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Μεγάλο ρεπορτάζ του ITV σε 
Αθήνα και Λονδίνο επαναφέρει στο 
προσκήνιο το μεγάλο θέμα της επι-
στροφής των Γλυπτών του Παρθε-
νώνα στον τόπο....                     
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Η μεγαλύτερη απεργία των τελευ-
ταίων 30 χρόνων έχει προγραμμα-
τιστεί για τα μέσα Ιουνίου στη Βρε-
τανία προκαλόντας ακόμη 
μεγαλύτερη αναστάτωση, αφού 
ήδη έχει επέλθει χάος σε...                   

Σελ. 11                   

Εκνευρισμός επικρατεί στη Λευ-
κωσία εξαιτίας των χειρισμών της 
κυβέρνησης στο καυτό θέμα του 
χαλλουμιού την ώρα που στη Με-
γάλη Βρετανία η ζήτηση αυξάνεται 
κατακόρυφα... 
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Ακόμη ψάχνονται... Ξανά στο προσκήνιο Το ΗΒ βυθίζεται στο χάος...
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CWF22: Η Ιστορία επιτυχίας συνεχίζεται
Είχαν περάσει δύο ολόκληρα χρόνια από το 

2019 όταν είχε διοργανωθεί το τελευταίο Φεστιβάλ 
Κυπριακού Κρασιού και η Εμπορική Εκθέση, 
αφού στις δύο επόμενες χρονιές είχε αναγκαστικά 
αναβληθεί λόγω της πανδημίας. 
Κι’ ενώ οι ανησυχίες του κόσμου δεν έχουν 

ακόμη καταλαγιάσει, η οργανωτική επιτροπή 
έκανε την υπέρβαση, πήρε το ρίσκο και διοργά-
νωσε τη φετινή γιορτή. Δεν πήγαινε άλλο. Το φε-
στιβάλ που έγινε ετήσιος θεσμός, έπρεπε να πα-
ραμείνει ζωντανό, για να συνεχίσει να διατηρεί 
την κυπριακή παράδοση στον ξένο τόπο, να δια-
σώσει την κουλτούρα μας και να επιμένει να 
κρατά δεμένη την κυπριακή παροικία. 
Παρά το γεγονός ότι σχεδόν όλοι είχαν τις επι-

φυλάξεις τους, εντούτοις, η ανταπόκριση του κό-
σμου επιβράβευσε την προσπάθεια και ξεπερ-
νόντας κάθε προσδοκία, πλημμύρισε στην 
κυριολεξία για άλλο ένα εορταστικό διήμερο, το 
Lee Valley Athletics Centre.  
Χρέος και ευθύνη μας η συνέχιση 
της μεγάλης γιορτής της παροικίας μας 
Στην εναρκτήρια ομιλία του ο Διευθυντής της 

εφημερίδας μας, Πάμπος Χαραλάμπους, ανα-
φέρθηκε εν συντομία στην ιστορία του Κυπριακού 
Φεστιβάλ, το οποίο είχε ξεκινήσει ως ΠΑΖΑΡ από 
το χώρο του Κυπριακού Κοινοτικού Κέντρου το 
1982 με σκόπο να φέρει κοντά την παροικία, να 
αναδείξει τα κυπριακά προϊόντα αλλά και διατη-

ρήσει την κυπριακή κουλτούρα και παράδοση 
στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
Στη συνέχεια ευχαρίστησε ολόκληρη την πα-

ροικία για την ενθουσιώδη ανταπόκρισή της στη 
μεγάλη, ετήσια διοργάνωση, καθώς και για την 
πολύτιμη, έμπρακτη στήριξη τόσο από χορηγούς 
και υποστηρικτές, όσο και από τους δεκάδες εθε-
λοντές που κάθε χρόνο αυτές τις μέρες βρίσκονται 
στο πλευρό της διοργάνωσης.  
Φεστιβάλ παράδοσης και διασκέδασης 
Εκ μέρους της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕλ, 

χαιρετισμό απηύθυνε το μέλος του Πολιτικού Γρα-
φείου, Νίκος Ιωάνου. 
Όπως είπε, κάθε φορά που συναντιόμαστε στο 

Λονδίνο με τους Κύπριους της Διασποράς, νιώθει 
έντονα συναισθήματα, υπερηφάνεια αλλά και εν-
θουσιασμό κυρίως λόγω του ότι οι γενιές των κυ-
πρίων μεταναστών στο Ηνωμένο Βασίλειο εξα-
κολουθούν να κρατούν τόσο έντονα τον τόπο μας 
στην καρδιά τους. 
Αναφέρθηκε στις προκλήσεις που έχει μπροστά 

της η Κύπρος, τους αγώνες που πρέπει να γίνουν 
σε αυτό το εξαιρετικά δύσκολο οικονομικό περι-
βάλλον και την ανάγκη για μια καλύτερη Κύπρο. 

Συνεχάρει την Παροικιακή για τη μεγάλη διορ-
γάνωση και ευχήθηκε όπως όλοι συναντηθούμε 
ξανά σε μια επανενώμενη Κύπρο. 

 
«Σας συγχαίρω για την αγάπη και 
τη στήριξη που δείξατε ο ένας στον άλλο»   
Το φετινό φεστιβάλ τελούσε υπό την αιγίδα της 

Ύπατης Αρμοστείας της Κυπριακής Δημοκρατίας 
στο Ηνωμένο Βασίλειο και εκπροσωπήθηκε στο 
φεστιβάλ με τρία τμήματά της: το Γραφείο Τουρι-
σμού, το Εμπορικό Τμήμα και το Πολιτιστικό 
Τμήμα. 
Στην ομιλία του, ο Ύπατος Αρμοστής Ανδρέας 

Κακουρής, ο οποίος παρευρέθηκε για πρώτη 
φορά στο φεστιβάλ από την ανάληψη των καθη-
κόντων, είπε μεταξύ άλλων ότι «είναι τόσο 
όμορφο που, δύο χρόνια μετά, η Γιορτή του Κρα-
σιού μας δίνει την ευκαιρία να συναντηθούμε 
ξανά, να δούμε φίλους και συμπατριώτες μας, 
και να ζήσουμε μαζί χαρούμενες στιγμές. Πόσο 
το χρειαζόμαστε μετά από όλα όσα έχουμε πε-
ράσει!» 
Παράλληλα, συνεχάρει τους ακούραστους διορ-

γανωτές κατά την έκφρασή του, τον οργανισμό 
της Παροικιακής, τον Διευθυντή Πάμπο Χαραλά-
μπους, τους εθελοντές που εργάστηκαν κι’ αυτοί 
σκληρά με τη σειρά τους, ενώ δεν παρέλειψε να 
ευχαριστήσει τους χορηγούς για την πολύτιμη 
στήριξή τους. 
Στη συνέχεια, ο κ. Κακουρής ανέγνωσε την ομι-

λία του Επίτροπου Προεδρίας της Δημοκρατίας, 
κ. Φώτη Φωτίου, ο οποίος τελικά δεν κατάφερε 
να παραστεί στο Φεστιβάλ λόγω ανειλημμένων 
υποχρεώσεων.  

«Πρέπει να νιώθουμε όλοι περήφανοι» 
Οι αποδήμοι συνιστούν βασικό πυλώνα της 

στρατηγικής και των επιδιώξεων μας και είναι οι 
καλύτεροι των πρέσβεων μας, ανέφερε ο κύριος 
Φωτίου, υπογραμμίζοντας την οφειλόμενη ευγνω-
μοσύνη. 
Ως αρμόδιος για τα θέματα αποδήμων, διαβε-

βαίωσε ότι έχει πλήρη αντίληψη των αναγκών 
όσο και των μεγάλων δυνατοτήτων της νέας γε-
νιάς των αποδήμων και ότι προωθούνται και 
εμπλουτίζονται προγράμματα και δράσεις για εν-
θάρρυνση της ανάμειξης των νέων στα παροι-
κιακά δρώμενα. 
Αναπτύσσουμε τη συχνότερη επαφή και γνω-

ριμία τους με την Κύπρο, δίνοντας έμφαση στην 
εκμάθηση της γλώσσας, της ιστορίας  και του πο-
λιτισμού μας, πρόσθεσε.  
Αναφερόμενος στη διοργάνωση της 38ης Γιορ-

τής του Κρασιού τόνισε το μεγάλο όφελος που 
έχει η προσέλκυση του ενδιαφέροντος πολλών 

ξένων που επιθυμούν να βιώσουν από κοντά τα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κύπρου. 
Ειδικά, όμως, η εκδήλωση αυτή προβάλλει την 

παράδοση και την πρόοδο μας στον αμπελοοι-
νικό τομέα, στον οποίο η Κύπρος έχει μια πα-
νάρχαια παράδοση, συνέχισε προσθέτοντας ότι 
πρέπει να νιώθουμε όλοι περήφανοι, γιατί η μικρή 
πατρίδα μας είναι στη σημερινή Ευρώπη η αρ-
χαιότερη κοιτίδα της αμπέλου, με τους Κυπρίους 
να παράγουν κρασί πρώτοι στη γηραιά ήπειρο 
πριν από σχεδόν 5.000 χρόνια, και με την κου-
μανδαρία μας να είναι το παλαιότερο επώνυμο 
κρασί στην κόσμο. 
Σημείωσε επίσης ότι η διοργάνωση της εκδή-

λωσης έχει και τεράστια σημασία και για την πα-
ροικία μας, καθώς δίνει την ευκαιρία στα Κυπριό-
πουλα δεύτερης, τρίτης και τέταρτης γενιάς που 
γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στη Βρετανία, να 
γνωρίσουν ένα σημαντικό κομμάτι του πολιτισμού 
μας, καθώς μέσα μέσα από το πρόγραμμα της 
εκδήλωσης αναβιώνουν ήθη και έθιμα που συν-
δέονται στενά με τις ρίζες μας.  
Εις μνήμη του Νεόφυτου... 
Όπως είχε ανακοινωθεί από την οργανωτική 

επιτροπή το φετινό φεστιβάλ ήταν αφιερωμένο 
στη μνήμη του συντρόφου Νεόφυτου Νικολάου, 
ο οποίος απεβίωσε στις 21.2.2021, ύστερα από 
πολυήμερη μάχη με τον κορωνοϊό. Του ανθρώ-
που από το 1992 συνέδεσε το όνομα του με τη 
μεγάλη γιορτή της παροικίας. 

 Όπως ανέφερε στην ομιλία του ο κύριος Χα-
ραλάμπους «ο Νεόφυτός μας, που με τη δράση 
και την ανθρωπιά του, τίμησε το κόμμα του, την 
εφημερίδα «Παροικιακή», την οικογένειά του αλλά 
και την ίδια την πατρίδα μας από το 1963 όταν 
μετανάστευσε στο Λονδίνο σε ηλικία 16 ετών, διε-
τέλεσε ενεργό μέλος του παραρτήματος του ΑΚΕΛ 
Βρετανίας από τη δημιουργία του το 1972. Την 
εποχή δηλαδή του Ιακωβίδη, του Κκόστι, του Χρυ-
σόστομου και του Χριστοφίνη. Από το 1994, οι-
κονομικός διαχειριστής της «Παροικιακής» και το 
2003 Επαρχιακός Οργανωτικός Γραμματέας του 
ΑΚΕΛ Βρετανίας. Παράλληλα, μέλος της Γραμ-
ματείας της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας 
Ηνωμένου Βασιλείου όπου είχε εκλεγεί και στη 
θέση του Γραμματέα για δύο θητείες. Οι διακρίσεις 
και η αναγνώριση φτάνουν μέχρι την Κύπρο, 
όπου εκλέγηκε ως μέλος της Κεντρικής Επιτρο-
πής του κόμματος. 
Για την παροικία, αλλά και για πολλές οικογέ-

νειες από την Κύπρο που έψαχναν στήριγμα στο 
Ηνωμένο Βασίλειο όταν έπρεπε να έρθουν 
εσπευσμένα για ιατρικούς λόγους, ήταν ο άνθρω-

πος που θα τους βοηθούσε. Θα έβρισκε τους 
τρόπους να καλυφτούν τα δυσβάσταχτα ιατρικά 
έξοδα και θα έβρισκε εκτάκτως λύσεις διαμονής 
σε βασανισμένες οικογένειες. 
Ακόμη και μετά την αφυπηρέτησή του δεν στα-

μάτησε να προσπαθεί να βοηθήσει τον συνάν-
θρωπό του. Όταν ρωτήθηκε από πρώην συνα-
δέλφους του στην εφημερίδα όπου βρισκόταν 
μέρα πάρα μέρα για να ενισχύσει και να στηρίξει 
με κάθε τρόπο τον οργανισμό που υπηρέτησε 
τόσα χρόνια αλλά και τους συμπατριώτες μας 
που προσέφευγαν στην «Παροικιακή» για βοή-
θεια, ρωτήθηκε γιατί εξακολουθεί να χάνει τον 
ύπνο του, ακόμη και για ανθρώπους που δεν 
γνωρίζει. «Αφυπηρέτησες εδώ και τόσα χρόνια, 
γιατί τα κάνεις όλα αυτά και βασανίζεσαι και υπο-
φέρεις;». Την απάντησή του θα τη θυμόμαστε για 
πάντα. «Θέλω όταν πεθάνω, ο κόσμος να με θυ-
μάται για τα καλά που έκαμα».  
Θα μπορούσα να μιλώ ώρες ολόκληρες για το 

έργο και την προσφορά του στο θεσμό του ετή-
σιου φεστιβάλ και στην «Παροικιακή». Για τη λα-
μπρή πορεία του στα δρώμενα της παροικίας και 
της Κύπρου μας. Όμως, όπως ο ίδιος έλεγε πά-
ντοτε, σταματάτε να μιλάτε πολύ. «Λίγα και καλά 

στις ομιλίες», έλεγε. «Αλλά να κάμνουμε πολλά 
και ό,τι καλύτερο μπορούμε για την παροικία, τον 
τόπο μας και να φέρνουμε κοντά τους νέους μας». 
Ο Νεόφυτος, μαζί με τον Κυριάκο Τσούπρα, 

τον μ. Ανδρέα Τσαλούφα, τον Δημήτρη Λαζάρου 
και άλλοι ήταν οι σκαπανείς του Φεστιβάλ Κυ-
πριακού κρασιού. 
Έφτασε η ώρα λοιπόν, εμείς, οι σύντροφοί του, 

ως ελάχιστη ένδειξη εκτίμησης προς το πρόσωπό 
του, να του αφιερώσουμε τη φετινή γιορτή και να 
δεσμευτούμε ότι θα συνεχίσουμε την λαμπρή, 
πολυετή του προσφορά». 
Σε μια σεμνή, αλλά συγκινητική τελετή, ο κύριος 

Χαραλάμπους, απένειμε την τιμητική πλακέτα στη 
σύζυγο του αείμνηστου Νεόφυτου, Ευούλλα. 
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Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις 
Τζόνσον κατόρθωσε να επιβιώσει στην 
ηγεσία του Ηνωμένου Βασιλείου, ξε-
περνώντας άλλο ένα εμπόδιο όπως 
ήταν εκείνο της εσωκομματικής πρό-
τασης μομφής. Πολλοί εξακολουθούν 
να βλέπουν ωστόσο σκιές όσον 
αφορά το μέλλον του ιδίου και της πα-
ράταξής του. Οι βουλευτές ψήφισαν 
με 211 υπέρ και 148 κατά για να πα-
ραμείνει ο Μπόρις Τζόνσον αρχηγός 
του κόμματος και πρωθυπουργός.  “Ο 
πρώτος κανόνας της πολιτικής είναι 
να μάθετε πώς να μετράτε. Με βάση 
τα μαθηματικά, ο Μπόρις Τζόνσον 
ήταν ο νικητής στην ψηφοφορία για 
την πρόταση μομφής της Δευτέρας”, 
σημειώνει ο πολιτικός συντάκτης 
του BBC Κρις Μέισον (07/06). 
Και συνεχίζει ο συντάκτης του BBC. 

“Ο δεύτερος κανόνας της πολιτικής εί-
ναι ότι οι αριθμοί συχνά λένε μόνο ορι-
σμένα πράγματα για μια ιστορία. Μπο-
ρεί να πετύχετε τη νίκη και να 
στερηθείτε την εξουσία την ίδια στι-
γμή”. Η ιστορία μας θυμίζει ότι ο Σερ 
Τζον Μέιτζορ το 1995 και η Τερέζα Μέι 
το 2018 κέρδισαν και οι δύο ψήφους 
εμπιστοσύνης με το μεγαλύτερο πο-
σοστό των βουλευτών τους να τους 
υποστηρίζει. Ωστόσο, ο σερ Τζον υπέ-
στη συντριβή στις γενικές εκλογές δύο 
χρόνια αργότερα ενώ η κ. Μέι έμεινε 
εκτός εξουσίας έξι μήνες αργότερα. 
Υπάρχει βεβαίως μια διαφορά τώρα, 
συνεχίζει ο συντάκτης του BBC. Ο 
Μπόρις Τζόνσον μπορεί να προβάλλει 
την πλειοψηφία που πέτυχε στις τε-
λευταίες εκλογές. “Αλλά η απλή αλή-
θεια είναι ότι όταν περισσότεροι από 
τέσσερις στους δέκα βουλευτές σας 
πιστεύουν ότι η χώρα θα ήταν καλύ-
τερα χωρίς εσάς, τότε έχετε πρό-
βλημα”, καταλήγει ο Κρίς Μέισον του 
BBC.    

 
“Κουτσός πρωθυπουργός”   ▪

Ο ηγέτης των Εργατικών σερ Κιρ 
Στάρμερ ο Στάρμερ “πυροβόλησε” την 
κυβέρνηση, λέγοντας ότι “η επιλογή εί-
ναι πιο ξεκάθαρη από ποτέ: από την 
μία οι διαιρεμένοι Τόρις να στηρίζουν 
τον Μπόρις Τζόνσον, χωρίς σχέδιο για 
τα ζητήματα που απασχολούν το λαό. 
Και από την άλλη, ένα ενωμένο Εργα-
τικό Κόμμα με σχέδιο να διορθώσει 
την κρίση του κόστους ζωής και να 
επαναφέρει την εμπιστοσύνη στην πο-
λιτική”. 
Ο βουλευτής του Συντηρητικού κόμ-

ματος σερ Ρότζερ Γκέιλ, ο οποίος ψή-
φισε υπέρ της απομάκρυνσης του 
πρωθυπουργού, υπογράμμισε ότι “το 
αποτέλεσμα είναι πράγματι πολύ κακό 
για τον Μπόρις Τζόνσον”. Ο βετεράνος 
βουλευτής παρατήρησε ότι θα εκπλα-
γεί πολύ εάν ο πρωθυπουργός είναι 
ακόμα στη θέση του μέχρι το φθινό-
πωρο. O ηγέτης των Φιλελεύθερων 
Δημοκρατών σερ Εντ Ντέιβι έσπευσε 
να δηλώσει:  

 “Οι Συντηρητικοί βουλευτές είναι 
πλέον πλήρως υπεύθυνοι για τη συ-
μπεριφορά του πρωθυπουργού - ψή-
φισαν με μικρή διαφορά για να κρατή-
σουν έναν παραβάτη του νόμου και 
ψεύτη στο νούμερο 10 της Ντάουνινγκ 
Στριτ. "Είναι σαφές ότι ο πρωθυπουρ-
γός και το Συντηρητικό κόμμα περι-
παίζουν τον βρετανικό λαό”, πρόσθεσε 
ο σερ Εντ Ντέιβι. Από την πλευρά το 
Σκωτσέζικο Εθνικό Κόμμα (SNP) σε 
ανακοίνωσή του σημειώνει:   “Το Ηνω-
μένο Βασίλειο είναι πλέον στο κενό με 
έναν κουτσό πρωθυπουργό   ο οποίος 
έχει χάσει την εμπιστοσύνη του κό-
σμου - και περισσότερο από το 40% 
των δικών του βουλευτών. Η χώρα έχει 
έναν πρωθυπουργό που του επιτρέ-
πεται να συνεχίσει κουτσαίνει σε δα-
νεικό χρόνο, ενώ το κόμμα των Τόρις 
βυθίζεται σε πικρό διχασμό". 

 
“Πύρρειος νίκη” ▪

Με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα σχο-
λιάζει ο βρετανικός Τύπος της Τρίτης 
(07/06) όσα έγιναν εντός των Τόρις 24 
ώρες νωρίτερα  και τελικά έφεραν τον 
Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόν-
σον να έχει μεν επιβιώσει, αλλά με 
τόσο μεγάλο όγκο βουλευτών απένα-
ντί του (148 έναντι 211 που τον στήρι-
ξαν), ώστε η νίκη του στην διαδικασία 
ψήφου εμπιστοσύνης να μοιάζει  
περισσότερο με συντριπτική ήττα.  
Η πρωτοφανής αντίδραση εντός του 

κόμματος δεν 
έχει το ανά-
λογό της αυτό 
τον αιώνα, κα-
θώς είναι με-
γαλύτερη και 
από αυτήν 
κατά της Μέι το 
2018 και συ-
γκρίνεται μόνο 
με αυτήν που 
αντιμετώπισε η 
Θάτσερ το 
1990. Το πάρτι 

τελείωσε είναι ο τίτλος που μοιράζονται 
η Daily Mirror και η Metro, ενώ ακόμη 
πιο ωμή η Daily Star κάνει λόγο για 
συνέχιση της παρουσίας ενός «Πινό-
κιο». Ο Guardian σημειώνει ότι  
ο Τζόνσον επιμένει να «γαντζώνεται 
στην εξουσία» παρότι βαριά τραυμα-
τισμένος. Για «τραυματισμένο νικητή» 
 κάνουν λόγο και οι Times του Λονδί-
νου, ενώ οι Financial Times σημει-
ώνουν ότι  «στασίασε» εναντίον του 
το 41% των συντηρητικών βουλευ-
τών.Η Daily Telegraph εστιάζει στον 
διχασμό εντός των Τόρις. Η Sun λέει 
ότι ο πρωθυπουργός «επέζησε μετά 
βίας με 148 μαχαίρια στην πλάτη» σε 
μία διαδικασία που παρομοιάζει με την 
«νύχτα των μακριών μαχαιριών» (το 
ξεκαθάρισμα εντός των ναζί το 1934).  
Στον αντίποδα η Daily Mail και η 

Daily Express προβάλλουν ένα μή-
νυμα ισχύος, με τον Τζόνσον να εμ-
φανίζεται έτοιμος να οδηγήσει το 
κόμμα σε νέα εκλογική νίκη παρά την 
εσωκομματική αμφισβήτηση. 

 
“Ο Τζόνσον κρατιέται… αλλά ▪

για πόσο;” 
Οι Times γράφουν σχετικά: “Ένας 

λαβωμένος νικητής”. Ο Μπόρις Τζόν-
σον χαρακτήρισε τη νίκη του -με 211 
ψήφους υπέρ και 148 κατά- αποφασι-
στική, αλλά το αποτέλεσμα ήταν χει-
ρότερο από ό,τι αναμενόταν. Το πο-
σοστό των βουλευτών που του 
εναντιώνεται είναι το ίδιο με εκείνο που 
αντιμετώπισε η Θάτσερ το 1990. Ο 
Guardian έχει τίτλο: “Ο πρωθυπουρ-
γός κρεμιέται από την εξουσία μετά 
την ψηφοφορία ταπείνωσης”.  
Ο Τζόνσον κερδίζει στη δραματική ψη-
φοφορία εμπιστοσύνης, με το 41% 
των βουλευτών του, όμως, να θέλουν 
ν α 

φύγει. Οι επικριτές του πρωθυπουρ-
γού αμφιβάλλουν για τον ισχυρισμό 
του Τζόνσον περί ενός “εξαιρετικά κα-
λού, αποφασιστικού αποτελέσματος”. 
Στον Independent διαβάζουμε: “Ο 
Τζόνσον κρατιέται… αλλά για πόσο;”. 
Περισσότεροι από το 40% των βου-
λευτών του ψήφισαν εναντίον του 
πρωθυπουργού, ο οποίος ισχυρίζεται 
ότι το αποτέλεσμα είναι αποφασιστικό 
και καλεί το κόμμα να προχωρήσει. 
Όμως οι “αντάρτες” βουλευτές ισχυρί-
ζονται ότι υπέστη ένα μοιραίο χτύπημα 
που θα συντελέσει στο να φύγει από 
τη Ντάουνινγκ Στριτ.  
Η Daily Telegraph: “Η κούφια νίκη 
διχάζει τους Τόρηδες”. Η ηγετική ικα-
νότητα του Τζόνσον συντρίβεται καθώς 
κερδίζει την ψήφο εμπιστοσύνης και 
υπόσχεται να συνεχίσει τη μάχη, γρά-
φει η Telegraph. Παράλληλα, οι 
“αντάρτες βουλευτές θέλουν να τον πε-
ρικυκλώσουν για να τον αποτελει-
ώσουν”, εκτιμά η εφημερίδα.  Οι Fi-
nancial Times γράφουν ότι η χθεσινή 
ψηφοφορία "αποκάλυψε το μέγεθος 
του διχασμού και της εχθρότητας" 
στους κόλπους του Συντηρητικού Κόμ-
ματος και ότι "η εξέγερση ήταν πολύ 
πιο σοβαρή από ό,τι ανέμενε η Ντά-
ουνινγκ Στριτ".  
Η εφημερίδα επικαλείται έναν 

υπουργό που λέει: "Όποιος πιστεύει 
ότι το αποτέλεσμα  της χθεσινής ψη-
φοφορίας είναι το τέλος αυτό είναι λά-
θος. Όλοι όσοι ήταν δυσαρεστημένοι 
με τον Μπόρις θα εξακολουθήσουν να 
είναι δυσαρεστημένοι." Ο πηχυαίος 
πρωτοσέλιδος τίτλος στη Metro: "Το 
πάρτι τελείωσε Μπόρις". Η εφημερίδα 
κάνει την εκτίμηση  ότι οι "ημέρες του 
πρωθυπουργού στην Ντάουνινγκ 
Στριτ φαίνονται πλέον να είναι μετρη-
μένες ". Παράλληλα σημειώνει ότι ο 
Τζόνσον  χαρακτήρισε την ψηφοφορία 
"πειστική και αποφασιστική" και "πολύ 

καλό αποτέλε-
σμα για την 
πολιτική και τη 
χώρα".  
Η εφημερίδα  

i ισχυρίζεται 
ότι οι υποστη-
ρικτές των Τό-
ρις προτρέ-
πουν τώρα 
κατ΄ιδίαν μέλη 
του   υπουργι-
κού συμβου-
λίου να οργα-

νώσουν “πραξικόπημα” εναντίον του 
πρωθυπουργού. Η i δημοσιεύει επίσης 
άρθρο του ειδικού στις δημοσκοπήσεις 
σερ Τζον Κέρτις, στο οποίο προειδο-
ποιεί ότι "ένας στους τρεις βουλευτές 
των Τόρις πρέπει τώρα να φοβάται για 
τη δουλειά του". Τέλος η Daily Mail 
εκφράζει την άποψη ότι οι βουλευτές 
που καταψήφισαν τον πρωθυπουργό 
"πάτησαν το κουμπί της αυτοκατα-
στροφής ανοίγοντας την πόρτα στον 
συνασπισμό χάους του Στάρμερ". Η 
εφημερίδα μας ενημερώνει ότι ένας 
βουλευτής πιστός στον κ. Τζόνσον θε-
ώρησε ότι η Δευτέρα ήταν "η πρώτη 
ημέρα του εμφυλίου πολέμου", στο κυ-
βερνών κόμμα.  

 
“Πόλεμος φθοράς” από τους ▪

αντάρτες βουλευτές  
Οι επιπτώσεις από την ψήφο εμπι-
στοσύνης της Δευτέρας κυριάρχησαν 
και στα πρωτοσέλιδα της Τετάρτης 
(08/06). Ο Guardian αναφέρει ότι οι 
αντάρτες Συντηρητικοί βουλευτές κα-
ταρτίζουν σχέδια για "απεργίες ψηφο-
φορίας" στην προσπάθεια να παρα-
λύσουν το νομοθετικό έργο της 
κυβέρνησης. “Θα ξεκινήσουν με το 
επερχόμενο νομοσχέδιο για την πα-
ράκαμψη τμημάτων του Πρωτοκόλλου 
της Βόρειας Ιρλανδίας”, μας ενημερώ-
νει η εφημερίδα. Η  i κάνει λόγο για 
"πόλεμο φθοράς" που περιλαμβάνει 
"καθημερινές επιθέσεις από τα παρα-
σκήνια καθώς κλιμακώνονται οι συ-
γκρούσεις στο κόμμα των  Τόρις". Σύμ-
φωνα με τους Times, μέλη του 
υπουργικού συμβουλίου απαιτούν από 
τον κ. Τζόνσον να μειώσει τους φό-
ρους “αν θέλει να διασώσει την πρω-
θυπουργία του”. Η εφημερίδα επικα-
λείται υπουργό ο οποίος προειδοποιεί 
ότι οι Συντηρητικοί "δεν είναι σε καλή 
θέση" και θα χάσουν τις επόμενες 
εκλογές εάν "διατηρήσουν το σημερινό 
επίπεδο της φορολογίας”.  Οι υποστη-
ρικτές του πρωθυπουργού υπογραμ-
μίζουν στην Telegraph ότι ο Μπόρις 
Τζόνσον θα πρέπει να εξετάσει το  
ενδεχόμενο αντικατάστασης του 
υπουργού των Οικονομικών Ρίσι Σου-
νάκ με έναν από τους βουλευτές που 
προσπάθησαν να τον ανατρέψουν  
τη Δευτέρα, τον πρώην υπουργό Εξω-
τερικών Τζέρεμι Χαντ, για να βοηθήσει 
στην "επούλωση των ρήγματος μεταξύ 
των διαφορετικών φατριών του κόμ-
ματός του”.
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Μπόρις Τζόνσον: Επιβίωσε της πρότασης μομφής και  
παραμένει κάτοικος του  αριθμού 10 της Ντάουνινγκ Στριτ 

Υποχρεωτική η δήλωση κρουσμάτων ευλογιάς 
των πιθήκων από τους γιατρούς στην Αγγλία

Η ευλογιά των πιθήκων θα συ-
γκαταλέγεται από την Τετάρτη 
μεταξύ των νόσων που οι για-
τροί στην Αγγλία θα είναι υπο-
χρεωμένοι να δηλώνουν στις 
αρμόδιες τοπικές υπηρεσίες 
δημόσιας υγείας όταν υποψιά-
ζονται κάποιο κρούσμα μεταξύ 
των ασθενών τους.  
 
Η εντολή από την Υπηρε-

σία Ασφάλειας Υγείας Ηνω-
μένου Βασιλείου (UKHSA) 
αφορά και τα υγειονομικά 

εργαστήρια, που θα πρέπει 
αμέσως να ενημερώνουν 

όταν ταυτοποιούν κάποιου 
κρούσμα της ασθένειας 

. 
Αυτό το νέο μέτρο εντατικοποί-

ησης της παρακολούθησης 
διασποράς της ευλογιάς την 
πιθήκων έρχεται ενώ τα επι-
βεβαιωμένα κρούσματα στο 
Ηνωμένο Βασίλειο έφτασαν τη 
Δευτέρα τα 302. «Η γρήγορη 
διάγνωση και αναφορά των 
κρουσμάτων είναι το κλειδί στη 
διάρρηξη της μετάδοσης και 
στον περιορισμό της περαι-
τέρω διασποράς της ευλογιάς 
των πιθήκων», σημείωσε η 
Γουέντι Σέπερντ, διευθύντρια 
περιστατικών της νόσου στην 
UKHSA. 
Η υπηρεσία εξακολουθεί να 
τονίζει πως παρά την έξαρση 
της νόσου ο κίνδυνος για το 
γενικό πληθυσμό παραμένει 
χαμηλός.

Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη
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Διαδοχικά είναι πλέον τα ρεκόρ ανατιμήσεων 
με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι οι Βρετανοί, 
κυρίως σε καύσιμα και σε τρόφιμα, με αποτέλε-
σμα έρευνες να αποτυπώνουν μια σαφή ανη-
συχία για το μέλλον και μια διογκούμενη οικονο-
μική δυσχέρεια. 
Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία από την εταιρεία 

οδικής ασφάλισης RAC, την Τετάρτη σημειώθηκε 
νέο υψηλό μέσης τιμής της βενζίνης, που έφτασε 
να κοστίζει 180,73 πένες το λίτρο (2,11 ευρώ). 
Το ντίζελ κατέγραψε επίσης νέο ρεκόρ στις 
186,57 πένες το λίτρο (2,18 ευρώ). 
Η εταιρεία προειδοποιεί ότι με βάση τον τρέ-

χοντα ρυθμό αύξησης του κόστους των καυσί-
μων, την Πέμπτη θα σπάσει το φράγμα των 100 
λιρών για το γέμισμα του ρεζερβουάρ ενός μέ-
σου οικογενειακού αυτοκινήτου. 
Εκπρόσωπος της RAC επισήμανε πως το 

24ωρο έως το βράδυ της Τρίτης η τιμή της βεν-
ζίνης κατέγραψε τη μεγαλύτερη ημερήσια αύ-
ξηση εδώ και 17 χρόνια, δηλαδή κατά 2,27 πένες 
το λίτρο. 
Ανησυχία προκαλεί στους Βρετανούς ενόψει 

καλοκαιριού και η μεγάλη αύξηση στις τιμές των 
αεροπορικών εισιτηρίων. 
Μάλιστα η δημοφιλής αεροπορική εταιρεία χα-

μηλού κόστους Wizz Air προειδοποίησε πως με-
ταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου η τιμή των εισιτη-
ρίων θα είναι αυξημένη κατά σχεδόν 10% σε 
σχέση με το καλοκαίρι του 2019, το τελευταίο 
καλοκαίρι προ πανδημίας. 

Σύμφωνα δε με τη μηνιαία έκθεση πεπραγμέ-
νων στην αγορά λιανικής στη Βρετανία από την 
KPMG, οι πωλήσεις τον Μάιο ήταν μειωμένες 
κατά 1,1% σε σχέση με τον Απρίλιο και κατά 
1,5% σε σχέση με τον περσινό Μάιο, όταν η 
χώρα τελούσε ακόμα υπό περιορισμούς λόγω 
Covid. 
Το βασικό πλήγμα υπέστησαν οι πωλήσεις 

αντικειμένων μεγάλης αξίας, όπως έπιπλα και 

ηλεκτρονικά είδη, κάτι που οι αναλυτές αποδί-
δουν στο αυξημένο κόστος διαβίωσης. 
Σημειώνεται ότι η πρόβλεψη για τον πληθω-

ρισμό στη Βρετανία από την Τράπεζα της Αγ-
γλίας είναι ότι θα υπερβεί ελαφρώς το 10% το 
φθινόπωρο. Ήδη βρίσκεται σε υψηλό 40 ετών, 
στο 9%. 
Μία ακόμα ανησυχητική ένδειξη των δυσκο-

λιών που αντιμετωπίζουν τα βρετανικά νοικοκυ-
ριά είναι πως η χρήση πιστωτικών καρτών αυ-
ξάνεται με τον ταχύτερο ρυθμό από το 2005. 
Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Αγ-

γλίας, ο συνολικός δανεισμός μέσω χρήσης πι-

στωτικών καρτών, προσωπικών δανείων, δια-
κανονισμού δόσεων για την αγορά αυτοκινήτων 
και χρήσης του ορίου υπερανάληψης από τρα-
πεζικούς λογαριασμούς αυξήθηκε τον Απρίλιο 
στο 5,7% από 5,2% τον προηγούμενο μήνα. 
Συγκεκριμένα για τις πιστωτικές κάρτες η χρήση 
τους αυξήθηκε τον Απρίλιο κατά 11,6%. 
Έρευνα για τον γνωστό ιστότοπο πωλήσεων 

και δημοπρασιών eBay αποκαλύπτει εξάλλου 
πως ένας στους τέσσερις χρήστες αγόρασαν 
μεταχειρισμένα ρούχα το 2021, με τις σχετικές 
αναζητήσεις να έχουν αυξηθεί κατά 40% σε 
σχέση με το 2020. 
Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι το 25% των 

ερωτηθέντων σε έρευνα της εφαρμογής διαχεί-
ρισης προσωπικών οικονομικών HyperJar να 
δηλώνουν πως η μεγαλύτερη πίεση για την ψυ-
χική τους υγεία προκύπτει από το αυξημένο κό-
στος διαβίωσης και τη διαχείριση του οικογενει-
ακού προϋπολογισμού σε αυτή τη συγκυρία. 
Ένας στους πέντε δηλώνει πως περιορίζει τις 

δικές του καταναλωτικές επιθυμίες, ώστε να ικα-
νοποιήσει οικογενειακές ανάγκες. 
Ο διευθύνων σύμβουλος της HyperJar Ματ 

Μέγκενς σχολίασε πως «είναι εξαιρετικά λυπηρό 
να βλέπουμε πόσο η κρίση του κόστους δια-
βίωσης επηρεάζει γονείς σε όλη τη χώρα - να 
ανησυχείς για την προσωπική σου κατάσταση 
είναι ένα πράγμα, αλλά όταν άλλοι εξαρτώνται 
από εμάς απλά το στρες γίνεται μεγαλύτερο». 
Σε αυτό το πλαίσιο και θέλοντας να κερδίσει 

κάποιους από τους αντάρτες Συντηρητικούς 
βουλευτές που τον καταψήφισαν στην πρό-
σφατη εσωκομματική ψηφοφορία εμπιστοσύνης, 
ο Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον θα ανακοι-
νώσει το προσεχές διάστημα μια σειρά περαι-
τέρω μέτρων ελάφρυνσης του οικονομικού βά-
ρους για τις οικογένειες. 
Μεταξύ αυτών θα περιλαμβάνονται μέτρα για 

μείωση του κόστους της παιδικής φροντίδας και 
βοήθεια για την αγορά πρώτης κατοικίας. 
Εν τω μεταξύ, να μειώσει τους φόρους ή να 

αυξήσει τις κρατικές δαπάνες ώστε να αντιπα-
ρέλθει το φάσμα του στασιμοπληθωρισμού που 
απειλεί τη Βρετανία το επόμενο έτος, καλεί τη 
βρετανική κυβέρνηση ο ΟΟΣΑ στο πλαίσιο των 
νεότερων οικονομικών προγνώσεών του. 
Ο οργανισμός προβλέπει ότι η Βρετανία θα 

έχει τοΝ χαμηλότερο ρυθμό οικονομικής ανά-
πτυξης από τις υπόλοιπες χώρες-μέλη το 2023, 
με αθροιστικά μηδενική ανάπτυξη. Για το 2022 
ο ρυθμός ανάπτυξης στη Βρετανία προβλέπεται 
πλέον να ανέλθει σε 3% αντί για 4,5% που προ-
βλεπόταν πριν από την έναρξη του πολέμου 
στην Ουκρανία. 
Η παρέμβαση αυτή έρχεται ενώ ο Υπουργός 

Οικονομικών Ρίσι Σούνακ δέχεται πιέσεις  από 
την αντιπολίτευση αλλά και από τον Πρωθυ-
πουργό Τζόνσον και άλλους Υπουργούς να πε-
ρικόψει φόρους, επιπροσθέτως των μέτρων 
ανακούφισης των νοικοκυριών που ανακοίνωσε 
τον περασμένο μήνα.

ΔΙΑΔΟΧΙΚΑ ΡΕΚΟΡ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΑΓΑΘΑ

Γονατίζουν τα νοικοκυρία στη Βρετανία λόγω ανατιμήσεων

ΑΜΕΤΑΚΙΝΗΤΟΣ Ο ΜΠΟΡΙΣ ΤΖΟΝΣΟΝ

Αμετακίνητος στη θέση του ότι θα συνεχίσει να 
ηγείται της Κυβέρνησης, παρά την ψήφο δυσπι-
στίας σε βάρος του από 148 Συντηρητικούς βου-
λευτές, δήλωσε στη Βουλή των Κοινοτήτων ο Μπό-
ρις Τζόνσον. Στην πρώτη κοινοβουλευτική 
εμφάνιση μετά από την εσωτερική διαδικασία μομ-
φής, από την οποία βγήκε μεν νικητής αλλά έχοντας 
λαβωθεί, ο κ. Τζόνσον δέχθηκε ερωτήσεις για το 
πώς μπορεί να τον εμπιστεύεται η χώρα όταν δεν 
τον εμπιστεύονται οι βουλευτές του. Ο Τζόνσον 
απάντησε λέγοντας πως «απολύτως τίποτα και κα-
νένας» δεν θα τον σταματήσει από το να εργάζεται 
για την υλοποίηση των προτεραιοτήτων των πολι-
τών. Στην προτροπή βουλευτών κομμάτων της 
αντιπολίτευσης να παραιτηθεί, είπε πως συνεχίζει 
με τη δουλειά του. 
Εν τω μεταξύ, η εφημερίδα Times επανέφερε 

άρθρο του Μπόρις Τζόνσον από το 2006 με το 
οποίο επέκρινε τον τότε Πρωθυπουργό Τόνι Μπλερ 
διότι δεν εννοούσε να καταλάβει πως είχε έρθει η 
ώρα της αποχώρησής του. «Είναι ένα θαυμάσιο 

και αναγκαίο γεγονός της πολιτικής βιολογίας ότι 
ποτέ δεν ξέρουμε πότε έχει τελειώσει ο χρόνος 
μας. Πολύ αφότου είναι προφανές στον καθένα 
πως είμαστε φευγάτοι, εμείς συνεχίζουμε να πι-
στεύουμε στο ‘καθήκον’ μας να κρατηθούμε από 
τα προνόμια των θέσεών μας. Κοροϊδεύουμε τους 
εαυτούς μας ότι πρέπει να μείνουμε διότι ‘θα απο-
γοητεύαμε’ τον κόσμο ή ότι υπάρχει ‘μια δουλειά 
να τελειώσουμε’. Στην πραγματικότητα απλά μας 
τρομοκρατεί η αποκαθήλωση», είχε γράψει τότε.

