


Εσείς πως θα πάτε στο Κυπριακό Φεστιβάλ;
Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να 

φτάσει κάποιος στο Κυπριακό Φεστι-
βάλ Κρασιού και την Εμπορική Έκ-
θεση 2022, τα οποία για άλλη μια χρο-
νιά διοργανώνονται στο Lee Valley 
Athletics Centre, Meridian Way, Ed-
monton, London, N9 0AR. 
Σε περίπτωση που θέλετε να έρθετε 

με το αυτοκίνητό σας, υπάρχουν δύο 
βασικοί αυτοκινητόδρομοι του Λον-
δίνου που θα σας οδηγήσουν στο 
κλειστό στάδιο του Edmonton. Πρό-
κειται για τους A10 και A406, μέσω 
των οποίων μπορείτε εύκολα να οδη-
γηθείτε εκεί. Από εκεί και πέρα τα 
πράγματα θα είναι σχετικά εύκολα, 
καθώς υπάρχει ένας πολύ μεγάλος 
χώρος στάθμευσης, όπου οι εθελο-
ντές μας αναλαμβάνουν τη διαχεί-
ρισή του, για την όσο το δυνατό κα-
λύτερη εξυπηρέτησή σας. 
Σε περίπτωση που θέλετε να χρη-

σιμοποιήσετε τις δημόσιες συγκοι-
νωνίες, το μέσο που συνδυάζει σχε-
δόν όλες τις επιλογές μετάβασης στο 
Lee Vallley, είναι το λεωφορείο W8, 
το οποίο τερματίζει τη διαδρομή του 
στο Picketts Lock Centre (δηλ δίπλα 
ακριβώς από τον χώρο του φεστι-
βάλ) και συνδέει πολλές βασικές οδι-
κές αρτηρίες του Βόρειου Λονδίνου, 
καθώς και πολλά διαφορετικά μέσα 
μαζικής μεταφοράς όπως είναι τα 
πολλά λεωφορεία από διάφορες πε-

ριοχές, το overground (Chesnut) και 
το underground (Picadilly line). Για 
παράδειγμα: 

 
- Από το The Triangle (Stop G) στο 

Palmers Green του Enfield  (London 

N13 4XS) μπορείτε να πάρετε το W6 
και στη συνέχεια μέσω του Edmonton 
Green Bus Station μπορείτε να επι-
βιβαστείτε στο W8 με τελικό προορι-
σμό το Picketts Lock Centre που βρί-
σκεται μόλις 2 λεπτά με τα πόδια από 
το Lee Valley. 

 
- Τον ίδιο συνδυασμό λεωφορείων 

μπορείτε να κάνετε και από το South-

gate Circus, το roundabout δηλ που 
βρίσκεται δίπλα από το Southgate 
Station. Mεταβαίνετε στο Southgate 
Stop C του λεωφορείου και επιβιβά-
ζεστε στο W6. Στο Edmonton Green 
Station (Stop U) κατεβαίνετε για να 

επιβιβαστείτε στο W8 το οποίο θα 
σας μεταφέρει στο κλειστό στάδιο. 

 
- Από το Wood Green μπορείτε να 

επιβιβαστείτε στο λεωφορείο 144 
από τη στάση στο Redvers Road 
(Stop E) και στο Edmonton Green 
Bus Station (Stop C) μπορείτε και 
πάλι να πάρετε το W8. Εδώ, μπορείτε 
επίσης να συνδυάσετε τις επιλογές 

σας και με το underground - Picadilly 
line για να μεταβείτε σε παρακείμενα 
σημεία σταθμών λεωφορείων, όπως 
για παράδειγμα τον σταθμό του Turn-
pike Lane. 

 
- Από το Tottenham Hale έχετε τις 

περισσότερες επιλογές, ίσως και τις 
πιο σύντομες διαδρομές. Μια επι-
λογή είναι το τρένο (Greater Anglia 
service) το οποίο αφήνετε στο 
Ponders End και ακολούθως με 15 
λεπτά περπάτημα φτάνετε στο Lee 
Valley. Μια άλλη επιλογή είναι το λε-
ωφορείο 192 το οποίο παίρνετε από 
το Tottenham Hale Bus Station (Stop 
C), κατεβαίνετε στη στάση Montagu 
Road Zambezie Drive αλλά στη συ-
νέχεια θα πρέπει να περπατήσετε πε-
ρίπου 17 λεπτά. 

 
- Επίσης έχετε και την επιλογή του 

overground στο οποίο μπορείτε να 
επιβιβαστείτε στη στάση Bruce 
Grove (Cheshunt). Στο Edmonton 
Green κατεβαίνετε, για να επιβιβα-
στείτε μέσω του Bus Station (Stop C) 
στο λεωφορείο W8. 

 
Για περισσότερες πληροφορίες 

μπορείτε να αποταθείτε στο τηλέ-
φωνο +44(0)7904 537181 ή στο email: 
info@cwfexpo.co.uk

Lee Valley Athletics Centre, Meridian Way, Edmonton, London, N9 0AR
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Κίνηση ματ προς τη Λευκωσία για 
εκμετάλλευση του φυσικού αερίου 

Αυτός είναι ο απολογισμός του 
νέου μακελειού που σοκάρει τις 
ΗΠΑ. Έγινε σε δημοτικό σχολείο 
στο Τέξας και είναι η πιο από τις 
πιο αιματηρές...                Σελ. 13                                                          

Τέξας: 19 παιδιά πέντε έως επτά ετών, 
και δυο δάσκαλοι νεκροί

«Μεγάλο μέρος της ζωφόρου 
αφαιρέθηκε στην πραγματικότητα 
από τα ερείπια γύρω από τον 
Παρθενώνα» δήλωσε ο αναπλη-
ρωτής διευθυντής του...   Σελ. 7

Τόσο… «ισχυρές» ήταν οι συμ-
μαχίες της κυβέρνησης Αναστα-
σιάδη – ΔΗΣ... ΛΕΥΚΩΣΙΑ – 
Ανταπόκριση Πέτρος Χ. ΠΑ-
ΣΙΑΣ                               Σελ. 8

Σελίδες  5, 6, 12, 13 & 21

Εnglish Section 21-34

Σελ. 11

Γλυπτά Παρθενώνα «δεν θα υπάρξει 
ποτέ μια μαγική στιγμή επανένωσης»

««ΑΑννααλλααμμββάάννωω    
ττηηνν  εευυθθύύννηη  ααλλλλάά  
δδεενν  ππααρρααιιττοούύμμααιι»»

ΚΚααττααφφύύγγιιοο  γγιιαα    
ΟΟυυκκρρααννοούύςς    
ππρρόόσσφφυυγγεεςς    
ξξεεννοοδδοοχχεείίοο    

ΚΚύύππρριιααςς  σσττοο  ΗΗΒΒ

Στο δικαστήριο ο 

 κύπριος φερόμενος 

ως δράστης του  

διπλου φονικού  

στο Wood Green

Σελ. 4Σελ. 4
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Η Κύπρια ιδιοκτήτρια παραλιακού ξενοδο-
χείου στη Βρετανία έκλεισε τις πόρτες του 
στους του στους τουρίστες για να φολοξενήσει 
ουκρανούς πρόσφυγες. 
Πρόκειται για την 84χρονη, Νίτσα Μιχαήλ, 

η οποία για πάνω από 60 χρόνια διευθύνει 
το ξενοδοχείο Seaward Hotel στην περιοχή 
Weston-super-Mare. 
Η κ. Νίτσα άφησε το σπίτι της στην Κύπρο 

τη δεκαετία του 1960, ενώ λόγω της τουρκικής 
εισβολής του 1974 την ακολούθησε στο Ηνω-
μένο Βασίλειο και η υπόλοιπη οικογένειά της. 
Οι τραγικές εμπειρίες της οικογένειας της ήταν 
ο λόγος που αποφάσισε να βοηθήσει τους 
Ουκρανούς πρόσφυγες όταν εισέβαλε στη 
χώρα η Ρωσία. 
Μιλώντας στο BBC, είπε: «Ένιωσα συμπό-

νοια γι αυτούς… εγώ και η οικογένειά μου ελ-
πίζουμε ότι τους βοηθούμε». Έτσι η κ.Νίτσα 
άνοιξε ξανά το παραλιακό ξενοδοχείο, το 
οποίο είχε κλείσει κατά τη διάρκεια της παν-
δημίας. Η 84χρονη συμπατριώτισσα μας εξή-
γησε ότι την κάνει χαρούμενη και το μόνο που 

θέλει είναι να βοηθήσει τους πρόσφυγες. 
Η κόρη της Michelle δήλωσε ότι κάποιοι άν-

θρωποι που έψαχναν για βοήθεια έφτασαν 
στο ξενοδοχείο, χρησιμοποιώντας το Google 
translate. Πρόσθεσε ότι η οικογένειά της ήταν 
ευγνώμων για το γεγονός ότι κάποιοι Ουκρα-
νοί μιλούσαν αγγλικά και μίλησε μέσω What-
sApp με άλλους, ώστε να τους διαβεβαιώσουν 
ότι όταν φτάσουν στην περιοχή θα είναι ασφα-
λείς και κάποιος θα τους φροντίσει. 
Η Yuliia ήταν από τους πρώτους πρόσφυ-

γες που έφτασε στο ξενοδοχείο. Έφυγε από 
το σπίτι της στην πόλη Berdyansk όταν άρχι-
σαν οι βομβαρδισμοί εκεί. Δήλωσε στο BBC 
ότι «στις 24 Φεβρουαρίου άκουσα δυνατές 
εκρήξεις και κατάλαβα ότι γινόταν πόλεμος».   
Η Michelle είπε ότι ήταν ανακουφισμένη 

γιατί οι ντόπιοι δώρισαν ρούχα, iPads και lap-
tops για τους πρόσφυγες. «Μαζί καταφέραμε 
να συμβάλουμε σε ένα πολύ καλό ξεκίνημα 
για τους πρόσφυγες». 
Εκτός από το BBC, σχετικό ρεπορτάζ πρό-

βαλε και το itv.

Καταφύγιο για Ουκρανούς πρόσφυγες ξενοδοχείο Κύπριας στο ΗΒ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ BARNET

Ο γνωστός συ-
μπατριώτης μας 
Κυριάκος Τσιού-
πρας, πρώην Δι-
ευθυντής της 
«Παροικιακής» 
και του Ελληνι-
κού Ραδιοφωνι-
κού Σταθμού 
LGR, έχει τιμηθεί 
από το Δημοτικό 
Συμβούλιο του 
Barnet για τις ση-
μαντικές υπηρε-
σίες που προσέφερε στον ομώνυμο Δήμο.  
Πρόκειται για θεσμό που υιοθετήθηκε από το 

Δημοτικό Συμβούλιο πριν 22 χρόνια και προνοεί 
για τη βράβευση πολιτών που, με βάση πληρο-
φοριακό υλικό από άλλους δημότες, έχουν δια-
κριθεί στην εξυπηρέτηση του Δήμου.  

«Θα ήθελα να σας συγχαρώ για την υποβολή 
του ονόματος σας πρός βράβευση για τις ση-
μαντικές υπηρεσίες σας στην κοινότητα», ανα-
φέρει σχετική επιστολή που υπογράφεται από 
την τότε Δήμαρχο του Barnet Alison Cornelius. 
«Σας ευχαριστώ ειλικρινά για την προσφορά 
σας στη ζωή της περιοχής».  
Η επιστολή, με ημερομηνία 29 Μαρτίου 2022, 

συνοδεύεται με το πιστοποιητικό της βράβευσης 
που απονέμεται «στον Κυριάκο Τσιούπρα σε 
αναγνώριση των υπηρεσιών του στον Δήμο».  
Το πιστοποιητικό υπογράφεται, επίσης, από 

την τέως Δήμαρχο. 

Άλλη μια σημαντική 
διάκριση για 

τον Κυριάκο Τσιούπρα

ΜΕ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ Η ΦΕΤΙΝΗ� ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ� RICH LIST ΤΩΝ  SUNDAY TIMES

Σταθερή είναι η κυπριακή παρουσία στη Rich 
List των Sunday Times, δηλαδή στη λίστα με 
τους πλουσιότερους κατοίκους του Ηνωμένου 
Βασιλείου που δημοσιεύει κάθε χρόνο η έγκριτη 
εφημερίδα. 
Στην 77η θέση βρίσκεται ο μεγιστάνας του real 

estate Τζον Χριστοδούλου, με περιουσία 2,35 
δισεκατομμυρίων λιρών. 
Στην 80ή είναι ο Άλκης Δαυίδ και η οικογένεια 

Λεβέντη με 2,193 δισεκατομμύρια λίρες, κυρίως 
μέσω των συμφερόντων τους στην Coca Cola 
HBC, ενώ ακολουθεί αμέσως μετά η οικογένεια 
Λαζαρή στην 81η θέση με 2,125 δισεκατομμύρια, 
χάρη στο μεγάλο πορτφόλιο ακινήτων. 
Στην 101η θέση απαντά ο σερ Στέλιος Χατζη-

ϊωάννου, ιδρυτής της EasyJet και του ομίλου 
Easy. 
Κυπριακή υπηκοότητα έχει λάβει και ο Νορ-

βηγός μεγαλοεφοπλιστής Τζον Φρέντρικσεν που 
βρίσκεται στη 18η θέση με περιουσία 8,3 δισε-
κατομμυρίων λιρών. 
Αρκετές και οι παρουσίες Ελλαδιτών, με κο-

ρυφαία αυτή του Τέλη Μυστακίδη των 2,513 δι-
σεκατομμυρίων λιρών στην 71η θέση, με μεγάλη 
συμμετοχή στον κολοσσό πρώτων υλών Glen-
core. 
Ο Κρις Ρόκος, επικεφαλής μεγάλου hedge 

fund είναι 104ος στη λίστα με περιουσία 1,75 

δισεκατομμυρίων λιρών ενώ οι Γιώργος και Κων-
σταντίνος Λογοθέτης και οι οικογένειές τους 
(Libra Group: ναυτιλία, ακίνητα κ.ά) συγκεντρώ-
νουν 660 εκατομμύρια λίρες και πλασάρονται 
στη θέση 246. 
Στην κορυφή της φετινής Rich List είναι οι Σρι 

και Γκόπι Χιντούτζα. Οι ινδικής καταγωγής βιο-
μήχανοι αδερφοί, που δραστηριοποιούνται επί-
σης στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπη-
ρεσιών και πλέον των ηλεκτρικών οχημάτων, 
έχουν περιουσία 28,472 δισεκατομμυρίων λι-
ρών. Είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχουν κα-
ταγράψει ποτέ οι Sunday Times ως ατομική ή 
οικογενειακή περιουσία στο Ην. Βασίλειο. 
Στη δεύτερη θέση είναι ο Βρετανός εφευρέτης 

και επιχειρηματίας σερ Τζέιμς Ντάισον και η οι-
κογένειά του με 23 δισεκατομμύρια λίρες. 
Την πεντάδα κλείνουν οι Βρετανοί μεγιστάνες 

του real estate Ντέιβιντ και Σάιμον Ρόιμπεν, ο 
Βρετανοαμερικανός (γεννηθείς στην Οδησσό) 
επενδυτής και επιχειρηματίας του χώρου των 
ΜΜΕ και της μουσικής σερ Λέοναρντ Μπλαβά-
τνικ και ο Ελβετός Γκιγιόμ Πουσά, ο άνθρωπος 
πίσω από την εταιρεία διεκπεραίωσης πληρω-
μών για κολοσσούς όπως η Netflix, η Pizza Hut 
και η Deliveroo. 
Στα αξιοσημείωτα είναι η μεγάλη μείωση της 

περιουσίας του Ρόμαν Αμπράμοβιτς από 12,1 

δισεκατομμύρια λίρες πέρυσι σε «μόλις» 6 δι-
σεκατομμύρια (κατέχει τη θέση 28 αντί της περ-
σινής 8ης). 
Επίσης, η εμφάνιση για πρώτη φορά στη λίστα 

των πλουσίων ενός εν ενεργεία πολιτικού, του 
Υπουργού Οικονομικών Ρίσι Σούνακ. Μαζί με 
τη σύζυγό του, γόνο πάμπλουτης ινδικής οικο-
γένειας, ο κ. Σούνακ έχει περιουσία 730 εκ. λι-
ρών και καταλάβει τη θέση υπ’ αριθμόν 222. 
Οι συνολικά 250 πλουσιότεροι κάτοικοι του 

Ηνωμένου Βασιλείου στη λίστα των Sunday 
Times έχουν αυξήσει την περιουσία τους το τε-
λευταίο 12μηνο κατά 8%, στο ποσό ρεκόρ των 

710 δισεκατομμυρίων λιρών. 
Ανάμεσά τους υπάρχουν 177 δισεκατομμυρι-

ούχοι, επίσης αριθμός ρεκόρ στα 34 χρόνια ιστο-
ρίας του Rich List της βρετανικής εφημερίδας. 
Οι 250 της φετινής λίστας έχουν αθροιστικά με-
γαλύτερη περιουσία από τους 1.000 της λίστας 
του 2017. 
Όπως σημειώνει η βρετανική εφημερίδα, αυτό 

συμβαίνει την ώρα που τα βρετανικά νοικοκυριά 
είναι αντιμέτωπα με τη μεγαλύτερη συμπίεση 
του διαθέσιμου εισοδήματός τους εδώ και τέσ-
σερις δεκαετίες.

Με σοβαρή επιρροή στη βρετανική, αλλά και την παγκόσμια οικονομία

«ΕΖΗΣΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ» ΔΗΛΩΣΕ ΣΤΟ BBC ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΒΡΕΤΑΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ



Η αύξηση του κόστους διαβίω-
σης και οι εκκλήσεις για τη λήψη 
μέτρων από τη μεριά της κυβέρ-
νησης για την άμβλυνση των 
δυσκολιών που αντιμετωπίζει 
μεγάλη μερίδα του πληθυσμού 
εξακολουθούν να κυριαρχούν 
στα πρωτοσέλιδα των εφημερί-
δων. 
Η Daily Telegraph (25/05) 

αναφέρει ότι ο πρωθυπουργός 
Μπόρις Τζόνσον εντός των ημε-
ρών   θα ανακοινώσει “πακέτο 
βοηθείας” πολλών δισεκατομμυ-
ρίων λιρών σε μια προσπάθεια 
να “αποσπάσει την προσοχή”  
από το σκάνδαλο των “κορονο-
πάρτι” στην Ντάουνινγκ Στριτ.  
Σύμφωνα με την εφημερίδα, η 

κυβέρνηση αρχικά αναμενόταν 
να αποκαλύψει το “σχέδιο διά-
σωσης” για τις οικογένειες που 
αγωνίζονται να επιβιώσουν μετά 
την κορύφωση των εορτασμών 
του Πλατινένιου Ιωβηλαίου της 
βασίλισσας Ελισάβετ (2-5 Ιου-
νίου). Τώρα όμως , σύμφωνα 
με την Telegraph , η κυβέρνηση 
σχεδιάζει να το κάνει  νωρίτερα  
στην προσπάθεια να  ελαχιστο-
ποιήσει της επιπτώσεις από τη 
δημοσίευση της έκθεσης της 
Σου Γκρέι για τις συγκεντρώσεις 
– πάρτι στην Ντάουνινγκ σε πε-
ριόδους γενικού lockdown λόγω 
κορονοϊού.  
Η Daily Mail (25/05) συμφω-

νεί ότι το "σχέδιο διάσωσης"  για 
τα φτωχότερα νοικοκυριά θα 
μπορούσε να βοηθήσει τον 
πρωθυπουργό να "ξεπεράσει 
τον σκόπελο Partygate".  

"Ώρα για ένα σχέδιο διάσω-
σης, Ρίσι!" – γράφει η Express 
(23/05) απευθυνόμενη στον 
υπουργό Οικονομικών Ρίσι Σου-
νάκ . Η εφημερίδα μας πληρο-
φορεί ότι ο ο επικεφαλής ενός 
παρόχου ενέργειας, της εται-
ρείας Ε.On, προέβλεψε ότι το 
40% των πελατών της ενδέχεται 
να αδυνατούν να καταβάλλουν 
τους λογαριασμούς ηλεκτρικού 
ρεύματος και φυσικού αερίου 
μέχρι το φθινόπωρο.  
Το πρωτοσέλιδό της Daily 

Mirror  (23/05) επίσης επικε-

ντρώνεται στις τελευταίες αντι-
δράσεις για τις αυξήσεις στους 
λογαριασμούς ενέργειας , με 
τους επικεφαλής πολλών εται-
ρειών “να είναι συγκλονισμένοι 
από την κατάσταση”.  

 
Oι Times (23/05) μας ενημε-

ρώνουν ότι ο υπουργός των Οι-
κονομικών Ρίσι Σουνάκ καταρ-
τίζει σχέδια για την επιβολή ενός 
“προσωρινού φόρου” στα υπερ-
κέρδη των παρόχων και εξετάζει 
“μοντέλα διάσωσης” που είχαν 
χρησιμοποιηθεί από έναν από 
τους προκατόχους του - τον 
Τζορτζ Όσμπορν, καθώς και επί 
των κυβερνήσεων της Μάργκα-
ρετ Θάτσερ.  
Σύμφωνα με τον Guardian 

(23/05), ο πρωθυπουργός 
Μπόρις Τζόνσον θα προσπαθή-
σει να αμβλύνει τις εκκλήσεις για 
επείγουσα δράση σχετικά με το 
κόστος ζωής στρέφοντας τα 
φώτα της δημοσιότητας στην 
υγιή κατάσταση της αγοράς ερ-
γασίας - υποστηρίζοντας ότι η 
εργασία είναι ο καλύτερος δρό-
μος για την έξοδο από τη φτώ-
χεια. 
Η i (23/05) ισχυρίζεται ότι η 

κυβέρνηση θα θέσει σε αναμονή 
τα μέτρα για το κόστος ζωής κα-
θώς ετοιμάζεται να υπερασπι-
στεί τον κ. Τζόνσον εν όψει της 
δημοσιοποίησης της έκθεσης 
για τα “κορονοπάρτι” της Ντά-
ουνινγκ Στριτ. 
Η Daily Mail  (24/05) δεν κάνει 

καμία αναφορά στην υπόθεση 
των “κορονοπάρτι” και στο ρόλο 
των διωκτικών αρχών στο πρω-
τοσέλιδό της, εστιάζοντας σε 
ισχυρισμούς ότι μια πιθανή 
εθνική απεργία των σιδηροδρό-
μων θα μπορούσε να προκαλέ-
σει διακοπές ρεύματος και ελ-
λείψεις βενζίνης και τροφίμων.  

 
Φόρος στις επιχειρήσεις 
για τα υπερκέρδη από 
την ενεργειακή κρίση  

 
Οι Financial Times (24/05) 

αναφέρουν ότι ο καγκελάριος 
εξετάζει το ενδεχόμενο επέκτα-

σης της φορολογίας στους πα-
ραγωγούς πετρελαίου και φυσι-
κού αερίου καθώς και σε όλους 
τους σημαντικούς παρόχους 
ηλεκτρικής ενέργειας, συμπερι-
λαμβανομένων των εταιρειών 
που διαχειρίζονται αιολικά 
πάρκα. 
Κυβερνητική πηγή σημείωσε  

στην εφημερίδα ότι όλοι οι πά-
ροχοι ηλεκτρικού ρεύματος 
έχουν επωφεληθεί από την αύ-
ξηση των τιμών, ανεξάρτητα 
από τις πηγές ενέργειας που 
χρησιμοποιούν.   
Εν τω μεταξύ, η Daily Tele-

graph (24/05) περιγράφει λε-
πτομερώς μερικά από τα άλλα 
σχέδια που εξετάζονται από το 
υπουργείο Οικονομικών για να 
βοηθήσουν όσους αγωνίζονται 
με το αυξανόμενο κόστος ζωής. 
Η Telegraph αναφέρει ότι ο 

υπουργός των Οικονομικών 
Ρίσι Σουνάκ εξετάζει προτάσεις 
για αύξηση των επιδομάτων 
που να συμβαδίζει με τον πλη-
θωρισμό, και για την εισαγωγή 
ενός συστήματος που θα επι-
τρέψει την αποστολή επιταγών 
απευθείας στα φτωχότερα νοι-
κοκυριά. 
Σύμφωνα με τον Guardian 

(25/05) , ο Ρίσι Σουνάκ "τρέχει 
και δεν φτάνει" για να οριστικο-
ποιήσει τις λεπτομέρειες, ανα-
φορικά με τη φορολόγηση των 
υπερκερδών των εταιρειών πε-
τρελαίου και φυσικού αερίου.  
Οι Times (25/05) γράφουν ότι 

οι κύριοι Σουνάκ και 
Τζόνσον είναι πιθανό να 
συμφωνήσουν  το 70% 

έως το 80% της συνολικής χρη-
ματοδότησης από την πλευρά 
του κράτους για την ανακούφιση 
των καταναλωτών να αφορά τις 
φτωχότερες οικογένειες. 
Η εφημερίδα μας ενημερώνει 

ότι ανώτερα στελέχη του υπουρ-
γικού συμβουλίου εξακολου-
θούν να αντιτίθενται στην ιδέα 
ενός φόρου για τα υπερκέρδη 
των εταιρειών λόγω της ενερ-
γειακής κρίσης , αλλά ο πρω-
θυπουργός Μπόρις Τζόνσον θε-
ωρείται ότι τάχθηκε με το μέρος 
του υπουργού των Οικονομικών 
για την εφαρμογή της σχετικής 
πρότασης.  
Οι Financial Times (25/05) 

επικεντρώνονται στον τρόπο με 
τον οποίο οι εταιρείες παροχής 
ενέργειας αντέδρασαν στην εί-
δηση ότι επίκειται φορολόγηση 
στα υπερκέρδη .  
Η εφημερίδα σημειώνει ότι οι 

παραγωγοί ηλεκτρικής ενέρ-
γειας έχουν "αντιδράσει οργι-
σμένα" στο ενδεχόμενο να συ-
μπεριληφθούν στο νέο φόρο, 
επιμένοντας ότι δεν έχουν ωφε-
ληθεί από την αύξηση των τι-
μών. 

 
Πιέσεις δέχεται η Μητρο-
πολιτική Αστυνομία για 
τα “κορονοπάρτι” του 
Μπόρις Τζόνσον   

 
Πολύ σοβαρά ερωτήματα 

έχουν δημιουργηθεί για την 
αξιοπιστία της έρευνας της Μη-

τροπολιτι-
κής Αστυ-
ν ο μ ί α ς 

του Λονδίνου (Met) για το σκάν-
δαλο με τα κορονοπάρτι στην 
Ντάουνινγκ Στριτ, έπειτα από τις 
νέες φωτογραφίες που ήρθαν 
στο φως της δημοσιότητας με 
τον Μπόρις Τζόνσον να διασκε-
δάζει πίνοντας σε συγκέντρωση 
εν μέσω αυστηρού lockdown. 
Πρώην ανώτερος αξιωματού-

χος της Αστυνομίας, μάλιστα, με 
επίσημη δήλωσή του αναρωτή-
θηκε “τι άλλο χρειάζεται για να 
επιβληθεί νέο πρόστιμο “ στον 
Βρετανό πρωθυπουργό. 
Η συντριπτική πλειοψηφία των 

πρωτοσέλιδων της Τρίτη 
(24/05) παρουσίασε τις φωτο-
γραφίες που ελήφθησαν από το 
ITV News με τον Μπόρις Τζόν-
σον να κάνει πρόποση με ένα 
ποτό στο χέρι σε μια συγκέ-
ντρωση στην Ντάουνινγκ Στριτ 
κατά τη διάρκεια ενός από τα 
lockdowns για τον Covid. 
Η Metro είχε  τίτλο "Lockdown 

In One", με το ερώτημα : "Πώς 
δεν επιβλήθηκε πρόστιμο στον 
Μπόρις για αυτό το ποτό;".  
Ο Guardian σημείωνε ότι οι 

φωτογραφίες συνιστούν έναν 
"νέο κίνδυνο" για τον πρωθυ-
πουργό. Παραθέτει πηγές που 
υποστηρίζουν ότι ο κ. Τζόνσον 
υποκίνησε τη συγκέντρωση – 
πάρτι , ισχυρισμό που επανα-
λαμβάνει η Daily Mirror, η οποία 
και αυτή αναρωτιέται "Πώς τη 
γλύτωσε ο Τζόνσον;".  
Η Daily Express είναι μια μο-

ναχική φωνή που έρχεται προς 
υπεράσπιση του πρωθυπουρ-
γού. Ο τίτλος της πρώτης σελί-
δας υποδηλώνει ότι το γεγονός 

ότι η Μητρο-
πολιτική Αστυ-
νομία δεν προ-
έβη σε κάποια 
συγκεκριμένη 
ενέργεια όσον 
αφορά τον 
πρωθυπουργό 
, το γεγονός 
αυτό αποδει-
κνύει ότι δεν 
υπάρχει "Τί-
ποτα να δείτε 
εδώ!".  

Ωστόσο, η Daily Telegraph 
γράφει ότι η δημοσιοποίηση των 
φωτογραφιών δημιουργεί πρό-
βλημα στη Μητροπολιτική Αστυ-
νομία , μετά από τους ισχυρι-
σμούς ότι δεν ζητήθηκε ποτέ 
από τον κ. Τζόνσον να δώσει 
εξηγήσεις για την παρουσία του 
στη συγκέντρωση, όταν μάλιστα 
έχει ήδη υποβληθεί πρόστιμο  
τουλάχιστον σε ένα άλλο πρό-
σωπο που συμμετείχε σε αυτή 
τη συγκεκριμένη συγκέντρωση.   
Οι Times ισχυρίζονται ότι ο 

πρωθυπουργός προσπάθησε, 
κατά τη διάρκεια μια πρόσφατης 
συνάντησης που είχε μαζί της,  
να πείσει την ανώτερη δημόσια 
υπάλληλο Σου Γκρέι, την επικε-
φαλής της σχετικής έρευνας,  να 
ανατρέψει τα σχέδια για τη δη-
μοσίευση της πλήρους έκθεσής 
για τα “κορονοπάρτι” στην Ντά-
ουνινγκ Στριτ.  
Μια κυβερνητική πηγή ανέ-

φερε στην εφημερίδα i ότι υπάρ-
χει μια “αίσθηση ηρεμίας” στην 
Ντάουνινγκ Στριτ πριν από τη 
δημοσίευσή της έκθεσης.  
Η Daily Mail (23/05) σημει-

ώνει ότι οι σύμμαχοι του πρω-
θυπουργού αντέδρασαν με 
οργή στους ισχυρισμούς ότι 
προσπάθησε να "υποβαθμίσει" 
την έρευνα της Σου Γκρέι. Πα-
ραθέτει μια ανώτερη πηγή του 
Whitehall, η οποία υποστηρίζει 
ότι δεν είναι αλήθεια ότι ο κ. 
Τζόνσον ζήτησε συνάντηση με 
την κ. Γκρέι για να συζητήσουν 
τα ευρήματά της, με την εφημε-
ρίδα να προσθέτει ότι το αίτημα 
προήλθε από αυτήν.  
Η Daily Mirror(23/05) είναι με-

ταξύ αρκετών εφημερίδων που 
υπογραμμίζουν ότι η έκθεση της 
ανώτατης κρατικής λειτουργού 
θα επικρίνει έντονα τον ανώτερο 
δημόσιο υπάλληλο του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου, Σάιμον Κέις, τον 
οποίο η εφημερίδα θεωρεί ότι 
θα είναι ο “αποδιοπομπαίος 
τράγος” της όλης ιστορίας.
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Αύξηση του κόστος διαβίωσης: Πιέσεις δέχεται η κυβέρνηση 
για την ανακούφιση των ευάλωτων νοικοκυριών

Ανασκόπηση βρετανικού Τύπου                                                                                       με τον Βύρωνα Καρύδη

Στην Ανθοκομική Έκθεση του Τσέλσι η  
βασίλισσα Ελισάβετ
Η βασίλισσα Ελισάβετ της Βρετανίας επισκέ-

φθηκε την Δευτέρα την Ανθοκομική Έκθεση του 
Τσέλσι, στην τελευταία από μια σειρά δημόσιων 
εμφανίσεών της που καθησύχασαν την κοινή 
γνώμη για την κατάσταση της υγείας της ενόψει 
των εορτασμών για τη συμπλήρωση 70 ετών από 
την άνοδό της στον θρόνο.  
Η 96χρονη βασίλισσα περιηγήθηκε στους χώ-

ρους της έκθεσης με αμαξάκι του γκολφ, ώστε να 
μην κουραστεί.Τον επόμενο μήνα η Βρετανία θα 
τιμήσει το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της βασίλισσας 
Ελισάβετ με 4ήμερες εορταστικές εκδηλώσεις. Τα 
Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ έχουν ενημερώσει πως 
η βασίλισσα Ελισάβετ σκοπεύει να παραστεί σε 
αρκετές από αυτές. Την προηγούμενη εβδομάδα, 
η βασίλισσα της Βρετανίας έκανε μια απροσδό-
κητη επίσκεψη στα εγκαίνια μιας νέας σιδηρο-
δρομικής γραμμής στο Λονδίνο, ενώ λίγες ημέρες 
νωρίτερα είχε παρακολουθήσει επίδειξη με άλογα 
στο Κάστρο του Ουίνδσορ.Η βασίλισσα Ελισάβετ 
δεν εκφώνησε στις 10 Μαΐου την καθιερωμένη 

ετήσια ομιλία της στη βρετανικό κοινοβούλιο, μό-
λις για τρίτη φορά στα 70 χρόνια της βασιλείας 
της – τις προηγούμενες δύο φόρες (1959 και 
1963) ήταν έγκυος. Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ 
επικαλέστηκαν τότε προβλήματα κινητικότητας 
που αντιμετώπιζε.
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Δημόσια κριτική κατά του Βρετανού Πρωθυ-
πουργού Μπόρις Τζόνσον για το "partygate" δια-
τυπώνουν εκ νέου Βουλευτές του Συντηρητικού 
Κόμματός του, μετά από τη δημοσιοποίηση φω-
τογραφιών το βράδυ της Δευτέρας που τον δεί-
χνουν σε πάρτι στην Ντάουνινγκ Στριτ εν μέσω 
lockdown. Οι φωτογραφίες που αποκάλυψε το 
ITV δείχνουν τον κ. Τζόνσον να υψώνει ένα πο-
τήρι με ποτό, στο ίδιο δωμάτιο με εργαζόμενους 
στο πρωθυπουργικό γραφείο, κατά το αποχαι-
ρετιστήριο πάρτι για τον υπεύθυνο επικοινωνίας 
του Νούμερου 10, Λι Κέιν. Σύμφωνα μάλιστα με 
δημοσιεύματα, υπάρχουν μαρτυρίες ότι εργαζό-
μενοι που είχαν καταναλώσει αλκοόλ πέρασαν 
το βράδυ στους καναπέδες του πρωθυπουργι-
κού γραφείου! 
Η συνάθροιση έγινε στις 13 Νοεμβρίου 2020, 

ενώ ίσχυε το δεύτερο lockdown λόγω πανδη-
μίας. Ο κ. Τζόνσον είχε ερωτηθεί προ μηνών 
στη Βουλή των Κοινοτήτων αν είχε γίνει πάρτι 
στην Ντάουνινγκ Στριτ εκείνη τη συγκεκριμένη 
ημέρα και είχε απαντήσει αρνητικά. 
Ο επί σχεδόν 40 χρόνια Βουλευτής των Τόρις 

σερ Ρότζερ Γκέιλ, ο οποίος δεν έχει κρύψει ότι 
έχει υποβάλει επιστολή δυσπιστίας κατά του 
Πρωθυπουργού στο αρμόδιο κομματικό όργανο, 
δήλωσε το πρωί ότι οι φωτογραφίες αποδει-
κνύουν πως η απάντηση του κ. Τζόνσον στη 
Βουλή δεν ήταν ειλικρινής. «Έχει μια εκκεντρική 
σχέση με την αλήθεια», σχολίασε για τον Βρε-
τανό ηγέτη ο σερ Ρότζερ, τονίζοντας ότι η πα-
ραπλάνηση του κοινοβουλίου «είναι ζήτημα πα-
ραίτησης». 
Σημειώνεται ότι η κοινοβουλευτική επιτροπή 

ασυλίας έρευνα κατά πόσο ο Πρωθυπουργός 
παραπλάνησε εσκεμμένα το κοινοβούλιο ανα-
φορικά με το "partygate". 
Αντιδρώντας στην υπερασπιστική δήλωση του 

Υπουργού Μεταφορών Γκραντ Σαπς ότι η συ-
νάθροιση δεν ήταν ένα οργανωμένο πάρτι, αλλά 
μια αποχαιρετιστήρια εκδήλωση η οποία πάντως 
δε θα έπρεπε να είχε συμβεί, ο σερ Ρότζερ σχο-
λίασε πως «αν μοιάζει με πάρτι, αν μυρίζει σαν 
πάρτι και αν ακούγεται σαν πάρτι, τότε μάλλον 
είναι πάρτι». 
Ο κ. Σαπς είπε πως ο Πρωθυπουργός κατέ-

βηκε για λίγο στην αίθουσα της συνάθροισης 
στο τέλος μιας ημέρας πριν συνεχίσει την εργα-
σία του στο διαμέρισμά του, για να υψώσει ένα 
ποτήρι προς τιμή ενός συνεργάτη που αποχω-
ρούσε από τα καθήκοντά του. «Συμμετείχε σε 
κάποιο πάρτι; Όχι, σαφώς όχι», πρόσθεσε. 
Ο  Συντηρητικός επικεφαλής της κοινοβου-

λευτικής επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων Τομ 
Τάγκεντχατ δήλωσε ότι οι φωτογραφίες «δε δεί-

χνουν το επίπεδο σοβαρότητας που χρειαζόμα-
στε πραγματικά στην κυβέρνηση». 
Ο Βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος Πί-

τερ Άλντους είπε πως οι λόγοι για τους οποίος 
επίσης είχε υποβάλει επιστολή δυσπιστίας εξα-
κολουθούν να ισχύουν, ενώ ο Ντέιβιντ Σίμοντς 

εκτίμησε ότι θα είναι «δύσκολο» για τον Μπόρις 
Τζόνσον να εξηγήσει τις φωτογραφίες. Ο δε ηγέ-
της του Συντηρητικού Κόμματος στη Σκωτία Ντά-
γκλας Ρος δήλωσε ότι «στους περισσότερους 
αυτές οι εικόνες μοιάζουν αδικαιολόγητες και λά-
θος».  Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου 
ερεύνησε τη συνάθροιση αυτή, καθώς και ακόμα 
μία την ίδια ημέρα, αλλά ενώ επέβαλε πρόστιμα 
σε κάποιους από τους παριστάμενους έκρινε ότι 
η παρουσία του Πρωθυπουργού δεν ήταν κάτι 
μεμπτό. Η αποκάλυψη των φωτογραφιών, 
ωστόσο, προκάλεσε την αντίδραση του Δημάρ-
χου Λονδίνου Σαντίκ Καν, στον οποίο είναι υπό-
λογη η διοίκηση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας. 
«Νομίζω ότι είναι σημαντικό, όταν μιλάμε για 
εμπιστοσύνη, όταν μιλάμε για αστυνόμευση με 
συναίνεση, όταν μιλάμε για την ακεραιότητα μιας 
έρευνας, η αστυνομία να εξηγήσει γιατί κατέληξε 
στα πορίσματα που κατέληξε», δήλωσε ο κ. Καν 
στο ραδιόφωνο του BBC. 
Η πολυαναμενόμενη έκθεση για το partygate 

που συνέταξε μετά από έρευνα η ανώτερη αξιω-
ματούχος του Γραφείου Υπουργικού Συμβουλίου 
Σου Γκρέι, eπιδόθηκε το πρωί της Τετάρτης στην 
Ντάουνινγκ Στριτ. Δημοσιεύματα έχουν αναφέρει 
πως η έκθεση θα είναι άκρως επικριτική για τον 
Πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον. Μια μερική και 
πολύ συνεπτυγμένη αναφορά της κ. Γκρέι προ 
μηνών είχε κάνει λόγο για «έλλειμμα ηγεσίας και 
κρίσης» στην Ντάουνινγκ Στριτ που επέτρεψε 
την παραβίαση κανόνων των lockdown. 
Η αστυνομική έρευνα κατέληξε στην επιβολή 

126 προστίμων σε περισσότερα από 80 άτομα, 
μεταξύ των οποίων και ένα πρόστιμο στον Πρω-
θυπουργό. Η δημοσιοποίηση της πλήρους έκ-
θεσης αναβλήθηκε όταν τον Ιανουάριο η Μη-

τροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε πως θα διε-
ξήγαγε τη δική της έρευνα. 
Η αστυνομική έρευνα κατέληξε στην επιβολή 

126 προστίμων σε περισσότερα από 80 άτομα, 
μεταξύ των οποίων και ένα πρόστιμο στον Πρω-
θυπουργό. 

