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Missing persons in Cyprus and the 
possi-bility of cooperation in 
matters of Diaspora, were among 
the matters discussed between 
Presidential Commissioner Fotiou 
and new Ambassador of Holland 
Elke Merks-Schaapveld... Page 17

Fotiou-Elke Merks-Schaapveld
Προβλήματα στις συγκοινωνίες, 
διακοπές στην ηλεκτροδότηση, 
δριμύ ψύχος αλλά και μαγικές ει-
κόνες έφερε η κακοκαιρία «Μή-
δεια». Τα βόρεια προάστια έχουν 
ντυθεί στα «λευκά..           Σελ 7

Eλλάδα:κακοκαιρία «Μήδεια» Πριγκίπισσα Λατίφα
 Η πριγκίπισσα Λατίφα, η κόρη 
του εμίρη του Ντουμπάι η οποία 
είχε προσπαθήσει να διαφύγει 
από το εμιράτο το 2018, υποστη-
ρίζει ότι κρατείται «όμηρος» και 
φοβάται για τη ζωή της, σε βίντεο 
που έχει στην κατοχή του και 
προβάλλει το BBC....          Σελ 8

σελ  

ΣΑΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΡΒΑΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  

  ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗΣ 

  Συνειδητή, προδιαγεγραμμένη πορεία, ακριβώς για να καταλήξουν           

  στη μετατροπή των δομών του κράτους σε μέσα καταστολής της    

  λαϊκής θέλησης, ακολούθησε η κυβέρνηση Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ

ΣΑΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΡΒΑΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  

  ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗΣ 

  Συνειδητή, προδιαγεγραμμένη πορεία, ακριβώς για να καταλήξουν           

  στη μετατροπή των δομών του κράτους σε μέσα καταστολής της    

  λαϊκής θέλησης, ακολούθησε η κυβέρνηση Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ

Συζητά το ταξιδιωτικό πιστοποιητικό εμβολιασμού η Βρετανία  (Σελ 4)

Συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις για τη σταδιακή έξοδο από το lockdown (Σελ 3)

Μπόρις Τζόνσον: Eυχόμαστε να είναι το τελευταίο lockdown (Σελ 3)

 PM to focus on ‘data, not dates’ for easing lockdown (Page 17)
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Ομόνοια, γαλήνη,  

συλλογικότητα και  

ενότητα η μόνη συνταγή 

για το καλό της Παροικίας

Ομόνοια, γαλήνη,  

συλλογικότητα και  

ενότητα η μόνη συνταγή 

για το καλό της Παροικίας

   (σελ 2 )

«Προσεκτική αλλά χωρίς 
επιστροφή» πορεία  

εξόδου από το lockdown

(σελ 5 & 6)

ΚύπροςΚύπρος
   (σελ 2 )

«Προσεκτική αλλά χωρίς 
επιστροφή» πορεία  

εξόδου από το lockdown
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Η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία των Δώ-
δεκα Αποστόλων στο Kentish Lane, Brook-
mans Park, ξεκίνησε τη νέα χρονιά με την 
έναρξη ενός νέου κόμβου αναδιανομής τρο-
φίμων. 
Όλοι υπέστησαν με τον ένα ή τον άλλο 

τρόπο από την τρέχουσα πανδημία Covid-
19 και πολλά εθνικά κλειδώματα τους τε-
λευταίους 10 μήνες. Δυστυχώς, πολλές το-
πικές οικογένειες έχουν πληγεί άμεσα από 
πένθος, ανεργία, συμβόλαια μειωμένων 
ωρών, κακή υγεία, μοναξιά, προβλήματα 
ψυχικής υγείας και ακόμη και έλλειψη στέ-
γης. Πράγματι, πολλά άτομα δυσκολεύονται 
να ταΐσουν τις δικές τους οικογένειες. Και 
αυτούς θέλει να βοηθήσει η Τράπεζα Τρο-
φίμων των 12 Αποστόλων. 
Υπάρχει μια αυξανόμενη ομάδα νέων εθε-
λοντών που εργάζονται μαζί με τον πατέρα 
Ιωσήφ Παλιούρα και τον πατέρα Δημη-
τριανό που συναντιούνται κάθε Σάββατο 
πρωί για να συσκευάσουν δέματα τροφίμων 
και να παραδώσουν σε όλο το Hertfordshire 
και το Βόρειο Λονδίνο. 
Προχωρώντας, ακόμη και με αυτούς τους 
τρέχοντες ταξιδιωτικούς περιορισμούς, η 
τράπεζα τροφίμων των δώδεκα αποστόλων 

ελπίζει να υποστηρίξει τις τοπικές παιδικές 
υπηρεσίες καθώς και τα κοινοτικά κέντρα. 
Εάν επιθυμείτε να γίνετε μέλος των εθελο-
ντών στην τράπεζα τροφίμων των Δώδεκα 
Αποστόλων συσκευάζοντας ή οδηγώντας, 
παρακαλούμε επικοινωνήστε με το γραφείο 
της εκκλησίας στο 01707 650147. Εάν προ-
τιμάτε να κάνετε δωρεά φαγητού, παρακα-
λούμε να φέρετε τα δέματά σας 9 π.μ. έως 
5 μ.μ. Δευτέρα-Σάββατο και 9 π.μ. -1 μ.μ. 
τις Κυριακές στην Εκκλησία των Δώδεκα 
Αποστόλων, Kentish Lane, Brookmans 
Park, Hatfield, Hertfordshire AL9 6NG. 
Εναλλακτικά, μπορείτε να βοηθήσετε κάνο-
ντας μια χρηματική δωρεά στην τράπεζα 
τροφίμων. 
Τα στοιχεία μεταφοράς Bacs είναι: Λογα-
ριασμός: 53667138 Κωδικός Ταξινόμησης: 
20-05-73, παρακαλούμε να αναφέρετε 
"Food Bank".

Η Εκκλησία Δώδεκα Αποστόλων εγκαινιάζει τράπεζα τροφίμων 2021

Πριν δύο βδομάδες, στην έκ-
δοσή μας ημερομηνίας 4 Φε-
βρουαρίου 2021, γράψαμε σ’ 
αυτή τη στήλη για την κατά-
σταση που επικρατεί στην Αρ-
χιεπισκοπή Θυατείρων και Με-
γάλης Βρετανίας, κάνοντας 
έκκληση να υπάρξει ενότητα 

στους κόλπους της εκκλησίας 
και να διαφυλαχτεί σαν κόρη 
οφθαλμού. 
Αυτήν  τη στιγμή που προέχει 
το Εθνικό μας πρόβλημα, το τε-
λευταίο πράγμα που θέλουμε εί-
ναι η διχόνοια στην παροικία 
μας. Έχουμε να αντιμετωπί-

σουμε την επεκτατική πολιτική 
της Τουρκίας, τις απαράδεκτες 
θέσεις της στο Κυπριακό για 
λύση δύο κρατών, τις παράνο-
μες  διεκδικήσεις της στο  Κα-
στελόριζο και όχι μόνο  και άλλα 
πολλά. Χρειάζεται να διατηρή-
σουμε την ενότητα μας.  
Τα παραρτήματα των κυπρια-
κών πολιτικών κομμάτων, μέσα 
από την  Εθνική Κυπριακή Ομο-
σπονδία (ΕΚΟ)  διαχρονικά  
στηρίζουν την εξωτερική πολι-
τική όλων ανεξαιρέτως των κυ-
πριακών κυβερνήσεων, παρό-
λες τις διαφορές τους, 
παίρνοντας τα εύσημα για την 
ενότητα από όλους τους πολιτι-
κούς ηγέτες που μας επισκέ-
πτονται. Την περασμένη βδο-
μάδα η ΕΚΟ μαζί με 
τουρκοκυπριακές οργανώσεις 
συνυπόγραψε κοινή δήλωση ότι 
η μόνη εφικτή λύση για το Κυ-
πριακό είναι η Διζωνική Δικοινο-
τική Ομοσπονδία. Η Διζωνική 
Δικοινοτική Ομοσπονδία στη 
βάση της πολιτικής ισότητας   
σύμφωνα με τα   ψηφίσματα 
των Ηνωμένων Εθνών, τις Συμ-
φωνίες  Κορυφής και το ευρω-
παϊκό κεκτημένο. 
Η Παροικιακή ήταν σαφής 
πάνω στο θέμα της ενότητας. 
Δεν είναι υπέρ του  Επισκόπου 
Τροπαίου και εναντίον του Αρ-
χιεπισκόπου. Δεν είμαστε υπέρ 
του ενός και εναντίον του άλλου. 
Δεν είναι έτσι που βλέπουμε το 
ζήτημα. Η  Παροικιακή σέβεται 
τους θεσμούς και αυτό το απο-
δείξαμε εμπράκτως διαχρονικά. 

Η Παροικιακή είναι υπέρ του δι-
καίου. Και το δίκαιο λέει ότι  δεν 
μπορείς να ζητάς από ένα 
77χρονο  να  φύγει από το σπίτι 
που κατοικεί εδώ και τριάντα 
τόσα χρόνια. Και να πάει πού; 
Ειδικά εν καιρώ  πανδημίας, χω-
ρίς να ληφθεί υπόψη αν έχει 
στέγη  και αν μπορεί να επιβιώ-
σει.  Όταν αυτός ο 77χρονος 
μαζί με το ποίμνιο και τους δια-
χειριστές (trustees) έκανε μια τε-
ράστια περιουσία για την εκκλη-
σιαστική κοινότητα του 
Αποστόλου Βαρνάβα. Οι τίτλοι 
είναι καλοί, αλλά δεν εξασφαλί-
ζουν ούτε στέγη μήτε  επιβίωση. 
Παρακολουθήσαμε την συνέ-
ντευξη-κήρυγμα του Αρχιεπι-
σκόπου κ.κ. Νικήτα και του ευ-
χόμαστε  κάθε επιτυχία στο 
έργο του το οποίο είναι πολύ 
δύσκολο. Τη νεολαία τη χρει-
αζόμαστε για να υπάρχει συνέ-
χεια και η Παροικιακή δηλώνει 
παρόν σε αυτή την προσπάθεια 
του, να βοηθήσει με όποιον 
τρόπο μπορεί. Αλλά ακόμη μια 
φορά κάνουμε έκκληση να  επι-
κρατήσει η λογική και να υπάρ-
ξει μια λύση σ' αυτό το πρό-
βλημα που ταλανίζει την 
παροικία μας. 
Πρέπει να διαφυλαχτεί η ομό-
νοια, η γαλήνη, η συλλογικότητα 
και η ενότητα σε αυτή την πα-
ροικία. 
Μόνο έτσι μπορεί να είμαστε 
αποτελεσματικοί.

Σταθερότητα παρουσιάζει η 
βελτιωμένη κατάσταση του Νε-
όφυτου Νικολάου στοιχείο που 
ενισχύει τις ελπίδες για καλύτε-
ρες μέρες σχετικά σύντομα. 
Υπενθυμίζεται όμως από ιατρι-
κής πλευράς η διαπίστωση ότι 
ο ρυθμός προόδου σε σοβαρές 
περιπτώσεις αυτής της ασθέ-
νειας είναι μάλλον βραδύς.  

Ο Νεόφυτος νοσηλεύεται στο 
νοσοκομείο UCLH από τις 9 Ια-
νουαρίου. Είχε προηγηθεί πα-
ραμονή για μιά βδομάδα στο 
νοσοκομείο North Middlesex.  
Τον συνοδεύουν οι ευχές και ελ-
πίδες της οικογένειας του, των 
συνεργατών αλλά και των πο-
λυαρίθμων φίλων και γνωστών 
του για σύντομη αποθεραπεία. 

Σταθερή η κατάσταση του Νεόφυτου

Ομόνοια, γαλήνη, συλλογικότητα και ενότητα η μόνη συνταγή για το 
καλό της Παροικίας

Με ιδιαίτερη χαρά, ο Σεβασμιώ-
τατος Αρχιεπισκόπος Θυατεί-
ρων και Μεγάλης Βρεταννίας 
ανακοινώνει την εκλογή δύο 
Βοηθών Επισκόπων από την 
Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικου-
μενικού Πατριαρχείου οι οποίοι 
θα βοηθήσουν στο πολύπλευρο 
ποιμαντικό έργο της Αρχιεπι-
σκοπής. 
Οι νέοι Βοηθοί Επίσκοποι είναι: 

Ο Θεοφιλέστατος εψηφισμένος 
Επίσκοπος Iλίου Ραφαήλ Πα-
βούρης 
Ο Θεοφιλέστατος εψηφισμένος 
Επίσκοπος Κλαυδιουπόλεως 
Ιάκωβος Σάββα 
Πληροφορίες για τις Επισκοπι-
κές χειροτονίες θα ανακοινω-
θούν σύντομα. 
Άξιοι!

Ιερά Αρχιεπισκοπή Θυατείρων 
και Μεγάλης Βρετανίας
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με τον Βύρωνα Καρύδη

Συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις για τη σταδιακή έξοδο από το lockdown
Πολλές από τις εφημερίδες της Τετάρτης 
(17/02/2021) εξετάζουν την επόμενη φάση των 
περιορισμών Covid στην Αγγλία. 
Η Daily Mail μας ενημερώνει ότι υπουργοί της 
κυβέρνησης και κορυφαία στελέχη της βιομηχα-
νίας έχουν αρχίσει συνομιλίες για έναν "οδικό 
χάρτη εκτός lockdown" που θα επιτρέψει τη στα-
διακή χαλάρωση των περιορισμών στην Αγγλία 
σε διαστήματα τεσσάρων εβδομάδων, με τις επι-
χειρήσεις αναψυχής "σε γενικές γραμμές" να επα-
νέρχονται στους φυσιολογικούς ρυθμούς λειτουρ-
γίας μέχρι τον Ιούλιο. 
Σύμφωνα με την εφημερίδα, θα υπάρξει μια πε-
ριορισμένη επανεκκίνηση των παραθεριστικών 
καταλυμάτων των αυτοεξυπηρετούμενων διακο-
πών μέχρι το Πάσχα. Αναμένεται τα εστιατόρια 
και τα παμπ να ανοίξουν εκ νέου το Μάιο, με δύο 
νοικοκυριά να επιτρέπεται να αναμειγνύονται σε 
εσωτερικούς χώρους, και την επαναφορά του "κα-
νόνα των έξι" σε εξωτερικούς χώρους. Θα υπάρ-
ξει η δυνατότητα έξι άτομα να εξυπηρετηθούν 
εσωτερικούς χώρους μέχρι τον Ιούνιο, γράφει η 
Daily Mail.  
Η Daily Telegraph αναφέρει ότι το lockdown θα 
συνεχιστεί μέχρις ότου o αριθμός των κρουσμά-
των Covid μειωθεί κάτω από τα 1.000 κρούσματα 
την ημέρα. Προβλέπει ότι αυτό θα μπορούσε να 
συμβεί μέχρι τις αρχές Απριλίου, με μια ανώτερη 
κυβερνητική πηγή να σημειώνει στην εφημερίδα 
ότι υπάρχει μια “πραγματική απροθυμία για δέ-
σμευση σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, χωρίς να 
είναι γνωστό πως εξελίσσεται η διασπορά της 
νόσου”.  
Οι Times υπογραμμίζουν ότι η επέκταση των 
ελέγχων Covid σε εθνικό επίπεδο θα διαδραμα-
τίσει μεγάλο ρόλο σε οποιαδήποτε χαλάρωση 

των περιοριστικών μέτρων. Προγραμματίζεται η 
αποστολή με το ταχυδρομείο 400.000 σετ ταχέων 
ελέγχων Covid την ημέρα, σε σπίτια και σε χώ-
ρους εργασίας, γράφει η εφημερίδα.  
Οι Financial Times επισημαίνουν ότι ορισμένοι 
εργοδότες καταρτίζουν συμβάσεις εργασίας που 
θα προβλέπουν "χωρίς εμβόλιο , δεν έχει δου-
λειά", αφού η υπουργός Εμβολίων Ναντίμ Ζαχά-
ουι δήλωσε ότι εξαρτάται από τις επιχειρήσεις 
εάν θα μπορούσαν να απαιτήσουν από το προ-
σωπικό τους να εμβολιαστεί. 
Σύμφωνα με τους  FT, η Barchester Healthcare, 
η οποία διαχειρίζεται περισσότερα από 200 οί-
κους φροντίδας, έχει κάνει σαφές ότι δεν θα 
προσλαμβάνει νέο προσωπικό που αρνείται  να 
εμβολιαστεί για μη ιατρικούς λόγους, με την Pim-
lico Plumbers να έχει ανακοινώσει μια παρόμοια 
πολιτική. 
Ένας δικηγόρος σημείωσε στους FT ότι τέτοιες 
ρήτρες στις συμβάσεις εργασίας, πολύ πιθανό 
να είναι δικαιολογημένες σε τομείς όπως στα κέ-
ντρα ιατρικής περίθαλψης, λόγω της παρουσίας 
ευάλωτων ασθενών.  
Η κύρια ιστορία της Daily Mirror είναι μια 
έκκληση για να 
διευκολυνθούν οι 
επισκέψεις  σε 
οίκους ευγηρίας. 
Κάτω από τον τί-
τλο "Πεθαίνοντας 
στη μοναξιά", η 
Mirror δημοσι-
εύει φωτογρα-
φίες ανθρώπων 
μεγάλης ηλικίας 
των οποίων η 

υγεία έχει επιδεινωθεί κατά τη διάρκεια μιας 
"σκληρής χρονιάς αποχωρισμού". 
“Προσεκτική αλλά αμετάκλητη η πορεία για επι-
στροφή στην κανονικότητα”, δηλώνει ο Μπόρις 
Τζόνσον  
Πολλές εφημερίδες της Τρίτης (16/02/2021) προ-
βάλλουν την τελευταία ενημέρωση του πρωθυ-
πουργού Μπόρις Τζόνσον για τον κορονοϊό στη 
Ντάουνινγκ Στριτ. 
Η Daily Telegraph και η Μετρό επικεντρώνονται 
στη δήλωση του κ. Τζόνσον ότι “αυτό πρέπει να 
είναι το τελικό lockdown" στην Αγγλία, με μια προ-
σεκτική αλλά αμετάκλητη πορεία πίσω στην κα-
νονικότητα”. 
Η Telegraph σημειώνει ότι ο κ. Τζόνσον "με-
τρίασε" τις ελπίδες για ταχεία χαλάρωση των πε-
ριορισμών Covid εγκαίρως για το Πάσχα. H Sun 
γράφει ότι στόχος της κυβέρνησης τώρα είναι ο 
αριθμός των εμβολιασμών κατά της νόσου να δι-
πλασιαστεί και να ανέλθει στο ένα εκατομμύριο 
την ημέρα ώστε όλοι οι άνθρωποι άνω των 50 
ετών να έχουν εμβολιαστεί μέχρι το τέλος του 

Απριλίου. 

Η Sun επισημαίνει επίσης τη δη-
μοσιοποίηση μιας μελέτης τα συ-
μπεράσματα της οποίας βασί-
στηκαν στην εξέταση χιλιάδων εργαζομένων στον 
τομέα της υγείας για την ιχνηλάτηση ασυμπτω-
ματικών λοιμώξεων. Η σχετική έρευνα δείχνει χα-
μηλότερα ποσοστά μόλυνσης για εκείνους που 
έχουν εμβολιαστεί που είναι μια βασική ένδειξη 
ότι οι εμβολιασμοί είναι ανάχωμα για τη διασπορά 
του ιού.  
Σε πολλά πρωτοσέλιδα δημοσιεύονται φωτογρα-
φίες που δείχνουν δυσαρεστημένους ταξιδιώτες 
να κοιτάζουν έξω από τα παράθυρα  ξενοδοχείου 
– καραντίνας. Σε αυτό έχουν καταλήξει μετά την 
άφιξη τους στη Βρετανία από χώρες που έχουν 
χαρακτηρισθεί “κόκκινες” λόγω πανδημίας. Η εφη-
μερίδα i σημειώνει ότι το προσωπικό μετανάστευ-
σης στις πύλες εισόδου στο Ηνωμένο Βασίλειο 
είχε λάβει τις απαραίτητες οδηγίες ελέγχου τρεις 
ώρες πριν από την ανάπτυξη του σχεδίου “ξενο-
δοχεία- καραντίνα” στην Αγγλία. 
Η Sun αναφέρει ότι λόγω "της σύγχυσης στις  
αφίξεις" πολλοί επιβάτες από “πράσινες χώρες” 
αναμείχθηκαν με επιβάτες από χώρες υψηλού 
κινδύνου στη διάρκεια μιας  "ανοργάνωτης πρώ-
της ημέρας". 
Οι Times αναδεικνύουν στην πρώτη σελίδα τα 
"ενθαρρυντικά" πρώιμα στοιχεία που δείχνουν 
ότι το εμβολιαστικό πρόγραμμα έχει ήδη συμβάλ-
λει στη μείωση των εισαγωγών στα νοσοκομεία, 
του αριθμού των θανάτων και στον περιορισμό 
μετάδοσης της νόσου. Η εφημερίδα επισημαίνει 
ότι "κατανοεί" ότι αυτά είναι προκαταρκτικά στοι-
χεία συγκρίνοντας τον αριθμό  των ηλικιωμένων 
που έχουν λάβει το εμβόλιο με εκείνους που δεν 
έχουν. 

Eυχόμαστε να είναι το τελευταίο lockdown  
Μπόρις ΤζόνσονΠληθωρισμός

Ο πληθωρισμός στη Βρετανία 
κινήθηκε υψηλότερα καθώς οι 
καταναλωτές εν μέσω lockdown 
πλήρωσαν περισσότερα για 
τρόφιμαα και οι πωλητές επί-
πλων και άλλων οικιακών ειδών 
προσέφεραν μικρότερη του συ-
νηθισμένου έκπτωση στους αν-
θρώπους κατά την έναρξη του 
νέου έτους. 
Η ετήσια αύξηση 0,7% στις τι-
μές καταναλωτή αναμένεται να 
ενισχυθεί περαιτέρω στους επό-
μενους μήνες και μπορεί να ξε-

περάσει ακόμη και το 2%, που 
αποτελεί στόχο της Τράπεζας 
της Αγγλίας. 
Οι οικονομολόγοι δηλώνουν 
πως υπάρχει μικρή πίεση στην 
κεντρική τράπεζα προκειμένου 
να εξετάσει το ενδεχόμενο πε-
ριορισμού του προγράμματος 
τόνωσης της οικονομίας. 
Ωστόσο, οι αποδόσεις στα 
10ετή και 30ετή κρατικά ομό-
λογα επέκτειναν την πρόσφατη 
άνοδο και διαμορφώθηκαν στο 
υψηλότερο επίπεδο από τον 

Μάρτιος του 2020 καθώς οι 
επενδυτές προετοιμάζονται για 
υψηλότερο πληθωρισμό και πε-
ραιτέρω δημοσιονομική στήριξη 
στις ΗΠΑ. 
"Ο πληθωρισμός αυξήθηκε ελα-
φρώς τον Ιανουάριο, όπως και 
οι τιμές των τροφίμων. Τα οι-
κιακά αγαθά επίσης οδήγησαν 
υψηλότερα τις τιμές με μικρότε-
ρες εκπτώσεις αυτή τη χρονιά 
σε προϊόντα όπως κλινοσκεπά-
σματα”, τόνισε ο στατιστικολό-
γος της ONS, Jonathan Athow. 
Οι αναλυτές που συμμετείχαν 
σε δημοσκόπηση του Reuters 
ανέμεναν ότι ο δείκτης θα δια-
μορφωνόταν στο 0,6%. 
Οι τιμές τροφίμων και ποτών 
αυξήθηκαν κατά 0,6% μεταξύ 
Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου -σε 
σχέση με την πτώση 0,2% ένα-
ντι της αντίστοιχης περιόδου 
πριν από ένα χρόνο- και τα έπι-
πλα και οικιακά είδη σημείωσαν 
πτώση κατά 1,5%, μικρότερη 
από το -3,3% πριν από ένα 
χρόνο.