Απορρίπτει και νέες προτροπές να παραιτηθεί
Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΔΩ ΚΑΙ 30 ΧΡΟΝΙΑ

Σε λίγες μέρες οι εργαζόμενοι στο σιδηροδρομικό 
δίκτυο στη Βρετανία θα προχωρήσουν σε τριήμερη 
απεργία. Η απεργία που θα γίνει από τις 21 έως 
25 Ιουνίου, είναι η μεγαλύτερη εδώ και 30 χρόνια, 
ενώ τα συνδικάτα του κλάδου απαιτούν καλύτερους 
μισθούς και εργασιακές συνθήκες. 
Όπως ανακοίνωσε την Τρίτη το συνδικάτο των 

σιδηροδρομικών υπαλλήλων, η τριήμερη απεργία 
θα οδηγήσει σε πλήρη διακοπή της λειτουργίας 
του σιδηροδρομικού δικτύου της Βρετανίας. 
Η ένωση εργαζομένων στις σιδηροδρομικές και 

στις θαλάσσιες συγκοινωνίες (RMT) ανακοίνωσε 
ότι πάνω από 50.000 εργαζόμενοι θα απεργήσουν 
στις 21, 23 και 25 Ιουνίου διαμαρτυρόμενοι για το 
πάγωμα των μισθών τους και τις περικοπές θέσεων 
εργασίας. 
Η RMT πρόσθεσε ότι οι εργαζόμενοι στον υπό-

γειο σιδηρόδρομο του Λονδίνου θα απεργήσουν 
στις 21 Ιουνίου με διαφορετικά αιτήματα που αφο-
ρούν τις συντάξεις τους και απολύσεις. 
Την Δευτέρα, η 24ωρη απεργία προκάλεσε ση-

μαντικά προβλήματα στις μετακινήσεις των πολιτών 
στην πρωτεύουσα. 
Ερωτηθείς από το Sky News, ο υπουργός Υγείας 

Σάτζιντ Τζάβιντ προειδοποίησε για τις επιπτώσεις 
της απεργίας στην οικονομία μετά την πανδημία. 
Οι κοινωνικές κινητοποιήσεις που έχουν προ-

αναγγελθεί κινδυνεύουν να πλήξουν μεγάλες αθλη-
τικές και πολιτιστικές διοργανώσεις, όπως το μου-
σικό φεστιβάλ του Γκλάστονμπερι.

Νέο σοκ: Τριήμερη απεργία στο σιδηρόδρομο
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Με αστείες δικαιολογίες μπλοκάρουν προτάσεις για την ακρίβεια
«Όχι» σε όλες τις προτάσεις των κομμάτων της αντι-

πολίτευσης για αναχαίτιση της ακρίβειας είπαν για άλλη 
μια φορά χθες η κυβέρνηση και ο ΔΗΣΥ. Μάλιστα, ο 
Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης μιλώντας 
ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών ισχυρίστηκε ότι η 
μείωση των φόρων θα αυξήσει την αγοραστική δύναμη 
των νοικοκυριών και θα οδηγήσει σε αύξηση του πλη-
θωρισμού, καθώς και ότι σε περίπτωση λήψης μέτρων 
μαζί με τους φτωχούς θα επωφεληθούν και οι πλούσιοι. 

Το ΑΚΕΛ, διά του Άριστου Δαμιανού, χαρακτήρισε 
αστείες τις δικαιολογίες της κυβέρνησης και του ΔΗΣΥ, 
υποδεικνύοντας ότι οι καταναλωτές υποφέρουν από την 
ενεργειακή φτώχεια, την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια 
στις τιμές των καυσίμων. 

«Εάν ο υπουργός θεωρεί πως με τη φτώχεια των χα-
μηλομεσαίων και μεσαίων στρωμάτων θα ελεγχθεί ο 
πληθωρισμός, τότε πολύ φοβούμαι πως αυτό το σλόγκαν 
για τον καλό τιμονιέρη πάει περίπατο», είπε χαρακτηρι-
στικά ο Αρ. Δαμιανού. Επεσήμανε επίσης ότι οι αναφορές 
του Υπουργού Οικονομικών πως σε περίπτωση λήψης 
μέτρων μαζί με τους φτωχούς θα επωφεληθούν και οι 
πλούσιοι, «μόνο γέλωτα προκαλούν», υπενθυμίζοντας 
ότι είναι οι πολιτικές της κυβέρνησης και του ΔΗΣΥ που 
διαχρονικά εξυπηρετούν τους πλούσιους. Τρανό παρά-
δειγμα, είπε, οι πύργοι και τα χρυσά διαβατήρια. 

 
Μέτρα σε άλλες χώρες, κανένα αίτημα από Κύπρο 
Εν τω μεταξύ, στη συνεδρία κατατέθηκε μακροσκελής 

λίστα με τα μέτρα που πήραν άλλες χώρες της ΕΕ για 
στήριξη των νοικοκυριών και της οικονομίας καθώς και 
για συγκράτηση του πληθωρισμού. Παρά ταύτα, στο 
ερώτημα κατά πόσο η κυβέρνηση διεκδίκησε οτιδήποτε 
από την ΕΕ, αναφέρθηκε πως «…το Υπουργείο Οικονο-
μικών θα μελετήσει το πλαίσιο των μειωμένων συντελε-
στών, μετά από τη δημοσίευση των παρεκκλίσεων των 
άλλων κρατών-μελών και θα προβεί σε ανάλογες ειση-
γήσεις, ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο όφελος για τους 

πολίτες και τις επιχειρήσεις». Δηλαδή «ζήσε Μάη μου να 
φας τριφύλλι», όπως επεσήμανε χαρακτηριστικά ο Αρ. 
Δαμιανού, υποδεικνύοντας παράλληλα ότι «την ώρα που 
οι πολίτες δυσπραγούν, την ώρα που οι τιμές των καυσί-
μων έχουν εκτοξευθεί στα ύψη, η κυβέρνηση θα αναμένει 
να δει πώς θα δημοσιοποιηθούν τα μέτρα των υπολοίπων 
κρατών για να ενεργοποιηθεί. Λοιπόν, θα ενεργοποιηθούν 
οι πολίτες τον Φεβρουάριο του 2023 εφόσον δεν ενερ-
γοποιείται αυτή η κυβέρνηση».  
Αυξήσεις 33% στα καύσιμα 
Οι τιμές των υγρών καυσίμων αυξήθηκαν 33,63% από 

τον Ιανουάριο 2022 μέχρι τον Μάιο 2022, σύμφωνα με 
στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας που ανέλυσε ο Κυ-
πριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών. Επίσης, το ηλεκτρικό 
ρεύμα αυξήθηκε κατά 21,59% την ίδια περίοδο, οι τιμές 
στις υπηρεσίες καταλυμάτων 26,91%, τα είδη ένδυσης 
και υπόδησης κατά 12,78% και τα τρόφιμα και τα μη αλ-
κοολούχα ποτά κατά 7,49%. Συγκρίνοντας τον Απρίλιο 
με τον Μάιο, η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται σε τρό-
φιμα, όπως βούτυρο (13,21% αύξηση σε ένα μήνα), αβγά 
(12,40%) και βενζίνη, που αυξήθηκε περαιτέρω κατά 
7,97% σε ένα μήνα. Υπενθυμίζεται ότι με βάση τα στοιχεία 
της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο πληθωρισμός τον Μάιο 
ανήλθε στο 9,1%, από 8,8% που ήταν τον Απρίλιο.

ΨΑΧΝΟΥΝ ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΓΓΥΗΤΕΣ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΧΡΥΣΩΣΟΥΝ ΤΟ ΧΑΠΙ

Και τώρα, παζάρι κυβέρνησης για τις διευκολύνσεις στα ταμεία-γύπες

Κύκκου για Αρχιεπίσκοπο: «Σπίλωση προσώπων και παραποίηση γεγονότων»
Στην αντεπίθεση περνά ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου 

και Τηλλυρίας Νικηφόρος σε σχέση με την συνέντευξη του Αρχιε-
πισκόπου στην εφημερίδα «Πολίτης» και τις αναφορές του δεύτε-
ρου κατά του πρώτου τον οποίο χαρακτήρισε προτεστάντη, λόγω 
του αυτοκέφαλου της Ουκρανικής Εκκλησίας. Στη συνέντευξη του 
ο Αρχιεπίσκοπος χαρακτήρισε προτεστάντη και τον Μητροπολίτη 
Ταμασού και Ορεινής, Ησαία. Στην ερώτηση εάν «παραμένει το 
θέμα με τους μητροπολίτες που δεν συλλειτουργούν μαζί σας;» ο 
Αρχιεπίσκοπος απάντησε: «Τους είπα, ότι ενώ ήξεραν πως είμαι 
άρρωστος, γιατί δεν ρώτησαν ποτέ, «ρε αδελφέ τι κάνεις; Πού 
πας; Θέλεις καμιά βοήθεια;» Δεν με ρώτησαν ποτέ και ήρθαν να 
διαμαρτυρηθούν γιατί δεν μείναμε ουδέτεροι στο θέμα της Ου-
κρανίας. Τους είπα ότι υπάρχουν οι Τόμοι στο Οικουμενικό Πα-

τριαρχείο και όποιος θέλει μπορεί να τους δει. Η Ουκρανία δεν 
άνηκε ποτέ στο Πατριαρχείο Μόσχας. Αν δεν θέλουν να συλλει-
τουργήσουμε, ώρα τους καλή, αλλά τους είπα πως είναι εκτός Εκ-
κλησίας. Τους είπα: «Δεν είστε μέλη της Εκκλησίας της Κύπρου. 
Είστε προτεστάντες. Θα κάνει ο καθένας Εκκλησία δική του; Πάτε 
λάθος κύριοι». Ο Λεμεσού ήρθε και συλλειτουργήσαμε μαζί. Οι 
μόνοι που μείνανε, είναι ο Κύκκου με τον Ταμασού». 

Ο Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας έκανε λόγο για σπίλωση 
προσώπων και παραποίηση γεγονότων: «Παρά τον δεδομένο σε-
βασμό μας προς το πρόσωπο του Μακαριωτάτου και το εμπερί-
στατο της υγείας του, με λύπη αναφέρομε ότι ο Μακαριώτατος, 
δυστυχώς, επαναλαμβάνει εαυτόν, σε ό,τι αφορά τη σπίλωση 
προσώπων και την παραποίηση γεγονότων», είπε μεταξύ άλλων.

Τεράστιες αυξήσεις 
παντού στην Κύπρο
Αυξήθηκαν 33,63% οι τιμές 

των υγρών καυσίμων στην 
Κύπρο, από τον Ιανουάριο 
2022 μέχρι τον Μάιο 2022, 
σύμφωνα με στοιχεία της Στα-
τιστικής Υπηρεσίας που ανέ-
λυσε ο Κυπριακός Σύνδεσμος 
Καταναλωτών. Συγκρίνοντας 
τις τιμές 2022, ο γενικός δεί-
κτης τιμών αυξήθηκε κατά 6,5 
μονάδες. Η μεγαλύτερη αύ-
ξηση, 33,6% παρατηρείται στα 
υγρά καύσιμα, και ακολου-
θούν οι υπηρεσίες καταλυμά-
των, ξενοδοχεία με 26,91%. 
Το ηλεκτρικό ρεύμα αυξήθηκε 
κατά 21,59% αυτή την πε-
ρίοδο, τα είδη ένδυσης και 
υπόδησης κατά 12,78%. Τα 
τρόφιμα και τα μη αλκοολούχα 
ποτά αυξήθηκαν κατά 7,49%.

Τις σχέσεις 
Κύπρου-ΗΒ εξήρε 
η Υπ. Δικαιοσύνης

Η Υπουργός Δικαιοσύνης και 
Δημόσιας Τάξης Στέφη Δρά-
κου σε δεξίωση των Βρετανι-
κών Βάσεων για το Πλατινένιο 
Ιωβηλαίο της Βασίλισσας Ελι-
σάβετ, αναφέρθηκε στην Βα-
σίλισσα λέγοντας ότι πρόκειται 
για μια αξιόλογη παγκόσμια 
ηγέτιδα που εδώ και εβδομή-
ντα χρόνια οδηγεί το Ηνωμένο 
Βασίλειο με δεξιοτεχνία και 
αφοσίωση, μετατρέποντας τον 
εαυτό της σε παράδειγμα για 
όλα τα έθνη. Ανέφερε ότι η Κύ-
προς και το ΗΒ έχουν άριστες 
σχέσεις προσθέτοντας ότι η 
μακρόχρονη φιλία βασίζεται 
στο κοινό παρελθόν, στους 
ισχυρούς δεσμούς μεταξύ αν-
θρώπων και στη διμερή συ-
νεργασία σε ένα εύρος το-
μέων. Η Υπουργός είπε ότι η 
Κύπρος είναι ιδιαίτερα περή-
φανη για την ενεργό Κυπριακή 
Κοινότητα στο ΗΒ, τη μεγαλύ-
τερη κοινότητα Κυπρίων στο 
εξωτερικό προσθέτοντας επί-
σης πως το ΗΒ είναι ένας από 
τους δημοφιλείς ακαδημαϊκούς 
προορισμούς για χιλιάδες Κύ-
πριους φοιτητές.

Σε παζάρι μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και με-
ρίδας κομμάτων εξελίχθηκε η χθεσινή συνεδρία της Επι-
τροπής Οικονομικών σε σχέση με το νομοσχέδιο το οποίο 
κατέθεσε η κυβέρνηση προκειμένου να δοθεί το δικαίωμα 
σε εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων και διαχειριστές μη 
εξυπηρετούμενων δανείων να έχουν απεριόριστη πρό-
σβαση στο σύστημα «Άρτεμις» και στο Κτηματολόγιο και 
να αντλούν στοιχεία για τους δανειολήπτες, τους εγγυητές, 
τα πρόσωπα τα οποία συνδέονται με τους δανειολήπτες 
ανεξαρτήτως αν έχουν ή όχι οποιαδήποτε σχέση με τα 
δάνεια και τους πάροχους εξασφαλίσεων. 

Η συνεδρία πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυ-
ρών, ενώ μετά την ολοκλήρωσή της βουλευτές από τα 
κόμματα ΔΗΠΑ, Οικολόγους και ΕΛΑΜ εμφανίστηκαν αι-
σιόδοξοι ότι θα βρεθεί η χρυσή τομή. Αναφέρθηκε επίσης 
ότι το Υπουργείο Οικονομικών ανέλαβε να διαβουλευτεί 

ξανά με την ΕΕ, στη βάση των όσων αναφέρθηκαν στη 
συνεδρία. 

Σημειώνεται ότι το θέμα το οποίο τέθηκε πιο έντονα 

απ’ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι η προστασία 
των εγγυητών, καθώς επίσης και των προσώπων που 
συνδέονται με τους δανειολήπτες που δεν έχουν σχέση 
με τα δάνεια και τους πάροχους εξασφαλίσεων. Παρά 
ταύτα, από τις δηλώσεις των βουλευτών που εμφανίστη-
καν αισιόδοξοι ότι θα βρεθεί η χρυσή τομή δεν είναι ξε-
κάθαρο τι έχει συμφωνηθεί με το Υπουργείο Οικονομικών, 
αφού άλλοι έκαναν λόγο για πλήρη απαλλαγή των εγ-
γυητών και άλλοι ότι θα μπει πρόνοια, ώστε τα ταμεία-
γύπες να μπορούν να παίρνουν στοιχεία και για τους εγ-
γυητές αλλά με άλλη διαδικασία. 

Το Υπουργείο Οικονομικών έβαλε ξανά το πιστόλι στον 
κρόταφο των κομμάτων, απειλώντας ότι εάν δεν εγκριθεί 
το σχετικό νομοσχέδιο, θα δημιουργηθεί πρόβλημα με 
την ΚΕΔΙΠΕΣ καθώς και την εκταμίευση των κονδυλίων 
από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ – ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ    Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ

AKEL - ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
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Επισπεύδουν την αντικατάσταση των Ρωσικών οπλικών συστημάτων! 
• Οι Αμερικανοί από τη μια επείγονται για να σταλεί ο Ρωσι-

κός εξοπλισμός της Εθνικής Φρουράς στην Ουκρανία και από 
την άλλη ενεργούν προληπτικά φοβούμενοι ήττα του σημερι-
νού κυβερνητικού σχήματος στις προεδρικές του 2023 και 
άνοδο στην εξουσία δυνάμεων που δεν θα είναι πιόνια των 
Αμερικανών  

 
• Ξηλώνουν την αντιαεροπορική ομπρέλα της Ε.Φ. , τις συ-

στοιχίες TOR M1 και BUK MI 2, τα άρματα μάχης T 80U και 
BMP-3 για να σταλούν στην Ουκρανία μέσω τρίτης χώρας 

•Δυσφορία στη Μόσχα για τη νέα αντιρωσική ενέργεια της 
κυπριακής κυβέρνησης η οποία θα στείλει τα Ρωσικά οπλικά 
συστήματα που μας έδωσε η Μόσχα για την άμυνα της Κύ-
πρου, στην Ουκρανία για να τα στρέψει εναντίον των κατα-
σκευαστών τους!  

 
• Οι κυβερνώντες προσκολλημένοι στις ιδεοληψίες τους και 

το ψυχροπολεμικό δόγμα του «ανήκομεν στην δύσιν», αλυ-
σοδένουν την Κύπρο στο αιμοσταγές άρμα της Συμμαχίας 
του ΝΑΤΟ! 

 
• Θέτουν σε εφαρμογή σχεδιασμούς για πλήρη έλεγχο των 

στρατιωτικών δομών της Κυπριακής Δημοκρατίας από το Αμε-
ρικανικό Πεντάγωνο! 

 
Σε ένα διπλό ντιλ δισεκατομμυρίων ευρώ προχωρούν οι κυβερ-

νώντες αναφορικά με τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς και παρά 
το γεγονός ότι η χώρα εισήλθε σε νέα οικονομική κρίση με το δη-
μόσιο χρέος να έχει εκτοξευθεί στα €35,8 δισεκατομμύρια ευρώ ή 
στο 125% του ΑΕΠ. Την ώρα που με πρωτοστάτη τον υπουργό 
Οικονομικών Κωνσταντίνο Πετρίδη, έχοντας την πλήρη κάλυψη 
και στήριξη του προέδρου του κυβερνώντος κόμματος Αβέρωφ 
Νεοφύτου, η κυβέρνηση Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ επικαλείται προ-
βλήματα στα δημόσια ταμεία για άσκηση κοινωνικής πολιτικής, 
βάζει μπροστά για στρατιωτικούς εξοπλισμούς εκατομμυρίων ευρώ. 
Εδώ βλέπετε είναι και πολλά τα λεφτά αλλά και τα…τυχερά, οι 
μίζες είτε με φανερές είτε με συγκεκαλυμένες διαδικασίες. 

Λίγους μήνες πριν από την απομάκρυνση τους από την εξουσία 
επιχειρούν την τελευταία πράξη για να αλυσοδέσουν την Κύπρο 
στο αιμοσταγές μπλοκ των πλέον επιδρομικών χωρών, των ΗΠΑ 
και του Ισραήλ, διακόπτοντας συνάμα κάθε σχέση με τη Ρωσία. 

 
•Οι Αμερικανοί που πλέον υπολογίζουν και στο σενάριο μετά 

τον Φεβράρη του 2023 να έχουν άλλους συνομιλητές στο 
Λόφο του Προεδρικού, που να μην είναι πρόθυμοι υπηρέτες 
των όποιων πολιτικών τους,  έχουν καταστρώσει σχεδιασμούς 
για πλήρη έλεγχο των στρατιωτικών δομών της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. 

 
Όπως πληροφορούμαστε κατά την πρόσφατη επίσκεψη του 

υπουργού Άμυνας Χαράλαμπου Πετρίδη στις ΗΠΑ, του κοινοποι-
ήθηκε (ως να είναι υπάλληλος τους), το πλάνο για τη… «ραγδαία 
ανάπτυξη της αμυντικής συνεργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και των ΗΠΑ» και όπως ο ίδιος δήλωσε η «συνεργασία» προβλέπει 
την μερική άρση του Αμερικανικού εμπάργκο πώλησης όπλων 
στην Κύπρο, κοινές ασκήσεις και εκπαιδεύσεις, πρόσβαση στο 
πρόγραμμα διεθνούς στρατιωτικής εκπαίδευσης, τη δημιουργία 
του Κέντρου εκπαιδεύσεως CYCLOPS και  την εγκαθίδρυση του 

διαλόγου ασφάλειας. 
Η δημοσιοποίηση των κινήσεων αυτών με πλήρες φωτορεπορτάζ 

από την επίσκεψη του Χαρ. Πετρίδη στο άντρο του διαβόητου Αμε-
ρικανικού Πενταγώνου, σε αναρτήσεις ακόμη και στην επίσημη 
ιστοσελίδα του υπουργείου Άμυνας, δεν γίνεται τυχαία. Επιχειρούν 
να καταλαγιάσουν τις αντιδράσεις από το ξήλωμα των Ρωσικών 
οπλικών συστημάτων της  Εθνικής Φρουράς για να αποσταλούν 
άρον  - άρον στην Ουκρανία.  
 
ΜΕΣΩ ΣΕΡΒΙΑΣ 
 
ΣΤΙΣ ΟΥΚΡΑΝΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ… 
 
Ωστόσο, μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν όταν διέρρευσαν 

οι πληροφορίες για τις βολιδοσκοπήσεις των Αμερικανών, «επι-
νοήθηκε» η «φόρμουλα» παραχώρησης των συστημάτων μέσω 
τρίτης χώρας. 

 
•Αρχικά η Λευκωσία ενημερώθηκε για το ενδιαφέρον των 

ΗΠΑ για την αντιαεροπορική ομπρέλα της Ε.Φ. – συστοιχίες 
TOR M1 και BUK MI 2, άρματα μάχης T 80U και BMP-3.  

 
Η Εθνική Φρουρά διαθέτει και ρωσικά επιθετικά ελικόπτερα MI-

35, τα οποία βρίσκονται στο στάδιο πώλησής τους στη Σερβία.   
Αυτή, αναμένεται να είναι, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου 

Εξωτερικών και η οδός για την προώθηση με τελικό παραλήπτη 
τις Ουκρανικές Δυνάμεις και των υπολοίπων Ρωσικών οπλικών 
συστημάτων της Εθνικής Φρουράς.  

Για θέμα ο Πρόεδρος Αναστασιάδης άναψε το πράσινο φως, 
ωστόσο μετά τις αντιδράσεις που υπήρξαν στο εσωτερικό, κυρίως 
από το ΑΚΕΛ και άλλες πολιτικές δυνάμεις της αντιπολίτευσης,  
συμφωνήθηκε τα ρωσικά όπλα να μην δοθούν απ’ ευθείας από 
την Κύπρο στην Ουκρανία αλλά μέσω τρίτης χώρας που θα υπο-
δείξουν οι ΗΠΑ και η αντικατάσταση τους να γίνει από τα διαθέσιμα 
αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, η δε παράδοσή τους να γίνει 
μόνον όταν παραληφθεί το αμερικανικό στρατιωτικό υλικό.  

 
•Το πρόσφατο ταξίδι του υπουργού Άμυνας της Κύπρου στις 

ΗΠΑ δεν είναι άσχετο με το θέμα αυτό καθώς η Αμερικανική 
πλευρά υποβάλλει φορτικά προς τη Λευκωσία πως «υπάρχει 
μοναδική ευκαιρία αντικατάστασης των ρωσικών όπλων με 
υψηλό κόστος συντήρησης αλλά και ολικής άρσης του στρα-
τιωτικού εμπάργκο των ΗΠΑ». 

 
Ωστόσο, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που είναι σε θέση να 

γνωρίζουν για τα τεκταινόμενα σε συνδυασμό με όσα βλέπουν το 
φως της δημοσιότητας εκτιμούν πως οι κινήσεις των Δυτικών έχουν 
διπλό στόχο, από τη μια θα στείλουν τα ρωσικά οπλικά συστήματα 
που παραχωρήθηκαν από τη Ρωσία για την άμυνα της Κύπρου 
σε μια εχθρική της χώρα και από την άλλη θα «κόψουν τον ομφάλιο 
λώρο» των στρατιωτικών σχέσεων της Κύπρου με τη Ρωσική Ομο-
σπονδία. Προφανώς οι αντιδράσεις που προκάλεσε η δημοσιο-
ποίηση των σχεδιασμών για παράδοση των οπλικών συστημάτων 
στους εχθρούς της χώρας, της Ρωσίας, η οποία βοήθησε την Κύ-
προ όταν την  τιμωρούσαν οι ΗΠΑ μετά την τουρκική εισβολή (!!!), 
δεν επηρέασε καθόλου το υπουργείο Άμυνας το οποίο δεσμεύθηκε 
σε πολιτικό επίπεδο προς τους Αμερικανούς, μέσω της εδώ  Πρέ-
σβειρας των ΗΠΑ, πως θα φροντίσει να βρεθούν οι φόρμουλες 

για ικανοποίηση του Αμερικανικού αιτήματος. Εξάλλου, ο πολιτικός 
προϊστάμενος του υπουργείου Άμυνας, Χαράλαμπος Πετρίδης έχει 
στο θέμα την πλήρη κάλυψη τόσο του Προέδρου Αναστασιάδη 
όσο και του κυβερνώντος κόμματος.  Δεν είναι τυχαία που από την 
πρώτη στιγμή που ήλθε το θέμα στη δημοσιότητα ο ΔΗΣΥ έσπευσε 
δια του αναπληρωτή προέδρου του Χάρη Γεωργιάδη να ταχθεί 
ανοιχτά υπέρ της παραχώρησης του ρωσικού οπλισμού της Εθνι-
κής Φρουράς στην Ουκρανία δηλώνοντας μάλιστα πως κάτι  τέτοιο 
συμβαδίζει με τον πολιτικό προσανατολισμό της χώρας μας!  

Με τη δήλωση του το ανώτατο στέλεχος του κυβερνώντος κόμ-
ματος, επιβεβαίωσε ακόμα μια φορά το γεγονός ότι ο ΔΗΣΥ ήταν 
και παραμένει ένα κόμμα με πολιτικοϊδεολογικές αγκυλώσεις που 
εμμένει στο ψυχροπολεμικό δόγμα του «ανήκομεν στην δύσιν», 
διαγράφοντας τα ιστορικά γεγονότα των συνωμοσιών και ραδι-
ουργιών σε βάρος της Κύπρου από τους ΑμερικανοΝΑΤΟϊκούς με 
αποκορύφωμα το δίδυμο ιμπεριαλιστικό έγκλημα του 1974, το 
πραξικόπημα της Ελληνικής Χούντας και της ΕΟΚΑ Β΄ και της 
τουρκικής εισβολής που σχεδιάστηκαν στα στρατηγεία του ΝΑΤΟ 
στις Βρυξέλλες.  

 
ΔΥΣΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΡΩΣΙΚΕΣ  
 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
 
Έντονα στους σχεδιασμούς για παραχώρηση των  Ρωσικών 

οπλικών συστημάτων στην Ουκρανία, ενέργεια που συνιστά και 
άμεση εμπλοκή της Κύπρου στην πολεμική σύγκρουση των δυο 
χωρών, αντέδρασαν δυνάμεις της αντιπολίτευσης.  
Το ΑΚΕΛ σε ανακοίνωση του έθεσε προ των ευθυνών της την 

κυβέρνηση Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ. «Το ζήτημα είναι εξαιρετικά σο-
βαρό και δεν μπορεί να μένει αιωρούμενο από πλευράς κυβέρνη-
σης», τόνιζε στην ανακοίνωση του προσθέτοντας:  

«Υπενθυμίζουμε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών ενώπιον της Κοι-
νοβουλευτικής Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 
στις 8 Μαρτίου 2022 είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο αποστολής 
στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ουκρανία. Το ΑΚΕΛ εκφράζει την 
κάθετη αντίθεση του στην ικανοποίηση του αιτήματος των ΗΠΑ 
και στην αποστολή πολεμικού υλικού στην Ουκρανία. Η εμπλοκή 
της Κύπρου στην στρατιωτική αντιπαράθεση στην Ουκρανία ούτε 
συμβάλλει στην ειρήνη και τον τερματισμό της αιματοχυσίας, ούτε 
προστατεύει τα συμφέροντα της χώρας μας», αναφέρεται στην 
ανακοίνωση. 

 
•Έντονη δυσφορία για τις νέες αντιρωσικές ενέργειες της 

κυπριακής κυβέρνησης εξέφρασε η Μόσχα η οποία φρόντισε 
να διαβιβάσει στη Λευκωσία πως θεωρεί τυχόν παραχώρηση 
των Ρωσικών οπλικών συστημάτων είτε απ’ ευθείας στην Ου-
κρανία είτε θα καταλήξουν στον ίδιο προορισμό μέσω τρίτης 
χώρας, εχθρική ενέργεια.  

 
Βεβαίως η ρωσική διπλωματία καταγράφει και τις νέες μονοδιά-

στατες διπλωματικές κινήσεις στον στρατιωτικό τομέα της κυπρια-
κής κυβέρνησης και αφορούν την εμβάθυνση των σχέσεων της με 
τις ΗΠΑ αλλά του κατοχικού Ισραήλ, χώρα η οποία χαρακτηρίζεται 
ως επιδρομική και άρπαγας έναντι των γειτονικών Αραβικών κρα-
τών. 

ΑΚΕΛ: Η αλλαγή έχει ονοματεπώνυμο και αυτό  
είναι η υποψηφιότητα Ανδρέα Μαυρογιάννη
To ΑΚΕΛ μπήκε και επίσημα στην προεκλογική εκστρατεία με την 
απόφαση της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης για στήριξη της υποψη-
φιότητας Ανδρέα Μαυρογιάννη, ενώ οι εκλογές του 2023 αποτε-
λούν ιστορικό σταυροδρόμι για το μέλλον της Κύπρου, ανέφερε 
στον ΑΣΤΡΑ ο εκπρόσωπος Τύπου του Κόμματος, Γιώργος Κου-
κουμάς. 
 
Η κυβέρνηση του Συναγερμού, ανέφερε, παραδίδει μια κοινωνία 
η οποία είναι πιο άνιση από ποτέ, η Κύπρος είναι ντροπιασμένη 
διεθνώς και το Κυπριακό βρίσκεται στη χειρότερη του φάση από 
το 1974. Τόνισε ότι οι πολίτες πρέπει να απαντήσουν κατά πόσον 
ο τόπος αντέχει ακόμη μια διακυβέρνηση ΔΗΣΥ ή αν χρειάζεται 
μια πραγματική προοδευτική αλλαγή. 
 
Όπως είπε ο κ. Κουκουμάς, η αλλαγή έχει ονοματεπώνυμο 
και αυτό είναι η υποψηφιότητα του Ανδρέα Μαυρογιάννη. 
 

Υπογράμμισε ότι χρειάζεται μια διαφορετική πορεία για τον τόπο, 
τονίζοντας ότι συνέχιση της διακυβέρνησης Συναγερμού σημαίνει 
ότι ο τόπος συνεχίζει να διολισθαίνει σε ένα βούρκο διαφθοράς 
αλλά και φαγοπότι στις πλάτες του κυπριακού λαού. 
 
Ο κ. Κουκουμάς σημείωσε ότι με τον Ανδρέα Μαυρογιάννη υπάρχει 
πλέον απάντηση μιας ανεξάρτητης υποψηφιότητας με ένα πρό-
γραμμα που θα ξεδιπλωθεί τις επόμενες βδομάδες και τους επό-
μενους μήνες. 
 
Θα είναι, είπε, ένα πρόγραμμα κοινωνικού αλλά και εκσυγχρονι-
στικού χαρακτήρα. 
 
Ερωτηθείς για πότε θα γίνει η εξαγγελία της υποψηφιότητας Μαυ-
ρογιάννη, ο κύριος Κουκουμάς ανέφερε ότι αυτό εξαρτάται από 
τον ίδιο τον ανεξάρτητο υποψήφιο.
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Μαλακάσα:  
Προφυλακίστηκε ο Βρετανός 
που κατηγορείται για τη φωτιά

Τη μοναδικότητα του αιτήματος για επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα ανέδειξε ρεπορτάζ του ITV
Ρεπορτάζ από την Αθήνα και το Λονδίνο με θέμα 
το αίτημα της επανένωσης των Γλυπτών του 
Παρθενώνα φιλοξένησε το βράδυ της Τρίτης η 
εκπομπή ‘On Assignment’ του βρετανικού κανα-
λιού ITV. Ο δημοσιογράφος του καναλιού επι-
σκέφθηκε τον Ιερό Βράχο, το Μουσείο Ακρόπο-
λης και το Βρετανικό Μουσείο και παρουσίασε 
τα εκατέρωθεν επιχειρήματα. Ο διάσημος ηθο-
ποιός Στίβεν Φράι, από τους πιο ένθερμους Βρε-
τανούς υποστηρικτές της επανένωσης, σχολίασε 
ότι 

 «δεν πρόκειται για ζήτημα πολιτικής ορ        
θότητας ή οτιδήποτε άλλο τέτοιας ανιαρής 
φύσης, αλλά για θέμα φυσικής δικαιοσύνης 
και τιμής». 
 
Πρόσθεσε πως τη δεκαετία του 1970 ο ίδιος θα 
ζητούσε να μην επιστραφούν τα Γλυπτά, όταν η 
Ελλάδα ήταν υπό μια φασιστική δικτατορία, αλλά 
πλέον, σημείωσε, η Ελλάδα είναι μια ευημερούσα 
δημοκρατία και μάλιστα έχει ένα από τα ομορ-
φότερα μουσεία στην Ευρώπη, στον τόπο δημι-
ουργίας των Γλυπτών. Σχολίασε ότι τα επιχειρή-
ματα του Βρετανικού Μουσείου δεν έχουν βάση.  
«Φανταστείτε αν οι Αμερικανοί είχαν αγορ σει 
τον Πύργο του Άιφελ από τους Γερμανούς το 
1941 και μετά από την απελευθέρωση της Γαλ-
λίας έλεγαν ότι τα αγοράσαμε δίκαια και είναι 
δικά μας. Και ο Παρθενώνας είναι πιο σημαντικός 
για την Αθήνα από ό,τι ο Πύργος του Άιφελ για 
το Παρίσι», είπε ο κ. Φράι. 
Τα ίδια επιχειρήματα ανέπτυξε ο Βρετανός ηθο-
ποιός προ ημερών και στο λογοτεχνικό φεστιβάλ 
του Χέι, προσθέτοντας πως η επιστροφή των 
Γλυπτών από τη Βρετανία θα ήταν μία κίνηση 
που δείχνει «κλάση», λέξη που όπως σχολίασε 
δεν διακρίνει εσχάτως τις βρετανικές ενέργειες. 
Στην εκπομπή του ITV μίλησε και ο Γιώργος Πα-
πανδρέου, ο οποίος επισήμανε τη μοναδικότητα 
της περίπτωσης των Γλυπτών ως μέρους ενός 
ενιαίου μνημείου που έχει διαμελιστεί. «Ας τα 
αποκαταστήσουμε», είπε ο πρώην Πρωθυ-

πουργός της Ελλάδας. Στη μοναδικότητα του 
μνημείου στάθηκε και η Ήντιθ Χολ, καθηγήτρια 
κλασικών σπουδών και αρχαίας ιστορίας στο Πα-
νεπιστήμιο του Ντάραμ και μέλος της Βρετανικής 
Επιτροπής για την Επανένωση των Μαρμάρων 
του Παρθενώνα. «Οι περισσότεροι πολίτες διε-
θνώς απλώς δεν κατανοούν τα επιχειρήματα του 
(Βρετανικού) Μουσείου. Ακούγονται ξεπερα-
σμένα, σαν να ανήκουν στον 19ο και όχι στον 
21ο αιώνα», παρατήρησε αρχικά. 

 
Συμπλήρωσε ότι το επιχείρημα πως η επιστροφή 
των Γλυπτών θα σημάνει το άνοιγμα των θυρών 
και τη φυγή πολλών άλλων εκθεμάτων από μου-
σεία δεν ευσταθεί, διότι «πρόκειται για μία εντε-
λώς μοναδική περίπτωση και η ελληνική κυβέρ-
νηση δεν ζητά οτιδήποτε άλλο - είναι απλώς το 
πιο σημαντικό σύμβολο του ελληνικού πολιτι-
σμού». Από την άλλη πλευρά ο Τζόναθαν Γουί-
λιαμς, αναπληρωτής διευθυντής του Βρετανικού 
Μουσείο επανέλαβε κάποια από τα πάγια επι-
χείρημα του λονδρέζικου ιδρύματος. 

«Δεν θα υπάρξει μαγική στιγμή επανένωσης των 
Γλυπτών», είπε, καθώς «τα μισά από αυτά έχουν 
καταστραφεί» πριν καν τον Έλγιν. 
Πρόσθεσε πως το Μουσείο θεωρεί ότι τα Γλυπτά 
στην Αθήνα εκτιμώνται υπό το γενικό πλαίσιο 
του αθηναϊκού και ελληνικού πολιτισμού και αντι-
στοίχως τα Γλυπτά στο Λονδίνο υπό το πλαίσιο 
της παγκόσμιας ιστορίας και πολιτισμού. 
Ο κ. Γουίλιαμς επανέλαβε πως οι επίτροποι του 
Μουσείου είναι ανοιχτοί σε αιτήσεις για δανεισμό 
των Γλυπτών, υπό την κατανόηση βέβαια ότι αυ-
τοί που θα τα δανειστούν αποδέχονται ότι συνι-
στούν ιδιοκτησία του Μουσείου. 
Στο ερώτημα του δημοσιογράφου πού θα βρί-
σκονται τα Γλυπτά σε 50 χρόνια, ο κ. Γουίλιαμς 
απάντησε πως για τον ίδιο θα βρίσκονται ξεκά-
θαρα στο Βρετανικό Μουσείο, πλην όσων ενδε-
χομένως να βρίσκονται σε εκθέσεις στο εξωτε-
ρικό. 

 «Αν ρωτάτε κατά πόσο τα Γλυπτά θα πάνε 
πίσω στην Αθήνα, για μένα είναι ξεκάθαρο 
ότι το Βρετανικό Μουσείο θέλει αυτά τα αντι-

κείμενα και χρειάζεται αυτά τα αντικείμενα, ο 
κόσμος χρειάζεται αυτά τα αντικείμενα να πα-
ραμείνουν εδώ στο Λονδίνο, ώστε να αφη-
γούνται την ιστορία που μόνο αυτά μπορούν 
να αφηγηθούν εδώ, εντός του πλαισίου αυτής 
της παγκόσμιας συλλογής», είπε ο αναπλη-
ρωτής διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου. 
Ο απεσταλμένος του ITV στην Αθήνα σημείωσε 
στo ρεπορτάζ του ότι ο Έλγιν δεν περιορίστηκε 
μόνο στη περισυλλογή θραυσμάτων που είχαν 
πέσει στο έδαφος, αλλά επέλεξε να αφαιρέσει 
γλυπτό διάκοσμο από το μνημείο, τονίζοντας επί-
σης ότι οι Έλληνες αμφισβητούν τη νομιμότητα 
των ενεργειών του. Το ρεπορτάζ αναφέρθηκε επί-
σης στην εκστρατεία που ξεκίνησε η Μελίνα Μερ-
κούρη και στη «διατήρηση της πίεσης» από τον 
Κυριάκο Μητσοτάκη. Προβλήθηκε μάλιστα το 
απόσπασμα της αναφοράς του Έλληνα Πρωθυ-
πουργού στον Έλγιν κατά την πρόσφατη ομιλία 
του στο Κογκρέσο.  
Έμφαση δόθηκε επίσης στην επιστροφή στην 
Αθήνα του θραύσματος Fagan από τη Σικελία, 
ενώ έγινε αναφορά και στην πιθανότητα μιας λύ-
σης μέσω δημιουργίας πιστών μαρμάρινων αντι-
γράφων στο Λονδίνο.  «Η ιστορία μάς λέει ότι 
ακόμα και οι πιο σταθερές απόψεις με τον καιρό 
μπορούν να μαλακώσουν, ότι η σταθερή πίεση 
μπορεί να καταβάλει τις πιο ισχυρές άμυνες και 
αυτή η πίεση από τους Έλληνες δε δείχνει ση-
μάδια χαλάρωσης», κατέληξε στην ανταπόκρισή 
του ο Βρετανός δημοσιογράφος. Σημειώνεται ότι 
το θέμα των Γλυπτών έχει απασχολήσει και αυτή 
την εβδομάδα τον βρετανικό Τύπο. Η αρθρογρά-
φος του Observer Κάθριν Μπένετ επιχειρηματο-
λόγησε υπέρ της επανένωσης, ενώ γράφοντας 
στην Telegraph ο ιστορικός Ζαρίρ Μασάνι υπο-
στήριξε πως ο Έλγιν  

 «αγόρασε (τα Γλυπτά) και πλήρωσε νο-
μίμως για αυτά και τα εξήγαγε στη Βρετανία 
με άδεια από τις οθωμανικές αρχές που τότε 
κυβερνούσαν την Ελλάδα», προσθέτοντας ότι 
με τον τρόπο αυτό στην ουσία «τα διέσωσε».

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 31χρονος, υπή-
κοος Βρετανίας, μετά την απολογία του στον 
ανακριτή για το κακούργημα του εμπρησμού 
δάσους. 
Ο άνδρας συνελήφθη, το περασμένο Σάββατο 
έπειτα από καταγγελίες πολιτών ότι επιχει-
ρούσε να βάλει φωτιά στην περιοχή της Μαλα-
κάσας, πολύ κοντά στην Εθνική Οδό χρησιμο-
ποιώντας ως προσάναμμα ξερά χόρτα και 
κεριά. 
Στο σημείο βρέθηκαν άμεσα αστυνομικοί της 
ομάδας ΔΙ.ΑΣ με τον δράστη να προσπαθεί να 
διαφύγει και τους αστυνομικούς να τον ακινη-
τοποιούν. Κατά τον έλεγχο που πραγματοποι-
ήθηκε βρέθηκαν πάνω του πέντε αναπτήρες, 
ένα ακόμα κεράκι κι ένα φιαλίδιο από γκαζάκι.

