoura on 13th April 2022. She leaves behind her  
children, John, Akis, Helen and Stella, son-in-law Rob and daughter-in-law Stav.  

Her grandchildren Chrystiana, Georgina, Illeana, Mario, and Marco,  
sisters Stavroulla, Eleni, Androulla and Demetra and their families.  

Maria was a kind-hearted and loving wife, mother and yiayia who worked hard  
to ensure a happy and comfortable life for her family, and she always enjoyed  

entertaining family and friends with her amazing cooking and welcoming personality. 
She struggled for several years with Alzheimer’s and although we lost the essence  

of her personality, she always remained happy and had an infectious laugh and 
smile, the memory of this will stay with us forever. She will be dearly missed by her 

family. The funeral service will be held on Monday 23rd May at 12.30  
at the 12 Apostles Church, Kentish Lane, Brookmans Park, Hatfield AL9 6NG.  

The burial will be at 2pm at the Hatfield Lawn Cemetery, Southway, Hatfield, AL10 
8HS followed by a get-together at her daughters' home 23 Chilterns, Hatfield, AL10 

8JU. In honour of her life please can you send flowers to the Funeral Directors  
Demetriou & English, 131-133 Middleton Road, London N22 8NG. There will also 

 be a collection box for Alzheimer’s Society at the church or you can make a  
donation through the following link www.justgiving.com/Helen-Sigoura1 

Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της μητέρας μας, Μαρίας Βανέζη Σιγούρα  
τη Δευτέρα 9 Μαΐου 2022. Λίγο καιρό μετά την απώλεια του πατέρα μας  

Χαράλαμπου Ιωάννου Σιγούρα στις 13 Απριλίου 2022. Αφήνει πίσω τα παιδιά της,  
Γιάννη, Άκη, Έλενα και Στέλλα, γαμπρό Ρομπ και νύφη Σταβ. Τα εγγόνια της Χριστιάνα, 
Γεωργίνα, Ηλιένα, Μάριο και Μαρκο, τις αδερφές της Σταυρούλλα, Ελένη, Ανδρούλλα  

και Δήμητρα και τις οικογένειές τους. Η Μαρία ήταν μια καλόκαρδη και στοργική σύζυγος, 
μητέρα και γιαγιά που εργάστηκε σκληρά για να εξασφαλίσει μια ευτυχισμένη και άνετη 
ζωή για την οικογένειά της και πάντα της άρεσε να διασκεδάζει την οικογένεια και τους  

φίλους της με την εκπληκτική μαγειρική και την φιλόξενη προσωπικότητά της.  
Πάλεψε για αρκετά χρόνια με το Αλτσχάιμερ και παρόλο που χάσαμε την ουσία της  
προσωπικότητάς της, παρέμενε πάντα χαρούμενη και είχε ένα μεταδοτικό γέλιο  
και χαμόγελο, η ανάμνηση αυτού θα μείνει μαζί μας για πάντα. Θα λείψει πολύ  
στην οικογένειά της. Η κηδεία θα τελεστεί τη Δευτέρα 23 Μαΐου στις 12.30μμ 

 στην εκκλησία των 12 Αποστόλων, Kentish Lane, Brookmans Park, Hatfield AL9 6NG, 
και η ταφή θα γίνει στις 14:00μμ στο Hatfield Lawn Cemetery, Southway, Hatfield, AL10 

8HS και θα ακολουθήσει η παρηγοριά στο σπίτι των κοριτσιών της 23 Chilterns, Hatfield, 
AL10 8JU. Προς τιμήν της, μπορείτε να στείλετε λουλούδια στα γραφεία κηδειών του  

Demetriou & English, 131-133 Middleton Road, London N22 8NG. Θα υπάρχει επίσης 
ένα κουτί συλλογής για το Alzheimer’s Society στην εκκλησία ή μπορείτε να κάνετε μια 

