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Η κυβέρνηση στην Κύπρο παίζει 
με τη φωτιά στο θέμα των «χρυ-
σών» διαβατηρίων, αφού κατέθεσε 
στη Βουλή νομοσχέδια για «χρυ-
σές» άδειες διαμονής και...                     
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Πρωθυπουργός 
σε απόγνωση
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ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ!

Στις 2 & 3 Ιουνίου όλοι οι δρόμοι 
οδηγούν στο Lee Valley

Στα ύψη έφτασε ο πληθωρισμός 
τον Μάιο και στην Ελλάδα εξαιτίας 
της ανοδικής πορείας των στην 
ενέργεια, που πυροδοτούν κύμα 
ανατιμήσεων σε ένα ευρύ φάσμα 
αγαθών και....                     
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Διακόπτει την εμπορικές συναλ-
λαγές με την Gazprom μετά την 
απαίτηση της ρωσικής εταιρίας να 
πληρωθεί σε ρούβλια, η ολλανδική 
εταιρεία GasTerra... 
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Κύπριες δασκάλες στο ΗΒ υποψήφιες 
για κορυφαίο βραβείο διδασκαλίας
Δύο συμπατριώτισσές μας δασκάλες βρίσκο-

νται στη λίστα των υποψηφίων βράβευσης στο 
πλαίσιο των TES School Awards 2022, για μία 
από τις κορυφαίες διακρίσεις και συγκεκριμένα 
στην κατηγορία «Επικεφαλής της Χρονιάς» (Sub-
ject Lead of the Year - Secondary). 
Τα βραβεία αναγνωρίζουν τα πιο σημαντικά 

άτομα και ιδρύματα στον τομέα της Εκπαίδευσης 
στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
Σύμφωνα με τη σχετική δημοσίευση στην ιστο-

σελίδα του Tes, πρόκειται για τις εκπαιδευτικούς 
Angela Nicolas του St Andrew the Apostle School 
στο Λονδίνο και Olympia Severis του St Mary’s 
School στο Cambridgeshire. 
Η τελετή απονομής των βραβείων θα πραγμα-

τοποιηθεί την Παρασκευή 17 Ιουνίου, στο ξενο-
δοχείο Grosvenor Park του Λονδίνου.  

«Η αγάπη μου για τη μάθηση προήλθε 
από το σχολείο μου στην Κύπρο»  

Η καθηγήτρια Αγγλικών του St Mary’s, Ολυμπία 
Σεβέρη, μιλώντας στην αγγλόφωνη Cyprus Mail 
και τη δημοσιογράφο Gina Agapiou, ανέφερε ότι 
αυτή η υποψηφιότητα ήταν κάτι που θα της δώσει 
ακόμη ένα κίνητρο. «Συγκινήθηκα πολύ όταν 
έμαθα για την υποψηφιότητα. Μου έδωσε δύναμη 
στη διάρκεια μιας δύσκολης χρονιάς, καθώς μόλις 
είχα επιστρέψει μετά την άδεια μητρότητας». 
Η Σεβέρη φοίτησε στο Junior School και στο 

Falcon School στη Λευκωσία, ενώ σπούδασε στο 
Πανεπιστήμιο του Cambridge και στο St Andrew’s 
University. Βρίσκεται στο St Mary’s από τον Απρί-
λιο του 2018 και έχει συμβάλει στην αναβάθμιση 

της εκπαίδευσης 
μέσω μιας σειράς 
καινοτόμων πρωτο-
βουλιών. 
Χαρακτηρίζεται 

ως μια παθιασμένη 
υποστηρικτής της 
Λογοτεχνίας κι’ έχει 
πρωτοστατήσει (με-
ταξύ άλλων) στην 
υιοθέτηση μιας δι-
δακτέας ύλης, η 
οποία επιτρέπει 
στους μαθητές να 

βελτιώσουν και να χρησιμοποιήσουν τις δεξιότη-
τες της λογοτεχνίας στην τάξη, αναφέρει σχετικό 
δελτίο Τύπου του σχολείου. 

«Μία από τις Αξίες του σχολείου μου είναι η 
αποδοχή και ο σεβασμός της διαφορετικότητας, 
επομένως είναι σημαντικό οι μαθητές να έχουν 
ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση αυτών των αξιών», 
δήλωσε στη Cyprus Mail. 
Επιπλέον, ως Student Voice Ambassador για 

το St Mary’s, η Σεβέρη έχει αλλάξει τον τρόπο με 
τον οποίο οι μαθητές εκπροσωπούν τις απόψεις 
τους στην ανώτερη ηγετική ομάδα.«Πιστεύουμε 
ότι είναι επιτακτική ανάγκη οι μαθητές να αισθά-
νονται ότι ακούγεται η φωνή τους όταν πρόκειται 
για τις εμπειρίες τους από τη σχολική ζωή. 
Οι νέοι είναι απίστευτα παθιασμένοι με τη ζωή 

και τον ακτιβισμό», είπε μεταξύ άλλων, και ση-
μείωσε: «Η αγάπη μου για τη μάθηση προήλθε 
από το σχολείο μου στην Κύπρο».

«Η ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

Yianis Christodoulou Foundation

Σημαντικός ο ρόλος και η στήριξη 
της Διασποράς προς την Κύπρο
Με μεγάλη συμμετοχή ομογενών και φίλων της 

Κύπρου πραγματοποιήθηκε στις 24 Μαΐου στο 
στην Ύπατη Αρμοστεία της ΚΔ στο κεντρικό Λον-
δίνο η παρουσίαση του Ιδρύματος Περιβάλλοντος 
Κύπρου (Cyprus Environment Foundation - 
‘CEF’), σε συνεργασία με το Επιχειρηματικό Συμ-
βούλιο ΗΒ - Κύπρου (UKCEC) και υπό την αιγίδα 
του Υπάτου Αρμοστή στη βρετανική πρωτεύουσα 
Ανδρέα Κακουρή. 
Το Ίδρυμα Περιβάλλοντος Κύπρου είναι μέλος 

του παγκόσμιου δικτύου τοπικών περιβαλλοντι-
κών ιδρυμάτων Conservation Collective (με κε-
ντρικό συντονισμό από το Λονδίνο). Σκοπός του 
είναι η προστασία, αποκατάσταση και ανάπλαση 
του περιβάλλοντος της Κύπρου με επικεντρω-
μένα σε συγκεκριμένες περιοχές προγράμματα.  

O Πρόεδρος του UKCEC Πήτερ Δρουσιώτης 
είπε στην εισαγωγική ομιλία του ότι το Συμβούλιο 
δέχθηκε αμέσως να παράσχει υλική και πνευμα-
τική στήριξη στο Ίδρυμα Περιβάλλοντος Κύπρου 
όταν παρουσιάστηκε η ευκαιρία. «Το σκεπτικό 
μας είναι ότι η Κύπρος χρειάζεται απεγνωσμένα 
αυτή την πρωτοβουλία και ότι οι ίδιοι οι Κύπριοι 
χρειάζεται να αγκαλιάσουν εκ των προτέρων εγ-
χειρήματα και δράσεις σχεδιασμένες να προστα-
τεύσουν, να αποκαταστήσουν και να ενισχύσουν 
τη φύση και το περιβάλλον του νησιού», είπε. 
Πρόσθεσε ότι η κυπριακή διασπορά μπορεί και 

οφείλει να παίξει έναν ζωτικό ρόλο σε αυτό το εγ-
χείρημα, το οποίο «ασφαλώς δε θα κάνει θαύ-
ματα», αλλά «μέσω επιλεγμένων στρατηγικών 
συνεργασιών και συμμαχιών και με την υποστή-
ριξη χορηγών και ευεργετών θα κάνει σημαντική 
διαφορά επί του εδάφους αναφορικά με μια σειρά 
στοχευμένων και αξιόλογων προγραμμάτων». 
Την παρουσίαση έκανε η εκτελεστική διευθύ-

ντρια του CEF Σοφία Μάτση, η οποία επισήμανε 
ότι η Κύπρος προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες 
εργασιών περιβαλλοντικής προστασίας. Σημεί-
ωσε πως στην Κύπρο απαντούν μοναδικά ενδη-
μικά είδη, ότι το νησί διακρίνεται για τη βιοποικι-
λότητά του (π.χ. με πάνω από 100 εκ. είδη 
πτηνών να περνούν από το νησί κάθε χρόνο) και 
ότι αποτελεί παράδεισο για απειλούμενα είδη και 
οικοσυστήματα με τουλάχιστον το 28% του εδά-
φους του να είναι προστατευμένο ως περιοχές 
του Natura2000. 
Επισημαίνοντας ότι η βιωσιμότητα αυτών των 

μοναδικών ειδών και οικοσυστημάτων απειλείται 
(π.χ. επάρκεια υδάτινων πόρων, απορρίμματα, 
αυξημένη χρήση  παρασιτοκτόνων, κακή ποι-
ότητα αέρα, απειλούμενα με εξαφάνιση φυτά, πα-
ράνομο κυνήγι πτηνών), η κα Μάτση τόνισε ότι 
όραμα του CEF είναι «να προστατεύσουμε και 
να ενισχύσουμε τη φυσική ομορφιά, τη βιοποικι-
λότητα και τα οικοσυστήματα της Κύπρου». 
Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν επίσης 

ο Ύπατος Αρμοστής κ. Κακουρής και ο Πρόεδρος 
του Conservation Collective Μπεν Γκόλντσμιθ, 
ενώ το συντονισμό της εκδήλωσης είχε ο εμπο-
ρικός ακόλουθος της κυπριακής Υπάτης Αρμο-
στείας Κώστας Δάφος.

Για άλλη μια χρονιά η Εθνική Κυπριακή Ομο-
σπονδία Ηνωμένου Βασιλείου διοργανώνει την 
επιτυχημένη μέχρι σήμερα εκστρατεία ενημέρω-
σης, ευαισθητοποίησης και διεκδίκησης για το 

Κυπριακό #HandsOffCyprus. 
Με τη γνωστή πλέον εφαρμογή στο διαδίκτυο 

και τη σελίδα της ομοσπονδίας, δίνεται η δυνα-
τότητα στους συμπατριώτες μας που διαμένουν 
στο ΗΒ να στείλουν εύκολα και γρήγορα ηλε-
κτρονική επιστολή προς τον βουλευτή της περι-
φέρειάς τους, με αφορμή τη συμπλήρωση φέτος 
48 χρόνων από την τουρκική εισβολή και κα-
τοχή. 
Οι ομογενείς, αλλά και πολίτες χωρών όπως 

η Ελλάδα, η Αίγυπτος, ο Λίβανος και το Ισραήλ, 
που ανησυχούν για το Κυπριακό, μπορούν 
πλέον να στέλνουν - συμπληρώνοντας μόνο τα 
στοιχεία τους - ένα προσυντεταγμένο email 
μέσω του συνδέσμου: 

www.cypriotfederation.org.uk/mp. 
Η διαδικασία διαρκεί λιγότερο από λεπτό. 
Το email τονίζει την ανάγκη τερματισμού της 

τουρκικής κατοχής και καταδίκης των ενεργειών 
της, κάνοντας ειδική αναφορά στο παράνομο 
άνοιγμα περιοχών του Βαρωσίου, στο πλαίσιο 
των θρασύτατων προσπαθειών της για εδραί-
ωσης της διχοτόμησης του νησιού. 
Οι βουλευτές καλούνται να επικοινωνήσουν 

για όλα αυτά με το Υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Ιδρυτής του Φ.Ι. Yianis Christodoulou Foun-
dation κ. John Christodoulou επισκέφθηκε στις 
26 και 27 Μαΐου διάφορα δημόσια σχολεία και 
κοινοτικά κέντρα στην Κύπρο, τα οποία έχουν 
τύχει της στήριξης του Ιδρύματος. Ο  κ. John 
Christodoulou συνοδευόταν από υποστηρικτές-
φίλους του Ιδρύματος όπως ο Christian Moore, 
σκηνοθέτης και γιος του διάσημου ηθοποιού 
Roger Moore, ο Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης, 
καταξιωμένος πρώην Κύπριος διεθνής ποδο-
σφαιριστής και νυν προπονητής της Εθνικής 
Παίδων Κ17, καθώς και η EleniC, τραγουδίστρια/ 
τραγουδοποιός. Ανάμεσα στα εκπαιδευτήρια 
που επισκέφθηκαν ήταν το Γυμνάσιο Αγλαντζιάς 
για την τελετή εγκαινίων των αναβαθμισμένων 
υπαίθριων γηπέδων, καλαθόσφαιρας και πετό-
σφαιρας του σχολείου. Το Φ.Ι. Yianis Christo-
doulou Foundation (YCF) έχει καλύψει το κόστος 
αγοράς και εγκατάστασης ειδικού δαπέδου 
(multi-sport flooring) στο γήπεδο καλαθόσφαιρας 
διασφαλίζοντας την ασφάλεια των μαθητών. 
Δεύτερη επίσκεψη του κ. Christodoulou ήταν 

η Σχολή Κωφών με αφορμή την ολοκλήρωση 
κατασκευής στεγάστρου στην αυλή του σχο-
λείου, το κόστος του οποίου κάλυψε, επίσης, το 

Ίδρυμα, στο πλαίσιο του διαγωνισμού HANDS 
UP FOR ALL που διοργανώθηκε μεταξύ όλων 
των ειδικών δημόσιων σχολείων τον περασμένο 
χρόνο. Επισκέφθηκε, επίσης και το Περιφερει-
ακό Δημοτικό Σχολείο Ιαματικής στην Επταγω-
νεία της Λεμεσού, που είχε πληγεί σοβαρά από 
τις πυρκαγιές τον περασμένο Ιούλιο. Σημει-
ώνεται ότι το Φ.Ι. Yianis Christodoulou Founda-
tion θα στηρίξει περαιτέρω και τα 9 ειδικά σχο-
λεία που λειτουργούν στην Κύπρο με το ποσό 
των €300,00 για διάφορες αναβαθμίσεις και 
αγορά εξοπλισμού.

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟΕπανέρχεται δυναμικά η εκστρατεία 
#HandsOffCyprus της ΕΚΟ



Την Δευτέρα, 6 Ιουνίου, όταν οι βουλευτές επι-
στρέψουν από τις διακοπές του εξαμήνου, η Επι-
τροπή Προνομίων της Βουλής των Κοινοτήτων 
θα ολοκληρώσει τις υπάρχουσες εργασίες της, 
σημειώνει ο πολιτικός συντάκτης του BBC 
Κρις Μέισον. Ο βουλευτής των Εργατικών Κρις 
Μπράιαντ θα παραιτηθεί από την προεδρία της 
επιτροπής , “αποδεσμευόμενος” έτσι από την 
έρευνα για τον Μπόρις Τζόνσον, δεδομένων μά-
λιστα των γνωστών επικρίσεών του για τη συ-
μπεριφορά του πρωθυπουργού σε περιόδους αυ-
στηρών lockdown λόγω πανδημίας. Ένας άλλος 
βουλευτής των Εργατικών θα αναλάβει την προ-
εδρία της επιτροπής,  σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κανόνες. Στη συνέχεια, θα ξεκινήσει η έρευνα για 
το αν ο κ. Τζόνσον παραπλάνησε εν γνώσει του 
το κοινοβούλιο σε όσα είπε για το Partygate. 
 "Είναι πολύ δύσκολο να αντιληφθείς , τι σκέπτεται 
κάποιος;”, είπε στο BBC   ένα μέλος της επιτρο-
πής, αναγνωρίζοντας ότι η απόδειξη της πρόθε-
σης παραπλάνησης δεν θα είναι εύκολη. 
Πιστεύεται ότι το έργο της επιτροπής θα μπο-

ρούσε να διαρκέσει μέχρι τον Οκτώβριο, όταν, 
παρεμπιπτόντως, οι Συντηρητικοί θα συγκεντρω-
θούν για το ετήσιο συνέδριό τους στο Μπέρμιγ-
χαμ. Μπορεί η επιτροπή να απαιτήσει έγγραφα 
και νέες καταθέσεις μαρτύρων - και ποιος γνωρίζει 
τι μπορεί να εμφανιστεί - και το όλο θέμα θα “απει-
λεί” τον Μπόρις Τζόνσον και την πρωθυπουργία 
του για μήνες. Ό,τι και να συμβεί, η πολιτική κλη-
ρονομιά της παραβίασης των κανόνων covid είναι 
βέβαιο ότι θα συνεχίσει να “ταλαιπωρεί” την  
κυβέρνηση  για λίγο ακόμα, καταλήγει ο Κρις 
Μέισον του BBC. 

  
“Κρίση ταυτότητας στο κόμμα των Τόρις” 
Όπως αναφέρουν βρετανικά μέσα ενημέρωσης 
Δεν θα υπάρξουν συνέπειες για την βρετανική 
κυβέρνηση και τον Μπόρις Τζόνσον παρά την 
καταδικαστική αναφορά της έκθεσης της Σου 
Γκρέι Ο Μπόρις Τζόνσον σε τηλεοπτική του  
συνέντευξη ζήτησε συγνώμη, ανέλαβε την 
«πλήρη ευθύνη» για το σκάνδαλο με τα partygate 
την περίοδο των λοκντάουν και δήλωσε “ταπει-
νωμένος” από τα αποτελέσματα της έρευνας, κα-
ταλήγοντας ότι η κυβέρνηση “πήρε το μάθημα 
της” αρνούμενος όμως να παραιτηθεί. “Οι Παρα-
σκευές του κρασιού” ήταν τακτικές εκδηλώσεις 
στο Ν10 αποκαλύπτει η έρευνα των 37 σελίδων 
περιλαμβάνοντας λεπτομέρειες για το κρασί που 
χύθηκε στους τοίχους και τα πάρτι που διαρκού-
σαν μέχρι τις 4 τα ξημερώματα. Συνάθροιση που 
οργάνωσε η σύζυγος του Βρετανού Πρωθυπουρ-
γού Κάρι Σίμοντς στο πρωθυπουργικό διαμέρισμα 
στην Ντάουνινγκ Στριτ το βράδυ των γενεθλίων 
του Μπόρις Τζόνσον στις 19 Ιουνίου 2020, απο-
καλύπτουν οι Sunday Times (29/05). Tην περα-
σμένη εβδομάδα σύμβουλος που εργάζεται στην 
Ντάουνινγκ Στριτ ενημέρωσε τον γραμματέα του 
υπουργικού συμβουλίου Σάιμον Κέις, ότι έχει στην 
κατοχή του μηνύματα από την Κάρι Σίμοντς που 
αποδεικνύουν την καταγγελλόμενη βραδινή συ-
νάθροιση.  Σύμφωνα με πληροφορίες , η σύζυγος 

του Πρωθυπουργού ανέφερε στα μηνύματα πως 
ήταν στο διαμέρισμά της me μια παρέα ομοφυ-
λόφιλων συμβούλων της Ντάουνινγκ Στριτ, με 
τους οποίους διατηρεί στενή φιλία. Λίγο αργότερα 
πιστεύεται πως στο διαμέρισμα ανέβηκε και ο 
ίδιος ο Μπόρις Τζόνσον. 
Ο Observer (29/05)  γράφει ότι  ανώτερα στε-
λέχη του Συντηρητικού κόμματος  εκφράζουν φό-
βους ότι ο Μπόρις Τζόνσον έχει "βυθίσει το κόμμα 
σε οξεία κρίση ταυτότητας" ως αποτέλεσμα του 
Partygate και των αλλαγών στη φορολογική πο-
λιτική. Ο πρώην ηγέτης του κόμματος Ιαν Ντάνκαν 
Σμιθ λέει στην εφημερίδα ότι οι πρόσφατες φο-
ρολογικές αυξήσεις έχουν υπονομεύσει ένα βα-
σικό μήνυμα που συνέβαλε ώστε οι Τόρις να κερ-
δίσουν τις τελευταίες γενικές εκλογές. Ο πρώην 
ευρωβουλευτής των Συντηρητικών Ντάνιελ Χάναν 
μοιράζεται παρόμοιες ανησυχίες σε σχόλιό του 
στην Sunday Telegraph (29/05). Υποστηρίζει ότι 
οι Τόρις έχουν "παραιτηθεί σχεδόν πλήρως από 
τις αρχές του Συντηρητικού κόμματος" και θεωρεί 
ότι πρόκειται για μια "τραγική σπατάλη δυνά-
μεων". Γράφοντας στη Mail on Sunday (29/05), 
ο Νταν Χόντζς  απευθύνεται στους Συντηρητικούς 
βουλευτές που εξακολουθούν να αναρωτιούνται 
αν θα υποστηρίξουν την ψήφο δυσπιστίας κατά 
του πρωθυπουργού. Επισημαίνει ότι "όλα τα σχε-
τικά γεγονότα" που έχουν σχέση με το Partygate 
είναι σαφή   και ότι "οι γηραιότεροι της φυλής των 
Τόρις πρέπει να θάψουν τον Μπόρις... ή να τον 
υποστηρίξουν". 

 
"Ο πρωθυπουργός προσπαθεί να σώσει το 

τομάρι του” 
Η Daily Telegraph (28/05) σημειώνει ότι ο πρω-

θυπουργός Μπόρις Τζόνσον αντιμετωπίζει μια 
αυξανόμενη ανταρσία, αφού δύο ακόμη συντη-
ρητικοί βουλευτές δήλωσαν ότι θέλουν να απο-
χωρήσει από την Ντάουνινγκ Στριτ  - ενώ ένας 
τρίτος παραιτήθηκε από υπουργικός σύμβουλος. 
Η εφημερίδα μας ενημερώνει ότι τουλάχιστον 22 
βουλευτές έχουν υποβάλει δημοσίως επιστολές 
δυσπιστίας εναντίον του. Ωστόσο ανώτεροι 
υπουργοί εκτιμούν ότι ο αριθμός αυτός θα μπο-
ρούσε να ανέλθει στους 34 -   είκοσι βουλευτές 
όμως κάτω από το όριο που απαιτείται για ψήφο 
εμπιστοσύνης. Ο Guardian (28/05) γράφει 
ότι ο κ. Τζόνσον ήρθε αντιμέτωπος με  
καταιγισμό επικρίσεων σχετικά με τις τρο-
ποπο ιήσε ι ς 
του υπουργι-
κού κώδικα 
που προβλέ-
πουν ότι οι 
υπουργοί δεν 
θα πρέπει πά-
ντα να παραι-
τούνται για 
παραβ ί αση 
των κανόνων 
συμπεριφο -
ράς. 
Η εφημερίδα 

επικαλείται τον πρόεδρο της επιτροπής προτύ-
πων της Βουλής των Κοινοτήτων, τον Κρις 
Μπράιαντ των Εργατικών, ο οποίος ισχυρίσθηκε 
ότι η κυβέρνηση έχει υιοθετήσει το σύνθημα: "Αν 
παραβιάζεις τους κανόνες, απλά ξανάγραψε το 
εγχειρίδιο των κανόνων". Η Mirror (28/05) χαρα-
κτηρίζει την κίνηση του πρωθυπουργού ως "ξε-
διάντροπη". Στο κύριο άρθρο της, η εφημερίδα 
αναφέρει ότι το μόνο μάθημα που φαίνεται να 
έχει πάρει ο Μπόρις Τζόνσον μετά την έκθεση 
της Σου Γκρέι είναι ότι είναι ελεύθερος να κατα-
χράται την εξουσία και να παραβιάζει τους κανό-
νες προς όφελός του. Στο πρωτοσέλιδό της, η i 
(28/05) προβάλλει δημοσκόπηση που δείχνει ότι 
οι Συντηρητικοί θα μπορούσαν να χάσουν 85 
έδρες, αν αύριο διεξάγονταν γενικές εκλογές.  
Η δημοσκόπηση με δείγμα περισσότερους από 
17.000 ανθρώπους στην Αγγλία και την Ουαλία 
έδειξε ότι οι απώλειες θα περιλάμβαναν την εκλο-
γική περιφέρεια του Μπόρις Τζόνσον στο Δυτικό 
Λονδίνο και τις πρώην έδρες του "Κόκκινου Τεί-
χους" στην  κεντρική και βόρεια Αγγλία που οι 
Συντηρητικοί είχαν κερδίσει από τους Εργατικούς 
στις εκλογές του 2019.  Οι Times (28/05) υπο-
γραμμίζουν ότι η δημοσκόπηση είναι μια ζοφερή 
εικόνα για τους βουλευτές των Τόρις που αναλο-
γίζονται  αν θα πρέπει να συνεχίσουν να προ-
σφέρουν την υποστήριξή τους στον πρωθυ-
πουργό. 

 
“Διχασμένοι οι Τόρις  για το «δώρο» των 

ενεργειακών λογαριασμών” Ο υπουργός  
Οικονομικών, Ρίσι Σουνάκ, ανακοίνωσε την πε-
ρασμένη Πέμπτη ένα πακέτο στήριξης των νοι-
κοκυριών ύψους £21 δις., το οποίο θα χρηματο-
δοτηθεί εν μέρει από το φόρο στα υπερκέρδη 
των εταιρειών ενέργειας. Στον Guardian (27.05) 
διαβάζουμε: «Ο Σουνάκ αποκαλύπτει το πακέτο 
στήριξης £15 δις έπειτα από τη μεταστροφή σχε-
τικά με το φόρο στα υπερκέρδη». Οχτώ εκατομ-
μύρια οικογένειες αναμένεται να λάβουν £650 για 
να τα βγάλουν πέρα με το αυξημένο κόστος δια-
βίωσης. Ο Independent (27/05) έχει τίτλο:  
«Ο Σουνάκ προσφέρει στις εταιρείες πετρελαίου 
και αερίου εκπτώσεις φόρου για εξορύξεις».  
Ο υπουργός Οικονομικών κατηγορείται ότι δίνει 

κίνητρα στις εταιρείες να κά-
νουν επενδύσεις στα ορυ-
κτά καύσιμα, διακινδυνεύο-

ντας τους περιβαλλοντικούς στόχους της χώρας. 
Τέλος, η Daily Telegraph (27/05): «Οι Τόρηδες 
είναι τώρα το κόμμα των μεγάλων δαπανών, λέει 
ο Σουνάκ». Ο υπουργός Οικονομικών ισχυρίζεται 
ότι το κόμμα του δίνει περισσότερα από όσα θα 
μπορούσε να δώσει ποτέ το κόμμα των Εργατι-
κών. 

"Καιρός ήταν" γράφει στο πρωτοσέλιδό της  
η Daily Mirror (27/05) για το νέο πακέτο στήριξης 
του υπουργού των Οικονομικών για τις οικογέ-
νειες που “αγωνίζονται” με τους λογαριασμούς 
ενέργειας. 
Ο Guardian (27/05) σημειώνει ότι ο Ρίσι Σουνάκ 

"υπέκυψε στις πολύμηνες πιέσεις".  "Ο Ρίσι επι-
τέλους αποφάσισε τη διάσωση" -  η άποψη της 
Metro (27/05). Σύμφωνα με τους Times (27/05) 
ορισμένοι στο υπουργικό συμβούλιο και το  
Συντηρητικό Κόμμα παραμένουν διχασμένοι σχε-
τικά με τον τρόπο χρηματοδότησης της στήριξης 
. Ο υπουργός των Οικονομικών είναι αντιμέτωπος 
με την αύξηση του κόστους διαβίωσης καθώς οι 
λογαριασμοί ενέργειας εκτιμάται ότι θα αυξηθούν 
κατά 2.800 λίρες. Το σχετικό ρεπορτάζ  της εφη-
μερίδας The Guardian (25/05)  αναφέρει ότι σύμ-
φωνα με εκτιμήσεις οι λογαριασμοί ενέργειας θα 
αυξηθούν από τον Οκτώβριο κατά 40% με στε-
λέχη της κυβέρνησης να ζητούν από τον Σουνάκ 
να αυξήσει τα επιδόματα προκειμένου οι κατανα-
λωτές να τα βγάλουν πέρα με τους υπέρογκους 
λογαριασμούς. Οι Financial Times (27/05) ανα-
φέρουν ότι οι ενεργειακοί όμιλοι αντέδρασαν ορ-
γισμένα στην απόφαση  ο έκτακτος φόρος στον 
τομέα να παραμείνει μέχρι τον Δεκέμβριο του 
2025 - εκτός αν οι τιμές του πετρελαίου και του 
φυσικού αερίου επανέλθουν στο μεταξύ σε φυ-
σιολογικά επίπεδα. Οι εφημερίδες αφιερώνουν 
πολλές σελίδες αναλύσεων για τα τελευταία μέ-
τρα. Η Daily Express (27/05) είναι θετική και εκ-
φράζει την ικανοποίησή της  , εκτιμώντας “ότι 
 η συνολική δέσμη μέτρων είναι ένα προσεκτικά 
μελετημένο σύνολο παρεμβάσεων". Η εφημερίδα 
υπογραμμίζει ότι ο υπουργός των Οικονομικών  
επέδειξε το ίδιο "ριζοσπαστικό θάρρος" με αυτό 
που επέδειξε όταν ανακοίνωσε το πρόγραμμα 
ενίσχυσης των εργαζομένων στην αρχή της παν-
δημίας. Αντίθετα, ένας τίτλος στην Daily Tele-
graph (27/05) αναφέρει: "Ο πλουσιότερος άν-
θρωπος στο Westminster πέφτει ξανά κάτω από 
το μαγικό δέντρο του χρήματος". 
Η Daily Mail (27/05) υπογραμμίζει ότι "ως λαϊ-
κίστικό μέτρο" το πακέτο στήριξης ήταν απαραί-
τητο για να δείξει ότι η κυβέρνηση ακούει, αλλά 
υποστηρίζει ότι  "οι βραχυπρόθεσμες αποφάσεις 
δεν θα κερδίσουν τις επόμενες βουλευτικές εκλο-
γές”. H εφημερίδα i (27/05) σε κύριο άρθρο- γνώ-
μης θεωρεί ότι η στροφή του κ. Σουνάκ προκαλεί 
"ικανοποίηση στο πλήθος", αλλά προειδοποιεί ότι 
η κίνηση αυτή ενέχει κινδύνους για την κυβέρ-
νηση. Εκφράζει την άποψη ότι η ανησυχία μεταξύ 
ορισμένων συντηρητικών βουλευτών είναι ότι οι 
ψηφοφόροι θα θεωρήσουν ότι ο  Μπόρις Τζόνσον 
είναι "σαλταδόρος".
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Επιστολή δυσπιστίας κατά του Μπόρις Τζόν-
σον γνωστοποίησε ότι έχει καταθέσει την Τρίτη 
στο αρμόδιο κομματικό όργανο ακόμα ένας βου-
λευτής του κυβερνώντος Συντηρητικού Κόμμα-
τος στη Βρετανία. Πρόκειται για τον πρωτοεκλε-
γέντα το 2019 Έλιοτ Κόλμπερν, ο οποίος έκανε 
την αποκάλυψη σε email προς τους πολίτες της 
περιφέρειάς του στο Carshalton & Wallington. 
Νωρίτερα, υπέρ της παραίτησης του Πρωθυ-

πουργού είχε ταχθεί και ο πρώην Υπουργός Πο-
λιτισμού και Γενικός Εισαγγελέας επί διακυβέρ-
νησης Μέι, Τζέρεμι Ράιτ. Ο κ. Ράιτ δε διευκρίνισε 
αν έχει υποβάλει επιστολή στην Επιτροπή 1922. 
Πρόκειιτα για τη δεύτερη φορά που υποβάλλει 

επιστολή δυσπιστίας, καθώς είχε αποσύρει την 
πρώτη μετά τους θετικούς, κατά τον ίδιο, χειρι-
σμούς του κ. Τζόνσον αναφορικά με τον πόλεμο 
στην Ουκρανία.  
Επίσης, η Βρετανίδα πρώην Υπουργός Επι-

χειρήσεων και πρώην διεκδικήτρια της ηγεσίας 
του Συντηρητικού Κόμματος Άντρια Λέντσομ 
προστέθηκε τη Δευτέρα στη λίστα των Βουλευ-
τών των Τόρις που έχουν ασκήσει δημόσια κρι-
τική κατά του Πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον 
για το partygate. 
Σε επιστολή προς ψηφοφόρους της σχολιάζει 

ότι μετά από την ανάγνωση της έκθεσης της 
Σου Γκρέι για τα πάρτι στην Ντάουνινγκ Στριτ 
έχει καταλήξει στο συμπέρασμα πως «είναι εξαι-
ρετικά απίθανο οι ανώτεροι ηγέτες να μη γνώρι-
ζαν τι συνέβαινε». Προσθέτει πως «υπήρξαν 

απαράδεκτα σφάλματα ηγεσίας που δεν μπο-
ρούν να γίνουν ανεκτά και αποτελούν ευθύνη 
του Πρωθυπουργού». 
Κατά την κ. Λέντσομ, η ίδια και οι συνάδελφοί 

της Συντηρητικοί Βουλευτές «πρέπει τώρα να 
αποφασίσουμε ποια είναι η σωστή πορεία δρά-
σης που θα αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη 
στην κυβέρνησή μας». 

Της επιστολής της είχαν προηγηθεί οι δημό-
σιες επικρίσεις τριών ακόμα Βουλευτών. Ο Έλιοτ 
Κόλμπερν είχε μάλιστα δηλώσει πως υπέβαλε 
και επιστολή δυσπιστίας στην αρμόδια εσωκομ-
ματική Επιτροπή 1922, όπως και ο Άντριου 
Μπρίτζεν. 
Τρεις ακόμα Βουλευτές, μεταξύ των οποίων 

και ο επικεφαλής της επιτροπής εξωτερικών 
υποθέσεων της Βουλής των Κοινοτήτων Τομ Τά-
γκενχατ έκαναν αμφίσημες δηλώσεις που εκλαμ-

βάνονται ως έμμεση κριτική στον κ. Τζόνσον. 
Συνολικά 27 Συντηρητικοί Βουλευτές έχουν 

ταχθεί υπέρ της άμεσης παραίτησης του Πρω-
θυπουργού, με τους περισσότερους να έχουν 
πει πως έχουν υποβάλει επιστολή δυσπιστίας. 
Συνολικά 40 έχουν αμφισβητήσει την παραμονή 
του κ. Τζόνσον στη θέση του. 
Αν η Επιτροπή 1922 λάβει 54 επιστολές δυ-

σπιστίας, τότε αυτομάτως διεξάγεται ψηφοφορία 
στην κοινοβουλευτική ομάδα για πιθανή καθαί-
ρεση του Πρωθυπουργού.  

Τι άλλο θα δούμε;  
Εν τω μεταξύ, αλλαγές στους κανόνες που 

διέπουν τον υπουργικό κώδικα διαγωγής πα-
ρουσίασε η κυβέρνηση. Η βασικότερη αλλαγή 
είναι ότι πλέον η παραβίαση του κώδικα δε θε-
ωρείται αυτομάτως λόγος παραίτησης των με-
λών της κυβέρνησης. 

«Είναι δυσανάλογο να αναμένεται ότι κάθε 
παραβίαση, όσο μικρή και αν είναι, θα πρέπει 
να οδηγεί αυτομάτως σε παραίτηση ή αποπο-
μπή», αναφέρεται στο κείμενο της νέας εκδοχής 
του υπουργικού κώδικα. 
Στο εξής, εφόσον ο εκάστοτε Υπουργός δια-

τηρεί την εμπιστοσύνη του Πρωθυπουργού 
παρά την παραβίαση του κώδικα, θα καλείται 
είτε να απολογηθεί δημοσίως, είτε να αναλάβει 
κάποια διορθωτική ενέργεια είτε να στερηθεί τον 
υπουργικό μισθό του για ένα διάστημα. 
Η αλλαγή γίνεται ενώ ο Τζόνσον τελεί υπό 

έρευνα από την επιτροπή ασυλίας της Βουλής 
των Κοινοτήτων για το κατά πόσο εσκεμμένα 
παραπλάνησε τους βουλευτές όταν διαβεβαίωσε 
ότι δεν υπήρξε παραβίαση των κανόνων του 
lockdown στο πλαίσιο του partygate. 
Η αναπληρώτρια ηγέτιδα των Εργατικών της 

αξιωματικής αντιπολίτευσης Άντζελα Ρέινερ επέ-
κρινε δριμύτατα την κίνηση της κυβέρνησης: «Ο 
Πρωθυπουργός ξαναέγραψε τον δικό του πρό-
λογο στον υπουργικό κώδικα, αφαιρώντας κάθε 
αναφορά στην ειλικρίνεια, στην ακεραιότητα στη 
διαφάνεια και στη λογοδοσία. Υποβαθμίζει το 
επίπεδο και ευτελίζει τις αρχές του δημοσίου 
βίου μπροστά στα μάτια μας (…) για να σώσει 
το τομάρι του». 
Ο πρώην κορυφαίος σύμβουλος του Μπόρις 

Τζόνσον, Ντόμινικ Κάμινγκς αποκάλυψε σε συ-
νομιλία στο Twitter με δημοσιογράφο ότι όχι 
μόνο δεν κλήθηκε να καταβάλει πρόστιμο από 
την αστυνομία για κάποιο από τα πάρτι, αλλά 
δεν κλήθηκε καν να δώσει κατάθεση, αν και ήταν 
αυτός που είχε αναφερθεί σε μια σειρά συνα-
θροίσεων που παραβίαζαν τους κανόνες των 
lockdown. 
Η Μητροπολιτική Αστυνομία έχει κληθεί να 

δώσει εξηγήσεις για το σκεπτικό σύμφωνα με 
το οποίο δεν επέβαλε πρόστιμο στον Μπόρις 
Τζόνσον για την παρουσία του σε κάποια πάρτι 
για τα οποία άλλοι αξιωματούχοι κρίθηκε ότι πα-
ραβίασαν τους κανόνες.

ΣΤΗ ΓΩΝΙΑ Ο ΤΖΟΝΣΟΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΠΑΡΤΙ ΕΝ ΜΕΣΩ LOCKDOWN ΣΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΟΥ

Συνεχίζεται η ροή επιστολών δυσπιστίας κατά του Τζόνσον

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΤΗ�ΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Χαοτικές σκηνές συνεχίζουν να εκτυλίσσονται 
σε όλα τα βρετανικά αεροδρόμια εξαι-
τίας των ξαφνικών ακυρώ-
σεων πτήσεων λόγω έλ-
λειψης προσωπικού. Η 
EasyJet ανακοίνωσε ότι 
ακυρώνει τουλάχιστον 200 
πτήσεις κατά τη διάρκεια 
των σχολικών διακοπών 
στην Αγγλία επηρεάζοντας 
περίπου 30.000 επιβάτες ενώ 
η British Airways ακύρωσε άλ-
λες 140. 
Οι εικόνες από τα αεροδρό-

μια δείχνουν τους επιβάτες σε 
απόγνωση να αναγκάζονται να 
κοιμούνται στα πατώματα, ενώ πολλοί επέ-
στεψαν στο σπίτι τους χωρίς τις αποσκευές τους. 
Ο ταξιδιωτικός πρακτορας Πωλ Τσαρλς προ-

ειδοποίησε ότι μισό εκατομμύριο επιβάτες σχε-

διάζουν να απογειωθούν την Παρα-
σκευή. «Δυστυχώς, νομίζω ότι θα χει-
ροτερέψει γιατί φτανει στο αποκορύ-
φωμά του σε λίγες μέρες» δήλωσε 
στην Daily Mail. 

