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Μια ομάδα ειδικών που ορίσθηκε 
από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας ολοκλήρωσε αυτή την 
εβδομάδα την 28ήμερη αποστολή 
της στην κινεζική πόλη Ουχάν 
όπου αναζήτησε στοιχεία για την 
προέλευση της Covid-19...   Σελ 9

ΠΟΥ για την προέλευση Covid-19

Γύρω στις 52.000 παιδιά της Δη-
μόσιας Δημοτικής Εκπαίδευσης 
και άλλα 6.000 παιδιά από τα 
ιδιωτικά σχολεία επέστρεψαν την 
Δευτέρα στα σχολεία τους... 
                          Σελ 6

Κύπρος-Άνοιγμα σχολείων Κορωνογλέντι Μητσοτάκη
Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η 
επίσκεψη του πρωθυπουργού, 
Κυριάκου Μητσοτάκη, στην Ικα-
ρία και το γεύμα στη βεράντα του 
σπιτιού του βουλευτή της Νέας 
Δημοκρατίας...                  Σελ 7

σελ  

Στη μέγγενη πιέσεων για εκτροπή από τη 

 συμφωνημένη βάση 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση  

ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ 

Στη μέγγενη πιέσεων για εκτροπή από τη 

 συμφωνημένη βάση 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση  

ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ 

Ένας στους τέσσερις ενήλικες έχει εμβολιαστεί (Σελ 4)

Ακόμη και ποινές φυλάκισης για ταξιδιώτες - παραβάτες της καραντίνας (Σελ 3)

Travellers face £,1750 for mandatory hotel quarantine  (Page 21)
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ΛΥΣΗ είναι ο μόνος  
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   (σελ 2 & 23)

Η ανάσα ελπίδας του  
εμβολίου και τα αυστηρά 
πρόστιμα στα σύνορα

Η ανάσα ελπίδας του  
εμβολίου και τα αυστηρά 
πρόστιμα στα σύνορα

(σελ 5)

ΚυπριακόΚυπριακό
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Δείτε παρακάτω μια δήλωση που υπέγραψε 
η Εθνική Ομοσπονδία Κυπρίων στο Ηνωμένο 
Βασίλειο καθώς και τρεις τουρκοκυπριακές 
οργανώσεις, προς υποστήριξη του ψηφίσμα-
τος 2561 (2021) του Συμβουλίου Ασφαλείας 
του ΟΗΕ. 
Εκφράζουμε την έντονη υποστήριξή μας στο ψή-
φισμα 2561 (2021) του Συμβουλίου Ασφαλείας 
του ΟΗΕ, το οποίο εγκρίθηκε ομόφωνα στις 29 
Ιανουαρίου 2021. Χαιρετίζουμε το Συμβούλιο 
Ασφαλείας επαναλαμβάνοντας την αμετάβλητη 
βάση για λύση στο Κυπριακό - διζωνική, δικοινο-
τική, ομοσπονδία - καθώς και την ανανέωση της 
εντολής της Ειρηνευτικής Δύναμης του ΟΗΕ στην 
Κύπρο. 
Το ψήφισμα 2561 επιβεβαιώνει τα προηγούμενα 
ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 
ως βάση για την επανένωση της Κύπρου. Ως κυ-
πριακή διασπορά του Ηνωμένου Βασιλείου, υπο-
στηρίζουμε την ειδική αναφορά στο ψήφισμα 
1251 (1999) της UNSC, το οποίο σκιαγραφεί ότι 
μια λύση στο Κυπριακό πρέπει να βασίζεται: 
«Κράτος της Κύπρου με ενιαία κυριαρχία και διε-
θνή προσωπικότητα και ενιαία ιθαγένεια, με την 

ανεξαρτησία και την εδαφική του ακεραιότητα να 
προστατεύεται και να περιλαμβάνει δύο πολιτικά 
ίσες κοινότητες όπως περιγράφεται στα σχετικά 
ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, σε μια 
δικοινοτική και διζωνική ομοσπονδία και ότι ένας 
τέτοιος διακανονισμός πρέπει να αποκλείει την 
ένωση εν όλω ή εν μέρει με οποιαδήποτε άλλη 
χώρα ή οποιαδήποτε μορφή διαίρεσης ή από-
σχισης». 
Είμαστε σαφείς ότι μια λύση στο Κυπριακό πρέπει 
να επανενώσει το νησί και τους ανθρώπους της 
και να βασίζεται σε αποφάσεις του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και σε 
αρχές του Διεθνούς Δικαίου και των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων. 
Εθνική Ομοσπονδία Κυπρίων στο Ηνωμένο Βα-
σίλειο 
Τουρκοκυπριακή Ένωση για τη Δημοκρατία 
(KTDD) 
Δημοκρατικό τουρκικό κόμμα (CTP) - Ηνωμένο 
Βασίλειο 
Η πλατφόρμα για την ειρήνη και την ομοσπον-
διακή Κύπρο - Ηνωμένο Βασίλειο 

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΛΥΣΗ είναι ο μόνος τρόπος 
για την ειρήνη στην ΚΥΠΡΟ

Ο παγκοσμίου φήμης πρωτο-
πόρος γιατρός της εμβρυϊκής 
ιατρική, καθηγητής Κύπρος Νι-
κολαΐδης, προσχώρησε στους 
ήρωες υγειονομικής περίθαλ-
ψης της ΝΕΠΟΜΑΚ για να εν-
θαρρύνει τους νέους Κύπριους 
της διασποράς να κάνουν το εμ-
βόλιο COVID όταν θα είναι δια-
θέσιμο. Το βίντεο ζητά επίσης 
από τους νέους να μιλήσουν με 
τους ηλικιωμένους συγγενείς 
τους σχετικά με το εμβόλιο για 
να διασφαλίσουν ότι έχουν ακρι-
βείς πληροφορίες και γνωρίζουν 
πώς να περιηγηθούν στη διαδι-
κασία. 
Στο βίντεο, ο καθηγητής Νικο-
λαΐδης λέει ότι «ολόκληρος ο κό-
σμος υποφέρει από την τρο-
μερή πανδημία COVID… 
ωστόσο βρισκόμαστε στην 
αρχή μιας ελπιδοφόρου περιό-
δου όπου, μέσω εμβολιασμού, 
ελπίζω ότι θα ξεπεράσουμε αυ-
τήν την τρομερή πανδημία και 
βάλτε το πίσω μας." 
Σε μια ισχυρή έκκληση, είπε επί-
σης: «Σας παρακαλώ, σας 
καλώ, να εμβολιαστείτε και να 
ενθαρρύνετε τους γονείς και 
τους παππούδες σας να το κά-
νουν επειδή βρίσκονται στην 
πιο ευάλωτη θέση». 
Η Δρ Αθηνά Μιχαηλίδη, που 
δούλευε αρχικά από τη Νότια 
Αφρική, αλλά τώρα εργάζεται 
στο Λονδίνο, και η εγγεγραμ-
μένη νοσοκόμα Andriana Kara-
halios (San Jose, USA) μίλησαν 
για την εμπειρία τους που είχαν 
ήδη λάβει τις δύο δόσεις του εμ-

βολίου. Η Αθηνά είπε ότι «αι-
σθάνεται πολύ ασφαλέστερη και 
καθησυχαστική» έχοντας κάνει 
το εμβόλιο και η Αντριάνα είπε 
ότι ήταν «γρήγορη και εύκολη». 
Η Δρ Κατερίνα Αχιλλέως (Γιοχά-
νεσμπουργκ, Νότια Αφρική) 
προειδοποίησε ότι «ο COVID 
μπορεί να προκαλέσει σοβαρές 
ασθένειες και μακροπρόθεσμες 
συνέπειες σε άτομα όλων των 
ηλικιών» και είπε ότι ο καλύτε-
ρος τρόπος για να προστατευ-
τείς ήταν «να λάβει το εμβόλιο 
και να ακολουθήσει τα  πρωτό-
κολλα υγείας». 
Η Δρ Μαρία Λαζάρου (Μπέρμιγ-
χαμ, Ηνωμένο Βασίλειο) και η 
εγγεγραμμένη νοσοκόμα Ellie 
Zachariades (New Jersey, USA) 
έκαναν και τιε δυο δόσεις και εί-
παν ότι ο εμβολιασμός θα σας 
βοηθήσει να προστατέψετε 
εσάς, τους αγαπημένους σας 
και αυτούς που αλληλεπιδράτε 
περισσότερο. 
Η Δρ. Χριστιανά Γεωργίου (Λον-
δίνο, Ηνωμένο Βασίλειο) και 
φοιτητής Ιατρικής Δημήτρης Γε-
ωργίου (Γιοχάνεσμπουργκ, Νό-
τια Αφρική) μίλησαν για τη ση-
μασία της υποστήριξης 
ηλικιωμένων συγγενών κατά τη 
διαδικασία εμβολιασμού. Η 
Christiana είπε: «Η Γιαγιά και ο 
Παππούς και άλλοι ηλικιωμένοι 
συγγενείς μπορεί να μην έχουν 
την ίδια πρόσβαση σε πληρο-
φορίες όπως εσείς, οπότε πα-
ρακαλώ μιλήστε τους για τον εμ-
βολιασμό». 
Ο Δημήτρης πρόσθεσε, «τα ηλι-

κιωμένα άτομα μπορεί να δυ-
σκολευτούν να κατανοήσουν τη 
διαδικασία εμβολιασμού ή πώς 
να πάρουν το εμβόλιο. Καλέστε 
τους και δείτε αν μπορείτε να 
τους βοηθήσετε! " 
Ο καθηγητής Νικολαΐδης εξέ-
φρασε επίσης τη λύπη του για 
την εμφάνιση ψεύτικων ειδή-
σεων και παραπληροφόρησης 
γύρω από το εμβόλιο και είπε 
κατηγορηματικά ότι δεν έχει δει 
«καμία επιστημονική απόδειξη 
ενάντια στα εμβόλια και ότι προ-
σωπικά ήταν πολύ ενθουσια-
σμένος που είχε ήδη το εμβό-
λιο». 
Ο φοιτητής Ιατρικής Chris Con-
stan-tinou (Βοστώνη, ΗΠΑ) 
προειδοποίησε επίσης για τα 
ψεύτικα νέα και συμβούλεψε 
τους ανθρώπους να λάβουν τις 
πληροφορίες τους από αξιόπι-
στες πηγές, όπως τα ιδρύματα 
δημόσιας υγείας ή ο γιατρός 
τους. 
Η Δρ Κατερίνα Χριστοδουλίδη 
(Νιου Τζέρσεϋ, ΗΠΑ) ολοκλή-
ρωσε το βίντεο λέγοντας ότι 
«άρχισε να εργάζεται ως για-
τρός στη μέση της πανδημίας 
και ήταν αδυσώπητη. Τον εμβο-
λιασμό θα ανακουφίσει την 
πίεση στα συστήματα υγειονομι-
κής περίθαλψης, ώστε να μπο-
ρούμε να εξασφαλίσουμε 
πλήρη φροντίδα για ασθενείς με 
άλλες σοβαρές ασθένειες." 
Το βίντεο είναι διαθέσιμο για 
προβολή στα κανάλια κοινωνι-
κών μέσων της NEPOMAK - 
@NEPOMAK.

Ο καθηγητής Κύπρος Νικολαΐδης ενώνει τους ήρωες 

υγειονομικής περίθαλψης με ισχυρό μήνυμα

Βελτιώνεται η κατάσταση του Νεόφυτου.Αυτά εί-
ναι τα νεότερα από το ιατρικό περιβάλλον του 
Νεόφυτου Νικολάου, γεγονός που ενισχύει τις ελ-
πίδες για αποφασιστική, χωρίς οποιοσδήποτε 
νέες αναβολές, για ανάρρωση. Επαναλαμβάνεται 
η ιατρική ενημέρωση για βραδύ ρυθμό προόδου 
που σημειώνεται σ’αυτή την πάθηση , στοιχείο 
που παρατηρήθηκε σε αρκετές περιπτώσεις .  
Ο Νεόφυτος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο UCLH 
από τις 9 Ιανουαρίου, προηγήθηκε παραμονή 
στο νοσοκομείο North Middlesex για μια βδο-
μάδα. Αρκετοί είναι  από τους πολυπληθείς γνω-
στούς και φίλους του Νεόφυτου που με διάφορα 
μηνύματα τους εκφράζουν την ευχή για αποθε-
ραπεία το συντομότερο δυνατό. 

Βελτιώνεται η κατάσταση του Νεόφυτου 
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με τον Βύρωνα Καρύδη

Ακόμη και ποινές φυλάκισης για ταξιδιώτες - παραβάτες της καραντίνας
Τα αυστηρότερα μέτρα για τους επιβάτες που φθά-
νουν στην Αγγλία από χώρες – εστίες κορονοϊού 
(hotspots coronavirus) είναι η κύρια ιστορία για τις 
περισσότερες εφημερίδες, με την προσοχή να επι-
κεντρώνεται στις κυρώσεις για την παραβίαση των 
κανόνων. 
Τα μέτρα περιλαμβάνουν υποχρεωτική καραντίνα 
για τουλάχιστον 10 μέρες, σε προκαθορισμένο ξε-
νοδοχείο της Αγγλίας ή της Σκωτίας και με κόστος 
1.750 στερλίνες. 
Επίσης, δύο υποχρεωτικά διαγνωστικά τεστ κατά 
το δεκαήμερο του αποκλεισμού. 
“Θα βάλουμε βαριά πρόστιμα για όσους δεν συμ-
μορφώνονται. Θα επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 λι-
ρών για κάθε άφιξη από το εξωτερικό χωρίς υπο-
χρεωτικό τεστ, 2.000 λιρών για όποιον φτάσει από 
το εξωτερικό που δεν κάνει το δεύτερο υποχρεω-
τικό τεστ, και μαζί αυτόματη παράταση της καρα-
ντίνας στις 14 ημέρες, και πρόστιμο 5.000 λιρών 
που μπορεί να φτάσει ως τις 10.000 λίρες για όσους 
δεν παραμείνουν για καραντίνα στο καθορισμένο 
ξενοδοχείο”, δήλωσε ο υπουργός Υγείας Ματ Χάν-
κοκ. 
"Οι τουρίστες μπορεί να αντιμετωπίσουν ποινή φυ-
λάκισης 10 ετών εάν πουν  ψέματα σχετικά με τη 
χώρα προέλευσης τους" -  ο πηχυαίος τίτλος των 
Times. 
Η Metro σημειώνει ότι η επιλογή είναι μεταξύ 10 
ημέρες σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου ή 10 χρόνια 
σε ένα κελί φυλακής.  
Ο Guardian αναφέρει ότι τα νέα μέτρα έχουν προ-
καλέσει αμηχανία στους βουλευτές Τόρις, οι οποίοι 
αμφισβήτησαν την απόφαση να επιβάλλονται   μα-
κροχρόνιες ποινές φυλάκισης και μεγάλα πρόστιμα 
χωρίς να έχει γίνει για το θέμα ψηφοφορία ή συζή-
τηση στη Βουλή των Κοινοτήτων. 

Η Telegraph επισημαίνει ότι οι περιορισμοί, σε ό,τι 
αφορά το νόμο , εξομοιώνουν το ψέμα για τα ταξί-
δια με την απειλή για φόνο, τη σεξουαλική παρε-
νόχληση, την προσβολή της δημοσίας αιδούς και 
την οπλοκατοχή.  
Η Sun ισχυρίζεται ότι έχει στη διάθεσή της τα 
πρώτα επίσημα στοιχεία σχετικά με τον αντίκτυπο 
των εμβολιασμών. 
Σύμφωνα με την εφημερίδα, τα στοιχεία δείχνουν 
ότι οι άνθρωποι που εμβολιάστηκαν με την πρώτη 
δόση του εμβολίου της Pfizer έχουν αποκτήσει τα 
δύο τρίτα της προστασίας κατά  του Covid. 
Η αποτελεσματικότητα του εμβολίου μετά από δύο 
δόσεις αυξάνεται μεταξύ 79 και 84%, ανάλογα με 
την ηλικία - ποσοστό χαμηλότερο από το 95% που 
είχαν δείξει  οι αρχικές  δοκιμές. 
Η υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της Αγγλίας , μας 
ενημερώνει η Sun,  αναλύει τα δεδομένα από το 
πρόγραμμα των εμβολιασμών και θα δημοσιεύσει 
τα ευρήματά εν ευθέτω χρόνω.   
Την Τρίτη (09/02/2021) η Daily Express σημείωνε 
ότι η κυβέρνηση δέχεται πιέσεις να λάβει μέτρα 
προκειμένου να αντιμετωπισθεί η εξά-
πλωση των πα-
ραλλαγών του 
Covid-19. Ισχυρί-
ζεται ότι προς το 
παρόν οι ταξιδιώ-
τες από τη Νότια 
Αφρική - από 
όπου προήλθε 
μία από τις πα-
ραλλαγές - φθά-
νουν ανεξέλεγκτα 
στα βρετανικά αε-
ροδρόμια μετά 

την επιβίβαση σε πτήσεις από τρίτες χώρες. 
Η εφημερίδα επικρίνει την έλλειψη ελέγχων στα 
σύνορα. "Ντροπή: Δεν γίνονται έλεγχοι στα σύνορα 
για τον ιό" – ο χαρακτηριστικός πρωτοσέλιδος πη-
χυαίος τίτλος στην Express. Από την πλευρά του 
το υπουργείο Υγείας υποστηρίζει ότι στη Βρετανία 
επικρατεί ένα από τα πλέον αυστηρά καθεστώτα 
συνοριακών ελέγχων στον κόσμο.         
Εν τω μεταξύ η Daily Telegraph (09/02/2021) μας 
ενημερώνει ότι ο  αναπληρωτής επικεφαλής ιατρι-
κός σύμβουλος της Αγγλίας, ο καθηγητής Τζόναθαν 
Βαν-Ταμ , πιστεύει ότι η νοτιοαφρικανική παραλ-
λαγή του Covid-19 δεν είναι πιθανό να γίνει το κυ-
ρίαρχο στέλεχος στο εγγύς μέλλον. Η εφημερίδα 
επισημαίνει ότι ο καθηγητής Βαν-Ταμ  προτρέπει 
τους ανθρώπους να κάνουν το πρώτο εμβόλιο που 
τους προσφέρεται, λέγοντας ότι η μετάλλαξη δεν 
είναι αιτία πανικού. Η Βρετανία έχει καταγράψει 
147 περιπτώσεις των παραλλαγών της Νότιας 
Αφρικής , αναφέρει η Telegraph. Οι παρατηρήσεις 
του καθηγητή Βαν- Ταμ προβάλλονται σε πολλές 
από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων της Τρί-

της. 

“Έχετε πίστη στο εμβόλιο της 
Οξφόρδης” 
Η αποτελεσματικότητα του εμβο-
λίου της Οξφόρδης--AstraZeneca κατά της παραλ-
λαγής του ιού της Νότιας Αφρικής ήταν το κύριο 
θέμα που απασχόλησε τις εφημερίδες της Δευτέρας 
(08/02/2021)  
"Έχετε πίστη στο εμβόλιο της Οξφόρδης” – o χα-
ρακτηριστικός τίτλος στη Daily Telegraph. Σε άρ-
θρο της στην εφημερίδα, η υπουργός Εμβολίων 
Ναντίμ Ζαχάουι σημειώνει ότι ενώ μια μελέτη έχει 
δείξει ότι το εμβόλιο της Οξφόρδης-AstraZeneca 
προσφέρει περιορισμένη προστασία από την πα-
ραλλαγή της Νότιας Αφρικής, μπορεί ακόμα αυτό 
το εμβόλιο να συμβάλλει στην πρόληψη  των σο-
βαρών περιπτώσεων Covid και των θανάτων. 
"Οι λαμπροί επιστήμονες μας", γράφει η Daily Tele-
graph, "εργάζονται τώρα για τη δυνατότητα τα 
υπάρχοντα εμβόλια να αναβαθμιστούν  για να προ-
σφέρουν περαιτέρω προστασία από τις παραλλα-
γές Covid. Είμαστε έτοιμοι να είμαστε ένα βήμα 
μπροστά από τον ιό”, γράφει η Telegraph.  
Και η εφημερίδα i υπογραμμίζει ότι τα εμβόλια που 
κυκλοφορούν σήμερα, συμπεριλαμβανομένου και 
του εμβολίου της Οξφόρδης , εξακολουθούν να 
προσφέρουν "ζωτικής σημασίας" προστασία από 
την Covid-19. Το NHS σχεδιάζει να υπάρξει μια 
οργανωμένη εκστρατεία για την ενίσχυση των εμ-
βολίων Covid με στόχο την  αντιμετώπιση των 
νέων στελεχών του ιού, αναφέρει η i . 
Οι Times μας ενημερώνουν ότι εκατομμύρια άν-
θρωποι στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι πιθανό να 
χρειαστούν μια τρίτη δόση εμβολίου για να προ-
στατευτούν από τον μεταλλαγμένο ιό. Αξιωματούχοι 
του NHS ελπίζουν τον επόμενο χειμώνα  μαζί με 
τους εμβολιασμούς για τη γρίπη να γίνεται και o 
εμβολιασμός κατά της Covid-19.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στα 
κράτη μέλη της ΕΕ πρόταση για παράταση 
έως τα τέλη Απριλίου της προσωρινής 
εφαρμογής της εμπορικής συμφωνίας του 
Brexit με το Ηνωμένο Βασίλειο, έγινε γνω-
στό την Τρίτη  από συγκλίνουσες πηγές. 
Η προσωρινή εφαρμογή της συνθήκης αυ-
τής, η οποία συνήφθη στο τέλος του 2020 
έπειτα από σκληρές διαπραγματεύσεις, άρ-
χισε την 1η Ιανουαρίου. Επρόκειτο αρχικά 
να λήξει στα τέλη Φεβρουαρίου, ώστε το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τη μελετήσει 
λεπτομερώς προτού την επικυρώσει. 
Ωστόσο, η ΕΕ “χρειάζεται περισσότερο 
χρόνο για τη μετάφραση των εγγράφων” σε 
όλες τις επίσημες γλώσσες της, εξήγησε 
στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της 
Κομισιόν για να αιτιολογήσει αυτό το αί-
τημα. 
Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέ-
κρινε την Τρίτη, πρόταση για παράταση, η 
οποία εστάλη στα κράτη μέλη προς 

έγκριση, διευκρίνισε ευρωπαϊκή πηγή. Στη 
συνέχεια, αυτή θα υποβληθεί στο “συμβού-
λιο εταιρικής σχέσης” μεταξύ της ΕΕ και του 
Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο έχει επιφορ-
τισθεί με την παρακολούθηση της συνθήκης 
μετά το Brexit. 
Οι ευρωβουλευτές άρχισαν να μελετούν το 
κείμενο των 1.250 σελίδων στα μέσα Ια-
νουαρίου. 
Ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Ντα-
βίντ Σασόλι έγραψε στα τέλη Ιανουαρίου 
στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για να της ζητή-
σει να προτείνει αυτήν την παράταση. 
Ο εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουρ-
γού Μπόρις Τζόνσον για το Brexit, Ντέιβιντ 
Φροστ, δήλωσε νωρίτερα σήμερα ενώπιον 
κοινοβουλευτικής επιτροπής ότι η ΕΕ “είχε 
ανεπίσημα” ενημερώσει το Ηνωμένο Βασί-
λειο για τις προθέσεις της. 
“Είναι λίγο απογοητευτικό, δεδομένου ότι 
το συζητήσαμε πριν από μόλις ένα μήνα. 
Είναι λίγο περίεργο που η ΕΕ θέλει να το 
αλλάξει τόσο γρήγορα. Αλλά θα συζητή-
σουμε μαζί τους και θα δούμε τι μπορεί να 
γίνει”, είχε αντιδράσει.

Η Κομισιόν προτείνει παράταση της προσωρινής εφαρμογής της συμφωνίας
Βrexit Υγεία

19χρονος που υπήρξε θύμα 
τροχαίου, ξύπνησε από κώμα 
μετά από περίπου ένα χρόνο, 
και δεν ήξερε τίποτα για την 
πανδημία του κορωνοϊού. 
Μάλιστα, σύμφωνα με τον 
Guardian, και ο ίδιος νόσησε 
δύο φορές από τον κορωνοϊό, 
ενώ βρισκόταν σε κώμα, 
ωστόσο, ανάρρωσε αμφότερες. 
Ο Τζόζεφ Φλάβιλ υπέστη εγκε-
φαλική κάκωση όταν παρασύρ-
θηκε από ένα αυτοκίνητο στην 
πόλη Μπάρτον-ον-Τρεντ της κε-
ντρικής Αγγλίας, την 1η Μαρτίου 
του 2020. Η οικογένειά του δεν 

μπορούσε να είναι κοντά του και 
να του κρατά το χέρι εξαιτίας 
των περιορισμών λόγω κορω-
νοϊού και κυρίως προσπαθούσε 
να επικοινωνήσει μαζί του με 
τηλεδιάσκεψη. 
«Πρόσφατα ο Τζόζεφ άρχισε να 
δείχνει μικρά σημάδια βελτίω-
σης, για το οποίο είμαστε εν-
θουσιασμένοι...ξέρουμε τώρα 
ότι μπορεί να μας ακούσει, 
ανταποκρίνεται σε μικρές εντο-
λές», είπε στο Reuters η θεία 
του, Σάλι Φλάβιλ και προσέ-
θεσε: «Οταν του λέμε "Τζόζεφ, 
δεν μπορούμε να είμαστε μαζί 
σου, αλλά είσαι ασφαλής, αυτό 
δεν θα είναι για πάντα”, κατα-
λαβαίνει, σε ακούει, απλά δεν 
μπορεί να επικοινωνήσει». 
«Δεν ξέρω πώς ο Τζόζεφ θα κα-
ταλάβει ποτέ τις ιστορίες αυτού 
το lockdown», σημειώνει η θεία 
του εξηγώντας ότι ακόμη είναι 
πολύ άρρωστος και έχει μπρο-
στά του έναν «τεράστιο, τερά-
στιο δρόμο» για κάποιου είδους 
κανονική ζωή.

19χρονος ξύπνησε από κώμα και δεν ήξερε για 
τον κορωνοϊό
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Τις πρώτες δόσεις των εμβο-
λίων κατά της Covid-19 έλαβαν 
ο πρίγκιπας της Ουαλίας Κά-
ρολος και η Δούκισσα της Κορ-
νουάλης Καμίλα. 
Οι δυο τους εμβολιάστηκαν ένα 
μήνα μετά τη Βασίλισσα Ελισά-
βετ και τον πρίγκιπα Φίλιππο, 
οι οποίοι προηγήθηκαν στη δια-
δικασία λόγω ηλικίας.  
Ο 72χρονος πρίγκιπας Κάρο-
λος, 72 ετών, και η 73χρονη 
Καμίλα, είναι στην ηλικία των 
70 και άνω και κλήθηκαν να εμ-
βολιαστούν, εάν δεν το είχαν 
ήδη κάνει. 
Συνολικά, 12,6 εκατομμύρια άν-
θρωποι στο Ηνωμένο Βασίλειο 
που έχουν λάβει τουλάχιστον 
μία δόση εμβολίου μέχρι στι-
γμής. 
Υπενθυμίζεται πως ο Κάρολος 
είχε βγει θετικός στον κορωνοϊό 
τον περσινό Μάρτιο, εμφανίζο-
ντας ήπια συμπτώματα.

Τουλάχιστον σε δύο τεστ θα υποβάλλο-
νται στο εξής όσοι επιθυμούν να εισέλ-
θουν στη χώρα. Ανησυχητικά τα αποτε-
λέσματα της έρευνας για το εμβόλιο της 
AstraZeneca. 
Παρά τη προσπάθεια της βρετανικής κυ-
βέρνησης να καθησυχάσει τον λαό για 
το εμβόλιο της AstraZeneca, η έκτακτη 
αυστηροποίηση των μέτρων που λαμ-
βάνει υποδηλώνουν το ακριβώς αντί-
θετο. 
Την Κυριακή μετά από δημοσιοποίηση 
έρευνας του Πανεπιστημίου της Οξφόρ-
δης με την AstraZeneca, το εμβόλιο φαί-
νεται να έχει μειωμένη αποτελεσματικό-
τητα όσον αφορά την μετάλλαξη του 
νοτιοαφρικανικού στελέχους. Ακριβώς 
μία μέρα μετά κατέφθασε και η απόφαση 
της βρετανικής κυβέρνησης, οι ταξιδιώ-
τες να υποβάλλονται σε τουλάχιστον δυο 
τεστ μετά την άφιξή τους στη χώρα. 

Η υπόδειξη του αρνητικού τεστ 72 ώρες 
πριν που ίσχυε μέχρι τώρα κρίνεται μη 
επαρκής, για το λόγο αυτό θα πρέπει 
όλοι οι ταξιδιώτες, με όποιο μέσο και αν 
εισέρχονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, να 
υποβάλλονται σε ακόμα δυο τεστ κατά 
την δεύτερη και την όγδοη ημέρα της 
10ήμερης καραντίνας - είτε διαμένουν 
στο σπίτι τους είτε σε ξενοδοχείο.  
Την ίδια ώρα η Μ. Βρετανία δηλώνει αρ-
νητική απέναντι στο ενδεχόμενο εισαγω-
γής «διαβατήριων εμβολιασμού», πρό-
ταση της ελληνικής κυβέρνησης. Ο 
υπουργός Ναντίμ Ζαχάουι, υπεύθυνος 
για τη διάθεση των εμβολίων στη χώρα, 
αλλά και ο Μπόρις Τζόνσον επεσήμαναν 
ότι «δεν κάνουμε έτσι τα πράγματα στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, όλα γίνονται κατόπιν 
συναίνεσης», απορρίπτοντας έτσι την πι-
θανότητα υιοθέτησης ενός τέτοιου μέ-
τρου.

Νέα μέτρα για ταξιδιώτες στην Μ. Βρετανία 

Με ταχείς ρυθμούς συνεχίζεται ο εμβο-
λιασμός των πολιτών στο Ηνωμένο Βα-
σίλειο ενώ μειώθηκαν στους 29.326 οι 
ασθενείς που νοσηλεύονται με Covid-
19. Έως τώρα 12.294.006 άνθρωποι 
έκαναν τουλάχιστον την πρώτη δόση 
ενός εμβολίου δηλαδή ένας στους τέσ-
σερις και στις τέσσερις εθνότητες της χώ-
ρας. 
Σε μία στροφή της εμβολιαστικής πολιτι-
κής ο υπουργός Υγείας, Ματ Χάνκοκ, 
ανακοίνωσε ότι οι άνω των 70 ετών μπο-
ρούν τώρα να καλούν τον ειδικό τριψήφιο 
αριθμό, είτε να συνδεθούν διαδικτυακά 
ώστε να κλείσουν ραντεβού να εμβολια-
στούν, χωρίς να περιμένουν ειδοποίηση 
όπως γινόταν έως τώρα. 
Ο κ. Χάνκοκ χαρακτήρισε «κρίσιμη απο-
στολή» τη μαζική χορήγηση εμβολίων 
ενώ συνεχώς προστίθενται νέα εμβολια-
στικά κέντρα είτε σε μαζική κλίμακα, είτε 
σε τοπικά ιατρεία ακόμη και φαρμακεία. 
Ο αναπληρωτής Αρχίατρος για την Αγ-
γλία Τζόναθαν Βαν-Ταμ ανέφερε ότι δεν 

υπάρχει καμμία ένδειξη ότι το νοτιοαφρι-
κανικό στέλεχος διασπείρεται ευρέως 
στις κοινότητες και διαβεβαίωσε όπως 
και ο Μπόρις Τζόνσον νωρίτερα, ότι τα 
υπάρχοντα εμβόλια έχουν ικανοποιητική 
κάλυψη στην πρόληψη σοβαρής ασθέ-
νειας από το νοτιοαφρικανικό στέλεχος. 
Παρά την ευρεία ανοσία που επιτελείται 
στη χώρα, όλοι είναι επιφυλακτικοί όταν 
πρόκειται να απαντήσουν για τον χρόνο 
χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων. 
Έως τις 15 Φεβρουαρίου η κυβέρνηση 
προσδοκά να έχει επιτύχει τον στόχο της 
για τον εμβολιασμό 15 εκατομμυρίων πο-
λιτών ενώ έως τον Απρίλιο αναμένεται 
να έχουν εμβολιαστεί όλες οι 9 ομάδες 
προτεραιότητας. 
Στην προσπάθεια κάλυψης όλων των 
πληθυσμιακών ομάδων η κυβέρνηση 
έδωσε προσωρινή αμνηστία εμβολια-
σμού σε όλους τους παράτυπους μετα-
νάστες.

Ένας στους τέσσερις ενήλικες έχει εμβολιαστεί Εμβολιάστηκαν ο  
Κάρολος και η Καμίλα
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Στη μέγγενη πιέσεων για εκτροπή από τη συμφωνημένη βάση 
ΟΙ ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΦΑΝΕΙΣ «ΙΔΕΕΣ» ΧΥΝΟΥΝ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΜΥΛΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ  ΓΙΑ ΛΥΣΗ ΔΥΟ ΚΡΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ – ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Την απόλυτη ετοιμότητα για συμμετοχή στην 
άτυπη πενταμερή διάσκεψη που προτίθεται να 
συγκαλέσει ο ΓΓ του ΟΗΕ για το Κυπριακό επα-
ναβεβαίωσαν τη Δευτέρα ο Πρόεδρος της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης και ο 
Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσο-
τάκης, διατυπώνοντας παράλληλα την «ξεκάθαρη 
θέση» Λευκωσίας και Αθήνας όσον αφορά την 
επιδιωκόμενη μορφή λύσης. 
•Ωστόσο, αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι ο 
Νίκος Αναστασιάδης και πάλι απέφυγε να ανα-
φερθεί ονομαστικά στη Διζωνική -Δικοινοτική 
Ομοσπονδία. Αντίθετα, το έπραξε ξεκάθαρα ο 
Πρωθυπουργός της Ελλάδας… 
Σε δηλώσεις μετά τη συνάντησή τους στο Προ-
εδρικό Μέγαρο, στη Λευκωσία, ο Πρόεδρος Ανα-
στασιάδης και ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης τά-
χθηκαν υπέρ της κατάργησης των 
«αναχρονιστικών εγγυήσεων και της απόσυρσης 
των τουρκικών στρατευμάτων, ενώ σημείωσαν 

το συμπεφωνημένο και δεσμευτικό πλαίσιο λύσης 
του Κυπριακού, που περιέχεται στα ψηφίσματα 
των Ηνωμένων Εθνών. «Επιβεβαιώνοντας την 
απόλυτη ετοιμότητά μας για συμμετοχή στην 
άτυπη διάσκεψη που ο ΓΓ προτίθεται να συγκα-
λέσει, ξεκάθαρη ήταν η θέση μας όσον αφορά 
την επιδιωκόμενη πριν και πάνω από όλα μορφή 
λύσης», είπε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, τονίζο-
ντας πως η λύση «δεν μπορεί να αποκλίνει από 
τα σχετικά ψηφίσματα και τις αποφάσεις του 
ΟΗΕ, του Συμβουλίου Ασφαλείας».Μιας λύσης, 
συνέχισε, που «πρέπει οπωσδήποτε να διαλαμ-
βάνει τον τερματισμό των αναχρονιστικών συν-
θηκών εγγυήσεων, παρουσίας κατοχικών στρα-
τευμάτων και πριν και πάνω από όλα που θα 
πρέπει να τη διακρίνει η λειτουργικότητα του νέου 
μορφώματος – της μετεξέλιξης – και ιδιαίτερα η 
διάρκεια, αλλά και οι αποκλεισμοί των όποιων 
ενδεχομένων δυσλειτουργικότητας, που θα οδη-
γήσουν ενδεχόμενα σε μια κατάρρευση». 

Από την πλευρά του ο Έλληνας Πρωθυπουργός 
είπε ότι η επίσκεψή του γίνεται σε μια ευαίσθητη 
συγκυρία για το μέλλον του Κυπριακού. «Διαβε-
βαίωσα λοιπόν για ακόμη μια φορά τον Πρόεδρο 
Αναστασιάδη ότι ο τερματισμός της τουρκικής κα-
τοχής και η εξεύρεση μια συνολικής, βιώσιμης 
λειτουργικής και αμοιβαία αποδεκτής λύσης πα-
ραμένει κορυφαία προτεραιότητα για την ελληνική 
εξωτερική πολιτική», είπε. Μίλησε για «θέμα 
εθνικό» και «αναγκαία κίνηση συμμόρφωσης 
προς τη διεθνή νομιμότητα». 
Ανέφερε ακόμη ότι «τόσο στην Αθήνα, όσο και 
στη Λευκωσία μένουμε προσηλωμένοι στις απο-
φάσεις του ΟΗΕ» οι οποίες, όπως είπε, συγκρο-
τούν το μόνο συμπεφωνημένο και καθολικά δε-
σμευτικό πλαίσιο λύσης, αλλά και το θεμέλιο για 
την εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου σε 
ολόκληρη την κυπριακή επικράτεια.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση  
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ  
Εντείνονται οι μεθοδεύσεις  για λύση του Κυπρια-
κού που να ικανοποιεί τους επεκτατιστές της 
Άγκυρας και να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των 
Δυτικών ιμπεριαλιστών στην πλούσια σε ενερ-
γειακά αποθέματα Ανατολική Μεσόγειο. 
Ενόψει της άτυπης Διάσκεψης των 5 + 1, τα εν-
διαφερόμενα μέρη (Ελληνοκυπριακή και Τουρκο-
κυπριακή Κοινότητα και οι τρεις εγγυήτριες δυ-
νάμεις Ελλάδα, Τουρκία, Βρετανία) συν τα 
Ηνωμένα Έθνη,   οι Αμερικανονατοϊκοί ιμπερια-
λιστές βυσσοδομούν για ενδοΝΑΤΟϊκές ρυθμίσεις 
που να αφήνουν εκτός παιχνιδιού τον Ρωσικό 
και Κινεζικό παράγοντα ενώ την ίδια ώρα εμφα-
νίζονται και ενδοσυμμαχικές κόντρες με τον Βρε-
τανικό και Αμερικανικό παράγοντα να μην συ-
γκλίνουν απαραίτητα σε φόρμουλα λύσης του 
Κυπριακού αφού παράλληλα θεωρείται δεδομένο 
ότι θα αντιμετωπίζεται και η κατανομή κι εκμε-
τάλλευση των ενεργειακών αποθεμάτων στην 
Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου. 
Οι Βρετανοί έχουν στην κύρια έγνοια τους μέσα 
από τις όποιες συμφωνίες όχι μόνο να διατηρή-
σουν τα αμφιλεγόμενα προνόμια τους (κατάλοιπα 
αποικιοκρατίας και άρα παράνομα με βάση το 
διεθνές δίκαιο), αλλά και να τα επεκτείνουν. Το 
ίδιο και οι  επίσης πολεμοχαρείς Αμερικανοί οι 
οποίοι με τις συμφωνίες τους με την κυβέρνηση 
της Δεξιάς Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ, καθίστανται επι-
κυρίαρχοι στην Κύπρο, εξασφαλίζοντας βάσεις 
εκπαίδευσης και εγκατάστασης υπερσύγχρονου 
στρατιωτικού εξοπλισμού αναγκαίου για τις επι-
δρομές τους εναντίον γειτονικών χωρών. Μέσα 
από τις όποιες νέες συμφωνίες και συνθήκες επι-
διώκουν να διασφαλίσουν τη συνέχιση των «πλε-
ονεκτημάτων» που αποκτούν σήμερα! 
Πάντως οι δηλώσεις του Βρετανού υπουργού 
Εξωτερικών Ντόνιμικ Ράαμπ την περασμένη βδο-
μάδα στην Κύπρο που κινήθηκαν στη «λογική» 
ούτε ένα, ούτε δυο κράτη, αλλά μέση λύση, προ-
κάλεσαν έντονες αντιδράσεις με τη Βρετανική δι-
πλωματία να επιχειρεί τώρα να διασκεδάσεις τις 
εντυπώσεις.  
Βρετανικές πηγές, παραμένοντας στην ανωνυμία, 
υποβάλλουν ότι… το Λονδίνο παραμένει «ισχυ-

ρός υποστηρικτής» μίας συνολικής, δίκαιης και 
με διάρκεια λύσης του Κυπριακού, βασισμένης 
στο διεθνώς αποδεκτό μοντέλο μιας διζωνικής, 
δικοινοτικής ομοσπονδίας. Την «είδηση», παρά 
το γεγονός ότι δεν προσυπογράφεται επώνυμα 
από κανένα Βρετανό επίσημο προβάλλεται από 
το Κρατικό Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων 
(ΚΥΠΕ), γεγονός που παραπέμπει σε ιδιαίτερη 
ενόχληση της κυπριακής κυβέρνησης από τις το-
ποθετήσεις του Βρετανικού υπουργείου Εξωτε-

ρικών.  Γι’ αυτό και το ΚΥΠΕ  αναφέρει ότι… σε 
ερώτηση κατά πόσο η βρετανική κυβέρνηση εξα-
κολουθεί να θεωρεί το συγκεκριμένο μοντέλο λύ-
σης ως το ενδεδειγμένο για την Κύπρο, η πηγή 
σχολίασε: «Συνεχίζουμε να το θεωρούμε ως την 
καλύτερη λύση».  
Πάντως εκείνο που καταγράφεται σε διπλωματικό 
και πολιτικό επίπεδο είναι το γεγονός ότι η κυ-
βέρνηση Αναστασιάδη βρίσκεται σε πολύ αδύ-
νατη θέση να προτάξει επιχειρηματολογία προς 
αντιμετώπιση στο διπλωματικό επίπεδο όσων 
προβάλλουν θέσεις για μοντέλα λύση που απο-
κλίνουν από τη μορφή λύσης που περιγράφεται 
στα Ψηφίσματα και στις Αποφάσεις του ΟΗΕ για 
Διζωνική, Δικοινοτική Ομοσπονδία (ΔΔΟ), όταν 
όλο το προηγούμενο διάστημα ο ίδιος ο Πρό-
εδρος εμφανιζόταν ως πλασιέ της περιβόητης 
αποκεντρωμένης ή χαλαρής ομοσπονδίας που 

παραπέμπει σε λύση συνομοσπονδίας δυο κρα-
τών. 
Δεν είναι τυχαίο επί του προκειμένου το γεγονός 
ότι δυο μόλις 24ωρα μετά τη συνάντηση του με 
τον Βρετανό υπουργό Εξωτερικών ο εθνικιστής 
Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ και εν μέσω 
των παρασκηνιακών διαβουλεύσεων για τον κα-
θορισμό ημερομηνίας για την άτυπη Σύνοδο των 
5 + 1 για την Κύπρο, εμφανίστηκε δημόσια με 
«διπλωματικό ελιγμό» αναφέροντας πως θα συ-

ζητούσε και λύση «συνομοσπονδίας». Φραστικά 
τουλάχιστον δεν έκανε αναφορά στο δυο κράτη 
επιχειρώντας προφανώς δημόσια να δημιουργή-
σει την εικόνα του «διαλλακτικού» πολιτικού ενό-
ψει των συνομιλιών και προσαρμόζοντας το λε-
κτικό του στις τοποθετήσεις του Βρετανού 
υπουργού Εξωτερικών Ντόνιμικ Ράαμπ. 
Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου ο Τατάρ εμφανί-
στηκε έτοιμος να εξετάσει το μοντέλο συνομο-
σπονδίας εάν γίνει αποδεκτή η κυριαρχία των 
Τουρκοκυπρίων.  
Κατά την συνέντευξη ο Τ/Κ ηγέτης ρωτήθηκε συ-
γκεκριμένα εάν μπορεί να υπάρξει συνομοσπον-
δία και απάντησε: “Εάν ξεκινήσουν επίσημες δια-
πραγματεύσεις, θέλουμε την αποδοχή της 
κυριαρχίας μας, εάν γίνει θα το εξετάσουμε αλλά 
δεν θέλουμε να του δώσουμε όνομα τώρα. Προ-
τεραιότητά μας είναι να δοθούν οι απαραίτητες 

εγγυήσεις ώστε να συνεχιστεί η παρουσία των 
Τ/Κ για πάντα”. 
Ο Τ/Κ ηγέτης είπε ακόμη ότι είναι έτοιμοι να πάνε 
είτε στη Νέα Υόρκη είτε στη Γενεύη, όπου πρα-
γματοποιηθούν οι συνομιλίες τον Μάρτιο, για να 
εξηγήσουν τα αιτήματα και τις προτάσεις τους. 
“Αν δεν υπάρξει συμφωνία, η ‘τδβκ’ υπάρχει και 
θα συνεχίσει τον δρόμο της, και τότε κάποια στην 
ατζέντα θα έρθει η αναγνώρισή της από κάποια 
κράτη”.  
Υποστήριξε πως και ο Βρετανός ΥΠΕΞ παραδέ-
χεται πως αν δεν υπάρξει συμφωνία και οι Ελλη-
νοκύπριοι θα χάσουν και η οικονομία τους θα 
στριμωχτεί. 
Οι τοποθετήσεις του Βρετανού υπουργού Εξω-
τερικών ίσως και να ικανοποίησαν τον Ν. Ανα-
στασιάδη και όσους αποκλίνουν από τις συμφω-
νημένες αρχές λύσης. Ωστόσο προκάλεσαν την 
άμεση αντίδραση του ΑΚΕΛ.  
Δεν έχει περάσει απαρατήρητη η παράλειψη του 
Βρετανού Υπουργού Εξωτερικών να αναφερθεί 
στη διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία ως τη βάση 
λύσης του Κυπριακού, κατά τις δηλώσεις του μετά 
τις συναντήσεις του στην Κύπρο, δήλωσε ο Εκ-
πρόσωπος Τύπου του Κόμματος Στέφανος Στε-
φάνου.  
Το ΑΚΕΛ, τόνισε ο Στ. Στεφάνου, διαμηνύει προς 
κάθε κατεύθυνση ότι ουδέποτε θα αποδεχθεί δι-
χοτόμηση της πατρίδας μας και εγκατάλειψη του 
συμφωνημένου πλαισίου λύσης του Κυπριακού 
που προνοεί για διζωνική, δικοινοτική ομοσπον-
δία με πολιτική ισότητα όπως αυτή περιγράφεται 
στα Ψηφίσματα του ΟΗΕ. Επισημαίνουμε επίσης 
ότι για το άνοιγμα αυτής της επικίνδυνης συζήτη-
σης περί λύσης δύο κρατών, ευθύνη φέρει και ο 
Προέδρος Αναστασιάδης με τις γνωστές βολιδο-
σκοπήσεις και «σκέψεις» του.  
Τώρα όμως, είπε, καταλήγοντας,  ενόψει της άτυ-
πης συνάντησης αυτό που προέχει είναι ο Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας να εκφράζει πειστικά και 
αταλάντευτα τη συνέπεια της ελληνοκυπριακής 
κοινότητας στη λύση διζωνικής δικοινοτικής ομο-
σπονδίας με πολιτική ισότητα, καθώς και την 
έμπρακτη ετοιμότητά της για επανέναρξη ουσια-
στικών διαπραγματεύσεων από το σημείο που 
διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά στη βάση των 
συγκλίσεων και του Πλαισίου Γκουτέρες.