δωρεά μέσω του παρακάτω συνδέσμου www.justgiving.com/Helen-Sigoura1

†  DEATH ANNOUNCEMENT-FUNERAL 

Andreas Nicos Koumenides 

(from Kato Lefkara, Larnaca, Cyprus)

It is with great sadness that we announce the passing 
of Andreas Nicos Koumenides, on Wednesday 13th May, 

at the age of 74. He leaves behind his first cousins Helene Elia. 
Michael Elia and family, great niece Aletha Papadopoulos  

andfamily and great nephew Michael Papadopoulos  
from Birmingham and his goddaughterXanthe Christodoulou 

from Limassol, Cyprus. Andy, as he was known to us all,  
was a kind, modest man witha desire for learning about  

many aspects of life and veryorganised to the end.  
He was an accomplished musician playing in bands  
across London and South East in the 1960sand 70s.  

He showed great interest in all his family's various 
adventures.  A special man - so much missed. 

In our hearts always. The funeral will take place on Monday 
23rd May 2022, at 11:00am, at The Holy Cross and 
St Michael Church in Golders Green and the burial 

at12:30pm. at Hendon Cemetery.28.06.1947 - 13.04.2022
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†  DEATH ANNOUNCEMENT-FUNERAL 

Eleni (Lella) Argyrou 
(from Komir Kebir, Cyprus) 

†  ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Ελένη (Λέλλα) Αργυρού 

(από Κώμη Κεπήρ, Κύπρος)

20.07.1934 – 07.05.2022

Με μεγάλη θλίψη και βαριά καρδιά ανακοινώνουμε  
τον θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς, θείας 

και νονάς στις 7 Μαΐου 2022, σε ηλικία 87 ετών. 
 Η Λέλλα γεννήθηκε στο Κομίρ Κεμπίρ στις 20 Ιουλίου 

1934 και ταξίδεψε στην Αγγλία το 1952 για να συναντήσει 
τα αδέρφια της Κρις και Ανδρέα Τουμάζη στο Βόρειο  

Λονδίνο όπου έμεινε όλη της την ζωή. Η Λέλλα εργάστηκε 
εξαιρετικά σκληρά στον κλάδο της κατασκευής ρούχων 
για πολλά χρόνια όπου και γνώρισε τον σύζυγό της  
Χαράλαμπο (Χάρη) Αργυρού από τη Μόρφου με τον 
οποίο ήταν παντρεμένη για 50 χρόνια μέχρι που  

απεβίωσε το 2009. Η Λέλλα ήταν πολύ περήφανη για 
τους 3 γιους της, Τόνυ, Θωμά και Μάριο καθώς και τις 
νύφες της Έλενα και Μέλανι και λάτρευε τα 6 εγγόνια της 

Αλεξία, Σελίνα, Τζορτζ, Έλενα, Έμιλυ και Λούκας.  
Η Λέλλα αφιέρωσε τη ζωή της στην οικογένειά της και  
άγγιξε τις καρδιές πολλών άλλων μελών της οικογένειας 
και φίλων με την καλοσύνη και την υποστήριξή της, θα 
μας λείψει πολύ και θα είναι πάντα στις καρδιές μας.   

Η κηδεία θα τελεσθεί στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία 
της Παναγιάς, Trinity Rd N22 8LB στις 26 Μαΐου 2022 
στη 13:00μμ και η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του 

Southgate, Brunswick Rd, London N11 1EZ.  
Θα ακολουθήσει η παρηγοριά κοντά στο Ariana  
Banqueting Hall, North London Business Park,  

Brunswick Rd, London N11 1GN. Τα λουλουδιά μπορούν 
να σταλθούν στα γραφεία κηδειών του Demetriou &  

English το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 25 Μαΐου  
(4.30 μ.μ.) Τηλ: 0208 889 9888. Εναλλακτικά, θα υπάρχει 

ένα κουτί συλλογής φιλανθρωπίας για  
«Μεσημεριανά γεύματα για  ηλικιωμένους που 

 χορηγούνται από την εκκλησία» στο όνομα της Λέλλας. 
Όποιος θέλει να παρευρεθεί και να  

αποτίσει τα σέβη του είναι ευπρόσδεκτος.