Το απόγευμα της ίδιας μέρας, κι ενώ η «Π» 
ετοιμαζόταν για το τυπογραφείο, ο Τζόνσον, σε 
ομιλία του στη Βουλή των Κοινοτήτων εξέφρασε 
την απολογία του για το πάρτι εν μέσω lockdown 
στην αίθουσα του υπουργικού συμβουλίου για 
το οποίο του επιβλήθηκε πρόστιμο από τη Μη-
τροπολιτική Αστυνομία. 
Στην πρώτη δήλωσή του για το λεγόμενο par-

tygate, ο Βρετανός Πρωθυπουργός πρόσθεσε 
ότι αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για όσα 
έγιναν υπό τη δική του εποπτεία. Η κα Γκρέι 
επικρίνει στην 37 σελίδων έκθεσή της το «έλ-
λειμα ηγεσίας και κρίσης» στην Ντάουνινγκ Στριτ 
και στο γραφείο υπουργικού συμβουλίου και την 
ευθύνη που πρέπει να καταλογιστεί στην πολι-
τική ηγεσία για την «κουλτούρα» που επέτρεψε 
αυτές τις συναθροίσεις, οι οποίες «είναι δύσκολο 
να δικαιολογηθούν», καθώς παραβίαζαν τους 
κανόνες της πανδημίας.  
Απαντώντας στον Πρωθυπουργό, ο αρχηγός 

του Εργατικού Κόμματος της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης σερ Κιρ Στάρμερ τον κατηγόρησε 
για «απόλυτη περιφρόνηση» των κανόνων και 
χαρακτήρισε την έκθεση Γκρέι «μνημείο ύβρεως 
και αλαζονείας της κυβέρνησης». 
Ο ηγέτης του Εθνικού Κόμματος Σκωτίας στο 

Γουέστμινστερ σερ Ίαν Μπλάκφορντ σχολίασε 
στη δική του ομιλία πως «το ψάρι βρωμάει από 
το κεφάλι», ζητώντας την παραίτηση του Πρω-
θυπουργού. Τον κατηγόρησε δε ότι «ντροπιάζει 
το αξίωμά του». 
Ο βουλευτής των Συντηρητικών και επικεφα-

λής της κοινοβουλευτικής επιτροπής άμυνας Το-
μπάιας Έλγουντ έλαβε το λόγο για να τονίσει 
πως ο Πρωθυπουργός δεν απολαμβάνει πλέον 
της δικής του εμπιστοσύνης και ρώτησε τους 

συναδέλφους του στο κόμμα αν μπορούν να 
συνεχίσουν να υπερασπίζονται τις πράξεις του 
Μπόρις Τζόνσον. 
Αργά το απόγευμα έχει προγραμματιστεί συ-

νάντηση του κ. Τζόνσον με την κοινοβουλευτική 
του ομάδα. Οι πολιτικοί συντάκτες τονίζουν ότι 
πλέον το ερώτημα είναι κατά πόσο η έκθεση 
Γκρέι θα ωθήσει αρκετούς Συντηρητικούς βου-
λευτές να αμφισβητήσουν την ηγεσία του μέσω 
των κομματικών διαδικασιών. 
Η έκθεση της κ Γκρέι τονίζει επίσης πως «πολ-

λές από αυτές τις εκδηλώσεις δε θα έπρεπε να 
είχαν επιτραπεί να γίνουν» και προσθέτει πως 
κάποιοι χαμηλόβαθμοι κρατικοί αξιωματούχοι 
πίστεψαν ότι η συμμετοχή τους στις συναθροί-
σεις επιτρεπόταν δεδομένης της παρουσίας 
«ανώτερων ηγετών». 
Η κα Γκρέι περιγράφει αναλυτικά τα ευρήματά 

της για καθεμία από τις 16 συναθροίσεις που 
ερεύνησε. Περιγράφει μεταξύ άλλων το πώς οι 
συναθροίσεις αυτές σχεδιάζονταν από πριν, με 
ηλεκτρονικές προσκλήσεις και συνεννοήσεις για 
τα ποτά, την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ 
με συμμετέχοντες ακόμα και να κάνουν εμετό ή 
να έρχονται στα χέρια, το πώς κάποια πάρτι συ-
νεχίζονταν ως πολύ αργά, έως τις 4.20 τα ξημε-
ρώματα στην περίπτωση του πάρτι την παρα-
μονή της κηδείας του πρίγκιπα Φίλιππου, πώς 
κόκκινο κρασί λέρωσε τοίχους και χαρτιά φωτο-
τυπικού, τις προειδοποιήσεις για τα πάρτι από 
κάποιους εργαζόμενους που αγνοούνταν από 
τους αξιωματούχους, αλλά και την παραδοχή 
από τον τότε ιδιαίτερο γραμματέα του Πρωθυ-
πουργού, Μάρτιν Ρέινολντς σε μήνυμα του ότι 
«φαίνεται πως τη γλιτώσαμε», σε μια κυνική πα-
ραδοχή παραβίασης των κανόνων. 
Η έκθεση συνοδεύεται από φωτογραφίες. Με-

ταξύ αυτών υπάρχουν και κάποιες που δείχνουν 
τον Μπόρις Τζόνσον να κρατά ένα κομμάτι 
τούρτα και ένα αναψυκτικό στην αίθουσα του 
υπουργικού συμβουλίου στο μίνι πάρτι-έκπληξη 
για τα γενέθλιά του τον Ιούνιο του 2020. Είναι η 
μοναδική συνάθροιση για την οποία η Μητρο-
πολιτική Αστυνομία επέβαλε πρόστιμο στον 
Πρωθυπουργό, κρίνοντας ότι παραβίασε τους 
κανόνες του lockdown. 
Στις φωτογραφίες ο κ. Τζόνσον περιστοιχίζεται 

από συνεργάτες, μεταξύ άλλων τον Υπουργό 
Οικονομικών Ρίσι Σούνακ, στον οποίο επίσης 
επιβλήθηκε πρόστιμο και τον γραμματέα του 
υπουργικού συμβουλίου, τον ανώτερο κρατικό 
αξιωματούχο της χώρας, Σάιμον Κέις.

ΣΚΛΗΡΗ ΚΡΙΤΙΚΗ� ΚΑΤΑ ΤΖΟΝΣΟΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

«Έλλειμα ηγεσίας και κρίσης στην Ντάουνινγκ Στριτ» λέει το πόρισμα, 
ο Μπόρις απολογείται αλλά... δεν παραιτείται για το partygate
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      Ειδήσεις σε 2’ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Αυτοί συνεχίζουν ανενόχλητοι χωρίς να ιδρώνει το αυτί κανενός
Στο τέλος της ημέρας, δεν θα μείνει παραλία στην 

περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου, που δεν θα ανοί-
ξουν οι κατοχικές αρχές επισήμανε ο Σίμος Ιωάννου, 
λέγοντας ότι θα το εκμεταλλευτούν τουριστικά και θα 
αποκομίσουν κέρδη. 

Μιλώντας στη μεσημβρινή έκδοση του ΑΣΤΡΑ ο δή-
μαρχος Αμμοχώστου σημείωσε μάλιστα ότι το επό-
μενο βήμα, θα είναι ο εποικισμός της περίκλειστης 
πόλης της Αμμοχώστου. 

Την ίδια ώρα ο κ. Ιωάννου υπογράμμισε ότι πρέπει 
να ασκηθούν πιέσεις σε Ηνωμένες Πολιτείες και ΕΕ 
ώστε να επιβληθούν ίδιες κυρώσεις στην Τουρκία, 
όπως γίνεται στη Ρωσία, λόγω του πολέμου στην Ου-
κρανία. Σημείωσε ότι η Τουρκία βγαίνει πάντα κερδι-
σμένη και την ίδια ώρα συνεχίζει τις προκλητικές ενέρ-
γειες και παραβιάσεις στην περίκλειστη πόλη της 
Αμμοχώστου, χωρίς να ιδρώσει το αυτί κανενός. 

Επίσης, ο δήμαρχος Αμμοχώστου υπέδειξε ότι πρέ-
πει να τονιστεί στον Ειδικό Αντιπρόσωπο του ΓΓ του 
ΟΗΕ στην Κύπρο Κόλιν Στιούαρτ και να μεταφερθεί 
στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ότι η κυπριακή 

πολιτική ηγεσία, δεν θα ανεχθεί άλλο αυτή την κατά-
σταση. 

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο Δήμος συνεχίζει τα δια-
βήματα και επιδιώκει διάφορες συναντήσεις. Όπως 
είπε, ήδη έχουν σταλεί επιστολές στον ΓΓ του ΟΗΕ, 
στις πρεσβείες των πέντε μονίμων μελών του Συμ-
βουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και στο γραφείο της ΕΕ 
στην Κύπρο. Σημείωσε ακόμα ότι θα επιδιώξουν να 
έχουν συνάντηση με την νέα πρόεδρο του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα, όταν θα έρθει 
στην Κύπρο. 

Επίσης, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να προκύψει 
και συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό. Όπως 
είπε εντός Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου θα μεταβούν στην 
Ελλάδα, για σκοπούς αδελφοποίησης του Δήμου Αμ-
μοχώστου με τον Δήμο Πειραιά. Σημείωσε ότι εκεί, θα 
επιδιώξουν να διευθετήσουν συνάντηση με τον Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι ήδη έχουν μιλήσει με 
κάποιους υπουργούς της ελληνικής κυβέρνησης.

ΒΙΕΤΝΑΜΕΖΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ

Έπαιρνε «χρυσό διαβατήριο» στην Κύπρο ενώ τελούσε υπο κράτηση!

Χαλούμι: Επείγουσα συνάντηση με τον ΠτΔ ζητούν οι Αγροτικές Οργανώσεις
Άμεση καταβολή εξαγγελθείσας οικονομικής βοήθειας προς 

τους κτηνοτρόφους, καθώς και επείγουσα συνάντηση με τον 
Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη απο-
φάσισαν σε σύσκεψη που είχαν τη Δευτέρα οι αγροτικές ορ-
γανώσεις ΠΕΚ, ΕΚΑ, ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ, ΝΕΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΙ-
ΝΗΣΗ, και ΕΥΡΩΑΓΡΟΤΙΚΟΣ. Σε κοινή ανακοίνωσή τους, οι 
οργανώσεις αναφέρουν πως κατά τη σύσκεψη μελέτησαν σε 
βάθος τις τελευταίες εξελίξεις, σε σχέση με την κατάσταση 
όπως εξελίσσεται, αναφορικά στην παραγωγή χαλουμιoύ Προ-
στατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και τα τεράστια 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι και αποφά-
σισαν να βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τον Πρόεδρο και τα 

μέλη της Επιτροπής Γεωργίας της Βουλής, οι οποίοι εργάζονται 
και είναι ευθυγραμμισμένοι με την θέση του Αγροτικού Κινή-
ματος, για εφαρμογή της νομοθεσίας ΠΟΠ, με στόχο να ασκή-
σει περαιτέρω κοινοβουλευτικό έλεγχο. Καλούν, επίσης, την 
Νομική Υπηρεσία να εκδώσει άμεσα τη γνωμάτευση της στα 
ερωτήματα που της έχουν τεθεί από το Υπουργείο Γεωργίας 
στο επίμαχο θέμα, του ΠΟΠ, σημειώνοντας ότι ανεξάρτητα 
από την γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα οι βιομηχανίες 
είναι υποχρεωμένες να παράγουν το χαλούμι σύμφωνα με το 
πρότυπο του 1985 με βάση τα διατάγματα της Υπουργού 
Εμπορίου η οποία έχει υποχρέωση να εντατικοποιήσει τους 
ελέγχους.

Επίσημη αποστολή του 
Ευρωκοινοβουλίου 

στις ΗΠΑ – Επικεφαλής 
ο Ν.Κιζίλγιουρεκ

Ο ευρωβουλευτής Νιαζί Κι-
ζίλγιουρεκ αναχώρησε σή-
μερα επικεφαλής επίσημης 
αποστολής της Επιτροπής 
Παιδείας και Πολιτισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
για τις Ηνωμένες Πολιτείες. 

Η αποστολή αποτελείται 
από 7 ευρωβουλευτές από 
διάφορες πολιτικές ομάδες και 
κατά την τετραήμερη παρου-
σία στις Ηνωμένες Πολιτείες 
θα πραγματοποιηθούν συνα-
ντήσεις στην Ουάσιγκτον και 
την Νέα Υόρκη. 

Η αποστολή, ανάμεσα σε 
άλλους, θα συναντηθεί με την 
Αναπληρώτρια Υπουργό Παι-
δείας Σίντι Μάρτεν, αξιωμα-
τούχους του Υπουργείου 
Εξωτερικών, αξιωματούχους 
του Κογκρέσου των ΗΠΑ και 
Γερουσιαστές των ΗΠΑ. Κατά 
την διάρκεια τη επίσκεψης η 
αποστολή θα συναντηθεί με 
την σχολή Δημοσιογραφίας 
του Πανεπιστήμιου του Κο-
λούμπια, την εταιρία μέσω 
ενημέρωσης και ψυχαγωγίας 
Warner Bros. Discovery και 
στελέχη της εφημερίδας The 
New York Times. 

Σε δηλώσεις του ο κ. Κιζίλ-
γιουρεκ πριν την αναχώρηση 
του σημείωσε: «Αποτελεί με-
γάλη τιμή αλλά και τεράστια 
ευθύνη η επιλογή και η εμπι-
στοσύνη που επέδειξε η Πρό-
εδρος της Επιτροπής κ. Ver-
heyen να μου αναθέσει να 
ηγηθώ, τις μέρες της απου-
σίας της, την αποστολή του 
Ευρωκοινοβουλίου στις Ηνω-
μένες Πολιτείες. Μέσα από 
αυτή την επίσκεψη στο-
χεύουμε στην αναβάθμιση 
της συνεργασίας μας, στην 
ανταλλαγή εμπειριών αλλά 
και βέλτιστων πρακτικών 
στους τομείς της παιδείας, του 
πολιτισμού αλλά και των μέ-
σων μαζικής ενημέρωσης»

«Χρυσό» διαβατήριο δόθηκε από την κυβέρνηση 
και σε Βιετναμέζο επενδυτή, ο οποίος τελούσε υπό 
κράτηση στην χώρα του. 

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Φιλελεύθερος», ο 
Βιετναμέζος επενδυτής, ήταν καταζητούμενος στη 
χώρα του για σοβαρή ποινική υπόθεση και εναντίον 
του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης, όταν υπέβαλε 
αίτηση για πολιτογράφηση. Ωστόσο, συνελήφθη και 
ενώ βρισκόταν υπό κράτηση, η αίτησή του στην Κύ-
προ προχωρούσε κανονικά. 

Όταν κλήθηκε να έρθει στην Κύπρο από τις αρ-
μόδιες Αρχές που εξέταζαν την αίτησή του για πολι-
τογράφηση, είχε δοθεί η εξήγηση ότι κωλυόταν να 
έρθει. Αλλά, η αίτηση προχώρησε και ο Βιετναμέζος 
ενόσω ήταν υπό κράτηση στο Βιετνάμ, στην Κύπρο 
εξασφάλιζε την κυπριακή υπηκοότητα. Είναι η 4η 

υπόθεση χρυσών διαβατηρίων που συμπλήρωσε η 
Αστυνομία και παρέδωσε τον φάκελο στη Νομική 
Υπηρεσία για οδηγίες. Η περίπτωση αυτή είναι μια 
από τις 100 και πλέον υποθέσεις, που καταγράφο-
νται στο πόρισμα της Ερευνητικής Επιτροπής Νικο-
λάτου. 

Στο μεταξύ, οι ανακριτές είναι κοντά στο να συ-
μπληρώσουν άλλες δύο υποθέσεις «χρυσών» δια-
βατηρίων που είναι στη λίστα υψηλού κινδύνου και 
να τις διαβιβάσουν στη Νομική Υπηρεσία. Η μια 
αφορά περίπτωση στην Πάφο η οποία διερευνάται 
εδώ και καιρό, ωστόσο, λόγω νομικών κωλυμάτων 
δεν έγινε κατορθωτό να συμπληρωθεί. Η δεύτερη 
περίπτωση αφορά άλλο δικηγορικό γραφείο.
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ – ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ    Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ

ΟΙ ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΙ ΞΑΝΑ ΣΤΙΣ ΑΓΚΑΛΕΣ ΤΟΥ ΤΑΓΙΠ ΕΡΝΤΟΓΑΝ…

Κίνηση ματ προς τη Λευκωσία για 
εκμετάλλευση του φυσικού αερίου 

•Μετά το οριστικό ναυάγιο, με Αμερικανική 
παρέμβαση, Τουρκία  - Ισραήλ συζητούν τη 
δημιουργία αγωγού μεταφοράς του φυσικού 
αερίου της Ανατολικής Μεσογείου στην Ευ-
ρώπη 

 
•Ενώ το 4ο γεωτρύπανο της Τουρκίας ετοι-

μάζεται να τρυπήσει στην  Ανατολική Μεσό-
γειο για υδρογονάνθρακες η Κυπριακή κυ-
βέρνηση αναλώνεται σε πομπώδεις 
δηλώσεις, επικοινωνιακού χαρακτήρα…  

 
•Οι Αγγλοαμερικανοί «σπρώχνουν» για απο-

δοχή από την κυπριακή κυβέρνηση, φόρμου-
λας συνεκμετάλλευσης του φυσικού αερίου 

 
•Ο Τατάρ διαμηνύει ότι η  πρόταση Ερντογάν 

προς την Ελληνοκυπριακή πλευρά για συνερ-
γασία στο θέμα των υδρογονανθράκων είναι 
στο τραπέζι  

 
Στάχτη στα μάτια του κόσμου ρίχνουν οι κυ-

βερνώντες στη Λευκωσία για ν’ αποσπάσουν 
την προσοχή των πολιτών από το γεγονός 
ότι τους «πρόδωσαν πάλι οι φίλοι τους». Την 
ώρα που ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών 
Μεβλούτ Τσαβούσογλου βρισκόταν στο Ισ-
ραήλ και συζητούσε και για τη συνεργασία 
των δυο χωρών στα ενεργειακά, η κυπριακή 
κυβέρνηση που ξέχασε τις «τριμερείς» και τε-
τραμερείς με το Ισραήλ και τις «ασπίδες προ-
στασίας για τα κυπριακά συμφέροντα» το 
έριξε σε επικοινωνιακά κόλπα με το «ενεργει-
ακό πρόγραμμα»… 

 
 
Τόσο… «ισχυρές» ήταν οι συμμαχίες της κυ-

βέρνησης Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ με τους συμμά-
χους τους που με το πρώτο νεύμα του Τούρκου 
Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν και με τη συγκατά-
νευση των ΑμερικανοΝΑΤΟϊκών, το Ισραήλ άλ-
λαξε ρότα και κινείται προς «εξομάλυνση των σχέ-
σεων» του με την Τουρκία.  
Βλέπετε η θέση των κυρίαρχων κύκλων της Ε.Ε. 

για απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο οδη-
γεί σε ανακατατάξεις και διαφοροποιήσεις στις 
στρατηγικές συμμαχίες στην Ανατολική Μεσόγειο. 
Πάση θυσία επείγονται πλέον οι  Ευρωπαίοι να 
μεταφέρουν το φυσικό αέριο της περιοχής στην 
Ευρώπη και ως μοναδική πλέον όδευση βλέπουν 
τον αγωγό μέσω Τουρκίας, λύση την οποίο προ-
έκριναν οι ΑμερικανοΝΑΤΟϊκοί προτού ξεσπάσει 
ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. (Λες 
και γνώριζαν ή… υπομόχλευαν το ξέσπασμα του).  
Το μέγα θέμα που δημιουργείται είναι πως κι 

αυτή τη φορά η Κύπρος του Αναστασιάδη, του 
Αβέρωφ Νεοφύτου και του ΔΗΣΥ μένει έξω από 
τα γεγονότα. Με άλυτο το Κυπριακό γίνεται αντι-
ληπτό πως επιχειρείται η επιβολή ρυθμίσεων που 
δεν θα ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των Κυ-
πρίων.  
Η εγκατάλειψη στην πραγματικότητα της διαδι-

κασίας αναζήτησης λύσης στη βάση της διζωνι-
κής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, έδωσε την 
αφορμή στην Άγκυρα και στην Τουρκοκυπριακή 
ηγεσία να αρνούνται επανάληψη του διαλόγου 
στην ίδια βάση και να προβάλλουν σαν μοναδική 
διέξοδο τη λύση των δυο κρατών, μοντέλο για το 
οποίο έκανε βολιδοσκοπήσεις και ο ίδιος ο Ν. 
Αναστασιάδης σε επαφές του με  ξένους ηγέτες 
και Κύπριους πολιτικούς. 
Με τον Τουρκοκύπριο εθνικιστή ηγέτη Ερσίν Τα-

τάρ να επαναλαμβάνει συνεχώς πως δεν συζητά 
πλέον για ομοσπονδία παρά  μόνο για δυο κράτη  
στη βάση της «κυριαρχικής ισότητας», και να 
προβάλλει τις θέσεις του για συνιδιοκτησία του 
φυσικού αερίου και την Άγκυρα να διακηρύττει 
την ετοιμότητα του τουρκικού στόλου να προστα-
τεύσει τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων και της 
Τουρκίας, διπλωματικοί παρατηρητές εκφράζουν 

ανησυχίες για «θερμό καλοκαίρι». 
 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΕΜΕΙΣ,  
ΤΡΥΠΟΥΝ ΓΙΑ ΑΕΡΙΟ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ… 
 
Ερωτηματικά προκαλεί το γεγονός ότι ενώ η 

διαχρονική εμπειρία λέει πως μόνο σε περιόδους 
διαδικασίας αναζήτησης μόνιμης λύσης δεν υπάρ-
χουν εντάσεις και προκλήσεις από την Τουρκία, 
η Λευκωσία έχει επιλέξει να μην αναφέρεται καν 
στην προοπτική λύσης και αξιοποίησης του φυ-
σικού αερίου αλλά να προβάλλει ως κυρίαρχη 
πολιτική της μέτρα εμπιστοσύνης τα οποία και 
στο παρελθόν, όπως και τώρα, παρουσιάστηκαν 
και δεν έγιναν αποδεκτά από την τουρκική 
πλευρά. Και την ίδια ώρα το δίδυμο Αναστασιάδη 
– Αβέρωφ Νεοφύτου βγάζουν μπροστά την 
υπουργό Ενέργειας κα Νατάσα Πηλείδου να εξαγ-
γέλλει… νέες γεωτρήσεις στην Κυπριακή ΑΟΖ.  

 Η κοινοπραξία Eni-Total ενδεχομένως να προ-
χωρήσει με τη επόμενή της γεώτρηση στην κυ-

πριακή ΑΟΖ μέσα σε αυτό το μήνα, αμέσως μόλις 
το γεωτρύπανο που θα χρησιμοποιηθεί θα έχει 
ολοκληρώσει την εργασία του στην Αίγυπτο, δή-
λωσε η κα Πηλείδου για να προσθέσει ότι η Ex-
xonMobil – Qatar Energy ξεκινά σεισμικές έρευ-
νες εντός του καλοκαιριού, κατά πάσα πιθανότητα 
μέσα στον Ιούνιο, για το τεμάχιο 5, και ενδεχομέ-
νως και κάποιες πτυχές του τεμαχίου 10.  
Πρόσθεσε πως «σίγουρα ελπίζουμε ότι θα 

υπάρξουν θετικά αποτελέσματα, αλλά σε κάθε 
περίπτωση η Eni-Total θα προχωρήσει κατά 
πάσα πιθανότητα και με δεύτερη γεώτρηση εντός 
του 2022», σημειώνοντας πως «η Κύπρος εντάσ-
σεται πλέον στο κάδρο για την ενεργειακή απε-
ξάρτηση της ΕΕ από το ρωσικό φυσικό αέριο». 

 
• Βεβαίως η Τουρκία δεν περιορίζεται σε επι-

κοινωνιακού χαρακτήρα δηλώσεις. Ο Τσαβού-
σογλου προετοίμασε την επίσκεψη του στα 
Ιεροσόλυμα και όπως αναμένουν διπλωματι-
κοί κύκλοι, το Ισραήλ, επιστρέφει οριστικά 
στις «αγκάλες» του Ερντογάν και στη σύ-
μπραξη για μεταφορά του φυσικού αερίου 
από την  Ανατολική Μεσόγειο στην Ευρώπη, 
μέσω Τουρκίας. 

Και την ίδια ώρα ο Τούρκος υπουργός  Ενέρ-
γειας και Φυσικών Πόρων Φατίχ Ντονμέζ εξαγ-
γέλλει πως το τέταρτο γεωτρύπανο που αγόρασε 
η χώρα του θα σπεύσει για γεωτρήσεις στη «γα-
λάζια πατρίδα», όπως η τουρκική ηγεσία αποκα-
λεί και τα δικά της θαλασσοτεμάχια και όσα διεκ-
δικεί από την Κυπριακή Δημοκρατία αλλά και τα 
υπόλοιπα προβάλλοντας την θέση πως μιλά και 
κατ’ ανάθεση από το παράνομο και υποτελές 
στην ίδια καθεστώς στην κατεχόμενη περιοχή της 
Κύπρου. 
Δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου αναφέρουν 

πως το νέο ερευνητικό πλοίο θα αναζητήσει πε-
τρέλαιο και φυσικό αέριο στη Μεσόγειο, αφού 
πρώτα ολοκληρωθούν οι αναγκαίες προετοιμα-
σίες που θα διαρκέσουν δύο μήνες. 

 
Το πλοίο, που αποκτήθηκε από την Νότια Κο-

ρέα, είναι εξοπλισμένο με προηγμένη τεχνολογία 
έβδομης γενιάς. Έχει μήκος 238 μ., πλάτος 42. 
και ύψος πύργου 104 μ. Το πλήρωμα του θα αγ-

γίζει 200 άτομα, ενώ η δυνατότητα γεώτρησης 
μπορεί να φτάσει σε βάθος 12.200 μ.  

•Με εκφρασμένες τις τουρκικές προθέσεις και 
προκλήσεις είναι για να διερωτάται κάποιος σε τι 
αποσκοπούν τα προεόρτια πανηγύρια των κυ-
βερνώντων με τη Νατάσα Πηλείδου να δηλώνει 
μετά τις αναφορές της πως «η Eni-Total θα προ-
χωρήσει κατά πάσα πιθανότητα (σημ. Σύνταξης: 
άρα δεν είναι σίγουρο), και με δεύτερη γεώτρηση 
εντός του 2022». Ωστόσο με στόμφο καταλήγει 
στη δήλωση της: «Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει κι-
νητικότητα και προχωρούν τα πράγματα προς 
μια θετική κατεύθυνση». 
Ακόμα λίγο θα καλέσουν τον Αρχιεπίσκοπο να 

εκδώσει εγκύκλιο να κτυπήσουν οι καμπάνες σε 
όλη την Κύπρο για να εκφράσουν τη χαρά τους… 
Προφανώς η υπουργός Ενέργειας ακολουθεί τη 

γραμμή που χάραξαν ο Αναστασιάδης και ο Αβέ-
ρωφ Νεοφύτου για δημιουργία κλίματος ευφορίας 
ανάμεσα στους πολίτες όσο πλησιάζουν οι προ-
εδρικές εκλογές. 
Ωστόσο, οι κυβερνώντες προφανώς δεν λαμ-

βάνουν  υπόψη το γεγονός πως σε προεκλογική 
περίοδο εισέρχεται και η Τουρκία και ο Ταγίπ Ερ-
ντογάν ο οποίος αντιμετωπίζει προβλήματα στο 

εσωτερικό της χώρας του δεν δείχνει διατεθειμέ-
νος για «αβαρίες». Στις δηλώσεις της υπουργού 
Ενέργειας απάντησε το υπουργείο Εξωτερικών 
του παράνομου καθεστώτος αναφέροντας πως 
«καταδικάζει τις έρευνες για υδρογονάνθρακες 
στο οικόπεδο 6 της Αποκλειστικής Οικονομικής 
Ζώνης (ΑΟΖ) της Κυπριακής Δημοκρατίας», που 
όπως ισχυρίζεται σε γραπτή δήλωση, μονομερώς 
ανακήρυξε η «ελληνοκυπριακή διοίκηση».  

«Με τις μονομερείς δραστηριότητές της, η ελ-
ληνοκυπριακή διοίκηση της νότιας Κύπρου συ-
νεχίζει να παραβιάζει τα ίσα δικαιώματα του τουρ-
κοκυπριακού λαού πάνω στους φυσικούς πόρους 
του νησιού και να κλιμακώνει την ένταση στην 
Ανατολική Μεσόγειο και στο νησί αντί την συνερ-
γασία», ισχυρίζεται το λεγόμενο υπουργείο και 
υποστηρίζει τα εξής: 

«Ακόμα βρίσκεται στο τραπέζι η πρόταση που 
κάναμε στις 13 Ιουλίου 2019 στην ελληνοκυ-
πριακή διοίκηση της νότιας Κύπρου για συνερ-
γασία στους υδρογονάνθρακες και δίκαιο διαμοι-
ρασμό. Αναμένουμε από την ελληνοκυπριακή 
διοίκηση της νότιας Κύπρου να απαντήσει θετικά 
σε αυτή την πρότασή μας για συνεργασία και να 
τερματίσει μια ώρα αρχύτερα τις μονομερείς της 
ενέργειες», αναφέρει για να προχωρήσει στη συ-
νέχεια σε απειλές:   

«Σε αντίθετη περίπτωση, αναφέρεται στη γρα-
πτή δήλωση, η τουρκοκυπριακή πλευρά θα συ-
νεχίσει με αποφασιστικότητα τις εργασίες της για 
υδρογονάνθρακες στα οικόπεδα αδειοδότησης 
που καθόρισε το 2011 στο πλαίσιο των κεκτημέ-
νων δικαιωμάτων της. Δεν πρέπει να ενοχλείται 
κανείς από αυτό». 
Θρασύτατη δήλωση αλλά δυστυχώς δεν έτυχε 

ανάλογης αντίδρασης από την κυβέρνηση Ανα-
στασιάδη, στον οποίο αποδίδεται δημόσια τοπο-
θέτηση με την οποία καλούσε την Τουρκία να πε-
ριοριστεί στην ΑΟΖ των κατεχομένων! Και δεν 
είναι τυχαίο που η τουρκοκυπριακή ηγεσία έχει 
ως μόνιμη επωδό στις δηλώσεις της πως… «πα-
ράλληλα, θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την 
πρόταση που υπέβαλε η Τουρκία το 2020 για 
διοργάνωση περιεκτικής διάσκεψης με την συμ-
μετοχή όλων των ενδιαφερόμενων πλευρών στην 
Ανατολική Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένης της 
ΤΔΒΚ». 
Προφανώς είναι σ’ αυτές τις θέσεις που «πά-

τησε» η Αμερικανίδα βοηθός Υπουργός Εξωτε-
ρικών Βικτόρια Νούλαν, κατά την επίσκεψη της 
στην Κύπρο μεταφέροντας την «επιθυμία» των 
ΗΠΑ για «συνεννόηση» με την  Τουρκία ως βασι-
κού παράγοντα για την απεξάρτηση της Ευρώπης 
από το Ρωσικό φυσικό αέριο αλλά και μιας εκ 
των χωρών με συμφέροντα στους υδρογονάν-
θρακες της Μεσογείου…  
Η κα Νούλαν μίλησε καθαρά για συνεκμετάλ-

λευση του φυσικού αερίου και δημιουργία αγωγού 
μέσω Τουρκίας με την έναρξη διαδικασίας ανα-
ζήτησης λύσης στο Κυπριακό και όχι κατ’ ανάγκη 
με τη λύση του Κυπριακού ή ακόμη και εντάσσο-
ντας τη συνεκμετάλλευση των υδρογονανθράκων 
στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης».  
Τη σκυτάλη παρέλαβαν οι διπλωματικές υπη-

ρεσίες των ΗΠΑ και της Βρετανίας οι οποίες κι-
νούνται παρασκηνιακά προτρέποντας την κυ-
πριακή κυβέρνηση να ανταποκριθεί θετικά στις 
παραινέσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών 
Μεβλούτ  Τσαβούσογλου ο οποίος αφήνει με δη-
μόσιες δηλώσεις του να γίνει αντιληπτό πως ανα-
μένει «νέες ιδέες» από τον Πρόεδρο  Αναστα-
σιάδη για την άμεση εκμετάλλευση του φυσικού 
αερίου προς το συμφέρον και των  Τουρκοκυ-
πρίων και των Ελληνοκυπρίων…
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ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ: ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ

Αποτελέσματα Φοιτητικών Εκλογών 2022: Πρώτη 
δύναμη η Πανσπουδαστική - Ήττα για τη ΔΑΠ

Κορωνοϊός: 5.588 νέα κρούσματα, 11 θάνατοι - Στους 
149 οι διασωληνωμένοι

Γλυπτά Παρθενώνα: «Ανασύρθηκαν 
από τα ερείπια, δεν αφαιρέθηκαν 
βίαια» λέει το Bρετανικό Mουσείο

Ένα νέο επιχείρημα χρησιμο-
ποιεί το Βρετανικό Μουσείο 
για να αντιταχθεί στην πιθανή 

επανένωση των Γλυπτών του Παρθε-
νώνα. Όπως λέει, μεγάλο μέρος των 
αγαλμάτων που φιλοξενούνται στο μου-
σείο και τα οποία αφαιρέθηκαν με 
εντολή του λόρδου Έλγιν, ανασύρθηκαν 
από «τα χαλάσματα» γύρω από το μνη-
μείο και «δεν αποκόπηκαν όλα από τον 
Παρθενώνα». Ο ισχυρισμός αυτός, ση-
μειώνει η Guardian, που διατυπώθηκε 
σε συνεδρίαση της UNESCO την Πα-
ρασκευή, προσέθεσε μια νέα τροπή στη 
μακροχρόνια πολιτιστική διαμάχη και 
ήρθε μόλις λίγες ημέρες αφότου έγινε 
γνωστό πως το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν 
πρόθυμο να συζητήσει το αίτημα της 
Ελλάδας για επανένωση των γλυπτών 
του Παρθενώνα. 

 
Τι ισχυρίζεται το Βρετανικό Μου-

σείο 
 
«Μεγάλο μέρος της ζωφόρου αφαιρέ-

θηκε στην πραγματικότητα από τα ερεί-
πια γύρω από τον Παρθενώνα» δήλωσε 
ο αναπληρωτής διευθυντής του μου-
σείου, δρ. Τζόναθαν Γουίλιαμς, στην 
ετήσια συνεδρίαση της διακυβερνητικής 
επιτροπής του οργανισμού παγκόσμιας 
κληρονομιάς για την προώθηση της επι-
στροφής των πολιτιστικών αγαθών. «Τα 
αντικείμενα αυτά δεν αποκόπηκαν όλα 
από το κτίριο, όπως έχει υποστηριχθεί». 

 
Τι απάντησε η Λίνα Μενδώνη 
 
Η υπουργός Πολιτισμού της Ελλάδας, 

Λίνα Μενδώνη, θέλησε να πάρει θέση 
στο θέμα, και σε δήλωσή της στον 
Guardian, κατηγόρησε τον Έλγιν για 
κλοπή κατά συρροή. «Με την πάροδο 
των ετών, οι ελληνικές αρχές και η διε-
θνής επιστημονική κοινότητα έχουν 
αποδείξει με ακλόνητα επιχειρήματα τα 
αληθινά γεγονότα γύρω από την αφαί-
ρεση των γλυπτών του Παρθενώνα» 
ανέφερε. «Ο Λόρδος Έλγιν χρησιμοποί-
ησε παράνομα και άδικα μέσα για να 
κατασχέσει και να εξάγει τα γλυπτά του 
Παρθενώνα χωρίς πραγματική νόμιμη 
άδεια για να το πράξει, σε μια κατάφωρη 
πράξη κλοπής κατά συρροή». Στη συ-
νέχεια, η Guardian αναφέρεται σε μια 
άλλη επιστολή του Lusieri που αντι-
κρούει τους ισχυρισμούς του Βρετανι-
κού Μουσείου. Συγκεκριμένα, σε επι-
στολή που έγραψε στον Έλγιν το 1802 
παραδέχτηκε ότι «αναγκάστηκε να γίνει 
λίγο βάρβαρος» κατά τη διάρκεια μιας 
επιχείρησης για την απομάκρυνση ενός 
γλυπτού ανάγλυφου πίνακα, ή μετόπης 
που απεικονίζει μια γυναίκα που παρα-
σύρεται από έναν κένταυρο από το ναό. 
Το Βρετανικό Μουσείο, υπενθυμίζει στη 

συνέχεια η βρετανική εφημερίδα, το 
οποίο αγόρασε τις αρχαιότητες το 1816, 
έχει στις συλλογές του 15 μετόπες, 17 
παιδικές μορφές και 75 μέτρα της αρχι-
κής ζωφόρου μήκους 160 μέτρων. Με-
γάλο μέρος των υπόλοιπων αγαλμάτων 
– που θεωρούνται το αποκορύφωμα της 
κλασικής τέχνης – βρίσκεται στην 
Αθήνα, και εκτίθενται στο Μουσείο της 
Ακρόπολης. Η τελευταία διαμάχη έρχε-
ται μετά την αναζωογόνηση της εκστρα-
τείας της Ελλάδας για την επανένωση 
των γλυπτών του Παρθενώνα. Ο πρω-
θυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης 
έθεσε το θέμα στο επίκεντρο των συνο-
μιλιών της Downing Street με τον Μπό-
ρις Τζόνσον τον Νοέμβριο και η νέα 
αυτή προσπάθεια θεωρείται ευρέως 
πως έθεσε το Βρετανικό Μουσείο σε 
θέση άμυνας. 

 
 
«Δεν θα υπάρξει ποτέ μια μαγική 

στιγμή επανένωσης» 
 
Ο αναπληρωτής διευθυντής του Βρε-

τανικού Μουσείου αποδέχθηκε ότι τα 
μνημεία της Ακρόπολης διατηρούνται 
πλέον θαυμάσια, αλλά δήλωσε ότι η επι-
θυμία της Ελλάδας για την επανένωση 
των γλυπτών, ήταν αδύνατη επειδή 
τόσα πολλά είχαν καταστραφεί από την 
στιγμή που ο Έλγιν έφτασε στην  
Ελλάδα. 

«Δε θα υπάρξει ποτέ μια μαγική στιγμή 
επανένωσης, διότι τα μισά από τα γλυ-
πτά του Παρθενώνα έχουν χαθεί για πά-
ντα, τα μισά γλυπτά είχαν καταστραφεί 
από τα τέλη του 17ου αιώνα, πολύ πριν 
ο Έλγιν δραστηριοποιηθεί στην Αθήνα». 
Η υπουργός Πολιτισμού της Ελλάδας, 
Λίνα Μενδώνη επέμεινε πως σε ένα διε-
θνές περιβάλλον όπου οι θησαυροί επα-
ναπατρίζονται όλο και περισσότερο στις 
χώρες προέλευσης τους, η εκστρατεία 
θα συνεχιστεί. 
Υπενθυμίζεται πως την περασμένη 

εβδομάδα, η Ιταλία δήλωσε ότι η Αθήνα 
μπορεί να κρατήσει για πάντα ένα θραύ-
σμα που αποσπάστηκε από την ανατο-
λική ζωφόρο του Παρθενώνα και απει-
κονίζει το πόδι της θεάς Αρτέμιδος να 
ξεπροβάλλει κάτω από έναν όμορφα 
επεξεργασμένο χιτώνα. Το τεχνούργημα 
εκτίθετο επί μακρόν στο αρχαιολογικό 
μουσείο Antonio Salinas στο Παλέρμο. 

«Η Ελλάδα» είπε η Λίνα Μενδώνη, «εί-
ναι έτοιμη να ξεκινήσει έναν έντιμο και 
ειλικρινή διάλογο με το Ηνωμένο Βασί-
λειο με καλή πίστη εντός του νομικού 
και του ηθικού πλαισίου που θέτουν οι 
συστάσεις και οι αποφάσεις της 
UNESCΟ».

Ανατρεπτικά είναι τα αποτε-
λέσματα των πρώτων φοι-
τητικών εκλογών, τρία 

χρόνια μετά την τελευταία εκλογική 
αναμέτρηση, εξαιτίας της πανδημίας 
του κορονοϊού. Η ΔΑΠ ύστερα από 
πολλά χρόνια φαίνεται να καταγράφει 
σημαντικές απώλειες στις περισσό-
τερες σχολές της χώρας. 

 
Συγκεκριμένα, βάσει των αποτελε-

σμάτων τα οποία ωστόσο αμφισβητεί 
η φοιτητική παράταξη της ΝΔ, πρώτη 
φοιτητική δύναμη αναδεικνύεται η 
Πανσπουδαστική (ΚΚΕ). Η ΔΑΠ 
έπεσε στη δεύτερη θέση και ακολου-
θούν ΠΑΣΠ, EAAK - ΑΡΕΝ και ΕΑΑΚ 
(παρατάξεις Εξωκοινβουλευτικής Αρι-
στερά) και BLOCΟ (ΣΥΡΙΖΑ), που κι-
νείται σε χαμηλά ποσοστά αντίστοιχα 
των προηγούμενων εκλογικών ανα-
μετρήσεων.  