Οξεία ηπατίτιδα: 
 Σε εννέα αυξήθηκαν τα ύποπτα 
κρούσματα σε παιδιά στην Ελλάδα

Τέσσερα νέα περιστατικά παιδιών εντοπίστη-
καν στη χώρα μας, τα οποία πληρούν τα κρι-
τήρια του «πιθανού κρούσματος» οξείας 
ηπατίτιδας άγνωστης αιτιολογίας, τις τελευ-
ταίες 15 ημέρες. 
Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Δημό-
σιας Υγείας (ΕΟΔΥ), το πρώτο αφορά ένα 
παιδί 4,5 ετών που παρουσίασε ίκτερο χωρίς 
άλλα συνοδά συμπτώματα και από τον εργα-
στηριακό έλεγχο διαπιστώθηκαν αυξημένες 
τρανσαμινάσες άνω των 500 IU/ml, χωρίς να 
τεκμηριώνεται λοίμωξη ή άλλη αιτία που να 
δικαιολογεί την αύξηση αυτή. Το παιδί νοση-
λεύεται, η κλινικοεργαστηριακή του εικόνα 
βελτιώνεται χωρίς να έχει ακόμη αποκατα-
σταθεί πλήρως και η γενική του κατάσταση 
είναι καλή. Τα άλλα τρία παιδιά ηλικίας 12 
ετών, 6 ετών και 5,5 ετών παρουσίασαν συ-
μπτώματα από το γαστρεντερικό και αύξηση 
των τρανσαμινασών, η οποία διαπιστώθηκε 
μετά από εργαστηριακό έλεγχο. 



Κάθε προσδοκία ξεπέρασε η προσέλευση της νεολαίας
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Ενθαρρυντική για το μέλλον του τόπου 
μας και την επανένωσή του, ήταν για 
άλλη μια φορά η παρουσία Τουρκοκυ-
πρίων στο Κυπριακό Φεστιβάλ. 
Αθόρυβα, χωρίς φανφάρες, με κάθε 

σεβασμό στην ελληνοκυπριακή κουλ-
τούρα και πρωτίστως με πολλή αγάπη 
για την αυθεντική, κυπριακή μας παρά-
δοση και τον αγώνα επιβίωσης που δίνει 
καθημερινά στη ξενιτιά, οι συμπατριώτες 
μας - εκπρόσωποι οργανωμένων συνό-
λων της τουρκοκυπριακής κοινότητας, 
έκαναν διακριτικά την παρουσία τους 
στο Lee Valley και έδωσαν συγχαρητή-
ρια στους διοργανωτές τους φεστιβάλ. 
Ευκαιρίας δοθείσης, μοιράστηκαν την 

αγωνία τους για ειρήνη στον τόπο μας 
και την επικίνδυνη πορεία στην οποία 
βρίσκεται τα τελευταία χρόνια το κυ-
πριακό πρόβλημα.

Βουλευτές και Δημοτικοί Σύμβουλοι τίμησαν και... διαφήμισαν το CWF22

Με την παρουσία τους τίμησαν για άλλη 
μια χρονιά το Κυπριακό Φεστιβάλ, μέλη 
της Βουλής των Κοινοτήτων αλλά και δη-
μοτικοί συμβούλοι αρκετών δήμων του 
Βόρειου Λονδίνου. 
Ανάμεσα σε αυτούς, η φιλοκύπρια βου-

λεύτρια και πρώην υπουργός των Συντη-
ρητικών Theressa Villiers, ο κυπριακής 
καταγωγής βουλευτής των Εργατικών στο 
Southgate, Πάμπος Χαραλάμπους, οι δη-

μοτικοί σύμβουλοι Γιώργος Σάββα, Στέ-
φανος Ιωάννου, Anton Georgiou, Arjun 
Mittra, Anne Clarke και Ergin Erbil. 
Με αναρτήσεις τους στα social media 

και ειδικότερα στο Twitter, δήλωσαν την 
υποστήριξή τους στη μεγάλη γιορτή της 
κυπριακής παροικίας, ενώ κάποιοι κάλε-
σαν μάλιστα τα μέλη των κοινοτήτων να 
επισκεφθούν το φεστιβάλ.

Παρούσα 
και η Τ/κ κοινότητα

Σε ένα μεγάλο πανηγύρι χαράς και ανέμελου 
παιχνιδιού εξελίχθηκε φέτος  για τα παιδιά το 
κυπριακό φεστιβάλ. Στους αναβαθμισμένους 
παιδότοπους, είχαν την ευκαιρία, μέσα σε ένα 
περιβάλλον ασφάλειας, να παίξουν και 
να χαρούν με την καρδιά τους. Φουσκωτά, 
face painting, βόλτες με τα γαϊδουράκια, 
δραστηριότητες με θέμα το περιβάλλον και 
οι πάρα πολλές, διαφορετικές παιδικές 
λιχουδιές, συνέθεταν ένα παραμυθένιο 
σκηνικό για τα κυπριόπουλά μας. 
Και τις δύο μέρες της μεγάλης γιορτής, οι 

παιδότοποι έσφιζαν από ζωή και τόσο τα παι-
διά, όσο και οι γονείς τους, το ευχαριστήθηκαν 
με τη ψυχή τους!

Ένα μεγάλο φεστιβάλ 
χαράς για τα παιδιά

Την εποχή που η μεγάλη γιορτή της παροικίας 
μας στηριζόταν κυρίως στη νεολαία, θύμιζε φέτος 
η εικόνα που παρουσίαζε το κλειστό στάδιο του 
Έντμοντον. Η νεολαία μας, δεύτερης και τρίτης 
γενιάς Κύπριοι της Αγγλίας, συμμετείχαν ενεργά 
στο Κυπριακό Φεστιβάλ, δείχνοντας αφενός την 
εκτίμηση και τον σεβασμό τους στην παράδοση 
του τόπου μας και αφετέρου παίρνοντας ένα 
βήμα μπροστά την γιορτή της παροικίας μας, 
δίνοντας το δικό τους «χρώμα» στο φεστιβάλ 
που διοργανώνεται εδώ και 40 χρόνια 
στο Λονδίνο. 

 Το στοίχημα, βέβαια, δεν κερδήθηκε ακόμη. 
Ευθύνη των μεγαλυτέρων να μεταφέρουν την 
αγάπη και την εκτίμηση τους για την κυπριακή 
παράδοση, η οποία κινδυνεύει να χαθεί αν δεν 
καταβάλουμε όλοι προσπάθεια για να κρατηθεί 
«ζωντανή» στον ξένο τόπο.

«Άρωμα» άλλων εποχών 
έδωσε φέτος η νεόλαια



στο 38ο Φεστιβάλ Κρασιού και την Εμπορική Έκθεση
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Περισσότερες ειδήσεις και φωτορεπορτάζ από το Κυπριακό Φεστιβάλ Κρασιού και την Εμπορική Έκθεση 2022 στην επόμενη έκδοση της «ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗΣ»

Χωρίς την βοήθειά τους, χωρίς τα χρή-
σιμα εργαλεία τους και τα μεταφορικά 
τους μέσα, χωρίς τις προσωπικές τους 
θυσίες και πολλές φορές τις υπεράν-
θρωπες προσπάθειές τους, η διοργά-
νωση του φεστιβάλ ίσως να ήταν ακα-
τόρθωτη. Μέρες ολόκληρες πριν, κατά 
τη διάρκεια και μετά το φεστιβάλ, πο-
λύωρες συναντήσεις, ξενύκτια και πολλή 
υπομονή, ήταν χωρίς υπερβολή όλα όσα 
χρειάστηκε να κάνουν για να συμβάλουν 
ουσιαστικά στη διοργάνωση της μεγάλης 
γιορτής. Κατασκευές, μεταφορές, στή-
σιμο, εξυπηρέτηση χιλιάδων επισκε-
πτών στο φεστιβάλ και μετά ξανά από 
την αρχή για να μεταφερθούν τα πάντα 
πίσω στις εγκαταστάσεις της εφημερίδας 
μας έγιναν κατορθωτά χάρη στη βοήθειά 
τους... Το ευχαριστώ είναι... λίγο.

Διασκέδασαν τον κόσμο, αλλά το ευχαριστήθηκαν και οι ίδιοι...
Ιδιαίτερα χαρούμενοι που βρέθηκαν στο 

φετινό φεστιβάλ της παροικίας μας, δή-
λωσαν οι ελλαδίτες τραγουδίστες Νίκος 
Κουρκούλλης και Κέλλυ Κελεκίδου λίγο 
προτού ανέβουν στη σκηνή για τη μεγάλη 
συναυλία που έδωσαν και τις δύο βρα-
διές, στο κλειστό στάδιο Lee Valley Ath-
letics Centre. 
Μιλώντας στην «Παροικιακή» και την 

Άντα Μουράτη, Κουρκούλλης και Κελεκί-
δου, ευχαρίστησαν την παροικία για το 

γεγονός ότι τους αγκάλιασε από την 
πρώτη στιγμή. 
Αφού δεν έκρυψαν την αδυναμία και 

την αγάπη τους για την Κύπρο, οι δύο 
καλλιτέχνες συνεχάρηκαν τους διοργα-
νωτές για το γεγονός ότι καταφέρνουν να 
διοργανώνουν κάθε χρόνο ένα τόσο με-
γάλο φεστιβάλ, το οποίο φέρνει όχι μόνο 
την κυπριακή κοινότητα κοντά, αλλά κα-
ταφέρνει να φέρνει κοντά όλους τους Κύ-
πριους και Έλληνες της Διασποράς.

Οι εθελοντές μας, η 
«ψυχή» του φεστιβάλ

Σουσιούκκος, κκιοφτέρκα, λουκουμάδες, 
σιάμιση, λουκούμια, κούπες, κυπριακός 
καφές, λεμονάδες, αφρόζες, χυμοί, παγωτό 
τριαντάφυλλο, παστέλλι, λάδι, μέλι, ξηροί  
καρποί και αποξηραμένα φρούτα, λούντζες, 
χαλλούμια, αναρή, τραχανάς, λουκάνικα, 
σουβλάκια και φυσικά το ανεπανάληπτο... 
κλέφτικο, ήταν μόνο μερικά από τα αυθεντικά, 
παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας, που 
έβρισκε κανείς σχεδόν σε όλα τα σημεία του 
διήμερου φεστιβάλ. 

«Πρωταγωνιστές» ο Tony’s Pita, το 
ζαχαροπλαστείο Aroma, το Κυπριακό Κοινοτικό 
Κέντρο με το κλέφτικο, το Halloumi King, ο 
Όμιλος Λαϊκού και με ένα από τα μεγαλύτερα 
περίπτερα της έκθεσης το MARATHON Food. 
Η αγάπη του κόσμου για τα παραδοσιακά 

προϊόντα της Κύπρου, τα ανέδειξε και πάλι 
ως μια από τις σημαντικότερες πτυχές της 
μεγάλης γιορτής.

Τα κυπριακά 
παραδοσιακά προϊόντα 
στην πρώτη γραμμή

Παρά τα σοβαρότατα προβλήματα που είχε να 
αντιμετωπίσει η οργανωτική επιτροπή με τις 
εισαγωγές ποσοτήτων κρασίου από την Κύπρο 
εξαιτίας του Brexit, αλλά και τις καθυστερήσεις 
που παρατηρούνται παγκόσμια στις μεταφορές, 
εντούτοις το κρασί, είχε και φέτος την τιμητική 
του. Με τη βοήθεια και τη στήριξη του Επιτρόπου 
Προεδρίας, των υπουργείων Εμπορίου και 
Γεωργίας - το οποίο μάλιστα έστειλε ποσότητες 
δικής του παραγωγής, αλλά κυρίως χάρη στη 
σημαντική χορηγία από τις μεγάλες 
οινοβιομηχανίες της Κύπρου: ΛΟΕΛ, ΚΕΟ και 
ΣΟΔΑΠ-Καμαντέρενα, η παροικία είχε την 
ευκαιρία να απολαύσει άφθονο κρασί, 
κουμανταρία και ζιβανία στα ειδικά περίπτερα. 
Ποσότητες κρασίου σε μπουκαλάκια τύπου 

aviation, δόθηκαν επίσης με τα goody bags που 
έπερνε ο κάθε επισκέπτης με την επίδειξη του 
εισιτηρίου του. Παράλληλα, με τη στήριξη του 
Δήμου Λεμεσού δόθηκαν και χιλιάδες ποτήρια με 
τον βρακά της Γιορτής του Κρασιού της Λεμεσού.

«Πίννε κρασίν...»
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Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας, στα πλαίσια των 100 ετών από τις  
ιδρύσεως της 1922-2022, οργανώνει μουσική εκδήλωση με θέμα: «Από τα Θυάτειρα της Μικράς 
Ασίας στα «Θυάτειρα» της Μεγάλης Βρεταννίας».  
Η εκδήλωση θα γίνει στο Ashmole Academy Cecil Road, Southgate, London, N14 5RJ, την Τετάρτη 

15η Ιουνίου 2022 και ώρα 7μμ. Εξαμελής ορχή-
στρα από την Αθήνα με επικεφαλής την μεγάλη 
τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου, θα 
είναι μαζί μας για να μας διασκεδάσουν με τρα-
γούδια και σκοπούς από τη Μικρασία, το Αιγαίο 
και την ευρύτερη περιοχή της νησιωτικής Ελλά-
δας. 
Παίζουν οι: 
Στέφανος Δορμπαράκης – κανονάκι 
Αλέξανδρος Καψοκαβάδης – λαούτο 
Γιώργος Κοντογιάννης – λύρα 
Θεόδωρος Κουέλης – κοντραμπάσο 
Νίκος Παραουλάκης – πνευστά 
Στρατής Σκουρκέας – κρουστά 
Φιλική συμμετοχή στο τραγούδι - 
π. Ιωσήφ Παλιούρας 
 
Οργανωτική επιτροπή: 
Λούης Λοΐζου 
π. Ιωσήφ Παλιούρας 

 
Η Είσοδος είναι ελεύθερη 

Σας περιμένουμε!!! 

Εκδήλωση πραγματοποιεί την Τετάρτη 15 Ιουνίου, 
 η Αρχιεπισκοπή Θυατείρων & Μ.Β. στα πλαίσια των 100 ετών 

από την ίδρυση της 

Παρουσίαση του βι-
βλίου του Πέτρου Πό-

ρακου 
 

Μεγάλη επιτυχία σημεί-
ωσε η Παρουσίαση του 
βιβλίου του Πέτρου Πό-
ρακου, την περ. Τετάρτη 
1η Ιουνίου 2022, που 
έγινε στο Κοινοτικό Κέ-

ντρο του Λονδίνου.  Το 
βιβλίο παρουσίασε ο Κα-
θηγητής Δρ Ζαννέτος το-
φαλλής. Απηύθυναν χαι-
ρετισμούς ο κ. Φώτης 
Φωτίου, ο  Πρόεδρος της 
Εθνικής ΚυπριακήςΟμο-
σπονδίας κ. Χρίστος Κα-
ραολής και ο κ. Ανδρέας 
Παπαευρυπίδης.  
Συντονιστής της βρα-

δυάς ήταν ο γνωστός δη-
μοσιογράφος  κ. Γιώργος 
Μιχαηλίδης.  
 
Στο τέλος, ο συγγραφέας 
κατασυγκινημένος  ευχα-
ρίστησε τους χορηγούς 
του βιβλίου του και τους 
συγκεντρωμένους συ-
μπατριώτες μας.

Μετανάστευση – Περί  
Κυπρίων Μεταναστών

Η Κύπρια Soprano Katerina 
Mina συμμετείχε στο Πλατινένιο 
Ιωβηλαίο της  Βασίλισσας Ελι-
σάβετ Β’  για τα 70χρόνια στον 
θρόνο, τα οποία συμπληρώθη-
καν στις 6 Φεβρουαρίου 2022.  
Οι εορτασμοί ξεκίνησαν την  
Πέμπτη 2 Ιουνίου 2022. 
 
Σε πόστ της στα social media η 
soprano ανέφερε:  
«Ευχαριστώ ιδιαίτερα την @par-
liamentary_society of Arts για 
την πρόσκληση, ανυπομονώ 
για την παράσταση του Σαββά-
του!!🏅»

Με χορηγία του CMMI απονεμήθηκε στο 
Λονδίνο, το βραβείο «Πυργοτέλης Ζώητος»

Με χορηγία του Κυπριακού Ινστιτούτου για τη Θάλασσα 
και τη Ναυτιλία (CMMI) απονεμήθηκε στο Λονδίνο,  
το βραβείο «Πυργοτέλης Ζώητος». 

 
Σε γραπτή ανακοίνωση του CMMI αναφέρεται ότι «το 
Ινστιτούτο συμμετείχε στο Future Direction, Reception 
and Networking Event του Royal Institute of Naval  
Architects (RINA), που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο 
στα μέσα Μαΐου. Ο  Ζαχαρίας Σιόκουρος, Διευθύνων 
Σύμβουλος του Ινστιτούτου, απένειμε - με χορηγία του 
CMMI - το πρώτο βραβείο «Πυργοτέλης Ζώητος». 
 Πρόκειται για βραβείο που απονέμεται ως αναγνώριση 
της εξαιρετικής συμβολής στην πρόοδο της Ναυπηγικής  
Τεχνολογίας». 

 
Προστίθεται ότι «ο Πυργοτέλης Ζώητος ήταν ναυπηγός, 
γνωστός μέσω επιγραφής του 3ου αιώνα π.Χ. που σώ-
ζεται στον ναό της Παφίας Αφροδίτης στα Κούκλια της 
Κύπρου. Στην επιγραφή αναγράφεται πως «ο βασιλιάς 
Πτολεμαίος τίμησε τον Πυργοτέλη, τον γιο του Ζώητου, 
γιατί σχεδίασε την τριακοντήρη και την εικοσήρη και επι-
θεώρησε την κατασκευή τους». Με αυτόν τον τρόπο,  
ο Πτολεμαίος Β' ο Φιλάδελφος (Βασιλιάς της Αιγύπτου, 
284-246 π.Χ.) εξέφρασε την εκτίμηση και τον σεβασμό 
του στον Πυργοτέλη για τον σχεδιασμό και την επίβλεψη 
της κατασκευής πλοίων με 30 και 20 κουπιά». 

 
Σημειώνεται ότι «το φετινό βραβείο απονεμήθηκε στον 

Ashok Kumar για τη συμβολή του στη Ναυπηγική, μέσω 
του άρθρου του «Numerical Fluid-Structure Interaction 
Analysis for a Flexible Marine Propeller Using Co-Simu-
lation Method». Συν-συγγραφείς του άρθρου ήταν οι  
Vijayakumar και Subramanian και δημοσιεύθηκε στο 
RINA’s International Journal of Maritime Engineering το 

2021». 
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση «το RINA ιδρύθηκε 
το 1860 στο Λονδίνο με στόχο να «προάγει την τέχνη 
και την επιστήμη του σχεδιασμού πλοίων» και σήμερα 
είναι ένας καθιερωμένος, παγκοσμίου φήμης, διεθνής 
επαγγελματικός οργανισμός και κοινωνία επιστημόνων, 
τα μέλη του οποίου συμμετέχουν στο σχεδιασμό,  
την κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία όλων των θα-
λάσσιων σκαφών και κατασκευών. Το Ινστιτούτο έχει 
μέλη σε περισσότερες από 90 χώρες και εκπροσωπείται 
ευρέως στη βιομηχανία, σε πανεπιστήμια και κολέγια και 
σε ναυτιλιακούς οργανισμούς παγκοσμίως». 

 
Το βραβείο «είναι αντίγραφο κυπριακού χάλκινου χυτού 
αντικειμένου. Αρχαιολογικά ευρήματα στη στεριά και στο 
βυθό της θάλασσας μαρτυρούν πως χάλκινα χυτά πα-
ράγονταν στην Κύπρο κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλ-
κού (1650-1050 π.Χ.) και εξάγονταν εξασφαλίζοντας στο 
νησί κυρίαρχη θέση στο απομακρυσμένο εμπόριο  
μετάλλων στην Ανατολική Μεσόγειο. Το βραβείο φέρει 
επίσης την επιγραφή «Πυργοτέλης Ζώητος» για να υπο-
γραμμίσει την μακραίωνη ιστορία της ναυπηγικής». 

 
Στο πλαίσιο της αποστολής του Ινστιτούτου «να προ-
σελκύει, να αναπτύσσει και να διατηρεί το ανθρώπινο 
δυναμικό της Γαλάζιας Οικονομίας», φιλοδοξία του CMMI 
είναι να καθιερώσει την ανά διετία απονομή του βραβείου 
«Πυργοτέλης Ζώητος», ώστε η ιστορία του Κύπριου  
ναυπηγού Πυργοτέλη να εμπνεύσει τους νέους και τις 
νέες της Κύπρου να ακολουθήσουν επαγγέλματα που 
συνδέονται με τη θάλασσα, προβάλλοντας, ταυτόχρονα, 
την πλούσια ναυτική κληρονομιά της Κύπρου».

Ένας ακόμα Κύπριος συμμε-
τείχε στο Πλατινένιο Ιωβηλαίο 
της  Βασίλισσας και το όνομα 
του Alexandros Beshonges, 
 ο οποίος  γεννήθηκε στην 
 Κύπρο και ζει στο Λονδίνο.   
Ο Αλέξανδρος έλαβε μέρος με 
το θεατρικό μιούζικαλ ΜΑΜΜΑ 
ΜΙΑ. Η θεατρική ομάδα εντυ-
πωσίασαν τους παραβρισκό-
μενους με τις φωνητικές και 
χορευτικές τους δεξιότητες. 
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ΑΤΕΡΜΟΝΕΣ ΟΙ ΣΥΖΗΤΗ�ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Η ΖΗΤΗΣΗ

Εκνευρισμός για χαλούμι: Ολημερίς το μαγειρεύανε, τη νύχτα… συζητούσαν
Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα και δεν πρέπει να γίνουν αλλαγές 

στις ποσοστώσεις για το χαλούμι, τόνισε μιλώντας στον ΑΣΤΡΑ ο 
γγ της ΕΚΑ Πανίκος Χάμπας. Υπέδειξε ότι ο Ευρωπαϊκός κανο-
νισμός υπερέχει της οποιαδήποτε νομοθεσίας κράτους μέλους 
και θα έπρεπε να εφαρμοζόταν από τον Οκτώβριο του 2021. Τό-
νισε ότι η κυβέρνηση πρέπει να εφαρμόσει το νόμο και υπέδειξε 
ότι οι κτηνοτρόφοι χάνουν ζώα λόγω υποσιτισμού, ενώ άλλες 
χώρες καραδοκούν για να αρπάξουν το χαλούμι. Το κλειδί, είπε, 
βρίσκεται στον έλεγχο τυροκομείων και το κρατά το υπουργείο. 
Ο γγ της ΠΕΚ Χρίστος Παπαπέτρου ανέφερε από την πλευρά 

του ότι εάν ζητηθούν αλλαγές οι οποίες θα είναι μείζονος σημα-
σίας, τότε ο φάκελος για το χαλούμι θα χαθεί. Δεν υπάρχει πολιτική 
βούληση από την κυβέρνηση να εφαρμοστεί ο φάκελος, τόνισε 
για εφαρμογή του φακέλου. Αυτό που πρέπει να γίνει, είπε, είναι 
να εφαρμοστεί η νομοθεσία. Όσον αφορά τα αποθέματα δεν 
πληρούν ούτε το εμπορικό σήμα, πρόσθεσε. Η ΕΕ, τόνισε, έχει 
τους κανονισμούς της για τα ΠΟΠ και η Κύπρος δεν μπορεί να 
τους εφαρμόσει βρίσκοντας προτάσεις.  
Προς όφελος…όλων λέει το Υπουργείο 
Οποιεσδήποτε αλλαγές γίνουν στο φάκελο για το χαλούμι θα 

είναι προς όφελος όλων, ανέφερε στον ΑΣΤΡΑ ο γενικός διευθυ-
ντής του υπουργείου γεωργίας Ανδρέας Γρηγορίου συστήνοντας 
υπομονή μέχρι την ολοκλήρωση του διαλόγου με όλους τους 
εμπλεκόμενους. Ο ίδιος δεν θέλησε να σχολιάσει πληροφορίες 
που φέρουν το προεδρικό να έκανε πίσω ύστερα από τις απαι-
τήσεις των τυροκόμων. Πρόσθεσε ότι το θέμα των αλλαγών έχει 
συζητηθεί κατ’ επανάληψη ενώ και το θέμα της ποσόστωσης 
είναι πολύπλευρο και πολυσύνθετο. Σημείωσε ότι υπάρχουν κά-
ποια θέματα τα οποία μπορούν να συζητηθούν και να γίνουν κά-
ποιες αλλαγές προς όφελος όλων. Ο κύριος Γρηγορίου ξεκαθά-
ρισε ταυτόχρονα ότι η απόφαση είναι ότι προχωρούμε στην 

εφαρμογή της κατασκευής του χαλουμιού με βάση τις προδια-
γραφές ΠΟΠ. Είναι σαφής, είπε, η γνωμάτευση της νομικής υπη-
ρεσίας ότι ο Ευρωπαϊκός κανονισμός για το φάκελο του χαλουμιού 
θα πρέπει να εφαρμοστεί καθώς σε διαφορετική περίπτωση μη 
συμμόρφωση θα αποτελεί ποινικό αδίκημα.  
Η Κυβέρνηση προσπαθεί να εξυπηρετήσει συμφέροντα 
Η κυβέρνηση προσπαθεί να εξυπηρετήσει κάποια συμφέροντα 

και είναι αδιανόητο να συζητούνται θέματα που έχουν συζητηθεί 
εδώ και χρόνια για τον φάκελο του χαλουμιού, τόνισε στον ΑΣΤΡΑ 
ο βουλευτής του ΑΚΕΛ και πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επι-
τροπής Γεωργίας Γιαννάκης Γαβριήλ. Δεν γίνεται, τόνισε, να ξα-
νασυζητείται το θέμα της ποσόστωσης. Υπενθύμισε ότι οι ανη-
συχίες των τυροκόμων συζητήθηκαν κατά κόρον και μάλιστα 
είπε, ενώπιον της βουλής είχαν πει ότι δεν θέλουν να παράξουν 
χαλούμι ΠΟΠ. Πρόσθεσε ότι ανέμενε πως ο πρόεδρος θα έδινε 
οδηγίες για την εφαρμογή της νομοθεσίας και του Ευρωπαϊκού 
Κανονισμού ο οποίος υπερέχει κάθε νομοθεσίας καθώς υπάρχει 
και η γνωμάτευση της γενικής εισαγγελίας ότι παραβίαση του κα-
νονισμού αποτελεί ποινικό αδίκημα. Η κυβέρνηση θα φέρει ακε-
ραία την ευθύνη εάν χαθεί ο φάκελος για το χαλούμι, τόνισε.

ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΗ ΜΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΣΤΟ CAMBRIDGE ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ DNA ΣΕ ΑΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ

Άλλη μια σημαντική ιατρική ανακάλυψη από τον Κύπριο Δρα Γιώργο Βασιλείου στο ΗΒ

Ο Σύνδεσμος Αμμοχώστου Μ. Βρετανίας πέτυχε ψήφισμα στο Συμβούλιο της Ευρώπης
Ο Σύνδεσμος Αμμοχώστου ΜΒ ενημερώνει με 

ανακοίνωσή του ότι μετά από δικές του, επίμονες 
ενέργειες, το ψήφισμα για την «Επιστροφή της  Αμ-
μοχώστου στους νόμιμους κατοίκους της»  εγκρίθηκε 
στο Συμβούλιο της Ευρώπης και ότι το ίδιο ψήφισμα 
θα συζητηθεί για υιοθέτηση στην Ολομέλεια του Συμ-
βουλίου της Ευρώπης. Ο Ιταλός Βουλευτής Piero 
Fassino που ορίστηκε ως εισηγητής για να συντάξει 
την έκθεση σχετικά με το εν λόγο ψήφισμα, επισκέ-
φθηκε την Κύπρο από τις 6 μέχρι τις 8 Ιουνίου για 
να πραγματοποιήσει διερευνητικές επισκέψεις ανα-

φορικά με το ψήφισμα. Ανάλογες διερευνητικές επι-
σκέψεις θα πραγματοποιηθούν σε μελλοντικό χρόνο 
στην Αθήνα και στην Άγκυρα. Ο Σύνδεσμος υπεν-
θυμίζει ότι το εν λόγω ψήφισμα για την Αμμόχωστο 
το οποίο εγκρίθηκε και κατατέθηκε στο Συμβούλιο 
της Ευρώπης είναι αποτέλεσμα των επίμονων προ-
σπάθειών της επιτροπής του Συνδέσμου Αμμοχώ-
στου Μ.Β και του προέδρου της Δρ. Βασίλη Μαύρου 
που συνέβαλαν στην διατύπωσή του με την αρωγή 
του βουλευτή των Εργατικών της Μεγάλης Βρετανίας  
Geraint Davies, ο οποίος και το κατέθεσε.

Ομάδα του Κύπριου Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Cam-
bridge Δρα Γιώργου Βασιλείου ανακάλυψε πώς οι γονιδιακές με-
ταλλάξεις επηρεάζουν την αιμοποίηση και σπέρνουν την αρχή 
της λευχαιμίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Καραϊσκάκειο 
Ίδρυμα, νέα έρευνα από επιστήμονες του Ινστιτούτου Wellcome 
Sanger, του Cambridge Stem Cell Institute, του Ευρωπαϊκού Ιν-
στιτούτου Βιοπληροφορικής (EMBL-EBI) και των συνεργατών 
τους αποκάλυψε πώς οι γενετικές/γονιδιακές μεταλλάξεις παρα-
βιάζουν την παραγωγή αιμοσφαιρίων κατά τη διάρκεια της ζωής 
και πώς αυτές οι παραβιάσεις σχετίζονται με τη γήρανση και την 
ανάπτυξη λευχαιμίας, καθώς και άλλων ασθενειών που σχετίζο-
νται με την ηλικία. 
Η νέα μελέτη, που δημοσιεύτηκε την Τρίτη στο κορυφαίο επι-

στημονικό περιοδικό Nature, αντιπροσωπεύει την πρώτη φορά 

που έχει διερευνηθεί η επίδραση των γενετικών μεταλλάξεων 
στη δυναμική της ανάπτυξης αιματολογικών κυττάρων. 
Ο καθηγητής Γιώργος Βασιλείου, επικεφαλής της μελέτης, κα-

θηγητής Αιματολογικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου του Cam-
bridge και Ανώτερος Eρευνητής στο Cambridge Stem Cell Insti-
tute, δήλωσε ότι «συλλογικά, η εργασία μας αποκαλύπτει μια 
απροσδόκητη αλληλεπίδραση μεταξύ της ηλικίας και της δράσης 
διαφόρων γονιδιακών μεταλλάξεων στα αιματολογικά κύτταρα. 
Αυτή η αλληλεπίδραση επεξηγεί την ανάπτυξη διαφορετικών αι-
ματολογικών κακοηθειών σε διαφορετικές ηλικίες. Με αυτή τη 
νέα κατανόηση, μπορούμε να επικεντρώσουμε την ανάπτυξη 
προσεγγίσεων/θεραπειών για την πρόληψη αυτών των επάρατων 
παθήσεων». Όπως αναφέρεται, όλα τα ανθρώπινα κύτταρα απο-
κτούν γενετικές αλλαγές στο DNA τους κατά τη διάρκεια της ζωής, 

με ένα μικρό αριθμό συγκεκριμμένων μεταλλάξεων να οδηγούν 
τα κύτταρα στον πολλαπλασιασμό. Αυτή η διαδικασία, που ονο-
μάζεται «κλωνική αιματοποίηση», γίνεται όλο και πιο κοινή με 
την ηλικία και αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη 
λευχαιμίας και άλλων ηλικιακών παθήσεων.

ΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΚΤΥΠΗΣΑΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Τρεις βρετανίδες στα κρατητήρια της Πάφου
Στη σύλληψη τριών γυναικών, ηλικίας 22, 20 και 22 ετών από τη Βρετανία, προχώρησε η Αστυ-

νομία Πάφου σχετικά με το επεισόδιο στο ΤΑΕΠ του ΓΝ Πάφου. Αρχικά, η Αστυνομία σχετικά με τη 
διερευνώμενη υπόθεση μέθης, πρόκλησης ανησυχίας στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων 
Περιστατικών του ΓΝ Πάφου, δημόσια εξύβριση, επίθεση εναντίον αστυνομικού, επίθεση και πρό-
κληση πραγματικής σωματικής βλάβης σε νοσηλεύτρια, καθώς και απόδραση από νόμιμη κράτηση, 
προχώρησε στην σύλληψη 22χρονης, ενώ ακολούθως συνελήφθησαν άλλες δύο γυναίκες, ηλικίας 
20 και 22 ετών. 
Η 22χρονη παρουσιάστηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου το οποίο εξέδωσε 

εναντίον της διάταγμα κράτησης δύο ημερών. Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Αστυνομικής 
Διεύθυνσης Πάφου και Υπεύθυνο του ΤΑΕ Πάφου Μιχάλη Νικολάου, στις 4 τα ξημερώματα της 
Κυριακής, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών 
του ΓΝ Πάφου τρεις γυναίκες από τη Μεγάλη Βρετανία, οι οποίες φέρονται να βρίσκονταν σε κατά-
σταση μέθης. Όπως ανέφερε ο κ. Νικολάου, ενώ οι τρεις βρίσκονταν στον Θάλαμο των Πρώτων 
Βοηθειών φέρονται να προκάλεσαν ανησυχία και να φώναζαν, ύβριζαν, ενώ ακολούθως φέρονται 
να επιτέθηκαν σε νοσηλεύτρια και να της προκάλεσαν κάκωση στο κεφάλι. 

«Άμεσα επενέβη ο επί καθήκοντι αστυνομικός και τις πληροφόρησε ότι είναι υπό σύλληψη», δή-
λωσε ο κ. Νικολάου, προσθέτοντας ότι διέφυγαν από το Νοσοκομείο. Εναντίον τους εκδόθηκαν 
εντάλματα σύλληψης βάσει του οποίου συνελήφθηκε η μία εκ των τριών, ηλικίας 22 ετών και ακο-
λούθως οι  άλλες δύο γυναίκες. Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το ΤΑΕ Πάφου.

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΔΥΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Υποψίες για κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων 
Ύποπτο κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων που 

εντοπίστηκε στο Νοσοκομείο Πάφου μεταφέρ-
θηκε το πρωί της Τετάρτης στο Νοσοκομείο Λευ-
κωσίας, το οποίο ορίστηκε ως Νοσοκομείο Ανα-
φοράς για περιστατικά ευλογιάς των πιθήκων, 
για περαιτέρω εργαστηριακές εξετάσεις. 
Συγκεκριμένα, άνδρας 34 χρόνων, ο οποίος 

διαμένει και εργάζεται στην Πάφο, επισκέφθηκε 
το βράδυ της Τρίτης το Τμήμα Ατυχημάτων και 
Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Πάφου όπου οι επί καθήκοντι ιατροί διαπίστωσαν ότι 
φέρει εξανθήματα στο σώμα και πρόσωπο αγνώστου αιτιολογίας. Σύμφωνα με τον Σύμβουλο Επι-
κοινωνίας του Υπουργού Υγείας Κωνσταντίνο Αθανασίου, «αμέσως τέθηκαν σε εφαρμογή τα 
σχετικά πρωτόκολλα και κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του 34χρονου στο Γενικό Νοσοκομείο Λευ-
κωσίας». Όπως είπε ο κ. Αθανασίου, ο άνδρας μεταφέρθηκε το πρωί της Τετάρτης στο Νοσοκομείο 
Λευκωσίας, όπου άρχισαν οι εξετάσεις για την εξακρίβωση της ασθένειας. 

«Τα αναλώσιμα για την ευλογιά των πιθήκων έχουν φτάσει στην Κύπρο, άρα υπάρχουν στο νο-
σοκομείο Λευκωσίας και θα μπορούν να γίνουν οι εξετάσεις», πρόσθεσε. 
Στο μεταξύ, σε ενημέρωση από τον ΟΚΥπΥ αναφέρεται επίσης ότι το περιστατικό «αξιολογείται 

σε συνθήκες απομόνωσης»
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ΤΖΟΝΣΟΝ - ΖΕΛΕΝΣΚΙ

ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ

Συνομιλία Τζόνσον-Ζελένσκι για τα πυραυλικά συστήματα  
μεγάλης εμβέλειας που στέλνει η Βρετανία στην Ουκρανία

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 500 ΟΥΚΡΑΝΟΙ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΕΕ

Πάνω από 500 Ουκρανοί ασθενείς έχουν 
μεταφερθεί για νοσηλεία στην ΕΕ,  
ανακοίνωσαν Κυριακίδου και Λέναρτσιτς

Γερμανία: Όχημα έπεσε πάνω 
σε κόσμο στο Βερολίνο

Νέα τηλεφωνική επικοινωνία είχαν το 
πρωί οι ηγέτες Ηνωμένου Βασιλείου 
και Ουκρανίας, Μπόρις Τζόνσον και 
Βολοντίμιρ Ζελένσκι. 
 
Σύμφωνα με την Ντάουνινγκ Στριτ, ο 
Ουκρανός Πρόεδρος ενημέρωσε τον 
Βρετανό Πρωθυπουργό για την πρό-
σφατη επίσκεψή του στο ανατολικό 
μέτωπο, σημειώνοντας την ισχυρή 
βούληση των Ουκρανών στρατιωτών 
να πολεμήσουν. Επισήμανε παράλ-
ληλα τους τομείς στους οποίους οι 
Ουκρανοί χρειάζονται διεθνή υποστή-
ριξη. 
 
Ο κ. Τζόνσον από την πλευρά του 
αναφέρθηκε στα συστήματα πολλα-
πλής εκτόξευσης πυραύλων μεγάλου 
βεληνεκούς που στέλνει η Βρετανία 
στους Ουκρανούς, ώστε να πλήττουν 
θέσεις ρωσικού πυροβολικού που 
χρησιμοποιούνται για το βομβαρδι-

σμό ουκρανικών πόλεων. 
Όπως έγινε γνωστό, το Λονδίνο στέλ-
νει για πρώτη φορά τέτοιας εμβέλειας 
πυραυλικά συστήματα στην Ουκρα-
νία, παρά την απειλή από τη Ρωσία 
κατά της Δύσης για την παροχή 
όπλων στους Ουκρανούς που θα 
μπορούσαν να θεωρηθούν επιθετικά.  
Κατά τον Βρετανό Υπουργό Άμυνας 
Μπεν Γουάλας θα σταλούν οι εκτο-
ξευτήρες πολλαπλών πυραύλων 
M270. Σύμφωνα με το BBC, σε 
πρώτο στάδιο θα σταλούν τρία τέτοια 
πυραυλικά συστήματα. Πρόκειται για 
σύστημα με ικανότητα εκτόξευσης 12 
πυραύλων εδάφους-εδάφους μέσα 
σε ένα λεπτό και με εμβέλεια 80 χι-
λιομέτρων.  
 
«Καθώς η τακτική των Ρώσων αλλά-
ζει, έτσι πρέπει να αλλάξει και η υπο-
στήριξή μας προς την Ουκρανία», 
είπε ο κ. Γουάλας, προσθέτοντας ότι 

οι M270 θα βοηθήσουν τους Ουκρα-
νούς να αμυνθούν καλύτερα έναντι 
της «βάρβαρης» και «αδιάκριτης» 
χρήσης πυροβολικού μεγάλου βελη-
νεκούς από τους Ρώσους. 
 
Τζόνσον και Ζελένσκι συζήτησαν επί-
σης τις προσπάθειες να τερματιστεί 
ο ρωσικός ναυτικός αποκλεισμός 
που δεν επιτρέπει τις εξαγωγές ου-
κρανικών σιτηρών.  
Συμφώνησαν επιπλέον να εντείνουν 
τις προσπάθειες με άλλους συμμά-
χους, όπως τους ηγέτες του G7, για 
τερματισμό της παράνομης ρωσικής 
εισβολής και για υποστήριξη της ου-
κρανικής οικονομίας. 
Οι δύο ηγέτες αναφέρθηκαν επίσης 
στον χθεσινό αποκλεισμό της εθνικής 
Ουκρανίας από την Ουαλία στο ματς 
για το τελευταίο εισιτήριο για το προ-
σεχές Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδο-
σφαίρου.

Πεντακόσιοι και πλέον Ουκρανοί ασθε-
νείς που χρειάζονταν συνέχιση ιατρικής 
περίθαλψης ή επείγουσα νοσηλεία 
έχουν μέχρι στιγμής μεταφερθεί σε νο-
σοκομεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προ-
στασίας, ανακοίνωσαν η Επίτροπος 
Υγείας Στέλλα Κυριακίδου και ο Επίτρο-
πος Διαχείρισης Κρίσεων Γιάνες Λέναρ-
τσιτς. 
«Αυτή είναι η πραγματική ευρωπαϊκή 
αλληλεγγύη στην πράξη. Η ΕΕ κινητο-
ποίησε μια πρωτοφανούς κλίμακας και 
ταχύτητας βοήθεια για τη στήριξη και 
την προστασία της Ουκρανίας και του 
λαού της», τόνισε σε σχετική δήλωση η 
Επίτροπος Κυριακίδου. 
 
Οι ασθενείς έχουν μεταφερθεί από την 
Ουκρανία, τη Μολδαβία και γειτονικά 
τους κράτη μέλη της ΕΕ, σε κράτη μέλη 
της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Οικονομι-
κού Χώρου, με τις κυριότερες χώρες 
υποδοχής μέχρι στιγμής να είναι το Βέλ-
γιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Δανία, η 
Ισπανία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, οι Κάτω 
Χώρες, το Λουξεμβούργο, η Νορβηγία, 

η Πορτογαλία, η Ρουμανία και η Σουη-
δία. 
Η μεταφορά ασθενών γίνεται μέσω ει-
δικού ευρωπαϊκού συστήματος για τις 
ιατρικές μεταφορές που λειτουργεί στο 
πλαίσιο του μηχανισμού πολιτικής προ-
στασίας της ΕΕ, που διασφαλίζει την 
ασφαλή διαβίβαση των δεδομένων των 
ασθενών χάρη στην ανταλλαγή ιατρικών 
αρχείων μέσω του συστήματος έγκαιρης 
προειδοποίησης και αντίδρασης. 
Ο μηχανισμός αυτός επιτρέπει επίσης 
στην Επιτροπή να ενημερώνει τις ου-
κρανικές αρχές για το πού έχουν μετα-
φερθεί οι ασθενείς στις χώρες της ΕΕ ή 
του ΕΟΧ. 
«Δεδομένου ότι τα νοσοκομεία στην Ου-
κρανία και στις γειτονικές χώρες υφί-
στανται ολοένα και μεγαλύτερη πίεση, 
πρέπει να διασφαλίσουμε εξειδικευμέ-
νες θεραπείες, τόσο για τους ασθενείς 
που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις 
όσο και για τους τραυματίες κατά τη 
διάρκεια του πολέμου» ανέφερε με τη 
σειρά του ο Επίτροπος Διαχείρισης Κρί-
σεων Γιάνες Λέναρτσιτς.