It is with great sadness and heavy hearts that we  
announce the passing of our beloved mother,  

grandmother, aunty and godmother on 7th May 2022,  
at the age of 87 years. 

 Lella was born in Komir Kebir on 20th July 1934  
and travelled to England in 1952 to join her brothers 
Chris and Andreas Toumazis in North London where  

she remained all her life. Lella worked extremely hard  
in the clothing manufacturing busines for many years  

to achieve success and met her husband Charalambos 
(Harry) Argyrou from Morphou to whom she was married 
for 50 years until her beloved husband passed in 2009.  
 Lella was very proud of her 3 sons Tony, Thomas and 

Mario and daughters-in-law Elena and Melanie and 
adored her 6 grandchildren Alexia, Selina, George, 
Elena, Emily and Lucas. Lella dedicated her life to  

her family and touched the hearts of many other family 
members and friends with her kindness and support,  
she will be painfully missed and always in our hearts. 

The funeral will take place at St Mary’s Greek Orthodox 
Church, Trinity Rd N22 8LB on 26th May 2022 at 1pm. 

Following the service, the burial will take place  
at Southgate Cemetery, Brunswick Rd, London N11 1EZ. 

After Lella has been laid to rest, a wake will be held 
nearby at the Ariana Banqueting Hall, North London  

Business Park, Brunswick Rd, London N11 1GN.   
Floral tributes can be sent to Demetriou & English no 

later than Wednesday 25th May (4.30pm)  
Tel: 0208 889 9888. Alternatively, and preferably, there 
will be a charity collection box for 'Church sponsored 

lunches for the elderly' in Lella’s name.  
Anyone who would like to attend and pay 

 their respects are most welcome

†  ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Χριστίνα Λουκά 

(από τα Βαρώσια Αμμοχώστου της Κύπρου) 

Με μεγάλη θλίψη και βαριά καρδιά ανακοινώνουμε 
τον θάνατο της όμορφης μαμάς μας  

Χριστίνα Λουκά το Σάββατο 7 Μάιου 2022.  
Αφήνει πίσω της 3 παιδιά την Ελευθερία, την Μαρία 

και τον Λουκά που την λάτρευαν πάρα πολύ.  
Μαζί με 7 εγγόνια και 6 δισέγγονα που είχαν  
την τιμή να την αποκαλούν γιαγιά τους.  

Λέμε το τελευταίο αντίο την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022, 
στις 10:30 π.μ., στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, 

Logan Rd, Edmonton, N9 0LP, και η ταφή  
στις 12:30 μ.μ., στο κοιμητήριο του Southgate, 

Brunswick Park Rd, N11 1EZ.  
Την ημέρα της κηδείας θα διατίθεται κουτί δωρεών 
προς το M.N.D Association. Σας ευχαριστούμε 

όλους για την υποστήριξή σας.

†  ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Πέτρος “Peter” Δαμιανός 

(από Ορμήδεια, Κύπρος)

†  DEATH ANNOUNCEMENT-FUNERAL 

Petros “Peter” Damianos 

(from Ormidhia, Cyprus)

14.02.1951 - 10.05.2022

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved  
husband, father and grandfather, Peter, on Tuesday 10th May 2022,  

at the age of 71. Peter leaves behind his loving wife, Angela,  
his two daughters, Lisa-Marie and Christina, along with their partners and  

his three grandchildren, Nicole, Dominic and Isabel. He also leaves behind 
his father Vasos and his siblings Dom (Damianos), Mary and Fanoulla and 

their respective families. Peter worshiped his family and will be greatly 
missed by them and all his friends and relatives, both in England and  

Cyprus. The funeral will take place on Friday 27th May 2022, at 10:45 am,  
at All Saints (the Old Church), in Chingford, 184 Old Church Rd,  