«Η Δευτέρα 6 Ιουνίου έχει προ-
γραμματιστεί να είναι η πιο πολυ-
σύχναστη ημέρα από το 2019, με 
2.864 αναχωρήσεις από το ΗΒ και 
τον ίδιο αριθμό εισερχόμενων πτή-
σεων”. Τη Δευτέρα, οικογένειες 
αναγκάστηκαν να περιμένουν 
έξω από το αεροδρόμιο του 
Μπρίστολ από τις 5 το πρωί, 

ενώ επιβάτες στο Μάντσεστερ πε-
ριέγραψαν πεντάωρες καθυστερήσεις εν μέσω 
του «μακελειού» σχολιάζει η εφημερίδα Sun. 
Χαρακτηριστικό της χαώδους κατάστασης που 

επικρατεί στα αεροδρόμια, ήταν και το πρωτο-
σέλιδο της εφημερίδας Metro (φωτο).

Χαοτικές εικόνες στα βρετανικά αεροδρόμια
ΟΙ ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΟΙ ΕΟΡΤΑΣΜΟΙ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ

Η Βρετανία θα τιμήσει τα εβδομήντα χρόνια της 
Βασίλισσας Ελισάβετ στο θρόνο αυτή την εβδο-
μάδα, με τετραήμερους εορτασμούς που θα περι-
λαμβάνουν στρατιωτικές παρελάσεις, μία εκκλη-
σιαστική τελετή, δημόσιες εκδηλώσεις, αλλά και μία 
συναυλία ποπ έξω από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ. 
Η 96χρονη Ελισάβετ συμπλήρωσε 70 χρόνια 

στο θρόνο του ΗΒ τον Φεβρουάριο, ενώ έχουν 
προγραμματιστεί δύο δημόσιες αργίες για την ορ-
γάνωση ενός επίσημου τετραήμερου εορτασμού 
από την ερχόμενη Πέμπτη, στη διάρκεια του οποίου 
θα διοργανωθούν εκδηλώσεις σε εθνικό επίπεδο 
(2-5 Ιουνίου). Δεν έχει ξεκαθαριστεί σε ποιες από 
τις εκδηλώσεις θα παραστεί η βασίλισσα, η οποία 
αναγκάστηκε να απουσιάσει από αριθμό επίσημων 
υποχρεώσεών της τους τελευταίους μήνες, εξαιτίας 
αυτού που το Παλάτι του Μπάκιγχαμ χαρακτήρισε 
“περιστασιακά ζητήματα κινητικότητας”. Αξιωμα-
τούχοι της μοναρχίας στη Βρετανία δήλωσαν ότι η 

παρουσία της βασίλισσας θα αποφασίζεται αυθη-
μερόν. Οι τετραήμερες εκδηλώσεις θα αρχίσουν 
την Πέμπτη με την παραδοσιακή στρατιωτική πα-
ρέλαση «Trooping the Colour» στο κέντρο του Λον-
δίνου, ενώ αμέσως μετά θα ακολουθήσει η τιμητική 
διέλευση σύγχρονων, αλλά και ιστορικών αερο-
σκαφών. Η βασίλισσα αναμένεται να εμφανιστεί 
στον εξώστη του Παλατιού του Μπάκιγχαμ, προ-
κειμένου να χαιρετίσει τα πλήθη. 

Τετραήμερος εορτασμός για τα 70 χρόνια 
της Βασίλισσας Ελισάβετ στον θρόνο
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      Ειδήσεις σε 2’ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΩΡΑ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΜΠΑΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ ΓΙΑ ΤΑ «ΧΡΥΣΑ ΔΙΑΒΑΤΗ�ΡΙΑ»...

Παίζει με τη φωτιά η κυβέρνηση για τις «χρυσές άδειες» διαμονής
Του Κωνσταντίνου Ζαχαρίου 
 
Η κυβέρνηση παίζει με τη φωτιά στο θέμα των «χρυ-

σών» διαβατηρίων, αφού κατέθεσε στη Βουλή νομοσχέ-
δια για «χρυσές» άδειες διαμονής και μάλιστα με τη δυ-
νατότητα να παραχωρείται μαζί έκπτωση 50% από το 
φόρο για 17 χρόνια, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε 
εξέλιξη η διαδικασία επί παραβάσει την οποία έχει κινήσει 
η Κομισιόν εναντίον της χώρας. Το χειρότερο όμως είναι 
ότι η κατάθεση των νομοσχεδίων έγινε μόλις τέσσερις 
μέρες μετά τη δημοσιοποίηση της έκθεσης της Κομισιόν 
(συστάσεις ανά χώρα στο πλαίσιο του εαρινού πακέτου 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Εξαμήνου), στην οποία η 
ΕΕ συνδέει το θέμα των «χρυσών» διαβατηρίων με τη 
φοροδιαφυγή και τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό! 
Η Κομισιόν έχει κινήσει δύο διαδικασίες επί παραβάσει 

εναντίον της Κύπρου για το θέμα των «χρυσών» διαβα-
τηρίων. Η πρώτη αφορά το ξεχείλωμα των κριτηρίων και 
τις ατασθαλίες οι οποίες έγιναν και η δεύτερη τα δεκάδες 
εκατομμύρια ευρώ τα οποία χαρίστηκαν με τη χρέωση 
των ακινήτων που αγοράστηκαν μέσω του Επενδυτικού 
Προγράμματος με τον χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ 5% -ο 
οποίος με βάση τους κανονισμούς της ΕΕ μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μόνο για κοινωνικούς σκοπούς– αντί του 
κανονικού συντελεστή ΦΠΑ 19% που χρησιμοποιείται 
για τις επενδύσεις. Σημειώνεται μάλιστα ότι παρά τον 
εδώ και μήνες τερματισμό του Επενδυτικού Προγράμ-

ματος, η Κομισιόν όχι μόνο δεν έχει τερματίσει τη διαδι-
κασία επί παραβάσει, αλλά την έχει οδηγήσει στο επό-
μενο στάδιο, που είναι και το τελευταίο πριν την παρα-
πομπή της χώρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, όπου με 
μαθηματική ακρίβεια την περιμένει πολύ βαρύ πρόστιμο. 
Ενδεικτικό του κλίματος που υπάρχει στις Βρυξέλλες είναι 
το γεγονός ότι η ΕΕ στην πρόσφατη έκθεσή της για την 
Κύπρο συνέδεσε το θέμα των «χρυσών» διαβατηρίων 
με τη φοροδιαφυγή και τον επιθετικό φορολογικό σχε-
διασμό. Ανέφερε μάλιστα ότι «οι υψηλές ροές ξένων άμε-
σων επενδύσεων και το υψηλό επίπεδο πληρωμών με-
ρισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων ως ποσοστό του ΑΕΠ, 
υποδηλώνουν ότι η Κύπρος χρησιμοποιείται από εται-
ρείες που επιδίδονται σε επιθετικό φορολογικό σχεδια-
σμό». Ακόμη, ανέφερε ότι «ο χαμηλός συντελεστής εται-

ρικού φόρου παραμένει πρόκληση […] ενώ δεν προσθέ-
τει πολλά στην πραγματική οικονομία, καθώς πολλές 
επιχειρήσεις που προσελκύονται έχουν αδύναμο κρίκο 
με την κυπριακή οικονομία.  
Τα ίδια Παντελάκη μου, τα ίδια Παντελή μου  
Παρά τα πιο πάνω, στην τελευταία συνεδρία της Ολο-

μέλειας της Βουλής, την Παρασκευή 27 Μαΐου 2022, η 
κυβέρνηση κατέθεσε νομοσχέδιο το οποίο ξεχειλώνει τα 
κριτήρια για τις άδειες διαμονής, τις οποίες μετατρέπει 
παράλληλα σε επενδυτικό προϊόν. Δηλαδή ακολουθεί 
ακριβώς την ίδια μέθοδο την οποία εφάρμοσε στα 
«χρυσά» διαβατήρια και η οποία οδήγησε στα ρεζιλίκια 
και τις διαδικασίες επί παραβάσει τις οποίες κίνησε η Κο-
μισιόν εναντίον της χώρας. 
Με βάση το νομοσχέδιο, θα μπορεί να δοθεί άδεια πα-

ραμονής (μεταξύ άλλων) σε επενδυτές οι οποίοι έχουν 
προβεί σε «σημαντική επένδυση στη Δημοκρατία, το 
ύψος και το είδος της οποίας καθορίζεται με απόφαση 
του Υπουργικού Συμβουλίου, με κεφάλαια προερχόμενα 
από νόμιμες πηγές εκτός Δημοκρατίας» (σ.σ.: η συγκε-
κριμένη πρόνοια είναι ακόμη πιο χαλαρή από τα «χρυσά» 
διαβατήρια στα οποία υπήρχαν συγκεκριμένα κριτήρια). 
Μαζί με το νομοσχέδιο για τις «χρυσές» άδειες διαμο-

νής, η κυβέρνηση κατέθεσε και δεύτερο νομοσχέδιο, το 
οποίο δίνει στους επίδοξους επενδυτές σημαντικές φο-
ρολογικές εκπτώσεις.

ΚΙ’ ΟΜΩΣ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΟΞΥΣΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ

Ποσοστό 10% αναγκάζεται να σταματήσει το σχολείο λόγω φτώχειας!

Αναφορές Κώστα Κληρίδη και Γενικού Ελεγκτή για απειλές απόλυσής τους
Η προστασία των ανεξάρτητων θεσμών και των μέσων ενημέ-

ρωσης είναι το κλειδί για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Αυτό 
ήταν το συμπέρασμα της δεύτερης ημέρας της Διεθνούς Διάσκεψης 
με τίτλο «Καταπολέμηση της διαφθοράς, υπεράσπιση της δημο-
κρατίας: ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων», που διοργανώθηκε 
από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Οργανισμού για την 
Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, το περασμένο Σάβ-
βατο στην Κύπρο. Το συνέδριο άνοιξε ο πρώην Γενικός Εισαγγε-
λέας Κώστας Κληρίδης. Στις παρατηρήσεις του εστίασε στη ση-
μασία της ανεξαρτησίας των θεσμών. Είπε ότι ο Γεν. Εισαγγελέας 
έχει κατηγορηθεί κατά καιρούς για υπερβάλλοντα ζήλο κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων του και άμεσα ή έμμεσα έχει απειληθεί 
με απόλυση για αυτό. 

Αναφορές Κ. Κληρίδη για μη ανεξάρτητα ΜΜΕ 
Για τα ΜΜΕ, ο κ. Κληρίδης σημείωσε ότι ο ρόλος τους στην κα-

ταπολέμηση της διαφθοράς είναι πολύ ουσιαστικός. Δυστυχώς, 
είπε, ορισμένα ΜΜΕ δεν απολαμβάνουν της απαραίτητης ανε-
ξαρτησίας για να πάρουν σταθερή θέση κατά της διαφθοράς, 
επειδή ελέγχονται από πολιτικά κόμματα. Αυτό τους κάνει να τεί-
νουν να είναι επιλεκτικά για το ποιες υποθέσεις θα δημοσιεύσουν. 
Ο Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης, σημείωσε ότι το 

γραφείο του προσπάθησε να διερευνήσει το πρόγραμμα Κυπρια-
κών διαβατηρίων. Ήρθε όμως αντιμέτωπο με καθυστερήσεις και 
περιορισμένη πρόσβαση στα δεδομένα που ζήτησαν, καθώς η 
κυβέρνηση αρνήθηκε να παράσχει πρόσβαση σε πληροφορίες. 
Τα ευρήματά τους επιβεβαιώθηκαν τελικά από το Aljazeera, είπε.

Καλά στην υγεία του 
ο Κύπριος ναυτικός
Καλά στην υγεία του είναι ο 
Κύπριος υπήκοος που βρίσκε-
ται σε ένα από τα δύο πετρε-
λαιοφόρα πλοία με ελληνική 
σημαία τα οποία καταλήφθη-
καν σε διεθνή ύδατα από ένο-
πλες δυνάμεις των Φρουρών 
της Επανάστασης του Ιράν, 
και βρίσκεται σε ανοικτή επι-
κοινωνία με την οικογένειά του. 
Όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο 
Εκπρόσωπος Τύπου του Υπ. 
Εξωτερικών Δημήτρης Δημη-
τρίου, «συνεχίζονται οι προ-
σπάθειες και τα διαβήματα με 
στόχο να λήξει η ομηρία».

Επιμένει το ίδρυμα 
ΕΟΚΑ για τη Βασίλισσα
Το Ίδρυμα Απελευθερωτικού 
Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959 
(ΙΔΑΑΕ), μέσω δελτίου Τύπου, 
αναφέρει ότι οι εκδηλώσεις 
στις Βρετανικές Βάσεις για το 
Πλατινένιο Ιωβηλαίο της Βασί-
λισσας Ελισάβετ στις 2/6, απο-
τελούν πρόκληση για τον λαό 
και την ιστορία της Κύπρου. 
Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο 
του σύγχρονου τρόπου επικοι-
νωνίας μεταξύ Βρετανίας και 
Κύπρου ... αλλά και στο πλαί-
σιο της λογικής «δεν πρέπει 
να ξεχνάμε το παρελθόν – 
αλλά το πιο σημαντικό είναι να 
κοιτάμε το μέλλον», το ΙΔΑΑΕ 
αναμένει από τους Βρετανούς 
ότι θα εκφράσουν ένα ειλικρι-
νές “nostra culpa”. 

Ακρίβεια: «Όχι» ΥΠΟΙΚ 
στην αντιπολίτευση
Απορρίπτει το Υπ. Οικονομι-
κών τις προτάσεις των ΑΚΕΛ, 
ΔΗΚΟ και ΔΗΠΑ για αντιμετώ-
πιση του κύματος ακρίβειας. 
Εκπρόσωπος του Υπουργείου 
δήλωσε στην Επ. Οικονομι-
κών της Βουλής ότι με τις συ-
γκεκριμένες προτάσεις γίνεται 
σπατάλη των δημόσιων οικο-
νομικών και ότι επηρεάζονται 
τα έσοδα του κράτους. Το 
ΑΚΕΛ έκανε λόγο για έλλειψη 
πολιτικής βούλησης αντιμετώ-
πισης του κύματος ακρίβειας.

Ποσοστό πέραν του 10% αναγκάζεται να σταματήσει 
το σχολείο κυρίως λόγω οικονομικών προβλημάτων, σύμ-
φωνα με έκθεση της Κομισιόν για την Κύπρο! 
Τα στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση εί-

ναι συγκλονιστικά όσον αφορά την κατάσταση στην οποία 
περιήλθε η κοινωνία. Την ίδια ώρα, προκαλούν έντονο 
προβληματισμό οι επισημάνσεις της Κομισιόν για την 
ποιότητα του εκπαιδευτικού μας συστήματος, αφού σχε-
δόν οι μισοί μαθητές έχουν «πολύ χαμηλές επιδόσεις 
στην ανάγνωση, τα μαθηματικά και τις θετικές επιστήμες», 
όπως αναφέρεται. Στην έκθεση επισημαίνονται μεταξύ 
άλλων τα ακόλουθα:  

• Η Κύπρος παρουσιάζει υψηλό ποσοστό στα άτομα 
τα οποία εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο ή το πρό-

γραμμα κατάρτισης στο οποίο φοιτούν (10,2% έναντι 
9,7% στην ΕΕ). Σημειώνεται μάλιστα ότι το ποσοστό αυ-

ξήθηκε δραματικά από το 2015 και έπειτα.  
• Το ποσοστό είναι υψηλότερο στις αγροτικές περιοχές, 

όπου η συχνότητα φτώχειας είναι μεγαλύτερη (24% έναντι 
18% στα προάστια και 15% στις πόλεις). Σημειώνεται 
επίσης ότι οι αγροτικές περιοχές παρουσιάζουν πιο χα-
μηλό ποσοστό και στους απόφοιτους ανώτατης εκπαί-
δευσης (29% έναντι 52% στο σύνολο του πληθυσμού)  

• Πολύ υψηλό ποσοστό πρόωρης εγκατάλειψης του 
σχολείου παρουσιάζουν επίσης όσοι γεννήθηκαν σε τρίτη 
χώρα καθώς και τα άτομα με αναπηρίες.  

• Οι περισσότεροι που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκ-
παίδευση είναι γένους αρσενικού (τρία αγόρια προς δύο 
κορίτσια).
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ – ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ    Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ

ΤΟ ΑΚΕΛ ΠΟΥ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΣΕ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ   

Μια γροθιά η Αριστερά στη μάχη των Προεδρικών   
•Πρωτοφανής συσπείρωση και σύμπνοια σε ηγετικό επί-

πεδο, ανάμεσα στο στελεχιακό δυναμικό αλλά και στη βάση 
του κόμματος των οργανώσεων του ευρύτερου Λαϊκού Κινή-
ματος 

 
Πρωτοφανής συσπείρωση και σύμπνοια σε ηγετικό επίπεδο, 
ανάμεσα στο στελεχιακό δυναμικό αλλά και στη βάση του κόμματος 
των οργανώσεων του ευρύτερου Λαϊκού Κινήματος, στα τοπικά 
στελέχη που αποτελούν την ατμομηχανή για κάθε αγώνα του Κόμ-
ματος των Κυπρίων Εργαζομένων,  καταγράφεται όσο ανεβαίνει 
 η θερμοκρασία στο πολιτικό θερμόμετρο ενόψει των προεδρικών 
εκλογών του Φεβρουαρίου του 2023. Πλέον το σκηνικό φαίνεται 
να ξεκαθαρίζει θέτοντας σε θέση πολιτικο-ιδεολογικής αντιπαλό-
τητας από τη μια την Αριστερά και συνεργαζόμενες πολιτικές  
δυνάμεις και άλλους φορείς της κοινωνίας και από την άλλη τους 
υποψήφιους του ΔΗΣΥ, του μεγάλου κόμματος της Δεξιάς.  
Στο χώρο του ΑΚΕΛ μετά τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής η 
οποία υιοθέτησε με το συντριπτικό 89 υπέρ,  έναντι μόνο ενός την 
πρόταση για υποστήριξη της ανεξάρτητης υποψηφιότητας του   
Ανδρέα Μαυρογιάννη, πνέει άνεμος αισιοδοξία.Το ποσοστό κοντά 
στο 80% των Κομματικών Ομάδων Βάσης στην κυριολεξία επέβαλε 
από τα κάτω προς τα πάνω την έκφραση της θέλησης των απλών 
μελών και ψηφοφόρων. Και είναι άξιο μνείας το γεγονός ότι πλείστα 
μέλη στο συλλογικό ανώτατο, μεταξύ δυο συνεδρίων, καθοδηγητικό 
όργανο του κόμματος των Κυπρίων Εργαζομένων, στην Κεντρική 
Επιτροπή, έλαβαν  πολύ σοβαρά υπόψη και μέσα από μια δημι-
ουργική ανταλλαγή προβληματισμών, σκέψεων και απόψεων ανα-
προσάρμοσαν τις τοποθετήσεις τους για να πάει με ένα συντριπτικό 
ποσοστό η εισήγηση προς την Παγκύπρια Συνδιάσκεψη της 5ης 
Ιουνίου η οποία και θα λάβε την τελική απόφαση για την επιλογή 
του υποψήφιου που θα στηρίξει το Κόμμα στις προεδρικές εκλογές. 
Βεβαίως για όσους γνωρίζουν εκ των έσω το πώς λειτουργεί  
το Κόμμα της Κυπριακής Αριστεράς και το πως σκέφτονται και 
ενεργούν τα μέλη του σε όλα τα επίπεδα, οι διαφοροποιήσεις δεν 
αποτελούν έκπληξη αφού είναι το αποτέλεσμα μια παραγωγικής, 
δημοκρατικής διαδικασίας που καταλήγει σε συλλογικές αποφάσεις. 
Μετουσιώνεται έτσι στην πράξη η αρχή για την αποτελεσματικότητα 
της «συλλογικής σοφίας» έναντι του «αποφασί-
ζομεν και διατάσσομεν» και των αποφάσεων του 
ενός… «πεφωτισμένου» ηγέτη στα αστικά και μι-
κροαστικά κόμματα.Τα μηνύματα που καταφθά-
νουν από όλη την Κύπρο για την αποδεκτικότητα 
του Ανδρέα Μαυρογιάννη αλλά και συστράτευσης 
με το Κόμμα των Κυπρίων Εργαζομένων στους 
αγώνες για την Κύπρο, για αντιμετώπιση των 
πολύ πιεστικών προβλημάτων των πολιτών και 
βελτίωση των συνθηκών εργασία και διαβίωσης 
των εργαζομένων, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.  

 
ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ  

ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΗΣ  
ΠΟΡΕΙΑΣ  

Βεβαίως η συνταύτιση των απλών μελών κόμ-
ματος και των πολιτών με τους οποίους ενώνονται 
οι βηματισμοί, δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός. 
 Η αυξημένη συμμετοχικότητα στις κινητοποιήσεις 
της Αριστεράς είναι το αποτέλεσμα μιας ασταμά-
τητης πορείας της καθοδήγησης του κόμματος με 
τους εργαζόμενους και τις λαϊκές μάζες. Με κάθε 
τρόπο εκφράζουν την ικανοποίηση τους για τους 
χειρισμούς της ηγεσίας του ΑΚΕΛ και στο Κυ-
πριακό και στα άλλα ζητήματα που απασχολούν 
τον τόπο. Διαπιστώνοντας πως στα εννέα χρόνια 
που κυβερνά ο Νίκος Αναστασιάδης και ο ΔΗΣΥ 
του Αβέρωφ Νεοφύτου, η οικονομική κατάσταση 
των πολιτών επιδεινώθηκε σε υπερθετικό βαθμό 
ρίχνοντας στη φτώχεια και τη μιζέρια χιλιάδες νοι-
κοκυριά, το Κόμμα των Κυπρίων Εργαζομένων 
βρίσκεται συνεχώς μπροστά με προτάσεις και ει-
σηγήσεις αφαιρώντας κάθε πρόσχημα από τους 
κυβερνώντες για παρελκυστικές τακτικές και λα-
θραία επιχειρήματα για αποφυγή λήψης μέτρων 
προς όφελος των πολλών. Με συγκεκριμένες 
προτάσεις και παράλληλες κινητοποιήσεις των 
εργαζομένων και των πολιτών, το ΑΚΕΛ έκανε 
προτάσεις και εκθέτοντας τους κυβερνώντες στην 
κοινή γνώμη τους ανάγκασε να πάρουν κάποια 
ανακουφιστικά μέτρα στα ζητήματα της ακρίβειας 
στο ηλεκτρικό ρεύμα και στα καύσιμα  ενώ την 
ίδια ώρα κάτω από το βάρος των κινητοποιήσεων 
των πολιτών με την καθοδήγηση του ΑΚΕΛ, των 
ταξικών συνδικάτων της ΠΕΟ και των άλλων ορ-
γανώσεων του ευρύτερου Λαϊκού Κινήματος η 
κυβέρνηση έσπευσε να εξαγγείλει μέτρα για ειδι-
κές κατηγορίες πολιτών. 
Ωστόσο, και πάλι δεν έκανε αυτό που οφείλει, 

να βάλει βαθιά το χέρι στα κρατικά ταμεία και να 
ασκήσει ορθολογιστική κοινωνική πολιτική. Αντί-
θετα, όταν μετά τις έντονες πιέσεις η κυβέρνηση  
του ΔΗΣΥ αναγκάστηκε ν’ ασχοληθεί με την ακρί-

βεια, έριξε μερικά ψίχουλα σε ορισμένες κατηγορίες πολιτών τα 
οποία βεβαίως δεν βγάζουν από τα όρια της φτώχειας χιλιάδες 
συμπατριώτες μας, κυρίως συνταξιούχους, αλλά και εργαζόμενους 
που αμείβονται με εξευτελιστικούς μισθούς. Η ηγεσία του Κόμματος 
των Κυπρίων Εργαζομένων και του ταξικού συνδικαλιστικού κινή-
ματος δεν αφήνουν σε χλωρό κλαρί τους κυβερνώντες που ενερ-
γούν συντεταγμένα ως φερέφωνα της ντόπιας πλουτοκρατίας και 
του εμποροβιομηχανικού κεφαλαίου. Η πορεία προς τις προεδρικές 
του 2023 δεν είναι μια ξέχωρη διαδικασία. Είναι η φυσιολογική συ-
νέχεια της συνεπούς στάσης διεκδίκησης που ακολουθεί η καθο-
δήγηση του κόμματος με αγώνες μέσα κι έξω από τη Βουλή, 
 με προτάσεις προς όφελος των εργαζομένων και των μη προνο-
μιούχων και κινητοποιήσεις στους δρόμους.   

  
ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΗΣΥ 

Νωχελικότητα επικρατεί στο στρατόπεδο του ∆ΗΣΥ  καθώς  
οι  κυλιόµενες δηµοσκοπήσεις του κόµµατος εξακολουθούν να δεί-
χνουν χαµηλή αποδοχή για τον Αβέρωφ Νεοφύτου ο οποίος φαί-
νεται να μην επηρεάζεται στις επιλογές τους και επιμένει ότι θα 
παραµείνει υποψήφιος µέχρι τέλους, διασκεδάζοντας έτσι τις φήµες 
που κυκλοφορούν ότι αν διαπιστώσει πως δεν συγκεντρώνει την 
απαιτούµενη στήριξη, θα αποσυρθεί. Σύμφωνα με το στενό του 
περιβάλλον ο Αβέρωφ Νεοφύτου έστω κι αν γνωρίζει πως θα χάσει 
στις εκλογές δεν πρόκειται να αποσυρθεί θεωρώντας πως «κτίζει» 
για την επόμενη πενταετία ενώ στον περίγυρο του θυμίζει την πε-
ρίπτωση του ιστορικού ηγέτη του κόμματος του, του Γλαύκου Κλη-
ρίδη ο οποίος έχασε σε δυο εκλογικές αναμετρήσεις προτού κερ-
δίσει τον Γ. Βασιλείου και καταλάβει την προεδρία του κραάτους.   

 
Πάντως στο δια ταύτα, ο Αβ. Νεοφύτου φαίνεται να χρεώνεται 
προσωπικά όλο το κόστος που προέκυψε από τη δεκαετή διακυ-
βέρνηση Αναστασιάδη, σε αντίθεση, και αυτό είναι το παράδοξο, 
µε το Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος, παρά την άµεση συµµετοχή 
του με κραυγαλέα την περίπτωση του σκανδάλου των «χρυσών» 
διαβατηρίων και στους διορισµούς των «άριστων των αρίστων», 
εµφανίζεται αλώβητος. ΔΗΚΟ: Στο µεγάλο κόµµα του λεγόµενου 
ενδιάµεσου χώρου έχουν πλέον αποφασίσει πώς θα κινηθούν, 

άσχετα αν δεν δηλώνουν τίποτε δηµόσια σε αυτό το στάδιο. Δημο-
σιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι η στήριξη του τέως ΥΠΕΞ  
Νίκου Χριστοδουλίδη πρέπει να θεωρείται δεδοµένη, παρόλο που 
δεν είναι σύσσωµο το κόµµα πίσω από αυτήν την απόφαση. 
Πηγές από το ∆ΗΚΟ ανέφεραν ότι παρότι έγινε την περασµένη 

Τρίτη η συνάντηση Παπαδόπουλου και Αχιλλέα ∆ηµητριάδη και 
µεθαύριο Τρίτη θα συναντηθούν µε τον υποψήφιο Μάριο Ηλιάδη, 
εντούτοις η απόφαση είναι δεδοµένη. Συνάντηση µε τον Ανδρέα 
Μαυρογιάννη δεν θα υπάρξει, ενώ αναµένεται να οριστεί και 
 συνάντηση µε τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Με άλλα λόγια, ανέφερε  
η ίδια πηγή, οι συναντήσεις γίνονται για τα µάτια του κόσµου.  
Λίγο το αυτογκόλ της «κλεµµένης» οµιλίας του Ιωάννη Κασουλίδη 
του 2008, αλλά κυρίως η επιµονή του Ν. Χριστοδουλίδη ότι πα-
ραµένει µέλος του ∆ΗΣΥ -αν και προβάλλεται ως ανεξάρτητος 
υποψήφιος- και η σαφής υποστήριξη της κυβέρνησης Αναστασιάδη 
στην κριτική που δέχεται ως η πιο διεφθαρµένη κυβέρνηση στην 
ιστορία της χώρας, προκάλεσαν δυσφορία τόσο σε στελέχη του 
∆ΗΚΟ όσο και σε στελέχη άλλων κοµµάτων που προσανατολίζονται 
στην υποστήριξη της υποψηφιότητάς του. Στην ερώτηση στη βάση 
ποιων δεδοµένων θα υποστηριχθεί ο Ν. Χριστοδουλίδης, η ίδια 
πηγή ανέφερε ότι θα είναι στη βάση κάποιων δεσµεύσεων και  
κάποιων κοινών γραµµών, οι οποίες είναι ακόµα άγνωστες. Πάντως 
η πηγή ξεκαθάρισε ότι πολλά στελέχη της ηγετικής πυραµίδας 
αλλά και των επαρχιακών σωµάτων δεν νιώθουν άνετα µε την επι-
λογή Χριστοδουλίδη, ιδιαίτερα µετά τις πρόσφατες δηλώσεις του. 
Στην ερώτηση γιατί τότε να τον στηρίξει το ∆ΗΚΟ, η απάντηση 
είναι ότι ο Ν. Χριστοδουλίδης θεωρεί ότι η µεγάλη δεξαµενή ψήφων 
θα είναι από τον ∆ΗΣΥ, γι’ αυτό εστιάζει κυρίως προς αυτή την  
κατεύθυνση, ενώ από την άλλη νιώθει ασφάλεια από την υποστή-
ριξη που δείχνουν προς το πρόσωπό του ψηφοφόροι από τον εν-
διάµεσο χώρο. 
Πρόβληµα εντοπίζεται και από το ότι ο Ν. Χριστοδουλίδης δεν 
κάνει συχνά δηλώσεις, ούτε έχει παρουσιάσει σαφείς θέσεις για 
µια σειρά ζητήµατα, µε αποτέλεσµα ο κόσµος να υποστηρίζει κά-
ποιον ο οποίος δεν είπε ποτέ τίποτε ούτε και µέχρι τώρα έχει πει 
οτιδήποτε. Σε ό,τι αφορά την τελική απόφαση, στο ∆ΗΚΟ εκτιµούν 
ότι αυτή θα ληφθεί από την Κ.Ε. µέχρι τις 30 Ιουνίου. 
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ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗ�ΣΕΙΣ ΤΣΑΒΟΥΣΟΓΛΟΥ EUROSTAT

Αποστρατιωτικοποίηση των νησιών αλλιώς  
υπάρχει θέμα κυριαρχίας

«Η Ελλάδα έχει παραβιάσει το κα-
θεστώς των νησιών, επομένως η 
Ελλάδα πρέπει να αφοπλίσει αυτά 
τα νησιά. Διαφορετικά, θα ξεκινήσει 
η συζήτηση για την κυριαρχία» δή-
λωσε σε συνέντευξή του στο πρα-
κτορείο Anadolu ο Τούρκος υπουρ-
γός. 

 
Την ίδια ώρα, διά στόματος του 

υπουργού Εξωτερικών, η Άγκυρα 
έβαλε και επίσημο τέλος στο Ανώτατο 
Συμβούλιο Συνεργασίας με την Ελ-
λάδα. Επαναλαμβάνοντας τουρκική 
θέση περί αποστρατιωτικοποίησης 
των ελληνικών νησιών, ο Μεβλούτ 
Τσαβούσογλου, αναφερόμενος στις 
συνθήκες της Λωζάννης και του Πα-
ρισιού, δήλωσε: «Υπάρχει ένας όρος 
και στις δυο συνθήκες για αποστρα-
τιωτικοποίηση. Η Ελλάδα από το 
1960 τα στρατιωτικοποιεί, με δικαιο-
λογία ότι υπάρχει απειλή από την 
Τουρκία. Τα νησιά πρέπει να απο-
στρατιωτικοποιηθούν». Ο Τούρκος 
υπουργός παρουσίασε, επίσης, χάρ-
τες, «γκριζάροντας» ελληνικά νησιά. 
Την ίδια ώρα, ακολουθώντας στο 

«δρόμο» που χάραξε ο Τούρκος πρό-
εδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Με-
βλούτ Τσαβούσογλου προχώρησε και 
σε προσωπική επίθεση εναντίον του 
πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσο-
τάκη. «Θα είμαι ειλικρινής, με όλο τον 
σεβασμό. Διαπιστώνουμε έλλειψη χα-

ρακτήρα, το ζήσαμε πολύ αυτό. Φιλι-
ούνται και αγκαλιάζονται, μετά όταν 
μπαίνουν στη συνάντηση, κάνουν 
πολύ βαριές κατηγορίες κατά της 
Τουρκίας» υποστήριξε. 
Προ ημερών ο Μεβλούτ Τσαβούσο-

γλου είχε επίσης ζητήσει αποστρα-
τιωτικοποίηση των νησιών, λέγοντας: 
«Είμαστε εξαιρετικά σοβαροί, δεν 
μπλοφάρουμε. Τα νησιά δόθηκαν υπό 
όρους. Αν η Ελλάδα που επικαλείται 
συνεχώς το Διεθνές Δίκαιο δεν συμ-
μορφωθεί θα πάμε τα πράγματα πα-
ραπέρα». 

 
Ενόχληση στην Άγκυρα για τις ▪

επαφές Μητσοτάκη 
 
Η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσο-

τάκη στις ΗΠΑ αυτή την κρίσιμη γεω-
πολιτική συγκυρία έχει προκαλέσει την οργή 
του Τούρκου προέδρου και της 
κυβέρνησής του. Η ενόχληση 
αυτή αποτυ- πώνεται όχι 
μόνο στις παραβιάσεις 
του ελληνι- κού εναέριου 
χώρου και την έξοδο ενός 

ακόμη 
ερευ-
νητι-
κ ο ύ 

σκάφους στο Αιγαίο (σ.σ. του Τσεσμέ) 
αλλά και από την συνεχώς κλιμακού-
μενη ρητορική κατά της Ελλάδας. Εν-
δεικτικό είναι ότι την Κυριακή, ο Τούρ-
κος πρόεδρος χαρακτήρισε τον 
πρωθυπουργό «ακατάλληλο συνομι-
λητή». «Σταματήσαμε τον στρατη-
γικό διάλογο υψηλού επιπέδου με 
την Ελλάδα; Το εξηγήσαμε αυτό; 
Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι λέμε 
στην Ελλάδα "συμμορφώσου". Δεν 
συμμορφώνεσαι, οπότε κι εμείς κα-
ταργήσαμε το Συμβούλιο Στρατηγι-
κού Διαλόγου. Ο Μητσοτάκης δεν 
είναι πλέον συνομιλητής μου. Γιατί; 
Επειδή συνομιλώ με ανθρώπους 
που ασκούν πολιτική με προσωπι-
κότητα. Θα μιλήσουμε, θα φάμε, θα 
συμφωνήσουμε να μην βάλουμε 
τρίτες χώρες ή πρόσωπα ανάμεσά 
μας, θα το υποσχεθείς... Δεν γίνεται 
να περάσουν 15 μέρες και μετά να 
πας στις ΗΠΑ, να μιλήσεις κατά της 
Τουρκίας στο αμερικανικό Κο-
γκρέσο. Τι είναι αυτό; Θα πέσεις 
σε αυτό το σημείο για το χειροκρό-
τημα. Συγγνώμη! Δεν γίνεται τίποτα 
με αυτούς. Τόσοι εξοπλισμοί κ.λπ. 
κ.λπ. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα με 
αυτούς που συμπεριφέρονται έτσι» 
είπε ο Τούρκος πρόεδρος.

Στο 10,7% έφτασε ο πληθωρισμός τον 
Μάιο στην Ελλάδα

Nέα υψηλά κατέγραψε ο πληθωρισμός 
τον Μάιο εξαιτίας της ανοδικής πορείας 
των τιμών στην ενέργεια, οι οποίες πυ-
ροδοτούν κύμα ανατιμήσεων σε ένα 
ευρύ φάσμα αγαθών και υπηρεσιών. 
Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία 

που ανακοίνωσε την Τρίτη η Eurostat, ο 
εναρμονισμένος δείκτης τιμών κατανα-
λωτή στην Ελλάδα έσπασε όλα τα ρεκόρ 
από καταβολής ευρώ και ευρωζώνης: με 
βάση τις πρώτες εκτιμήσεις, έφτασε 
στο 10,7% το Μάιο από 9,1% τον 
Απρίλιο και 6,9% τον Μάρτιο.  

 
Στις χώρες της Ευρωζώνης ο ετήσιος 

πληθωρισμός έφθασε στο 8,1%. 
 
Πληθωρισμό υψηλότερο από τον ελ-
ληνικό εμφανίζουν τον Μάιο η Εσθο-
νία με 20,1%, η Λιθουανία με 18,5%, η 
Λετονία 16,4% και η Σλοβακία με 
11,8%. Από κοντά ακολουθούν την Ελ-
λάδα η Ολλανδία με 10,2%, το Βέλγιο 

με 9,9% και το Λουξεμβούργο με 9,1%. 
Όλες οι άλλες χώρες της Ευρωζώνης 
έχουν πληθωρισμό 8,1%-8,8% εκτός 
από την Ιταλία με 7,3%, τη Φιλανδία 
με 7,1% , τη Γαλλία με 5,8% και τη 
Μάλτα με 5,6%. 
Σε σχέση με τον Απρίλιο, τη μεγα-
λύτερη αύξηση πληθωρισμού μέσα 
σε έναν μήνα είχαν Λετονία με 3,6%, 
Λιθουανία νε 2,2% και Σλοβενία με 2%. 
Η Ελλάδα είχε 1,2% έναντι μέσου 
όρου 0,8% στο σύνολο της Ευρωζώ-
νης. 
Βασικές αιτίες της εκρηκτικής ανόδου 

του πληθωρισμού πανευρωπαϊκά είναι 
οι τιμές στην Ενέργεια οι οποίες σε ετή-
σια βάση αυξήθηκαν κατά 39,2% και 
ακολουθούν τα ανεπεξέργαστα νωπά 
τρόφιμα με ετήσια αύξηση κατά 9,1% 
ενώ έπονται με αύξηση κατά 7% τα επε-
ξεργασμένα τρόφιμα, αναψυκτικά κλπ, 
τα βιομηχανικά προϊόντα κατά 4,2% και 
οι υπηρεσίες με αύξηση κατά 3,5%.
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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοπιήθηκε η  
εκδήλωση του σωματείου ΑΛΚΥΟΝΙΔΕΣ Η.Β 
Tην Κυριακή 22 Μαΐου 2022, πραγματοποιήθηκε με με-
γάλη επιτυχία φιλανθρωπικό πολιτιστικό γεύμα στον Άγιο 
Παντελεήμωνα για ενίσχυση του σωματείου Αλκυονίδες 
Η.Β. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Γενικός 
Πρόξενος της Ύπατης Αρμοστείας της Κύπρου στο Η.Β., 
κος Θ. Γκότσης, ο οπoίος εξείρε το έργο του σωματείου 
και παρουσίασε το βιβλίο της Μάγδας Ασπρίδου Χριστο-
δουλίδου με μεταφράσεις ποιημάτων Κώστα 
Μόντη από την μητέρα της, Μάρω Μαυ-
ρουδή.  
Ο Μορφωτικός Σύμβουλος, Δρ Μ. Ψαράς, 

προσέφερε μια εξαίρετη παρουσίαση του 
μυθιστορήματος ‘Το Χειρόγραφο της Παλαι-
ολογίνας’ της Κυριακής Παπαλεοντίου Δη-
μητρίου. Η πρόεδρος κα Μ.Παρισινού-Νί-
κολσμπι τίμησε την κα Ετμέ Λεβέντη και το 
Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη για την στήριξη του σω-
ματείου, την κα Α. Πρωτοπαπά για την βοή-
θεια προς τους ασθενείς και την βρεβευμένη 

συγγραφέα, Κυριακή. 
Τα έσοδα της εκδήλωσης προσφέρονται για στήριξη της 

'Φωλιάς' των Αλκυονίδων, όπου χορηγείται δωρεάν δια-
μονή και στήριξη σε άπορες οικογένειες που έρχονται από 
την Κύπρο για ιατρική περίθαλψη σε νοσοκομεία του Λον-
δίνου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ προς την κοινότητα του 
Αγίου Παντελεήμωνα, τις ακούραστες εθελόντριες και τον 

φωτογράφο  Αλέξιο Γεννάρη. Την εκδήλωση 
επιμελήθηκαν μουσικά ο Κωνσταντίνος Πα-
παχριστοφόρου στο τραγούδι/ κιθάρα και ο 
Ντένις Ζήνων στο μπουζούκι. 