Ενισχύθηκε ο πληθωρισμός στη Βρετανία τον Ιανουάριο

Στόχος της βρετανικής κυβέρ-
νησης είναι το ισχύον lockdown 
να είναι το τελευταίο, δήλωσε 
σε συνέντευξη Τύπου από την 
Ντάουνινγκ Στριτ ο Πρωθυ-
πουργός Μπόρις Τζόνσον, αν 
και τόνισε ότι δεν μπορεί να εγ-
γυηθεί κάτι τέτοιο. 
Αν και χαρακτήρισε «ανεπανά-
ληπτο εθνικό επίτευγμα» τον 
εμβολιασμό 15 εκατομμυρίων 
πολιτών κατά του κορωνοϊού 
έως τα μέσα Φεβρουαρίου, είπε 
ότι η κυβέρνηση δεν έχει ακόμα 

ισχυρά δεδομένα για την επί-
δραση που έχουν τα εμβόλια, 
ώστε να αποφασιστεί η άρση 
των περιορισμών.  
Μαζί με την αισιοδοξία που 
γεννά η πρόοδος των εμβολια-
σμών θα πρέπει να υπάρχει και 
υπομονή, σχολίασε ο κ. Τζόν-
σον, προσθέτοντας ότι η άρση 
των περιορισμών πρέπει να εί-
ναι προσεκτική ώστε να μη χρει-
αστεί να ανατραπεί στο μέλλον. 
Σημείωσε ότι στον οδικό χάρτη 
για την έξοδο από το lockdown 

που θα παρουσιάσει την επό-
μενη Δευτέρα θα προσπαθήσει 
να δώσει όσο το δυνατόν πε-
ρισσότερες λεπτομέρειες, αν και 
για πολλά πράγματα υπάρχει 
αβεβαιότητα. 
Είπε ότι την πρώτη δόση των 
εμβολίων έχουν κάνει πάνω 
από το 90% των πολιτών άνω 
των 70 ετών, αλλά σημείωσε ότι 
το 60% των νοσηλειών λόγω 
Covid αφορά πολίτες κάτω των 
70 ετών. 
Πρόσθεσε ότι οι νοσηλευόμενοι 
ασθενείς αυτή τη στιγμή (περί-
που 23.000) είναι περισσότεροι 
από την κορύφωση του πρώτου 
κύματος της πανδημίας και ότι 
ακόμα γίνονται περίπου 1.600 
εισαγωγές την ημέρα. 
Επανέλαβε ότι αν δεν δημιουρ-
γηθεί πρόβλημα στον εφοδια-
σμό των εμβολίων, τότε όλοι οι 
πολίτες άνω των 50 ετών, δη-
λαδή συνολικά σχεδόν 32 εκα-
τομμύρια, θα έχουν εμβολιαστεί 
έως το τέλος Απριλίου.
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Καθολική απαίτηση για παραιτήσεις! 
ΣΑΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΡΒΑΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗΣ

ΑΚΕΛ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

Μια κυβέρνηση που στέλνει την Αστυνομία να 
δέρνει πολίτες σε ειρηνικές διαδηλώσεις, που εξα-
πολύει παράνομες έρευνες σε σπίτια πολιτών 
ψάχνοντας ποιοι τη σατιρίζουν, είναι μια κυβέρ-
νηση που έχει περάσει τη γραμμή, την οποία θέ-
τουν το σύνταγμα, το κράτος δικαίου και η ίδια η 
δημοκρατία.  
Η κυβέρνηση Αναστασιάδη-Συναγερμού έχει 
στραφεί στον αυταρχισμό και την καταστολή, γιατί 
μόνο αυτό τής απέμεινε στην προσπάθειά της 
να αντιμετωπίσει την οργή των πολιτών για τα 
αδιέξοδα που προκάλεσαν οι πολιτικές της.  

Η κυβέρνηση θα λογοδοτήσει ενώπιον της Βου-
λής –όπου το ΑΚΕΛ έχει εγγράψει τα ζητήματα- 
για την αστυνομική βία στη διαδήλωση του Σαβ-
βάτου και για την καθολική απαγόρευση των εκ-
δηλώσεων διαμαρτυρίας με το πρόσχημα της 
πανδημίας. Έχουμε πανδημία, χρειάζονται μέτρα 
προστασίας αλλά έχουμε και δημοκρατία. Γι’ αυτό 
το λόγο ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού ζήτησε 
συνάντηση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, 
η οποία διευθετήθηκε να γίνει την ερχόμενη Πέ-
μπτη το πρωί. 
Μπροστά σε όλα αυτά που συνέβησαν το περα-

σμένο Σάββατο, καθώς και για την κατάχρηση 
εξουσίας από την Υπουργό Δικαιοσύνης στην 
υπόθεση του parody account, η κυβέρνηση οφεί-
λει να αναλάβει επιτέλους την πολιτική ευθύνη, 
τονίζει το ΑΚΕΛ και προσθέτει: Η Υπουργός 
έπρεπε να είχε ήδη παραιτηθεί. Επειδή όμως εί-
ναι προφανές ότι δεν κατανοεί τι σημαίνει πολιτική 
ευθιξία και να παραιτηθεί ο Πρόεδρος θα έπρεπε 
ήδη να την είχε παύσει. Η ευθύνη πλέον είναι 
δική του. 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση  
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ  
Συνειδητή, προδιαγεγραμμένη πορεία, ακριβώς 
για να καταλήξουν στη μετατροπή των δομών 
του κράτους σε μέσα καταστολής της λαϊκής θέ-
λησης, ακολούθησε η κυβέρνηση Αναστασιάδη 
– ΔΗΣΥ. Τα μέτρα για ανακοπή διάδοσης της παν-
δημίας ήταν μόνο η πρόφαση. Και οι λόγοι είναι 
καθαρά ταξικοί και πολιτικοί. Έχουν να κάνουν 
με την κλιμακούμενη δυσφορία των εργαζομένων 
με τα εισοδήματα τους να συρρικνώνονται, των 
χιλιάδων νέων που παραμένουν στις ουρές των 
ανέργων, των συνταξιούχων και των πολιτών  
που ανήκουν σε άλλες ευάλωτες ομάδες οι οποίοι 
δεν έχουν πλέον καμιά στήριξη από το κράτος 
του Αναστασιάδη και του Συναγερμού.   
Σ΄όλα αυτά προστίθεται η πλήρης καταβαρά-
θρωση του Κυπριακού με την παγίωση της διχο-
τόμησης να είναι πλέον επιλογή που τίθεται επί-
σημα στο τραπέζι των συνομιλιών από την 
τουρκική πλευρά με τον Νίκο Αναστασιάδη να 
μην αντιδρά, προφανώς λόγω των δεδηλωμένων 
θέσεων του για λύση αποκεντρωμένης, άλλως 
χαλαρής ομοσπονδίας που επίσης παραπέμπουν 
σε διχοτομική λύση δυο κρατών κάτω από το 
μανδύα της συνομοσπονδίας! 
Φοβάται η κυβέρνηση τη λαϊκή οργή γιατί το πο-
τήρι ξεχείλισαν η υπομονή, η σήψη, η διαφθορά, 
η διαπλοκή και ο εύκολος πλουτισμός για τους 
λίγους την ώρα που συρρικνώνονται τα εισοδή-
ματα της μεγάλης πλειοψηφίας των ανθρώπων. 
Ακόμη περισσότερο φοβάται τις εργατικές και λαϊ-
κές αντιδράσεις, το μεγάλο κεφάλαιο. Οι οργα-
νώσεις των μεγαλοεπιχειρηματιών φοβούνται την 
οργανωμένη αντίδραση των εργαζομένων όταν 
με πρόφαση τις τάχατες ζημιές από την πανδημία 
θα επιχειρήσουν για άλλη μια φορά να φορτώ-
σουν τα βάρη στους εργαζόμενους. 
Γι’ αυτό και οι κυβερνώντες κτύπησαν προληπτικά 
στη Λευκωσία. Η βάρβαρη επίθεση της Αστυνο-
μίας με οδηγίες του Αρχηγού και της υπουργού 
Δικαιοσύνης Έμιλης Γιολίτη εναντίον ειρηνικών 
διαδηλωτών το  Σάββατο 13 Φεβρουαρίου, ήταν 
κίνηση επίδειξης δύναμης από την κυβέρνηση η 
οποία αισθάνεται να χάνει τον έλεγχο της κατά-
στασης.  
Στην εκδήλωση κάτω από τον τίτλο «ΩΣ ΔΑΜΕ», 
πήραν μέρος εκατοντάδες πολίτες οι οποίοι συ-
γκεντρώθηκαν σε κεντρικά σημεία της πόλης με 
στόχο να πραγματοποιήσουν ενιαία πορεία προς 

τη Βουλή, με κύριο αίτημα την κάθαρση στην πο-
λιτική του τόπου. 
Τα πανό και τα συνθήματα που κρατούσαν οι δια-
δηλωτές παρέπεμπαν ευθέως στις αποκαλύψεις 
που σχεδόν καθημερινά γίνονται στην Κύπρο, 
σχετικά με την εμπλοκή πολιτικών προσώπων 
στο περιβόητο σκάνδαλο των «χρυσών διαβατη-

ρίων». 
Πανό και συνθήματα παρέπεμπαν στα όσα απο-
καλύφθηκαν ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής 
για το σκάνδαλο των διαβατηρίων, σε σχέση με 
τα ταξίδια του Προέδρου Αναστασιάδη στις Σεϋ-
χέλλες με ιδιωτικό τζετ πολιτογραφηθέντος Σα-
ουδάραβα κροίσου. 
Οι συγκεντρωμένοι, οι οποίοι φορούσαν μάσκες 
ως μέτρο πρόληψης κατά της covid-19, επιχεί-
ρησαν να πορευθούν προς το κτήριο της Βουλής, 
ωστόσο ανακόπηκαν από ισχυρή αστυνομική δύ-
ναμη που με τη χρήση δακρυγόνων και εκτοξευ-
τήρων νερού διέλυσε το πλήθος. Ακολούθησαν 
πρωτόγνωρες για τα κυπριακά δεδομένα σκηνές 
βίας, με την αστυνομία να χτυπά διαδηλωτές και 
να προχωρά σε τουλάχιστον 10 συλλήψεις για 
παραβίαση των διαταγμάτων για τον κορωνοϊό, 
ενώ αρκετοί διαδηλωτές μεταφέρθηκαν τραυμα-
τισμένοι στο νοσοκομείο.  

Υπήρξαν πολλοί τραυματισμοί, αναφέρουν οι 
διοργανωτές της εκδήλωσης και καταγγέλλουν 
την «αστυνομική βαρβαρότητα». 
Σύμφωνα με ανακοίνωση των διοργανωτών «ο 
ξεκάθαρα αντιφασιστικός και ταξικός χαρακτήρας 
της κινητοποίησής μας, οδήγησε την Αστυνομία 
στον αποκλεισμό ολόκληρων οικοδομικών τετρα-

γώνων, στην ανάπτυξη πάνοπλων αστυνομικών 
σε δεκάδες περιπολικά και μοτοσικλέτες, τη 
χρήση drone και φυσικά του κανονιού νερού με 
την ευφάνταστη ονομασία “Αίαντας”». 
Φωτογραφίες και βίντεο που μαρτυρούν τη χρήση 
υπέρμετρης βίας από την Αστυνομία κάνουν τον 
γύρω του διαδικτύου. Τις εικόνες βίας σχολιάζουν 
πολιτικοί, δημοσιογράφοι, νομικοί, ακαδημαϊκοί 
αλλά και απλοί πολίτες, οι οποίοι ζητούν ανάληψη 
ευθυνών. 
 Στο επίκεντρο των επικρίσεων βρίσκεται για άλλη 
μια φορά η Υπουργός Δικαιοσύνης Έμιλυ Γιολίτη, 
η οποία δέχεται σφοδρή κριτική από τις 15 του 
περασμένου Δεκεμβρίου, όταν η Αστυνομία εισέ-
βαλε σε σπίτι πολίτη μετά από καταγγελία της 
Υπουργού εναντίον parody account στο twitter. 
Ευθέως ζήτησαν την παραίτηση της το ΑΚΕΛ, το 
ΔΗΚΟ και οι Οικολόγοι. 
Η απρόκλητη και αδικαιολόγητη αστυνομική βία 

εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών στη Λευκωσία, 
συνιστά νέο επεισόδιο στον αυταρχισμό και την 
αλαζονεία της κυβέρνησης Αναστασιάδη-Συνα-
γερμού. Η Υπουργός Δημόσιας Τάξης και ο Αρ-
χηγός της Αστυνομίας πρέπει να δώσουν απα-
ντήσεις για τις εντολές που έδωσαν χθες και να 
μην επιχειρήσουν να μετακυλίσουν τις ευθύνες 
αλλού.  
Γίνεται ξανά φανερό ότι αποτελεί πολιτική επιλογή 
της κυβέρνησης Αναστασιάδη-Συναγερμού να με-
τέλθει, ανάμεσα σε άλλα, τον αυταρχισμό και την 
κρατική καταστολή απέναντι στη λαϊκή οργή για 
τα αδιέξοδα στα οποία οδήγησε τη χώρα. Πρό-
κειται για μια πορεία επικίνδυνη για τις δημοκρα-
τικές ελευθερίες των πολιτών και το κράτος δι-
καίου, διαπιστώνει το ΑΚΕΛ και προσθέτει σε 
ανακοίνωση του: 
Οι συνολικές πολιτικές ευθύνες της κυβέρνησης 
δεν αναιρούν τις ευθύνες της Υπουργού, η οποία 
άλλωστε έχει δείξει δείγματα γραφής της νοοτρο-
πίας και των πρακτικών της. Η Υπουργός οφείλει 
να πάψει να κρύβεται. Η ανάληψη της πολιτικής 
ευθύνης για τα κρούσματα κρατικού αυταρχισμού 
και η παραίτηση της Υπουργού αποτελεί μονό-
δρομο 
ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΚΕΛ 
ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 
Η αντίδραση της κοινωνίας για τις πολιτικές της 
κυβέρνησης Αναστασιάδη-Συναγερμού, σημει-
ώνει το ΑΚΕΛ, γιγαντώνεται καθημερινά,.  
Ο αυταρχισμός, η διαφθορά και τα δραματικά 
αδιέξοδα στα οποία έχει περιέλθει ο τόπος σε 
όλα τα επίπεδα είναι πρωτόγνωρα. Το ΑΚΕΛ πλή-
ρως συμμερίζεται τα αισθήματα και την οργή των 
πολιτών. Αυτά τα αισθήματα διακατέχουν πρώτα 
και κύρια τον κόσμο της Αριστεράς. Η απρόκλητη 
αστυνομική βία σε βάρος της ειρηνικής διαδήλω-
σης του περασμένου Σαββάτου έχει ξεχειλίσει 
την οργή απέναντι σε μια κυβέρνηση που επι-
στρατεύει πλέον την καταστολή για να φιμώσει 
την αντίδραση και κάθε φωνή διαμαρτυρίας. Η 
παραμονή της Υπουργού Δικαιοσύνης στη θέση 
της και η άρνηση ανάληψης πολιτικής ευθύνης 
επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για κυβερνητική πολι-
τική. Η στάση της κυβέρνησης θέτει και ζήτημα 
υπεράσπισης του κράτους δικαίου και των ατο-
μικών ελευθεριών στον τόπο μας. 

Ευθύνη του προέδρου να παύσει την Υπουργό του  
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Αστυνομική βία

COVID-19
Στους 27 ανέρχεται ο αριθμός 
των ασθενών με κορωνοϊό που 
νοσηλεύονται σήμερα Τετάρτη 
στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμο-
χώστου, το οποίο λειτουργεί ως 
Νοσοκομείο Αναφοράς. 
  
Από τους 27 ασθενείς που νο-
σηλεύονται στο Νοσοκομείο, οι 
τρεις βρίσκονται στη Μονάδα 
Αυξημένης Φροντίδας, καθώς 
χρήζουν πιο στενής παρακο-
λούθησης. 
 
Οκτώ ασθενείς είναι κλινήρεις. 
Στο Κέντρο Αποκατάστασης 
Eden Resort, στην Τερσεφά-
νου, φιλοξενούνται 12 πρό-
σωπα, τα οποία θα παραμεί-
νουν μέχρι την πλήρη 
αρνητικοποίησή τους. 
Τρία άτομα έχουν αποβιώσει 
από τη νόσο COVID-19, όπως 
ανακοίνωσε το Υπουργείο 
Υγείας την Τρίτη, με τον συνο-
λικό αριθμό τον θανάτων από 
την αρχή της πανδημίας να 
ανεβαίνει σε 225.

                    
      Ειδήσεις σε 2’

Ένταση σημειώθηκε το απόγευμα του 
Σαββάτου σε κεντρικούς δρόμους της 
Λευκωσίας, όταν αστυνομικές δυνάμεις 
επιχείρησαν να διαλύσουν πλήθος δια-
δηλωτών που διαμαρτύρονταν για τα πε-
ριοριστικά μέτρα κατά της πανδημίας του 
κορωνοϊού, αλλά και τη διαφθορά. 
Η αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις, 
ενώ επέβαλε πρόστιμα για παραβίαση 
των επιδημιολογικών μέτρων. Οι διαδη-
λωτές κάνουν λόγο για χρήση δακρυγό-
νων.  
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Νομικής 
Υπηρεσίας, «Ο Γενικός Εισαγγελέας της 
Δημοκρατίας έχει προ ολίγου λάβει επι-

στολή από την Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύ-
νησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά 
της Αστυνομίας (ΑΑΔΙΠΑ), βάσει του 
περί Αστυνομίας (Ανεξάρτητη Αρχή Διε-
ρεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων) 
Νόμο, Ν.91(Ι)/2006, μέσω της οποίας 
ενημερώνεται για την πρόθεση της ΑΑ-
ΔΙΠΑ να διερευνήσει αυτεπάγγελτα το 
κατά πόσο υπήρχε άσκηση υπέρμετρης 
βίας από πλευράς μελών της Αστυνομίας 
σε σχέση με τα επεισόδια που εκτυλί-
χθηκαν το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 
2021, στο κέντρο της Λευκωσίας». 
Σε ανακοίνωσή της η Αρχή αναφέρει ότι 
έλαβε την απάντηση του Γενικού Εισαγ-

γελέα  ότι συμφωνεί για αυτεπάγγελτη 
διερεύνηση από πλευράς της. 
Η Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυ-
ρισμών και Παραπόνων αποφάσισε τον 
διορισμό τεσσάρων ποινικών ανακριτών, 
όλοι εν ενεργεία Δικηγόροι, για σκοπούς 
διερεύνησης των σχετικών ισχυρισμών» 
Στον απόηχο των επικρίσεων, μέλη της 
αντιοχλαγωγικής ομάδας της Λευκωσίας, 
παρέδωσαν το πρωί της Δευτέρας τον 
εξοπλισμό τους, διαμαρτυρόμενοι για τα 
πυρά που δέχονται, ενώ διαμηνύουν 
πως είχαν δεχθεί επίθεση με πέτρες, ενώ 
και ο Σύνδεσμος της Αστυνομίας υψώνει 
ασπίδα προστασίας για τα μέλη του. 
Το θέμα συζητήθηκε και στην Βουλή, 
ενώπιον της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων, με τον Αρχηγό της Αστυνο-
μίας να τονίζει ότι η Αστυνομία αντέ-
δρασε όταν μετατράπηκε η ειρηνική 
εκδήλωσε σε οχλαγωγία. 
Ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, 
ανέφερε πως έχουν αποταθεί στην Ανε-
ξάρτητη Αρχή, η οποία, μέσα από την 
έρευνα της, θα αποφασίσει κατά πόσο 
έχει ασκηθεί υπέρμετρη ή δυσανάλογη 
βία κατά οποιουδήποτε προσώπου από 
μέλη της Αστυνομίας. 
«Όταν συγκεντρώθηκαν οι διαδηλωτές 
που ήταν γύρω στα 200 άτομα, η Αστυ-
νομία με προκήρυξη κάλεσε σε διάλυση 
του πλήθους. Τότε μερίδα διαδηλωτών 
επιτέθηκαν με πορτοκάλια, γάλατα και 
ογκώδεις πέτρες στα μέλη της Αστυνο-
μίας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 

πολιτών», είπε. 
Σε ότι αφορά την 25χρονη Αναστασία 
Δημητριάδου, καθηγήτρια αγγλικής φι-
λολογίας, μουσικό και καλλιτέχνη, η 
οποία χτυπήθηκε σοβαρά στο μάτι σε 
πτώση της από τη ρίψη νερού από το 
όχημα της Αστυνομίας, η ίδια εξέφρασε 
την πρόθεση να κινηθεί νομικά κατά της 
Αστυνομίας. Δήλωσε στην τηλεόραση 
του «Αλφα» (Κύπρου): 
«Καταλαβαίνω ότι πρέπει να γίνουν 
έρευνες, αλλά δείτε το βίντεο, και κρίνετε 
μόνοι σας αν έχει ασκηθεί υπέρμετρη 
βία. Συγκρίνονται τα ρόπαλα με τα πορ-
τοκάλια; Που ζούμε; Αυτό που έγινε προ-
κάλεσε πολλά πράγματα, ο κόσμος αγα-
νάκτησε, δεν ακούει πλέον κανέναν. 
Πήγα στη διαδήλωση, δεν έβρισα κανέ-
ναν, δεν έριξα πορτοκάλια, γάλατα ή πέ-
τρες. Απλά χόρευα, ασκούσα το δι-
καίωμα κίνησης, φορούσα μάσκα και 
βρισκόμουν στο πεζοδρόμιο. Χόρευα και 
απλά ήρθε εκείνη η αντλία και μου έριξε 
στο πρόσωπο χωρίς λόγο, απλά για να 
παραδειγματιστούν οι άλλοι. Λιποθύ-
μησα για δέκα λεπτά, με σήκωσαν κά-
ποιοι από εκεί. Η Αστυνομία δεν κάλεσε 
ούτε και ένα ασθενοφόρο, με πήραν στο 
νοσοκομείο. Μόλις άνοιξα τα μάτια μου 
είδα έναν αστυνομικό από πάνω μου. 
Μπορούσε να ήταν ένα μωρό στη θέση 
μου, εγώ θα κινηθώ νομικά μέχρι να δω 
αυτούς τους ανθρώπους να τιμωρού-
νται».

ΥΠΟΙΚ στο ΚΥΠΕ: €3,8 δις τα ρευστά της κυβέρνησης το 2020

Διατάχθηκε έρευνα, οι υπαίτιοι θα λογοδοτήσουν, είπε η Υπουργός Δικαιοσύνης για τα 

Oικονομία

Στις 9 χθες το πρωί άνοιξε η 
Πύλη Εμβολιασμού για 9,096 
ραντεβού για εμβολιασμό των 
ανθρώπων ηλικίας 74 ετών και 
άνω, για τα Κέντρα Εμβολια-
σμού που λειτουργούν σε όλες 
τις επαρχίες. 
 
Ανακοίνωση του Υπουργείου 
Υγείας αναφέρει ότι στη βάση 
των σχεδιασμών και έχοντας 
θέσει ως προτεραιότητα την 
προστασία μέσω του εμβολια-
σμού των ομάδων που έχουν 
αυξημένο κίνδυνο να νοσή-
σουν σοβαρά και να χρει-
αστούν νοσοκομειακή περί-
θαλψη, έχει τεθεί ως 
προτεραιότητα ο εμβολιασμός 
των ηλικιωμένων. 
  
Προς αποφυγή ταλαιπωρίας 
και συγχρωτισμού στα Εμβο-
λιαστικά Κέντρα, και επειδή έχει 
παρατηρηθεί ότι σε κάποιες πε-
ριπτώσεις οι πολίτες προσέρ-
χονται πολύ νωρίτερα από το 
προγραμματισμένο ραντεβού 
τους, απευθύνεται θερμή έκ-
κληση όπως τα άτομα που θα 
εμβολιαστούν να μεταβαίνουν 
στα Κέντρα Εμβολιασμού την 
προγραμματισθείσα ώρα του 
ραντεβού τους και όχι νωρί-
τερα. 
  
Συστήνεται στους πολίτες που 
εμπίπτουν στην ηλικιακή υπό-
ομάδα που έχει προτεραιότητα 
για εμβολιασμό, να διευθετούν 
ραντεβού στην πρώτη χρονικά 
διαθέσιμη ημέρα και ώρα, ώστε 
να υπάρχει συνεχής ροή στα 
Κέντρα Εμβολιασμού. 
  
Υπενθυμίζεται πως ανάλογα με 
τον ρυθμό εξάντλησης των ρα-
ντεβού για τα άτομα άνω των 
74 ετών, οι πολίτες θα ενημε-
ρώνονται μέσω ανακοίνωσης 
για τη διάθεση των ραντεβού 
σε επόμενες ηλικιακές υπό-
ομάδες. Καλούνται οι πολίτες 
να παρακολουθούν τις ανακοι-
νώσεις του Υπουργείου Υγείας, 
ώστε να γνωρίζουν τις διαφο-
ροποιήσεις στην ηλικιακή 
ομάδα και να προβαίνουν σε 
διευθέτηση ραντεβού.