London E4 8BU. Burial will take place at 11:30am at Chingford Mount  
Cemetery, 121 Old Church Rd, London, E4 6ST. The wake to take place  
at the All Saints (the Old Church) hall. We are only receiving flowers from  
the immediate family. A donation box will be available on the day for those 

who would like to make donations to the Renal Dialysis Unit at Whipps Cross 
University Hospital. Alternatively, donations can be made online  

to Kidney Research UK at  
https://www.justgiving.com/fundraising/remembering-peter-damianos

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα και παππού, Peter, την Τρίτη 10 Μαΐου 2022, σε ηλικία 71 ετών.  

Ο Peter αφήνει πίσω την αγαπημένη του σύζυγο  Άντζελα, τις δύο κόρες του, 
Λίζα-Μαρί και Χριστίνα, μαζί με τους συντρόφους τους και τα τρία εγγόνια του, 
την Νικόλ, τον Ντόμινικ και την Ίζαμπελ. Αφήνει επίσης πίσω τον πατέρα του 

Βάσο και τα αδέρφια του Δομ (Δαμιανός), Μαίρη και Φανούλλα και τις  
αντίστοιχες οικογένειες τους. Ο Peter λάτρευε την οικογένειά του και θα  
λείψει πολύ σε αυτούς και σε όλους τους φίλους του και συγγενείς,  

τόσο στην Αγγλία όσο και στην Κύπρο. Η κηδεία θα τελεσθεί την Παρασκευή 
27 Μαΐου 2022, στις 10:45π.μ., στην εκκλησία των Αγίων Πάντων  
(παλιά εκκλησία),Chingford, 184 Old Church Rd, London E4 8BU.  

Η ταφή θα γίνει στις 11:30π.μ. στο κοιμητήριο του Chingford Mount Cemetery, 
121 Old Church Rd, Λονδίνο, E4 6ST. Η παρηγοριά θα γίνει στην αίθουσα των 
Αγίων Πάντων (στη παλιά εκκλησία).Λαμβάνουμε λουλούδια μόνο από την  
οικογένεια. Ένα κουτί δωρεών θα είναι διαθέσιμο την ημέρα για όσους θέλουν 

να κάνουν δωρεές στο Renal Dialysis Unit at Whipps Cross.   
Εναλλακτικά, οι δωρεές μπορούν να γίνουν  
ηλεκτρονικά στο Kidney Research UK 

 https://www.justgiving.com/fundraising/remembering-peter-damianos

24.10.1939 - 07.05.2022 

†  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Μαρούλλα (Μάρω) Δημητρίου 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 22 Μάιου 2022, 
το 3-μηνο μνημόσυνο της αγαπημένη μας  
συζύγου, μαμάς, γιαγιάς και αδερφής  

Μαρούλλα (Μάρω) Δημητρίου  
(από Βαρώσι Αμμοχώστου)  

στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, 
Wightman Road, London N8 0LY  

και καλούμε όλους όσοι τιμούν την μνήμη  
της όπως παραβρεθούν. 

Οικογένεια: σύζυγος Παναγιώτης, γιοι 
Mamas, Σταύρος, Άνδρος, Δημήτρης και 
Νίκος, εγγόνια, αδέλφια και συγγενείς. 
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†  DEATH ANNOUNCEMENT-FUNERAL 

Kyriaki Ioannou Pourgouri 
(from Akanthou, Cyprus) 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Κυριακή Ιωάννου Πουργούρι 

(από Ακανθού, Κύπρος)

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης 

 μας μητέρας και γιαγιάς Κυριακή Ιωάννου Πουργούρι,  

την Τετάρτη 4 Μάιου , σε ηλικία 98 ετών. 