Μία δασκάλα έχασε τη ζωή της 
και οκτώ άτομα -ανάμεσά τους 
και μαθητές- τραυματίστηκαν -
πέντε πολύ σοβαρά-, όταν αυ-
τοκίνητο έπεσε πάνω τους σε 
κεντρικό δρόμο του δυτικού Βε-
ρολίνου. Ο οδηγός, ένας 
29χρονος Γερμανός αρμενικής 
καταγωγής, ακινητοποιήθηκε 
από παρευρισκόμενους και 
παραδόθηκε στην αστυνομία. 
 
"Ο οδηγός έπεσε με το αυτοκί-
νητό του, ένα ασημί Renault 
Clio, πάνω σε ομάδα πεζών 
στην οδό Tauentzien και κατό-
πιν στη βιτρίνα καταστήματος. 
Συνελήφθη από περαστικούς 
και παραδόθηκε στις αρχές", 
ανακοίνωσε η αστυνομία του 
Βερολίνου, επισημαίνοντας ότι 
είναι ακόμη ασαφές, εάν επρό-

κειτο για σκόπιμη ενέργεια ή 
για ατύχημα, "ενδεχομένως 
λόγω κάποιου αιφνίδιου προ-
βλήματος υγείας" του οδηγού. 
Σύμφωνα με πληροφορίες της 
τηλεόρασης της Welt, το αυτο-
κίνητο έπεσε πάνω σε ομάδα 
μαθητών ηλικίας 15-16 ετών 
από την Έσση, οι οποίοι βρί-
σκονταν με τη δασκάλα τους 
στο Βερολίνο, στο πλαίσιο σχο-
λικής εκδρομής. 
 
Η αστυνομία με ανακοίνωσή 
της στο Twitter, καλεί όποιον 
διαθέτει οπτικό υλικό από το 
συμβάν να το διαβιβάσει στις 
αρχές, τονίζοντας ταυτόχρονα 
ότι δεν πρέπει να κυκλοφορεί 
στο διαδίκτυο.

ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΝΤΙΜΙΤΡΙ ΚΟΒΤΟΥΝ

Πέθανε από COVID σε νοσοκομείο 
της Μόσχας ένας από τους  
υπόπτους για τη δηλητηρίαση  
του Αλεξάντρ Λιτβινένκο
Ο Ντμίτρι Κοβτούν, ένας από 
τους δύο Ρώσους που κατηγο-
ρήθηκε από τη Βρετανία ότι δη-
λητηρίασαν το 2006 στο Λον-
δίνο τον πρώην κατάσκοπο 
Αλεξάντρ Λιτβινένκο, πέθανε 
από COVID-19 σε νοσοκομείο 
της Μόσχας, μετέδωσε σήμερα 
το ρωσικό πρακτορείο ειδή-
σεων TASS. 
Ο Λιτβινένκο πέθανε 
εβδομάδες μετά αφού 
ήπιε τσάι δηλητηρια-
σμένο με ραδιενεργό 
ισότοπο, το πολώνιο-
210, στο ξενοδοχείο 
Millenium στο κέντρο του 
Λονδίνου, όπου συνά-
ντησε τον Κοβτούν και 
τον Αντρέι Λουγκο-
βόι, τον άλλον φε-
ρόμενο ως ύποπτο 
για την δηλητηρίαση 
του πρώην κατα-
σκόπου. 
Βρετανοί ερευνητές βρήκαν 
ίχνη πολώνιου σε τοποθεσίες 
σε όλο το Λονδίνο όπου βρί-
σκονταν οι δύο Ρώσοι άνδρες, 
μεταξύ άλλων σε γραφεία, ξε-
νοδοχεία, αεροπλάνα και στο 
ποδοσφαιρικό γήπεδο της Άρ-
σεναλ. 
Ο Κοβτούν και ο Λουγκοβόι αρ-
νήθηκαν ότι δηλητηρίασαν τον 

Λιτβινένκο και η Μόσχα αρνή-
θηκε να τους εκδώσει για να δι-
καστούν. 
Ο Λιτβινένκο, Βρετανός πολί-
της, ήταν πρώην αξιωματικός 
της KGB που είχε γίνει σφο-
δρός επικριτής του Ρώσου 
Προέδρου Βλαντίμρι Πούτιν. 
Λίγο πριν πεθάνει, κατηγόρησε 
τον Πούτιν ότι διέταξε τη δολο-
φονία του, αλλά το Κρεμλίνο 
αρνιόταν διαρκώς ότι διαδρα-
μάτισε οποιοδήποτε ρόλο στη 
δηλητηρίασή του. 
Ένας δικαστής σε μια βρετα-
νική έρευνα για την υπόθεση 

κατέληξε στο συ-
μπέρασμα το 
2016 ότι η δολο-
φονία ήταν μια 
επ ιχ ε ί ρηση 
της ρωσικής 
υπηρεσίας κα-

τασκοπείας FSB που 
πιθανότατα είχε εγκριθεί από 
τον τότε διευθυντή της, Νικολάι 
Πατρούσεφ, και από τον ίδιο 
τον Πούτιν. 
 
Σύμφωνα με το TASS, ο Λου-
γκοβόι, πλέον εξέχον μέλος του 
ρωσικού κοινοβουλίου, δή-
λωσε ότι θρηνεί τον θάνατο 
ενός «στενού και πιστού φί-
λου».

Ο ΜΠΛΙΝΚΕΝ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΥΘΥΥΝΕΣ ΓΑΙ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΗΣ ΑΚΛΕΧ

Οι ΗΠΑ θα ζητήσουν ευθύνες για τον 
θάνατο της Παλαιστίνιας δημοσιο-
γράφου, δηλώνει ο Μπλίνκεν
Ο Αμερικανός Υπουργός Εξω-
τερικών Άντονι Μπλίνκεν υπο-
σχέθηκε την Τρίτη να ζητήσει 
απόδοση ευθυνών για τον θά-
νατο της δημοσιογράφου Σιρίν 
Αμπού Άκλεχ, για τον οποίο 
αλληλοκατηγορούνται το Ισ-
ραήλ και οι παλαιστινιακές αρ-
χές. Η Παλαιστίνια δημοσιο-
γράφος, πολύ γνωστή 
συνεργάτιδα του δικτύου Αλ 
Τζαζίρα, που είχε επίσης την 
αμερικανική υπηκοότητα, σκο-
τώθηκε την 11η Μαΐου ενώ κά-
λυπτε έφοδο του ισραηλινού 
στρατού σε καταυλισμό προ-
σφύγων στην Τζενίν, στην κα-
τεχόμενη Δυτική Όχθη. 
 Στο περιθώριο της Συνόδου 
της Αμερικής, που διεξάγεται 
αυτή την εβδομάδα στο Λος 
Άντζελες, στην Καλιφόρνια, ο 
υπουργός Εξωτερικών των 
ΗΠΑ κλήθηκε να σχολιάσει την 
«παντελή απουσία συνε-
πειών» για το Ισραήλ, ιστορικό 
σύμμαχο της Ουάσινγκτον. 
«Λυπάμαι, με όλο μου τον σε-
βασμό, δεν έχουν εξακριβωθεί 
ακόμη» τα γεγονότα της υπό-
θεσης, απάντησε ο κ. Μπλίν-
κεν. «Επιδιώκουμε μια ανεξάρ-
τητη έρευνα, αξιόπιστη. Όταν 
θα διενεργηθεί, θα ακολουθή-
σουμε τα γεγονότα, όπου κι αν 
οδηγούν. Είναι τόσο απλό», 
πρόσθεσε. Ο κ. Μπλίνκεν, που 
συνομίλησε με την οικογένεια 
της ρεπόρτερ, ανέφερε επίσης 

ότι «τον θλίβει η απώλεια της 
Σιρίν. Ήταν σπουδαία δημοσιο-
γράφος, Αμερικανίδα πολίτης». 
Η δημοσιογράφος του Αλ Τζα-
ζίρα έγινε στόχος πυρών ισ-
ραηλινού στρατιώτη, συμπέ-
ρανε την 26η Μαΐου κορυφαίος 
παλαιστίνιος εισαγγελικός λει-
τουργός. Έρευνα του CNN επί-
σης υπέδειξε ότι για τον θάνατο 
της ρεπόρτερ ευθυνόταν ο ισ-
ραηλινός στρατός. 
Οι ισραηλινές αρχές διέψευσαν 
τις κατηγορίες αυτές και λένε 
πως διενεργούν δική τους 
έρευνα. Θεωρούν ότι η Σιρίν 
Αμπού Άκλεχ μπορεί να χτυ-
πήθηκε από αδέσποτη σφαίρα 
Παλαιστίνιου μαχητή ή κατά λά-
θος από Ισραηλινό στρατιώτη. 
Σύμφωνα με δημοσιογράφο 
του Γαλλικού Πρακτορείου που 
βρισκόταν επιτόπου, κοντά 
στην ομάδα των δημοσιογρά-
φων, που βρισκόταν σε ανοι-
κτό χώρο πλάι στην είσοδο του 
καταυλισμού, δεν βρισκόταν 
κανένας Παλαιστίνιος μαχητής. 
Δεκάδες Δημοκρατικοί κοινο-
βουλευτικοί ζήτησαν να διενερ-
γηθεί έρευνα από την αμερικα-
νική ομοσπονδιακή αστυνομία 
-το FBI- για να υπάρξουν αμε-
ρόληπτα συμπεράσματα σχε-
τικά με τον θάνατο της δημο-
σιογράφου και το ποιος 
ευθυνόταν γι' αυτόν.
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ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ ΣΤΑ ΒΡΕΤΑΝΙΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

Καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων από και προς Κύπρο
Αριθμό καθυστερήσεων σε πτήσεις από και προς 

το Ηνωμένο Βασίλειο από τα αεροδρόμια Λάρνακας 
και Πάφου, προκάλεσε το αποκαλούμενο «χάος» που 
επικρατεί στα βρετανικά αεροδρόμια λόγω έλλειψης 
προσωπικού σε αερογραμμές και σε προσωπικό επί-
γειας εξυπηρέτησης. 
Παράλληλα, με βάση τα στοιχεία της Hermes Air-

ports, αμελητέος ήταν ο αριθμός των ακυρώσεων, 
την ώρα που η επιβατική κίνηση βρίσκεται σε σταθερή 
πορεία ανάκαμψης ύστερα από τη διαταραχή που 
προκάλεσε η πανδημία του Covid-19. 
Σύμφωνα με στοιχεία της Hermes, στο αεροδρόμιο 

Λάρνακας υπήρξαν συνολικά 223 καθυστερήσεις αφι-
κνούμενων πτήσεων τον Μάιο από το ΗΒ, που αντι-
στοιχούσαν στο 12% των συνολικών πτήσεων τη συ-
γκεκριμένη περίοδο. Καθυστερήσεις καταγράφηκαν 
και στον αντίστοιχο αριθμό αναχωρήσεων. 
Στην Πάφο, τα προβλήματα βρετανικών αερομετα-

φορέων και εταιρειών επίγειας εξυπηρέτησης είχαν 
ως αποτέλεσμα να σημειωθούν καθυστερήσεις σε 
264 αφικνούμενες πτήσεις, που αντιστοιχούσαν στο 

26% του συνόλου, ενώ καθυστερήσεις σημειώθηκαν 
σε 294 αναχωρήσεις που αντιστοιχούσαν στο 29% 
του συνόλου. 
Με βάση τα στοιχεία της Hermes ο αντίκτυπος σε 

ό,τι αφορά ακυρώσεις πτήσεων θεωρείται αμελητέος 
αφού στο αεροδρόμιο Λάρνακας ακυρώθηκαν 24 αφι-
κνούμενες πτήσεις και ο αντίστοιχος αριθμός αναχω-
ρήσεων τον Μάιο, ενώ στην Πάφο σημειώθηκαν ακυ-
ρώσεις 20 αφίξεων και 21 αναχωρήσεων. 

Υπενθυμίζεται ότι με βάση της στοιχεία της επιβατι-
κής κίνησης για τον Μάιο, ταξίδεψαν από και προς 
την Κύπρο σχεδόν 885.000 επιβάτες με την ταξιδιω-
τική κίνηση για τους πέντε πρώτους μήνες του 2022 
να πλησιάζει τα 2,4 εκατομμύρια. 
Σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ, αερογραμμές όπως 

η British Airways,η EasyJet, η Tui και η Wizz Air έχουν 
προχωρήσει σε ακυρώσεις εκατοντάδων πτήσεων. 
Πολλοί αποδίδουν τα προβλήματα που παρατηρού-
νται στα βρετανικά αεροδρόμια στις απολύσεις στις 
οποίες προχώρησαν οι αερογραμμές και οι εταιρείες 
επίγειας εξυπηρέτησης κατά την περίοδο των lock-
down λόγω της πανδημίας. 
Το πρόβλημα αποδίδεται στην έλλειψη προσωπικού 

σε αεροδρόμια και αεροπορικές εταιρείες. Σύμφωνα 
με τα συνδικάτα και με την κυβέρνηση, τα κενά που 
δημιουργήθηκαν λόγω απολύσεων εν μέσω πανδη-
μίας, παρά την κρατική χρηματοδότηση των επιχει-
ρήσεων, δεν έχουν καλυφθεί εγκαίρως. Οικογένειες 
περιγράφουν σκηνές πολύωρης ταλαιπωρίας, με παι-
διά να κλαίνε εξουθενωμένα στα αεροδρόμια.

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΙΡΑΝΙΚΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Σοβαρά ερωτήματα από τις απαντήσεις Ελλάδας και Κομισιόν

Πέθανε 
σε νοσοκομείο της  

Μόσχας ένας από τους 
υπόπτους για τη 
δηλητηρίαση 
του Λιτβινένκο

Ο Ντμίτρι Κοβτούν, ένας 
από τους δύο Ρώσους που 
κατηγορήθηκε από τη Βρε-
τανία ότι δηλητηρίασαν το 
2006 στο Λονδίνο τον 
πρώην κατάσκοπο Αλε-
ξάντρ Λιτβινένκο, πέθανε 
από COVID-19 σε νοσοκο-
μείο της Μόσχας, μετέδωσε 
σήμερα το ρωσικό πρακτο-
ρείο ειδήσεων TASS. 
Ο Λιτβινένκο πέθανε 

εβδομάδες μετά αφού ήπιε 
τσάι δηλητηριασμένο με 
ραδιενεργό ισότοπο, το πο-
λώνιο-210, στο ξενοδοχείο 
Millenium στο κέντρο του 
Λονδίνου, όπου συνάντησε 
τον Κοβτούν και τον Αντρέι 
Λουγκοβόι, τον άλλον φε-
ρόμενο ως ύποπτο για την 
δηλητηρίαση του πρώην 
κατασκόπου. Βρετανοί 
ερευνητές βρήκαν ίχνη πο-
λώνιου σε τοποθεσίες σε 
όλο το Λονδίνο όπου βρί-
σκονταν οι δύο Ρώσοι άν-
δρες, μεταξύ άλλων σε 
γραφεία, ξενοδοχεία, αερο-
πλάνα και στο ποδοσφαι-
ρικό γήπεδο της Άρσεναλ. 
Ο Κοβτούν και ο Λουγκο-

βόι αρνήθηκαν ότι δηλητη-
ρίασαν τον Λιτβινένκο και η 
Μόσχα αρνήθηκε να τους 
εκδώσει για να δικαστούν. 
Ο Λιτβινένκο, Βρετανός 

πολίτης, ήταν πρώην αξιω-
ματικός της KGB που είχε 
γίνει σφοδρός επικριτής 
του Ρώσου Προέδρου Βλα-
ντίμρι Πούτιν. Λίγο πριν πε-
θάνει, κατηγόρησε τον 
Πούτιν ότι διέταξε τη δολο-
φονία του, αλλά το Κρεμ-
λίνο αρνιόταν διαρκώς ότι 
διαδραμάτισε οποιοδήποτε 
ρόλο στη δηλητηρίασή του. 
Ένας δικαστής σε μια 

βρετανική έρευνα για την 
υπόθεση κατέληξε στο συ-
μπέρασμα το 2016 ότι η 
δολοφονία ήταν επιχείρηση 
της ρωσικής υπηρεσίας κα-
τασκοπείας FSB που πιθα-
νότατα είχε εγκριθεί από 
τον τότε διευθυντή της, Νι-
κολάι Πατρούσεφ, και από 
τον ίδιο τον Πούτιν. 
Σύμφωνα με το TASS, ο 

Λουγκοβόι, πλέον εξέχον 
μέλος του ρωσικού κοινο-
βουλίου, δήλωσε ότι θρηνεί 
τον θάνατο ενός «στενού 
και πιστού φίλου».

Μυστήριο συνεχίζει να καλύπτει την υπόθεση γύρω 
από την κατάσχεση του ρωσικού δεξαμενόπλοιου που 
μετέφερε ιρανικό πετρέλαιο που οδήγησε στην αιχμα-
λωσία των δύο τάνκερ με ελληνική σημαία στον Περ-
σικό Κόλπο από τις ιρανικές αρχές, εν προκειμένω 
από τους «Φρουρούς της Επανάστασης». 
Τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και οι ελληνικές 

αρχές αποφεύγουν να απαντήσουν με σαφήνεια αν η 
κατάσχεση του ρωσικού δεξαμενόπλοιου παραβίασε 
την ευρωπαϊκή νομοθεσία. 
Με εκτενές ρεπορτάζ το Euractiv κάνει λόγο για σο-

βαρά ερωτήματα με ελλιπείς απαντήσεις των ελληνι-
κών αρχών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το υπό ρωσική σημαία 

πλοίο Pegas που μετέφερε ιρανικό πετρέλαιο και 
έπλεε στα διεθνή ύδατα του Αιγαίου, παρουσίασε 
βλάβη και με τη βοήθεια ρυμουλκού κατευθυνόταν 
προς την Πελοπόννησο. 
Για να προστατευθεί από τη θαλασσοταραχή που 

συνάντησε κοντά στην Κάρυστο της νήσου Εύβοιας 
προσέγγισε στις 14 Απριλίου το λιμάνι, όπου οι Λιμε-
νικές Αρχές το δέσμευσαν με εντολή της Αρχής Κατα-
πολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκλη-
ματικές Δραστηριότητες. 
Η δέσμευση έγινε με την αιτιολογία ότι ανήκε στη 

ρωσική Promsvyazbank, που υπόκειται σε κυρώσεις 
από την ΕΕ. 
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Αρχής εισαγγελέα 

Χαράλαμπο Βουρλιώτη, με τον οποίο συνομίλησε η 
Euractiv Ελλάδας, τρεις μέρες μετά το πλοίο αποδε-

σμεύτηκε από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμο-
ποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες 
καθώς ελέγχθηκε ότι το πλοίο Pegas είχε μεταβιβαστεί 
στη Transmorflot από τις 17 Μαρτίου, μια εταιρεία 
που δεν ήταν στην λίστα κυρώσεων της ΕΕ. 
Όμως ήδη στις 20 Απριλίου, άγνωστο πώς το έμαθε, 

το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ζήτησε τη δέ-
σμευση του φορτίου του Pegas, με την αιτιολογία ότι 
τα έσοδα από την πώληση θα χρηματοδοτούσαν την 
τρομοκρατία, στη βάση της διμερούς δικαστικής συν-
δρομής Ελλάδας-ΗΠΑ. 
Το δικαστήριο της Χαλκίδας, όπου υπάγεται η Κά-

ρυστος, αποδέχτηκε το αίτημα των ΗΠΑ και ο αρμό-
διος δικαστής ενέκρινε την μετάγγιση του πετρελαίου 
από το πλοίο Pegas σε δυο πλοία αμερικανικών συμ-
φερόντων. 

Σύμφωνα με πληροφορίες της Euractiv Ελλάδας, 
παρόλο που υπήρξαν αντιδράσεις από νομικούς και 
διπλωματικούς κύκλους για την κατάσχεση του ιρανι-
κού πετρελαίου από το ρωσικό πλοίο και τη μεταφόρ-
τωση του σε άλλα πλοία, η διαδικασία προχώρησε 
κανονικά. 
Σε ερώτηση της Euractiv Ελλάδας για το αν υπήρξε 

παραβίαση στον κανονισμό 2271/96 του Συμβουλίου, 
αξιωματούχος του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής, κατέστησε σαφές ότι το Λι-
μενικό Σώμα εκτελεί εντολές και εφαρμόζει δικαστικές 
αποφάσεις στη βάση του Διεθνούς Δικαίου. «Δεν 
εμπλέκεται σε δικαστικές αποφάσεις, απλά τις εκτε-
λεί», τόνισε. 
Το Ελληνικό Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Υπουρ-

γείο Εξωτερικών, δεν απάντησαν στις ερωτήσεις της 
EURACTIV, μέχρι την ώρα της δημοσίευσης αυτού 
του άρθρου. 
Το Euractiv απευθύνθηκε επίσης και στην Ευρω-

παϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες, χωρίς όμως να λάβει 
ξεκάθαρη απάντηση σχετικά με το εάν η Αθήνα πα-
ραβίασε τον ευρωπαϊκό κανονισμό. 

«Εξετάσαμε λεπτομερώς και φοβάμαι ότι δεδομένου 
του επιπέδου πληροφοριών που έχουμε αυτή τη στι-
γμή, δεν έχουμε κάποιο συγκεκριμένο σχόλιο να κά-
νουμε. Αν αλλάξει αυτό, θα σας ενημερώσουμε», τό-
νισε Εκπρόσωπος της Κομισιόν. 

«Σας προτείνω επίσης να επικοινωνήσετε με τις 
αρμόδιες ελληνικές αρχές», πρόσθεσε ο Ευρωπαίος 
αξιωματούχος.

ΑΝΑΜΕΝΟΤΑΝ ΨΕΣ Η ΣΟΡΟΣ ΤΗΣ ΖΕΤΑΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΙΔΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΑΚΕΛ: Με εκτίμηση και σεβασμό...
Το ΑΚΕΛ αποχαιρετά με σεβασμό και εκτίμηση την 

Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ζέτα 
Αιμιλιανίδου. Η Ζέτα Αιμιλιανίδου υπηρέτησε με αφο-
σίωση, συνέπεια και εντιμότητα τη δημόσια ζωή και 
τον τόπο τόσο ως Υπουργός όσο και από διάφορες 
σημαντικές θέσεις που για πολλά χρόνια υπηρέτησε 
ως δημόσιος λειτουργός. Διακρίθηκε για τη σοβαρό-
τητα, την προσήλωση και την αποτελεσματικότητά 
της και κέρδισε με τη συνολική παρουσία της στο δη-
μόσιο βίο την καθολική αναγνώριση και αγάπη. 
Το ΑΚΕΛ εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια στην οι-

κογένειά της. 
Σημειώνεται ότι το απόγευμα της Τετάρτης αναμε-

νόταν να μεταφερθεί στην Κύπρο η σορός της από το 
νοσοκομείο «Υγεία» της Αθήνας, όπου άφησε την τελευταία της πνοή. 
Ανακοίνωση την προεδρίας της Δημοκρατίας ανέφερε πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 

Νίκος Αναστασιάδης επικοινώνησε το πρωί της Τρίτης με μέλη της οικογένειας της Ζέτας Αι-
μιλιανίδου, στα οποία μετέφερε τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια της φίλης, Υπουργού 
και συνεργάτιδας του.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ� Η ΔΗ�ΛΩΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΕΥΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΙΘΗ�ΚΩΝ

Ξεπέρασαν τα 300 τα κρούσματα
Η ευλογιά των πιθήκων συγκατα-

λέγεται από την Τετάρτη μεταξύ των 
νόσων που οι γιατροί στην Αγγλία θα 
είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν 
στις αρμόδιες τοπικές υπηρεσίες δη-
μόσιας υγείας όταν υποψιάζονται κά-
ποιο κρούσμα μεταξύ των ασθενών 
τους. Η εντολή από την Υπηρεσία 

Ασφάλειας Υγείας Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA) αφορά και τα υγειονομικά 
εργαστήρια, που θα πρέπει αμέσως να ενημερώνουν όταν ταυτοποιούν κάποιου 
κρούσμα της ασθένειας. 
Αυτό το νέο μέτρο εντατικοποίησης της παρακολούθησης διασποράς της ευ-

λογιάς την πιθήκων έρχεται ενώ τα επιβεβαιωμένα κρούσματα στο Ηνωμένο 
Βασίλειο έφτασαν τη Δευτέρα τα 302. 

«Η γρήγορη διάγνωση και αναφορά των κρουσμάτων είναι το κλειδί στη διάρ-
ρηξη της μετάδοσης και στον περιορισμό της περαιτέρω διασποράς της ευλογιάς 
των πιθήκων», σημείωσε η Γουέντι Σέπερντ, διευθύντρια περιστατικών της νό-
σου στην UKHSA. Η υπηρεσία εξακολουθεί να τονίζει πως παρά την έξαρση 
της νόσου ο κίνδυνος για το γενικό πληθυσμό παραμένει χαμηλός.



Έσπασε η καθημερι-
νότητα, ξεχάσαμε έστω 
και για λίγο  την  όλη 
κρίση που επέφερε μία 
“αχάπαρη”  επιπόλαια, 
ανυπεύθηνη, για να μην 

πούμε περισσότερα, Συντηρητική  
Κυβέρνηση. 

Mας έδωσαν ένα διάλειμμα γύρω 
από τον πόλεμο στην Ουκρανία έτσι 
για να έχουμε μία καλοδεχούμενη αλ-
λαγή.  

 

Το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της Ελισάβετ 
Β΄, έφερε τον κόσμο πιο κοντά, εόρ-
τασε με μεγαλοπρέπεια το γεγονός  
αυτό και ο κάθε νομοταγής πολίτης 
κάθε νομοταγή κοινότητα και γειτονιά 
εόρτασαν το Platinum Jubilee αφού 
για σχεδόν τρία  χρόνια, δεν μπορού-
σαν να συναντηθούν, εκτός φυσικά αν 
ήσουν στην γειτονιά της 10, Dowining 
Street,  όπου οι νόμοι όπως έδειξαν οι 
δήθεν αρχηγοί, δεν ισχύουν.  
Μα όσο και αν προσπαθήσουν να δι-
χάσουν τον λαό και να σπαράξουν την 
δημοκρατία, ο λαός έρχεται ακόμη 
ποιο δυνατός και αποφασιστικός  να 
μένει ενωμένος, και να δείξει στους πα-
ρανομώντας των  partygates  ότι o 
λαός διασκέδασε το Platinum Jubilee 
περισσότερο  από αυτούς των σκαν-
δάλων, συνδεόμενων με τα σκάνδαλα  
των Partygates.  

 
Ελαβα μέρος σε πολλά Street Parties 
όσο φυσικά ήταν δυνατό να επισκε-
φθώ, αφού οι προσκλήσεις έφθαναν 
η μία μετά την άλλην, πριν δυο μήνες  
και ακολούθησαν  οι  υπενθυμίσεις.  
Το θεωρώ καθήκον μου να είμαι πλη-
σίον του λαού, διαφορετικά  απομο-
νώνεσαι από μόνος  και στο τέλος σε 
περιφρόνα ο λαός και η υποστήριξης 
του. Ειδικά όταν αφορά κοινότητες δεν 
μπορεί κανείς να πεις όχι, όποιος και 
να είναι. Ο λαός στο τέλος της ημέρας 
θα μας κρίνει  για τα έργα μας  και φυ-
σικά ο Θεός. Μετά από σχεδόν τρία 
χρόνια πανδημίας (COVID-19),  η ευ-
καιρία μας είχε δοθεί να συναντηθούμε 
και να ανανεώσουμε  φιλίες, να ανταλ-
λάξουμε απόψεις να φτιάξουμε αν 
υπήρχαν τυχό μικροπαρεξηγήσεις.  
Χαρά μεγάλη,  χαρά Θεού, και λαού  
και εύχομαι να συνεχίσουμε να συνα-
ντιόμαστε, αν και ακόμη υπάρχει ο κίν-
δυνος Covid-19 και όλα τα δημαρχεία  
ακόμη συστήνουν να είμαστε προσε-
κτικοί.  
Δεν μπορούσε το Πλατινένιο Ιωβη-
λαίο να έλθει στην πιο καταλληλότερη 
στιγμή, μα και ακόμη μία άλλη εκδή-

λωση, η Μεγαλύτερη Εορτή της Πα-
ροικίας   που λόγω COVID-19 δεν είχε 
λάβει μέρος  πέραν των δύο χρόνων. 
Η εορτή του  Κυπριακού  Κρασιού 
που οργανώνει η εφημερίδα Παροι-
κιακή (Cyprus Wine Festival and Busi-
ness Expo 2022). Aθρόα η παροικία 
προσήλθε σε μιαν τέτοια  σημαντική  
εκδήλωση  για την Παροικία, την Κύ-
προ και για κάθε εταιρία της Παροικίας 
και της Κύπρου. Μία έκθεση που την 
χρειάζεται τόσον η παροικία όσον και 
η Κύπρος. Εύχομαι η Παροικιακή να 
συνεχίσει το ιερόν αυτό έργο  που άρ-
χισε πριν από δεκαετίες, όπου προ-
ωθείτε η κουλτούρα  μας, τα ήθη και 
έθιμα  μας αλλά και τα Κυπριακά προ-
ϊόντα και οι Κυπριακές εταιρείες.  

 
Πολλοί οι τραγουδιστές και άλλοι καλ-
λιτέχνες, Κύπριοι και Ελλαδίτες με τη 
Kelly Kelekidou  τον  Nico Kourkouli, 
τον Tas Stassi  του  Diastello,  τον  Mi-
chali Theodosiou τον  Manoli Stais  την  
Georgia George  και τόσους άλλους. 
Τόσα και τόσα περίπτερα που αντι-
προσωπεύουν  ένα μέρος επιχειρή-
σεων από την Παροικία και την Κύπρο. 
Αθρόα όπως ανάφερα ήταν η προσέ-
λευση  της Παροικίας, συγκινητική μα 
και συνάμα σημαντική η παρουσία  της 
νεολαίας ήταν πολύ αισθητή. 
Αν  η  Παροικιακή δεν οργάνωνε τέ-
τοιες εκδηλώσεις (και ευτυχώς που 
υπάρχει η Παροικιακή) θα λέγαμε “μα 
δεν υπάρχουν εκδηλώσεις που προ-
ωθούν τα προϊόντα της Κύπρου  και 
εταιρίες ”. Τώρα που  οργανώνονται 
τέτοιες μεγάλες εκδηλώσεις  ας τις 
υποστηρίξουμε  όσο ποιο πολύ μπο-
ρούμε. Eίναι μια προσπάθεια να βοη-
θήσουμε την Κύπρο οικονομικά με το 
να γνωρίσουμε τι έχουν οι εταιρίες να  
προσφέρουν. 
Για την οργάνωση τέτοιας έκθεσης 
χρειάζονται χέρια πολλά και πολύς μό-
χθος και κόπος μεγάλος. Να συγχα-
ρούμε την Παροικιακή, το προσωπικό 
και τους εθελοντές, μα και το Διευθυντή 
της Παροικιακής κ. Πάμπο  Χαραλά-

μπους  που ακούραστα εργάζεται για 
το καλό της Κύπρου και της Παροικίας. 
Το λιγότερο που μπορούμε να κά-
νουμε είναι να δίδουμε την παρουσία 
μας σε τέτοιες ιερές εκδηλώσεις και να 
υποστηρίζουμε με οποιανδήποτε 
τρόπο μπορούμε  αυτές τις δραστη-
ριότητες  που ενώνει την Παροικία. 
Συγχαρητήρια σε όλες τις εταιρίες  που 
έλαβαν μέρος σε τέτοιες εκδηλώσεις 
και τους επιχορηγούς  της όλης αυτής 
αξιέπαινης προσπάθειας.   

 
Ναι περάσαμε ωραία, και τώρα πίσω 
στην πραγματικότητα της όλης άθλιας 
οικονομικής κατάστασης όπου οι φτω-
χοί γίνονται φτωχότεροι, την στιγμή 
που οι τιμές όλο και αυξάνονται  ο πλη-
θωρισμός  να ανεβαίνει, και το  τι μας 
απέμεινε τώρα να λέμε και να τραγου-
δάμε είναι “Ζήτω η Βαίλισσα” (Long 
live the Queen). Που όσα ζήτω και αν 
πούμε κι’αν φωνάξουμε τίποτα δεν 
πρόκειται να  αλλάξει. Ο λαός θα πάει 
πίσω στις δουλιές του με τα ίδια προ-
βλήματα, οι πόλεμοι και οι βομβαρδι-
σμοί συνεχίζονται, αθώες ζωές  να  χά-
νονται, η Αμερική να δίνει τελευταίου 
τύπου όπλα στη Ουκρανία, και εμείς 
συνεχίζουμε να πιστεύουμε τον  
Johnson, έτσι διαπιστώνουμε την αλή-
θεια ότι όσα Πλατινένια  Ιωβηλαία κι’ 
αν έλθουν όσα Silver η Golden Jubi-
lees θα έχουμε  εμείς θα συνεχίζουμε 
να φωνάζουμε με τα ζήτω μας…..  
κι’ όποιον πάρει ο χάρος.   
 
Το μήνυμα είναι ότι εμείς πρέπει να 
αλλάξουμε  αν πράγματι ζητούμε αλ-
λαγή. Δεν θα ήταν καλύτερο αν αυτοί 
οι εορτασμοί συνδυάζονταν με καλύ-
τερη  ποιότητα ζωής, με μία ποιο δίκαια 
κοινωνία που να βασιλεύει η αλληλο-
βοήθεια, χωρίς φυλετικές διακρίσεις 
και  ρατσισμό όπου κυριεύει η αλήθεια 
και η δικαιοσύνη,  όπου τα ανθρώπινα 
δικαιώματα να σταματήσουν να  κατα-
πατούνται   σε πολλές χώρες.   

                               Ας ελπίζουμε…. 

ΠΑΝΩ ΑΠ' ΟΛΑ Η ΚΥΠΡΟΣ 
Υπέρ της κριτικής!  
Να την ασκούμε για 
να διορθώνουμε τα 
κακώς έχοντα και όχι 
απλά για προσωπική 
εκτόνωση. 

Ο κάθε ένας από μας να αναλάβει τις 
ευθύνες του. Τώρα είναι η ώρα, να  
κάνει την αυτοκριτική του και να σταθεί 
στο ύψος του, στο ύψος των περιστά-
σεων. Να ανταποκριθεί στις ανάγκες 
του λαού και να μην τα ρίχνει όλα στην 
ηγεσία. Είμαστε όλοι μαζί σε αυτό τον 
κοινό αγώνα για ΑΛΛΑΓΗ. 
 
▪� Ας είμαστε δίκαιοι. 
Συγκρίνονται τα λάθη του ΑΚΕΛ με  
τα λάθη της κυβέρνησης Αναστασιάδη, 
της κυβέρνησης της διαπλοκής και της 
διαφθοράς;  
 
▪� Το ΑΚΕΛ δεν είναι το ίδιο με τον 
ΔΗΣΥ! Υπάρχει σημαντική διαφορά 
στα βασικά και ας μην πέφτουμε στην 
παγίδα να  κολλάμε στα λάθη του 
ΑΚΕΛ.  
 
▪� Πώς θα απαλλαγούμε από την  
σημερινή κυβέρνηση; 
Με το να μην ψηφίσουμε τον Ανδρέα 

Μαυρογιάννη, τον υποψήφιο που  
επέλεξε  η Έκτακτη Παγκύπρια Εκλο-
γική Συνδιάσκεψη του ΑΚΕΛ θα στα-
ματήσουμε την καταστροφική πορεία 
και το θάψιμο του Κυπριακού; 
Το ΑΚΕΛ είναι το μόνο κόμμα που 
απορρίπτει συνεργασία και συγκυβέρ-
νηση με ΔΗΣΥ. Το ΑΚΕΛ είναι η μόνη 
δύναμη που μπορεί να φέρει την  
αλλαγή, όχι βέβαια μόνο του, και όχι 
με αριστερό υποψήφιο. Πρέπει λοιπόν 
ο καθένας μας να αναλάβει τις ευθύνες 
του. Θέλουμε να φύγει αυτή η κυβέρ-
νηση; Αν ναι, να κάνουμε το καθήκον 
μας. 
 
▪�  Την  Παρασκευή 27 Μαΐου 2022  
συνήλθε η Κεντρική Επιτροπή του 
ΑΚΕΛ και αξιολόγησε  τα αποτελέ-
σματα των εκλογικών συνελεύσεων  
μελών και φίλων του κόμματος που 
κλήθηκαν να εγκρίνουν ή να απορρί-
ψουν την εισήγησή της για στήριξη της 
ανεξάρτητης υποψηφιότητας του  
Ανδρέα Μαυρογιάννη για τις Προεδρι-
κές Εκλογές του 2023. Η εισήγηση 
έγινε αποδεκτή από τα μέλη του ΑΚΕΛ 
με ποσοστό 78%. Οι φίλοι του κόμμα-
τος που λαμβάνουν μέρος στις εκλογι-
κές συνελεύσεις δεν ψηφίζουν. Λαμβά-

νοντας υπόψη το αποτέλεσμα της ψη-
φοφορίας, αλλά και το σύνολο των το-
ποθετήσεων που  
έγιναν από τα χιλιάδες μέλη και φίλους 
του ΑΚΕΛ, η Κεντρική Επιτροπή  
επικύρωσε την πρόταση για υποστή-
ριξη της υποψηφιότητας Ανδρέα  
Μαυρογιάννη και την έθεσε ενώπιον 
της Έκτακτης Παγκύπριας Εκλογικής 
Συνδιάσκεψης. Η απόφαση λήφθηκε 
με 94 ψήφους υπέρ και 1 εναντίον. 
 Τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής είναι 
105. 
 
▪� Στην Έκτακτη Παγκύπρια Εκλογική 
Συνδιάσκεψη, που  πραγματοποιήθηκε 
την Κυριακή 5 Ιουνίου 2022, πήραν μέ-
ρος 999 αντιπρόσωποι, που επικύρω-
σαν με συντριπτική πλειοψηφία, 
ύστερα από μυστική ψηφοφορία, την  
υποψηφιότητα του Ανδρέα Μαυρ-
γιάννη. 
 
▪� Είμαστε εννιά μήνες πριν τις  
Προεδρικές Εκλογές του Φεβρουαρίου 
2023. Αυτό που χρειάζεται ή μάλλον 
επιβάλλεται είναι η συλλογική  προ-
σπάθεια για την επίτευξη του  κοινού 
στόχου.Οι μεμψιμοιρίες περιττεύουν.  
Η Κύπρος είναι μια χώρα που η πλει-

οψηφία του πληθυσμού της δεν είναι 
αριστεροί και θα πρέπει να παραμείνει 
η αριστερά ομόφωνη για να μπορέσει 
να  τραβήξει στην κοινή προσπάθεια 
τις δυνάμεις του κέντρου και κάποιες 
δυνάμεις, προσωπικότητες και άτομα 
της δεξιάς που διαφωνούν με τη  
σημερινή καταστροφική πορεία. Τα 
υπόλοιπα, αριστερή κυβέρνηση κ.λπ. 
είναι εκ του  περισσού. Εντελώς εκτός 
πραγματικότητας. 
 
▪� Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδο-
μένα, τον συσχετισμό δυνάμεων και 
τις συντυχίες,το ΑΚΕΛ έχει προοδευ-
τική επιλογή, ο ανεξάρτητος υποψή-
φιος Ανδρέας Μαυρογιάννης είναι η 
προοδευτική επιλογή για την  
ΑΛΛΑΓΗ, είναι η επιλογή με προ-
οπτική νίκης! Κι οφείλει ο κόσμος της 
Αριστεράς να συσπειρωθεί και να πα-
λέψει για να απαλλαγεί ο τόπος από 
το πιο διεφθαρμένο πολιτικό κατεστη-
μένο, ακραιφνούς  νεοφιλελεύθερης 
κοπής και απόχρωσης,  που ρήμαξε 
κυριολεκτικά τον τόπο με σκάνδαλα και 
κακοδιοίκηση που μας ρεζίλεψαν διε-
θνώς, ενώ αποτελμάτωσε τις προσπά-
θειες ειρηνικής λύσης και επανένωσης, 
με οδυνηρές για τον τόπο και τον  

δύσμοιρο λαό μας συνέπειες (άνοιγμα 
και εποικισμός Αμμοχωστου, εμμονή 
Τατάρ και Ερτογάν στη λυση δυο κρα-
τών κτλ.). Σ' αυτήν τη μάχη, την τόσο 
καθοριστική για το μέλλον του τόπου, 
οφείλει κάθε αριστερός να δηλώσει  
παρών και κανείς δεν περισσεύει.. 

 
Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης  είναι η 

μόνη επιλογή για κάθε αριστερό, μα 
και για κάθε προοδευτικό δημο-

κρα- τικό  
άνθρωπο που 

θέλει την  
ΑΛΛΑΓΗ. 

Πάνω απ 'όλα 
η σωτηρία 

της Κύπρου 
και του λαού 

της! 
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Του Βασίλη 
Κωστή

Οι εορτασμοί του Πλατινένιου Ιωβηλαίου της Ελισάβετ και 
το Wine Festival & Business Εxpo 2022 της Παροικιακής 

Του Γιώργου 
Α. Σάββα

Στο Cyprus Wine Festival and Business Expo 2022.  
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: George A Savva    

(HaselburyWard) Gina Needs (Bowes Ward)  
Christine James (Palmers Green Ward)

Καλεσμένος  στο Street Party του Haselbury Ward



Δεν ήταν όπως τη θυμούμαστε 
την τελευταία φορά πριν τρία 

χρόνια. Όλα άλλαξαν!  Ψάχναμε να βρούμε φί-
λους. Κάποιοι δεν ήταν εκεί! Αισθητή η απουσία 
τους! Ήταν όμως τόσο έντονη η αίσθηση της 
ανάγκης για ελευθερία. 