Ξεκάθαρη η θέση για επιδωκόμενη μορφή λύσης Κυπριακού στη βάση ψηφισμάτων ΟΗΕ
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Παιδεία

Eμβόλιο AstraZeneca
Το Υπουργείο Υγείας με ανα-
κοίνωση του, δίνει γενικές πλη-
ροφορίες προς τους εμβολια-
ζόμενους σχετικά με το εμβόλιο 
της AstraZeneca επισημαίνο-
ντας ότι εμβολιασμός COVID-
19 μειώνει τον κίνδυνο προ-
σβολής ενός ατόμου από τον 
ιό SARS-CoV-2 ο οποίος προ-
καλεί τη νόσο COVID-19. 
Όπως όλα τα φάρμακα, σημει-
ώνεται, κανένα εμβόλιο δεν εί-
ναι απολύτως αποτελεσματικό 
και χρειάζονται λίγες εβδομά-
δες μετά το εμβόλιο για τη δη-
μιουργία προστασίας από τον 
οργανισμό. 
Γι’ αυτό ακόμη, αναφέρεται, και 
μετά τον εμβολιασμό το άτομο 
πρέπει να συνεχίσει να εφαρ-
μόζει τις συνήθεις πρακτικές 
ατομικής καθαριότητας και 
προστασίας. 
Ορισμένα άτομα, συνεχίζει η 
ανακοίνωση, ενδέχεται να προ-
σβληθούν από COVID-19 
παρά το γεγονός ότι έχουν εμ-
βολιαστεί, ωστόσο ο εμβολια-
σμός θα μειώσει τη σοβαρό-
τητα της τυχόν λοίμωξης. 
Τονίζεται ότι, απαιτείται εμβο-
λιασμός και με τις δύο (2) δό-
σεις εμβολίου για να μειωθεί η 
πιθανότητα ένα άτομο να νο-
σήσει σοβαρά ή να πεθάνει.

                    
      Ειδήσεις σε 2’

Γύρω στις 52.000 παιδιά της Δημόσιας 
Δημοτικής Εκπαίδευσης και άλλα 6.000 
παιδιά από τα ιδιωτικά σχολεία επέστρε-
ψαν την Δευτέρα στα σχολεία τους, μαζί 
με ένα σύνολο περίπου 5,5 χιλιάδων εκ-
παιδευτικών, δηλώνει στο ΚΥΠΕ ο Διευ-
θυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης Μάριος 

Στυλιανίδης, προσθέτοντας ότι όλα κύ-
λησαν ομαλά. 
Ερωτηθείς για το πώς κύλησε η χθεσινή 
επιστροφή των παιδιών στο σχολείο, ο 
κ. Στυλιανίδης είπε ότι ήταν μια μέρα χα-
ράς η χθεσινή, γιατί επιτέλους τα παιδιά 
και οι εκπαιδευτικοί της Δημοτικής Εκ-

παίδευσης, επέστρεψαν στο φυσικό τους 
χώρο, στο σχολείο. 
«Αυτό είναι το αποτέλεσμα της προσπά-
θειας που καταβάλλεται ευρύτερα για την 
επιστροφή της χώρας μας στην κανονι-
κότητα και ελπίζουμε αυτός ο στόχος να 
επιτευχθεί και να έχει διάρκεια. Γύρω 
στις 52.000 παιδιά της Δημόσιας Δημο-
τικής Εκπαίδευσης και άλλα 6.000 παιδιά 
από τα ιδιωτικά σχολεία είχαν επιστρέψει 
την Δευτέρα στα σχολεία τους, μαζί με 
ένα σύνολο περίπου 5,5 χιλιάδων εκπαι-
δευτικών», πρόσθεσε. 
Όπως είπε, με την πληροφόρηση που 
είχαν οι πρώτες ημέρες, κύλησαν όλα 
ομαλά. 
«Φυσικά η προσπάθεια την Δευτέρα, ει-
δικά τις πρώτες ώρες, ήταν να εγκλιμα-
τιστούν τα παιδιά, να τους γίνει έτσι μια 
υπενθύμιση για τις πρόνοιες των Υγει-
ονομικών Πρωτοκόλλων, μια υπενθύ-
μιση για τους κανονισμούς λειτουργίας 
των σχολείων, δίνοντας έτσι έμφαση 
στην ομαλή επιστροφή τους και την προ-
σαρμογή τους στο σχολικό περιβάλλον. 
Επίσης, ένας στόχος υπό έμφαση αυτή 
την περίοδο είναι ο στόχος που έχει να 
κάνει με τη συναισθηματική τόνωση των 
παιδιών και έτσι και χθες αφιερώθηκε 

χρόνος, αλλά θα συνεχίσει να αφιερώ-
νεται τέτοιος χρόνος για συζήτηση με τα 
παιδιά για όλα εκείνα που βίωσαν το 
προηγούμενο διάστημα, καταβάλλοντας 
έτσι μια προσπάθεια εκ μέρους των εκ-
παιδευτικών για την όσο το δυνατό κα-
λύτερη συναισθηματική στήριξη και ενί-
σχυση των παιδιών», συμπλήρωσε. 
Ταυτόχρονα, συνέχισε ο κ. Στυλιανίδης, 
έγινε προσπάθεια για μια ομαλή μετά-
βαση από τη εξ αποστάσεως στη δια 
ζώσης διδασκαλία. 
«Και ελπίζουμε αυτό να κρατήσει μέχρι 
το τέλος της σχολικής χρονιάς. Τόσο την 
προηγούμενη περίοδο που τα πράγματα 
λειτουργούσαν με την εξ αποστάσεως 
όσο και τώρα που είμαστε στα σχολεία, 
οι εκπαιδευτικοί μας με ευσυνειδησία και 
φιλότιμο προσπαθούν να ανταποκριθούν 
και στις οδηγίες που έχουν, αλλά και ευ-
ρύτερα στις υποχρεώσεις του έργου της 
αγωγής, της διδασκαλίας, της μάθησης, 
που αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι γίνεται 
κάπως δύσκολο με τις σύγχρονες συν-
θήκες που έχουμε με την πανδημία», κα-
τέληξε.

Στο 10,4% ανέρχεται στην Κύπρο το ποσοστό ανισομισθίας μεταξύ ανδρών και γυναικών 

Άνοιγμα σχολείων - Όλα κύλησαν ομαλά δήλωσε ο Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης

Φυλετικές Ανισότητες

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
Νίκος Αναστασιάδης θα μεταβεί 
στο Ισραήλ, την Κυριακή, 14 
Φεβρουαρίου, κατόπιν πρό-
σκλησης του Πρωθυπουργού 
του Ισραήλ, Βενιαμίν Νετανιά-
χου. 
Σύμφωνα με γραπτή δήλωση 
του Κυβερνητικού Εκπροσώ-
που, κατά τη μονοήμερη πα-
ραμονή του στο Ισραήλ, ο Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας θα έχει 
συνάντηση με τον κ. Νετανιά-
χου, στις 6.00 το απόγευμα,  
(ώρα Κύπρου) κατά τη διάρκεια 
της οποίας θα συζητηθούν, με-
ταξύ άλλων, οι εξελίξεις στο Κυ-
πριακό, οι διμερείς σχέσεις, η 
επικρατούσα κατάσταση στην 
περιοχή της Ανατολικής Μεσο-
γείου, οι προσπάθειες για αντι-
μετώπιση της πανδημίας του 
κορωνοϊού, καθώς και θέματα 
που άπτονται του τομέα της 
Ενέργειας και του Τουρισμού. 
Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
θα συνοδεύουν ο Υπουργός 
Εξωτερικών Νίκος Χριστοδου-
λίδης και ο Κυβερνητικός Εκ-
πρόσωπος Κυριάκος  Κούσιος.

Κυπριακό - Αν. Μεσόγειος

Στο 10,4% ανέρχεται στην Κύπρο το πο-
σοστό ανισομισθίας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών ενώ στην ΕΕ το ποσοστό αυτό 
ανέρχεται στο 16%, σύμφωνα με την 
Επιτροπής Ισότητας των Φύλων. 
Η Επιτροπή στο μήνυμα της με αφορμή 
την 7η Φεβρουαρίου 2021, Ημέρα Ίσης 
Αμοιβής Ανδρών και Γυναικών στην Κύ-
προ αναφέρει πως σκοπός της Ημέρας 
είναι να αναδειχθεί το διαχρονικό ζήτημα 
της ανισομισθίας ανδρών και γυναικών. 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επι-
τροπής, το χάσμα αμοιβών μεταξύ των 

δύο φύλων είναι η διαφορά μεταξύ του 
μέσου όρου των αποδοχών των ανδρών 
και του μέσου όρου των αποδοχών των 
γυναικών για το σύνολο της οικονομίας.   
Όπως σημειώνεται, το χάσμα στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση τον Νοέμβριο του 2020 
ήταν 16%, κάτι που σημαίνει ότι για κάθε 
€100 που αμείβεται ένας άνδρας, η γυ-
ναίκα αμείβεται €84. Στην Κύπρο το πο-
σοστό ανισομισθίας ανέρχεται στο 
10,4%. 
Ωστόσο, αναφέρει η Επιτροπή, η δια-
φορά στις αμοιβές δεν αποτελεί δείκτη 

της γενικής ισότητας ανδρών και γυναι-
κών εφόσον αφορά μόνο εργαζομένους 
και αντικατοπτρίζει τα διαφορετικά εργα-
σιακά πρότυπα των γυναικών. Δεν συ-
νυπολογίζονται, προσθέτει, η αναλογία 
των γυναικών με χαμηλή εξειδίκευση ή 
ανειδίκευτων γυναικών και η υψηλή δια-
φορά στις αμοιβές είναι συνήθως χαρα-
κτηριστικό μιας αγοράς εργασίας με 
έντονο επαγγελματικό διαχωρισμό, 
όπως είναι η Κύπρος, ή στην οποία μια 
σημαντική μερίδα των γυναικών εργάζε-
ται με μερική απασχόληση. 
Στην ανακοίνωση αναφέρεται πως έρευ-
νες έχουν δείξει ότι οι δράσεις των κοι-
νωνικών εταίρων, συμβάλλουν στην μεί-
ωση του χάσματος αμοιβών, όπως 
επίσης νομοθετικές παρεμβάσεις, ενί-
σχυση των μηχανισμών παρακολούθη-
σης και άλλες έμμεσες πρωτοβουλίες 
που αφορούν τη στήριξη της γυναικείας 
απασχόλησης και τη συμφιλίωση επαγ-
γελματικής με οικογενειακή ζωή και την 
ισότητα των φύλων γενικά. 
Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην 
Απασχόληση και στην Επαγγελματική 
Εκπαίδευση, μέσα από ποικίλες δράσεις 
που αναπτύσσει όπως Φόρουμ, σεμινά-

ρια, ενημερωτικές εκδόσεις, στοχεύει 
στην πληροφόρηση των εργαζομένων, 
των εργοδοτών, των φοιτητών αλλά και 
του συνόλου της κοινωνίας. 
Η ενημέρωση αφορά, μεταξύ άλλων και 
το χάσμα αμοιβών ανδρών και γυναικών 
στην απασχόληση και στην επαγγελμα-
τική εκπαίδευση. Βασική επιδίωξή της, 
σημειώνεται, είναι να μπορέσει να συ-
νεισφέρει στον καθορισμό ή στην ανα-
θεώρηση της εθνικής πολιτικής αναφο-
ρικά με τα ζητήματα έμφυλης ισότητας  
μέσω  εισηγήσεων  και συστάσεων προς 
το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στην παρακο-
λούθηση και περαιτέρω βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας της εφαρμογής της 
νομοθεσίας από την αρμόδια αρχή του 
Υπουργείου, στην εξαγωγή πολύτιμων 
συμπερασμάτων μέσα από έρευνες και 
στατιστικά στοιχεία, στην παροχή συμ-
βουλών σε κάθε ενδιαφερόμενο για θέ-
ματα έμφυλης ισότητας και γενικότερα 
να συμβάλλει στην εξάλειψη διακρίσεων 
και ανισοτήτων στον εργασιακό χώρο.
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Όλα τα νέα μέτρα

Μέτρα σε ισχύ έως τις 18 Φεβρουαρίου

ΣΥΡΙΖΑ: «Διεθνής διασυρμός της Ελλάδας από το κορωνογλέντι Μητσοτάκη»

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η επίσκεψη 
του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσο-
τάκη, στην Ικαρία και το γεύμα στη βε-
ράντα του σπιτιού του βουλευτή της 
Νέας Δημοκρατίας, Χριστόδουλου Στε-
φανάδη, που επιβεβαίωσε ο ίδιος ο βου-
λευτής της ΝΔ. Οι φωτογραφίες και το 
βίντεο που δημοσιεύτηαν και έχουν κάνει 
το γύρο του Διαδικτύου δείχνουν τον Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη να βρίσκεται στη βε-
ράντα του σπιτιού του Χριστόδουλου 
Στεφανάδη και να γευματίζει μαζί με τους 
συνεργάτες του και φορείς της τοπικής 

κοινωνίας.  
Σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει 
τα δημοσιεύματα του ξένου Τύπου για 
την επίσκεψη Μητσοτάκη στην Ικαρία. 
 
Η αξιωματική αντιπολίτευση υποστη-
ρίζει ότι: 
«Guardian, New York Times, Politico εί-
ναι μερικά από τα Μέσα που διασύρουν 
τη χώρα μας για το κορωνογλέντι του κ. 
Μητσοτάκη στην Ικαρία, την ώρα που 
επιβάλλει σκληρά περιοριστικά μέτρα 
στους πολίτες. 

Αυτά για τον κ. Βορίδη είναι όμως ψιλά 
γράμματα, αφού πίσω από την κατα-
στρατήγηση για δεύτερη φορά των πε-
ριοριστικών μέτρων, είδε εκδηλώσεις λα-
τρείας στο πρόσωπο του κ. Μητσοτάκη. 
Έτσι ονόμασε το τραπέζι 40 και πλέον 
ατόμων.» 
 
Ο ΣΥΡΙΖΑ προσθέτει ότι: 
«Την ίδια ημέρα πάντως, στους απλούς 
πολίτες επιβλήθηκαν 2.200 πρόστιμα 
ύψους 700.000 ευρώ για παραβάσεις 
υγειονομικών μέτρων, αντίστοιχες με αυ-
τές του κ. Μητσοτάκη και της παρέας 
του. Τα πρόστιμα όπως φαίνεται δεν είναι 
για τον μονάρχη κ. Μητσοτάκη, μόνο για 
τους υπηκόους.» 
 
Ερώτηση Τσίπρα 
Για το ίδιο θέμα κατέθεσε επίκαιρη ερώ-
τηση στη Βουλή ο Αλέξης Τσίπρας. Ο 
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ρωτάει των πρω-
θυπουργό. Ο κ. Τσίπρας επισημαίνει: 
«Ενώ η χώρα βρίσκεται στο τρίτο κύμα 
της πανδημίας, η ελληνική οικονομία κα-
ταρρέει και η κυβέρνηση ανακοίνωσε, 
πριν λίγες ημέρες, αυστηρότερα μέτρα 
περιορισμών για την Αθήνα και την Θεσ-
σαλονίκη, με απαγόρευση κυκλοφορίας 
από τις 6μμ έως τις 9πμ και την εστίαση 

κλειστή εδώ και 4 ολόκληρους μήνες, 
στο πρόσφατο ταξίδι του στην Ικαρία ο 
κος Μητσοτάκης παραβρέθηκε στο 
γεύμα που οργάνωσε στο σπίτι του ο 
βουλευτής της ΝΔ κος Στεφανάδης, με 
συμμετοχή δεκάδων στελεχών και φίλων 
της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνη-
σης, σε μια κίνηση απίστευτης αλαζο-
νείας, η οποία σε οποιαδήποτε άλλη 
χώρα θα προκαλούσε μείζονα κυβερνη-
τική κρίση. 
 
Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. 
Πρωθυπουργός: 
-Θεωρεί ότι η συμπεριφορά του συνάδει 
με τα μέτρα περιορισμών που έχει ανα-
κοινώσει ο ίδιος και η κυβέρνηση του; 
-Τι έχει να πει στους επαγγελματίες της 
εστίασης οι οποίοι βρίσκονται σε από-
γνωση χωρίς καμία στήριξη από την κυ-
βέρνηση; Θεωρεί ότι μπορούν να ανοί-
ξουν τα καταστήματα τους με τα ίδια 
«μέτρα» που τήρησε ο ίδιος και οι συν-
δαιτημόνες του στο γεύμα της Ικαρίας; 
-Τι έχει να πει στους πολίτες οι οποίοι, 
ορθώς τηρούν τα μέτρα περιορισμών και 
για την προστασία της δημόσιας υγείας, 
αλλά και υπό την απειλή προστίμων;»

«Επειδή ήταν αναμενόμενη η 
παραγραφή, δεν έχω απογοη-
τευθεί, γιατί έχουν ανοίξει τα στό-
ματα πάρα πολλών ανθρώπων, 
εκφράζονται, αντιστέκονται σε τέ-
τοια κακουργήματα, σε παρενο-
χλήσεις και επιτέλους η κοινωνία 
μας είναι πιο έτοιμη να ακούσει 
και να κάνει αλλαγές»: αυτό δή-
λωσε μιλώντας στην κρατική τη-
λεόραση η Σοφία Μπεκατώρου, 
μια μέρα μετά την αρχειοθέτηση 
της καταγγελίας της για σεξουα-
λική κακοποίηση λόγω παρα-
γραφής. 
Η Ολυμπιονίκης τόνισε δε, πως 
μόνο και μόνο που η ελληνική 
κοινωνία και η πολιτεία τη στή-
ριξαν και βρέθηκαν και άλλες κο-
πέλες και άνδρες να βγουν να 
καταγγείλουν τις δικές τους τραυ-
ματικές εμπειρίες είναι σαν να 
έχει δικαιωθεί. «Μπορεί να έχει 
παραγραφεί το έγκλημα αυτό, 
ωστόσο η αποκάλυψή του για 
μένα ήταν πολύ συμβολική αλλά 
και ουσιαστική. Ουσιαστική γιατί 
έχει προχωρήσει η χώρα μας σε 
μια άλλη φάση, όπου εύχομαι να 
εφαρμόσει περισσότερο και η 
σύμβαση της Κωνσταντινούπο-
λης, αλλά και να μπορέσουν να 
δουν στο υπουργείο Δικαιοσύ-
νης κατά πόσο αυτά τα εγκλή-
ματα θα παραγράφονται ή όχι 
και νομίζω ότι υπάρχει η διάθεση 
για ανοιχτό διάλογο» είπε επίσης 
η κ. Μπεκατώρου.

Εκτός Επιδαύρου ο 
Γιώργος Κιμούλης

Επιβεβλημένη χαρακτηρίζει η 
Καλλιτεχνική Διεύθυνση του 
Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύ-
ρου την απόφαση να θέσει τον 
Γιώργο Κιμούλη εκτός του φε-
τινού προγράμματος, μετά τις 
καταγγελίες εργασιακού εκφο-
βισμού που είδαν το φως της 
δημοσιότητας.  
«Υπό τη βαριά σκιά των τελευ-
ταίων εξελίξεων και συγκεκρι-
μένα των δημοσιοποιημένων 
επώνυμων καταγγελιών συνα-
δέλφων του Γιώργο Κιμούλη 
για προσβολή της προσωπικό-
τητάς τους, οδηγηθήκαμε στην 
δυσάρεστη, πλην όμως επιβε-
βλημένη, απόφαση να μην συ-
μπεριλάβουμε τον συγκεκρι-
μένο ηθοποιό στην ομάδα των 
καλλιτεχνών που θα συμμετά-
σχει στο Φεστιβάλ Αθηνών και 
Επιδαύρου τη φετινή χρονιά», 
αναφέρει η σχετική ανακοί-
νωση.

Μπεκατώρου: Είναι σαν 
να έχω δικαιωθεί

Στην απόφαση για ένα «σκληρό» lock-
down στην Αττική, με κλειστά σχολεία 
και καταστήματα στα πρότυπα του Μαρ-
τίου, κατέληψε πλειοψηφικά η Επιτροπή 
Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου 
Υγείας για τον κορωνοϊό. 
«Από μεθαύριο Πέμπτη και έως τις 28 
Φεβρουαρίου θα υπάρξουν αυξημένα 
περιοριστικά μέτρα στην Αττική. Αυτό ση-
μαίνει ότι κλείνει κάθε μορφή λιανεμπο-
ρίου και στο εξής όλες οι βαθμίδες εκ-
παίδευσης θα λειτουργούν εξ 
αποστάσεως» ανακοίνωσε με τηλεο-
πτικό διάγγελμά του προς τον ελληνικό 
λαό την Τρίτη ο πρωθυπουργός, Κυριά-
κος Μητσοτάκης. 
Τα νέα μέτρα θα εξειδικευτούν περαιτέρω 
αύριο από τους αρμόδιους υπουργούς, 

ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός. 
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε έκτακτη 
σύγκλιση της Επιτροπής του υπουργείου 
Υγείας. Ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κι-
κίλιας, μετά το πέρας της σύσκεψης στο 
Μέγαρο Μαξίμου δήλωσε «θα εξεταστεί 
η λήψη μέτρων για την Αττική» ενώ ανέ-
φερε επίσης πως «η Επιτροπή θα συνε-
δριάσει και μετά θα ληφθούν τα όποια 
μέτρα». 
Το απόγευμα της Τρίτης, ο ίδιος ο Βασί-
λης Κικίλιας ξεκαθάρισε σε συνέντευξή 
του πως σε περίπτωση που τα επιδη-
μιολογικά δεδομένα δεν βελτιωθούν, τότε 
έρχεται καθολικό lockdown στην Αττική.

Παιδεία

Οι φοιτητές διαμαρτύρονται για το νέο 
νομοσχέδιο

Σε συμβολική κατάληψη στο κτίριο της 
Πρυτανείας του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) προχώ-
ρησαν φοιτητές-μέλη παρατάξεων που 
εκπροσωπούνται στους φοιτητικούς συλ-
λόγους. 
Οι φοιτητές συγκεντρώθηκαν από νωρίς 
το πρωί της Δευτέρας στον χώρο τηρώ-
ντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστα-
σίας. 
Όπως τονίζουν, η κατάληψη της Πρυτα-
νείας «εντάσσεται στον πολύμορφο σχε-
διασμό των φοιτητικών συλλόγων ενά-
ντια στο νομοσχέδιο έκτρωμα για την 
ανώτατη εκπαίδευση». 
Οι φοιτητές διαμαρτύρονται για τις δια-
τάξεις του νομοσχεδίου που φέρνει σα-
ρωτικές αλλαγές στα ΑΕΙ και αφορούν 
στην ίδρυση ομάδας πανεπιστημιακής 
αστυνομίας, το πειθαρχικό δίκαιο, το 
όριο για την ολοκλήρωση των σπουδών 
και τον νέο τρόπο υπολογισμού των βά-
σεων εισαγωγής και πραγματοποιούν 
μαζικές κινητοποιήσεις στα όργανα διοί-

κησης των σχολών. 
Επίσης οι διαδηλωτές διαμαρτύρονται 
για τις πρόσφατες συλλήψεις φοιτητών 
από τις δυνάμεις της ελληνικής αστυνο-
μίας κατά τη διάρκεια συγκεντρώσεων. 
Ο γραμματέας του φοιτητικού συλλόγου 
της Νομικής Σχολής, Τάσος Παπαδόπου-
λος, δήλωσε ότι το «νομοσχέδιο-
“έκτρωμα» δεν θα περάσει και θα κά-
νουμε τα πάντα γι’ αυτό». 
Την Τρίτη και την Τετάρτη κλιμακώθηκαν 
οι κινητοποιήσεις των φοιτητών μαζί με 
εργαζόμενους και εκπαιδευτικούς και 
σύμφωνα με απόφαση των φοιτητών, 
όπου αποκλείστηκε συμβολικά το Αρι-
στοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 
Μάλιστα, την Τετάρτη το απόγευμα θα 
πραγματοποιήθηκε πορεία στην Αθήνα 
στο άγαλμα Βενιζέλου καθώς και σήμερα 
Πέμπτη θα γίνει η μαζική κινητοποίηση 
στις στο άγαλμα Βενιζέλου για το φοιτη-
τικό συλλαλητήριο.
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Covid 19  
Νίκησε τη μάχη ο γηραιότερος άνθρωπος της Ευρώπης, μια μοναχή ετών 117

Ο γηραιότερος άνθρωπος της Ευρώπης, η Γαλ-
λίδα μοναχή αδελφή Αντρέ, κατάφερε να νικήσει 
την Covid-19 και θα γιορτάσει τα 117α της γενέ-
θλια αυτήν την εβδομάδα. 
Η Λουσίλ Ραντόν, που πήρε το όνομα αδελφή 
Αντρέ όταν εντάχθηκε σε ένα καθολικό φιλαν-
θρωπικό τάγμα το 1944, διαγνώστηκε θετική στον 
νέο κορωνοϊό στις 16 Ιανουαρίου, στον οίκο ευ-
γηρίας όπου διέμενε στην Τουλόν, στη νότια Γαλ-
λία. Απομονώθηκε από τους άλλους τρόφιμους, 
αν και δεν εκδήλωσε κανένα σύμπτωμα. 
Ερωτηθείσα εάν φοβήθηκε που νόσησε από την 
Covid-19, η αδελφή Αντρέ απάντησε στο τηλεο-
πτικό δίκτυο BFM: «Όχι, δεν φοβήθηκα, επειδή 
δεν φοβόμουν να πεθάνω… Είμαι χαρούμενη 
που βρίσκομαι μαζί σας, όμως εύχομαι να ήμουν 
κάπου αλλού, μαζί με τον μεγάλο αδελφό μου, 
τον παππού και τη γιαγιά μου». 

Ο Νταβίντ Ταβελά, εκπρόσωπος Τύπου του οίκου 
ευγηρίας Sainte Catherine Labouré, λέει πως η 
αδελφή Αντρέ τα πηγαίνει πολύ καλά. 
«Θεωρούμε ότι έχει αποθεραπευτεί. Είναι πολύ 
ήρεμη και ανυπομονεί να γιορτάσει τα 117α γε-
νέθλιά της την Πέμπτη». 
Σύμφωνα με τον ίδιο, η αδελφή Αντρέ, που είναι 
τυφλή αλλά γεμάτη ζωή, θα γιορτάσει τα γενέθλιά 
της παρέα με μια μικρότερη ομάδα τροφίμων, σε 
σχέση με το σύνηθες, λόγω του νέου κορωνοϊού. 
«Στάθηκε πολύ τυχερή», συμπλήρωσε. 
Η αδελφή Αντρέ, που γεννήθηκε στις 11 Φε-
βρουαρίου του 1904, είναι ο δεύτερος γηραι-
ότερος άνθρωπος του πλανήτη σύμφωνα με τον 
κατάλογο της οργάνωσης GRG (Gerontology Re-
search Group). Ο πιο ηλικιωμένος άνθρωπος 
στον κόσμο είναι η Γιαπωνέζα Κάνε Τανάκα, που 
έκλεισε τα 118 στις 2 Ιανουαρίου.

Υπέρ της πλήρους διεξαγωγής της δίκης του τέως 
προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ψήφισε η 
πλειοψηφία των Αμερικανών Γερουσιαστών, στη-
ρίζοντας το επιχείρημα των Δημοκρατικών ότι η 
διαδικασία επιτρέπεται με βάση το Σύνταγμα των 
ΗΠΑ. 
Οι συνήγοροι του Τραμπ υποστήριξαν ότι είναι 
αντισυνταγματικό να διεξαχθεί μια δίκη ενός τέως 
προέδρου. 
Η δίκη ξεκίνησε με έναν πρωτόγνωρο για τα χρο-
νικά της Γερουσίας τρόπο: την προβολή ενός βί-
ντεο από τις ταραχές της 6ης Ιανουαρίου. 
Το κατηγορητήριο σε βάρος του Ντόναλντ Τραμπ 
βασίζεται «σε συγκεκριμένα και ισχυρά γεγο-
νότα», υποστήριξε ο Δημοκρατικός βουλευτής-
κατήγορος Τζέιμι Ράσκιν, παρουσιάζοντας, στην 
έναρξη της δίκης στη Γερουσία παρουσιάζοντας 
το βίντεο. 
Ο Ράσκιν, που ήταν καθηγητής νομικής, υποσχέ-
θηκε ότι θα αποφύγει τα ενοχλητικά, σχοινοτενή 
«μαθήματα» και έδειξε τα μονταρισμένα πλάνα, 
διάρκειας δέκα λεπτών, στους γερουσιαστές που 
τα είχαν βιώσει και δια ζώσης πριν από περίπου 
έναν μήνα. 
Το βίντεο δείχνει τους υποστηρικτές του Τραμπ 
να γκρεμίζουν τα προστατευτικά κιγκλιδώματα 

του Καπιτωλίου και να χτυπούν αστυνομικούς. 
Δείχνει επίσης τη στιγμή που οι συγκεντρωμένοι 
προσπάθησαν να σπάσουν τις πόρτες της αίθου-
σας της Βουλής, ενώ οι βουλευτές κρύβονταν, 
καθώς και τη στιγμή που ένας αστυνομικός πυ-
ροβολεί και σκοτώνει τη διαδηλώτρια Άσλι Μπά-
μπιτ, βετεράνο της πολεμικής αεροπορίας, που 
επιχειρούσε να μπει στο κτίριο από ένα σπασμένο 
παράθυρο. 
Σε μια άλλη σκηνή, ένας ταραξίας ψάχνει στο 
γραφείο ενός βουλευτή και ακούγεται να λέει: 
«Κάτι πρέπει να υπάρχει εδώ για να το χρησιμο-
ποιήσουμε εναντίον αυτών των αλητών». 
Στα ενδιάμεσα, το βίντεο δείχνει αποσπάσματα 
από την ομιλία του Τραμπ προς τους υποστηρι-
κτές του, τους οποίους καλεί «να αγωνιστούν δι-
αολεμένα». 
Κατά την επίθεση στο Καπιτώλιο σκοτώθηκαν πέ-
ντε άνθρωποι και τραυματίστηκαν περίπου 170 
αστυνομικοί. 
«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για τη νομιμότητα 
της διαδικασίας καθαίρεσης» δεδομένου ότι ξεκί-
νησε όταν ο Τραμπ ήταν ακόμη πρόεδρος και 
«δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Γερουσία έχει 
τη δικαιοδοσία να τον δικάσει», υπογράμμισε ο 
Ράσκιν. 

HΠΑ 
Ξεκίνησε η δίκη του Ντόναλντ Τραμπ στην Γερουσία 

H Κομισιόν  και ο Ύπατος Εκπρόσωπος ενέκρι-
ναν την Τρίτη μια κοινή ανακοίνωση που προτεί-
νει ένα φιλόδοξο και καινοτόμο νέο θεματολόγιο 
για τη Μεσόγειο. 
Σύμφωνα με την Κομισιόν, η νέα ατζέντα βασίζε-
ται στην πεποίθηση ότι μέσω της συνεργασίας 
και σε πνεύμα εταιρικής σχέσης, οι κοινές προ-
κλήσεις μπορούν να μετατραπούν σε ευκαιρίες, 
προς το αμοιβαίο συμφέρον της ΕΕ και των νό-

τιων γειτόνων της. 
Το πακέτο της πρότασης, περιλαμβάνει ένα ειδικό 
οικονομικό και επενδυτικό σχέδιο για την τόνωση 
της μακροπρόθεσμης κοινωνικοοικονομικής ανά-
καμψης στη νότια γειτονιά, με 7 δισεκατομμύρια 
ευρώ για την περίοδο 2021-2027 για την εφαρ-
μογή του, το οποίο θα μπορούσε να κινητοποιήσει 
έως και 30 δισεκατομμύρια ευρώ σε ιδιωτικές και 
δημόσιες επενδύσεις στην περιοχή την επόμενη 
δεκαετία. 
Ο Ύπατος Εκπρόσωπος Μπορέλ τόνισε ότι αυτή 
η ανακοίνωση στέλνει ένα κρίσιμο μήνυμα για τη 
σημασία που αποδίδει η ΕΕ στη νότια γειτονιά 
μας: "η ενισχυμένη μεσογειακή εταιρική σχέση 
παραμένει στρατηγική επιταγή για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Είκοσι πέντε χρόνια μετά τη Διακήρυξη 
της Βαρκελώνης και 10 χρόνια μετά την Αραβική 
Άνοιξη, οι προκλήσεις στη Μεσόγειο - πολλές 
από τις οποίες προκύπτουν από τις παγκόσμιες 
τάσεις - παραμένουν τρομακτικές. Για να αντιμε-
τωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις, πρέπει να ανα-
νεώσουμε τις αμοιβαίες προσπάθειές μας και να 
συνεργαστούμε στενά ως εταίροι, προς το συμ-

φέρον όλων μας" 
Ο Επίτροπος Γειτονίας και Διεύρυνσης Όλιβερ 
Βαρχέλι πρόσθεσε ότι "με την Ανανεωμένη Εται-
ρική Σχέση για τη Νότια Γειτονιά παρουσιάζουμε 
μια νέα αρχή στις σχέσεις μας με τους νότιους 
εταίρους μας. Δείχνει ότι η Ευρώπη θέλει να συμ-
βάλει άμεσα σε ένα μακροπρόθεσμο όραμα ευη-
μερίας και σταθερότητας της περιοχής, ιδίως στην 
κοινωνική και οικονομική ανάκαμψη από την 
κρίση COVID-19. Σε στενό διάλογο με τους εταί-
ρους μας, εντοπίσαμε ορισμένους τομείς προτε-
ραιότητας, από τη δημιουργία ανάπτυξης και θέ-
σεων εργασίας, την επένδυση σε ανθρώπινο 
κεφάλαιο ή τη χρηστή διακυβέρνηση. Θεωρούμε 
ότι η μετανάστευση είναι μια κοινή πρόκληση, 
όπου είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε για την 
καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης 
και των λαθρεμπόρων μαζί με τους εταίρους μας, 
καθώς αποτελεί κίνδυνο για όλους μας. Θα συ-
νεργαστούμε για να φέρουμε πραγματικές αλλα-
γές στο έδαφος προς όφελος τόσο των γειτόνων 
μας όσο και της Ευρώπης! " 
Η νέα ατζέντα βασίζεται στην πλήρη εργαλει-

οθήκη της ΕΕ για προώθηση της ειρήνης και της 
ασφάλειας στην περιοχή της Μεσογείου και προ-
βλέπει τα εξής στοιχεία: 
Ανθρώπινη ανάπτυξη, χρηστή διακυβέρνηση και 
κράτος δικαίου: Ανανεώστε την κοινή δέσμευση 
για δημοκρατία, κράτος δικαίου, ανθρώπινα δι-
καιώματα και υπεύθυνη διακυβέρνηση. 
Ανθεκτικότητα, ευημερία και ψηφιακή μετάβαση, 
αποτελούν εξίσου μέρος του επενδυτικού πακέ-
του, με υποστήριξη ανθεκτικών, χωρίς αποκλει-
σμούς, βιώσιμων και συνδεδεμένων οικονομιών 
που δημιουργούν ευκαιρίες για όλους, ιδίως γυ-
ναίκες και νέους. 
Σε σχέση με την ειρήνη και την ασφάλεια, το πα-
κέτο παρέχει υποστήριξη σε χώρες για την αντι-
μετώπιση των προκλήσεων ασφάλειας και την 
εξεύρεση λύσεων σε συνεχιζόμενες συγκρούσεις, 
Σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση και την κινητικό-
τητα προβλέπεται η από κοινού αντιμετώπιση 
των προκλήσεων του αναγκαστικού εκτοπισμού 
και της παράνομης μετανάστευσης και διευκό-
λυνση ασφαλών και νομίμων οδών για τη μετα-
νάστευση και την κινητικότητα.

Kομισιόν και ΕΥΕΔ παρουσίασαν στρατηγικό θεματολόγιο για ενίσχυση της  
σχέσης ΕΕ με τις χώρες Μεσογείου
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Οι θεωρίες του ΠΟΥ για την προέλευση της Covid-19 μετά την έρευνα στην Ουχάν  

Μια ομάδα ειδικών που ορίσθηκε από 
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) 
ολοκλήρωσε αυτή την εβδομάδα την 
28ήμερη αποστολή της στην κινεζική 
πόλη Ουχάν όπου αναζήτησε στοιχεία 
για την προέλευση της Covid-19. 
 
Ποια είναι τα κύρια σενάρια; 
Ο Πίτερ Μπεν Εμπάρεκ, ο κορυφαίος ει-
δικός του ΠΟΥ για τις ζωονόσους, δή-
λωσε πως η ομάδα διεξήγαγε επιστημο-
νικές έρευνες για τα τέσσερα κύρια 
σενάρια σχετικά με το πώς ο SARS-CoV-
2, ο ιός που προκαλεί την Covid-19, εξα-
πλώθηκε στους ανθρώπους. Σύμφωνα 
με το πρώτο, ένα και μόνο πρόσωπο 
εκτέθηκε στον SARS-CoV-2 μέσω άμε-
σης επαφής με το είδος ξενιστή, τη νυ-
χτερίδα horseshoe bat. Ο ιός μπορεί να 
κυκλοφορούσε μεταξύ των ανθρώπων 
για ένα διάστημα πριν περάσει στην πυ-
κνοκατοικημένη Ουχάν. 
Το δεύτερο σενάριο, το οποίο θεωρείται 

το πιο πιθανό, περιλαμβάνει μετάδοση 
στους ανθρώπους μέσω ενός ακόμη 
άγνωστου ενδιάμεσου είδους. 
Ο Λιάνγκ Ουανιάν, ένας ειδικός της Εθνι-
κής Επιτροπής Υγείας της Κίνας, δήλωσε 
πως οι παγκολίνοι είναι πιθανοί υποψή-
φιοι, όμως και άλλα ζώα -περιλαμβανο-
μένων των μινκ και ακόμη και των γά-
των- μπορεί να αποτέλεσαν επίσης 
δεξαμενές του ιού. Μια τρίτη πιθανότητα 
είναι η Covid-19 να προήλθε από το 
πρώτο ή το δεύτερο σενάριο και στη συ-
νέχεια να μεταδόθηκε μέσω προϊόντων 
της ψυχρής αλυσίδας. 
Κινέζοι ειδικοί απέδωσαν αργότερα συ-
στάδες της Covid-19 σε εισαγόμενα κα-
τεψυγμένα τρόφιμα και αναφέρουν το εν-
δεχόμενο να προκάλεσαν και το 
ξέσπασμα στην Ουχάν. 
Το τελευταίο σενάριο είναι ο SARS-CoV-
2 να διέρρευσε από το Ινστιτούτο Ιολο-
γίας της Ουχάν, το οποίο είναι γνωστό 
πως είχε μελετήσει κορωνοϊούς. Ο Μπεν 

Εμπάρεκ απέκλεισε το ενδεχόμενο αυτό 
και δήλωσε πως δεν θα ερευνηθεί πε-
ραιτέρω. Ατυχήματα συμβαίνουν, δή-
λωσε, αλλά είναι "πολύ απίθανο" να είναι 
αυτό που συνέβη στην προκειμένη πε-
ρίπτωση. 
Πότε άρχισε το ξέσπασμα της επιδη-
μίας; 
Οι ειδικοί είπαν πως, μολονότι είναι απί-
θανο να υπήρξαν ευρείας κλίμακας ξε-
σπάσματα της νόσου στην Ουχάν ή αλ-
λού στην Κίνα πριν από τον Δεκέμβριο 
2019, δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να 
κυκλοφορούσε σε άλλες περιφέρειες. Αν 
ο ιός προήλθε είτε απ` ευθείας από νυ-
χτερίδες είτε από κάποιο ενδιάμεσο εί-
δος, η μετάδοση στην Ουχάν μπορεί να 
διευκολύνθηκε από δίκτυα εμπορίας 
άγριων ζώων. 
Η Μάριον Κόπμανς, ένα άλλο μέλος της 
ομάδας των ειδικών, δήλωσε πως άγρια 
ζώα, τα οποία πωλούνταν στην ιχθυα-
γορά Χουανάν, μπορούν να ιχνηλατη-
θούν σε περιοχές που περιλαμβάνουν 
οικοσυστήματα νυχτερίδων στα οποία εί-
ναι γνωστό ότι υπάρχουν ιοί που σχετί-
ζονται στενά με τον SARS-CoV-2. Μια 
τέτοια περιφέρεια είναι η νοτιοδυτική κι-
νεζική επαρχία Γιουνάν, όμως η ομάδα 
εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο η πρώτη 
μετάδοση σε άνθρωπο να έλαβε χώρα 
στο Λάος ή το Βιετνάμ. 
Ποιο ρόλο έπαιξε η αγορά Χουανάν; 
Παρόλο που η ιχθυαγορά Χουανάν στην 
Ουχάν συνδεόταν με τις πρώτες συστά-
δες κρουσμάτων, η αρχική μετάδοση 
από τα ζώα στον άνθρωπο δεν συνέβη 
εκεί. Ο Λιάνγκ δήλωσε πως τα στοιχεία 
είναι ακόμη ανεπαρκή για να προσδιο-
ρισθεί πώς εισήχθη ο ιός στην Χουανάν, 
πρόσθεσε όμως πως είναι σαφές ότι την 
ίδια χρονική στιγμή κυκλοφορούσε και 
αλλού στην Ουχάν. Το πιο πιθανό σενά-
ριο είναι ότι κάποιος μετέφερε τον SARS-
CoV-2 στην αγορά, όμως ο Μπεν Εμπά-

ρεκ ανέφερε επίσης το ενδεχόμενο να 
εισήχθη μέσω ενός "προϊόντος", περι-
λαμβανομένων κατεψυγμένων άγριων 
ζώων που είναι γνωστό ότι προσβάλλο-
νται από τον ιό. 
Τα ευρήματα αλλάζουν την πολιτική 
γύρω από την προέλευση της COVID; 
Η Κίνα έχει εκφράσει ανησυχία ότι οποι-
αδήποτε έρευνα θα είναι "πολιτικοποι-
ημένη" και έχει δηλώσει ότι θα συνεργα-
σθεί μόνον αν είναι σαφές ότι δεν 
αναμένεται απ` αυτή να αναλάβει την ευ-
θύνη για την πανδημία. Αποκλείοντας το 
ενδεχόμενο της διαρροής από το εργα-
στήριο και αποδεχόμενη ότι η Covid-19 
μπορεί να προήλθε εκτός Κίνας, η ομάδα 
του ΠΟΥ δεν παραβίασε καμιά από τις 
κόκκινες γραμμές του Πεκίνου. 
Η Κίνα θα ενθαρρυνθεί επίσης από το 
γεγονός ότι η ομάδα του ΠΟΥ εξετάζει 
τη θεωρία της ψυχρής αλυσίδας. Ομως 
τα ευρήματα είναι απίθανο να ικανοποι-
ήσουν αυτούς που πιστεύουν ότι η Κίνα 
είναι ένοχη και ότι συγκάλυψε στοιχεία. 
Τι περαιτέρω έρευνες απαιτούνται; 
Ο Μπεν Εμπάρεκ δήλωσε πως η Κίνα 
πρέπει τώρα να βρει στοιχεία που να 
αποδεικνύουν ότι ο κορωνοϊός κυκλοφο-
ρούσε πολύ νωρίτερα από το Δεκέμβριο 
2019. Πρόσθεσε ότι θα μπορούσε θαυ-
μάσια να αρχίσει με δείγματα από την 
τράπεζα αίματος. Οι κοινότητες των νυ-
χτερίδων κοντά στην Ουχάν έχουν απο-
κλειστεί ως πηγή και πρέπει να γίνουν 
περισσότερα για να ερευνηθούν σπηλιές 
σε άλλες περιφέρειες και να διαπιστωθεί 
αν μπορεί να βρεθεί μια στενότερη αντι-
στοιχία με τον SARS-CoV-2. Τα ζώα 
προς πώληση στην αγορά Χουανάν 
πρέπει επίσης να εξετασθούν περαι-
τέρω, ενώ πρέπει να ερευνηθεί και ο ρό-
λος που διαδραματίζει εν γένει η ψυχρή 
αλυσίδα προϊόντων, δήλωσε ο Μπεν 
Εμπάρεκ.

Μέχρι το τέλος του καλοκαιριού 
θα έχει εμβολιαστεί το 70% του 
ενήλικου πληθυσμού στην ΕΕ, 
ενώ ήδη και παρά τις καθυστε-
ρήσεις, η ΕΕ έχει λάβει μέχρι 
σήμερα 26 εκατομμύρια δόσεις 
και έχει εμβολιάσει 17 εκ. του 
πληθυσμού της, τόνισε η Πρό-
εδρος της Κομισιόν Ούρσουλα 
Φον Ντερ Λάιεν απευθυνόμενη 
στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες. 
Η Πρόεδρος υπεραμύνθηκε 
της κοινής απόφασης για κοινή 
προμήθεια εμβολίων στην ΕΕ 
και επεσήμανε ότι ήδη στην 
Πολωνία έχει εμβολιαστεί το 
94% του ιατρικού προσωπικού, 
στη Δανία το 93% και στην Ιτα-
λία ήδη το 4% του γενικού πλη-
θυσμού. 
Η Πρόεδρος της Κομισιόν ση-
μείωσε ότι θα ήταν αδιανόητο 
να είχαν σπεύσει μόνο οι με-
γάλοι για προμήθεια εμβολίων, 
καθώς αυτό θα σήμαινε το τέ-
λος της κοινής αγοράς 
Η Πρόεδρος παραδέχθηκε ότι 
ως ΕΕ “καθυστερήσαμε στην 
αδειοδότηση”, “υπερτιμήσαμε 
τις δυνατότητες παραγωγής” 
και “ελπίζαμε να λάβουμε τις 
δόσεις που είχαμε παραγγεί-
λει”, κάτι από το οποίο θα 
αντλήσει διδάγματα. 
Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι ως ΕΕ 
δεν έκαναν εκπτώσεις στην 
ασφάλεια και αποτελεσματικό-
τητα, και εμμένουν σε αυτή 
(ΕΜΑ), εξηγώντας ότι οι 3-4 
επιπλέον εβδομάδες για την 
αδειοδότηση είναι  επένδυση 
στην ασφάλεια και την εμπιστο-
σύνη του πληθυσμού. 