 
Στο ΑΠΘ, όπου τις προηγούμενες 

μέρες υπήρξαν επεισόδια με τις δυ-
νάμεις των ΜΑΤ και τους φοιτητές, η 
ΔΑΠ από 2823 ψήφους και ποσοστό 
43,16% έπεσε στις 1551 και ποσοστό 

26,4%, με την Πανσπουδαστική να 
ανεβαίνει στις 2243 (38,19%) από 
1692 (25,87%). 

 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που 

ανακοινώθηκαν από την ΠΚΣ, με κα-
ταμετρημένες τις ψήφους σε 258 
συλλόγους από τους συνολικά 262 
τα αποτελέσματα είναι τα εξής: 

 
• Η Πανσπουδαστική Κίνηση Συ-

νεργασίας λαμβάνει: 16.498 ψήφους 
με 33,76%. 

• Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ  λαμβάνει: 13.431 
ψήφους με 27,48%. 

• Η ΠΑΣΠ λαμβάνει 4.988 ψήφους 
με 10,21%. 

• BLOCO λαμβάνει 1.248 ψήφους 
με 2,55%. 

•  ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ λαμβάνουν 4.637 
ψήφους με 9,49%. 

• Τα ΕΑΑΚ λαμβάνουν 2.642 ψή-
φους με 5,41%. 

• Τα ΛΟΙΠΑ λαμβάνουν 4.200 ψή-
φους με 8,59%. 

 
Η πρωτιά της Πανσπουδαστικής 

επιβεβαιώνεται και από άλλες παρα-

τάξεις, ενώ η ίδια η παράταξη του 
ΚΚΕ έχει live ενσωμάτωση αποτελε-
σμάτων τόσο συγκεντρωτικά όσο και 
ανά σχολή. Πάντως η ΝΔ δεν απο-
δέχεται το αποτέλεσμα  και υποστη-
ρίζει πως παραμένει πρώτη δύναμη, 
κάνοντας μάλιστα λόγο για μεγάλη 
νίκη της. Όπως υποστηρίζει κατέ-
γραψε ποσοστό 46,7% στο 90,8% 
των συλλόγων ενώ η ΠΚΣ μόλις 
25,08%. 
Κατηγορεί μάλιστα την Πανσπου-

δαστική για προσπάθεια δημιουργίας 
ψευδούς εικόνας, υποστηρίζοντας ότι 
η πλειονότητα των Συλλόγων που εν-
σωματώνονται στα αποτελέσματα 
αποτελούν Συλλόγους- «φαντά-
σματα», τους οποίους έχει συστήσει 
και στους οποίους συμμετέχει μόνο 
η ίδια η Πανσπουδαστική. 

 
Μάλιστα, η Γραμματέας της ΔΑΠ-

ΝΔΦΚ Κατερίνα Κορωνιά έκανε και 
πανηγυρική δήλωση ευχαριστώντας 
«την πλειοψηφία των φοιτητών που 
για 34η συνεχόμενη εκλογική διαδι-
κασία ανέδειξαν τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ 
πρώτη δύναμη». 

Στις 5.588 ανέρχονται σύμφωνα με την επίσημη ανα-
κοίνωση του ΕΟΔΥ τα κρούσματα στην Ελλάδα. 
Επίσης σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΟΔΥ για την 

Τρίτη 24 Μαίου, 11 ασθενείς κατέληξαν, ενώ 149 παρα-
μένουν διασωληνωμένοι. 

 
Η επιδημιολογική εικόνα στη χώρα  
 
Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ: 
 
«Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της 

νόσου (άτομα) που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες 
ήταν 5.588. Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που νό-
σησαν ανέρχεται σε 3.427.857 (ημερήσια μεταβολή 
+0.2%), εκ των οποίων 48.8% άνδρες. 

 
Ο αριθμός πιθανών νέων επαναλοιμώξεων που κατα-

γράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες ήταν 606 ενώ από την 
αρχή της πανδημίας SARS-CoV-2 ο συνολικός αριθμός 
εκτιμάται σε 132.854(3.7% του συνολικού αριθμού των 
θετικών αποτελεσμάτων). 
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 11, ενώ 

από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 
29.725 θάνατοι. 

 
Το 95.6% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία  

70 ετών και άνω. 
 
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωλη-

νωμένοι είναι 149 (64.4% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους 
είναι 71 έτη. To 92.6% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλι-
κία 70 ετών και άνω. Μεταξύ των ασθενών που νοση-
λεύονται διασωληνωμένοι, 71 (47.65%) είναι ανεμβολία-
στοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 78 (52.35%) είναι 
πλήρως εμβολιασμένοι. Από την αρχή της πανδημίας 
έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 4.671 ασθενείς. 

 

Οι εισαγωγές νέων ασθενών COVID-19 στα νοσοκομεία 
της επικράτειας είναι 67 (ημερήσια μεταβολή -20.24%). 
Ο μέσος όρος εισαγωγών του 
επταημέρου είναι 91 ασθενείς.Η διάμεση ηλικία των 

κρουσμάτων είναι 36 έτη (εύρος 0.2 έως 112 έτη), ενώ η 
διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 80 έτη (εύρος 0.2 έως 
106 έτη)».
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Η Ύπατη Αρμοστεία φιλοξενεί την πρώτη της LGBTQ+ εκδήλωση
Την περασμένη εβδομάδα, η Ύπατη Αρμοστεία της Κύπρου φιλοξένησε την εκδήλωση “Creatives 

for Equality”, με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Ομοφοβίας, Τρανσφοβίας 
και της Αμφιφοβίας (IDAHOBIT). Το IDAHOBIT τιμάται κάθε χρόνο στις  17 Μαΐου για να γιορτάσει τη 
φυλετική και σεξουαλική διαφορετικότητα και να επιστήσει την προσοχή στη βία και τις διακρίσεις 
που αντιμετωπίζουν τα LGBTQ+ άτομα σε όλο τον κόσμο. Το έγκλημα μίσους στα LGBTQ+ αυξάνεται 
δυσανάλογα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μια έρευνα (Galop report) του 2021 αποκάλυψε ότι τα δύο τρίτα 
(64%) των ερωτηθέντων είχαν βιώσει βία ή κακοποίηση ως LGBT+, μερικές φορές βέβαια «σε τακτική 
και επαναλαμβανόμενη βάση». 

 
Η βραδιά περιλάμβανε ομιλίες και παραστάσεις από LGBTQ+ Κύπριους δημιουργικούς, όπως: 

 

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Ύπατη Αρμοστεία Κύπρου – Πολιτιστικό Τμήμα, σε συνεργασία 
και με το Δίκτυο LGBTQ+ Κυπριακής Διασποράς. Ο Ύπατος Αρμοστής κ. Ανδρέας Κακουρής, τόνισε 
τα βήματα της Κύπρου τα τελευταία χρόνια για μια δικαιότερη κοινωνία μέσω νομοθετικών μέτρων. 

 
Το LGBTQ+ Κυπριακό Δίκτυο Διασποράς ιδρύθηκε το 2018 για να δημιουργήσει έναν ασφαλή 
χώρο για τους LGBTQ+ Κύπριους να συνδεθούν με την κληρονομιά, τον πολιτισμό και την κοινότητά 
τους, χωρίς να χρειάζεται να μειώσουν την διαφορετικότητα τους. Η έρευνά μας έδειξε ότι μόνο οι 
μισοί από τους LGBTQ+ Κύπριους στη διασπορά είναι «out» (έχουν μιλήσει) με την οικογένεια και 
τους φίλους τους. 

 
Ο Δρ Ψαράς, Πολιτιστικός Σύμβουλος, δήλωσε: «Ήταν μια εκδήλωση ορόσημο, που αναδεικνύει 
στο Λονδίνο ότι τα θέματα LGBTI+, η προστασία των δικαιωμάτων LGBTI+, αποτελούν προτεραιότητα 
πολιτικής για τη Δημοκρατία. Η εκδήλωση της περασμένης Πέμπτης προσέφερε έναν ασφαλή χώρο 
για την κυπριακή LGBTI+ κοινότητα.» 

Η εκδήλωση «Creatives for Equality» ακολουθεί την υπογραφή του Memorandum of Understanding 
on the Protection and Promotion των δικαιωμάτων των LGBTI+ Ατόμων στην Ευρώπη και στην  
Κοινοπολιτεία μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Κυπριακής Δημοκρατίας τον Φεβρουάριο του 
τρέχοντος έτους, και του IDAHOT+ Forum 2022, που έλαβε χώρα στη Λεμεσό της Κύπρου στις  
12-13 Μαΐου και συμπροεδρεύονταν από τις κυβερνήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και της Κύπρου. 
Με περισσότερα από 100 άτομα παρόντα, το «Creatives for Equality» ήταν μια γιορτή των LGBTQ+ 
Κυπρίων: μια στιγμή για να σκεφτούμε πόσο μακριά έχουμε φτάσει και πόσα περισσότερα έχουμε να 
κάνουμε. 

 
 
Γράφει Gabby Koumis 
Συνιδρυτής, LGBTQ+ Κυπριακό Δίκτυο Διασποράς 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την LGBTQ+ Κυπριακή Διασπορά ή για να έρθετε 

σε επαφή, βρείτε μας στο: 
● Email: lgbtqdiasporacypriots@gmail.com 
● Instagram: @lgbtq_cypriot_diaspora 
● Facebook: LGBTQ+ Κύπριοι του Ηνωμένου Βασιλείου

Συγγραφέας Polis Loizou   Μουσικοί: Martha D Lewis  & Echo Wants Her Voice Back
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Ο 52χρονος Αχιλλέας Κώστα προσήχθει 
την Τετάρτη ενώπιον του Κακουργιοδιείου στο 
Old Bailey ως κατηγορούμενος για το στυγερό 
έγκλημα που είχε διαπραχθεί στις 28 Νοεμ-
βρίου σε διαμέρισμα στο Wood Green, με θύ-
ματα μια 31χρονη και τον 61χρονο πατέρα 
της, οι οποίοι είχαν δεχθεί άγρια επίθεση με 
μαχαίρι. 

«Είχαν δεχθεί αλλεπάλληλες μαχαιριές σε 
διάφορα μέρη των σωμάτων τους» είχε δη-
λώσει το πρωί της μοιραίας εκείνης Κυριακής 
ο εκπρόσωπος της Μητροπολιτικής Αστυνο-
μίας, ενώ, οι περίοικοι είχαν δηλώσει συγκλο-
νισμένοι από το στυγερό έγκλημα. 
Πατέρας και κόρη ήταν ήδη νεκροί όταν 

έφτασε στην οδό Mayes Road η Αστυνομία, 
ενώ, ο Κώστα, με τον οποίο διατηρούσε δε-
σμό η 31χρονη, συνελήφθη αργότερα στο 
Huntingdon του Cambridgeshire, αφού δια-
πιστώθηκε ότι «συμπεριφερόταν παράξενα». 
Όπως ειχε καταθέσει στο δικαστήριο ο ει-

σαγγελέας William Emlyn-Jones «ο κατηγο-
ρούμενος βρέθηκε να συμπεριφέρεται παρά-
ξενα στο Χάντινγκτον στις 28 Νοεμβρίου, κλή-
θηκε η αστυνομία και από τις διενήργησε 
διαπιστώθηκε, ότι είχε εμπλακεί σε περιστα-
τικό σοβαρής βίας» 
Είπε, επίσης στο δικαστήριο, ότι το έγκλημα 

ήταν πρωτοφανούς αγριότητας αφού τα θύ-
ματα είχαν δεχθεί «πάρα πολλά κτυπήματα 
με μαχαίρι». 
Χαρακτήρισε ως «υπέροχη» τη 31χρονη 

Fernanda Assis, η οποία «είχε δύσκολη ζωή, 
καθώς η μητέρα και ο πατέρας της ήταν άρ-
ρωστοι. Η μητέρα της είναι τυφλή και ο πατέ-
ρας της χρειαζόταν βοήθεια, γι’ αυτό και τους 
επισκεπτόταν για να τους φροντίσει». 
Κατά τη σημερινή διαδικασία, ο Κώστα πα-

ρουσιάστηκε ενώπιον του δικαστηρίου με τη-
λεδιάσκεψη και ο δικαστής όρισε την υπόθεση 
για ακρόαση στις 30 Σεπτεμβρίου.

Στο δικαστήριο ο κύπριος φερόμενος ως δράστης του διπλου φονικού στο Wood Green
ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΦΘΗΚΕ ΣΕ ΔΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΥΓΕΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΠΟΥ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΕ ΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ

Επισκέψεις στα παροικιακά σχολεία 
Queenswell Greek School, Hellenic School 
of High Barnet, Finchley Greek School και 
στο Σχολείο του Αποστόλου Βαρνάβα πρα-
γματοποίησε ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτι-
σμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Πρόδρομος 
Προδρόμου το Σάββατο, 21 Μαΐου, κατά την 
επίσκεψή του στο Λονδίνο, όπου και είχε επα-
φές με παράγοντες των σχολείων και με τον 
Μητροπολίτη Κλαυδιουπόλεως Ιάκωβο. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, 

στο πλαίσιο των επαφών του ο κ. Προδρόμου 
επαναβεβαίωσε τη συνέχιση της στήριξης της 
κυπριακής Κυβέρνησης προς τα παροικιακά 
σχολεία και την παραχώρηση, και φέτος, έκτα-
κτης οικονομικής βοήθειας.  
Επιπλέον, ο Υπουργός Παιδείας παρευρέ-

θηκε τη Δευτέρα 23 Μαΐου στην Τελετή Έναρ-
ξης του Παγκόσμιου Φόρουμ Εκπαίδευσης 
2022 (World Education Forum 2022), ως προ-
σκεκλημένος του Υπουργού Παιδείας του 
Ηνωμένου Βασιλείου Nadhim Zahawi και 
πραγματοποίησε συναντήσεις με στελέχη των 

εταιρειών Amazon Web Services και ODILO, 
κατά τις οποίες συζήτησε θέματα που αφο-
ρούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκ-
παίδευσης. Το θέμα του Παγκόσμιου Φόρουμ 
Εκπαίδευσης, το οποίο διεξήχθει στο Λονδίνο 
από τις 22 μέχρι τις 25 Μαΐου, ήταν «Εκπαί-
δευση: χτίζοντας το μέλλον μαζί, πιο ισχυρά, 
πιο τολμηρά, καλύτερα». Η διοργάνωση θε-
ωρείται η μεγαλύτερη συγκέντρωση Υπουρ-
γών εκπαίδευσης και δεξιοτήτων στον κόσμο. 
Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της διορ-

γάνωσης «μαθαίνουμε πώς η εκπαίδευση 
μπορεί να μας βοηθήσει να αγκαλιάσουμε την 
ειρήνη, τη συνεργασία και την ευημερία και 
να οδηγήσει σε επιτυχημένες οικονομίες». 
Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν, 

ήταν η ισότητα, η χρήση της τεχνητής νοημο-
σύνης, τα δεδομένα και οι πληροφορίες. «Το 
πρόγραμμα μας ενημερώνει σχετικά με τον 
σχεδιασμό και την ανάπτυξη της εκπαίδευσης 
για την υποστήριξη της ατομικής και συλλογι-
κής ανθεκτικότητας, της οικονομικής προόδου 
και της συμβολής του».

Επίσκεψη του Υπ. Παιδείας της Κύπρου στο Λονδίνο για διεθνές φόρουμ 
ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ AWS ΚΑΙ ODILO ΕΙΧΕ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 

Το οίκημα της Ελληνικής Κυπριακής Αδελ-
φότητας  επιδιορθωμένο και ανακαινισμένο,  
θα ανοίξει και πάλι από τη Πέμπτη 26  Μαίου 
2022  από τις 10.00 το πρωί μέχρι τις 9.00  
το βράδυ για να καλωσορίσει και πάλι τα 
μέλη,  τους φίλους  και όλη την παροικία. 
Παρά την υποχώρηση του κορωνοϊού 

Covid 19  και τα μέτρα χαλάρωσης που ανα-
κοίνωσε η κυβέρνηση,   η Αδελφότητα θα 
επαναλειτουργήσει  την Πέμπτη για να  φέρει 
κοντά της τους ανθρώπους της παροικίας 
μας μέσα σε ένα ευχάριστο,  φιλόξενο, χα-
ρούμενο και πολύ φιλικό περιβάλλον με την  
προϋπόθεση να είμαστε όλοι περισσότερο 
προσεκτικοί, να τηρούμε  τα μέτρα κοινωνι-
κής απόστασης, και τους κανόνες υγιεινής.  
Ο νέος διαχειριστής του μπουφέ της Αδελ-

φότητας Ανδρέας Κκάμαρης  και η σύζυγος 
του Άννα μας περιμένουν για  να μας προ-
σφέρουν ότι καλύτερο έχει η κυπριακή κου-
ζίνα και να απολαύσουμε τις  νέες μοναδικές  
συνταγές που προετοιμάζουν για όλους μας,  

εδώ και μερικούς μήνες. 
Η μεγάλη αίθουσα της Αδελφότητας πλή-

ρως ανακαινισμένη είναι και πάλι έτοιμη να 
φιλοξενήσει δεξιώσεις για γάμους, βαπτίσεις, 
γενέθλια, επετείους και κάθε είδους διασκέ-
δαση μέχρι 150 άτομα. Διατίθεται επίσης για 
την προσφορά παρηγοριάς. Τα σωματεία της 
παροικίας μας άρχισαν ήδη  να χρησιμοποι-

ούν το οίκημα για συνεδριάσεις και συνελεύ-
σεις των μελών τους.   
Στο οίκημα της Αδελφότητας θα βρείτε τα 

αγαπημένα σας παιχνίδια (τάβλι, χαρτιά πι-
λόττα), θα παρακολουθήσετε βιτεοταινίες, κυ-
πριακές σειρές,   Αγγλικό, Ευρωπαϊκό και 
Κυπριακό  ποδόσφαιρο και θα περάσετε με-
ρικές ξέγνοιαστες και ευχάριστες ώρες με 

τους φίλους/ες, γνωστούς/ές σας,  
Ο Ανδρέας και η Άννα λαμβάνουν όλα τα 

απαραίτητα μέτρα  για την προστασία μας 
με τη συνεχή  χρήση αντισηπτικών υγρών 
για την καθαριότητα κάθε επιφάνειας και  για 
να προφυλάξουν  τη  υγεία όλων μας. Ανυ-
πομονούν να σας εξυπηρετήσουν και να  σας 
προσφέρουν τα εύγεστα φαγητά,  σάντουϊτς 
και γλυκίσματα  που ετοιμάζουν. 
Από την Πέςμπτη 26 Μαίου θα ξεχάσουμε 

τον πόνο, τη θλίψη και τη  στενοχώρια και 
προπαντός την απομόνωση και τη μοναξιά 
που  μας  έφεραν τα  τελευταία 2 χρόνια  θα 
βρισκόμαστε και πάλι στην Αδελφότητα και 
θα επανέλθουμε στην κανονικότητα που 
τόσο πολύ τη χρειαζόμαστε όλοι  
Για περισσότερες πληροφορίες 
Τηλέφωνα΄ 020 8445 9999 ή ¨κινητό 

07956849094 Ανδρέας Καραολής 
020 8445 7070 ή κινητό  07840203496 Αν-

δρέας και Άννα Κκάμαρης
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ΒΟΡΕΙΑ ΚΟΡΕΑ

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε τρεις βαλλιστικούς  
πυραύλους - Ο ένας εξ αυτών διηπειρωτικός

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Πορτογαλία: Δέκα νέα κρούσματα της  
ευλογιάς των πιθήκων – Στα 49 συνολικά

Η υγειονομική αρχή της Πορτογαλίας 
(DGS) επιβεβαίωσε την Τετάρτη δέκα 
νέα κρούσματα της ευλογιάς των πιθή-
κων ανεβάζοντας το σύνολο των κρου-
σμάτων σε 49, αριθμός που ισοδυναμεί 
με αυτόν των επιβεβαιωμένων λοιμώ-
ξεων στη γειτονική Ισπανία. Οι δύο χώ-
ρες της Ιβηρικής Χερσονήσου συγκατα-
λέγονται μεταξύ των βασικών κέντρων 
του πρόσφατου ξεσπάσματος της συνή-
θως ήπιας ιογενούς νόσου, εκτός από 
τις ενδημικές περιοχές του ιού σε τμή-
ματα της δυτικής και της κεντρικής Αφρι-
κής. 

Η DGS ανέφερε ότι όλα τα επιβεβαι-
ωμένα κρούσματα ήταν άνδρες, οι πε-
ρισσότεροι ηλικίας κάτω των 40 ετών. 
Όλοι τους είναι σε σταθερή κατάσταση 

και κανείς δεν έχει νοσηλευτεί. 
Η Ισπανία επιβεβαίωσε την Τετάρτη ένα 

επιπλέον κρούσμα. Η περιοχή της Μα-
δρίτης, όπου έχουν εντοπιστεί σχεδόν 
όλες οι λοιμώξεις της χώρας που στην 
πλειονότητά τους συνδέονται με μια σά-
ουνα ενηλίκων, αναμένεται να επικαιρο-
ποιήσει τους αριθμούς των κρουσμάτων 
αργότερα σήμερα. 

 
Οι περισσότερες από τις λοιμώξεις που 

έχουν εντοπιστεί παγκοσμίως μέχρι στι-
γμής στην επιδημία δεν είναι σοβαρής 
μορφής και πολλές, αλλά όχι όλες, έχουν 
εντοπιστεί σε άνδρες που κάνουν σεξ με 
άνδρες. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν 
πυρετό και εξάνθημα.

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε τρεις 
"βαλλιστικούς πυραύλους άγνωστου 
τύπου" προς ανατολική κατεύθυνση, 
τη θαλάσσια περιοχή που αποκαλείται 
Θάλασσα της Κορέας στην κορεατική 
χερσόνησο και Θάλασσα της Ιαπω-
νίας στο Τόκιο, ανακοίνωσε το γενικό 
επιτελείο στη Σεούλ, λίγα 24ωρα μετά 
την επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ 
Τζο Μπάιντεν στην πόλη, όταν συμ-
φώνησαν με τον ομόλογό του της Νό-
τιας Κορέας Γιουν Σοκ-γελ να εντατι-
κοποιηθούν τα κοινά στρατιωτικά 
γυμνάσια και να αναπτυχθούν περισ-
σότεροι αμερικανικοί στρατηγικοί πό-
ροι στη νοτιοκορεατική επικράτεια εάν 

κριθεί πως απαιτείται. 
Το νοτιοκορεατικό γενικό επιτελείο 

διευκρίνισε πως οι τρεις εκτοξεύσεις 
έγιναν μέσα σε χρονικό διάστημα μι-
κρότερο της ώρας από την περιοχή 
Σουνάν, κοντά στη βορειοκορεατική 
πρωτεύουσα. Σύμφωνα με το επιτε-
λείο, τουλάχιστον ο ένας εκ των τριών 
πυραύλων ήταν διηπειρωτικός.  

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Βόρεια 
Κορέα προχώρησε σε δοκιμές διηπει-
ρωτικού βαλλιστικού πυραύλου 
(ICBM) και βαλλιστικού πυραύλου 
εκτοξευόμενου από υποβρύχιο 
(SLBM), καθώς έχει κλιμακώσει από 
την αρχή της χρονιάς την προσπάθεια 

να ενισχύσει το οπλοστάσιό της. Οι 
υπηρεσίες πληροφοριών σε Ουάσιν-
γκτον και Σεούλ θεωρούν ότι ενδέχε-
ται να προχωρήσει επίσης σε δοκιμή 
πυρηνικού όπλου. 

 
Οι πυραυλικές δοκιμές καταγράφη-

καν παρότι η Πιονγκγιάνγκ είναι αντι-
μέτωπη –επισήμως από τη 12η 
Μαΐου– με ξέσπασμα της πανδημίας 
του νέου κορονοϊού. Η κυβέρνηση της 
Βόρειας Κορέας, χώρας όπου ο πλη-
θυσμός δεν έχει εμβολιαστεί κατά της 
COVID-19, δεν απάντησε καν στις 
προσφορές των ΗΠΑ και της Νότιας 
Κορέας να της προσφέρουν βοήθεια.

"Ο ορίζοντας σκοτείνιασε στην οικονομία",   
λέει στο Νταβός η επικεφαλής του ΔΝΤ

"Ο ορίζοντας σκοτείνιασε στην 
παγκόσμια οικονομία", διαπίστωσε 
τη Δευτέρα η επικεφαλής του Διε-
θνούς Νομισματικού Ταμείου Κρι-
σταλίνα Γκεοργκίεβα κατά τη διάρ-
κεια συνεδρίου στο Νταβός, 
αποκλείοντας ωστόσο έναν κίν-
δυνο παγκόσμιας ύφεσης. 

 
Πολιτικοί και επιχειρηματικοί ηγέτες 

που έχουν συγκεντρωθεί στο Παγκό-
σμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF) συ-
ναντώνται εν μέσω ενός πληθωρι-
σμού που βρίσκεται στο υψηλότερο 
επίπεδο της γενιάς στις μεγάλες οι-
κονομίες, συμπεριλαμβανομένων των 
ΗΠΑ, της Βρετανίας και της Ευρώ-
πης. 

 
"Η χρονιά θα είναι δύσκολη", προ-

ειδοποίησε η γενική διευθύντρια του 
ΔΝΤ κατά τη διάρκεια της συζήτησης 
με θέμα τις παγκόσμιες οικονομικές 
προοπτικές και τη στιγμή όπου το εύ-
ρος των συνεπειών του πολέμου στην 
Ουκρανία είναι πολύ αβέβαιο. 

"Βιώνουμε ένα σοκ στην τιμή των 
πρώτων υλών και κυρίως στις τιμές 
των ειδών διατροφής" που γνωρίζουν 
ιστορική αύξηση, δήλωσε η Γκεορ-
γκίεβα 

Ο διεθνής οικονομικός οργανισμός 
που εδρεύει στην Ουάσινγκτον μεί-
ωσε τον Απρίλιο την πρόβλεψή του 
για την παγκόσμια ανάπτυξη στο 
3,6% φέτος (-0,8 της μονάδας σε 
σχέση με τις προηγούμενες προβλέ-
ψεις) λόγω των "σεισμικών κυμάτων" 
του πολέμου στην οικονομία. 

Από τότε που διατυπώθηκαν οι 
προβλέψεις αυτές, "ο ορίζοντας σκο-
τείνιασε" και στον πόλεμο προστέθη-
καν οι οικονομικές συνέπειες των πε-
ριορισμών στην Κίνα καθώς και η πιο 
σφιχτή νομισματική πολιτική σε πολ-
λές χώρες, όπως στις Ηνωμένες Πο-
λιτείες, απέναντι σε έναν υψηλό πλη-
θωρισμό. Οι συνέπειες του πολέμου 
μπορεί να επιδεινωθούν περαιτέρω, 
και ο φόβος μιας παγκόσμιας ύφεσης 
αρχίζει να αναπτύσσεται  ανάμεσα σε 
έναν αυξανόμενο αριθμό οικονομικών 

παρατηρητών. Σε έκθεση που δόθηκε 
σήμερα στη δημοσιότητα, ο Οργανι-
σμός Οικονομικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), στον οποίο με-
τέχει το σύνολο των ανεπτυγμένων 
χωρών, αναφέρει ότι οι χώρες της G7 
κατέγραψαν το πρώτο τρίμηνο μεί-
ωση της ανάπτυξής τους κατά 0,1%, 
σε τριμηνιαία κλίμακα.  

 
Μια ύφεση δεν είναι στον ορίζοντα 

"επί του παρόντος αλλά αυτό δεν ση-
μαίνει ότι δεν υπάρχει περίπτωση", 
δήλωσε σήμερα η Γκεοργκίεβα, απα-
ντώντας σε ερώτηση για τους κινδύ-
νους ύφεσης στις ανεπτυγμένες χώ-
ρες. Όσον αφορά τους κινδύνους 
παγκόσμιας ύφεσης, η επικεφαλής 
του ΔΝΤ δεν τους απέκλεισε, δηλώ-
νοντας παράλληλα ότι "θα δούμε υφέ-
σεις σε ορισμένες  χώρες που δεν συ-
νήλθαν από την κρίση της Covid, 
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη 
Ρωσία ή την εισαγωγή διατροφικών 
προϊόντων και ήδη παρουσιάζουν 
αδυναμίες".

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ  (WEF) ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΙΘΗΚΩΝ

Έκτακτη συνεδρίαση ΠΟΥ για την 
ευλογιά των πιθήκων

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συ-
γκάλεσε σήμερα συνάντηση για να συ-
ζητηθεί η ευλογιά των πιθήκων, δήλωσε 
ένας εκπρόσωπος του Οργανισμού με 
e-mail στο Reuters, λέγοντας ότι η συ-
νάντηση ήταν μια από τις πολλές που 
πραγματοποιούνται καθημερινά. 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συ-
γκάλεσε σήμερα συνάντηση για να συ-
ζητηθεί η ευλογιά των πιθήκων, δήλωσε 
ένας εκπρόσωπος του Οργανισμού με 
e-mail στο Reuters, λέγοντας ότι η συ-
νάντηση ήταν μια από τις πολλές που 
πραγματοποιούνται καθημερινά. 

 
Η συνάντηση είναι των μελών της Στρα-

τηγικής και Τεχνικής Συμβουλευτικής 
Ομάδα για Μολυσματικούς Κινδύνους με 
Πιθανότητα Πανδημίας και Επιδημίας 
(STAG-IH), επιβεβαίωσε. 

 
Ο περιφερειακός διευθυντής του Πα-

γκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευ-
ρώπη, Χανς Κλούγκε, δήλωσε παράλ-
ληλα σήμερα πως ανησυχεί ότι η 
εξάπλωση της ευλογιάς των πιθήκων θα 
μπορούσε να επιταχυνθεί στη Γηραιά 
Ήπειρο καθώς οι άνθρωποι συγκεντρώ-

νονται για πάρτι και φεστιβάλ μέσα στους 
καλοκαιρινούς μήνες. 

 
«Καθώς μπαίνουμε στη θερινή περίοδο 

στην ευρωπαϊκή περιοχή, με μαζικές συ-
γκεντρώσεις, φεστιβάλ και πάρτι, ανη-
συχώ ότι η μετάδοση θα μπορούσε να 
επιταχυνθεί, καθώς τα κρούσματα που 
ανιχνεύονται αυτήν τη στιγμή είναι με-
ταξύ εκείνων που εμπλέκονται σε σε-
ξουαλική δραστηριότητα και τα συμπτώ-
ματα είναι άγνωστα σε πολλούς, τόνισε 
ο Κλούγκε. 

Περισσότερα από 100 κρούσματα της 
ιογενούς λοίμωξης, η οποία εξαπλώνεται 
μέσω στενής επαφής και είναι συνήθως 
ήπιας μορφής, έχουν πρόσφατα αναφερ-
θεί εκτός των χωρών της Αφρικής όπου 
είναι ενδημική. 

Σήμερα πολλά ύποπτα κρούσματα της 
ευλογιάς των πιθήκων εντοπίστηκαν και 
στην Ολλανδία, μετέδωσε το πρακτορείο 
ειδήσεων ANP, επικαλούμενο την κυβερ-
νητική υπηρεσία υγείας. 

Κρούσματα έχουν αναφέρει μεταξύ άλ-
λων η Βρετανία, Ισπανία, η Γαλλία, η Αυ-
στραλία και ο Καναδάς.



Ο ι ουκρανικές αρχές δήλωσαν πως έχουν στοιχεία για 20.000 πιθανά εγκλήματα πολέμου 
τους τρεις μήνες αφότου εισέβαλε στη χώρα ο ρωσικός στρατός, την 24η Φεβρουαρίου. 
Μόνο η αστυνομία κατέγραψε 13.500 τέτοιες υποθέσεις, δήλωσε ο ουκρανός Υπουργός 

Εσωτερικών, Ντένις Μοναστίρσκι, στην ουκρανική τηλεόραση. «Συνεργαζόμαστε με ξένους, εισαγγε-
λείς, ομάδες έρευνας, ειδικούς, αλλά το μεγαλύτερο μέρος του (ερευνητικού) έργου γίνεται από ου-
κρανούς αστυνομικούς», διαβεβαίωσε.  
Τα αποδεικτικά στοιχεία θα παραδοθούν σε διεθνείς οργανισμούς προκειμένου οι Ρώσοι που κατη-

γορούνται για τη διάπραξη εγκλημάτων πολέμου να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη, πρόσθεσε. Στο 
μεταξύ, νεαρός Ρώσος στρατιώτης καταδικάστηκε αυτή την εβδομάδα να εκτίσει ισόβια κάθειρξη 
από ουκρανικό δικαστήριο, στην πρώτη δίκη για έγκλημα πολέμου αφότου άρχισε η εισβολή. Σε μια 
άλλη εξέλιξη, καθώς οι μάχες συνεχίζονται, ο Καναδάς ανακοίνωσε ότι στέλνει άλλες 20.000 οβίδες 
πυροβολικού στην Ουκρανία για να ενισχύσει τις δυνάμεις της. Η Υπουργός Άμυνας Ανίτα Άναντ, 
ανέφερε ότι η νέα στρατιωτική βοήθεια είναι «ζωτικής σημασίας στον αγώνα που δίνει η Ουκρανία 
για να υπερασπιστεί τα ανατολικά εδάφη της» και τόνισε ότι καταβάλλονται προσπάθειες να παραδοθεί 
στις ουκρανικές δυνάμεις το συντομότερο δυνατόν. 
Η παράδοση των πυρομαχικών γίνεται κατόπιν αιτήματος του Κιέβου στους συμμάχους της, συνέχισε 

η Άναντ. 
Ο Καναδάς έχει δεσμευτεί πως θα συνεχίσει να παρέχει στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία για 

όσο διάστημα διαρκέσει η εισβολή της Ρωσίας. Εν τω μεταξύ, διάσκεψη για την ανοικοδόμηση της 
Ουκρανίας θα πραγματοποιηθεί στις 4 και 5 Ιουλίου στην Ελβετία για να συγκεντρωθούν πόροι για 

τη σπαρασσόμενη από τον πόλεμο χώρα μετά τη ρωσική εισβολή, ανακοίνωσε ο 
Ελβετός Πρόεδρος, Ιγκνάσιο Κασίς, από το Νταβός. 

 
«Η διάσκεψη για την αποκατάσταση της Ουκρανίας θα είναι αφιερωμένη στη διαδικασία ανοικοδό-
μησης”, επιβεβαίωσε ο αρχηγός του κράτους κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην οποία ήταν προσκε-
κλημένοι ο Ουκρανός Πρωθυπουργός Ντενίς Σμιχάλ μέσω τηλεδιάσκεψης και ο Ουκρανός Υπουργός 
Εξωτερικών, Ντμίτρο Κουλέμπα, που αναμενόταν στο Νταβός αλλά η άφιξή του καθυστέρησε λόγω 
προβλημάτων μεταφοράς. Οι λεπτομέρειες για τους μελλοντικούς συμμετέχοντες στη διάσκεψη είναι 
προς το παρόν άγνωστες. Έχει σταλεί πρόσκληση σε σχεδόν 40 ηγέτες, αλλά αυτή θα πρέπει να 
θίξει κυρίως το θέμα των συνεισφορών που έχουν ήδη ανακοινωθεί όπως και των μελλοντικών από 
την Παγκόσμια Τράπεζα, τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε ο Ελβετός πρόεδρος. Ο αρχηγός του κράτους διευκρίνισε επίσης ότι θα 
συμμετάσχει ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χωρίς να διευκρινίσει υπό ποια μορφή.  
Η Ρωσία «κατέστρεψε τους δρόμους, τις υποδομές, κάνει τα πάντα για να καταστήσει αδύνατη τη 
ζωή στην Ουκρανία», είπε ο Ουκρανός πρωθυπουργός Ντένις Σμιχάλ κατά την ομιλία του, εκτιμώντας 
το κόστος αυτών των καταστροφών στα 600 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Ουκρανός ηγέτης κάλεσε 
«τη διεθνή κοινότητα για την κινητοποίηση οικονομικής βοήθειας, κρίσιμης για την ανοικοδόμηση». 
 Η διάσκεψη θα επικεντρωθεί στις υποδομές, που καταστράφηκαν από τον πόλεμο, στην οικονομία, 
τα περιβαλλοντικά και τα κοινωνικά θέματα, και περιλαμβάνει την κινητοποίηση κεφαλαίων μέσω 
πρόσκλησης για δωρεές, δήλωσε επίσης ο Ιγκνάσιο Κασίς. 
Δεν θα σταλούν κεφάλαια στην Ουκρανία, είπε επίσης ο Ελβετός Πρόεδρος, επιβεβαιώνοντας ότι 

«υπάρχει κίνδυνος αυτά τα κεφάλαια να πέσουν σε λάθος χέρια» και τονίζοντας τη σημασία «να 
ελέγχεται η εκταμίευση των κεφαλαίων».
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ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Τέξας: 19 παιδιά και δυο δάσκαλοι νεκροί από το 
μακελειό σε δημοτικό σχολείο

MODERNA

19 παιδάκια πέντε έως επτά ετών, δυο δάσκαλοι και 
η γιαγιά του 18χρονου μακελάρη. Αυτός είναι ο απολο-
γισμός του νέου μακελειού που σοκάρει τις ΗΠΑ. Έγινε 
σε δημοτικό σχολείο στο Τέξας και είναι η πιο από τις πιο 
αιματηρές επιθέσεις σε σχολείο στη χώρα. Αφού πρώτα 
πυροβόλησε τη γιαγιά του, στη συνέχεια, άγνωστό ακόμη 
γιατί, πήγε σε δημοτικό σχολείο στην πόλη Ουβάλντε στο 
Τέξας, μπήκε με πιστόλι και τουφέκι και εκτέλεσε 19 παιδιά 
και δυο εκπαιδευτικούς. Μακελάρης είναι ο 18χρονος Σαλ-
βαδόρ Ράμος και κανείς δεν γνωρίζει, ακόμη, γιατί αφαί-
ρεσε 22 ζωές, γιατί μπήκε στο συγκεκριμένο σχολείο! 

 
Ο Σαλβαδόρ Ράμος είναι επίσης νεκρός. Σκοτώθηκε 

όταν αστυνομικοί μπήκαν στο σχολείο και υπήρξε 
ανταλλαγή πυροβολισμών, κατά την οποία τραυματί-
στηκαν και δυο αστυνομικοί.  

 
Σύμφωνα με τον υπαξιωματικό των υπηρεσιών επιβολής 

του νόμου στο Τέξας Έρικ Εστράντα, που μίλησε στο τη-
λεοπτικό δίκτυο CNN, η γιαγιά του 18χρονου, αν και αρχικά 
υπήρξαν πληροφορίες πως την είχε σκοτώσει, νοσηλεύε-
ται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο University 
Health. Φορώντας αλεξίσφαιρο, εφοδιασμένος τουλάχι-
στον με ένα τουφέκι εφόδου, ο 18χρονος αρχικά διέφυγε 
με ημιφορτηγό, που ενεπλάκη σε «θεαματικό τροχαίο», 
προτού το εγκαταλείψει και πάει στο δημοτικό σχολείο 
Ρομπ περίπου τις 11:30, προσπαθώντας κατά τα φαινό-
μενα να ξεφύγει από αστυνομικούς. Ο νεαρός Σαλβαδόρ 
Ράμος ανέβαζε συχνά στο Instagram φωτογραφίες με 
όπλα που είχε στην κατοχή του. Μέχρι στιγμής, όμως, τί-
ποτα δεν δείχνει το κίνητρο για να μακελέψει το Τέξας… 
Σύμφωνα με τον Πιτ Αρεντόντο, αξιωματικό της αστυνο-

μίας που ανέλαβε να διενεργήσει την έρευνα, ο 18χρονος 
έδρασε μόνος. Ο Εστράντα είπε πως δεν ξέρει αν ήταν 
γνωστός στις αρχές. Οι αρχές προσπαθούν ακόμη να 
συλλέξουν στοιχεία «για το προφίλ του», «τα κίνητρά του», 
«τους τύπους των όπλων που χρησιμοποίησε και αν τα 
κατείχε νόμιμα», σύμφωνα με τον κυβερνήτη Άμποτ. 