- Γινόμαστε ένα με αυτά που ζούμε. Διαβαί-
νουμε δρόμους που απλώνονται μπροστά μας. 
Εμείς ευτυχήσαμε. Βρεθήκαμε στη ζωή στα χρό-
νια της αγνότητας, όταν τα κακά όντα τότε σπά-
νιζαν.  Διαβήκαμε δρόμους που απλωνόταν 
μπροστά μας.  Πήραμε από τους προπάππους 
μας αυτή την αγνότητα που τους διακατείχε, φτια-
χτήκαμε από την γνησιότητα του ονείρου. Ζυμω-
θήκαμε και διαμορφωθήκανε διατηρώντας τον 
σεβασμό και την εκτίμηση που βρήκαμε, διαβαί-
νοντας τους δρόμους προς την πραγματοποίηση 
των ονείρων μας. Ζήσαμε την πτώση της κατο-
χής. Ανεβάσαμε την σημαία ψηλά και φωνάξαμε 
ενάντια στον κατακτητή. Πιστέψαμε στους ήρωες 
γιατί τους ζήσαμε. Μπήκαμε στην εφηβεία πι-
στεύοντας στην πραγματοποίηση των ονείρων. 
Μας ξάφνιασε η οργή του κόσμου και μας σκό-

τωσε τα όνειρα μας η βαρβαρότητα του κατα-
κτητή. Ο Αττίλας  μας έδιωξε από τα σπίτια μας 
και πιάσαμε δρόμους αγνώστους για εμάς. Αφή-
σαμε πίσω τα όνειρα μας.  Αρπάξαμε την 
ελπίδα από το χέρι και πήγαμε σε άλ-
λους τόπους. Σε άλλα μέρη.  Σήμερα 
αναπολούμε τα παλιά και αναλογι-
ζόμαστε. Μας δίνουν υποσχέσεις 
κι εμείς τους πιστεύουμε. Δια-
νύουμε την πορεία της ζωής μας 
κρατώντας την ελπίδα, αναμένο-
ντας την μεγάλη ανάσταση. Δια-
βήκαμε δρόμους και δρόμους μα 
τίποτα δεν έγινε. Ήταν όλα κατα-
πατημένα όνειρα.  Συναντήσαμε φί-
λους που έγιναν αγνώριστοι. Κάποιοι 
απ’ αυτούς μας πρόδωσαν. Δυστυχώς 
δώσαμε τα πάντα για να πάρουμε την ελευ-
θερία μας. Σήμερα απέχουμε από την πρώτη 
γραμμή.  Το λεμόνι έγινε στεγνό και άχρηστο. 
Τελείωσε το ζουμί του και πετάχτηκε στον κάλαθο 
των άχρηστων. Βγάζουμε φωνή μα δεν ακούει 
κανείς.  Δε μας έχουν πλέον ανάγκη. Το λεμόνι 

έγινε στεγνό και άχρηστο. Έτσι μας κατάντησαν. 
Σαν το λεμόνι στο καλάθι των άχρηστων. 

- Και η μνήμη πάει εκεί. Πριν τρία χρόνια. Εκεί 
που όλα ξέφυγαν. Εκεί που τα πάντα δεν 

είχαν τον θεό τους, έπεσε ο κεραυ-
νός. Τίποτα δεν σταμάτησε την φυ-
σική πραγματικότητα. Ο θεός 
όπου και να είναι, ο θεός όποια 
μορφή και να έχει, έκανε το 
θαύμα του.  Αυτός που μας 
έπλασε. Αυτός που έπλασε τη 
φύση, αυτός που κανείς δεν 
στέκεται μπροστά του, έκανε 
πάλι το θαύμα του. Θέλησε να 
μας σώσει από την καταστροφική 

μας κατάντια. Μας ξύπνησε από τον 
βαθύ ύπνο για να μας σώσει από την 

θανατική ποινή. Μας έσπρωξε στην άκρη 
του γκρεμού και μας αφύπνισε!  Κι εμείς, πήραμε 
την ευκαιρία και αναλογιστήκαμε. Κανείς από 
εμάς δεν αντιστάθηκε στην δύναμη της φύσης. 
Αποκοιμηθήκαμε και βυθιστήκαμε βαθιά στα 
όνειρά μας. Κάναμε ταξίδια που δεν μας σταμά-

τησε κάνεις. Συναντήσαμε τους καλούς μα και 
τους κακούς. Ξαφνιαστήκαμε που ακόμα και σε 
τούτα τα ταξίδια όλα ήτανε ίδια. Τα όνειρα καμιά 
φορά τρομάζουν. Τρομάξαμε και  σκύψαμε το 
κεφάλι. Κάναμε την προσευχή μας ξανά και ξανά. 
Αποσυρθήκαμε σε μια γωνιά. Τα ραδιόφωνα κλει-
στά, οι τηλεοράσεις κλειστές, τα φώτα κλειστά. 
τα μάτια μας κλειστά. Μπήκαμε στον εσωτερικό 
μας κόσμο και κάναμε και πάλι  διάλογο με τον 
εαυτό μας. Από που έρχομαι; Ποιος είμαι;   
Τι κάνω και τι θέλω; Πολλές οι ερωτήσεις και 
δύσκολες οι απαντήσεις. Θα πάρουμε τα πρά-
γματα με τη σειρά τους και θα πρέπει να τα ανα-
λύσουμε για να βρούμε αυτές τις απαντήσεις.   

- Για την ώρα ας κάνουμε ακόμα μία προσευχή. 
Ας προσευχηθούμε και ας ελπίζουμε ότι ο πα-
ντοδύναμος θεός θα κάνει και πάλι το θαύμα του. 
Θα σώσει και πάλι τα παιδιά του από τις αμαρτίες 
τους. Θεέ μου σε παρακαλώ εσύ που έπλασες 
τα πάντα, κάνε και πάλι το θαύμα σου. Σώσε 
μας από τις αμαρτίες μας, και φέρει την γαλήνη 
και την ομαλότητα. Ελέησον μας κύριε! Ελέησον 
την ανθρωπότητα σου!

Θα ήθελες να αρέσεις σε 
όλους; Θα ήθελες να σε 

αποδέχονται όλοι; Θα ήθελες να σου λένε 
μπράβο όλοι; Θα ήθελες να νιώθεις την 

επιβεβαίωση από όλους και ότι αναγνωρί-
ζουν την αξία σου; Θα χρειαστεί άραγε να 
σκεφτείς πολύ ή η απάντηση θα έρθει χω-

ρίς πολλή σκέψη;  
 Ναι ή όχι; 
 

Βλέπω πως το σκέφτεσαι ακόμη. Ας είναι… 
Ποιος άραγε ειλικρινής με τον εαυτό του δεν  
θα έλεγε: Φυσικά και το θέλω! 
Εάν όμως συμβούλευες κάποιον, θα του έλεγες 
ότι αυτό δεν είναι εφικτό… Εσύ όμως εξακολου-
θείς να το περιμένεις και εκεί εγκλωβίζεσαι  
σε έναν φαύλο κύκλο προσδοκιών και σκέψεων. 
Αφού δεν σου αρέσουν ούτε εσένα όμως όλοι… 
γιατί περιμένεις λοιπόν να συμβεί κάτι που δεν 
κάνεις και εσύ; 
Δεν μπορείς να πείσεις κάποιον να σε αποδε-
χτεί… δεν μπορείς να τον πείσεις να είναι μαζί 
σου... δεν μπορείς να τον πείσεις να σε αγαπή-
σει όσο τον αγαπάς, δεν μπορείς να του  
ζητήσεις να σε αποδέχεται αβίαστα όπως τον 
αποδέχεσαι εσύ… δεν μπορείς να προβάλλεις 
τα δικά σου θέλω και τα δικά σου συναισθήματα 
στους άλλους... όπως δεν μπορείς και να  
αρέσεις σε όλους… Αυτό πρέπει να το χωνέψεις, 
πάει και τελείωσε! Δεν πρόκειται να σε συμπα-
θήσουν όλοι. Όμως δεν χρειάζεται να αρέσεις 
σε όλους…Δεν θα αρέσεις σε πολλούς ανθ 
ρώπους, επειδή είσαι πολύ ειλικρινής ή πολύ 
τολμηρή. Μερικοί άνθρωποι θα πουν ότι είσαι 
υπερβολικά φιλόδοξη. Είσαι αυθόρμητη.  
Μιλάς πολύ και για πράγματα, που σου λένε να 
μην συζητάτε στην παρέα. Συνέχισε να μιλάς. 
 Συνέχισε να αγωνίζεσαι. 
Δεν χρειάζεται να συμφωνεί ο καθένας με τις 

απόψεις σου ή να σε συμπαθεί. Φυσικά και 
 πρέπει να μιλάς για θέματα που σου αρέσουν, 
όπως δικαιοσύνη, αγάπη και συμπόνια. Επειδή, 
αν θέλεις να αλλάξεις τον κόσμο, μερικές φορές 
πρέπει να ταρακουνήσεις τα πράγματα και να 
τσαντίσεις τους άλλους. 
Μερικοί άνθρωποι δεν θα σε συμπαθήσουν  
εξαιτίας της φυλής, της θρησκείας, του φύλου ή 
των πιστεύω σου. Μερικοί άνθρωποι θα σκε-
φτούν ότι είσαι υπερβολικά φιλελεύθερη. Για άλ-
λους, δεν θα είσαι αρκετά φιλελεύθερη. Θα είσαι 
πολύ θρήσκα ή άθεη για τους άλλους. Μερικοί  
άνθρωποι δεν θα σε συμπαθήσουν, επειδή δεν 
είσαι αρκετά μοντέρνα ή αρκετά ενδιαφέρουσα. 
Μπορεί να μην σε συμπαθούν επειδή κατά  
τη γνώμη τους, δεν είσαι επιτυχημένη ή  
δημοφιλής. Μερικοί άνθρωποι δεν σε συμπα-
θούν, γιατί τους πλήγωσες, εκούσια ή ακούσια. 
Φτιάξ’ το. Πρέπει να κάνεις το σωστό. Μάθε 
από τα λάθη σου. Μερικοί άνθρωποι δεν θα σε 
συμπαθήσουν έτσι απλά. Χωρίς λόγο. Επειδή 
δεν είσαι του γούστου τους. Και δεν πρέπει να 
έχεις πρόβλημα με αυτό. Ο καθένας δεν μπορεί 
να αρέσει σε όλους, επειδή δεν είναι ο τρόπος 
με τον οποίο λειτουργεί ο κόσμος. Εκτός αν είσαι 
κρέμα σοκολάτας… Μερικοί άνθρωποι δεν θα 
σε συμπαθήσουν, επειδή είσαι πάρα πολύ το 
ένα ή τόσο πολύ το  άλλο. Βρίζεις πολύ. Γελάς 
πολύ δυνατά. Μιλάς πάρα πολύ. Αυτοί δεν είναι 
οι δικοί σου άνθρωποι. Αυτό που μπορείς να 
κάνεις και έχεις κάθε δικαίωμα είναι να επιλέξεις. 
Μπορείς να επιλέξεις τον άνθρωπο που θέλεις 
να είναι δίπλα σου ή την φίλη σου. Μπορείς να 
επιλέξεις τις σκέψεις σου… γιατί η αλήθεια είναι 
ότι τις περισσότερες φορές σκέφτεσαι τι γνώμη 
θα έχει ο άλλος για σένα... Σπάνια όμως  
σκέφτεσαι τι γνώμη έχεις εσύ για εκείνον. Σπάνια 
εστιάζεις στην δική σου άποψη…
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Της Έλισσας 
Ξενοφώντος  

Φιλολόγου

Μπορείς να  
αρέσεις σε όλους;

Του Βασίλη 
Παναγή

Βρεθήκαμε και πάλι σε αυτή τη μεγάλη γιορτή 
Τη γιορτή του κρασιού, του πολιτισμού, και της αγάπης 

 
Μπορείς να επιλέξεις λοιπόν… γιατί έχεις και εσύ δύναμη... απλά ορισμένες 
φορές επιλέγεις να την φυλακίζεις…Μπορείς να επιλέξεις να γίνεις εσύ το  
κίνητρό σου και να το βλέπεις κάθε μέρα στον καθρέπτη…Μπορείς να  

νιώσεις την δύναμή σου...Μπορείς να εξελιχθείς και να αντιμετωπίσεις τους 
 δαίμονές σου, τους φόβους και τα άγχη σου… Και πάντα να ακούς την  
αξιολόγηση των άλλων, όχι την κριτική. Την αξιολόγηση, γιατί στην κρι-
τική χαρακτηρίζουμε, ενώ στην αξιολόγηση εστιάζουμε σε δεδομένα 
χωρίς να μας ενδιαφέρουν τα επίθετα ή οι χαρακτηρισμοί.. Και να 
έχεις πάντα στο μυαλό σου, ότι τελικά δεν θα αρέσεις σε όλους… 

ίσως όμως τελικά να μην πειράζει… όπως άλλωστε και σε σένα δεν 
αρέσουν όλοι…. Δεν χρειάζεται και δεν πρέπει να αρέσεις σε όλους!

Η πρόκληση των διαστημικών σκουπιδιών
  Του Μάριου Μαυρόγιαννου* 

 
Το γήινο περιβάλλον και οι επιδράσεις του ανθρώπου σε αυτό δεν περιορίζεται µόνο στην ξηρά 
και στη θάλασσα, αλλά εκτείνεται και στα όρια του διαστήµατος. Από την εκτόξευση του Sputnik, 
του πρώτου δορυφόρου, το 1957, ο αριθµός των αντικειµένων σε τροχιά έχει αυξηθεί εκθετικά. 
Σήµερα, γύρω στους 7.500 δορυφόρους είναι σε λειτουργία σε υψόµετρα κάτω των 2000km, που 
αποτελεί το άνω όριο της Χαµηλής Γήινης Τροχιάς (LEO). Περισσότερο από το 1/3 αυτών τέθηκαν 
σε τροχιά τα τελευταία 2 χρόνια και έπονται ακόµα περισσότεροι. Οι προτεινόµενες εκτοξεύσεις 
από ιδιωτικές εταιρείες, όπως η SpaceX και η Amazon, αναµένεται να φτάσουν τον αριθµό των  
δορυφόρων χαµηλής τροχιάς σε περισσότερους από 45.000! Οι δορυφόροι αντιπροσωπεύουν 
µόνο ένα µικρό κλάσµα των αντικειµένων που περιφέρονται γύρω από τον πλανήτη µας.  
Τα διαστηµικά σκουπίδια ή “space junk” αποτελούν ένα διαρκώς αυξανόµενο πρόβληµα. Η NASA 
παρακολουθεί γύρω στις 27.000 κοµµάτια διαστηµικών σκουπιδιών µεγαλύτερα από µια µπάλα 
του τένις, αποµεινάρια οχηµάτων εκτόξευσης, κοµµάτια παλιών διαστηµοπλοίων, µέχρι εργαλεία 
και σακούλια σκουπιδιών από τα διαστηµόπλοια. 
 
Επιπρόσθετα, υπάρχουν κατά προσέγγιση 1 εκ. διαστηµικά σκουπίδια µεγαλύτερα από ένα βό-
τσαλο, και ακόµα 330 εκ. µεγέθους µεταξύ 1 mm και 1 cm. Τα αντικείµενα αυτά ταξιδεύουν µε 
ταχύτητα 25.000 km/h. Σε αυτή την ταχύτητα, ακόµα και ένα πολύ µικρό αντικείµενο µπορεί να 
προκαλέσει σηµαντική ζηµιά. Η µεγαλύτερη απειλή από το συνωστισµό σκουπιδιών σε τροχιά 
είναι οι ζηµιές που µπορούν να προκαλέσουν σε δορυφόρους σε λειτουργία. Οι δορυφόροι 
χαµηλής τροχιάς (LEO) χρησιµοποιούνται κυρίως για τηλεπισκόπηση και όλο και περισσότερο για 
τηλεπικοινωνίες. Παράλληλα, η τροχιά αυτή φιλοξενεί δορυφόρους παρακολούθησης και στρα-
τιωτικών επικοινωνιών στα πεδία µάχης, κάτι που συνεπάγεται απρόβλεπτες γεωπολιτικές συνέ-
πειες σε ενδεχόµενες συγκρούσεις. Τα διαστηµικά σκουπίδια σε χαµηλή τροχιά αποτελούν κίνδυνο 
και για τις αποστολές πέραν της χαµηλής τροχιάς. Ο κίνδυνος είναι µικρός προς το παρόν, αλλά 
αυξάνεται σε συνάρτηση µε την αύξηση του όγκου τους. Στο χειρότερο πιθανό σενάριο, τα 
σκουπίδια θα αποκόψουν οποιαδήποτε µελλοντική εξερεύνηση του ηλιακού µας συστήµατος, 
όπως προέβλεψε ο Kessler το 1978. Οι G7 δεσµεύτηκαν το 2021 για τη διαχείριση του προβλήµατος 
των διαστηµικών σκουπιδιών, αναγνωρίζοντας τη σηµασία των κοινών προτύπων για τη βιώσιµη 
διαχείριση των διαστηµικών δραστηριοτήτων και καλώντας οργανισµούς όπως ο ISO να συµβάλουν 
στην προστασία του διαστηµικού περιβάλλοντος για τις µελλοντικές γενιές. 
Το έργο που επιτελείται στον ISO στον τοµέα αυτό, γίνεται κυρίως από την επιτροπή ISO/TC 20, 
Aircraft and space vehicles. Η επιδίωξη είναι η ελαχιστοποίηση των απορριµµάτων που καταλήγουν 
σε τροχιά, όπως και η ελαχιστοποίηση των κινδύνων από την αυξανόµενη συµφόρηση γύρω από 
τη Γη. Το ISO 24113 για παράδειγµα, καθορίζει τις απαιτήσεις για το σχεδιασµό και λειτουργία 
όλων διαστηµικών οχηµάτων και προωθητικών µέσων, τα οποία είτε εκτοξεύονται ή περνούν από 
την περιοχή χαµηλής τροχιάς γύρω από τη Γη, διασφαλίζοντας ότι θα αφήσουν όσο το δυνατόν  
λιγότερα απόβλητα κατά τον ωφέλιµο χρόνο ζωής τους αλλά και µετά. Ένα ακόµα παράδειγµα 
προτύπου προς αυτή την κατεύθυνση είναι το ISO 26900, το οποίο καθορίζει τον τύπο των 
µηνυµάτων που µπορούν οι χειριστές διαστηµικών οχηµάτων να χρησιµοποιούν για να επικοινω-
νούν µε ταχύτητα και ξεκάθαρα µεταξύ τους, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ρυθµίσεις πορείας για 
αποφυγή πιθανών συγκρούσεων. To 2021, οι εκτοξεύσεις έφτασαν στον αριθµό ρεκόρ των 145 
σε όλο τον κόσµο. Η σηµαντικότητα του διαστηµικού χώρου χαµηλής τροχιάς είναι βέβαιο ότι θα 
αυξηθεί για τις εµπορικές, επιστηµονικές και στρατιωτικές επιδιώξεις και συµφέροντα των χωρών 
και επιχειρήσεων. Τα πρότυπα, όπως αυτά που αναφέραµε, µπορούν να αποτελέσουν έναν από 
τους τρόπους διασφάλισης ότι, παρά τη διαστηµική συµφόρηση και τις απειλές που επιφέρει,  
η διαστηµική δραστηριότητα θα διεξάγεται µε ασφαλή και αειφόρο τρόπο. 
 

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του CYS παρέχει πρόσβαση στους  
ενδιαφερόµενους στα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα. 

Πηγή: ISO 
* Χηµικός Μηχανικός, Λειτουργός Τυποποίησης στον CYS
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Ο ΤΕΜΠΕΛΗΣ ΔΡΑΚΟΣ 
                                                                                           

...ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ !  

 
Ο 4ος ψηφιακός δίσκος! 

 
«Τα Όνειρα του Τεμπέλη  Δράκου» 

 
Στίχοι - Μουσική: Γιώργος Χατζηπιερής 

Μετά από τις τρεις, πολύ επιτυχημένες, μουσικές περιπέτειες και τη συλλογή με τα Χριστουγεννιάτικα τραγούδια, ο Τεμπέλης Δράκος επιστρέφει ορεξάτος με δεκατέσσερα καινούργια 
τραγούδια που ισοδυναμούν σε αντίστοιχες, ευφάνταστες, παιχνιδιάρικες και πολύχρωμες περιπέτειες. Ζούγκλες, ποτάμια, θάλασσες, δάση και χώρες μακρινές συνθέτουν εκ νέου 
 «Τα Όνειρα του Τεμπέλη  Δράκου». 
 
O Γιώργος Χατζηπιερής, δίνοντας όλα αυτά τα χρόνια ζωή στον Τεμπέλη Δράκο και την παρέα του, έφερε στις ζωές μας, ένα πολύχρωμο και αισιόδοξο σύμπαν για παιδιά κάθε 
ηλικίας. Μελωδικές περιπέτειες χωρίς επιτήδευση και πάντα με σεβασμό και κατανόηση στο ιδιαίτερα απαιτητικό  ακροατήριο. Κάθε ψηφιακός δίσκος και ένας μαγευτικός κόσμος, 
κάθε τραγούδι και ένα ταξίδι... με ευρυματικούς στίχους, εξαίρετες μουσικές και ξεχωριστούς ερμηνευτές. Μέσα από φαντασία, λυρισμό, χιούμορ και πολλή χαρά τα τραγούδια του 
Τεμπέλη Δράκου - όπως το Ελεφαντάκι, τα Δέκα Καβουράκια, το Για Τα Πα Τα, ο Παγωτατζής, το Σκουλουκούιν, το Βουνό, τα Εφτά Ποτάμια, το Για Που Για Που Για Που, το Δέντρο 
και πολλά άλλα - έγιναν μέρος της ζωής μας και συνάμα μια εξοικείωση με τα εξημερωμένα «άγρια» ζώα που αγαπήσαμε. 
«Τα Όνειρα του Τεμπέλη  Δράκου», το καινούργιο CD, είναι μια πανδαισία ήχων και μελωδιών με τη συμμετοχή εικοσιενός εξαίρετων μουσικών: κιθάρες, πιάνα, βιολιά,  άρπα, 
κανονάκι, γκάιντα, πνευστά, ακορντεόν, μπουζούκι, μπαγλαμάς και κρουστά μπλέκονται σε εμπνευσμένους συνδυασμούς και αρμονίες, από τον ενορχηστρωτή Μάριο Τακούσιη. Η 
συμμετοχή της Παιδικής Χορωδίας από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς όπως και τα επιπρόσθετα χορωδιακά και φωνητικά από συγγενείς και φίλους, έρχονται να εμπλουτίσουν 
ακόμη παραπάνω τον κόσμο των ήχων και των μελωδιών. 
 
Και σε αυτό τον κύκλο τραγουδιών συμβαίνουν ως συνήθως διάφορα παράξενα και ασυνήθιστα, μέσα από τις φωνές και την αισθητική των μοναδικών ερμηνευτών: 
 
Η Ελευθερία Αρβανιτάκη μας ξεναγεί στο μακρινό Πεκίνο μέσα από ένα «κινέζικο ζεϊμπέκικο».  
Ο Μάρκος Κούμαρης (Locomondo) μέσα από τη ζούγκλα και τα ποτάμια μας συστήνει τον Γιάννη και τον φίλο του τον Κοκοδρείλο. 
Η Πέννυ Μπαλτατζή είναι απελπισμένη γιατί το πιάνο της έχει τρελαθεί και παίζει ό,τι  του κατέβει. 
Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης ερμηνεύει ένα μουσικό παραμύθι για τον ζωγράφο που φύτευε στο χώμα τα ζωγραφισμένα του λουλούδια και αυτά βλαστούσαν. 
Ο Κώστας Μακεδόνας τα έχει κάνει θάλασσα και κυκλοφορεί στο σπίτι με μάσκα και τη στολή του δύτη. 
Ο Γιάννης Κότσιρας γυρνάει τον κόσμο με το ποδήλατό του, χαρούμενος και γελαστός. 
Ο Κύπριος παραδοσιακός τραγουδιστής Μιχάλης Ττερλικκάς τα βάζει με μια μύγα (μούγια) που δεν τον αφήνει ήσυχο. Ευτυχώς του συμπαραστέκονται από δίπλα οι Monsieur    
Doumani. 
H Ειρήνη Σκυλλακάκη μας ταξιδεύει σ’ ένα ονειρικό βυθό και στην παιδική μας αθωότητα (βασισμένο σε στίχους και μουσική του Πιερή Χατζηπιερή). 
Η Ελένη Τσαλιγοπούλου μας συστήνει κάποιον απρόσεκτο που πήγε μια βόλτα στο δάσος και κατάπιε ένα δέντρο από λάθος. 
Ο Αλέξανδρος Κτιστάκης με τα Χίλια Ψάρια στοχάζεται φιλοσοφικά και καταλήγει πως «σαν τον τόπο σου κανένας». 
Ο Δημήτρης Μπάκουλης παίρνει το Ένα Τραγούδι, τού κρεμάει λαμπάκια και το    χαρίζει, φωταγωγημένο, στο αγαπημένο του πρόσωπο. 
Δύο ορχηστρικά, η Εκδρομή και ο Αποχαιρετισμός, πλαισιώνουν τα τραγούδια.  
Ο συνθέτης Γιώργος Χατζηπιερής ανοίγει και κλείνει το όλο μουσικό ταξίδι με ένα τραγούδι και  μια φλογέρα. 
 
 *** 
Παράλληλα με τη χαρά που προσφέρει στα παιδιά, το όνειρο του Γιώργου Χατζηπιερή είναι  να καταφέρει το «παιδικό» τραγούδι να αναδείξει μέσα από τον κάθε ενήλικα την αθώα 
περιοχή της προσωπικότητας του. Αυτήν μας τη ξεχασμένη ή/και κρυμμένη αθωότητα που στα ενήλικα χρόνια τείνουμε να παραγκωνίσουμε. Είναι ευχή και προσδοκία μέσα από τη 
μουσική και τα τραγούδια να σταματήσει ο διαχωρισμός έτσι ώστε το παιδί και ο ενήλικας να λειτουργούν και να συνυπάρξουν ισότιμα και αρμονικά.  
*** 
 
Ο νέος ψηφιακός δίσκος «Τα Όνειρα του Τεμπέλη  Δράκου» είναι παραγωγή του «Τεμπέλη Δράκου» και κυκλοφορεί σε ψηφιακή μορφή (CD) στα καταστή ματα Public και στο 
διαδίκτυο σε όλες τις γνωστές πλατφόρμες. 
 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 
 
Στίχοι - Μουσική: Γιώργος Χατζηπιερής 
 
Ενορχήστρωση: Μάριος Τακούσιης 
Ηχογράφηση – Μίξη: Γιώργος Καρυώτης  
               Διεύθυνση παραγωγής: Γιώργος Χατζηπιερής 
 
Ερμηνευτές (με τη σειρά εμφάνισης των τραγουδιών): Ελευθερία Αρβανιτάκη, Μάρκος Κούμαρης, Πέννυ Μπαλτατζή, Αλκίνοος Ιωαννίδης, Κώστας Μακεδόνας, Γιάννης 
Κότσιρας, Μιχάλης Ττερλικκάς, Monsieur Doumani, Ειρήνη Σκυλακάκη, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Αλέξανδρος Κτιστάκης, Δημήτρης Μπάκουλης 
 
Στούντιο Σιέρρα  
Παραγωγή: Ο Τεμπέλης Δράκος 2021 
 
Κανάλι του Τεμπέλη Δράκου στο Youtube: Εδώ (https://www.youtube.com/c/TempelisDrakos/featured) 
Επίσημη σελίδα στο Facebook: (https://www.facebook.com/OTempelisDrakos)  
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Η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παιδικής Εργα-
σίας εορτάζεται κάθε χρόνο στις 12 Ιουνίου. Κα-
θιερώθηκε από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασία, 
με στόχο την καταπολέμηση της παιδικής ερ-
γασίας και πιο συγκεκριμένα τον περιορισμό 
της παράνομης διακίνησης παιδιών. Υπολογί-
ζεται ότι κάθε χρόνο, περίπου 1,2 εκατομμύρια 
παιδιά πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης ενός 
καλά οργανωμένου δικτύου, που έχει στήσει 
μια γέφυρα μεταφοράς παιδιών από τις ανα-
πτυσσόμενες στις βιομηχανικά αναπτυγμένες 
χώρες. 
 
Η 12η Ιουνίου είναι, επίσης, αφιερωμένη στα 
παιδιά της αφρικανικής ηπείρου, που στην 
πλειοψηφία τους εργάζονται από πολύ τρυφε-
ρές ηλικίες και κάτω από αντίξοες συνθήκες. 
 
Το 1999 οι περισσότερες χώρες - μέλη της Διε-
θνούς Οργάνωσης Εργασίας υπέγραψαν μια 
συμφωνία που υποχρέωνε όλες τις πλευρές να 
λάβουν τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να 
περιοριστεί το φαινόμενο της παιδικής εργα-
σίας. Έως σήμερα, όμως, τα αποτελέσματα αυ-
τής της συμφωνίας δεν έχουν γίνει ορατά. 
 
Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, 
ένα στα έξι παιδιά του πλανήτη εργάζεται σε 
κάποιο περιβάλλον που βλάπτει την ψυχική και 
σωματική του υγεία. 73 εκατομμύρια από τα ερ-
γαζόμενα παιδιά είναι ηλικίας κάτω των δέκα 
ετών και κάθε χρόνο τουλάχιστον 22 χιλιάδες 
από αυτά σκοτώνονται σε εργατικά ατυχήματα. 
 Η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παιδικής Εργα-

σίας εορτάζεται κάθε χρόνο στις 12 Ιουνίου. Κα-
θιερώθηκε από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασία, 
με στόχο την καταπολέμηση της παιδικής ερ-
γασίας και πιο συγκεκριμένα τον περιορισμό 
της παράνομης διακίνησης παιδιών. Υπολογί-
ζεται ότι κάθε χρόνο, περίπου 1,2 εκατομμύρια 
παιδιά πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης ενός 
καλά οργανωμένου δικτύου, που έχει στήσει 
μια γέφυρα μεταφοράς παιδιών από τις ανα-
πτυσσόμενες στις βιομηχανικά αναπτυγμένες 
χώρες. 
Η 12η Ιουνίου είναι, επίσης, αφιερωμένη στα 
παιδιά της αφρικανικής ηπείρου, που στην 
πλειοψηφία τους εργάζονται από πολύ τρυφε-
ρές ηλικίες και κάτω από αντίξοες συνθήκες. 
Το 1999 οι περισσότερες χώρες - μέλη της Διε-
θνούς Οργάνωσης Εργασίας υπέγραψαν μια 
συμφωνία που υποχρέωνε όλες τις πλευρές να 
λάβουν τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να 
περιοριστεί το φαινόμενο της παιδικής εργα-
σίας. Έως σήμερα, όμως, τα αποτελέσματα αυ-
τής της συμφωνίας δεν έχουν γίνει ορατά. 
 
Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, 
ένα στα έξι παιδιά του πλανήτη εργάζεται σε 
κάποιο περιβάλλον που βλάπτει την ψυχική και 
σωματική του υγεία. 73 εκατομμύρια από τα ερ-
γαζόμενα παιδιά είναι ηλικίας κάτω των δέκα 
ετών και κάθε χρόνο τουλάχιστον 22 χιλιάδες 
από αυτά σκοτώνονται σε εργατικά ατυχήματα. 
Περίπου 171 εκατομμύρια παιδιά στον πλανήτη 
εργάζονται σε ορυχεία, λατομεία και άλλους επι-
κίνδυνους χώρους δουλειάς ή με επικίνδυνα 
υλικά, όπως χημικά, εντομοκτόνα ή βαρύ μη-

χανικό εξοπλισμό, αναφέρει έκθεση της UNICEF. 
Περιλαμβάνονται στα κατ' εκτίμηση 246 εκατομ-
μύρια εργαζόμενα παιδιά, κάτω των 18 ετών, 
τα οποία κανονικά θα έπρεπε να μορφώνονται 
στις σχολικές αίθουσες, αποκτώντας εφόδια για 
μια καλύτερη ζωή. 
«Παιδιά ακόμη και πέντε ετών δουλεύουν εξο-
ντωτικά ωράρια, εξορύσσοντας βράχια, χρυ-
σάφι, διαμάντια και πολύτιμα μέταλλα στην 
Αφρική, στην Ασία και τη Νότια Αμερική, δια-
τρέχοντας μόνιμο κίνδυνο να πεθάνουν λόγω 
εργατικού ατυχήματος, να τραυματισθούν ή να 
μετατραπούν σε χρονίως ασθενή. 
Η «Γιούνισεφ» ξεκίνησε κοινή προσπάθεια με 
τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας σε φτωχές χώ-
ρες του πλανήτη, με στόχο τον τερματισμό της 
εργασίας παιδιών σε ορυχεία και λατομεία και 
την εγγραφή τους σε σχολεία. 
Στην Ελλάδα, περί τα 50.000 ανήλικα παιδιά 
δουλεύουν σε μαγαζιά, βιοτεχνίες, εργοστάσια, 
αγροτικές εργασίες, ενώ κάθε χρόνο 10.000 παι-
διά εγκαταλείπουν την υποχρεωτική εκπαί-
δευση και χάνουν το δικαίωμά τους σ' ένα μέλ-
λον ίσων ευκαιριών. 
 
Τα στοιχεία είναι κατ' εκτίμηση, καθώς δεν 
υπάρχουν ανάλογες έρευνες για το θέμα, και 
αυτό ακριβώς αποτελεί ένα από τα πολιτικά αι-
τήματα του «Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παι-
διού», δηλαδή, να λειτουργήσει το θεσμοθετη-
μένο Παρατηρητήριο για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού.

                                                               12 IOYNIOY 
Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παιδικής Εργασίας

Η  
Παγκόσμια 
Ημέρα κατά 

της  
Παιδικής 
Εργασίας 
εορτάζεται 
κάθε χρόνο 
στις 12  
Ιουνίου. 
Καθιερώ-
θηκε από  
τη Διεθνή  
Οργάνωση 
Εργασία,  
με στόχο 

την καταπο-
λέμηση της 
παιδικής 
εργασίας…

Στρατευμένος στην  ▪
Κουβανική Επανάσταση 

 
Μετά την ανατροπή Άρμπενς, ο Τσε 
πήγε στο Μεξικό, όπου γνώρισε 
τους αδελφούς Κάστρο, οι οποίοι 
προετοίμαζαν εξέγερση στην 
Κούβα για την ανατροπή του δικτά-
τορα Φουλχένσιο Μπατίστα. Προ-
σχώρησε στις δυνάμεις τους και άρ-
χισε να εκπαιδεύεται στον 
ανταρτοπόλεμο. Στις 25 Νοεμβρίου 
1956 εγκατάλειψε το Μεξικό με το 
σκάφος Γκράνμα και με 82 συντρό-
φους του αποβιβάστηκε στις ακτές 
της επαρχίας Οριέντε της Κούβας. 
Εντοπίστηκαν, όμως, γρήγορα από 
τις αρχές και εξολοθρεύτηκαν σχε-
δόν όλοι. Οι λίγοι που επέζησαν 
μαζί με τον τραυματισμένο Τσε κα-
τόρθωσαν να φτάσουν στον ορεινό 
όγκο Σιέρα Μαέστρα. Εκεί οργάνω-
σαν τον πρώτο αντάρτικο, το οποίο 
στην πορεία του χρόνου θα γιγα-
ντωθεί και με επικεφαλής τον Φιντέλ 
Κάστρο θα ανατρέψει στις 2 Ια-
νουαρίου 1959 τη δικτατορία Μπα-
τίστα και θα εγκαταστήσει ένα προ-
οδευτικό καθεστώς με μαρξιστικό 
προσανατολισμό. 
 
Ο Τσε έπαιξε ηγετικό ρόλο στο νέο 
καθεστώς της Κούβας και το εκπρο-
σώπησε σε πολλές αποστολές στο 
εξωτερικό. Απέκτησε μεγάλη φήμη 
στη Δύση, λόγω της θαρραλέας 
στάσης του σε κάθε μορφή ιμπε-
ριαλισμού και νεοαποικιοκρατίας, 
που εκείνη την περίοδο τις εκπρο-
σωπούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. 
Κατέλαβε διάφορα κυβερνητικά πό-
στα στη νέα του πατρίδα, ιδίως του 

οικονομικού τομέα. Στην προσω-
πική του ζωή χώρισε την περου-
βιανή σύζυγό του Ίλντα Γκαντέα, με 
την οποία είχε αποκτήσει μία κόρη, 
και νυμφεύθηκε την κουβανή Αλέι-
ντα Μαρτς, στέλεχος του στρατού 
του Φιντέλ Κάστρο, με την οποία  
απέκτησε τέσσερα παιδιά. 
Μετά τον Απρίλιο του 1965, ο Τσε 
αποσύρθηκε από τη δημόσια ζωή 
και έπειτα εξαφανίστηκε εντελώς. Η 
εξαφάνισή του αποδόθηκε σε δια-
φωνίες του με τον Φιντέλ Κάστρο 
σχετικά με την οικονομική πολιτική 
και την ιδεολογική γραμμή του 
καθεστώτος. Πάντως, τον 
Οκτώβριο του ίδιου χρόνου 
ο Κάστρο έδωσε στη δημο-
σιότητα μία επιστολή του 
Τσε, όπου επαναβεβαίωνε 
την ακλόνητη εμπι-
στοσύνη του στην 
Κουβανική Επανά-
σταση και τόνιζε ότι 
«άλλα έθνη έχουν ανάγκη 
από τις ταπεινές υπηρεσίες 
μου» 
 

Οι περι-▪
πλανήσεις  
και η δολο-
φονία του  
Μετά τη 
φυγή του από την Κούβα, ο Τσε πε-
ριπλανήθηκε αρκετά. Το φθινό-
πωρο του 1966 βρέθηκε στη  
Βολιβία για να συνεχίσει το επανα-
στατικό του έργο. Ήταν μία σύγ-
χρονη εκδοχή του Σιμόν Μπολιβάρ, 
καθώς θεωρούσε τη Λατινική Αμε-
ρική όχι ως ένα σύνολο χωριστών 
εθνών, αλλά ως μία πολιτιστική και 

οικονομική ενότητα, για την απελευ-
θέρωση της οποίας θα χρειαζόταν 
μια κοινή στρατηγική. 
Την πάμφτωχη Βολιβία κυβερνούσε 
εκείνη την εποχή η αμερικανοκίνητη 
χούντα του στρατηγού Ρενέ Μπα-
ριέντος. Ο Τσε με πάσα μυστικότητα 
οργάνωσε στη ζούγκλα της Σάντα 
Κρους μία ομάδα από 50 αντάρτες, 
που αποτέλεσαν τον αρχικό πυ-
ρήνα του Βολιβιανού Απελευθερω-
τικού Στρατού. Η πρώτη μάχη με 
τον στρατό δόθηκε τον Μάρτη του 
1967. Ο Τσε ήταν και πάλι στο προ-

σκήνιο, γεγονός που προ-
κάλεσε την οργή του δι-
κτάτορα, ο οποίος 
ζήτησε από τις δυ-
νάμεις του το κε-
φάλι του για να το 
κρεμάσει σε κε-
ντρικό φανοστάτη 
της Λα Παζ.  
Ταυτόχρονα, δρα-
στηριοποιήθηκε και 
η CIA, που δεν είχε 
ξεχάσει τη δράση 
του Γκεβάρα στην 

Κούβα και την 
καθοριστική 
του συνει-
σφορά στην 
επικράτηση 

των «μπαρμπούδος» του Κάστρο, 
αλλά και την εναντίον των ΗΠΑ ρη-
τορική του. Εξόπλισε τις ειδικές δυ-
νάμεις του βολιβιανού στρατού με 
την τελευταία λέξη της τεχνολογίας 
και την πλαισίωσε με ειδικούς συμ-
βούλους, επικεφαλής των οποίων 
ήταν ο Φέλιξ Ροντρίγκεζ, με δράση 
στην Κούβα. Εκτός από τον στρατό 

και τους Αμερικανούς, ο Τσε είχε να 
αντιμετωπίσει και την εχθρική συ-
μπεριφορά του τοπικού Κομμουνι-
στικού Κόμματος, που ήταν περισ-
σότερο προσανατολισμένο προς τη 
Μόσχα, παρά προς στην Αβάνα.  Ο 
κλοιός έσφιγγε γύρω του και ο Τσε 
δεν άργησε να πέσει στα χέρια των 
διωκτών του. Οι βολιβιανές ειδικές 
δυνάμεις, εκμεταλλευόμενες τις 
πληροφορίες από ντόπιους χωρι-
κούς, τον συνέλαβαν ύστερα από 
σύντομη μάχη στις 8 Οκτωβρίου 
1967 στην τοποθεσία Κεμπράδα 
Ντελ Ιούρο. Σύμφωνα με κάποιους 
στρατιώτες, ο Τσε φώναξε στους 
στρατιώτες: «Μη με πυροβολείτε. 
Είμαι ο Τσε Γκεβάρα και αξίζω πε-
ρισσότερο ζωντανός παρά νεκρός». 
Πάνω του βρέθηκε το ημερολόγιο 
που κρατούσε για τη δράση του στη 
Βολιβία. Η πρώτη εγγραφή ήταν 
στις 7 Νοεμβρίου 1966 και η τελευ-
ταία στις 7 Οκτωβρίου 1967 την πα-
ραμονή της σύλληψής του.  Την 
επομένη μέρα, ο Τσε Γκεβάρα εκτε-
λέστηκε σε μία αίθουσα ενός εγκα-
ταλελειμμένου σχολείου στο χωριό 
Λα Χιγκέρα. Ο εκτελεστής του ήταν 
ο λοχίας Μάριο Τεράν, που έδωσε 
μάχη με τους συναδέλφους για το 
ποιος θα έχει την τιμή να σκοτώσει 
τον διακεκριμένο αιχμάλωτο. Με 
διαταγή του δικτάτορα Μπαριέντος, 
τον πυροβόλησε με τέτοιο τρόπο, 
ώστε να φανεί ότι σκοτώθηκε σε 
μάχη. Η σορός του 39χρονου επα-
ναστάτη μεταφέρθηκε στο νοσοκο-
μείο του Βαγιεγκράντε για να επι-
δειχθεί στους εκπροσώπους του 
Τύπου. 

 ΣΤΙΣ 14 IOYNIOY 1928 ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ Ο Ερνέστο «Τσε» Γκεβάρα  
Aργεντίνος διεθνιστής  

επαναστάτης,  
μία από τις σημαντικές  

προσωπικότητες του 20ου  
αιώνα. Υπήρξε ηγετική  

φυσιογνωμία της  Κουβανικής 
Επανάστασης και άσκησε  

μεγάλη επίδραση στη θεωρία 
και την  

τακτική του  
ανταρτοπόλεμου.  
Πίστευε στην  

επικράτηση του  
σοσιαλισμού μέσα από μια  
παγκόσμια επανάσταση.  