Φον Ντερ Λάιεν 
για εμβολιασμο 
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ  “ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΓΡΙΟΥΣ ” 

Η εισβολή στο Ιράκ το 2003 και 
η σφαγή στο δάσος του Κατίν 
το 1941 
Β' και Τελευταίο Μέρος  

Πριν προχωρήσω σ'αυτό το 
Β' και Τελευταίο Μέρος, 
θα επαναλάβω κάποια 

πράγματα που έγραψα στο Α' 
Μέρος την περασμένη βδο-

μάδα για να μη χαθεί η συνοχή και η συνέχεια.  
Τον Μάρτιο του 2003, οι ΗΠΑ και η Βρετανία ει-
σέβαλαν από κοινού στο Ιράκ, μια ανεξάρτητη 
χώρα, μέλος του ΟΗΕ, παράνομα, χωρίς την 
έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, 
αλλά και ενάντια στην απόφασή του, που αφο-
ρούσε στην πιθανότητα χρήσης στρατιωτικής βίας 
σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Ιράκ για 
ανεξάρτητο έλεγχο των οπλοστασίων του, την 
οποία απόφαση,   ΗΠΑ και Βρετανία, προσάρ-
μοσαν στα μέτρα και τους στόχους τους, παρερ-
μηνεύοντάς την κατάφωρα. 
ΗΠΑ και Βρετανία εισέβαλαν στο Ιράκ με το πρό-
σχημα ότι η χώρα αυτή δήθεν διέθετε όπλα μαζι-
κής καταστροφής, που αποτελούσαν, όπως "επι-
στημονικά "παρουσίασαν ειδικοί, ρεαλιστική, 
τάχατες, απειλή για την ασφάλεια του λεγόμενου 
ελεύθερου πολιτισμένου κόσμου.  
Όλες οι έρευνες, οι αναλύσεις, οι εκτιμήσεις και 
οι εκθέσεις των αδροπληρωμένων ειδικών του 
αμερικανικού και του βρετανικού κατεστημένου 
διαψεύστηκαν από τα γεγονότα και στην πορεία 
αποδείχτηκε πέραν πάσης αμφιβολίας πως η όλη 
υπόθεση των "φονικών όπλων" ήταν ένα τερα-
στίων διαστάσεων κατασκευασμένο ψέμα. Ο 
πραγματικός λόγος της εισβολής ήταν η εξασφά-
λιση του ελέγχου των πετρελαίων και άλλων πη-
γών ενέργειας στο Ιράκ και στην ευρύτερη πε-
ριοχή, η ενίσχυση- σε τελευταία ανάλυση-  των 
οικονομικών, στρατηγικών συμφερόντων των 
ΗΠΑ και της Βρετανίας,η οποία, κατά γενικό κα-
νόνα,ενεργούσε ως "Δούρειος Ίππος "των ΗΠΑ 
μέσα στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

υπονομεύοντας την ανταγωνιστικότητά της στη διε-
θνή πολιτική " σκακιέρα "... 
Η ανεπανάληπτη νίκη των σοβιετικών στρατευ-
μάτων στην ευρύτερη περιοχή του Στάλινγκραντ 
τον Φεβρουάριο  του 1943  αποτέλεσε την αρχή 
της ριζικής καμπής του πολέμου υπέρ της Σοβιε-
τικής Ένωσης και των συμμάχων της. Το Στάλιν-
γκραντ ήταν η αρχή της προέλασης των σοβιετι-
κών στρατευμάτων, που κατέληξε στο Βερολίνο, 
την πρωτεύουσα της χιτλερικής Γερμανίας, τον 
Απρίλιο του 1945. 
Στις 13 Απριλίου 1943, ο ραδιοφωνικός σταθμός 
του Βερολίνου ανακοίνωσε την "ανακάλυψη " από 
τη Βέρμαχτ (γερμανικός στρατός) ενός μαζικού 
τάφου 3,000 Πολωνών αξιωματικών σε μια πε-
ριοχή στο δάσος του Κατίν, κοντά στο 
Σμολένσκ,τους οποίους δήθεν εκτέλεσε η Μυ-
στική Αστυνομία του. 
Στάλιν τον Μάιο του 1940. Στη συνέχεια, ο αριθ-
μός αυτός αυξήθηκε με γεωμετρική πρόοδο (!) 
στις 15,000, για να φτάσει τελικά στις 22,000.  
Το μήνυμα της "ανακάλυψης" που στάλθηκε, ήταν 
ξεκάθαρο: 
Ο πολιτισμένος δυτικός κόσμος κινδυνεύει από 
τα προελαύνοντα σοβιετικά στρατεύματα του  
"εβραιομπολσεβικισμού" και της απολίτιστης Ανα-
τολής, που δολοφονούν ανθρώπους εν ψυχρώ! 
Θα έχετε και εσείς την ίδια τύχη που είχαν οι 
22,000 
Πολωνοί αξιωματικοί!! 
Πραγματικός στόχος των πανικοβλημένων Γερ-
μανών η διάσπαση των Μεγάλων Συμμάχων. 
Ωστόσο, για κακή τύχη όλων των πλαστογράφων, 
χθεσινών, σημερινών και αυριανών, περιλαμβα-
νομένων και σκηνοθετών κινηματογραφικών ται-
νιών χωρίς ίχνος αλήθειας και ηθικής αρχής,  ο 
στενός συνεργάτης του Χίτλερ,  ο Γκαίμπελς,που 
έθεσε την κακόφημη σφραγίδα του στην πολιτική 
και στρατιωτική ιστορία με την " κυνική", κίτρινη  
προπαγάνδα του, στοημερολόγιό του ("The 
Goebbels Dairies 1942-43" --  Louis Lochner New 
York Doubleday & Company 1948) στις 14 Απρι-

λίου 1943,   έγραψε για το Κατίν :" Έδωσα οδηγίες 
να γίνει η ευρύτερη δυνατή εκμετάλλευση αυτού 
του προπαγανδιστικού υλικού.  
Θα μπορέσουμε να επιζήσουμε μ' αυτό για μια -  
δυο βδομάδες ". 
Αντιδρώντας στην άμεση υιοθέτηση της ναζιστι-
κής προπαγάνδας από την εξόριστη  πολωνική 
κυβέρνηση η οποία είχε καταλήξει στο Λονδίνο, 
η αγγλική εφημερίδα "The Times" (Οι Καιροί) στην 
έκδοσή της ημερομηνίας 28 Απριλίου 1943 
έγραψε: 
"Αισθήματα έκπληξης και μετάνοιας θα νιώσουν 
εκείνοι οι οποίοι, ενώ γνωρίζουν τόσο καλά την  
υπουλότητα και ιδιοφυΐα της προπαγανδιστικής 
μηχανής του Γκαίμπελς, πέφτουν  
θύματα της παγίδας που η ίδια έστησε". 
Ο Αμερικανός καθηγητής φιλολογίας και Ιστορίας, 
Φερ εξήγησε ότι η κυβέρνηση των Πολωνών εμι-
γκρέδων αποδέχτηκε την εκδοχή των Γερμανών 
ναζί για τη σφαγή στο δάσος του Κατίν,  " επειδή 
ήταν οι ίδιοι φασίστες"!!! 
Στη Διάσκεψη της Γιάλτας, τον Φεβρουάριο του 
1945, η σοβιετική αντιπροσωπεία με επικεφαλής 
τον Στάλιν, πέτυχε τον αποκλεισμό της κυβέρνη-
σης των Πολωνών εμιγκρέδων από οποιοδήποτε 
ρόλο στη μεταπολεμική Πολωνία. Οι Αμερικανο-
βρετανοί σύμμαχοι είχαν μεγάλη ανάγκη τη Σο-
βιετική Ένωση, όχι μό νο για την κατανίκηση της 
ναζιστικής Γερμανίας, αλλά και για την εξόντωση 
της ιαπωνικής απειλής στην Ανατολή. 
Τώρα θα συνεχίσω από εκεί που τέλειωσα το Α' 
Μέρος την περασμένη βδομάδα.  
Ειρήσθω εν παρόδω, στη Διάσκεψη της Γιάλτας 
κανένα  Ελληνικό Ζήτημα δεν συζητήθηκε. Δεν 
υπήρξε καν τέτοιο θέμα στην ημερήσια διάταξη. 
Η δήθεν συγκατάθεση  της Σοβιετικής Ένωσης 
να περάσει η Ελλάδα στη βρετανική επιρροή 
μέσα στα πλαίσια δήθεν μυστικής συμφωνίας 
Τσώρτσιλ-Στάλιν    για το  "μοίρασμα" των  Βαλ-
κανίων  σε σφαίρες επιρροής, που συνεχίζουν 
να διαδίδουν μαζί με άλλα ανιστόρητα και ανυ-
πόστατα οι κάθε λογής παραχαράκτες και συκο-
φάντες,δήθεν έγινε στη συνάντηση του Τσώρτσιλ 
με τον Στάλιν στη Μόσχα τον Οκτώβριο του 1944. 
Στα απομνημονεύματά του, ο  Τσώρτσιλ ισχυρί-
ζεται ότι στην εν λόγω συνάντηση έγραψε πάνω 
σε μια χαρτοπετσέτα τα ποσοστά επιρροής που 
θα είχαν Βρετανία και Σοβιετική σε μια σειρά  χώ-
ρες των μεταπολεμικών Βαλκανίων  και την 
έδωσε στον Στάλιν, ο οποίος με ένα μπλε μολύβι 
έκανε κάποιες  αλλαγές και την έδωσε πίσω στον 
Τσώρτσιλ! 
Συμφωνία χαρτοπετσέτας και ιστορίες για αγρί-
ους. 
Βέβαια η επίσημη σοβιετική πλευρά διέψευσε 
αυτή την ιστορία για αγρίους. Ο Τσώρτσιλ ισχυ-
ρίστηκε ότι ενεργούσε και εκ μέρους των ΗΠΑ. 
Όμως,η επίσημη αμερικανική πλευρά ουδέποτε 
επιβεβαίωσε κάτι τέτοιο, ουδέποτε επιβεβαίωσε 
την εκδοχή του Τσώρτσιλ για την εν λόγω δήθεν 
μυστική συμφωνία του με τον Στάλιν    Σιγά που 
οι ΗΠΑ, ο τρίτος μεγάλος, ίσος σύμμαχος που 
συμμετείχε σε όλες τις διασκέψεις κορυφής των  
αρχηγών των τριών μεγάλων συμμάχων, θα άφη-
ναν τον Τσώρτσιλ και τον Στάλιν να κόβουν, να 
ράβουν και να μοιράζουν τα Βαλκάνια, ένα 
σου,ένα μου."Μοίρασμα" των Βαλκανίων και ιστο-
ρίες για αγρίους ή καλύτερα παραμύθι της Χαλι-
μάς που διηγείται στα απομνημονεύματά του ο 
Τσώρτσιλ. Αλλά,εν πάση περιπτώσει, πίσω στο 

θέμα. 
Η γκαιμπελική προπαγάνδα, που οικοδομήθηκε 
πάνω στο μεγάλο ψέμα ότι οι Σοβιετικοί εκτέλεσαν 
τους Πολωνούς αξιωματικούς την άνοιξη του 
1940, κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος. Οι Γερ-
μανοί πιάστηκαν αδιάβαστοι, όπως αδιάβαστοι 
πιάνονται σήμερα όσοι πιστεύουν το προπαγαν-
διστικό παραμύθι, που ανακοίνωσε ο ραδιοφω-
νικός σταθμός του Βερολίνου πριν 78 χρόνια, 
επειδή απλούστατα οι σφαίρες που βρέθηκαν 
στον τόπο των εκτελέσεων είχαν παραχθεί στη 
Γερμανία,ήταν γερμανικές! Το διαμέτρημα των 
δολοφονικών σφαιρών δεν ανταποκρινόταν σε 
κανέναν τύπο όπλου που παρήγαγε η Σοβιετική 
Ένωση.  
Ούτε το σχοινί με το οποίο οι στυγνοί δολοφόνοι 
έδεσαν τα χέρια των εκτελεσθέντων Πολωνών 
παράγονταν στη Σοβιετική Ένωση. Μεγαλύτερη, 
όμως, ατυχία για το γκαιμπελικό επιτελείο ιστορι-
κής παραχάραξης, ήταν το γεγονός ότι στα πτώ-
ματα των εκτελεσθέντων βρέθηκαν έγγραφα,επι-
στολές, 
αποδείξεις και άλλα στοιχεία με ημερομηνίες που 
έπονταν της γερμανικής εισβολής και κατοχής, 
δηλαδή σε χρονικό  διάστημα που δεν υπήρχαν  
Σοβιετικοί στην περιοχή του εγκλήματος! 
Ο Αμερικανός πρέσβης στη Μόσχα, Χάρριμαν, 
που είδε τα στοιχεία έρευνας,που επιβεβαι-
ώθηκαν και από αμερικανική αποστολή,δεν είχε 
αμφιβολίες ότι "σε κάθε περίπτωση η σφαγή πρα-
γματοποιήθηκε από τους Γερμανούς ". 
Στο ημερολόγιό του,στις 8 Μαΐου 1943, ο Γκαί-
μπελς γράφει: "Δυστυχώς στους τάφους του Κατίν 
βρέθηκαν γερμανικές σφαίρες. Είναι απαραίτητο 
αυτή η πληροφορία να παραμείνει άκρως απόρ-
ρητη. Αν ποτέ ερχόταν εν γνώσει του εχθρού, η 
όλη υπόθεση του Κατίν θα καταρρεύσει". 
Ιατροδικαστική εξέταση έδειξε πως ο βαθμός 
αποσύνθεσης των θυμάτων δικαιολογούσε το συ-
μπέρασμα ότι οι Γερμανοί εκτέλεσαν τους Πολω-
νούς τον Φθινόπωρο του 1941. 
Ο τελευταίος επικεφαλής της Γερμανικής Υπηρε-
σίας Πληροφοριών, Σιέλλενμπεργκ, παραδέ-
χτηκε,τον Ιούλιο του 1945, ότι η ιστορία με τους 
μαζικούς τάφους στο Κατίν,που είχε προκαλέσει 
το παγκόσμιο αίσθημα το 1943, δεν ήταν παρά 
μια προπαγανδιστική παράσταση που είχαν στή-
σει ο Γκαίμπελς με τον Ρίμπεντροπ, ώστε να προ-
κληθεί ρήγμα μεταξύ της Σοβιετικής Ένωσης και 
των δυτικών συμμάχων.  
Η παραδοχή του Σιέλλενμπεργκ,αλλά και εκείνη 
του Γκαίμπελς,που προαναφέρθηκαν,διαψεύδουν 
και τα φαμπρικαρισμένα, χαλκευμένα έγγραφα 
που εμφάνισαν " κατόπιν εορτής "ο Γκορμπατσόφ 
και ύστερα ο Γιέλτσιν, για να δυσφημήσουν τα 
ένδοξα σοβιετικά στρατεύματα και να σβήσουν 
τη θετική κληρονομιά του υπαρκτού σοσιαλισμού, 
που φωτίζει την αυριανή Αναγέννηση της ανθρω-
πότητας. 
Δεν χρειάζεται να διαθέτει κάποιος εγκέφαλο Αϊν-
στάιν για να αντιληφθεί ότι ο ισχυρισμός των Γερ-
μανών Ναζί πως οι Σοβιετικοί πραγματοποίησαν 
τη σφαγή των Πολωνών αξιωματικών στο δάσος 
του Κατίν, δεν ήταν παρά μια ιστορία για αγρίους, 
ένα μεγάλο ψέμα, όπως ιστορία για αγρίους, με-
γάλο ψέμα, ήταν και ο ισχυρισμός πως οι Αμερι-
κανοβρετανοί ιμπεριαλιστές εισέβαλαν στο Ιράκ, 
μια ανεξάρτητη χώρα, για να αφανίσουν δήθεν 
τα όπλα μαζικής καταστροφής της χώρας αυτής.

του 
Βασίλη Κωστή 

Για τη δημοκρατία και τη  συλλογικότητα - Βουλευτικές Εκλογές Μαΐου 2021
Όχι μόνο δεν  απορρίπτουμε,αλλά  και σε-

βόμαστε τους ανθρώπους που ασκούν 
κριτική.Ακόμα, δεν απορρίπτουμε μέρος 

της κριτικής τους μικρό ή μεγάλο που σίγουρα  
ανταποκρίνεται στην αλήθεια. Οι άνθρωποι δεν 
τρελάθηκαν. 
Όμως, σε καμιά περίπτωση δεν χάνουμε τον 
προσανατολισμό μας. 
ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες Δυνάμεις η μόνο ορθή επι-
λογή για να βγει ο τόπος από την σημερινή κρίση. 
Πρώτα και κύρια ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες Δυνάμεις 
για το Κυπριακό. 

Ναι φίλοι και φίλες, ψηφίζουμε  ΑΚΕΛ Αριστερά 
Νέες Δυνάμεις και συνεχίζουμε την κριτική. 
Ναι,υπάρχουν πολλά που πρέπει να διορθω-
θούν. 
Δεν θα διορθωθούν με την ενίσχυση των δυνά-
μεων που μας έχουν φέρει στον πάτο. 
Τώρα  αυτό που προέχει είναι ο αγώνας για την 
άνοδο  του ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες Δυνάμεις στις 
βουλευτικές εκλογές του Μαΐου. 
Τα άλλα μετά. Καλή ψήφο! 
Βασίλης Κωστή
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ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ - Σεξουαλική παρενόχληση Θέμα κουλτούρας τελικά!

Της Έλισ-
σας Ξενο-
φώντος 
Φιλόλογος 

Tις τε-
λ ε υ -
τα ί ε ς 

εβδομάδες 
το θέμα 

αυτό κυριαρχεί σε όλα τα 
κανάλια Ελλάδας και Κύ-
πρου. Είμαι σίγουρη ότι θα 
έχετε αηδιάσει από τις πε-
ριγραφές απαράδεκτων συ-
μπεριφορών διάσημων 
ατόμων από το χώρο του 
αθλητισμού, του θεάτρου, 
της μουσικής  κ.λ.π. Προ-
σωπικά βγάζω το καπέλο 
στις κοπέλες που βρήκαν 
το θάρρος να βγουν και να 
το καταγγείλουν δημόσια. 
Δεν έχει σημασία γιατί κα-
θυστέρησαν να το καταγ-
γείλουν. Δεν έχει σημασία 
γιατί τώρα κι όχι πιο πριν. 
Απλά τώρα είναι έτοιμες να 
το κάνουν. Όλοι ξέρουν ότι 
στα δεκαπέντε χρόνια δια-
γράφεται αυτό το αδίκημα 
αλλά αυτά τα θύματα ένοι-
ωσαν ότι πρέπει να το κά-
νουν έστω και τώρα γιατί το 
χρωστούν στον εαυτό τους 
και στους άλλους που είχαν 
την ίδια εμπειρία και δεν 
βρήκαν το θάρρος ακόμη 
να το καταγγείλουν. Και για 
όσους δεν έχουν καμία ιδέα 
πώς αντιδρούν τα θύματα 
σε τέτοιες περιπτώσεις εί-
ναι καλύτερα να μην τις κα-
τακρίνουν. Ας ρωτήσουν  ή 
να διαβάσουν καλύτερα για 
την σεξουαλική παρενό-
χληση και θα καταλάβουν. 
Στην εύκολη περίπτωση θα 
συνιστούσα να παρακολου-
θήσουν λίγα επεισόδια από 
τη σειρά Law and order 
γιατί είμαι σίγουρη από 
αληθινά γεγονότα έχουν γί-
νει αυτές οι σειρές. 
Ξέρετε ποιο είναι το ποιο 
χυδαίο και ανατριχιαστικό; 
Ο θύτης πάντα είναι ο πε-
τυχημένος, ο δυνατός, ο 
παράγοντας, ο διευθυντής. 
Την θέση που κατέχει συ-
νήθως  δεν την έχει πάρει 
με την αξία του, αλλά τον 
έχουν τοποθετήσει εκεί κά-
ποιοι άλλοι περίπου της 
ίδιας νοοτροπίας με αυτό 
όπως αυτός ο παράγοντας 
του αθλητισμού. Ή μπορεί 
να είναι αυτός με τα πολλά 
λεφτά που θεωρεί τους 
υπαλλήλους του ότι του 
ανήκουν. Αυτός ακόμα 
μπορεί να είναι σκηνοθέ-
της, μουσικοσυνθέτης, πα-
ραγωγός, σκηνοθέτης! Κα-
τάχρηση εξουσίας τελικά! 
Θα θυμάστε αυτόν στην 
Αμερική τον Harvey Wein-
stein παραγωγό με θύματα 
80 περίπου γυναίκες. Φυ-
λακή είναι ακόμη. Σε 23 
χρόνια καταδικάστηκε αλλά 
και λίγα είναι. 
Ντροπή στο όλο σύ-
στημα… και την νοοτροπία, 

που δεν ενθαρρύνει άτομα 
να βγουν και να βροντοφω-
νάξουν την αλήθεια, μα πιο 
πολύ ντροπή στα άτομα 
αυτά που τόλμησαν εκμε-
ταλλευόμενοι οι περισσότε-
ροι την θέση τους για τις δι-
κές τους ορέξεις. Η δύναμη 
της εξουσίας και η εκμετάλ-
λευση των αδυνάτων. Τα 
θύματα και οι θύτες. Φυ-
λακή ισόβια ταιριάζει σε αυ-
τούς αλλά έλα που έχει και 
πολλούς τέτοιους που δεν 
αποκαλύφθηκαν ποτέ γιατί 
κάποια φοβισμένη κοπέλα 
δεν μίλησε ποτέ και τα κου-
βαλά μέσα της ή κάποια 
σήμερα είναι η κυρία τάδε 
με παιδιά ή είναι σε ένα 
γάμο και έχει μια άλφα κοι-
νωνική θέση.  
Φανταστείτε όλα αυτά να 
συμβαίνουν γύρω μας και 
όταν λέω γύρω μας εννοώ 
εδώ που ζούμε, στην πα-
ροικία μας. 
Φανταστείτε να ζείτε δίπλα 
από ένα τέτοιο άνθρωπο 
και να μην το ξέρετε! 
Φανταστείτε να τον έχετε 
στην παρέα σας, να διασκε-
δάζετε με αυτόν και ποτέ να 
μην πέρασε από το μυαλό 
μας  τι άνθρωπος είναι! 
Φανταστείτε να ανταλλά-
ξατε τηλέφωνα με αυτόν 
τον κύριο και για καλή σας 
τύχη να μην το έχετε συνα-
ντήσει ποτέ μόνη σας! Τύχη 
θα το έλεγα αυτό. 
Δεν πρόκειται για ταινία ή 
μυθιστόρημα αλλά για μια 
τρομερή πραγματικότητα. 
Εύχομαι να μην σας έτυχε 
ούτε να σας τύχει ποτέ… 
Δεν εύχομαι να είχατε κι 
εσείς μια τέτοια εμπειρία με 
θύτη τον προϊστάμενο σας, 
τον διευθυντή σας! 
Τρία χρόνια μετά την 
έκρηξη του κινήματος 
#metoo στις ΗΠΑ που 
έδωσε φωνή στις γυναίκες 
σε παγκόσμια κλίμακα 
ακόμα στην Ελλάδα και Κύ-
προ, οι αποκαλύψεις μετά 
την καταγγελία της Σοφίας 
Μπεκατώρου έχουν πάρει 
τη μορφή χιονοστιβάδας. Η 
κατάθεση ψυχής από την 
Ολυμπιονίκη έκανε πολ-
λούς να μιλούν για το θέμα 
της σεξουαλικής κακοποί-
ησης και της σεξουαλικής 
παρενόχλησης και έτσι επι-
στρέφει στο επίκεντρο της 
ελληνικής και κυπριακής 
κοινωνίας, αλλά και της πο-
λιτικής. Επιτέλους! 
Σεξουαλική παρενόχληση 
είναι οποιαδήποτε ανεπιθύ-
μητη λεκτική, μη λεκτική ή 
σωματική συμπεριφορά σε-
ξουαλικού χαρακτήρα που 
αποσκοπεί ή έχει ως απο-
τέλεσμα την προσβολή της 
αξιοπρέπειας ενός προσώ-
που ιδίως με τη δημιουργία 
εκφοβιστικού, εχθρικού, 
εξευτελιστικού, ταπεινωτι-
κού ή επιθετικού περιβάλ-
λοντος. 
Τα θύματα της σεξουαλι-

κής παρενόχλησης συνή-
θως: 
Έχουν έλλειψη αυτοπεποί-
θησης. Δεν μπορούν να χει-
ριστούν την κατάσταση. 
Απομονώνονται και είναι 
αγχωμένα. Κατηγορούν τον 
εαυτό τους. Είναι μελαγχο-
λικά, απογοητευμένα και αι-
σθάνονται άρρωστα. Δεν 
μπορούν να αποδώσουν 
στην εργασία τους. Επηρε-
άζεται η προσωπική τους 
ζωή. 
 Όσον αφορά τους θύτες: 
Δεν μπορούν να αποδε-
χτούν το όχι ως απάντηση. 
Τριγυρνούν συνεχώς γύρω 
από το θύμα με πολλά υπο-
νοούμενα. Καταστρατη-
γούν τον προσωπικό χώρο 
του θύματος. Αποκαλούν το 
θύμα με τρόπους αναξιο-
πρεπείς και προσβλητι-
κούς. 
H σεξουαλική κακοποίηση 
μπορεί να συμβεί σε διά-
φορα περιβάλλοντα, αλλά 
οι περισσότερες περιπτώ-
σεις συμβαίνουν σε κάποιο 
περιβάλλον ασφάλειας για 
το θύμα, όπως είναι το 
σπίτι. Στον εργασιακό και 
φιλικό χώρο, η κακοποίηση 
έχει να κάνει με την εξου-
σία. Πρόκειται για άτομα 
που αισθάνονται ότι μπο-
ρούν να ασκήσουν εξουσία 
πάνω σε άλλα άτομα λόγω 
της θέσης που κατέχουν. 
Πώς θα βοηθήσουμε το 
άτομο που έχει κακοποι-
ηθεί; Όταν ένα τέτοιο περι-
στατικό γίνει γνωστό, 
ακόμα και άτομα που έχουν 
τη διάθεση να βοηθήσουν 
πολύ συχνά κάνουν κάποια 
πολύ συνηθισμένα λάθη. 
Πρέπει να είμαστε δίπλα 
στο άτομο που έχει κακο-
ποιηθεί, να μην κρίνουμε 
καθόλου αυτό που συνέβη. 
Ένας άνθρωπος για να 
αποκαλύψει την κακοποί-
ησή του χρειάζεται πολύ με-
γάλη δύναμη. Γιατί ξανα-
βιώνει όλη αυτή την 
κακοποιητική εμπειρία. Αν 
τον βομβαρδίσουμε με 
ερωτήσεις τι θα καταφέ-
ρουμε; Τίποτα απεναντίας 
θα χειροτερέψουμε τα πρά-
γματα.  Οι λανθασμένες 
ερωτήσεις προς ένα άτομο 
που έχει κακοποιηθεί είναι 
αυτές που έχουν να κάνουν 
με τις λεπτομέρειες. «Και 
γιατί σου συνέβη αυτό; Δεν 
μπόρεσες να το αποφύ-
γεις;» «Και πώς το διαχει-
ρίστηκες μετά; Και γιατί δεν 
το είπες κατευθείαν;» Δη-
λαδή πρόκειται για ερωτή-
σεις που ναι μεν έχουν λο-
γική, αλλά έχουν τη λογική 
ενός ανθρώπου που δεν 
έχει βιώσει την κακοποί-
ηση. Εκείνη τη στιγμή το 
θύμα δεν μπορεί να σκεφτεί 
καθαρά και πιθανότατα να 
μην μπορεί για ένα μεγάλο 
χρονικό διάστημα να σκε-
φτεί καθαρά επειδή περνάει 

σοβαρό μετατραυματικό 
στρες.  
Για αυτό σαν καλοί γονείς, 
δάσκαλοι, ιερείς και λει-
τουργοί θα πρέπει να 
ακούμε πολύ τα παιδιά  και 
όσα άλλα απροστάτευτα 
άτομα προσπαθούν κάτι να 
μας πουν με υπονοούμενα. 
Παρόντες πρέπει να είμα-
στε. Πρέπει να επιτρέ-
πουμε στο παιδί μας για 
παράδειγμα να εκφράζει τα 
συναισθήματά του, πρέπει 
να το μαθαίνουμε την αξιο-
πρέπεια και το σεβασμό. 
Ένα παιδί που έχει υποστεί 
σεξουαλική κακοποίηση 
πρέπει να λαμβάνει το ίδιο 
και το περιβάλλον του ψυ-
χολογική υποστήριξη. 
Όταν συνάδελφος υποστεί 
κακοποίηση πρέπει να 
φροντίσουμε να τον υπο-
στηρίξουμε πολύ όταν επι-
στρέψει στην εργασία. Και 
πρέπει να επιστρέψει στη 
δουλειά. Να μην νιώσει ότι 
έχει στερηθεί κάτι. Ένα από 
τα βασικά λάθη που κά-
νουμε είναι ότι το κοιτά-
ζουμε κάπως περίεργα. 
Πρέπει να νιώσει ότι τον κα-
ταλαβαίνουμε και ότι τον 
συμπονούμε και να πούμε 
σε αυτόν τον άνθρωπο ότι 
όλο αυτό θα μπορούσε να 
έχει συμβεί και σε εμάς. 
Αυτή είναι μία κουβέντα 
που θέλει το θύμα να την 
ακούει. Και η αλήθεια είναι 
ότι δεν έχει πρόσωπο η κα-
κοποίηση!  Για να ενθαρρύ-
νουμε κάποιον να μιλήσει 
του λέμε πόσο πολύ τον κα-
ταλαβαίνουμε, αποφεύ-
γουμε να κρίνουμε τους χει-
ρισμούς του, αποφεύγουμε 
να επαναλαμβάνουμε τις 
λέξεις βιασμός, τη λέξη κα-
κοποίηση και αποφεύγουμε 
γενικότερα όλες αυτές τις 
λέξεις που μπορεί να τον 
φορτίσουν συναισθηματικά 
και του επαναλαμβάνουμε 
ότι είμαστε δίπλα του. 
Η σεξουαλική παρενό-
χληση συμβαίνει κυρίως σε 
γυναίκες σε χώρους όπου 
ασκείται εξουσία. Πολύ συ-
χνά η αμηχανία, η αβεβαι-
ότητα και η ενοχή κυρι-
εύουν το θύμα.  
Πρέπει  όμως στο τέλος της 
ημέρας αυτός που κάνει τη 
σεξουαλική παρενόχληση 
να καταλάβει ότι αυτό που 
κάνει δεν είναι σωστό, πρέ-
πει το θύμα να αισθανθεί 
άνετα και βολικά να του 
πούμε ότι δεν φταίει καθό-
λου και να δείξουμε στον 
άλλο ότι αυτό που κάνει εί-
ναι ανεπίτρεπτο και ότι δεν 
θα επιτρέψουμε να συμβεί 
σε κανέναν άλλο.  
«Κανένας εργαζόμενος δεν 
πρέπει να εργάζεται υπό 
τον φόβο της βίας και της 
παρενόχλησης και κανένα 
παιδί δεν θα πρέπει να το 
ζήσει αυτό». Τελεία και 
παύλα! 

Όλα είναι θέμα 
συνήθειας, 
θέμα καθημε-

ρινότητας, θέμα απα-
σχόλησης, ...είναι 
θέμα κουλτούρας τε-
λικά! 
Φυσικά η κουλτούρα 
είναι ο πολιτισμός, εί-
ναι ο τρόπος ζωής. 
Ο πολιτισμός είναι ο 
άνθρωπος, είναι τα 

οσα δημιουργεί, είναι τα όσα συμβαίνουν 
γύρω του. 
«Πολιτισμός  είναι ο άνθρωπος και άν-
θρωπος είναι ο πολιτισμός.» 
Τυχεροί είμαστε όλοι εμείς που ζήσαμε 
αλήθειες, ζήσαμε πραγματικότητες, και 
τα καταφέραμε να ζήσουμε δύσκολες μέ-
ρες που θα έπρεπε να κάνουμε αγώνες, 
για να κερδίσουμε τις διάφορες μάχες 
για επιβίωση, μάχες για να  
αποκτήσουμε ελευθερίες προσωπικές ή 
ακόμα και ομαδικές. 
Αυτή ήταν η γλυκά της ζωής!  
Τυχεροί είμαστε εμείς που τα καταφέ-
ραμε να κερδίσουμε μάχες ερωτικής 
αποκατάστασης, μάχες που μας άνοιγαν 
δρόμους ρομαντικούς που μας οδηγού-
σαν σε λεωφόρους αγάπης. Σε ταξίδια 
ονειρεμένα! 
Τυχεροί εμείς που τα καταφέραμε να ζή-
σουμε εκείνα τα παραδοσιακά ρομαντικά 
ραντεβού με την αγαπημένη μας, που 
τα κάναμε με φόβο. Μην τυχών και μας 
δει κάποιος,  και μην τυχών και προδώ-
σουμε το μυστικό μας. 
Ήταν όλα τούτα που κάνουν την δια-
φορά,  μιλώντας σήμερα για κουλτούρα 
και μιλώντας για τρόπο ζωής.  Για κοι-
νωνικό πολιτισμό. 
Πούντα εκείνα τα χρόνια τα παλιά!  
Πως αλλάζει ο κόσμος αλήθεια!  
Σήμερα αγαπητοί μου τα πάντα έχουν 
αλλάξει. Οι νέες γενεές σιγά - σιγά απο-
μακρύνονται από τις αλήθειες της ζωής, 
και γίνονται μοναχικοί.   
Αποστασιοποιούνται!  
Και όλα τούτα γιατί γενικά οι άνθρωποι 
έχουν αποκτήσει την ελευθερία τους, μι-
λάμε για προσωπική ελευθερία. Να μην 
παρεξηγηθούμε δηλαδή και να πιστέ-
ψουμε ότι οι λαοί ελευθερώθηκαν. Αυτο 
αργεί ακόμα να φανεί. 
Οσον αφορά λοιπόν την ελευθερία του 
ανθρώπου, σε αυτό συνέβαλε και η προ-
σπάθεια εξίσωσης των δυο φύλων.  
Είναι λοιπόν όλα θέμα κουλτούρας και 
θέμα κοινοτικού πολιτισμού όπως είπα 
και  πιο πάνω. Θέμα καθημερινότητας. 
θέμα τρόπου ζωής! 
Σήμερα οι νέες γενεές ασπάζονται την 
εξέλιξη της τεχνολογίας η οποία δυστυ-
χώς μας έφερε αναστάτωση,  και μας 
έχει σκλαβώσει με τα τόσα και τόσα που 
μας δίνει. Εύκολες λύσεις που μας αφή-
νουν όμως με αδειανά μυαλά.  
Δεν κουραζόμαστε και δεν μπορούμε 
έτσι  να γεμίσουμε τα κύτταρα του νου 
με γνώσεις, και παραμένουμε με αδει-
ανές τις μνήμες!  
Φτιάχνοντας νέους τρόπους αντιμετώ-
πισης κάποιων θεμάτων, αφού βρί-
σκουμε την εύκολη λύση, καταλήγουμε 
πάντα στα έξυπνα κινητά μας, που όλοι 
σχεδόν έχουμε αποκτήσει, και εκεί με 
ένα κλικ, κάνουμε τη δουλειά  μας, λύ-
νουμε όλα τα προβλήματα και όλες τις 
απορίες μας.  
Και έτσι οι μνήμες παραμένουν αδειανές! 
Δηλαδή όπως έχω πει σήμερα είναι η 
εποχή του κλικ. Σήμερα είναι η εποχή 
του Like. Μετρούμε τις επιτυχίες μας στα 
ποσά Like θα πάρουμε για μια ανάρτηση 
που θα κάνουμε στα μέσα μαζικής επι-
κοινωνίας, και χαιρόμαστε που μοιρα-

στήκαμε με χιλιάδες αγνώστους - «φί-
λους» τη γιορτή των γενεθλίων μας, ή 
μια οποιαδήποτε άλλη γιορτή μαζί τους.  
Αυτή την κουλτούρα φτιάχνουμε σήμερα 
αγαπητοί μου. Αυτό τον πολιτισμό φτιά-
χνουμε σήμερα αγαπητοί μου!  
Αυτή  είναι η σημερινή κοινωνία. Οι ση-
μερινοί άνθρωποι. Αυτός είναι δυστυχώς 
ο σημερινός κοινωνικός πολιτισμός. 
Θέλω να κλάψω  για αυτη την κατάντια 
μα πάλι δεν έχω δάκρυα. Αν κλάψω θα 
κλάψω για μένα που μου λείπουν οι αλή-
θειες της ζωής. Μου λείπουν οι πραγμα-
τικές αγάπες, και μου λείπουν οι πρα-
γματικές αγκαλιές! 
Μακάρι να γίνει κάτι για να επαναφέ-
ρουμε τις αλήθειες της ζωής στην καθη-
μερινότητα μας.  
Όλοι το έχουμε αντιληφθεί ότι έχουμε γί-
νει μανιακοί με τα μέσα μαζικής επικοι-
νωνίας και ακόμα και τα μικρά παιδιά το 
πρώτο που τους ενδιαφέρει είναι να 
έχουν το δικό τους έξυπνο κινητό. Και 
πλάθουμε εμείς οι μεγάλοι τις νέες γε-
νεές, και από εμάς εξαρτάται  η εξέλιξη. 
Από  εμάς εξαρτάται αν θα δώσουμε κί-
νητρα στα παιδιά, στους νέους ανθρώ-
πους να γίνουν σκλάβοι της εξέλιξης, 
και εμείς έχουμε την ευθύνη για την αλ-
λαγή της κουλτούρας, για την εξέλιξη 
στον κοινωνικό πολιτισμό, για τον άν-
θρωπο, που όπως είπα και πιο πάνω 
και το επαναλαμβάνω,  
«Ο άνθρωπος είναι ο πολιτισμός, και ο 
πολιτισμός είναι ο άνθρωπος.»  
Κάπου εδώ θα σας αφίσω καλοί μου φί-
λοι με την ελπίδα ότι τώρα που έρχεται 
και η παραδοσιακή μέρα των ερωτευμέ-
νων, 14 του Φεβρουαρίου, να μην κα-
ταλήξετε στο like και στα έξυπνα κινητά,  
αλλά να βρείτε ένα τρόπο να δημιουρ-
γήσετε ατμόσφαιρα μυστηρίου που να 
πηγάζει από ρομαντισμό,  και να μυρίζει 
αγάπη και έρωτα! 
Να πείτε ..... σ´αγαπω! 
Να στείλετε μια κάρτα στην αγαπημένη 
σας η στον αγαπημένο σας. 
Ή να στείλετε λουλούδια,  ή κόκκινα τρια-
ντάφυλλα! 
Happy Valentine’s Day! 
Σημείωμα: 
Σε πρόσφατο άρθρο μου σε αυτή τη 
στήλη μα τίτλο «Ο εγωισμός είναι 
άσχημο πράγμα» , κάποιοι αναγνώστες 
παρερμήνευσαν τα γραφόμενα μου 
θρωρούντες  ότι αναφερόμουν στο Ελ-
ληνηκό ραδιόφωνο Λονδίνου.  
Δεν ήταν αυτός ο σκοπός αλλά το κεί-
μενο ήταν βασισμένο σε προσωπική 
εμπειρία σχετικά με ένα πολύ στενο μου 
φίλο με τον οποίο είχα μια τηλεφωνική 
διαφωνία και πάνω στο θυμό του μου 
έκλεισε το τηλέφωνο, και για ένα χρόνο 
περίπου θεώρησα  ότι από εγωισμό δεν 
ξανά  επικοινώνησε μάζι μου. 
Πριν από ένα μήνα περίπου το ίδιο 
άτομο δημοσίευσε επιστολή του σε 
έντυπο της παροικίας κατηγορώντας με 
ονομαστικά ότι  με τις ενέργειες μου 
προσπαθώ να στερίσω από τους ακρο-
ατές του LGR την εκκλησία. 
Εγώ δεν έδωσα σημασία στην επιστολή 
και θεώρησα ότι  θα ήταν καλό να μην 
δώσω συνέχεια στο θέμα το οποίο ήταν 
βασισμένο στο κείμενο μου στο οποίο 
προαναφέρθηκα.  
Ευλαβικά θα ήθελα να αναφέρω οτι 
κάνω λόγο για ίσως γνωστό  σε πολλούς 
ακροατές του σταθμού ο οποίος δυστυ-
χώς έχει φύγει από τη ζωή πρόσφατα. 
Τον Κουλλη - Κυριακούλη Κυριάκου. Αι-
ώνια του η μνήμη!  
 
Σας χαιρετώ  
Με την  αγάπη μου 
Βασίλης Παναγής 

του 
Βασίλη Παναγή 
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Ε…. Να τα μας… Ήλθαν τα άγρια να βγάλουν τα ήμερα Η προτομή

Η Παροι-
κ ί α 
φωνά-

ζει “Ζητούμεν 
και απαιτού-
μεν  αμέσως  
την επανα-
φορά του 
Επισκόπου 
Τροπαίου  

Αθανασίου. H την Παραίτηση  
Αρχ., Νικήτα.”   
 
Σφάλμα πάνω σε σφάλμα  ακρι-
βώς όπως  τον Τραμπ. Όταν τα 
ΜΜΕ έγραφαν όλες τις αλήθειες 
συμπεριλαμβανομένου και του 
σοβαρού καναλιού CNN, για 
τον Τραμπ ήταν παραπληροφό-
ρηση, αλλά κανένα πρόβλημα 
με τις αναλήθειες, τα  Fake 
Νεws που χωρίς ντροπή ξεστό-
μιζε και δηλητηρίαζε  τα μυαλά 
των οπαδών του….Τα υπό-
λοιπα είναι πλέον ιστορία.  
Μεγάλη και συγκινητική η συ-
μπαράσταση από μικρούς και 
μεγάλους προς τον Θεοφιλέ-
στατο Επίσκοπο Τροπαίου Αθα-
νάσιο.  
Αμέτρητα τα τηλεφωνήματα και 
οι συγχαρητήριες ευχές για το 
άρθρο μου την περασμένη βδο-
μάδα στην ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ  γύρω 
από τις αψυχολόγητες ενέργειες 
του Αρχιεπισκόπου Θυατείρων 
και Μεγάλης Βρετανίας Νικήτα, 
που προκάλεσαν την αντίδραση 
και την  αγανάκτηση του παροι-
κιακού κόσμου. 
Από ό,τι έμαθα και οι άλλοι  συ-
μπατριώτες μας εδώ  στην πα-
ροικία, που ασχολήθηκαν με το 
θέμα και έγραψαν για το σχί-
σμα, τη ρήξη στους κόλπους 
της εκκλησίας και της παροι-
κίας, που έχει προκαλέσει ο 
ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος, και σε  
ένα βαθμό ο Οικουμενικός  Πα-
τριάρχης,Βαρθολομαίος, έλα-
βαν παρόμοια ανταπόκριση 
από τον παροικιακό κόσμο, μη-
νύματα συμπαράστασης και αλ-
ληλεγγύης με τον Επίσκοπο 
Αθανάσιο και συγχαρητήρια για 
τα γραφτά τους. 
 Πολλοί πάροικοι έχουν  εκφρά-
σει τη γνώμη ότι δεν ήταν φυ-
σιολογική η εκλογή του Αρχιε-
πισκόπου. Δεν τον ψήφισε ο 
λαός. To “Αξιος” φώναξαν στην 
Αγία Σοφία  οι προσεκτικά δια-
λεκτοί προσκεκλημένοι  Οι υπό-
λοιποι που ήταν εκεί φώναξαν 
πριν καλά τον γνωρίσουν.  Αλ-
λον περίμενε ο λαός και άλλον 
μας έστειλαν. “Δεν είναι  καθό-
λου επιθυμητός στην Παροικία 
αυτός,”     ήταν η γενική εκτί-

μηση από ένα σεβαστό αριθμό 
πιστών.   
Με τέτοιους “φίλους” ποιος  
χρειάζεται εχθρούς. 
Στην ομιλία του, κατά την ενθρό-
νισή του στην Αγία Σοφία , ο Αρ-
χιεπίσκοπος αναφέρθηκε και 
στην Κύπρο,είπαν κάποιοι.  
 Ε…   καλά, ήταν για να μας τύ-
φλωσει εντελώς και να αφεθεί 
ελεύθερος να πράξει αυτά  που 
έπραξε. Μας σόκαρε όλους, μας 
άφησε άναυδους. 
Η Κύπρος και ο Κυπριακός 
λαός τι χρειάζεται εχθρούς όταν 
έχεις τέτοιους “φίλους.” Eυθύς 
εξαρχής όταν μπλέχτηκα με τα  
δημόσια και τα κοινοτικά θέματα  
με είχαν βάλει στο ορθό δρόμο 
με το να μου παραγγείλουν με-
ρικά βασικά πράγματα όταν εί-
σαι στα  δημόσια, στα κοινά. 
Μην καταπολεμήσεις τα ΜΜΕ 
και πάντα να κρατάς καλές, κό-
σμιες σχέσεις με δημοσιογρά-
φους, εφημερίδες περιοδικά, 
κανάλια τηλεοράσεων ραδιο-
σταθμούς κ.ά. Να μην τα βάλεις 
μαζί τους  όταν λένε  και γρά-
φουν την  αλήθεια. Μην προ-
σπαθήσεις να τους διαψεύσεις. 
Να σε κατέχει πάντοτε η ειλικρί-
νεια. Πράγματα που ούτε ο Αρ-
χιεπίσκοπος, ούτε οι σύμβουλοί 
του, έχουν καμιά φορά γνωρί-
σει.  
Τα άγρια ήλθαν να βγάλουν τα 
ήμερα και ταιριάζει γάντι η πα-
ροιμία  “απόν  αντρέπεται  θαρ-
κέται πως ο κόσμος ούλλος εν 
δικός του.”  
Χιλιάδες υπογραφές υπέρ  του 
Επισκόπου Αθανασίου να πα-
ραμείνει και να συνεχίσει ως 
Eπίσκοπος. Συνεχίζονται οι 
αντιδράσεις,οι  εκδηλώσεις ορ-
γής και  αγανάκτησης εναντίον 
του Αρχιεπισκόπου Νικήτα, για 
την απερίσκεπτη και αφάνταστα 
βλαβερή πράξη του για όλη την 
Παροικία. Η Αρχιεπισκοπή  
Θυατείρων  και Μεγάλης Βρε-
τανίας έχει στρέψει την παροικία 
εναντίον της.Ολόκληρη η  πα-
ροικία μας έχει κυριολεκτικά  ξε-
σηκωθεί, αφού όχι μόνο είναι 
πρωτόγνωρη, αλλά  απρό-
σμενη και αφάνταστα θλιβερή 
μια τέτοια αψυχολόγητη από-
φαση. 
Δεν αρμόζουν στον Αρχιεπί-
σκοπο τέτοιες απερίσκεπτες και 
άδικες πράξεις σε βάρος ενός 
αγαπητού και  καταξιωμένου 
στη συνείδηση του κόσμου, Ελ-
ληνοκύπριου Επισκόπου. 
Έπρεπε να γνωρίζει καλύτερα 
και να δίδει καλά παραδείγματα.  