 
Παιδιά 5 ως 7 ετών ▪

 
Η σφαγή διαπράχθηκε στο πρωτοβάθμιο σχολείο Ρομπ, 

στην πόλη Ουβάλντε, περίπου 130 χιλιόμετρα δυτικά από 
το Σαν Αντόνιο. Πάνω από 500 παιδιά πέντε έως επτά 
ετών, σχεδόν το 90% με λατινοαμερικάνικη καταγωγή, πή-
γαιναν εκεί το σχολικό έτος 2020-2021, σύμφωνα με δη-
μόσια δεδομένα της πολιτείας του Τέξας. Η σχολική χρονιά 
θα τελείωνε την Πέμπτη… Βίντεο στα social media δεί-

χνουν παιδιά να απομακρύνονται εσπευσμένα από το κτί-
ριο, κατά μικρές ομάδες, προς τα χαρακτηριστικά κίτρινα 
σχολικά λεωφορεία, μπροστά στο σχολείο. Τουλάχιστον 
δύο άνθρωποι, ένα κοριτσάκι 10 ετών και μια γυναίκα 66 
ετών, νοσηλεύονταν «σε κρίσιμη κατάσταση» στο Univer-
sity Health, στο Σαν Αντόνιο, ανακοίνωσε το νοσοκομείο. 
Η επίθεση βυθίζει ξανά τις ΗΠΑ στο μαρτύριο των επιθέ-
σεων σε σχολεία, που επαναλαμβάνεται αέναα τα τελευ-
ταία χρόνια, με σοκαριστικές εικόνες παιδιών τραυματι-
σμένων σωματικά και ψυχικά, υποχρεωμένων συχνά να 
κλειδώνονται στις τάξεις προτού τα απομακρύνουν δυνά-
μεις επιβολής της τάξης…  

 
Στείρος διάλογος 
 
Η τραγωδία ανακαλεί ιδίως στη μνήμη εκείνη στο Σάντι 
Χουκ, στην πολιτεία Κονέτικατ, όταν 20χρονος με προ-
βλήματα ψυχικής υγείας σκότωσε 26 ανθρώπους, ανά-
μεσά τους είκοσι παιδιά 6 ως 7 ετών, προτού αυτοκτονή-
σει. Ο Κρις Μέρφι, Δημοκρατικός γερουσιαστής αυτής της 
πολιτείας, «ικέτευσε» τους συναδέλφους του να αναλά-
βουν δράση, διαβεβαιώνοντας ότι αυτές οι τραγωδίες δεν 
είναι «αναπόφευκτες». «Αυτό συμβαίνει μόνο σε ετούτη 
τη χώρα — σε καμία άλλη. Σε καμία άλλη χώρα παιδιά 
που πάνε σχολείο δεν διανοούνται πως μπορεί να τα πυ-
ροβολήσουν», τόνισε, προσθέτοντας πως τα μέλη του Κο-
γκρέσου «δεν είναι ανίσχυρα», και υπενθυμίζοντας πως 
στις ΗΠΑ, «τα όπλα ρέουν σαν νεράκι» και γι’ αυτό η μια 
σφαγή διαδέχεται την άλλη. 
Η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις, τονίζοντας πως «οι καρ-
διές μας συνεχίζουν να ραγίζουν» κάθε φορά που συμ-
βαίνει κάτι τέτοιο, τόνισε πως ως έθνος οι Αμερικανοί πρέ-
πει να βρουν το θάρρος να αναλάβουν δράση για να μην 
ξαναγίνει «ποτέ» σφαγή σε σχολείο.  
Το 2018, μετά τη διάπραξη της σφαγής σε λύκειο της 
Πάρκλαντ, στη Φλόριντα (17 νεκροί, στην πλειονότητά 
τους έφηβοι μαθητές), είχαν γίνει ογκώδεις διαδηλώσεις, 
ιδίως νέων, που απαιτούσαν από τους πολιτικούς να ανα-
ληφθεί δράση. 

 
Όμως ο διάλογος για το ζήτημα παρέμεινε πρακτικά στεί-
ρος: δεν θεωρείται ότι υπάρχει στην πραγματικότητα πι-
θανότητα το Κογκρέσο –όπου το λόμπι των όπλων διατη-
ρεί μεγάλη επιρροή– να ψηφίσει φιλόδοξη μεταρρύθμιση 
για την οπλοκατοχή, ζήτημα που διχάζει πάντα τους Αμε-
ρικανούς. Σύμφωνα με το ινστιτούτο έρευνας Small Arms 
Survey, το 2017 υπήρχαν στη χώρα 393 εκατομμύρια πυ-
ροβόλα όπλα, περισσότερα απ’ ό,τι κάτοικοι. 

Ευλογιά των πιθήκων: Δοκιμές για πιθανά 
εμβόλια πραγματοποιεί η Moderna

Η Moderna έχει ξεκινήσει προκλινικές 
δοκιμές για πιθανά εμβόλια κατά της ευ-
λογιάς των πιθήκων, σύμφωνα με ενη-
μέρωση που παρείχε σε ανάρτησή της 
στο Twitter, καθώς ο ιός εξαπλώνεται 
στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευ-
ρώπη. 

 
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανέ-
φερε την Τρίτη ότι έχουν επιβεβαιωθεί 
131 κρούσματα και 106 επιπλέον ύπο-
πτα κρούσματα από την 7η Μαΐου, που 
πρωτοεμφανίστηκε ο ιός εκτός των χω-
ρών που δεν είχε προηγούμενη παρου-

σία. Η Moderna δεν έδωσε περισσότερες 
λεπτομέρειες σχετικά με τις δοκιμές που 
πραγματοποιεί. 

 
Αξίζει να σημειωθεί πως ειδικό εμβόλιο 

έναντι του ιού της ευλογιάς των πιθήκων 
δεν υπάρχει μέχρι σήμερα, ωστόσο το 
εμβόλιο έναντι της ευλογιάς αναμένεται 
να παρέχει προστασία. Ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός Φαρμάκων έχει αδειοδοτή-
σει το τροποποιημένο εμβόλιο κατά της 
ευλογιάς (Imvanex), το οποίο περιέχει 
ζώντες εξασθενημένους μη πολλαπλα-
σιαζόμενους ιούς. 

Ουκρανία: Για 20.000 εγκλήματα πολέ-
μου από τότε που εισέβαλε η Ρωσία



Επειδή παραπονιούνται κάποιοι  
γιατί ασχολούμαι περισσότερα με 

τα πολιτικά από κάθε τι άλλο θέμα  και ακόμη 
ενοχλούνται   οι “καημένοι”  γιατί γράφω  την αλή-
θεια, στο σημείο που έφθασαν αυτοί να μας υβρί-
ζουν με μηνύματα που τα άφησαν με ένα σορό 
ύβρεις και φοβέρες  που ίσως να ασχοληθεί και η 
αστυνομία, λέω σε αυτούς τους “κύριους” ότι είστε 
κάθε τι άλλο παρά κύριοι και ας  προσέξετε  τι 
λέτε.  
Δεν θα ασχοληθώ στο γεγονός ότι οι Συντηρητικοί 
ουδέποτε θα πάρουν πίσω  την Δημαρχεία Enfield 
από τους Εργατικούς όσον και αν προσπαθή-
σουν. Ετσι αφού ενοχλούνται από τις όλες αλή-
θειες δεν θα γράψω σήμερα για τα θέματα που 
αγγίξαμε εν ολίγοις στο παρελθόν αλλά θα επε-
κταθούμε σε κάποιο στάδιο μελλοντικά. Όπως 
ανάφερα ποιο πάνω δε θα ασχοληθώ, ούτε για 
τις δεκάδες σκάνδαλα που λαμβάνουν  μέρος στο 
Συντηρητικό Κόμμα, μα ούτε για τα partygates, 
ούτε για το γεγονός ότι οι Συντηρητικοί  όλο και 
προχωρούν ποιο πολύ στα δεξιά, στο σημείο 
όπου έχουν ξεπεράσει και τη Θάτσερ, όχι μόνο 
όσον αφορά τη Κεντρική Κυβέρνηση μα και τις 
Συντηρητικές τοπικές αρχές που αναδεικνύουν 
Θατσιερικούς για να επαναφέρουν την πολιτική 
της Θάτσερ που είχε καταστρέψει την χώρα το 
NHS με τον ίδιο τρόπο που συνεχίζει ο Τζόνσον  
σήμερα.  
Δεν θα αναφέρουμε για τις χιλιάδες παραπληρο-
φορήσεις των Συντηρητικών και τα fake news, 
δεν θα γράψουμε  για την λιτότητα  και τον πλη-
θωρισμό  που όπως αναπτύξαμε σε προηγού-
μενά άρθρα,  όπου  θα  αυξανόταν ο πληθωρι-
σμός και που τώρα έφθασε  στο 10%,  ποσοστό 
που δεν γνώρισε ποτέ η χώρα, σε ρεκόρ ύψος 
για 50 χρόνια και πλέον χρόνια. 
Και αφού στενοχωριούνται οι καημένοι καν δεν 
θα πούμε για  τους 126  που παρανόμησαν στην 
10 Downing Street κατά την διάρκεια του COVID-
19 λόκνταουν, και πήραν διπλά και τριπλά  πρό-
στιμα εκτός φυσικά του κου Johnson που πήρε 
μόνο ένα πρόστιμο. Ετσι δεν είναι; 
Διαφθορά και σκάνδαλα συνεχίζονται και η Αστυ-
νομία αγρόν αγόρασε, αφού είναι και αυτός  ένας  
οργανισμός κομμάτι του Κατεστημένου, που 
όπως φαίνεται αδυνατεί κάπως να ενεργήσει.  
Η Κυβέρνηση που θέτει τους νόμους αλλά οι ίδιοι 
δεν τους τηρούν. Γνωρίζουμε πολύ καλά πόσο 
ενοχλεί μερικούς  οι αλήθειες μας που γράφονται 
εδώ, έτσι δεν θα αναφέρουμε ότι η 10 Downing 
Street έγινε πλέον η διεύθυνση αυτή ως την 
πλέον παρανομούσα διεύθυνση στην Αγγλία.  Και 
επειδή η αλήθεια ενοχλεί δεν θα γράψουμε για 
τις σεξουαλικές κατηγορίες που αφορά Συντηρη-
τικό Βουλευτή. Μα γιατί να αναφέρουμε για τους 
πανύψηλους τόκους  και τις  πανύψηλες τιμές 
και αυτή είναι η χώρα που την έφερα στα πόδια 
της οι  “αχάπαροι”  Συντηρητικοί με μίαν  αλαζο-
νική  και διεφθαρμένη   πολιτική τους.  
Για τα ποιο πάνω και άλλες αλήθειες θα ασχολη-
θούμε εκτενέστερα σε μελλοντικά άρθρα, (σήμερα 
προειδοποιούμε για να μην σοκαριστούν στο μέλ-
λον οταν αναφέρουμε και πολλά άλλα) και για 
αυτούς που ενοχλούνται  όταν ακούσουν η δια-
βάζουν αλήθειες θα τους πω μια πανάρχαια 
φράση “όποιος έσιει μούγια  μουγιάζετε” και αν 
δεν το έχουν καταλάβει μερικοί, ας με ρωτήσουν 
να τους εξηγήσω, και δεν θα  αναφέρουμε  ακόμη 
στο εάν αύριο διεξάγονταν Εθνικές Εκλογές οι 
Συντηρητικοί θα είχαν να υποστούν μεγάλες απώ-
λειες αφού το 80% του πληθυσμού θα ψήφιζαν  
μάλλον  Εργατικούς. (you gov poll) 

Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα  εξίσου σοβαρό 
και ας το ονομάσουμε σκάνδαλο που κρυφά  μα 
και μεθοδικά  για χρόνια χωρίς ο κόσμος να το  
καταλάβει, μα τώρα το αντιληφθήκαμε ότι τα πε-
ρισσότερα φάρμακα τα έχει αποσύρει η Συντη-
ρητική Κυβέρνηση από τον κατάλογο των φαρ-
μάκων που θα μπορούσε ο ιατρός να τα 
περιλαμβάνει στην ιατρική του συνταγή.  
Ο λαός ήταν υπό την ιδέα ότι το τάδε ιατρείο δεν 
δίδει το τάδε φάρμακο η δεν δίδει την συνταγή ο 
ιατρός  για το τάδε φάρμακο, που υπήρχαν και 
παρεξηγήσεις μεταξύ ασθενών  και ιατρείου διότι 
νόμιζαν  ότι φταίει το ιατρείο.  
Αναγκάζονται τώρα οι ασθενείς, ανεξαιρέτως, να 
το αγοράσουν. 
Ακόμη και αν δεν τα αποσύρουν τα αντικαταστούν 
με ποιο φθηνά φάρμακα.  Ελεος πλέον έλεος τι 
πράγματα είναι αυτά που τα ανέχεται ο κόσμος 
κάτω από μία Συντηρητική Κυβέρνηση.  
Ποιος  είναι ο λόγος άραγε  να δώσουν στον λαό 
τα ποιο φθηνά φάρμακα;  Iσως,  έτσι για να έχουν 
να στέλνουν δισεκατομμύρια  λίρες και  οπλισμό 
για να σκοτώνονται ζωές σε άλλες χώρες; Σκο-
τώνουν και δεν σώζουν ζωές  είτε με τις βόμβες 
και τις σφαίρες είτε και  με τα φθηνά φάρμακα. 
Αυτή είναι η Συντηρητική Κυβέρνηση  Jοhnson  
όπου  της  λείπει  η  διαφάνεια αλλά  και  έλλειψη  
ανθρωπιάς και   υπευθυνότητας ως Κυβέρνηση, 
που θα έπρεπε να νοιάζεται για τον λαό  της χώ-
ρας. Η Αμερική να δίδει εκατομμύρια δολάρια 
στην Ουκρανία. Dollars Plenty Dollars and 
weapons for Ukraine 
Αχ   Αμέρικα,  Αμέρικα, έπεσες χαμηλά, πολύ χα-
μηλά όσο ποτέ άλλοτε.     
  Οσο για τον Johnson  και τους Συντηρητικούς,    
όταν λέω και συστήνω ούτε μία ψήφος στους Συ-
ντηρητικούς, γνωρίζω πολύ καλά τι λέω, και είναι 
μόνο  η επιφάνεια  στο τι αναφέρω, η και τι ανά-
φερα στο παρελθόν, και εάν  δεν αρέσει η αλήθεια 
σε μερικούς ας μην διαβάζουν τα άρθρα μου  διότι 
υπάρχει υλικό που όταν το γράψω δεν θα αρέσει 
Δεν γράφω για να αρέσω  αλλά για να θίξω,  διότι 
η αλήθεια μόνο σε ένα τμήμα του κόσμου αρέσει   
το γνήσιο τμήμα του πληθυσμού που δεν φοβάται   
την αλήθεια, όσον για τους άλλους δεν έχω να 
πω πολλά. 
Να υποστηρίζουν μία Κυβέρνηση που τα κατά-
στρεψε όλα κυριολεκτικά όλα. Μα θα μου πείτε 
δικαίωμα τους, ναι,  μα δυστυχώς πάμε και οι 
υπόλοιποι θύματα μαζί με τους…. ανεγκέφαλους.  
Οι πράξεις  της Κυβέρνησης Johnson  θυμίζουν   
δικτατορία  και όχι δημοκρατία.  Με το σλόγκαν 
“κάνε ότι σου λέω και μην κάνης ότι κάνω εγώ.”    
Να υπενθυμίσουμε, ότι η 10 Downing Street έγινε  
η διεύθυνση αυτή ως την πλέον παρανομούσα 
διεύθυνση στην Αγγλία. Και επειδή η αλήθεια ενο-
χλεί δεν θα γράψουμε  για τις σεξουαλικές κατη-
γορίες που αφορά  Συντηρητικό Βουλευτή. 
Μα γιατί να αναφέρουμε  για τους πανύψηλους 
τόκους και φόρους και τις πανύψηλες τιμές και 
αυτή είναι η χώρα που την έφερα στα πόδια της, 
οι “αχάπαροι”  Συντηρητικοί με μίαν αλαζονική   
και διεφθαρμένη  πολιτική τους.  Ακόμη οι  Συ-
ντηρητικοί παραμένουν  στην εξουσία  και όχι 
εξορία. Η  Λερναία  Υδρα των σκανδάλων της 
Συντηρητικής Κυβέρνησης, ακόμη και η συνά-
ντηση Sue Gray με  Johnson ασχέτως ποιος ορ-
γάνωσε τέτοια συνάντηση δεν έπρεπε ο  ίδιος ο 
Johnson να δεχθεί να λαβή μέρος για χάριν δια-
φάνειας, και αυθεντικότητας της έκθεσης Sue 
Gray. Μα πότε έκανε κάτι σωστό ο κος  Johnson;  
Ο Θεός  να   βάλει  το χέρι  του 

Ο ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ  
Β' Μέρος και τελευταίο 

▪� Ο Καρλ Μαρξ θεωρείται ως ο 
αδιαμφισβήτητος θεμελιωτής του 
επιστημονικού κομμουνισμού. 

Υπήρξε μεγάλος δάσκαλος και οδηγός της πα-
γκόσμιας εργατικής τάξης και όλων των εργαζο-
μένων. Ήταν ο εμπνευστής και οργανωτής της 
1ης Διεθνούς (Διεθνής εταιρεία των εργαζομέ-
νων) 
▪� Ύστερα από μακροχρόνιες οικονομικές έρευνες, 
ο Μαρξ έγραψε το 1859 το έργο του "Συμβολή 
στην κριτική της πολιτικής οικονομίας" που απο-
τελεί μια πρώτη έκθεση της θεωρίας του για την 
αξία και για το χρήμα. Οκτώ χρόνια αργότερα,το 
1867, κυκλοφόρησε στο Αμβούργο το πρώτο βι-
βλίο του "Κεφαλαίου" που περιείχε τις βασικές 
αρχές των οικονομικών σοσιαλιστικών αντιλή-
ψεων του Μαρξ, καθώς και τις βάσεις της κριτικής 
του για τη σύγχρονη κοινωνία, για τον τρόπο της 
καπιταλιστικής παραγωγής και τις συνέπειές της. 
▪� Στο διάστημα το αφιερωμένο στη συγγραφή 
του "Κεφαλαίου", ο Μαρξ είχε παράλληλα και μια 
πλούσια επαναστατική δράση. Βλέποντας τη ρα-
γδαία ανάπτυξη του εργατικού κινήματος στις 
αρχές του 1860, ο Μαρξ βάλθηκε να πραγματο-
ποιήσει την ιδέα του: να ιδρύσει δηλαδή μια " 
εταιρεία " εργαζομένων που θα χάραζε μια ενιαία 
τακτική για την εργατική πάλη.Το 1864 ιδρύθηκε 
στο Λονδίνο η "Διεθνής εταιρεία των εργαζομέ-
νων", η 1η Διεθνής, της οποίας ο Μαρξ ήταν ο 
εμψυχωτής και ο θεωρητικός ηγέτης.  
Συνέταξε το διάγγελμα των εγκαινίων της Διε-
θνούς και σχεδόν όλες τις διακηρύξεις της. Ιδρύο-
ντας την 1η Διεθνή, ο Μαρξ έβαλε τα θεμέλια 
της διεθνούς εργατικής οργάνωσης της επανα-
στατικής πάλης για το σοσιαλισμό. 
▪� Επικεφαλής τώρα της Διεθνούς, ο Μαρξ ανα-
λαμβάνει τον αγώνα για να βάλει ένα τέλος στη 
διασπορά της εργατικής κίνησης. Η Διεθνής ιδρύ-
θηκε για να αντικαταστήσει τις σοσιαλιστικές και 
ημισοσιαλιστικές αιρέσεις με μια πραγματική ορ-
γάνωση της εργατικής τάξης. 
Κάνοντας ένα συνεχή και αδιάλλακτο αγώνα κατά 
των οπορτουνιστών, των αναρχικών (προυντο-
νιστών, μπακουνιστών) κ.ά  μέσα στους κόλπους 
του διεθνούς εργατικού κινήματος, ο Μαρξ επε-
ξεργάστηκε την επαναστατική τακτική για την 
πάλη της εργατικής τάξης.  
▪� Το 1871 έγραψε το περίφημο έργο του "Ο εμ-
φύλιος πόλεμος στη Γαλλία ", όπου ανέλυσε την 
Παρισινή Κομμούνα και έκανε τη σωστή ιστορική 
τοποθέτησής της, μια ανάλυση βαθιά, ακριβή, 
ξάστερη, αποτελεσματική, επαναστατική. 
Εξαιτίας της αντίδρασης, που διαδέχτηκε την 
ήττα της Παρισινής Κομμούνας, το Γενικό Συμ-
βούλιο της Διεθνούς αποφάσισε, ύστερα από 
απόφαση που πάρθηκε στη Χάγη, τη μεταφορά 
της έδρας της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 
,όπου και διαλύθηκε. 
▪� Μετά την απόφαση αυτή, ο Μαρξ αφοσιώθηκε 
ξανά στη συγγραφή του "Κεφαλαίου" υπολογί-
ζοντας με ακρίβεια τη σπουδαιότητα αυτού του 
έργου για την υπόθεση της εργατικής επανάστα-
σης, για την υπόθεση του εργατικού κινήματος.  
Το 1875 έγραψε την περίφημη: "Κριτική του προ-
γράμματος Γκότα". 
▪� Κατά τα τέλη του 1860, ο Μαρξ παρακολούθησε 
με τη μεγαλύτερη προσοχή την εξέλιξη του κοι-
νωνικού απελευθερωτικού κινήματος στη Ρωσία. 
Έμαθε τη ρωσική γλώσσα για να μπορεί να δια-
βάζει στο πρωτότυπο τα έργα της ρωσικής φι-
λολογίας, που αντανακλούσαν τις κοινωνικές 
σχέσεις στη Ρωσία. Με χαρά έμαθε ότι το "Κε-
φάλαιο" του μεταφράστηκε στη Ρωσία: "στη Ρω-
σία όπου διαβάζουν και εκτιμούν το " Κεφάλαιο" 
περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα,  
η επιτυχία μας είναι ακόμη πιο υπολογίσιμη". 
Εκτιμούσε υπερβολικά τους μεγάλους Ρώσους 
επαναστάτες δημοκράτες Τσερνισέφσκι και Ντο-
μπρολιούμποφ. Η βαθιά μελέτη των οικονομικών 
και πολιτικών μεταβολών που επήλθαν στη Ρω-
σία, επέτρεψαν στον Μαρξ και στον Ένγκελς να 
προβλέψουν την επαύριο της Παρισινής Κομ-
μούνας του 1871 την επικείμενη πρώτη μεγάλη 
Ρωσική Επανάσταση. " Όταν η Παρισινή Κομ-
μούνα ανετράπη, μετά από τις σφαγές που ορ-

γάνωσαν τα όργανα της τάξης, έγραφαν ο Μαρξ 
και ο Ένγκελς στις 21 Μαρτίου 1881, οι νικητές 
δεν μπορούσαν καθόλου να φανταστούν ότι μό-
λις δέκα χρόνια αργότερα, μακριά στην Πετρού-
πολη, θα συντελούνταν ένα γεγονός που θα οδη-
γούσε αναπόφευκτα, έστω και αν ο αγώνας θα 
ήταν μακρύς και σκληρός, στη Ρωσική Κομ-
μούνα. Έτσι η Κομμούνα, που οι δυνάμεις της 
αντίδρασης την πίστευαν χαμένη για πάντα από 
το πρόσωπο της γης, ζει ακόμη." Ο Μαρξ και ο 
Ένγκελς πίστευαν στη Ρωσική Επανάσταση, πί-
στευαν στην απέραντη, στην παγκόσμια σημασία 
της.  
▪� Τα μέτρα των συνεχών απελάσεων που έπαιρ-
ναν οι διαφορές αντιδραστικές κυβερνήσεις και 
που στόχος τους είχε γίνει κατ'επανάληψη  
ο Μαρξ, η φτώχεια που τον ακολουθούσε σε όλη 
τη ζωή του  - η οικονομική ενίσχυση του Ένγκελς 
ελάχιστα τον ξελάφρωνε - η ασίγαστη πάλη του 
ενάντια στα πάσης φύσεως μη εργατικά και 
αντεργατικά ρεύματα, η εντατική εργασία που 
απαιτούσαν οι θεωρητικές του μελέτες,κλόνισαν 
την υγεία του και στις 14 Μαρτίου 1883 αυτός  
ο μεγαλοφυής άνθρωπος έσβησε. Υπήρξε ο 
εγκέφαλος και η καρδιά της εργατικής τάξης, της 
προοδευτικότερης δηλαδή τάξης  που εκαλείτο 
να εκπληρώσει το ριζοσπαστικό της προορισμό 
στην ιστορία της 
ανθρωπότητας. 
▪� "Πέθανε, έλεγε ο Ένγκελς, τιμημένος, αγαπη-
μένος, κλαμένος, από τα εκατομμύρια των συ-
ντρόφων στον επαναστατικό αγώνα σε όλη την 
Ευρώπη και την Αμερική, από τα μεταλλεία της 
Σιβηρίας μέχρι την Καλιφόρνια. 
▪� Ο Μαρξ ανακάλυψε τους νόμους της ιστορικής 
εξέλιξης της ανθρωπότητας και επεξεργάστηκε 
τη θεωρία και την τακτική της εργατικής επανά-
στασης. Μαζί με τον Ένγκελς ανακάλυψαν τη 
μέθοδο για την επαναστατική αναδημιουργία του 
κόσμου: τον διαλεκτικό υλισμό. 
Μεταφέροντας αυτή τη μέθοδο στη μελέτη της 
κοινωνίας συνέλαβε τον ιστορικό υλισμό, δηλαδή 
την επιστήμη των νόμων της κοινωνικής εξέλιξης, 
των νόμων της πάλης των τάξεων. 
Ο διαλεκτικός υλισμός και ο ιστορικός υλισμός 
αποτέλεσαν μια πραγματική επανάσταση στην 
ιστορία της φιλοσοφίας. Αντίθετα από τους προ-
ηγούμενους φιλοσόφους, ο Μαρξ και ο Ένγκελς, 
δεν ήταν απλώς οι ιδρυτές μιας κάποιας φιλο-
σοφικής "σχολής", αλλά οι πραγματικοί ηγέτες 
ενός παγκόσμιου κινήματος, του εργατικού κινή-
ματος. 
▪� Χάρη στην ολοκληρωμένη μελέτη της οικονο-
μικής και πολιτικής ζωής της αστικής κοινωνίας, 
ο Μαρξ εντόπισε τις πηγές της προέλευσης του 
καπιταλισμού, καθόρισε τους νόμους και τις κα-
τευθύνσεις της ανάπτυξής του και απόδειξε το 
αναπόφευκτο της καταστροφής του. Κατέδειξε 
τον προσωρινό χαρακτήρα του καπιταλιστικού 
συστήματος και την αναπόφευκτη νίκη ενός και-
νούργιου κοινωνικού συστήματος, δηλαδή του 
κομμουνισμού. Ο πραγματικός σοσιαλισμός είναι 
το κοινωνικό σύστημα μετά τον καπιταλισμό τον 
οποίο ανατρέπει και δημιουργεί τις συνθήκες για 
το πέρασμα στον κομμουνισμό. Σε αντικατά-
σταση των παλιών, των στείρων θεωριών του 
ουτοπικού σοσιαλισμού, ο Μαρξ προέβαλε τη 
θεωρία του επιστημονικού κομμουνισμού.  
▪� Όλα τα μέρη της διδασκαλίας του Μαρξ είναι 
αδιάρρηκτα δεμένα. Η διδασκαλία του είναι πα-
ντοδύναμη γιατί είναι σωστή, γιατί είναι αρμονική 
και πλήρης. Δίνει στους ανθρώπους μια συγκε-
κριμένη, χειροπιαστή αντίληψη του κόσμου.  
Δεν συμβιβάζεται με καμία δεισιδαιμονία, με κα-
μιά αντίδραση, με καμιά υπεράσπιση της αστικής 
τυραννίας. Μετά τον θάνατο του Μαρξ και του 
Ένγκελς, η διδασκαλία του Μαρξ αναπτύχθηκε 
πάρα-πέρα στα έργα του  
Λένιν, εξελίχθηκε στον λενινισμό που είναι ο μαρ-
ξισμός της εποχής του ιμπεριαλισμού και των 
εργατικών επαναστάσεων.
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Του Βασίλη 
Κωστή

Η Κυβέρνηση Johnson χωρίς 
διαφάνεια και υπευθυνότητα 

Του Γιώργου 
Α. Σάββα



Κάθε φορά που θέλω να γράψω 
κάτι, προσπαθώ να βρω θέματα 
που να ενδιαφέρουν το κοινό στο 
οποίο απευθύνομαι. 
Ασφαλώς θα πρέπει τα θέματα 
μου να έχουν κάποια μηνύματα!  
Κάθε φορά που μπαίνω σε αυτή 
τη διαδικασία, ανακαλύπτω πε-

ρισσότερα πράγματα για τον εαυτό μου. Και έτσι 
θα έπρεπε να είναι. Γιατί διαφορετικά, όλα θα 
ήταν ένα ψέμα! Και δεν θα το ήθελα αυτό. Δεν θα 
ήθελα να χάνω την ώρα μου λέγοντας κάτι που 
δεν το νιώθω και δεν θα μπορούσα να το στη-
ρίξω!  
Εδώ λοιπόν που φτάσαμε, εδώ που έφτασε η 
σημερινή κοινωνία, δεν έχουμε περιθώρια άλλα 
παρά να ασχοληθούμε με τα τόσα πολλά προ-
βλήματα που φορτωθήκαμε,  τα οποία δυστυχώς 
τα φέραμε εμείς οι άνθρωποι στην κοινωνία που 
ζούμε. Ο πλανήτης Γη δυστυχώς κινδυνεύει από 
τις κλιματικές αλλαγές που κατά πολύ ευθύνεται 
ο άνθρωπος. Οι πόλεμοι, οι πυρηνικές δοκιμές, 
και τόσα αλλά έχουν φέρει τες κλιματικές αλλαγές 
που με τη σειρά τους όπως βλέπουμε καθημερινά 
είναι δυστυχώς καταστρεπτικές και ακατανίκητες. 
Ο κόσμος όλος καίγεται και καθημερινά βλέπουμε 
τα κύρια θέματα σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέ-
ρωσης είναι οι φωτιές και οι καταστροφές που 
προκαλούν,  με δυστυχώς ανθρώπινες απώλειες. 
Το άλλο καυτό θέμα είναι οι πλημύρες που δυ-
στυχώς και αυτές είναι καταστρεπτικές και με δυ-
σάρεστα αποτελέσματα. 
Κάθε φορά χάνονται ανθρώπινες ζωές, και όλοι 
πανικοβάλλονται και μιλούν για τρόπους αντιμε-
τώπισης των κλιματικών αλλαγών. Κάθονται κάτω 
, συζητούν, και αποφασίζουν, αλλά στο τέλος 
ενεργούν και πάλι αντίθετα με αποτέλεσμα να 
μην έχουμε αλλαγή προς το καλύτερο. 
Το πιο καυτό όμως θέμα που αντιμετωπίζει η 
σημερινή κοινωνία είναι αυτός ο αόρατος εχθρός 
και η πανδημία που δεν ξεχωρίζει τάξεις των αν-
θρώπων, και δεν εξαγοράζεται με τίποτα. Να 
όμως που εδώ θα πρέπει να δώσουμε εύσημα 
στους ειδικούς που τα κατάφεραν τουλάχιστο να 
βρουν μια λύση αντιμετώπισης του αόρατου 
εχθρού. Το εμβόλιο το οποίο μπήκε στη ζωή μας 
που εδώ είναι που επανέρχομαι στο θέμα προ-
σωπικής εμπειρίας για να πω ότι ακολουθώντας 
τις οδηγίες των ειδικών, μπορώ να πω ότι απο-
δείχτηκε ότι οι εμβολιασμένοι….είναι σε καλύτερη 
θέση από αυτούς που δεν έχουν εμβολιαστεί.  

-Μιλούσα πριν λίγες μέρες με τον φίλο μου τον 
Πέτρο που ήλθε πρόσφατα από την Κύπρο. Μου 
είπε λοιπόν ο Πέτρος ότι φιλική οικογένεια προ-
σβλήθηκε από τον υιό. Η σύζυγος είχε κάνει το 
εμβόλιο, και ξεπέρασε τον κίνδυνο. Ο σύζυγος 
δεν το είχε κάνει και δυστυχώς ακόμα βρίσκεται 
στην εντατική. Αυτή είναι η διαφορά λοιπόν. 
Είχα πει στην αρχή ότι το σημαντικότερο στη 
δημοσιογραφία είναι όταν ασχολείται κανείς με 
θέματα απόψεων, να προσπαθεί να στέλνει κά-
ποια μηνύματα που σκοπό έχουν την καλυτέ-
ρευση ποιότητας ζωής που τα οποία ταξίδια ζωής 
να είναι ταξίδια με καλές παραστάσεις, με καλές 

στιγμές, με καλούς σταθμούς από όπου οι ταξι-
διώτες να παίρνουν τις καλές πραμάτειες και να 
απολαμβάνουν τα καλύτερα ιδανικά μυρωδικά!  
Εδώ λοιπόν είναι που θα πρέπει να σκεφτούμε 
καλοί μου φίλοι, να κάνουμε ότι είναι από τη δίκη 
μας πλευρά ούτως ώστε να ανοίξουμε δρόμους 
για τα καλύτερα ταξίδια. Και για να είμαι ξεκάθα-
ρος όσον αφορά το μήνυμα που θέλω να στείλω, 
ακολουθώντας τους ειδικούς,  εφόσον  έχει απο-
δειχθεί, προχωρώντας προς εμβολιασμό, βά-
ζουμε το δικό μας κομμάτι βοηθώντας τον εαυτό 
μας αλλά και τους άλλους γύρω  μας να νιώθουν 
ασφαλείς! 
Αυτή είναι λοιπόν η δουλειά του ανθρώπου που 
εκτίθεται στην κοινωνία με την ταυτότητα του δη-
μοσιογράφου. Να προσφέρει με τις απόψεις του 
τροφή σκέψεων για ενέργειες που θα φέρουν αλ-
λαγή για μια καλύτερη πορεία ζωής, που τα ταξί-
δια της θα έχουν δρόμους γεμάτους με καλές 
πραμάτειες, με σταθμούς όπου ο ταξιδιώτης θα 
βρει τα ιδανικά μυρωδικά, θα βρει στιγμές ζωής 
που θα τον χαροποιούν και θα τον κάνουν να 
νιώθει χαρά και ευτυχία. Οι άνθρωποι είμαστε 
όλοι το ίδιο. Χαιρόμαστε το ίδιο, κλαίμε το ίδιο, 
και πονάμε το ίδιο. Ο κάθε ένας από εμάς έχει να 
παίξει το δικό του ρόλο. Έχει να κάνει το δικό του 
ταξίδι!  Ας κάνουμε όμως ο κάθε ένας από εμάς 
και κάποια κοινά πράγματα. Κάποιες κοινές πρά-
ξεις που το όφελος αυτών των πράξεων θα είναι 
για τους πολλούς και όχι για τον εαυτό μας. Ας 
σεβαστούμε καταρχήν τη φύση και ας προσπα-
θήσουμε να κάνουμε ότι είναι δυνατόν ακολου-
θώντας πάντα τους ειδικούς, να κρατήσουμε κα-
θαρό το περιβάλλον. Να μην είμαστε επιπόλαιοι, 
και να μην είμαστε αφελείς. Αφέλεια και επιπο-
λαιότητα είναι να οδηγούμε, και να ανοίγουμε το 
παράθυρο του αυτοκίνητου και να πετάμε ότι θε-
ωρούμε άχρηστο στον δρόμο. Επιπολαιότητα και 
αφέλεια είναι να πετάμε την μάσκα προστασίας 
όπου φτάσουμε δίχως σκέψη εφόσον την έχουμε 
χρησιμοποιήσει. Τα άχρηστα λοιπόν τα πετάμε 
στον κάλαθο των άχρηστων! Όσον αφορά το 
καυτό θέμα των ημερών, και πάλι ας ακολουθή-
σουμε τις συμβουλές των ειδικών που όπως απο-
δείχτηκε είναι αποτελεσματικές, και ας κάνουμε 
ένα βήμα μπροστά.  

-Βοηθώντας στη δημιουργία καλύτερης ζωής, 
με καλύτερες πραμάτειες, με καλύτερες παρα-
στάσεις, με καλύτερες στιγμές, με καλύτερους 
σταθμούς! Ας βοηθήσουμε να φτιάξουμε όλοι μαζί 
ένα καλύτερο κόσμο για εμάς αλλά και για τους 
γύρω μας. Μια καλύτερη κοινωνία με υγεία, χαρά 
και ευτυχία! Είναι όλα θέμα χαρακτήρα και θέμα 
πολιτισμού. Βοηθήστε να φτιάξουμε ένα κόσμο 
με πολιτιστικές αρχές που να σέβεται πάνω από 
όλα τον ίδιο τον άνθρωπο! Να σέβεται τις σωστές 
παραστάσεις ζωής!  Ο άνθρωπος να σέβεται τη 
φύση! Ας αρχίσουμε από μία πράξη σεβασμού ο 
ένας προς τον άλλο. Ας κάνουμε το αναγκαίο εμ-
βόλιο για να ηρεμίσουν οι ψυχές μας. Για να ανοί-
ξουμε δρόμους προς τερματισμό της ανεπιθύμη-
της πανδημίας.  
Για να δούμε καλύτερες μέρες! 

 15      | Πέμπτη 26  Μαϊου 2022

Του Βασίλη 
Παναγή

Είναι θέμα πολιτισμού! 
Οι δικαιολογίες που λέμε στον 
εαυτό μας επηρεάζουν και τη 
ζωή αλλά και την ποιότητα της 
ζωής μας. Κι ας αρχίσουμε με το 
τι είναι δικαιολογίες; Δικαιολογίες 
είναι σκέψεις που κάνουμε. Δεν 

είναι γεγονότα. Είναι εκτιμήσεις πάνω σε διά-
φορα πράγματα πάνω σε αυτό, εκείνο, το άλλο. 
Είναι εξηγήσεις που δίνουμε στον εαυτό μας για 
να κάνουμε ή να μην κάνουμε κάτι. Άρα η δι-
καιολογία πολύ σπάνια είναι κάτι αντικειμενικό. 
Κάτι που ισχύει για μένα μπορεί να μην ισχύει 
για σένα. Ή αντίστοιχα κάτι που ισχύει για σένα 
να με αφήνει εμένα παγερά αδιάφορη,  όχι ότι 
είμαι αδιάφορος άνθρωπος αλλά γιατί δεν με 
επηρεάζει. Τι θα πει λοιπόν αυτό; Λέμε για πα-
ράδειγμα: «Α…θα ήθελα σήμερα να ξεκινήσω 
γυμναστική αλλά βρέχει.  Πού να τρέχω τώρα 
στο γυμναστήριο! Άσε θα πάω αύριο!» Είναι 
πραγματικότητα ότι βρέχει σήμερα και λέμε ότι 
θα πάμε οπωσδήποτε στο γυμναστήριο αύριο. 
« Θα πάω σίγουρα αύριο»… αυτή είναι μια δι-
καιολογία, αυτή  είναι η κοροϊδία που κάνουμε 
στην εαυτό μας. Αυτές οι δικαιολογίες που λέμε 
στον εαυτό μας έχουν πολλές μορφές  και πολλές 
εκφάνσεις και με διαφορετικό τρόπο εμφανίζονται 
σαν απόλυτη σκέψη σαν κάτι που ισχύει 100% 
και ακούγεται πολύ πολύ λογικό που συνήθως 
δεν είναι!   
Οι  δικαιολογίες είναι ένα κατασκεύασμα του 
μυαλού μας. Είναι μια σκέψη που κάνουμε για 
να βολευτούμε  καλύτερα σε αυτά που ήδη κά-
νουμε.  Στα πράγματα που ήδη δεν μας αρέσουν. 
Στα πράγματα που θέλουμε να αλλάξουμε αλλά 
φοβόμαστε. Γιατί, τι σημαίνει αλλαγή; Αλλαγή 
σημαίνει ξεβόλεμα. Αλλαγή σημαίνει ότι κάνω 
κάτι διαφορετικό από  τα συνηθισμένα μου, άρα 
βγαίνω από το κουτάκι που έχω κρυφτεί, βγαίνω 
από τη ζώνη της βουλής μου …. Από όλα αυτά 
που είναι τακτοποιημένα και θεωρώ ότι είναι και 
ωραία και πρέπει να κάνω κάτι διαφορετικό, που 
θα με πονέσει, θα με κουράσει σωματικά ή ψυ-
χικά και θα με ξεβολέψει. Κι έτσι βρίσκουμε δι-
καιολογίες. Είναι οι  δικαιολογίες λοιπόν που λέμε 
και για τους άλλους. Αυτές οι δικαιολογίες έχουν 
πολλές μορφές.  
Είμαστε σε μια δουλειά για παράδειγμα που 
δεν μας αρέσει. Βρίσκουμε την δικαιολογία και 
λέμε «Αν φύγω, πού θα βρω άλλη δουλειά; Δεν 
υπάρχουν άλλες δουλειές». Κι έτσι μένουμε σε 
κάτι που δεν μας αρέσει για να μην χαλιόμαστε. 
Αντί λοιπόν να πούμε: «Είμαι σε αυτήν την μίζερη 
δουλειά που δεν μου αρέσει που δεν μου ταιριά-
ζει και γυρνάω σπίτι και είμαι χάλια και είμαι σε 
τόση κακή διάθεση που τσακώνομαι με όλο τον 
κόσμο και μιλάω άσχημα στους αγαπημένους 
μου ανθρώπους  κλπ η δικαιολογία μας ποια  
είναι; Πού θα βρω άλλη δουλειά!!!! Πώς  ξέρουμε 
πώς δεν υπάρχουν άλλες δουλειές αφού δεν 
έχουμε καν δοκιμάσει; Θα ήταν πιο αληθινό να 
πούμε: «Παρόλο που δεν μου αρέσει αυτή η 
δουλειά φέρνει το φαγητό στο τραπέζι της οικο-
γένειά μου. Άρα προς το παρόν την κρατάω.  
Δεν το χρυσώνω το χάπι αλλά το παραδέχομαι. 
Εξακολουθώ να μην θέλω τη δουλειά μου αλλά 
προσπαθώ να βρω μια λύση για να μην σπάω 
τα νεύρα μου στους άλλους  και να πω : Τι είναι 
αυτό που χρειάζομαι για να είμαι καλά μετά το 
οχτάωρο της δουλειάς που δεν μου αρέσει;  
Τι πρέπει να κάνω για να αντέξω ακόμη λίγο 
καιρό, όσο χρειάζεται, την δουλειά αυτή χωρίς η 
συμπεριφορά μου να έχει επιπτώσεις στους άλ-
λους;  Κι αυτό είναι πραγματικότητα και όχι δι-
καιολογία. Κι αυτό πρέπει να κάνουμε. Η δικαιο-
λογία είναι ένα κλικ μακριά από την αυταπάτη. 
Δίνουμε στον εαυτό μας κούμαρα και ψέματα. 