Η Κυριακή αφήνει πίσω 4 παιδιά, την Δέσποινα, την Ιωάννα,  

τον Χριστόδουλο, τον Σωτήριο, εγγόνια, δισέγγονα και πολλούς 

συγγενείς και φίλους. Η Κυριακή ήρθε στην Αγγλία το 1949,  

όπου και κατάφερα να φτιάξει την ζωή της και την οικογένεια 

της με τον αγαπημένο της σύζυγο Λοΐζο. Το τρισάγιο θα γίνει την 

Τρίτη 24 Μαΐου 2022, στην εκκλησία της Παναγίας στο Wood 

Green, στις 10πμ, και η κηδεία θα τελεσθεί το Σάββατο 28 Μάιου 

στο παρεκκλήσι του Χρυσοσώτηρος, Ορόκλινη στην Λάρνακα. 

Όσοι επιθυμούν  μπορούν να κάνουν δωρεές, με όλα τα έσοδα να  

πηγαίνουν στην εκκλησία του Χρυσοσώτηρος, Λάρνακα, Κύπρος.

It is with great sadness that we announce the passing 

 of our beloved mother and grandmother Kyriaki Ioannou Pourgouri,  

on Wednesday, May 4th, at the age of 98. 

Kyriaki leaves behind 4 children, Despina, Ioanna, Christodoulos,  

Sotirios, grandchildren, great-grandchildren and many relatives 

 and friends. Kyriaki came to England in 1949, where she managed 

 to make a life and a family with her beloved husband Loizos. 

The trishagio will take place on Tuesday, May 24th, 2022,  

at the church of Panagia in Wood Green, at 10am, and the funeral will be 

held on Saturday, May 28th, at the chapel of Chrysosotiros, Oroklini 

 in Larnaca. Those who wish can donate, with all proceeds going 

 to the church of Chrysosotiros, Larnaca, Cyprus. 06.08.1923 – 04.05.2022

†  DEATH ANNOUNCEMENT-FUNERAL 

Sofokli Petri  
(from Ahna Fanagusta)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Σοφοκλή Πετρή 

(από Αχνα Αμμοχωστος)
Η οικογένεια μας αναακοινώνη με μεγάλη θλίψη τον θάνατο του θρυλικού μας  

Παππού Σοφοκλή Πετρή. Ο πιο εκπληκτικός σύζυγος, πατέρας,  
παππούς και προπάππους που υπήρξε ποτέ. Ήρθε στην Αγγλία το 1960 και ήταν 

ιδιοκτήτης μαγαζιού fish & chip, οπωροπωλείου και στη συνέχεια εργάστηκε  
για τον γαμπρό του ως οικοδόμος. Ο πιο ανιδιοτελής άνθρωπος που υπήρξε  

ποτέ αφήνει μια αξέχαστη, απαράμιλλη κληρονομιά.  
Ο Σοφοκλής ήταν ο αφοσιωμένος σύζυγος της πρόσφατα αδικοχαμένης Ανδριάνας, 

αγαπημένης μητέρας της Κυριακής, της Ελένης, της Μαρίας και του γιου του  
Κύρικου, γαμπρός του Γιώργου, Χρήστακις, Σήμιος και νύφη Κιμ, λατρεμένος  

παππούς για την Αθηνά & Αντρέα, Σοφοκλή & Έμιλι, ‘Ανδρεα & Στέφανο, Χρήστο, 
Μαρία, Νικ, Kayne και για τα 8 δισέγγονα που του έφερναν τόση χαρά.  
Η κηδεία του πατέρα μας θα γίνει στις 11π.μ. την Παρασκευή 27 Μαΐου  
στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road N8 OLY.  

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του New Southgate Cemetery N21 1QA, στη 13:00.  
Η παρηγοριά θα πραγματοποιηθεί στο κοιμητήριο. Στη μνήμη του  

αγαπημένου μας πατέρα, η παρουσία σας, τα λουλούδια ή οι δωρεές σας 
 είναι ευπρόσδεκτες. Η απουσία σου είναι οδυνηρή,  
αλλά είστε ξανά μαζί και για πάντα περισσότερο. 