 
Το σωματείο δεν έχει οποιαδήποτε  

διοικητικά ή λειτουργικά έξοδα και απο-
τελείται αποκλειστικά από εθελοντές. Γί-
νετε και εσείς εθελοντής/τρια και μέλος 
του σωματείου μας. Για πληροφορίες: 
www.alkionides.org   

 Τηλ. 079 139 68639

ALKIONIDES UK 
Reg.Charity 1125976 
www.alkionides.org 

Συνάντηση του Επισκόπου 
Μελιτηνής με τον  

Αρχιεπίσκοπο Καντερβουρίας

Στο Διαμαντένιο Ιωβηλαίο (60 έτη) του 
νέου Καθεδρικού Ναού του Κόβεντρι 
προσεκλήθη ο Θεοφιλέστατος Επίσκο-
πος Μελιτηνής κ. Μάξιμος, την Τετάρτη 
25 Μαΐου. Ο Θεοφιλέστατος συναντή-
θηκε στον Καθεδρικό Ναό και αργότερα 
στην Επισκοπική Κατοικία του Αγγλικα-
νού Επισκόπου του Κόβεντρι, με τον 
Αρχιεπίσκοπο Καντερβουρίας κ. Justin 
Welby, τον Επίσκοπο Coventry και τον 
Επίσκοπο Warwick. 
Ο Επίσκοπος Μελιτηνής μετέφερε 
τους θερμούς χαιρετισμούς του Σεβα-
σμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Θυατείρων 
και Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτα και 

της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας της 
πόλεως. 
Τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Μελιτη-

νής κ. Μάξιμο συνόδευσαν ο Πρωτο-
πρεσβύτερος κ. Θεόδωρος Πολυβίου 
και ο Πρόεδρος της Ελληνορθόδοξης 
Κοινότητας Κόβεντρι κ.  Άλεξ Παντελή. 
Ο παλαιός ιστορικός Αγγλικανικός Κα-
θεδρικός του Κόβεντρι καταστράφηκε 
ολοσχερώς μετά από ανελέητο βομβαρ-
δισμό της πόλεως από τους Γερμανούς 
στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο νέος Κα-
θεδρικός της Αγγλικανικής Εκκλησίας 
οικοδομήθηκε δίπλα στα ερείπια του πα-
λαιού.
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Μια ιστορία επιτυχίας!
 
 
Tou 
Κυριάκου 
Τσιούπρα 
 
  

Πρεπει να ήταν αρχές του 1982 όταν σαν Δια-
χειριστική Επιτροπή της εφημερίδας ασχο-
λούμασταν με διαφόρους τρόπους 

αποτελεσματικής αντιμετώπισης των οικονομικών 
προβλημάτων που πάντοτε την ταλάνιζαν όπως συ-
νέβαινε πάντοτε και συμβαίνει με τον λαϊκό Τύπο. 
Σε μια στιγμή ο αγαπητός Ανδρέας Τσιαλούφας (δεν 
μπορεί να λείπει το κρομμί από την τηάνιση) είπε 
«γιατί όχι ένα παζάρ!». Βάζω θαυμαστικό στη λέξη 
για να υπογραμμίσω πόσο συνηθισμένη ήταν τότε 
η κάπως ανοίκεια πλέον λέξη «παζάρ». Στο κάτω-
κάτω γιατί όχι «παζάρι»; Είχε, όμως, τη βάση της η 
χρήση της λέξης. Χρησιμοποιείτο τότε πολύ συχνά 
στο λεξιλόγιο των Άγγλων και σημαντικό μέρος της 
Παροικίας ήταν επηρεασμένο από την ετήσια Λαϊκή 
Αγορά της εφημερίδας του Κομμουνιστικού Κόμμα-
τος Daily Worker και σε συνέχεια Morning Star, που 
γινό-ταν παραμονές Χριστουγέννων για τον ίδιο 
σκοπό οικονομικής ενίσχυσης της εφημερίδας. 

Δεν χρειάσθηκε πολλή συζήτηση για να γίνει 
αποδεκτή η πρόταση και ν' αποφασίσουμε την ημε-
ρομηνία και τον τόπο της εκδήλωσης. Επρόκειτο για 
μια μόνο μέρα και, αν δεν με απατά η μνήμη μου, 
προτιμήσαμε το Σάββατο αντί της Κυριακής, το 
τρίτο Σάββατο του Μαρτίου. Ο χώρος ήταν σχεδόν 
δοσμένος από τα δεδομένα της Παροικίας - το Κυ-
πριακό Κοινοτικό Κέντρο. 

Δυο στοιχεία έρχονται έντονα στη μνήμη: Το ένα, 
ότι όλοι, μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής και 
άλλα στελέχη του κόμματος και της εφημερί-δας, 
πήραμε ζεστά το θέμα, ρίξαμε, όπως λέμε, μεράκι 
στο ζήτημα. Ένας λόγος ήταν, βέβαια, η επιδίωξη 
να βελτιώσουμε τα οικονομικά της εφημερίδας που 
ήταν ένα είδος βραχνά. Ο άλλος ήταν ότι ο θεσμός 
του «παζάρ» που χρησιμοποιείτο τόσο πολύ από 
τους βρετανικούς προοδευτι-κούς οργανισμούς 
αλλά και από παροικιακές οργανώσεις στη διάρκεια 
της δεκαετίας του '50 και, ακόμη, του '60, άρχισε να 
υποχωρεί και να περιθωριοποιείται αργότερα. Έτσι 
μόλις άκουσε η Παροικία για ένα νέο παζάρ επέ-
δειξε ζωηρό ενδιαφέρον. 

Το δεύτερο στοιχείο στη μνήμη μου ήταν ότι από 
τις πρώτες επαφές μας με τον κόσμο καταλάβαμε 
ότι η επιθυμία του ήταν για κάτι πέραν του γνωστού 
μέχρι τότε παζάρ. Δηλαδή όχι απλώς πράγματα 
που να προσφέρονταν σαν δωρεές από διαφό-
ρους. Γιατί όχι και είδη καθημερινής χρήσης να πω-
λούνται εκεί από τους καταστηματάρχες, σε 
χαμηλές τιμές βέβαια. Έτσι κινηθήκαμε και προς 
αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει να πούμε, όμως, ότι 
η ανταπόκριση από πλευράς καταστηματαρχών γι' 
αυτή την ιδέα δεν ήταν και τόσο θερμή. Θυμούμαι 
πόσο προσπαθούσα ακόμη και μέχρι αργά το 
βράδυ της Παρασκευής, παραμονής δηλαδή της εκ-
δήλωσης, να πείσω έναν καταστηματάρχη να πάρει 
εκεί 5-10 ζευγάρια παπούτσια χωρίς να το επιτύχω. 

Πείσαμε, όμως, μερικούς - τον γνωστό σε όλη την 
Παροικία «μπακάλη» Ανδρέα Μίχλη, τον «εισαγω-
γέα» τότε, ποτών της ΛΟΕΛ, αξέχαστο Γιώργο Μα-
ραθεύτη και λίγους άλλους που μετρούνταν στα 
δάκτυλα του ενός χεριού. Και, βέβαια, είχαμε τα 
πολλά και διάφορα, κυρίως φορέματα, που πήραμε 
σαν δώρα από οργανισμούς και ιδιώτες φίλους και 
υποστηρικτές της εφημερίδας. 

Ακόμη και τις παραμονές της εκδήλωσης δεν ξέ-
ραμε τι να περιμένουμε. Δεν επρόκειτο για παζάρ 
όπως το ξέραμε. Ούτε και λαϊκή αγορά όπως την 
ξέρουμε. Ούτε και ήμασταν βέβαιοι τί θα ήταν. Και 
φυσικά, οι αμφιβολίες για το χαρακτήρα της εκδή-
λωσης προκαλούσαν τις αμφιβολίες για την επιτυ-
χία της. «Πάμε άραγε, για μαλλί και θα βγούμε 
κουρεμένοι»; Η μέρα ξημέρωσε με θαυμάσιους οι-
ωνούς. Καιρός πραγματικά εξαίρετος με γαλανό ου-
ρανό και μια λιακάδα που ιδιαίτερα το Μάρτιο είναι 
τόσο ευχάριστη. Μια από τις Αλκυονίδες μέρες. 

Μπαίνοντας στην πρώτη αίθουσα του Κέντρου, 
από τα πρώτα εκείνα δευτερόλεπτα, χωρίς ακόμη 
οποιουσδήποτε επισκέπτες, ένιωθες την αύρα της 
επιτυχίας να σε αγγίζει. Τί ήταν αυτό που σου δημι-
ουργούσε τέτοια αίσθηση; 

Κάπως δύσκολο να το εξηγήσεις. Θα λέγαμε ότι 
η εικόνα που έβλεπες μπροστά σου και η όλη ατμό-
σφαιρα που κυριαρχούσε ήταν κοντά στο αίσθημα 
του παροίκου. Μπορούσες απ' εκείνη τη στιγμή να 
απονείμεις και βραβεία. Το πρώτο οπωσδήποτε 

στον Μίχλη που με τη βράκα του σαν να κατέβηκε 
από την Κύπρο του 1930! Η τοποθέτηση της πρα-
μάτιας του στη δεξιά γωνιά της αίθουσας κατά 
τρόπο αριστοτεχνικό που μύριζε Κύπρο. Και η όλη 
επένδυση με ταλάρα, πήλινα δημιουργήματα και 
πολλά άλλα που στόλιζαν ακόμη και τους τοίχους.  

Στην αριστερή πλευρά τα κρασιά και άλλα ποτά. 
Κάπου σε μια πλευρά φορέματα. Και απέναντι, το 
καφενείο, με τον κυπριακό καφέ και τα διάφορα 
πρόχειρα εδέσματα. Και σε άλλα σημεία οι εθελο-
ντές και εθελόντριες που πωλούσαν τα διάφορα 
δώρα. Όταν μιλήσαμε στους «περιπτεριούχους» με 
απλά τραπέζια, ας σημειωθεί, σαν «περίπτερα», για 
να τους συγχαρούμε, ανταπέδιδαν τα συγχαρητήρια 
που τα καταφέραμε τόσο ωραία, ενώ εμείς καλά-
καλά δεν ξέραμε τί πράγμα θα έβγαινε απ' όλη 
εκείνη την προσπάθεια που, πρέπει να πούμε, ήταν 
μεγάλη, πολύ μεγάλη με τη συμμετοχή στελεχών και 
μελών του κινήματος. 

Δεν άργησε ο κόσμος να έρχεται. Κατά τις πρώ-
τες ώρες γυναίκες, μετά γυναίκες και λιγοστοί άν-
δρες με παιδιά και σε συνέχεια οικογένειες. Όλοι 
έδειχναν την ικανοποίηση τους, αρκετοί κατενθου-
σιασμένοι. Από την πρώτη κιόλας χρονιά παρου-
σιάσθηκε το φαινόμενο μερικοί να μένουν εκεί 
απολαμβάνοντας ό,τι έβλεπαν ή να κάνουν και δεύ-
τερη επίσκεψη με τα παιδιά και τα εγγόνια τους. 

Θυμούμαι ότι ο Δήμαρχος του Χάριγκεϋ, τότε, 
ήταν Διευθυντής σχολείου στο ανατολικό Λονδίνο με 
αρκετούς Κυπρίους μαθητές. Είχε κάποια άμεση 
ιδέα για την Παροικία. Εκπλάγηκε για ό,τι έβλεπε 
και στην αντιφώνηση του αναφέρθηκε στο ότι τέ-
τοιες εκδηλώσεις τονώνουν και συντηρούν την πο-
λιτιστική ταυτότητα της Παροικίας. 

Η κοσμοσυρροή ήταν πολύ πέραν του αναμενο-
μένου. Τα έσοδα το ίδιο. Η ικανοποίηση και των 
«περιπτεριούχων» μεγάλη. 

Η εξαιρετική επιτυχία του Παζάρ από την πρώτη 
απόπειρα, μας έδωσε τροφή για πολλές σκέψεις για 
το πώς θα προχωρούσαμε. Δεν δυσκολευθήκαμε 
καθόλου να καθιερώσουμε την εκδήλωση σαν ετή-
σια και αρχίσαμε, χωρίς καθυστέρηση, να σκεπτό-
μαστε τρόπους να την κάνουμε καλύτερη. 

Για ένα πράγμα ήμασταν βέβαιοι: ότι η ίδια η Πα-
ροικία έκαμε ήδη σαφή την προτίμηση της για το 
είδος της εκδήλωσης που ήθελε: κάτι πλησιέστερο 
προς το πανηγύρι της Κύπρου. Καμιά ένσταση για 
τη διάθεση ειδών που δωρίζονται στην εφημερίδα. 
Αλλά κοντά στην καρδιά του παροίκου ήταν και είναι 
εκείνο που ήξερε και αγάπησε από τα παιδικά του 
χρόνια. Ποικιλία ειδών, με το περίπτερο του (ανά-
λογο με τη γνωστή μας καλύφη) το καθένα. Τα «πο-
ρικά» του, τα γλυκά του, τα σουβλάκια του... 

Οι προετοιμασίες στράφηκαν προς αυτή την κα-
τεύθυνση. Προβληματισθήκαμε και για το κοινό που 
μπορεί να επισκέπτεται μια τέτοια εκδήλωση για να 
καταλήξουμε εύκολα στο συμπέρασμα ότι αυτή 
πρέπει να είναι ανοικτή για όλους, δικούς μας και 
ξένους, Άγγλους και άλλων εθνοτήτων. Και ότι μαζί 
με τον Δήμαρχο του Χάριγκεϋ, που είχε ταυτισθεί 
τόσο πολύ με την κυπριακή Παροικία, θα έπρεπε 
να προσκαλέσουμε και τον Ύπατο Αρμοστή που 
τότε ήταν ο Τάσος Παναγίδης. Μας απασχόλησε, 
επίσης, η προβολή της εκδήλωσης, ώστε να γίνει 
όσο το δυνατό ευρύτερα και όσο το δυνατό ταχύ-
τερα γνωστή. Ειδικά φυλλάδια διευθετήσαμε να κυ-
κλοφορούν στα σπίτια όλων των δρόμων του 
Πάλμερς Γκρην από το σημείο όπου το Κυπριακό 
Κέντρο μέχρι τον Νορθ Σέρκιουλαρ Ρόουντ. Από 
την άποψη των δώρων προς την εφημερίδα στρέ-
ψαμε την προσοχή μας στα είδη ένδυσης. Κάθε 
χρόνο προσθέταμε μερικά απ' αυτά τα πράγματα 
δεν μπορούσαμε να τα κάμουμε όλα σ' ένα χρόνο. 

Στο δεύτερο χρόνο μετακινήσαμε την ημερομηνία 
προς τον Ιούνιο. Χρησιμοποιήσαμε επιπρόθετα, την 
αίθουσα Θεάτρου του Κέντρου. Ξηρούς καρπούς 
και άλλες παραδοσιακές λιχουδιές εξασφαλίσαμε 
απ’ εδώ. Ήταν τον τρίτο αν όχι τον τέταρτο χρόνο 
που φέραμε μεγάλες ποσότητες από την Κύπρο. 

Πρέπει να ήταν στη διάρκεια της δεύτερης εκδή-
λωσης που ένας θερμός φίλος και υποστηρικτής 
της, στέλεχος της Λαϊκής Τράπεζας, που από με-
ρικά χρόνια βρίσκεται στην αφυπηρέτηση, ο Μάριος 
Πετρίδης, με πλησίασε και μου είπε: Ξέρετε, αυτή η 
εκδήλωση μπορεί να επεκταθεί με κατάλληλα περί-
πτερα για την προβολή διαφόρων επιχειρησιακών 
μονάδων της Παροικίας. 

Η άποψή του αποδείχθηκε πολύ βάσιμη. Από τον 
επόμενο κιόλας χρόνο, τα δυο τραπεζικά ιδρύματα 
και άλλες επιχειρήσεις είχαν την παρουσία τους. 

Χωρίς να τα πολυλογούμε κάθε χρόνος ήταν και 
καλύτερος από πλευράς κοσμοσυρροής και γενικό-
τερα. Τον τρίτο χρόνο χρειασθήκαμε και τον πρώτο 
όροφο του Κέντρου. Το ίδιο για τον τέταρτο χρόνο. 
Τον πέμπτο, χρησιμοποιήσαμε και μέρος της αυλής 
του Κέντρου με πρόχειρο αντίσκηνο. Άλλα δυο χρό-
νια σε μεγάλο αντίσκηνο σε όλο το χώρο που χρη-
σιμοποιείτο για στάθμευση οχημάτων. Μπορεί να 
ήταν και περισσότερα από επτά τα χρόνια που μας 
φιλοξένησαν οι χώροι του Κοινοτικού Κέντρου. Η 
εκδήλωση, που πήρε πια για καλά τη μορφή του 
λαϊκού πανηγυριού, κέρδιζε σε ποικιλία και έλξη. 
Πέραν από τα «παναϋρκότικα» που έρχονταν τώρα 
από την Κύπρο, είχαμε τα σιάμισιη και τα άλλα 
γλυκά. Επίσης, τα παραδοσιακά σουβλάκια. 

Σε κάποιο χρονικό σημείο μεταξύ του 5ου και του 
6ου χρόνου η σκέψη μας πήγε στο κρασί. Δυο στοι-
χεία εξηγούν τον προβληματισμό μας. Το πρώτο, 
ότι η εκδήλωση, με όλη την επιτυχία της, κρατήθηκε 
στον κόσμο της πρώτης γενεάς, αυτόν που ήξερε, 
από πρώτο χέρι, την αξία του πανηγυριού. Η νεο-
λαία κρατούσε απόσταση. Το κρασί, σκεφθήκαμε, 
ελκύει περισσότερο τη νεολαία παρά όλα τ' άλλα. 
Το δεύτερο στοιχείο, οι Άγγλοι και άλλοι ξένοι επι-
σκέπτες δεν ήταν στον αριθμό που θα θέλαμε. Και 
το κρασί είναι ιδιαίτερα δημοφιλές ανάμεσα στους 
Άγγλους και τους άλλους ξένους. Και, βέβαια, εί-
χαμε ένα πολύ καλό παράδειγμα που μπορούσαμε 
να ακολουθήσουμε: τη Γιορτή Κρασιού της Λεμε-
σού. 

Αρχίσαμε τα διαβήματά μας προς τις οινοποι-
ητικές μας εταιρείες με την υποστήριξη και του εδώ 
Εμπορικού μας Συμβούλου, τότε, του κ. Χαμπάκη. 
Είχαμε κατ' αρχήν θετική απάντηση ότι θα μας 
έστελλαν τις γνωστές μικρές μπουκάλες που μας 
διέθεταν μέχρι πρόσφατα. Διαφημίσαμε το γεγονός. 
Τελικά μας έστειλαν κρασί αλλά όχι σε μικρές μπου-
κάλες. Φθάσαμε, όμως, και διαφημίσαμε το γεγονός 
οπότε υποχρεωθήκαμε ν' αγοράσουμε κενά μπου-
καλάκια, τα γεμίσαμε με κρασί για να ικανοποι-
ήσουμε έτσι, ας είναι, μικρό μέρος του κοινού. 
Δίδαμε, όμως, για επιτόπου γευστολογία ένα μικρό 
ποτήρι κρασί. 

Το πράγμα άρχισε από μόνο του να κερδίζει έδα-
φος με περισσότερους νέους και μεγαλύτερο, επί-
σης, αριθμό Άγγλων. Την επόμενη χρονιά όχι μόνο 
πήραμε από την αρχή διαβεβαιώσεις ότι θα είχαμε 
τα μικρά μπουκάλια αλλά προσκαλέσαμε σαν φιλο-
ξενουμένους τους εκπροσώπους των τεσσάρων  
οινοποιητικών εταιρειών. Παράλληλα τιμήσαμε τον 
Ανδρέα Χατζηπαύλου της ΕΤΚΟ, που ήταν, τότε, 
και Δήμαρχος Λεμεσού. 

Ύστερα από την πλούσια πείρα επτά περίπου 
χρόνων η Γιορτή ήταν έτοιμη για τη μεγάλη απογεί-
ωση της προς το δεύτερο στάδιο της ιστορίας της 
με μεταφορά της στο Alexandra Palace και τη γενι-
κότερη αναβάθμισή της. Η απόφαση σήμαινε βέ-
βαια και ανάληψη ανάλογων ευθυνών αλλά τελικά 
δικαιώθηκε. 

Φυσικά, στα λόγια όλα φαίνονται εύκολα. Στην 
πράξη τα προβλήματα ήταν πολλά και κάποτε δυ-
σεπίλυτα. Θ' αναφερθούμε σε μερικά που έρχονται 
στη μνήμη αμεσότερα: 

Οι καιρικές συνθήκες ήταν πάντα ο μεγάλος μας 
καημός πριν μετακινηθούμε στο Alexandra Palace. 
Όχι πως δεν ανησυχούσαμε όταν είχαμε τη στέγη 
του Alexandra Palace αλλά εκεί τουλάχιστο είχαμε 
την άπλα του στεγασμένου χώρου. Στο Κοινοτικό 
Κέντρο δεν είχαμε αυτό το πλεονέκτημα. Και κατά 
κακή μας τύχη σ' ένα από τα δυο χρόνια που όλη η 
εκδήλωση ήταν κάτω από αντίσκηνο (μαρκί) είχαμε 
μια τέτοια νεροποντή που η τεχνητή στέγη έκλινε 
υπό το βάρος του νερού της βροχής που έμεινε σαν 
λιμνάζον στη μια πλευρά. Χρειάσθηκαν τεράστιες 
προσπάθειες να διοχετευθεί μέρος του νερού προς 
τα έξω και ν' αποφευχθεί ο κίνδυνος μερικής κατάρ-

ρευσης. 
Μια άλλη χρονιά το φορτηγό με τα «παναϋρκό-

τικα» δεν έφθασε, λόγω απεργίας στη Γαλλία. Πε-
ριμέναμε με αγωνία από ώρα σε ώρα και τελικά 
ήταν εδώ το απόγευμα της πρώτης μέρας. 

Από τα μεγαλύτερα παθήματα, αν όχι το μεγαλύ-
τερο, ήταν το χρόνο που δίδαμε κρασί σε ποτήρι. 
Μαζί με τους μεγάλους ήταν και μερικές ομά-δες νε-
αρών που εμφανίστηκαν για να πάρουν το ποτήρι 
τους. Ένας από τους νεαρούς εισχωρούσε σε διά-
φορες ομάδες για να πάρει το δικό του με αποτέλε-
σμα να καταλήξει στο σπίτι του μεθυσμένος. Όταν 
η μητέρα του έμαθε τα «καθέκαστα» ήλθε εξοργι-
σμένη στην αίθουσα, ρώτησε ποιος ήταν ο υπεύ-
θυνος για το κρασί, και χωρίς καμιά εξήγηση του 
έδωσε ένα βαρύτατο χαστούκι. Προτού φύγει μας 
είπε τι συνέβη με τον γιο της. 

Κανονικά το χαστούκι ήταν για μας, τους διοργα-
νωτές. Λίγες βδομάδες αργότερα διαβάζαμε στον 
Τύπο πως σε μια παρόμοια περίπτωση οδηγήθηκε 
ένας νεαρός στο μοιραίο! Βλέπετε, η άγνοια των κα-
νονισμών, η απρονοησία και η έλλειψη πείρας, 
μπορούν να καταλήξουν σε απρόβλεπτες, σοβαρές 
συνέπειες. 

Κάθε μεγάλη προσπάθεια όπως αυτή που ανέ-
λαβαν η «Παροικιακή» και το Κίνημα γενικότερα 
ήταν φυσικό να περιλαμβάνει και κινδύνους. Ευτυ-
χώς, αντιμετωπίσθηκαν αποτελεσματικά και η 
Γιορτή του Κρασιού ακολούθησε τον επιτυχή ρουν 
της για να πάρει το χαρακτήρα της πιο μαζικής εκ-
δήλωσης της παροικίας και να εξελιχθεί σε μεγάλο 
κοινωνικό και πολιτιστικό γεγονός. 

Πίσω από την ιστορία αυτής της μεγάλης επιτυ-
χίας είναι πολλοί οι δημιουργοί. Το μεγαλύτερο 
βάρος, όμως, έπεφτε πάντα στους εκάστοτε Διαχει-
ριστές της εφημερίδας, κατά σειρά χρονικής υπηρε-
σίας, Αντώνη Μιχαήλ, Ανδρέα Τσιαλούφα, Νεόφυτο 
Νικολάου και Πάμπο Χαραλάμπους. Ο καθένας απ' 
αυτούς θα σας πει για νύκτες αϋπνίας όταν πλη-
σίαζε η εκδήλωση. 

Οφειλόμενη, όμως, είναι η εκτίμηση προς την 
Ύπατη Αρμοστεία, το Εμπορικό της τμήμα, με τους 
εκάστοτε Συμβούλους, τα δυο τραπεζικά ιδρύματα, 
Τράπεζα Κύπρου και Λαϊκή, τις μεγάλες και μικρές 
επιχειρησιακές μονάδες της Παροικίας και γενικά σε 
όλους τους οργανισμούς και απλούς ιδιώτες που 
συνέβαλαν, με οποιονδήποτε τρόπο, στην επιτυχή 
διαδρομή της Γιορτής. Πάνω απ' όλα, όμως, η βα-
θύτατη εκτίμηση οφείλεται στους πολλούς εθελο-
ντές, στελέχη και μέλη του ΑΚΕΛ και μέλη του 
προσωπικού της «Παροικιακής», που σήκωσαν 
στους ώμους τους τη μεγάλη πρακτική ευθύνη, 
ώστε από χρόνο σε χρόνο η εκδήλωση να γίνεται 
καλύτερη. 

Η Γιορτή του Κρασιού γνώρισε στην πορεία νέες 
επιτυχίες. Μερικά χρόνια αργότερα μετακινήθηκε 
στο μεγαλύτερο χώρο που προσφέρει το Alexandra 
Palace. Πολλαπλασιάστηκαν οι επιχειρήσεις, σε ση-
μείο που η εκδήλωση μετονομάσθηκε σε Γιορτή 
Κρασιού και Εμπορική Έκθεση. Ονομαστοί καλλι-
τέχνες από την Ελλάδα και την Κύπρο ψυχαγωγούν 
τους χιλιάδες πλέον επισκέπτες της Γιορτής, που τα 
τελευταία χρόνια ευ-νοήθηκε με την επίσκεψη του 
εκάστοτε Υπουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας. 

Τα τελευταία χρόνια, η αυστηροποίηση των κανο-
νισμών Ασφάλειας και Υγιεινής από τις τοπικές 
Αρχές, καθώς και η ανάγκη εξεύρεσης ενός μεγα-
λύτερου χώρου ώστε το φεστιβάλ να τεθεί σε ακόμη 
πιο στέρεες βάσεις και ταυτόχρονα να αναβαθμίζε-
ται όπως επιτάσσει το καθήκον και η ευθύνη των 
συνεχιστών της, η μεγάλη γιορτή της παροικίας με-
ταφέρθηκε στο Edmonton και στο κλειστό στάδιο 
Lee Valley Athletics Centre.  

Φέτος, κύριος ομιλητής στο Κυπριακό Φεστιβάλ 
Κρασιού και την Εμπορική Έκθεση, θα είναι ο ‘Υπα-
τος Αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, Ανδρέας Κακουρής και θα τιμή-
σουν με την παρουσία τους ο Νίκος Ιωάννου εκ μέ-
ρους της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ, ο 
πρόεδρος της ΠΟΜΑΚ Ανδρέας Παπαευριπίδης, ο 
πρόεδρος της ΕΚΟ Χρήστος Καραολής, ο πρό-
εδρος της Νεολαίας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας 
Κυπρίων Αποδήμων Αντρέας Τούτον και πολλοί 
άλλοι αξιωματούχοι και παροικιακοί παράγοντες. 

Το κοινό θα διασκεδάσει με τους Νίκο Κουρ-
κούλλη και Κέλυ Κελεκίδου, καθώς και με πολλούς, 
αγαπημένους καλλιτέχνες της παροικίας μας. Πρό-
κειται για το αποκορύφωμα μιας εκδήλωσης που 
οπωσδήποτε τιμά την Παροικία αλλά και τιμάται απ' 
αυτή.
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ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ 
Ξεκίνησε ως το μεγάλο «ΠΑΖΑΡ» το 1982, έγινε «η Γιορτή του Κρασιού» του Λονδίνου 
και τελικά μετεξελίχθηκε στο σημερινό Cypriot Wine Festival & Business Expo...
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MONKEYPOX VIRUS: ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Ευλογιά των πιθήκων: Αύξηση κρουσμάτων  
σε Βρετανία, Ισπανία και Πορτογαλία

ΤΕΛΟΣ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΓΙΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΚΑΙ ΔΑΝΙΑ

Τέλος το ρωσικό φυσικό αέριο για την  
Ολλανδία και τη Δανία

Σε 179 ανέρχονται τα επιβεβαι-
ωμένα κρούσματα της ευλογιάς των 
πιθήκων στη Βρετανία, μετά τα 71 νέα 
κρούσματα που ανακοίνωσε σήμερα 
η Υπηρεσίας Ασφάλειας Υγείας 
(UKHSA). Εφησυχαστικός εμφανί-
στηκε εκ νέο ο ΠΟΥ «προς το παρόν, 
δεν ανησυχούμε για μια παγκόσμια 
πανδημία». Την ίδια ώρα στην Ισπα-
νία καταγράφηκαν άλλα 22 κρού-
σματα, αυξάνοντας τον συνολικό 
αριθμό στα 120, σύμφωνα με το 
υπουργείο Υγείας. Οι υγειονομικές αρ-
χές επιβεβαιώσει 98 κρούσματα του 
ιού στη χώρα.  
Παράλληλα στην Πορτογαλία τα 
κρούσματα έχουν ανέλθει σε 96, αφού 
από την προηγούμενη εβδομάδα κα-
ταγράφηκαν άλλα 22 νέα κρούσματα. 
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 

δεν πιστεύει ότι το ξέσπασμα της ευ-
λογιάς των πιθήκων εκτός της Αφρι-
κής θα οδηγήσει σε πανδημία, δή-
λωσε αξιωματούχος τη Δευτέρα 
30.5.2022, προσθέτοντας ότι παρα-
μένει ασαφές αν οι ασυμπτωματικοί 
μπορούν να μεταδώσουν τη νόσο. 
Σημειώνεται ότι από τις αρχές Μαΐου 
έχουν αναφερθεί περισσότερα από 
300 ύποπτα και επιβεβαιωμένα κρού-
σματα ευλογιάς, μιας συνήθως ήπιας 
ασθένειας που εξαπλώνεται μέσω 
στενής επαφής και μπορεί να προκα-
λέσει συμπτώματα που μοιάζουν με 
γρίπη και δερματικές βλάβες γεμάτες 
πύον, κυρίως στην Ευρώπη. 

 
Ο ΠΟΥ, όπως μεταδίδει το Reuters, 
εξετάζει κατά πόσον η επιδημία θα 
πρέπει να αξιολογηθεί ως «πιθανή 

έκτακτη ανάγκη δημόσιας υγείας διε-
θνούς ενδιαφέροντος». Μια τέτοια κή-
ρυξη, όπως έγινε για το COVID-19 
και τον Έμπολα, θα βοηθούσε στην 
επιτάχυνση της έρευνας και της χρη-
ματοδότησης για τον περιορισμό της 
νόσου. Η τεχνική υπεύθυνη για τη ευ-
λογιά από το Πρόγραμμα Έκτακτης 
Ανάγκης Υγείας του ΠΟΥ, δήλωσε σή-
μερα ότι ο οργανισμός δεν ξέρει αλλά 
και δεν πιστεύει ότι η ευλογιά έχει τη 
δυνατότητα να εξελιχθεί σε πανδημία. 
«Προς το παρόν, δεν ανησυχούμε για 
μια παγκόσμια πανδημία», δήλωσε. 
Σύμφωνα με την ίδια «στην πρα-
γματικότητα δεν γνωρίζουμε ακόμη αν 
υπάρχει ασυμπτωματική μετάδοση 
της ευλογιάς, καθώς οι ενδείξεις στο 
παρελθόν ήταν ότι  δεν αποτελεί ση-
μαντικό χαρακτηριστικό της».

Στην ανακοίνωση ότι διακόπτει την 
εμπορικές συναλλαγές με την Gazprom 
μετά την απαίτηση της ρωσικής εταιρίας 
να πληρωθεί σε ρούβλια, προχώρησε η 
ολλανδική εταιρεία GasTerra ανακοινώ-
νοντας ότι από Τρίτη σταματά να λαμ-
βάνει ρωσικό φυσικό αέριο.  
Σύμφωνα με το Reuters, η GasTerra, 
η οποία ανήκει κατά 50% στο ολλανδικό 
κράτος και κατά 25% στην Shell και 25% 
στην Exxon, αρνήθηκε να συμφωνήσει 
με τις απαιτήσεις της Μόσχας και να πλη-
ρώνει σε ρούβλια. Η ίδια εταιρία ανακοί-
νωσε ότι έχει ήδη συνάψει συμβάσεις με 
άλλους παρόχους ώστε να καλύψει τα 2 
δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου που 
επρόκειτο να παραλάβει από την Gaz-
prom μέχρι τον Οκτώβριο. 

 
«Κατανοούμε την απόφαση της 

GasTerra να μη συμφωνήσει με τους 
μονομερείς όρους πληρωμής που 
έθεσε η Gazprom», ανέφερε στο 
Twitter ο Ολλανδός υπουργός Ενέρ-
γειας Ρομπ Γιέτεν. Και πρόσθεσε ότι 
«η απόφαση αυτή δεν θα έχει συνέ-
πειες για τις παραδόσεις αερίου στα 
ολλανδικά νοικοκυριά». 

 
Στην ανακοίνωσή της η GasTerra ανα-
φέρει ότι αποφάσισε να μην υιοθετήσει 
το σύστημα πληρωμών που ζητούσε η 
Ρωσία, το οποίο προϋπέθετε το άνοιγμα 
λογαριασμών που θα χρησιμοποιούνταν 
για την πληρωμή σε ευρώ, τα οποία στη 
συνέχεια θα μετατρέπονταν σε ρούβλια, 
υποστηρίζοντας ότι αυτές οι εν λόγω 
πρακτικές ενδέχεται να παραβιάζουν τις 
κυρώσεις της ΕΕ κατά της Μόσχας, προ-
σθέτοντας ότι ο εν λόγω τρόπος πληρω-
μής παρουσιάζει πολλούς οικονομικούς 

κινδύνους. Τέλος το Reuters σημειώνει 
ότι η GasTerra είχε ζητήσει κατ’ επανά-
ληψη από την Gazprom να συνεχιστούν 
οι πληρωμές με βάση τους συμβατικούς 
τρόπους πληρωμής. 

 
Στοπ και στη Δανία 
 
Την άρνησή της να πληρώσει για την 
αγορά φυσικού αερίου από τη Ρωσία σε 
ρούβλια ανακοίνωσε η εταιρεία φυσικού 
αερίου Orsted της Δανίας προσθέτοντας 
ότι η λήξη της προθεσμίας πληρωμής 
είναι αύριο. «Ως εκ τούτου, υπάρχει κίν-
δυνος η Gazprom Export να σταματήσει 
να προμηθεύει φυσικό αέριο στην Or-
sted. Κατά την άποψη της Orsted, αυτό 
θα αποτελεί παραβίαση της σύμβασης», 
σημειώνει η ίδια εταιρία προσθέτοντας 
ότι θα συνεχίσει να πληρώνει σε ευρώ, 
με βάση την υπογραφείσα συμφωνία. 