Πύλη εμβολιασμού

Με €3,84 δισεκατομμύρια ρευστά διαθέ-
σιμα, που αντιστοιχούν περίπου στο 
20% του ΑΕΠ, ολοκλήρωσε το 2020 η 
κυβέρνηση, παρά την ιδιαίτερη πίεση 
που δέχθηκαν η οικονομία και τα δημό-
σια οικονομικά λόγω της πανδημίας του 
κορωνοϊού, με τον Υπουργό Οικονομι-
κών Κωνσταντίνο Πετρίδη να λέει στο 
ΚΥΠΕ πως η στρατηγική διατήρησης 
υψηλών αποθεμάτων θα τερματιστεί 
σταδιακά με την ομαλοποίηση της κατά-
στασης, οδηγώντας και στη μείωση του 
δημοσίου χρέους. 
Η τήρηση του υψηλού αποθεματικού 
ρευστών διαθεσίμων αποδίδεται στις αυ-

ξημένες εξόδους της κυβέρνησης στις 
αγορές το 2020, με στόχο να κτίσει τα 
πολεμοφόδια που κρίθηκαν αναγκαία, 
προκειμένου οι κυπριακές Αρχές να είναι 
σε θέση να ανταποκριθούν στις αυξημέ-
νες ανάγκες της οικονομίας λόγω της 
πανδημίας, η οποία οδήγησε σε τρεις 
σχεδόν γεμάτους μήνες lockdown, την 
υπολειτουργία πολλών τομέων της οικο-
νομίας, την ώρα μάλιστα που ο τουρι-
σμός είχε δεχθεί συντριπτικό πλήγμα 
(τουριστικές αφίξεις -84% για όλο το 
2020). 
«Ο στρατηγικός μας στόχος ήταν από 
την αρχή να διπλασιάσουμε περίπου τα 

ρευστά διαθέσιμα μας λόγω πανδημίας, 
χωρίς να διακινδυνεύσουμε είτε υποβαθ-
μίσεις είτε τη βιωσιμότητα των δημοσίων 
οικονομικών», τόνισε μιλώντας στο 
ΚΥΠΕ ο κ. Πετρίδης, προσθέτοντας πως 
αυτό έγινε δίνοντας στην κυβέρνηση τη 
δυνατότητα παροχής στήριξης της οικο-
νομίας με άμεσες παρεμβάσεις όταν 
χρειαζόταν και με άνεση, ενώ παράλ-
ληλα επιτυγχάνονταν και τρεις στοχεύ-
σεις. Η αντικατάσταση ακριβότερου δα-
νεισμού με φθηνότερο, η συχνή 
παρουσία της Κύπρου στις αγορές και 
η άντληση μικρού μέρους της κάλυψης, 
κάτι που ενισχύει την αξιοπιστία της χώ-
ρας, όπως είπε. 
«Αν όλα παν καλά και με τα εμβόλια, 
σταδιακά θα μειώσουμε τα διαθέσιμα 
μειώνοντας παράλληλα και το χρέος», 
είπε. 
Βάσει των στοιχείων της Κεντρικής Τρά-
πεζας τα ρευστά διαθέσιμα τον Δεκέμ-
βριο υποχώρησαν στα €3,84 δις από 
σχεδόν €5 τον προηγούμενο μήνα, λόγω 
της αποπληρωμής εγχώριου ομολόγου 
ύψους €750 εκατ προς την Ελληνική 
Τράπεζα (στο πλαίσιο της συναλλαγής 
πώλησης της ΣΚΤ). Συνεπώς προκύπτει 

πως οι δημοσιονομικές ανάγκες του Δε-
κεμβρίου, (έλλειμμα) ανήλθαν στα €387 
εκατ. σε σύγκριση με έλλειμμα €240 
εκατ. τον Δεκ. του 2019. Σημειώνεται πα-
ραδοσιακά τον τελευταίο μήνα του έτους 
η γενική κυβέρνηση παρουσιάζει ελλειμ-
ματικό ισοζύγιο κυρίως λόγω μεγάλων 
πληρωμών (όπως ο 13ος μισθός). 
Η έκδοση, έχει ως αποτέλεσμα την αύ-
ξηση του χρέους στα €25,9 δισ, μια αύ-
ξηση που είναι ωστόσο προσωρινή, κα-
θώς τον ερχόμενο Απρίλιο θα 
αποπληρωθεί το Γραμμάτιο Δημοσίου 
52 εβδομάδων ύψους €1,25 δις (εγχώ-
ριο ομόλογο), με το χρέος να υποχωρεί 
στα €24,6 δισ, διατηρώντας τα ρευστά 
αποθέματα περίπου στα ίδια επίπεδα. 
Όπως αναφέρεται σε εκθέσεις του Γρα-
φείου Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους 
(ΓΔΔΧ) οι συνολικές ακαθάριστες  χρη-
ματοδοτικές ανάγκες της κεντρικής κυ-
βέρνησης για όλο το 2021 ανέρχονται 
σε €2,3 δις, εκ των οποίων τα €2,1 σε 
λήξεις χρέους (το €1,25 δις αποπληρώ-
νεται τον Απρίλιο), και το έλλειμμα του 
έτους που έχει προϋπολογιστεί στα €200 
εκατ.

Η προώθηση έμφυλης ισότητας στην απασχόληση ένας από τους στόχους του Υπ. Εργασίας

Αναπόδραστα η διεθνής οικονομική 
κρίση και η μακρά ύφεση, «που βιώ-
νουμε και προσπαθεί και το κράτος να 
αντιμετωπίσει, πλήττει σήμερα μεγάλο 

μέρος του πληθυσμού με τις επιπτώσεις 
της να είναι ιδιαίτερα έντονες στις ευά-
λωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως εί-
ναι και οι εργαζόμενες γυναίκες», είπε η 
Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου, 
μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου για την 
παρουσίαση της έρευνας της Επιτροπής 
Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση 
και Επαγγελματική Εκπαίδευση, «Έμφυ-
λες διακρίσεις στην Απασχόληση στην 
Κύπρο». 
Η Υπουργός Εργασίας ανέφερε, παράλ-
ληλα, ότι η προώθηση της έμφυλης ισό-
τητας στην απασχόληση αποτελεί έναν 
από τους κύριους στόχους του Υπουρ-
γείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων και υλοποιείται μέσα 
από την εφαρμογή και την παρακολού-

θηση των σχετικών νομοθεσιών από τα 
αρμόδια Τμήματα του Υπουργείου - το 
Τμήμα Εργασίας και το Τμήμα Εργασια-
κών Σχέσεων. 
Όπως είπε, οι περί Ίσης Μεταχείρισης 
Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση 
και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νό-
μοι, οι οποίοι εμπίπτουν στην αρμοδιό-
τητα του Τμήματος Εργασίας, έχουν ως 
στόχο τη διασφάλιση και προώθηση της 
αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και 
γυναικών στην απασχόληση και στην 
επαγγελματική εκπαίδευση. 
Σημείωσε ότι η σημερινή έρευνα παρου-
σιάζεται σε μια εποχή ιδιαίτερη αλλά και 
δύσκολη, τόσο εξαιτίας της πανδημίας 
και των κοινωνικο-οικονομικών συνε-
πειών της αλλά επίσης, λόγω των πρό-
σφατων καταγγελιών που είδαν το φως 

της δημοσιότητας και αφορούν στη σε-
ξουαλική παρενόχληση γυναικών αλλά 
και ανδρών στη σφαίρα της ιδιωτικής και 
δημόσιας ζωής. 
Σύμφωνα με τα βασικά ευρήματα της 
έρευνας, 9/10 εργαζόμενους/-ες και το 
σύνολο των εργοδοτών αναγνωρίζουν 
την ύπαρξη έμφυλης ανισότητας στην 
αγορά εργασίας στην Κύπρο, 86% των 
πολιτών είναι πεπεισμένοι πως τα περι-
στατικά διακρίσεων συμβαίνουν πιο συ-
χνά στις γυναίκες, Τέσσερις στους δέκα 
(40%) πιστεύουν στην ύπαρξη μισθολο-
γικών ανισοτήτων σε βάρος των γυναι-
κών, Η συντριπτική πλειοψηφία δηλώνει 
ότι έχει άνδρα προϊστάμενο με το φαινό-
μενο πιο έντονο στον ιδιωτικό τομέα και 
το 80% ωστόσο θα αποδεχόταν γυναίκα 
σε αυτή τη θέση.
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Ποιους αφορά και τι προβλέπει το νέο πρόγραμμα

Αναλυτικά τα μέτρα στήριξης για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους

 Τα μέτρα για την αγορά εργασίας σε πε-
ριοχές με ολικό lockdown έχει εξειδικεύ-
σει η κυβέρνηση. Μεταξύ αυτών τα δε-
δομένα για τις αναστολές σύμβασης, τις 
άδειες και την αποζημίωση ειδικού σκο-
πού καθώς και το καθεστώς τηλεργα-
σίας. 
Ένα από τα μέτρα αυτά είναι ότι, με 
Κοινή Υπουργική Απόφαση, που θα δη-
μοσιευθεί τις επόμενες ημέρες, καθίστα-
νται δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού 
σκοπού, ύψους 534 ευρώ, για τους μή-

νες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021, ερ-
γαζόμενοι ειδικών κατηγοριών που απα-
σχολούνται στον κλάδο του τουρισμού 
και, συγκεκριμένα, ξεναγοί, τουριστικοί 
συνοδοί και εποχικοί εργαζόμενοι σε του-
ριστικά γραφεία, χειμερινά καταλύματα, 
χιονοδρομικά κέντρα. 
Ειδικότερα, τα μέτρα διαμορφώνονται 
ως εξής: 
Όσον αφορά τις αναστολές συμβάσεων 
εργασίας για το μήνα Φεβρουάριο, οι 
επιχειρήσεις-εργοδότες των οποίων ανα-

στέλλεται η δραστηριότητα με εντολή δη-
μόσιας αρχής από την Πέμπτη 11 Ια-
νουαρίου 2021 και ώρα 06:00 π.μ., πρέ-
πει: 
- Υποχρεωτικά να προαναγγείλουν την 
αναστολή συμβάσεων εργασίας των ερ-
γαζομένων τους για χρονικό διάστημα 
από 11/2/2021 και όχι πέραν της 
28ης/2/2021. Η προαναγγελία μπορεί να 
αφορά είτε αυτοτελή χρονικά διαστήματα 
εντός του τρέχοντος μήνα είτε για έως 
το τέλος του μήνα. Οι υπεύθυνες δηλώ-
σεις προαναγγελίας των εργοδοτών-επι-
χειρήσεων δύνανται να υποβληθούν από 
τις 11/2/2021 έως και τις 14/2/2021. 
- Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις 
έχουν ήδη προαναγγείλει την αναστολή 
συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων 
τους για όλο τον Φεβρουάριο ή για χρο-
νικό διάστημα αναστολής που λήγει, 
μετά τις 11/2/2021, ως πληττόμενες πρέ-
πει να προβούν στην υποβολή δύο δη-
λώσεων: 
α) Μια δήλωση αναστολής συμβάσεων 
εργασίας των εργαζομένων τους ως 
πληττόμενες, ώστε να δηλωθεί ως χρο-
νικό διάστημα αναστολής το διάστημα 

από 1/2/2021 έως και 10/2/2021. Επι-
σημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται καμία με-
ταβολή των δηλωθέντων εργαζομένων, 
των οποίων οι συμβάσεις εργασίας 
έχουν τεθεί σε αναστολή κατά το διά-
στημα αυτό. 
β) Μια δήλωση αναστολής συμβάσεων 
εργασίας των εργαζομένων τους ως κλει-
στές, ώστε να δηλωθεί ως χρονικό διά-
στημα αναστολής το διάστημα από 
11/2/2021 και όχι πέραν της 
28ης/2/2021. Η προαναγγελία μπορεί να 
αφορά είτε αυτοτελή χρονικά διαστήματα 
εντός του τρέχοντος μήνα είτε για έως 
το τέλος του μήνα. Οι υπεύθυνες δηλώ-
σεις προαναγγελίας των εργοδοτών-επι-
χειρήσεων μπορούν να υποβληθούν 
από τις 11/2/2021 έως και τις 14/2/2021. 
Υπενθυμίζεται ότι, κατά το διάστημα της 
αναστολής των συμβάσεων εργασίας, 
ισχύει η ρήτρα απαγόρευσης απολύ-
σεων και η ρήτρα διατήρησης των θέ-
σεων εργασίας για τις επιχειρήσεις που 
κάνουν χρήση του μέτρου αυτού.

Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονί-
κης συνεχίζει τις δωρεάν διαδι-
κτυακές μεταδόσεις της με τη 
συναυλία «Μότσαρτ & Προκό-
φιεφ» υπό τη μουσική διεύ-
θυνση του τέως καλλιτεχνικού 
διευθυντή της, Γεώργιου Βρά-
νου και τη νικήτρια του 5ου Διε-
θνούς Διαγωνισμού Πιάνου 
«Γιώργος Θυμής» (2011), Mar-
tyna Jatkauskaite, στο πιάνο. 
Η παραγωγή της Κ.Ο.Θ. πρα-
γματοποιείται με την ευγενική 
παραχώρηση του Οργανισμού 
Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονί-
κης. 
Το «Κοντσέρτο για πιάνο αρ.24» 
του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μό-
τσαρτ (1756-1791) γράφτηκε το 
1786 και η βασική του διαφορά 
από όλα τα υπόλοιπα κονσέρτα 
του, βρίσκεται στην ασυνήθιστη 
ένταση των συναισθημάτων του 
και στο πρωτόγνωρό του πά-
θος. 
Η συναυλία θα μεταδοθεί την 
Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου 2021, 
στις 19:00, δωρεάν από το κα-
νάλι της ΚΟΘ στο Youtube 
(TheTSSO).

Ασφαλιστικές  
εισφορές

Παράταση πληρωμής των 
ασφαλιστικών εισφορών ανα-
κοίνωσε ο Κωστής Χατζηδάκης 
από τη Βουλή. 
Ειδικότερα, την εκ νέου παρά-
ταση έως και τις 31/12/2021 
της πληρωμής των ασφαλιστι-
κών εισφορών, για επιχειρή-
σεις και ελεύθερους επαγγελ-
ματίες, που αφορούσαν στην 
πρώτη περίοδο της καραντίνας 
και για τις οποίες είχε δοθεί πα-
ράταση πληρωμής μέχρι τις 30 
Απριλίου 2021, ανακοίνωσε 
από το βήμα της Βουλής ο 
υπουργός Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων. 
Παράλληλα, εξήγγειλε ένα ει-
δικό πλαίσιο για την αποπλη-
ρωμή των οφειλών αυτών, που 
θα θεσμοθετηθεί με νομοθετική 
ρύθμιση.

«Μότσαρτ &  
Προκόφιεφ»

Τέλος του καλοκαιριού αναμένεται η προ-
κήρυξη του νέου προγράμματος «Εξοι-
κονομώ - Αυτονομώ» με την ηγεσία του 
υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας να ετοιμάζει κριτήρια για τον καθο-
ρισμό ενίσχυσης στα πρότυπα της χο-
ρήγησης του επιδόματος θέρμανσης. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός 
Κώστας Σκρέκας σχεδιάζει την υιοθέ-
τηση του μοντέλου που εφαρμόζει το 
υπουργείο Οικονομικών για την επιδό-
τηση της θέρμανσης με βάση τις μέρες 
θέρμανσης ή δροσιάς που χρειάζεται ένα 
νοικοκυριό τον χρόνο. Το σχετικό σύ-
στημα έχει αναπτύξει η Εθνική Μετεω-
ρολογική Υπηρεσία, η οποία έχει χωρίσει 
τη χώρα σε 200.000 τετραγωνάκια και 
με βάση τη θερμοκρασία και τον χρόνο 
θέρμανσης (βαθμοημέρες) χορηγεί το 
επίδομα θέρμανσης. 
Κάτι αντίστοιχο εξετάζει και το υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ανάλογα 
με τις κλιματολογικές συνθήκες κάθε πε-
ριοχής θα καθορίζει και το ύψος της επι-
δότησης. Για την επεξεργασία αυτού του 
μοντέλου συνεργάζεται και το Τεχνικό 

Επιμελητήριο Ελλάδας, το οποίο και θα 
μπορεί κατά τις εκτιμήσεις να καθορίσει 
τις ανάγκες ενεργειακής αναβάθμισης 
ανά περιοχή. 
Τα νοικοκυριά που έχουν χαμηλότερα ει-
σοδηματικά κριτήρια θα έχουν προτεραι-
ότητα στην επιδότηση για την ενεργειακή 
ανακαίνιση των κατοικιών τους. Κατά τα 
Νέα στο νέο «Εξοικονομώ - Αυτονομώ» 
να προστεθούν κι άλλες επιλέξιμες δα-
πάνες. Σημειώνεται ότι στο τρέχον πρό-
γραμμα δεν έχει κριτήρια συμμετοχής και 
το μοναδικό είναι η σειρά προτεραι-
ότητας. 
Πέραν της δημοφιλούς δράσης, η ηγεσία 
του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας σχεδιάζει και πλέγμα παρεμβά-
σεων για την αντιμετώπιση της ενεργει-
ακής φτώχειας. 
Η πώληση της «καθαρής» ηλεκτρικής 
ενέργειας θα γίνεται από τους προμη-
θευτές, ενώ παραμένει αδιευκρίνιστο αν 
τα κίνητρα αυτά θα χορηγούνται στους 
παρόχους για να διαθέτουν με χαμηλό-
τερη τιμή το συγκεκριμένο προϊόν ή θα 
δίνονται απευθείας στα νοικοκυριά.

Kακοκαιρία

Η κακοκαιρία «Μήδεια» σαρώνει τη χώρα 

Προβλήματα στις συγκοινωνίες, διακο-
πές στην ηλεκτροδότηση, δριμύ ψύχος 
αλλά και μαγικές εικόνες έφερε η κακο-
καιρία «Μήδεια».  
Τα βόρεια προάστια έχουν ντυθεί στα 
«λευκά» από τη Δευτέρα ενώ χθες Τε-
τάρτη, μετά από την έντονη χιονόπτωση 
το βράδυ, έχουν ακόμη περισσότερο 
χιόνι. 
Μάλιστα, χιονοπτώσεις παρατηρήθηκαν 
αργά το βράδυ της Τρίτης και στο κέντρο 
της Αθήνας, αλλά και στα νότια προ-
άστια, ακόμη και σε περιοχές που βρί-
σκονται σε απόσταση «αναπνοής» από 
τη θάλασσα. Νέα Σμύρνη, Παλαιό Φά-
ληρο, Καλλιθέα και Άλιμος ντύθηκαν στα 
«λευκά». 
Εκτός από μαγευτικά τοπία, όμως, η κα-
κοκαιρία «Μήδεια» έφερε και αρκετά 
προβλήματα στην Αττική –όπως και σε 
άλλες περιοχές- με τις αντιολισθητικές 
αλυσίδες να είναι απαραίτητες κατά τό-
πους και την αστυνομία να έχει διακόψει 

την κυκλοφορία σε αρκετά σημεία. 
Οι χιονοπτώσεις στην Αττική έχουν προ-
καλέσει χάος και στις συγκοινωνίες, κα-
θώς το πρωί της Τρίτης δεν εκτελείται 
κανένα δρομολόγιο του ΗΣΑΠ και του 
ΟΑΣΑ.  
Σε μια μάχη για εμβολιαμό κατά του 
COVID-19, τα καιρικά φενόμενα στέκο-
νται άλλο ένα εμπόδιο καθώς οι δυσκο-
λίες στις μετακινήσεις ήταν αισθητές και 
αναβ΄’ήθηκαν οι εμβολιασμοί την Τρίτη 
σε όλα τα εμβολιαστικά κέντρα της Αττι-
κής. 
Χθες Τετάρτη σχεδόν σε ολόκληρη την 
Ελλάδα χρειάστηκε να επέμβει η πυρο-
σβεστική υπηρεσία για να βοηθήσει 
άτομα που είχαν κλείσει ραντεβού εμβο-
λιασμού και έπρεπε να φτάσουν στα εμ-
βολιαστικά κέντρα.
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ΥΠΟΜΝΗΣΗ - Η αυτοκέφαλος  εκκλησία της Κύπρου 

Για να κρατάμε τις μνήμες ζωντανές εδώ την κοι-
νότητά μας, κληρικοί και λαϊκοί θα ήτανε καλό να 
ταξιδέψουμε ιστορικά μέσα από το απόσπασμα 
αυτό του Κωνσταντίνου Βαβούσκου, καθηγητή 
εκκλησιαστικού και εμπράγματου Δικαίου, του 
Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. 
Η ιστορική αναδρομή της αυτοκέφαλης και ανε-
ξάρτητης Εκκλησίας της Κύπρου: 
«Η Εκκλησία της Κύπρου είναι Αποστολική διότι 
ιδρύθηκε από τους Αποστόλους Παύλο και Βαρ-
νάβα. Η Εκκλησία της Κύπρου, ως αποστολική, 
ανέκαθεν απολάμβανε του προνομίου να είναι 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ και ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΣ. 
Επειδή προκλήθηκε διαφωνία μεταξύ αυτής και 
του πατριάρχου Αντιοχείας, ο οποίος ισχυρίζετο 
ότι εδικαιούτο να χειροτονεί τους μητροπολίτας 
αυτής η εις την Έφεσο συνελθούσα το 431 μ.Χ. 
Γ΄ Οικουμενική Σύνοδος ΑΝΕΚΗΡΥΞΕ  με τον Η΄ 
κανόνα της, την εκκλησία της ΚΥΠΡΟΥ ΑΥΤΟ-
ΚΕΦΑΛΟΝ παρά τις διαμαρτυρίες του πατριάρ-
χου Αντιοχείας, με το επιχείρημα, ότι δεν δύναται 
λόγω της ισότητας των Αποστόλων, να υπάγεται 
αποστολική σε ετέρα αποστολική Εκκλησία. 
Μετά πενήντα χρόνια το Πατριαρχείο Αντιοχείας 
ανανέωσε τις αξιώσεις του επί της Κύπρου. 
Κατόπιν σχετικής προσφυγής της Εκκλησίας της 
Κύπρου, ο αυτοκράτωρ Ζήνων (474-491μ.Χ.) πα-
ρέπεμψε το θέμα εις την Σύνοδον της Εκκλησίας 
της Κωνσταντινουπόλεως, η οποία έλυσε το θέμα 
υπέρ της Εκκλησίας της Κύπρου. 
Ο αυτοκράτωρ Ζήνων εκύρωσεν την απόφασιν 
αυτήν και παρεχώρησε εις τον αρχιεπίσκοπον 
Κύπρου τα προνόμια: 
α. Να υπογράφει δια κινναβάρεως (ερυθράς με-
λάνης) 
β. Να φέρει κατά τας ιεροτελεστίας πορφυρούν 
μανδύα και 
γ. σκήπτρον αυτοκρατορικόν αντί ποιμαντικής 
ράβδου. 
Τον 7ον και 8ον αιώνα Η Κύπρος λεηλατήθηκε 

αγρίως από τους Άραβες, μεταφέρθηκε η έδρα 
της και το ποίμνιο της Αρχιεπισκοπής Κύπρου 
στην Κύζικον του Ελλησπόντου, η οποία μετονο-
μάστηκε σε Νέα Ιουστινιάνη, όταν ο Αρχιεπίσκο-
πος και το ποίμνιο ξαναεπιστρέψαν στην Κύπρο, 
ο αρχιεπίσκοπος έλαβε τον τίτλον «Νέας Ιουστι-
νιάνης και πάσης Κύπρου» μέχρι σήμερα. 
Κατά την διάρκεια της φραγκοκρατίας (1191-
1571) η Εκκλησία της Κύπρου υποδουλώθηκε 
βίαια  στο εγκαθιδρυθέν τμήμα της Δυτικής Κα-
θολικής Εκκλησίας. 
Επί τουρκοκρατίας, η Εκκλησία της Κύπρου  κα-
τόρθωσε  να επεκταθούν το 1660 επί αρχιεπι-
σκόπου Νικηφόρου  και στον αρχιεπίσκοπον της 
ιδίας τα προς τον οικουμενικόν πατριάρχην πα-
ραχωρηθέντα προνόμια, κατ΄ αυτόν τον τρόπον 
και ο αρχιεπίσκοπος Κύπρου κατέστη έκτοτε 
«ΕΘΝΑΡΧΗΣ». 
ΝΑ ΤΟΝΙΣΩ ΟΤΙ Η ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕ-
ΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙ-
ΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 15 ΑΙΩΝΕΣ. 
Θα ήθελα να αναφερθώ και σε κάποιους αρχιε-
πισκόπους αλλά και κάποιες ημερομηνίες που 
αξίζει να τις γνωρίζουμε. 
Ο Απόστολος Βαρνάβας, ένας από τους εβδο-
μήκοντα αποστόλους που απέστειλε ο Ιησούς 
Χριστός να κηρύξουν το ευαγγέλιο της Βασιλείας 
του Θεού. Μαζί με τον ανιψιό του Μάρκο ίδρυσαν 