 Ας πάμε τώρα στο σενάριο των σχέσεων. «Ναι, 
με αγαπάει πάρα πολύ αλλά δεν με παίρνει τη-
λέφωνο γιατί έχει πολλές δουλειές». Ναι; Είναι 
αλήθεια; Μήπως δουλεύουμε τον ίδιο μας τον 
εαυτό; Δικαιολογούμε τον άλλο άνθρωπο γιατί 
έχουμε την αυταπάτη ότι μας αγαπά και λέμε 
«Εντάξει, είχε τα νεύρα του και με έβρισε» προ-
χθές, τον προηγούμενο μήνα. Επειδή είχε τα 
νεύρα του; Αλήθεια; Μήπως έβρισε και το αφε-
ντικό του επειδή είχε τα νεύρα του; Ή τη μάνα 

του ή έβρισε μόνο εσένα; Άρα εσύ μόνο του έδω-
σες το δικαίωμα. Ας το σκεφτούμε αυτό…Βά-
ζουμε αυτές τις δικαιολογίες και τις λέμε συνεχώς 
γιατί φοβόμαστε να αντιμετωπίσουμε την πρα-
γματικότητα. Κι όταν η πραγματικότητα πονάει 
ξέρετε τι κάνουμε;  Το αντίστοιχο ψυχολογικό της 
χελώνας. Πώς μπαίνει η χελώνα στο καβούκι 
της και κρύβεται και δεν θέλει να την πληγώσει 
κανένας και τίποτα. Έτσι και το δικό μας το κα-
βούκι είναι οι δικαιολογίες μας. Μπαίνουμε μέσα 
στις δικαιολογίες μας και παραμυθιάζουμε  και 
λέμε πράγματα άλλοτε καλά κι άλλοτε κακά …  
Οι δικαιολογίες είναι οι σκέψεις που κάνουμε 
και  δεν αφήνουμε το εαυτό μας να σκεφτεί άλλα 
πράγματα. Με τις δικαιολογίες μένουμε στάσιμοι. 
Ποτέ κανείς δεν έδωσε στον εαυτό του μια  
δικαιολογία για να πάει παρακάτω. Για να ξεκολ-
λήσει από κάποια κατάσταση για να κάνει κάτι 
πιο σωστά για να βρει μια λύση. Δικαιολογία 
είναι: Καθόμαστε στα αυγά μας, τα κλωσάμε τα 
αυγά μας, στενοχωριόμαστε με αυτό που υπάρ-
χει αλλά…. μένουμε κολλημένοι εκεί. Και πάντοτε 
περιμένουμε μια εξωτερική λύση  και περιμέ-
νουμε με κάποιο μαγικό ή εξωτερικό τρόπο  
τα πράγματα θα αλλάξουν και παραμένουμε εκεί. 
Άρα οι δικαιολογίες χαλάνε την ποιότητα της 
ζωής μας. Οι δικαιολογίες δημιουργούν ένα φρά-
κτη μπροστά μας και δεν μας αφήνουν να δούμε 
καθαρά ούτε το παρόν μας ώστε να το αξιολο-
γήσουμε με βάση αυτό που  είναι, με βάση με  
τι συμβαίνει αληθινά. Όταν προσπαθούμε να 
κουκουλώνουμε τα πράγματα λοιπόν γίνονται 
χειρότερα δεν γίνονται καλύτερα. «Συν Αθηνά 
και χείρα κίνει» λέει και το ρητό. Εμείς πρέπει να 
κάνουμε κάτι. Δικαιολογία, είναι τέλος, η περιο-
ριστική σκέψη που χρυσώνει το χάπι που λίγο 
κάνει τα πράγματα να φαίνονται καλύτερα  αλλά 
στην πραγματικότητα δεν μας βοηθάει να βελ-
τιωθούμε. Θέλουμε να βελτιώσουμε τη ζωή μας 
πρέπει να εντοπίσουμε πού λέμε δικαιολογίες 
στον εαυτό μας, που βρίσκουμε δικαιολογίες αντί 
λύσεις. Αντί να βρούμε τρόπους να αντιμετωπί-
σουμε τα πράγματα με καλύτερους τρόπους και 
να τα κάνουμε όπως τα θέλουμε. 

 Ναι θα πάρουμε ένα ρίσκο…Κανείς δεν υπέ-
γραψε ότι η ζωή μας θα είναι εύκολη και όλα τα 
πράγματα θα γίνονται όπως τα επιθυμούμε …
Πρέπει να το προσπαθήσουμε τελικά. Είναι πολύ 
σημαντικό να μπορούμε να μιλάμε με τον εαυτό 
μας ειλικρινά. Να μην φοράμε ροζ γυαλιά και να 
βλέπουμε την πραγματικότητα παραμορφωμένη 
αλλά ούτε να δίνουμε συνέχεια δικαιολογίες και 
να κάνουμε τα πικρά - γλυκά για να βολευόμαστε 
για λίγο  γιατί μετά θα ξεβολευτούμε και το ξεβό-
λεμα θα είναι πολύ άσχημο όπως μια δυνατή 
γροθιά στο στομάχι και θα καταλάβουμε τελικά 
ότι αυτά που λέγαμε στον εαυτό μας ήταν ψευ-
τιές. Ήτανε δικαιολογίες που δεν επιτρέπουν να 
ζήσουμε τη ζωή μας όπως το επιθυμούμε, όπως 
το θέλουμε. Σχετίζονται λοιπόν οι δικαιολογίες 
με την αυταπάτη. Το έχουμε μάθει από την οικο-
γένειά μας ίσως. Έχουμε μεγαλώσει σε ένα  
περιβάλλον που ακούγαμε πολλές δικαιολογίες 
όπου οι εξηγήσεις για διάφορα πράγματα ήτανε 
τέτοιες που μας έκαναν να πιστεύουμε  ότι μπο-
ρούμε πάντοτε να ξεφύγουμε. Για παράδειγμα 
δύο άνθρωποι μένουν μαζί για τα παιδιά δήθεν, 
ή δεν χωρίζουν γιατί είναι μαζί από το Γυμνάσιο 
ή Πανεπιστήμιο κλπ  
Άρα ας αφήσουμε τις δικαιολογίες και να ξεβο-
λευτούμε και να τολμήσουμε να αλλάξουμε πρά-
γματα που δεν μας αρέσουν. Πρέπει να ζήσουμε 
την ζωή μας όπως μας αξίζει γιατί είναι σύντομη 
και πρέπει  να την κάνουμε ωραία όσο περνάει 
από το χέρι μας. Μπορεί να μην μπορούμε να 
τα αλλάξουμε όλα σε  μια μέρα ας αρχίσουμε να 
κάνουμε μικρά βήματα και να μπορώ να πω στον 
εαυτό μου είμαι καλά, πάω  καλά, αυτό θέλω. 
Είναι δύσκολο δεν λέω γιατί μιλάμε για τα πρά-
γματα που θέλουμε να τα ονειρευτούμε και να 
βρούμε άλλες λύσεις. Και ο Αϊνστάιν έχει πει 
«Δεν μπορούμε να λύσουμε ένα πρόβλημα με 
τον ίδιο τρόπο που το δημιουργήσαμε». 

Της Έλισσας 
Ξενοφώντος  

Φιλολόγου

Πάλι δικαιολογίες;
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29 Μαίου 1453 «Εάλω η Πόλις»

Ο Ελληνισμός, στις 29 Μαΐου 1453, αποχαιρετά 
την Κωνσταντινούπολη. Οι Οθωμανοί, φυλή 
Τουρκομάνων από την ασιατική στέπα, έπειτα 
από αλλεπάλληλες επιθέσεις επιτυγχάνουν το 
«ακατόρθωτο». 

 
29 Μαΐου 1453, ημέρα Τρίτη: Η πολιορκία της 

Πόλης κράτησε δυο μήνες (από 23 Μαρτίου έως 
29 Μαΐου 1453) και έδωσε τη χαριστική βολή 
στους Έλληνες Ορθοδόξους στην Ανατολή. Ο 
Μεχμέτ Β΄ (γιατί αυτό είναι το πραγματικό όνομα 
του σουλτάνου ο οποίος μετέπειτα έλαβε το προ-
σωνύμιο του Πολιορκητή από τον προφήτη…) 
οδήγησε 200.000 στρατό απέναντι σε 8.000 Έλ-
ληνες που έμειναν να υπερασπίζονται την Κων-
σταντινούπολη, ματαίως. Ο Σουλτάνος θα επι-
μείνει στην διατήρηση του πρώτου Πατριαρχείου, 
μάλιστα επαναφέρει το Γεννάδιο Σχολάριο από 

την Αδριανούπολη όπου ως αιχμάλωτος είχε με-
ταφερθεί και καθιστά το Πατριαρχείο Κωνσταντι-
νουπόλεως ως το μακροβιότερο θεσμό παγκο-
σμίως.   

  
Ο Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος έμεινε μέχρι 

τελευταία στιγμή να πολεμάει για την υπερά-
σπιση των τειχών, όμως επειδή το πτώμα του 
δεν βρέθηκε ποτέ, η μνήμη του τελευταίου βυζα-
ντινού αυτοκράτορα έγινε η θρυλική μορφή της 
λαϊκής μούσας. Το τουρκικό σαρίκι μέσα στη Βα-
σιλεύουσα πυροδοτεί τη λογοτεχνική παραγωγή 
των Θρήνων, ένα είδος της δημοτικής ποίησης 
που μας απασχολούν στην Ελλάδα ως η νεότερη 
παραγωγή τραγουδιών στον Νέο Ελληνισμό. 

 
Τῆς Ἁγιά-Σοφιᾶς 

Ο λαός μας τραγούδησε - κι έκλαψε για αιρ-

τώνες - με το τραγούδι του χαμού της Αγιάς  
Σοφιάς-  

Σημαίνει ὁ Θεός, σημαίνει ἡ γῆς, σημαίνουν 
τὰ ἐπουράνια, 

σημαίνει κι ἡ Ἁγιά-Σοφιά, τὸ μέγα μοναστήρι, 
μὲ τετρακόσια σήμαντρα κι ἑξήντα δυὸ 

 καμπάνες, 
κάθε καμπάνα καὶ παπᾶς, κάθε παπᾶς καὶ 

διάκος. 
  

Ψάλλει ζερβὰ ὁ βασιλιάς, δεξιὰ ὁ πατριάρχης, 
κι ἀπ᾿ τὴν πολλὴ τὴν ψαλμουδιὰ ἐσειόντανε οἱ 

κολώνες. 
Νὰ μποῦνε στὸ χερουβικὸ καὶ νά ῾βγει 

 ὁ βασιλέας, 
φωνὴ τοὺς ἦρθε ἐξ οὐρανοῦ κι ἀπ᾿ 

ἀρχαγγέλου στόμα: 
«Πάψετε τὸ χερουβικὸ κι ἂς χαμηλώσουν 

 τ᾿ Ἅγια, 
παπάδες πᾶρτε τὰ ἱερὰ καὶ σεῖς κεριὰ 

σβηστῆτε, 
γιατί ῾ναι θέλημα Θεοῦ ἡ Πόλη νὰ τουρκέψει. 
Μόν᾿ στεῖλτε λόγο στὴ Φραγκιά, νὰ ῾ρθοῦν 

τρία καράβια, 
τό ῾να νὰ πάρει τὸ σταυρὸ καὶ τ᾿ ἄλλο  

τὸ βαγγέλιο, 
τὸ τρίτο τὸ καλύτερο, τὴν ἅγια Τράπεζά μας, 
μὴ μᾶς τὴν πάρουν τὰ σκυλιὰ καὶ μᾶς τὴ μα-

γαρίσουν». 
Ἡ Δέσποινα ταράχτηκε καὶ δάκρυσαν οἱ 

εἰκόνες. 
«Σώπασε κυρὰ Δέσποινα, καὶ μὴ 

πολυδακρύζῃς, 
πάλι μὲ χρόνους, μὲ καιρούς,  

πάλι δικά μας θά ῾ναι». 
  
Το Bezant, το βυζαντινό χρυσό νόμισμα μετά 

την οθωμανική άλωση εξακολούθησε να είναι σε 
χρήση, μέγιστη απόδειξη της οικονομικής ισχύος 
των Βυζαντινών. Εάν η Α΄ Άλωση το 1204 από 
τους Φράγκους Σταυροφόρους είναι το πιο επο-
νείδιστο σημείο του Χριστιανισμού, η τουρκική 
Β΄ Άλωση της Κωνσταντινούπολης είναι το ση-
μαντικότερο τραγικό γεγονός του ελληνορθόδο-

ξου κόσμου και το ανυπέρβλητο συμβάν της Ανα-
γέννησης για την Ανατολή και για τη Δύση.  
Η ανάκτηση της Κωνσταντινούπολης από τους 
Παλαιολόγους το 1261 ανοίγει την αυλαία για την 
τελευταία πράξη του ελληνισμού στην Ανατολή. 
Οι Τούρκοι είχαν απομονώσει τους Βυζαντινούς 
στρατιωτικά από τα τέλη του 14ου αιώνα όταν 
κατέλαβαν την Αδριανούπολη (1368) και ίδρυσαν 
εκεί την πρωτεύουσα του ήδη αχανούς οθωμα-
νικού κράτους.  Ο ιερός πόλεμος των μουσουλ-
μάνων σφίγγει το τείχος της Ρούμελης απέναντι 
από το Βόσπορο και για έναν αιώνα οι Βυζαντινοί 
έγιναν μάρτυρες του ιερού πολέμου του Μωάμεθ.   

Ο Μέγας Κωνσταντίνος στις 11 Μαΐου 330 μ.Χ. 
για λόγους γεωπολιτικής στρατηγικής και ελέγχου 
των ανατολικών πληθυσμών μετέφερε την πρω-
τεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από τη 
Ρώμη στην ιταλική χερσόνησο στην αρχαία αποι-
κία των Μεγαρέων, το Βυζάντιο. Η Νέα Ρώμη 
έκτοτε διασώζει τον πολιτισμό της ύστερης αρ-
χαιότητας και αναπτύσσει δικό της πολιτισμό, τον 
αποκαλούμενο Μεσαιωνικό Βυζαντινό Πολιτισμό. 
Η μακραίωνη ιστορία χιλίων και πλέον ετών, που 
σηματοδοτεί η Νέα Ρώμη, μετέπειτα η βυζαντινή 
Κωνσταντινούπολη με ταχείς ρυθμούς ανάπτυ-
ξης και προόδου απότομα τερματίζει το 1453 και 
αυτό είναι αμετάκλητο.     

Ο Βυζαντινός Πολιτισμός κληροδοτείται στη 
Δύση από τους πρόσφυγες προς τα μεγάλα νη-
σιά του λατινοκρατούμενου ελληνισμού όπως  
η Κύπρος, η Ρόδος, τα Επτάνησα και η Κρήτη 
όπου γονιμοποίησε την τέχνη και τα γράμματα. 
Μεγάλος αριθμός προσφύγων βρήκε καταφύγιο 
στη Βενετία και η Βασιλεύουσα ως η διασημότερη 
πόλη του τότε γνωστού κόσμου με τους 50.000 
κατοίκους δεν λησμονήθηκε ποτέ. Η συνείδηση 
των ανθρώπων θέλει την Κωνσταντινούπολη ως 
λίκνο των ελληνορθόδοξων πληθυσμών και αυτό 
δεν αλλάζει εύκολα σε παγκόσμιο επίπεδο. 

 
ΖΑΝΝΕΤΟΣ ΤΟΦΑΛΛΗΣ 

(ztofallis@gmail.com)

Στις 28 Μαΐου 1961 – Ιδρύεται  
η Διεθνής Αμνηστία
Η Διεθνής Αμνηστία ξε-

κίνησε τη δράση της 
το 1961. Η ιστορία 

δύο Πορτογάλων φοιτητών που 
καταδικάστηκαν σε επτά χρόνια 
φυλάκιση, επειδή έκαναν πρό-
ποση στην ελευθερία, εξόργισε 
το βρετανό δικηγόρο Πίτερ 
Μπένενσον. Ο Μπένενσον 
έγραψε το άρθρο «Οι ξεχασμέ-
νοι κρατούμενοι» στη βρετανική 
εφημερίδα «The Observer» 
απευθύνοντας έκκληση για μια 
διεθνή εκστρατεία. 

 
Με βάση την απλή του ιδέα, 

στήθηκε ένα δίκτυο αποτελού-
μενο από ανθρώπους που 
έγραφαν γράμματα, για να βομ-
βαρδίσει τις κυβερνήσεις με εκ-
κλήσεις υπέρ κρατουμένων που 
φυλακίστηκαν και υποβλήθηκαν 
σε κακομεταχείριση, κατά πα-
ράβαση της Οικουμενικής Δια-
κήρυξης των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου.Ένας από τους επι-
κριτές του το χαρακτήρισε «μια 
από τις μεγαλύτερες παλαβο-
μάρες του καιρού μας». Τίποτα 
παρόμοιο δεν είχε ποτέ επιχει-
ρηθεί μέχρι τότε σε τέτοια κλί-
μακα. Η ανταπόκριση ήταν θερ-
μότατη, λες και τόσοι άνθρωποι 
σε ολόκληρο τον κόσμο περίμε-
ναν ακριβώς ένα τέτοιο σινιάλο. 
Εφημερίδες σε περισσότερες 

από δώδεκα χώρες επανέλα-
βαν την έκκληση. Περισσότερα 
από χίλια γράμματα έφτασαν 
μέσα στο πρώτο εξάμηνο. Και 
οι ταχυδρομικοί σάκοι των ηγε-
τών των κρατών του κόσμου άλ-
λαξαν για πάντα. Εκατομμύρια 
επιστολές-εκκλήσεις έχουν στα-
λεί από τότε επιτυγχάνοντας την 
απελευθέρωση περισσότερων 
από 75.000 κρατουμένων συ-
νείδησης σε ολόκληρο τον κό-
σμο. 

Οι αρχές της ανεξαρτησίας και 
της αντικειμενικότητας εδραι-
ώθηκαν από το ξεκίνημά μας 

και η έμφαση δόθηκε στη διεθνή 
προστασία των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων και στις παραβιά-
σεις τους σε κάθε σημείο του 
πλανήτη. Καθώς μεγαλώναμε, 
το φάσμα της δράσης μας επε-
κτάθηκε και σε θύματα άλλων 
μορφών παραβιάσεων, όπως 
τα βασανιστήρια, οι «εξαφανί-
σεις» και η θανατική ποινή.Σή-
μερα, η Διεθνής Αμνηστία ανα-
λαμβάνει δράση για τον 
τερματισμό των σοβαρών πα-

ραβιάσεων των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων, όπως η σωματική 
και ψυχική ακεραιότητα, η ελευ-

θερία της έκφρασης και της συ-
νείδησης, η ελευθερία από δια-
κρίσεις. 

Η δράση τους περιλαμβάνει 
ένα πολύ ευρύ φάσμα θεμάτων. 
Υπερασπίζονται τους κρατούμε-
νους της συνείδησης, της βίας, 
αλλά και της φτώχειας. Αγωνί-
ζονται για τον τερματισμό της 
βίας κατά των γυναικών, την κα-
τάργηση της θανατικής ποινής, 
των βασανιστηρίων και του πε-
ριορισμού των ελευθεριών στο 
όνομα του «πολέμου κατά της 
τρομοκρατίας.» Για την καταπο-
λέμηση των διακρίσεων που 
υφίστανται οι πρόσφυγες, οι με-
τανάστες, οι μειονότητες, αλλά 
και οι υπερασπιστές των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων. 

 
Το 1977, Η Διεθνής Αμνηστία 

τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ 
Ειρήνης «για τη συνεισφορά της 
στην εξασφάλιση της ελευθε-
ρίας, της δικαιοσύνης και κατ’ 
επέκταση της ειρήνης στον κό-
σμο».Η Διεθνής Αμνηστία είναι, 
πλέον, η μεγαλύτερη εθελοντική 
οργάνωση που ασχολείται με τα 
ανθρώπινα δικαιώματα στον κό-
σμο αριθμώντας περισσότερα 
από 2,8 εκατομμύρια μέλη, 
υποστηρικτές και ακτιβιστές σε 
περισσότερες από 150 χώρες.

26 ΜΑΊ̈ΟΥ

28 ΜΑΊ̈ΟΥ

29 ΜΑΊ̈ΟΥ

Γιορτάζει: 
Πετρονίλα

30 ΜΑΊ̈ΟΥ

31 ΜΑΊ̈ΟΥ

Γιορτάζει: 
Εμμέλεια

Γιορτάζουν: 
Συνέσιος, Συνεσία

Επέτειοι: 
Ημέρα για την Υγι-
εινή της Εμμηνόρ-
ροιας

Επέτειοι: 
Παγκόσμια Ημέρα 
για την Υγεία του Πε-
πτικού Συστήματος 
Παγκόσμια Ημέρα 
Κυανοκράνων 

1  ΙΟΥΝ’ΙΟΥ
Επέτειοι: 
Παγκόσμια Ημέρα 
Γάλακτος 
 
Παγκόσμια Ημέρα 
Γονέων

2  ΙΟΥΝ’ΙΟΥ
Γιορτάζουν: 
Ανάληψη, Έρασμος, 
Νικηφόρος, Νικη-
φόρα. 
 
Επέτειοι: 
Διεθνής Ημέρα Ιε-
ρόδουλων 
 

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
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Συνάντηση Παπαδόπουλου - Μακαρίου 
 
Ο Παπαδόπουλος, εξοργισμένος με το πόρισμα 

των ανακριτών, θεώρησε τον Γιωρκάτζη συνεργό 
στην απόπειρα δολοφονίας. Στις 2 Σεπτεμβρίου 
1968 ο Παπαδόπουλος είχε ιδιαίτερη συνάντηση 
με τον Μακάριο στην Αθήνα και του ζήτησε να 
παραιτήσει το Γιωρκάτζη από το Υπουργείο Εσω-
τερικών και Άμυνας. Ο Μακάριος ζήτησε από τον 
Παπαδόπουλο να χειριστεί το θέμα με τέτοιο 
τρόπο που να μην διασαλευτούν οι σχέσεις  
Αθήνας – Λευκωσίας και να μη δοθούν προσχή-
ματα στους Τούρκους.  

 
Οι δύο συναντήσεις Παπαδόπουλου – Κλη-
ρίδη 

 
Στις 20  Οκτωβρίου 1968 ο Κλήριδης στάληκε 
στην Αθήνα και ζήτησε από τον Παπαδόπουλο 
να μη δημοσιευτεί το πόρισμα της ανάκρισης 
αλλά είχε ήδη δοθεί στη δημοσιότητα την ίδια 
ημέρα. Η αξίωση της Χούντας για να παραιτηθεί 
ο Γιωρκάτζης έγινε θέμα πολύωρης συζήτησης 
στην Κύπρο στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη 
Βουλή. Στις 22 Οκτωβρίου ο Κληρίδης πήγε για 
δεύτερη φορά στην Αθήνα για να ζητήσει από 
τον Παπαδόπουλο να παραχωρήσει κάποιο 
χρόνο στο Μακάριο για να αντικαταστήσει το 
Γιωρκάτζη.  Στις 31 Οκτωβρίου ο Μακάριος υπέ-
κυψε στις πιέσεις της Χούντας και ζήτησε από το 
Γιωρκάτζη να υποβάλει την παραιτήσή του. 

 
Την 1η Νοεμβρίου 1968 ανακοινώθηκε η πα-

ραίτηση του Γιωρκάτζη που προκάλεσε θύελλα 
αντιδράσεων από τους υποστηριχτές του. Ακο-
λούθησε μια διαδήλωση στη Λευκωσία και έξω 
από το σπίτι του και οι διαδηλωτές φώναζαν 
«Κάτω η Χούντα». Οι σχέσεις Χούντας και  
Μακαρίου είχαν αρχίσει να χειροτερεύουν.  
Ο Γιωρκάτζης, ήταν απογοητευμένος και ένιωθε 
πικραμένος με το Μακάριο γιατί δεν τον υποστή-
ριξε ανοικτά ενάντια στη Χούντα. Η αποχώρησή 
του από το Υπουργείο των Εσωτερικών στέρησε 
τον Μακάριο από όλες τις ουσιαστικές πληροφο-
ρίες γιατί ο Γιωρκάτζης είχε πολυάριθμες διασυν-
δέσεις και επαφές σε όλα τα μέρη του νησιού  
καθώς και στενή επαφή με πολλούς υποστηριχτές 
της ΕΟΚΑ.   
Ο Παναγούλης στο μεταξύ είχε καταδικάστεί σε 

θάνατο αλλά η διεθνής κατακραυγή τον έσωσε 
γιατί η ποινή δεν εκτελέστηκε και παρέμεινε στη 
φυλακή μέχρι την πτώση της Χούντας τον Ιούλη 
1974. 

Η δημιουργία νέων πολιτικών κομμάτων 
 
Το παλαιότερο πολιτικό κόμμα στην Κύπρο ήταν 

το ΑΚΕΛ, το Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζομένου 
Λαού. Το ΑΚΕΛ είχε ιδρυθεί το 1941 και είχε αντι-
καταστήσει το Κ.Κ.Κ., δηλαδή το Κομμουνιστικό 
Κόμμα της Κύπρου το οποίο ιδρύθηκε το 1926. 
Ο Γενικός Γραμματέας  του ΑΚΕΛ από το 1949 
μέχρι το 1988 ήταν ο Εζεκίας Παπαϊωάννου.  
Το 1968 ιδρύθηκε το ΔΕΚ (Δημοκρατικό Εθνικό 
Κόμμα) για να αντιμετωπίσει το Μακάριο στις 
Προεδρικές εκλογές του 1968. Αρχηγός του κόμ-
ματος αυτού ήταν ο ψυχίατρος Τάκης Ευδόκας. 
Αυτό το κόμμα ήταν ένα ακροεθνικιστικό κόμμα, 
το οποίο αγκάλιασε όλους τους υποστηριχτές του 
Γρίβα που ακόμα πίστευαν στον αγώνα για την 
Ένωση.  

 
Το Ενιαίο – Το Κόμμα της τριανδρίας Κλη-
ρίδη, Γιωρκάτζη και T. Παπαδόπουλου 

 
Στις αρχές του 1969 «βλάστησαν σαν μανιτά-

ρια» διάφορα νέα πολιτικά κόμματα: Το Ενιαίο 
Κόμμα, το Προοδευτικό Κόμμα, και η Προοδευ-
τική Παράταξη. Το Φεβρουάριο του 1969 δημι-
ουργήθηκε το "Ενιαίο Κόμμα" από τρία πρώην 
ηγετικά στελέχη  της ΕΟΚΑ: το Γλαύκο Κληρίδη, 
(Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων), τον 
Πολύκαρπο Γιωρκάτζη (τον πρόσφατα παραιτη-
θέντα Υπουργό των Εσωτερικών) και τον Τάσο 
Παπαδόπουλο (τον Υπουργό Εργασίας).  
Το Ενιαίο ήταν ένα Κόμμα της δεξιάς που στή-
ριζε το Μακάριο, και εκπροσωπούσε τα συμφέ-
ροντα των μεσαίων τάξεων και των υποστηριχτών 
της ΕΟΚΑ. Αρχηγός του Ενιαίου Κόμματος εκλέ-
γηκε  ο Γλαύκος Κληρίδης. 

 
Η ΕΔΕΚ – Το Κόμμα του Λυσσαρίδη 
 
Το άλλο νέο κόμμα ήταν το Σοσιαλιστικό Κόμμα 

της ΕΔΕΚ, (Ενιαία Δημοκρατική Ένωση Κέ-
ντρου), που ιδρύθηκε το 1970 και  του οποίου 
ηγέτης ήταν  ο γιατρός Βάσος Λυσσαρίδης.   
Ο Λυσσαρίδης ήταν ένα από τα "τέσσερα μέλη" 
που διώχτηκαν από το ΑΚΕΛ το 1952 μετά τη 
διαφωνία τους με την "επίσημη πολιτική του κόμ-
ματος". ΟΙ άλλοι τρεις εκδιωχθέντες ήταν ο πρώην 
Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ ο Πλουτής Σέρ-
βας, ο Χριστοφής Οικονομίδης και ο Γεώργιος 
Κακογιάννης. Η ΕΔΕΚ ήταν ένα Σοσιαλιστικό  
Δημοκρατικό Κόμμα (κάτι παρόμοιο με το Βρετα-
νικό Εργατικό Κόμμα).   

 

Σχηματίστηκαν δύο ακόμη κόμματα: Το Προ-
οδευτικό Κόμμα του οποίου αρχηγός ήταν ο  
Νίκος Σαμψών, εκδότης της εφημερίδας «Μάχη»  
και πρώην αγωνιστής της ΕΟΚΑ. Το άλλο κόμμα 
ονομαζόταν Προοδευτική Παράταξη και παρόλο 
που αρχηγός του ήταν ο Δρ Οδυσσέας Ιωαννίδης, 
ο οποίος είχε διοριστεί Δήμαρχος της Λευκωσίας 
από το Μακάριο, η πραγματική δύναμη πίσω από 
αυτό το Κόμμα ήταν ο Ανδρέας Αζίνας, που ήταν  
Διοικητής του Συνεργατισμού στην Κύπρο και 
στενός συνεργάτης του Μακαρίου. Ο Οδυσσέας 
Ιωαννίδης επίσης βασιζόταν στην υποστήριξη της 
ΠΕΚ,  της δεξιάς αγροτικής οργάνωσης.  

 
Το «Εθνικό Μέτωπο» και η «διεφθαρμένη 
τριανδρία» 

 
Η ίδρυση των νέων πολιτικών κομμάτων στις 

αρχές του 1969, ανησύχησαν τόσο τη Χούντα 
στην Ελλάδα που δεν πίστευε στις δημοκρατικές 
διαδικασίες όσο και τους ανένδοτους υποστηρι-
χτές της Ένωσης ιδιαίτερα εκείνους που πίστευαν 
ότι οι ενδοκοινοτικές συνομιλίες μεταξύ του Κλη-
ρίδη και του Ντεκτάς απέβλεπαν και οδηγούσαν 
προς τη μονιμοποίηση της Ανεξαρτησίας.   

 
Παρά το γεγονός ότι το Ενιαίο Κόμμα ιδρύθηκε 

από την τριανδρία Κληρίδη – Γιωρκάτζη -  Πα-
παδόπουλου, πρώην αγωνιστών της ΕΟΚΑ, 
αυτό δεν ήταν αρκετό να ικανοποιήσει τους «δια-
φωνούντες»  και «αμφισβητίες» γιατί  δεν τους 
είχαν καμιά εμπιστοσύνη. Το «Εθνικό Μέτωπο» 
θεωρούσε τους Κληρίδη, Γιωρκάτζη και Παπα-
δόπουλο «διεφθαρμένη τριανδρία που καταδυ-
νάστευε το κυπριακό κράτος». Δεν είχαν καμιά 
εμπιστοσύνη στον Κληρίδη γιατί διαπραγματευό-
ταν με τον Ντεκτάς όχι το θέμα της Ένωσης αλλά 
αυτό της Ανεξαρτησίας. Πίστευαν ότι η δημιουργία 
του Ενιαίου Κόμματος εκπροσωπούσε τις θέσεις 
και τις απόψεις του «κατεστημένου» δηλαδή του 
καθεστώτος του Μακαρίου. Επίσης  θεωρούσαν 
ότι οι διακοινοτικές διαπραγματεύσεις  οδηγού-
σαν, στο "εθνικό ξεπούλημα".  

 
Η Ελληνική ΚΥΠ  και το ΓΕΕΦ  η «αόρατη» 
ηγεσία  του «Εθνικού Μετώπου» 

 
Η χουντική Ελληνική ΚΥΠ (Κεντρική Υπηρεσία 
Πληροφοριών) και το Β’ Επιτελικό Γραφείο του 
ΓΕΕΦ (Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς) θεω-
ρούνται οι στυλοβάτες της ίδρυσης του «Εθνικού 
Μετώπου». Μερικοί Ελλαδίτες αξιωματικοί που 
υπηρετούσαν στην Κύπρο  προσποιούνταν τους 

«αντιχουντικούς», πρόβαλλαν σαν προστάτες του 
Μακαρίου και του έλεγαν ότι ο Γιωρκάτζης προ-
ετοιμαζόταν να ανατρέψει με πραξικόπημα την 
κυβέρνησή του.  

 
Ανάμεσα σ’ αυτούς που υποστήριζαν τη συνερ-

γασία μεταξύ των Ελλήνων αξιωματικών και της 
Μακαριακής παράταξης ήταν και ο πρώην σω-
ματοφύλακας του Μακαρίου Αθανάσιος Πουλί-
τσας και ο διοικητής των ΛΟΚ (Λόχος Ορεινών 
Καταδρομών) Δημήτρης Παπαποστόλου.  
Με τον τρόπο αυτό οι Ελλαδίτες αξιωματικοί δι-
είσδυσαν στο περιβάλλον του Μακαρίου και ο 
ίδιος ο Μακάριος έπεσε στην παγίδα τους. 

 
Η «ορατή» ηγεσία του «Εθνικού Μετώπου» 
 
Τέσσερα από τα ηγετικά στελέχη του «Εθνικού 
Μετώπου» ήταν ο Χριστάκης Τρυφωνίδης, ο 
γαμπρός του Ανδρέας Γαστριώτης, ο Ανδρέας 
Ευθυμίου και ο Μιχαλάκης Ρωσσίδης, ο τελευ-
ταίος ορίστηκε και αρχηγός της οργάνωσης.  
 Ο Χριστάκης Τρυφωνίδης,  ήταν πρώην τομεάρ-
χης της ΕΟΚΑ και μετά την ανεξαρτησία στενός 
συνεργάτης του Μακαρίου και του Γιωρκάτζη. 
 Ο Μακάριος τον είχε διορίσει αναπληρωτή πρό-
εδρο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.  

 
Σύμφωνα με τον Κληρίδη, ο Τρυφωνίδης επι-

σκέφτηκε τον Μακάριο και του περιέγραψε τους 
σκοπούς αυτής της "ένοπλης μυστικής" οργάνω-
σης που βασικός της στόχος ήταν η Ένωση και 
ότι ανέλαβε την ηγεσία με τη σύμφωνη γνώμη 
του Μακαρίου. Κατόπιν όμως απήχθη από την 
οργάνωση και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, 
επειδή τον υποπτεύθηκαν ότι έδινε πληροφορίες 
στον Μακάριο. (Βλ. Γ. Κληρίδη: Η Κατάθεσή μου, 
Τόμος 2, σελ. 338).  

 
συνεχίζεται... 

Ο Παναγούλης έφυγε από την 
Κύπρο και πήγε στη Ρώμη.  
Εκεί συναντήθηκε με τον Ανδρέα 
Παναγιώτου και καταστρώθηκαν 
σχέδια για κίνημα στην Ελλάδα 
για ανατροπή της Χούντας. 
 Ο Παναγιώτου αναφέρει ότι εξή-

γησε το σχέδιο στο Γιωρκάτζη και του ζήτησε να 
συνεργαστεί και ότι αυτός αποδέχτηκε με ευχα-
ρίστηση να βοηθήσει. Ο Γιωρκάτζης είχε μυστικές 

συναντήσεις με τον Παναγούλη στο Παρίσι και 
στην Αθήνα το Μάϊο, και στην Κύπρο τον Ιούνιο.  

 
Εκρηχτικές ύλες με το διπλωματικό σάκκο 
 
Λίγο αργότερα μερικές εκρηχτικές ύλες που 

 συσκευάστηκαν από τον Κυριάκο Πατατάκο, 
στάληκαν με το διπλωματικό σάκκο στην Κυ-
πριακή Πρεσβεία στην Αθήνα και δόθηκαν στον 
Παναγούλη. Επίσης σ’ ένα αυτοκίνητο Μερσεντές 
που ανήκε στον Κλεάνθη Ναύτη (στην Κύπρο), 
είχαν κρυφτεί 20 όπλα και μισός τόνος εκρηχτικές 
ύλες και ο ίδιος ο ιδιοκτήτης θα το μετέφερε στην 
Αθήνα με το πλοίο «Αφροδίτη» στις 13 Αυγού-

στου 1968. 
Για μέχρι σήμερα άγνωστους και  αδιευκρίνι-
στους λόγους δεν έχει εξηγηθεί ο λόγος για το 
ρόλο του Γιωρκάτζη, αυτού του φανατικού αντι-
κομμουνιστή, για τη «συμμετοχή του» στη δολο-
φονική απόπειρα κατά του δικτάτορα Παπαδό-
πουλου στον οποίο, σύμφωνα με τον Κληρίδη, 
είχε μάλιστα προτείνει να του βαφτίσει τον πρώτο 
του γιο! 

 
Η δολοφονική απόπειρα κατά του Παπαδό-
πουλου και η σύλληψη του Παναγούλη 

 
Στις 13 Αυγούστου 1968 ο Παναγούλης επιχεί-

ρησε να ανατινάξει τον Παπαδόπουλο μέσα στο 
αυτοκίνητο του, παγιδεύοντας σημείο του δρόμου 
Σουνίου – Αθήνας με εκρηχτικές ύλες. Η από-
πειρα όμως απέτυχε γιατί η πυροδότηση της 
έκρηξης δεν έγινε την κατάλληλη στιγμή και  
ο Παπαδόπουλος γλύτωσε. Ο Παναγούλης όμως 
συνελήφθη κοντά στην παραλία και βασανίστηκε 
άγρια αλλά ουδέποτε λύγισε. Στο σπίτι του όμως 
βρήκαν την αλληλογραφία του και ο Αρτέμιος 
Κλωνιζάκης στο σπίτι του οποίου γίνονταν οι  
συναντήσεις Παναγούλη – Γιωρκάτζη ομολόγησε 
για τις συναντήσεις αυτές. Ο Παναγούλης  
αρνιόταν επίμονα ότι ούτε  γνώριζε ούτε συνα-
ντήθηκε ποτέ με το Γιωρκάτζη. 
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Του Δρα  
Κύπρου  
Τοφαλλή

Η ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ  - ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ  
΄Η «ΛΕΡΝΑΙΑ ΥΔΡΑ»

Μέρος 32ον  
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ 

Μέρος 33ον 
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ΠΕΜΠΤΗ 26 ΜΑΙΟΥ 21:35 
Το Φτωχόπαιδο (1964). Με-
λόδραμα με τους Θάνο Λειβα-
δίτη, Μέμα Σταθοπούλου, 
Ελένη Ζαφειρίου, Λαυρέντη 
Διανέλλο και Έφη Οικονόμου. 
Η όμορφη κόρη ενός μεγαλο-
επιχειρηματία νιώθει μόνη και 
δυστυχισμένη. Ο πατέρας της 
αποφασίζει να την βοηθήσει, 
χωρίς να το αντιληφθεί όμως 
η περήφανη κόρη του, ‘’αγο-
ράζοντάς’’ της έναν αριστο-
κράτη γαμπρό.  
 