«Η Gazprom συνεχίζει να απαιτεί από 
την Orsted να πληρώνει για τις προμή-
θειες φυσικού αερίου σε ρούβλια. Δεν 
έχουμε καμία νομική υποχρέωση βάσει 
της σύμβασης να το πράξουμε και 
έχουμε ενημερώσει επανειλημμένα την 
Gazprom ότι δεν θα το πράξουμε. Η 
προθεσμία πληρωμής είναι στις 31 
Μαΐου και η Orsted θα συνεχίσει να πλη-
ρώνει σε ευρώ» σημειώνει η Orsted με-
ταξύ άλλων στην επίσημη ανακοίνωση 
της προσθέτοντας ότι «ως εκ τούτου, 
υπάρχει κίνδυνος η Gazprom Export να 
σταματήσει να προμηθεύει φυσικό αέριο 
στην Orsted. Κατά την άποψη της  
Orsted, αυτό θα αποτελεί παραβίαση της 
σύμβασης». Αξίζει να σημειωθεί ότι η 
Δανία παραλαμβάνει φυσικό αέριο μέσω 
της βόρειας Γερμανίας και όχι απευθείας 
από τη Ρωσία.
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Βρίσκεσαι στο Κάμντεν, στην καρδιά του Λον-
δίνου. Η έθνικ ατμόσφαιρα του χώρου και οι άν-
θρωποί του, σε παρασύρουν σε όλα αυτά που 
προσδοκείς να ζήσεις στην κοσμοπολίτικη πρω-
τεύουσα του… κόσμου.Όμως, στο τέλος, αυτό 
που θα σε συναρπάσει, είναι το πάντρεμα της αυ-
θεντικότητας του Αιγαίου και της 
πολυπολιτισμικότητας του Κά-
μντεν, μέσα από τα γκουρμέ πιάτα, 
τα εκπλητικά κοκτέιλς και την ιδα-
νική διασκέδαση, στους ρυθμούς 
των εναλλακτικών μουσικών επιλο-
γών από τους καλύτερους DJs του 
Λονδίνου. 
Όλα αυτά, θα τα βρεις μόνο σε ένα 

μέρος. Στο Restaurant, Bar and Lounge 
«AZURA» που σημαίνει Γαλάζιος Ουρα-
νός. Που σημαίνει, επίσης, ότι εδώ, θα 
βρεις όλα όσα συνδυάζουν 
το απέραντο γαλάζιο του Αι-
γαίου και οι κορυφαίες 
γεύσεις από τις πέντε 
ηπείρους, καθιστώντας 
το, ως την τέλεια από-
δραση από τη βαβούρα 
της καθημερινότητας. 
Είναι ο ιδανικός χώρος για νυχτερινές εξόδους 

με απολαυστικά κοκτέιλς και λαχταριστά - πα-
ραδοσιακά πιάτα μεζέ με έθνικ «πινέλιες» και 
γκουρμέ προσέγγιση. Εκτός από το εξαιρετικά 
επιμελημένο μενού τους, το Azura Restaurant, Bar 
and Lounge διοργανώνει μια σειρά από events 

με «πρωταγωνιστές» μερικούς από τους καλύτε-
ρους DJs οι οποίοι μιξάρουν τους αιγαιοπελαγί-
τικους ήχους με την ethnic house μουσική και δη-
μιουργούν το ιδανικό σκηνικό για μια εκπληκτική 
βραδιά. 
Το γεμάτο μεθυστικά αρώματα ταξίδι στις γευ-

στικές απολαύσεις που προσφέ-
ρει το Azura, δεν τελειώνει εδώ, 
καθώς, στη διάρκεια της μέρας, 
προσφέρει άλλη μια εκπληκτική 
εμπειρία. Στην απίθανη βεράντα του 
εστιατορίου και τον αιγαιοπελαγίτι-
κης έμπνευσης κήπο, με φόντο την 
εκπληκτική θέα του Λονδίνου από 
ψηλά, μπορείτε, επίσης, να απολαύ-
σετε το brunch που προσφέρουν οι 
chef, με μια σειρά από μοναδικές επι-

λογές πιάτων.  
Επιλογές, που επιβεβαιώνουν 
ότι το healthy, είναι το νέο 
trend και μπορεί να είναι μια 
επιλογή γεμάτη γευστι-
κούς «πειρασμούς». Μπο-
ρείτε να βρείτε το Azura 
Restaurant, Bar and 
Lounge στη διεύθυνση 

265 Hampstead Rd, London NW1 7QX. 
Οι ώρες λειτουργίας είναι Δευτέρα με Κυριακή 

από τις 12 το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ. Για 
περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί 
τους μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
info@azura.london ή στο 020 3404 8080.

Όταν το Αιγαίο γίνεται trend 
και κατακτά το Λονδίνο!

«Το AZURA Restaurant, Bar & Lounge φέρνει τα μεθυστικά αρώματα και τους γευστικούς πειρασμούς του Αιγαίου στο Λονδίνο»

Με τις τιμές των ενοικίων και των αγοραπωλησιών 
κατοικιών να είναι ιδιαίτερα ψηλές αυτή την περίοδο 
σε μεγαλουπόλεις όπως το Λονδίνο, αλλά και το 
όνειρο απόκτησης στέγης ή ακόμη και ενοικίασης 
ενός αξιοπρεπούς διαμερίσματος, να εξελίσσεται σε 
όνειρο «απατηλό» για πολλά νεαρά ζευγάρια, οι 
Southern Territory Air Space Developers έχουν ανα-
πτύξει ένα καινοτόμο πρόγραμμα, που έρχεται να κα-
λύψει ένα τεράστιο κενό στην αγορά, αλλά και να 
δώσει νέες ευκαιρίες επικερδών επενδύσεων, τόσο 
σε υποψήφιους αγοραστές, όσο και σε ιδιοκτήτες 
ακινήτων. 
Η Southern Territory, χορηγός τους Κυπριακού Φε-

στιβάλ Κρασιού και της Εμπορικής Έκ-
θεσης 2022, πρωτοπορεί και πάλι στον 
τομέα των ακινήτων, με το πρόγραμμά 
«Air Space». Με μια εξειδικευμένη προ-
σέγγιση «έξυπνων» αναπτύξεων σε κτή-
ρια και κατοικίες που διαθέτουν «αέρα 
οροφής» και προσφερόμενο συντελε-
στή δόμησης, σας δίνει την ευκαιρία να 
πουλήσετε μέρος της ακίνητης περιου-
σίας σας και να εκμεταλλευτείτε την αυ-
ξημένη ζήτηση χώρων στέγασης σε 
πολλές περιοχές του Λονδίνου. 
Βασισμένη σε σοβαρές και αξιόπιστες έρευνες αγο-

ράς, καθώς και προσεγμένες μελέτες που αφορούν 
σε εξειδικευμένα νομικά, περιβαλλοντικά και κατα-
σκευαστικά ζητήματα, η Southern Territory, ουσια-
στικά τοποθετεί ξανά με αξιώσεις στον χάρτη της 
αγοράς ακινήτων, πολλά «ξεχασμένα» κτήρια και κα-
τοικίες, μετατρέποντάς τα σε νέες αναπτύξεις που δί-
νουν ευκαιρίες πωλήσεων σε πολλούς υφιστάμενους 
ιδιοκτήτες κατοικιών, αλλά και επικερδών επενδύ-
σεων από υποψήφιους αγοραστές. Η διεύθυνση και 
το έμπειρο προσωπικό της εταιρείας, είναι έτοιμοι να 
ενημερώσουν όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων, για 
τα δικαιώματα και τα περιθώρια πώλησης που έχουν 
του αχρησιμοποίητου «αέρα» ταράτσας της κατοι-
κίας τους. Μπορούν να παρέχουν κάθε δυνατή βοή-
θεια σε όλους όσοι ενδιαφερόνται να το πράξουν και 
ταυτόχρονα να καθοδηγήσουν τους ενδιαφερόμε-

νους σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τα 
ακίνητά σας.  
Η πώληση του δικού σας «Air Space», μπορεί να 

φαίνεται πολύπλοκη διαδικασία, όμως η Southern Ter-
ritory έχει απλοποιήσει για εσάς ολόκληρη τη διαδι-
κασία, αφού αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου το έργο. 
Δηλαδή, τον προγραμματισμό του, τις γραφειοκρα-
τικές διαδικασιες και επωμίζονται όλες τις υποχρέω-
σεις που προκύπτουν από αυτό. 
Από την ίδρυσή της, η Southern Territory έχει ολο-

κληρώσει αναπτύξεις αξίας άνω των 10 εκατομμυ-
ρίων λιρών, προσφέροντας σε πολλούς, μεγάλες ευ-
καιρίες στην αγορά ακινήτων. Με ένα εγγυημένο 

πρόγραμμα δυναμικής ανάπτυξης και με 
μια σοβαρή και αξιόπιστη συμφωνία, σας 
δίνει σημαντικά χρηματικά ποσά για τον 
αχρησιμοποίητο χώρο στην ταράτσα 
του κτηρίου σας (roof top space). Η πλη-
ρωμή σας ολοκληρώνεται μόλις εγκριθεί 
ο σχεδιασμός της ανάπτυξης και πριν 
από την έναρξη οποιωνδήποτε εργασιών. 
Πέραν τούτου, η ευρύτερη συνεργασία 
με τη Southern Territory είναι μία μοναδική 
ευκαιρία που σας προσφέρει πολλούς 
τρόπους αύξησης των εσόδων σας, βελ-

τίωσης της εικόνας και της αξίας των κατοικιών σας, 
μείωσης των εξόδων σας για υπηρεσίες συντήρησης 
της οροφής, καθώς και αναβάθμισης των κοινόχρη-
στων χώρων του κτηρίου σας.  
Επίσης, οι Southern Territory Air Space Developers, 

λαμβάνουν σοβαρά υπόψη όλες τις μελέτες, ώστε 
τα κατασκευαστικά έργα να εκτελούνται με υπευθυ-
νότητα και με σεβάσμο προς το περιβάλλον και τους 
κατοίκους. Με μια σειρά από μέτρα και εξειδικευμένες 
λύσεις, διασφαλίζουν ότι οι εργασίες θα εκτελούνται 
με τη λιγότερη δυνατή οχληρία για τους ενοίκους και 
τους περίοικους. 
Για περισσότερες πληροφορίες ή και για εκτίμηση 

του αέρα χωρίς κανένα κόστος για εσάς, μπορείτε 
να επικοινωνήσετε μαζί τους στο: info@southernter-
ritory.co.uk ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα τους: 
southernairspace.com.

Πρωτοπόροι στην ανάπτυξη του Air Space

Pioneers in Roofspace Developments

before

after
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Η ΕΕ παραδέχεται τώρα ότι δεν έχουν εκτιμηθεί οι επιπτώσεις
Μόνο μία «προσομοίωση» στις εαρινές οικονομικές 

προβλέψεις της έχει διεξάγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
για να εξετάσει τον αντίκτυπο μιας απότομης διακοπής 
των εισαγωγών ρωσικού αερίου. Όπως παραδέχθηκε 
στη EURACTIV εκπρόσωπος της ΕΕ, η Κομισιόν ου-
σιαστικά δεν έχει διενεργήσει αξιολόγηση των οικο-
νομικών επιπτώσεων που θα έχει η προσπάθειά της 
να μειώσει κατά δύο τρίτα τις εισαγωγές ρωσικού φυ-
σικού αερίου μέχρι το τέλος του έτους, το πρώτο βήμα 
του σχεδίου της ύψους 300 δισεκατομμυρίων ευρώ 
για την πλήρη εξάλειψη των ρωσικών ενεργειακών ει-
σαγωγών μέχρι το 2027. 

«Σε σύγκριση με μια απότομη διακοπή των εισα-
γωγών ρωσικού φυσικού αερίου, μια σταδιακή μείωση 
κατά 2/3 θα ήταν πολύ πιο ομαλή, καθώς οι επιχειρή-
σεις και οι καταναλωτές θα είχαν χρόνο να προετοι-
μαστούν και οι κυβερνήσεις θα μπορούσαν να εξα-
σφαλίσουν υποδομές για εναλλακτικές εισαγωγές», 
υποστήριξε στη EURACTIV ο εκπρόσωπος. 
Με σοβαρές επιφυλάξεις, ωστόσο, αντιμετωπίζουν 

τις επερχόμενες οικονομικές επιπτώσεις των κινήσεων 

αυτών οι επιχειρήσεις σε όλη την ΕΕ. 
Όπως αναφέρει η EURACTIV, από την έναρξη του 

πολέμου στην Ουκρανία, η Γερμανία μείωσε την εξάρ-
τησή της από τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου, 
οι οποίες ανέρχονται σε περισσότερο από το ήμισυ 
του συνόλου των εισαγωγών φυσικού αερίου, κατά 
περίπου 35%. Μέχρι το τέλος του έτους, δε, το Βερο-
λίνο σχεδιάζει να μειώσει περαιτέρω τις εισαγωγές 
στο 30% των συνολικών εισαγωγών φυσικού αερίου, 

δηλαδή σχεδόν στο μισό από ό,τι εισήγαγε πέρυσι. 
Όμως, μέχρι στιγμής η μείωση αυτή της εξάρτησης 

από το ρωσικό αέριο οφείλεται εν μέρει στη μείωση 
της ζήτησης της γερμανικής βιομηχανίας. 

«Λόγω της ραγδαίας αύξησης των τιμών του φυσι-
κού αερίου, η ζήτηση φυσικού αερίου μειώνεται ούτως 
ή άλλως αδιάκοπα, έως και 10% στη βιομηχανία μόνο 
τους πρώτους μήνες του πολέμου», δήλωσε στη EU-
RACTIV Γερμανίας η Κλαούντια Κέμφερτ, επικεφαλής 
του τμήματος Ενέργειας, Μεταφορών και Περιβάλλο-
ντος στο Γερμανικό Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών. 
Την ίδια ώρα, οι γερμανικές επιχειρήσεις επικρίνουν 

το σχέδιο της Επιτροπής να μειώσει τις εισαγωγές 
ρωσικού φυσικού αερίου κατά δύο τρίτα μέχρι το τέλος 
του έτους. «Η ισχυρή βούληση και το σχέδιο της Επι-
τροπής της ΕΕ να διακόψει την ροή χρημάτων προς 
τη Ρωσία μέσω ενός ενεργειακού εμπάργκο δεν θα 
περάσει αμαχητί από τις επιχειρήσεις», δήλωσε στη 
EURACTIV ο Μαρκ Σ. Τένμπιγκ, εκτελεστικός διευ-
θυντής του Γερμανικού Συνδέσμου Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων (DMB).

ΝΕΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΖΟΝΣΟΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Βουλή ΗΒ: Πακέτο 15 δισ. λιρών για ελάφρυνση του κόστους διαβίωσης

Μείζον πολιτικό θέμα τα επεισόδια στον τελικό του Champions League
Σε μείζονος σημασίας πολιτικό ζήτημα εξελίσσεται στη Γαλλία 

το «φιάσκο» της διοργάνωσης του ευρωπαϊκού τελικού ποδο-
σφαίρου στο Παρίσι ανάμεσα στη Ρεάλ και την Λίβερπουλ. Τα 
περισσότερα γαλλικά μέσα ενημέρωσης επιρρίπτουν ευθύνες 
για την αποτυχία διαχείρισης του πλήθους των Άγγλων οπαδών 
στη γαλλική αστυνομία, η οποία από την πλευρά της υποστη-
ρίζει ότι πολλές χιλιάδες οπαδοί της Λίβερπουλ επιχείρησαν 
να μπουν στο γήπεδο με πλαστά εισιτήρια και ότι αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα τους συνωστισμούς, την πρόκληση επεισοδίων 
και την καθυστέρηση της έναρξης του τελικού. 
Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας αφού εξέφρασε τη 

λύπη του για το γεγονός ότι «ένα μικρό μέρος των θεατών δεν 

μπόρεσε να παρακολουθήσει τον αγώνα»κατηγόρησε για άλλη 
μια φορά τους οπαδούς της Λίβερπουλ για τα επεισόδια. Επι-
καλούμενος στοιχεία της UEFA, είπε ότι «30.000 με 40.000 
οπαδοί της αγγλικής ομάδας βρέθηκαν στο Stade de France 
είτε χωρίς εισιτήριο είτε με πλαστά εισιτήρια» και ότι το ίδιο 
είχε συμβεί το 2019 στη Μαδρίτη. Στη συνέχεια έκανε λόγο για 
«μαζική, βιομηχανική και οργανωμένη απάτη πλαστών εισιτη-
ρίων», που «προκάλεσε την αναβολή της έναρξης του αγώνα». 
Από την άλλη πλευρά ωστόσο πολλοί Άγγλοι φίλαθλοι αλλά 
και δημοσιογράφοι που κάλυπταν τον αγώνα κάνουν λόγο για 
ανοργανωσιά, ολιγάριθμες θύρες εισόδου στο στάδιο, ελλιπείς 
συγκοινωνίες και αδυναμία διαχείρισης του πλήθους.

Μεγάλη πορεία 
φοιτητών 

στη Θεσσαλονίκη μετά 
το όργιο καταστολής
Δυναμική πορεία ενάντια 

στην αστυνομική βία μετά και 
τα έκτροπα στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο, πραγματοποί-
ησαν φοιτητές στη Θεσσαλο-
νίκη το απόγευμα της Πέ-
μπτης. Φοιτητικοί σύλλογοι 
απηυθύναν κάλεσμα για συ-
γκέντρωση στην Καμάρα και 
πορεία στους δρόμους τη 
Θεσσαλονίκης, μετά τον τραυ-
ματισμό 20χρνου φοιτητή.  
Σύμφωνα με τοπικές ιστο-

σελίδες περισσότερα από 
1.000 άτομα ανταποκρίθηκαν 
στο κάλεσμα. 
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, 

μετά το τέλος της πορείας 
ομάδα ατόμων εισήλθε στο 
ΑΠΘ πετώντας μολότοφ και 
πέτρες εναντίον των ΜΑΤ που 
βρίσκονταν στον χώρο μπρο-
στά από την Γεωπονική, λίγα 
μέτρα μακριά από το κτίριο 
του Βιολογικού. 
Οι δυνάμεις των ΜΑΤ απά-

ντησαν με χημικά και χειρο-
βομβίδες κρότου - λάμψης.

Μέτρα συνολικού κόστους 15 δισεκατομμυρίων λι-
ρών παρουσίασε η βρετανική κυβέρνηση με στόχο 
να ελαφρύνει την πίεση που προξενεί στα νοικοκυριά 
το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης και κυρίως οι φου-
σκωμένοι λογαριασμοί ενέργειας. 
Όπως ανακοίνωσε στη Βουλή των Κοινοτήτων το ο 

Υπ. Οικονομικών Ρίσι Σούνακ, το 1/3 από αυτές τις 
έκτακτες παροχές θα καλυφθεί από έναν πρόσθετο 
φόρο στα απροσδόκητα υψηλά κέρδη των εταιρειών 
παροχής ενέργειας. Ο κ. Σούνακ έκανε λόγο για «προ-
σωρινά στοχευμένη εισφορά επί των κερδών ενέρ-
γειας». Πρόκειται για αλλαγή στάσης της κυβέρνησης, 
που μέχρι τώρα αντιστεκόταν στο αίτημα της αντιπο-
λίτευσης για έκτακτη φορολόγηση των μεγάλων πα-

ρόχων, οι οποίοι κατέγραψαν σημαντικά αυξημένα 
κέρδη παρά την αναταραχή στην παγκόσμια αγορά 
ενέργειας. 
Η εισφορά αυτή επί των κερδών ορίζεται στο 25%, 

αλλά οι εταιρείες θα μπορούν να έχουν ελάφρυνση 
αν επενδύσουν μέρος των κερδών στη βιομηχανία 
ενέργειας. Ο πρόσθετος φόρος θα εξαλειφθεί στα-
διακά όταν οι τιμές χονδρικής επιστρέψουν «σε ιστο-
ρικά πιο φυσιολογικά επίπεδα». 
Το βασικό μέτρο που ανακοίνωσε ο κ. Σούνακ είναι 

ένα επίδομα 400 λιρών για κάθε ένα νοικοκυριό στο 
Ηνωμένο Βασίλειο. Το επίδομα αυτό αντικαθιστά 
εκείνο των 200 λιρών που είχε ανακοινωθεί το Φε-
βρουάριο, το οποίο είχε επικριθεί διότι συνοδευόταν 

από υποχρέωση επιστροφής του από τους κατανα-
λωτές σε βάθος χρόνου. Πλέον αυτή η υποχρέωση 
επιστροφής δεν ισχύει. Ανακοίνωσε επίσης έκτακτο 
επίδομα (σε δύο δόσεις) ύψους 650 λιρών για κάθε 
ένα από τα περίπου 8 εκατομμύρια νοικοκυριά που 
λαμβάνουν επιδόματα λόγω χαμηλού εισοδήματος.

Ο ΙΡΛΑΝΔΟΣ ΠΡΕΣΒΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΞΗΓΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ

Υπονόμευση ειρήνης στην Ιρλανδία
Οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια για την μη εφαρμογή τμημάτων του Πρωτο-

κόλλου της Βόρειας Ιρλανδίας από το Ηνωμένο Βασίλειο θα υπονομεύσει την ει-
ρηνευτική διαδικασία και θα αποσταθεροποιήσει την επίτευξη της Συμφωνίας της 
Μεγάλης Παρασκευής δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρέσβης της Ιρλανδίας στην Κύπρο, 
Κόνορ Λονγκ. Σχολιάζοντας τις πρόσφατες εξελίξεις αναφορικά με το Brexit και το 
πρωτόκολλο της Βόρειας Ιρλανδίας, ο κ. Λονγκ είπε ότι το πρωτόκολλο διαμορ-
φώθηκε και συμφωνήθηκε από κοινού μεταξύ της ΕΕ και της τρέχουσας βρετανικής 
κυβέρνησης για τη διασφάλιση της Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής και των 
κεκτημένων της ειρηνευτικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης της αποφυγής 
σκληρών συνόρων στο νησί της Ιρλανδίας, ενώ υπενθύμισε ότι η Βόρεια Ιρλανδία 
ψήφισε πολύ δυναμικά υπέρ της παραμονής στην ΕΕ.   
Επιπλέον, ο κ. Λονγκ δήλωσε ότι το πρωτόκολλο προστατεύει τη Συμφωνία της 

Μεγάλης Παρασκευής και την ειρηνευτική διαδικασία από τις προκλήσεις που 
επιφέρει το Brexit, και ιδίως από τον τύπο του Brexit που επέλεξε η κυβέρνηση 
του ΗΒ, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεών της να εγκαταλείψει τόσο την 
ενιαία αγορά όσο και την τελωνειακή ένωση. «Ο δρόμος προς τα εμπρός πρέπει 
να είναι μέσω της δέσμευσης προς συμφωνημένες και κοινές λύσεις. Η μονομερής 
δράση, η οποία ουσιαστικά δεν θα εφαρμόσει μια διεθνή συμφωνία όπως το 
Πρωτόκολλο, δεν θα οικοδομήσει εμπιστοσύνη μεταξύ της ΕΕ και του ΗΒ.

ΓΙΑ ΔΟΛΟΦΟΝΙΕΣ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΩΝ

Μήνυση εναντίον μελών της ΕΟΚΑ
Μετά το σάλο που προκάλεσε στις 

ελεύθερες περιοχές η ομολογία δύο με-
λών των ομάδων του Νίκου Σαμψών για 
δολοφονίες Τουρκοκυπρίων πολιτών 
κατά τις διακοινοτικές συγκρούσεις του 
1964, ο τουρκοκυπριακός «Σύνδεσμος 
Οικογενειών Μαρτύρων και Βετεράνων 
Αναπήρων» κατέθεσε μήνυση για δίωξή 

τους. Οι ομολογίες έγιναν στην εκπομπή «Αιχμές» της τηλεόρασης του 
«Omega» από τα μέλη της ομάδας, Άθω Πετρίδη και Νεοπτόλεμο Λεφτή. 
Ο πρώτος αναφέρθηκε σε δολοφονίες Τουρκοκυπρίων που τους κατέβαζαν 

από τα λεωφορεία, ενώ ο δεύτερος, παραδεχόμενος τα εγκλήματα, είπε ότι του 
ζητούν τώρα να τους πει για 68 Τουρκοκύπριους τους οποίους φέρεται να δο-
λοφόνησε είτε ο ίδιος, είτε η ομάδα της οποίας ηγείτο. 
Ο πρόεδρος του «συνδέσμου», Γκιουρσέλ Μπερχάν ανέφερε ότι οι μηνύσεις 

έχουν υποβληθεί εναντίον των δύο συγκεκριμένων προσώπων. 
Προανήγγειλε δε, ότι θα ανοίξουν υπόθεση δικαστικά και στον «νότο» και 

μετά θα ενημερώσουν τη διεθνή κοινότητα και θα μεταφέρουν το θέμα στα 
Ηνωμένα Έθνη, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΕΔΑΔ.

ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Ελλάδα: Συναγερμός 
στο Σύνταγμα

Συναγερμός σήμανε στην 
πλατεία Συντάγματος, έξω 
από την ελληνική Βουλή, τα 
ξημερώματα της Τρίτης, όταν 
ένοπλος άντρας πλησίασε 
στο σημείο όπου βρίσκεται η 
φρουρά. 
Ο άνδρας ήταν ημίγυμνος 

και κρατούσε πανό με το 
όνομά του και τη λέξη «πρα-
ξικόπημα». 
Άμεσα έσπευσαν στο ση-

μείο ισχυρές αστυνομικές δυ-
νάμεις και δύο διαπραγματευ-
τές. Ο ένοπλος φέρεται να 
έλεγε ότι οι Βουλευτές είναι 
«προδότες» και εκείνος έχει 
εντολή από τον Θεό. 
Τελικά συνελήφθη και οδη-

γήθηκε στη ΓΑΔΑ. 

Ιραν: Θα εκδικηθούν 
Ισραήλ και ΗΠΑ

Ο επικεφαλής των Φρου-
ρών της Επανάστασης, στρα-
τηγός Χοσεΐν Σαλαμί, κατά τη 
διάρκεια επίσκεψής του στο 
σπίτι της οικογένειας του συ-
νταγματάρχη Χονταγιαρί, που 
δολοφονήθηκε την Κυριακή 
στο κέντρο της Τεχεράνης, δή-
λωσε ότι «οι εκτελεστές του 
εθνομάρτυρα Χονταγιαρί κρύ-
βονται στον Λευκό Οίκο και 
στο Τελ Αβίβ». 
Ο στρατηγός δήλωσε πως 

«οι Φρουροί της Επανάστα-
σης θα εκδικηθούν για αυτήν 
την δολοφονία, όπως απαιτεί 
σύσσωμος ο ιρανικός λαός».



Το παρακάτω κείμενο το είχε ετοιμάσει το 
τμήμα υγείας του Δημαρχείου Enfield. 

 
Οι αριθμοί ίσως να έχουν αλλάξει μέχρι την ημέρα 

εκδόσεως της εφημερίδας. Από τις 27 Μαΐου, υπήρχαν 35 επιβε-
βαιωμένα κρούσματα ιού Monkeypox (MPV) στο  
Ηνωμένο Βασίλειο, έκτοτε έχουν εντοπιστεί και άλλα κρούσματα, 
αλλά το UKHSA δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη αριθμούς (το BBC 
δήλωσε 57 περιπτώσεις στις 23 Μαΐου, αλλά αυτό δεν έχει επιβε-
βαιωθεί στο DPHs). Η UKHSA συνεργάζεται στενά με το NHS και 
άλλους ενδιαφερόμενους για να διερευνήσει επειγόντως πού και 
πώς αποκτήθηκαν πρόσφατες επιβεβαιωμένες περιπτώσεις mon-
keypox, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο μπορεί 
να συνδέονται μεταξύ τους. 
Αυτές οι περιπτώσεις που χρειάζονται ιατρική περίθαλψη είναι 

όλες σε εξειδικευμένες μονάδες μολυσματικών ασθενειών. 
Το MPV είναι ένας ιός που υπάρχει συνήθως στην Κεντρική και 

Δυτική Αφρική. Στο παρελθόν έχουν συμβεί περιπτώσεις στο  
Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά σχετίζονται με ταξίδια σε περιοχές όπου 
ο ιός είναι ενδημικός. Υπάρχουν τώρα ενδείξεις λοιμώξεων μεταξύ 
των κατοίκων του Ηνωμένου Βασιλείου που δεν έχουν ιστορικό 
ταξιδιού, ή την σύνδεση με άτομα με ιστορικό ταξιδιού. Περιπτώσεις 
έχουν επίσης εντοπιστεί στις ΗΠΑ και σε άλλες Ευρωπαϊκές  
χώρες. Το MPV είναι συνήθως μια ήπια αυτοπεριοριζόμενη  
ασθένεια, που εξαπλώνεται από πολύ στενή επαφή με κάποιον με 
monkeypox και οι περισσότεροι άνθρωποι αναρρώνουν μέσα σε 
λίγες εβδομάδες. Ο ιός μπορεί να εξαπλωθεί εάν υπάρχει στενή 
επαφή μεταξύ των ανθρώπων και ο κίνδυνος για τους κατοίκου  
του Ηνωμένου Βασιλείου είναι χαμηλός.  
Αν και όχι αποκλειστικά, πρόσφατες περιπτώσεις είναι κυρίως 

μεταξύ ανδρών  που έχουν επαφή  με άλλους   άνδρες και καθώς 
ο ιός εξαπλώνεται μέσω στενής επαφής. Η UKHSA συμβουλεύει 
αυτές τις ομάδες να είναι σε εγρήγορση για τυχόν ασυνήθιστα 
εξανθήματα ή βλάβες σε οποιοδήποτε μέρος του σώματός τους, 
και να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία σεξουαλικής υγείας εάν 
έχουν ανησυχίες. 
Οι επιδημιολογικές προβλέψεις δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί, 

αλλά οι αρχές αναμένουν να επιβεβαιωθούν περισσότερες περι-
πτώσεις τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. 
Η Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου ηγείται 

της απάντησης που υποστηρίζεται από διευθυντές Δημόσιας 
Υγείας, παρόχους NHS και άλλους εταίρους. Η ομάδα Δημόσιας 
Υγείας του Enfield Council ήρθε σε επαφή με το Πανεπιστημιακό 
Νοσοκομείο North Middlesex για να διασφαλίσει και να παράσχει 
υποστήριξη σε υπηρεσίες σεξουαλικής υγείας που εφαρμόζουν 
κατάλληλες οδούς φροντίδας και διασφαλίζουν ότι το κατάλληλο 
ΜΑΠ είναι διαθέσιμο στο προσωπικό σε περίπτωση ύποπτων  
περιπτώσεων MPV που υπάρχουν σε ρυθμίσεις. 

 
Ποια είναι τα συμπτώματα του MPV; 
Το Monkeypox είναι συνήθως μια ήπια αυτοπεριοριζόμενη  

ασθένεια, που εξαπλώνεται από πολύ στενή επαφή με κάποιον με 
monkeypox. Οι περισσότεροι άνθρωποι αναρρώνουν μέσα σε 
λίγες εβδομάδες. 

Εάν μολυνθεί με monkeypox, συνήθως χρειάζονται μεταξύ 5 και 
21 ημερών για να εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα. 

 
Τα πρώτα συμπτώματα του monkeypox περιλαμβάνουν: 
* υψηλή θερμοκρασία, πονοκέφαλος, μυϊκοί πόνοι, οσφυαλγία,   

πρησμένοι αδένες, ρίγη  εξάντληση. Ένα εξάνθημα εμφανίζεται 
συνήθως 1 έως 5 ημέρες μετά τα πρώτα συμπτώματα. Το εξάνθημα 
αρχίζει συχνά στο πρόσωπο, στη συνέχεια εξαπλώνεται σε άλλα 
μέρη του σώματος. Το εξάνθημα συγχέεται μερικές φορές με την 
ανεμοβλογιά. Ξεκινά ως ανυψωμένα σημεία, τα οποία μετατρέπο-
νται σε μικρές κυψέλες γεμάτες με υγρό. Αυτές οι φουσκάλες τελικά 
σχηματίζουν ψώρα που αργότερα πέφτουν.  

 
Πώς μεταδίδεται το MPV από άτομο σε άτομο; 
Το Monkeypox μπορεί να εξαπλωθεί εάν υπάρχει στενή επαφή 

μεταξύ των ανθρώπων. Σε αντίθεση με το Covid, δεν εξαπλώνεται 
εύκολα από άτομο σε άτομο. 
Η εξάπλωση του monkeypox μπορεί να συμβεί όταν ένα άτομο 

έρχεται σε επαφή με ζώο, άνθρωπο ή υλικά μολυσμένα με τον ιό. 
Ο ιός εισέρχεται στο σώμα μέσω σπασμένου δέρματος (ακόμη και 
αν δεν είναι ορατός), αναπνευστικής οδού ή βλεννογόνων (μάτια, 
μύτη ή στόμα). 
Η εξάπλωση από άτομο σε άτομο είναι πολύ ασυνήθιστη, αλλά 

μπορεί να συμβεί μέσω: 
* επαφή με ρούχα ή λευκά είδη (όπως κλινοσκεπάσματα ή πε-

τσέτες) που χρησιμοποιούνται από μολυσμένο άτομο 
* άμεση επαφή με δερματικές βλάβες ή ψώρα monkeypox 
* βήχας ή φτάρνισμα ενός ατόμου με εξάνθημα πιθήκου 
 
Είναι θεραπεύσιμο το monkeypox; 
Η θεραπεία για το monkeypox είναι κυρίως υποστηρικτική, αλλά 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν νεότερα αντιιικά. Η ασθένεια είναι 
συνήθως ήπια και οι περισσότεροι από αυτούς που έχουν μολυνθεί 
θα ανακάμψουν μέσα σε λίγες εβδομάδες χωρίς θεραπεία. Υψηλής 
ποιότητας ιατρική και νοσηλευτική υποστηρικτική φροντίδα θα  

παρέχεται σε άτομα για τη διαχείριση των συμπτωμάτων. 
 
Τι πρέπει να κάνει κάποιος εάν ανησυχεί ότι μπορεί να  

μολυνθεί; 
Όποιος έχει ασυνήθιστα εξανθήματα ή βλάβες σε οποιοδήποτε 

μέρος του σώματός του, θα πρέπει να επικοινωνήσει με το NHS 
111 ή να καλέσει μια υπηρεσία σεξουαλικής υγείας εάν έχει ανη-
συχίες. Οι άνθρωποι θα πρέπει να ενημερώνουν τις κλινικές πριν 
από την επίσκεψή τους και να είναι σίγουροι ότι η κλήση ή η συζή-
τησή τους θα αντιμετωπίζονται ευαίσθητα και εμπιστευτικά. 
Υπάρχει διαθέσιμο εμβόλιο για το monkeypox και θα το προσφέ-

ρετε στους ανθρώπους; 
Τα εμβόλια ευλογιάς μπορούν και έχουν χρησιμοποιηθεί για τον 

έλεγχο των εστιών του monkeypox. Ο εμβολιασμός κατά της ευλο-
γιάς μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί τόσο για καταστάσεις πριν 
όσο και μετά την έκθεση και είναι έως και 85% αποτελεσματικός 
στην πρόληψη του monkeypox. Ορισμένα άτομα με υψηλότερο 
επίπεδο έκθεσης προσφέρονται αυτό το εμβόλιο ευλογιάς.  
Η UKHSA έχει προμηθευτεί ενεργά περαιτέρω δόσεις αυτών των 
εμβολίων. 

 
Πόσο ανησυχούμε γι ' αυτό; Είναι ο κίνδυνος για το κοινό 

πραγματικά χαμηλός; 
 
Αυτή είναι μια σπάνια και ασυνήθιστη κατάσταση. Το UKHSA 

διερευνά γρήγορα την πηγή αυτών των λοιμώξεων, επειδή τα στοι-
χεία δείχνουν ότι μπορεί να υπάρξει μετάδοση του ιού monkeypox 
στην κοινότητα, που εξαπλώνεται με στενή επαφή. Το Monkeypox 
παραμένει πολύ σπάνιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και ο κίνδυνος για 
το ευρύ κοινό παραμένει χαμηλός. Το UKHSA και το NHS έχουν 
καθιερωμένες και ισχυρές διαδικασίες ελέγχου των λοιμώξεων για 
την αντιμετώπιση περιπτώσεων εισαγόμενων μολυσματικών ασθε-
νειών και αυτές θα ακολουθηθούν αυστηρά. Οι διευθυντές Δημό-
σιας Υγείας συμμετέχουν και σε τακτική επαφή με την UKHSA, κα-
θώς και με τις τοπικές υπηρεσίες σεξουαλικής υγείας και το NHS.

▪� Πόσο δίκαιοι είμαστε όταν 
ασκούμε κριτική στους άλλους, 
ιδιαίτερα στην ηγεσία,και αφή-
νουμε τον εαυτό μας έξω από το 
σύνολο; Δεν νοείται κριτική χωρίς 

αυτοκριτική.Τα δύο πάνε μαζί. Δεν μπορεί να μου 
λέει κάποιος ότι  φταίει η ηγεσία του ΑΚΕΛ με 
επικεφαλής τον Στέφανο Στεφάνου που δεν επέ-
λεξε τον υποψήφιο της προτίμησής του για τις 
Προεδρικές Εκλογές του 2023 και θα ψηφίσει ας 
πούμε τον Νίκο Χριστοδουλίδη! Μετά από μια 
διαδικασία, όπου είχαμε το δικαίωμα να πούμε 
την άποψή μας, ακολουθούμε τη συλλογική από-
φαση. Αυτό είναι το σωστό, το δημοκρατικό. 
Για να μην παρεξηγηθώ, ξεκαθαρίζω ότι όταν 

παραβιάζονται ζητήματα αρχών από την ηγεσία, 
αλλά και από το σύνολο, την πλειοψηφία, π.χ. 
αλλαγή  επιδιωκόμενης  λύσης του Κυπριακού, 
διαφωνούμε, διαχωρίσουμε τη θέση μας και ακο-
λουθούμε τον δρόμο που εμείς θεωρούμε σωστό. 
Για ζητήματα αρχών διαφωνούμε και με τον Θεό! 
▪� Η κριτική και η αυτοκριτική είναι μια δοκιμα-

σμένη μέθοδος που επιτρέπει στα αριστερά κόμ-
ματα, μα και στις άλλες οργανώσεις και σχήματα 
των εργαζομένων, συνδικάτα, συλλόγους, συν-
δέσμους κ.ά, να ανακαλύπτουν και να υπερπη-
δούν τα λάθη, τις αδυναμίες και τις ατέλειες στη 
δουλειά τους. 
▪� Η κριτική και η αυτοκριτική δεν είναι ξεκομμένα 

το ένα από το άλλο, αλλά σε διαλεκτική ενότητα. 
Για να έχει αξία η κριτική, για να είναι πειστική 

και να πιάνει τόπο, το άτομο που την ασκεί δεν 
πρέπει να βγάζει τον εαυτό του έξω  από τη γε-
νική δράση του συνόλου και τα γεγονότα. Πρέπει 
πρώτα να ασκεί έλεγχο στον εαυτό του, να κρίνει 
τον εαυτό του. Να κάνει έντιμη αυτοκριτική για 
το  ρόλο και τη   δράση του ως αναπόσπαστο  
μέρος μιας συλλογικής δράσης. Εκ των ων ουκ 
άνευ, να είναι ακέραιος και αδιάφθορος. 
▪� Η ιστορία του αριστερού κινήματος έχει απο-

δείξει ότι εκεί που εφαρμόστηκε ο σοσιαλισμός, 
η κριτική και η αυτοκριτική αποτελούσαν βασικές 
κινητήριες δυνάμεις της προόδου. Μια ιδιομορφία 
που ξεχωρίζει τη σοσιαλιστική επανάσταση από 
τις προηγούμενες επαναστάσεις, είναι το ότι για 
να πάει μπροστά με σιγουριά και επιτυχία, υπο-
βάλλει τον εαυτό της σε συνεχή αυτοκριτική και 
ενθαρρύνει την ελεύθερη, απρόσκοπτη κριτική 
από τα κάτω, από τον λαό. 
▪� Η αυτοκριτική είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 

κάθε αυθεντικού πρωτοποριακού κόμματος, που 
το ξεχωρίζει από τα ρεφορμιστικά κόμματα, τα 
οποία δεν θέλουν να αλλάξουν το καπιταλιστικό 
σύστημα. Η κριτική και η αυτοκριτική είναι μια 
από τις βασικότερες αρχές και πρωταρχικό  κα-
θήκον για τα αριστερά κόμματα, για το ευρύτερο 
προοδευτικό δημοκρατικό κίνημα.  
▪� Ο φόβος της κριτικής και της αυτοκριτικής χα-

ρακτηρίζει τα κόμματα της δεξιάς, που είναι δια-
χρονικά μπλεγμένα, σε διαπλοκές, απάτες, κάθε 
λογής διαφθορά κ.ά και δεν θέλουν το λαό να 
γνωρίζει τα ανομήματά τους. 