Από ότι θυμάμαι ο μακαριστός 
Αρχιεπίσκοπος  Μεθόδιος προ-
σπάθησε να πράξει κάτι παρό-
μοιο.Είχε  στενές σχέσεις με την 
τότε   ελληνική κυβέρνηση. Μα 
δεν άντεξε η Παροικία και τον 
έστειλε πίσω. Υπάρχουν εκδό-
σεις βιβλίων από πάροικο  συγ-
γραφέα που προφητικά αναφέ-
ρουν το τι θα γινόταν, μετά την 
αποχώρηση του αείμνηστου και 
πανάξιου  μακαριστού  Αρχιε-
πισκόπου Γρηγορίου και βλέ-
πουμε σήμερα τα γραφόμενα 
του συγγραφέα να επαληθεύο-
νται.  
Την στιγμή που ο Αρχιεπίσκο-
πος Κύπρου, Χρυσόστομος, 
γκρεμίζει ιστορικά κτήρια, ο εδώ 
στη Βρετανία  Αρχιεπίσκοπος 
μας, γκρεμίζει κοινότητες και 
πλήττει την ενότητα και τη συ-
νοχή της εκκλησίας και της πα-
ροικίας.  Ε φτάνει! Δεν μπορεί 
να συνεχίσει έτσι διότι όπως τα 
πάνε   ουδέποτε θα μας αφή-
σουν να αγιάσουμε.   
Το μόνο πράγμα που λείπει 
τώρα από τις εκκλησίες είναι και 
η τούρκικη σημαία Ποιος ξέρει 
ίσως να αλλάξει και την ονομα-
σία του Αποστόλου Βαρνάβα 
και να μην γιορτάζουμε ούτε και 
την ημέρα της Κύπρου για μην 
θυμώσουμε τον Ερτογάν!   Εύ-
χομαι να είμαι λανθασμένος 
αλλά όλα να τα περιμένει κανείς 
από τέτοιους χαρακτήρες. Χρει-
άστηκαν δεκαετίες, 
πολλής ιδρώτας  και σκληρή 
δουλειά για να κτιστούν οι κοι-
νότητες και ήλθε ένας ξένος για 
την παροικία να εκδιώξει ένα 
από τους πρωτεργάτες της, τον 
Επίσκοπο Αθανάσιο,να πειρά-
ξει μία  ήσυχη μέχρι σήμερα  
παροικία  και με το έτσι θέλω 
να επιβάλει τα σχέδια του  χω-
ρίς ντροπή και σέβας.  Δυστυ-
χώς, ισχύει ο  εγκλεισμός λόγω 
της κρίσης που προκάλεσε η 
κρίση της πανδημίας του κορω-
νοϊού και ο κόσμος δεν μπορεί 
να βγει στους δρόμους ή να δια-
δηλώσει έξω από την Αρχιεπι-
σκοπή Θατείρων και Μεγάλης 
Βρετανίας, μα η παροικία του 
το χρωστά.   
Ας οργανώσουμε πιο μεγάλες 
εκδηλώσεις έξω από την τουρ-
κική Πρεσβεία και αυτό με την 
πρώτή ευκαιρία πρέπει να γίνει. 
Οφείλει. Η  Εθνική Κυπριακή 
Ομοσπονδία Ηνωμένου Βασι-
λείου  (ΕΚΟ) να τα οργανώσει 
όταν εξαφανισθεί η κρίση της 
πανδημίας του κορωνοϊού.  
Όπως λένε “Τα μυστικά κατα-

στρέφουν φιλίες. Τι γίνετε στα 
σκοτεινά μία μέρα  θα δει το 
φώς” και  
“ένα ψέμα δεν μετατρέπεται  σε 
αλήθεια. Το λάθος δεν γίνετε 
σωστό Το πονηρό δεν γίνετε 
καλό επειδή μερικοί το δέχο-
νται.”   
Να απολογηθεί  κανείς χρει-
άζεται  να πει  Πρώτον  Συ-
γνώμη.  Δεύτερο. Ηταν δικό μου 
λαθος. Τρίτο. Τι μπορώ να κάνω 
να το διορθώσω;”  
Οι Ελληνοκύπριοι ως επί το 
πλείστον  για δεκαετίες και για 
γενεές δεν αγγλοποιήθηκαν και  
ας  μην το ξεχνούν όσοι προ-
σπαθούν να μας  αλλάξουν και  
να μας κάνουν να ξεχάσουμεν 
τα ήθη και τα  έθιμα μας, τις πα-
ραδόσεις και τους αγώνες των 
προγόνων μας. Ας μην το  ξε-
χνούν ότι  ουδέποτε θα αμερι-
κανοποιηθούν  οι Ελληνοκύ-
πριοι. Μη γένοιτο.  Δεν 
πρόκειται λοιπόν να γίνει. Ας 
αφήσουν τότε την παροικία 
ήσυχη και τον Επίσκοπο Τρο-
παίου Αθανάσιο να συνεχίσει το 
ιερό του έργο.    
 Η εκστρατεία συνεχίζεται για 
επαναφορά του Επισκόπου 
Τροπαίου Αθανασίου στη θέση 
του.   
Η στήλη αυτή θα συνεχίσει και 
θα επανέρχεται ξανά και ξανά, 
όσες φορές και αν χρειαστεί μέ-
χρις  ότου  ο Επίσκοπος Τρο-
παίου Αθανάσιος αφεθεί  να συ-
νεχίσει  να υπηρετά ως 
Επίσκοπος.   
Υπογράψετε το υπόμνημα στο   
http//chngit/bPKyHZQV 
Όταν ο άλλος φταίει, σιωπά ή 
ακόμη  και  περιφρονά, με την 
ελπίδα ότι θα σταματήπουν οι 
άλλοι να  γράφουν η και  να  μι-
λούν.  
Τα αναφέραμε και θα τα ανα-
φέρνουμεν  όσον καιρό και αν 
χρειαστεί.    
Ο Αρχιεπίσκοπος Νικήτας δεν 
μπορουσε να δώσει τις πιο  κα-
κές η  ακόμη χείριστες εντυπώ-
σεις στην παροικία Τώρα ποιος 
πάροικος είναι αυτός που μπο-
ρεί να τον  εμπιστευθεί πλέον 
είτε αυτόν είτε τους  συνεργάτες 
του. Εργάσθηκε με τον πλέον 
ανάρμοστο για ένα Αρχιεπί-
σκοπο τρόπο,  αχάριστο θα 
έλεγα,για  να ξεγελάσει μία με-
γάλη παροικία Εκ των υστέρων  
θα φανερωθεί ότι είναι τον 
εαυτό του που κοροϊδεύει.  
Η εκτρατεία για δικαιοσύνη συ-
νεχίζεται.    
Η τακτική να αποφεύγει κανείς   
ένα πρόβλημα δεν είναι σοφή 
συμπεριφορά, διότι την επό-
μενη φορά το πρόβλημα θα γί-
νει ίσως πιο μεγάλο  για αυτόν 
που συνεχίζει να περιφρονεί.  
Εάν συνεχίσει να περιφρονά ο 
Αρχιεπίσκοπος Νικήτας το κά-
λεσμα να αλλάξει  τις λανθασμέ-
νες  πράξεις του. να εκδιώξει 
άκουσον άκουσον  ένα Επί-
σκοπο σαν το Τροπαίου Αθα-
νάσιο τότε και η παροικία θα τον 
περιφρονήσει  ακόμη περισσό-
τερο. Αυτό είναι και θα παρα-
μείνει το μήνυμα μέχρι να βελ-
τιωθεί η όλη τραγική  κατάσταση 
που αντιμετωπίζει η παροικια 
με ένα εκτός τόπου και χρόνου. 
Αρχιεπίσκοπο.   

του  
Γιώργου A.Σάββα

της Στέλλας Ρωτού  

Παρά τις κακουχίες τα κα-
στανά του μάτια παρέμε-
ναν λαμπερά και τα κα-

στανόξανθα μαλλιά του 
σχημάτιζαν μπούκλες γύρω 
από το ηλιοκαμένο πρόσωπό 
του. Δεν μου πέρασε από τον 
νου ότι ήταν η προτελευταία 
φορά  που θα τον έβλεπα. Είχε 
έρθει στο σπίτι μας μαζί με άλ-
λους έφεδρους για να συζητή-
σει κάτι πολύ σοβαρό με τον 
πατέρα μου. Η μάνα με προ-
θυμία τους πρόσφερε δροσερό 
νερό και τους φίλεψε με ό,τι 
πρόχειρο υπήρχε εκείνη τη στι-
γμή στο σπίτι. Θυμάμαι περ-
νούσαμε μέρες πολύ δύσκολες 
και η ζωή μας δεν κυλούσε κα-
νονικά· δεν ήμουν παρά ένα 
τρομαγμένο δεκάχρονο παιδί, 
οι μνήμες ωστόσο παραμένουν 
πάντα ζωντανές και σκληρές 
τόσο που ακόμη και σήμερα 
αρκετά βράδια με κρατούν 
άγρυπνη. 
Ήταν ακριβώς μια μέρα πριν 
από τη δεύτερη τουρκική ει-
σβολή. Καθόμαστε όλοι στη βε-
ράντα· οι μεγάλοι μιλούσαν με 
φανερή αγωνία για τις επικεί-
μενες εξελίξεις και τα παιδιά τα-
ραγμένα, μουδιασμένα, κρυφα-
κούγαμε προσπαθώντας να 
κατανοήσουμε την κατάσταση. 
Η ατμόσφαιρα ήταν βαριά και 
η ζέστη του Αυγούστου την 
έκανε ακόμα βαρύτερη. Θυμά-
μαι τις τελευταίες του λέξεις: 
«με τον πρώτο θόρυβο θα πά-
ρεις τη γυναίκα και τα παιδιά 
και θα φύγετε, χωρίς δεύτερη 
σκέψη, θα φύγετε να σωθείτε, 
μ’ ακούς;» 
Το άλλο πρωί ξυπνήσαμε κα-
τατρομαγμένοι από τον θόρυβο 
των τουρκικών αεροπλάνων 
πάνω από τα κεφάλια μας. Στο 
σπίτι πανικός. Δεκαπέντε στοι-
βαγμένα άτομα να μπαινοβγαί-
νουν από δωμάτιο σε δωμάτιο 
και να μην ξέρουν τι να κάνουν. 
Με τις βόμβες να πέφτουν σε 
πολύ κοντινή απόσταση και τα 
τζάμια να σπάνε. Στην από-
γνωσή μου άρπαξα τρία οικο-
γενειακά φωτογραφικά άλ-
μπουμ: των γονιών μου, του 
αδελφού μου και το δικό μου. 
Η μάνα μου χαμένη, σαστι-
σμένη, χωρίς καλά καλά να ξέ-
ρει γιατί, άρχισε να με μαλώνει 
κι εγώ σαν παιδί που ήμουν 
αντέδρασα με πείσμα. Παρά-
τησα το δικό τους άλμπουμ και 
κράτησα τα άλλα δύο. 
Φεύγοντας από το σπίτι φο-
ρούσα ένα κοντό παντελονάκι 
και ένα εσωτερικό μπλουζάκι με 
τιράντες· δεν φρόντισα να 
πάρω κάτι καλύτερο αφού έτσι 
κι αλλιώς θα φεύγαμε για λίγες 
μόνο ώρες, μέχρι να περάσει 
το κακό· έτσι πιστεύαμε τότε 
όλοι.  
Τον συναντήσαμε σε κάποιο 
σημείο της διαδρομής· στεκό-
ταν περίλυπος μαζί με άλλους 
στρατιώτες. Σήκωσε το χέρι και 
μας χαιρέτησε αλλά με μιαν επι-
μονή, έναν παράξενο τρόπο, 
σαν να διαισθανόταν ότι ήταν 
αυτή η τελευταία φορά. Πίσω 
μας ακολουθούσε το αυτοκί-

νητο του θείου μου και  πολλά 
άλλα αυτοκίνητα με ανθρώ-
πους που απεγνωσμένα προ-
σπαθούσαν να διαφύγουν 
άγνωστο για πού. Ο θείος μου 
μόλις είχε προλάβει να περάσει 
και ο δρόμος κατακλύστηκε 
από τα τουρκικά στρατεύματα.  
Μετά από πολύωρη ταλαιπω-
ρία φτάσαμε σε ένα ορεινό χω-
ριό και κατευθυνθήκαμε στο δη-
μοτικό σχολείο που έγινε το 
σπίτι μας· συγκατοικούσαμε με 
πολλούς άλλους πρόσφυγες 
γνωστούς και άγνωστους για 
πάνω από δύο μήνες. Κοιμό-
μαστε όλοι στο έδαφος και τρώ-
γαμε καθημερινά ψωμί με μαρ-
μελάδα. Οι συνθήκες ήταν 
άθλιες αλλά το χειρότερο και 
βασανιστικότερο απ’ όλα ήταν 
η αβεβαιότητα για το αν και 
πότε θα επιστρέφαμε στα σπί-
τια μας, χώρια η αγωνία μας 
για την τύχη του εξάδελφου. 
Κάθε βράδυ καμωνόμουν ότι 
κοιμάμαι και κρυφάκουγα τους 
γονείς μου να συζητούν και να 
καταριούνται την ώρα και τη 
στιγμή που δεν τον τράβηξαν 
με το ζόρι να τον πάρουν μαζί 
μας. Τρόμαζαν στην ιδέα ότι 
μπορεί και να τον είχαν τουφε-
κίσει οι Τούρκοι. Στο άκουσμα 
αυτής της υπόθεσης εγώ δεν 
μπορούσα να συγκρατήσω το 
γοερό μου κλάμα.  
Τα χρόνια πέρασαν κι εμείς δεν 
γυρίσαμε ποτέ πίσω στο χωριό 
μας. Ο εξάδελφος ήταν αγνο-
ούμενος· η οικογένεια βυθιζό-
ταν όλο και πιο βαθιά στην 
απελπισία και στη θλίψη, αφού 
οι ελπίδες να βρεθεί ζωντανός 
ο άνθρωπός της εξανεμίζονταν. 
Για τη μάνα δεν υπήρχε καμιά 
παρηγοριά· χτυπιόταν και ξέ-
σκιζε με τα νύχια το πρόσωπο 
και το στήθος της. Ο πατέρας 
έτρεχε σε όποιον νόμιζε ότι θα 
μπορούσε να του δώσει την 
παραμικρή πληροφορία για το 
παιδί του. Κάποιοι επιτήδειοι 
εκμεταλλεύονταν την κατά-
σταση και πουλούσαν φρούδες 
ελπίδες παίζοντας με τον πόνο 
μας. Σαράντα δύο χρόνια μετά 
βρέθηκαν λίγα οστά του που 
ταυτοποιήθηκαν με τη μέθοδο 
του DNA. Έγινε κηδεία και θά-
ψαμε με στρατιωτικές τιμές ένα 
μικρό κασελάκι. Ο πόνος αβά-
στακτος· εκείνη την ημέρα 
έκλαψα όσο ποτέ άλλοτε στη 
ζωή μου. 
Όλ’ αυτά ξαναγύρισαν ζωντανά 
στη μνήμη μου με αφορμή την 
πρόσφατη επίσκεψή μου στο 
εργαστήρι του γλύπτη που ανέ-
λαβε να φτιάξει την προτομή 
του εξαδέλφου. Φτάνοντας εκεί 
ένιωσα τα πόδια μου να κόβο-
νται. Χωρίς να είμαι σε θέση να 
εξηγήσω τους λόγους προσδο-
κούσα ότι θα τον συναντήσω 
ζωντανό και χαμογελαστό 
όπως τον θυμόμουν πάντα. 
Αντ’ αυτού, είδα ένα άψυχο γλυ-
πτό που δεν έμοιαζε καθόλου 
με τον εξάδελφό μου. Ο γλύ-
πτης είχε αποτύχει παταγω-
δώς· και πώς να μην έχει απο-
τύχει αφού δεν τον ήξερε 
καθόλου. Πώς θα μπορούσε να 
αποδώσει ακριβώς το γαλήνιο 
βλέμμα του και το μονίμως χα-
μογελαστό πρόσωπό του μόνο 
από τη φωτογραφία; 
Φεύγοντας αναστατωμένη μου 
φάνηκε πως άκουσα πράγματα 
να πέφτουν κάτω με δύναμη 
και να θρυμματίζονται καθώς 
και τη φωνή του έξαλλη από 
θυμό, όπως συνήθιζε κάθε 
φορά που γύρευε κάτι δικό του 
και δεν το έβρισκε. Φευγαλέα 
είδα και το κίτρινο  BMW του 
να παίρνει απότομα τη στροφή.
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Aνοικτή Επιστολή
Ανοικτή Επιστολή προς τον Αρχιεπίσκοπο 

Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας κον Νι-
κήτα. 

Σεβασμιότατε, είναι με πόνο ψυχής που παρα-
κολουθεί η  Ελληνορθόδοξη παροικία τις απα-
ράδεκτες αποφάσεις τις οποίες λάβατε και εφαρ-
μόζετε ερήμην της κοινότητας,με τις εξορίες Άξιων 
Ιερωμένων, με πρώτο θύμα τον Αξιοσέβαστο 
Επίσκοπο Κυανέων Χρυσόστομο, μέχρι πρότινος 
προκαθήμενο στην Εκκλησία Αγίου Ανδρέου στο 
Κέντις Τάουν, που τον ξαποστείλατε από κει που 
ήρθεν. Η παροικία εδώ και μερικές εβδομάδες 
αμέσως μετά την ενθρόνιση σας άρχισε να βιώνει 
ένα ανεξήγητο αγώνα από μέρους σας για αντι-
κατάσταση Άξιων Ιεραρχών, που επιτελούν εδώ 
και πάνω από σαράντα χρόνια ένα αξιοσέβαστο 
έργο προσφοράς προς το Χριστεπώνυμο κοινό 
της Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μεγάλης Βρε-
τανίας.  Εσείς αντί να τους ανταμείψετε με ευλο-
γίες για συνέχιση αυτού του Θεάρεστου έργου 
τους στερείτε την θέση τους και όχι μόνο. Η πα-
ροικία  νοιάζεται για το μέλλον της Εκκλησίας και 
το απέδειξε έμπρακτα αυτά τα 50-60 χρόνια. Με 
αυτούς τους υπέροχους Ιεράρχες μεγαλούργησε. 
Σεβασμιότατε, με την ενθρόνιση σας ως Αρχιε-
πίσκοπος παύσατε τον Θεοφιλέστατο Τροπαίου 
Αθανάσιο από πρωτοσύγκελλο της Αρχιεπισκο-
πής και διορίσατε ένα δικό σας. Κακώς η παροι-
κία το απεδέχθη σιωπηρώς.  
Φαίνεται, όμως, όπως λέει και μια παροιμία «τρώ-
γοντας ανοίγει η όρεξη» και αυτό το  επιβεβαι-
ώσετε με την απαράδεκτη απόφασή σας  να στεί-
λετε  εξορία ένα ακαταμάχητο Ιεράρχη με την " 
προαγωγή " του στη θέση του Μητροπολίτη Κο-
λωνείας! 
Σεβασμιότατε την Αρχιεπισκοπή Θυατείρων και 
Μεγάλης Βρετανίας  όταν την παρέλαβε ο προ-
κάτοχος σας αείμνηστος Γρηγόριος, είχε την αμέ-
ριστη συμπαράσταση των Άξιων  Ιεραρχών. Τον 
Κυανέων Χρυσόστομο, τον μακαριστό Λεόντιο 
και τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Τροπαίου Αθα-
νάσιο, τον οποίο η παροικία έβλεπε ως τον  άξιο 

αντικαταστάτη του  Αρχιεπισκόπου Γρηγορίου. 
Σημειώνω τη σιωπηρή αποδοχή του διορισμού 
σας από την Εθνική Κυπριακή  Ομοσπονδία 
Ηνωμένου Βασιλείου(ΕΚΟ ΗΒ) σε μια χώρα 
όπου ζουν περίπου 350 χιλιάδες Ελληνοκύπριοι 
και σχεδόν 100 χιλιάδες Έλληνες εξ Ελλάδος 
που τίποτα δεν έχω  εναντίον τους. 
Λογικά,φυσιολογικά δημοκρατικά τον πρώτο λόγο 
έπρεπε να τον έχει η ελληνοκυπριακή παροικία. 
Ο προηγούμενος Οικουμενικός πατριάρχης σε-
βάστηκε την παροικία μας. 
Ο Αείμνηστος  Γρηγόριος έκανε την Αρχιεπι-
σκοπή Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας  πα-
σίγνωστη, όχι μόνο στη.Βρετανια αλλά και σε 
ολόκληρη την υφήλιο,  πλαισιωμένος από τους 
πατέρες που βαλθήκατε να ξηλώσετε,αντί να  
αγκαλιάσετε. 
Η Αρχιεπισκοπή Θυατείρων και Μεγάλης Βρετα-
νίας  μεγαλούργησε με καπετάνιο τον αείμνηστο 
Γρηγόριο και πλήρωμα τους  Ιεράρχες που αγνο-
είτε. Μεγαλούργησε γιατί υπήρχε η αγαστή συ-
νεργασία κλήρου και πιστών σε όλο τη Βρετα-
νία. 
Σεβασμιότατε, όπου υπάρχει αγάπη, υπάρχει ευ-
τυχία και όπου υπάρχει διχόνοια υπάρχει δυστυ-
χία, λένε οι Πατέρες στο Άγιο Όρος. Γι’ αυτό μη 
σπέρνετε  τη διχόνοια. 
Έκκληση μου είναι να σταματήσετε και να ακυ-
ρώσετε όλες τις λανθασμένες αποφάσεις που 
πήρατε. Να προλάβετε  την φωτιά που  ανάψατε  
προτού φουντώσει, γιατί πολλές φορές καίγεται 
πρώτα αυτός που την ανάβει. Μην επιτρέψετε 
να εκραγεί το ηφαίστειο. Μη σπέρνετε τη διχόνοια 
στην παροικία μας.Επανορθώστε ωσότου είναι 
νωρίς, αλλιώς θα μας βρείτε μπροστά σας. 
Διατελώ,  
Α.Χαραλάμπους Έρικ 
Ποιητής/Συγγραφέας

του Κυριάκου Τσι-
ούπρα 
 

Στον τραχύ, 
βασανιστικό  
δρόμο αυτής 

της πανδημίας η 
Βρετανία βρέθηκε, 
σχετικά ενωρίς,  στη 
θλιβερή πρώτη 
θέση σε θανάτους 
στην Ευρώπη. Πρίν 
λίγες μέρες, την 
Τρίτη 27 Ιανουα-

ρίου, ο αριθμός των νεκρών έφθασε το οριακό 
σημείο των 100,000, συγκεκριμένα στους 
100,162. Σε παγκόσμια βάση προηγούνταν, σε 
απόλυτους αριθμούς, τέσσερις άλλες χώρες, οι 
ΗΠΑ, η Βραζιλία, η Ινδία και το Μεξικό με αυτή 
τη σειρά.  
Σε δημοσιογραφική διάσκεψη το βράδυ της Τρί-
της, σε μια καταθλιπτική ατμόσφαιρα, ο πρωθυ-
πουργός, Boris Johnson, απολογήθηκε για το 
οδυνηρό γεγονός. “Πρόκειται, είπε, για φοβερούς 
αριθμούς αλλά κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Λυπού-
μαι βαθύτατα για κάθε ζωή που χάθηκε και, βέ-
βαια, ως πρωθυπουργός αναλαμβάνω πλήρη ευ-
θύνη για όλα όσα έκανε η 
κυβέρνηση.ΠΠραγματικά κάναμε ό,τι μπορού-
σαμε και εξακολουθούμε να κάνουμε ό,τι μπο-
ρούμε για να ελαχιστοποιήσουμε τις απώλειες 
και τις άλλες συνέπειες από μια πολύ, πολύ δύ-
σκολη κατάσταση για τη χώρα μας και θα συνε-
χίσουμε να καταβάλλουμε αυτή την προσπάθεια.” 
Προβάλλει άμεσο το ερώτημα για το τί πήγε 

στραβά. Με το αντιερώτημα, όμως, αν πήγε τί-
ποτα ορθά.  
Όλα τα σχετικά δεδομένα υποστηρίζουν ότι, η 
υπεύθυνη ομάδα γι’αντιμετώπιση της κατάστα-
σης, μ’επικεφαλής τον πρωθυπουργό, ήταν προ-
σανατολισμένη στην καταστροφική μέθοδο της 
“Ανοσίας της Αγέλης” (τα περισσότερα θύματα 
θα είναι υπερήλικες με τους νεωτέρους να επιζούν 
ενισχυμένοι με τα αντισώματα). Ο προσανατολι-
σμός σ’αυτή τη μέθοδο συνέβαλε στην απώλεια 
πολύτιμου χρόνου και στην απρονοησία για λήψη 
των αναγκαίων μέτρων προς αντιμετώπιση της 
επερχόμενης θύελλας της πανδημίας.  
Πρόβλημα των προβλημάτων ήταν το ανεπαρκές 
για μια τέτοια πανδημία δυναμικό του Εθνικού 
Συστήματος Υγιείας (NHS). Και αφού καθυστέ-
ρησε η επιβολή του Αποκλεισμού (περιορισμός 
στα σπίτια), αυτή σχεδόν συνέπεσε με την έντονη  
πίεση στα νοσοκομεία. Οπότε χρησιμοποιήθηκαν 
δύο μέθοδοι γι’αντιμετώπιση της: Η πρώτη, εκείνη 
της απελευθέρωσης όσο το δυνατό περισσοτέ-
ρων κλινών από ασθενείς εκτός του κορωνοϊού. 
Πολλοί απ’αυτούς ήταν υπερήλικες και η πιο εύ-
κολη “λύση” ήταν η μεταφορά τους σε οίκους ευ-
γηρίας . Επειδή, όμως, μερικοί απ’αυτούς είχαν 
προσβληθεί από τον ιό, οι οίκοι ευγηρίας αντί να 
προσφέρουν λύση στο πρόβλημα μετατράπηκαν 
οι ίδιοι σε μεγάλο πρόβλημα μετατρεπόμενοι σε 
μερικές περιπτώσεις σε “φυτώρια” του επάρατου 
ιού.  
Η δεύτερη μέθοδος ήταν εκείνη της αναβολής, 
όσο το δυνατό περισσότερο, της παραλαβής 
νέων ασθενών συμβουλεύοντας τους να μείνουν 
στο σπίτι. Με τους ασθενείς να περιμένουν ώρες, 
δυστυχώς και μέρες, το ασθενοφόρο. Και σε με-

ρικές ή και αρκετές περιπτώσεις το ασθενοφόρο 
να μη φθάνει και ο ασθενής να οδηγείται στο θά-
νατο χωρίς να δει γιατρό. Σ’αυτή την απερίγραπτη 
σε οδύνη και πόνο κατάσταση βρέθηκαν και με-
ρικοί συμπατριώτες μας.  
Μια άλλη τραγική σελίδα από τις φοβερές εκείνες 
μέρες στα νοσοκομεία: Ιατροί και μέλη του πα-
ραΪατρικού προσωπικού, μη εφοδιασμένα με τον 
αναγκαίο προστατευτικόν εξοπλισμό διότι τα νο-
σοκομεία δέν διέθεταν,έχασαν τη ζωή τους κατά 
την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Υπήρξαν πε-
ριπτώσεις για “συμβουλή” όπως κρατούν την ανα-
πνοή τους πλησιάζοντας τους ασθενείς!  Αργό-
τερα γνώσθηκε ότι υπήρχαν και νοσοκομεία  που 
διέθεταν τον αναγκαίο εξοπλισμό αλλά όχι την 
αναγκαία ενημέρωση για τη χρήση του. Μια  χα-
ώδης κατάσταση άγνοιας και σύγχυσης, απερί-
γραπτου πόνου και απελπισίας. 
Τα πράγματα  ήταν σαφώς καλύτερα κατά τη δεύ-
τερη φάση της πανδημίας αλλά όχι χωρίς σοβαρά 
προβλήματα ιδιαίτερα όταν εμφανίστηκαν τα νε-
ότερα  στελέχη του κορωνοίού. Σ’αυτή τη δεύτερη 
φάση χάσαμε περισσότερους παροίκους.  
Τώρα, ας δούμε πιο προσεκτικά και πιο υπεύ-
θυνα αυτό το θέμα της Βρετανίας στο κατάντημα  
της πρώτης θέσης σε θανάτους στην Ευρώπη. 
Χειρότερη δηλαδή από την Ιταλία, χειρότερη  και 
από την Ισπανία. Οπωσδήποτε  η Βρετανία δεν 
είναι η χώρα που ξέραμε, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά 
το γενικό πολιτισμικό επίπεδο της. Χώρα με πλού-
σια ιστορία και με πολλές επιστημονικές κατα-
κτήσεις στο ενεργητικό της.  Χώρα της ακρίβειας, 
όχι “του κουτουρού”. Μια χώρα που θα την έβλε-
πες στην πρώτη θέση καταπολέμησης του κο-
ρωνοϊού και όχι στην  τελευταία.  

Ναί,δυστυχώς  η Βρετανία αυτές τις μέρες βρί-
σκεται στην πρώτη θέση σε θανάτους σε παγκό-
σμια κλίμακα κατ’αναλογία πληθυσμών  που είναι 
και η ορθότερη βάση συσχετισμού μεταξύ των 
χωρών. Πρίν ένα μήνα είχε την τέταρτη θέση μετά 
το Περού, το Μεξικό και την Ιταλία. Πρίν 15 μέρες 
τη δεύτερη θέση μετά την Ιταλία. Και το τελευταίο 
δεκαήμερο  βρέθηκε στην πρώτη θέση . Επανα-
λαμβάνουμε στην πρώτη θέση παγκόσμια 
κατ’αναλογία πληθυσμών.  
Φυσικά δεν αποκλείονται αλλαγές στο μακάβριο 
αυτό συσχετισμό μεταξύ των χωρών σε ό,τι 
αφορά τον αριθμό των θανάτων. Και ελπίζουμε 
ότι η Βρετανία δεν θα μείνει βεβαρυμένη με ένα 
τέτοιο αξιοθρήνητο ρεκόρ  που θα αποτελεί μια 
μεγάλη μαύρη κηλίδα στην ιστορία της χώρας. 
Αλλά και μια περιορισμένη αλλαγή στη 
δεύτερη,τρίτη, τέταρτη ή και πέμπτη θέση θα πρό-
κειται για μια διαφοροποίηση στην ίδια κλίμακα 
της ιστορικής προσβολής.  
Θα έχετε προσέξει ότι στις ίδιες δηλώσεις του ο 
πρωθυπουργός, Boris Johnson, τόνισε ότι ο ίδιος 
και η κυβέρνηση του κατέβαλαν κάθε δυνατή προ-
σπάθεια, “έκαμαν ό,τι μπορούσαν” στην αντιμε-
τώπιση της κρίσης.  
Δηλαδή το άπαντο των προσπαθειών της κυβέρ-
νησης κατέληξε στο χειρότερο αποτέλεσμα για 
τη χώρα.  
Κάτι βαθύτερο οπωσδήποτε δεν πάει καλά. 

Κατ’αναλογία πληθυσμών - Η ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΠΡΩΤΗ ΣΕ ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
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ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΑΜΥΝΤΙΚΟ ΔΟΓΜΑ – ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 1996 
Του Δρα ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΦΑΛΛΗ 
Μέρος 38ο  
 
Βρετανοί βουλευτές στην 
Κύπρο 

Στις αρχές Οκτωβρίου 
1993 επισκέφτηκαν την 
Κύπρο μια ομάδα Βρε-

τανών βουλευτών που ανήκαν σε όλα τα κόμματα 
για να συμμετάσχουν στην Πορεία προς την Μόρ-
φου. Ανάμεσα τους ήταν ο Τόνι Μπεν, ο Τομ Κοξ, 
ο Ίαν Τουίν, η Μπάρμπαρα Ρόουτς, και η Ευρω-
βουλευτής Πώλιν Γκρην. Σε συνέντευξη που 
έδωσε ο Τόνι Μπεν ανάφερε ότι «το Κυπριακό 
δεν είναι θέμα διαφορών μεταξύ ελληνοκυπρίων 
και τουρκοκυπρίων αλλά θέμα εισβολής και κα-
τοχής από την Τουρκία που είναι χώρα-μέλος του 
ΟΗΕ και η οποία έχει υποχρέωση να σεβαστεί 
τα ψηφίσματα και να αποσύρει τα στρατεύματα 
της έτσι που όλοι οι πρόσφυγες να γυρίσουν στα 
σπίτια τους». Όταν ρωτήθηκε για τα «τιμητικά 
κλειδιά» που δίνονται σε μερικούς επίσημους ο 
Τόνι Μπεν απάντησε «Εγώ αυτό που ξέρω είναι 
τα μοναδικά κλειδιά που πρέπει να δοθούν είναι 
εκείνα των Ελληνοκυπρίων για να πάνε στα σπί-
τια τους».  
 
Το Ενιαίο Αμυντικό Δόγμα 
Στα τέλη του 1993 ο Κληρίδης πραγματοποίησε 
τετραήμερη επίσκεψη στην Αθήνα και είχε συνα-
ντήσεις με τον Ανδρέα Παπανδρέου και άλλους 
έλληνες πολιτικούς ηγέτες. Οι ηγέτες των δύο κυ-
βερνήσεων είχαν συμφωνήσει να προωθηθεί η 
αίτηση της Κύπρου για ένταξη στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, ιδιαίτερα αφού η Ελλάδα θα αναλάμβανε 
την Προεδρία το πρώτο εξάμηνο του 1994. Συμ-
φώνησαν επίσης στη δημιουργία μιας νέας κοινής 
αμυντικής πολιτικής μεταξύ της Κύπρου και της 
Ελλάδας. Σε δηλώσεις που έκανε ο Κληρίδης 
ανάφερε ότι τερματίζεται πλέον το παλαιό δόγμα 
«η Κύπρος αποφασίζει και η Ελλάδα υποστηρί-
ζει». Από τώρα και στο εξής θα υπάρχει συνερ-
γασία και θα παίρνονται κοινές αποφάσεις με την 
ελληνική κύβερνηση. 
 
Ο Παπανδρέου προειδοποίησε την Τουρκία ότι 
οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια κατά της Κύ-
πρου θα σημαίνει πόλεμο. Όταν ο Ντεκτάς δή-
λωσε ότι θα προχωρήσει και αυτός σε παρόμοια 
συμφωνία με την Τουρκία για τη δημιουργία πα-
ρόμοιου «Ενιαίου Αμυντικού Δόγματος» ο Κληρί-
δης σχολίασε τη δήλωση  Ντεκτάς  ότι αυτός  δεν 
χρειάζεται τέτοια συμφωνία γιατί ήδη βρίσκονται 
στην κατεχόμενη Κύπρο 40,000 βαριά οπλισμένοι 
Τούρκοι στρατιώτες.  Ο Κληρίδης υποστήριξε την 
αποστολή ελληνικών στρατευμάτων στην Κύπρο 
για να εμποδίσουν τυχόν προέλαση των κατοχι-
κών στρατευμάτων. Απέρριψε επίσης λύση που 
θα οδηγούσε στη «διπλή Ένωση». 

Συνάντηση Κορυφής στην Κέρκυρα 
Στις 24 – 25 Ιουνίου 1994 έγινε η Συνάντηση των 
αρχηγών – κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στην Κέρκυρα.  Στη συνάντηση αυτή είχε εγκριθεί 
η ένταξη τεσσάρων νέων χωρών μελών : της Αυ-
στρίας, της Σουηδίας, της Φινλανδίας και της Νορ-
βηγίας. Συμφωνήθηκε επίσης το 1995 να συζη-
τηθεί το θέμα της ένταξης της Κύπρου και της 
Μάλτας. Αργότερα ο Βρετανός πρωθυπουργός 
Τζον Μέητζορ απαντώντας σε ερώτηση του βου-
λευτή  Τζον Φρέηζερ ο οποίος αναφέρτηκε στον 
κοινοτικό διχασμό που επικρατεί στην Κύπρο και 
την πιθανότητα ένταξης της Κύπρου στην Ευρω-
παϊκή Ένωση, ο Μέητζορ είπε ότι θα περάσει πο-
λύς καιρός μέχρι που αυτό γίνει πραγματικότητα.  
 
Απαντώντας στα επιχειρήματα του Μέητζορ, ο 
Τζακ Κάννινγχαμ, που ήταν σκιώδης Υπουργός 
Εξωτερικών, ανάφερε ότι «η αίτηση της Κύπρου 
για ένταξη στην Ευρώπη δεν είναι μέρος του προ-
βλήματος αλλά μέρος της λύσης του προβλήμα-
τος...Με το να εμποδιστεί η ένταξη της Κυπριακής 
Δημοκρατίας μέχρι που να βρεθεί μια λύση αυτό 
θα ενθαρρύνει τον Ντεκτάς να γίνεται περισσό-
τερο αδιάλλακτος και να τορπιλλίζει συνεχώς τις 
διαδικασίες...». 
 
Νέες συνομιλίες – Νέο αδιέξοδο – Το Ψήφισμα 
939  
Τον Οκτώβριο 1994 ο Κληρίδης και ο Ντεκτάς εί-
χαν πέντε συναντήσεις στην παρουσία του αντι-
προσώπου του Γ.Γ. του ΟΗΕ στην Κύπρο Γκού-
σταβ Φεϋσέλ. Συζητήθηκαν διάφορα μέτρα 
οικοδόμησης εμπιστοσύνης αλλά τελικά δεν 
υπήρξε καμιά θετική εξέλιξη ή πρόοδος. Ο Γ.Γ. 
του ΟΗΕ Μπούτρος Γκάλι σε  μια τρισέλιδη ανα-
φορά του στο Συμβούλιο Ασφαλείας σχετικά με 
το Κυπριακό δήλωσε ότι δεν υπήρξε καμιά πρό-
οδος ούτε στην ουσία του προβλήματος αλλά 
ούτε και στα  Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης. 
Αναφέρθηκε επίσης και  στο Ψήφισμα 939 και 
στο αίτημα για την έναρξη διαπραγματεύσεων 
μεταξύ των Μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, 
των εγγυητριών δυνάμεων καθώς και με τους αρ-
χηγούς των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο. Στο 
Ψήφισμα 939 γίνεται πρόταση για λύση του Κυ-
πριακού βασισμένη σ’ ένα δικοινοτικό, διζωνικό, 
ομόσπονδο κράτος με μια κυριαρχία, με διεθνή 
αναγνώριση και μια Κυπριακή ιθαγένεια. 
 
Ρωσική πρόταση για Νέο Σύνταγμα 
Στις 14 Νοεμβρίου 1994 ο Ρώσος  Υπουργός 
Εξωτερικών Αντρέϊ Κοζίρεφ υπέβαλε στον Γ.Γ. 
του ΟΗΕ Μπούτρος Γκάλι μια πρόταση – πρω-
τοβουλία για την προετοιμασία Νέου Συντάγματος 
για την Κύπρο.  Στην πρόταση αυτή εισηγόταν 
την συνάντηση Κληρίδη – Ντεκτάς στην παρουσία 
του Γ.Γ. για να συζητηθούν οι βασικές θέσεις και 
αφού συμφωνήσουν να δημιουργηθεί μια ομάδα 
από ειδικούς του ΟΗΕ για να προετοιμάσουν το 
νέο Σύνταγμα. Στην ομάδα αυτή  θα υπήρχαν 

άτομα από τη Γραμματεία του ΟΗΕ, από τα πέντε 
Μόνιμα Μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας και αντι-
προσώπους από τα εμπλεκόμενα μέρη. Ο Κλη-
ρίδης αντιμετώπισε θετικά την πρόταση. 
 
Το 18ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ 
Στις 18 – 20 Νοεμβρίου 1995 πραγματοποιήθηκε 
το 18ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ στη Λευκωσία. Το συ-
νέδριο παρακολούθησαν αντιπροσωπείες από 
42 Κομμουνιστικά και Σοσιαλιστικά κόμματα από 
33 χώρες.  Ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ αναφέρθηκε για τις 
δυσμενείς επιπτώσεις στο διεθνή χώρο που είχε 
η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Σχετικά 
με την κατάρρευση ο  Χριστόφιας ανάφερε: 
«Εμείς δεν γιορτάσαμε το γεγονός γιατί δεν ήταν 
μόνο ένα σοβαρό πλήγμα για το σοσιαλισμό αλλά 
γιατί  βλέπαμε ότι ένας κόσμος χωρίς τη Σοβιετική 
Ένωση θα γινόταν περισσότερο άδικος για τους 
μικρούς αγωνιζόμενους λαούς. Δυστυχώς, για την 
Κύπρο και για τις προοδευτικές δυνάμεις του πλα-
νήτη δεν υπάρχει πλέον η Σοβιετική Ένωση». 
Επέκρινε επίσης την Κυβέρνηση Κληρίδη τόσο 
για την αντιλαϊκή πολιτική της (την οποία παρο-
μοίασε «Θατσερική») και ότι παραβαίνει τις ομό-
φωνες αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου. 
 
Ο Κώστας Σημίτης Πρωθυπουργός της Ελλά-
δας 
Η υγεία του Έλληνα πρωθυπουργού Ανδρέα Πα-
πανδρέου είχε επιδεινωθεί στα τέλη του 1995 σε 
τέτοιο βαθμό που τον Ιανουάριο του 1996 ανα-
γκαστικά παραιτήθηκε από το πρωθυπουργικό 
αξίωμα. Στις 23 Ιουνίου 1996 ο Παπανδρέου 
έχασε τη μάχη με τη ζωή. Στην κηδεία του πα-
ρευρέθηκαν χιλιάδες κόσμος καθώς και πολλοί 
αρχηγοί κρατών.  Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. εξέ-
λεξαν τον Κώστα Σημίτη ως το νέο Πρωθυπουργό 
και λίγες μέρες μετά το θάνατο του Παπανδρέου 
ανέλαβε και την προεδρία του ΠΑΣΟΚ. Ο Θεό-
δωρος Πάγκαλος είχε αναλάβει το Υπουργείο 
Εξωτερικών. Μερικές μέρες μετά την εκλογή του 
ως Πρωθυπουργού, ο Σημίτης αντιμετώπισε μια 
σοβαρή κρίση στο Αιγαίο, όταν η Τουρκία διεκδι-
κούσε εδάφη στο Ελληνικό νησί Ίμια.  
 
Οι βουλευτικές εκλογές 26 Μαϊου 1996 
Στις 26 Μαϊου 1996 έγιναν στην Κύπρο βουλευ-
τικές εκλογές. Για πρώτη φορά στην ιστορία των 
Κυπριακών εκλογών εφαρμόστηκε το σύστημα 
της απλής αναλογικής. Το νέο, πιο δημοκρατικό 
εκλογικό σύστημα, έδινε την ευκαιρία στα μικρό-
τερα κόμματα αφού εξασφάλιζαν ένα ποσοστό  
των 1,8 των ψήφων να εκλεγούν στη Βουλή.  Στις 
εκλογές του 1996 ο αριθμός των ψηφοφόρων 
(άνω των 21 ετών) είχε φτάσει τις 410,000. Συ-
νολικά ψήφισαν 369,521 και τα αποτελέσματα 
για τις 56 έδρες ήταν τα ακόλουθα:  
 
Δημοκρατικός Συναγερμός – Φιλελεύθεροι
34,47%20 έδρες 
ΑΚΕΛ – Αριστερά Νέες Δυνάμεις

33,00%19 έδρες 
Δημοκρατικό Κόμμα
16,43%10 έδρες 
Σοσιαλιστικό Κόμμα ΕΔΕΚ   
8,13%  5 έδρες 
Κίνημα Ελευθέρων Δημοκρατών   
3,69%  2 έδρες 
Νέοι Ορίζοντες   
1,71%       - 
ΑΔΗΣΟΚ – Νέα Αριστερά   
1,44%       - 
Οικολόγοι   
1,00%       - 
 
Σε σύγκριση με τις βουλευτικές εκλογές του 1991 
το μόνο κόμμα που σημείωσε εκλογική άνοδο 
ήταν το ΑΚΕΛ με 2.37% ενώ τα άλλα κόμματα 
σημείωσαν πτώση: Ο Δημοκρατικός Συναγερμός  
κατά 1,34%, το ΔΗΚΟ  3,12% και η ΕΔΕΚ 2,76%. 
Ο ηγέτης του ΑΔΗΣΟΚ  Μιχάλης Παπαπέτρου  
ύστερα από την αποτυχία του κόμματος του να 
εξασφαλίσει έστω και μια έδρα στη Βουλή, δή-
λωσε ότι φέρει την ακέραιη ευθύνη για την απο-
τυχία και  παραιτήθηκε από την ηγεσία του κόμ-
ματος. Nέος Πρόεδρος της Βουλής εκλέγηκε ο 
πρώην πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και πρόεδρος του ΔΗΚΟ Σπύρος Κυπριανού. 
 
Ο διορισμός του Sir David Hannay 
Στις 23 Μαίου 1996, ο Βρετανός υπουργός Εξω-
τερικών Malcolm Rifkind  ανακοίνωσε  ότι η Βρε-
τανική Κυβέρνηση δίορισε τον Sir David Hannay 
ως Ειδικό Αντιπρόσωπο της  Βρετανίας στην Κύ-
προ. Ο βρετανός υπουργός ανάφερε ότι ο διορι-
σμός δεν θα επιφέρει άμεση λύση σ’ αυτό το μα-
κροχόνιο πρόβλημα αλλά στους επόμενους 
λίγους μήνες θα γίνει μια νέα διεθνής προσπάθεια 
προς την επίλυση του πρόβλήματος και ήθελε τη 
Βρετανία να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο σ’ αυτήν 
την προσπάθεια.  Ο Σερ Ντέηβιντ Χάνεϋ ήταν δι-
πλωμάτης καριέρας και είχε πρόσφατα αφυπη-
ρετήσει από τη θέση του Μόνιμου Αντιπροσώπου 
της Βρετανίας στην έδρα των Ενωμένων Εθνών.  
Tον Ιούνιο του 1996, ο Πρόεδρος Κληρίδης συ-
ναντήθηκε με τον Αμερικανό Πρόεδρο Μπιλ Κλί-
ντον και τον Βρετανό Πρωθυπουργό Τζον Μέι-
τζορ, που και οι δύο εξέφρασαν την υποστήριξή 
τους για μια ειρηνική επίλυση του Κυπριακού  με 
γνώμονα τις  αποφάσεις και τα ψηφίσματα του 
Ο.Η.Ε.  Με μια μεγάλη όμως διαφορά: δεν έλεγαν  
να εξασκήσουν καμιά πίεση στην Τουρκία, δη-
λαδή στη χώρα  που απευθύνονταν τα ψηφί-
σματα! 
 
Οι ενδιαφερόμενοι να αποκτήσουν τα βιβλία 
του Δρα Κύπρου Τοφαλλή μπορούν να  
επικοινωνήσουν με τον ίδιο στο τηλέφωνο  
020 8360 7968 ή στο e-mail:   
Tofallis@greekinstitute.co.uk.
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 Σαν Σήμερα

11 Φεβρουαρίου 

1978- Η κυβέρνηση της  
Κίνας αίρει την απαγόρευση 
των βιβλίων του Αριστοτέλη, 
του Γουίλιαμ Σέξπιρ και του 

Ντίκενς. 
 
 

12 Φεβρουαρίου 
 

1980- Θάνατος 
Γεωργίας Βασιλειάδου,  
ελληνίδα ηθοποιός.  

 
13 Φεβρουαρίου 

 
1957- Στις 12 το μεσημέρι τα 
πάντα νεκρώνουν στην  

Ελλάδα. Με αυτό τον τρόπο, 
ο ελληνικός λαός αποφασίζει 
να διαμαρτυρηθεί για τη 

στάση της Βρετανίας, αλλά 
και άλλων χωρών, στο  
Κυπριακό Ζήτημα. Το  

σύνθημα δίνουν οι καμπάνες 
των εκκλησιών και οι  
σειρήνες συναγερμού. 

 
14 Φεβρουαρίου 

 
2006- Ο πρωθυπουργός 

 Κώστας Καραμανλής  
ανακοινώνει τον πρώτο  
ανασχηματισμό της 

 κυβέρνησής του. Η Ντόρα 
Μπακογιάννη είναι η πρώτη 
γυναίκα που αναλαμβάνει το 
Υπουργείο Εξωτερικών. 

 
15 Φεβρουαρίου 

 
2005- Εγκαινιάζεται η  
δημοφιλής ιστοσελίδα  

ανταλλαγής βίντεο YouTube. 
 

16 Φεβρουαρίου 

 
1914- Οι βρετανίδες σου-
φραζέτες επιτίθενται και  

καταστρέφουν τα τζάμια της 
οικίας του βρετανού υπουρ-
γού Εσωτερικών και πυρπο-
λούν τις εγκαταστάσεις ενός 
ομίλου αντισφαίρισης,  

διεκδικώντας δυναμικά και 
βίαια δικαίωμα ψήφου. 