την εκκλησία της Κύπρου 45μ.Χ. Οι αρχιεπίσκο-
ποι δεν ονομάζονται μετά αλλά έχουμε τον Γελά-
σιο αρχιεπίσκοπο Κύπρου τον 325μ.Χ. Θα ανα-
φέρω και τον Ανθέμιο το 470 μ.Χ. όπου κατά την 
αρχιεπισκοπική του θητεία αναγνωρίστηκε το αυ-
τοκέφαλο της Εκκλησίας της Κύπρου. Ο αρχιεπί-
σκοπος Κωνσταντίνο το 783μ. Χ. αναφέρεται ότι 
υπέγραψε τα πρακτικά της Ζ Οικουμενικής Συ-
νόδου, στην οποία συμμετείχε μαζί με άλλους ιε-
ράρχες της Κύπρου. Ακόμη ο αρχιεπίσκοπος Νι-
κόλαος ο οποίος μετέπειτα έγινε και Πατριάρχης 
Κωνσταντινουπόλεως. Κατά την περίοδο της 
Φραγκοκρατίας και Ενετοκρατίας 1260-1572 κα-
ταλύθηκε το Αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Κύ-
πρου, οι επισκοπές της μειώθηκαν σε τέσσερις 
και υπήχθη απευθείας στο Βατικανό. Το 1572, οι 
Οθωμανοί αποκατέστησαν την κανονική τάξη. Θα 
αναφέρω τον αρχιεπίσκοπο Μακάριο Γ το 1950-
1977, τον Χρυσόστομο Α από το 1977-2006 και 
τον νυν αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο Β από τις 5 
Νοεμβρίου 2006 μέχρι σήμερα. 
Αυτά για  ενημέρωση προς το παρόν σχετικά και 
την αυτοκέφαλη Εκκλησία της Κύπρου! Θα επα-
νέλθω στο θέμα αυτό! 
Έλισσα Ξενοφώντος

Η πριγκίπισσα Λατίφα, η κόρη του εμίρη του 
Ντουμπάι η οποία είχε προσπαθήσει να διαφύγει 
από το εμιράτο το 2018, υποστηρίζει ότι κρατείται 
«όμηρος» και εκφράζει φόβους για τη ζωή της, 
σε βίντεο που έχει στην κατοχή του και προβάλλει 
το BBC. 
«Βρίσκομαι σε μια έπαυλη. Είμαι όμηρος και αυτή 
η έπαυλη μετατράπηκε σε φυλακή» λέει η 
35χρονη πριγκίπισσα στο βίντεο που τραβήχτηκε 
με κινητό τηλέφωνο μέσα σε μια τουαλέτα -επειδή 
«αυτό είναι το μοναδικό δωμάτιο με πόρτα την 
οποία μπορώ να κλείσω». 
«Όλα τα παράθυρα είναι σφραγισμένα [...] υπάρ-
χουν πέντε αστυνομικοί έξω και δύο γυναίκες 
αστυνομικοί μέσα» αναφέρει η κόρη του Μοχά-
μεντ μπιν Ρασίντ αλ Μακτούμ. 
«Ανησυχώ κάθε μέρα για την ασφάλειά μου και 
για τη ζωή μου. Η αστυνομία μου είπε ότι θα είμαι 
στη φυλακή για όλη μου τη ζωή και δεν θα ξα-
ναδώ ποτέ τον ήλιο. Η κατάσταση γίνεται ολοένα 
και πιο απελπιστική καθημερινά» συνεχίζει. 
Το βίντεο προβάλλεται στην εκπομπή Panorama 
του βρετανικού τηλεοπτικού δικτύου, το οποίο το 
απέκτησε από φίλους της πριγκίπισσας. 
Το 2018 η Λατίφα αλ Μακτούμ ανακοίνωσε, μέσω 
ενός βίντεο που ανάρτησε στο YouTube, ότι ήθελε 
να φύγει από τη χώρα της. Κλαίγοντας, υποστή-
ριζε ότι την «βασανίζουν» και ότι ο πατέρας της 
την κρατά φυλακισμένη επί τρία χρόνια, μετά από 
μια πρώτη απόπειρα να το σκάσει όταν ήταν 

ακόμη έφηβη, το 2002. 
Το βίντεο αυτό δημοσιοποιήθηκε μετά την απο-
τυχημένη απόπειρά της να διαφύγει με ένα ιστιο-
πλοϊκό, που όμως το σταμάτησε για νηοψία η λι-
μενική υπηρεσία της Ινδίας. Έκτοτε η Λατίφα δεν 
είχε μιλήσει δημοσίως. 
Σύμφωνα με το BBC, στο νέο βίντεο εξηγεί ότι 
την νάρκωσαν πάνω στο ιστιοφόρο και όταν ξύ-
πνησε είχε επιστρέψει στο Ντουμπάι, όπου κρα-
τείται. 
Η κυβέρνηση του Ντουμπάι είχε σπάσει τη σιωπή 
της για αυτήν την υπόθεση στις 17 Απριλίου 
2018, όταν επιβεβαίωσε ότι η πριγκίπισσα «επα-
νήλθε» στην οικογένειά της και «είναι καλά». 
Τον Μάρτιο του 2020 η βρετανική Δικαιοσύνη 
αποφάνθηκε ότι ο εμίρης του Ντουμπάι είχε δια-
τάξει την απαγωγή των δύο θυγατέρων του, της 
Λατίφα και της Σάμσα. Η τελευταία, όταν ήταν 18 
ετών, επιχείρησε να το σκάσει ενώ έκανε διακο-
πές στην Αγγλία, το 2000. Σύμφωνα με την αφή-
γηση της Λατίφα, η έφηβη αδελφή της εντοπί-
στηκε μετά από δύο μήνες, την νάρκωσαν και 
την οδήγησαν πίσω στο Ντουμπάι. 
Τα βρετανικά δικαστήρια ασχολήθηκαν με την 
υπόθεση στο πλαίσιο της διαμάχης του εμίρη του 
Ντουμπάι με την έκτη σύζυγό του, την πριγκί-
πισσα Χάγια, για την επιμέλεια των παιδιών τους. 
Η Χάγια προκάλεσε αίσθηση το 2019, όταν διέ-
φυγε στο Λονδίνο παίρνοντας μαζί της τα δύο 
ανήλικα παιδιά της. 

Πριγκίπισσα Λατίφα του Ντουμπάι 
Είμαι όμηρος του πατέρα μου σε μία έπαυλη-φυλακή
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Πόλεμος Εμβολιασμών Βαρώσι 49-58

Το φθινόπωρο του 49 οι πατεράδες 
μας είχαν το σοβαρό πρόβλημα σε 
ποιο ανώτερο σχολείο θα μας 

έστελναν. Στην πόλη υπήρχαν δύο. Το 
γυμνάσιο, άντρο της δεξιάς με Ελλαδίτες 
καθηγητές που διακρίνονται για το αντι-
κομουνιστικό του μένος σαν το κυριό-
τερο προσόν Το άλλο σχολείο, ιδιωτικό, 
το αγοράσαν οι δικοί μας και σε χρόνο 
μηδέν είχαμε ξεπέρασε το εθνικόφρων 
γυμνάσιο σε όλα. Στον αθλητισμό η ίδια 
κατάσταση. Τα δεξιά σωματεία αρνού-
νται να αγωνιστούν με τα αριστερά πα-
ρόλο που δεν είχαν προβλήματα να 
αγωνίζονται με τα τουρκικά, τσιεττίν κα-
γιά κ.λπ ή με τα αρμενικά αυμα. 
Οι σχέσεις των δύο παρατάξεων από 
ψυχρές μέχρι εχθρικές. Δεν καλημέρες 
τον δεξιό γείτονα σου, ούτε αυτός ψώ-
νιζε από σένα. Ήθελα ποδήλατο Ράλλη, 
αλλά βολεύτηκα με Χέρκουλες που τα 
πωλούσε δικός μας, ο Αντώνης ο ψα-
θάς, 
Το 49 οι Χίτες γέμισαν τους τοίχους και 
τες πόρτες τις πόλεις με το συναίσθημα 
τους, το γράμμα Χ, την επόμενη τους 
υποδέχτηκαν άγνωστοι και βλέπαμε 
πολλούς μαντιλοδεμένους. Τον Γρίβα 
αρχηγό των χιτών που γνώριζαν οι αρι-
στεροί από την δράση του στην Ελλάδα 
συνεργάτη των Γερμανών στη κατοχή 
και σύμμαχο του σκόμπη στα Δεκεμ-
βριανά του 46, που κατέσφαξαν τους 
αριστερούς στην Αθήνα. Η Κυπριακή 
Δεξιά υπό το χαδεμένο παιδί των Εγ-
γλέζων, Γροθυμοι υπηρετεί των Άγγλων 
σε όλους τους τομείς και η εκλέγεται του 
κατακτητή να τον διαδεχτούν.  
Όντας στην 6η Δημοτικού στο σχολείο 
της Αγίας Ζώνης ο δάσκαλος μας, ο 
κ.Γιάννης ψηλός, ξερακιανός με αραιά 
μαλλιά χτενισμένα προς τα πίσω και χο-
ντρά γυαλιά μας κάνει μάθημα. Τα χαρί-
σματα των Άγγλων και τα άσχημα των 
Ρώσων . Οι Άγγλοι είναι ευγενείς και κα-
θαροί, οι Ρώσοι είναι βρόμικοι και αγε-
νείς.  
Στην Δημόσια Υπηρεσία πρόσβασης 
αποκλειστικής των Δεξιών. Οι Άγγλοι και 
οι τοπικοί τμηματάρχες διόριζαν μόνο 
δικούς τους. Αν κάποιος τους διέφυγε 
έστω και ελαφρά συμπαθούν αριστερός  
διόριζαν όσο μακριά μπορούσαν. Η 
νονά του μικρού μου αδελφού η δις Ανα-
στασία τελείωσε των διδασκάλων της 
ζωή στο Ριζοκάρπασο παρόλο Βαρου-
σιώτισσα. Μετά ανακαλύψαμε που μας 
φακέλλωναν. Το καλοκαίρι του 957 πήγα 
στην αρχιγραμματέα  να άρω άδεια εξό-
δου να ταξιδέψω στο εξωτερικό . Εκεί 
που περίμενα ώρα ένα φάκελο. Ανοίγω 
και διαβάζω στα Αγγλικά “Honest citizen, 
son of well known communist wo sym-
pathizes communism”. Μετά ρωτούσε 
αν είχαν ένταση να μου δοθεί άδεια εξ 
όσου και απαντούσε ο άλλος πως δεν 
είχε ένταση. Το καλοκαίτι του 1957 ήμοτν 
19 χρονών Και είδη βλέπουμε την άθλια 
συμπέγνια Δεξιάε με τους Άγγλους. Τες 
πληροφορίες τες μάζευαν οι δικοί μας 
Ελληνοκύπριοι δεξιοί για λογαριασμό 
των αφεντικών τους Άγγλων. Οι Άγγλοι 
φεύγουν οι φάκελοι μένουν στη δικαιο-
δοσία των νυν κυβερνώντων που κατά 
την Αγγλική νοοτροπία και προγραμμα-
τισμό θα ήταν ν κυπριακή δεξιά. 
Αυτό τον καιρό ο γρίβας συνεχίζει τις 
κακοποιήσεις εναντίον των αριστερών, 
Αρχικά απαιτούσαν το εις και μόνος για 
τον Μακάριο. Μόνο ο Χίτλερ ζητούσε 
κάτι τέτοιο με το ΕΙΝ FOLK,EIN REICH, 

EIN FUHRER. Αλλά ο Γρίβας θα απε-
λευθέρωνε την Κύπρο με τους ολίγους 
και εκλεκτούς. Οι αριστεροί να μείνουν 
έξω. Οι αριστεροί πολέμησαν στη Διεθνή 
Ταξιαρχία το 1936 στην Ισπανία. Εθε-
λοντές της 16 Ιουνίου 1943 στο αντιφα-
σιστικό πόλεμο. Αντάρτες  στα ελληνικά 
βουνά. Οι δεξιοί, κηδεύει δεν κινδυνεύει 
η Ελλάς δεν κουνήθηκαν από την θέση 
τους. Υπήρχε μεγάλη καχυποψία ως 
προς τες προθέσεις του Γρίβα Στο 
κόμμα ομηρικές συζητήσεις  αν θα αντα-
ποδίδαμε η όχι. Η ηγεσία εναντίον αντι-
ποίνων γιατί λένε οι  γριβικοί ή όχι. Η 
ηγεσία εναντίον αντιποίνων γιατί λένε οι 
γριβικοί θα συμμαχήσουν με τους Εγ-
γλέζουν  και θα έχουμε πολλα θύματα. 
Εδώ η ηγεσία είχε δίκαιο , αλλά από την 
άλλη τα μέλη έλεγαν το σφαξε με πασά 
μου να αγιάσω δεν το δεχόντουσαν. Ως 
από μηχανής  Θεός  τη λύση την έδωσε 
το μαρτύριο του φτωχού εργάτη Σάββα 
Μένοικου, 23 Μαίου 1958. Επιστρέφο-
ντας στο χωριό του, τες Γούφες, συνε-
λήφθηκε στο Λευκόνοικο και κατηγορή-
θηκε ως προδότης  επειδή μάλωσε 
παιδιά που φώναζαν συνθήματα υπέρ 
της ΕΟΚΑ. Δέθηκε σε ευκάλυπτο στην 
πλατεία του χωριού, έξω από την Εκ-
κλησία και λιθοβολήθηκε μέχρι θανάτου. 
Ο αποτροπιασμός και η αγανάκτηση του  
κλειστού κόσμου είναι απερίγραπτος 
(Ίδε Νεότερης Ιστορίας της Κύπρου. Κύ-
πρου Ταφαλλή Σελ 132). Και τι λέει αυτό 
για τον κόσμο μας; Θέλουμε να πι-
στεύουμε ότι είμαστε ακριβοδίκαιοι και 
πατριώτες. Δεν βρέθηκε ένας άνθρω-
πος, είτε, ερωμένος, να σταματήσει αυτή 
τη βαρβαρότητα. Πώς μπορούν να βα-
σανίζουν ομαδικά και μέχρι θανάτου αν-
θρώπους. Οι Συντεχνίες μας κάλεσαν 
σε τριήμερη απεργία. Στεκόμουν στο κέ-
ντρο του Βαρουσιού δίπλα στο θείο Βα-
σίλη Ποσπότη, άφωνοι και οι δυο βλέ-
ποντας τες χιλιάδες εξοργισμένων 
εργατών να παρελαύνουν φωνάζοντας 
συνθήματα κατά των δολοφόνων. Όλα 
τα καταστήματα της πόλης κλειστά, οι 
δεξιοί μας άφαντοι. Ούτε που τόλμησε 
κανείς τους να ξεστομίσει. Αυθημερόν 
κατέρρευσε η αίγλη και το δέος που 
υπήρχε σε πολλή κόσμο για τη Δεξιά και 
την ΕΟΚΑ. Ούτε που λογαριάζονται 
πλέον, ούτε τους απέμεινε οιαδήποτε 
εκτίμηση. Στο Λευκόνοικο μας έδειξαν 
ποιοι ήταν. Την κύρια ευθύνη τη φέρει ο 
Γρίβας αλλά και ο Μακάριος ο οποίος 
ουδέποτε καταδίκασε τες δολοφονίες 
των αριστερών και ποντιοπιλατικά συ-
νέστησε δήθεν ενότητα. Η με άλλα λόγια 
δεν πειράζει που οι φασίστες του Γρίβα 
σας σκοτώνουν, ενώ περιμένετε να 
εκτονωθούν τα παιδιά και ίσως χορτά-
σουν αίμα. Ενότητα, ποια ενότητα. Από 
το γραφείο απεργήσαμε τέσσερις Επι-
στρέφοντας λογοφέραμε με τον διευθυ-
ντή μας. Στο μήνα σταμάτησα. Χρόνια 
αργότερα μιλώντας με την Αντρούλλα 
Γκιούρωφ, διευθύντρια τότε της Χαραυ-
γής, κόρη του συντεχνιακού στελέχους 
Φιλιππίδη, μου λέει «Εμείς δεν σκοτώ-
σαμε κανένα», πόσο όμορφο πράγματι 
ακούγεται. Παρόλα την πρόκληση των 
Δεξιών. Την ίδια εποχή σε συνάντηση 
με τον Παντελάκη Πανταξή, αρχηγό του 
εφεδρικού, τον ρώτησα αν οι δολοφονίες 
του αριστερού τους απασχολούσε. Όχι 
απαντά δεν τους απασχολούσε. Και 
ίδιου η διαφορά! Μεταξύ Αριστεράς και 
Δεξιάς. 
Εν κατακλείδι, μετά από τους αγώνες 
της Δεξιάς και στο παρακλάδι τους απο-
δείχθηκαν οι ολέθριες της Κύπρου. Το 
1959 ο ΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΣ Μακάριος υπο-
γράφει τις συμφωνίες Ζυρίχης που απε-
δείχθη ο όλεθρος της Κύπρου. Μετά και 
η ΕΟΚΑ Β, πραξικόπημα και εισβολή 
και οι αξιότητας των Δεξιών μας άφησαν 
με σχεδόν μισή πατρίδα και χιλιάδες νε-
κρούς. 
Πλούταρχος 
 
(Παρακαλείτε ο κ. Πλούταρχος όπως 
επικοινωνήσει με την Παροικιακή στο 
τηλέφωνο 020 8341 5853)

Όσοι  είναι τα-
κτικοί ανα-
γ ν ώ σ τ ε ς   

της στήλης αυτής,  
θα θυμούνται ίσως,  
πίσω περί τα  μέσα 
μέσα του 2020 
πριν είχαν αρχίσει 
ακόμη  να κυκλο-
φορούν τα εμβό-

λια διότι ήταν   σε δοκιμαστικό στάδιο,  
ότι αν και μία χώρα κατείχε  την φόρ-
μουλα του εμβολιασμού εν τούτοις αρ-
νιόνταν να μοιρασθεί την  γνώσιν της  
με άλλες χώρες που της είχαν ζητήσει,  
ας πούμε τη συνταγή . 
Η πανδημία από την άλλην, όλο και 
στοίχιζε περισσότερες  ζωές, διότι το 
συμφέρον μίας εταιρίας ήταν όπως 
έδειχνε ποιο σοβαρό το θέμα από στο 
τι αντιμετώπιζαν οι χώρες με το πρό-
βλημα της  πανδημίας. 
Δυστυχώς ο ανταγωνισμός συνεχίζετε 
μέχρι και σήμερα μεταξύ των εταιριών 
που προμηθεύουν τα εμβόλια,  με 
ψευδείς προπαγάνδες η μία εταιρία 
εναντίον της άλλης,  πράγμα που  
οδηγούν οι εταιρίες αυτές  στο να 
σπείρουν  μόνο σύγχυση  μεταξύ του 
κοινού. .  
Αυτός ο συναγωνισμός  οφείλετε  σε 
δύο λόγους  αν όχι τρεις..   
Το πρώτο είναι οικονομικό  δυστυχώς 
όπως πάντα,  το δεύτερο πολιτικό  
που καταλήγει πουθενά αλλού αλλά 
στο Brexit. 
  Το ένα εμβόλιο παρασκευάζετε στο 
Βέλγιο, κράτος μέλος της Ε.Ε και το 
άλλο στην Βρετανία που δεν είναι μέ-
λος πλέον της Ε.Ε. Είναι υψηλής ση-
μασίας  στο γεγονός ότι  με την μάρκα 
εμβολίου που εμβολιάστηκε ο πολίτης 
την πρώτη φορά πρέπει  να εμβολια-
σθεί και την δεύτερη φορά. Για τούτο 
τον λόγο μας δίδουν την κάρτα μετά 
τον πρώτον εμβολιασμό που αναφέ-
ρει το όνομα του εμβολίου.  
Έτσι για αυτές τις εταιρίες σημαίνει 
περισσότερο εισόδημα εάν το προτι-
μήσουν τόσο οι κλινικές η ακόμη και 
κόσμος αν και δεν υπάρχει τέτοια 
εκλογή προτιμήσεως.  
Αυτό είναι ένα θέμα που έπρεπε ο 
Διεθνής Οργανισμός Υγείας να ενη-
μερώσει και να  καθοδηγήσει όλους 
ανεξαιρέτως όχι μόνο τον λαό  μα και  
τις Κυβερνήσεις, ότι όλα τα εμβόλια 
είναι το ίδιο και έχουν την ίδια επί-
δραση  και αποτέλεσμα  στο να νικη-
θεί ο Covid-19.  Το σπουδαιότερο εί-
ναι να εμβολιασθεί ο κάθε ένας από 
εμάς  
Ευχάριστο είναι  ότι συνεχώς έρχονται 
στην αγορά και άλλα εμβόλια που 

δρουν εναντίο του κορωνοϊού 
Εμβολιασθείτε το δυνατό συντομό-
τερο  
Φτάνει εμείς να πάρουμε οποιανδή-
ποτε εμβόλιο   και να βεβαιωθούμε 
ότι όλα τα μέλη της οικογένειας μας 
εμβολισθούν όταν έλθει η σειρά τους, 
ακόμη και να ενθαρρύνουμε άλλους 
να εμβολιασθούν διότι είναι ο μόνος 
τρόπος να νικήσουμε όλοι μαζί τον 
ιόν αυτό που θα μας δέσεις την ευ-
καιρία  φέτος να απολαύσουμε τις δια-
κοπές εάν όλα  θα  πάνε καλά .    
Τα μέτρα lockdown συνεχίζονται. Πλέ-
νουμε τα χέρια μας συχνά για 20 δευ-
τερόλεπτα  και   φοράμε την μάσκα 
κρατάμε τουλάχιστον 2 μέτρα από-
σταση. 
Όσοι είχαν ταξιδεύσει στο εξωτερικό 
πέρυσι ίσως να γεύτηκαν τι πάει να 
πει ιός C-19. 
Το είπα και το ανάφερα ακριβώς πέ-
ρυσι έτσι καρό ότι δεν πρόκειται να 
ταξιδεύσω και ας περιμένει η γειτονιά  
μου στην Κύπρο. 
Δυστυχώς θα το επαναλάβω και φέ-
τος διότι εάν πρόσεχε ο κόσμος το 
2020 και ακολουθούσε τις οδηγίες και 
χρησιμοποιούσε την λογική του, τότε 
ίσως να βλέπαμε καλύτερες ημέρες. 
Αλλά με την μανία στα χρήματα και  
το  συμφέρον δυστυχώς   στοίχισε  
περισσότερες ζωές και εάν ακόμη  δεν 
μάθαμε η βάλαμε μυαλά, 14 μήνες 
αργότερα τότε ήμαστε άξιοι της τύχης 
μας.   
Αν και μέχρι το καλοκαίρι θα έχω πά-
ρει και τους δύο  εμβολιασμούς  και 
συγκεκριμένα πριν το Πάσχα που μου 
αρέσει να το περάσω  στην Κύπρο, 
ας κάνω και φέτος μία  ακόμη θυσία  
να μην ταξιδεύσω για να σώσω τόσο 
την ζωή όσον και αυτή των άλλων. 
Εάν δεν είσθε απόλυτα σίγουροι ότι 
είναι ασφαλές να ταξιδεύσετε τότε μην 
το κάνατε  Θα παρακολουθήσω τις 
ακολουθίες  από εκκλησίες   μέσον 
διαδικτύου είτε από Κύπρο η Ελλάδα 
μέσον διαδικτύου,. Πέρυσί απόλαυσα 
την απλότητα από μικρές εκκλησίες 
και έβλεπα  τα από αιώνες έθιμα και 
παραδόσεις. Φέτος ένα δεν είμαι στην 
Κύπρο το ίδιο θα κάνω.    
Χρειάζετε άψογη προσοχή και πρέ-
πουσα συμπεριφορά  
Τα βλέπαμε μέσον της τηλεοράσεως 
πως συμπεριφέροντα ο κόσμος στα 
παραθαλάσσια μέρη ο ένας ούτε και 
ένα μέτρο μακριά από τον άλλον δεν 
χρειάζετε να είναι  κανείς  προφήτης 
τι θα ήταν τα αποτελέσματα. Μερικά 
καταστήματα καλούν τον κόσμο να 

αγοράσει  τα αντικείμενα ότι είδους 
και να είναι  με το   και να πληρώσει 
αργότερα  Buy now pay later.  O πε-
ρισσότερος κόσμος διασκέδασε το κα-
λοκαίρι αλλά δυστυχώς δεν πλήρωσε 
με χρήματα αλλά με την ζωή του. 
Όπως είναι η κρίση του ιού είναι σαν 
να μας λένε διασκέδασε τώρα υπό-
φερε αργότερα και μαζί τους πάνε και 
άλλοι ως θύματα. 
Το μήνυμα αυτή την φόρα εμβολια-
σθείτε τώρα μην καθυστερείτε και συ-
νεχίστε να προσέχετε διότι ο κίνδυνος 
ακόμη παραμονεύει  και θα συνεχίσει 
να παραμονεύει εφόσον υπάρχουν 
μεταξύ μας ακόμη ανεύθυνοι. 
Τα εμβόλια είναι ασφαλή έχουν πε-
ράσει τους κανονικούς ελέγχους. 
Και που μέχρι στιγμής  άνω των 15 
εκατομμυρίων    έχουν εμβολιασθεί 
στην Αγγλία από διάφορες μάρκες εμ-
βολίων,  φανερώνει ότι είναι  τα εμ-
βόλια είναι πλήρη ασφαλή Δεν γνω-
ρίζω πόσοι παίρνουν κάθε χρόνο το 
Flu jab είναι ακριβώς το ίδιο.  Σώστε 
την ζωή σας και  αυτήν  τους άλλους.     
Είναι πολύ απλό και γρήγορος και 
ασφαλής ο εμβολιασμός εναντίο του 
C-19.  
Και μία υπενθύμιση  
Οι κανονισμοί του Lockdown   
ισχύουν.  Δυστυχώς  μερικά καταστή-
ματα συνεχίζουν να αγνοούν τα μέτρα 
τους κανονισμούς.  
Αντιπρόσωποι του Δημαρχείου    
έχουν  επισκεφθεί κάθε εταιρία κάθε 
κατάστημα και έχουν μιλήσει και  εξη-
γήσει ι στο  τι μέτρα και αλλαγές πρέ-
πει να ληφθούν  για την αποφυγή 
κρουσμάτων του ιού. Μερικοί δεν λένε 
να συμμορφωθούν αφού αγνοούν τις 
οδηγίες και θέτουν τον εαυτό τους και 
άλλους σε κίνδυνο.   
Μηδέν   ανέχεια   
Zero Tolerance ισχύει ειδικά όταν το 
δημαρχικό δίδει οδηγίες τη κατά την 
πρώτη επίσκεψη και δυο εβδομάδες 
αργότερα κατά την δεύτερη επίσκεψη 
δεν πήραν τα απαιτούμενα μέτρα, δεν 
έχει άλλη εκλογή το δημαρχείο παρά 
να τους φέρει ενώπιον της δικαιοσύ-
νης.   Το πρόστιμο αρχίζει από 
£200.00 μέχρι και £6.400 την πρώτη 
φορά  
Πρέπει να φοράμε μάσκες απόσταση 
2 μέτρων  και αποφυγή συναντή-
σεων.  Η πλειοψηφία ακολουθά τους 
κανονισμούς και τις οδηγίες  και  είναι 
υψηλής σημασίας όλοι να ακολου-
θούνε αυλές τι οδηγίες αν θα νική-
σουμε τον ιόν.