Ακόμα, ο φόβος της  κριτικής και της  αυτοκρι-
τικής χαρακτηρίζει τα πλείστα ρεφορμιστικά κόμ-
ματα και τα πλείστα  δήθεν σοσιαλιστικά κόμματα 
και είναι η ρίζα της συνεχούς αποσύνθεσής τους. 
▪� Αντιθέτως, η κριτική και η αυτοκριτική είναι 

μια ζωτική ανάγκη για κάθε αριστερό κόμμα, που 
είναι υγιές και ζωντανό. Τα κόμματα που εργάζο-
νται ξεκομμένα από τον κόσμο και κλείνονται στο 
καβούκι τους, είναι τα κόμματα που φοβούνται 
την κριτική και την αυτοκριτική. Μεαξιόπιστες, 
διαφανείς διαδικασίες, ένα κόμμα αληθινά πρω-
τοποριακό, διαπαιδαγωγεί τα στελέχη, τα μέλη 
και τους φίλους  του, καθώς και τον λαό, κάνοντας 
γνωστά τα σφάλματα και τις ελλείψεις του και με 
τη μέθοδο της κριτικής και της αυτοκριτικής, ξε-
περνά τα εμπόδια που φράζουν τον δρόμο προς 
τα εμπρός. 
▪� Όταν υπογραμμίζεται ο τεράστιος ρόλος της 

κριτικής και της αυτοκριτικής,πρέπει να λαμβά-
νεται υπόψη και να ισχύει η θέση, η αρχή, ότι 
μόνο η πηγαία, αυθόρμητη και αυθεντική αυτο-
κριτική είναι δημιουργική και μπορεί να γίνει κί-
νητρο προόδου και όχι η οποιαδήποτε αυτοκρι-
τική. Την ίδια ώρα, πρέπει να επιδεικνύεται 
ιδιαίτερη προσοχή ώστε να γίνεται σαφής διά-
κριση ανάμεσα στην "κριτική", η οποία προέρχε-
ται, ασκείται από στοιχεία που σκοπός τους είναι 
η επιβολή αντιδραστικών απόψεων ή η εξυπη-
ρέτηση προσωπικών συμφερόντων, και στην αυ-
θεντική κριτική, η οποία αποσκοπεί στην ανακά-
λυψη και διόρθωση των λαθών προς το 

συμφέρον του συνόλου. 
▪� Είναι αποδεδειγμένο, ιστορικά, ότι εκεί όπου 

η κριτική και η αυτοκριτική καταλήγουν να είναι η 
τελευταία απασχόληση του μέλους του αριστερού  
κόμματος, ιδιαίτερα εκεί όπου η κριτική που προ-
έρχεται από τη βάση, είναι χλιαρή, αδύνατα ανε-
πτυγμένη, παρουσιάζονται αναπόφευκτα οι πε-
ρισσότερες ανεπάρκειες, η γραφειοκρατία, ο 
αυταρχισμός, η διαφθορά κι  ακόμα  και η χαλά-
ρωση βασικών κρίκων του κόμματος. Η καθοδή-
γηση του  αριστερού κόμματος έχει καθήκον απέ-
ναντι στα μέλη, να ενθαρρύνει την κριτική και την 
αυτοκριτική που προέρχεται από τη βάση, πρω-
τίστως με το προσωπικό παράδειγμα. Η φίμωση 
της κριτικής αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για ένα 
αριστερό, πρωτοποριακό κόμμα, είναι η αρχή 
της αποσύνθεσής του. Όποιος καταπνίγει την 
κριτική που μαζί με την αυτοκριτική αποτελούν 
μια  διαλεκτική ενότητα και είναι το οξυγόνο κάθε  
αριστερού, πρωτοποριακού κόμματος, και την 
αντικαθιστά με πομπώδη λόγια, επαίνους και κο-
λακείες, ξεφεύγει από την αριστερή  ιδεολογία.  
Τέλος δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν είναι μόνο 

για ένα αριστερό κόμμα που η κριτική έχει σημα-
σία. 
Η κριτική έχει κεφαλαιώδη σημασία και στην 

ανάπτυξη της επιστήμης, της λογοτεχνίας και 
των τεχνών, που δεν μπορούν να προοδεύσουν 
χωρίς γόνιμες συζητήσεις, χωρίς πάλη γνωμών, 
χωρίς ελευθερία κριτικής.

Πόση αξία έχει η κριτική χωρίς την αυτοκριτική;
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Του Βασίλη 
Κωστή

Ενημέρωση γύρω από το Monkeypox
Του Γιώργου 
Α. Σάββα



Αγαπητέ αναγνώστη όποιος και να είσαι, είσαι τυχερός που σήμερα βρέθηκες 
σε τούτο το πανηγύρι της χαράς και του πολιτισμού. Αν όμως δεν τα κατάφερες 
σήμερα, μην χάσεις την ευκαιρία να είσαι μαζί μας αύριο. Η γιορτή του κρασιού 
είναι ο πολιτισμός μας, είναι η κουλτούρα μας, είναι ο τόπος μας.  

 
Αγαπητοί μου,  
Οι καιροί αλλάζουν οι άνθρωποι μένουν οι ίδιοι. 
Καθόμουνα με κάποιο φίλο και μιλούσαμε για τις παλιές καλές μέρες που ζήσαμε και αναπολούσαμε 

το παρελθόν. Και οι μνήμες ταξιδεύουν και πάλι στα παλιά. Νοερά ταξίδια στο χωριό και ταυτόχρονα 
ταξίδια στα ιστορικά γεγονότα που ζήσαμε. Σταθμοί στην ιστορία μας και σταθμοί στην διαμόρφωση 
του χαρακτήρα μας. Ζήσαμε φτωχοί από πλευράς φαγώσιμων υλικών.  
Είχαμε μόνο μια κούπα και τρώγαμε το φαγητό μας όλοι μαζί από την ίδια κούπα. Όχι μόνο με τα 

αδέρφια μας αλλά και με τα ξαδέρφια γιατί η μητέρα και ο πατέρας δούλευαν σκληρά για το καθη-
μερινό ψωμί για να μας μεγαλώσουν, και η γιαγιά μαγείρευε για όλα τα εγγόνια. Σχολάζαμε από  
το σχολείο και μαζευόμαστε όλοι στο μεγάλο ηλιακό καθήμενοι στα ξύλινα σκαμνάκια για να απο-
λαύσουμε το φαγητό της γιαγιάς. Δεν θα έπρεπε να μιλάμε γιατί η γιαγιά πάντα μας έλεγε για την 
γνωστή παροιμία…… «Απου τρω τζιαι συντηχάννει…..για κανένα Βούκκο χάνει, για την γλώσσαν 
του ακκάννει.» Και  φοβούμενοι ότι θα φάμε πιο λίγο σιωπούσαμε.  
Μοιραζόμασταν κάθε Πάσχα μια γκαζόζα γνωστό αναψυκτικό της τότε εποχής. φορούσαμε και-

νούργια ρούχα κάθε Πάσχα και το πολύ πολύ και κάθε Χριστούγεννα. Γίναμε άνθρωποι με οικογε-
νειακές αρχές και σεβόμασταν τους μεγαλύτερους μας. Μάθαμε να σιωπούμε όταν η μεγαλύτεροι 
μας είχαν κάτι να μας πουν.  Φορέσαμε παπούτσια όταν πήγαμε για πρώτη φορά σχολείο.  
Τα βγάζαμε όταν γυρνούσαμε σπίτι για να τα έχουμε και τον επόμενο χρόνο. Τα πόδια μας είχανε 
γίνει ένα με το χώμα και δε νιώθαμε τίποτα όταν πατούσαμε πάνω στις πέτρες ή πάνω  στο καυτό 
χώμα. Είδαμε την άσφαλτο λίγα χρόνια μετά όταν για πρώτη φορά πήγαμε στην πόλη.  
Μάθαμε να μην κλέβουμε τα πράγματα των άλλων και ακόμα όταν κάποιος συγχωριανός μας, 

μας έδινε έστω και ένα μήλο από την μηλιά του, βρισκόμασταν μπροστά σε ανάκριση γυρνώντας 
στο σπίτι ακριβώς για να διαπιστώσει ο πατέρας ότι …. δεν το κλέψαμε. Ναι υπήρχε πείνα αλλά ο 
θεός βοηθούσε και ξεπερνούσαμε τις δυσκολίες. Πέρασαν χρόνια και μεγαλώσαμε. 
Ο πόλεμος μας βρήκε μεγάλους πια και εκεί που κάναμε όνειρα για το μέλλον θα έπρεπε να  

τρέξουμε στην αγαπημένη μας Κυρήνεια  να κάνουμε ότι μπορούμε για να σώσουμε τις παραλίες 
μας, την πόλη μας, και τα χωριά μας και τα σπίτια μας από τον καταραμένο Αττίλα. 
Κάποιοι  από εμάς σωθήκαμε και είμαστε ευτυχείς που τα καταφέραμε και υπερήφανοι που 

ζήσαμε με αρχές που μας βοήθησαν να βρούμε δρόμους γεμάτους καλές παραστάσεις ζωής,  
δρόμους γεμάτους με ιδανικά μυρωδικά, γεμάτους καλές στιγμές, γεμάτους περιπέτειες που μας δί-
νουν ψυχική ικανοποίηση.  
Είναι αλήθεια ότι είχαμε στο διάβα της ζωής γράψει δική μας ιστορία που είναι βγαλμένη μέσα 

από τις αντίξοες συνθήκες, σκληρή βιοπάλη που την μοιραζόμασταν με τα πιο μεγάλα ιστορικά 
 γεγονότα που γράφτηκαν στο πέρασμα του χρόνου για την μικρή μας πατρίδα την Κύπρο. 
θα ήθελα να αποκαλέσω τον εαυτό μου πολύ τυχερό που έζησα αυτά τα χρόνια, που από παιδί  

ένιωσα την ανάγκη να αγωνίζομαι μαθαίνοντας και διαμορφώνοντας το χαρακτήρα μου. 
 Η δική μας γενιά ζήσαμε τον απελευθερωτικό αγώνα ενάντια στην αγγλική αποικιοκρατία και 

 αισθανθήκαμε την καταπίεση και τον φόβο που προκαλούσε η παρουσία των άγγλων στρατιωτών. 
Τα βράδια να πεταγόμαστε  απροειδοποίητα από το κρεβάτι για να μπουν στο σπιτικό μας οι στρα-
τιώτες ψάχνοντας για τους «Φευκούς» όπως αποκαλούσαν τότε τους αντάρτες της Ε.Ο.Κ.Α. 

Μετά ήρθε η Αγία Τυλληρία όπου ζήσαμε ακόμα ένα ιστορικό γεγονός και στη 
συνέχεια δυστυχώς το πραξικόπημα. Έλληνες εναντίον Ελλήνων,  και μετά η  
εισβολή του Αττίλα με αποτέλεσμα την αρπαγή μεγάλου μέρους της αγαπημένης 
μας Κύπρου, και την στέρηση μας από τα ανθρώπινα μας δικαιώματα. 
Είχα βρεθεί πρόσφατα έξω από την πρωθυπουργική κατοικία διαμαρτυρόμενος 

μαζί με πολλούς άλλους συμπατριώτες μας για την συνεχιζόμενη κατοχή της πατρίδας μου και τις 
συνεχιζόμενες απειλές από τον τούρκο πρόεδρο ότι θα αρπάξει λέει και θα κλέψει και το υπόλοιπο 
μέρος της πόλης της Αμμοχώστου. Δεν ξέρω αν το μήνυμα πήγε στον πρωθυπουργό, αλλά το 
μόνο που ξέρω είναι ότι δεν υπάρχει καθόλου σεβασμός από τον κατακτητή και πολύ φοβάμαι ότι 
την Αμμόχωστο θα την κλαίμε για πολύ ακόμα. Είμαι πολύ τυχερός επίσης που έχω την δυνατότητα 
να εκφραστώ ελεύθερα και να πω την άποψη μου για θέματα που με ενδιαφέρουν, αλλά και που 
ενδιαφέρουν τους πιο πολλούς από τους συνανθρώπους μου. Η ιστορία αγαπητοί μου είναι εκεί  
και δεν μπορεί κανείς να την παραποιήσει, αλλά ούτε και να την αμφισβητήσει, και το πιο σημαντικό 
είναι ότι κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει όσους έχουν ζήσει όποια από τα γεγονότα της ιστορίας.  
Περνούν τα χρόνια και οι καιροί αλλάζουν τα πράγματα παίρνουν άλλους δρόμους και οι άνθρωποι 

προβληματίζονται και προσαρμόζονται με τα γεγονότα που τρέχουν. Η τεχνολογία έφερε τα πάνω 
κάτω. Η μόνοι που δεν αλλάζουν είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Έχουμε τα ίδια αισθήματα, κλαίμε και 
γελάμε το ίδιο, αγαπάμε ή μισούμε το ίδιο. Είναι λοιπόν θέμα διαμόρφωσης χαρακτήρων.  
Ανάλογα με τις συνθήκες στις οποίες ζουν οι άνθρωποι διαμορφώνεται και ο χαρακτήρας των.  
Ας προσπαθήσουμε να ενεργούμε με σκοπό την προώθηση ενεργειών που το αποτέλεσμα τους να 
φέρνουν στην πορεία της ζωής τα αγαθά εκείνα που θα πάρουν  οι διαβαίνοντας τούτο το δρόμο 
που θα τους κάνει καλούς χαρακτήρες με αρχές που θα βοηθούν στο να πλάθονται χαρακτήρες 
που να στρώνουν δρόμους γεμάτους με ιδανικά μυρωδικά. Τους δρόμους που να είναι με καλές 
πραμάτειες. Με χαρακτήρες που να αγαπούν αλλήλους και να σέβονται οι άνθρωποι ο ένας τον  
άλλον.                                                                                             Εύχομαι  να μη σας κούρασα.  

                                            Απολαύστε τα όσα έχουν μυρωδιά της Κύπρου μας!  
                                                                                      Καλή μέρα να έχετε! Βασίλης Παναγής 
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Λ ένε όσο μεγαλώνεις, μαθαίνεις.Μαθαί-
νεις πράγματα και αποκτάς επιπλέον 
γνώσεις, καταλαβαίνεις τους ανθρώ-

πους καλύτερα και ξέρεις τις συμπεριφορές τους 
κι αν δεν τις ξέρεις ακριβώς… έχεις μάθει τις αντι-
μετωπίζεις χωρίς να πέφτεις από τα σύννεφα. Μα-
θαίνεις ακόμη   πως δεν χρειάζεται να πληγώσεις 
όσους σε πλήγωσαν. Μαθαίνεις ότι όταν απομα-
κρύνεσαι από τοξικές καταστάσεις  που σε βλά-
πτουν ωριμάζεις περισσότερο παρά όταν εμπλέ-
κεσαι περισσότερο με αυτές. Η ενέργεια που 

ξοδεύεις για να αντιδράσεις σε κάθε άσχημη κατάσταση που προ-
κύπτει σε κουράζει και σε εμποδίζει να δεις τα ωραία και όμορφα 
πράγματα που υπάρχουν ήδη στη ζωή σου.  Δεν βλέπεις τα 
όμορφα πράγματα που υπάρχουν γύρω σου λες κι έχει πέσει 
τόση ομίχλη πραγματικά και έχει σκοτεινιάσει όλο το τοπίο.  
Καθώς μεγαλώνεις μαθαίνεις πως κανένας δεν θα δοκιμάσει να 

γιατρέψει τις πληγές σου.  Μόνο εσύ μπορείς πραγματικά να τα 
καταφέρεις να αποθεραπευτείς! Είναι απίθανο όλοι να συμπερι-
φέρονται όπως θέλεις εσύ, αλλά πάψε να γκρινιάζεις και να σε 
πειράζει. Μην το παλεύεις συνέχεια να είσαι ο καλύτερος όλων. 
Είναι χάσιμο χρόνου και το μόνο συναίσθημα και γεύση που σου 
αφήνει στο τέλος είναι ένα κενό στην ψυχή σου. Δεν έχεις να απο-
δείξεις σε κανένα τίποτα. Εσύ ξέρεις από πάντα τι αξίζεις. Το έχεις 
αποδείξει άπειρες φορές. Και στα εύκολα και στα δύσκολα… 
Όσο μεγαλώνεις σιγά σιγά μαθαίνεις πολλά και διαφορετικά πρά-

γματα. Κι αρχίζεις να κουμαντάρεις καλύτερα τον εαυτό σου. Δεν 
φτάνεις σε ακραίες συμπεριφορές ούτε  και σε μαράζι που σε 
ρίχνει στα πατώματα. Έχεις μάθει πως το να μην αντιδράς δε ση-
μαίνει απαραίτητα πως αποδέχεσαι αυτό που συμβαίνει, απλώς 
επιλέγεις να μη χάσεις το χρόνο σου και να προχωρήσεις μπροστά. 
Δεν χρειάζεται να αναλώνεσαι σε ανούσια και άνοστα πράγματα 
και καταστάσεις. Μην αντιδράς για το καλό σου. Θες την ψυχική 
σου υγεία, είναι πολύτιμη όπως και η σωματική,  γι΄αυτό προφυ-

λάξου από αυτούς που συνεχώς σε προκαλούν να αντιδράσεις. Η 
παθητικότητα πολλές φορές είναι και η σωστή αντίδραση. Κράτησε 
το θυμό και τα νεύρα σου και μην τους χαρίζεσαι αυτούς που  θέ-
λουν να πάρουν κάτι από σε σένα… έστω και την αντίδρασή σου. 
Προτίμα  να παίρνεις τις κακές εμπειρίες ως μαθήματα ζωής και 

να αλλάζεις προς το καλύτερο. Οι εμπειρίες ας καταγραφούν σε 
αυτό το «δεφτέρι» που έχεις ονομάσει «Μαθήματα- παθήματα». 
Θέλεις σίγουρα  να γίνεις καλύτερος άνθρωπος. Και πρέπει να γί-
νεις. Υπάρχει έλλειψη από αυτό «το είδος» ανθρώπων σήμερα. 
Κι εννοώ τον «καλό άνθρωπο» που ξέραμε από τους παππούδες 
μας στο χωριό… «Τούτος εν καλός άνθρωπος»… Βάζε την ψυχική 
σου ηρεμία πάνω απ’ όλα, γιατί στην πραγματικότητα αυτό είναι 
που χρειάζεσαι. Δε χρειάζεσαι άλλο δράμα. Δε χρειάζεσαι άλλους 
ανθρώπους που σε κάνουν να νιώθεις πως δεν είσαι αρκετός γι’ 
αυτούς. Δε χρειάζεσαι άλλους τσακωμούς, άλλες διαφωνίες και 
ψεύτικες σχέσεις. 

 Άλλες απογοητεύσεις από φίλους και φίλες. Ιδιαίτερα φίλες… 
κολλητές, αδελφές ψυχές που ξεχνάνε στο τέλος τα γενέθλια σου, 
αδιαφορούν να σου εκφράσουν τα «συλλυπητήρια» τους, για τον 
χαμό ενός δικού σου ανθρώπου που  τον θεωρούσαν και «δικό 
τους άνθρωπο». Αχ ρε ζωή! Πώς έχουν καταντήσει οι άνθρωποι 
τελικά… Ανθρωπάκια… Σιγά- σιγά καταλαβαίνεις πως μερικές φο-
ρές η σιωπή λέει τα πάντα. Όλα τα λέει, φτάνει να υπάρχει από 
την άλλη πλευρά  ο άνθρωπος που έχει αντένες και αποκωδικο-
ποιητή… 
Σιγά σιγά συνειδητοποιείς πως το να αντιδράς σε πράγματα που 

σε αναστατώνουν, δίνει σε άλλους τη δύναμη να ελέγχουν τα συ-
ναισθήματά σου. Δεν μπορείς να ελέγχεις τις πράξεις των άλλων, 
αλλά μπορείς να ελέγχεις τον τρόπο που ανταποκρίνεσαι σ’ αυτές, 
τον τρόπο που τις αντιλαμβάνεσαι, τον τρόπο που τις διαχειρίζεσαι 
και πόσες από αυτές αξίζει να τις πάρεις προσωπικά. Γιατί τα 
πράγματα έχουν την αξία που τους δίνεις, τελικά. Όταν κάποιος 
σου συμπεριφέρεται άσχημα, δε σημαίνει πως αξίζεις λιγότερο 
αλλά πως εκείνος είναι για τα λίγα. Όλες αυτές οι απογοητεύσεις 

είναι εκεί για να σου δείξουν ότι πρέπει να αγαπήσεις τον εαυτό 
σου, αφού μόνο έτσι θα τον προστατεύσεις απ’ όσους προσπα-
θούν να σε ρίξουν. Σιγά σιγά μαθαίνεις πως ακόμα κι αν αντιδράς 
σε άσχημες καταστάσεις, δε θα αλλάξει τίποτα.  
Δε θα κάνεις ξαφνικά τους ανθρώπους να σε σέβονται και να σε 

αγαπούν περισσότερο. Κανείς δεν αλλάζει δια μαγείας μυαλό και 
χαρακτήρα. Κάποιες φορές πρέπει να αφήνεις τα πράγματα ως 
έχουν, να αφήνεις τους ανθρώπους να φύγουν να πορευτούν στις 
επιλογές και τα θέλω τους. Να σέβεσαι τις αδυναμίες τους.  
Την αχαριστία τους, την ασέβειά τους, τον εγωισμό τους 

και την μικρό- τητά της ψυχής τους θα την κουβαλάνε 
παντοτινά.  Άρα, κουβαλάνε τον δικό τους σταυρό που 
πολύ βαρύς είναι αν το σκεφτείς!  
Δεν αναζητάς πια απαντήσεις, δεν θες εξηγήσεις γιατί 

απλά δεν σε εν- διαφέρουν ούτε οι αδυναμίες τους ούτε 
η ύπαρξή τους!  
Δεν περιμένεις από την άλλη κανέναν 

να σε καταλάβει γιατί μεγάλωσες. 
Μεγάλωσες και ωρίμασες και αγαπάς 
εσένα! Μαθαίνεις ότι η ζωή είναι καλύ-
τερη όταν επικε- ντρώνεσαι σ’ αυτό 
που συμβαίνει μέσα σου και όχι γύρω 
σου.  Το μυστικό είναι να δουλέψεις 
πάνω στον εαυτό σου και στην ψυχική 
σου ισορροπία. Και σιγά σιγά, θα συ-
νειδητοποιήσεις πως το να μην αντι-
δράς σε καθετί μικρό που συμβαίνει, 
είναι το πρώτο συ- στατικό για να 
ζήσεις μια ευτυχι- σμένη και υγιή 
ζωή!  

Η ζωή τελικά είναι πιο όμορφη, πιο 
αξιόλογη και πιο ουσιαστική από 
όσο  περίμενες! 

Της Έλισσας 
Ξενοφώντος  

Φιλολόγου

Μεγάλωσες… Μην χαλιέσαι για το τίποτα!

Του Βασίλη 
Παναγή

Οι καιροί αλλάζουν!
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Γρίβας και Μητροπολίτες εντείνουν τις πιέ-
σεις κατά του Μακαρίου 
Ο Γρίβας ένιωθε εξοργισμένος και προδομένος 
από το στρατιωτικό καθεστώς της Αθήνας αλλά 
στην Κύπρο έβρισκε αρκετούς Ελλαδίτες αξιω-
ματικούς που υπηρετούσαν στην ΕΛΔΥΚ και ήταν 
πρόθυμοι να συνεργαστούν μαζί του. Στις 15 
Μαϊου 1972, ύστερα από διευθετήσεις που έκανε 
ο  Μητροπολίτης Άνθιμος με τον Ευάγγελο Τσα-
πόγια, διοικητή της Σχολής Εφέδρων Αξιωματι-
κών (ΣΕΑΠ), συναντήθηκε με τον Γρίβα στο εκ-
κλησάκι της ΣΕΑΠ και του έδωσε 10,000 λίρες 
για ενίσχυση της ΕΟΚΑ Β’ και για αγορά οπλι-
σμού. Συμφώνησαν ότι πρέπει να εντείνουν τις 
προσπάθειες τους και να εξαναγκάσουν τον Μα-
κάριο να αποσυρθεί από την Προεδρία. Την 1η 
Ιουνίου 1972  οι τρεις Μητροπολίτες έστειλαν στο 
Μακάριο μια  επιστολή όπου του έδιναν δέκα μέ-
ρες για να παραιτηθεί από το Προεδρικό αξίωμα. 
Ο Μακάριος τους απάντησε λέγοντας:  «Ως προ-
δοσία  θα κατελογίζετο ημίν η τοιαύτη του 
λαού εγκατάλειψις και φυγή. Των λύκων επερ-
χομένων ο ποιμήν ουκ αφίησι τα πρόβατα και 
φεύγει».  

 
Ευστάθιος Λαγακος – νέος πρέσβης 
Με τη «συμμόρφωση» του Μακαρίου να ανα-
σχηματίσει την Κυβέρνηση του, ο  Παπαδόπου-
λος θέλησε τώρα  να «συνεργαστεί» μαζί του. 
Ανέθεσε στον νέο πρέσβη, τον Ευστάθιο Λαγάκο 
(που αντικατέστησε τον Κ. Παναγιωτάκο) το ρόλο 
του «μεσολαβητή και εξευμενιστή»  με τους τρεις 
Μητροπολίτες. Τους συμβούλευε τώρα να μην 
επιμένουν στην παραίτηση του Μακαρίου γιατί 
είχε τώρα την πλήρη υποστήριξη της ελληνικής 
κυβέρνησης. Ο Λαγάκος ανάλαβε τα καθήκοντα 
του ως νέος πρέσβης στις 9 Αυγούστου 1972. 
Στην προσπάθεια του να «εξευμενίσει» τη Γριβική 
παράταξη, συναντήθηκε με τους Μητροπολίτες 
και τον Γεώργιο Βασιλειάδη, πρόεδρο της ΕΣΕΑ 
και τους προειδοποιούσε ότι αν επέμεναν στην 
παραίτηση του Μακαρίου θα αποδοκιμαστούν και 
απομονωθούν από τον Κυπριακό λαό.  

 
Το μίσος και η αντιπάθεια που είχαν για το Μα-
κάριο ήταν τέτοια που ο Άνθιμος του απάντησε: 
«Εμείς θα προχωρήσουμε κι ας με κρεμάσουν 
στην Πλατεία Μεταξά», ο δε Κυπριανός που 
ήταν άρρωστος στο κρεββάτι αντί να του εκφρά-
σει την άποψη του, απλά του είπε: «Ζήτω ο Παύ-

λος Μελάς, Ζήτω ο Γρίβας!».  Ο δε Γ. Βασιλει-
άδης του απάντησε: «Να φύγει ο Μακάριος κι 
εγώ ας βλέπω πίσω από τα σίδερα να καίγεται 
η Λευκωσία»  (Βλ. Ε. Λαγάκου: «Το Κυπριακό 
1950 – 1974, Μια ενδοσκόπηση»  σ. 58). 

 
Πρόταση για διεύρυνση της σύνθεσης  
των διακοινοτικών συνομιλιών 
Η αρχική πρόταση που έγινε το Σεπτέμβριο του 

1971, από τον Έλληνα Υφυπουργό Εξωτερικών 
Παλαμά για διεύρυνση των διακοινοτικών συνο-
μιλιών με τη συμμετοχή  συνταγματολόγων από 
την Ελλάδα και την Τουρκία είχε απορριφθεί από 
το Μακάριο.  Όταν ανέλαβε καθήκοντά  ο νέος 
Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ ο Δρ Κουρτ Βάλτ-
χαϊμ, επανέφερε την πρόταση σχετικά με τη  
διεύρυνση των συνομιλιών και ο Μακάριος τελικά 
έδωσε τη συγκατάθεσή του.  Οι ενδοκυπριακές 
συνομιλίες άρχισαν στις 8 Ιουνίου 1972 στο 
 Ξενοδοχείο Λήδρα Παλάς στη Λευκωσία στην 
παρουσία του Δρ Βάλτχαϊμ. Οι συνομιλίες γίνο-
νταν στα γραφεία του Γλαύκου Κληρίδη στη 
Βουλη των Αντιπροσώπων ή στο γραφείο του 
Ραούφ Ντενκτάς και στις συνομλίες συμμετείχαν 
δύο νομικοί εμπειρογνώμονες, ο έλληνας δικα-
στής Μιχάλης Δεκλερής  και ο τούρκος καθηγη-
τής Ορχάν Αλντικαστί.  

 
Η συνάντηση Μακαρίου - Κληρίδη 12 Δεκεμ-
βρίου 1972 
Στις 8 Δεκεμβρίου 1972 έγινε η τελευταία συνά-
ντηση των διακοινοτικών συνομιλιών. Ο  τούρκος 
νομικός σύμβουλος Αλντικαστί είχε ανακοινώσει 
ότι η κυβέρνηση της Τουρκίας ήταν έτοιμη να 
υπογράψει μια συμφωνία η οποία θα απέκλειε 
τόσο την Ένωση όσο και τη Διχοτόμηση.  
Ο  Δεκλερής, ο έλληνας νομικός σύμβουλος,  
δε συμφωνούσε με το ζήτημα γιατί δεν ήθελε η 
ελληνική πλευρά να απορρίπτει επίσημα το θέμα 
της Ένωσης.  Στις 12 Δεκεμβρίου 1972, ο Κληρί-
δης συναντήθηκε με το Μακάριο. Σε αυτή τη συ-
νάντηση ο Μακάριος εξακολουθούσε να είναι 
ανένδοτος και δεν ήθελε να κάνει παραχωρήσεις  
στο θέμα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τους 
Τουρκοκύπριους.  

 
Η αδιάλλακτη στάση  του Μακαρίου για συμ-
βιβασμό 
Ο Κληρίδης αργότερα ομολογούσε ότι αυτό ήταν 
ένα μοιραίο λάθος του Μακαρίου: "Ο Μακάριος 

επέμενε στην αδιάλλακτη στάση του  παρ’ όλον 
ότι οι Τουρκοκύπριοι  είχαν αποδεχθεί και τα 13 
σημεία που είχε  προτείνει ο ίδιος το 1963 σχετικά 
με τις συνταγματικές τροποποιήσεις., και μάλιστα 
προχώρησαν παρά πέρα. Ο Μακάριος δεν υπο-
χώρησε αν και οι Τουρκοκύπριοι υποχώρησαν 
περισσότερο αφού: 

(α) εγκαταλείψαν  την απαίτησή τους για την 
ομαδοποίηση των χωριών, προκειμένου να σχη-
ματισθούν χωριστές περιοχές τοπικής αυτοδιοί-
κησης για τους Ελληνοκυπρίους και τους Τουρ-
κοκυπρίους·  (β) δέχθηκαν να νομοθετεί η Βουλή 
των Αντιπροσώπων για υποθέσεις της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, και οι κοινοτικές συνελεύσεις να 
θεσπίζουν  μόνο κανονισμούς επί της βάσεως  
και  των ορίων των νόμων  της Βουλή των Αντι-
προσώπων·  (γ) δέχθηκαν  να ασκεί την διοικη-
τική εξουσία εξ ονόματος της κυβέρνησης ένας 
κρατικός υπάλληλος   (δ) υπέγραψαν μια τελική 
συμφωνία για τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες 
των τοπικών αυτοδιοικήσεων".   (Γ. Κληρίδη:  
Η Κατάθεσή μου. Τόμος 3 σελ. 203-204).  

 
Ο Κληρίδης ισχυρίστηκε επιπλέον ότι ο Μακά-
ριος όχι μόνο δεν έδωσε σημασία στη συμβουλή 
του να συμβιβαστεί (στο θέμα της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης) αλλά επίσης αγνόησε και τη συμβουλή 
της κυβέρνησης της Αθήνας και του αντιπροσώ-
που του Γενικού Γραμματέα καταλήγοντας σ’ αυτή 
τη διαπίστωση: "Η απόφαση του Μακαρίου της 
12ης Δεκεμβρίου 1972 να μη συμβιβασθεί, παρ’ 
όλες τις υποχωρήσεις της τουρκικής πλευράς, 
απέβη μοιραία για τον ίδιο και για την Κύπρο.   
Ο κύβος είχε ριφθεί και επακαολούθησε το  
χειρότερο".  

 
Ο Κληρίδης παραδέχεται και το δικό του  
λάθος 
Ο Κληρίδης παραδέχτηκε ότι ήταν και δικό του 
λάθος που δε μίλησε τότε ανοιχτά και δεν ενημέ-
ρωσε τον Κυπριακό λαό σχετικά με την προτει-
νόμενη συμφωνία με την τουρκική πλευρά. 
Ένιωθε ότι αν μίλαγε ανοιχτά θα τον κατηγορού-
σαν τόσο οι υποστηριχτές του Μακαρίου όσο και 
εκείνοι του Γρίβα και επίσης ότι οι απόψεις του 
θα χρησιμοποιούνταν για λόγους προπαγάνδας 
από την τουρκική πλευρά. Η τουρκική πλευρά 
θεώρησε την πολιτική αδιαλλαξία του Μακαρίου 
για ένα συμβιβασμό καθώς και τις προσπάθειες 
του Γρίβα να τορπιλίσει αυτές τις συνομιλίες,  ως 

ένδειξη  απροθυμίας για να συνυπάρξουν τα δύο 
σύνοικα στοιχεία  σε μια ανεξάρτητη Κύπρο.  

 
Το Ραδιοφωνικό μήνυμα του Παπαδόπου-

λου και η αντίδραση του Γρίβα 
Στις αρχές του 1973 οι σχέσεις Αθήνας και Λευ-
κωσίας πήγαιναν προς το καλύτερο έτσι που την 
1η Φεβρουαρίου 1973 ο ίδιος ο Γεώργιος Παπα-
δόπουλος έκανε δηλώσεις στο Εθνικό Ίδρυμα 
Ραδιοφωνίας, όπου έκανε έμμεση κριτική κατά 
του ίδιου του Γρίβα και της ΕΟΚΑ Β’ γιατί έλεγε 
ότι: «Έλληνες στρέφουν τα όπλα εναντίον αλλή-
λων, απεργάζονται αναρχίαν, αλληλοσφαγήν και 
καταβάρθρωσιν του εθνικού θέματος». Ο Γρίβας 
είχε εξοργιστεί με τη δήλωση αυτή γιατί τη θεώ-
ρησε σαν «αντεθνική» κριτική της δράσης του 
και ότι φανέρωνε ανοιχτή υποστήριξη προς τον 
Μακάριο στις επικείμενες προεδρικές εκλογές. Η 
«απάντηση» του Γρίβα δόθηκε το βράδυ της  7ης 
Φεβρουαρίου όταν η ΕΟΚΑ  Β’ ανατίναξε 17 αστυ-
νομικούς σταθμούς σε διάφορα μέρη της Κύπρου. 

 
Μαζικό συλλαλητήριο – «Γρίβας και ΕΟΚΑ 

Β΄  Νεκροθάπται της Ενώσεως» 
 
Στις 8 Φεβρουαρίου 1973 έγινε στη Λευκωσία 
ένα μαζικό συλλαλητήριο όπου καταδικάζονταν 
οι βομβιστικές επιθέσεις της προηγούμενης νύ-
χτας από το Γρίβα και την ΕΟΚΑ Β’.  Στο συλλα-
λητήριο αυτό ο Μακάριος μαστίγωνε την πολιτική 
της βίας που ακολουθούσε ο Γρίβας και οι οπαδοί 
του, λέγοντας ανάμεσα σ’ άλλα και τ’ ακό-
λουθα:«Ποίον σκοπόν προάγουν, ποία σχέδια 
προωθούν αι από μηνών δραστηριοποιημέναι 
ένοπλοι ομάδες, οι βομβισταί και οι υποκινούντες 
εις εκτροπήν και ανωμαλίαν; Προωθούν την Ένω-
σιν...                                             συνεχίζεται... 

Μακάριος και Γιωρκάτζης 
«διεκδικούν»  την ηγεσία του 
«Εθνικού Μετώπου»! 

 
Σύμφωνα με τον Σπύρο Παπα-
γεωργίου, (πρώην ηγετικό στέ-
λεχο της ΕΟΚΑ Β’ και μέλος της 

πραξικοπηματικής κυβέρνησης του Σαμψών – 
τον είχε διορίσει «Κυβερνητικό Εκπρόσωπο»),  
ηγετικά στελέχη του «Εθνικού Μετώπου» ισχυ-
ρίστηκαν ότι είχαν επαφές με τον Μακάριο ο 
οποίος τους είπε: «Πολύ καλή ιδέα, επικροτώ τις 
απόψεις σας, αλλά θα σας δώσω την ευλογίαν 

μου, υπό έναν όροον: να είμαι εγώ ο αρχηγός 
της οργανώσεως». Όταν του απάντησαν «γιατί 
Μακαριώτατε, δεν σας φτάνουν οι τόσες άλλες 
σας σκοτούρες», ο Μακάριος απάντησε «ο Γιωρ-
κάτζης έχει αναπτύξει μεγάλην δραστηριότητα 
τελευταίως και μου χρειάζεται η βοήθεια σας ν’ 
αντιδράσω στην Οργάνωσιν του».  

 
Σύμφωνα με τον Πέτρο Πετρίδη ζητήθηκε από 
τον Γιωρκάτζη να μπει στην οργάνωση, αυτός 
δέχτηκε αλλά και αυτός έθεσε έναν όρο: Να γίνει 
ο αρχηγός της. Ο όρος δεν έγινε δεκτός και ο 
Γιωρκάτζης έμεινε εκτός της οργάνωσης. Κατόρ-
θωσε όμως να «διεισδύσει» σε αυτήν μπάζοντας 
στην οργάνωση δικούς του ανθρώπους» (Βλ. 
Ιστ. Εγκυκλ. της Κύπρου, τόμος 13ος, σελ. 328). 

 
Το «Εθνικό Μέτωπο» μωσαϊκό αντικομμου-

νιστών και ακροδεξιών 
 
Ο Σ. Παπαγεωργίου αναφέρει ότι στο «Εθνικό 
Μέτωπο» είχαν ενταχθεί «Χουντικοί», «Γεωρκα-
τζικοί», «Μακαριακοί», «Σαμψωνικοί», ένα μω-
σαϊκόν ανθρώπων. Απείχον μόνον οι οπαδοί του 
στρατηγού Γρίβα, διότι είχον προς τούτο εντολάς 
του αρχηγού των. Ετοιμαζόταν τότε στα κρυφά η 
ΕΟΚΑ Β’, στρατολουγούσαν μέλη, συλλέγονταν 
όπλα και ετοιμάζονταν κρησφύγετα. (Βλ. Σ. Πα-
παγεωργίου: Από την Ζυρίχην εις τον Αττίλαν, 
Τόμος 3. σελ. 224).  