Our family announce with immense sorrow the death of our legendary  
Papou Sofokli Petri. The most amazing husband, father grandfather  

& great grandfather there ever was. He came to England in 1960 owned  
a fish and chip shop then worked for his son in law as a builder. The most 
selfless man there ever was leaving an unforgettable unmatchable legacy.  

Sofokli was the devoted husband to recently bereaved Andriana,  
the beloved mother to Kyriaki, Helen, Maria and his son Kyricos;  

son-in-law’s George, Chris, Simios and daughter in law Kim; the adored 
papou to Anthea & Andreas, Sof & Emily, Andrea & Stephen, Xpisto, 

Maria, Nick, Kayne & of 8 great grandchildren which brought him so much 
joy. Our father’s funeral will take place 11am Friday 27th May at their  
special church St John the Baptist Church Wightman Road N8 OLY.  

The burial will take place at New Southgate Cemetery N21 1QA 1pm.  
The wake to honour his life will be at the cemetery. In loving memory of  
our beloved father, your presence, flowers or donations are welcome. 
Your absence is painful, but you are together again and forever more.28.04.1940 – 09.05.2022

Η Καίτη γεννήθηκε στις 29.06.1930 στο Ριζοκάρπασο και μεγάλωσε εκεί μαζί με τους γονείς της, Ζαχαρία και Άννα Γιάλοuρου, 
και τα πέντε αδέλφια της Λευτέρη, Νίκο, Γιάννη, Πετράκη και Μαρία. Σπούδασε στην Αμμόχωστο, όπου έμενε με την αδελφή 
της Μαρία και τον γαμπρό της, Μιχάλη Χαραλάμπους. Το 1950 γνώρισε τον έρωτα της ζωής της, τον Νίκο Παπαθωμά από 
την Αμμόχωστο. Πολύ σύντομα παντρεύτηκαν και, με τη βοήθεια  του Μιχάλη, έφυγαν με το πλοίο για το Λονδίνο, όπου ήταν 
εγκατεστημένος ο αδελφός της, Λευτέρης Γιάλοuρος. Ο Λεύτερης ήταν πρώην εκδότης του περιοδικού αποδήμου ελληνισμού 
‘’Krikos’’.  Ο Νίκος και η Καίτη απέκτησαν δύο παιδιά, τον Ανδρέα και τη Μάρω, και ενώ όλα πήγαιναν καλά και ο σύζυγός της 
Νίκος βρισκόταν σε καλό δρόμο προς την επιτυχία στον χώρο της ναυτιλίας, τους βρήκε μεγάλη συμφορά. Τον Φεβρουάριο 
του 1956, οι βρετανικές δυνάμεις πυροβόλησαν και σκότωσαν τον μικρότερο αδελφό της Καίτης, τον Πετράκη Γιάλλουρo,  
τελειόφοιτο του Γυμνασίου της Αμμοχώστου, ενώ κρατούσε περήφανα την ελληνική σημαία. Το πένθος ήταν πολύ βαρύ για 
την οικογένεια. Η Καίτη δε συμφιλιώθηκε ποτέ ούτε με το θάνατο ούτε με την απουσία του ηρωικού αδελφού της. Η Καίτη ήταν 
μια υποδειγματική σύζυγος και μητέρα και δεν επιθυμούσε τίποτα περισσότερο από το να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή 
εκπαίδευση για τον γιο και την κόρη της, και να στηρίξει τον Νίκο, ο οποίος στις αρχές της δεκαετίας του 60’ είχε ήδη πετύχει 
επαγγελματικά και είχε ιδρύσει τη δική του εφοπλιστική εταιρεία, την Transatlantic Seaways Ltd. Παράλληλα με την υποστήριξη 