του  
Γιώργου A.Σάββα
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ  “ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΓΡΙΟΥΣ ” 

H  εισβολή 
στο Ιράκ 
το 2003 

και η σφαγή 
στο δάσος του 
Κατίν το 1941 
A' Μέρος  
 
Τον Μάρτιο 
του 2003, οι 

ΗΠΑ και η Βρετανία εισέβαλαν 
από κοινού στο Ιράκ, μια ανε-
ξάρτητη χώρα,μέλος του ΟΗΕ, 
παράνομα, χωρίς την έγκριση 
του Συμβουλίου Ασφαλείας του 
ΟΗΕ,αλλά και ενάντια στην 
απόφασή του, που αφορούσε 
στην πιθανότητα χρήσης στρα-
τιωτικής βίας σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης του Ιράκ για ανε-
ξάρτητο έλεγχο των οπλοστα-
σίων του, την οποία απόφαση, 
ΗΠΑ και Βρετανία, προσάρμο-
σαν στα μέτρα και τους στόχους 
τους,παρερμηνεύοντάς την κα-
τάφωρα. 
ΗΠΑ και Βρετανία εισέβαλαν 
στο Ιράκ με το πρόσχημα ότι η 
χώρα αυτή δήθεν διέθετε όπλα 
μαζικής καταστροφής, που απο-
τελούσαν, όπως  "επιστημονικά 
"παρουσίασαν ειδικοί, ρεαλι-
στική, τάχατες, απειλή για την 
ασφάλεια του λεγόμενου ελεύ-
θερου 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 πο-
ρεία αποδείχτηκε πέραν πάσης 
αμφιβολίας πως η όλη υπόθεση 
των "φονικών όπλων" ήταν ένα 
τεραστίων διαστάσεων κατα-
σκευασμένο ψέμα. Ο πραγμα-
τικός λόγος της εισβολής ήταν 
η εξασφάλιση του ελέγχου των 
πετρελαίων και άλλων πηγών 
ενέργειας στο Ιράκ και στην ευ-
ρύτερη περιοχή, η ενίσχυση- σε 
τελευταία ανάλυση-  των οικο-
νομικών, στρατηγικών συμφε-
ρόντων των ΗΠΑ και της Βρε-
τανίας, η οποία, κατά γενικό 
κανόνα, ενεργούσε ως "Δού-
ρειος Ίππος "των ΗΠΑ μέσα 
στους κόλπους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, υπονομεύοντας την 
ανταγωνιστικότητά της στη διεθνή 
πολιτική "σκακιέρα ". 
Σήμερα, ύστερα από σειρά 
αποκαλύψεων, ερευνών και 
ανακρίσεων κάθε λογής, εθελο-
ντικών και μη μαρτυριών κ.λπ, 
όχι μόνο ο μέσος άνθρωπος, 
αλλά και ο πιο ανίδεος έχει αντι-

ληφθεί ότι τα " ιρακινά όπλα μα-
ζικής καταστροφής" δεν ήταν 
παρά μια "ιστορία για αγρίους" 
,ένα άπιαστο φάντασμα!  
Σήμερα,18 χρόνια από το απο-
τρόπαιο ιμπεριαλιστικό 
έγκλημα,σχεδόν οι πάντες 
έχουν αντιληφθεί ότι άλλη ήταν 
η αλήθεια, άλλη ήταν η πραγμα-
τική ιστορία γύρω από την ει-
σβολή στο Ιράκ (αλλά και στο 
Αφγανιστάν και όχι μόνο). 
Όμως, απ' ό,τι φαίνεται, οι αμε-
ρικανοβρετανικές δυνάμεις του 
σκότους και του χάους δεν 
ασχολούνται με λεπτομέρειες(!) 
και συνεχίζουν τις επεμβάσεις 
και τους βάρβαρους πολέμους 
τους σε μια σειρά χώρες,χωρίς 
να ιδρώνει το αυτί τους,παρόλο 
που τα ψέματά τους έχουν ξε-
φτίσει ακόμα και στα μάτια με-
γάλης μερίδας,αν όχι της πλει-
οψηφίας, του δικού τους 
κόσμου. 
Οι αγωνιζόμενοι λαοί, περιλαμ-
βανομένου του λαού της Κύ-
πρου,που έχουν υποφέρει τα 
μάλα από την αμερικανοβρετα-
νική ιμπεριαλιστική πολιτική, 
από τα εγκλήματα των Αμερικα-
νοβρετανών κοσμοκρατόρων, 
έχουν κρίνει τελεσίδικα την αξιο-
πιστία,τις ηθικές αρχές, την όλη 
ιδεολογία των κατεστημένων 
στις ΗΠΑ και στη Βρετανία, ιδι-
αίτερα τις αντιλήψεις και τις 
υποκριτικές διακηρύξεις των κυ-
βερνήσεών τους (είτε αυτές βα-
φτίζονται συντηρητικές είτε προ-
οδευτικές) για ελευθερία, 
δημοκρατία,διεθνές δίκαιο και 
διεθνή νομιμότητα. Τα αμερικα-
νοβρετανικά κατεστημένα(και 
όχι μόνο)και τα στηρίγματά τους 
δεν έχουν κανένα ηθικό φραγμό 
όταν παραποιούν πράγματα, 
καταστάσεις και γεγονότα.  
Όταν τους βολεύει, δεν έχουν 
κανένα πρόβλημα να αντικαθι-
στούν την Ιστορία με " ιστορίες 
για αγρίους", με  "ιστορίες για 
χαζούς και αφελείς", διατηρώ-
ντας έτσι τη δυσφημισμένη ανα-
ξιοπιστία τους,η οποία έχει γρά-
ψει τη δική της ξεχωριστή 
ιστορία... 
Στις 13 Νοεμβρίου 1942, οι 
στρατάρχες Ζούκοφ και Βασι-
λέφσκυ εξήγησαν στον επικε-
φαλής των σοβιετικών ενόπλων 
δυνάμεων, Στάλιν και στην Κρα-
τική Επιτροπή Άμυνας, στην 
παρουσία μελών του Πολιτικού 
Γραφείου του Κομμουνιστικού 
Κόμματος Σοβιετικής Ένωσης, 
το σχέδιο της αντεπίθεσης των 

σοβιετικών στρατευμάτων στο 
νοτιο-δυτικό μέτωπο και στο μέ-
τωπο του ποταμού Ντον, που 
θα μπορούσε ν' αρχίσει στις 19 
Νοεμβρίου, και της αντεπίθεσης 
στο μέτωπο του Στάλινγκραντ, 
που θα μπορούσε ν' αρχίσει ένα 
24ωρο αργότερα, δηλαδή στις 
20 Νοεμβρίου. Ύστερα από συ-
ζήτηση, το σχέδιο της μεγάλης  
αντεπίθεσης εγκρίθηκε πλήρως.  
"Everything went according to 
plan". Η μεγάλη, επική αντεπί-
θεση ξεκίνησε στις 19 Νοεμ-
βρίου 1942,όπως είχε συμφω-
νηθεί και ολοκληρώθηκε στις 2 
Φεβρουαρίου 1943 .Στην αντε-
πίθεση των σοβιετικών στρα-
τευμάτων καταστράφηκε  ο με-
γαλύτερος σχηματισμός των 
γερμανικών στρατευμάτων και 
των δορυφόρων της ναζιστικής, 
φασιστικής Γερμανίας.  
Από τις 19 Νοεμβρίου 1942 έως 
τις 2 Φεβρουαρίου 1943 εξο-
ντώθηκαν 32 μεραρχίες και 3 
ταξιαρχίες, ενώ οι υπόλοιπες 16 
μεραρχίες έχασαν σχεδόν το 
75% των ανδρών τους.Οι συ-
νολικές απώλειες των γερμανι-
κών στρατευμάτων στην πε-
ριοχή του Ντον, Βόλγα, 
Στάλινγκραντ  έφτασαν περίπου 
σε 1,5 εκατομμύρια άνδρες, 
3,500  περίπου τανκς και πυ-
ροβόλα εφόδου, 12,000 πυρο-
βόλα και όλμους, 3,000 αερο-
πλάνα και μεγάλες ποσότητες 
άλλων τεχνικών μέσων. 
Οι απώλειες αυτές σε έμψυχο 
και άψυχο υλικό είχαν ολέθρια 
επίδραση στη γενική στρατη-
γική κατάσταση και συγκλόνι-
σαν συθέμελα όλη την πολεμική 
μηχανή της χιτλερικής Γερμα-
νίας, τσάκισαν τη χιτλερική Γερ-
μανία στρατιωτικά και ηθικά. 
Η ανεπανάληπτη νίκη των σο-
βιετικών στρατευμάτων στην ευ-
ρύτερη περιοχή του Στάλιν-
γκραντ αποτέλεσε την αρχή της 
ριζικής καμπής του πολέμου 
υπέρ της Σοβιετικής Ένωσης 
και των συμμάχων της.Το Στά-
λινγκραντ ήταν η αρχή της προ-
έλασης των σοβιετικών στρα-
τευμάτων, που κατέληξε στο 
Βερολίνο,την πρωτεύουσα της 
χιτλερικής Γερμανίας, τον Απρί-
λιο του 1945. 
Στις 13 Απριλίου 1943, ο ραδιο-
φωνικός σταθμός του Βερολί-
νου ανακοίνωσε την "ανακά-
λυψη" από τη Βέρμαχτ     
(γερμανικός στρατός) ενός μα-
ζικού τάφου 3,000 Πολωνών 
αξιωματικών σε μια περιοχή στο 

δάσος του Κατίν, κοντά στο 
Σμολένσκ, τους οποίους δήθεν 
εκτέλεσε η Μυστική Αστυνομία 
του Στάλιν τον Μάιο του 1940 
.Στη συνέχεια,ο αριθμός αυτός 
αυξήθηκε με γεωμετρική πρό-
οδο (!) 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 προελαύνο-
ντα σοβιετικά στρατεύματα του  
"εβραιομπολσεβικισμού" και της 
απολίτιστης Ανατολής, που δο-
λοφονούν ανθρώπους εν ψυ-
χρώ! Θα έχετε και εσείς την ίδια 
τύχη που είχαν οι 22,000, Πο-
λωνοί αξιωματικοί!! 
Πραγματικός στόχος των πανι-
κοβλημένων Γερμανών η διά-
σπαση των Μεγάλων Συμμά-
χων. Ωστόσο, για κακή τύχη 
όλων των πλαστογράφων,χθε-
σινών, σημερινών και αυρια-
νών, περιλαμβανομένων και 
σκηνοθετών κινηματογραφικών 
ταινιών χωρίς ίχνος αλήθειας 
και ηθικής αρχής,  ο στενός συ-
νεργάτης του Χίτλερ,  ο Γκαί-
μπελς,που έθεσε την κακόφημη 
σφραγίδα του στην πολιτική και 
στρατιωτική ιστορία με την " κυ-
νική ", κίτρινη  προπαγάνδα του, 
στο ημερολόγιό του ("The 
Goebbels Dairies 1942-43" --  
Louis Lochner New York Dou-
bleday & Company 1948) στις 
14 Απριλίου 1943,   έγραψε για 
το Κατίν : "Έδωσα οδηγίες να 
γίνει η ευρύτερη δυνατή εκμε-
τάλλευση αυτού του προπαγαν-
διστικού υλικού.  
Θα μπορέσουμε να επιζήσουμε 
μ' αυτό για μια - δυο βδομάδες". 
Αντιδρώντας στην άμεση υιοθέ-
τηση της ναζιστικής προπαγάν-
δας από την εξόριστη πολωνική 
κυβέρνηση η οποία είχε κατα-
λήξει στο Λονδίνο,η αγγλική 
εφημερίδα " The Times" (Οι Και-
ροί) στην έκδοσή της ημερομη-
νίας 28 Απριλίου 1943 έγραψε: 
"Αισθήματα έκπληξης και μετά-
νοιας θα νιώσουν εκείνοι οι 
οποίοι, ενώ γνωρίζουν τόσο 
καλά την  υπουλότητα και ιδιο-
φυΐα της προπαγανδιστικής μη-
χανής του Γκαίμπελς, πέφτουν  
θύματα της παγίδας που η ίδια 
έστησε ". 
Ο Αμερικανός καθηγητής φιλο-
λογίας και Ιστορίας, Φερ εξή-
γησε ότι η κυβέρνηση των Πο-
λωνών εμιγκρέδων αποδέχτηκε 
την εκδοχή των Γερμανών ναζί 
για τη σφαγή στο δάσος του Κα-
τίν,  " επειδή  ήταν οι ίδιοι φασί-
στες " !!! 
Στη Διάσκεψη της Γιάλτας, τον 
Φεβρουάριο του 1945, η σοβιε-
τική αντιπροσωπεία με επικε-
φαλής τον Στάλιν, πέτυχε τον 
αποκλεισμό της κυβέρνησης 
των Πολωνών εμιγκρέδων από 
οποιοδήποτε ρόλο στη μεταπο-
λεμική Πολωνία. Οι Αμερικανο-
βρετανοί σύμμαχοι είχαν μεγάλη 
ανάγκη τη Σοβιετική Ένωση,όχι 
μό νο για την κατανίκηση της 
ναζιστικής Γερμανίας, αλλά και 
για την εξόντωση της ιαπωνικής 
απειλής στην Ανατολή. 
Θα συνεχίσω από εδώ που 
έμεινα.

του 
Βασίλη Κωστή Aγαπητέ Αναγνώστη, 

Mέσω αυτής της αφήγη-
σης θα προσπαθήσω 
όσο μπορώ να περι-

γράψω με ποιο τρόπο μπορεί 
κάποιος να επισκεφθεί το Άγιο 
Όρος.  
Το πρώτο που θα σκεφθεί και 
να προμηθευτεί είναι η Άδεια 
Προσκυνήματος (Επίσκεψη) 
στο Άγιο Όρος. Ο αιτούμενος 
πρέπει να αποταθεί στο γρα-
φείο Προσκηνητών στην Θεσ-
σαλονίκη για έγκριση της αιτή-
σεως του το τηλέφωνο ή και την 
ιστοσελίδα του γραφείου μπορεί 
να το βρείτε στο διαδίκτυο.  
Δεύτερος και πιο απλός τρόπος 
είναι να αποταθεί μέσων τηλε-
φώνου η φαξ στο μοναστήρι της 
αρεσκείας του για να τον δε-
χτούν ως επισκέπτη (προσκυ-
νητή) στην μονή που διοικούν. 
Για διευκόλυνση των μοναστη-
ριακών αρχών ο αιτούμενος 
πρέπει να αποστείλει μέσον του 
φαξ φωτοαντίγραφο του διαβα-
τηρίου του που να φαίνονται κα-
θαρά με το όνομα του ημερ.γέν-
νησης φωτογραφία και 
εθνικότητα. Με την δική του δι-
εύθυνση. Αν εγκριθεί από την 
Ιερά μονή που θα αποταθεί τότε 
αυτό που απομένει είναι η εξα-
σφάλιση εισιτηρίου. Για  το αε-
ροδρόμιο Θεσσαλονίκης φθά-
νοντας στη Θεσσαλονίκη στην 
έξοδο του αεροδρομίου υπάρ-
χουν τα επαγγελματικά ταξί που 
μπορούμε να χρησιμοποιούμε 
για να πάμε στο κέντρο της πό-
λης Ιγνατίας κοντά στην Αριστο-
τέλους που είναι και η Λαική 
αγορά. Η δεύτερη επιλογή είναι 
από αεροδρόμιο κατευθείαν 
στην Ουρανούπολη για διανυ-
κτέρευση αν η επίσκεψη στο 
Άγιο Όρος είναι για ττην επό-
μενη. Στην Ουρανούπολη 
υπάρχουν δωμάτια προς ενοι-
κίαση (διανυκτέρευση). 
Αν υπάρχει χρόνος δεύτερης 
επιλογής τότε ο επισκέπτης δια-
νυκτερεύει στην Θεσσαλονίκη 
και την άλλη η παρ’ άλλη μέρα 
πρέπει να ξυπνήσει στις 5-6 το 
πρωί για να πάει στον σταθμό 
του ΚΤΕΛ για να πάρει το λεω-
φορείο για την Ουρανούπολη. 

Το δρομολόγιο είναι δύο ώρες. 
Φθάνοντας υπάρχει το γραφείο 
προσκυνητών όπου πρέπει α 
αποταθεί για να του δοθεί το 
διαμονητήριο (άδεια επίσκε-
ψης). 
Εκεί θα πληρώσει 30-40 ευρώ 
στις αρχές. Μετά θα περπατήσει 
περίπου 100 μέτρα μέχρι το 
γραφείο για να προμηθευτεί ει-
σιτήριο για να μπει στο καράβι 
προς τη Δάφνη. Πρώτος σταθ-
μός είναι, μονή Ζωγράφου και 
Κωνσταμονίτου-Δοχειαρίου-Ξε-
νοφώντος Αγίου Παντελεήμονος 
(Ρωσσικό) και τέλος Δάφνη 
όπου υπάρχουν λεωφορεία για 
τις Καρυές την πρωτεύουσα του 
Αγίου Όρους. Απ’ εκεί υπάρ-
χουν μίνι μπας τα οποία πάνε 
προς διάφορες μονές. Οι προ-
σκυνητές που πάνε για Ιερά 
Μονή εσφιγμένου η Ιερά Μονή 
Βατοπεδίου μπορούν να πάνε 
από την Ιερισσό με ταχύπλοο. 
Πρέπει να ενημερώσουν έγκαι-
ρων τον οδηγό του λεωφορείου 
για να τους κατεβάσει στην Ιε-
ρισσό νέα ρόδα όπου θα τους 
δοθεί το διαμονητήριο από κά-
ποιον υπάλληλο του γραφείο 
Προσκηνητών, για τα επόμενα 
μοναστήρια. Μετά από την μονή 
Βατοπεδίου είναι η Μονή Πα-
ντοκράτορος-η Μονή Σταυρονι-
κήτα ή Μονή Ιβηρών Καρακά-
λου και τελικά η Ιερά Μονή 
Μεγίστης Λαύρας.  
Εδώ πρέπει να επιστρέψω στο 
λιμανάκι της Δάφνης και να συ-
νεχίσω το ταξίδι με το καράβι 
στις Μονές Σίμωνος Πέτρας-
Οσίου Γρηγορίου-Αγ.Διονυσίου-
Αγίου Παύλου που είναι και ο 
τελευταίος σταθμός του καρα-
βιού πριν από την επιστροφή 
του στην Ουρανούπολη. Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες είμαι 
στην διάθεση σας να σας πα-
ράσχω στο τηλέφωνο 
07931200564. 
Α. Χαραλάμπους Έρικ

Άγιο Όρος
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ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ - Η ελληνική γλώσσα Οι άνθρωποι ... άμα θέλουν, μπορούν!

Της  
Έλισσας 
Ξενοφώ-
ντος 
Φιλόλογος 

 
 
 

 
«Τη γλώσσα μού έδω-

σαν ελληνική 
το σπίτι φτωχικό στις 
αμμουδιές του Ομήρου. 

Μονάχη έγνοια η 
γλώσσα μου στις αμμου-

διές του Ομήρου... 
Εκεί σπάροι και πέρκες 
ανεμόδαρτα ρήματα 
ρεύματα πράσινα μες 

στα γαλάζια 
όσα είδα στα σπλάχνα 

μου ν' ανάβουνε 
σφουγγάρια, μέδουσες 
με τα πρώτα λόγια των 

Σειρήνων 
όστρακα ρόδινα με τα 
πρώτα μαύρα ρίγη... 
Μονάχη έγνοια η 
γλώσσα μου, με τα 

πρώτα μαύρα ρίγη...» 