 
Η δράση αυτής της ακροδεξιάς και αντικομμου-
νιστικής οργάνωσης ξεκίνησε το Μάρτιο του 
1969. Έβγαλαν μια Διακήρυξη όπου δήλωναν 
τους σκοπούς τους καθώς και προκηρύξεις όπου 
εξέφραζαν  τις αντικομμουνιστικές τους απόψεις 

και ότι ο στόχος τους δεν ήταν η Ανεξαρτησία 
αλλά η Ένωση με την Ελλάδα. Για να πραγμα-
τοποιήσει τους στόχους του, το «Ε.Μ.» κατάφερε 
να διεισδύσει στην Αστυνομία και με τον τρόπο 
αυτό εξασφάλισε την ελευθερία κινήσεων και 
δράσης. Επιδίωξη της οργάνωσης ήταν να δι-
χάσει το εσωτερικό μέτωπο, να απογυμνώσει το 
Μακάριο από συνεργάτες και τελικά να οδηγήσει 
στη διάλυση του κυπριακού κράτους. 

 
Πολλοί είχαν υποπτευθεί ότι πίσω από το 

«Εθνικό Μέτωπο» ή τη «Λερναία Ύδρα»  όπως 
αργότερα το αποκάλεσε ο Μακάριος, ήταν ο Γρί-
βας και η στρατιωτική χούντα στην Ελλάδα. Ο 
κύριος σκοπός του «Ε.Μ.» ήταν να πιέσει το Μα-
κάριο να ακολουθήσει τη γραμμή της Ένωσης 
και αν εξακολουθούσε να αρνείται να συμμορ-
φωθεί τότε να τον ανατρέψουν.
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ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 21:35  
Σημάδια της Νύχτας (1990). 
Περιπέτεια με τους Στράτο 
Τζώρτζογλου, Κατερίνα Λέχου, 
Αντώνη Κάτσαρη και Δημήτρη 
Καταλειφό. Ένας νεαρός 
άντρας βγαίνει από τη φυλακή 
και πηγαίνει σε ένα ελληνικό 
νησί, όπου αναζητά ένα φίλο 
του που του χρωστάει χρή-
ματα. Εκεί θα γνωρίσει μια μυ-
στηριώδη γυναίκα η οποία θα 
τον μυήσει στο πνεύμα του 
νησιού.  
 
ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 23:00 
Λάθος στον Έρωτα (1961). 
Κωμωδία με την Χριστίνα 
Σύλβα, Γιώργο Πάντζα, Λά-
μπρο Κωνσταντάρα, Θανάση 
Βέγγο, Αντώνη Παπαδό-
πουλο. Ο βιομήχανος από τη 
Θεσσαλονίκη, Αντώνης Μίχα-
λος ζητάει από ένα γραφείο 
δακτυλογράφων, μια νεαρή 
δακτυλογράφο στο δωμάτιο 
του ξενοδοχείου όπου μένει.  
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 
21:25 Ως την Τελευταία Στι-
γμή (1972). Δραματική ταινία 
με την Κάτια Δανδουλάκη, 
Χρήστο Πολίτη, Δημήτρη Πα-
παμιχαήλ, Γωγώ Ατζολετάκη, 
Στέφανο Στρατηγό, Γιάννης 
Κατράνη. Μετά την Κατοχή, ο 

επιχειρηματίας Κωσταντίνος 
Μαυρολέων, κρύβει από την 
άρρωστη κόρη του Όλγα, το 
θάνατο του αγαπημένου της 
Δήμου Φωκά αξιωματικού του 
στρατού (της είπε ότι πιάστηκε 
αιχμάλωτος) και προσλαμβά-
νει έναν τυχοδιώκτη αριστο-
κρατικής καταγωγής τον 
Αλέκο.  
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 
22:50 Η Εφοπλιστίνα (1971). 
Κωμωδία με την Δέσποινα 
Στυλιανοπούλου, Ανδρέα 
Μπάρκουλη, Γιώργο Παπα-
ζήση, Σταύρο Ξενίδη και Λαυ-
ρέντη Διανέλλο. Η Δέσποινα, 
που έμεινε ορφανή από μικρή, 
συνηθίζει να τριγυρνά μόνη 
στην περιοχή, κάνοντας διά-
φορες δουλειές. Ένας ντετέ-
κτιβ της αποκαλύπτει ότι είναι 
η χαμένη κόρη του εφοπλιστή 
Καρανίκα, ο οποίος την ανα-
ζητεί εδώ και καιρό.  
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 
00:25 Ριζότο (2001). Κοινω-
νική ταινία με την Δήμητρα 
Ματσούκα, Άννα Μάσχα, 
Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, 
Κλέων Γρηγοριάδη, Σωτήρη 
Σκαντζίκα και Παντελή Κανα-
ράκη. Η Ευγενία είναι φωτο-
γράφος και η Βίκυ στυλίστρια. 

Και οι δυο είναι παντρεμένες 
με παιδιά. Ζούνε σε ένα συ-
νεχές άγχος. Οι άντρες τους, 
ο Φίλιππος και ο Μανώλης, 
θέλουν πολύ να τις βοηθή-
σουν αλλά δεν το κάνουν. 
Αποτέλεσμα οι καβγάδες γί-
νονται απανωτοί και τελικά 
όλοι ξεσπάνε στα παιδιά.  
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 21:00 
Ο Καπιταλίστας και η Τρα-
γουδίστρια (1982). Κοινω-
νική ταινία με τους Λάκη Κο-
μνηνό, Μαρία Τζομπανάκη, 
Καίτη Λαμπροπούλου και 
Τάσο Μασμανίδη. Η φτωχή 
Λίζα, που κατάγεται από το 
Ναύπλιο, έρχεται στην Αθήνα 
με σκοπό να γίνει τραγουδί-
στρια. Αναγκάζεται όμως να 
ζητήσει τη βοήθεια της μητέ-
ρας ενός βιομήχανου και πα-
ραγωγού της τηλεόρασης, του 
Αλέξη Γρηγορίου.  
  
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 22: 20 
Ένας Τίμιος Άνθρωπος 
(1981). Κωμωδία με τους Κώ-
στα Βουτσά, Ντίνο Ηλιό-
πουλο, Στάθη Ψάλτη, Νίκο 
Παπαναστασίου. Ο Κώτσος 
είναι διευθυντής του Γραφείου 
Γενικών Συμβάντων και Πα-
ρεμβάσεων και πρέπει να 
εγκρίνει την καλωδίωση της 

χώρας, όπως του προτείνει ο 
Αμερικάνος Τομ. Οι "Επτά 
αδελφές" πιέζουν τον Κώτσο 
να δεχθεί τόσο τους δικούς 
τους όρους, όσο και του 
ΝΑΤΟ, που ζητάει την επανέ-
νταξη της χώρας.  
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 21:30 
Το Ραντεβού της Κυριακής 
(1960). Κωμωδία με τους Δη-
μήτρη Παπαμηχαήλ, Κάκια 
Αναλυτή, Μάρθα Βούρτση και 
Θανάση Βέγγο. Ο πατέρας 
της Ανθούλας είναι ο πιο 
πλούσιος στον νησί. Η μητριά 
της τη στέλνει στο σπίτι της 
ξαδέρφης της Αφρούλας στην 
Αθήνα, όπου πρόκειται να 
σπουδάσει. Η Αφρούλα προ-
σπαθεί να παντρέψει την 
πλούσια φιλοξενούμενη της με 
το γιο της Θάνο και οι δυο 
τους προσπαθούν με κάθε 
τρόπο να απομακρύνουν την 
Ανθούλα από τον αγαπημένο 
της Αλέκο.  
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 21:00 
Ανδόρρα (1976). Θέατρο της 
Δευτέρας. Κοινωνικό δράμα 
με τους Μίμη Χρυσομάλλη, 
Λίλη Παπαγιάννη. Σε ένα φα-
νταστικό κρατίδιο, την Αν-
δόρρα, ζει ένα νεαρό παιδί ο 
Αντρί, που όλοι τον θεωρού-

σαν Εβραίο. Οι Ανδορριανοί 
έβλεπαν στο πρόσωπο του τα 
χαρακτηριστικά, τη νοητική 
οξύτητα και τα μη συναισθή-
ματα, με τα οποία είχαν ποι-
ήσει το είδωλο του Εβραίου.  
 
ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 22:20 Ένα 
Αγόρι Αλλιώτικο από τ’ 
άλλα (1971). Κωμωδία με την 
Δέσποινα Στυλιανοπούλου, 
Γιάννη Γκιωνάκη, Γιώργο Πα-
παζήση, Τιτίκα Στασινοπού-
λου και Χρήστο Τσαγανέα. Η 
Μαρίνα, μια φτωχή και εργα-
τική κοπέλα δουλεύει ως λο-
γίστρια σ' έναν οίκο μόδας 
προκειμένου να συντηρεί, 
πέρα απ' τον εαυτό της, τη μη-
τέρα της και τον τεμπέλη 
αδελφό της, τον Σωτήρη, που 
περιμένει να λύσει όλα του τα 
προβλήματα με το ΠΡΟΠΟ.  
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΝIOY 20:55 
Είναι Μεγάλος ο Καημός 
(1964). Μελόδραμα με τους 
Νίκο Ξανθόπουλο, Μάρθα 
Βούρτση, Λαυρέντη Διανέλλο. 
Η Λίζα η κόρη του βετεράνου 
μπουζουκτζή, Αναστάση Μπα-
ζαίου έχει δεσμό με τον Μι-
χάλη, που δουλεύει στον γύρο 
του θανάτου, ενώ η φίλη της 
Βίκη προσπαθεί να της κλέψει 
τον αγαπημένο της. 
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ΠΕΜΠΤΗ 2/06 
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 3/06 
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 4/06 
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 5/06 
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 6/06 
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 7/06 
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 8/06 
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 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 
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: Τα Σημάδια 
της Νύχτας (1990)2 
23:00 Ελληνική Ταινία: Λάθος στον 
Έρωτα (1961) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ   
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: Ως την Τε-
λευταία Στιγμή (1972) 
22:50 Ελληνική Ταινία: Η Εφοπλι-
στίνα (1971) 
00:25  Ελληνική Ταινία: ΤΡιζότο 
(2001) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ     
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:  
Συνέντευξης απο την Εκ́θεση 
Ελληνικων́ βιολογικλων προιόντων στο 
ΗΒ Natural & Organic Products Europe. 
21:00 Ελληνική Ταινία: Ο Καπιταλί-
στας και η Τραγουδίστρια (1982) 
22:20 Ελληνική Ταινία: Ένας Τίμιος 
Άνθρωπος (1981) 
ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ    
11:00 Ζωντανή μετάδοση Θείας  
Λειτουργίας από τον Ιερό Ναό των  
Δώδεκα Αποστόλων   
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
20:30 Διαλέγω Καριέρα με την 

 Ελευθερία Σωφρονίου 
20:55 Πρόσωπα με τον Βασίλη Παναγή 
21:30 Ελληνική Ταινία: Το Ραντεβού 
της Κυριακής (1960) 
ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ     
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: Αν-
δόρρα (1976) 
22:50 Το Ταξίδι της Ζωής με την 
Άντζη Λοzπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ    
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:  
Πραγματοποιήθηκε στις 28 Απριλίου 
η πρώτη εκδήλωση δικτύωσης του 
Cyprus Seeds. 
22:20 Ελληνική ταινία: ΤΈνα Αγόρι 
Αλλιώτικο από τ’ άλλα (1971) 
ΤΕΤΑΡΤΗ 8 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: Είναι Μεγά-
λος ο Καημός (1964) 
22:20 Ελληνική Ταινία: Τι 30, τι 40, 
τι 50 (1972)
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Η Ομόνοια κατακτά το 15ο  
Κύπελλο στην ιστορία της

Σ΄ ένα ματς-θρίλερ εξε-
λίχθηκε ο 89ος τελικός 
Κυπέλλου Coca-Cola, η 
Ομόνοια κατέκτησε το 
15ο κύπελλο στην ιστο-
ρία της μέσω της διαδι-
κασίας των πέναλτι με 5-
4, μετά το 0-0 στην 
κανονική διάρκεια και 
στην παράταση!  

 
Ο Χαραλάμπους εκτέ-

λεσε το τελευταίο πέναλτι 

και έστειλε το "τριφύλλι" 
στους επτά ουρανούς και 
στα playoff του Europa 
League! Πολύ αξιόλογη 
και η παρουσία του Εθνι-
κού, αφού είχε δημιουρ-
γήσει πολλές κλασικές 
ευκαιρίες με κορυφαία 
εκείνη στο 92΄της παρά-
τασης, όταν η μπάλα κα-
τέληξε στο δοκάρι! Από 
την άλλη, η Ομόνοια 
αγωνιζόταν με 10 ποδο-

σφαιριστές από το 4ο λε-
πτό όταν ο Σεχού έκανε 
μαρκάρισμα σε τετ-α-τετ 
φάση του  Βοϊτκόφσκι, με 
τον Ιταλό να αφήνει το 
παιχνίδι να συνεχιστεί.  

 
Ο διαιτητής πήγε στο 

On Field Review και απο-
φάσισε φάουλ και μαζί 
κόκκινη για τον Νιγη-
ριανό.

Η απονομή του Champions League στη Ρεάλ Μαδρίτης 
και ο γύρος του θριάμβου από τον Μαρσέλο

Η Ρεάλ Μαδρίτης κατέ-
κτησε το βράδυ του Σαββά-
του (28/5) το 14ο Cham-
pions League της Ιστορίας 
της, μετά τη νίκη της επί της 
Λίβερπουλ με 1-0 και μία 
απ’ τις πρώτες ομάδες που 
έσπευσαν να συγχαρούν 
τους Μαδριλένους μετά το 
θρίαμβό τους, ήταν η «αι-
ώνια» αντίπαλός τους 
Μπαρτσελόνα. 

«Συγχαρητήρια στη Ρεάλ 
για την κατάκτηση του 
Champions League στο 
"Stade de France"» έγρα-
ψαν οι «μπλαουγκράνα» σε 
όλους τους επίσημους 
λογαριασμούς τους στα so-

cial media, δείχνοντας υψη-
λότατο επίπεδο στη βραδιά 
που έλαμψε η μεγάλη αντί-
παλό τους.  

 
Με βουρκωμένα μάτια και 

γεμάτος υπερηφάνεια για 
το 14ο τρόπαιο του Cham-
pions League στην Ιστορία 
της Ρεάλ Μαδρίτης, ο με-
γάλος πρωταγωνιστής της 
«βασίλισσας», Τίμπο Κουρ-
τουά, ζούσε το απόλυτο 
όνειρο, έπειτα απ’ την κο-
ρυφαία εμφάνιση της καριέ-
ρας του.  

«Χρειαζόμουν να κερδίσω 
έναν τελικό για την καριέρα 
μου, να προσθέσω λίγο σε-

βασμό στο όνομά μου. Εί-
μαι πολύ χαρούμενος και 
περήφανος για την από-
δοση της ομάδας», τόνισε 
αρχικά ο Βέλγος γκολκίπερ 
και πρόσθεσε: 

«Έχουμε νικήσει τους κα-
λύτερους συλλόγους στον 
κόσμο. Η Σίτι και η Λίβερ-
πουλ έκαναν απίστευτη σε-
ζόν. Η Λίβερπουλ έκανε 
απόψε ένα υπέροχο παι-
χνίδι, αλλά εμείς είχαμε μία 
ευκαιρία και σκοράραμε...». 
Αντσελότι: «Γύρισα για να 

ζήσω μία φανταστική σε-
ζόν» 

 
Το όνομά του είναι ήδη 

στην κορυφή. Όχι μόνο 
γιατί επανέφερε τη Ρεάλ 
Μαδρίτης στην κορυφή της 
Ευρώπης το βράδυ της 
28ης Μαΐου μετά τη νίκη επί 
της Λίβερπουλ με 1-0 στον 
τελικό του Stade de France, 
αλλά και γιατί είναι ο προ-
πονητής με τα περισσότερα 
Champions League στην 
Ιστορία. Τέσσερα «δαχτυλί-
δια» πλέον για τον σπου-
δαίο Κάρλο Αντσελότι. 

«Δεν μπορώ να το πι-
στέψω. Είχαμε μια φαντα-
στική σεζόν. Κάναμε τα 
πράγματα πολύ καλά. Ήταν 
ένα δύσκολο παιχνίδι, υπο-
φέραμε πολύ, ειδικά στο 
πρώτο ημίχρονο. Αλλά στο 
τέλος, νομίζω ότι το αξίζαμε 
να κερδίσουμε Αυτή η σε-
ζόν, αυτή η διοργάνωση...» 
ήταν το πρώτο σχόλιο του 
Ιταλού τεχνικού και πρό-
σθεσε: 

«Είμαστε ενθουσιασμέ-
νοι. Τι να πω; Δεν ξέρω τι 
άλλο να πω. Είμαι άνθρω-
πος των ρεκόρ. Είχα την 
τύχη να επιστρέψω εδώ 
στη Ρεάλ πέρσι και να 
ζήσω μια φανταστική σεζόν 
Ένας φανταστικός σύλλο-
γος, μια πραγματικά καλή 
ομάδα με ποιότητα και δυ-
νατό χαρακτήρα».
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Pressure builds on PM 
Boris Johnson to resign

Boris Johnson is facing 
increasing hostility from 
his own MPs, with Tory 

whips said to be discussing how 
to fight back if rebels trigger an 
all-important confidence vote 
in the fallout from Sue Gray's 
report into rule-breaking Down-
ing Street parties. 

A steady stream of Tories have 
backed a ballot to decide the 
prime minister's future, or called 
for Mr Johnson to step down, with 
three new names surfacing on 
Monday and a fourth MP resub-
mitting a letter of no confidence 
he previously withdrew in light 
of the Ukraine crisis. 

The Telegraph reported that 
Conservative whips are now in 
talks about how to respond if the 
letter tally reaches 54, which 
would force 1922 Committee 
chairman Sir Graham Brady to 
call a vote. 

All Tory MPs will be contacted 
at once if the threshold is reached, 
according to one whip, the news-
paper said, as part of a move to 
save the prime minister’s job. 

Conservative Andrew Bridgen 

emailed his North West Leices-
tershire constituents on Monday to 
say he has resubmitted his letter 
of no confidence in Mr Johnson 
following “further revelations over 
the past week”, which saw the 
publication of the long-awaited 
Sue Gray partygate report. 

He originally submitted a letter 
in January 2022 but withdrew it 
in March, arguing it was not ap-
propriate to hold a confidence 
vote amid the fighting in Ukraine. 

Earlier, former attorney general 
Jeremy Wright said events in 
Downing Street had caused “real 
and lasting damage” to the gov-
ernment’s authority and that he 
had concluded “with regret” that 
Mr Johnson should go. 

A spokesman for Carshalton 
and Wallington MP Elliot Colburn, 
who was elected in 2019, con-
firmed he had submitted a letter 
of no confidence in the Prime 
Minister. And a fourth Tory MP, 
Nickie Aiken, suggested Mr 
Johnson should submit himself 
to a confidence vote to end the 
“speculation” over his future. 

Meanwhile, Tory chairman of 

the Commons Foreign Affairs 
Committee, Tom Tugendhat,  
reportedly said he had made his 
position on the matter “clear to 
those who need to hear it.” 

The backbench MP, who     
previously said he was open to 
running for the Tory leadership, 
was quoted as criticising Mr 
Johnson, but did not appear to 
call for him to resign. 

All Tories below have publicly 
called on Mr Johnson to resign 
but they may not have submitted 
letters of no confidence, formally 
demanding a vote on his leader-
ship: Roger Gale, Mark Harper, 
Steve Baker, Peter Aldous, Will 
Wragg, Julian Sturdy, John Baron, 
David Simmonds, Nigel Mills, 
Craig Whittaker, Neil Hudson, 
David Davis, Karen Bradley, 
Angela Richardson, Aaron Bell, 
Tobias Ellwood, Caroline Nokes, 
Tim Loughton, Gary Streeter, 
Anthony Mangnall, Nick Gibb, 
Stephen Hammond, Sir Bob Neil, 
Andrew Mitchell, Anne Marie 
Morris (who, after having the Tory 
whip restored, has resubmitted 
her letter), Steve Brine, Alicia 
Kearns, Jeremy Wright, Elliot 
Colburn and Andrew Bridgen. 

It's possible and perhaps likely 
that some Tories have submitted 
letters of no confidence but not 
publicly revealed it. 

In his email to constituents, 
Mr Bridgen said: “I did believe 
that during the initial stages of 
the Russia/Ukraine war that it 
would be wrong to have a lead-
ership contest. There have, how-
ever, been further revelations 
over the past week and there is 

obviously and rightly still a lot 
of anger about the culture in No 
10 during the lockdown period. 

“I and colleagues have put in a 
letter of no confidence over the 
past few days and it may well be 
the numbers are close to trigger-
ing a vote of no confidence. This 
would give the parliamentary 
party the opportunity to register 
whether they believe Boris John-
son is the person to continue 
leading the party or not.” 

It comes as No 10 is under 
renewed pressure to say if Mr 
Johnson’s wife hosted a second 
lockdown party in the Downing 
Street flat on the day of the 
Prime Minister’s 56th birthday. 

Earlier in the day on June 19 
2020, Mr Johnson was present 
at an impromptu gathering in the 
Cabinet Room, which led to him 
being fined by the Metropolitan 
Police along with his wife and 
Chancellor Rishi Sunak. 

The government had already 
been facing questions over     
another event in the flat later in 
the year, on November 13, when 
Mrs Johnson reportedly held the  
so-called “Abba party” to cele-
brate the departure of Dominic 
Cummings in the fallout from a 
bitter No 10 power struggle. 

In her report, Ms Gray said  
she had only gathered “limited”       
evidence on the event when she 
had to stop due to the police in-
vestigation, and that she did not 
consider it “appropriate or propor-
tionate” to resume after officers 
concluded their inquiry.

British supermarket 
groups are set to enjoy 
a mini-boost to trade 

as Britons put aside their cost 
of living worries for a few days 
and prepare to celebrate 
Queen Elizabeth’s Platinum 
Jubilee with street parties and 
barbecues. 

With two public holidays on 
Thursday June 2 and Friday 
June 3 going into the weekend 
and decent weather forecast, 
demand for alcohol, soft drinks, 
barbecue food and ingredients 
for desserts is expected to soar. 

Market researcher Kantar said 
that when Britain celebrated the 
queen’s Diamond Jubilee in 
2012, UK supermarkets saw a 
10% boost in sales in the week 
leading up to the festivities. 

“We should never underesti-
mate the appetite for a party, 
especially a royal one,” said 
Fraser McKevitt, Kantar’s head 
of retail and consumer insight. 

Steve Rowe, outgoing chief 
executive of Marks & Spencer 
(MKS.L), said last week its 
customer research had shown 
that at least 40% of the UK 
population planned to have a 
street party. 

“These things tend to come 
together very quickly at the 

last minute … We’re looking for-
ward to a good celebration with 
her majesty,” he told reporters. 

Sainsbury’s, Britain’s No. 2 
supermarket group, said it ex-
pected at least a 30% increase 
in sales of store cupboard  
staples such as flour, eggs and 
icing sugar, in the week leading 
up to the Jubilee bank holiday 
weekend versus a usual week. 

Upmarket supermarket  
Waitrose said on Friday that 
sales of savoury pastry were 
up 14% in the past week year 
on year, while rose wine sales 
were up 18%t. 

It said sales of Dubonnet, the 
queen’s favourite tipple, were 
up 50% compared to last year. 

But the boost to trade from 
Jubilee spending is expected to 
be short-lived. Britons are facing 
a squeeze on their disposable 
income, with inflation hitting a 
40-year peak of 9% in April and 
projected to rise further. 

To cushion the blow, the gov-
ernment last week announced 
a £15 billion package of support 
for households struggling to 
meet soaring energy bills. 

Last month, market leader 
Tesco and Sainsbury’s both 
warned of lower profit this 
year. 

UK supermarkets 
get Jubilee boost

Anastasiades criticises countries which spoil Turkey for the sake of their interests

President of the Republic 
of Cyprus, Nicos Anasta-
siades criticised coun-

tries on Saturday that ignore 
Turkey’s provocative actions 
and continue to pamper her for 
the sake of their interests. 

Speaking in Limassol during 
the unveiling of a monument for 

those who fell and are still un-
accounted for since the Turkish 
invasion, President Anastasiades 
said that despite the investiga-
tion of a large number of missing 
persons cases, the fate of 775 
Greek Cypriots and Greeks      
remains unclear. 

The monument was set up at 

the Missing Persons Park of      
Limassol Municipality, in cooper-
ation with the Presidency Com-
missioner and the Pancyprian 
Organisation of Relatives of Un-
declared Prisoners and Missing 
Persons. 

The monument, said President 
Anastasiades, serves as a con-
stant reminder of the responsi-
bility and obligation we have as 
a state, people and nation, to 
investigate the fate of all the 
missing persons.  

“Unfortunately despite the     
investigation of a large number 
of cases and what our side has 
done, the fate of 775 Greek 
Cypriots and Greeks missing 
remains unclear,” he said. 

This is the result of the usual 
and inhuman tactic of the occu-
pation force which continues to 

refuse granting information from 
its archives about the fate of the 
missing, despite the assurances 
given to the UN that 30 locations 
would be indicated to look for 
missing persons. 

Assuring that the state will 
continue supporting efforts to 
promote the issue as well as the 
work of the Committee on Missing 
Persons (CMP), the President 
appealed to anyone who has any 
information that would help in 
locating even one missing person, 
not to hesitate to come forward 
with complete anonymity. 

The president said that our side 
demands that the UN, the EU and 
the international community put 
Turkey before its responsibilities. 

They are calling on Russia to 
end its invasion of Ukraine and 
to withdraw from the country, 

citing war crimes, when Turkey 
committed the same in Cyprus, 
the President added. 

Noting Cyprus’ sympathy to-
wards the people of Ukraine and 
those suffering, the President 
said he believes the current      
situation will be a wakeup call 
for justice that does not discrimi-
nate between sovereign and 
non-sovereign nations. 

"Cyprus is just as sovereign 
state as Ukraine is and we were 
barbarically invaded by a stronger 
country on the same pretext," 
the President remarked. 

It is high time, President 
Anastasiades said, to put forward 
to the EU, the UNSG and every 
international fora that now is the 
time to understand that interna-
tional law should prevail and we 
should all respect it. 

Our side, he pledged, will 
continue efforts to achieve a  
fair solution that will safeguard 
human rights and give the right 
to the relatives of the missing 
to find out the fate of their loved 
ones. 

President Anastasiades said 
it is sad that countries watch  
the provocative actions in the 
Aegean, Cyprus, Syria, Libya, 
Iraq and refuse to implement 
sanctions. They also witness 
Turkey blackmailing over Finland 
and Sweden’s NATO aspira-
tions and yet “Turkey continues 
to be the pampered child of some 
countries for the sake of their 
own interests."  

These are the realities,"      
he added, noting that "for these 
realities we are have to conti-
nue the struggle."



A host of events are planned 
nationwide, while thou-
sands of communities are 

throwing their own Jubilee parties 
and activities to mark her Majesty's 
70 years on the throne. 

The official The Queen's Plati-
num Jubilee 2022 website gives 
a map of local events that allows 
you to search for activities near 
you. Royal events include: 

 
The Queen’s Birthday Parade 
(Trooping the Colour) -  
Thursday, June 2  

More than 1,400 parading 
soldiers, 200 horses and 400 
musicians will come together on 

June 2. You can watch the parade 
from 10am as it moves from Buck-
ingham Palace, down the Mall to 
Horse Guard’s Parade, joined by 
members of the Royal Family on 
horseback and in carriages. The 
Parade will close with the tradi-
tional RAF fly-past, watched by 
the Queen and members of the 
Royal Family from the Bucking-
ham Palace balcony.  

 
Royals join in the Big Lunches 

Members of the royal family 
are to share friendship, food and 
fun at special lunches to cele-
brate the Queen’s 70-year reign. 

The Prince of Wales and the 

Duchess of Cornwall will meet 
guests at a feast at The Oval 
cricket ground in south London, 
while the Earl and Countess of 
Wessex will join members of the 
local community in Windsor. 

The Platinum Pudding, Scotch 
eggs and fruit platters will feature 
on a six-metre felt creation by 
artist Lucy Sparrow which is to be 
viewed by Charles and Camilla 
at The Oval. The royal couple will 
also cut a Big Jubilee Lunch cake. 

 
Platinum Jubilee Pageant - 
Sunday, June 5 

The Pageant will combine street 
arts, theatre, music, circus, carnival 
and costume. The ambitious £15 
million pageant is split into four 
acts: For Queen and Country with 
a military parade; The Time of Our 
Lives progressing through seven 
decades of culture, music and 
fashion; Let’s Celebrate telling  
the story of the Queen’s life in 12 
chapters with corgi puppets and 
carnival creations; and the Happy 
and Glorious musical spectacle. 

Forming an important part of 
the pageant is the ‘River of Hope’ 
procession where secondary school 
pupils from across the UK will 

carry aloft 200 silk flags featuring 
artwork from children of their 
hopes and aspirations for the 
planet over the next 70 years. 

 
Platinum Party at the Palace 
- Saturday, June 4 

Platinum Party At The Palace 
concert will take place at Buck-
ingham Palace, featuring Queen 
+ Adam Lambert, Alicia Keys, 
Hans Zimmer, Ella Eyre, Craig 
David, Mabel, Elbow and George 
Ezra amongst others.  

 
A grand finale fit for a queen 
- Sunday, June 3 

Close to 200 national treasures 
will take to the stage to serenade 
the Queen by singing the national 
anthem at the grand finale of 
the Platinum Jubilee festivities. 

Stars including Sir David Jason, 
Harry Redknapp, Sir Cliff Richard, 
Sandie Shaw, Felicity Kendal, 
Joe Wicks and Holly Willoughby 
will join Ed Sheeran in a mass 
rendition of God Save The Queen 
outside Buckingham Palace at the 
end of the pageant on Sunday. 

The monarch is expected to 
appear on the balcony to bring the 
national commemorations to a close.
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Thousands of events around the UK 
to mark Queen’s Platinum Jubilee

#HandsOffCyprus 
campaign returns 

20 July 2022 marks 48 
years since Turkey illegally 
invaded and occupied the 

northern third of Cyprus. The 
invasion caused 200,000 people 
to become refugees, many of 
whom have had to build new 
lives here in the UK, and missing 
persons whose fates are still 
unknown.  

Sadly, instead of working     
towards the reunification of     
Cyprus, Turkey is now pushing 
for the permanent partition of 
the island and is taking steps to 
unilaterally ‘open’ Varosi. This 
completely violates UN Security 
Council resolutions and is un-
acceptable to all Cypriots. 

Therefore, at this critical time, 
Cyprus needs the full support of 
the UK Government and Mem-
bers of Parliament, who hold the 
Government to account. You can 
make a difference by ensuring 
that your local MP is speaking up 
for Cyprus and opposing Turkey’s 
illegal actions and partition plans. 
Visit cypriotfederation.org.uk/ 
mp to email your MP, it takes 
less than 30 seconds. It’s time 
that Turkey finally takes its 
#HandsOffCyprus. 

As one of Cyprus’ guarantor 
powers and a Permanent Mem-
ber of the UN Security Council, 
the UK Government and MPs 

have a unique, and historic, duty 
to stand up for  Cyprus and oppose 
actions that seek to undermine its 
sovereignty and territorial integrity.  

The #HandsOffCyprus cam-
paign is an important reminder 
to our own MPs that they have 
constituents who care passion-
ately about Cyprus and want to 
see the end of the occupation 
and its reunification in line with 
UN resolutions. 

Last year thousands of people, 
in hundreds of constituencies, 
contacted their MP to ask them 
to stand up for Cyprus. With the 
troubling recent developments 
in Varosi, it is vital that our com-
munity makes its voice heard 
loudly again this year to urge the 
UK to stand-up for international 
law and implement meaningful 
consequences for Turkey’s     
ongoing occupation and illegal 
actions. 

 
What can I do? 

We have created a user-
friendly email template (which 
you can amend), on our website 
(cypriotfederation.org.uk/mp), 
allowing you to automatically 
email your local MP in just 30 
seconds. The email urges your 
MP to speak up for Cyprus,      
advocate for reunification and 
oppose partition. 

Cyprus to lift all Covid-19 
restrictions from June 1
As of June 1, 2022, all 

COVID-19-related meas-
ures and travel restrictions 

at the Republic of Cyprus’ ports 
and airports will be lifted, Trans-
port Minister, Yiannis Karousos, 
announced on Friday, after a 
Cabinet meeting that approved 
this suggestion by his Ministry. 

Therefore, the Minister said, 
“from June 1, with regard to air 
transport and ports, we return 
to normality.” 

According to a statement by the 
Ministry of Transport, the Council 
of Ministers, taking into account 
the current improved epidemio-
logical outlook, both in Cyprus 
and globally, has approved the 
abolition of the existing Action 

Plan applied at Larnaka and 
Pafos Airports and the country’s 
ports. 

According to the decision, all 
travellers arriving in the Republic 
of Cyprus, regardless of their 
country of origin, will not be       
required to present a valid certi-
ficate of vaccination or recovery 
or a negative PCR or rapid test. 

In statements after the Cabinet 
meeting, Karousos said that flight 
occupancy is quite high, adding 
that they estimate that for this 
May, it will reach 77%, compared 
with May 2019, while on average, 
30,000 passengers are expected 
per day. 

“Efforts are being made, of 
course, to further increase this 

percentage, to further increase 
the flight capacity,” he said. 

The Minister pointed out that 
the results are quite positive and 
that the goal set in terms of flight 
occupancy and the number of 
passengers, may now be excee-
ded. 

Asked whether people will no 
longer have to have a protective 
mask on at the airports, he said 

that everything that was in the 
Action Plan is being lifted, and 
that the instructions of the      
Ministry of Health will now be 
followed.  

He added that if the Health 
Ministry puts airports on the list 
of high-risk places, then masks 
will be required, and if it does 
not, then the use of masks will 
not be required.
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The Yianis Christodoulou Foundation - 
helping and empowering children

Founder of the Yianis 
Christodoulou Foundation, 
Mr John Christodoulou, 

supported by Ambassadors of the 
Foundation: film director Christian 
Moore, (son of famous actor Roger 
Moore), successful international 
ex-football player and coach of the 
national U17 team Constantinos 
Charalambides, and singer/song-
writer Eleni C, on 26th and 27th 
May, visited various public schools 
and community centres in Cyprus 
that have benefited from the 
support of the charity.  

Mr Christodoulou arrived at the 
Aglantzia Gymnasium where he 
was warmly welcomed by the 
students and staff. He was joined 
for the opening ceremony of the 
refurbished outdoor courts by the 
Mayor of Aglantzia, the President 
of the local School Board and the 
director of the Technical Services 
of the Ministry of Education,  
Culture, Sport and Youth.  

The YCF has covered the cost 

for the purchase and installation 
of multi-sport flooring to ensure 
the safety of the students. The 
school’s head teacher deeply 
thanked Mr Christodoulou for the 
donation. 

In his speech Mr Christodoulou 
reiterated that his Foundation is 
committed to support the devel-
opment of team sports, through 
the use of safe courts, as they 
enhance the physical and men-
tal development of young people.  

Prior to the ceremony, Mr 
Christodoulou answered students’ 
questions in a podcast. They were 
eager to learn more about his life, 
the ‘ingredients’ of his successful 
career and his plans for the future.   

The second stop on the    
Foundation’s school visits was 
the School for the Deaf where 
Mr Christodoulou was warmly 
welcomed by the students, par-
ents,and the staff of the school 
who shared with him their vision 
for the school and their concerns. 

Mr Christodoulou reaffirmed that 
one of the aims of the YCF is to 
support the provision of high 
quality education to all school  
age children, regardless of their     
abilities, colour or race.  

The YCF has covered the cost 
of the construction of a kiosk as 
part of the HANDS UP FOR ALL 
competition organised among all 
special public schools. The YCF 
will further support all nine special 
schools with various upgrades. The 
School for the Deaf will utilise its 
donation for the purchase and 
installation of professional elec-
trical appliances for the catering 
lab of the VET programme, thus 
supporting deaf students to enter 
the world of work.  

The Kaimakli After School Club 
was the last stop of the first day 
of the school tour. The children, 
staff, members of the Steering 
Committee and representatives 
of Kaimakli Community warmly 
welcomed the Foundation with 
Cypriot songs and cards prepared 
by the children.  

In his opening speech, Mr 
Christodoulou reiterated that he 
and his Foundation are happy to 
offer their support for the commu-
nity of Kaimakli, an area close to 
his heart, by upgrading the play-
ground and the installation of 
outdoor equipment. The children 
joined Eleni C in an impromptu 
sing-along and they presented 
their own poems and speeches 
to welcome Mr Christodoulou and 
thank him for the support of his 
Foundation.  

Mr Christodoulou took the time 

to tour the renovations of the 
kitchen that are currently under 
way and to listen to the project’s 
progress report. 

The last stop on the tour was 
to Iamatiki Primary School located 
in Eptagoneia – Limassol, an area 
severely affected by the fire out-
breaks last July. Mr Christodou-
lou and the Foundation Ambassa-
dors were pleased to observe the 
newly renovated school kitchen 
and the professional cooking lab, 
funded by the YCF.  

Mr Christodoulou said that his 
Foundation is committed to “offer-
ing its support for the upgrade of 
the teaching, learning and living 
facilities of all children in need.” 
He was saddened to learn of the 
damage caused by the fires, that 
the funds raised during the Charity 
Gala Dinner last July in Limassol, 
amounting to €65.000, have been 
allocated to support the children 
living in the affected areas.   

The foundation gave gifts to 
all the children they met through-
out the two-day school tour. 

The Yianis Christodoulou Foun-
dation is currently implementing 
various projects, worth  €350.000, 
to support all nine public special 
schools in Cyprus, as well as the 
Royal McDonalds House that will 
host the families of children that 
face long-term hospital stay, the 
Alethriko Public Kindergarten 
with new safety flooring for the 
playground, and many others. 

“Helping and empowering 
children is the main priority of the 
Yianis Christodoulou Foundation, 
as our future depends on them.”

A Cypriot teacher nominated 
for a prestigious education 
award says her love of 

learning came from schooling in 
Cyprus. 

St Mary’s English teacher, 
Olympia Severis, has been an-
nounced as a shortlisted indivi-
dual in the ‘Subject Lead of the 
Year (Secondary)’ category at the 
TES schools awards. The awards 
recognise the most outstanding 
individuals and institutions in the 
UK education sector. 

“I was very touched when I 
found out about the nomination. 
It gave me a much needed boost 
in the midst of a challenging year 
as I have been navigating my 

return to work post maternity 
leave,” the English literature 
teacher told the Cyprus Mail. 

Severis received primary and 
secondary education at the  
Junior School and Falcon School 
in Nicosia, before attending the 
University of Cambridge and     
St Andrew’s University. She has 
been at St Mary’s since April 2018 
and has made a significant impact 
at the school through a series of 
innovative initiatives. 

A passionate advocate for all 
things literary, Severis has spear-
headed a cross-curriculum drive, 
which enables students to improve 
and use oracy skills in the class-
room. 

She helps support the school’s 
Eco Committee, a group of  
passionate and driven students 
working to create a more eco-
friendly environment at the school.  