ΠΕΜΠΤΗ 26 ΜΑΙΟΥ 22:55 
Το Αγόρι που Αγαπώ 
(1960). Κωμωδία με την Άννα 
Φόνσου, Ανδρέα Μπάρκουλη, 
Σάσα Καζέλη, Κώστα Βουτσά 
και Λαυρέντη Διανέλλο. Μια 
έξυπνη και όμορφη θαυμά-
στρια ενός σταρ του κινημα-
τογράφου, εισβάλλει απο το 
‘’πουθενά’’ στην ζωή του και 
την αναστατώνει διεκδικώντας 
την καρδιά του. 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΜΑΙΟΥ 
21:25 Μια Γυναίκα Κατηγο-
ρείται (1966). Δραματική ται-
νία με την Μάρω Κοντού, Νίκο 
Τζόγια, Λευτέρη Βουρνά, 
Βάσο Ανδρονίδη και Άγγελο 
Μαυρόπουλο. Η δίκη έχει αρ-
χίσει. Η Ελεωνόρα Δενδρινού 

κατηγορείται για την δηλητη-
ρίαση του συζύγου της, ο 
οποίος ήταν πολύ μεγαλύτε-
ρος της σε ηλικία.  
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΜΑΙΟΥ 
22:45 Αριάδνη (2002). Κοι-
νωνική τηλεταινία με τους 
Στράτο Τζώρτζογλου, Ρέα Του-
τουνζή, Κώστα Φέρρη, Νίκο 
Μποτόπουλο και Παύλο Ορ-
κόπουλο. Μια ιστορία πάθους 
και μεταφυσικού μυστήριου με 
φόντο το απέραντο γαλάζιο 
της Αμοργού. Ο ξαφνικός θά-
νατος του γνωστού επιχειρη-
ματία Λεκκού και η μυστηριώ-
δης εξαφάνιση της Αριάδνης 
συνδέονται άραγε με το ζω-
γράφο Παναγιωτόπουλο, ο 
οποίος βρίσκεται στην Αμοργό 
για την έκθεσή του;  
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΜΑΙΟΥ 
00:15 Τα Βαποράκια (1983). 
Περιπέτεια με τους Δάνη Κα-
τρανίδη, Κωνσταντίνο Τζούμα, 
Αντιγόνη Αμανίτου, Άλκη Πα-
ναγιωτίδη και Χρήστο Καλα-
βρούζο. Ο Βαγγέλης, γνωστός 
στην πιάτσα και ως "Μπος" 
διακινεί ναρκωτικά στην 
Αθήνα. Τα βαποράκια του εί-
ναι η φίλη του Μαρία, η τρα-
βεστί Ούρσουλα και ο Ρεμού-
λας. Ο προμηθευτής του είναι 

ο αστυνομικός της δίωξης 
ναρκωτικών Πέτρος, ο οποίος 
για να δείξει στο τμήμα του ότι 
κάνει σωστά τη δουλειά του 
πιέζει τον Βαγγέλη να του δώ-
σει ονόματα από βαποράκια 
και τεκέδες.  
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΙΟΥ 21:35 
Δημήτρη μου Δημήτρη μου 
(1967). Μελόδραμα με τους 
Δημήτρη Παπαμιχαήλ, Ξένια 
Καλογεροπούλου. Η Μα-
ριάννα είναι η κόρη του εργο-
στασιάρχη Καρρά. Ο Ρένος, 
που της προξενεύει ο πατέρας 
της, γιός του βιομηχάνου 
Αντωνίου, την αφήνει αδιά-
φορη. Ο Δημήτρης είναι λαϊ-
κός συνθέτης και ερμηνευτής. 
Στο πάρτι των αρραβώνων 
της Μαριάννας θα γνωρι-
στούν, θα αγαπηθούν και θα 
αποφασίσουν να παντρευ-
τούν κάτι που κάνει τον πα-
τέρα της Μαριάννας έξω φρε-
νών. 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΙΟΥ 23:05 
Ο Άνθρωπος με τα Χίλια 
Πρόσωπα (1997). Κωμωδία 
με τους Νίκο Παπαναστασίου, 
Ελένη Κρήτα, Γιάννη Ευαγγε-
λίδη, Έφη Τσαμποδίμου, Νίκο 
Ξήτα κα Βαγγέλη Πρωτό-
παπα. Μια πλούσια κυρία με 

τον αδελφό της αναθέτουν σε 
ένα επίδοξο ηθοποιό διάφο-
ρους ρόλους για να τους παί-
ξει όχι στο θέατρο ή τον κινη-
ματογράφο, αλλά στην 
πραγματική του ζωή.  
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 29 MAIOY 21:30 
Εγώ και το Πουλί μου 
(1982). Αστυνομική κωμωδία 
με τους με τους Σωτήρη Μου-
στάκα, Μαρία Μπονέλου, 
Λάκη Κομνηνό, Κώστα Καρα-
γιώργη. Ο Κοκός είναι ένας 
γκαφατζής φωτογράφος. Ο 
ντετέκτιβ Νίκος Φατούρας του 
αναθέτει την φωτογράφιση 
ενός συζύγου που απατά την 
γυναίκα του, ο οποίος βρίσκε-
ται με την ερωμένη του στην 
Κύπρο.  
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 30 MAIOY 21:00 
Ο Δειλός και ο Τολμηρός 
(1977). Θέατρο της Δευτέρας 
με τους Βασίλη Τσιβιλίκα, 
Ελένη Μαυρομάτη, Σμάρω 
Στεφανίδου, Σπύρο Καλογή-
ρου, Θάνο Παπαδόπουλος, 
Βασίλη Πλατάκη. Ο Τζούλη 
Φάνσοου θα είχε κάθε λόγο 
να είναι ευτυχής. Η Έλσα, η 
γυναίκα του, είναι όμορφη, 
κομψή και αξιαγάπητη. Η πε-
θερά του, η Έντιθ, πάντα κα-
λοστεκούμενη και νεάζουσα, 

διατηρεί εκρηκτική δυναμικό-
τητα και ο θείος του, Ερνέ-
στος, έχει αναλάβει όλη την 
φροντίδα της περιουσιακής 
του διαχείρισης.  
 
ΤΡΙΤΗ 31 MAIOY 21:15 Τον 
Αράπη κι αν τον Πλένεις 
(1973). Κωμωδία με τους Κώ-
στα Βουτσά, Έλια Καλλιγε-
ράκη, Νίκο Ρίζο. Ο Αντώνης 
εργάζεται γκαρσόνι στο καφε-
νείο του Γιώργου. Είναι πολύ 
εργατικός, αλλά οι εισπράξεις 
του δεν του επιτρέπουν να 
βλέπει το μέλλον με αισιοδο-
ξία. Η Ρούλα, το φλερτ του, 
τον αγαπάει ακόμη και φτωχό, 
αλλά ο αδελφός της, ο Καπε-
τάνιος, δεν θέλει να ακούσει 
κουβέντα για έναν τέτοιο δε-
σμό.της στο σπίτι ενός εφο-
πλιστή. 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΝIOY 20:55 
Ο Μεγάλος Ένοχος (1970). 
Μελόδραμα με τους Γιώργο 
Φούντα, Αλεξάνδρα Λαδικού,. 
Ένας εισαγγελέας αντιμετωπί-
ζει από ‘’επαγγελματικό καθή-
κον’’ την πρώην γυναίκα του 
με βαριές κατηγορίες. 
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ΠΕΜΠΤΗ 26/05 
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 27/05 
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 28/05 
05.30 Λούνα Παρκ  (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  
19.05  PlayList 
21.30 Ειδήσεις 
ΚΥΡΙΑΚΗ 29/05 
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 30/05 
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 

20.45 Με τη Φωνή σου  
22.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
ΤΡΙΤΗ 31/05 
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 
17.00 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 01/06 
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  
17:00 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 26 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: Το Φτωχό-
παιδο (1964) 
22:55 Ελληνική Ταινία: Το Αγόρι 
που Αγαπώ (1960) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 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: Μια Γυναίκα 
Κατηγορείται (1966)) 
22:45 Ελληνική Ταινία: Αριάδνη 
(2002) 
00:15  Ελληνική Ταινία: Τα Βαπορά-
κια (1983) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 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 Διευθυντής της εφημερίδας Παροι-
κιακή κ. Πάμπος Χαραλάμπους μιλά για 
την μεγάλη γιορτή της ομογένειας!!  
Την γιορτή του κρασιού Cyprus Wine 
Festival 2022!!  
21:35 Ελληνική Ταινία: Δημήτρη μου 
Δημήτρη μου (1967) 
23:05 Ελληνική Ταινία: Ο Άνθρω-
πος με τα Χίλια Πρόσωπα (1997) 
ΚΥΡΙΑΚΗ 29 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: Εγώ και το 
Πουλί μου (1982) 
ΔΕΥΤΕΡΑ 30 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: Ο Δει-
λός και ο Τολμηρός (1977) 
23:10 Το Ταξίδι της Ζωής με την 
Άντζη Λοzπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 31 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:  
Συνεντεύξεις απο την Εκ́θεση ελλη-
νικων́ βιολογικλων προιόντων στο 
ΗΒ Natural & Organic Products Eu-
rope 
21:15 Ελληνική ταινία: Τον Αράπη 
κι αν τον Πλένεις (1973) 
ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:20 Μπλακ Φόρεστ  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:05 Οι Ταινίες της Εβδομάδας 
 με την Τζίλα Ζυλυφτάρι  
20:55 Ελληνική Ταινία: Ο Μεγάλος 
Ένοχος (1970)   
22:16 Ελληνική Ταινία: Κλασική Πε-
ρίπτωση Βλάβης (1987)
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 Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ιστορικό 
ρεκόρ, μπήκε με ομοφωνία στην 
κορυφαία 5αδα για 4η σερί φορά 
στην καριέρα του  

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συμπεριλήφθηκε για 4η συ-
νεχόμενη φορά στην καριέρα του στην κορυφαία πεντάδα 
του NBA, έχοντας μαζί του τους Νίκολα Γιόκιτς, Λούκα 
Ντόντσιτς, Ντέβιν Μπούκερ και Τζέισον Τέιτουμ. Παράλ-
ληλα ωστόσο έγραψε - ξανά - ιστορία. 
Όπως έγινε γνωστό, ο Γιάννης ήταν ο μοναδικός παίκτης την 

φετινή σεζόν που κέρδισε μία θέση στην πρώτη πεντάδα με 
ομοφωνία. Αυτό σημαίνει ότι όσοι είχαν δικαίωμα ψήφου τον 
συμπεριέλαβαν στην πρώτη πεντάδα, κάτι που συνέβη μάλιστα 
για 4η σερί σεζόν.  Κάπως έτσι, ο "Greek Freak" έγινε ο πρώτος 
παίκτης τα τελευταία 50 χρόνια που έχει 4 σερί παρουσίες 
στην κορυφαία πεντάδα του NBA με ομοφωνία, κάτι δηλαδή 
που δεν έχουν καταφέρει ούτε καν ο Μάικλ Τζόρνταν, ο Λε-
Μπρόν Τζέιμς, ο Μάτζικ Τζόνσον, ο Λάρι Μπερντ, ο Καρίμ 
Αμπντούλ-Τζαμπάρ, ο Κόμπι Μπράιαντ, ο Σακίλ Ο'Νιλ και 
άλλοι θρύλοι του NBA. Για την ιστορία, την φετινή σεζόν ο 
Γιάννης είχε 29.9 πόντους, 11.6 ριμπάουντ, 5.8 ασίστ, 1.1 κλε-
ψίματα και 1.4 κοψίματα μέσο όρο σε 33 λεπτά συμμετοχής.

Τσιτσιπάς - Μουσέτι 3-2: Τεράστια ανατροπή και 
πρόκριση στον β' γύρο του Roland Garros

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήξερε ότι ο πρώτος 
γύρος με τον Λορέντζο Μουσέτι ήταν ένα 
ματς παγίδα και τελικά χρειάστηκε να κάνει 
μεγάλη ανατροπή για να περάσει στην β' 
φάση του Roland Garros. Ο Ιταλός τον στρί-
μωξε καθώς προηγήθηκε 2-0, αλλά ο Τσι-
τσιπάς... μάζεψε τα κομμάτια του και έκανε 
την ανατροπή κερδίζοντας με 3-2 σετ (5-7, 
4-6, 6-2, 6-3, 6-2) σε 3 ώρες και 34 λεπτά. 
Επόμενος αντίπαλος ο Τσέχος Ζντένεκ Κό-
λακ, Νο114 στον κόσμο. 
Ο Τσιτσιπάς με 10 άσους (και 8 διπλά 

λάθη), 64 winners και 36 αβίαστα λάθη, 
έκανε την τρίτη ανατροπή της καριέρας του 
σε ματς των πέντε σετ και την πρώτη μετά 
τον περσινό ημιτελικό με τον Ναδάλ στο 
Παρίσι. 

 
Από 4-1 και 15-40 έχασε το πρώτο σετ 

ο Τσιτσιπάς 
Με έναν winner και δύο λάθη του Ιταλού 

στο μπάκχαντ, ο Στέφανος άρχισε καλά το 

σετ στο πρώτο game. Ο Ιταλός ισοφάρισε 
με ωραία χτυπήματα και ένα drop shot στο 
τέλος, αλλά ο Τσιτσιπάς με δύο εξαιρετικά 
σερβίς και έναν άσο, πήρε προβάδισμα 2-
1. Στο επόμενο game ο Μουσέτι στο σερβίς 
του ήταν μπροστά 40-0, αλλά ο Στέφανος 
πήρε μαζεμένους πόντους και από λάθος 
του Ιταλού έκανε break! Με τον ίδιο ρυθμό 
έκανε και love service game φτάνοντας στο 
4-1 με 9 συνεχόμενους πόντους.Ο Τσιτσι-
πάς βρέθηκε μία ανάσα από το 5-1, αλλά ο 
Μουσέτι έσωσε τα δύο break point του Στέ-
φανου και μείωσε σε 4-2 και στη συνέχεια 
ο Ιταλός εκμεταλλεύτηκε τις λάθος επιλογές 
του Στέφανου για να κάνει το break και να 
μειώσει σε 4-3. Μετά από ένα game που 
κράτησε 10 λεπτά, ο Στέφανος έχασε τρεις 
ευκαιρίες για break και ο Ιταλός ισοφάρισε 
σε 4-4. Παρ' όλα αυτά, με ένα έξυπνο σερ-
βίς κράτησε το προβάδισμα με 5-4 και 
έστειλε τον Μουσέτι να σερβίρει για να μείνει 
στο σετ. Κατάφερε να ισοφαρίσει και μάλι-

στα έκανε και το break στη συνέχεια από 
δύο αβίαστα λάθη του Τσιτσιπά για να σερ-
βίρει αυτή τη φορά για να πάρει το σετ! Και 
τα κατάφερε σχετικά εύκολα για να κάνει το 
1-0 σε ένα σετ που φαινόταν χαμένο.  

 
Ψυχρολουσία και 2-0 σετ ο Μουσέτι 
Ο Ιταλός ξεκίνησε με break το δεύτερο 

σετ από χαμένο φόρχαντ του Στέφανου που 
ήταν ήδη υπό πίεση. Το σερί του Ιταλού συ-
νεχίστηκε και αφού κράτησε το σερβίς του, 
σφυροκόπησε τον Στέφανο για να φτάσει 
σε νέο break και 3-0, έχοντας 6 κερδισμένα 
game στη σειρά! Το σερί έγινε 7-0 και το 
σετ 4-0 από τα λάθη του Τσιτσιπά που ήταν 
εκτός ρυθμού και εκτός αγώνα σε εκείνο το 
σημείο. Το σερί του Ιταλού σταμάτησε στο 
επόμενο game παρά το γεγονός ότι είχε 
δύο ευκαιρίες για break και το 5-0! Ο Στέ-
φανος με πείσμα έμεινε στο game και μεί-
ωσε σε 4-1, σε μια απέλπιδα προσπάθεια 
να αποφύγει το 2-0 στα σετ. Εκανε break 
με 0 στη συνέχεια και στο σερβίς του κρά-
τησε εύκολα μειώνοντας σε 4-3!  
Ο Μουσέτι με ένα οριακά μέσα χτύπημα 
έφτασε στο 5-3 και ο Τσιτσιπάς δύσκολα 
μείωσε με έναν winner σε 5-4. Ο Ιταλός 
σέρβιρε για να κάνει το 2-0 στα σετ και χρει-
άστηκε τρεις ευκαιρίες για να το καταφέρει. 

 
Συνήλθε ο Τσιτσιπάς και μείωσε εύ-

κολα 
Με δύο άσους και έναν winner άρχισε το 

τρίτο σετ ο Τσιτσιπάς και έκανε εύκολο 
break με 0 για να πάρει προβάδισμα 2-0 
και με άλλο ένα love service game έφτασε 
στο 3-0. Με άσο ο Μουσέτι μείωσε σε 3-1, 
αλλά με δεύτερο συνεχόμενο love service 
game ήρθε το 4-1 για τον Τσιτσιπά. Ο Ιταλός 
χωρίς προβλήματα έφτασε στο 4-2, αλλά 
για τρίτο συνεχόμενο game στο σερβίς του 
ο Στέφανος το τελείωσε με 0 φτάνοντας στο 
5-2. Στη συνέχεια με μία λόμπα και μία λά-
θος εκτίμηση του Ιταλού, ο Ελληνας τενί-
στας πήρε το σετ με 6-2 μέσα σε 25 μόλις 
λεπτά!

Μάντσεστερ Σίτι: Η απονομή του τίτλου στην  
Premier League
Η Μάντσεστερ Σίτι κατέκτησε το δεύτερο συνε-

χόμενο πρωτάθλημα στην Premier League, μετά 
από μία συγκλονιστική τελευταία αγωνιστική και 
φοβερή ανατροπή με 3-2 επί της Άστον Βίλα. 
Το γεγονός οδήγησε και σε ένα απίστευτο ξέ-

σπασμα παικτών και οπαδών στο Ετιχάντ, το 
οποίο και γέμισε με κόσμο μέσα στον αγωνιστικό 
χώρο, με το σφύριγμα της λήξης του αγώνα.Όλοι 
μαζί έτσι, πανηγύρισαν τον τίτλο στην Αγγλία, με 
την απονομή του τροπαίου να γίνεται λίγα λεπτά 
αργότερα και τον αρχηγό, Φερναντίνιο, να σηκώ-
νει την κούπα.

Μίλαν: Η απονομή του 19ου 
πρωταθλήματος Ιταλίας 

Η Μίλαν κατέκτησε το 19ο πρωτάθλημα στην ιστορία της 
και πρώτο έπειτα από το 2011, με συνέπεια η απονομή του 
τίτλου να γίνεται μέσα σε μία φανταστική ατμόσφαιρα, βάζοντας 
τέλος σε αναμονή 11 ετών. 

 
Η Μίλαν πανηγύρισε την κατάκτηση του φετινού σκουντέτο και 

το πανηγύρισε δεόντως στο "Μαπέι", ύστερα από τη νίκη επί 
της Σασουόλο. Η απονομή του τροπαίου έδωσε το έναυσμα για 
ξέφρενους πανηγυρισμούς στις κερκίδες, αλλά και στο χορτάρι 
στο γηπέδου. Στην πλατφόρμα που στήθηκε για την απονομή 
εμφανίστηκε ένας ένας παίκτης της Μίλαν και ορισμένοι με το 
δικό τους ξεχωριστό τρόπο, όπως ο Ζλάταν Ιμπραχίμοβιτς που 
βγήκε με ένα πούρο ή ο Ζούνιορ Μεσίας με ένα μπουκάλι σα-
μπάνιας. Το τελευταίο... άδειασε στον προπονητή του συλλόγου, 
Στεφάνο Πιόλι, όταν έκανε την εμφάνισή του. Ξεχωριστή ήταν 
και η στιγμή της εμφάνισης του Φρανκ Κεσιέ, ο οποίος αποχωρεί 
για την Μπαρτσελόνα στο τέλος της σεζόν και γιόρτασε τη στέψη 
με ένα χορό μπροστά από τους συμπαίκτες του. 

 
Τελευταίος εμφανίστηκε ο αρχηγός των "ροσονέρι", Αλέσιο Ρο-

μανιόλι, ο οποίος επίσης αποχωρεί στο τέλος της σεζόν. Ο Ιταλός 
αμυντικός σήκωσε το τρόπαιο και έδωσε το σύνθημα ώστε η 
γιορτή να συνεχιστεί και στους δρόμους του Μιλάνου.

Στην καλύτερη ενδεκάδα του Κυπέλλου Αγγλίας συμπεριλή-
φθηκε ο Έλληνας Κώστας Τσιμίκας. 

 
Ο Τσιμίκας είχε σημειώσει το 6ο και νικητήριο πέναλτι στη διαδι-

κασία των πέναλτι κατά τον τελικό Κυπέλλου της 14ης Μαΐου με 
την Τσέλσι, χαρίζοντας στην Λίβερπουλ το φετινό τρόπαιο. Οι κόκ-
κινοι είχαν επικρατήσει με 6-5 στα πέναλτι αφού ο κανονικός αγώ-
νας είχε λήξει στη λευκή ισοπαλία. Στην κορυφαία ενδεκάδα του 
φετινού FA Cup, συμπεριλήφθηκαν έξι παίκτες του Γιούργκεν Κλοπ. 
Αναλυτικά η καλύτερη ενδεκάδα του εφετινού Κυπέλλου Αγγλίας: 

Μίτοβ (Κέιμπριτζ Γιουνάιτεντ), Άρνολντ (Λίβερπουλ), Κονάτε (Λί-
βερπουλ), Τιάγκο Σίλβα (Τσέλσι), Τσιμίκας (Λίβερπουλ), Φαμπίνιο 
(Λίβερπουλ), Μάουντ (Τσέλσι), Λαντ (Γουίγκαν), Μιναμίνο (Λίβερ-
πουλ), Ντίαζ (Λίβερπουλ), Μπόγιες (Μαρσκ Γιουνάιτεντ).

Ο Κώστας Τσιμίκας στην καλύτερη ενδεκάδα του Κύπελλο Αγγλίας
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Sue Gray report: Leadership 
to blame for illegal parties

Senior leaders at Prime 
Minister Boris Johnson’s 
Downing Street office 

were to blame for a culture that 
led to illegal parties being held 
there during coronavirus lock-
downs, a report by a senior civil 
servant said on Wednesday. 

The report by senior official 
Sue Gray was commissioned 
by Johnson after revelations of 
alcohol-fuelled parties at Downing 
Street when social mixing was 
all but banned under stringent 
laws his government had made 
to curb the spread of COVID-19. 

“Many of these events should 
not have been allowed to happen,” 
the report said. “The senior lead-
ership at the centre, both political 
and official, must bear responsibil-
ity for this culture.” 

Gray’s interim findings were 
published in January, but most 
details were withheld until the end 
of a separate police inquiry, which 
concluded last week with 126 fines 
handed out. 

Both Johnson and finance 
minister Rishi Sunak were 

among those fined over a party 
to celebrate the prime minister’s 
56th birthday on June 2020.  

Johnson has faced calls from 
opposition politicians and some 
in his own party for him to resign 
after it was revealed both he      
and officials had broken the rules 
which meant people could not 
socialise outside their households 
or even, in many cases, attend 
funerals for loved ones. 

“Many will be dismayed that 
behaviour of this kind took place 
on this scale at the heart of   
government,” Gray’s report said.  

“The public have a right to  
expect the very highest stan-
dards of behaviour in such places 
and clearly what happened fell 
well short of this.” 

Gray did not specifically lay the 
blame at Johnson’s door but gave 
details and included photographs 
from more than a dozen Downing 
Street gatherings, some of which 
he attended. 

For months, evidence of the 
alcohol-fuelled parties has drip-
ped out into the media, forcing 

Johnson to apologise, change the 
team at his office and promise a 
reset to try to restore his authority. 
He initially denied there had been 
any parties or rule-breaking at 
Downing Street, and some law-
makers say his position is unten-
able if he is found to have lied to 
parliament, a matter under inves-
tigation by parliament’s Commit-
tee of Privileges. 

“At least some of the gatherings 
in question represent a serious 
failure to observe not just the high 
standards expected of those 
working at the heart of govern-
ment but also of the standards 
expected of the entire British 
population at the time.” 

“There were failures of leader-
ship and judgment by different 
parts of No. 10 and the Cabinet 
Office at different times. Some of 
the events should not have been 
allowed to take place. Other 
events should not have been 
allowed to develop as they did.” 

“The excessive consumption 
of alcohol is not appropriate in a 
professional workplace at any 
time. Steps must be taken to 
ensure that every Government 
Department has a clear and       
robust policy in place covering 
the consumption of alcohol in 
the workplace.” 

“Many will be dismayed that 
behaviour of this kind took place 
on this scale at the heart of 
Government. The public have a 
right to expect the very highest 
standards of behaviour in such 
places and clearly what happened 
fell well short of this.” 

“The public have a right to   

expect the very highest standards 
of behaviour in such places and 
clearly what happened fell well 
short of this. It is my firm belief, 
however, that these events did 
not reflect the prevailing culture 
in Government and the Civil 
Service at the time.” 

“There is no excuse for some 
of the behaviour set out here it 
is important to acknowledge that 
those in the most junior positions 
attended gatherings at which their 
seniors were present, or indeed 
organised. I have no doubt that they 
will have taken the learning from 
this experience and, while this is 
not a matter for me, I hope this will 
be taken into account in conside-
ring any disciplinary action.” 

Meanwhile, London Mayor 
Sadiq Khan has demanded an 
explanation from the Metropolitan 
Police force over how they deci-
ded who to fine for events that 
broke COVID-19 lockdown rules. 

“Sadiq has today written to the 
acting Commissioner of the Met 
to seek a detailed explanation of 
the factors which were taken into 
account by investigating officers 
when decisions were made about 
whether to take action in indivi-
dual cases in the Downing Street 
‘Partygate’ investigation,” a 
spokesperson for the mayor said. 

“He has asked them to take 
steps to also reassure Londoners 
by making this explanation to 
them directly, because he is con-
cerned that the trust and confi-
dence of Londoners in the police 
is being further eroded by this 
lack of clarity.”

Cllrs Gina Adamou and 
Lester Buxton accepted 
their appointments as 

the Mayor and Deputy Mayor 
of Haringey during the Full 
Council meeting at Alexandra 
Palace on Monday (23 May 
2022). 

As the first female Cllr of 
Cypriot origin to have held the 
mayoralty, Cllr Adamou has 
been a Ward Cllr in the borough 
for more than 30 years, having 

moved to the UK from Cyprus 
in the 1960s and has served 
as a mayor before. 

Cllr Adamou said: “I accept 
this appointment and thank 
you for it. I will work hard to 
serve the people of Haringey 
sincerely. I’m very glad to have 
a young and energetic Deputy 
Mayor. 

“I’m very committed to      
Haringey and passionate about 
the borough and its people. I 
simply do feel very honoured 
to be the Mayor of Haringey 
again.” 

Cllr Adamou replaces Cllr 
Jogee, who is now a Cabinet 
Member with responsibility for 
Economic Development, Jobs 
and Community Cohesion. 

Gina was born in Cyprus and 
is from the village of Psymo-     
lophou. She was educated in  
Cyprus and attended North 
London College as a mature 
student.

Cllr Gina Adamou 
is Haringey’s new 
Mayor 2022/23

Cyprus aiming for over 2 million tourist arrivals this year

Cyprus aims at attracting 
more than two million 
tourist arrivals this year, 

Deputy Minister for Tourism 
Savvas Perdios has said. 

In statements following a 
meeting of the parliamentary 
committee of Commerce,         
Perdios recalled that after the 

loss of an estimated 800,000 
tourists from Russia and Ukraine, 
tourist arrivals in 2022 could not 
reach the record four million of 
2019 but is expected to exceed 
the two million arrivals of last 
year. 

“Demand for Cyprus is high 
and as the Deputy Ministry we 

continue to believe that we will 
achieve our target for a better 
season compared with the one 
last year,” he added. 

The Deputy Minister pointed 
out that his optimism is based on 
the satisfactory results of the first 
four month of 2022, with arrivals 
amounting to 70-75% of tourist 
arrivals of that in 2019.  

“These numbers are a signifi-
cant boost for us because in this 
period we had the climax of the 
Omicron COVID variant and strict 
entry protocols, requesting double 
negative COVID test even for 
vaccinated travellers, but we also 
had the war in Ukraine which 
affected people,” he said. 

Perdios also pointed out the 
increase in searches for Cyprus 
in the internet, which are increased 
compared with 2019, noting that 

around 20% to 25% of the losses 
from Russian and Ukraine tourists 
will be offset by arrivals from 
other markets such as France. 

“Arrivals from Germany, Austria, 
Switzerland and the Scandinavian 
countries, are likely to approach 
the numbers of 2019 or perhaps 
higher and this would be very good 
for Cyprus as we always wanted 
to strengthen these markets,” he 
went on to say. 

Responding to a question, 
Perdios said that Cyprus should 
not change its stance with regard 
to the sanctions against Russia 
for the sake of tourist arrivals, as 
Cyprus’ image in many countries 
is also affected by its attitude over 
the war in Ukraine. 

Russia was traditionally Cyprus’ 
second largest market after the 
United Kingdom.

It is unacceptable for families 
of missing persons to wait 
for information over the fate 

of their loved ones 48 years after 
the Turkish invasion of Cyprus, 
Presidential Commissioner 
Photis Photiou has said, blaming 
Turkey over the challenging 
state of the efforts to resolve the 
issue of the missing persons 
in Cyprus. 

According to an official press 
release issued Tuesday, Photiou 
met with the High Commissioner 
of Australia in Cyprus, Fiona Mc-
Kergow, in the context of briefing 
foreign ambassadors over issues 
within his competencies. 

Photiou briefed the Australian 
diplomat over the issue of the 
missing persons, stating that the 
efforts have reached a difficult 
state, especially in the last years, 
“due to the negative and intransi-
gent policy followed by the occu-
pying force for the past 48 years.” 

He added that the relatives of 
the missing persons have reached 
a “tragic situation” as they await 
information over the fate of their 
loved ones. This is a challenge 
for the civilised humanity and the 
values and principles that consti-
tute the cornerstone of the inter-
national law and of the human 
rights, he added. 

“We expect the international 
community will assume humani-
tarian initiatives and actions to 
curb the unacceptable and in-
humane policies implemented 
by the occupying force which 
hinder progress,” he added. 

Furthermore, Photiou conveyed 
the government’s gratitude for 
Australia’s long-standing partici-
pation in the UN Peace Keeping 
Force in Cyprus, as well over   
financial support granted by Aus-
tralia to the efforts to resolve the 
issue of the missing persons. 

According to data published 
on the CMP website out of 2,002 
missing persons 1,183 were ex-
humed and 1,023 were identified. 

Out of 1,510 Greek Cypriot 
missing persons 732 were iden-
tified and 778 are still missing.

Not knowing the fate of the 
missing 48 years after the 
invasion is unacceptable 



London’s long-delayed and 
over-budget Crossrail finally 
opened to passengers on 

Tuesday, offering faster journeys 
from Heathrow Airport and Berk-
shire in the west to Essex in the 
east through a series of new, long 
tunnels under Britain’s capital. 

The railway, which has been 

renamed the Elizabeth line in 
honour of Queen Elizabeth, is 
expected to carry 200 million 
people a year and will increase 
London’s rail capacity by 10%, 
according to Transport for      
London (TfL). 

London Mayor Sadiq Khan 
and Transport for London Com-

missioner Andy Byford travelled 
on the first westbound service 
that departed Paddington at 
06:33am, accompanied by  
hundreds of rail enthusiasts and 
a few commuters. 

“We should be incredibly 
proud of this fantastic new line, 
it is 22nd-century fit,” Khan told 
reporters.  

“It’s spacious, silent, comfort-
able; this is the game-changer 
we need.” 

Construction started more 
than 12 years ago on Europe’s 
biggest infrastructure project at 
the time. In 2010, the project was 
budgeted at 14.8 billion pounds 
and was set to open in Decem-
ber 2018. 

Delayed by issues with safety 
testing and signalling systems, 
even before the onset of the 
pandemic, Crossrail has opened 
three and a half years late and 
more than £4 billion over bud-

get for a total cost of £18.8       
billion. 

Passengers will be able to       
interchange with London’s Tube 
– the world’s oldest underground 
passenger railway – and the line 
is on the famous London Under-
ground map. 

But its scale dwarfs the         
Underground, with Class 345 
trains that are more than one and 
a half times longer than a Tube 
train and able to carry 1,500 
passengers. 

Initially, 12 trains per hour will 
run in each direction through the 
middle section of the line, which 
includes 21 kilometres (13 miles) 
of tunnel, linking Paddington in 
the west to Canary Wharf and 
Abbey Wood in the east. 

Later in the year, the central 
section will be connected to 
branches in the west and the 
east, allowing services to nearly 
double, TfL has said. 
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London’s Elizabeth Line officially 
opens to the public

Marble fragment of the 
Parthenon temple to 
be returned to Athens 

A marble fragment of the 
Parthenon temple will be 
permanently returned to 

Athens from a museum in Italy, 
a significant move for Greece 
which has stepped up its cam-
paign for the return of the sculp-
tures from its most renowned 
ancient monument. 

The “Fagan fragment” is a 
35-by-31-centimetre (12-by-14-
inch) marble fragment showing 
the foot of the seated ancient 
Greek goddess Artemis. It was 
part of the 5th century BC      
temple’s eastern frieze. 

It was included in the collection 
of the 19th century British consul 
general to Sicily, Robert Fagan, 
a diplomat and archaeologist, 
before it was purchased by the 
Royal University of Palermo in 
1820 from his widow after his 
death. It is not clear how Fagan 
first acquired it. 

The fragment was loaned to 
Athens in January for four years 
by the Antonio Salinas Archae-
ological Museum in Palermo, with 
a renewal option for another 
four years.  

“The so-called Fagan fragment 
… can stay in Greece forever,” 
Greece’s culture ministry said 
on Friday, thanking the Sicilian 
government.  

“Sicily paves the way for the 
return to Greece of the Parthe-
non marbles,” it said. 

Final approval by Italy’s culture 

ministry is expected soon, it 
added. 

The move is significant for 
Athens, which has repeatedly 
called for the permanent return 
from the British Museum in  
London of the 2,500-year-old 
sculptures that Britain’s Lord 
Elgin removed from the Acropo-
lis temple in the early 19th cen-
tury, when Greece was under 
Ottoman Turkish rule. 

The British Museum, custodian 
of the marbles which include 
about half of the 160-metre frieze 
that adorned the Parthenon, has 
ruled out returning them, saying 
“the sculptures are part of every-
one’s shared heritage and tran-
scend cultural boundaries.” 

Greece has stepped up its 
campaign for their return in       
recent years after opening a 
new museum in 2009 at the foot 
of the Acropolis hill that it hopes 
will one day house them. 

In March, the United Nations’ 
cultural agency UNESCO urged 
Greece and the UK to hold talks 
and reach a settlement on the 
issue. 

On Friday, Greece’s Culture 
Minister Lina Mendoni welcomed 
UNESCO’s recommendation, 
saying the country is ready for 
an honest dialogue with the      
UK in good faith, “taking into 
account the historical, cultural, 
legal and moral dimensions of 
the issue.”

Cypriots included in the  
Sunday Times Rich List 
The Sunday Times Rich List 

is a list of the 250 wealthiest 
people or families in the 

United Kingdom, updated annually 
in April and published as a maga-
zine supplement by British national 
Sunday newspaper The Sunday 
Times since 1989. 

The richest Cypriots are high-
lighted below: 

 
John Christodoulou 

The richest Cypriot in the List 
is John Christodoulou at number 
77, with a value of £2.35 billion. 

John came to the UK after the 
Cyprus Turkish invasion. He is 
the second largest freeholder in 
Canary Wharf with 2m sq. ft which 
includes two five star hotels - the 
Marriot and Canary Riverside 
Plaza.  

He also has 2,000 residential 
and commercial freehold units in 
Central London. Other interests 
include Brazilian land, New York 
apartments, Manchester’s Hilton 

Tower and Liverpool’s Radisson 
Blu. 

 
Alki David 

At number 80 is Alki David and 
the Leventis family with a value 
of £2.193 billion. 

Alki was born in Nigeria to 
Cypriot parents and now divides 
his time between the UK and Los 
Angeles.  

He has appeared as heavies 
and the like in films or TV series 
in Britain, and runs FilmOn, a 
patented live-streaming internet 
business allowing access to   
live HDTV streaming via PCs, 
televisions and cell phones, in 
which he had a controlling 80% 
stake.  

Alki is a member of the         
prominent Cypriot Leventis family, 
who merged its worldwide      
bottling operation with Coca Cola 
to create London listed interna-
tional drinks bottler Coca Cola 
HBC. 

Lazari Family 
At number 81 is the Lazari fam-

ily with a value of £2.125 billion. 
The late Christos Lazari was 

born in Dora, Limassol. He arrived 
in Britain at the age of 16 and in 
the early seventies, he started 
working in the clothing industry, 
eventually owning his own dress 
manufacturing business, Drendie 
Girl, before entering into property 
investment. 

Christos was also a member of 
the Radiomarathon committee, a 
charity that supports children with 
special needs, where he was well 
known for his philanthropic work. 

Sir Stelios Haji-Ioannou 
Sir Stelios Haji-Ioannou and 

family is at number 101 with a 
value of £1.809 billion. 

The son of a Greek Cypriot 
shipping magnate, Stelios gets 
the bulk of his fortune from his 
stake in budget airline easyJet 
which he founded in 1995 after 
leaving his father’s company. 

Stelios maintains ownership of 
the easy brand through his private 
company, easyGroup. Through 
his easyGroup, he has licensed 
the easy name to such busines-
ses as easyHotel, easyCar and 
easyCoffee.
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From Root To Vine - discover the first 
UK Cypriot podcast at CyWineFest

From Root To Vine is the 
first podcast to archive and 
explore Cypriot roots in the 

UK. Now in its second season 
after launching in 2021, it was 
created to spotlight Cypriot voices 

in the diaspora and unpack what 
it really means to be Cypriot.  

It is also educating Cypriots 
and non-Cypriots about Cyprus’ 
beautiful culture and heritage, 
taking inspiration from the past 

to recognise modern-day Cypriot 
stories.  

It is a multi-communal effort for 
all Cypriots that champions diver-
sity and multiculturalism. So far, 
the podcast has featured artists, 
activists, comedians, musicians, 
writers, academics and everyone 
in between, to share how their 
Cypriot roots are at the heart of 
what they do and to celebrate the 
talent across the diaspora. From 
Root To Vine believes that every-
one deserves to fully embrace 
their identity, and the podcast is 
championing this one conversa-
tion at a time. 

After being online only, From 
Root To Vine is now taking on the 
Cypriot Wine Festival & Business 
Expo for a 2-day event of live pod-
cast recordings and interactive 
activities to explore and celebrate 
Cypriot roots. Attendees of the 
festival will have a chance to 
watch live podcast recordings 
with a range of esteemed guests 
from the Cypriot diaspora, as 
well as having the opportunity to 
get involved and share their 
own Cypriot story.  

From Root To Vine is created 
and hosted by Maria Christodou-
lou, a 3rd generation British-born 
Cypriot from North London. Maria 
was frustrated with the lack of 
mainstream Cypriot representa-
tion, so she hopes the podcast is 
helping to change this and show 
the amazing contributions Cyp-
riots are making to British society. 

You can catch From Root To 
Vine at the Cypriot Wine Festival 
& Business Expo on 2nd and 3rd 
June at the Lee Valley Athletics 
Centre, London, N9 0AR.  

The podcast is also available 
to stream now wherever you get 
your podcasts. 

Follow and listen to From Root 
To Vine: https://linktr.ee/roottovine 
or search ‘From Root To Vine’ on 
Spotify/Apple Podcasts/Google  
Podcasts 

Instagram - @roottovinepod 
https://www.instagram.com/roott
ovinepod/  

Twitter - @roottovinepod 
https://twitter.com/RootToVine-
Pod  

For collaborations - roottovine-
pod@gmail.com 

Association of Rizokarpasso 
in Britain holds AGM

With 50 members in       
attendance, the 45th 
Annual General Meet-

ing of the Association of Rizokar-
passo held at the Greek Cypriot 
Brotherhood, North Finchley, 
was an opportunity to discuss 
the many challenges faced by 
Cyprus and the specific issues 
regarding Rizokarpasso, espe-
cially in relation to the plight     
of compatriots who have been 
enclaved for over 47 years.  

It was also an opportunity      
for members to discuss the     
activities of the Association and 
priorities for the upcoming year. 

Maria Karaolis, the President, 
presented a report of the           
Association’s activities since the 
last Annual General Meeting 
showing that the pandemic had 
not prevented the Association 
and its members from engaging 
in political activities for Cyprus.  

During the pandemic, the       
Association has actively parti-
cipated in the National Federa-
tion of Cypriots in UK “Hands of 
Cyprus” e-campaign; regularly 
sent letters to Members of      
Parliament and the media who 
had tried to promote illegally  
occupied north Cyprus; delivered 
a petition to the Prime Minister 
in Downing Street and; partici-
pated in demonstrations out-
side the Turkish Embassy.  