Δεν θα μπορούσα να 
διαλέξω αυτό το από-
σπασμα από το ποί-

ημα του Ελύτη αφιερωμένο 
στην ελληνική γλώσσα χω-
ρίς να μην μπω στον πει-
ρασμό να πω δυο τρία 
πράγματα για το μεγαλείου 
του νοήματος που περιέχει. 
Από μόνο του το ποίημα 
έχει μια μελωδικότητα, 
πόσο μάλλον η ανάλυση, 
για να το χαρείτε περισσό-
τερο. Σε λίγους στοίχους θα 
αναφερθώ γιατί το ποίημα 
πολύ μεγάλο είναι. Αξίζει 
όμως να το διαβάσετε και 
να το χαρείτε, όσοι δεν το 
έχετε ήδη κάνει. 
 Εδώ ο Ελύτης παρουσιάζει 
το δίδυμο «γλώσσα-σπίτι» 
και μας ξαφνιάζει η σύ-
γκριση που κάνει ανάμεσα 
σε δύο, ανόμοια φαινομε-
νικά μεγέθη. Προβάλλει 
διακριτικά την αξία και υπε-
ροχή της γλώσσας ως εξι-
σορροπητικού αντισταθμί-
σματος στο «σπίτι». Η 
γλώσσα σηκώνει το βάρος 
της ιστορίας και της αξίας 
της – «ελληνική», το σπίτι 
στην αντίπερα όχθη – 
«φτωχικό». Οπότε το επί-
θετο «ελληνική» ισοδυναμεί 
με το «πλούσια». Εξαρχής 
προκύπτει το ερώτημα 
ποιοι είναι οι δωρητές, ποιο 
το υποκείμενο της ρηματι-
κής φράσης «μού έδωσαν». 
Ο ποιητής όμως δεν τους 
κατονομάζει, αφήνοντας το 
ποίημα σιγά σιγά να απο-
καλύψει τα μυστικά του.  
«Μονάχη έγνοια η γλώσσα 
μου στις αμμουδιές του 
Ομήρου». Από τον στίχο 
αυτό προκύπτει η προσω-
πική ευθύνη του ποιητή για 
τη γλώσσα, της οποίας η 
ηλικία και η καταγωγή φα-
νερώνεται από τη μνεία του 
Ομήρου, πράγμα που κα-
θιστά αυτή την ευθύνη 

ακόμα μεγαλύτερη γι’ αυτόν 
που διαχειρίζεται μια πα-
νάρχαια αξία. Ό,τι ο χρόνος 
δεν μπόρεσε να καταλύσει 
έχει χρέος και ο ποιητής όχι 
μόνο να σεβαστεί και να 
υπηρετήσει, αλλά και να πα-
ραδώσει στους επόμενους.  
Ο στίχος αυτός μάς θυμίζει 
και τον Διονύσιο Σολωμό με 
το…«Δεν έχω άλλο στο νου 
μου πάρεξ ελευθερία και 
Γλώσσα». Οι αμμουδιές 
του Ομήρου δηλώνουν 
τόπο και χρόνο ή αλλιώς 
ληξιαρχική πράξη γέννησης 
της γλώσσας και στοιχεία 
ταυτότητας της ελληνικής 
γλώσσας. Συγχρόνως, η 
διακειμενική συγγένεια του 
στίχου με τον σολωμικό 
ανάλογο φέρνει στην επι-
φάνεια τρεις ποιητές μαζί, 
Όμηρος, Σολωμός, Ελύτης, 
δίνοντας έτσι μια παραλ-
λαγή εκείνου που ο Ελύτης 
έχει ονομάσει «διαφάνεια». 
Ο αρχαίος, ο νεότερος και 
ο σύγχρονος υπηρέτησαν 
τη γλώσσα, είχαν έγνοια τη 
γλώσσα, δημιούργησαν με 
τη γλώσσα, σώθηκαν πολι-
τισμικά μέσα από τη 
γλώσσα. Έτσι, ο ποιητής 
γέννησε τη γλώσσα και γεν-
νήθηκε από αυτήν. 
 Αυτός ο ύμνος στη 
γλώσσα την ελληνική είναι 
ύμνος στον τόπο πάνω 
στον οποίο μιλήθηκε, στα 
πλάσματα που γεννήθηκαν 
σε στεριά και θάλασσα, στις 
αξίες, ιδέες, πολιτισμό, 
στους αγώνες των ηθικών 
δυνάμεων. Ο ποιητής πα-
ρακολουθεί την ελληνική 
γλώσσα να γεννιέται, όπως 
γεννιέται ο κόσμος, στα-
διακά: πρώτα η θάλασσα 
και ο κόσμος της, μετά η 
στεριά και ο δικός της, ακο-
λουθούν οι θεοί και οι άν-
θρωποι, έπονται οι αγώνες. 
Χρονικά, γεννιέται στις αμ-
μουδιές του Ομήρου, αφο-
μοιώνει τους ήχους της ελ-
ληνικής γης, υψώνεται 
στους θεούς και καταλήγει 
στον Ύμνο. Έχουμε δη-
λαδή μία δημιουργία της 
γλώσσας κατ' αναλογίαν 
της δημιουργίας του κό-
σμου. Με τον λεξιλογικό της 
πλούτο, στα συγκεκριμένα 
αλλά και στα αφηρημένα, 
αποδεικνύεται ως η μόνη 
ικανή να ψάλει τα πάντα.  
Θα αφήσω την ανάλυση 
γιατί οι αναλύσεις δεν αρέ-
σουν σε όλους και πρέπει 
να το σεβαστώ. 
Έχοντας στο μυαλό αυτά 
θα ήθελα να σας πω ότι η 
ενάτη Φεβρουαρίου, Ημέρα 
μνήμης του εθνικού ποιητή 
Διονυσίου Σολωμού, έχει 
καθιερωθεί ως Παγκόσμια 
Ημέρα Ελληνικής Γλώσ-
σας. Μεγάλη τιμή για τη 
γλώσσα μας όχι όμως πως 
δεν της αξίζει! Μέσα σε 
αυτή βρίσκονται οι πυλώ-
νες  πατρίδα -θρησκεία-
ιστορία κλπ που είναι απα-

ραίτητοι για μάς εδώ στην 
ξενιτιά για να κρατηθούμε 
και να μην αλλοιωθούμε.  
Η ελληνική γλώσσα έχει την 
πιο μακρά ιστορία από τις 
Ευρωπαϊκές γλώσσες. 
Αυτό καταμαρτυρείται από 
επιγραφές που έχουν βρε-
θεί στην ελληνική γη και 
που χρονολογούνται από 
τη δεύτερη χιλιετία π.Χ. κα-
θώς και από λογοτεχνικά 
κείμενα τα οποία είναι 
2.500 χρόνων. Όλες οι τέ-
χνες και οι επιστήμες γεν-
νήθηκαν και αναπτύχθηκαν 
κάνοντας χρήση της γλώσ-
σας αυτής. Τα πρώτα κεί-
μενα Μαθηματικών, Φυσι-
κής, Αστρονομίας, Νομικής, 
Ιατρικής, Ιστορίας, Γαστρο-
νομίας κ.α. γράφτηκαν στη 
γλώσσα αυτή. Τα πρώτα 
θεατρικά έργα, κωμωδίες 
και τραγωδίες, τα έργα του 
Ομήρου, η Καινή Διαθήκη, 
καθώς και Βυζαντινά λογο-
τεχνικά έργα έχουν γραφτεί 
στην ελληνική γλώσσα. Η 
πρώτη εγκυκλοπαίδεια 
γράφτηκε στην ελληνική 
γλώσσα. 
Το πλέον αξιοσημείωτο γε-
γονός πάντως είναι ότι το 
1100 π.Χ. οι Έλληνες είχαν 
τη μεγαλοφυή ιδέα να δη-
μιουργήσουν κάποια γρα-
πτά σύμβολα κάθε ένα από 
τα οποία να αντιπροσω-
πεύει μόνο ένα φθόγγο (σε 
αντίθεση με το Φοινικικό 
αλφάβητο που ήταν συμ-
φωνικό/ φθογγογραφικό). 
Αυτή η μία προς μία ανα-
λογία γραμμάτων και φθόγ-
γων άλλαξε το ρου της ιστο-
ρίας αφού η εφαρμογή της 
ιδέας αυτής αποτελεί αυτό 
που ονομάστηκε «αλφά-
βητο». Στην αρχή έγραφαν 
μόνο με κεφαλαία γράμ-
ματα, χωρίς κενά ανάμεσα 
στις λέξεις και δεξιόστροφα. 
Αυτό όμως τον 5ο π.Χ. αι-
ώνα έδωσε τη θέση του 
στον αριστερόστροφο 
τρόπο γραφής. Έτσι, πα-
ρουσιάστηκε το πρώτο αλ-
φάβητο, το οποίο χρησιμο-
ποιήθηκε στη συνέχεια από 
τους Ρωμαίους από τους 
οποίους και πέρασε σχεδόν 
σε ολόκληρο τον κόσμο. 
Όλα τα Ευρωπαϊκά αλφά-
βητα είναι παραλλαγές του 
ελληνικού αλφαβήτου. 
 Η Ελληνική γλώσσα είναι 
μια από τις ελάχιστες στον 
κόσμο που παρουσιάζει 
ομοιογενή εξέλιξη και απο-
τελεί φαινόμενο σπάνιο στη 
γλωσσολογική ιστορία του 
ανθρώπινου γένους διότι 
ομιλείται επί χιλιάδες χρό-
νια χωρίς διακοπή. Η σύγ-
χρονη ελληνική γλώσσα 
διατηρεί την αρχαία γραφή 
και ορθογραφία των λέξεων 
και το 75% του λεξιλογίου 
της βασίζεται στην αρχαία 
ελληνική γλώσσα. Είναι μια 
γλώσσα με μοναδικές αρε-
τές: διαθέτει εκφραστικό-
τητα, ευλυγισία, δύναμη 

συνθετική και ικανότητα πα-
ραγωγική ώστε ανάλογα με 
τις ανάγκες να παράγει και 
να συνθέτει νέες λέξεις. 
 Όλες οι γλώσσες χρησιμο-
ποιούν λέξεις άλλων γλωσ-
σών. Η ελληνική γλώσσα  
όμως επέδρασε στη δια-
μόρφωση των γλωσσών 
πολλών λαών. Η Αγγλική 
γλώσσα, για παράδειγμα,  
χρησιμοποιεί σήμερα πάνω 
από 50.000 λέξεις ελληνι-
κής προέλευσης. 
Οι πρώτοι Χριστιανικοί 
ύμνοι γράφτηκαν στα Ελλη-
νικά. Όλα τα βιβλία της Και-
νής Διαθήκης και τα Ευαγ-
γέλια γράφτηκαν στα 
Ελληνικά. Ο Απόστολος 
Παύλος έγραψε τις Επιστο-
λές του στα Ελληνικά. Η 
πρώτη εγκυκλοπαίδεια 
γράφτηκε στα Ελληνικά. 
Η ιστορία της λεξικογρα-
φίας έχει την αρχή της 2000 
χρόνια πριν στην Αρχαία 
Ελλάδα. Τον 5ο αιώνα π.Χ. 
ο Πρωταγόρας πρώτος συ-
νέταξε ένα γλωσσάριο που 
περιείχε τις σπάνιες λέξεις 
που συναντώνται στα έργα 
του Ομήρου. 
Τα πρώτα φιλοσοφικά έργα 
για την γέννηση της γλώσ-
σας γράφτηκαν από τον 
Πλάτωνα (427-347 π.Χ.). Η 
πρώτη Γραμματική, η 
Γραμματική της ελληνικής 
γλώσσας ήταν έργο του 
Διονυσίου Θράκα το 100 
π.Χ.  Τα αριστουργήματα 
του Όμηρου, του Αριστο-
τέλη, του Πίνδαρου, του Ευ-
ριπίδη, του Σοφοκλή, του 
Αισχύλου, του Θαλή, του 
Αριστοφάνη, του Μέναν-
δρου  και τόσων άλλων 
γράφτηκαν στα Ελληνικά. 
Ρωμαίοι αυτοκράτορες, 
όπως ο Μάρκος Αυρήλιος, 
έγραψαν στα Ελληνικά. Οι 
Ρωμαίοι ρήτορες στο «Αθή-
ναιον» της Ρώμης εκφω-
νούσαν τους λόγους τους 
στα Ελληνικά. 
Είμαστε περήφανοι για την 
γλώσσα που μάς έδωσαν 
ελληνική αλλά και την διά-
λεκτό μας συνάμα. Γιατί αυ-
τοί οι απόηχοι της ελληνι-
κής  που φτάνουν μέχρι την 
Κύπρο μας, περνώντας 
μέσα από γάργαρα νερά 
ποταμών και ρυακιών αλλά 
και από θάλασσα σε ανα-
σταίνουν  γιατί μεταλλάσ-
σονται, πίνοντας νερό και 
τρώγοντας χώμα και γίνο-
νται η δική μας κυπριακή 
διάλεκτο. Η τόσο περιεκτική 
και γεμάτη ήχους που σε 
πάνε πίσω στον Όμηρο και 
τη Θεογονία του Ησιόδου.  
Αυτοί οι απόηχοι γίνονται 
χείμαρροι και σαν φτάσουν 
στο νησί μας μεταμορφώ-
νονται σε Όμηρο που γρά-
φει ακόμα ύμνους για την 
Αφροδίτη… κι ας είναι 21ος 
αιώνας.  Αυτοί οι ήχοι της 
διαλέκτου μας σε μεθάνε 
όταν τους ακούς εδώ στην 
παροικία γιατί δεν έχουν 
αλλοιωθεί ποτέ! Αυτή η κυ-
πριακή διάλεκτος έχει μια 
μουσικότητα που σε μα-
γεύει.  
Ας διατηρήσουμε τη μορφή 
της γλώσσας που μεγαλώ-
σαμε, μορφωθήκαμε, επι-
κοινωνήσαμε. Με περηφά-
νια εδώ στη χώρα που 
ζούμε ας μεταφέρουμε στα 
παιδιά μας και στους δικούς 
μας ανθρώπους την πλού-
σια εννοιολογικά γλώσσα 
μας.  
«Είθε η Ελληνική γλώσσα 
να γίνει κοινή όλων των 
λαών.» Βολταίρος.

Πλησιάζουμε το 
τέλος του Φλε-
βάρη και ανα-

πολούμε την πορεία 
μας στον τελευταίο 
χρόνο ταξιδεύοντας 
λίγο πίσω στον περα-
σμένο Φλεβάρη,  
που όλα ήταν σχεδόν 
ομαλά πριν ακόμα 
αρχίσει η πανδημία η 
οποία μας κατάκλεψε 

τις ελευθερίες μας και τα αγαθά της 
ζωής.  
Μας ανάγκασε να κλειστούμε στα σπίτια 
μας, και να αλλάξουμε τις παραστάσεις 
ζωής, να προσαρμοστούμε με την νέα 
πραγματικότητα, και να πλάσουμε μια 
προσωρινή γραμμή καθημερινότητας πι-
στεύοντας και ελπίζοντας ότι τα πρά-
γματα θα αλλάξουν.  
Τα πράγματα άλλαξαν πράγματι. Πήραν 
άλλη τροπή εφ, όσον η αγωνία μας κυ-
ριεύει καθημερινά και μας αναστατώνει 
το συναισθηματικό μας κόσμο. 
Έγιναν τόσα και τόσα που μας έκαναν 
μα κλάψουμε ακούγοντας καθημερινά 
για το χαμό αγαπημένων συνανθρώπων 
μας, συγγενών ή φίλων, που δυστυχώς 
λόγω πανδημίας και λόγω υποχρεωτικής 
παραμονής εντός, δεν είχαμε την δυνα-
τότητα να πούμε μια τελευταία κουβέντα 
ή ακόμα ένα τελευταίο αντίο σε αυτά τα 
συγγενικά  ή φιλικά άτομα. 
Γράψαμε αγνώριστη πορεία. Και την 
ακολουθούμε. Περπατάμε στους δρό-
μους και νιώθουμε χαμένοι. Χαμένα τα 
χαρακτηριστικά των χειλιών, που άδικα 
τα κρύψαμε πίσω από τις μάσκες.  
Τα χείλια που γεννάνε απλόχερα τα χα-
μόγελα των καλοκάγαθων! 
Μας λείπουν οι αγκαλιές.  
Σήμερα γράφουμε ιστορίες μοναδικές 
που δεν έχουν καμία σημασία.  
Δεν έχουν σημασία γιατί γράφονται από 
όλους γενικά. Δεν εξαιρείται κανείς. Όλοι 
είμαστε κομμάτι της κάθε ιστορίας. Όλοι 
είμαστε συνυπεύθυνοι για την κάθε 
γραμμή της κάθε ιστορίας. 
Όλοι είμαστε οι κύριοι χαρακτήρες της 
κάθε ιστορίας και όλοι συνδεόμαστε με-
ταξύ μας. 
Ένα είναι το θέμα της κάθε ιστορίας και 
στην εξέλιξη του είμαστε οι πρωταγωνι-
στές αυτού του θέματος.  
Είμαστε υπόχρεοι να σεβόμαστε την εξέ-
λιξη του θέματος και υπόχρεοι να σεβό-
μαστε τους ίδιους τους εαυτούς μας! 
Καθήκον όλων μας η γενική υγεία των 
πρωταγωνιστών αυτής της απρόσμενης 
πανδημίας,  και καθήκον όλων μας να 
σεβόμαστε τους κόπους των ανθρώπων 
που ξόδεψαν και ξοδεύουν χρόνο να με-
λετήσουν τη αντιμετώπιση αυτού του κα-
κού που μας ταλαιπωρεί τώρα και ένα 
χρόνο. 
Αυτοί οι άνθρωποι είναι ευλογημένοι 
από το Θεό και τα κατάφεραν να βρουν 
το φάρμακο να μας απαλλάξουν από 
αυτή την πανδημία και να μας επανα-
φέρουν,  ας το ελπίζουμε πολύ σύντομα,  

στην ομαλότητα. 
Εμείς όμως με τη σειρά μας σαν οι πρω-
ταγωνιστές τούτου το θέματος θα πρέπει 
να βοηθήσουμε να έρθει αυτή η ομαλό-
τητα κάνοντας τα πιο απλά και εύκολα 
που έχουμε να κάνουμε. 
Να ακολουθούμε τις οδηγίες των ειδι-
κών, και να υπομένουμε. 
Είναι υποχρέωση μας να βοηθήσουμε 
στην επίτευξη του σκοπού,  και ο σκο-
πός είναι η ανοσία που θα αποκτήσουμε 
λόγω εμβολιασμού. 
Δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά όμως ο μό-
νος δρόμος προς την απελευθέρωση 
και επαναφορά στην ομαλότητα είναι ο 
εμβολιασμός.  
Δεν είναι αγαπητοί μου και τούτο ένα 
θαύμα των ημερών; 
Και βέβαια είναι θαύμα! 
Ο άνθρωπος από μόνος του είναι ένα 
θαύμα αγαπητοί μου. Η φύση είναι ένα 
θαύμα!  
Ο κάθε ένας από εμάς είμαστε ένα ξε-
χωριστό θαύμα αγαπητοί μου! 
Οι άνθρωποι .... άμα θέλουν μπορούν! 
Ας ενεργήσουμε ο κάθε ένας από εμάς 
σαν ένα ιδιαίτερο θαύμα και ας κάνουμε 
τις σωστές ενέργειες για να εξελιχθεί το 
θέμα αυτής της ιστορίας με την δίκη μας 
συμμετοχή και ας ελπίζουμε να καταλή-
ξει εκεί που είναι επιθυμία όλων μας. 
Στην απαλλαγή από αυτή την πανδημία 
και επαναφορά στην ομαλότητα. 
Ας γράψουμε αυτές τις ιστορίες, αυτές 
τις παραστάσεις ζωής, με σκοπό το καλό 
όλης της ανθρωπότητας. Ενεργούντες  
με βάση τις οδηγίες των ειδικών, που 
όπως είπα και πιο πάνω ο κάθε ένας 
από αυτούς όπως όλοι μας , είναι από 
μόνος του ένα θαύμα! 
Οι άνθρωποι  μπορούμε να κάνουμε 
θαύματα όταν θέλουμε! 
Μαζί με τη Θεϊκή δύναμη, ας βάλουμε 
και εμείς ένα χεράκι για να φέρουμε τη 
λευτεριά μας! 
Δώσε μας δύναμη Θεέ μου! 
Η σειρά σου τώρα. Βοήθησε μας τώρα 
Παντοδύναμε!  
Εσύ που όλα τα μπορείς... βοήθησε τον 
άνθρωπο σου!  
Βοήθησε.... το θαύμα σου! 
Γιατί ο άνθρωπος .... είναι το θαύμα σου 
Θεέ μου. Αφαίρεσε την μάσκα των χει-
λιών να βασιλέψει και  πάλι το χαμό-
γελο! 
Φυλάκισε τα κακά πνεύματα να καθαρί-
σει το οξυγόνο των παιδιών σου! 
Κάνε Θεέ μου και πάλι το θαύμα σου! 
Δώσε στον άνθρωπο το πολυπόθητο 
αγαθό! 
Φέρε στους ασθενείς την ψυχική υγεία 
και ηρεμία, και δώσε στην κοινωνία και 
όλη την ανθρωπότητα υγεία και ομαλό-
τητα! 
Καλή σας μέρα 
Βασίλης Παναγής 

του 
Βασίλη Παναγή 
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Γωνιά Παροικιακής ποίησης 
Η Μάνα Μας Γη Επαναστάτησε

Πρωτάκουστο καλέ, 
Που εξανακούστηκε την σήμερον ημέρα, 

Με τόσους επιστήμονες 
Τον εικοστόν αιώνα 

Όσους κοντά σου να περνούν 
Με φόβο,  τον κόσμο  κακώς να βλέπεις, 

Κι' απόσταση δυο μετρά μακριά, 
Σαν λεπρούς και απλησίαστους 

Γύρω σου ν'αποφεύγεις 
 

Γάντια  και  μάσκες να φοράς 
Βήχας, φταρνίσματα όταν ακούς 

 Κακά μικρόβια  
Με άγχος παντού να βλέπεις... 

 
Η μάνα μας γη επαναστάτησε, 
Σεισμούς, αρρώστιες, θύελλες, 
Φωτιές, πλημμύρες, πανδημίες, 

 πανούκλες  και νοσήματα 
Πάνω μας, σαν όλα, κατάρες πέφτουν 

 
Γιατί  πολλά κακά της γης εκάναμε 

Τόσα πολλά και άσχημα, άλλα να μην αντέχει. 
Καταστροφές πολλές, σαν το τελευταίο της μήνυμα, 

Η φύσης   παντού  μας στέλλει. 
 

Ότι εμβόλια, η νέα φάρμακα κ' αν βρεθούν 
Λίγη ωφέλεια θε να μας φέρουν, 

Μέχρι που κάτι βασικό πρέπει  ν΄αλλάξουμε 
Σοφίας νοοτροπία καλή, μια νέα ταχτική. 

 
 Έτσι με ταπεινότητα, 

Με ματιά  ανοιχτά  και όχι  άπληστα  κλειστά 
Τα όσα κάλα που έχουμε 

Με σεβασμό, αλτρουισμό, αγάπη συνετότητα 
 Πρέπει να διαφυλάξουμε, 
Πρέπει να συντηρούμε 

Μια χρήσιμη κληρονομία,  δώρων μιας καθαρής, 
άσπρης ζωής, μέλλον αγνό, 
Για τα παιδιά  και εγγόνια μας,  
στις  νέες γενεές να δώσουμε. 

 
Χρόνια  μπροστά και   κάπου κάποτε 

 Προγόνους  τους, προστάτες καλούς, εμάς, 
Με ύμνους να  ευχαριστούν, να ευλογούν, να μακαρίζουν.