She has also established an   
‘Inclusivity Discussion Group’ – 
a supportive forum for exploring 
inclusivity and LGBTQ+ issues 
– as well as an Inclusivity Com-
mittee working to make the school 
community more inclusive. 

“One of my school’s values      
is celebrating diversity so it is      
important that the pupils have an 
active voice and role in model-
ling this value,” she said. 

“This year this has extended 
to raising awareness around 
Black History month, creating 
assemblies about neurodiversity 
and thinking about how to make 
our school and PE uniform more 
inclusive of all body shapes.” 

Furthermore, as Student Voice 
Ambassador for St Mary’s, Severis 
has transformed how students 
represent their views to the  
senior leadership team. 

“We feel that it is imperative 
that pupils feel heard when it 
comes to their experiences of 
school life. 

“Young people are so incre-

dibly passionate about life and 
activism – I am immensely lucky 
to be surrounding by such effer-
vescence,” Severis said as she 
reminisced about her own educa-
tional experience in Cyprus. 

“My love of learning came from 
my schooling in Cyprus. I am still 
in touch with my kindergarten 
teacher, Mrs Miroulla, who taught 
me English as well as various 
teachers from my primary and 
secondary school.” 

Without the high expectations 
and caring attitudes of her tea-
chers in Cyprus, Severis said, 
“I would not have become a tea-
cher, so I am immensely grate-
ful to them.” 

Congratulating the teacher, 
Charlotte Avery, headmistress 
at St Mary’s School, spoke of the 
“fantastic achievement” to have 
a member of their teaching staff 
shortlisted in the highly regarded 
TES Schools Awards. 

“We look forward to the cere-
mony in June and will keep our 
fingers crossed for a win,” she 
said. 

The TES school awards 
winners will be announced on 
June 17 at a gala ceremony at 
London’s Grosvenor Park Hotel.

Cliff Vassiliou Partasides 
sadly passes away

Cliff Glafkos Vassiliou 
Partasides, brother of 
well-known cameraman/ 

photographer Doros Partasides, 
sadly passed away last Tuesday 
at his home in Croxley-Herts 
surrounded by his family. He was 
86-years-old. 

Born in Ayious Omoloyides, 
Nicosia, he came to England in 
1960. After his commercial stu-
dies, he began working in Blyth 
Hall, representing the British 
state-owned airline British Over-
seas Airways Corporation (BOAC) 
and the Middle East airlines.  

He later opened his own busi-
ness in sportswear. 

He leaves behind his wife 
Penny, three sons: Daniel, Markus 
and Simon, seven grandchildren, 
sister Yiota, and brothers Pana-
yiotis, Bambos and Doros. 

Below is a tribute from local 
newspaper Watford Observer: 

A much-loved businessman 
has died just weeks after he was 
overjoyed by locals helping to 
save his shop. 

Cliff Vassiliou was forced to 
temporarily close Croxley Sports 
Shop earlier this month after he 
was taken to hospital. 

The parish council released a 
statement this morning (May 24) 
saying: “Croxley Green Parish 
Council is sad to learn of the death 
of Cliff Vassiliou, resident, busi-
ness owner and parish councillor. 
Cliff was our longest serving 
councillor and was chair of the 
council from 2002 to 2005. His 
passion, words and actions were 
always directed to the good of 

the residents and community of 
Croxley Green which he called 
his paradise. His contributions, 
wit and wisdom will be sadly 
missed. Our thoughts are with 
his wife, children, grandchildren 
and all those who mourn.” 

Last month the 86-year-old 
was stunned after locals came to 
his aid when he was on the brink 
of closing his store. He hadn’t had 
a customer for three weeks before 
Linda Anderson, from The Kitchen 
Croxley, helped him build a digi-
tal presence with an Instagram 
account to bring people back to 
his store. Nearly 2,000 people 
followed the page and many mem-
bers of the community, including 
Watford FC legend Luther Blis-
sett, pledged to help. After gain-
ing media attention, comedian 
Stephen Fry also helped to 
spread the campaign. 

Following news of his death, 
The Kitchen Croxley wrote: 
“Remembering our dear friend 
and neighbour @cliffsports. So 
many happy memories, heart-
breaking to think we won’t see 
his smiling face again this side 
of Hornet Heaven. Rest in peace 
dear Cliff, we loved you so very 
much. Our thoughts and prayers 
are with your dear family and 
your many friends.” 

Previously speaking to the 
Observer, Linda called Cliff “a 
character” and said that she loved 
to spend time with him every time 
he would pop down to visit her. 

Likewise, Cliff praised Linda 
and said “she’s like my daugh-
ter.”

Cypriot teacher up for top UK teaching award
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Autumn Gardens     &
Anastasia Lodge

Daily activity
schedule 

Home-made 
cuisine 

Accommodation 
for couples

To find out more about our care homes in Southgate and 
Winchmore Hill please visit autumn-gardens.com or 
contact our friendly team on 020 8344 2600.

Our Care Homes specialise in the care of the 
Greek Cypriot community

Dedicated 
care for your 
loved ones



CYPRIOT
WINE FESTIVAL
 & BUSINESS EXPO

EST. 1982

Sponsors

THURSDAY 2ND  
& FRIDAY 3RD  
JUNE 2022

UNDER THE AUSPICES  
OF THE CYPRUS HIGH 
COMMISSION  
IN THE UK
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The biggest event in our 
community’s calendar, the 
Cypriot Wine Festival & 

Business Expo, is finally upon us! 
Thursday 2nd & Friday 3rd June, 
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! 
Having released more than 10 
albums throughout his 30-year 
career, the singer will be gracing 
the stage at the 38th CyWineFest, 
performing all his greatest hits 
live…favourites such as Tosa 
Dilina, Paizeis Me Ti Floga, Mera 
Me Ti Mera, Kapou Kapou, Kin-
dynos, Mia Nihta Sto Paradiso, 
Den Mporo (Ena Ena), Eline Kai 
Edene and more!  

Nikos was born in Kavala, 
northern Greece. He began sing-
ing at the age of 13, later learning 
to play the bouzouki, guitar and 
bass. At 16, he started performing 
in nightclubs, before moving to 
Thessaloniki where  he appeared 
alongside some of the biggest 
names in the Greek music indus-
try.  

He soon stole the limelight and 
in 1997, he made his recording 
debut with the album Kindynos. 
His follow-up album, Paizeis  Me 
Ti Floga, reached platinum status 
and his third album, Mia Nihta Sto 
Paradiso, also became a massive 
success. 

Following a health scare,   
Nikos and his wife, singer Kelly 
Kelekidou, made the decision 
to move to Australia. The couple 
returned to Greece and to the 
music scene in 2018. And we are 
thrilled that Kelly will be joining 
Nikos as part of this year’s live 
entertainment! 

Kelly signed with Sony Music 
Greece and released her self-
titled first album in 2005. Her 
second album, Sygkentrosou 
followed, and then a CD-Single 
titled Se Thelo Me Trela which 
peaked at No1 in the singles chart. 

Makria Sou Den Iparho and 
Aggeli Stin Kolasi, were released 
in 2008 and 2010 respectively. 

In 2018, Kelly signed with 
Panik Platinum and released the 
single Sti Thessaloniki. This was 
followed by Den Grafeis Den Tile-
foneis and Gia Hari Sou in 2019, 
Rixe Sto Kormi Mou Spirto and 
Ma To Theo (2021 Version). Her 
latest single, Kalos Irthes (Kali-
mera Agapi) was released earlier 
this year. 

Expect Kelly to set the stage on 
fire with hits such as Glyka Glyka, 
Ma To Theo, Se Vgazo Akiro, and 
so many more, not forgetting the 
duets with Nikos, Lene Tosa and 
Eimaste Demeni.  

Supporting these two incredible 
artists, all the way from Greece, 
is the fabulous Manolis Stais. The 
singer is highly popular amongst 
our community, having performed 
here before and causing a stir 
with his fantastic vocals! 

And there’s a lot more to look 
forward to in the entertainment 
programme… The wonderful 
Mixalis Theodosiou will be  
performing his much loved  tracks 
at the event. Born and raised in 
West London, the natural pas-
sion Mixali developed for music 
was evident at an early age. Gain-
ing inspiration from his father, he 
learnt to play various instruments 
including the drums, violin, key-
boards, guitar and bouzouki, but 
singing always remained his 
greatest passion and so in Sep-
tember 2012, he released his 
debut singles Erhonte Stigmes 
and Ela Nihta Fige Nihta. Since 
then, it’s been hit after hit - Se 
Thelo Me Theleis, Den Ise Si' Gia 
Mena, Ola Teliosan Edo, Grapse 
Lathos, Eisai Dynamitis, Mia  
Pitsirika and Apousia.  

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 and 

with many years’ experience in 
the industry, he 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.  

And Tony Panayi is back! The 
singer began his musical journey 
at the age of nine, singing tradi-
tional Cypriot folk songs. At 15, 
he learnt to play the bouzouki and 
then began vocal lessons. 

In 2016, he released his first 
single To Kalitero Pedi, later     
followed by Akou Ton Rythmo 
and Ah Maria, a firm favourite on 
the Greek airwaves! 2019 saw the 
release of Arrostimena S’agapo 
and Nai To Akouses Kala, and 
there are more exciting projects 
in the pipeline! 

Travelling down from Devon 
and making her debut appear-
ance at CyWineFest is Georgia 
George. The pop singer-song-
writer has been singing since the 
age of seven and has taken great      
inspiration from her Greek Cypriot 
roots, injecting Mediterranean 
style and passion into her sing-
ing and song writing.  

Also making their debut per-
formance at our event is Live 4 
Dancing, London’s premier 
dance school for Ballroom and 
Latin American 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.  

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 to watch the live show,     
can be purchased online at 
www.cwfexpo.co.uk

A superb line-up of performers at this year’s CyWineFest!
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The Board of the UK-Cyprus 
Enterprise Council, in asso-
ciation with the Cyprus 

Environment Foundation and the 
Conservation Collective, hosted 
the event: A Presentation of the 
Cyprus Environment Foundation, 
organised under the Auspices of 
HE the Cyprus High Commissioner 
to the UK, Mr Andreas S. Kakouris, 
at the Cyprus High Commission 
on Tuesday 24th May 2022. 

Introductions were made by 
chairman of the UK-Cyprus Enter-
prise Council, Peter Droussiotis 
and Cyprus High Commissioner 
Mr Andreas Kakouris. Founder 
of the Conservation Collective, 
Ben Goldsmith, gave a brief 
presentation regarding the global 
environment charity’s work and 
the significance of conservation 
initiatives all across the world.  

The executive director of the 
Cyprus Environment Foundation, 
Sofia Matsi, spoke about the 
mission of the foundation as well 
as current and upcoming activities 
on the island. 

The event was co-ordinated by 
Costas Dafos, Commercial Attaché 
at the Cyprus High Commission.  

Participants included UK Cypriot 
supporters and friends of Cyprus 
and ranged from distinguished 
scientists and academics, to ban-
kers and entrepreneurs, as well 
as specialists in environmental 
and ecological conservation.  

This will form an evolving and 
powerful network to advance and 
promote this all-important initiative 
through a project-driven, locally-
focused approach to environmen-
tal protection, restoration and re-
generation on the island of Cyprus. 

Presentation of the Cyprus 
Environmental Foundation

A dedicated follower of circular fashion

Costly thy habit as thy purse can buy. 
For the apparel oft proclaims the man. 

– Polonius (Hamlet, I, 3) 
 
There is a thrill to buying something        

new to wear - but does it need to be newly         
made to feel special? And do you need to 
own it? 

For many younger shoppers, who have 
grown up in the sharing economy in which 
ownership is less important than for their 
parents, buying jeans second-hand or rent-
ing a designer dress is not unusual. 

 “What we are seeing with young           
consumers is that ‘new’ doesn’t need to be 
‘new off the shelf’ - it just means new to the 
consumer,” says Georgie Hyatt, co-founder 
and chief executive of Rotaro, a fashion 
rental site. As a result, a steep rise in rental 
and resale is under way, driven largely by 
young people aged below 26 - Generation 
Z. 

In the second-hand apparel market,            
a recent report from resale platform               
ThredUp predicts the US sector will reach 
$77bn for 2025 - more than double the 2021             
figure.  

Gen Z’s behaviour is split between the 
trend-focused hyper consumerists driving 
the success of fast-fashion giants, such           
as Shein and Boohoo. On the other are        
eco-conscious shoppers who prioritise their 
sustainable values. Or: “Gen Me” and “Gen 
We.” 

What unites them is a desire for newness 
and affordability, says Hyatt. At Rotaro, which 
was set up to help luxury brands enter the 
circular economy, and where the average 
customer’s age is 26, she caters to two        
main types: the “playful aspirational”, whose 
priority is access to top brands at a good 
price; and the “conscious consumer”, for 
whom rental aligns with their sustainable 
values. 

Both aspirations fit in with the circular 
economy model of reuse and prolonging the 
life of manufactured items. 

“‘Circular models’ such as rental, resale, 
recycling and take-back schemes are a          
solution to Gen Z’s increased hunger             
for newness, as well as addressing their           
concern for the planet,” says Hyatt. Rental, 
resale, recycling and take-back schemes are 
a solution to Gen Z’s increased hunger for 
newness. 

Apps such as Depop, Vestiaire Collective, 
Poshmark and Vinted, where users can buy 
and sell second-hand clothing, resonate with 
tech-savvy younger consumers. Even big 
retailers such as Asos, H&M and Levi’s have 
tapped into the resale market. 

Often the aim is a treasure hunt – finding 
something that’s not easily replaceable. 

The search for unique items is what            
attracts many GenZers to resale platform 
Depop, but it is more than a place to buy 
and sell, says chief executive Maria Raga. It 
is a “community of like-minded creatives, 
young entrepreneurs and sustainable-enthu-
siasts”, she says. 

 “Often people come to find the latest 
trends on Depop, anywhere from two weeks 
up to two months ahead of the mainstream 
fashion industry.” 

In a survey of Depop’s Gen Z users,          
produced with Bain, the consultancy, 75        
per cent said they bought second-hand in 
order to reduce consumption, while 65 per 
cent said they were attracted by the afford-
ability.  

Raga says the platform, which was bought 
last year by handmade goods market-         
place Etsy, is committed to “circular” and         
responsibly-made lines. Those include          
collaborations with Adidas and Ganni, where 
Depop designers and sellers pair with     
brands to rework, restyle and resell classic 
pieces.  

There is criticism of fashion rental’s carbon 
footprint. To mitigate this, Rotaro uses carbon 
neutral delivery services, eco-friendly clean-
ing technologies such as wet washing rather 
than dry cleaning, and reusable garment 
bags.  

Sustainability, quality and price is what       
appeals about second-hand clothing, and 
it’s more authentic. The quality of older 
clothes is often better. 

 
James Neophytou
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Autumn Gardens     &
Anastasia Lodge

Our Care Homes in North London specialise 
in the care of the Greek Cypriot community.

To apply, please email us at
welcome@autumn-gardens.com, 
contact our friendly team on 
020 8344 2600 or visit
autumn-gardens.com

We are looking to 
  recruit nurses and
    a Nursing Manager 
     If you are looking for 
       a rewarding and 
        supportive place to 
         work, come and 
           make a difference 
            with us!

HIRING NOW

£2,500
Joining 

incentive 

bonus*

*T&Cs apply



Peter Andre’s fly-on-the-wall reality 
TV series set to return 

Peter Andre has confirmed that he is returning to the world of 
reality TV, allowing cameras into his life. 

The 49-year-old star told The Sun that the new show will 
focus on Junior and Princess - his two children with ex-wife 
Katie Price - as the former launches his music career. 

It’s been almost a decade since Pete last starred in a reality 
series; Peter Andre: My Life ended in 2013, serving as a sequel 
to the numerous series he made during his relationship with 
Katie. 

"Over the years I’ve constantly been asked if I’d ever bring     
(the series) back and the answer has always been no," said 
Peter, adding, "But it’s about doing it slightly differently and the 
kids are older now. Princess is about to do her GCSEs and      
Junior is starting out in the music industry, so we’ll be able to 
show the two very different sides of teenage life." 

Junior signed a deal with Columbia Records last year and 
thanked his father for his encouragement in taking his first steps 
into the music world. 

The Mysterious Girl singer's son and daughter with current 
wife Emily will not feature in the documentary, with the couple 
having kept them away from the public eye since their birth. 

Peter is currently performing on the West End stage as Vince 
Fontaine in the Dominion Theatre production of Grease.
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Andrea Georgiou 

New single from 
Anna Vissi 

 
Legendary Greek Cypriot     

superstar Anna Vissi is back with 
a new single.  

Titled Aima, the dynamic, 
passionate number is penned 
and composed by none other 
than Nikos Karvelas. 

The track features Daphne 
Lawrence with lyrics that she 
wrote herself. 

Aima, released by Panik Gold, 
is produced by Ripen and Gkal 
and is accompanied by an 
equally powerful and impressive 
music video, directed by Dimitris 
Preve and featuring Despina 
Lagoudaki, Antoine Pitoulidou, 
Amalia Liouta, Adam Khalil and 
Bill Roxenos. 

In the clip, Anna captivates 

her audience, wearing haute 
couture creations from fashion 
houses Thierry Mugler, Jean-Paul 
Gaultier and Paco Rabanne. 

Specifically, her body embraces 
a Thierry Mugler one-piece suit 
while Saint Laurent’s high heels 
complete the look. Then there’s 
the red hot set by Jean Paul 
Gaultier, paired with Zara heels 
and a red bucket hat. And finally, 
she dons a long black Paco  
Rabanne gown with embroidered 
pearls on the neck and sleeves. 

Check it out! 
Anna is currently on tour in 

North America with concerts in 
Los Angeles, Chicago, Vaughan, 
Atlantic City, Montreal, Holly-
wood, Boston and New York. 

Last month, she wowed the 
Greek and Cypriot communities 
of Australia, performing in     
Adelaide, Melbourne, Brisbane 
and Sydney.  

N-Dubz have added six new 
dates to their UK tour. It comes 
after the group announced their 
return last month (by hopping out 
of a private helicopter!) while 
sharing details of a new single 
and UK arena tour. 

The group, which consists of 
Greek Cypriot cousins Dappy 
and Tulisa, and Fazer, split in 
2011 after releasing three         
albums together. They officially 

confirmed that they’ve reformed 
in May. 

N-Dubz will tour in November 
and December on their Back To 
The Future Tour, marking the 
group’s first live shows together 
in 11 years. In addition to those 
dates already announced, the 
group have unveiled six new 
further dates in Cardiff, Liverpool, 
Sheffield, Newcastle, Manches-
ter and London.

New dates added to N-Dubz tour 
following reunion announcement
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EUREKA! 

Ancient Greece was one of the greatest   
civilisations in history. They put an        
emphasis on the value of the person and 

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

Erasistratus was a Greek anatomist and royal 
physician under Seleucus I Nicator of Syria. Along 
with fellow physician Herophilus, he founded a 
school of anatomy in Alexandria, where they carried 
out anatomical research. As well, he is credited with 
helping to found the methodic school of teachings 
of medicine in Alexandria whilst opposing tradi-
tional humoral theories of Hippocratic ideologies. 
Together, with Herophilus, is credited by historians 
as the potential founder of neuroscience due to 
his acknowledgements of nerves and their roles 
in motor control through the brain and skeletal 
muscles. Furthermore, Erasistratus is seen as one 
of the first physicians/scientists to conduct recorded 
dissections and potential vivisections alongside 
Herophilus. The two physicians were said by  
several Roman authors, notably Augustine, Celsus, 
and Tertullian, to have controversially performed 
vivisections on criminals to study the anatomy and 
possible physiology of human organs while they 
were in Alexandria. Because of their research, 
Erasistratus and Herophilus were heavily criticized 
for their utilization of vivisections specifically, 
namely the author Tertullian who followed Christian 
values. Erasistratus and Herophilus are thought 
to be the only physicians to perform dissections 
on the human body systematically until the       
Renaissance. He is credited for his description of 
the valves of the heart, and he also concluded that 
the heart was not the centre of sensations, but 
instead it functioned as a pump. Erasistratus was 
among the first to distinguish between veins and 
arteries. He believed that the arteries were full of 
air and that they carried the "animal spirit" (pneuma). 
He considered atoms to be the essential body 
element, and he believed they were vitalized by 
the pneuma that circulated through the nerves. 
He also thought that the nerves moved a nervous 
spirit from the brain. He then differentiated bet-
ween the function of the sensory and motor nerves, 
and linked them to the brain. He is credited with 
one of the first in-depth descriptions of the cere-
brum and cerebellum. Erasistratus is regarded by 
some as the founder of physiology. 

 
Eratosthenes of Cyrene 

Eratosthenes was a Greek polymath: a mathe-
matician, geographer, poet, astronomer, and music 
theorist. He was a man of learning, becoming the 
chief librarian at the Library of Alexandria. His work 
is comparable to what is now known as the study 
of geography, and he introduced some of the       
terminology still used today.  

He is best known for being the first person known 
to calculate the circumference of the Earth, which 
he did by using the extensive survey results he 
could access in his role at the Library; his calcula-
tion was remarkably accurate. He was also the 
first to calculate Earth's axial tilt, which also proved 
to have remarkable accuracy. He created the   
first global projection of the world, incorporating        
parallels and meridians based on the available 
geographic knowledge of his era. Eratosthenes 
was the founder of scientific chronology; he endea-
voured to revise the dates of the main events of the 
semi-mythological Trojan War, dating the Sack of 
Troy to 1183 BC. In number theory, he introduced 
the sieve of Eratosthenes, an efficient method of 

identifying prime numbers. He was a figure of        
influence in many fields. According to an entry in 
the Suda (a 10th-century encyclopaedia), his critics 
scorned him, calling him Beta (the second letter 
of the Greek alphabet) because he always came 
in second in all his endeavours. Nonetheless, his 
devotees’ nicknamed him Pentathlos after the 
Olympians who were well-rounded competitors, 
for he had proven himself to be knowledgeable in 
every area of learning. Eratosthenes yearned to 
understand the complexities of the entire world. 

 
Euclid  

Euclid, sometimes called Euclid of Alexandria to 
distinguish him from Euclid of Megara, was a Greek 
mathematician, often referred to as the "founder 
of geometry" or the "father of geometry". He was 
active in Alexandria during the reign of Ptolemy I 
(323–283 BC). His Elements is one of the most 
influential works in the history of mathematics, 
serving as the main textbook for teaching mathe-
matics (especially geometry) from the time of its 
publication until the late 19th or early 20th century. 
In the Elements, Euclid deduced the theorems of 
what is now called Euclidean geometry from a 
small set of axioms. Euclid also wrote works on 
perspective, conic sections, spherical geometry, 
number theory, and mathematical rigour. 

 
Eucratides I   

Eucratides I, also known as Eucratides the Great, 
was one of the most important Greco-Bactrian 
kings. Eucratides overthrew the Euthydemid       
dynasty of Bactria (possibly killing Demetrius) 
and restored the Diodotid dynasty of Diodotus I, 
allied to the Parthian Empire. Eucratides fought 
against the easternmost Hellenistic and Indian 
rulers in India, holding territory in the Indus and 
as far as Barigaza until he was finally defeated by 
Menander and pushed back to Bactria. Eucratides 
minted a vast and prestigious coinage, suggesting 
a rule of considerable importance and prosperity. 
His son, Heliocles I was father of Heliocles II, who 
was the last Greek king to rule in Bactria, as Yuezhi 
and Saka nomads overran the country c.100 BC. 

 
Eurybiades  

Eurybiades was the son of Eurycleides, and was 
chosen as commander in 480 BC because the 
Peloponnesian city-states led by Sparta, worried 
about the growing power of Athens, Greece as a 
whole did not want to serve under an Athenian 
despite the Athenians' superior naval skill. For all 
the enmity between the two, Eurybiades was         
ultimately assisted by the Athenian naval com-
mander Themistocles. 

His first act as commander was to sail the fleet 
to Artemisium, north of Euboea, to meet the Persian 
fleet. When they arrived the Greeks found that 
the Persians were already there, and Eurybiades 
ordered a retreat, although the Euboeans begged 
him to stay. Instead, they bribed Themistocles to 
keep the fleet there, and Themistocles used some 
of his bribe to pay off Eurybiades (at least according 
to Herodotus). The subsequent Battle of Artemisium 
was indecisive, and the Greeks removed their fleet 
to Salamis Island. 

 
Euripides  

Euripides was a tragedian of classical Athens. 
Along with Aeschylus and Sophocles, he is one of 
the three ancient Greek tragedians for whom any 
plays have survived in full. Some ancient scholars 
attributed ninety-five plays to him, but the Suda 
says it was ninety-two at most. Of these, eighteen 
or nineteen have survived more or less complete. 

There are many fragments (some substantial) of 
most of his other plays. More of his plays have 
survived intact than those of Aeschylus and 
Sophocles together; partly because his popularity 
grew as theirs declined he became, in the Helle-
nistic, a cornerstone of ancient literary education, 
along with Homer, Demosthenes, and Menander. 
Euripides is identified with theatrical innovations 
that have profoundly influenced drama down to 
modern times, especially in the representation of 
traditional, mythical heroes as ordinary people in 
extraordinary circumstances. This new approach 
led him to pioneer developments that later writers 
adapted to comedy, some of which are character-
istic of romance. He also became "the most tragic 
of poets", focusing on the inner lives and motives 
of his characters in a way previously unknown.  

His contemporaries associated him with          
Socrates as a leader of a decadent intellectualism. 
Both were frequently lampooned by comic poets 
such as Aristophanes. Socrates was eventually put 
on trial and executed as a corrupting influence. 
Ancient biographies hold that Euripides chose a 
voluntary exile in old age, dying in Macedonia, but 
recent scholarship casts doubt on these sources. 

 
Saint George  

Saint George (died 23 April 303), also George of 
Lydda, was a Christian who is venerated as a 
saint in Christianity. According to tradition he was 
a soldier in the Roman army. Saint George was a 
soldier of Cappadocian Greek origin and member 
of the Praetorian Guard for Roman emperor Dio-
cletian, who was sentenced to death for refusing 
to recant his Christian faith. He became one of 
the most venerated saints and megalomartyrs in 
Christianity, and he has been especially venerated 
as a military saint since the Crusades. 

In hagiography, as one of the Fourteen Holy 
Helpers and one of the most prominent military 
saints, he is immortalized in the legend of Saint 

George and the Dragon. His memorial, Saint 
George's Day, is traditionally celebrated on 23 
April. England, Ethiopia, Georgia, Catalonia and 
Aragon in Spain, Moscow in Russia, and several 
other states, regions, cities, universities, professions 
and organizations claim George as their patron. 
The bones of Saint George are buried in the Church 
of Saint George, Lod, Israel. 

Very little is known about George's life, but it is 
thought he was a Roman officer of Greek descent 
from Cappadocia who was martyred in one of the 
pre-Constantinian persecutions. Beyond this, early 
sources give conflicting information. 

There are two main versions of the legend, a 
Greek and a Latin version, which can both be traced 
to the 5th or 6th century. The saint's veneration 
dates to the 5th century with some certainty, and 
possibly still to the 4th. The addition of the dragon 
legend dates to the 11th century. 

 
Gylippus  

Gylippus was a Spartan general (strategos) of 
the 5th century BC; he was the son of Cleandridas, 
who was the adviser of King Pleistoanax and had 
been expelled from Sparta for accepting Athenian 
bribes in 446 BC and fled to Thurii, a Pan-Hellenic 
colony then being founded in the instep of Italy 
with Athenian help and participation. His mother 
may have been a helot, which meant he was not 
a true Spartiate but amothax, a man of inferior 
status. Despite this, from an early childhood he was 
trained for war in the traditional Spartan fashion 
and on reaching maturity had been elected to a 
military mess, his dues contributed by a wealthier 
Spartiate patron. For an individual of marginal 
origins, war was an opportunity to gain honour 
and eminence. 

 
Source: en.wikipedia.com,  

newworldencyclopedia.org and 
britannica.com

A-Z of Ancient Greeks 
Part 4

George.M.Georgiou
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Bergman Island 
 
This enjoyable film marks  

the English-language debut of 
Mia Hansen-Love, the acclaimed 
director of such French delights 
as GOODBYE FIRST LOVE and 
L’AVENIR. She tells the story of 
Chris (Vicky Krieps) and Tony (Tim 
Roth), both filmmakers ready for 
their next project but first they 
leave America for a summer break 
at the magical Baltic Sea Island 
Faro, off the south-eastern coast 
of Sweden - the place where 
Ingmar Bergman lived and filmed 
most of his celebrated work. It is 
a magnificent, mystical place with 
breath taking views where many 
travellers especially Bergman’s 
aficionados spend time watching 
his films or visiting the island’s 
wild forests and rocky coastline 
re-living key moments from the 
master’s movies. Chris and Tony 
hope to get inspiration for their 
forthcoming film projects... 

The excellent first half benefits 
tremendously from Vicky Krieps’ 
luminous performance. She is a 
striking presence and provides 
the heart and soul of the film like 
she did in PHANTOM THREAD. 
Tim Roth is also effective but sadly 
the story suddenly changes gear 
and loses its momentum towards 
the end. It is like watching two 
movies joined into one - the 
opening is breezy and fun with 
an almost satirical tone about 
obsessive fans whereas the 
second half turns into an arty film 
withing a film. Still, one of the 
most fascinating films currently 
on release! 

 

Prayers For  
The Stolen 

 
A lyrical piece of filmmaking 

from Tatiana Huezo which is 

loosely adapted from Jennifer 
Clements’s novel with the same 
title. She tells the story of three 
girls in a rural Mexican village who 
try to carry living a normal and 
carefree existence, even though 
their innocent lives are threatened 
by the violent presence of the 
local cartel.  

Ana is devasted when her long 
beautiful hair is cut because of 
lice spreading at school but still, 
she keeps her new boyhood 
look even years later which is a 
reminder that it is better for girls 
to be mistaken for boys rather 
than be stolen by the cartel at 
any moment.  

It is superbly filmed on a       
lavish green landscape with red 
splashes of colour from the 
poppy fields that provide the 
small community’s livelihoods. 
A superior, mature work from a 
terrific new talent! (MUBI)  

 

Zero Fucks Given 

Another mesmerising perform-
ance from the award-winning 
Adele Exarchopoulos, who first 
came to international prominence 
in BLUE IS THE WARMEST 
COLOUR. Now, under Emma-
nuel Marre and Julie Lecouste’s 
intelligent direction she plays 
Cassandre, a free-spirited young 
woman working as a flight atten-
dant for a budget airline. She is 
based in Lanzarote and enjoys 

casual sex around the world with-
out any responsibility. But when 
her contract for the company 
comes to an end, Cassandre 
needs to revaluate her life and 
future… 

A brilliant inside on the life of 
flight attendants directed in docu-
mentary style with a magnificent, 
luminous central performance 
from Exarchopoulos. (MUBI)  

 

61st Street 

This brilliant eight-part series 
is created by Peter Moffat, the 
terrific British writer who was 
first discovered at the Warehouse 
Theatre’s International Playwriting 
Festival. His legal background 
led him to much critical acclaim 
with CRIMINAL JUSTICE before 
it was remade in America as THE 
NIGHT OF. Now, he sets his tense 
thriller in Chicago and exposes 
its corrupt criminal justice system 
following a disastrous drug bust 
where a cop is killed and a promi-
sing young black athlete is arres-
ted…  

Courtney B. Vance is excellent 
as Franklin Roberts, the defence 
lawyer determined to prove Moses 
Johnson’s (Tosin Cole) innocence 
at all costs. The court room scenes 
are suitably tense and there is also 
a strong story involving Franklin’s 
autistic son David - superbly 
played by Jarell Maximillian Sulli-
van making a remarkable film 
acting debut. A powerful drama 
worth seeking out! (AMC+) 

 

Boonie Bears 
Back To Earth 
 

This dubbed version is a new 

chapter of the popular Chinese 
animation which started its fran-
chise in 2012 which I must admit 
I’ve never heard nor seen before.  

Bramble, one of the Boonie 
Bears, befriends a mysterious 
alien named Avi, who lands from 
outer space on Pine Mountain. 
Avi’s mission is to save his people, 
the Rhyot who originated from 
Earth, millions of years ago… 

It is energetic and likable       
but lacks the visual imagination 
of Japanese anime while the 
endless TRANFORMERS like 
giant machines threaten to bomb 
and send the whole project to 
oblivion.  

 

Manina:  
The Lighthouse 
Keeper’s 
Daughter 

Willy Rozier sets his action of 
his engaging 1952 black and 
white feature on a remote rock 
island near Sardinia and follows 
the story of Gerard (Jean- Fran-
cois Calve), a 25-year-old student 
in search of precious ancient 
Greek treasures lost in the sea 
after the Peloponnesian War. He 
is excited to see Manina (Brigitte 
Bardot), the young girl he met 
five years earlier, now grown into 
a stunning woman… 

The original English title was 
THE GIRL IN THE BIKINI of 
this early Bardot film role before 
she reached superstardom a 
few years later with AND GOD 
CREATED WOMAN. 

 It is a very watchable film -       
it probably gave the go ahead 
to BOY ON A DOLPHIN which 
shares a similar premise but 
filmed on a Greek island with 
Sophia Loren and Alan Ladd.  

This Blu-ray disc also includes 
a 1949 Rozier film 56 RUE        
PIGALLE - a crime melodrama 
about infidelity, blackmail and 
murder with a climactic court case. 
(Blue-ray disc from Eureka)  

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

George Savvides 

The Films in Concert sea-
son at the Royal Albert 
Hall offers an opportu-

nity to experience some of 
cinema’s most iconic films with 
the score performed live by an 
orchestra in this magnificent 
venue. On this occasion it was 
the Grimethorpe Colliery Band 
(the band that inspired the story) 
and members of the Royal 
Philharmonic Concert Orchestra 
for the screening of Brassed 
Off (Live), first seen in 1996 
and included in the BFI (British 
Film Institute) list of top 100 
British films. This event pre-
miered here in 2017 and then 
went on to complete a sell out 
national tour. Now I know why. 

It began with a Q&A in which 
the ubiquitous film buff Mark 
Kermode chatted with cast 
members Peter Gunn, Philip 
Jackson and Stephen Tompkin-
son, along with director Mark 
Herman and producer Steve 
Abbott, each of them talking 
about their own experience 
being part of the project. All very 
amiable until they mentioned 
the involvement of the “indis-
posed” Harvey Weinstein. 
Moving on… 

The film is a bittersweet 
comedy-drama, with Danny 
(Pete Postlethwaite) the devo-
ted leader of the Grimley Col-
liery Band, who is determined 
to show the Tories ‘we are not 
defeated’ set as it was ten years 
after the 1984-5 year long strike 
by the National Union of Mine-
workers, during which a number 
of pits were forced to close.  

The dispute’s legacy includes 
family divisions which continue 
until this day. In these hard-
ened, proud communities blood 
does not run thicker than water. 
Yet the real power of the film is 
its avoidance of making overtly 
political statements and is far 
more focused on the hardship 
of day to day life for the miners 
and their families. 

As good as the film is then 
there is the Grimethorpe.      
The gleaming shiny coal to the 
miner’s hardworking grit. A 
sound so majestic and soul-
stirring, so technically brilliant 
that it almost defied belief that 
this was just a brass band     
accompanied by a handful of 

orchestral musicians, conduc-
ted superbly by Ben Palmer. 
Playing the score live as the 
action unfolds on screen.  

Precision timing, and consum-
mate playing. It includes the 
mellifluous En Aranjuez Con 
Tu Amor, nicknamed Orange 
Juice by Danny, a delightful 
flugelhorn solo, some tuneful 
and uplifting music throughout, 
all ending with Edgar’s Pomp 
and Circumstance, that’s Land 
of Hope and Glory, which the 
band play atop a London     
double decker bus, having just 
triumphed in the National (Brass 
Band) Finals…at The Royal 
Albert Hall.  

A triumphant return to a 
venue that is described as 
their “spiritual home”.  

Meanwhile Athasha Lyonnais 
is surprised by a novelty… 

Henry VIII, currently on at 
Shakespeare’s Globe, is an 
unusually spectacular but     
ultimately muddled story.  

Chronicling Henry's highly 
politicised divorce and subse-
quent marriage, the production, 
directed by Amy Hodge, pres-
ents the action in a gaudy style, 
equal parts lavish and tacky. 
Members of the court are 
decked out in chintzy jewellery 
layered over tailored suits, 
wielding tasteless, gold plated 
pistols and sitting on bird-shit 
encrusted (really!) inflatable 
chairs. The parallel being drawn 
I felt, was to the brazen, tacky 
corruption of the Conservative 
party. 

However, novel direction and 
excellent performances can't 
distract from the sad drop in 
quality the Bards later collabo-
rative plays suffer from. It is 
novel, however, that in a Shakes-
peare play of all things it is the 
writer who lets the production 
down. 

 
HENRY VIII -  

www.shakespearesglobe.com

Theatre Reviews 

Barney Efthimiou

Of working folk and 
brilliant brass 
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As females, we have 
evolved in the world, with 
far more power to do the 

things that can create great 
change for all. Long gone are the 
days where women were looked 
upon as the housekeepers being 
at home, looking after the house 
and family. Women work, run 
businesses and still manage to 
juggle family and home - that in 
itself takes good structure for all 
to run smoothly, without anyone 
going hungry and having all the 
basic needs met.  

During the wars, women         
assisted as nurses and doing 
hard manual work that would 
not have been expected of them 
normally. Whilst the men were 
away, the women did everything 
they had to do to hold the fort  
at home and in the line of work 
production. 

Women can be resourceful in 
life in generally, but can some-
how pull out extra power when 
required. If a woman had to move 

something heavy to protect a 
child, they would go beyond all 
expectations to find a way of doing 
so. Women can be surprisingly 
strong physically; this can be 
seen with women in the fitness 
industry and the muscle toned 
body power achieved naturally 
through hard work in training. 
Females have been seen to do 
Martial Arts and excel in it; how 
empowering knowing they can 
take good care of themselves in 
protective fighting survival situa-
tions. 

Women can be mentally strong 
as survivors, coping with so 
many difficult situations through 
stresses for their loved ones in 
family, relationships and difficult 
circumstances. A strong woman 
finds a way to work and get 
through hurdles whilst still trying 
to smile to those she loves and 
those she protects around her. 

A woman's nature is usually 
seen as the nurturing type - this 
is often seen in how a woman 

will naturally be protective to 
other people's children as well 
as their own, and even so, if they 
don't actually have any of their 
own. This seems to be instinctive 
to the majority of women with a 
caring,  helping nature for others 
around them, naturally trying to 
cook, feed, clean and care for 
those who cannot or don’t cater 
for themselves. Women can be 
caring yet forgiving for helping 
others to survive. 

A strong, powerful woman has 
her own mind, will speak her 
own mind, be bold and will fight 
back against manipulation by 
the many others that may want 
to hold her back and tame her in 
order to conform to their liking, 
where she can be controlled with 
obedience. Another person who 
is not insecure or competitive  
will freely allow a female to  
courageously and independently 
progress and blossom on their 
own merits. 

Laughing, having fun and 

speaking with people, having 
polite, respectful social skills 
goes a lot further than miserable, 
argumentative, inconsiderate 
impertinence. Allowing for others' 
views and just agreeing to       
disagree goes a lot further and 
opens doors to many great 
things. Manipulating another for 
personal gain is not an attractive 
skill to either do or receive. 