Με το πέρασμα των χρόνων  
ο Τσε έγινε  
το σύμβολο 

της  
αιώνιας  

επανάστασης 
και αντικείμενο  

λατρείας,  
ένα ποπ  
είδωλο  
παντός  
καιρού. 



,είναι η απάντησις των δραστών 
των τοιούτων πράξεων. Ενταφιά-
ζουν οριστικώς την Ένωσιν, είναι 
η ορθή απάντησις. Νεκροθάπται 
της Ενώσεως είναι οι αναλαβό-
ντες ή ενθαρρύνοντες τοιαύτην 
δραστηριότητα. Αντί της Ενώ-

σεως προωθούν την διχοτόμησιν της Κύπρου, 
προωθούν την Τουρκοποίησιν της. Και εγκλημα-
τούν κατά της Κύπρου, εγκληματούν κατά του 
Έθνους. Εάν δεν ανανήψουν, φοβερά θα είναι 
δι’ αυτούς η κρίσις της ιστορίας».   

 
Στη συνέχεια ο Μακάριος κάλεσε την ηγεσία 

του  ΔΕΚ  της  ΕΣΕΑ  (και όχι τον ίδιο το Γρίβα) 
σε συνομιλίες για να επιλύσουν τις διαφορές 
τους. Η απάντηση τόσο από το ΔΕΚ όσο και από 
την ΕΣΕΑ ήταν αρνητική και τόνιζαν ότι αρχηγός 
της Ενωτικής παράταξης ήταν ο Διγενής και ότι 
κανένας άλλος δεν μπορεί να ενεργεί χωρίς τη 
συγκατάθεση και έγκρισή του.   

 
Οι Προεδρικές εκλογές του  ▪
Φεβρουαρίου 1973 

 
Η προεδρική θητεία του Μακαρίου έληγε  το 

Φεβρουάριο του 1973.  Στο κλίμα της αβεβαι-

ότητας που επικρατούσε (διχασμός στην Εκκλη-
σία, άλυτο το Κυπριακό κλπ), ο Μακάριος είχε 
να επιλέξει: είτε να αποσυρθεί από την πολιτική, 
είτε να πάει στις κάλπες και να ανανεώσει την 
εντολή του ή να θεσπίσει Νόμο που θα παράτεινε 
τη θητεία του για ένα ακόμη χρόνο. Πολλοί σύμ-
βουλοι του τον παρότρυναν να  επιλέξει τις εκλο-
γές γιατί πίστευαν ότι θα έπαιρνε το 90% των 
ψήφων που θα έδειχνε τη μεγάλη δημοτικότητα 
του. Αυτό το αποτέλεσμα, πίστευαν, θα έδινε ένα 
«γερό χαστούκι» στους αντιπάλους του, που δεν 
πίστευαν ούτε ακολουθούσαν δημοκρατικές δια-
δικασίες, αλλά χρησιμοποιούσαν τη βία σαν μέσο 
για να αναρριχηθούν στην εξουσία.  

 
Ο Κληρίδης, παρά την αδιάλλακτη στάση του 
Μακαρίου στις ενδοκοινοτικές συνομιλίες, τον 
συμβούλευε να παρατείνει τη θητεία του για ένα 
χρόνο. Πίστευε ότι υπήρχε μεγάλη πιθανότητα 
για την εξεύρεση μιας οριστικής λύσης αφού  
η τουρκοκυπριακή ηγεσία είχε κάνει πολλές υπο-
χωρήσεις στα 13 σημεία που είχε προτείνει  
ο Μακάριος. Εξάλλου η τουρκοκυπριακή ηγεσία 
απειλούσε ότι αν ο Μακάριος προχωρούσε σε 
Προεδρικές εκλογές τότε θα προχωρούσαν και 
αυτοί σε εκλογές Αντιπροέδρου. Ο Μακάριος 
επέλεξε τις κάλπες και αφού δεν υπήρχε ανθυ-
ποψήφιος επανεκλέγηκε για μια ακόμη πενταε-
τία. Ο δικτάτορας Γ. Παπαδόπουλος του έστειλε 
συγχαρητήριο τηλεγράφημα για την επανεκλογή 
του. 

Ο Ντεκτάς αντικαθιστά τον Κουτσούκ ▪
 

Ο Φαζίλ Κουτσούκ παρέμενε στο πόστο του 
Αντιπροέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας από 
τότε που εκλέγηκε (το Δεκέμβριο 1959) μέχρι τις 
αρχές του 1973. Ο Κουτσούκ θεωρόταν  
μετριοπαθής πολιτικός και για αρκετά χρόνια είχε 
την υποστήριξη της τουρκικής κυβέρνησης. 
Ωστόσο, ο Ντεκτάς θεωρόταν ο δυναμικός ηγέ-
της των Τουρκοκυπρίων που είχε την πλήρη 
υποστήριξη της οργάνοσης ΤΜΤ και στη συνέ-
χεια της ίδιας της Άγκυρας. 
Η αντιπαράθεση μεταξύ του Κουτσούκ και του 

Ντεκτάς ξεκίνησε ύστερα από ένα επικριτικό άρ-
θρο κατά του Ντεκτάς που δημοσιεύσε η εφημε-
ρίδα «Χαλκίν Σεσί» που διεύθυνε ο Μεχμέτ Κου-
τσούκ (γιος του Φαζίλ Κουτσούκ).  Ακολούθησε 
ανάκριση του Μεχμέτ Κουτσούκ (στην παρουσία 
του πατέρα του) από τον Τούρκο διοικητή της 
ΤΜΤ και όταν ο πατέρας Κουτσούκ διαμαρτυρή-
θηκε λέγοντας ότι δεν είχε δικαίωμα να λογοκρίνει 
τις εφημερίδες και πως θα διαμαρτυρόταν στην 
τουρκική κυβέρνηση, ο διοικητής του απάντησε 
ότι «δεν τύγχανε πλέον της υποστήριξης της 
τουρκικής κυβέρνησης».  Παρόλο που ο Κου-
τσούκ πήγε στην Άγκυρα για να υποβάλει την 
παραίτηση του τον έπεισαν να την αποσύρει και 
δήλωνε ότι θα αναμετρηθεί με τον Ντεκτάς και 
τον τρίτο υποψήφιο Μιντχάτ Μπερμπέρογλου 
για την Αντιπροεδρία. Λίγο όμως πριν τις εκλογές 
ο Κουτσούκ για άγνωστους λόγους απέσυρε την 

υποψηφιότητα του. 
 

Μπερμπέρογλου  και Ντεκτάς  ▪
 

Ο δικηγόρος Μιντχάτ Μπερμπέρογλου ήταν 
ένας προοδευτικός Τουρκοκύπριος και ηγέτης 
του Τουρκικού Ρεπουμπλικάνικου Κόμματος. 
Υποστήριζε τη συνεργασία με τους Ελληνοκυ-
πρίους και στην προεκλογική του εκστρατεία   
καταφερόταν κατά του «αστυνομικού καθεστώ-
τος». Αυτό όμως ήταν και το μεγάλο του «αμάρ-
τημα» γιατί με την συναινετική πολιτική που ακο-
λουθούσε ερχόταν σε αντίθεση με τον Ντεκτάς 
και την ΤΜΤ που υποστήριζαν διχοτομικές από-
ψεις. Οι οπαδοί τους επιδόθηκαν σε τρομοκρα-
τικές μεθόδους, ξέσχιζαν τις πολιτικές αφίσες του 
Μπερμπέρογλου και  απειλούσαν  ακόμα και 
αυτή την ίδια του τη ζωή. Ο Ντεκτάς χρησιμο-
ποιώντας «γκαιμπελικές μεθόδους» για να τον 
απομονώσει από την τουρκοκυπριακή κοινότητα, 
τον κατηγορούσε  ότι έπαιρνε οικονομική ενί-
σχυση από το κομμουνιστικό ΑΚΕΛ! 

 
Ο Μπερμπέρογλου παραπονέθηκε για τις τρο-

μοκρατικές επιθέσεις που γίνονταν σε βάρος του 
και στους συνεργάτες του στο διοικητή της ΤΜΤ 
και στον Τούρκο επιτετραμένο οι οποίοι του   
ζήτησαν να αποσύρει την υποψηφιότητα του. 
Τρομοκρατημένος ο ίδιος, απέσυρε την υποψη-
φιότητα του και ο Ντεκτάς, εκλέγηκε Αντιπρό-
εδρος  χωρίς ανθυποψήφιο.
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Μέρος 34ον  
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ 

Οι 3 Μητροπολίτες καθαιρούν το Μακάριο ▪
7 Μαρτίου 1973  

 
Μετά την επανεκλογή του Μακαρίου ως Προ-
έδρου για ακόμη πέντε χρόνια, οι τρεις Μητρο-
πολίτες ζήτησαν από το Μακάριο να συγκαλέσει 
μία Σύνοδο, όπου θα αποφασιζόταν το θέμα του 
ασύμβατου του πολιτικού με τον εκκλησιαστικό 
του ρόλο και θέση. Ο Μακάριος γνώριζε τις προ-
θέσεις τους και αρνήθηκε να καλέσει αυτή τη  
Σύνοδο. Ο πρέσβης Λαγάκος προσπάθησε να 
τους μεταπείσει για να μην προχωρήσουν στην 
απόφαση τους να καθαιρέσουν το Μακάριο αλλά 
λίγες ώρες ύστερα από τη συνάντησή τους, δυο 
Ελλαδίτες συνταγματάρχες συμβούλευαν τους  
Μητροπολίτες να προχωρήσουν στην απόφαση 
τους!  Οι Μητροπολίτες κάλεσαν μία Σύνοδο στη 
Λεμεσό στις 7 Μαρτίου 1973 και ο Μακάριος  
αρνήθηκε  να παρουσιαστεί γιατί θεωρούσε τη 
σύγκλησή της αντικανονική και όλες τις αποφά-
σεις της άκυρες. Οι Μητροπολίτες τον καταδίκα-
σαν ερήμην σε καθαίρεση και του έδωσαν προ-
θεσμία μέχρι τις 9 Απριλίου για να εφεσιβάλει την 
απόφαση τους.  
 

Μακάριος: «Επιχείρησαν την ψυχικήν  ▪
δολοφονίαν μου» ▪

 
Ο Μακάριος απορρίπτωντας την απόφαση τους, 
δήλωσε ότι «επέδειξαν στέρησιν αρχιερατικής συ-
νειδήσεως και έλλειψιν εθνικής ευθύνης, ασυνει-
δήτως επιχειρήσαντες σήμερον την ψυχικήν  
δολοφονίαν μου». Στο μεταξύ ο Άνθιμος και ο 
Γεννάδιος πήγαν στην Αθήνα (18 Μαρτίου) ανα-
ζητώντας την υποστήριξη του καθεστώτος (γιατί 
αρχικά, ένα χρόνο νωρίτερα, αυτοί τους είχαν  
ενθαρρύνει να καθαιρέσουν το Μακάριο), αλλά ο 

Παπαδόπουλος αρνήθηκε να τους συναντήσει. 
 
Στις 13 Απριλίου 1973 αφού ο Μακάριος αρνή-
θηκε να τους απαντήσει προχώρησαν στην  
καθαίρεση του και όρισαν ως τοποτηρητή του  
αρχιεπισκοπικού θρόνου τον μητροπολιίτη Πάφου 
Γεννάδιο.  Προγραμμάτισαν μάλιστα την Κυριακή 
του Πάσχα στις 29 Απριλίου 1973 να διαβαστεί  
στις εκκλησίες εγκύκλιος για την καθαίρεση του 
Μακαρίου. Για τους Μητροπολίτες και τους οπα-
δούς τους ο Αρχιεπίσκοπος δεν ονομαζόταν 
πλέον Μακάριος αλλά Μιχαήλ Μούσκος.   
Στο μεταξύ ο Γρίβας και η ΕΟΚΑ Β’ έκδοσαν ανα-
κοίνωση ζητώντας απ’ όλα τα εθνικόφρονα  
σωματεία να αφαιρέσουν τις φωτογραφίες του 
Μακαρίου. Το «επίσημο»  καθεστώς στην Αθήνα 
καθώς και η Εκκλησία της Ελλάδας καταδίκασαν 
την απόφαση των Μητροπολιτών και δήλωσαν 
ότι θα συνεχίσουν να αναγνωρίζουν το Μακάριο 
ως Αρχιεπίσκοπο Κύπρου. 
 

Ο Μακάριος καθαιρεί τους 3  ▪
Μητροπολίτες 14  Ιουλίου 1973 

 
Ο Μακάριος χαρακτήρισε την απόφαση τους 
άκυρη λέγοντας ότι: «εκ του μηδενός μηδέν είναι 
πάντοτε το παράγωγον»  και κάλεσε μια  ευρύ-
τερη Μείζονα Σύνοδο. Ο τότε χωρεπίσκοπος  
Κωνσταντίας και μετέπειτα αρχιεπίσκοπος  
Χρυσόστομος Α΄ πρωτοστάτησε στην αποστολή 
προσκλήσεων στα διάφορα Πατριαρχεία. Στην 
πρόσκληση ανταποκρίθηκαν  δύο Πατριάρχες, 
τέσσερις Αρχιεπίσκοποι και οκτώ Μητροπολίτες 
από Ορθόδοξες Εκκλησίες. Το Οικουμενικό  
Πατριαρχείο και η Εκκλησία της Ελλάδας αρνή-
θηκαν την πρόσκληση.  
Η σύγκληση αυτής της Συνόδου έγινε  στις  5 και 

6 Ιουλίου 1973 και ακύρωσε την απόφαση των 
τριών  Μητροπολιτών και τους κάλεσε σε «μετα-
μέλεια». Οι Συνοδικοί προσπάθησαν να τους συ-
ναντήσουν και να τους δώσουν την απόφαση 
αλλά αυτοί αρνήθηκαν να τους δεχτούν λέγοντας  
«Χίλιοι Πατριάρχες να έλθουν και χίλιοι Πάπες, 
για μας ο Μακάριος είναι καθαιρεμένος». Στις 14 
Ιουλίου 1973 η Μείζων Σύνοδος συνήλθε για δεύ-
τερη φορά  και αφού οι «τρεις» αρνήθηκαν να 
συμμορφωθούν τους καταδίκασε σε καθαίρεση. 
Οι τρεις  Μητροπολίτες έχασαν τις θέσεις τους 
και δεν τους επιτρεπόταν να ασκήσουν τα εκκλη-
σιαστικά τους καθήκοντα. Αυτή την απόφαση την 
δέχτηκαν όλες οι Ορθόδοξες Εκκλησίες εκτός 
από την Εκκλησία της Ελλάδας. 
 

Ο Κληρίδης σε συνομιλίες στην Αθήνα ▪
 
Το Μάιο 1973 ο Μακάριος έστειλε τον Κληρίδη 
στην Αθήνα, για συνομιλίες σχετικά με τα δύο 
προαναφερόμενα θέματα. Ο Κληρίδης συνομί-
λησε με τον  Καβαλιεράτο, τον αναπληρωτή  
Υπουργό Εξωτερικών και επίσης παρότρυνε την 
Ελληνική Κυβέρνηση να καταδικάσει την ΕΟΚΑ 
Β΄ και να ανακαλέσει το Γρίβα στην Αθήνα. 
Στο θέμα της Ένωσης και της Διχοτόμησης, ο  
Καβαλιεράτος απέκλεισε κάθε συμφωνία που θα 
γινόταν πρώτα από την Ελλάδα και την Τουρκία 
και θα απαγόρευε την Ένωση και τη Διχοτόμηση. 
Στο θέμα της τοπικής αυτοδιοίκησης, εισηγήθηκε  
ότι η Ελληνοκυπριακή πλευρά πρέπει να δείξει 
μεγαλύτερη ελαστικότητα. Στο θέμα του Γρίβα και 
για την επιμονή του στην πολιτική της Αυτοδιά-
θεσης – Ένωσης, ο Παπαδόπουλος  θεωρούσε 
τέτοια πολιτική εξωπραγματική και ανέφικτη και 
ότι ο Γρίβας δεν είχε την υποστήριξη της Ελληνι-
κής Κυβέρνησης και όσοι  Έλληνες αξιωματικοί 

ακολουθούν την 
πολιτική του και 
τον βοηθούν και την ΕΟΚΑ Β΄, ενεργούν με δική 
τους πρωτοβουλία και αν αναφερθούν τα ονό-
ματα, τα άτομα αυτά θα κληθούν να φύγουν από 
την Κύπρο. 
 

Μακάριος : «Δεν θα υπογράψω Σύνταγμα ▪
που θα αποκλείει την Ένωση» 

 
Όταν ο Κληρίδης ενημέρωσε τον Μακάριο για τις 
συνομιλίες που είχε στην Αθήνα, ο Μακάριος σή-
κωσε τα χέρια και έκανε το εξής σχόλιο: «Βλέ-
πεις, Γλαύκο, αυτά τα χέρια; Να μου κοπούν 
αλλά δεν θα υπογράψω ξανά κανένα Σύντα-
γμα που θα αποκλείει την Ένωση, αν πρώτα 
δεν υπογράψουν η Ελλάδα και η Τουρκία  ένα 
πρωτόκολλο με το οποίο η Ελλάδα θα συμ-
φωνεί με την Τουρκία για τον αποκλεισμό  της 
Ένωσης και η Τουρκία θα συμφωνεί με την 
Ελλάδα για τον αποκλεισμό της  Διχοτόμη-
σης». (Γ. Κληρίδη: Η Κατάθεσή μου, Τόμος 3, 
σελ. 266).                                     
                                                    συνεχίζεται... 

Μέρος 35ον 
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ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 21:35 
Αγνή κι’ Ατιμασμένη (1962). 
Μελόδραμα με την Γκέλυ 
Μαυροπούλου, Ανδρέα 
Μπάρκουλη, Διονύση Παπα-
γιαννόπουλο. Η Μιράντα για 
την αγάπη του φτωχού τρα-
γουδιστή Πέτρου θα απαρνη-
θεί το πλούσιο σπιτικό της. 
Όμως ο Πέτρος δεν θέλει να 
γίνει η αιτία για να δυστυχήσει 
μέσα στην φτώχεια και θα την 
εγκαταλείψει και η Μιράντα 
μην έχοντας άλλη διέξοδο, θα 
προτιμήσει τον θάνατο.  
 
ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 22:50 
Φως Νερό Τηλέφωνο 
(1966). Κωμωδία με τους Κώ-
στα Χατζηχρήστο, Σωτήρη 
Μουστάκα, Λαυρέντη Δια-
νέλλο. Ο Μανώλης που μόλις 
έφτασε στην Αθήνα με όλη την 
περιουσία του και ο Αρμένης 
Κιρκόρ, θα πέσουν θύματα 
του Σωτήρη Σιδηρόπουλου 
και της Σόφης. Οι δύο απατε-
ώνες θα τους κάνουν συνέται-
ρους στη "μαϊμού" εταιρία πω-
λήσεων οικοπέδων με δόσεις.  
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 
21:25 Μάρα η Τσιγγάνα 
(1971). Μελόδραμα με την Κα-
τερίνα Χέλμη, Ελένη Θεοφί-
λου, Γιώργο Μούτσιο. Η γοη-

τευτική Μάρα ανήκει σ’ ένα 
περιπλανώμενο καραβάνι 
τσιγγάνων. Χορεύει με πάθος 
στα διάφορα κέντρα της πό-
λης τους τσιγγάνικους χορούς 
της, ψάχνοντας την ευτυχία 
κοντά στους λευκούς. Ο γιος 
ενός πλούσιου εργοστα-
σιάρχη την ερωτεύεται παρά-
φορα και τη πιέζει να γίνει γυ-
ναίκα του, ενώ οι γονείς του 
προσπαθούν με κάθε τρόπο 
να διαλύσουν αυτό το δεσμό.  
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 
22:45 Ένας Ώριμος Παιχνι-
διάρης (1989). Κωμωδία με 
τους Γιάννη Μιχαλόπουλο, 
Μαρία Τσακαλίδου, Φίλιππο 
Σοφιανό, Βασίλη Τσάγκλο και 
Πέτρο Βούλγαρη. Γνωστός 
εφοπλιστής ταλαιπωρείται 
από τα καμώματα της οικογέ-
νειας του και ειδικά του ανι-
ψιού του, ο οποίος ξοδεύει 
όλα τα λεφτά της επιχείρησης, 
στα μπουζούκια. Ζητά την κα-
τανόηση και την συμπάθεια 
της γραμματέας του, που 
όμως εκείνη ενδιαφέρεται για 
τον ανιψιό του.  
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 
00:15 Η Αγάπη Είναι Ελέφα-
ντας (2000). Κοινωνική ταινία 
με τους Αλέκο Συσσοβίτη, 

Γωγώ Μαστροκώστα, Άννα 
Μαρια Παπαχαραλάμπους. 
Τρεις φυλακισμένοι ενώ δρα-
πετεύουν, σκάβοντας μια σή-
ραγγα, διηγούνται τις ιστορίες 
που τους οδήγησαν στη φυ-
λακή. Τρεις ερωτικές ιστορίες 
με απίθανη εξέλιξη: Μια χο-
ρεύτρια που διχάζεται ανά-
μεσα σε δύο άντρες, ένας ηλε-
κτρολόγος που ερωτεύεται μια 
νεαρή παντρεμένη γυναίκα και 
τέλος, ένας δικηγόρος που 
εξομολογείται στην γυναίκα 
του τον έρωτά του για μια πε-
λάτισσά του.  
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 21:15 
Νύχτα Γάμου (1967). Κωμω-
δία με τους Κώστα Βουτσά, 
Μπέτυ Αρβανίτη, Φαίδωνα Γε-
ωργίτση και Μάρθα Καρα-
γιάννη. Δυο νιόπαντρα ζευγά-
ρια, η Πέπη με τον Ιάκωβο, 
και η Τζένη με τον Θάνο, συ-
ναντιούνται σ’ένα ξενοδοχείο 
όπου σκοπεύουν να περά-
σουν το μήνα του μέλιτος. 
Γρήγορα όμως θα αναγκα-
στούν να αναθεωρήσουν τα 
σχέδιά τους, καθώς η διαμονή 
τους στο ξενοδοχείο μετατρέ-
πεται σε μια δοκιμασία που 
ξεπερνά τις προσδοκίες τους.  
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 22:45 

Έλα Τώρα που Λείπει ο 
Άντρας μου (1986). Κωμωδία 
με την Στέλλα Κωνσταντινί-
δου, Βλάση Μπονάτσο, Βάνα 
Μπάρμπα, Σωτήρη Τζεβε-
λέκο, Δήμητρα Νομικού, 
Μαίρη Χαλκιά. Ο φύλακας 
ενός εργοστασίου διασώζει 
κάποια χαρτιά από τη φωτιά 
που το έκαψε, τα οποία προ-
σπαθούν να του τα πάρουν οι 
δύο ιδιοκτήτες, για τους δικούς 
του λόγους ο καθένας.  
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 21:30 
Γεύση Από… Ελλάδα 
(1980). Κωμωδία με τους 
Γιώργο Πάντζα, Μίμη Φωτό-
πουλο, Σωτήρη Μουστάκα, 
Ελένη Μπράτου, Μάρκο Λεζέ, 
Χρήστο Ζαρκαδά, Γιώργο Ζα-
μπέτα και Γιάννη Μαλούχο. 
Μια ταινία που περιγράφει 
κλασικούς τύπους της Ελλά-
δας του 1980, όπως ο βαριε-
στημένος, ο καταπιεσμένος, ο 
φορτισμένος, όλοι αυτοί προ-
σπαθούν να ξεπεράσουν το 
άγχος της καθημερινότητας,...  
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 21:00 
Θέατρο: Στασ́ις Λεωφορείου 
(1976). Διασκευή από το έργο 
του  William Inge ''Bus stop'', 
1955. Κοινωνικό δράμα με την 
Ελένη Ανουσάκη, Ρένα Βε-

νιέρη. Μια ομάδα ταξιδιωτών, 
αποκλείεται το βράδυ μιας χιο-
νοθύελλας, σ' ένα μπαρ του 
Κάνσας. Αποκλεισμένοι εκεί, 
επιβάτες και προσωπικό, θα 
αποκαλύψουν τον εαυτό τους 
στους άλλους, αναζητώντας 
το σοβαρότερο και "μέγα μυ-
στήριο της ζωής", τον έρωτα.  
 
ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 22:20 Για 
την Καρδιά της Ωραίας Ελέ-
νης (1967). Κωμωδία με την 
Ελένη Ανουσάκη, Αλέκο Τζα-
νετάκο, Διονύση Παπαγιαννό-
πουλο και Τζολύ Γαρμπή. Ο 
πατέρας της Ελένης δεν εγκρί-
νει τον έρωτά της με τον νεαρό 
ζωγράφο Αλέκο, επειδή είναι 
φτωχός. Τα πράγματα όμως 
θα αλλάξουν όταν ένας άγνω-
στος κύριος παρουσιαστεί και 
αγοράσει όλους τους πίνακες 
του Αλέκου. 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΝIOY 20:55 
Ο Διαβολάκος και το Κέρατο 
του (1986). Κοινωνικό δράμα 
με τους Γιώργο Κωνσταντίνου, 
Βλάση Μπονάτσο, Τζοβάνα 
φραγκούλη.Ένας υπάλληλος 
βενζινάδικου, πουλάει την 
ψυχή του στον διάβολο, για να 
αποκτήσει χρήμα και δόξα και 
να κατακτήσει μια όμορφη και 
ευκατάστατη γυναίκα.
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ΠΕΜΠΤΗ 9/06 
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 Κοίτα με στα Μάτια  

(ΑΡΧΕΙΟ) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/06 
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 Κυπριώτικα Σκετς (Ε) 
21.00 Ειδήσεις 
ΣΑΒΒΑΤΟ 11/06 
05.30 Λούνα Παρκ  (Ε)   
06.00 Eu 4 u (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 12/06 
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 13/06 
08.00 Κυπριώτικο Σκετς «Το 
Λάστιχο» (Ε) 
08.45 Κατακλυσμός και Πα-
ράδοση (Ε) 
11:30 Ταξίδι στο Χρόνο (Ε)  
13:30 Χρυσές Συνταγές (Ε) 

14.30 Κυπριώτικο Σκετς «Ο 
Πραματευτής» (Ε) 
16.00 Ειδήσεις και στη νοη-
ματική 
17:00 Καμώματα Τζι Αρώ-

ματα (Ε) 
19.05 Χάλκινα Χρόνια  
20.40 Ειδήσεις 
21.45 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
ΤΡΙΤΗ 14/06 
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 15/06 
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 9 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: Αγνή κι’ Ατι-
μασμένη (1962) 
22:50 Ελληνική Ταινία: Φως Νερό 
Τηλέφωνο (1966) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 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: Μάρα η 
Τσιγγάνα (1971) 
22:45 Ελληνική Ταινία: Ένας Ώρι-
μος Παιχνιδιάρης (1989) 
00:15  Ελληνική Ταινία: Η Αγάπη 
Είναι Ελέφαντας (2000) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 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:  
Συναυλιά με θεμ́α την «Ανασ́ταση του 
Κυριόυ μας» χριστιανικες́ χορωδίες Ελ-
ληνορθόδοξοι, Κόπτες, Αρμένιοι & Ου-
κρανοί Professor Michael Henein 
21:15 Ελληνική Ταινία: Νύχτα Γάμου 
(1967) 
22:45 Ελληνική Ταινία: Έλα Τώρα 
που Λείπει ο Άντρας μου (1986) 
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 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: Γεύση 
από… Ελλάδα (1980) 
ΔΕΥΤΕΡΑ 13 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: Στασ́ις 
Λεωφορείου (1976)  
22:35 Το Ταξίδι της Ζωής με την 
Άντζη Λοzπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 14 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 
20:05 Mε το Φακό του Hellenic TV:  
Παρουσιάση του βιβλιόυ του 
Δημητ́ρη Θ. Γκότση με τίτλο (Ορεινου ́
Κήπου Σπορευς́) Hellenic Centre 
22:20 Ελληνική ταινία: Για την Καρ-
διά της Ωραίας Ελένης (1967) 
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:20 Μπλακ Φόρεστ  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:05 Οι Ταινίες της Εβδομάδας 
 με την Τζίλα Ζυλυφτάρι  
20:55 Ελληνική Ταινία: Ο Διαβολά-
κος και το Κέρατο του (1986) 
22:15 Ελληνική Ταινία: Ούτε Μιλάει, 
Ούτε Λαλάει (1966)
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ΛεΜπρόν Τζέιμς:  
Έγινε ο πρώτος  

δισεκατομμυριούχος 
εν ενεργεία παίκτης 

του ΝΒΑ

Η Αγγλία έσωσε το βαθμό της ισοπαλίας 
στο ντέρμπι της αγωνιστικής στον τρίτο 
όμιλο της League Α του Nations League, 
ισοφαρίζοντας σε 1-1 τη Γερμανία στο 88ο 
λεπτό του αγώνα. 
Οι Άγγλοι βρέθηκαν πίσω στο σκορ από γκολ 

του Χόφμαν στο 50′, αλλά ένα γκολ του Χάρι 
Κέιν από τη βούλα του πέναλτι λίγο πριν το φι-
νάλε της αναμέτρησης, κράτησε “αλώβητη” την 
ομάδα του στην έδρα των Γερμανών.   
Την ίδια ώρα, η Ιταλία επικρατούσε έστω και 
δύσκολα με 2-1 της Ουγγαρίας, χάρη σε γκολ 

των Μπαρέλα και Πελεγκρίνι, περνώντας στην 
πρώτη θέση του ομίλου με 4 βαθμούς, αφήνο-
ντας τους Ούγγρους στη δεύτερη θέση με 3 
βαθμούς και τη Γερμανία με την Αγγλία ακόμη 
πιο πίσω με 2 και 1 βαθμό αντίστοιχα.

Nations League:  
Η Αγγλία πήρε ισοπαλία 1-1 στη Γερμανία 

Ισόπαλη 0-0 με Β. Ιρλανδία η Εθνική Κύπρου  
και δυο αγώνες στην έδρα μας χωρίς νίκη

Ισόπαλη 0-0 με τη Βόρεια Ιρλανδία εξήλθε η 
Εθνική Κύπρου στο ΑΕΚ Αρένα, στο πλαίσιο της 
2ης αγωνιστικής για το δεύτερο όμιλο του Nations 
League, εξασφαλίζοντας τον πρώτο της βαθμό 
στη διοργάνωση. 
 
Η Εθνική παρατάχθηκε με πέντε αλλαγές σε 
σχέση με τον προηγούμενο αγώνα με το Κό-
σοβο. Νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα οι Πίττας, 
Κατελάρης Κορρέα, Χριστοφή και Λοΐζου. 
Αντικαταστάθηκε με τη λήξη του πρώτου ημιχρό-
νου λόγω τραυματισμού ο Φάνος Κατελάρης. 
Οι Κύπριοι διεθνείς στο πρώτο ημίχρονο προ-
σπάθησαν και σε κάποιες περιπτώσεις έγιναν 
απειλητικοί για την εστία των φιλοξενουμένων, 
χωρίς όμως να δημιουργηθεί η πολύ μεγάλη ευ-
καιρία από τις δύο ομάδες, με την Εθνική να 

είναι ως συνήθως επί Κωστένογλου ασύνδετη 
και χωρίς συγκεκριμένες ιδέες στην επιθετική της 
ανάπτυξη. 
Οπως αναφέρει η ΚΟΠ, η καλύτερη στιγμή του 
πρώτου ημιχρόνου καταγράφεται στο 43ο λεπτό. 
Τότε μετά από μακρινό σουτ του Κατελάρη η 
μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι της 
εστίας των Ιρλανδών. 
Στο δεύτερο ημίχρονο οι διεθνείς μας δημιούρ-
γησαν μια πολύ καλή ευκαιρία με τον Μαρίνο 
Τζιωνή ο οποίος νικήθηκε από τον αντίπαλο τερ-
ματοφύλακα σε τετ α τετ, ενώ ακολούθησε με-
γάλη ευκαιρία με τον Κορρέα. 
 
Στο 80ο λεπτό μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Κορ-
ρέα βρέθηκε σε πολύ καλή θέση και υπό πίεση 
έστειλε έξω το σουτ και στο αμέσως επόμενο λε-

πτό χάθηκε καλή ευκαιρία εκ μέρους της φιλοξε-
νούμενης ομάδας. 
Η ομάδα της Κύπρου παρουσιάστηκε κάποια 
βελτίωση σε σχέση με τον προηγούμενο αγώνα, 
εκμεταλλευόμενη και το γεγονός ότι η Β.Ιρλανδία 
ήταν πιο αδύνατη από το Κόσοβο, χωρίς όμως 
ούτε αυτή τη φορά να καταφέρει να φτάσει στη 
νίκη. 
 
Το τελικό 0-0 έδωσε στις δύο ομάδες τον πρώτο 
τους βαθμό στη διοργάνωση. 
 
Κύπρος (Ν. Κωστένογλου): Μιχαήλ, Πίττας, Κορ-
ρέα, Γκόγκιτς, Κατελάρης (46' Ν. Παναγιώτου), 
Ν. Ιωάννου, Κάστανος (66' Παπουλής), Αρτυμα-
τάς, Λοϊζου (56' Τζιωνής), Σωτηρίου (77' Κακουλ-
λής), Χριστοφή (66' Χ. Κυριάκου).

Με το δεξί η Ελλάδα στο Nations League  
κερδίζοντας εκτός τη Β. Ιρλανδία
Με το δεξί μπήκε η Εθνική Ελλάδας στο νέο 
Nations League 2022-23 καθώς κέρδισε στο 
«Γουίντσορ Παρκ» του Μπέλφαστ τη Βόρεια 
Ιρλανδία με 1-0. 
Στο πλαίσιο του 2ου ομίλου της League C, 
η Ελλάδα πήρε μια πολύ σημαντική νίκη 
χάρις στο «χρυσό» γκολ του Τάσου Μπακα-
σέτα στο 39ο λεπτό, στην πρώτη παρουσία 
στο πάγκο του Γκουστάβο Πογέτ σε επί-
σημο αγώνα. 

Μετά τη νίκη αυτή, η Ελλάδα, με ανεβασμένη 
ψυχολογία, θα αγωνιστεί εκτός έδρας απέ-
ναντι στο Κόσοβο την Κυριακή. 
 
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Έρικ Λάμπρεχτς (Βέλγιο) 
 
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Γουάιτ, ΜακΝερ - Τζαβέλλας 
 
ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ (Ίαν Μπάρακλαφ): Πίκοκ, 
Φάρελ, Μπράντλεϊ (62΄ ΜακΓκιν), Έβανς, 

Μπάλαρντ, Λέιν, Ντέιβις, ΜακΝερ, Σάβιλ, Α. 
ΜακΚαν, Λέιβερι (62΄ Λάφερτι), Γουάιτ (71΄ 
Τσαρλς). 
 
ΕΛΛΑΔΑ (Γκουστάβο Πογέτ): Βλαχοδήμος, 
Ρότα (90΄+2 Μπάλντοκ), Μαυροπάνος, Χα-
τζηδιάκος, Τσιμίκας, Σιώπης (82΄ Τζαβέλ-
λας), Μάνταλος, Μπουχαλάκης, Λημνιός (69΄ 
Παυλίδης), Μπακασέτας (69΄ Κουρμπέλης), 
Γιακουμάκης (69΄ Χατζηγιοβάνης).

 Tου Chase Peterson-Withorn  
Σύμφωνα με το Forbes, ο ΛεΜπρον Τζέιμς 
είχε οικονομικές απολαβές 121,2 εκατ. δολάρια 
την περσινή χρονιά και πλέον μπαίνει και επί-
σημα στη λίστα των δισεκατομμυριούχων.  
Ο 37χρονος σούπερ σταρ αξίζει 1 δισ. δολά-
ρια, όπως εκτιμά το Forbes, και είναι ο πρώτος  
εν ενεργεία παίκτης του ΝΒΑ που γίνεται δι-
σεκατομμυριούχος. (Ο Μάικλ Τζόρνταν, ο μο-
ναδικός άλλος δισεκατομμυριούχος από τον 
χώρο μπάσκετ, έφτασε να αξίζει δεκαψήφιοι 
ποσό το 2014, δηλαδή 10 και πλέον χρόνια 
από την αποχώρησή του από τα παρκέ, χάρη 
σε μια εύστοχη επένδυση στην ομάδα μπά-
σκετ Charlotte Hornets). 
"Είναι ένα ορόσημο στην καριέρα μου. 
Θέλω να μεγιστοποιήσω την επιχείρησή 
μου. Και αν το πετύχω, αν τύχει και γίνω 
αθλητής αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, 
θα είμαι ενθουσιασμένος", δήλωσε ο Τζέιμς 
στο GQ σε μια προφητική συνέντευξη το 2014. 
Ο Τζέιμς έκανε ακριβώς αυτό: μεγιστοποίησε 
την επιχείρησή του με περισσότερα από 1,2 
δισ. δολάρια σε κέρδη προ φόρων. Έχει κερ-
δίσει περισσότερα από 385 εκατ. δολάρια σε 
μισθούς από τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, τους 
Μαϊάμι Χιτ και τους Λος Άντζελες Λέικερς ως 
ο πιο ακριβοπληρωμένος ενεργός ΝΒΑer. 
Eκτός γηπέδου, έχει συγκεντρώσει έσοδα άνω 
των 900 εκατ. δολαρίων από χορηγίες και 
επενδυτικές κινήσεις.  
Την πρώτη του συμφωνία ο ΛεΜπρον την 
έκλεισε με τη Nike το 2003, σε ηλικία 18 ετών, 
απορρίπτοντας τις προτάσεις της Reebok και 
της Adidas. Αποδείχθηκε σωστή απόφαση. 
Μετά από μια δεκαετία -και πλέον- επιτυχιών, 
στα τέλη του 2015 έκλεισε μια συμφωνία εφ' 
όρου ζωής με τη Nike, η οποία του αποφέρει 
δεκάδες εκατομμύρια ετησίως. Πέρυσι, χάρη 
στη Nike, και σε συμφωνίες με brands όπως 
η AT&T, η PepsiCo και η Walmart, ήταν ο δεύ-
τερος πιο ακριβοπληρωμένος αθλητής στον 
κόσμο. To κλειδί για να μπει στη λίστα των δι-
σεκατομμυριούχων, όμως, ήταν οι διαφημιστι-
κές συμφωνίες, από τις οποίες αμείβεται με 
μετοχές των εταιρειών και μερίσματα επί των 
κερδών. Το 2015, ο Τζέιμς ολοκλήρωσε τη συ-
νεργασία του με τα McDonald's, η αξία της 
οποίας υπολογίζεται σε 15 εκατ. δολάρια για 
τέσσερα χρόνια, για να ποντάρει στην ταχέως 
αναπτυσσόμενη αλυσίδα Blaze Pizza, στην 
οποία έχει επενδύσει. Επίσης, έχει μετοχές σε 
εταιρείες όπως η Tonal και ο "κολοσσός" Lyft. 
Στις υπόλοιπες επιχειρηματικές του δραστη-
ριότητες συγκαταλέγεται η SpringHill: μια εται-
ρεία παραγωγής τηλεοπτικών και κινηματο-
γραφικών ταινιών που ίδρυσε ο Τζέιμς με τον 
συνεργάτη του, Μάβερικ Κάρτερ. Τον περα-
σμένο Οκτώβριο, επενδυτές -μεταξύ των 
οποίων ο ιδιοκτήτης των Boston Red Sox Fen-
way Sports Group και η Epic Games- εξαγό-
ρασαν την εταιρεία, η οποία συμμετείχε στην 
παραγωγή της ταινίας "Space Jam: A New 
Legacy" -με το box office της να ανέρχεται στα 
163 εκατ. δολάρια παγκοσμίως...
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After a two year absence, our community 
finally celebrates the 38th CyWineFest

Thousands of visitors descended onto 
Lee Valley Athletics Centre in Enfield over 
the Jubilee Bank Holiday to celebrate the 

38th Cypriot Wine Festival & Business Expo, 
the London Cypriot community’s biggest annual 
event organised by Parikiaki, which was this 
year held in honour and memory of our beloved 
friend and colleague Neophytos Nicolaou, in 
recognition of his tireless dedication and efforts 
in the organising of the festival for over 30 years. 

Throughout the two-day extravaganza, Cypriots 
from all over London and further afield, as well as 
attracting hundreds of visitors from a diverse array 
of ethnic backgrounds, were able to experience 
all things Cypriot – from soutziouko and KEO beer 
to souvlakia and Commandaria! 

The event was officially opened in the early       
evening of Thursday 2 June, with Parikiaki’s very 
own George Michaelides as master of ceremonies. 

Speeches were made by Cyprus High Commis-
sioner in the UK Mr Andreas Kakouris, who also 
spoke on behalf of Presidential Commissioner 
Photis Photiou who was unable to attend, and 
member of the Political Bureau of the Central 
Committee of AKEL, Nikos Ioannou. 

Parikiaki’s Managing Director Bambos        
Charalambous gave a very passionate opening 
speech about the festival, as it is something that 
is especially meaningful for the collective progres-
sion of the Cypriot community in the UK. 

Also in attendance at the opening ceremony was 
Labour MP for Enfield Southgate Bambos Chara-
lambous, Conservative MP for Chipping Barnet 
Theresa Villiers, President of the National Fede-
ration of Cypriots in the UK Mr Christos Karaolis, 
President of NEPOMAK Global Mr Christos Tuton, 
President of NEPOMAK UK Mr Adrian Patsalos, 
Cultural Counsellor of the Ministry of Education and 
Culture of Cyprus at the Cyprus High Commission 
in London Mr Marios Psaras, Commercial Attaché 
at the Cyprus High Commission in London Costas 

Dafos, Sales & Marketing Officer at Cyprus       
Deputy Ministry of Tourism Costas Catsellis,        
and Councillors George Savva (Labour, Enfield,         
Haselbury), Anne Clarke (Labour, Barnet, Crickle-
wood), Arjun Mittra (Labour, Barnet, East Finchley), 
Ergin Erbil (Labour, Enfield, Edmonton Green), 
Stephanos Ioannou (Conservative, Enfield, South-
gate) and Anton Georgiou (Liberal Democrat, 
Brent, Alperton). 

In his address, Parikiaki’s Managing Director 
Mr Bambos Charalambous welcomed all those 
present: “After a two-year hiatus, we finally meet 
again to celebrate Cypriot wine, food and culture,” 
he said.  