 
1982- Ο πολιτικός γάμος  
καθιερώνεται στην Ελλάδα 

ως ισόκυρος με τον  
θρησκευτικό.

14 Φεβρουαρίου - Κώστας Βάρναλης Ημέρα Ερωτευμένων (Αγίου Βαλεντίνου) 

Ποιητής, συγγραφέας, κριτικός, μεταφρα-
στής και εν γένει διανοούμενος της Αρι-
στεράς, ο Κώστας Βάρναλης μας κληρο-

δότησε ορισμένα σημαντικά έργα, όπως τις 
ποιητικές συνθέσεις «Το φως που καίει» (1922) 
και οι «Σκλάβοι Πολιορκημένοι» (1927), τη ριζο-
σπαστική μελέτη «Ο Σολωμός χωρίς μεταφυ-
σική» (1925) και το πολύκροτο αφηγηματικό 
έργο «Η αληθινή απολογία του Σωκράτη» 
(1931). 
Ο Κώστας Βάρναλης, γεννήθηκε στον Πύργο της 
Ανατολικής Ρωμυλίας (σημερινό Μπουργκάς 
Βουλγαρίας), στις 21 Φεβρουαρίου 1884. Την 
εποχή της γέννησής του η Ανατολική Ρωμυλία, 
με πολυπληθή ελληνική κοινότητα, ήταν αυτόνομη 
επαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας Η κα-
ταγωγή του πατέρα του Γιάννη Βάρναλη ήταν 
από την Βάρνα, εξ ου και το επώνυμο Βάρναλης, 
που το υιοθέτησε, επειδή δεν ήθελε να ακούει το 
πραγματικό επώνυμό του, που ήταν Μπουμπούς. 
Ο Κώστας ήταν το μικρότερο από τα πέντε παιδιά 
της οικογένειας και το πιο ατίθασο. Τον πατέρα 
του δεν πρόλαβε καλά-καλά να τον γνωρίσει, 
αφού πέθανε το 1887 και την ανατροφή ανέλαβαν 
η μητέρα του Αλισάφα Μαυρομάτη, μιια αγράμ-
ματη αλλά έξυπνη γυναίκα την οποία υπεραγα-
πούσε και ο μεγαλύτερος αδελφός του Παναγιώ-
της. 
Τα πρώτα γράμματα διδάχτηκε στο ελληνικό σχο-
λείο της της γενέτειράς του και συνέχισε την φοί-
τησή του, κατόπιν εξετάσεων, στο ονομαστό Ζα-
ρίφειο Διδασκαλείο της Φιλιππούπολης (σημερινό 
Πλόβντιβ). Ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές 
του με άριστα το 1902 και αμέσως διορίστηκε δά-
σκαλος στο σχολείο του Πύργου. 
Δεν πρόλαβε όμως να αναλάβει υπηρεσία, καθώς 
με την υποστήριξη του μητροπολίτη Αγχιάλου και 
της κοινότητας της Βάρνας, σπούδασε φιλολογία 
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, απ’ όπου πήρε το 
πτυχίο του το 1908. Κατά την διάρκεια των σπου-
δών του πήρε μέρος στη διαμάχη για το Γλωσσικό 
Ζήτημα ως υποστηρικτής των δημοτικιστών και 
το 1907 συμμετείχε στην ίδρυση του ποιητικού 
περιοδικού «Ηγησώ», που φιλοδοξούσε να ανα-
νεώσει την μορφή της ελληνικής ποίησης και να 
την απαλλάξει από την «παλαμική ευκολογρα-
φία». 
Μετά την αποφοίτησή του, διορίστηκε στην αρχή 
ελληνοδιδάσκαλος στην Αμαλιάδα, αργότερα σχο-
λάρχης στην Αργαλαστή και μετά την εμπλοκή 
στην υπόθεση των «Αθεϊκών» του Βόλου μετα-
τέθηκε στα Μέγαρα. Επιστρατεύτηκε στον Β’ Βαλ-
κανικό Πόλεμο (1913) και μετά την απόλυσή του 
φοίτησε στο Διδασκαλείο Μέσης Εκπαίδευσης 
που διηύθυνε ο Δημήτρης Γληνός. Το 1915 διο-
ρίστηκε σχολάρχης στην Κερατέα Αττικής. Το 
1916 επιστρατεύτηκε ξανά, μετά την εμπλοκή της 
χώρας μας στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και υπη-
ρέτησε στην Λήμνο. 
Το 1917, διορίστηκε καθηγητής σε Γυμνάσιο του 
Πειραιά και δυο χρόνια αργότερα , με υποτροφία 
παρακολούθησε στο Παρίσι μαθήματα φιλοσο-
φίας, φιλολογίας και κοινωνιολογίας. Εκεί, επικοι-
νώνησε με τα νέα φιλοσοφικά ρεύματα, έζησε 
από κοντά τις μεγάλες ιδεολογικές ζυμώσεις, που 
ακολούθησαν την Οκτωβριανή Επανάσταση του 
1917 και την λήξη του Α' Παγκόσμιου πολέμου 
(1918), και ενστερνίστηκε στην επαναστατική 
μαρξιστική (κομμουνιστική) ιδεολογία. 
Μετά την ήττα του Βενιζέλου στις εκλογές του 
1920 και την ανάληψη της εξουσίας από τους 

αντιβενιζελικούς, η υποτροφία του διακόπηκε και 
ο Βάρναλης επέστρεψε στην Αθήνα, όπου στις 
αρχές του 1821 διορίστηκε καθηγητής στο Γ Γυ-
μνάσιο Πειραιά. 
Το φθινόπωρο του 1923 μετά από ανάκληση της 
διακοπής της υποτροφίας του ξαναπήγε στο Πα-
ρίσι, όπου έμεινε στο σπίτι του φίλου του χαράκτη 
Γιάννη Κεφαλληνού. Το 1924 γύρισε στην Αθήνα 
και δίδαξε νεοελληνική λογοτεχνία στην Παιδα-
γωγική Ακαδημία, την οποία διηύθυνε ο Γληνός. 
Το 1926 παύτηκε από τη θέση του εξαιτίας της 
ιδεολογίας του, αρχικά προσωρινά και στη συνέ-
χεια οριστικά, με αφορμή ένα δημοσίευμα της 
«Εστίας» που κατηγόρησε για αντεθνική δράση 
τους μεταρρυθμιστές Παιδαγωγούς εκείνης της 
εποχής. Ο Βάρναλης αποκλείστηκε από κάθε δη-
μόσια θέση και αναγκάστηκε να εργαστεί έκτοτε 
κυρίως ως δημοσιογράφος. Τον ίδιο χρόνο έφυγε 
για τη Γαλλία ως ανταποκριτής της εφημερίδας 
«Πρόοδος». 
Επέστρεψε το 1927 και δυο χρόνια αργότερα 
νυμφεύτηκε την φιλόλογο και ποιήτρια Δώρα Μο-
άτσου (1895-1979). Το 1935 πήρε μέρος ως αντι-
πρόσωπος των ελλήνων συγγραφέων στο Συνέ-
δριο Σοβιετικών Συγγραφέων στη Μόσχα μαζί με 
τον Δημήτρη Γληνό και ύστερα από εντολή του 
Γεωργίου Κονδύλη εξορίστηκε στη Μυτιλήνη και 
τον Άγιο Ευστράτιο. 
Παρέμεινε πιστός στην ιδεολογία του κατά τη 
διάρκεια της γερμανικής κατοχής και του Εμφυ-
λίου Πολέμου. Το 1956 τιμήθηκε από την Εταιρεία 
Ελλήνων Λογοτεχνών και το 1959 με το βραβείο 
Λένιν. 
Ο Κώστας Βάρναλης πέθανε στηνΑθήνα στις 16 
Δεκεμβρίου 1974. 
Το λογοτεχνικό του έργο 
Ο Κώστας Βάρναλης πρωτοεμφανίστηκε στα 
γράμματα τον Αύγουστο του 1904 από τον 
«Νουμά» και τον επόμενο χρόνο κυκλοφόρησε η 
πρώτη του συλλογή «Κηρήθρες» (1905), με πρό-
λογο του Στέφανου Μαρτζώκη. Στα πρώτα του 
βήματα συμπορεύτηκε πνευματικά με τον Άγγελο 
Σικελιανό και το Νίκο Καζαντζάκη με έντονες επιρ-
ροές από το ρεύμα του παρνασσισμού και τις 
διονυσιακές και ανθρωπιστικές ιδέες. 
Από το 1910 άρχισε να ασχολείται με τη λογοτε-
χνική μετάφραση και ως το 1916 ολοκλήρωσε 
τους «Ηρακλείδες» του Ευριπίδη, τον «Αίαντα» 
του Σοφοκλή, τα «Απομνημονεύματα» του Ξενο-
φώντα και τον «Πειρασμό του Αγίου Αντωνίου» 
του Γκιστάβ Φλομπέρ. 
Το 1919, έγραψε το ποίημα «Προσκυνητής», που 
αποτελεί τομή στο ποιητικό του έργο, καθώς 
αχνοφαίνεται η ιδεολογική του στροφή. Το 1922 
τύπωσε στην Αλεξάνδρεια, με το ψευδώνυμο Δή-
μος Τανάλιας, την πρώτη μεγάλη ποιητική του 
σύνθεση «Το φως που καίει», που την αναθεώ-
ρησε αργότερα και την ξανατύπωσε το 1933 στην 
Αθήνα στην οριστική της μορφή. Πρόκειται για 
ένα κοινωνικοφιλοσοφικό έργο, το πρώτο χρονο-
λογικά της αριστερής λογοτεχνίας στον τόπο μας, 
όπως επισημαίνει η κριτική. 
Το 1922 δημοσίευσε επίσης το γνωστό ποίημά 
του «Οι Μοιραίοι» που μελοποίησε ο Μίκης Θεο-
δωράκης. Το 1927, κυκλοφόρησαν οι «Σκλάβοι 
Πολιορκημένοι»,η δεύτερη μεγάλη του σύνθεση, 
«στρατευμένης και προλεταριακής ποίησης», 
όπως έχει γραφεί.

Η ταύτιση του εορτασμού 
της μνήμης του Αγίου Βα-
λεντίνου με την Ημέρα 

των Ερωτευμένων ξεκίνησε 
από την Αγγλία του ύστερου 
Μεσαίωνα, έχοντας παγανιστι-
κές και χριστιανικές αναφορές. 
Στα χρόνια της Ρωμαϊκής Αυτο-
κρατορίας, από τις 13 έως τις 
15 Φεβρουαρίου, γιόρταζαν τα 
Λουπερκάλια προς τιμή του 
θεού Φαύνου (του Πάνα των 
Ελλήνων). Οι Ρωμαίοι θυσίαζαν 
κατσίκια και σκυλιά, ενώ νεαρά 
αγόρια χτυπούσαν με λωρίδες 
από δέρμα κατσίκας τις νεαρές 
κοπέλες για να τους μεταδώ-
σουν τη γονιμότητα. Μία ανά-
λογη γιορτή υπήρχε και στην 
Αρχαία Αθήνα τον μήνα Γαμη-
λιώνα (αντιστοιχούσε στο δεύ-
τερο δεκαπενθήμερο του Ια-
νουαρίου και το πρώτο του 
Φεβρουαρίου), τα Θεογάμια, 
προς τιμή του Δία και της Ήρας. 
Η γιορτή καταργήθηκε από την 
Εκκλησία τον 5ο αιώνα μ.Χ., ως 
ειδωλολατρική. Στη θέση της (14 
Φεβρουαρίου) μπήκε ο εορτα-
σμός της μνήμης του Αγίου Βα-
λεντίνου, μάρτυρα της χριστια-
νικής πίστης από τη Ρώμη, με 
απόφαση του Πάπα Γελάσιου. 
Ο Βαλεντίνος, σύμφωνα με τον 
θρύλο, υπήρξε ιερωμένος του 
3ου αιώνα, ο οποίος σε πείσμα 
των αυτοκρατορικών διαταγών 
δεχόταν να παντρέψει νεαρούς 
στην ηλικία ερωτευμένους, γλι-
τώνοντας με αυτό τον τρόπο 
τους άρρενες από τη στρατιω-
τική θητεία. Με άλλα λόγια, 
επρόκειτο για πραγματικό προ-
στάτη των ερωτευμένων και των 
αντιρρησιών συνείδησης, θα λέ-
γαμε σήμερα! Ένας άλλος θρύ-
λος λέει ότι όσο καιρό ο Βαλε-
ντίνος ήταν μέσα στη φυλακή, 
αρνούμενος να αποκηρύξει την 
πίστη του, ερωτεύτηκε την τυ-
φλή κόρη του δεσμοφύλακά 
του, στην οποία μάλιστα έστειλε 
κι ένα γράμμα με την υπο-
γραφή: Με αγάπη από τον Βα-
λεντίνο σου. 
Ο Άγιος Βαλεντίνος 
Τη νοηματοδότηση που έχει σή-
μερα η γιορτή του Αγίου Βαλε-
ντίνου την απέκτησε στα χρόνια 
του ύστερου Μεσαίωνα, γύρω 
στον 14ο αιώνα. Την πρώτη 

γραπτή αναφορά την έχουμε το 
1382 στο ποίημα Το Κοινοβού-
λιο των Πτηνών (Parlement of 
Foules) του πατέρα της αγγλι-
κής λογοτεχνίας Τζέφρι Τσόσερ. 
Το ποίημα των 699 στίχων είναι 
ένα ενύπνιο εμπνευσμένο από 
την παράδοση, κατά την οποία 
κάθε χρόνο την ημέρα του Αγίου 
Βαλεντίνου τα πουλιά συγκε-
ντρώνονται μπροστά στη θεά 
της φύσης για να διαλέξουν 
ερωτικούς συντρόφους («...for 
this was Saint Valentine's Day, 
when every bird cometh there 
to choose his mate...»). 
Το 1840 ήταν κοινός τόπος η 
ανταλλαγή, μεταξύ των ερωτευ-
μένων, μικρών χειρόγραφων 
σημειωμάτων με ευχές (valen-
tines). Το ίδιο χρονικό διάστημα 
η γιορτή διαδόθηκε και στην 
Αμερική, όπου η ανταλλαγή ευ-
χετήριων καρτών βοηθήθηκε 
από τη βιομηχανοποίηση και τα 
φθηνά ταχυδρομικά τέλη. Με 
την πάροδο του χρόνου το επι-
χειρηματικό δαιμόνιο και η πο-
λιτιστική επιβολή των αγγλοσα-
ξόνων έδωσαν στη γιορτή τον 
οικουμενικό χαρακτήρα που 
γνωρίζουμε σήμερα. 
Τα τελευταία χρόνια η εμπορευ-
ματοποίηση της γιορτής έχει 
φθάσει στο κατακόρυφο. Μετά 
τις κάρτες, τις ηλεκτρονικές κάρ-
τες μέσω Ίντερνετ (e-cards), τα 
λουλούδια και τα σοκολατάκια, 
σειρά έχει η βιομηχανία των κο-
σμημάτων να οικειοποιηθεί την 
ημέρα των ερωτευμένων. Ο τζί-
ρος του Αγίου Βαλεντίνου μόνο 
στις Ηνωμένες Πολιτείες ξεπέ-
ρασε το 2010 τα 15 δισεκατομ-
μύρια δολάρια, το ισόποσο του 
ΑΕΠ της Μποτσουάνα. 
Η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου 
προκαλεί αντιδράσεις στον μη 
Χριστιανικό κόσμο. Στην Ινδία 
οι φανατικοί ινδουιστές και μου-
σουλμάνοι αντιτίθεται στη 
γιορτή. Τη θεωρούν πολιτιστικό 
μίασμα και προϊόν της παγκο-
σμιοποίησης. Στο Πακιστάν, το 
τοπικό ισλαμικό κόμμα ζητά την 
κατάργησή της, καθώς, όπως 
υποστηρίζει, αντιβαίνει τον Ισ-
λαμικό Πολιτισμό. Την ίδια 
άποψη έχουν και οι συντηρητι-
κοί κύκλοι του θεοκρατικού Ιράν.
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Γωνιά Παροικιακής ποίησης 

ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΈΝΟΙ 

Ξεμείναμε  
Μας λένε ψέματα  
και το ξέρουμε  

Μας λένε παραμύθια  
δεν τους πιστεύουμε  
Μας κάνουν πλύση  

στα μυαλά  
μα Τσε Γκεβάρα  

πουθενά  
Μιλάμε για το χθες  
όχι για το αύριο  
Για αναμνήσεις  
όχι για μέλλον  

Ζούμε εγκλωβισμένοι  
στο παρόν  

Φανήκαν εξυπνότεροι  
μας άφησαν στον άσσο  
Και ποιος θα πάρει 

τα κλειδιά  
Μας τέλειωσε  
και Κάστρο

Της Σωτήρας Λιονταρή 

Ξέρεις τι θέλω; 
του Δημήτρη Κουρουσιακλή 

ΓΙΟΡΤΑΣΕ  Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΝΈΟΥ ΧΩΡΊΟΥ  ΚΥΡΘΑΙΑΣ 
 
Αγαπητοί συγχωριανοί,   
ξενητεμένα αδέρφια, 
 
Γιόρτασε και φέτος ο ἀγιος του χωριού μας. 
Γιόρτασε βουβά  χωρίς την παρουσία μας 
χωρίς τον πατέρα Διομήδη να ψάλλει το " 
Ως Στύλος ακλόνητος της εκκλησίας Χρι-
στού" Γιόρτασε με κλεισμένενη  την εκκλη-
σιά,με σβησμένα καντήλια και σβησμένα 
κεριά.Μαζί του γιορτάσαμε και μεις. ¨ Ολοι 
οι Νιοχωρίτες όπου κι αν βρισκόμαστε. Στην 
Κύπρο, στην Αγλία ,στην Αμερική στην Αυ-
στραλία. Προσευχηθήκαμε τούτη να΄ναι η 
τελευταία χριονιά  
που ζούμε μακριά του. 
Σας γράφω τουα τα λίγα λόγια με πολλές 

ευχές και σπαραγμό ψυχής. Οι καιροί έχουν 
δυσκολέψει πολύ. Προγραμμάτιζα να κά-
ναμε μια μικρή συνάνταηση,να ξαναδούμε 
ό ένας τον ΄λλο, να θυμιθούμε τη ζωή μας 
στο χωριὀ. Όλα αυτά είναι αδύνατο να γί-
νουν τώρα. 
 
Μην απελπίζεστε όμως .Η μέρα θα φθάσει. 
Το δίκαιο θα επικρατήσει.Δεν μπορεί το 
άδικο να κυβερνά την ζωή των ανθρώ-
πων.Υπομονη και επιμονή. Και αν δεν φτά-
σουμε εμείς εκείνη τη μέρα θα την φτάσουν 
τα παιδιά μας τα εγγόνια μας. Το Νέο Χωρίο 
ζει και μας περιμένει. 
 
Μιχάλης Καισιής 
Πρόεδρος  Συνδέσμου Αποδήμων Νέου 
Χωρίου

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΥΘΡΑΙΑΣ

Το Cyprus Medical Society UK (CMS 
UK), υπό την αιγίδα της Εθνικής Ομο-
σπονδίας Κυπρίων στο Ηνωμένο Βασί-
λειο, πραγματοποίησε διαδικτυακή συνέ-
ντευξη με την κορυφαία ψυχολόγο, Δρ 
Λίντα Παπαδoπούλου, την Κυριακή 7 Φε-
βρουαρίου 2021. Η συνέντευξη συνδιορ-
γανώθηκε από την CMS UK's Η Γραμμα-
τέας Ιφιγένεια Μαντράλη, Εκπρόσωπο 

των Φοιτητών Ιατρικής Ευθυμία Θεοδώ-
ρου και ο Πρόεδρος της Εθνικής Ομο-
σπονδίας Κυπρίων στο Ηνωμένο Βασί-
λειο, Χρήστος Καραόλης. Ο Ύπατος 
Αρμοστής της Κύπρου στο Ηνωμένο Βα-
σίλειο, Ανδρέας Κακούρης, ήταν επίσης 
παρών και έδωσε τις δικές του παρατη-
ρήσεις στην εκδήλωση. 
Η Δρ Λίντα Παπαδόπουλος είναι μια από 

τις πιο γνωστές ψυχολόγους της Βρετα-
νίας και ασχολείται με μια μεγάλη ποικιλία 
θεμάτων που αφορούν την ψυχική υγεία 
και την ευημερία. Η δουλειά της έχει δη-
μοσιευτεί σε κορυφαία ακαδημαϊκά πε-
ριοδικά και οδηγεί σε μια καριέρα υψηλού 
προφίλ στα ΜΜΕ. Σχολιάζει τακτικά την 
ψυχολογία πίσω από τα νέα και τα τρέ-
χοντα γεγονότα, καθώς και τις καθημερι-
νές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι 
άνθρωποι στη ζωή τους. 
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Δρ 
Παπαδοπούλου έδωσε χρήσιμες πληρο-
φορίες και πολύ πρακτικές συμβουλές σε 
θέματα όπως η αντιμετώπιση του κλει-
δώματος, η εργασία από το σπίτι, τα κοι-
νωνικά μέσα, η πίεση στους νέους, η ει-
κόνα του σώματος, η διατροφή. 
Μπορείτε να δείτε τη συνέντευξη στην  
στη σελίδα YouTube της Εθνικής Κυπρια-
κήες Ομοσπονδία του Ηνωμένου Βασι-
λείου, καθώς και στη σελίδα του στο 
Facebook - @UKCypriotFed

Διδικτυακή συνέντευξη  - Cyprus Medical  
Society UK / Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία

Ξέρεις τι θέλω; 

Μια μέρα από το μέλλον! 

Πόσες αγωνίες θα μου φύγουν.  

Σε αυτά που φοβάμαι  

πως μπορεί να συμβούν.  

Για όσα δεν συμβούν  

θα είμαι ανακουφισμένος.  

Για όσα συμβούν  

θα είμαι συμβιβασμένος 

Θα είναι της μοίρας μου γραφτό! 

Ξέρεις τι θέλω; 

Μια μέρα από το μέλλον!

• Οpen your ears before you open your mouth! 
It may surprise your eyes! 
• Άνοιγε τα αυτιά σου, πριν ανοίξεις το στώμα 
σου! Μπορεί να ξαφνιαστούν τα μάτια σου! 
Ερμηνεία: 
Πάντοτε με προσοχή, να ακούμε τον συνάνθρωπό μας 
και μετά να μιλάμε! Χωρίς εγωισμό, σκέψη και υπομονή, 
να γίνεται διάλογος! Το αποτέλεσμα θα μας εκπλήξει!

Λόγια Νηστεμένα
Ειρήναρχος Στεφάνου

Έκφραση αλληλεγγύης από Κύπριους του ΗΒ προς την εβραϊκή  
κοινότητα με αφορμή τη μνήμη του Ολοκαυτώματος 

Την αλληλεγγύη και υποστήριξή τους στην 
εβραϊκή κοινότητα με αφορμή την Ημέρα 
Μνήμης του Ολοκαυτώματος (27 Ιανουα-
ρίου) εξέφρασαν με επιστολές τους προς 
τον Αρχιραββίνο Ην. Βασιλείου και Κοινο-
πολιτείας και την Πρέσβη του Ισραήλ στο 
Λονδίνο τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτρο-
πής του Συμβουλίου Βρετανοκυπρίων. 
Στις επιστολές σημειώνουν τη συγκίνηση 
που τους προκάλεσε το ελπιδοφόρο μή-
νυμα περί επιβίωσης και για το «φως μέσα 
στο σκοτάδι» που μετέφερε μέσα από την 
ομιλία του με αφορμή την ημέρα μνήμης ο 
Αρχιραββίνος Εφραίμ Μιρβίς. 
Οι υπογράφοντες σημειώνουν ότι η εβραϊκή 
και η κυπριακή κοινότητα πρέπει να ενώ-
σουν τα χέρια και να διασφαλίσουν ότι η ει-
ρήνη, η ανεκτικότητα και η φιλία θα ενώνουν 

τους δύο λαούς. Υπενθυμίζουν δε την αγκα-
λιά που πρόσφερε η Κύπρος στον εβραϊκό 
λαό μετά από το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. 
Τονίζουν επίσης τα πολλά κοινά και τη συμ-
βίωση των δύο κοινοτήτων στη βρετανική 
πρωτεύουσα, καθώς και το πώς με τις οι-
κογενειακές και κοινοτικές αξίες που μοιρά-
ζονται εργάζονται σκληρά για να μορφώ-
σουν τα παιδιά τους. 
Οι Κύπριοι της Βρετανίας που υπογράφουν 
τις επιστολές εκφράζουν την πρόθεση να 
εργαστούν από κοινού με την εβραϊκή κοι-
νότητα ώστε να διασφαλιστεί πως το μέλλον 
μπορεί να φέρει ελπίδα και ευκαιρίες, βασι-
σμένες στις καλές αξίες, στα ανθρώπινα δι-
καιώματα και στο σεβασμό για τον άλλον. 
Επισημαίνουν τις καθημερινές απειλές που 
υφίσταται η Κυπριακή Δημοκρατία από την 

Τουρκία και δηλώνουν ότι παρακολουθούν 
με φρίκη τις ενέργειες των ενόπλων δυνά-
μεων του Προέδρου Ερντογάν στη Συρία, 
στη Λιβύη, στο Αζερμπαϊτζάν, στο Ιράκ αλλά 
και τις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου 
χώρου και των κυπριακών υδάτων. 
«Ελπίζουμε ότι θα επικρατήσει η ειρήνη και 
ότι θα παραμείνουμε δυνατοί φίλοι και σύμ-
μαχοι με τους Ισραηλινούς γείτονες μας. Ας 
εμφυσήσουμε στις νεολαίες μας την ηθική 
της κοινωνίας των πολιτών. Ο ρατσισμός, 
η προκατάληψη και ο αντισημιτισμός δεν 
έχουν θέση στην καρδιά μας και ενώ ενθυ-
μούμαστε τα δεινά που περάσαμε, πρέπει 
να έχουμε μηδενική ανοχή για τέτοιες 
ακραίες και καταστροφικές ιδέες. Μαζί μπο-
ρούμε να ανάψουμε ένα κερί», καταλήγουν 
οι επιστολές. 
Η Εκτελεστική Επιτροπή του Συμβουλίου 
Βρετανοκυπρίων απαρτίζεται από τους Κίκη 
Χριστοφίδη, Παντελή Δημοσθένους, Σερα-
φείμ Διάκου, Ηλία Δινένη, Ελίσα Έλληνα, 
Νικόλα Γαλάζη, Γιώργο Γεωργίου, Γιώργο 
Χατζηπαυλή, Ιωάννη Κούβαρο, Λεωνίδα Λε-
ωνίδου, Σπύρο Νεοφύτου, Μαρί Νίκολσμπι, 
Σπύρο Παπαχαραλάμπους, Δώρο Παρτα-
σίδη, Γιώργο Πίππα, Τάσο Πογιατζή, Στέλλα 
Πρωτόπαππα-Δινένη, Ορέστη Ρωσίδη, 
Νίκο Σαββίδη, Αντώνη Σαββίδη, Yiannis 
Στεργίδη, Ανδρέα Ταμπουρίδη, Γλαύκο Βα-
σιλείου και Ντένις Ζήνωνα.
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ΠΕΜΠΤΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  21:30 
Ο Γιος του Φύλακα (2006). 
Κοινωνική ταινία με τους Από-
στολο Τότσικα, Ελένη Βεργέτη 
και Νικόλα Αγγελή. Θύμα νεα-
ρού δημοσιογράφου τηλεοπτι-
κής εκπομπής με φάρσες, αρ-
πάζει το δόλωμα του, ένα πιστόλι, και τρέχει στο 
χωριό του στην Πίνδο. Ο δημοσιογράφος τον ακο-
λουθεί ως εκεί για να πάρει πίσω το πιστόλι και 
μπλέκει σε μια ιστορία με φαντάσματα, κυνηγούς 
θαμμένων θησαυρών, και προκαταλήψεων απ' αυ-
τές που επιβιώνουν στις απομονωμένες επαρχίες. 
ΠΕΜΠΤΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  22:35 
Πιάσαμε την Καλή (1963). Κωμωδία με τους Κώστα 
Χατζηχρήστο, Γεωργία Βασιλειάδου, Ρένα Στρατη-
γού. Ένας επαρχιώτης έρχεται στην Αθήνα σε ανα-
ζήτηση μιας καλύτερης τύχης. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  21:30 
Κυνηγώντας την Ευτυχία (1985). Κοινωνική ταινία 
με τους Δώρα Σιτζάνη, Φαίδωνα Γεωργίτση, Άννα 
Φόνσου και Τεό Ρουμπάνη. Ο Φαίδων Γεωργίτσης 
υποδύεται έναν επαρχιώτη, ο οποίος έχει χρεοκο-
πήσει και θα του κατασχέσουν το μοναδικό περιου-
σιακό στοιχείο, το τρακτέρ του. Ο ξάδελφος του, του 
προτείνει από καιρό να πάει στην Αθήνα για να βρει 
καλύτερη τύχη. Η αγαπημένη του τον πείθει, μετά 
από πολλές προσπάθειες, να την πάρει μαζί του και 
να γλυτώσει από τον δυνάστη αδελφό της.  Όταν 
αποφασίζει εκείνος να ζητήσει δανικά λεφτά από τον 
θείο του, κι εκείνος του αρνείται, τότε σε μια συ-
μπλοκή τους κατά λάθος τον σκοτώνει.  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 22:40 
Το Κοροϊδάκι της Πριγκιπέσας (1972). Κωμωδία 
με τους Σταύρο Παράβα, Νόρα Βαλσάμη, Μπέτυ 
Αρβανίτη, Λευτέρη Βουρνά, Κατερίνα Γιουλάκη, Χρή-
στο Νομικό. Ο Σταύρος έχει ένα καφενεδάκι μαζί με 
του αδελφό του Χρόνη και είναι οι μόνοι από τα 
αδέλφια που νοιάζονται για την οικογένεια, προσπα-
θώντας να τα φέρουν βόλτα. Ο ίδιος είναι ερωτευ-
μένος με την Μαίρη, η οποία όμως δεν γυρίζει να 
τον κοιτάξει μια και προέρχεται από αριστοκρατική 
οικογένεια που έχει ξεπέσει και ζει στη  φτώχεια. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  23:50 
Ο Άγιος Πρεβέζης (1982). Κοινωνικό δράμα του 
Δημήτρη Κολλάτου με τους Κάστα Καραγιώργη, 
Ελένη Μόραλη, Βασίλη Καΐλα, Μαρία Τσακαλίδου, 
Ζωή Βουδούρη. Το θέμα αφορά στον αμαρτωλό βίο 
και τα σκάνδαλα του Μητροπολίτη Πρεβέζης, ο 

οποίος ήταν αναμειγμένος σε διάφορες ύποπτες 
υποθέσεις. Η δραστηριότητά του περιγράφεται με 
τα μελανότερα χρώματα και το θέμα παίρνει πολιτι-
κές διαστάσεις, σε σχέση με την επικρατούσα κατά-
σταση στους κόλπους της Ελλαδικής Εκκλησίας. 
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  22:05 
Η Μεγάλη Απόφαση (1977). Αστυνομικό θρίλερ με 
τους Άγγελο Αντωνόπουλο, Νέλη Γκίνη, Παύλο 
Λιάρο, Τζιόλυ Γαρπή. Ένα αυτοκίνητο χτυπάει την 
Μαρίνα Βροντάκη και ο οδηγός του την εγκαταλείπει 
αβοήθητη. Συλλαμβάνεται η κάτοχος του αυτοκινή-
του, τραγουδίστρια Πόλυ Πατρινού, η οποία αρνείται 
την κατηγορία. Δεν έχει κανένα άλλοθι καθώς την 
ώρα του φόνου ήταν μεθυσμένη. Τις έρευνες ανα-
λαμβάνει ο αστυνόμος Καίσαρης.   
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  23:20 
Οικόπεδο 12 (2013). Κω-
μωδία με την Κάρμεν Ρου-
γκέρη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, 
Μιχάλη Μαρίνο, Κώστα Δη-
μητρίου.  Όταν εγγλέζικοι 
δορυφόροι εντοπίζουν με-
γάλα κοιτάσματα πετρελαίου 
στην περιουσία ενός Κύπριου συνταξιούχου, μυστι-
κοί πράκτορες, κυβερνήσεις και οικογενειακοί γνω-
στοί από το παρελθόν θα συνωστιστούν στο οικό-
πεδό του, έχοντας ο καθένας το δικό του σχέδιο. 
KYΡIAKH 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  22:50 
Τζένη Τζένη(1965). Κωμωδία με την  Τζένη Καρέζη, 
Ανδρέα Μπάρκουλη, Λάμπρο Κωνσταντάρα, Διο-
νύση Παπαγιαννόπουλο και Ελένη Ζαφειρίου. Η σύ-
γκρουση ανάμεσα σε δύο ισχυρούς κομματάρχες, 
τον Μίλτο Κασανδρή και τον Κοσμά Σκούταρη, θα 
γίνει αναπόφευκτη όταν ο Κασανδρής αποφασίσει 
να ρίξει στην πολιτική τον ανηψιό του Νίκο Μαντά. 
Ο κίνδυνος όμως να ήττηθει από τον βασικό του 
αντίπαλο Γκόρτσο και η πληροφορία ότι ο Κοσμάς 
είναι στα όρια της πτώχευσης από τα πολλά χρέη, 
θα δώσουν στην οικογένεια Κασανδρή την ιδέα να 
εκβιάσουν την κόρη του Κοσμά Τζένη, υποχρεώνο-
ντας την να παντρευτεί με λευκό γάμο τον Νίκο.   
ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  21:05 
Ο Αρχοντοχωριάτης (1977). Θέατρο της Δευτέρας 
με τους Ανδρέα Φιλιππίδη, Αλίκη Αλεξανδράκη, Νίκο 
Απέργη, Γωγώ Ατζολετάκη, Γιώργο Γεωγλερή, 
Γιώργο Μπάρτη. Με τον «Αρχοντοχωριάτη» ο Μο-
λιέρος προχωρά σε μια καυστική σάτιρα του νεο-
πλουτισμού και της αστικής τάξης που προσπαθεί 
να μιμηθεί την υψηλή κοινωνία, μαϊμουδίζοντας τρό-

πους, συνήθειες και συμπεριφορές, φτάνοντας στα 
όρια του γελοίου. 
ΤΡΙΤΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  21:05 
Οι Κληρονόμοι του Καραμπουμπούνα (1959). 
Κωμωδία με τους Πέτρο Γιαννακό, Κούλη Στολίγκα, 
Σπεράντζα Βρανά, Νίκο Ρίζο, Σταύρο Ιατρίδη, Έλσα 
Ρίζου, Νέλλη Παππά, Τάκη Μηλιάδη. Ένας συμβο-
λαιογράφος καλεί στο γραφείο τρία ξαδέρφια: τον 
Θεόφραστο, τον Τέλη και τον Κοκκοβιό Καραμπου-
μπούνα και τους γνωστοποιεί το θάνατο ενός μα-
κρινού θείου τους από το Σικάγο, ο οποίος τους 
άφησε κληρονομιά εξήντα χιλιάδες δολάρια, υπό τον 
όρο να ιδρύσουν μια εταιρεία από κοινού. Ο Τέλης, 
ο πιο έξυπνος, έχει δικό του φωτογραφείο και στο-
χεύει, με τη βοήθεια της μνηστής του Μπουμπούς, 
να φάει ολόκληρη την κληρονομιά. 
ΤΡΙΤΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  22:30 
Τα Τούβλα (1985). Κωμωδία με τους Κώστα Βου-
τσά, Σωτήρη Μουστάκα, Ντίνο Ηλιόπουλο, Σταμάτη 
Τζελεπή, Νανά Βενέτη και Πίτσα Κονιτσιώτη. Ο Κώ-
τσος και ο Σώτος, έχοντας καταφέρει να γίνουν στη 
ζωή πλούσιοι εργοστασιάρχες, αντιμετωπίζουν πρό-
βλημα λόγω της έλλειψης παιδείας. Για την ακρίβεια 
δεν έχουν τελειώσει καν το Δημοτικό σχολείο, γεγο-
νός βέβαια που ο περίγυρός τους δεν τολμά άμεσα 
να θίξει, υφίσταται ωστόσο ως πρόβλημα. Έχοντας 
επίγννωση της κατάστασης θα επιστρέψουν στα 
θρανία, έχοντας ως συμμαθητές κοινούς 15χρονους.                       
ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  20:45 
Ζητιάνος μιας Αγάπης (1964). Μελόδραμα με τον 
Νίκο Ξανθόπουλο, Κάκια Αναλυτή, Ορέστη Μακρή, 
Θεόδωρο Μορίδη, Λαυρέντη Διανέλλο, Ανέστη 
Βλάχο. Ο γάμος ενός τραγουδιστή με μια φτωχή κο-
πέλα θα ματαιωθεί. Το σοκ για τον ίδιο θα είναι με-
γάλο, με αποτελέσματα χάσει τη φωνή του. 
ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  
22:10. Ένας Ιππότης για την Βα-
σούλα (1968). Κωμωδία με την 
Τζένη Καρέζη, Φαίδωνα  Γεωργί-
τση, Διονύση Παπαγιαννόπουλο, 
Γιώργο Μιχαλακόπουλο. Η Βα-
σούλα είναι η οικονόμος της αυ-
στηρών αρχών Αρχόντισσας. Στα 
όνειρά της βλέπει τον ιππότη που θα της χαρίσει 
την ευτυχία. Όταν η Αρχόντισσα φεύγει για τη Θεσ-
σαλονίκη, η Βασούλα δέχεται να φέρει η φίλη της 
Πόπη και τον αγαπημένο της Μήτσο Μπεζεστένη 
για να περάσουν την νύχτα.  
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ΠΕΜΠΤΗ 11/2 

07.30 Όμορφη Μέρα 
09.00 Είναι θέμα υγείας   
09.30 Από Μέρα σε Μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας  
13.30 Γυναίκα της Κύπρου 
13.35 Χρυσές Συνταγές 
14.30 Happy Hour 
15.50 Κοίτα με στα Μάτια 
16.00 Ειδήσεις και στη νοη-
ματική 
16.20 Κοντά Έπεσες 
17.20 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05  Χάλκινα Χρόνια 
20.00 Προκλήσεις 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/2 
7.30 Όμορφη Μέρα  
09.00 Είναι θέμα υγείας  
19.30 Από Μέρα σε Μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας   
13.35 Χρυσές Συνταγές  
16.00 Ειδήσεις  και στη νοη-
ματική 
16.20 Κοντά Έπεσες 
17.20 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα 
18.00 Ειδήσεις 

19.05 Χάλκινα Χρόνια 
ΣΑΒΒΑΤΟ 13/2 
7.00 Καμώματα τζι Αρώματα  
9.00 Λούνα Πάρκα 
10:00 Κοίτα με στα Μάτια  
11.30 Σπίτι στη Φύση  
13.00 Μαζί/Birlikte  
14:00 Κύπριοι του Κόσμου 
16.15 Κυπριώτικο Σκετς  
17.20 Λούνα Πάρκ 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Καράβι Καραβάκι  
ΚΥΡΙΑΚΗ 14/2 
05.30 Θεία Λειτουργία 
08.00 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα  
09.30 Η Ζωή μας ένα Τρα-
γούδι  
13.30 Travel Diary 
14.00 Σε προσκυνώ 
Γλώσσα  
15.00 Aφανείς Ήρωες 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Παραδοσιακή Βραδιά  
ΔΕΥΤΕΡΑ 15/2 
07.30 Όμορφη Μέρα 
09.00 Είναι Θέμα Υγείας 
09.30 Από Μέρα σε Μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.30 Γυναίκα της Κύπρου 
15.50 Κοίτα με στα Μάτια 
16.00 Ειδήσεις και στη νοη-
ματική 
16:20 Κοντά Έπεσες 
20.00 Ειδήσεις 
18.05 Χάλκινα Χρόνια 
20.00 Το Μυστικό της Πετα-
λούδας 

ΤΡΙΤΗ 16/2 
07.30 Όμορφη Μέρα 
09.00 Είναι θέμα υγείας 
09.30 Από Μέρα σε Μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.30 Γυναίκα της Κύπρου 
13.35 Χρυσές Συνταγές 
14.30 Happy Hour 
15.50 Κοίτα με στα Μάτια 
16.00 Ειδήσεις  
16.20 Κοντά Έπεσες 
17.20 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα 
18.00 Ειδήσεις 
21.05 Χάλκινα Χρόνια 
20.00 Το Μυστικό της  
Πεταλούδας 
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07.30 Όμορφη Μέρα 
09.00 Είναι θέμα υγείας  
09.30 Από Μέρα σε Μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας  
13.30 Γυναίκα της Κύπρου 
13.35 Χρυσές Συνταγές 
14.30 Happy Hour 
15.50 Κοίτα με στα Μάτια 
16.00 Ειδήσεις 
16.20 Κοντά Έπεσες 
17.20 Καμώματα τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
21.05 Χάλκινα Χρόνια 
20.00 Το Μυστικό της 
Πεταλούδας

ΠΕΜΠΤΗ 07:00 Γιάννης Ιωάν-
νου The Big Greek Breakfast. 
10:00 Βασούλλα Χρυστοδούλου 
Lifestyles 13:00 Τραγούδια από 
τον Ελληνικό Κινηματογράφο 
14:00 Απογευματινή απόλαυση 
με τον Γιάννη Κυριακίδη 16:00 
Home-Run με τον Ανδρέα Μιχαη-
λίδη 19:00 Olympia #Throw-
backThursday 21:00 Tony 
Neophytou #ThirstyThursday 
23:00 In The Mix ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
00:00 ΡΙΚ 07:00 Γιάννης Ιωάννου 
The Big Greek Breakfast. 10:00 
Λίγο πριν το μεσημέρι με την 
Κατερίνα Νεοκλέους 12:00   Με-
σημέρι Λαϊκά με Γιάννη Κυρια-
κίδη 14:00 Απογευματινή 
απόλαυση με τη Βασούλα Χρι-
στοδούλου 16:00 Home-Run με 
τον Ανδρέα Μιχαηλίδη 19:00 
One-Man-Band με τον Πανα-
γιώτη Μπαλαλάς 21:00 Kostas 
Voudouris #FridayFunday 
23:00 In The Mix Nightshift  
ΣΑΒΒΑΤΟ 00:00 LGR Juke 
Box 07:00 The Big Greek 
Breakfast με τη Σούλλα Βιολάρη 
10:00 Λίγο πριν το μεσημέρι με 
την Κατερίνα Μπαροτσάκη 13:00 
Λίγο πριν το μεσημέρι με την 
Κατερίνα Νεοκλέους και στη αυ-
νέχεια Απογευματινή από-
λαυση 16:00 Στέλιος Σιδερίδης 
#SaturdayShoutOut 19:00 Νεό-
φυτος Παλιά Λαϊκά 21.00 #Sat-
urdayShowdown με τον Τόνυ 
Νεοφύτου,  22:00 Όλα του 
γάμου δύσκολα Knock-Out 
ΚΥΡΙΑΚΗ 07:00 The Big 
Greek Breakfast με τη Σούλα 
Βιολάρη 10:00 Church Broad-
cast From St J / 12 A / AA Au-
tumn Gardens 10:45 Θεία 
Λειτουργία 12:30 Μουσικές Επι-
λογές 13:00 Απογευματινή 
απόλαυση με τον Γιάννη Ιωάν-
νου 16:00 Μιχάλης Γερμανός 
#WeekendWindDown 19:00 
#SundayFunday με τον Φανή  
Ποταμίτη 22:00 #Soothing Sun-
day με τον Τόνυ Νεοφύτου 23:00 
In The Mix Nightshift  
ΔΕΥΤΕΡΑ 07:00 Γιάννης Ιωάν-
νου The Big Greek Breakfast 
10:00 Λίγο πριν τη μια το μεση-
μέρι με τη Σούλα Βιολάρη 13:00 
Απογευματινή απόλαυση με 
την Κατερίνα Μπαροτσάκη 17:00 
Home-Run με τον Τόνυ Νεοφύ-
του 19:00 LGR’s WISH [W.eekly 
I.nformation & S.upport H.our]  
20.00 Kostas Voudouris #Mon-
dayMayhem 23:00 In The Mix 
Nightshift ΤΡΙΤΗ 00:00 ΡΙΚ 
07:00 Γιάννης Ιωάννου The Big 
Greek Breakfast. 
10:00 Σούλα Βιολάρη Λίγο πριν 
το μεσημέρι 13:00 Τραγούδια 
από τον Ελληνικό Κινηματο-
γράφο 14:00 Απογευματινή 
απόλαυση με τον Γιάννη Κυρια-
κίδη 16:00 Home-Run με τον Αν-
δρέα Μιχαηλίδη 19:00 
Scandalous 21:00 Tony Neophy-
tou #ThirstyThursday 23:00 In 
The Mix ΤΕΤΑΡΤΗ 00:00 ΡΙΚ 
07:00 Λονδίνο Καλημέρα από 
τον LGR 10:00 Λίγο πριν το με-
σημέρι με τη Σούλα Βιολάρη 
13:00 Απογευματινή απόλαυση 
με την Βασούλα Χριστοδούλου 
16:00 Home-Run με τον Ανδρέα 
Μιχαηλίδη  19:00 Μιχάλης Γερμα-
νός #WednesdayWisdom 21:00 
Στέλιος Σιδερίδης #WiseWed-
nesday

ΠΕΜΠΤΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα  
15:25 Καμώματα τζι Άρώματα   
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Προκλήσεις - ΡΙΚ 
21:00 ΝΕΟ Πρόγραμμα: Hellenic 
Agenda: Ο Γιάννης Σκάλκος και η Ιφι-
γένεια Φρεν παρουσιάζουν τον αγα-
πημένο παραδοσιακό τραγουδιστή 
Κωστή Παυλόπουλο  
21:30 Ελληνική Ταινία: Ο Γιος του 
Φύλακα 
22:35 Ελληνική Ταινία: Πιάσαμε την 
Καλή  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:05 Χάλκινα Χρόνια  
20:00 Ομογένεια Εδώ Λονδίνο με 
την Δήμητρα Νικητάκη 
21:30 Ελληνική Ταινία: Κυνηγώντας 
την Ευτυχία  
22:40 Ελληνική Ταινία: Το Κοροϊ-
δάκι της Πριγκιπέσας  
23:50 Ελληνική Ταινία: Ο Άγιος 
Πρεβέζης  
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
12:00 Δελτίο Ειδήσεων  
14:00 Κύπριοι του Κόσμου  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:30 Αύριο είναι Κυριακή με τον 
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ι.Παλιούρα 
20:05 Με τον Φακό του Hellenic TV: 
Με το Φακό του Hellenic TV: Α) Η Βα-
σούλα Χριστοδούλου φιλοξενεί την 
Δρ. Jerolyn Morrison Αμερικάνα αρ-
χαιολόγο του Μινωικού Πολιτισμού. 
Β) Ο Σάββας Ζαβρός φιλοξένησε τον 
Ελληνοκύπριο Matthew Zorpas, ο 
οποίος είναι ένας από τους πιο γνω-
στούς Blogger και Influencer παγκο-
σμίως.  
21:20 Ακάλυπτος S2E6 
22:05 Ελληνική Ταινία: Η Μεγάλη 
Απόφαση  

23:20 Κυπριακή Ταινία: Οικόπεδο 12  
ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
11:00 Ζωντανή μετάδοση Θείας 
Λειτουργίας από τον Ιερό Ναό των 
Δώδεκα Αποστόλων 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:00 Αθλητική Κυριακή 
19:30 Παραδοσιακή Βραδιά 
21:30 Διαλέγω Καριέρα με την 
Ελευθερία Σωφρονίου 
22:00 Πρόσωπα με τον Β.Παναγή 
22:50 Ελληνική Ταινία: Τζένη Τζένη 
ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Ν.ΚΥΚΛΟΣ- Χαλκινα Χρόνια 
20:00 Greekstories: με τον  
Αυγουστίνο Γαλιάσσο 
20:30 "Ανάδειξέ το" με την Άννα Νι-
κολαΐδη και την Ρούλα Σκουρογιάννη  
21:05 Θέατρο της Δευτέρας: Ο Αρ-
χοντοχωριάτης 
22:50 Το ταξίδι της ζωής με την 
Άντζυ Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Ν.ΚΥΚΛΟΣ- Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Δράξασθε παιδείας με τον 
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ι.Παλιούρα 
20:30 Hellenic Showroom: Έκθεση 
Φωτογραφίας της Τζένης Λυκουρέζου 
21:05 Ελληνική Τανία: Οι Κληρονό-
μοι του Καραμπουμπούνα 
22:30 Ελληνική Τανία: Τα Τούβλα 
ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Ν.ΚΥΚΛΟΣ- Χαλκινα Χρόνια 
20:00 Οι Ταινίες της Εβδομάδας με 
την 'Αντα Μουράτη  
20:45 Ελληνική Ταινία: Ζητιάνος μιας 
Αγάπης  
22:10 Ελληνική Ταινία: Ένας Ιππότης 
για την Βασούλα 
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Ευρωπαϊκά γήπεδα: Θρίαμβος Σίτι επί  
Λίβερπουλ, συνεχίζει το σερί η Μπάρτσα

Η Μάντσεστερ Σίτι πήρε το 
ντέρμπι της αγωνιστικής με τη 
Λίβερπουλ και μάλιστα με εμ-
φατικό τρόπο αφού την υπέταξε 
με 4-1 μέσα στο Άνφιλντ. Στην 
Ισπανία, συνέχεια στο νικηφόρο 
σερί της (6-0) έδωσε η Μπαρ-
τσελόνα στην έδρα της Μπέτις. 
Στην Ιταλία, Μίλαν και Ίντερ 
προχώρησαν με νίκες και έτσι 
το σκηνικό στην κορυφή παρέ-
μεινε αναλλοίωτο.  Στη Γαλλία, 
η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε 
άνετα με 2-0 της Μαρσέιγ, για 
την 24η ημέρα της Ligue 1. 
  