Women stood together, put 
their life on the line, they fought 
hard for each other to have rights. 
Let's be appreciative for those 
that have paved the way to make 
life easier for us. Utilise the power 
to achieve great things in life, yet 
still maintaining kindness and 
empathy. 

Women can be beautiful, 

aesthetically desirable and ooze 
with sex appeal and glamour, 
but if that beauty is only on the 
outside, it is like receiving a 
beautifully packaged gift box 
that has a disappointing gift 
within. Being told you are beau-
tiful, sexually desirable, is of 
course complimentary, however 
being told you are beautiful, 
sexually desirable with a beauti-
ful mind and heart, takes it to 
another level. A beautiful mind, 
a beautiful heart, a strong indivi-
dual person makes a package 
that should be embraced as a 
truly beautiful woman.  

There are many who may 
feel intimidated by such women, 
as they cannot control such a 
woman, so let's say a big 'Thank 

You' to those men and women 
who are not fearful of a strong 
powerful woman, but embrace it, 
are proud of such a woman and 
actually relish in allowing them 
to sparkle and be the resilient 
strong person and woman they 
can be free to be. 

Embrace your sexuality, be 
mindful, boldly confident, men-
tally and physically strong, kind, 
caring, knowledgeable, non-judg-
mental, joyful, fashionably glam-
orous, sexually desirable to be 
a beautiful you! 

 
Love and Sparkles, 

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

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

Embrace your sexuality

Cooking with Loulla Astin 
Greek potato salad / Πατατοσαλάτα

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 Greek potato salad / 
Πατατοσαλάτα... 

Who needs mayo in a Greek 
salad? A lovely and delicious 
potato salad, made with either 
new waxy or old potatoes.  

It is extra nice if you add the 
dressing ingredients while the 
potatoes are still warm so they 
can absorb the delicious flavours 
of the olive oil dressing.  

 
Ingredients (serves 4): 

700g new potatoes or 4-5 
large Cypriot potatoes  

1 medium red onion, cut into 
rings 

4 spring onions, chopped 
½ small bunch flat leafed 

parsley, chopped 
A small bunch of dill, chop 
 

Salad Dressing: 
8 tbsp virgin olive oil 
Juice of ½ lemon 
2 tbsp white wine vinegar 
1 tsp whole grain or Dijon 

mustard  
2 cloves crushed, grated 
1-2 tsp honey  
Salt and freshly ground white 

pepper to taste  
 

Method: 
Wash the potatoes and boil in 

their skins until just fork tender 
but not too soft. Boiling the        
potatoes in their skin stops them 
absorbing too much water. 

Drain the potatoes and peel 

them. If they are large, cut into 
chunks or if small, cut in half. 

Place the warm potatoes in a 
large salad bowl and add the 
red onions, spring onions and 
herbs. Season with a little salt 
and pepper. 

Whisk the dressing ingre-
dients together, adding salt and 
pepper to taste, pour over the 
salad and lightly toss.  

Toss the salad, adjust the 
seasoning, cover and let the 
potatoes absorb the dressing for 
30 minutes to an hour before 
serving. 

 
Follow Loulla on Facebook: 

www.facebook.com/groups/ 
1250641761674966
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Looking back at the end of 
another Premier League 
season, it was no surprise 

that the two outstanding teams 
in English football of the last five 
years battled each other for the 
title and appeared to be playing 
a different game to the rest of the 
league, given their quality and 
dominance.  

Despite the brilliance of Mo 
Salah, and fantastic seasons 
from Mane, Matip and Alexan-
der-Arnold amongst others,     
Liverpool were not quite able to 
overhaul Manchester City. 

 However, two trophies and 
two runner-up finishes is an       
incredible achievement, and 
Liverpool will win more trophies 
in the coming seasons. For Man 
City, a fourth title in five years 
underlines what a great team 
they are. With the imminent 
signing of Erling Haaland to add 
to the likes of De Bruyne, Silva 
and Dias, they will be favourites, 
along with Liverpool, to win the 
title next season.  

In contrast, Chelsea will        
reflect on this season as one of 
underachievement, with a rare 
failure to win any of the major 
trophies, and failing to keep pace 
with the top two. Off field prob-
lems, a misfiring Lukaku up front, 
and several players running 
down their contracts didn’t help 
matters. 

 A summer of upheaval is in 
store, and Chelsea may struggle 
to stay in the top four next season. 
The biggest disappointment of 
the season was Manchester 
United. Not only did the team fail 
miserably in the league, limping 
to a sixth place finish, but the 
team conceded lots of goals 
and scored significantly fewer 
goals than normal.  

After a poor start under Solsk-
jaer, interim manager Ralf Rang-
nick presided over an appalling 
set of results, including a humi-
liating 4-0 defeat at Brighton. 
Without question, a season of 
embarrassment for the club, and 
a huge rebuilding job this 
summer. 

Whilst the battle for fourth 
place and Champions League 
qualification ended up being 

won by the team in white, both 
North London teams should be 
encouraged by the 2021-22 
season.  

Arsenal may have missed out 
on fourth place but have 
streamlined their squad with a 
younger, hungrier set of players, 
and a fifth placed finish repre-
sents a big improvement on      
recent seasons.  

Expect Arsenal to invest 
heavily in their squad this 
summer, and if they get their  
recruitment right, a top four      
finish is a realistic objective next 
season.  

For Spurs, the decision to hire 
Antonio Conte immediately lifted 
expectations, and after a slug-
gish start, Spurs finished the 
season strongly to secure the 
coveted fourth spot and Cham-
pions League qualification. The 
star man was Son, who ended 
up joint winner of the Golden 
Boot. With the right investment, 
Spurs are perhaps best placed 
to push the two top a bit harder 
next season. 

West Ham had another          
excellent season, although their 
league form faded away as their 
wonderful Europa League run 
impacted on their small first team 
squad. Some brilliant results 
against the top clubs highlights 
what a good team they have   
become, but without significant 
squad strengthening this 
summer, it may be that West Ham 
have reached a glass ceiling.  

Leicester’s season was incon-
sistent, and an eighth placed 
finish after two fifth places looks 
like underachievement. However, 
accounting for an appalling injury 
list and a long European cam-
paign, their fans will be fairly 
happy.  

Wolves fans will be delighted 
with a return to the top half of 
the table, but with a fairly turgid 
style of football and limited       
resources, it is probable that they 
will be heading the wrong way 
down the table next season. 
The opposite is the case for 
Brighton, whose attacking foot-
ball was a breath of fresh air. 
Their consecutive victories at 
Arsenal and Spurs in April and 

thrashing of Man United weeks 
later reflect what a good team 
they have become. 

After a very poor first half to 
the season, Newcastle were 
outstanding after Christmas and 
stormed up to mid table. With 
their new Saudi owners and a 
summer of heavy transfer 
spending to come, a push for 
Europe next season is very 
likely.  

An exciting and youthful  
Crystal Palace under the impres-
sive Patrick Vieira, and a brave, 
attacking style at Brentford in 
their first season back in the top 
flight means supporters of these 
two clubs will be very happy. All 
of the football community also 
loved seeing the return to foot-
ball of Christian Eriksen in a 
Brentford shirt.  

For supporters of Aston Villa, 
Everton, Leeds and Southamp-
ton, 2021-22 was season to      
forget. For Villa, after spending 
heavily to improve their squad, 
the season was underwhelming, 
and they will surely expect 
better next year. Everton nearly 
paid the price for years of reck-
less transfer activity with rele-
gation, before scrambling to 
safety. With their resources, 
they must do better next year. 
Southampton and Leeds have 
more modest budgets, but ultima-
tely both teams lack the quality 
to consistently win games and 
it’s hard to see either climbing 
much further up the table next 
season. 

For the bottom three, as      
predicted, relegation seemed 
an inevitability very early in the 
season. Norwich and Watford 
seem destined to continue 
bouncing between the top two 
divisions, too good for the Cham-
pionship and not good enough 
when they are promoted. 

Burnley have flirted with rele-
gation for a few seasons, and 
their small squad and lack of 
quality proved fatal this time, 
and it might be a shrewd bet to 
see them playing in League 
One before they are back in the 
Premier League. 

  
Adam Ioannou 

Pavlos Kontides clinches silver 
in world championship

Cypriot sailor, Pavlos Kon-
tides clinched the silver 
medal in ILCA 7 Men’s 

World Championship which wrap-
ped today in Mexico. 

The Cypriot silver medallist in 
the 2012 Olympics entered the 
championship’s Gold fleet’s final 
day in the third slot and with one 
fifth and one twelfth position, he 

passed New Zeland’s Thomas 
Saunders securing second spot 
with 68 points trailing France’s 
Jean Baptist Bernaz and in front 
of Croatia’s Filip Jurisic with 75 
points. 

Jurisic was among Kontides’ 
training partners which completed 
their preparation in Cyprus last 
December along with other     

top-class sailors. 
The silver medal in Mexico is 

Kontides’ third medal in a world 
championship after the conse-
cutive golds in 2017 and 2018.  

This medal comes after his 
victory in the Hyeres World Cup 
confirming his No1 ranking. 

It’s looking good for our Olym-
pic games hero!

Cypriot gymnast Marios Georgiou 
wins three gold medals

Cyprus’ gymnastics Champion, Marios 
Georgiou, has won three gold medals at 
the Varna World Challenge Cup, which 

took place between May 26 and 29. 

“A world cup has ended, with six rounds, and 
by winning three gold medals. In pommel horse, 
parallel bars, and horizontal bar,” Georgiou wrote 
in a post on his social media. Well done Mario!.

Teenage sensation Holger 
Rune outmuscled world 
number four and last-year’s 

French Open finalist Stefanos 
Tsitsipas 7-5 3-6 6-3 6-4 on 
Monday to move into the quarter-
finals with his biggest Grand 
Slam win to date. 

The Dane, who has improved 
more than 350 places in the world 
rankings in the past 15 months, 
joins fellow 19-year-old Carlos 
Alcaraz in the last eight, the first 
time two teenagers made that 
stage at a Grand Slam since 
1994. 

Fourth seed Tsitsipas, hunting 
for his first ever Grand Slam, 
started well and broke the Dane 
to go 3-1 up when Rune’s drop 
shot was not short enough and 
the Greek whipped a cross-court 
winner past him. 

Rune, however, broke him 
twice, clinching the set with a 
disputed line call that went in 
his favour. 

Tsitsipas did not lose his  
composure and saved three 
consecutive break points in the 
very first game of the second 

set. He did slip up though mid-
way through the third when two      
double faults and two unforced 
errors handed Rune a key break 
and the teenager went 2-1 up 
in sets when Tsitsipas did well 
to return a Rune smash but then 
fired a topspin forehand into the 
net. 

The Dane succeeded in getting 
Tsitsipas out of his comfort zone 
on the baseline, sending his tall 
opponent to the net with drop 
points and stretching him wide off 
the court with deep cross-court 

balls. 
Rune had three break points 

at the start of the fourth which 
the Greek saved but the teen 
made amends on his opponent’s 
next two service game to open 
up a 5-2 lead with a scorching 
backhand down the line. 

He did show some nerves in 
the end as Tsitsipas fought back 
to 5-4 and even had break points 
but Rune made sure of his big 
win on the first match point just 
as the clock ticked past the 
three hour mark. 

Tsitsipas still to win Grand Slam

Premier League 2021-22 Review
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Another great show from the KOPA League
The KOPA league repre-

sentative team played its 
3rd and final game of the 

season vs Maccabi GB Southern 
football league, a very well estab-
lished and run league with 28 
teams which was formed in 1962. 

The game was played in a 
fantastic spirit and there was 
very little to separate the teams! 

KOPA conceded a penalty in 
the first 2 minutes of the game 
(handball) which was expertly 
saved by KOPA’s keeper Ema-
nuel from Apoel. KOPA took the 
game to Maccabi and Donaldo 
from Omonia Youth with a smart 
finish, made it 1-0 to KOPA. 

Antonio from Omonia London 
FC with another of his mazy runs 

was then brought down in the 
box and he stepped up to take 
the penalty which was well saved 
by the Maccabi keeper.  

Antonio made amends five 
minutes later with a very well 
taken individual effort making it 
2-0 to KOPA. 

Maccabi were awarded a 2nd 
penalty which was again well 
saved by Emanuel but he was 
adjudged to have moved off his 
line and Maccabi scored the 
2nd attempt to make it 2-1. 

Maccabi, with a well taken goal 
made it 2-2 to end a very enter-
taining 1st half with 3 penalties!!! 

The second half was scrappy 
and Maccabi pressed forward 
taking advantage of their five 

substitutes vs KOPA’s two and  
the fresh legs really made a      
difference especially as cramp 
was begin being experienced 
by both sides!!  

With 2 minutes to play, KOPA 
worked the ball forward in a 
slick passing move and through 
ball into Andrew Y from PAO FC 
just inside the left of the penalty 
area. Andrew beat the Maccabi 
defender, moved the ball onto his 
right foot and curled a perfect 
shot into the top far corner of 
the goal to make it 3-2 to KOPA! 
The final whistle blew shortly after. 

Overall a great game to watch 
with total respect shown by both 
teams which was a great advert 
for both leagues and communities.

Nottingham Forest beat 
Huddersfield Town 1-0 in 
the Championship play-

off final at Wembley Stadium on 
Sunday to return to the Premier 
League after a 23-year absence. 

The decisive goal came in the 
43rd minute when Huddersfield 
defender Levi Colwill deflected 
a James Garner shot into his own 
net.  

Former European champions 
Forest were relegated from the 
top flight in 1999 and they join 
Bournemouth and Fulham, who 
won automatic promotion to the 
Premier League. 

Forest, who had beaten Shef-
field United to reach the playoff 
final, were English champions 
in 1978 under Brian Clough and 
went on to win the European Cup 
in 1979 and 1980. 

The East Midlands side had 
made an awful start to the season, 
sacking manager Chris Hughton 
when they were bottom of the 
league after taking just one point 
from their openin seven games. 

Former Swansea City manager 
Cooper took charge and trans-
formed the campaign, leading 
Forest to a fourth-placed finish, 
two points behind third-placed 

Huddersfield. 
Forest have struggled to find 

their way out of the Championship 
and Cooper was the 14th mana-
ger they have appointed in 10 
years, since Billy Davies depar-
ted in the summer of 2011. 

“Everybody connected with 
the football club deserves today 
and we are really looking forward 
now to a positive future,” said 
Cooper. 

Huddersfield had been relega-
ted from the Premier League in 
2019 after two seasons in the top 
division and had finished 18th and 
20th in the past two campaigns.

Nottingham Forest return to Premier League after playoff win

Come enjoy sport at the Cypriot Wine Festival & Business Expo! 

The Cypriot Wine Festival 
& Business Expo has     
announced a great sports 

programme taking place at      
Lee Valley Athletics Centre this 
Jubilee week with loads of sport 
in the outside arena. 

We have a five-a-side tourna-
ment from KOPA League football 
teams, an Athletics exhibition 
from International Athletics star 
Dwain Chambers, and an exclu-
sive Rugby exhibition from the 

Cyprus International Rugby team. 
 

KOPA League five-a-side 
football tournament 
 

There will be a football         
five-a-side including clubs from 
our community Football League 
KOPA showing off the talents. 

The KOPA League has been 
going since 1975; it has embraced 
thousands of kids into our com-
munity and produced teams and 

players that have gone onto play 
in the Premier League, Football 
League and also playing inter-
national football.  

The KOPA League clubs have 
gone onto win several LFA and 
FA trophies and moved onto 
play in the National Football 
league structure. 

 
Dwain Chambers 
 

Dwain Chambers is a British 

track sprinter. He has won inter-
national medals at World and 
European levels and is one of 
the fastest European sprinters 
in the history of athletics. His 
primary event is the 100 metres, 
with a best of 9.97 seconds, 
which ranks him fifth on the  
British all-time list.  

Dwain, as well as having a 
stand at the festival, will be doing 
speed training, speed testing 
and an athletics demonstration. 

Cyprus national rugby team 
 
The Cyprus national rugby 

union team is nicknamed ‘The 
Mighty Mouflons’ after a kind of 
horned sheep which is also the 
republic's national animal.  

They hold the world record for 
the most consecutive international 
rugby union wins with 24, which 
was ended on 15 November 
2014 as they lost to Latvia. 

The Cyprus national Rugby 

Union team will have a stand at 
the festival where they will be 
encouraging kids to take up the 
sport.  

If there are any rugby players 
at the festival, they will offer 
trials to those who they think may 
be good enough to represent the 
Cyprus Rugby National team. 

The National Rugby team will 
also be showing off their talent 
and giving a rugby exhibition in 
the outside arena.

Five a side football from KOPA League teams Cyprus National Rugby team Dwain Chambers International British track sprinter.
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Fixtures  
Internationals 
Thursday 2nd June 2022 
UEFA Nations League 
Cyprus v Kosovo 
Northern Ireland v Greece 

Saturday 4th June 2022 
UEFA Nations League 
Hungary v England 
Sunday 5th June 2022 
UEFA Nations League 

Cyprus v Northern Ireland 
Kosovo v Greece 
Monday 6th June 2022 
Euro U21 Qualifying 
Cyprus v Greece  

Tuesday 7th June 2022 
UEFA Nations League 
Germany v England 
Euro U21 Qualifying  
England v Albania 
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Omonia fans light up Nicosia as their team win Coca Cola Cup 
Omonia’s Redemption, 

Achna’s Missed Oppor-
tunity. Although it might 

have seemed like a typical early 
summer Wednesday bright and 
sunny at a humid 28 degrees 
Celsius in the capital, today was 
anything but that for Omonia and 
Ethnikos Achnas fans as they 
formed a tidal wave of mostly 
green and Cypriot flags on the 
A1 highway en route to the      
Cyprus Cup Final. 

The road to the GSP Stadium, 
however bumpy, ended up pro-
viding Omonia with a literal silver 
lining to an otherwise forgettable 
campaign – another trophy to its 
impressive collection – and a very 
important berth to the Europa 
League, a  prize that can be used 
to attract top talent in what will 
be an inevitably busy transfer 
window this summer.  

Omonia finished 7th in the 
league, matching their worst per-
formance since their inaugural 
year during the 1953-54 season. 

Achnas fans, who arrived with 
similar pain and sorrow from an 
underwhelming league cam-
paign, were left with nothing tan-
gible to celebrate – missing out 
on European football and an  
opportunity to win its first trophy 

in Cyprus. As a refugee club from 
the occupied village of Achna, 
of course one intangible that 
Achnas fans surely celebrated 
tonight was playing in a cup final, 
a moment that will be cherished 
and remembered for generations 
to come. But the reality of the 
club’s outlook for the upcoming 
2022-2023 season is dim. Next 
year will see Achnas playing from 
the 2nd division as they finished 
in the relegation zone 2nd from 
the bottom, just above bottom-
feeders PAEEK. 

Playing at its home stadium 
in front of 17,095 people with 
about 90% wearing green shirts, 
Omonia lifted the trophy after a 
120 of minutes of goalless foot-
ball ended up in a nail-biting 
penalty shootout. Achnas started 
off by missing the first penalty, 
but Omonia followed suit levelling 
the score back to even. Achnas 
was then first to miss again, but 
Omonia couldn’t capitalize by 
missing one of their own. With 
the penalties going into sudden 
death, both teams relied on Cyp-
riot youngsters. Achnas’ Adoni 
Zacharias (22 years old) con-
verted from the spot followed 
by Omonia’s Loizos Loizou (18 
years old) who followed suit. 

Next up was Achnas’ Marios 
Peratikos (22 years old) who 
showed his nerves with a poorly 
paced and placed penalty into 
the arms of Fabiano who fell softly 
to his right to corral the ball. 

The weight of the GSP Stadium 
then fell on the shoulders of 
Charalambos Charalambous (20 
years old) to convert from the 
spot. The young Omonia mid-
fielder shot a confident penalty 
sending the ball into the back of 
the net and the GSP Stadium 
into an absolute frenzy. 

Omonia came into the match 
a heavy favorite, but was left with 

10 players from the 6th minute 
after the Italian head referee 
Marco Di Bello went to the VAR 
to deem a foul at the edge of the 
box as worthy of a straight red. 
The early red card left Omonia 
to struggle much of the match, 
but Achna lacked the quality to 
capitalize on the situation.     
Achnas’ best chance came in the 
92nd minute when a cross taken 
from a free kick by Kostas Pileas 
flew into the box missing all the 
players and taking a high bounce 
straight into the crossbar, before 
being cleared by an Omonia  
defender. Although one can      

objectively say Achnas played 
better, “O Laos” (Omonia fans) 
won’t care as the stadium lit red 
flares and fireworks to celebrate 
a historic night. 

As fans stormed the field to 
celebrate with welcoming players 
swinging their shirts, Omonia 
Head Coach Neil Lennon had to 
walk a bit longer to join in on the 
festivities after being banished to 
the locker room prior to the pen-
alty shootout. Although Lennon 
might not have been on the pitch 
with his players during the shoot-
out, they were there for him when 
he emerged from the tunnel to 

celebrate the historic victory. The 
last time Omonia lifted the cup 
was back in the 2011-2012 
campaign, again at GSP Stadium, 
when they beat AEL 1-0 with a 
16th minute goal from André 
Alves. Omonia’s previous Cup final 
was a loss to Apollon Limassol      
2-1 during the 2015-2016 season. 

Ethnikos Achnas has never 
won the Cypriot Cup. The appear-
ance today marks their second 
time in a Cypriot Cup Final – the 
last time was back in 2002 when 
they were defeated again at GSP 
Stadium this time by Anorthosis 
1-0.

Real Madrid secured a 
record-extending 14th 
European Cup when they 

beat Liverpool 1-0 in a Cham-
pions League final delayed for 
more than half an hour after     

police tried to stop people trying 
to force their way into the Stade 
de France on Saturday. 

Vinicius Junior scored just  
before the hour with Real’s first 
attempt on goal and their goal-

keeper Thibaut Courtois made 
several fine saves to deny Liver-
pool, who end the season with 
two domestic cups having also 
failed to win the Premier League. 

In a battle of European heavy-

weights, Juergen Klopp’s side 
had more chances but lacked 
sharpness when it mattered as 
Carlo Ancelotti became the first 
coach to enjoy four European 
Cup triumphs having won the 
trophy with AC Milan and Real 
twice, leapfrogging Liverpool’s 
Bob Paisley and Real’s Zinedine 
Zidane. 

“We had a lot of shots but not 
the clearest and Thibaut Courtois 
made two top saves.” 

The final was to be played in 
St Petersburg but European 
soccer governing body UEFA re-
located it to Paris after Russia’s 
invasion of Ukraine, which Mos-
cow calls a ‘special operation’. 

The game started after a     
35-minute delay following inci-
dents outside the stadium when 
fans were tear-gassed by riot 
police as people without tickets 
tried to force their way in. 

Liverpool had won the previous 
European Cup final both teams 

had played in Paris, winning 1-0 
at the Parc des Princes in 1981, 
which was Real’s last defeat in 
a final. 

Liverpool were the slight         
favourites on Saturday but Real 
beat the Merseyside club for the 
second time in a row after their 
3-1 victory in 201 

Liverpool started the game     
by pushing high up the pitch,        
looking to quickly feed their        
full backs, and the pressure on 
the Real back line became       
immense.  

Mo Salah was picked out by 
Trent Alexander-Arnold in the 
box but Courtois stretched to 
deny the Egyptian. 

Sadio Mane came much closer 
when he ghosted past Eder   
Militao and Casemiro before his 
fierce attempt was tipped onto 
the post by the excellent Court-
ois in the 21st minute. 

Liverpool, however, were not 
incisive enough in attack and 

Real’s only chance of the first 
half gave Liverpool a huge scare 
but Karim Benzema’s effort was 
ruled out after the Video Assis-
tant Referee ruled that he was 
offside, being played in by Fede-
rico Valverde despite Fabinho’s 
deflection. 

Liverpool were back at it early 
in the second half but Real 
soaked up the pressure until they 
struck in the 59th minute. 

It started when Luka Modric 
turned smartly away from Andy 
Robertson to create space and 
ended with Valverde’s pinpoint 
driven pass across to the far post 
being turned in by Vinicius. 

Courtois then dived to superbly 
tip Salah’s curled attempt away 
to keep Real ahead.  

The Belgian keeper was      
impeccable again to deny Salah 
10 minutes from time before his 
delighted team mates jumped  
into his arms to show their      
gratitude at the final whistle.

Real Madrid beat Liverpool to claim 14th Champions League title
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Η οικογένεια Χριστόδουλος  

και Νίνα Στυλιανού ως επίσης  

και οι θυγατέρες τους Μαρία και Ελένη  

εύχονται οικογενειακώς στους οικείους  

τηςΑυγή Κωνσταντίνου που απεβίωσε  

πρόσφατα τα θερμά τους συλλυπητήρια. 
†  DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL 

Andreas Kyriacou  

(from Eptakomi, Famagusta, Cyprus)

30.11.1938 – 17.05.2022 

With great sadness and heavy hearts, we announce that our very  
beloved husband, father and grandfather, Andreas Kyriacou, passed 

away on Tuesday 17th May, aged 83. Andreas leaves behind his loving 
wife Maria, three children Litsa, Kyriacos and Sotiris, 

 seven grandchildren Andrew, Luke, Reanna, Georgia, Dino, Maria  
and Emelia, sister Iliou and many other saddened relatives and friends. 

He was dearly loved and will be very deeply missed by us all.  
The funeral will take place on Tuesday 7th June, at 12.30pm,  

at St John the Baptist Greek Orthodox Church, Wightman Road,  
London N8 0LY and he will be laid to rest at New Southgate Cemetery, 

Brunswick Park Road, London N11 1JJ. The wake will follow at  
The Walker Ground, 175 Waterfall Road, Southgate, London N14 7JZ.  

For those who would like to make a charitable donation instead  
of flowers, there will be a collection at the church, with all proceeds 

going to the Motor Neurone Disease Association.

Με μεγάλη θλίψη και βαριά καρδιά ανακοινώνουμε ότι o αγαπημένος μας 
σύζυγος, πατέρας και παππούς, Ανδρέας Κυριάκου, έφυγε από τη ζωή 
την Τρίτη 17 Μαΐου, σε ηλικία 83 ετών. Ο Ανδρέας αφήνει πίσω την  
αγαπημένη του σύζυγο Μαρία, τρία παιδιά Παντελίτσα, Κυριάκος και  

Σωτήρης, επτά εγγόνια Ανδρέας, Λουκίς, Ρεάννα, Γεωργία, Ντίνο, Μαρία 
και Εμέλια, την αδελφή του Ηλιού και πολλούς άλλους συγγενείς  
και φίλους. Όλοι τον αγαπούσαν και θα λείψει πολύ σε όλους μας.  

Η κηδεία θα τελεσθεί την Τρίτη 7 Ιουνίου, στις 12.30 μ.μ., στην Ελληνική 
Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, 

London N8 0LY, και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate Cemetery, 
Brunswick Park Road, London N11 1JJ. Η παρηγοριά θα ακολουθήσει 
 στο The Walker Ground, 175 Waterfall Road, Southgate, London N14 

7JZ. Για όσους θα ήθελαν να κάνουν μια φιλανθρωπική δωρεά αντί  
για λουλούδια, θα υπάρχει ένα κουτί στην εκκλησία, με όλα τα έσοδα 

 να διατίθενται στο Motor Neurone Disease Association.

†  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
Τελούμε την προσεχή Κυριακή 05.06.2022,  
στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου,  

Τown Road/Logan Road, London N9 0LP,   
το 5ον ετήσιο μνημόσυνο της πολυαγαπημένης 

και αξέχαστης μας μητέρας και γιαγιάς  

Λουκίας Χριστοφόρου Κανάρη  
και καλούμε όλους όσοι τιμούν  
τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Υιός Πάμπος, νύφη Σκεύη, εγγόνια: Andrew, 
Lucy και Σούλλα, δισέγγονα: Elena,  

σύντροφος Κρις και παιδιά, Antonio, Charlie, 
Petros, Elena, Juliana, γαμπρός Christian,  

νύφη Sally και λοιποί συγγενείς.

†  ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑΣ 

Ανδρέας Κυριάκου 

(από Επτακώμη Αμμοχώστου Κύπρου)

†  MEMORIAL 
Our beloved Adonis Kashioulis’, 

 40 day memorial service will take place  
on Sunday 5th June, at St. Demetrios Greek 

Orthodox Church, Edmonton at 11:30am.  
We’d like to take this opportunity to thank  

all those who attended the funeral and sent 
kind wishes. We also want to thank all those 

who generously donated to the chosen 
causes. Your donations raised over £1500, 

which has now been distributed to both  
St. Raphael, Nicholas and Irene's Church 

and the Make A Wish Foundation.



The 40-day memorial service  
for our beloved father, grandfather,  

and great grandfather.  
Antonis Costi (Napoleon),  

(from Statos Paphos), 85 years old, 
 will take place on Saturday 11th June 2022,  

at St Anthony and Saint John the Baptist Church, 
Holloway 1 Sussex Way, London, N7 6RT. 

Passed away in Trahoni Cyprus 02.05.2022.  
Relatives and friends are invited  

to join his children, grandchildren, 
 and great grandchildren. 
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†  MEMORIAL†  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
Τελούμε το Σάββατο 11 Ιουνίου 2022  

στην Εκκλησία του Αγίου  
Αντωνίου και Ιωάννου του Βαπτιστού,  

Holloway 1 Sussex Way, London N7 6RT,  
το 40ημερο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου 

μας πατέρα, παππού,  
Αντώνης Κωστή (Ναπολεων),  

(από Στατο Πάφου), ετών 85. Απεβίωσε  
στο Τραχωνιου Κύπρο 02.05.2022. 

Καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη  
του όπως παρευρεθούν, να λάβουν μέρος  
με τα παιδιά, εγγόνια και τα δισέγγονα. 

†  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ †  MEMORIAL 
Τελούμε την προσεχή  

Κυριακή 5 Ιουνίου 2022,  
στις 1:30μμ στο κοιμητήριο  

του New Souhgate,  
το 1ον ετήσιο μνημόσυνο  
του πολυαγαπημένου μας 

συζύγου, πατέρα και παππού  

Κώστα Χρυσάνθου  
(από την Αμμόχωστο, Κύπρος) 
και καλούμε όλους όσοι τιμούν 

την μνήμη του  
όπως παρευρεθούν.  

Οι τεθλιμμένοι: σύζυγος 
Λέλλα, παιδιά, Δήμητρα, 

Αντρούλλα και Άκης, γαμπροί 
Αθω, Ευάνθη, εγγόνια,  
δισεγγόνα και λοιποί 

συγγενείς.

The 1st year memorial  

services for our beloved  

husband, father and grandfather  

Costa Chrysanthou  

(from Famagusta, Cyprus)  

will take place on Sunday  

5th June 2022, at 13.30pm,  

at New Southgate Cemetery  

and we invite anyone who  

honours his memory to attend.  

His wife Lella, children  
Demetra, Androulla and  

son Aggie, sons-in-law Athos, 
Evanthis, grandchildren,  

great grandchildren,  
and other relatives. 
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†  DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL 

Mrs Koulla Collard 

(from Cyprus)

†  ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑΣ 
Κυρία Κούλλα Κολλάρ 

(από την Κυπρο) 
It is with deepest sadness and of heaviest hearts that we 
 announce the passing of our beautiful Mother, Wife and 

Yiayia. Kyria Koulla passed away peacefully on Thursday 
12th May 2022, to join her beloved husband Stanley, who 

passed away 12th April 2020. They leave behind their  
children Christopher and Despoulla (Daisy), daughter-in-law 

Loria and their grandchildren Michael, Alexia and Sophia. 
Kyria Koulla was a woman with a huge heart, her home  

always opened for everyone. Very proud of her children and 
grandchildren and the people they became. Deeply religious, 
she played a large part in the establishment of St Catherine's 
Greek Church in Whetstone, you would find her in her usual 

seat and my father standing behind the candles. Stanley  
& Koulla can now hold hands and walk in heaven, looking 

down on us with love. The Funeral will take place on  
Wednesday the 8th June 2022. The funeral procession will 
start from Kyria Koulla's home 150 Oakleigh Road North, 
London N20 0UL, then onto the Greek Orthodox church of 

St Catherine, Friern Barnet Lane, London N20 0NL for 1pm. 
After the church service, the procession will continue to the 
Islington & Camden Cemetery, High Road, East Finchley, 
London N2 9AG,  where Kyria Koulla will be laid to rest 
with her husband, Stanley. We would like to invite you all  
for a celebration of our Mother & Father's life at the Greek 

Brotherhood, Britannia Centre, Britannia Road, North  
Finchley, London, N12 9RU from 3.30pm. Flowers to be  
delivered to 131-133 Myddleton Road, Wood Green N22  

by 9.30 on the 8th June 2022. For Donations, there  
will be boxes for the British Heart Foundation.

Με βαθιά θλίψη και βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον  
θάνατο της όμορφης μητέρας, συζύγου και γιαγιάς μας.  
Η Κυρία Κούλα απεβίωσε ειρηνικά την Πέμπτη 12 Μαΐου 
2022 για να βρεθεί με τον αγαπημένο της σύζυγο Stanley,  
ο οποίος απεβίωσε στις 12 Απριλίου 2020. Αφήνουν πίσω τα 
παιδιά τους Χριστόφορο και Δέσπουλλα (Νταίζυ), τη νύφη  

Loria και τα εγγόνια τους Michael, Alexia και Sophia.  
Η Κυρία Κούλλα ήταν μια γυναίκα με τεράστια καρδιά, το 
σπίτι της πάντα ήταν ανοιχτό για όλους. Πολύ περήφανη για 

τα παιδιά και τα εγγόνια της και τους ανθρώπους που  
εξελίχθηκαν. Βαθιά θρησκευόμενη, έπαιξε μεγάλο ρόλο 

στην ίδρυση της Ελληνικής Εκκλησίας της Αγίας  
Αικατερίνης στο Whetstone, θα τη βρίσκατε στη  

συνηθισμένη της θέση και τον πατέρα μου να στέκεται  
πίσω από τα κεριά. Ο Stanley και η Κούλα μπορούν πλέον 
να πιαστούν χέρι-χέρι και να περπατήσουν στον παράδεισο, 
κοιτώντας μας από ψηλά με αγάπη. Η κηδεία θα τελεσθεί 
την Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022. Η νεκρώσιμη ακολουθία θα  
ξεκινήσει από το σπίτι της Κυρίας Κούλα 150 Oakleigh 

Road North, London N20 0UL, στη συνέχεια στην  
ελληνορθόδοξη εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης, Friern 

 Barnet Lane, Λονδίνο N20 0NL από την 13:00μμ.  
Μετά τη λειτουργία, θα συνεχίσουν προς το Islington & 
Camden Cemetery, High Road, East Finchley, London  

N2 9AG, όπου η Κυρία Κούλλα θα αναπαυθεί με τον σύζυγό 
της, Stanley. Θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε όλους να 

 τιμήσετε την ζωή της μητέρας και του πατέρα μας στο 
Greek Brotherhood, Britannia Centre, Britannia Road,  
North Finchley, Λονδίνο, N12 9RU από τις 3.30 μ.μ.  

Τα λουλούδια θα παραδοθούν στο 131-133 Myddleton Road, 
Wood Green N22 έως τις 9.30πμ, στις 8 Ιουνίου 2022.  
Για δωρεές, θα υπάρχουν κουτιά για το British Heart  

Foundation.

†  DEATH ANNOUNCEMENT-FUNERAL 

Andronicos Iacovou 

(From Ayios Nikolaos Lefkonikou)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Ανδρόνικος Ιακώβου 

(Από τον Άγιο Νικόλαο Λευκονοίκου) 

It is with great sadness and heavy hearts that we announce the passing  
of Andronicos Iacovou, on Tuesday 24th May 2022.  

He leaves behind wife Ellada Iacovou, two children Niki Louca &  
Iacovos Iacovou, son-in-law: Luke Louca, daughter-in-law: Ellyn Iacovou,  

three granddaughters: Elaine, Andrea & Selene. 
The funeral will take place on Wednesday 8th June, at 10am, 

 at the Greek Orthodox Cathedral of the Holy Cross & St. Michael, 
Golders Green, followed by the burial and wake at New Southgate  

Cemetery. There will be a donation box at the church.  
Our father Andronicos will always be remembered as a proud, kind,  

and hardworking man who loved nothing more than having his family 
around him and seeing them happy. Although he was a man of few words, 

his warm presence was felt by all who knew him.  
He will be greatly missed by his friends and family.  

Με μεγάλη θλίψη και βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο του  
Ανδρόνικου Ιακώβου, την Τρίτη 24 Μαΐου 2022. Αφήνει πίσω τη σύζυγό  

του Ελλάδα Ιακώβου, δυο παιδιά Νίκη Λουκά & Ιάκωβο Ιακώβου,  
γαμπρός Λούκας Λουκά, νύφη Έλλην Ιακώβου, τρεις εγγονές Ελένη, 
 Άντρεα & Σελήνη. Η κηδεία θα τελεσθεί την Τετάρτη 8 Ιουνίου στις  
10 π.μ. στον Ελληνικό Ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό Τιμίου Σταυρού και  
Αρχαγγέλου Μιχαήλ, Golders Green και θα ακολουθήσει η ταφή και 

 η παρηγοριά στο κοιμητήριο του New Southgate. Στην εκκλησία θα υπάρχει 
ένα κουτί εισφορών. Τον πατέρα μας Ανδρόνικο θα τον θυμόμαστε πάντα 

 ως έναν περήφανο, ευγενικό και εργατικό άνθρωπο που δεν αγαπούσε 
 τίποτα περισσότερο από το να έχει την οικογένειά του κοντά του και να  

τους βλέπει ευτυχισμένους. Αν και ήταν άνθρωπος με λίγα λόγια, 
 τη ζεστή παρουσία του την ένιωσαν όλοι όσοι τον γνώριζαν. 

Θα λείψει πολύ στους φίλους και στην οικογένειά του. 17.09.1943 – 24.05.2022

†  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Μαρίνα Κωστή Κασάπη  

(Λεονάρισσο) 
Τελούμε την προσεχή Κυριακή 05.06.2022  
στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, Τown 

Road/Logan Road, London N9 0LP,  
το 18ον ετήσιο μνημόσυνο της πολυαγαπημένης 

και αξέχαστής μας μητέρας και γιαγιάς  
Μαρίνας Κωστή Κασάπη και καλούμε όλους 
όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παρευρεθούν.  

Παιδιά, εγγόνια, δισέγγονα,  
τρισέγγονα, συγγενείς.  

Αφιέρωμα σε μια εξαιρετική μάνα  
Είναι πικρή η θύμηση είναι βαρύς ο πόνος  
θλίψη της απουσίας σου είναι ο 18ος χρόνος.  
Μεγάλη θλίψη μέσα μας σαν θλιβερή καμπάνα 
γιατί η ζωή είναι δύσκολη χωρίς εσένα μάνα.  
Αιωνία σου η μνήμη. Παιδιά και εγγόνια.
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