“The Cypriot Wine Festival of Britain was first 
held in the Cypriot Community Centre in Haringey  
back in 1982. The inspiration for it was of course 
the Limassol Wine festival - held every year at 
the end of the grape harvest. From the beginning, 
however, we wanted to make the event some-
thing that fit the needs and the wants of our local 
community. Where our Limassol counterpart’s 
mission is limited to showcasing Cypriot wine,      
our mission from the beginning was to be broader 
and to include Cypriot food and culture as well, 
and from then onwards we kept growing and 
evolving.” 

He continued, “In 1991, we moved to Alexandra 
Palace. The extra space gave us the ability to   
introduce the business exhibition so, alongside 
the food and the drink, we could showcase the 
wonderful community businesses who have always 
supported us….In 2017, we took the decision to 
move again. Lee Valley Athletics Centre has           
allowed us to upgrade what we can offer at the 
event and we believe that this venue offers us the 
necessary flexibility to accommodate our needs, 
but also affords us even more space to grow and 
evolve in the coming years.” 

On the challenges the event organisers faced 
this year, Mr Charalambous said, “We have had a 

lot of obstacles along the way; like everyone else, 
we had to grapple with increased costs and short-
ages and increased post-Brexit bureaucracy; but 
with hard work, dedication and the support of our 
advertisers and exhibitors, we made it happen. 
Here I would like to offer a special thanks to all     
of the businesses and organisations that support   
us - your presence enriches the festival and        
your financial contribution helps us keep prices              
affordable for all our guests. It is only right to give 
specific thanks to our 2022 sponsors individually: 
Marathon Foods, Laiko Group, Tony’s Pita, Star 
Estates & Lettings, Argo Management, Boulter & 
Co, Southern Territory, Azura Bar & Restaurant, 
C. Michael & Co, Premier Finance, NN Account-
ancy Services, Babinondas, Sakkas Building 
Contractors and Azzura Digital.” 

Closing, Mr Charalambous thanked all the        
volunteers for working tirelessly over the last few 
weeks - “Without you, we wouldn’t have been 
able to open our doors this year.”  

He encouraged visitors to visit exhibitors, take 
part in the activities, enjoy the food and wine, and 
party with the entertainment on offer. 

Attending the festival for the first time, Cyprus 
High Commissioner in the UK Mr Andreas Kakouris 
said, “The wine festival is undoubtedly the largest 
celebration of the Cypriot community in Britain…
It is a unique opportunity for all of us to taste       
exceptional wines and flavours from our beloved 
island and meet many local businesses which 
offer their products and services in the UK.” 

He added, “The festival is held under the       
auspices of the Cyprus High Commission, which 
this year is represented at the expo by three of its 
departments: the Tourist Office, the Trade Centre 
and the Cultural Section. At the mezzanine          
upstairs, you may visit the photography exhibition 
‘Snapshots in Time: Cypriot Community in London, 
then and now’, a collaboration between our         
Cultural Section and the Cyprus Centre at the 

University of Westminster. The exhibition is also 
available online on the Cultural Section’s web-
page.  

“In addition, you have the opportunity to watch the 
documentary ‘Queens of Amathus’, which narrates 
the story of female members of our community 
in Birmingham. Both the film and the photography 
exhibition are fantastic opportunities, especially 
for younger generations, to learn about the history 
of our community.” 

The High Commissioner concluded by congra-
tulating the tireless organisers, all the volunteers 
and generous sponsors. 

He proceeded to convey Presidential Commis-
sioner Photis Photiou’s message who regrettably 
could not attend the event as he had to travel to 
the US on official business.  

“I am extremely happy the Cypriot Wine Festival 
is taking place this year, given the past two difficult 
years, with the pandemic and its economic and 
social effects. A great deal of hard work and dedi-
cation goes into such an event, which highlights 
our tradition and growth in the wine sector; the 
organisers deserve our praise and congratulations 
for continuing to upgrade the festival year after 
year with the support of the Cypriot state.” 

He noted that the event is of great importance 
as it allows second, third and fourth generation 
Cypriots of our community to learn about and help 
preserve our culture and traditions. 

On the Cyprus problem, the Presidential Com-
missioner said “our aim is the reunification of our 
homeland. We seek a solution that leads our 
country to a new era of peace, security and pros-
perity for all its citizens,” and gave an update on 
recent developments. 

He concluded by thanking Parikiaki and our 
Managing Director Mr Bambos Charalambous 
for successfully promoting Cypriot wine. 

 
* Continued on Page 23



Prime Minister Boris 
Johnson sought to rally 
his senior ministers at a 

cabinet meeting on Tuesday by 
setting out a raft of new policies, 
after he survived a confidence 
vote that revealed the scale of 
the threat to his position. 

Johnson won the vote late      
on Monday by 211 votes to 148 
– enough to avoid having to     
immediately resign, but a larger 
than anticipated rebellion within 

his party that leaves him politi-
cally wounded and battling to 
win back the confidence of his 
colleagues and the general 
public. 

His first challenge will be to 
convince his most senior allies, 
some of whom would have 
likely run to replace him if he 
had been forced out, that he will 
be able to move on from ques-
tions about his leadership. 

Johnson’s office issued a 

statement saying he would use 
the meeting to set out his vision 
for the coming weeks, including 
new policies to reduce the cost 
of childcare and to help more 
people buy their own homes. 

“This is a government that  
delivers on what the people of 
this country care about most,” 
Johnson said in the statement. 

“We are on the side of hard-
working British people, and we 
are going to get on with the job.” 

Lawmakers in Johnson’s 
party called the confidence vote 
after months of scandal over 
lockdown-breaking parties at 
the heart of government and 
criticism of his response to an 
inflation-fuelled surge in the cost 
of living. 

The front pages of British 
newspapers offered little comfort 
that the vote was, as Johnson 
described it in the aftermath on 
Monday, a decisive result that 
allows him to refocus on his      
political priorities. 

The Daily Telegraph called 

the result a ‘hollow victory.’       
The Sun tabloid declared: “PM 
survives … Just.” 

Calling the result a “pyrrhic 
victory”, the Times leader column 
said the narrow win left John-
son’s political authority badly 
dented and his party even more 
divided. 

“If Mr Johnson is to avoid 
leading the Tories (Conserva-
tives) to a calamitous defeat in 
the next election, he will need 
to show a degree of grip and 
focus that has been largely       
absent so far in his premier-
ship…,” it said. 

The rules of Johnson’s      
Conservative Party mean he is 
safe from another confidence 
vote for the next 12 months, but 
those rules could technically     
be changed if there is enough 
political will to do so. 

In 2018, Johnson’s predeces-
sor Theresa May won a larger 
percentage of a similar confi-
dence vote only to resign six 
months later.
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PM Boris Johnson vows to ‘get on with 
the job’ after surviving confidence vote

Jubilee celebrations 
end with pageant

Military bands, dancers, 
performers and celebri-
ties paraded through the 

streets of London on Sunday to 
mark the final day of the Platinum 
Jubilee celebrating Queen Eliza-
beth’s 70 years on the British 
throne. 

Open-topped buses, vintage 
cars, Olympic cyclists and troops 
from Britain and the Common-
wealth, travelled along the route 
the 96-year-old queen took on 
her coronation day in 1953. 

Reflecting the different decades 
of the queen’s reign, dancers 
dressed in 1950s outfits danced 
down the Mall – the grand boule-
vard leading up to Buckingham 
Palace – while Morris Minor cars 
carried Union flags and honked 
their horns. 

The Gold State Coach that 
carried the queen to Westminster 
Abbey to be crowned in 1953 
was seen in public again for the 
first time in 20 years. 

Sunday’s pageant through 
central London concluded the 
fourth and final day of the Queen’s 
Platinum Jubilee that has been 
marked by a military parade, a 
Royal Air Force flypast, a service 
of thanksgiving and a glittering 
concert. 

The queen has been forced 
to miss a number of the events 
however because of “episodic 
mobility problems” which have 
recently caused her to cancel 
engagements. She has been on 
the throne longer than any of 
her predecessors. 

The monarch was not present 

at the start of the parade, with 
her son and heir Prince Charles, 
and grandson Prince William, 
watching on from the seated area 
in front of Buckingham Palace. 

Singer Ed Sheeran and more 
than 100 “national treasures” 
ranging from former soccer player 
Gary Lineker to model Kate Moss, 
runner Mo Farah and children’s 
TV puppet Basil Brush were also 
part of the 10,000 strong, eccen-
tric parade.  

It also included people dressed 
as flowers, swans and animals, 
while others danced to Abba. 

A series of “Big Jubilee 
Lunches” were held across      
Britain, as part of an estimated 
16,000 street parties.  

Races took place between 
Corgis, the dog breed beloved 
by the queen, while on Saturday 
the monarch appeared in a comic 
sketch with Paddington Bear 
before she tapped in time with 
the Queen anthem “We Will Rock 
You.” 

Prince Charles, 73, paid a per-
sonal tribute to his mother at the 
pop concert outside Buckingham 
Palace on Saturday night. 

“You pledged to serve your 
whole life – you continue to deli-
ver. That is why we are here,” 
he said. 

“You have met us and talked 
with us. You laugh and cry with 
us and, most importantly, you 
have been there for us, for 
these 70 years,” Charles added, 

Elizabeth ascended the throne 
aged 25 on the death of her 
father, George VI, in 1952.

Flags at half-mast following 
death of Zeta Emilianidou
President Nicos Anastasi-

ades has ordered flags to 
fly at half-mast at govern-

ment buildings, as Health Minis-
ter Michalis Hadjipantela flew  
to Athens early on Tuesday to 
arrange for the repatriation of 
the body of the late Minister of 
Labour Zeta Emilianidou who 
sadly passed away on Monday. 

Tributes are continuing to pour 
in from across the political spec-
trum, as well as from trade unions 
and employers’ groups for Emili-
anidou, who had been hospita-
lised for three weeks in the ICU 
of the Ygeia Medical Centre in 
Athens, due to a ruptured brain 
aneurysm. 

Anastasiades spoke with 
members of Emilianidou’s family 
on Tuesday to convey his deep 
sadness on the loss of a friend, 

minister and associate, the 
presidency said in a written 
statement. He has decided to 
suspend all public activities until 
the funeral, it added. 

The cabinet, at its meeting 
yesterday, was to decide on the 
honours which the state will   
bestow on the deceased. 

The funeral arrangements will 
be announced in due course, 
the statement concluded. 

Emilianidou passed away at 
8.30pm at the Ygeia medical 
centre in Athens where she was 
transported by air-ambulance 
after suffering a cerebral aneu-
rysm on May 15. She was 68. 

Born on September 2, 1954 
in Nicosia, Zeta Emilianidou 
earned her degree in law from 
the Aristotle University of Thes-
saloniki. She also has a diploma 

in marketing management from 
the Cyprus Institute of Marketing. 
She was a career civil servant 
before being appointed minister 
by President Anastasiades in 
2013. 

She took the Bar in 1978 and 
participated in the negotiations 
for accession of Cyprus to the 
EU in 2004. From 2001 to 2010 
she was the director of the cus-
toms department and registrar 
of VAT. She was also a member 
of the board of the Cyprus Ports 

Authority. 
From 2010 to 2013 she served 

as the permanent secretary of the 
Ministry of Energy, Commerce, 
Industry and Tourism as well as 
president of the Cyprus Energy 
Foundation and the Special Fund 
for renewable energy sources 
and energy saving. 

On April 3, 2013, she was       
appointed Minister of Labour and 
Social Insurance by Anastasiades, 
and stayed in the post for the 
duration of his presidency. 
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After a two year absence, our community 
finally celebrates the 38th CyWineFest

* Continued from Page 21 
 
AKEL Political Bureau member 

Nikos Ioannou then addressed 
the audience. He said, “Every 
time we are among the Cypriot 
community in London we feel a 
special sense of emotion and 
pride….because the generations 
of Cypriots here always remain 
creative, productive and above 
all, always have Cyprus in their 
hearts.”  

Referring to our island, he said, 
“the problems we face are com-
plex and difficult, but we must not 
lose our optimism. The majority of 
the Cypriot people want a solu-
tion to the Cyprus problem. The 
older generation wants to live in 
conditions of social security and 
to see what they have built blos-
som; our young people want      
to create, innovate, and live in a 
homeland with dignity and rights. 
They are waiting for the day when 
our country will at long last be 
united and Cypriots will live toge-
ther in harmony and friendship.” 

“I am sure that the Cypriot 
community in London will join us 
in this effort,” he concluded.  

Mr Bambos Charalambous 
then took to the stage once again 
to honour the memory of our dear 
Neophytos Nicolaou, one of the 
main organisers of the Cypriot 
Wine Festival, stemming back to 
its humble beginnings as a bazaar 
in the car park of the Cypriot Com-
munity Centre. The coronavirus 
pandemic took the lives of hun-
dreds of Cypriots in our commu-
nity, and sadly, Neophytos was 
among those who left far too early. 
A man who with his contribution, 
altruism, sacrifices and hard work, 
not only helped keep the festival 
going over the years, but contri-
buted to its enhancement. 

“Neophytos honoured his 
party, our newspaper Parikiaki, 
his family and our country since 

1963 when he immigrated to 
London at the age of 16,” said 
Mr Charalambous. 

“He was an active member of 
AKEL in Britain since its creation 
in 1972, in 1994 he became finan-
cial controller of Parikiaki, and in 
2003 he was elected to the post 
of Organising Secretary of AKEL 
in Britain. At the same time, he 
was a member of the Secretariat 
of the National Federation of Cyp-
riots in the UK, where he served 
as Secretary for two terms. In 
Cyprus, he was elected a mem-
ber of the Central Committee of 
AKEL.” 

“He was the person our com-
munity and many families from 
Cyprus would turn to when need-
ing support to cover medical     
expenses and finding emergency 
accommodation. Even after his 
retirement, he did not stop trying 
to help his fellow man. When 
asked by his former colleagues 
at Parikiaki why he continues       
to stress over such situations, 
his reply remains unforgettable: 
‘Because when I die, I want 
people to remember me for the 
good that I did.’” 

Mr Charalambous noted, that 
as a sign of appreciation, this 
year’s event is dedicated in his 
memory, with the pledge to conti-
nue the hard work and dedication 
he offered for more than 30 years.  

In conclusion, Evoulla Nicolaou, 
wife of our late comrade, was 
invited to the podium to receive 
a commemorative plaque. 

 
Nikos Kourkoulis & Kelly 
Kelekidou wow the crowds! 

 
The festival included a very rich 

and varied entertainment pro-
gramme including talented artists 
and dancers from our community, 
and of course our amazing double 
headline acts Nikos Kourkoulis 
and Kelly Kelekidou who capti-

vated audiences with their energy 
on stage! 

Performing for the first time 
ever at CyWineFest, Nikos had 
everyone on their feet, performing 
his biggest and much loved hits 
including Tosa Dilina, Paizeis Me 
Ti Floga, Mera Me Ti Mera, Kapou 
Kapou, Kindynos, Mia Nihta Sto 
Paradiso, Opa Opa, Den Mporo 
(Ena Ena), Eline Kai Edene – 
all huge crowd pleasers! 

He continued with nisiotika, 
tsiftetelia, and even threw in the 
Cypriot classic Ta Rialia! It was 
non-stop fun from beginning to 
end! 

Kelly equally put on a top per-
formance, amazing audiences 
with hits such as Glyka Glyka, 
Ma To Theo, Se Vgazo Akiro, 
Rixe Sto Kormi Mou Spirto, Sti 
Thessaloniki and many more. 

She also belted out a string of 
zeimbekika and popular songs 
by other artists. 

The two later set the stage on 
fire as they performed together 
their duets Lene Tosa and Eimaste 
Demeni, along with other favou-
rites. 

After concluding their perfor-
mances on both days, Nikos and 
Kelly took the time to pose for 
photographs and speak with the 
lucky few who had meet and 
greet access. 

The incredible couple were 
supported at the event by Manolis 
Stais, who also travelled from 
Greece, and caused a stir with 
his fantastic vocals! 

 
Phenomenal entertainment  

 
This year’s line-up included 

superb performers from our com-
munity. Back by popular demand, 
Mixalis Theodosiou amazed the 
crowds with his own singles and 
popular tracks by other artists, 
getting people in the party mood. 

Also attracting visitors to the 

stage was Tas Stassi of the 
Diastello band who made his 
CyWineFest debut. Accompanied 
by Mixalis on bouzouki, he thrilled 
audiences with his flute playing 
and wonderful vocals! 

Tony Panayi returned to our 
event and had all the Marias in 
the house singing and dancing 
along to his infectious single! 

We also welcomed the talented 
Georgia George to our stage for 
the first time. She performed songs 
by Greek artists who have inspired 
her, receiving a great applause 
from the audience! 

Adding glitter and sparkle to the 
stage was the incredible dancers 
from Live 4 Dancing who dazzled 
with their rumba, salsa, and cha 
cha cha! It was the award-winning 
dance academy’s debut perform-
ance at CyWineFest and I’m sure 
we’ll be seeing them again! 

Dance groups from Ashmole 
Greek School and St Demetrios 
Greek School went down a treat 
with traditional dances from      
Cyprus and Greece. 

Adding some Disney magic 
were Christina Katsi and Bradley 
from Taylor Dance Academy who 
performed to Aladdin’s A Whole 
New World. 

And the man who deserves a 
huge thank you, our resident     
DJ Chris Theoharous who kept 
the party going throughout the 
two days with his excellent music 
choices. 

 
Exhibitors from Cyprus  
and the UK 

  
The business expo included 

many successful companies pro-
moting their business, services 
and products. Amongst them was 
Marathon Food, LAIKO, Karpasi 
Food Imports, KEAN, Bevelini 
Foods, Melisimou Honey, Emerald 
Property Consultants, International 
Family Law, Kafe Express, Party-

lite, Alexandra Couture, Asimi jew-
ellery, Scents of Elysium, Archway 
Sheet Metal Works, Mrs Theo 
Education, The Fit Factory, Dwain 
Chambers Sports Academy, 
Hellenic TV, CYTEL UK, and the 
Metropolitan Police Service Greek 
and Cypriot Association. 

 
Cypriot flavours 

  
There was plenty to eat, plenty 

to drink and plenty of traditional 
Cypriot delicacies to sample…
souvlakia by Tony’s Pita, kleftiko 
by the Cypriot Community Centre 
restaurant, lountza and halloumi 
sandwiches by Laikon Kafeneio, 
tasty halloumi fries by Halloumi 
King, as well as Aroma Patisserie’s 
delicious lokmades, shiamishi and 
koubes, Lefteris Bakery’s tasty      
tiropittes and other savouries, 
Alex’s rose flavoured ice-cream, 
and not forgetting the Panairkotika.  

 
Pinne Krasin Na’sheis Zoin 
(Drinking Wine Gives You Life)  

  
As every year, quality Cypriot 

wine was on offer allowing visi-
tors to sample the many different 
variations produced on our island. 
LOEL winery and Zivana was 
present, as was KEO. 

Following the huge success 
of 2019, the cocktail bar made 
a comeback, once again with 
unique concoctions made using 
Cypriot alcoholic beverages. 

 
Festival fun for children 
 

CyWineFest offered many fun 
activities to keep the little ones 
amused. B’kos It's Party Time was 
there with bouncy castles, sand 
art, candy floss & popcorn; there 
were glitter tattoos, colouring in 
stations, Greek books, gifts, a 
planting station, sweets & treats, 
fun games, and we once again 
took full advantage of the outdoor 

space and gave children the    
opportunity to take part in football 
tournaments, enjoy the huge in-
flatables and even a donkey ride! 

 
Volunteers 

 
We would like to say a massive 

thank you to all the volunteers 
who helped us over the two-day 
event. We truly appreciate all 
your efforts. 

  
A massive thank you 

  
A huge thank you to the festi-

val’s sponsors and supporters 
whom without this celebration of 
all things Cypriot would not be 
possible: – Cyprus High Commis-
sion in the UK, Cyprus Tourism 
Organisation, Cyprus Deputy    
Ministry of Tourism, Office of the 
Presidential Commissioner, Min-
istry of Energy Commerce and     
Industry, Cyprus Ministry of Agri-
culture Rural Development and 
the Environment, Marathon Food, 
Tony’s Pita, Laiko Group, Star 
Estates & Lettings, Argo Manage-
ment, Boulter & Co, Southern 
Territory, Azura Bar & Restaurant, 
C. Michael & Co, Premier Finance, 
NN Accountancy Services, Babi-
nondas Restaurant, Sakkas Build-
ing Contractors, Azzura Digital, 
Spartan Elite Security Ltd, Alasia 
Commandaria, Zivania LOEL, 
Anthos, KEAN, Zivana Gold, Kafes 
Laikou, Kamanterena Winery,    
Ayia Nektaria, KEO, London Ticket 
Box, and our entertainment con-
sultant, Showtime Promotions. 

Finally, to the thousands of 
visitors who supported our event, 
to the management and staff of 
Parikiaki and all the CyWineFest 
team who worked tirelessly 
throughout the year and for putting 
in so many overtime hours in the 
run up to CyWineFest 2022.  

 
Photos: Alexios Gennaris
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Fast-food giant McDonald’s 
has announced that a 
major menu shake-up is 

hitting restaurants this summer.  
Four new burgers, and for the 

first time…halloumi fries are       
all being added to the chain’s 
exclusive summer menu.  

McDonalds launched its Taste 
of Italy Summer Menu on Wed-
nesday 8 June which includes 
two new Italian-inspired burgers 
- the Italian Stack and the 
Crispy Chicken Italiano.  

The Italian Stack burger is 
made up of two beef patties, 
mozzarella, crispy onions, a rich 
tomato sauce, lettuce and a 
smooth cheese sauce all served 
within a freshly toasted tomato 
and herb-style bun. 

The Crispy Chicken Italiano  
has a crispy chicken fillet topped 
with a slice of tomato, mozzarella, 
a pesto-style sauce, red onion 
and lettuce, inside a toasted      
ciabatta-style bun. 

There will also be a tiramisu 
flavour McFlurry, while mozza-
rella dippers will make their       
return.  

On July 27, McDonalds         
will launch their Taste of Spain 
and Cyprus menus, bringing 
the Spicy Spanish Stack and 
Chicken Fiesta burgers to       

restaurants. 
The Spicy Spanish Stack has 

two beef patties, chilli cheddar, 
red onion, spicy tomato sauce 
and lettuce inside a warm       
paprika bun. 

The Chicken Fiesta comes 
with a crispy chicken fillet topped 
with chorizo, chilli cheddar, spicy 
tomato sauce, red onion and 
lettuce, in a toasted chilli and 
paprika bun. 

This is when halloumi fries will 
join the menu, coming in a bag 
of four, with a tomato dip. 

There will also be a Spanish 
Fruit Punch of offer. 

Now all we need is the Greek 
Mac to make an appearance! 

McDonalds adds halloumi 
fries to its summer menu

Drilling for oil and gas: And causing earthquakes

Dutch residents lose patience 
after years of tremors 

 
The northern tip of the Nether-

lands has for decades been 
blighted by earthquakes triggered 
by gas extraction from the Gron-
ingen gas field.  

The field was discovered in 
1959 and is the largest in Europe. 
The frequency and magnitude  
of the earthquakes has been in-
creasing, damaging houses and 
infrastructure and agitating local 
communities. They blame the 
government and two of the world’s 
biggest energy companies for 
billions of euros in damage. 

The tremors are a reminder of 
the toll that energy production can 
have on those living in resource-
rich areas. The US state of Okla-
homa has experienced earth-
quakes connected with its shale 
boom. But it is sparsely populated.  

In Groningen, as gas is tapped 
from ageing reservoirs, pressure 
falls in the porous sandstone deep 
underground, leading to com-
pression in the rock. If this occurs 
along natural fault-lines, it can 
lead to tension and shocks. 

Although the earthquakes are 
small by international standards, 
the flatness of the Groningen 
area means buildings are unable 
to withstand even light tremors. 
Almost 1,380 seismic events 
have occurred in the Netherlands 
since 1991, according to the 
country’s statistics agency. The 
link with gas exploitation cannot 
always be proven. 

For years field operator Neder-
landse Aardolie Maatschappij 
(NAM), a joint venture of Shell and 
ExxonMobil, failed to recognise 
the earthquake risks associated 
with production. The state, the gas 
field’s ultimate owner, came under 

fire for siding with NAM. 
A turning point was a 3.6-magni-

tude earthquake in 2012, that dam-
aged thousands of houses. Dutch 
authorities then moved to limit the 
tremors by reducing output. 

A 2015 Dutch Safety Board   
report concluded the field’s ope-
rators had ‘failed to act with due 
care for citizen safety’ and ques-
tioned risk-assessment meas-
ures. The government and NAM 
acknowledged the findings. 

 ‘NAM should have been more 
eager to learn more about the 
Groningen subsurface and the 
earthquakes’ impact above sur-
face,’ the operator told the FT. 
‘NAM regrets that it did not launch 
a systematic effort to understand 
safety risks related to earthquakes 
any earlier.’ 

The same year, following a      
lawsuit, a court ruled that NAM 
must compensate homeowners 
for any drop in house prices 
caused by earthquakes. 

Further tremors and seismic 
events since have triggered fresh 
calls for a complete production 
halt.  

Henk Nijboer, a politician      
with the opposition Labour party,       
estimates that 90,000 houses 
need to be rebuilt in the Gronin-
gen area and that damage could 
exceed €10bn. ‘The politicians      
ignored the problem because they 
shared the same interests as the 

companies,’ he says. 
The government is in a difficult 

spot as it seeks to balance energy 
security with public safety and  
financial concerns. More than 80 
per cent of extraction profits of the 
field go to the state and income 
from gas production - the majority 
from Groningen - accounts for a 
tenth of state earnings. Export 
deals are in place with Germany, 
Belgium and France. Most Dutch 
homes use Groningen gas. 

For the local community, rela-
tions with the government and 
operators are not helped by the 
complex process of claiming com-
pensation, involving corporate 
lawyers. There are disputes about 
what qualifies as a legitimate 
claim.  

Maarten Wetselaar, Shell’s      
director of integrated gas and 
new energies, acknowledged that 
tens of thousands of damages 
claims had to be paid more quickly 
and arrangements needed to be 
made to rebuild and strengthen 
houses. ‘NAM has never intended 
for its gas production to be harm-
ful to anybody, he said. An Exxon-
Mobil spokesperson said: ‘It is 
crystal clear to us that tremor-
related damage has to be com-
pensated.’  

(Source: Anjli Raval,  
Financial Times) 

 
James Neophytou 



 25      | Thursday 9 June 2022

Community performers light up the stage at CyWineFest

St. Demetrios Greek School dance group Live 4 Dancing dance academy Ashmole Greek School dance group

Mixalis Theodosiou

Thank you from the CyWineFest entertainment team!   
A massive thank you from the Cypriot Wine Festival entertainment team to all our community acts for supporting Nikos Kourkoulis and Kelly Kelekidou at CyWineFest 2022. Your 
participation at our event displayed the outstanding pool of talent from our community. Thank you also to Helen Savva of Burgeon Floral Design for the beautiful flower 
arrangements presented to Nikos and Kelly. Photos: Alexios Gennaris / Michael Yiakoumi

Tas Stassi Tony Panayi Georgia George DJ Chris Theoharous Christina & Bradley
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All change! What do I 
need to tell my insurer?

Andy Patikis 

Oncover  
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is regulated  

by the  
Financial  
Conduct  
Authority

Change happens in life 
but, did you know that 
there are some changes 

that you need to tell your home 
insurance provider to make sure 
you’re still covered? To help, we 
have gathered some key points 
below. Remember to always 
check your policy documents 
for more specifics and, if you are  
unsure, give us a call and we 
will be happy to help. 

 
Life changes 

It is important you let us know 
if your address changes, but 
that’s not the only life change 
we need to know about. For 
example, we also need to know 
if your property is no longer your 
main home or if your occupation 
changes. We would also need 
to know if you or your family plan 
to use your home for anything 
other than living and doing 
business administration in.  

If you or your family plan to 
let, or sublet your home, or if 
you no longer live in it, it is really 
important you let us know.     
Remember, if we do not have 

the most up to date details, a 
claim may be not be approved 
due to incorrect material facts.  

 
Home changes 

Customers often forget to tell 
us if they have acquired a new, 
high value object. This could be 
a piece of jewellery or furniture 
that has a value of more than 
£2000. If you do not tell us about 
these objects, they may not be 
covered in the event of loss or 
theft – in or away from the home. 

Another change that people 
often forget to tell us about is 
building work. You must tell us 
before any building work, con-
versions, renovations, demoli-
tion or extensions happen at your 
home. It is especially important 
that you tell us if it will change 
the number of bedrooms or 
bathrooms that you have. You 
will not need to tell us if the work 
is only redecoration, maintenance 
or to replace existing kitchen or 
bathroom fittings that won’t affect 
your walls, ceilings or floors. 

If things have changed and 
your home will be left unoccu-

pied or unfurnished for more 
than 30 days in a row, you will 
need to tell us. This is important 
because burglaries and break-
ins are more likely to happen in 
empty properties. 

 
Changes to your situation  

Finally, it is important you tell 
us if there are any changes in 
your situation, or anyone else’s 
that you live with. For example, 
if you or your family have been 
declared bankrupt or if there 
have been any bankruptcy pro-
ceedings against you or your 
family in a county court or     
similar, you will need to tell us. 
Likewise, you must let us know 
if you or anyone in your family 
have been convicted of any      
offence other than a driving       
offence. 

Remember, this is not a 
complete list – you should         
always check your Policy Word-
ing document and you can 
contact us if you are not sure 
on whether a change in your 
life or circumstances will have 
an effect on your policy. 

Insurance making sense...ADVERTISING FEATURE  
Haringey Council welcome back 
housing services
Residents across Haringey 

are set to benefit from 
better housing services 

after Homes for Haringey moved 
back under the direct control of 
the council. 

As of Wednesday 1 June, 
Homes for Haringey employees 
and services will be directly 
managed in-house after an 
overwhelming 81% of residents 
backed the move last year. 

The new joined up approach 
will enable housing and other 
council services to work more 
closely together. This will improve 
services for residents, who will 
continue to be at the centre of 
decision making and help shape 
a service that is responsive and 
effective.  

With a firm focus on improving 
council homes, building new 
council homes, and working     
to support private renters, the 
council aims to ensure that all 
Haringey residents are able to 
live in a comfortable, safe and 

secure home.   
Cllr Carlin, Cabinet Member 

for Housing Services, Private 
Renters and Planning, said: “Res-
idents across Haringey deserve 
to live in safe, affordable and 
sustainable accommodation and 
we will ensure we do everything 
we can to fulfil this promise. 

“Bringing Homes for Haringey 
back in-house will enhance our 
ability to provide outstanding and 
responsive services while ensur-
ing that the resident voice is at 

the centre of everything we do. 
“Incorporating our ambitious 

building programme with housing 
management and maintenance 
services, will further enable us 
to deliver on our manifesto com-
mitment to build a fairer and 
greener borough.”  

Various changes have been 
made to the way residents can 
get in touch with the council. 
These can be found on the coun-
cil’s website along with a list of 
things that will stay the same.

Fuel prices hit new record
Average petrol prices at 

UK forecourts hit a record 
high of 175.6p a litre on 

Monday, as motorists were 
warned that the “worst is still to 
come” as average fuel prices will 
likely hit £2 per litre this summer. 

Monday's figure was up 6.6p 
from 169.0p seven days earlier, 
according to newly released 
government data.  

Average diesel prices increased 
by 3.7p per litre over the same 
period, reaching 185.3p, the 
largest weekly increase for both 
fuels since March. 

The price rises have been      
attributed to a surge in the cost of 
oil, fuel shortages and increased 
demand following the global      
relaxation of Covid restrictions.  

RAC fuel spokesman Simon 
Williams said: “With analysts pre-
dicting that oil will average 135 
US dollars a barrel for the rest of 
this year, drivers need to brace 
themselves for average fuel 

prices rocketing to £2 a litre, 
which would mean a fill-up would 
rise to an unbelievable £110.  

“All this combined with a weaker 
pound at 1.2 US dollars means 
wholesale fuel costs more for 
retailers to buy. The wholesale 
price of diesel is fast approaching 
160p a litre which, when you add 
7p retailer margin and 20% VAT, 
would take the pump price over 
the £2 mark." 

Petrol prices rose by almost 6p 
a litre over the bank holiday week, 
to a previous high of 177.9p, 
prompting the RAC to call for 

urgent government intervention.  
This meant filling a typical 55-

litre family car with petrol became 
around £3 more expensive. 

The RAC, which has said it would 
welcome a further reduction in 
fuel duty or a VAT cut to ease the 
pressure on motorists, has warned 
there would be a "national crisis" 
if the average price for a litre of 
petrol exceeded 180p. 

In March, the government cut 
fuel duty by 5p a litre, saying this 
would save a car driver on aver-
age £100 a year, a van driver 
£200 and hauliers £1,500. 
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Jurassic World 
Dominion 

 
The epic adventure that first 

started with JURASSIC PARK 
back in 1993 finally comes to a 
spectacular conclusion. The ori-
ginal cast joins the new genera-
tion from JURASSIC WORLD 
and the time is four years later 
following the destruction of Isla 
Nublar in FALLEN KINGDOM. 
Now the dinosaurs are living 
alongside the humans all over 
the world and there is a fine, but 
uneven balance whether the 
humans or the dinosaurs would 
come out as the most domi-
nant in this dangerous, insecure 
world… 

It’s good to see the original 
cast that includes Sam Neil, 
Laura Dern and Jeff Goldblum 
join forces with Chris Pratt and 
Bryce Dallas Howard. Colin Tre-
vorrow returns as director as well 
as co-writer and delivers the 
goods in grand style. The multi-
layered screenplay offers brilliant, 
breath-taking set pieces while 
three subplots develop almost 
simultaneously into spellbinding 
climactic sequences.  

The special effects are out of 
this world and look magnificent 
on the giant IMAX screen. The 
cinematography is superb - the 
dinosaurs fill the screen, and 
the humans are filmed in giant 
close-ups which highlights their 
intensity, fear and anxiety.  

The acting is as reliable as 
ever by the regulars, but it is also 
good to see a strong supporting 
cast that includes Campbell Scott 
as Lewis Dodgson, the megalo-
maniac whose hunger for more 
power threatens to destroy the 
world.  

See it on the biggest screen 
possible! 

Swan Song 

Udo Kier’s mischievous,   
twinkle in the eye performance 
sets up the tone most effectively 
for this unexpected comedy. The 
story is based on true events 
which follows the adventures  
of retired hairdresser Pat Pitsen-
barger (Kier), now living in a care 
home in Sandusky, Ohio. He is 
still as flamboyant s ever and 
when he hears that one of his 
favourite client’s last wish was to 
have her farewell hairstyle by the 
master, he escapes and embarks 
on a long journey towards her 
home… 

Todd Stephens writes and   
directs an unpredictable comedy 
that warms the heart and makes 
you laugh at the most unexpec-
ted places.  

Kier delivers the performance 
of his career and is well suppor-
ted by Jennifer Coolidge and 
Linda Evans in memorable roles. 

 

Men 

Jessie Buckley excels in Alex 
Garland’s scary new film where 
she plays Harper, a grieving 
young woman who retreats to 
the countryside hoping to find 
comfort far away from her recent 
tragedy. But instead, of healing 
she begins to feel threatened 
and believes that someone is 

watching her… 
Garland creates a dark, claus-

trophobic world and his striking 
vision brings to life horrific images 
that recall William Blake’s paint-
ings. Buckley is outstanding while 
Rory Kinnear is suitably creepy 
playing all the men of the remote 
English village. This is the stuff 
that nightmares are made of… 

 

All My Friends 
Hate Me 

Tom Stourton gives himself a 
gift of a part in this well observed 
and enjoyable dark comedy       
directed by Andrew Gaynord in 
his feature debut. He plays Pete, 
an immature man who gets an 
unexpected invitation by his old 
university friends to celebrate his 
birthday in the countryside. He is 
excited but begins to get suspi-
cious that all is part of a joke 
especially when a total stranger 
arrives on the scene… 

Stourton is very persuasive as 
the insecure protagonist even 
though the other characters are 
verging on the stereotypical. It 
is heavy on atmosphere, and it 
could easily turn into a horror  
in an instant, which is not a bad 
thing, but remains dark and      
unpredictable.  

 

Listen 
 

Portuguese director Ana 
Rocha de Souza’s powerful 
drama takes place on the out-
skirts of London and highlights 
the injustice in the social services 
system. She follows the story of 
a Portuguese couple struggling 

to make ends meet and provide 
for their three children especially 
for their deaf daughter. But the 
harsh, bureaucrats arrive unex-
pectedly at their doorstep ready 
to take away their children… 

This is clearly Ken Loach terri-
tory - it is powerful and unsettling 
with strong performances and a 
remarkable directorial debut from 
actress-turned director Ana Rocha. 

 

The Bob’s 
Burgers Movie 

The animated television series 
gets a welcome big screen 
treatment - Bob and his family 
are in trouble. They must pay 
their rent plus money they owe 
to the bank and are given a 
week to pay towards their loan 
before the bank repossess their 
property. Things get even worse 
after a sinkhole opens right in 
front of their restaurant… 

I must admit I’ve never seen 
the television series, but I thorou-
ghly enjoyed this unpredictable 
comedy which boasts fun cha-
racters and original situations 
where anything and everything 
is possible.  

 
WHITE BUILDING: A sad, 

melancholy film from Cambodia 
by Kavich Neang, who follows 
the story of a young dancer and 
his family forced to leave their 
Phnom Penh home and commu-
nity behind, when their White 
Building is facing demolition in 
order to make way for a new 
development…A powerful story 
told without a hint of sentimen-
tality. (MUBI)  

 
BROADCAST SIGNAL        

INTRUSION: An intriguing con-
spiracy thriller from Jacob Gen-
try, who sets the action in the 
late 90’s. He follows the story of 
James (Harry Shum Jr), a video 
enthusiast who after he acciden-
tally discovers a series of nasty 
broadcasts becomes obsessed 
in uncovering the mystery behind 
them… Shum is an attractive 
presence and makes a credible 
hero, but the muddled screenplay 
prevents the film from fulfilling 
its full potential.

George Savvides 

Covid put paid to me      
attending press night of 
My Fair Lady (London 

Coliseum). Determined, and 
hopeful, as I was to have a 
loverly experience, I made it to 
St Martin’s Lane last week, a 
street I have often walked down 
before. In a buoyant pre-Jubilee 
mood, London was a picture 
of royal paraphernalia, bunting 
and Union Jacks festooned 
everywhere. One establishment 
displayed a flag of St George 
with the words “God save our 
English Queen” scrawled across 
it. Fear not the government say 
we are a united country and 
diehard royalists were merrily 
making their way to camping 
out on The Mall in anticipation 
of celebrating Lilibet’s seventy 
years as monarch. I waved my 
Cypriot flag at various people, 
none of whom recognised it, 
so I pulled out a Canadian one 
(we come straight after Canada 
in the list of the 54 member 
states of the Commonwealth) 
and received several greetings 
and a couple of hugs. As a sub-
servient, yet wise, friend once 
said to me “Just know thy place 
and keep it…” 

Talking of which, Cockney 
flower girl Eliza Doolittle knew 
her place and her lot. She 
dreamed of better things want-
ing to become an assistant     
in a florists and maybe even 
become a “lady” too. She asks 
Professor Henry Higgins for 
elocution lessons and the rest 
as they say is in the imagination 
of playwright George Bernard 
Shaw. Watching this splenda-
cious New York Lincoln Center 
version is an absolute joy and 
a reminder of Alan Jay Lerner’s 
witty lyrics and Frederick 
Loewe’s wonderful music.  

Yes, you do need to get 
beyond the fluffiness and      
remind yourself that this unlikely 
romantic fairytale is essentially 
a story about class and privilege. 
Two toffs have a bet about taking 
a working class girl and making 
her speak and act ‘properly’ 
which includes their idea of the 
sartorial elegance of a lady, 
hence My Fair Lady. Bearing in 
mind that Bernard Shaw’s play 
Pygmalion, on which the musi-
cal is based, was written in 1913 
it’s no great surprise and though 
our twenty first century sensibi-
lities may be affected that is 
why the debate about history 
and context needs to continue.  

Bartlett Sher’s delightful pro-
duction is visually sumptuous 
on Michael Yeargen’s inventive 
set which cleverly changes 
Professor Higgins’ home into 
an artistic experience of its own 
as it converts itself with eye 
popping shuffles and gimmicks. 
And Catherine Zuber’s gorgeous 

costumes would not be out of 
place in the V & A, such is their 
look and intricate detail.  

Amara Okereke embraces 
the role of Eliza and makes it 
her own, an interpretation that 
oozes charisma and charm 
along with thrilling vocals. Her 
transformation from rags to 
riches is enchanting. When she 
sang I Could Have Danced All 
Night, I wanted to do just that. 
And even Wouldn’t it Be Loverly 
was delivered in a ‘propa’ Lon-
don twang, not always the case 
with our American cousins. Hers 
is one of many excellent perfor-
mances, which include Tom 
Liggins’s Freddy who gives a 
cracking rendition of On the 
Street Where You Live. The icing 
on cake is the excellent English 
National Opera Orchestra 
conducted by Gareth Valentine. 
Mr Sher and company you’ve 
warmed the cockles of my heart 
because this is bloody loverly. 

And Athasha Lyonnais is 
loving the madness… 

Directed by Atri Bannerjee 
Britannicus (Lyric Hammer-
smith) is a new translation of 
the 17th century French classic, 
the story of Nero. Not, as one 
might expect, a shopping list 
of his terrible deeds, but of the 
single action that (this play 
suggests) sparked his descent 
into madness, despotism and 
tyranny. The murder, by poison-
ing, of his brother, Britannicus. 

The staging is minimalist, 
the costuming that of the con-
temporary 1% - as characters 
huddle and gossip around a 
water cooler, one is reminded 
of the incestuous power broke-
rage at play in Succession,  
Armani shirts doing a poor job 
of concealing naked greed. 

William Robinson plays Nero 
masterfully, doing a great job of 
painting him as a spoiled child, 
rather than a Machiavellian 
schemer - his tantrums and 
hysteria all the more frightening 
because you get the impres-
sion he's not being deliberately 
immoral, he really just doesn't 
know any better, a god king who 
never learnt how to share. All in 
all, an excellent adaptation of a 
timeless work, thought provoking 
and thoroughly entertaining.  