Συνοπτικά, τα αποτελέσματα 
της 23ης αγωνιστικής στην Pre-
mier League: 
Άστον Βίλα-Άρσεναλ          1-0 
Μπέρνλι-Μπράιτον            1-1 
Νιούκαστλ-Σαουθάμπτον    3-2 
Φούλαμ-Γουέστ Χαμ           0-0 
Μάντσεστερ Γ.-Έβερτον       3-3 
Τότεναμ-Γουέστ Μπρομ      2-0 
Γουλβς-Λέστερ                   0-0 
Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Σίτι 1-4 
Σέφιλντ Γιουν.-Τσέλσι        1-2 
  
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 23 αγώνες) 
Μάντσεστερ Σίτι       50 -22αγ. 
Μάντσεστερ Γ.                     45 
Λέστερ                       43 
Λίβερπουλ                    40 

Γουέστ Χαμ                  39 
Τσέλσι                       39 
Έβερτον                     37 -21αγ. 
Τότεναμ                        36 
Άστον Βίλα           35 -21αγ. 
Άρσεναλ                         31 
Λιντς              29 -21αγ. 
Σαουθάμπτον       29 -22αγ. 
Κρίσταλ Πάλας        29 -22αγ. 
Γουλβς                        27 
Νιούκαστλ                  25 
Μπράιτον                     25 
Μπέρνλι                              23 
Φούλαμ                               15 
Γουέστ Μπρομ                    12 
Σέφιλντ Γιουν.                      11 
  
Στην Ισπανία, συνοπτικά τα 
αποτελέσματα της 22ης αγω-
νιστικής της LaLiga: 
Αλαβές-Βαγιαδολίδ            1-0 
Λεβάντε-Γρανάδα              2-2 
Ουέσκα-Ρεάλ Μαδρίτης       1-2 
Έλτσε-Βιγιαρεάλ                2-2 
Σεβίλη-Χετάφε                   1-0 
Σοσιεδάδ-Κάντιθ                4-1 
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Βαλένθια  1-1 
Οσασούνα-Εϊμπαρ            2-1 
Μπέτις-Μπαρτσελόνα         2-3 
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 21 αγώνες) 
Ατλέτικο Μαδρίτης   50 -19αγ. 
Ρεάλ Μαδρίτης                   43 
Μπαρτσελόνα                     43  

Σεβίλη                                   42 
Βιγιαρεάλ                  36 -22αγ. 
Σοσιεδάδ                   35 -22αγ. 
Μπέτις                      30 -22αγ. 
Γρανάδα                   30 -22αγ. 
Λεβάντε                                 27 
Θέλτα                                  25  
Αθλέτικ Μπιλμπάο              25 . 
  
Στην Ιταλία, συνοπτικά τ` 
αποτελέσματα της 21ης αγω-
νιστικής της Serie A: 
Φιορεντίνα-Ίντερ               0-2 
Αταλάντα-Τορίνο                  3-3 
Σασουόλο-Σπέτσια              1-2 
Γιουβέντους-Ρόμα             2-0 
Τζένοα-Νάπολι                     2-1 
Μπενεβέντο-Σαμπντόρια   1-1 
Μίλαν-Κροτόνε                  4-0 
Ουντινέζε-Βερόνα              2-0 
Πάρμα-Μπολόνια                0-3 
Λάτσιο-Κάλιαρι                  1-0 
  
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 21 αγώνες) 
Μίλαν                                   49 
Ίντερ                                    47 
Γιουβέντους             42 -20αγ. 
Ρόμα                                   40 
Λάτσιο                                 40 
Νάπολι                     37 -20αγ. 
Αταλάντα                             37 
Σασουόλο                             31 
Βερόνα                               30 
Σαμπντόρια                           27 

Τζένοα                                    24 
Ουντινέζε                             24 
Μπενεβέντο                           23 
Μπολόνια                              23 
Φιορεντίνα                           22 
Σπέτσια                               21 
 
Στη Γαλλία, συνοπτικά τα 
αποτελέσματα της 24ης αγω-
νιστικής του γαλλικού πρω-
ταθλήματος: 
Λοριάν-Ρεμς                      1-0 
Λιόν-Στρασμπούρ                3-0 
Λανς-Ρεν                            0-0 
Μπρεστ-Μπορντό             2-1 
Νιμ-Μονακό                       3-4 
Σεντ Ετιέν-Μετζ                  1-0 
Νις-Ανζέ                              3-0 
Μονπελιέ-Ντιζόν                 4-2 
Ναντ-Λιλ                             0-2 
Μαρσέιγ-Παρί Σεν Ζ.          0-2 
  
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 24 αγώνες) 
Λιλ                                        54 
Λιόν                                         52  
Παρί Σ.Ζ.                   51 
Μονακό                     48 
Ρεν            38 -23αγ. 
Λανς                       36 
Μετς                        35  
Ανζέ                         34    
Μαρσέιγ        33 -22αγ.

Aπεβίωσε ο Μιχάλης Πραστίτης

Σούπερ Λιγκ

Ο Άρης πήρε μια σπουδαία νίκη 
εκτός έδρας επί της ΑΕΚ στο 
ντέρμπι της 21ης αγωνιστικής 
στο πρωτάθλημα της Σούπερ 
Λιγκ και σε συνδυασμό με την 
ισοπαλία του ΠΑΟΚ με τον 
Απόλλων Σμύρνης, έμεινε μό-
νος στη 2η θέση της βαθμολο-
γίας. 
Η ομάδα της Θεσσαλονίκης 
πήρε την πιο σπουδαία νίκη του 
στην φετινή σεζόν με δύο γκολ 
που σημείωσαν ο Ρόουζ στο 
29΄ και ο Σίλβα στο 90΄.  Νωρί-
τερα ο ΠΑΟΚ έμεινε στο 2-2 
στην Τούμπα με τον Απόλλων 
Σμύρνης και έχασε έδαφος από 
τη δεύτερη θέση. Άλλη μια εύ-
κολη νίκη για τον Ολυμπιακός 
με 3-0 επί του ΟΦΗ στο Γεώρ-
γιος Καραϊσκάκης. 
Σε αναμετρήσεις της 21ης αγω-
νιστικής της Super League ση-
μειώθηκαν τα εξής αποτελέ-

σματα: 
Λαμία - ΑΕΛ           Δεν διεξήχθη 
Ατρόμητος - Παναθηναϊκός  2-3 
ΠΑΟΚ - Απόλλων Σμύρνης   2-2 
Βόλος - Αστέρας Τρίπολης  0-1 
Ολυμπιακός - ΟΦΗ             3-0 
ΑΕΚ - Άρης                       0-2 
  
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 21 αγώνες) 
 1. Ολυμπιακός                   57 
 2. Άρης                              42 
 3. ΠΑΟΚ                            40 
 4. ΑΕΚ                                40 
 5. Παναθηναϊκός                38 
 6. Αστέρας Τρίπολης         36 
 7. Ατρόμητος                     25 
 8. ΝΠΣ Βόλος                    24 
 9. Απόλλων Σμύρνης 19 -20αγ. 
10. ΟΦΗ                             19 
11. ΠΑΣ Γιάννινα       18 -20αγ. 
12. Παναιτωλικός       13 -20αγ. 
13. Λαμία                   11 -18αγ. 
14. ΑΕΛ                     9 -19αγ.

Δεύτερος αγώνας στη χρονιά, 
δεύτερη ατομική επίδοση και 
δεύτερο παγκύπριο ρεκόρ για 
τη Ολίβια Φωτοπούλου, στο 
άλμα σε μήκος του κλειστού στί-
βου. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της 
ΚΟΕΑΣ, το απόγευμα της Κυ-
ριακής η 24χρονη πρωταθλή-
τριά μας έλαβε μέρος στη διε-
θνή διοργάνωση «PSD Bank 
Indoor Meeting Dortmund», το 
οποίο ανήκει στην κατηγορία 
World Athletics Indoor Tour - 

Bronze και περιλαμβάνεται στην 
κατηγορία Δ των αξιολογημένων 
διοργανώσεων της Παγκόσμιας 
Ομοσπονδίας Στίβου. 
Η Ολίβια Φωτοπούλου, στο 
δεύτερο μόλις άλμα της κατά-
φερε να πετάξει και να προσ-
γειωθεί στα 6,52μ., καταρρίπτο-
ντας το δικό της παγκύπριο 
ρεκόρ στον κλειστό στίβο, το 
οποίο πέτυχε στις 22 Ιανουα-
ρίου 2021 στην πόλη Μιραμάς 
της Γαλλίας και ήταν 6,46μ. 
«Είμαι πολύ χαρούμενη με την 

επίδοσή μου σήμερα. Ήρθα 
στον αγώνα με την τέταρτη κα-
λύτερη επίδοση από τις συμμε-
τέχουσες και κατάφερα να ξε-
περάσω τον εαυτό μου και να 
κατακτήσω την 3η θέση, πετυ-
χαίνοντας νέο παγκύπριο ρε-
κόρ. Συνεχίζω δυνατά για ακόμα 
καλύτερη συνέχεια», ανέφερε 
από το Ντόρτμουντ η Ολίβια 
Φωτοπούλου,, η οποία κατά 
σειρά στις έξι προσπάθειες είχε 
6,33μ., 6,52μ. (π.ρ.), 6,37μ., 
6,25μ., 5,76μ., 6,40μ.

Νέο παγκύπριο ρεκόρ στο μήκος κλειστού για την Ολίβια Φωτοπούλου

Απεβίωσε την Τετάρτη 3  
Φεβρουαρίου στην Λεμεσό ο 
ποδοσφαιριστής της Νέας Σα-
λαμίνας, Μιχάλης Πραστίτης, 
γνωστός ως Σιάλος. Ο εκλιπών 
αγωνίστηκε στη θέση του δεξί  
οπισθοφύλακα, την χρυσή 
εποχή της Νέας Σαλαμίνας, 
μαζί με το Κουρέα και Βαρνάβα 
και πολλούς άλλους αξιόλογους 
ποδοσφαιριστές. Ο Βαρνάβας 
Χριστοφή, ο Κυριάκος Κουρέα,  
ο Μιχαλάκης Μιχαλάκη και οι-
κογένειες τους εκφράζουν τα 
θερμά και ειλικρινά τους συλλυ-
πητήρια στους οικείους του. 
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που 
θα τον σκεπάσει.  
Αιωνία του η μνήμη. 

Η πολύ σπουδαία νίκη της 
Ομόνοιας επί της Νέας Σαλα-
μίνας είχε την υπογραφή από 
κάτω «Μάρκο Τσέποβιτς». Βλέ-
πετε ο Σέρβος επιθετικός σκό-
ραρε και τα δύο γκολ της ομά-
δας του στη νίκη με 2-0 στο 
ΓΣΠ και «έκλεψε» στο νήμα τον 
τίτλο του MVP από τον Γιαν Λέ-
τσγιακς που «σέρβιρε» τις 
ασίστ με πανομοιότυπο τρόπο. 
Με τα δύο γκολ που πέτυχε ο 
Τσέποβιτς έφτασε αισίως τα 4 
στο φετινό πρωτάθλημα σε πέ-
ντε παιχνίδια και άρχισε την… 
απόσβεση. Συνολικά 332 λεπτά 
αγωνίστηκε μέχρι σήμερα με 
την πράσινη φανέλα, κάτι που 
σημαίνει ότι κάθε 66.4 λεπτά 

βρίσκει δίχτυα. Δηλαδή, περί-
που κάθε μια ώρα ο Σέρβος 
στράικερ «χτυπά» σαν το ρο-
λόι. 
Με την έως τώρα πορεία και 
εμφανίσεις του άρχισε να δι-
καιώνει αυτούς που τον επέλε-
ξαν, δηλαδή την Ομάδα Προ-
γραμματισμού και τον 
προπονητή Χένινγκ Μπεργκ 
που τον γνώριζε πιο πολύ από 
τον καθένα στο «τριφύλλι», και 
έχει ήδη μπει στα… παπούτσια 
του Ματ Ντάρμπισαϊαρ δείχνο-
ντας πως έχει την ποιότητα να 
ανταποκριθεί στις ψηλές απαι-
τήσεις της ομάδας και με τα 
γκολ του να την οδηγήσει προς 
τις νίκες και τον τίτλο.

Το 2-0 για την Ομόνοια
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Travellers face £,1750 for 
mandatory hotel quarantine

Travellers entering        
Britain from COVID-19 
hotspots will have to 

pay £1,750 to quarantine in 
hotels for 10 days, Health 
Secretary Matt Hancock has 
announced. 

As part of a new quarantine 
system due to come into force 
from Monday, the government 
has booked 4,600 rooms across 
16 hotels for those arriving from 
certain countries. Passengers 
will have to book online before 
travelling, with the £1,750 fee 
including the cost of COVID 
testing, an escort between the 
airport and their designated       
hotel, food, accommodation 
and security. 

The new tightening of rules 
follows the emergence of new 
Covid variants in South Africa 
and Brazil which could be more 
resistant to vaccines. 

Mr Hancock told the House 
of Commons that "responding 
to new variants as soon as they 
arise is mission critical to protect 
ourselves for the long term." 

Detailing the new border 
measures, the health secretary 
told MPs: "Passengers will only 
be able to enter the UK through 
a small number of ports that 
currently account for the vast 
majority of passenger arrivals. 
When they arrive, they'll be     
escorted to a designated hotel, 
which will be closed to guests 
who aren't quarantining, for 10 
days or for longer if they test 
positive for COVID-19 during 
their stay." 

The countries currently on  
the UK's "red list" include those 
in South America, large parts of 
southern Africa, Portugal and 
the UAE. 

The health secretary said 
those placed in hotel quarantine 
will "need to remain in their 
rooms and of course will not be 
allowed to mix with other 
guests." He added there would 
be "visible security in place to      
ensure compliance alongside 
necessary support." 

Those who fail to quarantine 
in a designated hotel face fines 

of up to £10,000 while anyone 
who tries to conceal they had 
been in a country on the "red list" 
in the 10 days before returning 
to the UK will face a prison      
sentence of up to 10 years,      
Mr Hancock said. 

He also confirmed that those 
arriving from all countries - not 
just those on the "red list" - would 
now be required to take a       
PCR test on days two and eight      
after their arrival in the UK, as 
part of a 10-day quarantine 
period. 

Anyone planning to travel to 
the UK from Monday will need 
to book the new post-arrival tests 
through an online portal before 
their journey. 

"If either of these post-arrival 
tests comes back positive, they'll 
have to quarantine for a further 
10 days from the date of the 
test and will of course be offered 
any NHS treatment that's neces-
sary," Mr Hancock said. 

Those arriving in the UK had 
already been required to show 
proof of a negative test result 
from up to 72 hours before their 
journey. 

Mr Hancock confirmed that the 
"test to release" scheme, which 
allows people to exit home 
quarantine if they test negative 
after five days, can still be used 
in addition to the two mandatory 
post-arrival tests. 

There will be fines of up to 
£2,000 and a possible extension 
of their quarantine period to       
14 days for those who fail to 
comply with the new testing       
requirements. 

No guarantees on holidays 
this summer 

 
Meanwhile, Transport Secre-

tary Grant Shapps has admitted 
that Britons might not be able to 
enjoy a holiday either in the UK 
or abroad this summer. 

Mr Shapps said that border 
measures were now targeted 
against coronavirus variants, 
rather than a means of restricting 
travel to areas with higher infec-
tion rates as under the scrapped 
"travel corridors" system. 

"It's not about the prevalence 
of the virus elsewhere now, it's 
about the variants," he said. 

But, despite hailing the UK's 
roll-out of COVID vaccines, Mr 
Shapps was unable to say when 
the tougher border measures 
might be eased in order to allow 
Britons to begin travelling abroad 
again. 

"I don't want to unnecessarily 
raise people's hopes," he said. 

"The truth is we just don't know 
how the virus will respond and, 
therefore, exactly, when we'll be 
able to unlock. I'm afraid I can't 
give you a definitive 'will there or 
will there not be' the opportunity 
to take holidays this next year, 
either at home or abroad. 

"What I do know, right now, 
thanks to people adhering to  
the lockdown and thanks to the  
enormous vaccination programme, 
we are starting to see those    
reductions (in COVID levels). But 
I don't know what the situation 
will be by the middle of the 
summer. Nobody can tell from 
the point where we sit right now."

Greece and Cyprus on 
Monday rejected any 
form of reunification 

that was not a bizonal feder-
ation ahead of an UN-backed 
five-party meeting early next 
month. 

In statements following a 
meeting in Nicosia, Greek Prime 
Minister Kyriacos Mitsotakis 
and President Nicos Anastasi-
ades reaffirmed their readiness 
to attend the meeting and       
rejected any notion of discus-
sing any form of solution that 
was not based on UN resolu-
tions calling for a bicommunal, 
bizonal federation. 

“We express full readiness 
to participate in the informal 
meeting,” Anastasiades said 
following talks between the 
Greek and Cypriot delegations.  

“Our position was clear as 
regards the form of solution. 
It cannot deviate from the rele-
vant resolutions and decisions 
of the Security Council and 
European principles and values.” 

The president said the          
island’s reunification must       
include the termination of the 
“anachronistic” system of 
guarantees and withdrawal of 
the Turkish occupying troops. 

The evolution of the Repub-
lic of Cyprus must be functional, 
without exclusions that could 
lead to collapse, he added. 

Anastasiades said the two 
countries agreed that “our      
determination to engage in a 
new negotiating process should 
not negate the need for a     
creative climate,” warning that 
any Turkish actions in the       
region or Cyprus would affect 
the effort. 

“We believe that Turkey’s 
contribution is necessary in 
creating a suitable climate, 
terminating any unilateral or 
unlawful action, which would 
have the opposite result.” 

The president expressed 
hope that the EU will display 
the necessary solidarity in 
supporting efforts to solve the 

Cyprus problem through actively 
engaging in an expected future 
dialogue on the substance of 
the issue. 

Mitsotakis reaffirmed his 
country’s support for Cyprus, 
stressing that it was an impor-
tant juncture for the future of 
the Cyprus problem. 

He said Greece’s top priority 
was to end the occupation  
and find a mutually acceptable      
solution that will be functional. 

The Greek premier censured 
the Turkish side’s insistence 
on a two-state solution, noting 
that that was also rejected by 
the EU. 

“We remain focused on the 
UN decisions. They make up 
the only agreed and universally 
accepted solution framework, 
which is the foundation for the 
implementation of the European 
acquis communitaire across the 
entire island.” 

“Unfortunately, Turkey’s and 
the leader of the Turkish     
Cypriots’ stance, if one listens 
to their public statements, 
clashes with the UN framework, 
insisting on an ungrounded 
position on two states. Conse-
quently, Ankara and Mr (Ersin) 
Tatar should know that restart-
ing a substantive dialogue 
means only within the existing 
and binding limits I just des-
cribed.” 

Turkish President Tayyip  
Erdogan said on Wednesday 
there was no other solution      
to the Cyprus issue but a      
two-state solution. 

He also said that whether 
Greece accepts it or not,        
Cyprus talks would not include 
a solution based on federa-
tion. 

“There is no longer any       
solution but a two-state solu-
tion. Whether you accept it or 
not, there is no federation  
anymore,” he told lawmakers.” 
Only under these conditions 
can we sit at the table over 
Cyprus. Otherwise, everyone 
should go their own way.” 

Bi-zonal federation 
only solution  
to talk about 

New symptoms linked with Covid-19 infection
Chills, loss of appetite, 

headache and muscle 
aches are among       

new symptoms identified 
with  coronavirus infection, a 
new study in England has 
found. 

Data collected from swab 
tests and questionnaires from 
June last year until January 
2021 as part of Imperial College 
London’s REACT study on more 
than one million people found 
people with the symptoms listed 
above were more likely to test 
positive for Covid-19 

This is in addition to the exist-
ing, more commonly recognised 
“classic” symptoms described 
by the NHS, which includes 
fever, a new persistent cough 
or loss of sense of smell and/or 

taste. 
The study pointed out while 

these symptoms were associated 
with increased likelihood of        
infection, around 60% of infected 
people did not report any symp-
toms in the week leading up to 
their test. 

There was also a variation in 
symptoms reported in relation 
to age. 

Chills were linked with people 
testing positive across all ages, 
headaches were reported in 
people aged five to 17, appetite 
loss in 18-54 and 55+, and  
muscle aches in people aged 
18-54.  

Infected five to 17-year-olds 
were also less likely to report 
fever, persistent cough and     
appetite loss compared with 

adults. 
Currently, people in England 

are encourage to take a corona-
virus test if that have one of the 
“classic” symptoms as part of 
“Pillar 2 testing”. 

Based on these findings,       
researchers estimate the exist-
ing, widely recognised symptoms 

for Pillar 2 testing would pick up 
around 50% of all symptomatic 
infections if everyone eligible 
were tested. 

Experts believe if the new,  
additional symptoms were       
included in this list, around 75% 
of all symptomatic infections 
could be detected. 



Local elections will go ahead 
in England and Wales in 
May with councils being 

given an extra £30m to make 
polling stations and counts 
COVID-secure. 

Voters will be asked to bring 
their own pens or pencils to fill 
in their ballot papers, while the 
wearing of face coverings will 
be made compulsory in polling 
stations. 

Hand sanitiser, divider screens, 
and social distancing markers 
will also be provided at polling 
stations, while new measures to 
reduce travel for potential candi-
dates when completing their 
nomination forms will be intro-
duced. 

Proxy voting rules will be 

changed to allow those who  
need to self-isolate to request 
an emergency proxy vote up to 
5pm on polling day itself. 

Ministers are also reminding 
all voters they can request a 
postal vote in advance of polling 
day, although the government 
will not be imposing compulsory 
postal voting due to fears of an 
increased risk of fraud. 

On Thursday 6 May, elections 
will be held across England's 
county councils, metropolitan 
boroughs, unitary authorities and 
district councils, as well as for 
the London Assembly. 

Elections will also be held for 
police and crime commissioners 
in England and Wales, as well 
as for 13 directly-elected mayors 

in England - including in London. 
Most of the elections were 

postponed for 12 months follow-
ing their cancellation last year 
due to the outbreak of the        
coronavirus pandemic. 

Although England is still in a 
national lockdown, the govern-
ment justified the holding of 
elections this year by pointing 
to how elections have been held 
under COVID restrictions in 
countries such as Ireland, France, 
Italy, Portugal, Israel, South 
Korea and the United States. 

By 6 May, the nine most vulne-
rable groups in the UK should 
also have received COVID      
vaccines under the nationwide 
vaccination programme. 

Chloe Smith, constitution and 
devolution minister, said: "We are 
publishing a detailed plan to     
deliver May's elections in a safe 
and secure way. This is backed 
up by additional funding for 
councils, and practical changes 
to electoral laws to help both 
voters and candidates. 

"Democracy should not be 
cancelled because of COVID. 
More than ever, local people 
need their say as we build back 
better, on issues ranging from 
local roads, to safer streets, to 
the level of council tax. 

"As the government rolls out 
the vaccine to the most vulner-
able, we will be able to leave 
lockdown and open our country 
up safely again. 

"We will work with political 
parties to ensure that these       
important elections are free and 
fair." 

There will be an estimated 
£92m of government grant fund-
ing to local authorities for this 
year's elections, of which £31m 
is directly linked to additional 
costs for making polling stations 
and counts COVID-secure. 

May's elections will be the   
first electoral tests for politicians 
since the coronavirus crisis began. 

It will also be the first elections 
for Labour under their new leader, 
Sir Keir Starmer. 

An Electoral Commission 
spokesperson said: "It is an      
important democratic principle 
that elections should proceed 
as scheduled whenever possi-
ble. 

"The electoral community has 
been preparing for Covid-safe 
elections since last March, when 
the 2020 elections were post-
poned. 

"Together, we have taken steps 
to help everyone involved take 
part safely and confidently."
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Local elections in England and Wales 
to go ahead in May

AKEL leader calls 
former Greek minister 
an attention-seeking liar

AKEL leader Andros         
Kyprianou (left) on Sun-
day branded Greece’s 

former Foreign Minister Nicos 
Kotzias a liar, over claims the 
latter made in an interview     
published on Sunday, that 
eventually had Greece’s former 
premier Alexis Tsipras (right) 
siding in to Kyprianou’s defence. 

Nicos Kotzias reopened a can 
of worms in an interview pub-
lished in Phileleftheros where 
he repeated the allegation      
published in his book, namely 
that Kyprianou had asked        
Tsipras to remove Kotzias from 
the top diplomatic post. 

“AKEL’s general secretary       
is avoiding in the same way      
the devil avoids incense, any 
denials relating to the essence, 
that he asked Tsipras for my  
removal from the post of Greek 
foreign minister. 

“The fact that I brought the 
issue of guarantees and occu-
pation to the table bothered him. 
In Geneva he spread rumours 
that my policy did not reflect 
that of the Greek government. 
Why did he do that? He knows.” 

Kyprianou however did not 
take long to flat out deny the 
accusation, in a similarly blunt 
vein calling Kotzias not only a 
liar but an attention-seeking 
one at that too. 

“I recognise that Mr. Kotzias 

needs attention. I repeat that 
he is lying and he knows it. He 
is backing his claim on ridiculous 
gossip. I never put such an 
issue to Mr. Tsipras. Nor could 
I intervene in internal matters 
of any Greek government.” 

Kyprianou added that AKEL 
fights for the reunification and 
liberation of Cyprus from occu-
pation and guarantor powers.  

“It doesn’t need any lessons 
from anyone.” 

Within the day, Greece’s 
former Prime Minister Alexis 
Tsipras entered the fore, saying 
he categorically denied Kotzia’s 
statements over Kyprianou’s  
alleged request. In a response 
to a question by the Cyprus 
News Agency, Tsipras said 
“never did AKEL’s general      
secretary nor anyone else ask 
me to dismiss a minister of my 
government and in particular, 
the foreign minister.” 

The interview came ahead of 
an expected upcoming five 
party conference on the Cyprus 
problem, likely to take place in 
March. In the interview, the 
former minister also accused 
the current Greek government 
of not having any plan over      
the negotiations while stating        
Turkey’s ultimate goal is to  
control the entire island, as well 
as Cyprus’ Exclusive Economic 
Zone (EEZ).

COVID-19 booster and annual 
vaccinations very probable
A COVID-19 booster in the 

autumn and then annual 
vaccinations are very pro-

bable, Britain’s vaccine deploy-
ment minister said on Sunday 
as countries race to administer 
injections in the face of new 
variants. 

Britain has already injected over 
12 million first doses of COVID-
19 vaccines and is on track to 
meet a target to vaccinate       
everyone in the top most vulner-
able groups by mid-February. 

Among coronavirus variants 
currently most concerning for 
scientists and public health      

experts are the so-called British, 
South African and Brazilian   
variants, which appear to spread 
more swiftly than others. 

“We see very much probably 
an annual or a booster in the 
autumn and then an annual 
(vaccination), in the way we do 
with flu vaccinations where you 
look at what variant of virus is 
spreading around the world,” 
Nadhim Zahawi told the BBC’s 
Andrew Marr Show. 

AstraZeneca said on Saturday 
its vaccine developed with the 
University of Oxford appeared 
to offer only limited protection 

against mild disease caused by 
the South African variant of 
COVID-19, based on early data 
from a trial. 

The success of the UK’s vaccine 
rollout, however, is spurring      
debate about how soon the  
government can ease broader 
lockdown restrictions, amid plans 
to reopen schools in England in 
March. 

As some nations consider a 

vaccine passport to enable      
the easing of travel measures, 
Zahawi said Britain would not 
introduce such a system but 
people could seek proof from 
their doctor if needed. 

“That’s not how we do things in 
the UK. We do them by consent,” 
he said. “We yet don’t know 
what the impact of vaccines on 
transmission is and it would be 
discriminatory.”
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Covid vaccine: Prof. Kypros Nicolaides joins 
healthcare heroes in powerful message

World-renowned doctor 
and fetal medicine pio-
neer, Professor Kypros 

Nicolaides, has joined NEPOMAK’s 
healthcare heroes to encourage 
young diaspora Cypriots to get the 
COVID vaccine when possible. 
The video also asks young people 
to speak to their elderly relatives 
about the vaccine to ensure they 
have accurate information and 
know how to navigate the process. 

In the video, Professor Nicolai-
des says that “the whole world 
has been suffering from the terri-
ble COVID pandemic… however 
we are at the beginning of a hope-

ful period where, through vaccina-
tion, I hope we will overcome this 
terrible pandemic and put it behind 
us.”  

In a powerful appeal, he also 
said, “I beg you, I urge you, to get 
vaccinated and encourage your 
parents and grandparents to do 
so because they are in the most 
vulnerable position.” 

Dr Athena Michaelides, origi-
nally from South Africa but now 
working in London, and Registered 
Nurse Andriana Karahalios (San 
Jose, USA) spoke about their 
experience having had two doses 
of the vaccine already. Athena 

said she “feels much safer      
and reassured” having had the      
vaccine and Andriana said it 
was “quick and easy.” 

Dr Katerina Achilleos (Johan-
nesburg, South Africa) warned that 
“COVID can cause severe illness 
and long-term consequences in 
people of all ages,” and said that 
the best way of getting protected 
was by “getting the vaccine and 
following health protocols.”  

Dr Maria Lazarou (Birmingham, 
UK) and registered nurse Ellie 
Zachariades (New Jersey, USA) 
echoed this and said that getting 
vaccinated will help protect you, 
your loved ones and those you 
interact with the most. 

Dr Christiana Georgiou (Lon-
don, UK) and medical student 
Dimitris Georgiou (Johannesburg, 
South Africa) spoke about the 
importance of supporting elderly 
relatives during the vaccination 
process. Christiana said, “your 
Yiayia and Bappou and other 
elderly relatives might not have 
the same access to information 
as you do, so please talk to them 
about the vaccination.”  

Dimitris added, “elderly rela-
tives may struggle to understand 

the vaccination process or how 
to get the vaccine. Give them a 
call and see if you can help them 
out!” 

Professor Nicolaides also      
deplored the emergence of fake 
news and misinformation around 
the vaccine and categorically 
said that he has seen “no scien-
tific evidence whatsoever against 
the vaccines and that he was 
personally very excited to have 
already had the vaccine.”  

Medical student Chris Constan-
tinou (Boston, USA) also warned 
against fake news and advised 
people to get their information 
from trusted sources such as      
public health institutions or their 
GP. 

Dr Katerina Christodoulides 
(New Jersey, USA) concluded the 
video by saying that she “started 
working as a doctor in the middle 
of the pandemic and it has been 
relentless. Getting vaccinated will 
relieve pressure on healthcare 
systems so we can ensure full care 
for patients with other serious 
illnesses.” 

The video is available to view 
on NEPOMAK’s social media 
channels - @NEPOMAK

NEPOMAK UK: Live interview with the National 
Immunisation Lead Dr George Kassianos

The Twelve Apostles   
Greek Orthodox Church 
in Kentish Lane, Brook-

mans Park, have started the 
new year by launching a new 
food redistribution hub. 

Everyone has suffered in one 
way or another by the current 
Covid-19 pandemic and multiple 
national lockdowns over the   
last 10 months. Sadly, many 
local families have been directly       
affected through bereavement, 
unemployment, reduced hour 
contracts, furlough, poor health, 
loneliness, mental health prob-
lems and even homelessness. 
Indeed, many individuals find 
themselves struggling to feed 
their own families. This is where 
the 12 Apostles Food Bank wants 
to help. 

There is a growing team of 
young volunteers working along-
side Father Joseph Paliouras 
and Father Demitrianos, who 
meet every Saturday morning to 
pack food parcels and make 
deliveries all over Hertfordshire 
and North London. 

Many organisations and willing 
parties are coming forward 
pledging time, money and food 
to help this cause. The Twelve 
Apostles Food Bank is currently 
supporting three other food banks, 
one North London school as well 
as local families in need.  

Going forward, The Twelve 
Apostles food bank hopes to  
support local children’s services 
as well as community centres. 

If you would like to join the 
volunteers at the food bank by 
packing or driving, kindly contact 
the church office on 01707 650 
147. If you prefer to make a food 
donation, kindly bring your food 
parcels 9am-5pm Monday-Sat-
urday and 9am-1pm on Sundays 
to The Twelve Apostles Church, 
Kentish Lane, Brookmans Park, 
Hatfield, Hertfordshire AL9 6NG 

Alternatively, you can help      
by making a monetary donation 
to the food bank. Bacs transfer 
details are: Account: 53667138 
Sort Code: 20-05-73, kindly       
reference ‘Food Bank’.

Federal solution is the only 
way for peace in Cyprus

Do you have questions 
about the COVID-19 
vaccine? Are you interes-

ted in vaccine immunisation? 
Are you curious about the UK 
Vaccine roll out programme? 

Join NEPOMAK UK’s exclusive 
live interview with the National 
Immunisation Lead of the Royal 
College of General Practitioners, 
Dr George Kassianos, on 
Thursday 18th February at 7pm. 

Streaming Live on Facebook, 
we will discuss the importance 
of vaccine immunisation, life 
with COVID-19 and uniting as 
a Cypriot community during the 
pandemic. 

The link to the Facebook 

page is: www.facebook.com/ 
NEPOMAK.UK 

Dr George Kassianos is Greek 
Cypriot, attended Nicosia Gym-
nasium and studied medicine in 
Poland with a scholarship from 
the International Union of Students 
(IUS) where he graduated with 
honours at the Medical Academy 
of Lodz. He trained as a General 
Practitioner at the London    
Hammersmith and St. Mary's 
Hospitals before joining his  
practice in Bracknell, Berkshire 
in 1979. He retired from the 
Practice in 2017 after 38 years 
of service. 

He chairs RAISE, a Pan-Euro-
pean Group on Influenza, is 

Board Director of the European 
Scientific Working Group on       
Influenza (ESWI) and is Presi-
dent of the British Global & 
Travel Health Association. 

Dr Kassianos is the 36th          
recipient of the Royal College 
of General Practitioners’ Foun-
dation Council Award (2018), 
the most prestigious award for 
services to the College and 
General Practice. 

In October 2020, Her Majesty 
the Queen appointed Dr Kassi-
anos a Commander of the Order 
of the British Empire (CBE)        
in the Birthday 2020 Honours 
List, for his services to General  
Practice and Travel Medicine. 

We express our strong 
support for UN Secu-
rity Council resolution 

2561 (2021), which was passed 
unanimously on 29th January 
2021.  

We welcome the Security 
Council reiterating the un-
changed basis for a solution to 
the Cyprus issue – a bi-zonal, 
bi-communal, federation - as well 
as the renewal of the mandate 
of the UN Peacekeeping Force 
in Cyprus. 

Resolution 2561 reaffirms 
previous UN Security Council 
resolutions as the basis for the 
reunification of Cyprus. As a UK 
Cypriot diaspora, we support 
the specific reference to UNSC 
resolution 1251 (1999) which 
outlines that a solution to the 
Cyprus issue must be based 
on: “A State of Cyprus with a 
single sovereignty and inter-
national personality and a single 
citizenship, with its indepen-
dence and territorial integrity 

safeguarded, and comprising 
two politically equal communities 
as described in the relevant  
Security Council resolutions, in 
a bi-communal and bi-zonal 
federation, and that such a      
settlement must exclude union 
in whole or in part with any 
other country or any form of 
partition or secession.” 

We are clear that a solution 
to the Cyprus issue must reunify 
the island and its people, and 
be based on United Nations   
Security Council resolutions, as 
well as principles of International 
Law and Human Rights.  

 
National Federation of 

Cypriots in the UK 
 

Turkish Cypriot Association 
for Democracy (KTDD)            

 
Republican Turkish Party 

(CTP) - UK 
 

The Platform for Peace 
and Federal Cyprus - UK

In conversation with Dr Linda Papadopoulos
The Cyprus Medical Society 

UK (CMS UK), under the 
auspices of the National 

Federation of Cypriots in the UK, 
held an online interview with top 
psychologist, Dr Linda Papado-
poulos, on Sunday 7th February 
2021.  

The interview was co-hosted 
by CMS UK’s Secretary Ifigenia 
Mantrali, Medical Student     
Representative Efthymia Theo-
dorou, and the President of the 
National Federation of Cypriots 
in the UK, Christos Karaolis. H.E. 
the High Commissioner of Cyprus 
to the UK, Andreas Kakouris, 
was also present and gave     
closing remarks to the event. 

Dr Linda Papadopoulos is 
one of Britain’s best known       
psychologists and deals with a 
wide variety of issues surround-
ing mental health and wellbeing. 
Her work has been published in 
top academic journals and lead 
to a high-profile media career. 
She regularly comments on the 
psychology behind news and 
current events as well as every-
day challenges that people face 
in their lives. 

During the interview, Dr Papa-
dopoulos gave useful insights 
and very practical advice on 
topics such as coping with      
lockdown, working from home, 
social media, pressure on young 

people, body image, diet. 
The interview can be viewed 

on the National Federation of 

Cypriots in the UK’s YouTube and 
Facebook pages - @UKCypriot-
Fed 

Twelve Apostles Church 
launches 2021 food bank
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18th century Mattei House in Larnaka, Cyprus 
given a 21st century new lease of life

Larnaka continues to focus 
on sustainable tourism and 
culture with the restoration 

of Mattei House, a former British 
and then Larnaka Club, which will 
soon operate under the Munici-
pality of Larnaka as a "Multispace 
of Creativity and Culture".  

Visitors will be able to watch 
traditional works of folk art inclu-
ded in UNESCO’s list of intangible 
heritage such as embroidery and 
basketry, and other arts that are 
part of Cypriot cultural heritage. 

Larnaka Tourism Board recently 
undertook, with the support of the 
Deputy Ministry of Tourism, to cover 
part of the costs of refurbishing 
the new site. 

The building is one of the most 

significant historic buildings of 
Larnaka and is interwoven with 
the history of the city from the 
18th century when it began life 
as Mattei House, the home of 
Giacomo Mattei a merchant and 
landowner whose family ties 
stretched to Rome and Florence. 
The mini documentary presenting 
the history of the House with inter-
views of those that experienced 
the House as the ‘English Club’, 
renamed Larnaka Club in 1955, 
is available to watch at www.you-
tube.com/watch?v=vDBEwdxic3w. 

The film begins with Dr. Iosif 
Hatzikyriakos, Director of the 
Phivos Stavrides Foundation-
Larnaka Archives, explaining the 
ownership of the house in the 

second half of the 18th century. 
With the arrival of the English in 
Cyprus in 1878, it was turned into 
a Club for civil servants and      
military personnel, the renowned 
"English Club". This building also 
served as the meeting place of 
the local elite community and the 
first tennis court on the island, 
constructed in white cement, in 
the courtyard. Dimitrios Z. Pieridis, 
President of the Pierides Foun-
dation and Mrs Leda Sandama, 
former Member of the Club, take 
a trip down memory lane.  

Both Mr Pieridis and Mrs    
Sandama played tennis here 
when they were 11 and 14 years 
old, they had to finish promptly 
at 4:30pm for the staff to set up 
for 5pm afternoon tea, this would 
follow with card games. There 
was a reading room for those who 
did not play tennis or cards, as 
well as a Ladies room and      
Gentleman’s room.  

Mr Pierides recalls that the     
library received important publi-
cations such as the Sphere and 
London Illustrated news. It was 
an officers’ meeting point, espe-
cially for naval officers, not just 
British but Italian too as Larnaka 

was a cosmopolitan centre. He 
mentions that he is pleased that 
Larnaka is expanding its soulful 
historic centre, which stretches 
from the Pierides Museum to the 
new cultural centre. It takes in the 
old Ottoman bank which houses 
the Stavrides Foundation; the old 
kiosk that houses the Tourist     
Information Office and other out-
standing historic buildings from 
the British Administration such 
as the Police Station, the District 
Administration Office and the old 
Customs Office in Europe Square. 

Last but by no means least, the 
writer and school principal, Mrs. 
Angela Kaimaklioti, describes on 
the video, the period after the 
Turkish invasion post 14 August 
1974 when the Club temporarily 
housed refugees. She is delighted 
that this space, which she called 
home during a difficult time in her 
childhood, has been restored. 
What was a haven, a shelter in 
1974 for a 14-year-old and her 
family alongside so many more, 
has been given a new and       
cultural lease of life. 

The mini documentary is in 
Greek with English subtitles.  

As people gradually acquire 
children, their political 
preferences change, de-

pending on the gender of their 
offspring.   

Andrew Oswald is a Professor 
of Economics at the University 
of Warwick. His research is in ap-
plied economics and the science 
of well-being. He has studied job 
satisfaction, human happiness, 
mental health, unemployment, 
labour productivity and diet. He 

has advised successive British 
governments, being especially 
active in Gordon Brown’s admin-
istration (2007-2010), and he 
serves on the board of editors 
of the journal Science. 

 
Happiness economics  

 
Professor Oswald’s research 

has looked into such questions 
as ‘how much financial reward 
can compensate a widow for   

her loss?’, or whether happiness      
increases, stays the same or       
diminishes after a certain income 
level. And it’s not all in dry acade-
mic language for the conference 
circuit. He also writes very      
clear, short presentations for   
the general reader. His website          
is delightfully fun reading: 
www.andrewoswald.com. 

His research into work and 
happiness found that the top    
priorities that people have in 
their employment are: (1) job 
security and (2) work that is        
interesting. Only after these 
come: (3) a job that allows us to 
work independently, (4) opportu-
nities for advancement, and (5) 
a job useful for society. Perhaps 
surprisingly, ‘high income’ comes 
way down the list, at number (6).  

He has done extensive work 
on herd behaviour and social 
status anxiety. One anecdote 
cites Maria Callas (1923 -1977), 
who, when in her prime as the 
world’s greatest soprano, insisted 

that at any opera house where 
she performed, she was paid $1 
more than the highest paid singer. 
Such concerns did not augur 
well for the Greek singer, who 
died aged 53, after difficult final 
years.   

 
Daughters and voting 

 
One of Oswald’s propositions, 

along with his colleague Nick 
Powdthavee, is that each daugh-
ter increases a person’s pro-   
bability of voting Left by about           
2 percentage points. In the UK, 
they evidence the fact that 78% 
of people with 3 daughters and 
no sons vote Labour or Liberal 
Democrat, compared with 67% 
of people with 3 sons and no 
daughters who vote the same 
way. To explore causality, they 
look at ‘switchers’, more com-
monly known as swing voters. 
Having daughters is, on average, 
accompanied by parents moving 
to the Left. It’s detectable in the 

birth year.  
Of course, this just might be 

a coincidence in British data. 
So, they explored research con-
ducted by the German Socio-
economic Panel, between 1985-
2002. Approximately the same 
pattern is found in Germany. In 
both countries the statistical link 
between daughters and left-
wing voting seems to hold up 
when they apply normal regres-
sion controls, correcting for age, 
education, income, parental        
influence, community connec-
tions, peer group and other socio-
economic factors.  

 
Statistical patterns 

 
Other credible academic         

research has found similar        
results. Pippa Norris of Harvard 
University has shown that, in 
both the US and the UK, younger 
women seem gradually to be 
turning more left wing. Rosie 
Campbell at Birkbeck, London 

has done interesting work     
looking at gender differences      
in attitudes. She found that,     
politically, British males and       
females have different priorities. 
For example: men care more 
about taxes, and women care 
more about the NHS.  

They claim that females are 
intrinsically more left wing than 
males. Their fathers may con-
ceivably subconsciously reflect   
that. Clearly other theories are 
possible. The old adage is that 
“correlation does not imply 
causality”: an absurd illustration 
being ‘fire-engines cause fires’, 
because whenever you see a 
fire, there’s always a fire-engine 
nearby. 

All we know: there’s a strong 
design structure in the data.  

 
(Picture: Professor Andrew 

Oswald declines to comment on 
how he himself votes).  

 
James Neophytou

Having daughters makes you more Left wing: An economist’s view

The Platform for Peace and Federal Cyprus established
A group of Turkish Cypriot 

peace activists in the UK 
have come together to 

form The Platform for Peace and 
Federal Cyprus in order to cam-
paign for peace and a Federal 
solution on the island. 

The elected Steering Committee 
of the Platform consists of Derman 
Saraçoğlu, Direnç Özbarış, Meh-
met Mahmut and Artun Gökşan. 

On Friday 5 February, a web 
gathering took place where the 
platform declared that they: 

1. Support a bi-zonal, bi-com-
munal Federal Cyprus based on 
the political equality of the two 
communities, acceptable to all 
Cypriot communities living on 
the island; 

2. Believe that all parties 
should stick to all intercommunal 
agreements and convergences 
agreed by the two community 
leaders; 

3. Believe that an agreement 
reached in line with the UN     
Security Council Resolutions and 

UN Parameters, establishing A 
United Federal Cyprus, would 
contribute to peace on the Island, 
in the Middle East and in the 
world; 

4. Strongly OPPOSE those 
claiming a so-called “two-state 
solution” and any secessionist 
approach to the solution of the 
Cyprus problem. 