The President's Report was 
followed by Andreas Gavrieli-

des, the Treasurer, who presen-
ted the Financial Report and 
Pavlos Pavlou the Auditors     
Report.  

The members then discussed 
issues and incidents impacting 
their home-town of Rizokarpasso, 
including the sale, by illegal   
migrants, of their illegally occu-
pied Rizokarpasso properties 
to foreign buyers.  

In addition, members passed 
a Resolution to be sent to the UK 
Prime Minister, President of the 
USA, President of the European 
Commission, President of the 
European Council, President     
of the European Parliament, 
UN Secretary General, NATO 
Secretary General, Secretary 
General of the Commonwealth 
of Nations. 

The meeting finished with all 
the members enjoying souvla-
kia and catching up with friends 
about their news, following two 
years of restricted life due to the 
pandemic when the members 
had not met.  

Members also enjoyed a 
photograph exhibition of pre-
vious events including the last 
AGM, Summer outing to East-
bourne and Dinner and Dance 
in 2019, as well videos showing 
Rizokarpasso.  

It was also an opportunity for 
members to enjoy each other’s 
company and remember    
Rizokarpasso.

Last week, the High Com-
mission of Cyprus hosted 
the event “Creatives for 

Equality”, commemorating the 
International Day Against Homo-
phobia, Biphobia and Transpho-
bia (IDAHOBIT). 

IDAHOBIT is marked every 
year on the 17 May to celebrate 
gender and sexual diversity and 
draw attention to the violence 
and discrimination faced by 
LGBTQ+ people around the 
world. LGBTQ+ hate crime is 
disproportionately on the rise in 
the UK. A 2021 Galop report      

revealed that two-thirds (64%) of 
those surveyed had experienced 
anti-LGBT+ violence or abuse, 
sometimes “on a regular and  
repeated basis." 

The evening featured speeches 
and performances from LGBTQ+ 
Cypriot creatives including writer 
Polis Loizou, musician Martha D 
Lewis and musician Echo Wants 
Her Voice Back. 

The event was organised by 
the Cyprus High Commission – 
Cultural Section, in partnership 
with and the LGBTQ+ Cypriot 
Diaspora Network. It was opened 

by the High Commissioner,       
Mr. Andreas Kakouris, who high-
lighted Cyprus’ steps in recent 
years to provide for a fairer        
society through legislative meas-
ures.  

The LGBTQ+ Cypriot Diaspora 
Network was established in 
2018 to create a safe space for 
LGBTQ+ Cypriots to connect 
with their heritage, culture and 
community, without having to dim 
their queerness. Our research 
showed that only half of LGBTQ+ 
Cypriots in the diaspora are ‘out’ 
to their family and friends. 

Dr Psaras, Cultural Counsellor, 
stated, “It was a milestone event, 
showcasing in London that LGBTI+ 
issues, the protection  of LGBTI+ 
rights, are a policy priority for the 
Republic. Last Thursday’s event 
offered a safe space for the 
Cypriot LGBTI+ community.” 

The “Creatives for Equality” 
event follows the signature of the 
Memorandum of Understanding 
on the Protection and Promotion 
of the rights of LGBTI+ People in 
Europe and in the Commonwealth 
between the UK and the Republic 
of Cyprus in February this year, 
and the IDAHOT+ Forum 2022, 

which took place in Limassol, 
Cyprus on May 12-13, and was 
co-chaired by the UK and Cypriot 
governments.  

With over 100 people in atten-
dance, “Creatives for Equality” 
was a celebration of LGBTQ+ 
Cypriots: a moment to reflect on 
how far we have come, and how 
much more we have left to do. 

 
By Gabby Koumis 

Co-Founder, LGBTQ+ Cyp-
riot Diaspora Network 

 
For more information about the 

LGBTQ+ Cypriot Diaspora, or to 
get in touch, please find us on: 
● Email: lgbtqdiasporacyp-

riots@gmail.com 
● Instagram: @lgbtq_cypriot_ 

diaspora 
● Facebook: LGBTQ+ UK 

Cypriots

High Commission hosts first LGBTQ+ event
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UK Cypriot Sonya Michael 
from Holloway, north Lon-
don, has worked for Royal 

Mail for 23 years and has during 
that time, acquired a HGV class 1 
licence and become an area rep. 

Within her union, the Commu-
nication Workers Union, a chari-
table organisation was set up in 
response to the plight of vulner-
able children. 

Communication Workers Union 
Humanitarian Aid (CWUHA) helps 
children all over the world, opera-
ting mainly in Eastern Europe, 
the UK, Republic of Ireland and 
Africa. 

When the charity asked for 
volunteers to travel to a massive 
aid station in Poznan, Poland, 
Sonia put herself forward. 

The drivers were selected from 
a list of volunteers and a date of 
April 4th chosen as the day to 
start the journey to Poland. 

Sonya, alongside Paul Moffat, 
convoy leader, Chris Webb, and 
Keith Archbold, were the drivers 
selected by the charity, and set 
off to deliver nappies, dental  
aid, sanitary products, toiletries, 
wipes, medicines, beds, bedding, 
sleeping bags, shoes, clothing, 
PPE and baby food. 

Sonya told Parikiaki, “I was the 
only female to drive with the 
CWUHA. We delivered the aid to 
the World Trade Center in Poznan, 
where refugees were staying. It 
was very rewarding and fulfilling 
to be able to help in some way." 

Well done Sonya!

UK Cypriot Sonya Michael 
helps deliver humanitarian 
aid to refugees in Poland

Klopp-tastic: Affectionate, intimate, safe, 
loving leadership

“Prepare Relentlessly” 
– Chapter 3, “Leadership”, Rudy Giuliani  

 
When Liverpool beat Chelsea in the FA Cup 

Final on 14th May 2022, the five minutes after 
the final whistle made all the difference.  

With the score at 0-0 after extra time, the 
match went to penalties. A penalty shootout 
is a psychological game, starting with how 
the manager communicates with his players. 
Liverpool manager Jürgen Klopp and Chelsea 
manager Thomas Tuchel spent those five 
minutes very differently.  

60 seconds after the final whistle: Klopp has 
already made his selection of who will take 
the penalties. He approaches each penalty 
taker to tell / ask him which number shot to 
take. He does this one-on-one and often       

cements his ask with his trademark hug. The 
asking process is intimate, safe and loving.  

At 1 minute and 30 seconds: Klopp is done 
with his rounds, the team is gathered in a huddle, 
and he gives a short but passionate speech.  

At 1 minute and 45 seconds: he finishes 
and the team breaks up the huddle.  

At 1 minute and 50 minutes: Tuchel is 
meanwhile still revising his notes, and even-
tually making his way to the huddle.  

Tuchel spent the first 1 – 2 minutes seemingly 
revising his selection, and (probably) from the 
corner of his eye, he sees that Liverpool have 
already finished their huddle before Chelsea 
have even started it. He then moves into the 
middle of the circle before he is finished with 
the plan.  

Entering the circle of players before you’ve 
completed the selection is what happened to 
Gareth Southgate in the 2021 Euros final – 
you’re late, not ready, become reactive, and 
what could have been a smooth final reminder 
to the team becomes erratic, rushed and 
stressed.  

In the huddle, Tuchel then asks his players 
about the shots, publicly, in front of the whole 
team. There’s plenty of group pressure when 
done this way – and the chance of honest 
responses from the players drops. It creates 
further stress that carries on into the shootout 
itself.  

While Tuchel is still in the process of select-
ing and asking his players, Klopp has finished 
all his administrative duties and spends his 
time spreading warmth, love and good energy. 
Even taking a moment to have a laugh with 

defender Virgil van Dijk.  
Because Liverpool finished their huddle 

early, they step into the middle circle first, 
and get to pick position. They choose the side 
closest to their bench, which enables the 
staff to give further instructions during the 
shootout. It also maintains the closeness to 
the warmth of the manager.  

Jürgen Klopp’s monsters of mentality are 
not born, they’re made. Proactive preparation, 
composed execution, and empathetic, affec-
tionate communication – these things give 
the best possible foundation for performance 
under extreme pressure.  

Liverpool were psychologically 1-0 up       
before a single penalty was taken.  

Even though Liverpool’s Sadio Mané missed 
his penalty, he’s soon laughing in the centre 
circle with his fellow players. The cup wasn’t 
yet won, but they were so relaxed. It reminded 
me of the movie The Right Stuff, about the 
first astronauts. For a moment, Mission Control 
loses contact with Gordo Cooper (played by 
Dennis Quaid), who’s in position on the launch-
pad. Then they hear snoring. He is so relaxed 
that he falls asleep just before launch.  

Let’s not forget the goalkeeper. After every 
penalty he faced, Liverpool’s Alisson Becker 
retrieved the ball and made sure he handed it 
to the next Liverpool player. Whereas Edouard 
Mendy (his opposite number) and the Chelsea 
players seemed like strangers.  

 
(Sources: Geir Jordet, Professor of Sports 

Science; Panikos Papagapiou)  
 

James Neophytou 
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Robert Irving Burns was formed in 1962 and over 
the last sixty years, through a constantly evolving 
landscape, the business has grown into a well-     

respected commercial and residential property company 
with a client base spanning from high-net-worth indivi-
duals, public bodies, hedge funds, specialist property funds, 
and institutional landlords. 

Having been based in Fitzrovia for the entirety of our  
existence, RIB was involved with letting properties to  the 
rag trade – which was the main industry in the area in the 
1960s. As the market changed, RIB became more heavily 
involved in the residential and office markets and are now 
one of the largest independent agencies in the West End. 
With this comes an unparalleled reputation for excellence, 
adapting rapidly to changes in the market and offering our 
clients a best-in-class service which they cannot find any-
where else. 

Even now, in 2022, sixty years since we were founded, 
RIB continues to adapt. We have recently undergone  an 
exciting and comprehensive rebrand bringing the company 

into the 21 st century with a new logo and new office which 
better encompasses our position in the       market. At 
present the company employes 60 people. 

Our recent office move serves to offer a much more 
comprehensive service to our clients – both new and ex-
isting. We have more meeting rooms and a more open 
plan, collaborative space which empowers our intercon-
nected departments to find common solutions to any prob-
lems that arise.  

RIB have recently partnered with PK and Dorit Kemsley 
and are the subject of a Channel 4 TV show where 8 train-
ees compete for a job at RIB’s new super prime division. 

However, the ethos of the business is the same today 
as it was when it started. The fundamental emphasis is      
of giving our clients a service they can rely on. A service       
that is as personal as their individual property needs and a 
service that is structured, professional, and responsive. 
Our various departments all work together allowing us          
to deal with complex mixed use properties from both a        
transactional and a management perspective. 

Each member of the team in both the commercial,         
residential, and management departments has specific    
responsibilities and experience, meaning that when our 
clients come to us, we can guarantee them expert-level 
knowledge of the markets they work in as well as the   
backing of a partner or senior staff member.  

Our teams work across the prime UK market and bring 
with them a wealth of expertise meaning we can offer a 
service which is second to none. 

Our commitment is to our clients. To developing       
long-term, trusted relationships that both stand the test        
of time and, most importantly, give them the resources 
they need, both from a business standpoint and strategi-
cally, to make informed decisions across all aspects of 
commercial and residential property. That is why we offer 
a comprehensive and bespoke service for each property 
we are instructed on, looking at the individual needs of 
both client and property in order to find a solution which 
maximises the value of our contribution and provides for 
the exact needs of our clients.

“The ethos of the business is the same 
today as it was when it started” 

RIB SHAREHOLDERS ANTONY AND DAMIEN WITH FOUNDING PARTNER 2015 RIB WITH PK - APRIL 22COMMERCIAL TEAM

Ground Floor, 19 Margaret Street, London W1W 8RR, Tel: 020 7637 0821 - www.rib.co.uk
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What is subsidence?

Andy Patikis 
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When the ground under 
a property falls in level, 
it causes the founda-

tions to shift. As a result, there 
is pressure on the building’s 
structure which is when cracks 
appear. 

The most common chain of 
events is that the soil shrinks, 
tree roots absorb too much water 
and drains and pipes start 
leaking, causing the ground sur-
rounding the property to become 
softer. This weakens the foun-
dations’ ability to bear weight, 
with the resulting movement of 
the foundations. Owners face 
severe   financial consequences 
if their homes are affected by 
subsidence or heave.  

Subsidence can happen any-
where, but in some places it’s 
more likely because of certain 
soil types like clay, silt, sand 
and gravel. 

Clay and silt are ‘cohesive’ 
soils, meaning the volume varies 
depending on the moisture 
content – these soils expand 
when moist or wet, and shrink 
when dry. 75% of UK ground 
subsidence cases are caused 
by soil shrinkage, so if you live 
in an area of cohesive soil then 
you are at greater risk. 

On the other hand, sand and 
gravel are ‘non-cohesive’ soils 
– they don’t vary in size depen-
ding on water content, but they 
can be at risk of being washed 

away by water flow. Hence, 
properties in areas with this type 
of soil may be in danger during 
and after heavy rain or flooding, 
or if they are situated near a 
lake or the coast. 

With changes in climate 
causing more extreme weather, 
be it drought or flooding, this 
situation is only likely to be      
exacerbated in the future. 

  
The most searched insurance 
questions answered 

 
Insurance can feel like open-

ing doors behind doors behind 
doors. Unlike almost every other 
product you buy, you don’t feel 
the benefit of insurance until 
something bad happens. And 
while we all need insurance, we 
buy it hoping we don’t have to 
use it. 

When something bad hap-
pens, we immediately question 
our cover. Was it all explained? 
Did you ask the right questions? 
Are you covered? We might find 
ourselves hastily searching for 
an answer to a complex ques-
tion or trying to find out if our 
policy excludes your circum-
stance. 

Below, we look at the most 
Googled insurance questions 
and answer them for you. 

 
Is inherited jewellery inclu-

ded in my home and contents 

cover? 
We have many clients with 

expensive or luxurious posses-
sions but what about those 
whose relative left a piece of 
jewellery or item which you don’t 
know the value of? Well, a stan-
dard home and contents insur-
ance policy has a cap on how 
much you are covered for. These 
vary so it’s worth checking your 
existing policy, but it’s unlikely 
it will cover too much. You can 
arrange valuations where you 
can have jewellery and other 
inherited possessions valued by 
a professional. Specialist items 
require specialist insurance. It 
doesn’t make sense risking 
something so precious, does it? 

 
What is not included in home 
insurance? 

Together with high-value 
goods, there are other things not 
covered which might surprise 
you. For instance, if pests such 
as rats enter your home and 
damage appliances, you may 
not be covered since you could 
have prevented the pest from 
entering your home. General 
wear and tear isn’t usually  
covered, nor is a build-up of 
mould. 

 
Some policies also exclude 

things like floods, burst pipes, 
poor workmanship. If you are a 
business working from home 
and don’t have the right home 
business insurance, standard 
home insurance won’t cover 
injury or damage to your goods, 
either. It’s essential you are pro-
active in protecting your home. 

 
Got a question not answered 

here? Pick up the phone, we’ll 
be happy to answer it for you. 
We may also be able to get 
you a policy that’s cheaper and 
better than an existing policy. 

Insurance making sense...ADVERTISING FEATURE  
Energy price cap expected to 
rise by £830 to £2,800 in October
The cost-of-living crisis is 

hitting many households 
and with the announce-

ment that the energy price cap 
is set to rise again in October, 
there will be further concern about 
how to make ends meet.  

The UK's energy price cap is 
expected to jump to around £2,800, 
Ofgem's chief executive says.  

The current price cap, which 
applies until 31 September, is 
£1,971 a year - and that amount 
was a £693 rise (54%) from the 
previous cap six months earlier. 

Ofgem chief executive Jona-
than Brearley told the Business, 
Energy and Industrial Strategy 
Committee that in October it will 
be "in the region of £2,800." 

The Resolution Foundation 
said that the increase could mean 
9.6 million households in England 
are in "fuel stress" this winter. 
Fuel stress is where at least 10% 
of a household's total expendi-
ture is spent on energy bills. 

Earlier, Mr Brearley had said: 
"I'm afraid to say conditions have 
worsened in the global gas market, 
with Russia's invasion of Ukraine. 

"Gas prices are higher and 
highly volatile. At times they have 
now reached over 10 times their 

normal level. I know this is a very 
distressing time for customers, 
but I do need to be clear with this 
committee, with customers, and 
with the government about the 
likely price implications for Octo-
ber. Therefore, later today, I'll be 
writing to the chancellor to give 
him our latest estimate of the price 
cap uplift. 

"This is uncertain, we're only 
part-way through the price cap 
window, but we're expecting a 
price cap in October in the region 
of £2,800." 

He added: "Our future scenarios 
when we look beyond that, we're 
really managing between two 
extreme versions of events: one 
where the price falls back down 
to where it was before - for exam-
ple if we did see peace in Ukraine 

- and one where prices could go 
even further if we were to see, 
for example, a disruptive interrup-
tion of gas from Russia." 

Mr Brearley described the 
current situation as "genuinely 
a once-in-a-generation event not 
seen since the oil crisis of the 
1970s" - but this will be little com-
fort to people in the UK already 
dealing with rises in food, fuel, 
and taxes. 

Shadow chancellor Rachel 
Reeves wrote on Twitter: "This will 
cause enormous worry for fami-
lies already facing soaring bills. 
How many more alarm bells do 
the Conservatives need before 
they act? We need an emergency 
budget now, with a windfall tax 
on oil and gas producer profits 
to lower bills." 
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Azura Restaurant, Bar and Lounge, located in Cam-
den, is an amalgamation of luscious food, 
vibrant cocktails and ethnic house music - the 
perfect getaway from the hustle and 
bustle of London.  

Azura, which translates to ‘Sky 
Blue’, offers an array of small plate 
dishes that fuse the scents and 
flavours from all continents 
surrounding the Aegean Sea. 

The restaurant takes  traditional meze 
style dishes and adds an enhanced and 
elevated twist. 

The bar’s décor, featuring blue 
skies, shores and summer 
vibes, as well as its dining 
choices, make it ideal for a 
night out. After all, the 
Azura experience is most 
famously described as 
‘’forever, lush summers.” All shisha lovers have an 
amazing terrace to enjoy the many wonderful shisha 
flavours on offer. 

Azura, a sponsor of this year’s Cypriot Wine 
Festival which takes place on 2nd and 3rd June, also 
offers an eclectic variety of brunch choices that can 

be enjoyed on the terrace with a view of the city of 
London. 

Apart from their highly curated menu, Azura Bar 
and Restaurant hosts a range of 
exciting upcoming events. Resident 

DJs enhance the Aegean sounds with 
a mix of ethnic house music to create 
the perfect setting for a traditional 
Aegean inspired evening. 

If you are looking for a relaxing 
escape from everyday responsibilities, 
then the Aegean inspired garden topped 

with a gorgeous terrace is the perfect place. 
You can find us on azura.london or follow 

us on Instagram : azura.london 
for exciting updates. 

Our location: 265 Hamp-
stead Road, Mornington 
Crescent, London NW1 
7QX. Opening hours:  Mon-

day to Sunday from 12pm till late. 
For further information email info@azura.london 

or call 020 3404 8080. 
 

Sophia Constantinides

The Aegean fusion 
in the heart of London! 

“Azura restaurant, bar and lounge brings the vibrant flavours and vibes from all continents surrounding the Aegean Sea to London”

Southern Territory specialises in rooftop 
development by converting the unused ‘air-
space’ above residential, commercial and 
public buildings into affordable homes in 
an environmentally and cost effective way. 

In high-cost cities such as London, the 
idea of purchasing an affordable home 
seems almost fictional, 
but by specialising in 
an innovative devel-
opment, Southern Ter-
ritory have provided 
great benefits for prop-
erty buyers and sellers. 

Southern Territory, a 
sponsor of this year’s 
Cypriot Wine Festival, 
coming to you on 2nd 
and 3rd June, are ded-
icated to discovering 
and purchasing un-
used rooftop space, 
also known as ‘Air 
Space’, in order to con-
vert it into stunning new homes. 

These property developments have the 
potential to increase ground rent and free-
hold value, and so they have! Since its in-
ception, Southern Territory have completed 
over £10 million worth of rooftop devel-
opments. Moreover, reaching out to South-
ern Territory and selling roof space can gen-
erate a significant financial payment, 

increase the building kerb appeal, reduce 
roof area maintenance, upgrade existing 
facades and enhance all communal areas 
of the building.  

Southern Territory Air Space Developers 
have also made sure the procedure for their 
offsite constructions are executed in an en-

vironmentally friendly 
manner. There are less 
vehicle journeys, fewer 
interruptions to local in-
frastructure and minimal 
disturbance to local res-
idents. 

Although selling Air 
Space may seem intri-
cate for you, Southern 
Territory have taken it 
upon themselves to 
make the procedure sim-
ple and completely 
hassle free. They will 
take care of the legal, 
planning and construc-

tion process. 
For further information or for a no obli-

gation appraisal at zero cost, please email 
info@southernterritory.co.uk or visit our 
website at southernairspace.com or tele-
phone us at 020 8501 7777. 

 
Sophia Constantinides

S T
SOUTHERN
T E R R I T O R Y

Pioneers in Roofspace Developments

Pioneers in Roofspace Developments

before

after
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Top Gun Maverick 
In IMAX 

 
The original TOP GUN was a 

mega hit back in 1986 and turned 
Tom Cruise into a huge interna-
tional star. He is now back for 
more after all these years with-
out its original director Tony Scott, 
who sadly died a few years ago, 
but with his OBLIVION director 
Joseph Kosinsky.  

Pete “Maverick” Mitchell (Tom 
Cruise) is still one of the Navy’s 
top aviators and an uncompromi-
sing test pilot. Thanks to an old 
friend’s recommendation Mave-
rick finds himself training a group 
of Top Gun graduates for a clas-
sified mission. Amongst the group 
is Lt. Bradley Bradshaw “Rooster” 
(Miles Teller), the son of his late 
friend “Goose” …  

This is the kind of spectacular 
action movie that the IMAX       
format was created - the aerial 
sequences filmed with IMAX 
cameras simply take the breath 
away. Kosinsky, who first came to 
prominence in 2010 with TRON: 
LEGACY, is a natural heir to Tony 
Scott’s visual style. Some of the 
original, iconic moments are 
recreated here including macho, 
homoerotic images as well as 
key flashback sequences which 
highlight Maverick’s grief after 
he loses his friend “Goose” in 
action. Even though I was never 
a big fan of the original’s patriotic 
message there is no denying of 
Cruise’s pulling power in delivering 
one of the most eagerly awaited 
sequels in movie history. See it 
in IMAX if you can! 

 

Between  
Two Worlds 
 

At first glance it is difficult to 
believe that the classy Juliette 
Binoche is playing here a work-
ing-class woman struggling to 
make ends meet but early on it 

is revealed that she is an under-
cover journalist researching for 
her latest book. It is directed      
by acclaimed writer Emmanuel 
Carrere who adapts journalist 
Florence Aubenas’ non- fiction 
book “The Night Cleaners” and 
the whole project like feels very 
authentic and real.  

Marianne Winckler (Binoche) 
moves to the port city of Caen 
where she gets a job as a cleaner 
on a ferry travelling between 
Ouistreham and Portsmouth. 
The impoverished women that 
work with Marianne make her 
one of their own without know-
ing her secret… 

Carrere’s powerful film is filmed 
like a documentary, in the best 
Ken Loach tradition, and boasts 
another spellbinding perform-
ance from Binoche. 

 

Luzzu 

This marks the remarkable 
directorial debut of Alex Camilleri, 
who uses his documentary ex-
perience to great effect. He tells 
the story of Jesmark, a Maltese 
fisherman who struggles to pro-
vide for his wife and their new-
born son, but first he needs to 
urgently fix a new leak in his 
traditional, family boat known 
as Luzzu… 

Camilleri is very much influ-
enced by Italian new realism and 

his decision to use nonprofes-
sional actors as the fishermen 
works dividends. The strong pre-
sence of real-life fishermen 
Jesmark Scicluna and his cousin 
David Scicluna bring authority 
as well as authenticity.  

A powerful film that develops 
like a Greek drama where the 
inevitable is unavoidable.  

 

Lancaster 

This superior documentary is 
the perfect companion piece to 
this week’s big movie TOP GUN 
- here surviving RAF crew 
members speak openly about 
their Lancaster flying experien-
ces during World War II.  

It is an honourable film told with 
clarity and dignity which thank-
fully never sinks into sentimen-
tality. These veterans are the real 
DAM BUSTERS and their cama-
raderie, loyalty and care for each 
other is admirable, even touching 
at times. It also boasts terrific 
aerial archive material perfectly 
complimented by superb sound 
design.  

This is the right stuff of true 
heroes - very much worth experi-
encing on the big screen! 

 

Get Carter 

The 1971 classic crime thriller 
returns to the big screen in a 
brand new 4K restoration as a 
part of a Mike Hodges’ retrospec-
tive. Michael Caine at the peak 

of his career plays Jack Carter, 
a London gangster who returns 
to his hometown in Newcastle 
in order to avenge his brother’s 
killing. It is based on Ted Lewis’ 
novel and everything about this 
production is spot on.  

The brilliant jazz score, the 
superb production designs and 
strong acting which also includes 
phenomenal performances from 
John Osborne and Ian Hendry, 
are of the highest order. See it on 
the big screen where it belongs!  

 

Aha - The Movie 

Three young Norwegian men 
come to London in the eighties 
and turn their dream into reality 
after their song “Take On Me” 
becomes one of the biggest hits 
of the decade. Their meteoritic 
success continues when they were 
asked to write the theme song 
for James Bond’s THE LIVING 
DAYKIGHTS and since then the 
popular boy band still performs 
and tours around the world.  

This documentary follows the 
band in the last few years and 
includes fascinating archive ma-
terial of their early days. A real treat 
for their fans and music lovers! 

 
ATABAI: This intense Iranian 

film by Niki Karimi tells the story 
of Kazem (Hadi Hejazibar), who 
after he returns home from a 
business trip discovers that his 
brother-in law has sold his        
orchard to a stranger. Things 
become even more complicated 
for Kazem when he falls for the 
stranger’s daughter… Karimi elicits 
strong performances from her 
cast and photographs the beau-
tiful landscapes most effectively. 

 
FIRESTARTER: A remake of 

Stephen King’s novel first turned 
into a movie in 1984 with Drew 
Barrymore as the little girl with 
extraordinary powers. Now it is 
Ryan Kiera Armstrong who plays 
Charlie McGee, the pyrokinetic 
child under Keith Thomas’         
direction, the man who made THE 
VIGIL, another dark and creepy 
film.  

 
AMERICAN NIGHT: A spaghetti 

crime thriller set in New York’s art 
world where the lives of an art 
dealer, a Mafia boss and a few 
other utterly unlikable people, are 
turned upside down following the 
theft of Andy Warhol’s priceless 
“Marilyn”. Overlong, muddled and 
unnecessary! 

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

George Savvides 

Vangelis, the Greek com-
poser whose rousing 
electronic theme music 

for the Oscar-winning 1981 film 
Chariots of Fire became one 
of the most loved movie scores, 
has died at the age of 79. 

The Athens News Agency 
quoted an announcement from 
his lawyers’ office as saying the 
composer died late on Tuesday, 
without giving a cause of death. 

In a post on Twitter, Greek 
Prime Minister Kyriakos Mitso-
takis called Vangelis “a pioneer 
of the electronic sound.” 

“He began his long journey 
on the Chariots of Fire,” Mitso-
takis wrote. “From there he will 
always send us his notes.” 

Born Evangelos Odysseas 
Papathanassiou in 1943, the 
young Vangelis developed an 
early interest in music and ex-
periments with sounds produced 
by banging pots and pans or 
fixing nails, glasses and other 
objects to the strings of his 
parents’ piano. 

He absorbed the tones of 
Greek folk songs and Orthodox 
Christian choral music, but he 
had no formal musical training, 
which he later said had helped 
save his sense of creativity. 

After a start with local rock 
bands, Vangelis left for Paris at 
the age of 25, joining an exodus 
of young artists following a 1967 
coup that installed a military 
junta in Greece. 

Away from home, he was 
attracted by the then-new field 
of electronic synthesizers that 
allowed him to create the lush 
melodic colours that became 
his trademark sound. 

Despite enjoying success in 
the European ‘prog rock’ scene 
of the early 1970s with Aphro-
dite’s Child, a band he formed 
with fellow Greek musician 
Demis Roussos, Vangelis was 
uncomfortable with the expec-
tations on a commercial perform-
ing artist and largely retreated 
to the recording studio he 

created for himself in London. 
It was there that he wrote the 

score for Chariots of Fire, the 
story of the triumph of a group 
of British runners at the 1924 
Olympic Games. 

Unashamedly non-contem-
porary, its pulsating synthesi-
zer beats and soaring melody 
made the slow motion opening 
sequence of a group of athletes 
running along a beach a model 
for the way the cinema portrayed 
sport. 

Vangelis once said the score, 
which earned him an Academy 
Award and topped the charts for 
weeks, was in part a tribute to 
his father, who had been a keen 
amateur runner. But he was also 
slightly dismissive of the enor-
mous popularity it enjoyed. 

“It’s only another piece of 
music,” he told an interviewer. 

The success of Chariots of 
Fire overshadowed his other 
scores, but he wrote the music 
for a number of major films      
including Missing, directed by 
his compatriot Costa-Gavras, 
and Ridley Scott’s futuristic 
thriller Blade Runner. 

He was a prolific composer 
over many decades, his work 
ranging from advertising music 
and film scores to elaborate 
symphonic-style compositions 
and Jon and Vangelis, his duo 
with Jon Anderson, lead singer 
of the prog rock group Yes. 

But he remained wary of   
commercial success, once tell-
ing an interviewer he never saw 
music as just an entertain-
ment. 

Vangelis, composer of 
Chariots of Fire score, 
dies at 79



“…I’ve been to the mountaintop 
… I’ve seen the Promised Land. 
I may not get there with you. But 
I want you to know tonight, that 
we, as a people, will get to the 
Promised Land.” The words of 
Martin Luther King Jr in Memphis, 
Tennessee, 3 April 1968. A day 
later he was assassinated. His 
prophetic words meant he did not 
get there and many of those who 
remain believe there is still a long 
way to go before that Land comes 
into view. Racial politics is as    
divisive as ever in the USA with 
the latest focus on “Replacement 
Theory”, a stark and insidious  
reminder of the long journey yet 
to be travelled. 

Katori Hall’s two-handed The 
Mountaintop (Yvonne Arnaud) 
is set in room 306 of the Lorraine 
Motel on what was to become 
his final day. A man with a dream, 
completely devoted to a cause, 
already been subject to intimida-
tion, arrests and other assassina-
tion attempts. We see him as a 
solitary figure, holed up in a basic 
motel room on Sandra Falase’s 
evocative shadowy set portentous 
of the day ahead. As he paces up 
and down, testing out what was 
to become his last speech, the 
emotion and personal struggle of 
a man carrying the weight of a 
people on his shoulders is self 
evident. As he checks for bugging 
devices - he was identified as a 
primary target by J. Edgar Hoover’s 
FBI (Federal Bureau of Investiga-
tion) who believed he was influ-
enced by Communists and that 
he could become a “messiah” 
capable of unifying black nationa-
lists – Camae the chambermaid 
enters the room. A chambermaid 
who can charm birds out of the 
trees. 

Although King is initially suspi-
cious of her intentions, the atmos-
phere pivots into the antithesis of 
what has gone before. The tension 
is gone and once they have meas-
ured each other up they turn into 
a couple of kid-adults toying and 

teasing with silly games. The pillow 
fight ends in a conversation with 
God whom she identifies as a 
black woman. Beneath the frivo-
lous façade is a woman of wit and 
wisdom behind her years. The 
dialogue is now no laughing matter 
as she urges King to understand 
he has done enough and it is the 
turn of others to lead. Prescient 
words from the young woman 
who also symbolises the crucial 
role played by countless women 
involved in the struggle. 

Luke Wilson brings humanity 
and fallibility to his role, a man 
revered but an imperfect one, he 
suffers with smelly feet, whose 
inevitable marriage difficulties are 
the collateral damage of the life 
he leads. Boni Adelyi brings an 
abundance of likability to Camae. 
She comes into the room bearing 
gifts of coffee and cigarettes, flirts 
and taunts and is then revealed 
as a deep thinker. She may well 
have the best lines but she makes 
the most of them and some. They 
work very well together. 

Hall ensures we are in no doubt 
this drama has to be seen in the 
context of a continuous struggle 
with Camae giving a rousing call 
and rallying cry to all those who 
will continue to fight for their rights. 
Premiered in 2009 it is a valuable, 
and very real, addition to the 
pantheon of work about King and 
his legacy. 

Meanwhile Stefanos Cresta is 
an excited first-timer… 

I walked into the impressive 
Globe Theatre thinking why, 
since it was opened in 1997 by 
Her MajestyThe Queen, have I 
never been to a production? I did 
the tour but that’s like walking 
round a football stadium with no 
match going on. Nothing like the 
real thing and here I was to see 
Julius Caesar. This was to an 
evening full of surprises. Firstly the 
cast. Eight in total. Lots of multi 
part playing so you have to have 
your wits about you. Diane Page’s 
production is neatly put together 

kicking off with the obligatory  
audience participation as we      
are led in a football like chant 
‘Pompey is a wasteman’, the latest 
enemy crushed by an all conque-
ring Caesar. I did wonder if Page 
knows that Pompey is also the 
nickname of Portsmouth FC, 
therein being the link to footie. 
Be that as it may the first half is 
a riot of fun. Silly me for thinking 
of blood, gore and tragedy. 

There is a fair amount of 
‘gender-bending’ too which works 
well and that ambiguity generally 
works well although a couple of 
times I had to remind myself who 
was playing who and it seems 
slightly stereotypical in making the 
women moral arbiters of the truth 
and the men as megalomaniacs. 
A tenuous link to the denizens of 
Downing Street perhaps though 
to be fair nobody is planning       
on murdering our Prime Minister. 
Caesar here, played by an enjoy-
ably pompous Dickon Tyrrell 
gets a deserved comeuppance, 
stabbed in the back. As I write 
this I’m making more and more 
connections to recent political 
events…that’s just me. 

Overall this ensemble piece is 
great entertainment, even if the 
second half is less coherent and 
when Cassius and Brutus commit 
the equivalent of Roman hara-kiri 
I laughed out loud. 

Overall excellent entertainment 
and definitely not my last visit to 
this historic venue.  

And Marquinhos Galogerinos 
is in karaoke mood, but… 

Mention of the musical Grease 
(Dominion Theatre) and people 
start singing. It’s a great singalong 
musical and karaoke favourite 
but this Nikolai Foster production, 
which originated at the Curve 
Theatre in Leicester, is somewhat 
different with a gritty and surpris-
ingly dramatic storyline that is 
given more prominence, quite 
dark in parts, and so much more 
than another jukebox show. As a 
result you have to consider more 

seriously the character acting as 
well as song and dance skills. 

The undoubted standout for me 
is Eloise Davies as Frenchy. This 
is definitely not a caricature and 
somebody we laugh at for she is a 
strong, worldly wise woman keep-
ing it real. To be fair she does get 
the best comedy lines which she 
delivers in style along with hilarious 
facial expressions. Dan Partridge 
is a cool cat Danny Zuko but 
thankfully not in the John Travolta 
vein. He does ooze sex appeal 
but that is not overplayed. The 
best voice belongs to Olivia Moore 
as Sandy who makes every song 
her own. 

A couple of the other perform-
ances are also worthy of mention, 
namely Jessica Croll as Patty 
Simcox, a cracking dancer, and 
Damon Gould as the loveable 
Sonny. The one negative about the 
show is the imbalance between 
Act I, which outstays its welcome, 
and Act II, which has many more 
songs and we even have one 
Peter André popping in as an oh 
so camp DJ Vince Fontaine. Not 
the greatest singer he does bring 
a sense of self deprecating fun, 
especially as Teen Angel in a 
crazy dream sequence.  

Not what I was expecting but 
this Arlene Phillips choreographed 
show is a great night out. Maybe 
not quite “grease lightning” but 
definitely “electrifying”. See it and 
you’ll understand why it’s the one 
that you want.  

Gerontius Brantiou on the other 
hand needs ear plugs… 

The screaming began before 
anything happened. Hundreds of 
‘mature’ women getting in the 
mood for the National press night 
of Dirty Dancing The Movie in 
Concert (Eventim Apollo). Love 
it or hate it, and I know people in 
both camps, the love story of Baby 
and Johnny is adored by millions 
worldwide and now celebrating 
the film’s 35th anniversary, the 
digital screening on a massive 
screen includes a band and sing-
ers live on stage. Quite an experi-
ence as the songs are performed 
live, in sync with the film.    

Set in the summer of 1963, 
Baby Houseman (Jennifer Grey) 
and her family vacation to the 
beautiful Catskills resort, Keller-
man’s. Intrigued by the staff’s 
dance instructor, Johnny Castle 
(Patrick Swayze), and the vastly 
different lifestyle of others, Baby 
finds herself learning to dance 
while having the time of her life 
and falling in love. It is a summer 
she’ll never forget. Neither will 
you when you see this! 

Finally, I return to Guildford for 
a moving, and topical, story…  

For somebody who has created 
an international hit in War Horse 
to say that his favourite work is 
Private Peaceful (Yvonne Arnaud) 
is some statement and accolade 
for said play. That is what writer 
Michael Morpurgo believes and 
on this viewing I can understand 
why. Set in rural Devon and the 
battlefields of Northern France it 
tells the story of the Peaceful 
brothers, Tommo (Daniel Rainford) 
and Charlie (Tom Kanji), whose 
tough rural childhood, framed by 
the loss of their father, forges an 
irrevocable sibling loyalty. Until 
one day they both fall for the same 
girl. And then the Great War comes. 
The idyll becomes a nightmare, 
they are sent to fight a foreign 
enemy. 

We see 18-year-old Private 
Tommo in the trenches as he takes 
us on a journey through his most 
cherished memories and tells his 
story of courage, devotion, family 
and friendship on what may be 
his last night on earth. The stark 
contrast between the bucolic bliss 
of Devon and the abhorrent killing 
of 900,000 young men in horren-
dous conditions provide all that is 

needed to make you question the 
futility of war, both then and now. 
The bleak message is poignant 
and beautifully portrayed. Just as 
importantly it gives us a picture of 
the left behind who fear the worst 
every day; mothers,p. Molly (Liyah 
Summers), the childhood friend 
who has Charlie’s baby and the 
boy’s mum (Emma Manyon). 

Simon Read’s adaptation, 
sensitively and skilfully directed 
by Elle While, invades your emo-
tional centre. As we watch Tommo 
slowly fall apart under the pressure 
of propaganda and dedication to 
country the abiding message is 
one of “There but for the grace of 
God go I”. These youngsters had 
no choice as in Ukraine today, 
young Russian conscripts sent to 
kill their “brothers”. It also has great 
impact, because apart from uni-
formly excellent performances, it 
feels very real and unexpurgated. 
You can smell the verdant green 
pastures alongside the stench    
of death and desolation of the 
trenches. Haunting and enlight-
ening, a timely reminder, should 
we need it, that our pursuit of 
peace is as urgent as it ever was.  

 
The Mountaintop (tour)  – 

www.visitthemountaintop.co.uk 
 

Julius Caesar -  
www.shakespearesglobe.com 

 
Grease -  

www.greasemusical.co.uk 
 

Dirty Dancing’ -  
www.dirtydancinginconcert.com 

 
Private Peaceful - 

www.yvonne-arnaud.co.uk

Theatre Reviews 
Barney Efthimiou
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Dreams of liberation and peace
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People talk about their own 
body shape and often 
dress to cover particular 

areas, however, it takes a little 
more than just wearing loose 
clothing in that area in order to 
get the desired outcome. Work-
ing with block colour or pattern 
in the right areas can transform 
a look completely. 

First identify your own body 
shape and then acquiring a few 
simple fashion styling tricks can 
create the perfect look for your 
figure. Knowing your body shape 
allows you to choose clothes that 
will look better and enhance your 
best body parts, and then minimize 
and take away any emphasis on 
the parts you want to disguise. 

The female body shape is 
mostly based on genetics and 
the skeletal structure. Exercise, 
diet and hormone levels of course 
play an important part, the fat 
and muscle distribution can be 
altered with some assistance to 
help define some areas of the 

body, but only to a degree of 
the personal original body shape 
and type of natural pre-defined 
composition. So working with it 
rather than against it, is really 
the only answer. 

 
Determine your body shape 

Depending on proportions of 
your body in relation to shoulder, 
bust, waist and hip measurement 
will reveal which category you fall 
into. If measurements are very 
close, then take both body shapes 
into consideration when styling 
and shopping for yourself. 

 
The Triangle / Pear 

The most common body shape 
is the triangle known as the pear. 
This body shape is characterised 
by a larger hip, a narrow bust 
and a subtle waist definition. 