του συζύγου της, ως σύζυγος και μητέρα, αλλά και ως Director της οικογενειακής επιχείρησης, η Καίτη, ήταν ένα ατoμo χαμη-
λων τόνων, βαθιά θρησκευόμενο, με κοινωνική συνείδηση, πou εργάστηκε εξαιρετικά σκληρά για την Εκκλησία και για φιλαν-
θρωπικά ιδρύματα της ελληνικής και της κυπριακής κοινότητας του Λονδίνου. Αυτή και ο σύζυγός της ήταν πολύ κοντά στην 
εκκλησία του Αποστόλου Ανδρέα στο Kentish Town, μια αγγλικανική εκκλησία, η οποία, χάρη στην γενναιόδωρη δωρεα τους, 
ανήκει πλέον σε ενα Charitable Trust. Η Καίτη ήταν πρόεδρος του St Andrew’s Greek Ladies Charity Organisation, όπου 
Ίδρυσε τον πρώτο βρεφονηπιακό σταθμό για τις Ελληνίδες εργαζόμενες μητέρες.  
Στη συνέχεια διηύθυνε το Ελληνικό Σχολείο του Αποστόλου Ανδρέα, όπου τα παιδιά ελληνικής και κυπριακής καταγωγής της 
κοινότητας, που γεννήθηκαν στη Βρετανία, διδάσκονταν τον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική γλώσσα. Η Καίτη συγκέντρωσε 
χρήματα, με τη βοήθεια της εκκλησίας, για να συνεχιστεί η λειτουργία του σχολείου και διοργάνωσε ετήσιο φιλανθρωπικό χορό 
για την κοινότητα. Με την πάροδο των ετών, η εκκλησία του Αποστόλου Ανδρέα έγινε ορθόδοξος καθεδρικός ναός με μεγάλο  
εκκλησίασμα. Η Καίτη ήταν επίτροπος του Καθεδρικού Ναού και φρόντισε με όλη της τη δύναμη να διασφαλίσει τη λειτουργία 
του ναού για τις μελλοντικές γενιές. H Καίτη, ήταν επίσης επίτροπος του Greek Orthodox Charity Organisation,  
του σημαντικότερου ελληνικού φιλανθρωπικού συλλόγου στο Λονδίνο. Ο Σύλλογος συγκέντρωσε κεφάλαια για επισκέψεις σε 
νοσοκομεία και ιατρική υποστήριξη για Έλληνες και Κύπριους από το εξωτερικό - η ίδια η Καίτη επισκεπτόταν ασθενείς στο 
νοσοκομείο και διοργάνωνε εκδηλώσεις για την κοινότητα, εκτός από τον ετήσιο φιλανθρωπικό χορό. Η Καίτη ήταν επίσης 
 ιδρυτικό μέλος και επίτροπος του Hellenic Centre στο Λονδίνο, ενός πολιτιστικού κέντρου για την ελληνική και κυπριακή  
κοινότητα. Για την φιλανθρωπική της δράση, την τίμησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Ο Αρχιεπίσκοπος 
Αθηναγόρας και ο Αρχιεπίσκοπος Γρηγόριος  την τίμησαν με το Σταυρό της Θυάτειρας και η Βασίλισσα της προσκάλεσε στο Buckingham Palace.  Είμαι βέβαιος ότι πολλοί από εσάς 
γνωρίζουν τις αμέτρητες πράξεις φιλανθρωπίας και γενναιοδωρίας της Καίτη. Πάνω απ' όλα όμως, η Καίτη ήταν η πολυαγαπημένη μητέρα, γιαγιά, αδελφή, θεία και φίλη. Πρόσφατα είχε 
αποφασίσει να εγκαταλείψει το Λονδίνο και να επιστρέψει στην αγαπημένη της Κύπρο για να ζήσει το υπόλοιπο της ζωής της, στο σπίτι της δίπλα στη θάλασσα, στη Λάρνακα.   
Η κόρη της Μάρω ήταν στο πλευρό της μέχρι την τελευταία της πνοή.

Καίτη Γιάλοuρου Παπαθωμά  
 

(29.06.1930 – 01.05.2022)
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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
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