5. Emphasise to engage in 
every effort towards a Federal 
solution and encourage initiatives 
in making their case heard not 

only in Cyprus but also in the 
international arena. 

The statement adds that the 
Platform is open to everyone who 
believes and supports the prin-
ciples: “Peace can be achieved 
working together. A United Fede-
ral Cyprus is the only way to have 
peace on the island and create 
an opportunity for the Cypriots 
to regain ownership of their own 
country. Let’s fight for our future, 
let’s stand up for Cyprus. Cyprus 
is only one.”

Turkish Cypriot Kazim Altan’s 
new book titled Pantelis, 
consisting of three inter-

connected stories, has been 
published. 

Pantelis is made up of short and 
long immigration stories stretch-
ing from Cyprus to London. They 
include sadness, resentment, 
the struggle for immigration, and 
of course love. 

In a recent interview, Altan  
was asked about the stories and 
his imprecation for them. He 
said, “In the three stories, I tried 
to move away from the narrative 
and show the events and      
emotions as much as possible. 
My reading style changed in my 
writing adventure. I was not just 
getting caught up in fiction any-
more, but studying the writing 
technique. So I often thought that 
writing is a bit like Panteli laying 
bricks. The story was too long 
so I decided to divide it into        
interlinked stories.” 

Replying to a question on whe-
ther the character of Pantelis is 
based on a real person, Altan 
said: “He is the son of a Greek 
Cypriot woman and her Turkish 
Cypriot lover, but this character 
could have been the son of a 
Turkish Cypriot woman and a 
Greek Cypriot man. I think emo-

tions know no limits. I’m sure 
we all know a lot of people who 
decided to go together, ignoring 
differences. In the story, these 
two people had only one love. 

“Panteli emerged as a result of 
my imagination blending my life 
experience. This story is also the 
story of people born in different 
geographies who had to emigrate 
from their country for one reason 
or another.” 

Proceeds from the sale of the 
book will be donated to the Mental 
and Nervous Diseases Hospital 
in Nicosia, Cyprus. 

Mental health is at the centre 
of these stories - Altan explained: 
“As in many countries, mental 
health disorders are a taboo sub-
ject in Cyprus despite one sixth 
of the world’s population having 
been exposed to them at least 
once in their lifetime. Among 
these are my friends, students, 
war victims, mothers and children 
who lost themselves as a result 
of violence. 

“This institution tries to help 
patients control these disorders 
but it needs financial assistance. 
I hope the book will be profitable 
in this sense.” 

You can order Pantelis online 
from https://pressdionysus.com/ 
product/pantelis 

Pantelis: Long stories 
from Cyprus to London



Chris Marco K helping the community 
by promoting local businesses 

During these difficult times, we shouldn’t give up hope, and 
it’s important we care and support each other. It’s for this very 
reason our community’s very own funnyman, Chris Marco K, 
decided to help out new and existing local businesses by       
promoting them on YouTube. 

“I want them to get back on track and back on the map,”           
explained Chris.  

“I’ve been focusing more on the food industry, but any          
business that needs help is welcome to get in touch. I will       
compile an interview, shoot some footage and promote it as 
much as I can.”  

He added, “As an entertainer, it's hard not to be on stage and 
bring laughter into people’s lives, so whilst waiting for theatres 
to open again, I'm putting all my energy in helping our commu-
nity businesses.”   

Chris’ venture seems to be working as the feedback he has 
received so far has been positive. 

To see some commentaries from businesses or to contact 
Chris for further details, please visit his Facebook page Chris 
Marco K Comedy or Instagram @thegreekcomedian 

 25      | Thursday 11 February 2021

Andrea Georgiou 

Celebrities voice 
support for Britney 
Spears after new 
documentary  

 
On 5 February, the New York 

Times documentary Framing 
Britney Spears premiered in the 
US. Charting the singer’s rise to 
fame and the controversy over 
her welfare, the documentary 
centres on the #FreeBritney 
movement, a fan-led campaign 
to re-evaluate or possibly end 
Britney Spears' conservatorship 
- a legal guardianship designed 
for those who can’t take care of 
themselves or manage their own 
finances. Britney’s father Jamie 
was given authority over her 
estate and many aspects of her 
personal life in 2008 due to 

concerns about her mental 
health. 

Thanks to the documentary, 
the conversation around Spears' 
ability to control her own life 
has reached a new level. It's 
not just fan accounts anymore; 
many celebrities are now tweet-
ing “#FreeBritney.” Bette Middler, 
Sarah Jessica Parker, Tamron 
Hall, rapper Rico Nasty, and 
Meghan McCain all tweeted 
#FreeBritney within the past 
week, and Miley Cyrus gave Brit 
a shout-out during her Super 
Bowl performance.  

Singers Kacey Musgraves 
and Cher have also voiced their 
thoughts as has Khloé Karda-
shian who wrote on Instagram, 
“I am praying for queen Britney! 
So so so sad.”  

There is currently no news 
about whether the documentary 
will be aired in the UK.

Beloved author Victoria Hislop 
returns to Crete in this long-     
anticipated sequel to her multi-
million-copy Number One best-
seller, The Island, which focused 
on Spinalonga, home to a Greek 
leper colony. 

One August Night picks up 
after the colony has closed, 
amid a celebration disrupted by 
violence. 

25th August 1957. When 

time stops dead for Maria      
Petrakis and her sister, Anna, 
two families splinter apart and, 
for the people of Plaka, the      
closure of Spinalonga is forever 
coloured with tragedy. 

In the aftermath, the question 
of how to resume life looms 
large. Stigma and scandal need 
to be confronted and somehow, 
for those impacted, a future built 
from the ruins of the past.

New book from Victoria Hislop is 
sequel to No1 bestseller The Island

Dementia UK, the only 
charity dedicated to 
caring for families         

affected by dementia through 
its specialist Admiral Nurses, 
welcomes Georgia Kousoulou 
as its latest celebrity supporter. 

Georgia, whose grandmother 
is living with dementia, has 
seen first-hand how it affects 
families as well as those living 
with the condition and has been 
supporting the charity over the 
past year. 

She recently took part in an 
awareness-raising video for the 
charity, ‘Lives on Hold’ , appear-
ing alongside other celebrity 
supporters, family carers, staff 
and Admiral Nurses to raise 
awareness of the needs of 
people with dementia during the 
Covid-19 crisis and beyond. 

Speaking of her role, Georgia 
explained “I’m really proud to 
be an official supporter of       
Dementia UK. My lovely Yiayia 

(grandmother) is living with   
dementia and I know how hard 
it can be for families caring for 
a loved one with this heart-break-
ing condition, particularly during 
the coronavirus pandemic.” 

Georgia continues; “I’m really 
looking forward to developing 
my role with the charity and 
being able to promote the work 
of its specialist Admiral Nurses.” 

Hilda Hayo, Chief Executive 
and Chief Admiral Nurse at 
Dementia UK, said: “We are 
hugely thankful to have Georgia 
supporting us at a time when 
families with dementia have 
been significantly hit by the 
pandemic. 

“Everyone affected by        
dementia is going through their 
own challenges in a climate of 
reduced services, with deterio-
ration of the person living with 
dementia and decreased phy-
sical and mental health of family 
members being some of the more 

frequent issues we are seeing. 
Families need to have advocates 
in the form of Dementia UK’s 
Admiral Nurses, but there also 
needs to be awareness of these 
dementia specialists. Having 
Georgia’s influence and passion 
will be so beneficial as we  
continue to increase Admiral 
Nurse services at this time.” 

Georgia joins a roster of       
famous faces who have a direct 
and personal link to the cause. 
These include actors Jim   
Broadbent, Phyllis Logan, Judy 
Parfitt and Lorelei King, musician 
Shahid Khan (Naughty Boy) 
as well as British athlete Adelle 
Tracey, who is the charity’s 
Challenge Events Ambassador. 

Alongside her work for the 
charity, Georgia will continue 
to appear on ITVBe’s TOWIE, 
where she is a firm favourite 
along with boyfriend Tommy 
Mallet. The couple recently 
surprised fans and other cast 
members, when they announced 
they were expecting a baby on 
the show. 

When things get challenging 
or difficult for people with       
dementia and their families, 
Admiral Nurses work alongside 
them; giving compassionate 
one-to-one support, expert 
guidance and practical solutions 
which can be hard to find    
elsewhere. They are continually 
trained, developed and suppor-
ted by Dementia UK.

Reality star Georgia Kousoulou is newest 
celebrity supporter for Dementia UK 
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Why landlords need to 
consider Property Owners 
Liability insurance Andy Patikis 
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As a landlord or buy-to-let 
investor, you may think 
the list of rules, regula-

tions and insurances you need 
is never ending. Get it right and 
you should be able to relax and 
enjoy a secure and steady return 
on your investment. Get it wrong 
and you could open yourself up 
to litigation and huge expense. 

One of the most common 
queries from landlords is the 
need for Property Owners         
Liability cover, many landlords 
often don’t understand why 
they need it. As a landlord, your 
priority may understandably be 
your buildings and contents, but 
you also need to consider your 
tenants’ safety as well. You have 
a duty of care and potential      
liability if they are injured in 
your property, which can be 
covered by Property Owners 
Liability Insurance. This should 
be included in your policy, if 
you’re not sure then check. 

Property owners liability is 
similar to public liability for busi-
nesses. It should enable you to 
meet any costs and damages 
awarded to a member of the 
public, including your tenants, 
if they suffer an injury or accident 

at your property. 
Accidents happen, it could 

be anything from a loose carpet 
causing a trip, or a loose tile 
falling and damaging tenants’ 
belongings. Property Owners 
Liability Insurance provides 
cover if the tenant decides to 
make a claim against you for 
any injury. It’s usually part of the 
standard cover in a specialist 
landlord insurance policy. 

Property owners insurance 
typically covers you for damages 
awarded to the claimant, your 
legal costs in defending a claim, 
and their legal costs if you’re 
found to be at fault. This cover 
is also for legal costs and  
damages should a visitor to the 
building – tradesman, postman 
or even a leaseholder’s friend 
– be injured on the premises 
when the incident should have 
been prevented by the owners 
or managers of the building. 

 
Do I need Tenants Contents 
Insurance? 
 

Your Landlord may have 
taken buildings insurance to 
cover the buildings of the   
property that you rent, however 

they are not liable to insure 
your personal possessions        
in their property - unless the 
tenancy agreement explicitly 
says so. 

Whether or not you consider 
if Tenants insurance is neces-
sary is entirely up to you.       
No-one can insist you take out 
an insurance policy as part of 
a tenancy agreement. Knowing 
that your landlord likely isn’t  
responsible for your contents, 
it’s up to you to decide whether 
you want to insure your personal 
possessions by taking out a 
Tenants insurance policy.   

Home contents insurance 
isn’t just for home owners. 
You’ll probably still have your 
own possessions, from clothing 
to records to furniture. No matter 
how careful you are, accidents 
do happen and you may find 
yourself out of pocket. By taking 
out tenant home contents         
insurance for tenants, you can 
ensure that if your belongings 
are stolen or damaged whilst 
you’re renting a property, you 
won’t have to worry about      
covering the costs. So, if there’s 
a fire in the house or flat you 
live in, the property’s flooded, 
or someone breaks in and 
steals your belongings you’re 
covered. 

 
When do I need to take out 
Tenants Insurance? 
 

If you’re about to rent a  
property, now is a good time       
to consider taking out Tenants      
Insurance, although you can 
take out tenants home            
insurance at any time whilst 
you’re renting a property.      
Having cover in place for when 
you move in can give peace      
of mind from a safety net to 
protect you if something goes 
wrong. 

Insurance making sense...ADVERTISING FEATURE  
The estate agents with honesty at their core 

The impact of COVID on the 
housing market is still to  
be fully seen, and there are 

many unanswered questions. Will 
the new WFH phenomenon shape 
the way we live and where we 
live? Will the impact of Brexit on 
businesses dictate where they 
operate and subsequently, where 
people want to move to? 

It is apparent that the need for 
people to be in the office 5 days   
a week is a thing of the past. The 
working from home trend is expec-
ted to continue, so buyers and 
renters are looking for homes with 
spacious living areas, outdoor 
space, with an easy commute to 
work on the occasion.  

Even though the market has 
experienced a surge of people 
looking for homes outside of  
London, there are many areas in 
London which provide a vibrant 
mix of city life, with the indoor and 
outdoor space that people are 
now looking for.  

Yianni Aresti, Lettings Director & 
Partner at David Astburys Estate 
Agents in Crouch End said: “We are 
seeing a consistent theme in the 
list of must haves from our clients. 
The good news is at we cover a 
number of areas in London, so if 
you are moving to London, or just 
researching some of the best 
places to live in London, our team 
can provide a detailed overview 
of everything you need to know 
about each area and what they 

have to offer. We have provided 
some insight into just a few of 
those areas here.” 

 
Islington  

Islington is one of those areas 
that has it all and offers something 
for everyone. Its diverse qualities 
attract residents from all walks of 
life, from families looking for good 
local schools to young professionals. 

The area boasts a mix of modern 
apartment buildings to iconic     
Victorian and Georgian terraced 
houses, which lure a steady stream 
of house hunters to the area. 

 
Muswell Hill 

Muswell Hill is a popular area 
with an impressive array of amen-
ities which continue to lure families 
and young creatives. Set at the 
top of the Muswell Hill overlooking 
London is Alexandra Palace (Ally 
Pally), one of London’s most famous 
Landmarks, hosting a range of 
musical displays and concerts, as 
well as being host to sport events 
such as the master’s Snooker 
and World Championship Darts. 

This green and leafy suburb       
is a haven for dog owners, and      
residents enjoy long weekend 
walks through Highgate Woods 
and up to Ally Pally to enjoy the 
many coffee shops and cafés on 
the Broadway. 

Muswell Hill has a diverse range 
of properties from grand Edwardian 
family houses with an abundance 

of character, to ultra-modern apart-
ments. 

 
Highgate  

Highgate sits high on a hill over-
looking the Capital, with the bustle 
of Central London just a stone’s 
throw away, and glorious Hamp-
stead Heath right on its doorstep. 
The area is a magnet for creative 
individuals, celebrities and families 
who often socialise and who enjoy 
being involved in community events.  

Highgate with the ‘green lung’ 
reputation is a real London village 
with a relaxed, almost bohemian 
atmosphere. Just a 20-minute com-
mute Tube journey into Leicester 
Square, it offers great schools 
with a rich cultural scene and good 
shops to boot; Highgate is the 
perfect home for working people, 
couples, families and retirees. 

 
Camden  

Camden is a dynamic area of 
North London, situated close to 
Central London. It has a unique 
charm and an array of fantastic 
restaurants and live music venues. 
Its proximity to Primrose Hill and 
Regents Park makes the area  
attractive to those seeking a mix 
of urban charm with green space. 

The properties in the area range 
in architecture from period to uber-
contemporary, so it is no surprise 
that Camden remains a firm      
favourite with buyers and tenants. 
The Overground and Northern Line 
serves the area well. Euston, Kings 
Cross St Pancras and St Pancras 
international are 20 minutes away, 
with the Eurostar easily accessible. 

 
If you are considering buying   

or renting in London and want to 
learn more about the neighbour-
hoods and what they have to 
offer, the team at David Astburys 
Estate Agents can provide further 
insight on the best places to        
live - visit their website today 
www.davidastburys.com

George Sifonios 

Specialising in Sales, 
Lettings & Property 
Management 

Most FIVE STAR GOOGLE REVIEWS 
for an agency in London

Most Lets agreed on

97% of transactions achieved the 
asking price.

FREE no obligation property valuation

15 Park Road, London N8 8TE
t 020 3000 6787
e crouchend@davidastburys.com
w davidastburys.com 
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Where should you consider 
buying property in London  
in 2021?
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

The Little Things 
 
This terrific crime thriller,    

written and directed by John Lee       
Hancock, demands attention from 
its very first sequence, in which a 
distressed woman is chased on 
the highway by a mysterious man 
in his car. This uneasy scene sets 
the tone for this hugely atmos-
pheric thriller most effectively. The 
action then continues with Kern 
County Deputy Sherriff Joe Deke 
(Denzel Washington) who is sent 
to Los Angeles for a quick assign-
ment but once he gets there he 
soon gets involved in a cat and 
mouse search for a serial killer…  

Hancock directs his intelligent 
script with urgency and style while 
the acting is of the highest order. 
All three Oscar winning prota-      
gonists are on superb form -      
Washington is at his finest as       
the discredited but expert officer        
still haunted by events from his 
past. He shares an effortless 
chemistry with Rami Malek (in his 
first major role since his triumph 
in BOHEMIAN RAPSODY) as 
L.A Sheriff Department Sergeant 
Jim Baxter. In the middle of their 
intense investigation hoping to catch 
the killer Deke advises Baxter        
“it is the little things that get you 
caught. It is the little things that rip 
you apart.”  

Scene stealer Jared Leto is 
suitably creepy and utterly mes-
merising as the Manson like       
suspect for the horrific murders. 
A sophisticated, satisfying thriller 
that does not take its audience for 
granted! 

 

Music 
 

International pop star Sia makes 
an amazing directorial debut with 
this enjoyable film which is also 
co-written by her. She tells the 
story of Music (Maddie Ziegler), a 

teenager on the autism spectrum, 
who lives under the loving care of 
her grandmother Millie (Mary Kay 
Pace). But when Millie suddenly 
dies Maddie is left all alone in the 
world until her estranged half sister 
Zu (Kate Hudson) enters the scene. 
But the only problem Is that Zu      
is a recovering drug addict, who 
needs looking after herself… 

Sia directs with sensitivity and 
great panache especially those 
colourful dance sequences, 
where Maddie’s fragile mind often 
escapes to. Hudson delivers her 
best performance since her break-
through in ALMOST FAMOUS and 
deserves her recent Golden Globe 
nomination. Perfect combination 
of imagination, heart-warming 
drama, and colourful escapism! 

 

Slalom 

Charlene Favier makes an      
impressive feature film debut with 
this sensitive study of a young 
girl’s determination to enter the 
cruel world of competitive skiing. 
15-year-old Lyz Lopez (Noee Abita) 
is taken under the wing of Fred 
(Jeremie Renier), a strict ex-cham-
pion who begins an intense train-
ing that requires nerves of steel 
and immense commitment… 

Newcomer Abita delivers a       
luminous performance and shares 
a strong chemistry with Renier, 
known for his rebellious youth roles 

in such films as CRIMINAL      
LOVERS and THE CHILD. A  
mature work from a promising 
new talent worth discovering! 

 

PTV Chat 

Jack (Peter Vack) lives in New 
York City but spends most of his 
life gambling on the internet. And 
to make matters even worse he 
is also addicted to cam sex. His 
new obsession is Scarlet (Julia 
Fox), a dominatrix who lives in 
San Francisco but seems to be 
able to control Jack’s every whim 
and desire… 

Writer/director Ben Hozie paints 
a clear picture on one man’s      
escalating addiction to internet 
gambling and sex. His sexually 
explicit opening sequence gives 
a fair warning of what’s to come 
which is certainly not for the easily 
offended. 

 

Willy’s Wonderland 

If you are expecting family 
friendly entertainment you will      
be deeply disappointed but on 
the other hand if you enjoy seeing 
Nicolas Cage going berserk and 
raging without uttering a single 
word, this may be for you. He 
plays The Janitor, a mysterious 
man stranded in a remote town 
when his car breaks down. He 
has no cash to pay for repairs and 
agrees to spend the night clean-

ing an old theme park full of        
animatronic characters…  

The premise may lack conviction 
especially when the animatronics 
inexplicably come to life and are 
hungry for blood, but the biggest 
disappointment is that it lacks 
thrills and chills. 

 

A Nightmare 
Wakes 

The story of Mary Shelley and 
Percy visiting Lord Byron in his 
country mansion is told in numer-
ous plays and films probably 
most memorably in Ken Russell’s 
GOTHIC.   

Writer/director Nora Unkel 
makes her feature film debut with 
yet another version of this story 
where Mary (Alix Wilton Regan) 
is struggling to exorcise her own 
demons while giving birth to her 
“Frankenstein” monster… 

It is an assured debut with a 
committed lead performance       
but overall, it is repetitive with an 
overfamiliar feel. (SHUDDER) 

 
FOR THE TIME BEING: An 

impressive first feature from Salka 
Tiziana, who sets the action of her 
mesmerising film during a long 
hot summer in the Andalusian 
mountains. The story of a German 
family as they wait patiently for 
the Spanish father to join their 
holiday while the 9-year-old twin 
boys are playing leisurely in the 
sun…TIziana shoots the beautiful, 
sleepy landscape most effectively 
in perfectly framed compositions. 
(MUBI) 

 
MEETING THE MAN-JAMES 

BALDWIN IN PARIS: It take a 
while for celebrated writer and 
activist James Baldwin to warm 
up and open his heart in Terence 
Dixon’s documentary made in 
1970. “I am not a revolutionary 
writer, I just write during revolution-
ary times” Baldwin says, “I moved 
to Paris in 1950 otherwise I would 
have been a dead man”. A superb, 
rare short about a remarkable 
man not to be missed” (MUBI) 

 
CENOTE: Kaori Ode’s hypnotic 

documentary examines Mayan 
mythology and traditions in North-
ern Yucatan, Mexico, where cenotes 
were used for ritual sacrifices.  
These natural sinkholes filled with 
freshwater are wide underground 
rivers of a mystical, magical world 
captured perfectly by superb       
underwater photography and eerie 
sounds. (MUBI)  

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

George Savvides 

Flags bring out the best 
and worst in us. Pride, 
passion and patriotism 

on the one hand. Disagreement, 
derision and division on the 
other. The 2016 Brexit referen-
dum being an exemplar of all 
those emotions and strongly 
held positions. That same year 
I was lucky enough to be at 
the Last Night of the Proms, 
an event that is as memorable 
for audience antics as it is        
for the music. This particular 
evening was dominated by two 
flags, the Union Jack and the 
European flag and it is fair to 
say the blue and yellow stars 
outnumbered the red, white and 
blue. Nevertheless, the banter 
was friendly though it became 
a little fraught later during        
Jerusalem and Rule Britannia 
when the flag waving audience 
more resembled an agitated 
football crowd than the dignified 
denizens who usually attend.  

The potency of flags came 
to the fore last week when      
Labour leader Kier Starmer was 
urged, in a leaked document 
by his party (leaks are usually 
deliberate whatever the politi-
cians and strategists tell you), 
to “make use of the Union flag, 
veterans [and] dressing smartly” 
as part of a rebranding to help 
it win back the trust of disillu-
sioned voters.  

It all sounded a little trite 
and patronising both in terms 
of tactics and assessment       
of those “disillusioned voters.” 
Sure enough politicians of all 
hues have since been seen in 
their various Zoom interviews 
with the Union Jack in view.       
A particularly well placed one 
featured Vaccines Minister 
Nadhim Zahawi, basking in the 
glow of more than 12 million 
people in the UK having now 
had at least one dose of a  
vaccine. In all his weekend      
interviews, the Union flag was 
carefully positioned and hung 
defiantly to demonstrate his 
patriotism.  

Being an Iraqi born Kurd 
and now British cabinet minis-
ter added an extra dimension 
with a pointed jab in the direc-
tion of Starmer and his Party. 
It also once again raised        
the issue of “British values”, 
whatever they may be. If you 
had to name them as part of 
the citizenship test, I would be 
deported.  

Watching all of this unfold 
brought back uncomfortable 
memories of my own “flag-
gate” controversy back in the 
1980’s. A group of young   
Cypriots came together to      

organise an arts festival which 
was an opportunity to celebrate 
the diversity of talent in our 
community with the underlying 
message of encouraging rap-
prochement. Such a simple 
and laudable thing. If only. 
Without rehearsing the argu-
ments on both sides, let’s just 
say that some people objected 
to the event for all sorts       
of reasons with the real stum-
bling block and cause for anger 
and opposition being our      
refusal to fly the flag of the   
Cyprus Republic. We did not 
want to fly any flags. The        
furore was fierce and we 
found ourselves in the midst of 
a political dispute that involved 
local and national politicians 
both here and in Cyprus. In an 
act of artistic defiance, one        
of our performance artists 
draped herself in that flag to 
the accompaniment of Marilyn 
Monroe singing Happy Birthday.  

Many other things happened 
but what I most remember is 
the furnace of feeling that       
the flag ignited in so many. 
Reclaiming the flag became a 
raison d’ètre for both sides  
but for very different reasons. 
Today I have no flags hung 
anywhere, much to the conster-
nation of some of my relatives. 
I remind them of my passion 
for both my Cypriot “roots” and 
my British “home.” 

It’s not just flags that      
cause acrimony. One particular 
example that has now been 
viewed several million times 
on YouTube is the now infamous 
parish council meeting in 
Handforth in Cheshire. People 
who feel so passionately about 
their neighbourhoods coming 
to blows online is a gift to the 
media who have made hay for 
the past few days.  

Clerk Jackie Weaver is now 
a household name, a clerk 
with chutzpah, who dared to 
defy a couple of cantankerous 
councillor blokes who thought 
they could shout her down 
and get their own way. No   
way José. Clearly in need of 
anger management training, 
they might be encouraged to 
take up embroidery which       
has seen a huge increase in 
participation during the past 
year. That way they could  
perhaps design and sew      
their very own flag, hang it 
wherever they like and sing 
Land of Hope and Glory until 
their heart’s content. Mind you, 
if it’s not well hung, Jackie 
might just mute and eject 
them once more. One day I’ll 
fly away…

My lockdown diary 

Barney Efthimiou

Flying a flag 
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Hair and nail salons are 
closed but many of us still 
want to look and feel on 

trend, so why not have a go and 
do it yourself! I do all my own hair 
and beauty treatments, although 
I do have the advantage of being 
in the industry and teaching for 
many years.. Take the opportunity 
and learn a new skill that you can 
use whenever you may be abroad 
or your hairdresser or therapist is 
unavailable.   

Let's start by getting nail savvy! 
The two most popular current trends 
are acrylics and gels. Gels cover 
natural nails, give a super lasting 
colour and are ideal if you have 
nails of a reasonable strength and 
do not require super strength   
added, merely a light colour     
coating with a little extra durability 
and still providing some nail      
flexibility. There are other types of 
gels that coat nails and do add 
strength and durability, however 
they don't seem to be as popular 
right now, or sold in local stores. 

Acrylic nails are still popular and 
kits can be bought in Superdrug 
and other large stores, or online. 
A popular one is the Kiss acrylic 
nail kit. The only thing that’s often 
missing in some kits is a nail primer 
liquid (specifically for acrylics) and 
may need to be purchased sepa-
rately from a hair and beauty trade 
supplier. This prepares the natural 
nail with a good base for anything 
that is to adhere to it. I would not 
recommend working without it as 
all your time and effort will be a 
waste of time if they are to lift away 
from the natural nail within a few 
days or so. The idea is that you 
want the artificial structure to last 
for at least a couple of weeks.  

Acrylics can be used to cover 
your own natural nails if they are 
weak and you want them to grow 
longer, or the acrylic can be applied 
over a nail tip onto natural nails. 
They can also be sculptured onto 
ordinary or deformed nails. Sculp-
tured nails are a little more com-
plicated and best left to the pros!  

Any acrylic takes practice but 
mastering the technique is worth 
it when you have beautiful, strong 
nails at the length you desire.  
However, take note, if you hit an 
acrylic nail, there is limited flexibi-
lity and it can bruise and hurt. I will 
concentrate on the acrylic method 
as it gives strength and length. 

 
Acrylics on natural nails 

1. Clean and wipe the natural 
nails with pure acetone. 

2. Push back cuticle gently with 
a cuticle pusher or an orange wood 
hoof stick covered with cotton wool. 

3. File and shape the natural 
nails with an emery board. 

4. Using the finer side of an      
artificial nail padded emery board, 
very gently roughen the top of all 
the nails, just enough to give a 
surface key for adhering purpose. 
Do not be over zealous with file. 

5. Dust off any powdering with 
a clean soft brush. Some kits 
suppliers may provide a nail wipe 
at this point for dehydrating and 

sanitizing the nails. 
6. Apply one thin layer of acrylic 

primer liquid to all the nails and 
allow to dry. 

7. Pour a cap full size of acrylic 
liquid into a glass or plastic pot. 
Dip a sable brush into the acrylic 
liquid and apply one coat to the 
first nail. Do one at a time as the 
liquid needs to remain slightly wet 
whilst working on. 

8. This is the tricky part and you 
will have to work fairly quickly. Dip 
the sable brush into the acrylic 
liquid, tap the brush on the edge 
of the glass or plastic pot as you 
take it out, and quickly pop the tip 
of the brush into a separate pot of 
the powder, swirling round the tip 
of the brush only, in order to form 
a ball of liquid powder mix. Once 
you have made a ball, quickly apply 
to the natural nail near the cuticle 
centre and brush down, like nail 
polish, covering the entire nail, gently 

moulding and pushing towards all 
the sides and edges. Start off with 
smaller amounts of liquid powder 
and gradually build up till you learn 
how to work it. Allow for tapering 
down towards the cuticle area with-
out flooding over. This is important 
for when the nail grows out. It should 
be slightly away and not on top of 
skin cuticle area. Aim for a slightly 
curved height in the centre of the 
nail and tapering downwards to 
the nail tip and edges, as well as 
the cuticle area. The more liquid 
you tap out of the brush, the smaller 
the amount of powder it will pick 
up. The liquid powder ball can take 
between 2-4 minutes to set and 
varies from product to product. The 
neater you create, the less filing 
on top to finish.  

8. When dry, it will appear hard 
and also sound hollow when you 
tap it. File and shape on top of the 
acrylic shaped overlay with the 

rough side of the padded emery 
board till you are happy with the 
shape.  

9. Using a 3 way buffer with a 
drop of almond or any oil adds 
shine to the nails. 

10. Apply a base coat and nail 
polish as normal. The nail polish 
should last well as acrylic is an 
absorbent structure. 

 
Acrylic overlay on nail tips 

If nail length is required, French 
nail tips can be applied with nail 
adhesive at stage 5 before applying 
the acrylic. Make sure the nail tips 
sit correctly with no air gaps under-
neath. You should allow the nail 
tip to dry and remember to also 
lightly rough the French white nail 
tip to give the surface key. 

You’ve nail’d it!  
Love and Sparkles, 

Samsara x 

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

On the nail

Cooking with Loulla Astin 
Heart shaped shortbread biscuits

These buttery shortbread 
biscuits, with a chocolate 
dipping sauce, make a 

fabulous Valentine’s Day treat 
for your beloved and yourself. 
They are delicious served with 
fresh fruit and are a good accom-
paniment to desserts such as 
Crème Brulee and trifles. 

 
Ingredients:  

1 x 250g (9oz) softened,        
unsalted butter  

250g (9oz) caster sugar  
1 egg yolk, room temperature   
A few drops of vanilla extract  
2 tbsp rosewater  
100g (4oz) ground almonds   
275g (10oz) plain fine flour, 

sifted   
1 tsp baking powder  
100g (4oz) dried Greek figs, 

finely chopped  
 

To decorate:  
Glacé cherries  
 

Method:  
Pre-heat the oven to 170c / 

325f / Gas mark 3. In a medium 
sized bowl, cream the butter  
for 5 minutes with an electric      
whisk until light and fluffy, add 
the sugar and whisk for a few 
minutes, then add the egg yolk, 
vanilla and rosewater. 

Using a wooden spoon, start 
mixing in the sifted flour gently, 
bit by bit.   

Using your hand, add the 

ground almonds and figs, and mix 
lightly until the dough is smooth 
and firm and doesn’t stick on 
your hands (avoid working the 
dough too much). Leave the 
mixture to rest for a few minutes.  

Divide the dough in two, roll 
one half of the dough at a time 
to about 1cm (1/2 inch) thick using 
a little flour. Cut out into small 
heart shapes with a biscuit cutter 
and place on baking trays. You 
can decorate the middle of each 
biscuit with a glacé cherry and 
bake for 15 to 18 minutes until 
very lightly golden; do not allow 
the biscuits to go brown.  

When cooled, store in airtight 
containers - the flavour will        
improve after a few days. They 
can be stored this way for up to 
a month.    

 
For the chocolate fondue: 

100g luxury plain or milk 
chocolate, broken in pieces  

1 x 142ml double cream  
50g butter  
2 tbsp Cointreau or Rum  
 

Fruit for serving:  
Strawberries (keep whole), 

pineapple chunks, Kiwi fruit 
chunks, Cherries, Clementine 
segments.  

 
Method:  

Place chocolate, cream, butter 
and Cointreau/Rum in a small 
saucepan or over a pan of sim-
mering water, making sure the 
bowl doesn’t touch the water or 
it will go grainy, stir until choco-
late is melted and glossy. You 
could microwave the chocolate 
on high for 1 minute, remove 
and whisk until well-combined.  

Fill a small bowl with the 
melted chocolate and set on a 
large plate surrounded by the 
shortbreads and your favourite 
fruit.

Valentine’s Day occurs 
every February 14.       
Across the world, candy, 

flowers and gifts are exchanged 
between loved ones, all in the 
name of St. Valentine.  

The history of Valentine’s Day 
is shrouded in mystery. One 
legend contends that Valentine 
was a priest who served during 
the third century in Rome. When 
Emperor Claudius II decided 
that single men made better 
soldiers, he outlawed marriage 
for young men. Valentine defied 
Claudius and continued to  
perform marriages for young 
lovers in secret. When Valen-
tine’s actions were discovered, 
Claudius ordered that he be put 
to death. Still others insist that 
it was Saint Valentine of Terni, 
a bishop, who was the true 
namesake of the holiday.  

According to another legend, 
an imprisoned Valentine actually 
sent the first “valentine” greet-
ing himself after he fell in love 

with a young girl who visited him 
during his confinement. Before 
his death, it is alleged that he 
wrote her a letter signed “From 
your Valentine,” an expression 
that is still in use today.  

While some believe that   
Valentine’s Day is celebrated 
in the middle of February to 
commemorate the anniversary 
of Valentine’s death or burial, 
others claim that the Christian 
church may have decided to 
place St. Valentine’s feast day 
in the middle of February in an 
effort to “Christianize” the pagan 
celebration of Lupercalia.  

It was not until much later 
that the day became definitively 
associated with love. During 
the Middle Ages, it was com-
monly believed in France and 
England that February 14 was 
the beginning of birds’ mating 
season, which added to the idea 
that the middle of Valentine’s 
Day should be a day for         
romance.  

Who is Cupid? 
Cupid is often portrayed on 

Valentine’s Day cards as a 
naked cherub launching arrows 
of love at unsuspecting lovers. 
But the Roman God Cupid has 
his roots in Greek mythology 
as the Greek god of love, Eros. 
Accounts of his birth vary; some 
say he is the son of Nyx and 
Erebus; others, of Aphrodite and 
Ares; still others suggest he is 
the son of Iris and Zephyrus or 
even Aphrodite and Zeus. 

According to the Greek       
Archaic poets, Eros was a 
handsome immortal who played 
with the emotions of Gods and 
men, using golden arrows to 
incite love and leaden ones to 
sow aversion. It wasn’t until the 
Hellenistic period that he began 
to be portrayed as the mischie-
vous, chubby child he’d become 
on Valentine’s Day cards. 

 
Typical Valentine’s Day 
greetings  

In Great Britain, Valentine’s 
Day began to be popularly cele-
brated around the 17th century.  

By the middle of the 18th, it 
was common for friends and 
lovers to exchange small tokens 
of affection or handwritten notes, 
and by 1900 printed cards began 
to replace written letters.  

An estimated 145 million 
Valentine’s Day cards are sent 
each year, making Valentine’s 
Day the second largest card-
sending holiday of the year.

History of Valentine’s Day
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Michael Yiakoumi

Cyprus Football
AEL takeover at the top

Cyprus league leaders 
before the weekend 
football began Apollon 

dropped vital points against   
bottom of the table Karmiotissa 
who took the lead in the 69th 
minute through Romo. But      
Karmiotissa were left fuming 
when Apollon was allowed to 
equalise in the eighth minute of 
added time. 

AEL leapt into top position 
after beating Pafos with their 
goal coming in the 47th minute 
through Zdravkovski. 

Omonia opened the scoring 
in the 22nd minute through 
Marko Scepovic, before Fotis 
Papoulis added two more in  
the 67th and 85th minute to 
beat Doxa 3-0. 

In Friday’s evening game, 
Olympiakos fought back from      
a goal down to defeat Nea      
Salamina by 2-1. The Reds took 
the lead in the 27th minute, 
Edgar Salli equalised in the 

32nd minute and the Olympia-
kos winner came from Mantzis 
in the 80th minute. 

In the Larnaca derby, AEK 
Larnaca v Anorthosis Famagusta 
on Saturday afternoon ended a 
goalless draw. 

Struggling Apoel lost to the 
bottom of the league team before 
the weekend fixtures began 
Ethnikos Achna 3-2 at home in 
Nicosia. Apoel led 1-0 and 
equalised at 2-2 but failed to 

win. Apoel goals came from 
Lundemo and Klonaridis and 
Ethnikos goals came from 
Majdevac and Zakpa two goals. 

Paralini beat Ermis Aradippou 
1-0 with a Panos goal in the 
20th minute. 

AEL are top on 48 points on 
superior goal difference to  
Apollon who have the same 
points. Omonia are third on 47 
points and Anorthosis fourth on 
44 points.

UK Cypriot Anthony Geor-
giou who signed for AEL 
Limassol on a two and a 

half year contract is riding high 
in Cyprus. His team AEL are top 
of the table after beating Pafos 
1-0 and he was voted by the AEL 
fans as man of the match. 

It was Georgiou’s second        
appearance for the Limassol 
side; he played in their 2-2 draw 
with Ermis Aradippou and their 
home win against Pafos. 

23-year-old Georgiou is             
familiar with Cypriot football as 
he is a Cyprus international and        
appeared eight times for them. 

He made his professional 
debut for Tottenham in a 3–0 
UEFA Champions League         
victory over Cypriot champions 
APOEL on 26 September   
2017. 

In the January 2019 transfer 
window, Georgiou went out on 
loan to Spanish club Levante. 
On 19 August 2019, Georgiou 
signed a new contract with       
Tottenham until 2021. 

AEL are currently in pole       
position same points as their   
Limassol rivals Apollon but on 

a superior goal difference. 
Georgiou’s grandparents are 

from Gypsou, Lefkara and 
Kyrenia, Cyprus.

UK Cypriot Anthony Georgiou is on top in Cyprus

AEL top of the League

Greece Super League
Olympiakos extend their lead at the top by 15 points

Aris beat AEK in Athens 
and Apollon held PAOK 
to a draw in Thessaloniki, 

meaning Olympiakos is just one 
point away of clinching the top 
spot for the regular season of 
the Super League. 

The Reds have extended their 
lead further at the top to 15 points, 
five games from the end of the 
regular season that will be followed 
by a round-robin, home-and-away 
tournament involving the top six 
teams which will carry over their 
season’s points tally. 

OFI posed little problems to 
Olympiakos in Piraeus on Sun-
day, with the champion strolling 
to a 3-0 win thanks to strikes by 
Yann M’Vila, Giorgos Massouras 
and Youssef El-Arabi. 

Aris has moved back up to 
second at the table downing host 
AEK at the Olympic Stadium with 
a 2-0 triumph on Sunday. Lindsay 
Rose and Xande Silva were on 
target for Aris in its second win 
this season at the same stadium 
after downing Panathinaikos too. 

PAOK stumbled against     
Apollon Smyrnis, drawing 2-2 
at Toumba. The hosts went ahead 

with Amr Warda, but Apollon 
turned things around through a 
Savvas Tsabouris penalty and 
a Mark Fernandez strike. Sverrir 
Ingi Ingasson spared PAOK’s 
blushes two minutes from time. 

These results have brought 
Olympiakos to 57 points after 
21 games, with Aris on 42 and 
PAOK joining AEK on 40. 

Panathinaikos is on 38 after 
the most exciting game of the 
weekend when it beat Atromitos 
3-2 away on Saturday. Fran 
Velez, Carlitos and new signing 
Younousse Sankhare scored for 
the Greens, with the Peristeri club 
equalizing twice via Dimitris 

Goutas and Amir Agayev, on the 
debut of coach Vangelis Pante-
lidis who returned to the bench 
he had left seven months earlier. 

Asteras remained two points 
behind Panathinaikos with its 1-0 
win at Volos, while the bottom-of-
the-table six-point between Lamia 
and Larissa did not take place 
as the visitors were informed a 
few hours before kickoff that the 
players signed in the winter 
transfer window have had their 
contracts suspended due to a 
Larissa check that bounced. 
Larissa protested the decision 
and the courts will rule about the 
outcome of this game.

Australian Open Tennis

Stefanos Tsitsipas made 
the perfect start to his 
Australian Open title bid 

on Tuesday, as he cruised past 
Gilles Simon 6-1, 6-2, 6-1 on 
Rod Laver Arena. 

The fifth seed produced a 
dominant serving performance, 
winning 82 per cent of his first-
serve points (27/33) to overcome 
the 2009 quarter-finalist in one 
hour and 32 minutes. Tsitsipas 
limited his opponent to six 
winners and did not face a break 
point throughout the match. 

Tsitsipas has won all three 
singles matches he has contes-
ted this year in straight sets. 
Prior to the Australian Open, the 
22-year-old represented Greece 
for the second straight year at 
the ATP Cup. Tsitsipas claimed 
a 6-3, 7-5 win against Alex de 
Minaur and beat Roberto Bau-
tista Agut 7-5, 7-5 to help his 
nation finish second in Group 
B. The five-time ATP Tour titlist’s 
victory over Simon will only add 
to his confidence as he chases 
a maiden Grand Slam title this 
fortnight. 

“Starting a Grand Slam can be 
stressful sometimes. You don’t 
know what to expect, you don’t 
know what shape you are [in],” 
said Tsitsipas. “I played a few 
matches at the ATP Cup. It 
doesn’t really determine if I am 
[in] top shape. I felt like I 
needed more matches. 

Tsitsipas started strongly on 
Rod Laver Arena, as he dropped 
only five points in the first five 
games of the match. The Greek 
held serve comfortably and       
attacked with his forehand to 

gain back-to-back breaks en 
route to a 5-0 lead. 

After wrapping up the first set, 
Tsitsipas increased his grip on 
the match with two more service 
breaks in the second set. The 
2019 Nitto ATP Finals champion 
continued to dictate rallies with 
his forehand and rushed Simon 
with regular visits to the net. 
Through the opening two sets, 
Tsitispas won 72 per cent of his 
net points (13/18). 

Simon had struggled with 
double faults in key moments 
during the first two sets, and that 
trend continued in the third set. 
Tsitsipas stepped in on his return 
and attacked Simon’s forehand 
to earn three more breaks and 
his spot in the second round. 

“My level is good so far,” said 
Tsitsipas, in an on-court interview. 
“I feel good with my service games 
and I think I am returning really 
well. I have a clear picture of 
where I want to return and start 
the point, so I think I get the upper 
hand from the very beginning 

of the rally, which gives me a lot 
of confidence. 

Tsitsipas will face Thanasi 
Kokkinakis for a place in the 
third round. The home favourite 
defeated Soonwoo Kwon 6-4, 
6-1, 6-1 on Court 3. The 24-year-
old landed 19 aces and conver-
ted six of seven break points to 
defeat the South Korean in one 
hour and 33 minutes. 

“We have played a lot. We have 
practised a lot,” said Tsitsipas. 
“I have known him for years. He 
has struggled with injuries in the 
past and now he is back. I feel 
like he is playing well. It is a      
serious match. He is playing on 
home soil as well, so that is 
something that I have in the back 
of my head when I go out there 
on the court… I have had more 
experience on the Tour than him 
and I can use that in my favour 
but, in a way, I feel like he doesn’t 
really have much to lose.  

He is playing in front of a crowd 
that loves him and he has played 
some really good matches here.” 

Stefanos Tsitsipas off to a good start
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Fixtures  
Premier League 
Saturday 13th February 2021 
Leicester City v Liverpool 12:30 BT Sport  
Crystal Palace v Burnley 15:00 Sky Sports  
Man City v Tottenham Hotspur  17:30 Sky Sports  

Brighton & Hove Albion v Aston Villa 20:00 Sky Sports  
Sunday 14th February 2021 
Southampton v Wolves 12:00 Amazon Prime Video 
West Brom v Man Utd  14:00 Sky Sports  
Arsenal v Leeds United 16:30 Sky Sports  
Everton v Fulham 19:00 BT Sport  

Monday 15th February 2021 
West Ham United v Sheffield United 18:00 BT Sport  
Chelsea v Newcastle United 20:00 Sky Sports  
Wednesday 17th February 2021 
Burnley v Fulham 18:00 Sky Sports  
Everton v Man City 20:15 Amazon Prime Video

Premier League: Manchester City open up five point lead

Manchester City opened 
up a commanding five-
point lead at the top of 

the Premier League as Ilkay  
Gundogan scored twice in a 4-1 
victory at Liverpool for whom 
keeper Alisson endured a Sunday 
afternoon to forget. An emphatic 
win, City’s 10th in a row in the 
league and first at Anfield since 
2003, moved Pep Guardiola’s 
side to 50 points from 22 games, 
five more than second-placed 
Manchester United who have 
played a game more. 

Champions Liverpool are now 
10 points behind City in fourth 
spot, also having played a game 
more, and if further evidence were 
needed that they have gone off 
the rails it was the sight of Alisson, 
a rock for the past two seasons, 
effectively gifting City the points. 

In the space of three second-
half minutes he twice passed the 
ball straight to an opposing player, 
allowing first Gundogan to grab 
his second goal, after Mohamed 
Salah had levelled from the penalty 
spot, and then Raheem Sterling 
to make it 3-1. The excellent Phil 
Foden capped a superb day for 
City with his side’s fourth to leave 
Liverpool crestfallen. 

Fourth-placed Liverpool are the 
first reigning top-flight champions 
to lose three successive home 
league games since Chelsea in 
1956 and they are a massive 27 
points worse off than at the same 
stage of last season. 

An early goal from Ollie Watkins 
helped Aston Villa beat a sloppy 
Arsenal 1-0 on Saturday to move 
up to eighth in the Premier League 
standings, consigning the visitors 
to a second defeat in as many 

games. Villa took the lead after 
74 seconds when Bertrand Traore 
pounced on a loose back pass by 
full back Cedric Soares and cut the 
ball back to Ollie Watkins, whose 
first time effort was deflected past 
Arsenal’s debutant goalkeeper 
Mat Ryan.Newcastle United hung 
on for a 3-2 victory over Southamp-
ton despite finishing a rip-roaring 
Premier League contest with nine 
men at St James’ Park on Saturday. 

Southampton, who were ham-
mered 9-0 at Manchester United 
in midweek, found themselves     
2-0 down after 25 minutes with 
Joe Willock netting on his New-
castle debut and the hapless Jan 
Bednarek scoring an own goal. 

Takumi Minamino, also on his 
debut, replied for Southampton 
with a superb finish, but just before 
halftime the visitors self-destructed 
in defence again to allow Miguel 
Almiron to send the hosts in with 
a 3-1 lead. 

A sensational free kick by James 
Ward-Prowse three minutes into 
the second half gave Southamp-
ton impetus, and Newcastle went 
down to 10 men two minutes later 
when Jeff Hendrick was sent off. 