Tου Αντρέα Ν. Δημητρίου,(Α.Ν.Δ). Λονδίνο-Πάφος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμερίζεται σε 
μεγάλο βαθμό τις ανησυχίες για τα αν-
θρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία και για 
την εξωτερική πολιτική της χώρας και πα-
ρακολουθεί στενά κάθε εξέλιξη στην 
τουρκική εξωτερική και εγχώρια πολιτική, 
αναφέρεται σε επιστολή του αρμόδιου 
τμήματος της Κομισιόν προς το Συμβού-
λιο Βρετανοκυπρίων. 
Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του 
Συμβουλίου Βρετανοκυπρίων, που απαρ-
τίζεται από πρόσφυγες ή τέκνα προσφύ-
γων στην κυπριακή παροικία της Βρετα-
νίας, είχαν διατυπώσει τις ανησυχίες τους 
για την Τουρκία με επιστολή προς την 
Πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον 
ντερ Λάιεν. 
«Η Τουρκία μετατρέπεται σταδιακά σε δε-
σποτική τυραννία στο εσωτερικό και σε 
επικίνδυνο και απρόβλεπτο παίκτη διε-
θνώς», επισήμαιναν οι υπογράφοντες 
Κύπριοι της Βρετανίας. 
Η απαντητική επιστολή αναφέρει ότι στις 
ετήσιες εκθέσεις προόδου για την Τουρ-
κία η Κομισιόν έχει επανειλλημένα διατυ-

πώσει τις «σοβαρές ανησυχίες» της για 
την οπισθοδρόμηση της Τουρκίας στους 
τομείς των ανθρωπίνων και θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και τις σχέσεις καλής γειτο-
νίας. 
Σημειώνεται ότι ως υποψήφια προς 
ένταξη χώρα η Τουρκία πρέπει να δε-
σμεύεται στις ιδρυτικές αξίες της ΕΕ περί 
κράτους δικαίου και του σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και να 
ασπαστεί ξεκάθαρα τις σχέσεις καλής γει-
τονίας, τις διεθνείς συμφωνίες και την ει-
ρηνική διευθέτηση των διενέξεων. 
Η επιστολή αναφέρει επίσης ότι η ΕΕ έχει 
επαναβεβαιώσει την «ακλόνητη αλληλεγ-
γύη» της με την Κύπρο και την Ελλάδα, 
των οποίων η κυριαρχία και τα κυριαρ-
χικά δικαιώματα πρέπει να γίνονται σε-
βαστά. 
Γίνεται παραπομπή στην υιοθέτηση του 
πλαισίου κυρώσεων ως απάντηση στις 
παράνομες δραστηριότητες γεώτρησης 
στην Ανατολική Μεσόγειο και στη συμπε-
ρίληψη στη λίστα κυρώσεων δύο Τούρ-
κων αξιωματούχων του τομέα εξορύξεων, 

καθώς και στη θέση του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου για κυρώσεις έναντι περισ-
σότερων ατόμων. 
Υπενθυμίζεται επιπλέον ότι το Ευρω-
παϊκό Συμβούλιο έχει επαναβεβαιώσει 
πως αν οι προκλήσεις και οι μονομερείς 
ενέργειες από την Τουρκία συνεχιστούν, 
η ΕΕ είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει όλα 
τα όργανα και τις επιλογές στη διάθεσή 
της για να υπεραμυνθεί των συμφερό-
ντων της και εκείνων των κρατών-μελών. 
Προστίθεται ότι η Κομισιόν έχει επανειλ-
λημένα εγείρει σοβαρές ανησυχίες για την 
εμπλοκή της Τουρκίας στη Συρία, στη Λι-
βύη, στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ και στη 
βορειοανατολική Συρία. 
Εν κατακλείδι, δίνεται η διαβεβαίωση στα 
μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του 
Συμβουλίου Βρετανοκυπρίων ότι η Κομι-
σιόν στις διμερείς επαφές της με τις τουρ-
κικές αρχές και στα διεθνή φορά θα συ-
νεχίσει να υπερασπίζεται τα συμφέροντα 
της ΕΕ και τα κυριαρχικά δικαιώματα των 
κρατών-μελών της. 
Η Εκτελεστική Επιτροπή του Συμβουλίου 
Βρετανοκυπρίων απαρτίζεται από τους 
Κίκη Χριστοφίδη, Παντελή Δημοσθένους, 
Σεραφείμ Διάκου, Ηλία Δινένη, Ελίσα Έλ-
ληνα, Νικόλα Γαλάζη, Γιώργο Γεωργίου, 
Γιώργο Χατζηπαυλή, Ιωάννη Κούβαρο, 
Λεωνίδα Λεωνίδου, Σπύρο Νεοφύτου, 
Μαρί Νίκολσμπι, Σπύρο Παπαχαραλά-
μπους, Δώρο Παρτασίδη, Γιώργο Πίππα, 
Τάσο Πογιατζή, Στέλλα Πρωτόπαππα-Δι-
νένη, Ορέστη Ρωσίδη, Νίκο Σαββίδη, 
Αντώνη Σαββίδη, Yiannis Στεργίδη, Αν-
δρέα Ταμπουρίδη, Γλαύκο Βασιλείου και 
Ντένις Ζήνωνα.

Η Κομισιόν «συμμερίζεται» σε επιστολή της ανησυχίες 
Κυπρίων της Βρετανίας
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 Σαν Σήμερα

18 Φεβρουαρίου 

1929- Ανακοινώνεται στο 
Χόλιγουντ η θέσπιση των  

κινηματογραφικών βραβείων 
Όσκαρ, που θα  

απονεμηθούν στις 16 Μαΐου 
 

2016- Ο δημοφιλής τραγου-
δοποιός Παντελής Παντελί-
δης χάνει τη ζωή του σε τρο-

χαίο δυστύχημα στη 
λεωφόρο Βουλιαγμένης στην 

Αθήνα 
 

19 Φεβρουαρίου 
 

1959- Υπογράφεται στο Λον-
δίνο μεταξύ Βρετανίας, Ελ-
λάδας, Τουρκίας, Ελληνοκυ-
πρίων και Τουρκοκυπρίων η 
τελική συμφωνία για την 

ίδρυση της Κυπριακής Δημο-
κρατίας. (Συμφωνίες Ζυρίχης 

- Λονδίνου) 
 

20 Φεβρουαρίου 
1944- Νορβηγοί αντάρτες 
βυθίζουν στη Βόρεια Θά-
λασσα οχηματαγωγό, με το 
οποίο οι Ναζί μεταφέρουν 
όλα τα αποθέματά τους σε 
βαρύ ύδωρ, με αποτέλεσμα 
να καθυστερήσουν καθορι-
στικά οι προσπάθειες του Χί-
τλερ να κατασκευάσει πρώ-
τος την ατομική βόμβα 

 
21 Φεβρουαρίου 

1915- Ο Ελευθέριος Βενιζέ-
λος παραιτείται από πρωθυ-
πουργός, κατόπιν διαφωνίας 
του με τον βασιλιά Κωνστα-
ντίνο για τη συμμετοχή της 
Ελλάδας στον Α’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο, σηματοδοτώντας την 
αρχή του εθνικού διχασμου.

1848 Καρλ Μαρξ - Φρίντριχ Ένγκελς  
Δημοσιεύουν το Κομουνιστικό Μανιφέστο,  
τη Βίβλο του Κομουνισμού

Αγγλος ηθοποιός και σκη-
νοθέτης, ο «Λιγνός» του 
διάσημου κωμικού ντουέ-

του  «Χονδρός - Λιγνός», όπως 
είναι γνωστό στην Ελλάδα 
(«Laurel & Hardy» στον αγγλό-
φωνο κόσμο). 
Σταν Λόρελ (Stan Laurel) ήταν 
το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του 
Άρθουρ Στάνλεϊ Τζέφερσον (Ar-
thur Stanley Jefferson), που 
γεννήθηκε στις 16 Ιουνίου 1890 
στο Έλβερστον του Λάνκασαϊρ, 
από οικογένεια ηθοποιών. Από 
νεαρή ηλικία άρχισε να εμφανί-
ζεται στο μιούζικ - χολ, όπου τε-
λειοποίησε και την τέχνη της μι-
μικής. 
Το 1912 περιόδευσε στην Αμε-
ρική με τον θίασο του Φρεντ 
Κάρνο, στον οποίο ανήκε και ο 
Τσάρλι Τσάπλιν. Το 1917 υπέ-
γραψε συμβόλαιο συνεργασίας 
με τα στούντιο της Γιουνιβέρσαλ 
κι εμφανίστηκε  σε μία σειρά 
βουβών κωμωδιών. Εκείνο, 
όμως, που φαίνεται να τον εν-
διέφερε περισσότερο από την 
ηθοποιία είναι η σκηνοθεσία.  
Στη διάρκεια της σκηνοθετικής 
του καριέρας στα στούντιο του 
Χαλ Ρόουτς συνάντησε τον αμε-
ρικανό κωμικό Όλιβερ Χάρντι το 
1926. Η συνεργασία τους θα 
κρατήσει σχεδόν 30 χρόνια και 
θα μας προσφέρει περισσότε-
ρες από 200 απολαυστικές ται-
νίες. Το δίδυμο του Χοντρού και 
Λιγνού, με το οποίο θα γίνουν 
διάσημοι, είναι δυο αχώριστοι 
φίλοι, που ψάχνουν να πιάσουν 
την καλή, αλλά με την παροι-

μιώδη αδεξιότητά τους κατα-
στρέφουν ό,τι προσπαθούν να 
χτίσουν. Ο Λιγνός παραμένει 
πάντοτε ένα σκανδαλιάρικο 
παιδί, ο άνθρωπος που αρνείται 
να υποκύψει στη μοίρα, προτι-
μώντας να είναι ο αιώνιος επα-
ναστάτης. Καταφέρνει πάντα να 
γίνεται το δικό του, αλλά δεν 
μπορεί να κάνει χωρίς το φίλο 
του, τον Χονδρό. 
Το 1941 ο Λόρελ μαζί με τον 
Χάρντι αποχώρησαν ένεκα δια-
φωνιών από το στούντιο του 
Χαλ Ρόουτς και υπέγραψαν 
στην 20th Century Fox, χωρίς 
να γνωρίσουν έκτοτε την επιτυ-
χία της χρυσής εποχής του 
«Χονδρού-Λιγνού». Άλλωστε 
και οι ταινίες που γύρισαν, με 
λιγοστές εξαιρέσεις, κινήθηκαν 
στη μετριότητα. 
Το 1961, ο Σταν Λόρελ βραβεύ-
τηκε με Όσκαρ για τη συνολική 
του προσφορά στον κινηματο-
γράφο και την ίδια χρονιά 
άφησε το αποτύπωμά του στο 
περίφημο Πεζοδρόμιο της Δό-
ξας στο Λος Άντζελες. Στην προ-
σωπική του ζωή τέλεσε πέντε 
γάμους (οι δύο με την ίδια γυ-
ναίκα), από τους οποίους απέ-
κτησε δύο παιδιά, ενώ μία επι-
πλέον σχέση του είχε 
περιβληθεί τον τύπο του συμ-
φώνου συμβίωσης,  
Ο Σταν Λόρελ πέθανε στις 23 
Φεβρουαρίου 1965 στη Σάντα 
Μόνικα της Καλιφόρνιας, σε ηλι-
κία 74 ετών.

Η "Ένωση των Κομμουνιστών", μια διεθνής 
εργατική Ένωση, που στις τότε συνθήκες 
μπορούσε φυσικά να είναι μονάχα μυστική, 

στο Συνέδριο που έγινε στο Λονδίνο το Νοέμβρη 
του 1847, ανέθεσε στους υποφαινόμενους να συ-
ντάξουν ένα διεξοδικό θεωρητικό και πρακτικό 
πρόγραμμα του κόμματος, που προοριζόταν για 
δημοσίευση. Έτσι γεννήθηκε το παρακάτω 
"Μανιφέστο" που το χειρόγραφο του ταξίδεψε στο 
Λονδίνο για να τυπωθεί, λίγες βδομάδες πριν 
από την επανάσταση του Φλεβάρη. 
Δημοσιεύτηκε πρώτα στα γερμανικά και τυπώ-
θηκε τουλάχιστον σε δώδεκα διαφορετικές εκδό-
σεις σ' αυτή τη γλώσσα, στη Γερμανία, την Αγγλία 
και την Αμερική. Στα αγγλικά, για πρώτη φορά 
κυκλοφόρησε το 1850 στο Λονδίνο, στον Κόκκινο 
Δημοκράτη, μεταφρασμένο από τη δεσποινίδα 
Έλεν Μάκφαρλεϊν2  και το l871 βγήκε στην Αμε-
ρική τουλάχιστο σε τρεις διαφορετικές μεταφρά-
σεις. Στα γαλλικά βγήκε για πρώτη φορά στο Πα-
ρίσι, λίγο πριν από την εξέγερση τον Ιούνη του 
1848, και τελευταία δημοσιεύτηκε στο Σοσιαλιστή 
της Νέας Υόρκης. Ετοιμάζεται τώρα μια άλλη με-
τάφραση. Στα πολωνικά βγήκε στο Λονδίνο λίγο 
μετά την πρώτη γερμανική έκδοση. Στα ρωσικά 
βγήκε στη Γενεύη στη δεκαετία του 1860-704. 
Και στα δανικά μεταφράστηκε επίσης αμέσως 
μετά την έκδοσή του. Όσο πολύ κι αν έχουν αλ-
λάξει οι συνθήκες στα τελευταία είκοσι πέντε χρό-
νια, οι γενικές αρχές που εκτέθηκαν σ' αυτό το 
"Μανιφέστο" διατηρούν σε γενικές γραμμές και 
σήμερα όλη τους την ορθότητα. 
Μερικά σημεία θα μπορούσαν εδώ κι εκεί να διορ-
θωθούν. Η πρακτική εφαρμογή αυτών των αρ-
χών, εξηγεί το ίδιο το "Μανιφέστο", θα εξαρτηθεί 
παντού και πάντα από τις υπάρχουσες ιστορικές 

συνθήκες και γι' αυτό δεν αποδίδεται καθόλου ιδι-
αίτερη σημασία στα επαναστατικά μέτρα, που 
προτείνονται το τέλος του ΙΙ μέρους. Αυτό το μέ-
ρος θα το παρουσιάζαμε σήμερα από πολλές 
απόψεις διαφορετικά. Μπρος στην τεράστια ανά-
πτυξη της μεγάλης βιομηχανίας στα τελευταία εί-
κοσι πέντε χρόνια και στην κομματική οργάνωση 
της εργατικής τάξης 
που προοδεύει μαζί της, μπρος στην πρακτική 
πείρα, πρώτα της επανάστασης του Φλεβάρη, 
και πολύ περισσότερο ακόμα της Κομμούνας του 
Παρισιού, όπου για πρώτη φορά το προλεταριάτο 
κράτησε την πολιτική εξουσία δύο ολόκληρους 
μήνες, το πρόγραμμα αυτό πάλιωσε σε μερικά 
σημεία. 
Η Κομμούνα, ιδίως, απέδειξε ότι δεν μπορεί "η 
εργατική τάξη να πάρει στα χέρια της την έτοιμη 
κρατική μηχανή και να τη βάλει σε κίνηση για 
τους δικούς της σκοπούς" (Βλέπε τον "Εμφύλιο 
πόλεμο στη Γαλλία, έκκληση του Γενικού Συμ-
βουλίου της Διεθνούς Ένωσης των Εργατών", 
γερμανική έκδοση, σελ.19, όπου αναπτύσσεται 
πιο διεξοδικά). Ακόμα, είναι αυτονόητο ότι, για 
σήμερα, η κριτική της σοσιαλιστικής φιλολογίας 
παρουσιάζει κενά, γιατί σταματάει ως το 1847 και 
ότι οι παρατηρήσεις για τη στάση των κομμουνι-
στών απέναντι στα διάφορα κόμματα της αντιπο-
λίτευσης (IV μέρος) κι αν ακόμα και σήμερα είναι 
ακριβείς στις γενικές γραμμές τους, έχουν ωστόσο 
παλιώσει στις λεπτομέρειές τους και μόνο για το 
γεγονός ότι άλλαξε ολοκληρωτικά η πολιτική κα-
τάσταση και η ιστορική εξέλιξη εξαφάνισε από το 
πρόσωπο της γης τα πιο πολλά 
κόμματα που απαριθμούνται εκεί.

1965 - Σταν Λόρελ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο  
του Άρθουρ Στάνλεϊ Τζέφερσον, άγγλος κωμικός
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Η ΔΕΣΜΗ ΙΔΕΩΝ ΓΚΑΛΙ - ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ  ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 1993
Του Δρα ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΦΑΛΛΗ 
Μέρος 39ο  
 
Ο Μητσοτάκης στην Κύπρο 
 

Tον Ιούνιο 1991 επισκέ-
φτηκε την Κύπρο ο έλλη-
νας πρωθυπουργός Κων-

σταντίνος Μητσοτάκης.  Κατά 
την εκεί επίσκεψη του συζή-

τησε με τον πρόεδρο Βασιλείου και το Εθνικό 
Συμβούλιο το Κυπριακό πρόβλημα και είχε παρ-
θεί ομόφωνη απόφαση ότι μόνο με ειρηνικά δι-
πλωματικά μέσα θα βρεθεί η λύση  και αυτή  πρέ-
πει να βασίζεται στα πλαίσια των ψηφισμάτων 
του ΟΗΕ και στις Συμφωνίες Κορυφής  
Στην συνέντευξη τύπου που έδωσε στις 8 Ιουνίου 
1991, ο Μητσοτάκης ανάφερε ότι «η Ελλάδα θέλει 
να αποφύγει την  αντιπαράθεση με την Τουρκία 
και θα συνεχίσει να απορρίπτει τις προσπάθειες 
ένταξης της Άγκυρας στην ΕΟΚ μέχρι που να 
βρεθεί λύση στο Κυπριακό. Η σημερινή Ευρώπη 
δεν μπορεί να δεχτεί τον παράλογο αναχρονισμό 
της κατοχής του 37% του εδάφους της Κύπρου 
από τα Τουρκικά κατοχικά στρατεύματα».  Ο Βα-
σιλείου χαρακτήρισε την επίσκεψη Μητσοτάκη 
στην Κύπρο σαν ιστορική γιατί γίνεται σε μια πε-
ρίοδο που γίνεται και η επίσκεψη του Πρόεδρου 
Τζορτζ Μπους στην Ελλάδα και την Τουρκία. 
 
Ο Μπούτρος Γκάλι νέος Γ.Γ. του ΟΗΕ 
 
Τον Ιανουάριο 1992, ανάλαβε καθήκοντα Γενικού 
Γραμματέα του ΟΗΕ ο πρώην Υπουργός Εξωτε-
ρικών της Αιγύπτου, Μπούτρος Γκάλι. Ο Γκάλι 
διαδέχθηκε τον Πέρεζ ντε Γκουεγιάρ. Τον Ιούνιο 
και τον Ιούλιο του 1992 πραγματοποιήθηκαν συ-
νομιλίες μεταξύ του Βασιλείου και του Ντενκτάς. 
Ο Γκάλι έδειξε αρκετό ενδιαφέρον για την επίλυση 
του Κυπριακού και τον Αύγουστο 1992 στην έκ-
θεση του  προς το Συμβούλιο Ασφαλείας περιε-
λάμβανε ένα παράρτημα που έφερε τον τίτλο: 
«Δέσμη Ιδεών και Χάρτης με τις εδαφικές προ-
σαρμογές». Το Συμβούλιο Ασφαλείας υιοθέτησε 
ομόφωνα την Απόφαση αρ. 774. 
 
Ανθρώπινη Αλυσίδα 
 
Στις 4 Μαρτίου 1992 οι γυναίκες της Κύπρου  
«ανάβουν την ελπίδα» για λύση στο Κυπριακό. 
Σχηματίζουν μια ανθρώπινη αλυσίδα από τον 
ακριτικό Πύργο Τυλληρίας μέχρι και την ακτή του 
Πρωταρά ζητώντας εφαρμογή των Ψηφισμάτων 
του ΟΗΕ, αποχώρηση των τουρκικών στρατευ-
μάτων και επιστροφή στα χωριά και στις πόλεις 
τους. 
 
Η «Δέσμη Ιδεών Γκάλι» - Αύγουστος 1992 
 
Οι προτάσεις του νέου Γ.Γ. του ΟΗΕ έφεραν τον 
τίτλο «Δέσμη Ιδεών σ’ ένα συνολικό πλαίσιο συμ-
φωνίας για την Κύπρο» . Αυτές οι προτάσεις ήταν 
χωρισμένες σε εννέα μέρη:  
1. Συνολικοί στόχοι.   2. Κατευθυντήριες αρχές. 
3. Συνταγματικές πλευρές της Ομοσπονδίας 4. 
Ασφάλεια και εγγύηση.   5. Εδαφικές προσαρμο-
γές. 6. Πρόσφυγες.  7. Οικονομική ανάπτυξη και 
διασφαλίσεις. 8. Μεταβατικές ρυθμίσεις.   9. Επί-
σημη Ενημέρωση του Ο.Η.Ε. 
 
Στο κεφάλαιο  Κατευθυντήριες αρχές, η Δέσμη 
Ιδεών σύστηνε μεταξύ άλλων και τα εξής:   

(α) Η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία θα είναι μια επι-
κράτεια, η οποία θα αποτελείται από δύο πολιτικά 
ισότιμα ομόσπονδα κράτη με μια κυριαρχική εξουσία.  
(β) Η Δημοκρατία θα είναι κοσμική και θα έχει τη 
δική της σημαία.  
(γ) Κάθε ομόσπονδο κράτος θα διοικείται από 
μία κοινότητα και θα αποφασίζει για τη δική του 
κυβερνητική δομή. Η ομοσπονδιακή Κυβέρνηση 
δεν μπορεί να καταπατήσει τις εξουσίες και τις 
λειτουργίες των δύο ομοσπονδιακών κρατών.  
(δ) Κάθε ομόσπονδο κράτος θα έχει την ευθύνη 
για την ασφάλεια, το νόμο και την τάξη καθώς 
και την επιβολή δικαιοσύνης στην επικράτειά του.  
 
Οι προτάσεις για το Εδαφικό 
 
Στο κεφάλαιο Εδαφικές ρυθμίσεις που συμπερι-
λάμβανε και το χάρτη  της Κύπρου, προτεινόταν 
η επιστροφή της Αμμοχώστου και της Μόρφου 
στους Ελληνοκυπρίους, μαζί με μερικά χωριά κο-
ντά σε αυτές τις δύο πόλεις. Η κατεχόμενη βόρεια 
περιοχή του νησιού που έφτανε το 37% θα μει-
ωνόταν στο 28% περίπου δηλαδή οι Τούρκοι θα 
επέστρεφαν το 9% στους Ελληνοκυπρίους. 
Στην Έκθεση του ο Μπούτρος Γκάλι ανάφερε ότι 
υπήρχαν περίπου 160.000 Ελληνοκύπριοι πρό-
σφυγες και περίπου 45.000 Τουρκοκύπριοι. Σε 
όσους πρόσφυγες δεν επιθυμούσαν να επιστρέ-
ψουν για να ζουν κάτω από Τουρκοκυπριακή δι-
οίκηση, θα τους προσφερόταν αποζημίωση για 
τις περιουσίες τους ανάλογα με την αξία τους 
κατά το έτος της εισβολής (το 1974) και επί πλέον 
τη διαφορά του πληθωρισμού που είχε μεσολα-
βήσει.  
Οι προτάσεις στη «Δέσμη Ιδεών Γκάλι» συζητή-
θηκαν εκτεταμένα και από τις δύο πλευρές, αλλά 
στο τέλος καμιά από τις δύο πλευρές δεν ήταν 
πρόθυμη να συμβιβαστεί με μια λύση η οποία θα 
βασιζόταν σε δύο ξεχωριστά ομόσπονδα κράτη. 
Ο Μπούτρος Γκάλι, όπως και οι προκάτοχοι του, 
«ξεχνούσε» και αυτός τα ψηφίσματα του ΟΗΕ  
που ζητούσαν την επιστροφή όλων των προσφύ-
γων στα σπίτια τους, τον τερματισμό της κατοχής 
από τα τουρκικά στρατεύματα και την επιστροφή 
στο στάτους κβο όπως αυτό επικρατούσε πριν 
το πραξικόπημα και την εισβολή του Ιουλίου 1974 
και επιστροφή στη νομιμότητα δηλαδή στο Σύ-
νταγμα του 1960. 
 
Το Πανεπιστήμιο της Κύπρου 
 
Ύστερα από επίμονες προσπάθειες για την 
ίδρυση Πανεπιστημίου στην Κύπρο τελικά άρχισε 
τη λειτουργία του τον Σεπτέμβριο 1992.  Από την 
Ανεξαρτησία το 1960 και για  αρκετά χρόνια 
υπήρχε αρνητική τοποθέτηση από την Κυπριακή 
Κυβέρνηση σχετικά με την ίδρυση Πανεπιστημίου 
και κύριο επιχείρημα και δικαιολογία ήταν το άλυτο 
Κυπριακό πρόβλημα καθώς και οι «εθνικιστικοί» 
φόβοι ότι πολιτιστικά η Κύπρος θα αποκόπτονταν 
από τον «εθνικό κορμό» δηλαδή την Ελλάδα. 
 
Διαφωνία Ντεκτάς - Έρογλου 
 
Στις προσπάθειες που γίνονταν για την εξεύρεση 
λύσης του Κυπριακού μερικοί Τουρκοκύπριοι πο-
λιτικοί ηγέτες ήταν περισσότερο ανένδοτοι από 
τον ίδιο τον Ντεκτάς! Ο Ντενκτάς είχε σοβαρές 
διαφωνίες  με τον «Πρωθυπουργό» του, τον  
Ντερβίς Έρογλου. O Έρογλου είχε κατηγορήσει 
τον Ντενκτάς ότι ήταν «υπερβολικά ελαστικός στο 

ζήτημα της πολιτικής διευθέτησης του Κυπρια-
κού».   
Οι διαφωνίες των δύο ηγετών είχαν οδηγήσει στη 
διάσπαση του Τουρκοκυπριακού Κόμματος της 
Εθνικής Ενότητας. Δέκα «βουλευτές» που στήρι-
ζαν την πολιτική του Ντενκτάς έφυγαν από το 
Κόμμα της Εθνικής Ενότητας του Έρογλου και 
σχημάτισαν το νέο Δημοκρατικό Κόμμα υπό την 
ηγεσία του Χακί Ατούν και του Σερντάρ Ντενκτάς 
(γιου του Ντεκτάς). 
 