 
My Fair Lady –  

www.londoncoliseum.org 
 

Britannicus – 
www.lyric.co.uk

Theatre Reviews 

Barney Efthimiou

Cor blimey,  
it’s loverly 
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It is easy to let life direct       
us and just follow the path     
of where it takes us, but if  

we want dynamic change and 
result, we have to take charge 
of the path. We can transform 
the path and make it bigger  
and wider, where it can lead to      
different roads of opportunity. 

People who have great       
business enterprises don't just 
wait for things to happen, they 
plan, they act and they take the 
chance to seize every oppor-
tunity possible; they are open 
minded to ideas, they collabo-
rate with others and utilise other 
people's skills as well as their 
own. People who do this not only 
help themselves to branch out, 
but help others along the way to 
use their own skills and poten-
tial to earn from it all. 

Sharing is caring - helping 
others to stay employed and 
look after their own families is 
survival for so many. So getting 
people on board who you can 

help by helping you also, is a 
win win situation. 

Thinking about the expertise 
we have initially, and how it 
may benefit others to gain from 
it is fantastic, especially if we 
enjoy it at the same time. Many 
businesses have started from 
an idea and believing in that skill 
or product, using that idea to 
make other people's lives easier 
or benefitting from that idea by 
providing a service, surely is a 
fantastic way to earn a living, as 
it makes you feel you are useful 
at the same time, while earning. 

Gathering the skills and know-
ledge and thinking of what can 
be done with them, how they can 
be put to greater use, if further 
knowledge is required, then 
booking onto new and advanced 
training courses to update skills 
even more, is a good way to 
start. If no further training is      
required, then what holds anyone 
back? 

Believing in yourself is of course 

important, visualising what can 
possibly happen and be is       
essential. Entering a competition 
with an intention of winning and 
succeeding, going in with the 
ambition to reaching the goal, 
makes the difference. However, 
not only stopping at the goal, but 
taking it further and going even 
beyond the goal, surely is even 
more exciting. 

Being enthusiastic, creating a 
positive vision board to keep up 
the motivation if necessary, helps 
to keep the enthusiasm in pro-
ductive force. It is a great way 
to show the planned route and 
journey. Putting up pictures of 
drawings and the intended plan 
in start to goal and possibly      
the scope even beyond the goal. 
Using images of inspirational 
source, outcome, used quotes 
that are liked, valued and will 
inspire, using people that are 
admired who have reached their 
goals and have already succee-
ded. Asking for advice from these 

people who are experts in their 
field helps provide more. 

The vision board can comprise 
of images of how you intend to 
start, the training, planning of 
next stages and the destination 
of your ambitions, leaving some 
gaps here and there, and espe-
cially at the end of the board, to 
be open, to allow for surprises 
of diversions and extra added 
goals and ideas along the way. 
Plans can change for the better 
and for expanding fields more 
than previously intended. 

Being set back by unexpected 
mishaps can delay the progress 
at the rate that was hoped for, 

but the key of course is to just keep 
picking up and going forward. 
Things can happen for a reason, 
to allow for the correct timing 
for later and better progression. 
Not counting things as mistakes, 
but as learning curves, is of 
course a better way to go forward 
for positive outcome. 

Everything goes back to 
reaping the rewards and fruits 
of your labour and what you sow, 
so you have to put some effort 
in the planting to see some 
growth. Some things will just 
grow naturally, but if you want 
particular plants to flourish with 
faster growth where you are, 

then you need to start planting 
those ideas into action, with 
positive nurturing in order fulfil 
maximum growth in how you 
would hope and want for.  

Doing what we really want to 
do and not waiting for things      
to just happen, is what gives us  
no regrets in the "what if" state-
ment we can all say. 

Get motivated and go for what 
you truly desire! 

 
Love and Sparkles, 

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

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

Get up and go for it

Cooking with Loulla Astin 
Strawberry Jam / Μαρμελάδα Φράουλα

Who is ready to make 
jam with all those      
delicious strawberries 

in season now?! Soft fruit has a 
very short season so it’s lovely 
to capture and bottle them so 
you and your family and friends 
can enjoy throughout the year.  

I think my strawberry jam is 
by far the easiest recipe you will 
find; its soft, spreadable and of 
course delicious. 

 
Ingredients (makes 2 jars x 
850ml / 1 ½ pints): 

1kg strawberries, hulled (use 
a small sharp knife to remove 
stem) 

1kg gradually sugar 
Juice of 1 lemon 
Few drops vanilla extract 
 

Method: 
Prepare the strawberries by 

washing them, then drain or wipe 
them with a damp kitchen paper. 

Place the fruit in a preserving 
pan, add sugar and crush with 
a potato masher. Leave at room 
temperature for a few hours or 
overnight. This insures that the 
fruit keeps its beautiful colour. 

Place the strawberries over   
a low heat, cook gently, stirring 
from time to time until sugar 
dissolves. 

Turn the heat up until it starts 
bubbling and bring to the boil, 
add the lemon juice and boil for 
15-20 minutes. Add the vanilla 

if you are using and test for  
setting; the jam has to reach 220 
degrees f (105 degrees c) on a 
thermometer. You can also drop 
a little jam on a very cold plate, 
leave for 30 seconds, if the jam 
wrinkles and when you run your 
finger through it leaves a valley, 
then is ready, if not re-boil until 

set. At the end, skim any scum 
from the surface. 

While still hot, ladle into warm 
sterilized jars, cover with wax 
discs, cool, seal and label. 

For a longer life, the jam needs 
to be placed in a hot water bath. 
Process the filled jars in the 
boiling water, cover with a lid and 
boil for 10 minutes. Remove lid, 
and after 5 minutes, carefully 
remove by placing on a towel 
upside down until cold - it helps 
to seal better. 

When cool, label and store      
in a cool dry place - it will keep 
up to a year. Refrigerate after 
opening.  

Good luck! 
 
Follow Loulla on Facebook: 

www.facebook.com/groups/ 
1250641761674966



Exceptional entertainment at CyWineFest 2022
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Kelly Kelekidou and Nikos Kourkoulis belt out a string of powerful duets

Manolis Stais

Live 4 Dancing dance academy

Mixalis Theodosiou & Tas StassiPhotos: Alexios Gennaris



A unique atmosphere created by the exhibitors at the
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Cypriot Community Centre MARATHON Food Metropolitan Police Recruitment Team

Melisimou Honey Hellenic Tv Cyprus High Commission Trade Centre

Face painting Alexandra Couture Scents of Elysium

CyWineFest wine store “Queens of Amathus” film stand Laiko Coffee

CyWineFest wine tasting The traditional coffee shop by KLN Vine Podcast

CyWineFest Cocktail Bar PANAIRKOTIKA traditional products Dinky Donuts



Cypriot Wine Festival & Business Expo on 2nd & 3rd June
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B’kos it’s party time KAFE EXPRESS Partylite by Maria Elias

Mrs Theo Education Kid’s Zone Planting Station The Halloumi King

Tony’s Pita Alex's Cypriot Ice Cream Cypriot Community Centre - Kleftiko stand

Nikoletta’s Jewellery & Gifts Kyriacos Loizou Clothing The Fit Factory

Snapshots in Time exhibition Archway Sheet Metal Works Greek Parents Association

CWF Bar by Serve It Up Lefteris Bakery NEPOMAK stand



Fun activities for the kids at CWF 2022
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Michael Yiakoumi

KOPA CYPRIOT LEAGUE AGM  
The League urgently needs help 
-  lets support them

The KOPA League needs 
our help - lets support them 
by entering new teams and 

lots of new committee members 
- lets be strong for them. 

The KOPA Cypriot League 
AGM (Annual General Meeting). 
will take place on Wednesday 
22nd June 2022 at Wood Green 
Community Centre, Earlham 
Grove N22 5HJ, at 8pm. 

The KOPA league has been 
part of the Cypriot community 
since 1975 but in the last 10 
years has lost clubs every sea-
son and the league now only 
has 8 teams. 

The league has now reached 
a critical stage and we ask the 
Cypriot community to come to-
gether and attend the AGM 
meeting if you are able to sup-
port the league’s future. 

For the 22/23 season, the 
league urgently needs: 

- New teams (Cypriot or non 
Cypriot) 

- New committee members 
including: Chairman, Vice Chair-
man, Secretary and Committee 
members 

If you are: 
a) interested in the above roles 
b) able to put a team in the 

league 
c) planning to attend the AGM 

but are not currently part of a 
KOPA club, please urgently 
email; secretary@kopaleague. 
com with your details and more 
information can be provided. 

Eight-year-old UK Cypriot 
twins Christian and Angelo 
Michael signed for Steve-

nage FC Academy recently the 
twins from Cheshunt whose      

paternal grandparents are from 
Vasili and their maternal grand-
parents from Pyla have been 
playing football since the age of 
three have been training with 

Stevenage since September. 
They were offered a place      

in their academy and signed     
for Stevenage football club last 
week.

Eight-year-old UK Cypriot twins 
Christian and Angelo Michael 
sign for Stevenage FC Academy

England's Nations League 
campaign got off to a losing 
start as a disappointing 

display brought a deserved defeat 
by Hungary in Budapest. 

This international was billed as 
taking place behind closed doors 
as Uefa punishment for racist 
and homophobic behaviour by 
Hungary's fans during Euro 2020. 

And yet it was played in front 
of a large crowd, consisting mainly 
of schoolchildren allowed in under 
Uefa rules - and the young sup-
porters revelled in a poor England 
performance and Dominik Szo-
boszlai's winning goal from the 
penalty spot after Reece James 
fouled Zsolt Nagy. 

The start of the game was 
overshadowed by loud jeering 
of England's players as they took 
the knee and what followed was 
a jaded, mediocre effort that 
carried all the hallmarks of the 
end of a long season. 

West Ham's Jarrod Bowen 
worked hard on his debut but 
Leicester defender James Justin, 
also making his first appearance, 
suffered an injury and had to be 
replaced by Bukayo Saka - though 
the Arsenal man produced a rare 
England threat with a fine run and 
shot that Hungary keeper Peter 
Gulacsi saved with his legs. 

Harry Kane's late penalty gave 
England a Nations League draw 
in Germany as he became only 
the second man to score 50 goals 

for the Three Lions. 
England captain Kane sent 

Germany keeper Manuel Neuer 
the wrong way from the spot with 
two minutes left, as a VAR review 
ruled he had been brought 
down by Nico Schlotterbeck. 

It was a goal that gave England 
their first point in the tournament 
after defeat in Hungary on Satur-
day and moved Kane into second 
place in the all-time record 
standings, moving ahead of Sir 
Bobby Charlton to sit only three 
behind Wayne Rooney. 

England looked to be going 
down to their second defeat but 
came to life late on in Munich after 
going behind to Jonas Hofmann's 
deflected 50th-minute shot and 
will now look to build on this      
result when they face Italy at 
Molineux on Saturday.

Striker Harry Kane  
late penalty saves the 
day for England

New Salamis finalise Pre 
Season Schedule as they 
head for the Isthmian 

North League.. 
Saturday 9th July v Wingate 

& Finchley FC Away at Barnet 
Lane, 12.00pm kick off 

Tuesday 12th July v West 
Essex Fc 7.30pm Away at  
Wadham Lodge, Walthamstow. 

Saturday 16th July v Real 
Bedford 2.00pm Ko at Enfield 
Grammar School 3G. 

Tuesday 19th July Away v 
Buckhurst Hill FC 7.30pm Ko at 
Roding Lane, Buckhurst Hill. 

Saturday 23rd July home v 
Broadfields Utd 2.00pm Ko at 
Enfield Grammar School 3G. 

Saturday 30th July Away v 
Tring Athletic 3.00pm Ko at 
Pendley Sports Centre, Cow 
Lane, Tring. 

Tuesday 2nd August v Harin-
gey Boro FC, 7.45pm Ko, Coles 
Park, White Hart Lane N17 7JP.

NewSalamis  
Pre Season 
fixtures:

Cyprus and Greece battle in the 
same UEFA Group

Northern Ireland's Nations 
League frustrations con-
tinued as a dismal 0-0 

draw with Cyprus made it 12 
matches without a win in the 
competition. 

Ali McCann missed a glorious 
late opportunity to give them 
victory after fellow substitute 
Shayne Lavery had curled just 
wide. 

Cyprus also had good chances, 
with Fanos Katelaris hitting the 
crossbar with a 35-yard thunder-
bolt just before half time and 
Bailey Peacock-Farrell making 

an excellent save from Marinos 
Tzionis on the break. The draw 
leaves both teams without a win 
in League C Group 2 with 
Northern Ireland having lost 1-0 
at home to Greece on Thursday, 
while the Cypriots lost 2-0 
against Kosovo. 

Greece is now the absolute 
boss of its Nations League      
Division C group, after beating 
Kosovo 1-0 at Prishtina on  
Sunday for its second win in as 
many games in the pool. 

Just like three days earlier in 
Belfast, the Greeks claimed all 

three points on the road through 
a first-half strike by captain Tasos 
Bakasetas and have now gone 
alone on top of their group with 
six points. This time it was the 
36th minute that Bakasetas struck 
with a left-foot volley that found 
the back of the net, but unlike the 
previous game against Northern 
Ireland Greece created many 
more chances to score. 

In one of them, a Giorgos      
Masouras cross hit the wood-
work on the 52nd minute. 

Odysseas Vlachodimos       
preserved Greece’s lead eight 
minutes from the end with a  
crucial save to deny Amir Rrah-
mani, but otherwise the Greeks 
kept the hosts out relatively 
easily. 

Kosovo ended the game with 
nine men due to the second  
yellow card to Fidan Aliti on the 
72nd and the straight red to 
goalkeeper Arijanet Muric. 

Up next Greece is hosting  
Cyprus in Volos on Thursday.

Greek Australian boxer 
George Kambosos loses title

Undefeated American 
Devin Haney became 
boxing’s first undisputed 

lightweight champion in 32 
years with a unanimous points 
victory over George Kambosos. 

Greek Australian fans had 
marched from Lonsdale Street 
through to Marvel Stadium for 
the lightweight blockbuster – 
Kambosos fought like a Spartan 
accepting defeat gracefully 

The Greek Australian had a 
home crowd of almost 50,000, 
And he walked the true warrior 
talk at the hardest moment,  
personally handing over his belts 
to his 23-year-old opponent, after 
the judges’ decision on his un-
disputed win was read out. 

“Let’s do it again,” he said, 
promising a comeback tailored 
to Haney’s style of game to “get 
him back at the end of this year.”

Nadal wins 
Paris Open

Spain’s Rafael Nadal beat 
Norwegian Casper Ruud 
6-3 6-3 6-0 to win a 

record-extending 14th French 
Open title on Sunday. 

Nadal stretched his record of 
men’s singles Grand Slam titles 
to 22, two ahead of Serbian Novak 
Djokovic and Swiss Roger Fede-
rer.



Michael Yiakoumi

Fixtures  
Internationals 
Thursday 9thJune 2022 
UEFA Nations League 
Greece v Cyprus 

Kosovo v Northern Ireland 
Saturday 11th June 2022 
UEFA Nations League 
England v Italy 

Sunday 12th June 2022 
UEFA Nations League 
Northern Ireland v Cyprus 
Greece v Kosovo 

Tuesday 14th June 2022 
UEFA Nations League 
England v Hungary 
Germany v Italy 

 35 Thursday 9 June 2022

Football at the CyWineFest: KOPA League six a side

What a tremendous football event at Lee Valley last Jubilee week with hundreds of people watching the games. Football at the CyWineFest KOPA League six a side, football 
at its best with semi finalists Nissi A, Apoel, Olympia and Snakes Lane. The winners were Olympia and runners up Apoel. A big thank you also to the referee Nikos Andreou.

Winners Olympia Runners Up Apoel

Snakes Lane FC Nissi A

Nissi B
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†  DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL 

Androulla Kyriacou Loizou  
(from Pervolia, Cyprus)  

It is with great sadness that we announce the passing of Androulla  
Kyriacou Loizou, at the age of 75. She leaves behind her husband Loui, 

daughters Stella, Kay and Natalie, sons-in-law Michael and Mario,  
sister Koulla and family and her beloved grandchildren Sophia,  

Christopher, George, Isabella, Andrew, and Lucia. Our mother dedicated 
her life to her family. Our family chain has been broken along with our 
hearts. May she rest in eternal peace forever in our hearts. The funeral 

will take place on Monday 13th June 2022, at St. Mary’s Church  
Wood Green, at 11am, followed by the burial and wake at New  

Southgate Cemetery. A charity box will also be available  
for those who wish to kindly make a cancer research donation.

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της Ανδρούλλας  
Κυριάκου Λοΐζου, σε ηλικία 75 ετών. Αφήνει πίσω τον σύζυγό της Λούη, 
τις κόρες της Στέλλα, Κέι και Νάταλι, τους γαμπρούς της Μιχαήλ και 
Μάριο, την αδερφή της Κούλα, την οικογένεια και τα αγαπημένα της  
εγγόνια Σοφία, Χριστόφορος, Γιώργος, Ισαβέλλα, Ανδρέας και Λουκία.  
Η μητέρα μας αφιέρωσε τη ζωή της στην οικογένειά της. Η οικογενειακή 
μας αλυσίδα έχει σπάσει μαζί με τις καρδιές μας. Αιωνία της μνήμη,  

για πάντα στις καρδιές μας. Η κηδεία θα τελεσθεί τη Δευτέρα 13 Ιουνίου 
2022, στην εκκλησία της Παναγιάς στο Wood Green, στις 11π.μ.  
και θα ακολουθήσει η ταφή και η αφύπνιση στο κοιμητήριο του  

New Southgate. Θα υπάρχει επίσης ένα κουτί για όσους επιθυμούν  
να κάνουν δωρεά για την έρευνα για τον καρκίνο.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Ανδρούλλα Κυριάκου Λοΐζου 

(από τα Περβόλια Κύπρου) 

†  DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL 

Georgios Synesi Panayi 
(from Rizokarpasso, Cyprus)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Γεώργιος Σύνεση Παναγή 

(από το Ριζοκάρπασο, Κύπρος) 
It is with great sadness that we announce the passing of  

Georgios Synesi Panayi, on 25th May 2022. One of 6 siblings,  
he came to England in 1955. He found work in a restaurant –  

washing dishes and much later as a waiter. He met and married  
his wife Stella (also from Rizokarpasso) in 1957 and they later went 
on to run a successful dress making business together, until retiring 

in 1991. He will be sadly missed by his wife Stella, daughter  
Panayiota, daughter-in-law Georgina, his granddaughters Georgina 
(and husband Daniel), Nicole, grandson Spike, great grandchildren 
Luca, Olive, and the rest of the extended family. Georgios now joins 

his beloved son Andreas, who sadly pre-deceased him in 2020.  
May they both rest in peace.  

The funeral will take place, at 10.00am, on Tuesday 28th June,  
at Hendon Crematorium. No flowers please – there will be  

a donation box for Cancer Research UK on the day of the funeral.  

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Γεωργίου Σύνεση  
Παναγή στις 25 Μαΐου 2022. Ένα από τα 6 αδέρφια, ήρθε στην Αγγλία 

το 1955. Βρήκε δουλειά σε ένα εστιατόριο – πλένοντας πιάτα  
και πολύ αργότερα ως σερβιτόρος. Γνώρισε και παντρεύτηκε τη  
σύζυγο του Στέλλα (επίσης από το Ριζοκάρπασο) το 1957 και  

αργότερα συνέχισαν μαζί ανοίγοντας μια επιτυχημένη επιχείρηση  
κατασκευής φορεμάτων, μέχρι που συνταξιοδοτήθηκαν το 1991.  

Θα λείψει πολύ από την σύζυγο του Στέλλα, την κόρη του Παναγιώτα, 
την νύφη του Τζορτζίνα, τις εγγονές του Τζορτζίνα (και τον σύζυγο  

της Ντάνιελ), την Νικόλ, τον εγγονό του Σπάικ, τα δισέγγονα του Λουκά, 
Όλιβ και την υπόλοιπη οικογένεια του. Ο Γεώργιος τώρα ενώνεται με 
τον αγαπημένο του γιο Ανδρέα, ο οποίος δυστυχώς απεβίωσε το 2020.  

Ας αναπαυθούν και οι δύο εν ειρήνη.  
Η κηδεία θα τελεσθεί, στις 10.00 π.μ., την Τρίτη 28 Ιουνίου, στο Hendon 

Crematorium. Όχι λουλούδια, παρακαλώ – θα υπάρχει ένα κουτί  
δωρεάς για το Cancer Research UK την ημέρα της κηδείας.26.09.1933 - 25.05.2022

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Κινύρας Παύλου Προεστού 

(από Ακανθού, Κύπρος) 

†  DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL 
Kineras Pavlou Proestou 

(from Akanthou, Cyprus)

14.09.1933 – 22.05.2022

Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του πολυαγαπημένου μας 
 συζύγου, πατέρα και παππού Κινύρα Παύλου Προεστού, ο οποίος απεβίωσε 

ειρηνικά στο νοσοκομείο στις 22 Μαΐου 2022, σε ηλικία 88 ετών.  
Αφήνει πίσω την αφοσιωμένη σύζυγο του Μελιζού, κόρες Ελένη, Κατερίνα  
και Μαρία, γαμπροί Σωφρόνη και Βάσω, εγγόνια Λάρα, Άλεξ, Μάρκο και  
Νικόλα, συγγενείς και φίλους. Ο Κινύρας ήρθε στο Λονδίνο το 1953 

όπου εργάστηκε ως ράφτης στο West End του Λονδίνου και παντρεύτηκε  
τη Μελιζού το 1958. Είχε έντονο ενδιαφέρον για τα πολιτικά και στα νεαρά  

του χρόνια για τον χορό, αλλά πάνω απ' όλα ήταν άνθρωπος με υψηλά ηθικά 
πρότυπα, ήταν εξαιρετικά ευγενικός, πιστός και συμπονετικός και έφερνε  

ειλικρίνεια και διαφάνεια σε ό,τι έκανε με μια υπέροχη αίσθηση του χιούμορ.  
Αγαπήθηκε από όλους όσοι τον γνώρισαν, θα μας λείψει πολύ και θα  

παραμείνει για πάντα στις ψυχές και στις καρδιές μας. Η κηδεία θα τελεσθεί  
την Παρασκευή 17 Ιουνίου στις 10.45, στην εκκλησία της Παναγιάς  

στο Wood Green και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate, στις 12.30. 
 Η παρηγοριά θα δοθεί στο Ariana Banqueting Hall, Brunswick Park Road, 

London N11 1GN. Παρακαλούμε αντί για λουλούδια,  
οι δωρεές στο UCLH Charity θα είναι ευπρόσδεκτες.

We are deeply saddened to announce the passing of our beloved husband, 
father, and grandfather Kineras Pavlou Proestou, who passed away  

peacefully in hospital on 22nd May 2022, at the age of 88.   
He leaves behind his devoted wife Melizou, daughters Helen, Katerina  
and Maria, son-in-laws Sofronis and Vasso, grandchildren, Lara, Alex, 

Marco and Nicholas and many relatives and close friends. Kineras came  
to London in 1953 where he worked as a tailor in the West End of London 
and married Melizou in 1958.  He had a passion for politics and ballroom 

dancing and enjoyed socialising with family and friends. Above all, Kineras 
was extremely kind, considerate, and loyal and brought honesty and  

transparency to everything he did with a wonderfully dry sense of humor. 
He was loved by all who knew him, will be greatly missed, and will remain 

in our hearts forever. The funeral will take place on Friday, 17th June,  
at 10.45, at the Greek Orthodox Church of St Mary’s in Wood Green and 

the burial at New Southgate Cemetery, at 12.30.  A wake will be held  
at Ariana Banqueting Hall, Brunswick Park Road, London N11 1GN.   

A box will be available for donations to UCLH Charity in lieu of flowers. 
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18.05.1934 – 23.05.2022

†  DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL 
Elia Savva 

(from Oroklini, Larnaca, Cyprus)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 
Ηλία Σάββα 

(από Ορόκλινη Λάρνακας, Κύπρος) 
With saddened hearts we announce the passing of Elia Savva,  

beloved father, grandfather, and great grandfather. Elia came to the UK 
 in 1958 aged 24 for a better life, he met his wife Andriani and had his 

family. He recently celebrated his 88th birthday and was extremely happy 
saying ‘I have had a good life’. He always had a positive outlook on life 
and a good sense of humour. Elia was at his happiest being surrounded  

by his grandchildren. He leaves behind his children Eleni and Evagora and 
their spouses George and Elly, his grandchildren, Cornelia, Elianna, Maria, 
Andrea and Elia, and great grandson Eli (Connouin). He also leaves two 

brothers Toumazi and Koko, their families, and many other relatives.  
The funeral will take place on Tuesday 21st June 2022, at 11.30am, 

 at St Demetrios Church, Town Road, N9 0LP. He will be laid to rest with 
his wife Andriani, who passed 7 years ago, at Edmonton Cemetery, Church 
Street, N9 9HP. The family prefers a charitable donation instead of flowers. 

There will be a donation box for their chosen charities,  
the British Heart Foundation and Prostate Cancer UK.

Με λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Ηλία Σάββα, αγαπημένου πατέρα, 
παππού και προπάππου. Ο Ηλίας ήρθε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1958   
σε ηλικία 24 ετών, για μια καλύτερη ζωή, γνώρισε τη σύζυγό του Ανδριανή  
και μαζί δημιουργήσαν την οικογένεια τους. Πρόσφατα γιόρτασε τα 88  

γενέθλιά του και ήταν εξαιρετικά χαρούμενος λέγοντας «Έζησα μια καλή  
ζωή». Είχε πάντα θετική αύρα για τη ζωή και καλή αίσθηση του χιούμορ.  
Ο Ηλίας ήταν ευτυχισμένος περιτριγυρισμένος από τα εγγόνια του. Αφήνει 
πίσω, τα παιδιά του Ελένη και Ευαγόρα και τους συζύγους τους Γεώργιο και 

Έλλη, τα εγγόνια του, Κορνήλια, Ηλιάνα, Μαρία, Ανδρέα και Ελιά και το 
 δισέγγονό του Έλη (Connouin). Αφήνει επίσης δύο αδέρφια Τουμάζι και 
Κόκο, τις οικογένειές τους και πολλούς άλλους συγγενείς. Η κηδεία θα  

τελεσθεί την Τρίτη 21 Ιουνίου 2022, στις 11.30π.μ, στην Εκκλησία του Αγίου 
Δημητρίου, Town Road, N9 0LP. Θα ταφή με τη σύζυγό του Ανδριανή, που 
απεβίωσε πριν 7 χρόνια, στο κοιμητήριο του Έντμοντον, Church Street, N9 

9HP. Η οικογένεια προτιμά δωρεές αντί για λουλούδια. Θα υπάρχει ένα κουτί 
δωρεών για τις φιλανθρωπικές οργανώσεις που έχουμε επιλέξει,  

το British Heart Foundation και το Prostate Cancer UK.

Με μεγάλη μας λύπη ανακοινώνουμε  
τον θάνατο της αγαπημένης μας Ελένης Γιάφα, στις 28 

Μαΐου 2022. Η Ελένη αγαπήθηκε πολύ από την οικογένειά 
της και όλους όσοι τη γνώρισαν και θα μας λείψει πολύ. 
Αφήνει πίσω της τις δύο κόρες της, την Δήμητρα και την 
Αναστασία, τα εγγόνια, τα δισέγγονά, οικογένεια και  

φίλους. Η κηδεία θα τελεσθεί την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022, 
στις 12 μ.μ., στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου 

Νικολάου, 3 Berkeley Street, Liverpool, L8 1XB,  
και ακολουθεί η παρηγοριά στο Thornton Garden of Rest, 
Lydiate Lane, Liverpool, L23 1TP. Γνωρίζουμε ότι παρά 

πολλοί θέλετε να τιμήσετε τη μνήμη της,  
αλλά αντί για λουλούδια μπορείτε να κάνετε εισφορές  
στο Woodlands Hospice, 0151 529 2630. Αυτή είναι  
η επιθυμία της οικογένειας. Σας ευχαριστούμε.02.10.1928 – 28.05.2022 

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο της  
αγαπημένης μας μητέρα Ελένη Βαρνάβα, η οποία  

απεβίωσε την Παρασκευή 27 Μαίου 2022, σε ηλικία 83 
ετών. Αφήνει πίσω τον γιο της Βαρνάβα, κόρη Μαρία, 

νύφη Μάρω, τέσσερα εγγόνια, Σταύρο, Ναταλία,  
Άννα-Μαρία, Αλέξανδρο και αδέλφια Φανo, Τασούλα 
και Γιαννάκη. Η κηδεία της θα τελεσθεί την Δευτέρα  
13 Ιουνίου 2022, στη 13.00μμ, στην Εκκλησία του 

Αγίου Λαζάρου και Αποστόλου Ανδρέα, Rutland Road, 
Forest Gate, London  E7 8PQ και η ταφή  στο  

κοιμητήριο του  Forest Park Cemetery & Crematorium, 
Forest Road, Hainault, Essex, IG6 3HP. Η παρηγοριά 

θα δοθεί στο σπίτι της οικογένειας στο Barking.  
Για όσους επιθυμούν, αντί́ για λουλούδια, μπορούν  
να κάνουν δωρεές στο κουτί που θα βρίσκεται  
στην εκκλησία για το British Heart Foundation.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

ΕΛΕΝΗ ΒΑΡΝΑΒΑ 

(από το Τρίκωμο, Κύπρος) 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Ελένη Γιάφα 
(από Κλήρου, Κύπρος) 

†  1ο ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Χριστίνα Φωτίου

†  1st Year Memorial  

Christina Photiou  
Το πρώτο ετήσιο μνημόσυνο της αγαπημένης  

μας μητέρα και γιαγιάς  

Χριστίνα Φωτίου (από το Πατρίκι, Κύπρος)  
θα πραγματοποιηθεί το Σαββάτο 11 Ιουνίου 2022,  

στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Ανδρέου,  
124 Kentish Town Road, London NW1 9QA. 

Για πάντα στις καρδιές μας.  
Η κόρη σου Ελισάβετ, νύφη Δασούλα, εγγόνια Αντώνης  

(Κάρολαιν), Χριστόφορος, Ιωάννα, Νικόλα, Χριστίνα, Κυριακή,  
Αλεξάνδρα και Σοφία, τέσσερα δισέγγονα  
και αδερφές  Γιανούλλα και Μαρία.

The 1st year memorial service for our beloved and dearly missed 
mother and grandmother  

Christina Photiou (Patriki, Cyprus)  
will take place on the morning of Saturday 11 June 2022,  

at St Andrew’s Greek Orthodox Cathedral,  
124 Kentish Town Road, London NW1 9QA.  

Forever in our hearts.  
Your daughter Elizabeth, daughter-in-law Dasoulla, grandchildren 

Anthony (Carolyn), Christopher, Joanna, Nicola, and Christina,  
Kyriaki, Alexandra, and Sophia, your four great-grandchildren  

and your sisters Yianoulla and Maria. 



Απεβίωσε την Τρίτη σε ηλικία 78 ετών, ο τέως Πρόεδρος της ΚΟΕ 
Ντίνος Μιχαηλίδης. Ο εκλιπών, αφιέρωσε τη ζωή του στην Παιδεία, 
και τον Αθλητισμό προσφέροντας πολύτιμες υπηρεσίες από όλες 
τις βαθμίδες όπου κλήθηκε να υπηρετήσει.  
Ο Ντίνος Μιχαηλίδης διετέλεσε Πρόεδρος της Κυπριακής Ολυμπια-
κής Επιτροπής (ΚΟΕ) για 4 ½ χρόνια (Ιούνιος 2016 – Οκτώβριος 
2020) διαδεχόμενος τον αείμνηστο Ουράνιο Ιωαννίδη. Ήταν επί-
σης Πρόεδρος της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας Κύπρου την 
περίοδο 2012-2020. Διετέλεσε Διευθυντής της ΚΟΕ επί μία 12ετία 
(1985-1996), καθώς και Κοσμήτορας της ΕΟΑΚ από τις ιδρύσεως 
το 1985 μέχρι το 1996. Σε ανώτατο Διοικητικό επίπεδο διετέλεσε 
επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΑ (1988-1991), 
Πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας, Αντιπρό-
εδρος Ειδικών Ολυμπιακών Κύπρου, Μέλος του Δ.Σ. της ΚΟΕΑΣ, 
και Μέλος Δ.Σ.ΑΠΟΕΛ. Στο Διεθνή χώρο υπήρξε μεταξύ άλλων 
Μέλος Τεχνικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εθνικών 
Ολυμπιακών Επιτροπών Ευρώπης (1989-1996), Μέλος της τριμε-
ρούς Διεθνούς Επιτροπής που συνέταξε το Καταστατικό των 
ΑΜΚΕ (Ελβετία 1985), και Μέλος της Τεχνικής Επιτροπής της Διε-

θνούς Ένωσης Μεσογειακών Αγώνων (ΔΕΜΑ). Τον Οκτώβριο του 2021 η ΔΕΜΑ τον τίμησε με 
την Ανώτατη Τιμητική της διάκριση απονέμοντας του τον τίτλο «Order of Merit» σε αριθμό προσώ-
πων για τις σπουδαίες υπηρεσίες στον αθλητισμό της Μεσογείου. Γεννήθηκε στην Πάφο το 1944 
και από πολύ νωρίς στράφηκε στην Παιδεία και τον Αθλητισμό. Φοίτησε στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, 
και στην Εθνική Ακαδημία Σωματικής Αγωγής στην Αθήνα. Έλαβε μετεκπαίδευση με υποτροφία 
στο Western Michigan University (ΗΠΑ 1967-68) και στο Hungarian College of Physical Education 
(1974). Αφυπηρέτησε ως Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης. Διακρίθηκε επίσης για τη δημοσιογρα-
φική και συγγραφική του δράση. Ως αθλητής Στίβου, υπήρξε Παγκυπριονίκης, Πανελληνιονίκης 
και Βαλκανιoνίκης. Αρχηγός της Εθνικής Ελλάδος Στίβου, καλαθοσφαιριστής του ΑΠΟΕΛ και του 
Πανελληνίου, πετοσφαιριστής των ιδίων συλλόγων και διεθνής με την Εθνική Κύπρου και την 
Εθνική Ελπίδων Ελλάδος. Ως προπονητής Στίβου, ήταν προπονητής του ΓΣΠ, της Εθνικής Κύ-
πρου και Εθνικός προπονητής ΣΕΓΑΣ (Εθνική Ελλάδος). Στα ομαδικά αθλήματα ήταν προπονητής 
καλαθόσφαιρας στο ΑΠΟΕΛ, την Ολυμπιάδα Νεαπόλεως και τον Κεραυνό Στροβόλου, και ποδο-
σφαίρου ως προπονητής-γυμναστής στο ΑΠΟΕΛ και την Εθνική Κύπρου. 
 
 Ήταν επίσης ο  προπονητής Πετόσφαιρας του ΑΠΟΕΛ το 1973. Στις Τιμητικές Διακρίσεις που του 
απονεμήθηκαν ξεχωρίζουν η ανακήρυξη του ως Επίτιμο Μέλος της Κυπριακής Ολυμπιακής Επι-
τροπής, Πρεσβευτή Fair Play 2008-2009, το Αριστείο της ΕΑΚ για προσφορά στον Αθλητισμό 
(1980), ο Έπαινος Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου για την αθλητική επίδοση  και το 
ήθος (1966), το Μετάλλιο τιμής Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου για την πολλαπλή και πολύ-
τιμη προσφορά στον Ελλαδικό Αθλητισμό, και τιμητικές διακρίσεις από Κ.Ο.Α., Κ.Ο.Ε. και μεγάλο 
αριθμό αθλητικών Ομοσπονδιών, Συμβουλίων και άλλων φορέων. Τιμητικά επίσης ήταν Μόνιμο 
Μέλος Γ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ. Ο Πρόεδρος της ΚΟΕ, τα Μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου, και οι ερ-
γαζόμενοι στην Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, εκφράζουν τα ειλικρινή συλλυπητήρια, στους οι-
κείους του εκλιπόντος. Εξάλλου, ο ΑΠΟΕΛ, σε ανάρτηση του στα κοινωνικά του δίκτυα, 

αποχαιρετά, όπως αναφέρει, «έναν γνήσιο άνθρωπο του αθλητισμού που «έφυγε» σήμερα». «Ο 
Ντίνος Μιχαηλίδης υπηρέτησε ως αθλητής, προπονητής, εκπαιδευτικός και παράγοντας στο ανώ-
τερο επίπεδο.  
 
Στην ποδοσφαιρική ομάδα, διετέλεσε για αρκετά χρόνια ως γυμναστής όπως και στην εθνική 
ομάδα», σημειώνει. Η Ανόρθωσις Αμμοχώστου, σε ανάρτηση της στα κοινωνικά της δίκτυα, εκ-
φράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια προς την οικογένεια και 
τους οικείους του Ντίνου Μιχαηλίδη, που απεβίωσε σήμερα. 
  

Το ΑΚΕΛ εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια προς ▪
την οικογένεια και τους οικείους του Ντίνου Μιχαηλίδη. 
  
Ο Ντίνος Μιχαηλίδης, αποτελεί μια από τις πλέον εμβληματι-
κές προσωπικότητες του αθλητικού οικοδομήματος της Κύ-
πρου. Πρώην πρωταθλητής στίβου, παγκυπριονίκης και 
βαλκανιονίκης, προπονητής στίβου και καλαθόσφαιρας, γυ-
μναστής ποδοσφαίρου, εκπαιδευτικός και καθηγητής φυσικής 
αγωγής, διοικητικός παράγοντας σε όλες τις βαθμίδες και 
πρόεδρος της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής. Υπηρέ-
τησε με αφοσίωση τον κυπριακό αθλητισμό και έβαλε τη 
σφραγίδα του στη διαμόρφωση του αθλητικού γίγνεσθαι του 
τόπου μας. Το ΑΚΕΛ, αναγνωρίζοντας την προσφορά του 
στον κυπριακό αθλητισμό, του απένειμε το 2018 το «Βραβείο 
Αθλητικής Προσφοράς Κώστα Λυμπουρή και Νική Γεωργίου» 
της Κ.Ε. ΑΚΕΛ. 
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†  DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL 
Andreas Loizou Melekis  

(from Komi Kebir, Karpasia, Cyprus) 

†  ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑΣ 
Ανδρέα Λοΐζου Μελέκη 

(από την Κώμη Κεπίρ, Καρπασίας, Κύπρου)
Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του πολυαγαπημένου μας πατέρα,  

συζύγου και παππού Ανδρέα Λοΐζου Μελέκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 
30 Μαΐου 2022, σε ηλικία 81 ετών. Αφήνει πίσω του την αγαπημένη του σύζυγο  
Τσικκίνα, τα παιδιά του π. Δημητριανό-Χριστάκη και τη Λαμπρούλλα, νύμφη του  
Ανδρούλλα και τα εγγόνια του Γιώργο, Ανδρέα και Χριστιάνα και τα αδέλφια και  

συγγενείς του. Ήταν ένας θαυμάσιος  σύζυγος, πατέρας, παππούς, αδελφός, θείος, 
γείτονας και φίλος. Ήταν ένας πολύ αγαπητός και σεβαστός άνθρωπος από πολλούς 
ανθρώπους. Αιωνία σου η μνήμη και καλό παράδεισο αγαπητέ πατέρα, σύζυγο και 

παππού! Η κηδεία θα τελεσθεί την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022, στην Ελληνορθόδοξη 
Εκκλησία των Αγίων Δώδεκα Αποστόλων, Kentish Lane, Brookmans Park, Herts  

AL9 6NG, στις 11.00 π.μ., και η ταφή στο κοιμητήριο του Cheshunt Cemetery,  
136 Cromwell Avenue, Cheshunt, Waltham Cross EN7 5DW, στη 1.00μμ.  
Η παρηγοριά θα δοθεί στην Ελληνορθόδοξη Εκκλησία των Αγίων  Δώδεκα  

Αποστόλων, Kentish Lane, Brookmans Park, Herts AL9 6NG, στις 2.30μμ Λουλούδια 
μπορούν να σταλθούν στα γραφεία κηδειών του Demetriou & English, 131-133  

Myddleton Road, Wood Green, London N22 8NG, έως τις 8.30 π.μ., την Παρασκευή 
17 Ιουνίου 2022.  Για δωρεές θα υπάρχει κουτί για εκκλησιαστική αναμνηστική  

πλακέτα στη μνήμη του Ανδρέα Λοΐζου Μελέκη. Ζωντανή μετάδοση: 
http://www.12apostles.co.uk/church-information/live-broadcast 

It is with great sadness we announce the passing away in the Lord of our most  
beloved father, husband, and grandfather Andreas Loizou Melekis, who passed 
away on Monday 30th May 2022, aged 81. He leaves behind his beloved wife  
Tsikkina, children Fr Demetrianos-Christakis and Lambroulla, daughter-in-law  

Androulla, grandchildren George, Andreas and Chrystiana and his siblings and  
relatives. He was a remarkable husband, father, grandfather, brother, uncle,  

neighbour, and friend. He was a highly respectable gentleman and loved by many. 
May your memory be eternal and a good paradise to you dear father, husband, and 

grandfather! The funeral will take place on Friday 17th June 2022, at Greek  
Orthodox Church of the Holy Twelve Apostles, Kentish Lane, Brookmans Park, 
Herts AL9 6NG, at 11.00am, and burial at Cheshunt Cemetery, 136 Cromwell  

Avenue, Cheshunt, Waltham Cross EN7 5DW at 1.00pm. The wake will take place 
at Greek Orthodox Church of the Holy Twelve Apostles, Kentish Lane, Brookmans 

Park, Herts AL9 6NG, at 2.30pm. For those who wish to send flowers, to be  
delivered to Demetriou & English, 131-133 Myddleton Road, Wood Green, London 
N22 8NG by 8.30am on Friday 17th June 2022. For Donations there will be a box 
for a church commemoration plaque in memory of Andreas Loizou Melekis.  Live 
Streaming: http://www.12apostles.co.uk/church-information/live-broadcast

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 12 Ιουνίου 20222, στην Εκκλησία του 
Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, London N8 0LY,  
το 9ον ετήσιο μνημόσυνο της πολυαγαμημενης μας μητέρας,  

γιαγιάς και αδελφής Πεζουνούς Ιωάννου, και καλούμε  
όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παραβρεθούν.  

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Πεζουνού Ιωάννου  

(από Κώμα του Γιαλού)

Απεβίωσε σε ηλικία 78 ετών, ο τέως  
Πρόεδρος της ΚΟΕ Ντίνος Μιχαηλίδης, 

συλλυπητήρια μηνύματα
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