As the sleet came down, New-
castle were reduced to nine men 
when defender Fabian Schar    
suffered an injury and had to be 
carried off on a stretcher with the 
hosts having already used up all 
their substitutions. 

Danny Ings hit the post for 
Southampton as they camped in 
Newcastle’s half. But Steve Bruce’s 
side hung on to give themselves 
a healthy buffer above the relega-
tion zone. Newcastle have 25 
points from 23 games, with South-
ampton on 29 from 22 after five 

league defeats in a row. 
On the 63rd anniversary of the 

Munich air disaster, Scott McTomi-
nay’s header seemed to have 
sealed a victory that would have 
taken United level on points with 
Manchester City at the top of the 
Premier League. 

However, after they had already 
responded superbly to falling two 
behind before half-time on Satur-
day, Everton refused to buckle. 
And, as United grew increasingly 
desperate, Calvert-Lewin took  
advantage of weak defending 
from a Lucas Digne free-kick to 
stab in from close range. 

United are now two points        
behind league leaders City and 
have also played two games more 
than their neighbours. 

Speaking about the situation at 
the top of the table, boss Ole 
Gunnar Solskjaer told Sky Sports: 
“We’re not talking about winning 
titles. We’ve come a long way. 
We shouldn’t be considered as 
title chasers. That’s one for you 
[media]. We’ve got better as a 
team – let’s see where we end 
up.” 

Ole Gunnar Solskjaer’s side 
only had themselves to blame for 
failing to secure maximum points. 
Excellent first-half efforts from 
Edinson Cavani and Bruno       
Fernandes should have been the 
prelude to a comfortable second 
period. But goalkeeper David de 
Gea’s mistake gifted Abdoulaye 
Doucoure a goal four minutes 
after the restart and, on the visitors’ 
next attack, James Rodriguez       
rifled home the equaliser before 
McTominay’s header was can-
celled out by Calvert-Lewin’s late 
intervention. 

An unmarked Lewis Dunk 
opened the scoring for the visitors, 
heading home Pascal Gross’      
corner in the 36th minute. 

But the Clarets were good value 
for their 53rd-minute equaliser 
with Johann Berg Gudmundsson 
finding the bottom corner after 
Brighton keeper Robert Sanchez 
had parried away an Ashley 
Barnes effort. 

And Sanchez was called into 
action repeatedly late on with 
Matej Vydra having the pick of 
the chances, but his 71st-minute 
close-range effort was well saved. 

The Hammers ended with 10 
men as Soucek was shown a 
straight red card for elbowing 
Aleksandar Mitrovic in injury time. 

As the pair jostled for position 
at a free-kick, Soucek raised his 
elbow and caught the Fulham 
striker in an incident that looked 
accidental. However, following a 
lengthy video assistant referee 
check, Dean was advised to check 
the incident himself, with VAR       
official Lee Mason telling Dean to 
look at Soucek’s “clenched fist”. 

Dean, taking a few minutes to 
make his decision, repeatedly 
watched the incident on the pitch-
side monitor and eventually sent 
him off for violent conduct. 

“I’m embarrassed for whoever 
has done VAR and I’m a bit         
embarrassed for Mike Dean – the 
level of referee he is, to make that 
decision,” said Moyes. 

Wolverhampton Wanderers and 
Leicester City shared the spoils 
in a 0-0 Premier League draw on 
Sunday as both teams showed 
plenty of attacking intent but lacked 
an end product.Harry Kane scored 
on his return from injury to help 

Tottenham Hotspur to a 2-0 victory 
over West Bromwich Albion on 
Sunday and end a three-match 
losing run in the Premier League. 
The England skipper’s return after 
missing the last two games with 
an ankle injury was sooner than 
expected and Tottenham’s talis-
man was quickly back in the groove. 

After missing a couple of 
chances in the first half Kane 
struck in the 54th minute to move 
joint second on Tottenham’s        
all-time scoring list alongside 
Bobby Smith with 208 goals. Four 
minutes later Son Heung-min drove 
in Tottenham’s second after a strong 
run by recalled Lucas Moura. 

The German, who took over 
from Frank Lampard last month, 
watched as his side struggled in 
the opening half hour on a freezing 
night as Oliver Burke fired wide 
in the opening minute. But the 
visitors went ahead before the 
break when Mason Mount found 
the bottom corner following Timo 
Werner’s cross from the left. 

Chelsea then conceded the first 
goal of Tuchel’s four-game reign 

in calamitous circumstances when 
Rudiger poked past Edouard 
Mendy into his own net. The 
winner arrived in bizarre circum-
stances. 

Werner was brought down by 
goalkeeper Aaron Ramsdale for 
what looked like a clear penalty, 
but referee Kevin Friend ignored 
Chelsea’s appeals and waved 
play on. 

The action continued for almost 
two minutes before the video       
assistant referee intervened, but 
despite the delay, Jorginho kept 
his cool from the spot for his sixth 
goal of the season 

Leeds United gained a deserved 
victory over Crystal Palace to move 
into the top half of the Premier 
League table. 

The hosts only needed three 
minutes before they went ahead 
as Jack Harrison’s strike from the 
edge of the penalty area took a 
big deflection off Gary Cahill and 
looped past Vicente Guaita. 

Patrick Bamford, Raphinha and 
Pascal Struijk all had opportuni-
ties to double Leeds’ advantage in 
the first half.  

But Bamford killed the game 
off early in the second half with a 
tap-in for his 100th goal in club 
football after Guaita had parried 
Raphinha’s shot. 

Harrison nearly grabbed his 
second and Leeds’ third late on 
but saw his effort rebound off the 
crossbar. 

Eberechi Eze wasted a rare 
chance for the visitors when he 
shot over when well placed on a 
disappointing night for the Eagles. 

The victory moves Leeds up 
from 11th and above Arsenal to 
10th, while Palace, who themselves 
would have gone into the top half 
with a win, remain 13th.
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Σοφία Προκόπη 
(από τον Βαθύλακα, Αμμόχωστο)

† DEATH ANNOUNCEMENT 
Sophia Procopi 
(from Vathylakas, Famagusta) 

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο της αγαπημένης μας  
μητέρας, γιαγιάς και προγιαγιάς Σοφίας Προκόπη, που απεβίωσε στις  

27 Ιανουαρίου 2021, σε ηλικία 95 ετών. 
Αφήνει πίσω τους γιους της Σωτήρη, Τζίμι, Πήτερ και Κρις, την κόρη της  

Ανδρούλλα, 14 εγγόνια και 23 δισεγγόνια. 
Η Σοφία γεννήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 1925 στον Βαθύλακα και  

μετακόμισε στο Λονδίνο στα μέσα της δεκαετίας του 1960, περνώντας τα 
τελευταία τριάντα χρόνια στο Palmers Green.  

Τον ελεύθερο χρόνο της, τον σπαταλούσε μεταξύ Λονδίνου και Κύπρου. 
Είχε πολλούς φίλους και απολαύανε τα διάφορα θρησκευτικά ταξίδια σε 
όλο τον κόσμο, δεν ήταν ο άνθρωπος της στασιμότητας της άρεσε  
πάντοτε να επισκεφτείτε μέρη και να περιτριγυρίζετε από άτομα.  
Θα λείψει πολύ σε όλη την οικογένεια και τους φίλους της, αλλά θα  

παραμείνει στις αναμνήσεις μας για πάντα. Η κηδεία θα τελεσθεί στις 12 
Μαρτίου, 1 μ.μ. στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία της Παναγίας, Wood 
Green, London N22 8LB, και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate. 

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved 
mother, grandmother and great-grandmother Sophia on 27th  

January 2021, at the grand old age of 95. 
She leaves behind sons Soteris, Jimmy, Peter, and Chris, her 

daughter Androulla, 14 grandchildren and 23 great-grandchildren. 
Sophia was born on 20 February 1925 in Vathylakas and moved to 

London in the mid-1960s, spending the last thirty-odd years in  
Palmers Green, but throughout the year she split her time between 

London and Cyprus. 
She had lots of friends and enjoyed trips to various religious sites 

around the world, and was never one to stay in one place. 
 She loved her expeditions and to be surrounded by people. 

She will be greatly missed by all her family and friends, but she’ll  
remain in our fondest memories forever. 

The funeral will take place on 12th March, 1pm at St Mary's Greek 
Orthodox Church, Wood Green, London N22 8LB, followed by the 

burial at Southgate Cemetery. 20.02.1925 - 27.01.2021

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ  

Μαργαρίτα Γιασουμή 
 (από τo Colchester, Εssex)

Απεβίωσε την Τρίτη 12 Ιανουάριου 2021 η Μαργαρίτα Γιασουμή σε ηλικία 76 ετών. 
Αφήνει τα  2 αδέλφια της  Φρώσα και Μιχάλη και πολλούς συγγενείς και φίλους.  
Η κηδεία Θα γίνει την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 10 π.μ. στην  

 Εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης, Friern Barnet Lane, N20 0NL. 
Η ταφή της θα γίνει στην Λάρνακα, Κύπρο – δίπλα από το τάφο του πάτερα και της 

μητέρας της.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Μargaret Yiasumi 
(From Colchester, Εssex) 

It is with great sadness that we announce that our beautiful Margaret passed away on 
12 January 2021 at the age of 76.  She leaves behind her brother and sister, Michael 

& Frosa, along with many relatives, friends and beloved neighbours. 
For the last twenty years, Margaret lived in Finchley. After spending her childhood in 
Hackney, Margaret moved to Ayios Loucas in Famagusta, Cyprus for a few years in 

the early 1970s, before returning to London in 1974. 
An incredibly friendly person, Margaret loved nothing more than standing by her  

garden gate and greeting everyone who passed. Margaret became a much-loved  
personality in the neighbourhood and enjoyed spending time on the high street, 

whether that be supporting local charity shops, striking up conversations at the post 
office, or enjoying her favourite McDonald’s.  

Margaret was a dedicated Church goer, never missing a service. She also enjoyed the 
social aspect of going to Church, always being invited for tea after service. Every 

morning she would step outside, make the sign of the Cross and give thanks to God. 
Family was everything to Margaret, checking-in on everyone throughout the week. 

She displayed an incredible memory, never forgetting a birthday and enjoying, above 
all else, birthday tea parties and Sunday roasts. 

Margaret will be missed by her family, friends and neighbours and will be remembered 
always with great love and affection.25.06.1944 - 12.01.2021
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It is with great sadness that we announce, a year on, the death of 
our beloved daughter, sister, aunty, wife, and mother,  
Maria Christofis, who died on the 8 February 2020 after a long and 
painful battle with cancer at the age of 48.  
Words cannot express our great sorrow, which is why we couldn’t 
bring ourselves to make the announcement when it was due. 
Please Maria forgive us. Her one-year memorial took place on 
Monday 8 February 2021, at her grave. 
She left behind her grieving parents, Pedro and Anastasia  
Christofis Peros from Sotira, Famagusta, siblings Yiannis and Eva, 
husband, Alexandros, children, Pedro and Emilio, sister-in-law 
Andre, brother- in- law, Roberto, nieces, Eleni, Anastasia and  
Josefine and nephew Christopher.  
Loved by all who knew her, Maria was kind-hearted, generous, and 
considerate; even during times of great suffering she was thinking 
of others. She will always live in our hearts and minds and she will 
never be forgotten.  
Maria, our angel on Earth, may your memory be eternal.  
Your inconsolable family.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Maria Christofis 
(From Pinner, Harrow) 

Μαρία Χριστοφή 
 (από τo Pinner, Harrow)

Λόγια δεν μπορούν να εκφράσουν τη μεγάλη μας λύπη για τον χαμό 
σου, γι’ αυτό και δεν μπορέσαμε να κάνουμε την ανακοίνωση όταν 
έπρεπε… «παρακαλώ Μαρία συγχώρεσε μας».  
Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε ένα χρόνο μετά, τον θάνατο της  
αγαπημένης μας κόρης, αδελφή, θεία, συζύγου και μητέρα, Μαρία  
Χριστοφή που απεβίωσε στις 8 Φεβρουαρίου 2020 μετά από μια μακρά 
και οδυνηρή μάχη με τον καρκίνο σε ηλικία 48 ετών. 
Άφησε πίσω τους τους θλιμμένους γονείς της, Πέτρο και Αναστασία 
Χριστοφή Πέρος από τη Σωτήρα, Αμμόχωστο, αδέλφια Γιάννη και Εύα, 
νύφη Άντρη, γαμπρό, Ρομπέρτο, ανιψιές, Ελένη, Αναστασία και  
Josefine, ανιψιός Χριστόφορο, σύζυγο, Αλέξανδρο, παιδιά, Πέτρο και 
Εμίλιο, και συγγενείς και φίλους. 
Ήταν μια ευγενική, στοργική, καλότροπη, πολύ συμπαθητική και πολύ 
διακριτική κυρία ακόμη και κατά τη διάρκεια της αρρώστια  της,  
σκεφτόταν τους άλλους. Θα ζει πάντα στις καρδιές και στο μυαλό μας 
και δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Η επίγειος άγγελος μας. Είθε η μνήμη της να 
είναι αιώνια. 
Το 1ον μνημόσυνο της Μαρία έγινε την περασμένη Δευτέρα  
8 Φεβρουαρίου 2021 στο τάφο της. 
Θα είσαι πάντα μαζί μας, ο Θεός να σε ευλογεί. 
Η απαρηγόρητη οικογένεια σου.

29.09.1971 - 08.02.2020
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Κώστας Πιερή 
 (από τoν Άγιο Θεόδωρο, Λάρνακα) 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Costas Pieris 
(From Ayios Theodoros, Larnaca) 

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του Κώστα Πιερή, 
που απεβίωσε στις 30.01.2021. 

Ήταν ένας στοργικός πατέρας, παππούς, προπάππος,  
καταπληκτικός ξάδελφος και φίλος πολλών. 
Έφερνε χαρά και ευτυχία σε όλους γύρω του. 

Αφήνει πίσω 4 παιδιά, 5 εγγόνια και 6 δισέγγονα. 
Η κηδεία θα τελεσθεί στην Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του  

Βαπτιστή, Haringey στις 10 Μαρτίου 2021, στις 11.30πμ και η 
ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate στις 1:00μμ. 
Λόγω των περιορισμών του κορωνοϊού, μόνο 30 άτομα  

μπορούν να παρευρεθούν, από τον στενό του, 
 οικογενειακό κύκλο.  

Θα υπάρχει ζωντανή μετάδοση- zoom  για όλους όσους δεν 
μπορούν να παρευρεθούν. 

 Παρακαλώ επικοινωνήστε με την οικογένεια στη διεύθυνση: 
pierisfamily@hotmail.com 

It is with immense sadness that we announce the passing of 
Costas Pieris, who left us on the 30.01.2021.  

He was a loving father, grandfather, great-grandfather, amazing 
cousin and friend to many.   

He brought joy and happiness to those around him.  
He leaves behind 4 children, 5 grandchildren, and  

6 great-grandchildren.  
The funeral will take place at St. John the Baptist, Haringey 

Church on the 10th March 2021 at 11.30am and laid to rest at  
New Southgate Cemetery, at 1:00pm.  

Due to covid-19 restrictions, the service and burial are limited to 
30 immediate family members and friends.  

We will be offering a zoom service to all those  
who cannot attend.  

Please contact the family for a link at: pierisfamily@hotmail.com 04.02.1942 - 30.01.2021

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο 
της αγαπημένης μας, μητέρας, γιαγιάς και  
προγιαγιάς Κλεονίκης Ιωάννου, που  

απεβίωσε ειρηνικά στις 23 Ιανουαρίου 2021, 
 σε ηλικία 87 ετών. 

Αφήνει πίσω τα δύο παιδιά της, έξι εγγόνια 
και οκτώ δισέγγονα. 

Η κηδεία θα τελεσθεί στις 8 Μαρτίου 2021, 
στις 11:30 π.μ. στην εκκλησία της Παναγίας 
στο Wood Green, και η ταφή στο κοιμητήριο 

του New Southgate στις 13:00 μ.μ. 
Λόγω των τρεχόντων περιορισμών μόνο η 
στενή οικογένεια μπορεί να παρευρεθεί.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Κλεονίκη Ιωάννου 
(από τη Μόρφου, Κύπρος) 

13.09.1933 - 23.01.2021

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Αντρέα (Μπόρσο) Πέτρου 
 (από τα Λιβάδια, Λάρνακα) 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Andreas (Borso) Petrou 
(From Livadia, Larnaca)

Με μεγάλη θλίψη και πόνο στην καρδιά, αναγγέλλουμε το θάνατο του Αντρέα 
(Μπόρσο) Πέτρου που έχασε δυστυχώς την μάχη του με τον κορωνοϊό στις 

29 Ιανουαρίου 2021. 
Ο Αντρέας γεννήθηκε στα Λιβάδια της Λάρνακας και μετακόμισε στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, το 1962. Ήταν ένας αφοσιωμένος σύζυγος, πατέρας, παππούς, 

προπάππους και φίλος σε τόσους πολλούς. Ο Ανδρέας εργάστηκε σχεδόν 60 
χρόνια ως κομμωτής. Δυστυχώς, η συνταξιοδότηση που τόσο πολύ του άξιζε 
δεν διάρκεσε πολύ. Ο Ανδρέας προέρχεται από μια μεγάλη οικογένεια στην 
Κύπρο και επισκεπτόταν την Κύπρο όποτε μπορούσε για να είναι μαζί με τις  
3 αδελφές του. O Ανδρέας ήταν ένας καλός άνθρωπος, η γενναιοδωρία που 
τον διακατείχε ήταν ευλογιμένη. Ο ενθουσιασμός και το πάθος του για τη ζωή 
συχνά έφερνε ένα χαμόγελο σε εκείνους που των γνώριζαν, η μεγαλύτερη 

αγάπη του ήταν η οικογένεια, ο κήπος και το γκολφ του. Αφήνει πίσω την, για 
περισσότερο από 30 χρόνια σύζυγό του Alison, τα τρία του παιδιά, Arron,  

Stacey και Damian, έξι εγγόνια και μια δισέγγονη. 
Η κηδεία του θα τελεσθεί το Σάββατο 13 Μαρτίου στις 12.30π.μ., στο Kemnal 

Park Cemetery and Ceremonial Park, Chislehurst Bromley BR7 6RR. 
Λόγω περιορισμών του κορωνοϊού, υπάρχει αυστηρό έλεγχος για τους  
συμμετέχοντες στο κοιμητήριο. Για συλλυπητήρια, επικοινωνήστε στην  

Alison 0208 462 0374 ή το Damian 07900 498951.

It is with great sadness to announce the passing of Andreas (Borso) Petrou who 
lost his fight against COVID 19 on the 29th January 2021. 

Andreas was born in Livadia, Larnaca moving to the UK in 1962.  
He was a devoted husband, father, grandfather, great grandfather and a friend 
to so many. Andreas worked for nearly 60 years in hairdressing. Unfortunately,  

the retirement that Andreas so deserved was taken from him.   
Andreas had a big family in Cyprus and visited his 3 sisters whenever he could.  

Andreas was a kind man, his generosity was a wonderful blessing.   
His enthusiasm and zest for life would often bring a smile to those he met with 
his greatest love being his family, garden and golf. He leaves behind his wife of 
over 30 years, Alison, his children Arron, Stacey, Damian, six grandchildren and 

one great granddaughter. 
The funeral will take place on 13th March at 12.30am at Kemnal Park Cemetery 

and Ceremonial Park, Chislehurst Bromley BR7 6RR. 
Due to COVID-19 restrictions there is a limit to attendees at the cemetery. For 
condolences, please contact Alison 0208 462 0374 or Damian 07900 498951.08.08.1945 - 29.01.2021

We are sad to announce the death of our 
much beloved husband and dad, Nicos  

Antoniou who died peacefully of pneumonia 
at the age of 91. He was a skilled tailor who 
moved to the UK from Polystipos, Cyprus in 

1955. He was much loved in the local  
community for his generosity and gentle  

nature. He leaves behind his wife Androulla 
and two sons Antony and Aris. 

The funeral of Nicos will take place on the 
19th February 2021 at 12.30pm at  

St. Panteleimon Greek Orthodox Church, 
660 Kenton Road, Harrow, HA3 9QN.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Nicos Antoniou 
(From Polystipos, Cyprus) 

08.03.1929 - 02.01.2021

Ο Βαρνάβας Ματθαίου από τον Άγιο Σέργιο,  
απεβίωσε δυστυχώς από Covid, στις  

16 Ιανουαρίου 2021, σε ηλικία 79 ετών.  
Αφήνει πίσω την αγαπημένη του σύζυγο  
Μαρούλλα, τα 2 παιδιά του, Ματθαίος και  

Ανδρούλλα και 3 εγγόνια.  
Η κηδεία του θα τελεσθεί στις 11 Φεβρουαρίου 
2021,στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία των 

Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, Crystal Palace. 
Αντί για λουλούδια η οικογένεια θα προτιμούσε να 
γίνονται εισφορές, προς το NHS και την Ελληνική 
Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου και 

Ελένης εις μνήμη του συζύγου, πατέρα και  
παππού μας Βαρνάβα Ματθαίου, μπορείτε να 

αποταθείτε στο σύνδεσμο: 
https://gofund.me/ab341cbb

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Βαρνάβας Ματθαίου 
(από τoν Άγιο Σέργιο, Κύπρος) 

08.03.1941 - 16.01.2021

 We would like to thank all the family and friends for their support  
during our difficult time and for their kind donations to  

the Kidney Research UK, that reached the amount of £520. 
† Ευχαριστήριο  

Ανδρέας Γεωργίου 
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλη την οικογένεια και τους φίλους για 

την στήριξη τους σε αυτές τις  δύσκολες στιγμές και για τις  
ευγενικές εισφορές τους στο Kidney Research UK, που έφτασαν το 

ποσό των £ 520. 

† Note of Thanks 
Andreas Georgiou 
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It is with great sadness and pain that we announce the death of our beloved 
son, brother and uncle Marios, who passed away on 28th January at the age 
of 58. He leaves behind his inconsolable father Costas, who together with his 
wife Niki (who passed away just 7 months ago), devoted his whole life to him, 
his siblings, Jordanis, Xen and Andrie, brother-in-law Demetris, daughter in 
law Soula, nephews and nieces Constantinos, Andrew, Nicholas, Christopher, 
Alexandra, Dorothy, Costas and many more relatives and friends. Marios was 
a beautiful innocent soul, warm and sweet, much loved by us and all who knew 
him.  His death leaves a deep void and sadness in the hearts of us all. 
Marios, you will never be forgotten no matter how many years pass.  Now you 
will meet your mother in heaven, who was your support like me (your father), 
and we both loved you very dearly. We never spent one day apart from you. 
You will always be in my heart and always be remembered. The whole family 
will miss you greatly. Have a good journey, let your memory be eternal and 
rest in peace with your beloved mother.  
The funeral will take place on Saturday 20th February at St. Katherine's 
Church, Barnet, at 10:00 am and the burial at New Southgate Cemetery at 
11:30 am.  Due to the restrictions of COVID-19, only the cemetery is open to 
the public and always obeying the laws of social distances.  
For those who would like to honour Marios memory with flowers, they can be 
sent to Demetriou and English, 131 Myddleton Rd, London N22 8NG no later 
than 4.30pm Friday 19th February or can be brought along to the cemetery 
during the burial time on Saturday 20th. 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ-ΚΗΔΕΙΑ 

Mariοs Solomou 
(Parents from Lapithos) 

Mariοs Solomou 

Με μεγάλη θλίψη και πόνο ανακοινώνουμε τον θάνατο του πολυαγαπημένου 
γιού, αδελφού και θείου μας Μάριου Σολομού, πού απεβίωσε την  
Παρασκευή 28 Ιανουαρίου, σε ηλικία 58 ετών. Αφήνει τον απαρηγόρητο του 
πατέρα Κώστα Σολομού, τα αδέρφια του, Ιορδάνη, Ξενή και Άντρη, γαμπρό 
Δημήτρη, νύφη Σούλα, αδερφοτέκνια Κωνσταντίνο,  Αντρέα, Νικόλα,  
Κρίστοφερ, Αλεξάνδρα, Δωροθη, Κώστα ξάδερφο Πανίκο και πολλούς  
άλλους συγγενείς, γνωστούς και φίλους.  
Ο Μάριος ήταν πολυαγάπητος από εμάς και όποιος τον ήξερε, φεύγοντας 
από την ζωή αφήνει ένα βαθύ κενό και θλίψη στις καρδιές όλων εμάς.  
• Μάριε μας δεν θα ξεχαστείς ποτέ, πάντοτε θα σε θυμόμαστε, όσα χρόνια 
και αν περάσουν, τώρα που θα συναντήσεις την μητέρα σου που απεβίωσε 
πριν 7μήνες και σε αγαπούσε πολύ και ήταν στήριγμα σου, όπως και εγώ ό 
πατέρας σου, που σας αγαπούσα και τους δύο πολύ. Πάντα θα είστε στην 
καρδιά μου, δεν θα ξεχαστείτε ποτέ. Ο πατέρας σου και όλη ή οικογένεια. 
Θα μας λείψετε πάρα πολύ. Καλό ταξίδι, αιώνια σου η μνήμη και ελαφρύ το 
χώμα που θα σε σκεπάζει, εσένα και την μητέρα σου.  
Η κηδεία θα γίνει στις 20 Φεβρουαρίου στην εκκλησία Αγίας Αικατερίνης, 
Barnet,  ή ώρα 10.00π.μ.. και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate 
στις 11.30π.μ. Λόγω των περιορισμών για τον COVID-19  μόνο στο  
κοιμητήριο επιτρέπεται η προσέλευσης του κοινού. Τηρώντας πάντοτε τους 
νόμους κοινωνικών αποστάσεων. Για όσους θα ήθελαν να τιμήσουν την 
μνήμη του Μάριου με λουλούδια,  μπορούν να σταλούν στην διεύθυνση  
Demetriou and English , 131 Myddleton Rd, London N22 8NG. Το αργότερο 
μέχρι την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου ή στις 20 Φεβρουαρίου 10-12 π.μ., 
στο κοιμητήριο που θα γίνει η ταφή. 

05.12.1962 - 28.01.2021
Always loved, forever in our hearts and never be forgotten 

REST IN ETERNAL PEACE 
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† DEATH ANNOUNCEMENT 
Koulla Micheals  

(From Xeros, Cyprus)
It is with immense sadness that we announce the passing of our beloved 

Mother Koulla Michaels. 
Our treasured Mother passed away peacefully in her sleep at home  

on Friday 29th January. 
                 She was a devoted Mother, Grandmother and Great Grandmother. 

    Her passing has left a void in our lives and great sadness in our hearts. 
          The funeral will take place at 1.30pm on Wednesday 17th February at 

     The Holy Cross And St Michael Church at Golders Green Road NW11 8HL.  
 The interment will take place at Hendon Cemetery Holders Hill Rd,  

London NW7 1NB.

Με τεράστια θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο, της αγαπημένης μας 
      μητέρας Κούλα Μιχαήλ. 

Η πολυαγαπημένη μας μητέρα απεβίωσε ειρηνικά στον ύπνο της στο σπίτι 
της, την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου. Ήταν μια αφοσιωμένη μητέρα, γιαγιά 

και προγιαγιά. 
 Το θάνατό της άφησε ένα κενό στη ζωή μας και μεγάλη θλίψη  

στις καρδιές μας. 
           Η κηδεία θα τελεσθεί στις 1.30 μ.μ. την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 

στην εκκλησία του Τιμίου Σταυρού και του Αγίου Μιχαήλ στο Golders Green 
Road NW11 8HL. 

  Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του Hendon, Holders Hill Rd,  
London NW7 1NB. 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Κούλα Μιχαήλ 
(από τον Ξερό, Κύπρος)

 05.08.1927 - 29.01.2021
† DEATH ANNOUNCEMENT 

Loizos (Blackie) Leondiou  
(From Yialousa, Cyprus)

 With deep sadness we confirm the passing of our father Loizos (Blackie) Leondiou on 9th January.  
He leaves behind his wife Helen, children Lou, Anton and Leon, daughter-in-law Maria, eight  

grandchildren Eleanna, Greg, Alex, Louis, Eleni, Tom, Issy and Amelia, and two great-grandchildren  
Melissa and Eren, his sister Christothea and is now resting with his brother Panos, and sister  

Maroulla. His life began in Yialousa, Cyprus.  At 17 he came to London and founded successful family 
businesses which provided his family with a secure and comfortable life. His grandchildren and  

great-grandchildren were his life and he is held as a Legend by them for his huge personality, his love 
and the interest he showed in all their lives.  Having always been a strong man in mind and body he 

sadly was unwell for the last 16 months. Due to his sheer will to live, and the wonderful home care he  
received from his family, we were privileged to have him in our lives until just after his 89th birthday. 

He will be missed by all who knew him. We love you Dad so much. Until we meet again.  
The funeral service will take place at 1pm on Monday 15th February at St John The Baptist Greek 
Orthodox Church, Wightman Road followed by the burial at 2.30pm at New Southgate Cemetery.  

Unfortunately, due to the current restrictions in place, church attendance will be for immediate family 
only. Floral tributes can be sent to Demetriou & English, Myddleton Road, London N22 8NG.

Με βαθιά θλίψη αναγγέλλουμε το θάνατο του πατέρα μας, Λοΐζου (Blackie) Λεοντίου στις 9 Ιανουαρίου. 
Αφήνει πίσω τη σύζυγό του Ελένη, τα παιδιά Λου,  Αντόν και Λεόν, νύφη Μαρία, οκτώ εγγόνια Ελεάννα, 
Γκρεγκ, Άλεξ, Λούις, Ελένη, Τομ, Ίσι και Αμέλεια, και δύο δισεγγόνια Μέλισσα και Έρεν, την αδερφή του 

Χριστοθέα και τώρα αναπαύεται μαζί με τα αδέλφια του Πανίκο και Μαρούλλα. 
Η ζωή του ξεκίνησε στη Γιαλούσα της Κύπρου. Στα 17 του χρόνια ήρθε στο Λονδίνο και λειτουργούσε  
επιτυχημένες οικογενειακές επιχειρήσεις που παρείχαν στην οικογένειά του μια ασφαλή και άνετη ζωή.  
Τα εγγόνια και τα δισεγγόνια του ήταν η ζωή του, τα οποία τον έχουν πολύ ψηλά ως θρύλος, για την 

 τεράστια προσωπικότητά του, την αγάπη του και το ενδιαφέρον που έδειξε σε αυτούς σε όλη σε όλη του 
την ζωή. Πάντοτε ήταν ένας δυνατός άνθρωπο σωματικά και πνευματικά αλλά , δυστυχώς τους  

τελευταίους 16 μήνες. δεν ήταν καθόλου καλά. Λόγω της μεγάλης θέλησής του να ζήσει και της υπέροχης 
φροντίδας που έλαβε στο σπίτι από την οικογένειά του, είχαμε το προνόμιο να τον έχουμε στη ζωή μας 

μέχρι τα 89α γενέθλιά του. Θα λείψει σε όλους που τον γνώρισαν.  
Σε αγαπάμε πολύ μπαμπά. Μέχρι να συναντηθούμε ξανά. 

Η κηδεία θα τελεσθεί στις 13:00 τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου στην Ελληνορθόδοξη εκκλησία του Αγίου 
Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, και η ταφή στις 2.30 μ.μ. στο κοιμητήριο του New Southgate. 
Δυστυχώς, λόγω των ισχυόντων περιορισμών, η συμμετοχή στην εκκλησία είναι μόνο για την στενή  

οικογένεια. Λουλούδια μπορούν να σταλούν στο Demetriou & English, Myddleton Road, London N22 8NG.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Λοΐζος (Blackie) Λεοντίου  
(από την Γιαλούσα, Κύπρος)

23.11.1931 - 09.01.2021
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† DEATH ANNOUNCEMENT 
Evangelia Haji-Savva 

(From Akanthou)
It is with great sadness that we announce the passing of our beloved Evangelia Haji-Savva, who took God’s 

calling on Thursday 4th February 2021, aged 87. 
Evangelia, originally from Akanthou, Cyprus, was one of eight siblings of the Mylona family. She came to the 

UK and married her husband, Nikolis, in November 1954, followed by a church wedding in February 1955. Both 
were well known for their restaurant, The Glory Kebab House (previously known as the Glory Cafe and  

Restaurant) in Goodge Street, London. Her later years were devoted to serving The Orthodox Community of  
St Nectarios, Battersea, where she was fondly known as ‘Mama Evangelia’. After a short illness, she died 

peacefully in her sleep with her family by her side. She leaves behind two sons, George & Sotiris,  
two daughters-in-law, Sotiroulla & Evangelia, seven grandchildren, 12 great grandchildren and two  

surviving sisters, Rothou & Panayiotou. 
Evangelia will lie in state overnight at St Nectarios Church on Wednesday 3rd March 2021, from  

7:00pm-9:00am; friends and members of the community will be able to visit and pay their respects between 
these times. Due to current government restrictions, her funeral will be a private ceremony by invitation only on 
Thursday 4th March 2021 at 10:30am. For those who cannot attend, it will be streamed live on the St Nectarios 

Church Facebook page https://www.facebook.com/SaintNectariosLondon/. She will then be laid to rest and  
reunited with her husband at Wandsworth Cemetery, Earlsfield. Instead of flowers, it is the wish of Evangelia’s 

family that her legacy continues by donations to St Nectarios Church. This can be done online at  
https://app.investmycommunity.com/campaign-page/evangelia-hajisavva 

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο της αγαπημένης μας Ευαγγελίας Χατζή-Σάββα, που απεβίωσε 
την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2021, σε ηλικία 87 ετών. 

Η Ευαγγελία, αρχικά κατγώταν από την Ακάνθου και ήταν ένα από τα οκτώ παιδιά της οικογένειας Μυλωνά. 
Ήρθε στο Ηνωμένο Βασίλειο και παντρεύτηκε τον σύζυγό της, Νικολή, το Νοέμβριο του 1954 με  

εκκλησιαστικό γάμο τον Φεβρουάριο του 1955. Και οι δύο ήταν γνωστοί από το εστιατόριο τους, The Glory 
Kebab House (παλαιότερα γνωστό ως Glory Cafe and Restaurant) στην Goodge Street. Τα τελευταία της 
χρόνια τα αφιέρωσε στην εξυπηρέτηση της Ορθόδοξης Κοινότητας του Αγίου Νεκταρίου, Battersea, όπου 
ήταν γνωστή ως «Μαμά Ευαγγελία». Μετά από  σύντομη ασθένεια, απεβίωσε ειρηνικά στον ύπνο της  

περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της.  
Αφήνει πίσω δύο γιους, τον Γιώργο και τον Σωτήρη, δύο νύφες, Σωτηρούλα και την Ευαγγελία, επτά εγγόνια, 

12 δισεγγόνια και δύο επιζώντες αδελφές, Ροδού και Παναγιωτού. 
Η σορός της Ευαγγελίας θα ευρίσκετε στην εκκλησιά του Αγίου Νεκταρίου, την Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021, από 
τις 7:00 μ.μ. έως τις 9:00 π.μ. όπου φίλοι και μέλη της κοινότητας θα μπορούν να επισκέπτονται ανά χρονικά 
διαστήματα για να αποτίνουν φόρο τιμής. Λόγω των υφιστάμενων κυβερνητικών περιορισμών, η κηδεία της 
θα είναι ιδιωτική με πρόσκληση και θα γίνει την Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021, στις 10:30 π.μ. Για όσους δεν  
μπορούν να παρευρεθούν, θα μεταδοθεί ζωντανά στη σελίδα του St Nectarios Church στο Facebook 

https://www.facebook.com/SaintNectariosLondon. Στη συνέχεια η ταφή θα γίνει  στο κοιμητήριο του 
Wandsworth, Earlsfield  όπου θα επανενωθεί με τον σύζυγό της. Αντί για λουλούδια, είναι η επιθυμία της 

Ευαγγελία  και της οικογένειας να γίνονται εισφορές στην εκκλησία του Αγίου Νεκταρίου. Αυτό μπορεί να γίνει 
διαδικτυακά στη διεύθυνση https://app.investmycommunity.com/campaign-page/evangelia-hajisavva 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Ευαγγελία Χατζή-Σάββα 
(από την Ακάνθου, Κύπρος)

 22.10.1933 - 04.02.2021
† DEATH ANNOUNCEMENT 

Christofis Tzortzi  
(From Eptakomi)

It is with our deepest regret and with heavy hearts that we announce the passing of our most precious and 
much-loved husband, father, father in-law, grandfather and great grandfather Christofis Tzortzi from  

Eptakomi who left us on Thursday 21st January at the age of 85yrs. 
He leaves behind his beloved wife Eleni, his devoted children Margarita* (who has been waiting for him 

since 16/11/14) George, Katerina, Androulla and Peter. Son and daughter in laws Leslie, Loukia, George, 
Jack and Sharon, his adored 17 grandchildren and their families, which includes 14 great grandchildren, 

his sister Georgia, nephews, nieces, Godchildren, a much-extended family and friends. 
He has left a void in our lives and sadness in our broken hearts.  

The messages sent to us confirms how he was much loved and respected by all who were fortunate 
enough to have known and met him. He will be greatly missed and forever in our hearts.  

The funeral will take place on Tuesday 2nd March at St Mary’s Greek Orthodox Church Wood Green and 
the burial thereafter at New Southgate Cemetery.  

Sadly, due to Covid-19 and government restrictions attendance is limited to 30 people and  
is strictly by invite only.  

Instead of flowers the family have chosen 2 charities close to his heart which includes his local Greek  
Orthodox church and Marie Curie end of life. If you wish to donate in Christofis memory here are the direct 

links of the pages below; https://www.justgiving.com/Christofis-Tzortzi 
https://www.justgiving.com/crowdfunding/christofis-tzortzi2?utm_term=Ayg94qKpY 

Με βαθύτατη θλίψη και ραγισμένη την καρδιά ανακοινώνουμε το θάνατο του πιο πολύτιμου και  
αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, πεθερού, παππού και προπάππου Χριστοφή Τζώρτζη από την 

Επτακώμη που απεβίωσε την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου σε ηλικία 85ετών. 
 Αφήνει πίσω την αγαπημένη του σύζυγο Ελένη από την Επτακώμη, τα αγαπημένα του παιδιά  

μ. Μαργαρίτα  (που έφυγε από την ζωή στις 16/11/14) και σύζυγος Leslie, Γιώργο και σύζυγος Λουκία,  
Κατερίνα και σύζυγος Γιώργο, Ανδρούλλα και σύζυγος Ιάκωβο, Παναγιώτη και σύζυγος Sharon,  

τα λατρευτά 17 εγγόνια του και τις οικογένειές τους, που περιλαμβάνουν 14 δισεγγόνια, την αδερφή 
του Γεωργία ανίψια, ξαδέλφια, μια πολύ μεγάλη οικογένεια και φίλους. 

 Ο θάνατος του, άφησε ένα μεγάλο κενό στη ζωή μας και θλίψη στις ραγισμένες μας καρδιές. 
Τα μηνύματα που πήραμε επιβεβαιώνουν το πόσο αγαπητός και σεβαστός ήταν σε όλους που ήταν  

τυχεροί και τον γνώρισαν. Θα λείψει πολύ, αλλά θα είναι για πάντα στις καρδιές μας. 
Η κηδεία θα τελεσθεί την Τρίτη 2 Μαρτίου στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία της Παναγίας,  

Wood Green και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate. 
Δυστυχώς, λόγω του κορωνοϊού  και των κυβερνητικών περιορισμών, η συμμετοχή περιορίζεται σε  

30 άτομα και αυστηρά μόνο με πρόσκληση. 
Αντί για λουλούδια, η οικογένεια επέλεξε 2 φιλανθρωπικά ιδρύματα για εισφορές, την τοπική Ελληνική 
Ορθόδοξη Εκκλησία της Παναγίας και την  Marie Curie. Αν θέλετε να κάνετε εισφορές στη μνήμη του  

Χριστοφή εδώ είναι οι άμεσοι σύνδεσμοι: https://www.justgiving.com/Christofis-Tzortzi 
https://www.justgiving.com/crowdfunding/christofis-tzortzi2?utm_term=Ayg94qKpY 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Χριστοφής Τζώρτζη 
(από την Επτακώμη)

 22.12.1935 - 21.01.2021
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Χρυσοστόμος Σωζόμενου 
(από τον Άγιο Ανδρόνικο, Κύπρος) 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Chrisostomos Sozomenou 
(From Ayios Andronikos, Cyprus) 

Εις μνήμη του Χρυσοστόμου Σωζόμενου, γεννημένος στον Άγιο 
Ανδρόνικο, Κύπρο, που απεβίωσε ειρηνικά στις 31 Ιανουαρίου 

2021, σε ηλικία 84 ετών.  
Θα βρεθεί και πάλι με την αγαπημένη σύζυγό Παναγιώτα, που του 

είχε λείψει πολύ και απεβίωσε πριν από 4 χρόνια. 
Αφήνει πίσω τα αγαπημένα του παιδιά, τον Σωζόμενο και την 

Αρετή, και τους συζύγους τους Μπεττίνα και Κρίστοφερ, καθώς και 
5 εγγόνια, Φίλιππο, Αλεξάνδρα, Ρόμπερτ, Σοφία και Μάθιου. 
Η κηδεία, θα τελεσθεί στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του 

Αποστόλου Βαρνάβα, Finsbury Road, London N22 8PA,  
στις 12.30μμ την Τετάρτη 3 Μαρτίου και η ταφή θα ακολοθήσει στο 

κοιμητήριο του Edmonton, Church Street, στις 2.30μμ. 
Αντί για λουλούδια η οικογένεια θα προτιμούσε γίνονται εισφορές 

στην εκκλησία του Αποστόλου Βαρνάβα,  
 Ο Χρυσόστομος ήτα ένα γενναιόδωρο και στοργικό άτομο και θα 

λείψει πολύ σε όλη την οικογένεια και τους φίλους του.  
Αναπαύσου εν ειρήνη. 

In loving memory of Chrisostomos Sozomenou, born in Ayios 
Andronikos, Cyprus, he died peacefully on 31st January 2021, 

aged 84. He joins his beloved and much missed wife,  
Panayiota, who passed 4 years ago. 

He leaves behind his loving children Sozomenos and Areti, who 
with their spouses Bettina and Christopher have  

5 grandchildren, Philip, Alexandra, Robert, Sophia and Matthew. 
The funeral service will take place at the Greek Orthodox 
Church of St Barnabas, Finsbury Road, London N22 8PA  

at 12.30pm on Wednesday 3rd March and the burial  
at Edmonton Cemetery, Church Street, at 2.30pm. 

The family would appreciate any donations be given to the 
Church of St Barnabas, instead of flowers.  

He was a most generous and loving person and will be greatly 
missed by all his family and friends. May he rest in peace.07.08.1936 - 31.01.2021

We celebrate next Sunday 14.02.2021,  
at the Greek Orthodox Church of  

St. Demetrius, 2 Logan Road, London  
N9 0LP, the 3 month memorial service of 

our beloved and unforgettable wife, mother, 
grandmother and great grandmother  

 Christalla Markou  
 We invite all those who honor her  

memory to attend . Eftichios husband, 
children: Angie, Gina, Markou and Eve, 
son in law Chris, grandchildren Krystal, 
Eftyhia, Mikaella, Alex and Costa, great 

granddaughter Maria and relatives. 

† Memorial

† DEATH ANNOUNCEMENT 
Panikos Chambi  

(From Engomi, Famagusta)
It is with deep sorrow and sadness that we announce the passing of our beloved Paniko who 

fell asleep on Sunday 31 January 2021 from Covid-19, at the age of 66. 
He leaves behind his two sons George and Andy, his brothers Bambo, Costa, Petro and Pavlo 
His sisters Maroulla, Varvara and Helen, nephews, nieces, many cousins, relatives and friends. 

Panikos was loved and respected by all who knew him, his kindness and dedication  
to his family and friends was second to none. 

Panikos was, for many years, the owner of Alasia Restaurant in Palmers Green  
which he recently sold. 

The Funeral will be held at St Demetrios Church, Edmonton,  
on Saturday 27th February 2021 at 10am. 

Due to Covid-19 restrictions numbers are very limited for the church service and the rule of  
30 people apply.  Unfortunately, only immediate family allowed for the service. 

We will forever miss you Paniko, you have been taken from us too soon, our lives, our family 
will never be the same again.  You will always be in our hearts.  Rest in peace. 

“I am not truly gone 
If you keep me in your heart 

I’ll forever be alive  
And we’ll never have to part”

Με βαθιά θλίψη αναγγέλλουμε το θάνατο του αγαπημένου μας Πανίκου, που απεβίωσε την 
Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2021 από Covid-19, σε ηλικία 66 ετών. 

Αφήνει πίσω τους δύο γιους του Γιώργο και Άντι, τους αδελφούς του Πάμπο, Κώστα, Πέτρο 
και Παύλο. Τις αδελφές του Μαρούλλα, Βαρβάρα και Ελένη, ανίψια, πολλά ξαδέλφια,  

συγγενείς και φίλους. 
Ο Πανίκος αγαπήθηκε και ήταν σεβαστός από όλους όσους τον γνώριζαν. Η καλοσύνη και η 

αφοσίωσή του προς την οικογένειά και τους φίλους του ήταν αδιαπραγμάτευτη . 
Ο Πανίκος ήταν, για πολλά χρόνια ιδιοκτήτης του εστιατορίου Alasia, στο Palmers Green,  

το οποίο πούλησε πρόσφατα. 
Η κηδεία θα τελεσθεί στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στο Έντμοντον,  

το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021 στις 10 π.μ. 
Λόγω των περιορισμών του COVID-19, οι αριθμοί είναι πολύ περιορισμένοι, ισχύει ο κανόνας 

των 30 ατόμων. Δυστυχώς, μόνο η στενή οικογένεια μπορεί να παρευρεθεί. 
Θα μας λείψεις πολύ Πανίκο, έφυφες πολύ νωρίς, η ζωή μας και η οικογένειά μας, δεν θα 

είναι ποτέ ξανά η ίδια. Θα είσαι πάντα στις καρδίες μας.  
Αναπαύσου εν ειρήνη.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Πανίκος Xαμπή 
(από την Έγκωμη, Αμμοχώστου)

19.11.1954 - 31.01.2021
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† MEMORIAL SERVICE 
The 6th year memorial service for our much loved and 

dearly missed husband, father, grandfather and 
brother  

Jack Elias  
will take place on Sunday 14.02.2021, at The Greek 

Orthodox Church of St. Mary, Trinity Road, Wood 
Green, London N22 8LB.  

 
His wife Athanasia, children: Andy and Joanna, his 

daughter-in-law Jolita  
and son-in-law Herodotos, grandchildren:  

Jack-Anthony, Antonia, Louisa and Vanessa,  
his sister Joanna and other relatives.

 6ον ετήσιο  
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

 

Ιάκωβος Ηλία 
(από την Αμμόχωστο)

Jack Elias 
(from Famagusta)

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 14.02.2021, στην 

Εκκλησία της Παναγίας, Trinity Road, Wood 

Green, London N22 8LB, το 6ον ετήσιο  

μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και αξέχαστού 

μας συζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού  

Ιάκωβου Ηλία  
Η σύζυγος Αθανασία, παιδιά: Andy και Joanna, 

νύφη Jolita, γαμπρός Ηρόδοτος,  

εγγόνια: Jack-Anthony, Αντωνία, Λουΐζα και  

Vanessa, αδελφή Γιαννούλλα
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