You tend to gain weight in 
hips and thigh area first. 

Hips are larger than bust. 
Shoulders may be possibly 

be narrow. 

Waist is defined and smaller 
than hips. 

 
Quick guide 
Hip measurement may be four 

inches larger than bust area or 
two inches larger than shoulder 
area.  

               
The Inverted Triangle / Apple 

You tend to gain weight in the 
upper body first. 

Shoulders and bust are wider 
than your hips.  

Prominent shoulders. 
There is not too much waist 

definition. 
 
Quick guide 
Shoulder measurement will be 

at least 4 inches bigger than hip 
measurement or bust will about 
2 inches more than hip meas-
urement. 

 
The Rectangle / Athletic 

Bust, waist and  hips are       
almost equal. 

There is little waist definition. 
Curves are limited. 
 
Quick Guide 
Waist measurement  needs to 

have less than eight inch differ-
ence from hip and shoulders.  

 
Styling Guide 

 
Triangle / Pear 

1. Minimise the attention on 
lower half with a block darker 
colour.  

2. Emphasise top half with 
pattern or horizontal stripes, 
bold and or lighter colours. 

3. Highlight waist with sepa-
rate colour of waist bands or 
belts. Keep tops shorter onto 
waist area, avoiding tops that 
end at hip area.  

4. Wear tops with sleeves or 

a styled cut to emphasise volume 
at shoulder area. 

5. Wear roomier trousers or 
skirt. Fit and flare trousers or 
dresses can work well. High rise 
trousers or straight legs can 
work. 

 
Inverted Triangle / Apple 

1. Fitted Jackets, flares, any-
thing that brings emphasis to 
lower area. 

2. Avoid shoulder emphasis 
by wearing block colours on top 
area.  

3. Wear a darker block colour 
at waist area. 

4. Long flowing skirts or 
dresses add a balanced illusion 
to the shoulder area. 

5. Skinny bottoms, flowing 
tops with no shoulder bulking of 
puff sleeves. 

Rectangle / Pencil 
1. Add definition to waist area 

with darker block colour. 
2. Wear lighter colours and or 

patterned designs above and 
below waist area. 

3. Wear puffed sleeves or a 
boat neckline to assist in the       
illusion of wider shoulders. 

4. Avoid high rise trousers, go 
for hipsters to emphasise illusion 
of waist area. 

5. Flared trousers or flowing 
skirts can balance out to help 
give the illusion of an hourglass 
figure. 

Dress for your body shape. 
Look and feel fabulous! 

 
Love and Sparkles, 

Samsara x 
 
www.samsarabellydancer.co.uk 

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

Dress for your body shape

Cooking with Loulla Astin 
Grilled feta-stuffed squid

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

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

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

This week, Loulla shares her 
recipe for Grilled feta-stuffed 
squid / Καλαμαράκια Γεμιστά 
Με Φέτα Στην Σχάρα.  

Stuffed squid is very popular 
in tavernas all over Greece, espe-
cially in the summer. There are 
various ways for stuffing them; 
with rice and herbs, spinach and 
feta cheese, cracked wheat, and 
many more. 

 
Ingredients:  

12 medium sized squid 
4 tbsp olive oil and extra for 

brushing the squid when cook-
ing 

2 shallots, finely chopped 
2 garlic cloves, finely 

chopped 
2 large ripe tomatoes peeled 

and chopped 
½ tsp dried oregano 
½ tsp chilli flakes  
500g (1 lb) feta cheese, 

crumbled 
4 tbsp chopped parsley 
Ground black pepper 

For topping:  
Lemon wedges  
Red pepper or tomato with-

out seeds, finely chopped  
 

Method: 
First prepare the squid - pull 

out the heads, cut away the 
mouth and eyes and discard, 
remove the intestines and the 
fine cartilage and discard, but 
keep the tentacles as they are 
the best part.  

Next, sauté the shallots with 
garlic until soft, and remove 
from heat.  

Mix together the feta, 
chopped tomato, oregano, chilli 
flakes and parsley and season 
with pepper. 

Using a small teaspoon with 
a long handle, stuff the squid, 

leaving a little room at the end 
so it doesn’t burst during cooking. 
Place the tentacles in the open-
ing and seal with a cocktail 
stick. 

Brush squid with olive oil      
and place on a hot grill, griddle       
pan or charcoal, and cook for      
8 minutes, turning and brushing 
with olive oil until soft and lightly 
brown. 

Serve immediately on a bed 
of salad or rocket, topped with 
finely chopped sweet pepper or 
tomato and lemon wedge.  

Drizzle with olive oil on top 
and serve at once. 

 
Follow Loulla on Facebook: 

www.facebook.com/groups/ 
1250641761674966
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Andrea Georgiou 

Community 
entertainment at 
CyWineFest 2022 

 
The biggest event in our com-

munity’s calendar, the Cypriot 
Wine Festival & Business Expo, 
is just around the corner! Thurs-
day 2nd & Friday 3rd June 2022, 
there’s only one place to be, the 
Lee Valley Athletics Centre which 
will once again host this specta-
cular two-day event. 

This year’s headline act is the 
phenomenal Nikos Kourkoulis, 
who will be supported by Kelly 
Kelekidou and Manolis Stais. 
And there’s a lot more to look 
forward to in the entertainment 
line-up… 

The wonderful Mixalis Theo-
dosiou will be performing his 
popular, much loved tracks at the 
event. Born and raised in West 
London, the natural passion 
Mixali developed for music was 
evident at an early age. Gaining 
inspiration from his father, he learnt 
to play various instruments inclu-
ding the drums, violin, keyboards, 
guitar and bouzouki, but singing 
always remained his greatest 
passion and so in September 
2012, he released two phenome-
nal debut singles Erhonte Stig-
mes and Ela Nihta Fige Nihta. 
Three new releases - Se Thelo 
Me Theleis, Den Ise Si' Gia Mena 
and Ola Teliosan Edo - followed 
a year later. 

Grapse Lathos hit the airwaves 
in September 2015, and then 
came Eisai Dynamitis. May 2017 
saw the release of Mia Pitsirika, 
followed by Apousia in 2018.  

Mixalis is currently working on 
another track, set to be released 
later this year! 

We are also excited to welcome 
Tas Stassi onto our stage. The 

leader of the Diastello band, with 
many years’ experience in the 
industry, is the ultimate entertainer. 
Not only does he offer a great DJ 
service, he performs as a multi-
instrumentalist and vocalist, and 
is able to mix current dance tracks 
with the very best of club and pop 
classics.  

Travelling down from Devon, to 

make her debut appearance at 
CyWineFest is Georgia George. 
The pop singer-songwriter has 
taken great inspiration from her 
Greek Cypriot roots, injecting 
Mediterranean style and passion 
into her singing and song writing. 

Georgia has been singing 
since the age of seven and her 
lifelong passion is for her music 

to be heard all over the world!  
Also making their debut per-

formance at our event is Live 4 
Dancing, London’s premier dance 
academy for Ballroom and Latin 
dance classes, and proud winners 
of the Dance School of the Year 
2019. 

Founded six years ago by 
Creative Director and Ballroom 

dance teacher, Greek Cypriot 
Maria Kyriacou, the academy 
provides dance opportunities for 
children of all ages and levels, 
whether they are budding pro-
fessional dancers or just looking 
for a new hobby where they can 
make friends and have fun.  

A structured class programme 
teaches students the Waltz, 
Tango, Quickstep and Foxtrot   
in Ballroom, and Cha cha cha, 
Rumba, Salsa, Samba, Paso 
Doble and Bachata in Latin, with 
the opportunity to take exams 
assessed by the Imperial Society 
of Teachers of Dancing (ISTD).  

We can’t wait to see the 
dancers sparkle on stage! 

Of course our resident DJ 
Chris Theoharous is back to 
keep the party going throughout 
the two-day extravaganza. 

And the festival wouldn’t be 
complete without our community 
Greek schools. Dance groups 
from Ashmole Greek School, 
and St Demetrios Greek School, 
will be performing traditional 
dances from Cyprus and Greece, 
and we want to see you all     
joining in! 

Don’t miss two days filled with 
warmth, culture and tradition, 
free unlimited wine tasting, food 
and drink, fun and games, and a 
line-up of live entertainment and 
music! 

General entry tickets, as well 
as VIP seated and dancing area 
tickets, can be purchased online 
at www.cwfexpo.co.uk 
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Michael Yiakoumi

Cup Final joy for Omonia Youth FC Under 13 Green
Omonia Youth FC were celebra-

ting last week as their Under 13 
green team won their Cup Final 

and completed a magnificent double.  
The club were rightly proud that they 

contested seven cup finals over two 
weekends and while six teams suffered 
defeats, Vas Demetri and Bekim Gashi’s 
Under 13 Green prevailed with a domi-
nant display as they added the Cup to 
their Division title success. 

In wet conditions, the Under 13 Green 
began nervously and slowly but battled 
their way into the game.  

Once they strung a few passes toge-
ther, they played some nice football, 
working well together as a team.  

Having hit the post twice in the first 
half, the Under 13 Green finally got their 
rewards as Petar scored to give his team 
a 1-0 lead going into half time. 

In the second half, their opponents 
really upped their game but the Under 
13 Green boys showed great resilience 

and perseverance to retain their lead.  
With 15 minutes to go of the game 

and with the opposition pouring forward 
looking for an equaliser, the Under 13 
Green showed their class by meeting 
the challenge.  

Drillon made it 2-0 before a wonderful 
finish from Parker sealed a well-deserved 
3-0 win.  

The celebrations from the players      
was wonderful to see as a long season       
culminated with double delight. The boys 
were superbly supported by watching 
parents, friends and other Omonia Youth 
coaches.  

After the game, a delighted Vas said: 
“I’m, very proud of the boys this season 
for going unbeaten in the league,       
winning the league and now completing 
the double.  

“This has been a team effort from all. 
Thank you to the great support from our 
parents, assistant coach Bekim and 
Dwain Chambers.”

UK Cypriot Constantine Panayiotou appears for 
Coventry in U16’s Premier League Cup final

Fifteen-year-old UK Cypriot 
Constantine Panayiotou 
put in a grand appearance 

for Coventry City in their U16’s 
Premier League Cup Final versus 

Ipswich where they slipped to a 
narrow 1-0 defeat to the Tractor 
Boys in the  final held at the 
Coventry Building Society Arena. 

Constantine is a regular in the 

number nine striker shirt for the 
U15’s and a regular starter for 
the U16’s.   

Constantine’s father, Peter 
Panayiotou, is from Mazotos, 

Cyprus, and his mother Melanie 
Panayiotou from Kiti; they live 
in Sutton Coldfield, Birmingham. 
He has three sisters: Eleni, 
Evvie and Anastasia.

Constantine’s family at the Cup FinalConstantine Panayiotou

Luke Koumourou 
wins Silver in British 
Judo Championship

UK Cypriot Luke Koumourou won a silver in the Senior Male       
1-2 81-90kg category of the British Judo Council Championship.  

Lewis Attwell won the Gold.  
The event took place at Kettering Arena Sports Centre.

Panathinaikos ends eight-year trophy 
drought lifting the Greek Cup

Panathinaikos won its first 
silverware in eight years 
downing PAOK 1-0 in the 

Greek Cup final on Saturday, in 
a particularly eventful game in 
Athens. 

Playing in front of a split 
crowd of 50,000 fans, the two 
finalists produced a decent final, 
with the Greens dominating the 
first half and the Thessaloniki 
team trying to equalize in vain 
in the second. 

Fan clashes delayed kickoff 
for half an hour, and the first half 
was also stopped for 35 minutes 
due to missiles hurled from 
PAOK fans at the Panathinaikos 
players. 

That was just after the penalty 
kick by Spanish winger Aitor, 

who converted the kick awarded 
by his compatriot referee Antonio 
Lahoz on the 32nd minute 
through the VAR process. 

Panathinaikos missed more 
chances for a second goal, 
whilst PAOK were looking for an 
equaliser. 

The final whistle had the 
Greens celebrate their 19th 
Greek Cup that has put an end 
to a long barren spell since the 
2014 Cup final when Panathinai-
kos had also beaten PAOK. 

Winning the Cup also means 
that Panathinaikos will go into 
next season’s Europa Confer-
ence League from the third 
qualifying round, while PAOK 
will enter from the second quali-
fying round.

The British government has 
issued a licence that per-
mits the sale of Chelsea to 

a consortium led by Los Angeles 
Dodgers part-owner Todd Boehly 
and backed by Clearlake Capital, 
sports minister Nadine Dorries 
said on Wednesday. 

Current owner Roman Abra-
movich is subject to sanctions 
by the British government. He 
put the London club up for sale 
in early March following Russia's 
invasion of Ukraine, which  
Moscow calls a "special military 
operation". 

"We are satisfied the proceeds 

of the sale will not benefit 
Roman Abramovich or other 
sanctioned individuals."   

On Tuesday the consortium, 
which agreed terms to acquire 
Chelsea for 4.25 billion pounds 
($5.33 billion) earlier this month, 
passed the Premier League 
Owners' and Directors' Test.  

Chelsea had been operating 
under a government license 
since Abramovich's assets were 
frozen in March.  

The completion of the sale will 
allow Chelsea to renew transfer 
activity as well as permit players 
to sign new contracts.

UK government issues  
licence for Chelsea sale



Michael Yiakoumi

Fixtures  
Saturday 28th May 2022  
UEFA Champions League Final Liverpool v Real Madrid 20.00pm BT Sport
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Manchester City win Premier League

Manchester City won the Premier 
League title by a point from 
Liverpool on a thrilling final day 

of the campaign after Pep Guardiola’s 
side survived a huge scare on Sunday. 

City had to fight back from 2-0 down 
against Aston Villa in the second half, 
but three goals in the space of five 
stunning minutes — including two from 
substitute Ilkay Gundogan — set off the 
party, with fans pouring onto the field at 
the Etihad Stadium at the final whistle. 
City have now won four of the last five 
Premier League titles and their victory 
ends Liverpool’s hopes of a unique 
quadruple of trophies.  

“Four Premier Leagues, these guys 
are legends already, people have to 
admit it. This group of players are         
absolutely eternal in this club because 
what we achieved is so difficult to do,” 
Guardiola said. 

Liverpool, who face Real Madrid in 
the Champions League final in Paris 
next week, had also found it hard to get 
their business done at Anfield against 

Wolverhampton Wanderers but late 
goals from Mohamed Salah and Andy 
Robertson earned them a 3-1 win. 

Juergen Klopp’s side never went top 
of the ‘live table’ during the afternoon of 
drama but until City’s revival the destiny 
of the title was hanging tantalisingly in 
the balance. 

Tottenham Hotspur comfortably         
secured the fourth Champions League 
spot with a 5-0 win at relegated Norwich 
City while North London rivals Arsenal 
had to settle for fifth spot despite crush-
ing Everton 5-1 at the Emirates Stadium. 

At the bottom, Burnley joined Watford 
and Norwich in heading down to the 
second tier Championship. 

A fine header from fullback Matty Cash 
had put Villa 1-0 up at the break and the 
nerves of the City fans worsened after 
Brazilian former Liverpool midfielder 
Philippe Coutinho doubled the advan-
tage in the 69th minute. 

At that stage Liverpool were being held 
1-1 by Wolves and were still in second 
spot but a goal for them at Anfield 

would have put them in pole position. 
But by the time Liverpool did take charge 

of their game, City had fought back and 
blown away all the fear of a final-day 
collapse in five blistering minutes. 

German Gundogan headed in a       
Raheem Sterling cross before Spanish 
midfielder Rodri drove into the bottom 
corner. Gundogan then completed the 
turnaround, tapping in a low cross from 
Kevin De Bruyne at the back post. 

City fans poured on to the field at the 
final whistle with no sign that the novelty 
of being champions of England is wearing 
off. 

“The last game is always special, a lot 
of emotion. Aston Villa gave everything 
but the first goal changed everything. 
We had to handle it,” said Guardiola 
whose fourth triumph at City makes him 
the most successful foreign manager 
in terms of English league titles. 

“When you win the Premier League 
in this country four times in five seasons 
it is because these guys are so, so       
special. We will be remembered. 

“Winning at home in front of our people 
is the best. The moment we equalised 
we had the feeling we had the chance 
to score the third,” he added. 

Liverpool’s afternoon had also started 
with a hiccup as they fell behind to a 
third-minute Pedro Neto goal before 
Sadio Mane pulled the home side level 
in the 24th. Although the late efforts 
from Salah and Robertson made sure 
the Merseysiders finished their domestic 
campaign with a win, City’s late goal rush 
put paid to any hopes of a second 
league title for Klopp and his team. 

Congratulations to Man City and Pep 
Guardiola. Thank you to Aston Villa and 
Wolverhampton for making a proper 
game of it,” said Klopp. 

“It’s not the result we wanted. It was a 
bit of a rollercoaster,” added the German. 
“You can’t do more than give your abso-
lute best and that’s what the boys did 
again. We chased the best team in the 
world to the wire, that’s absolutely special. 
We’ll build a team again and go again.” 

Spurs made sure of a return to Cham-

pions League football with an easy win 
at already condemned Norwich with Son 
Heung-min scoring twice to ensure he 
finished joint top scorer this season 
with Salah on 23 goals. 

Dejan Kulusevski also struck twice for 
Antonio Conte’s side with Harry Kane 
finding the target as well. 

At the other end of the table, Burnley 
were relegated after they lost 2-1 at home 
to Newcastle United while Leeds United 
secured survival with a 2-1 victory at 
Brentford, who finished their game with 
nine men. 

Norwich and Watford had already been 
relegated before the final day. 

Manchester United will play in the 
Europa League after finishing in sixth 
position despite a 1-0 defeat to Crystal 
Palace in Ralf Rangnick’s final game in 
charge.  

West Ham United will have to settle 
for Europa Conference League action 
after they failed to take advantage of 
United’s slip, losing 3-1 to Brighton and 
Hove Albion.

New Salamis accepted into Isthmian league
The FA announce 2022/23 

club allocations for Steps 
3 to 6. 

The FA have chosen to             
finally announce the 2022/23 
provisional club allocations        
for Steps 3 to 6, with plenty of 
changes made. 

The allocations follow the       
completion of the recent Inter-
Step and league play-offs at 
Steps 3 to 6 of the NLS. 

Into the Pitching In Isthmian 
North, and we welcome promo-
ted sides Gorleston, New Sala-
mis and Wroxham, as well as 
relegated sides East Thurrock 
United and Lowestoft Town. 
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Συλλυπητήρια 
 Ο Σύνδεσμος Αχνιωτών Αγγλίας εκφράζει 
τα θερμά και ειλικρινή του συλλυπητήρια 

στους οικείους του  
Sofokli Petri (from Ahna, Famagusta)  
ο οποίος απεβίωσε στις 9 Μαίου 2022.  

 
Αιωνία του η μνήμη.

†  DEATH ANNOUNCEMENT-FUNERAL 

Costas Christodoulou  

(from Strovolos, Cyprus)

22.05.1944 - 17.05.2022

It is with great sadness that we announce the passing of  
Costas Christodoulou, on Tuesday 17th May 2022, at the  

age of 77. He leaves behind his wife Troodia and son Chris, 
daughter-in-law Koulla, granddaughters Marianna, Georgia 
and Emilia and remaining sibling Evroulla.The funeral will 
take place on Wednesday 8th June 2022, at 1pm, at St 

Mary's Greek Orthodox Church, Trinity Rd, London N22 8LB, 
and burial at New Southgate Cemetery Brunswick Park Rd,  

London N11 1JJ. The wake will follow at the Bar Room,  
Cypriot Community Centre, Earlham Grove, Wood Green, 
N22 5HJ. Instead of flowers there will be a donation box  
for various charities. For any enquires, please contact  

Chris on 07947025420 

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Κώστα  
Χριστοδούλου, την Τρίτη 17 Μαΐου 2022, σε ηλικία 77 ετών.  

Αφήνει πίσω τη σύζυγό του Troodia και τον γιο του Chris, τη νύφη 
του Koulla, τις εγγονές του Marianna, Georgia και Emilia και το 

αδερφάκι του Evroulla. Η κηδεία θα τελεσθεί την Τετάρτη 8 Ιουνίου 
2022, στη 13.00μμ, στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία της  

Παναγιάς, Trinity Rd, London N22 8LB, και η ταφή στο κοιμητήριο 
του New Southgate Cemetery, Brunswick Park Rd, London N11 

1JJ. Η αφύπνιση θα ακολουθήσει στο Bar Room, Κυπριακό  
Κοινοτικό Κέντρο, Earlham Grove, Wood Green, N22 5HJ.  

Αντί για λουλούδια θα υπάρχει ένα κουτί δωρεών για διάφορες  
φιλανθρωπικές οργανώσεις. Για οποιαδήποτε απορία,  

επικοινωνήστε Chris στο 07947025420

†  DEATH ANNOUNCEMENT-FUNERAL 

Anna Andreou  
(from Larnaca, Cyprus)

It is with great sadness that we announce the passing  
of Anna Andreou on Wednesday 4th May 2022, at the age  

of 80. Anna leaves behind, husband, Andreas Andreou,  
6 children, Lucas, Georgoulla, Leo, Demitra, Nicholas,  
Fotoulla, 16 grandchildren and 19 great grandchildren. 

 She was very close with her family, she devoted her 63 years 
with her husband Andreas, never complained even 

 in her last days she was closed person. Very loving, funny 
warm heart loved to cook and clean, she had many plants and 

loved to talk to them and even in her last days of life.  
The funeral will take place on Thursday 26th May,  

at St Mary's Greek  Orthodox Church, 305 Camberwell  
New Road SE5 0TF at 11am, and burial at Green Acres  

Kemnal Park Cemetery & Ceremonial Park,  
A20 Sidcup bypass Chislehurst BR7 6RR, at 1pm. 

†  ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑΣ 

Δαμασκηνός Ιωαννίδης 
(από Καμινάρια Κύπρου)

†  DEATH ANNOUNCEMENT-FUNERAL 

Damaskinos Ioannides 

(from Kaminaria, Cyprus)

05.06.1941 - 04.05.2022 

†  ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑΣ 

Κώστας Χριστοδούλου 

(από Στρόβολο Κύπρου)

25.12.1928 – 21.05.2022

It is with great sadness that we announce the death of our beloved 
father and grandfather Damaskinos Ioannides. Damaskinos was well 

known in the community for his services in the church. Our father  
graduated in Theology from the University of Athens and the church 
was always at the centre of his life. He was a psalti at St Anargyre 

church in Gospel oak, Highgate since the church was founded in 1971. 
He was well known for his weekly church sermons at St Anargyre for 
many years and for his weekly religious article in the Eleftheria Greek 

Newspaper. He leaves behind his children, Eleni, Demetra and  
Socrates and their families including seven grandchildren. He will be 
greatly missed.The funeral will take place on Wednesday 1st June 
2022, at 12:30mm, at St Anargyre Church, 1 Gordon House Road  

London NW5 1LN and burial at 14:30μμ., at New Southgate Cemetery 
Brunswick Park Rd. The family would like to invite you to  

commemorate his life at the wake afterwards at Holy Trinity  
Church Hall (Opposite Sainsnsbury’s in Winchmore Hill) Green Lanes  

Winchmore Hill London N21 3RS.

Με μεγάλη μας θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας πα-
τέρα και παππού Δαμασκηνού Ιωαννίδη. Ο Δαμασκηνός ήταν πολύ γνω-
στός στην κοινότητα για τις υπηρεσίες του στην εκκλησία. Ο πατέρας μας 
αποφοίτησε από τη Θεολογική Σχολή Αθηνών και η εκκλησία ήταν πάντα το 
επίκεντρο της ζωής του. Ήταν ψάλτης στην εκκλησία των Αγίων Αναργύρων 
στο Gospel Oak, Highgate από την ίδρυση της το 1971. Ήταν γνωστός για 
το εβδομαδιαίο εκκλησιαστικό του κήρυγμα στους Αγίους Αναργύρους για 
πολλά χρόνια και για το εβδομαδιαίο  θρησκευτικό του άρθρο στην Ελληνική 
Εφημερίδα ‘’Ελευθερία’’.  Αφήνει πίσω τα παιδιά του, Ελένη, Δήμητρα και 
τον Σωκράτη και τις οικογένειές τους, μεταξύ των οποίων επτά εγγόνια.  

Θα λείψει πολύ. Η κηδεία θα γίνει την Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022, στις 12:30mm 
στην εκκλησία St Anargyre, 1 Gordon House Road London NW5 1LN και η 
ταφή στις 14:30μμ., στο New Southgate Cemetery Brunswick Park Rd.  
Η οικογένεια θα ήθελε να σας προσκαλέσει να τιμήσετε τη ζωή του στη  
συνέχεια στο Holy Trinity Church Hall (απέναντι από το Sainsnsbury's  
στο Winchmore Hill) Green Lanes Winchmore Hill London N21 3RS.
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†  DEATH ANNOUNCEMENT-FUNERAL 

Andreas ‘Andriko’ Hambi Georghoudis 

(from Ayios Theothoros, Karpasias, Famagusta) 

†  ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Ανδρέας ‘Ανδρικό’ Χαμπή Γεωργούδης 

(από Άγιο Θεόδωρο Καρπασίας Αμμοχώστου
Με θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας πατέρα, παππού  

και προπάππου ο οποίος απεβίωσε στο North Middlesex Hospital  
την Παρασκευή 13 Μαΐου 2022 σε ηλικία 87 ετών. Ένας τρυφερός και στοργικός 

οικογενειάρχης, αφήνει πίσω του τον γιο του Πάμπο Φίλιππο Γεωργούδης,  
τη νύφη Λένκα, τα εγγόνια Τζέιμς, Έιμι, Άμπι, Πέιτζ, Τζέιντ και την μεγάλη εγγονή 
Μίλα Ρόουζ. Ο Ανδρέας έχασε την αγαπημένη του σύζυγο Δάφνη πρόσφατα τον 
Νοέμβριο του 2021 και τον γιο του Τζέισον το 1987. Η κηδεία θα τελεσθεί την 

Τρίτη 7 Ιουνίου 2022 στην εκκλησία Παναγίας (St. Marys), Trinity Rd,  
London N22 8LB και στη συνέχεια η ταφή στο κοιμητήριο του Southgate  

and Crematorium, Brunswick park Rd. N11 1JJ. Η αφύπνηση θα είναι στο Ye Olde 
Cheery Tree, The Green, Southgate N14 6EN  (για το κέρασμα στη μνήμη του)  
Ένα κουτί δωρεών για τη φιλανθρωπική  οργάνωση NSPCC θα είναι διαθέσιμο  
Τα λουλούδια στο όνομα του Andreas  Georghoudis να σταλθούν C/O Demetriou 

&  English Funeral Directors Ltd 131-133 Myddleton Rd, London N22 8NG.  
Τα λουλούδια να σταλθούν πριν τις 17:00 τη Δευτέρα 6 Ιουνίου. 21-07-1934 – 13-05-2022

It is with sadness we announce the passing of our beloved father,  
grandfather & great grandfather who passed away at North Middlesex  

Hospital on Friday 13th May 2022, aged 87. A loving and caring family man, 
he leaves behind his son Pambos Philip Georghoudis, daughter-in-law 

Lenka, grandchildren James, Amie, Abbie, Paige, Jade and great 
 grand-daughter Mila Rose. Andreas lost his beloved wife Daphne  

recently in November 2021 and his son Jason back in 1987. The funeral  
will take place on Tuesday 7th June 2022, at Panayias (St. Marys) Church, 

Trinity Rd, London N22 8LB, and burial at Southgate Cemetery and  
Crematorium, Brunswick Park Rd. N11 1JJ. The Wake will be at Ye Olde 
Cheery Tree, The Green, Southgate N14 6EN  (for the Kerasma in his  

memory) A donation box for the NSPCC charity will  be available. Flowers to 
be sent to Andreas  Georghoudis C/O Demetriou & English Funeral Directors 

Ltd 131-133 Myddleton Rd,  London N22 8NG. Any flowers must arrive  
before 17:00 on Monday 6th June.

†  ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Γεωργούλα (Γεωργία)  
Ξενοφώντος

†  DEATH ANNOUNCEMENT-FUNERAL 

Georgoulla (Georgia)  

Xenophontos 
Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο  

της μητέρας μας Γεωργούλα (Γεωργία) Ξενοφώντος  
την Τετάρτη 11 Μαΐου 2022, σε ηλικία 75 ετών. Αφήνει πίσω 

τα παιδιά της Χρηστάκης, Εύα, Φανούριο,  
τον γαμπρό της Ανδρέα, τη νύφη της Aurore και τους  

αγαπημένους της εγγονούς Πλούταρχος και Νικόλαος, και τον 
αγαπημένο της αδερφό Κώστα και όλη την οικογένεια της 
στην Κύπρο και όχι μόνο. Η Γεωργία, όπως ήταν γνωστή, 

ήταν ένα δημοφιλές και πολυαγαπημένο μέλος της κοινότητας 
που έχτισε τη ζωή της στο Ηνωμένο Βασίλειο από την ηλικία 
των 14 ετών όταν έφτασε από την Μόρφου της Κύπρου.  

Είχε μια καλή καρδιά, στοργική και ήταν μια πιστή σύζυγος, 
μητέρα και γιαγιά. Έχοντας χάσει τον σύζυγό της και τον 
έρωτα της ζωής της Πλούταρχο (Πάνω Ζώδια) στα 45 της, 

παρέμεινε δυνατή και εύθυμη σε όλη της τη ζωή.  
Η μητέρα μας δεν ήθελε τίποτα περισσότερο από τα παιδιά 
και τα εγγόνια της να αγαπιούνται και να είναι άνετα στη ζωή 

τους, δουλεύοντας σκληρά και φροντίζοντας τα για να  
διασφαλίσει ότι δεν θα στερηθούν ποτέ τίποτα.  

Πάλεψε για πάρα πολλά χρόνια με το Αλτσχάιμερ, όπου τη 
φρόντισαν τα παιδιά της, η οικογένειά της και αργότερα το  

Autumn Gardens Nursing Home, τους οποίους ευχαριστούμε 
για την υπέροχη προσοχή και την αγάπη που της έδωσαν. 
 Η μαμά ήταν μαχήτρια και ακόμα και όταν δεν μπορούσε 
πλέον να επικοινωνήσει το πνεύμα της έλαμπε. Θα λείψει 

πολύ από την οικογένεια και τους φίλους της.  
Η κηδεία θα τελεσθεί τη Δευτέρα 6 Ιουνίου, στη 13:00μμ, 

 στην εκκλησία της Παναγιάς, Trinity Road Wood Green N22. 
Η ταφή θα γίνει στις 14.30μμ, στο κοιμητήριο του New  
Southgate Lawn Cemetery, όπου θα αναπαυθεί με τον  

πατέρα μας και θα ξαναβρεθεί με την αγαπημένη της αδερφή 
Νίτσα. Προς τιμήν της ζωής της παρακαλώ αντί για λουλούδια 

θα υπάρχει ένα κουτί συλλογής στην εκκλησία για το 
Alzheimer’s Society ή μπορείτε να κάνετε δωρεά  

μέσω του παρακάτω συνδέσμου  
https://www.justgiving.com/fundraising/georgoullaxenophontos

It is with great sadness that we announce the passing of our 
mother, Georgoulla (Georgia) Xenophontos on Wednesday 

11th May 2022 at the age of 75. She leaves behind her  
children, Christakis, Eva, Fanourios, her son-in-law Andreas, 

daughter-in-law Aurore and her beloved grandsons  
Ploutarchos and Nicholas and beloved brother Costas  

and all her family in Cyprus and beyond. Georgia,  
as she was known, was a popular and much-loved  

member of the community building her life in the UK  
from the age of 14 when she arrived from Morphou Cyprus. 

She was a kind-hearted, caring, and loving loyal wife, mother, 
and grandmother. Having lost her husband and love of her life 

Ploutarchos (Pano Zodia) at her age of 45, she was always 
strong and resilient throughout her life. Our mother wanted 

nothing more than her children and grandchildren to be loved 
and comfortable in life working hard and caring for them all  
to ensure they never went without. She struggled for very 

many years with Alzheimer’s but was cared for by her  
children, family, and later Autumn Gardens Nursing Home  

for whom we thank for their wonderful attention  
and love they gave her. Mum was a fighter and even when 
she was no longer able to communicate her spirit was still 

shining through. She will be dearly missed by her family and 
friends. The funeral service will be held on Monday 6th June 
1pm at St Mary’s (Panayia), Trinity Road Wood Green N22. 

The burial will be at 2.30pm at the New Southgate Lawn 
Cemetery, where she will be laid to rest with our father  

and reunited with her beloved sister Nitsa. 
In honour of her life please instead of flowers there will be 

 a collection box for Alzheimer’s Society at the church  
or you can donate through the link below   

https://www.justgiving.com/fundraising/georgoullaxenophontos     
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†  DEATH ANNOUNCEMENT-FUNERAL 

Costas Michael (Tsiaoukas) 

(from Kaimakli, Nicosia, Cyprus)

†  ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑΣ 

Κώστας Μιχαήλ (Tsiaoukas) 

(από το Καϊμακλί, Λευκωσία, Κύπρος)

20.03.1940 – 11.05.2022

It is with great sadness that we announce  
the passing of Costas Michael (Tsiaoukas),  
on Wednesday 11th May 2022, at the age of 

82.  He leaves behind his devoted wife Voula, 
sons Michael and Chris, daughters’-in-law 

Maria and Ioanna, granddaughter Elena and 
husband Costas, grandchildren Nicolas, Olivia, 
Costas and Niki, great grandchildren Niki, Eva 

and Emilia, son-in-law Gabs, mother-in-law 
Theano, brother Sofoklis and wife Mary, many 
other friends and relatives. He was an amazing 

husband, father, grandfather, brother and 
friend. A hardworking man, well known for his 

kindness, generosity and love for his family. 
He will be greatly missed by all who knew 

him. The funeral will take place on Wednesday 
1st June 2022, at the Greek Orthodox Church 
St Mary's, Trinity Rd, Wood Green N22 8LB, 

at 11.30am, and the burial at Edmonton  
Cemetery London N9 9HP, at 13.30pm.  

The wake will also take place at the Cemetery. 

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του 
Κώστα Μιχαήλ (Tsiaoukas), την Τετάρτη 11 
Μαΐου 2022, σε ηλικία 82 ετών. Αφήνει πίσω  
την αφοσιωμένη σύζυγό του Βούλα, τους γιους  

Μιχάλη και Χρηστάκης, νύφες Μαρία και Ιωάννα, 
εγγονή Έλενα και σύζυγος Κώστας, τα εγγόνια  
Νικόλας, Ολίβια, Κώστας και Νίκη, τα δισέγγονα 

Νίκη, Εύα και Αιμίλια, γαμπρός Γαβρίλης,  
πεθερά Θεανώ, αδελφός Σοφοκλής και σύζυγος 

Μαίρη, συγγενείς και φίλοι.  
Ήταν ένας καταπληκτικός σύζυγος, πατέρας, 

 παππούς, αδελφός και φίλος. 
 Ένας εργατικός άνθρωπος, γνωστός για την  

καλοσύνη, τη γενναιοδωρία και την αγάπη του για 
την οικογένειά του. Θα λείψει πολύ σε όλους όσοι 

τον γνώρισαν. Η κηδεία θα τελεσθεί την  
Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022, στην εκκλησία της 

 Παναγιάς, Trinity Rd, Wood Green N22 8LB,  
στις 11.30πμ, και η ταφή στο κοιμητήριο  

του Edmonton Cemetery London N9 9HP, στις 
13.30μ.μ. Η αφύπνιση θα γίνει στο κοιμητήριο. 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 
Προκόπης Χαραλάμπους 

(από Κύπρο, Αμμόχωστος) 
Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του 

αγαπημένου μας Προκόπη Χαραλάμπους,  
την Τετάρτη 11 Μαΐου 2022, σε ηλικία 73 ετών.  
Αφήνει πίσω του τα παιδιά Μπάρι, Ντίνα, Έλλη  
και τα αδέρφια Ελευτερία, Βάσω και Νίκο. 

Η μια λειτουργία θα τελεσθεί στο Βόρειο Λονδίνο 
μόνο για την οικογένεια και τους στενούς φίλους. 
Η κηδεία θα γίνει στην Κύπρο την 1η Ιουνίου 2022, 
στον Άγιο Αθανασίου Σφαλαγγιώτισσας Λεμεσού. 
Θα λείψει πραγματικά πολύ από την οικογένεια  

και τους φίλους του

†  DEATH ANNOUNCEMENT-FUNERAL 

Andriana Kitipos  
(from Milia Farmagusta Cyprus)        

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Ανδριάνα Κιτίπος 

(από Μηλιά Φαρμακώστου Κύπρου) 

It is with great sadness to announce the death of our beloved mother, 
grandmother and great grandmother Andriana Kitipos, who sadly passed 

away on 11th May, at the age of 97. She leaves behind her loving children 
Rodoulla (Dorothy) Toulla, Panico and Jimmy, sons-in-law and  
daughters-in-law, 12 grandchildren and 15 great grandchildren,  

brother Vaki and sister Panayiota and many friends and relatives.   
Andriana will always be remembered as a wonderful kind and generous 
person and dedicated Christian. She will be greatly missed by all who 

knew her. Rest in peace let your memory be eternal. The service will be 
held at All Saints Church at Camden Town NW1 0JA on the 30th May 
2022, at 12.30pm, followed by the burial at New Southgate cemetery 
Brunswick Road N11 JJ. There will be a donation box at the church 

 with proceeds going to the All-Saint’s Church at Camden Town.

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της πολυαγαπημένης μας  
μητέρας, γιαγιάς και προγιαγιάς Ανδριάνας Κιτίπος, η οποία δυστυχώς έφυγε 

από τη ζωή στις 11 Μαΐου, σε ηλικία 97 ετών. Αφήνει πίσω της τα  
αγαπημένα της παιδιά Ροντούλλα (Dorothy) Τούλα, Πανίκο και Τζίμη,  
γαμπρούς και νύφες, 12 εγγόνια και 15 δισέγγονα, αδελφό Βάκη,  

αδερφή Παναγιώτα, συγγενείς και φίλοι.  
Την Ανδριάνα θα τη θυμόμαστε πάντα ως έναν υπέροχο, ευγενικό,  

γενναιόδωρο άνθρωπο και αφοσιωμένη Χριστιανή. Θα λείψει πολύ σε 
 όλους όσοι τη γνώρισαν. Αναπαύσου εν ειρήνη, αιωνία σου η μνήμη.  

Η λειτουργία θα τελεστεί στην εκκλησία των Αγίων Πάντων στο Camden 
Town NW1 0JA, στις 30 Μαΐου 2022, στις 12.30 μ.μ., και θα ακολουθήσει  

η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate Brunswick Road N11 JJ.  
Θα υπάρχει ένα κουτί δωρεών στην εκκλησία με τα έσοδα να πηγαίνουν 

στην εκκλησία των Αγίων Πάντων.14.06.1924 – 11.05.2022 

08.07.1948 – 11.05.2022
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It is with great sadness that we announce the passing  
of our beloved Aughi Constantinou,  

on Wednesday 11th May 2022, at the age of 87.  
Aughi leaves behind husband Aristos, daughter Angela,  

son John, son-in-law Vangelis, grandchildren Maria and Ari,  
and many friends and family both here and in Cyprus.  
The funeral will take place on Tuesday 31st May 2022,  

at St John Baptist Church, Wightman Road N8,  
at 10.30am, and the burial at Southgate Cemetery,  

at 12.30pm. Followed by the wake at Cafe 4 Building 4.  
Access via Building 3 North London Business Park 

Brunswick Park Road N11 1GN  
(Directly opposite cemetery...park in red bays). 

 
All are welcome 

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης 
μας Αυγή Κωνσταντίνου, την Τετάρτη 11 Μαΐου 2022,  

σε ηλικία 87 ετών. Η Αυγή αφήνει πίσω τον σύζυγο της Αρίστο,  
την κόρη της Άντζελα, τον γιο της Γιάννη,  

τον γαμπρό Βαγγέλη, τα εγγόνια Μαρία και Άρη,  
και πολλούς φίλους και συγγενείς τόσο εδώ στην Αγγλία  

όσο και στην Κύπρο. 
Η κηδεία θα τελεσθεί την Τρίτη 31 Μαΐου 2022,  
στην εκκλησία του Άγιου Γιάννη του Βαπτιστή,  

Wightman Road N8, στις 10.30 π.μ. και η ταφή στο κοιμητήριο 
του Southgate, στις 12.30 μ.μ.  

Ακολουθεί η παρηγοριά  στο Cafe 4 Building 4.  
Πρόσβαση μέσω του Building 3 North London Business  

Park Brunswick Park Road N11 1GN  
(Ακριβώς απέναντι από το κοιμητήριο...παρκάρετε στις  

κόκκινες γραμμές). 
 Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι

†  DEATH ANNOUNCEMENT-FUNERAL 

Aughi Constantinou  
(from Nicosia, Cyprus)

02-02-1935 - 11-05-2022 
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