Οι Προεδρικές εκλογές  του 1993 
 
Ο πρώτος γύρος των Προεδρικών εκλογών έγινε 
στις 7 Φεβρουαρίου 1993 και οι υποψήφιοι ήταν: 
Ο Γιώργος Βασιλείου που υποστηριζόταν από το 
ΑΚΕΛ, ο Γλαύκος Κληρίδης που υποστηριζόταν 
από το Δημοκρατικό Συναγερμό και ο Πασχάλης 
Πασχαλίδης που ήταν ο κοινός υποψήφιος του 
Δημοκρατικού Κόμματος  και της ΕΔΕΚ. 
Στο δεύτερο γύρο των Προεδρικών εκλογών που 
έγινε στις 14 Φεβρουαρίου 1993 αναμετρήθηκαν 
ο Γιώργος Βασιλείου και ο  Γλαύκος Κληρίδης. Η 
ηγεσία του ΔΗΚΟ και της ΕΔΕΚ είχε «αποδε-
σμεύσει» τους οπαδούς της και ήταν τώρα ελεύ-
θεροι να επιλέξουν μεταξύ του Βασιλείου και του  
Κληρίδη. Τα αποτελέσματα ήταν τα ακόλουθα: 
 
Γλαύκος Κληρίδης 178.945 ή
50,31% 
Γιώργος Βασιλείου 176.769 ή
49,69% 
 
Ο Γλαύκος Κληρίδης  κέρδισε τις εκλογές με δια-
φορά μόλις 2.176 ψήφων. Η νίκη του Κληρίδη 
είχε εξοργίσει την ηγεσία του ΑΚΕΛ που κατηγό-
ρησαν την ηγεσία της ΕΔΕΚ  γιατί επέλεξαν να 
στηρίξουν  με την ψήφο τους  το Γλαύκο Κληρίδη 
ένα  Συντηρητικό πολιτικό.  
 
Γλαύκος Κληρίδης - Ο νέος Πρόεδρος 
 
Ο νέος Πρόεδρος Γλαύκος Κληρίδης ήταν ήδη 
γνωστός στον Κυπριακό λαό γιατί συμμετείχε 
στον αγώνα της ΕΟΚΑ (1955-59)  ήταν για πολλά 
χρόνια Πρόεδρος της Βουλής και συνομιλητής 
με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ραούφ Ντεκτάς. Ήταν 
για πολλά χρόνια στενός συνεργάτης του Μακα-
ρίου και ήταν Αναπληρωτής Πρόεδρος από τις 
23 Ιουλίου μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου 1974, όταν ο 
Μακάριος απουσίαζε από την Κύπρο, λόγω του 
στρατιωτικού πραξικοπήματος.  
Αμέσως μετά την εκλογική του νίκη στο Προ-
εδρικό αξίωμα  παραιτήθηκε από την ηγεσία του  
Δημοκρατικού Συναγερμού, γιατί, όπως είπε, 
ήθελε να θεωρείται σαν  Πρόεδρος όλων των Κυ-
πρίων και όχι μόνο ενός μέρους των Κυπρίων. 
Την ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού ανέ-
λαβε ο Γιαννάκης Μάτσης. 
Ο Κληρίδης γεννήθηκε τον Απρίλιο 1919 και ήταν 
γιος του Ιωάννη Κληρίδη άλλοτε αντίπαλου του 
Μακαρίου στις πρώτες προεδρικές εκλογές. Ο 
Κληρίδης ήταν παντρεμένος με τη Λίλα – Ειρήνη 
Κληρίδη και έχουν μια κόρη την Καίτη. 
Ο Κλήριδης ανάλαβε επίσημα τα καθήκοντα του 
στις 28 Φεβρουαρίου 1993 και διόρισε τον Αλέκο 
Μιχαηλίδη  Υπουργό Εξωτερικών και τον Ντίνο 
Μιχαηλίδη Υπουργό Εσωτερικών. Στο Υπουργικό 
Συμβούλιο διορίστηκε για πρώτη φορά γυναίκα 
Υπουργός, η Κλαίρη Αγγελίδου στο Υπουργείο 
Παιδείας. Καθήκοντα Κυβερνητικού Εκπροσώ-

που ανάλαβε ο Γιαννάκης Κασουλίδης. ¨Ενας 
νέος γύρος συνομιλιών άρχισε το Μάϊο 1993 στη 
Νέα Υόρκη μεταξύ του Κληρίδη και του Ντεκτάς.  
 
Εκλογές στην Τουρκία και στα κατεχόμενα 
 
Στις εκλογές που έγιναν στην Τουρκία τον Ιούνιο 
1993  για την ανάδειξη 550 βουλευτών της Τουρ-
κικής Εθνοσυνέλευσης, το κόμμα του Σουλεϊμάν 
Ντεμιρέλ ηττήθηκε και εκλέγηκε για πρώτη φορά 
στην ιστορία της Τουρκίας γυναίκα Πρωθυπουρ-
γός, η Τανσού Τσιλέρ, ηγέτης του Κόμματος του 
Ορθού Δρόμου.  
Το Δεκέμβριο 1993 έγιναν και στα κατεχόμενα 
εκλογές και το Κόμμα Εθνικής Ενότητας του Έρο-
γλου κέρδισε 17 έδρες, το Δημοκρατικό Κόμμα 
15 έδρες και το Ρεπουπλικάνικο Κόμμα του Οζκερ 
Οζκιουρ 13 έδρες.  Τελικά δημιουργήθηκε ένας 
Συνασπισμός μεταξύ του Δημοκρατικού Κόμμα-
τος και του Ρεπουπλικανικού Κόμματος. 
 
Οι εκλογές στην Ελλάδα 
 
Στις 10 Οκτωβρίου 1993 έγιναν εκλογές στην Ελ-
λάδα και το ΠΑΣΟΚ το κόμμα του Ανδρέα Πα-
πανδρέου επανεκλέγηκε με 171 έδρες και η «Νέα 
Δημοκρατία» με ηγέτη τον Κωνσταντίνο Μητσο-
τάκη εξασφάλισε 110 έδρες. Η μεγάλη έκπληξη 
ήταν η «Πολιτική Άνοιξη» το νεο-ιδρυθέν κόμμα 
του Αντώνη Σαμαρά (πρώην Υπουργού Εξωτε-
ρικών του Μητσοτάκη) που απεχώρησε από τη 
Νέα Δημοκρατία εξασφάλισε 10 έδρες. Το Κ.Κ.Ε. 
(Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας) με ηγέτη την 
Αλέκα Παπαρήγα εξασφάλισε 9 έδρες ενώ ο Συ-
νασπισμός της Αριστεράς με ηγέτη τη Μαρία Δα-
μανάκη έμεινε εκτός Βουλής γιατί δεν κατάφερε 
να εξασφαλίσει το απαιτούμενο 3% των ψήφων. 
Ο Παπανδρέου διόρισε τον Κάρολο Παπούλια 
Υπουργό Εξωτερικών, τον Γεράσιμο Αρσένη στο 
Υπουργείο Άμυνας, τον Άκη Τσοχατσόπουλο στο 
Εσωτερικών και τη Μελίνα Μερκούρη στο Υπουρ-
γείο Πολιτισμού. Μετά την ήττα της «Νέας Δημο-
κρατίας» έγιναν εκλογές και την ηγεσία του Κόμ-
ματος ανέλαβε ο Μιλτιάδης Έβερτ και ο 
Μητσοτάκης έγινε «Επίτιμος Πρόεδρος» του Κόμ-
ματος. 
 
Το Συνέδριο της Κοινοπολιτείας 
 
Στις 20 Οκτωβρίου 1993 συναντήθηκαν στην Κύ-
προ οι Αρχηγοί Κρατών – Μελών της Κοινοπολι-
τείας στην Κύπρο. Στη συνάντηση που κράτησε 
πέντε μέρες, παρευρέθηκε και η Βασίλισσα Ελι-
σάβετ και ο Άγγλος Πρωθυπουργός Τζον Μέη-
τζορ. Την πρώτη μέρα του Συνεδρίου 50,000 Κυ-
πρίες δημιούργησαν μια ανθρώπινη αλυσίδα από 
τη Λευκωσία μέχρι τη Λεμεσό  με συνθήματα που 
ζητούσαν (α) τον τερματισμό της Τουρκικής ει-
σβολής, (β) την επιστροφή όλων των προσφύγων 
(γ) την εξακρίβωση των 1619 αγνοουμένων και 
(δ) την επανένωση της Κύπρου. 
Στους Σύνεδρους μίλησε για το Κυπριακό ο Πρό-
εδρος Κληρίδης. Στην εισήγηση για επιβολή οι-
κονομικών κυρώσεων κατά της Τουρκίας αντέ-
δρασε ο Άγγλος Πρωθυπουργός λέγοντας ότι 
πρέπει να βρεθεί πολιτική λύση μέσω μιας συμ-
φωνίας.  Στο τελικό κοινό ανακοινωθέν  οι Αρχηγοί 
των Κρατών καταδίκασαν την Τουρκία για την 
παράνομη κατοχή του βορείου τμήματος της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας. 
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ΠΕΜΠΤΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  21:30 
Πειραιάς ‘Ωρα 7.30 (1967). Αισθη-
ματική ταινία με την Κάκια Αναλύτη, 
Ερρίκο Μπριόλα, Ίλια Λιβυκού και 
Λαυρέντη Διανέλλο. Κάθε πρωί στον 
Πειραιά, το λιμάνι του μόχθου και της 
εργατιάς, μια νεαρή κοπέλα πουλά 
κουλούρια, σέρνοντας μαζί και τον 
τυφλό πατέρα της… Εκεί θα γνωρίσει 
και τον έρωτα – αλλά και τον πόνο 
και την ταπείνωση – στο πρόσωπο 
ενός νεαρού, επιπόλαιου εφοπλιστή.  
ΠΕΜΠΤΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  23:00 
Με Χωρίς Γυναίκες (2014). Κωμωδία με τους Θο-
δωρή Αθερίδη, Δημήτρη Ήμέλλο, Σμαράγδα Καρύδη, 
Σοφία Σεϊρλή. Δύο σαραντάρηδες αναζητούν την 
«ωραία του σχολείου» τους. Οι φήμες λένε πως έχει 
γίνει μοναχή κάπου στην Ηλεία. Ανακαλύπτουν ότι 
στην πραγματικότητα η παλιά τους συμμαθήτρια έχει 
γίνει πρόσωπο του υποκόσμου. Και η περιπέτεια ξε-
κινά... 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  21:30 
Τα Κόκκινα Φανάρια (1963). Κοινωνική ταινία με 
την Τζένη Καρέζη, Γιώργο Φούντα, Μαίρη Χρονο-
πούλου, Δημήτρη Παπαμιχαήλ και Μάνο Κατράκη. 
Η ταινία εκτυλίσσεται σε έναν οίκο ανοχής, με φόντο 
την κακόφημη περιοχή του Πειραιά, Τρούμπα. Η ιστο-
ρία επικεντρώνεται στη μοίρα τεσσάρων γυναικών, 
με μοναδικό τους όνειρο να ξεφύγουν από αυτό τον 
τρόπο ζωής, που το καταφέρνουν προσωρινά, η κα-
θεμιά με τον δικό της τρόπο. Όμως οι συγκυρίες, γυ-
ρίζουν τις τρεις γυναίκες, στην παλιά τους άσχημη 
ζωή.  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  23:55 
Άρπα Κόλα (1982).  Κωμωδία με τους Ηλία Λογο-
θετίδη, Δημήτρη Πιατά, Μπέττυ Λιβανού και Νίκο 
Ρίζο.  Ο Γιώργος και ο Κώστας προσπαθούν να εντο-
πίσουν τα καυτά προβλήματα και θέματα που απα-
σχολούν τον Έλληνα συγγραφέα, για να φτιάξουν 
τους δύο ήρωες που θα πρωταγωνιστούν σε μια 
ερωτική ταινία. Εμπνέονται από καθημερινά γεγονότα 
και συναντήσεις με διαφόρους δημοσίους και μη πα-
ράγοντες όπως υπαλλήλους, ζωντοχήρες, διανοού-
μενους, επιχειρηματίες, μανάδες κτλ. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  23:50 
Τα Απόκρυφα μιας Μοναχής (1982). Δράμα με την 
Μαριαλένα Κάρμπουρη, Κώστα Τσάκωνα, Μίρκα Κα-

λατζοπούλου, Όλγα Τουρνάκη. Η ιστορία μιας γυναί-
κας η οποία, προκειμένου να ξεφύγει από την εκμε-
τάλλευση του εραστή της, βρίσκει καταφύγιο σε ένα 
μοναστήρι των Μετεώρων. Εκεί αγωνίζεται να εντα-
χθεί στο σχεδόν εχθρικό περιβάλλον της μονής πα-
λεύοντας με το παρελθόν και τις σαρκικές αδυναμίες 
της. Αντί όμως για προστασία θα συναντήσει μια δύ-
σκολη και πιεστική κατάσταση, πίσω από την οποία 
κρύβονται προσωπικά δράματα και μυστικά, κρατη-
μένα επτασφράγιστα για δεκαετίες. 
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  22:05 
Αγάπη για Πάντα (1970). Μελόδραμα με την Ζωή 
Λάσκαρη, Γιαννη Φέρτη, Νότη Περγιάλη, Ανδρέα Φι-
λιππίδη, Μάκη Ρευματά, Κατερίνα Γόγου, Μέλπω 
Ζαροκώστα. Ένας δίσκος του Ραχμάνινοφ στάθηκε 
η αφορμή της συνάντησης της Ελένης, κόρης του 
επιχειρηματία Μαντούδη με τον Δημήτρη, ένα φτωχό 
σπουδαστή μουσικής, σε ένα δισκοπωλείο της Αθή-
νας.  
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  
23:30 
Η Γυναίκα που Έβλεπε Όνειρα 
(1989). Κομεντί με την Μυρτώ Πα-
ράσχη, Θεόδωρο Μωρίδη, Γιάννη 
Μπέζο και Τάσο Υφαντή. Η Άννα 
βλέπει όλο και πιο συχνά όνειρα 
στον ύπνο της, τα οποία θυμάται 
έντονα το επόμενο πρωινό και τα 
διηγείται στον άντρα της τον Αχιλλέα. Η διήγηση των 
ονείρων έχει γίνει καθημερινή συνήθεια για το ζευ-
γάρι, αλλά σιγά-σιγά αρχίζει να επηρεάζει την σχέση 
τους. 
KYΡIAKH 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  22:50 
Ε-Mail (2003). Μοντέρνο συναισθηματικό μελό με 
τους Κώστα Κάππα, Αφροδίτη Σημίτη, Γιώργο Χρα-
νιώτη, Φώτη Σπύρο. Στην εποχή του INTERNET οι 
νέοι της Αθήνας επικοινωνούν και ανταλλάζουν ηλε-
κτρονικά μηνύματα χωρίς να ξέρουν που θα καταλή-
ξουν.  
ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  21:05 
Ο Ταρτούφος. Θέατρο στην Τηλεόραση. Κοινωνική 
περιπέτεια με τους Γιάννη Μπέζο, Παύλο Χαικάλη, 
Ναταλία Τσαλίκη, Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρη Μαρίζα, 
Τζένη Μηχαηλίδου, Γιώργο Ζιόβα. Ένας ψευτοθρη-
σκευόμενος επαρχιώτης, έχει γοητεύσει με τις υπο-
κριτικές επιδείξεις ευσέβειας σε τέτοιο βαθμό τον Ορ-
γκόν, έναν πλούσιο Παριζιάνο αστό, που ο δεύτερος 

τον έχει για τα καλά εγκαταστήσει στο σπίτι του. Τον 
εμπιστεύεται απόλυτα, του έχει αφεθεί ολοκληρωτικά. 
Προτίθεται, μάλιστα, προκειμένου να τον κάνει γα-
μπρό του, να αθετήσει την υπόσχεση γάμου που 
είχε δώσει στον Βαλέριο, τον αγαπημένο της κόρης 
του Μαριάνας. 
ΤΡΙΤΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  21:00 
Η Στοργή (1965). Μελόδραμα με τους Γιώργο Κα-
μπανέλλη, Τάνια Σαββόπουλου, Κώστα Καζάκο, Χρή-
στο Τσαγανέα, Ντίνα Τριάντη, Νίτσα Μαρούδα. Ο 
Κλεώπας, μουσικός το επάγγελμα, απογοητευμένος 
από την απόφαση του γιου του Δημήτρη να αφήσει 
τη μελέτη της κλασικής μουσικής για χάρη του λαϊκού 
τραγουδιού, αποφασίζει να τον διώξει απ’ το σπίτι.  
ΤΡΙΤΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  22:30 
Ένας Λαθρεπιβάτης στην Καρδιά μου (1988). Κω-
μωδία με την Νόρα Βαλσάμη, Κώστα Σπυρόπουλο, 
Νεφέλη Ορφανού, Τάνια Τρύπη, Τάσο Κωστή, Τώνη 
Γιακωβάκη, Τόλη Πολάτο, Θόδωρο Δημήτριεφ και 
Σταμάτη Τζελέπη. Ένας λαθρεπιβάτης σε ένα μεγάλο 
κρουαζιερόπλοιο κερδίζει την καρδιά της πιο όμορ-
φης επιβάτισσας, που έχει κερδίσει το ενδιαφέρον 
του πιο πλούσιου Ελληνο-αμερικανού επιβάτη, που 
τον έχουν βάλει στόχο δύο επικίνδυνοι κακοποιοί.  
ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  20:45 
Συννεφιασμένοι Ορίζοντες (1968). Κοινωνική πε-
ριπέτεια με την Μάρθα Βούρτση, Αλέκο Αλεξανδράκη, 
Μίμη Φωτόπουλο, Στέφανο Στρατηγό. Έχοντας χάσει 
τον πατέρα της, η Κατερίνα φτάνει από την επαρχία 
στην Αθήνα, ψάχνοντας λύση για τα σοβαρά οικονο-
μικά της προβλήματα, θέλοντας να φροντίσει τον 
αδερφό της που υποφέρει από τα τραύματα που έχει 
υποστεί, και να αντιμετωπίσει τον απατεώνα Γερά-
σιμο ο οποίος διαχειρίζεται το φορτηγό που άφησε 
κληρονομιά στα δύο αδέλφια ο πατέρας τους.  
ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  22:10 
Επαγγελματίας Οπαδός (1985). 
Κωμωδία με τους Κώστα Τσάκωνα, 
Βέρα Γκούμα, Σπύρο Ιωάννου, Τάσο 
Ψωμόπουλο, Ανδρέα Βαρούχα, Κική 
Πέρση, Τέτα Κωνσταντά. Όταν σε 
πνίγουν οι υποχρεώσεις και είσαι και 
πολύτεκνος, μηχανεύεσαι τα πάντα 
για να τα βγάλεις πέρα. Γίνεσαι ακόμα 
και επαγγελματίας οπαδός. Τι γίνεται 
όμως όταν αρχίσεις να μπερδεύεις 
τα διακριτικά; 
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ΠΕΜΠΤΗ 18/2 

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 19/2 
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 20/2 
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 21/2 
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 22/2 
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 23/2 
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 
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/2 

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 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 18 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 Φρέν παρουσιάζουν τον αγα-
πημένο παραδοσιακό τραγουδιστή 
Κώστα Παυλόπουλο  
21:30 Ελληνική Ταινία: Πειραιάς 
‘Ωρα 7.30  
23:00 Ελληνική Ταινία: Με Χωρίς 
Γυναίκες  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 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: Τα Κόκκινα 
Φανάρια  
22:55 Ελληνική Ταινία: : Άρπα Κόλα  
23:50 Ελληνική Ταινία: Τα 
Απόκρυφα μιας Μοναχής  
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 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: Η Ιφιγέ-
νεια Μουμτζή φιλοξενεί τον καθηγητή 
πολιτικής οικονομίας στο Εθνικό Με-
τσόβιο Πολυτεχνείο Γιάννη Μηλιό, εκ-
δότη του περιοδικού 'Θέσεις για την 
Ελληνική Επανάσταση' και του βι-
βλίου  «1821: Ιχνηλατώντας το έθνος, 
το Κράτος και την Μεγάλη Ιδέα». 
21:20 Ακάλυπτος S2E7 
22:05 Ελληνική Ταινία: Αγάπη για Πά-
ντα  
23:30 Κυπριακή Ταινία:  Η Γυναίκα 
που Έβλεπε Όνειρα  

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 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: Ε-Mail  
ΔΕΥΤΕΡΑ 22 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 Ταρ-
τούφος 
22:50 Το ταξίδι της ζωής με την 
Άντζυ Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 23 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 με την Σε-
μίνα Τσοκανά 
21:00 Ελληνική Τανία: Η Στοργή  
22:30 Ελληνική Τανία: Ένας Λαθρε-
πιβάτης στην Καρδιά μου  
ΤΕΤΑΡΤΗ 24 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: Συννεφιασμέ-
νοι Ορίζοντες  
22:10 Ελληνική Ταινία: Επαγγελματίας 
Οπαδός 
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Πλούσια ποδοσφαιρική δράση με συναρπαστικούς 
αγώνες στα μεγαλύτερα πρωταθλήματα τα Ευρώπης  

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 
άφησε πολύτιμους βαθμούς στο 
εκτός έδρας ματς με τη Γουέστ 
Μπρομ, στο πλαίσιο της 24ης 
αγωνιστικής στην Premier 
League. Στη Ισπανία η Ρεάλ δεν 
αντιμετώπισε το παραμικρό 
πρόβλημα από τη Βαλένθια νι-
κώντας την με 2-0, ενώ ήττα - 
σοκ γνώρισε στο «Στάδιο Κερά-
μικα» η Βιγιαρεάλ από την Μπέ-
τις. Στην Ιταλία, η Ίντερ δεν 
άφησε να πάει χαμένο το δώρο 
της Μίλαν στην Σπέτσια, και νι-
κώντας με 3-1 τη Λάτσιο στο 
«Μεάτσα» στο πλαίσιο της 22ης 
αγωνιστικής έπιασε κορυφή. 
Στη Γαλλία, η Λιλ ανέβηκε στην 
κορυφή της κατάταξης του γαλ-
λικού πρωταθλήματος, παρά τη 
«λευκή» ισοπαλία που παρα-
χώρησε στην έδρα της στην 
Μπρεστ. Στη Γερμανία με 
«λευκή» ισοπαλία ολοκληρώ-
θηκε ο αγώνας της Βόλφ-
σμπουργκ με την Γκλάντμπαχ 
στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστι-
κής, ενώ ακάθεκτη για την 
έξοδο στο Champions League 
προχωρά η Άιντραχτ Φρανκ-
φούρτης, που νίκησε την Κολω-
νία με 2-0. 
Στην Αγγλία, στις αναμετρή-
σεις της 24ης αγωνιστικής 
στην Premier League, σημει-
ώθηκαν τα αποτελέσματα: 

Λέστερ-Λίβερπουλ              3-1 
Κρίσταλ Πάλας-Μπέρνλι      0-3 
Μάντσεστερ Σίτι-Τότεναμ     3-0 
Μπράιτον-Άστον Βίλα          0-0 
Σαουθάμπτον-Γουλβς          1-2 
Γουέστ Μπρομ-Μάντσεστερ Γ.    
                            1-1 
Άρσεναλ-Λιντς                    4-2 
Έβερτον-Φούλαμ                0-2 
  
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 24 αγώνες) 
Μάντσεστερ Σίτι        53 -23αγ. 
Μάντσεστερ Γ.                    46 
Λέστερ                                46 
Λίβερπουλ                          40 
Τσέλσι                        39 -23αγ. 
Γουέστ Χαμ                 39 -23αγ. 
Έβερτον                   37 -22αγ. 
Άστον Βίλα                 36 -22αγ. 
Τότεναμ                    36 -23αγ. 
Άρσεναλ                             34 
Λιντς                        32 -23αγ. 
Γουλβς                                30 
Σαουθάμπτον            29 -23αγ. 
Κρίσταλ Πάλας                   29 
Μπράιτον                              26 
Μπέρνλι                     26 -23αγ. 
Νιούκαστλ                25 -23αγ. 
Φούλαμ                    18 -23αγ. 
Γουέστ Μπρομ                    13 
Σέφιλντ Γιουν.            11 -23αγ. 
  
Στην Ισπανία, στις αναμετρή-
σεις της 23ης αγωνιστικής 
στη LaLiga, σημειώθηκαν τα 
αποτελέσματα: 

Θέλτα-Έλτσε                       3-1 
Γρανάδα-Ατλέτικο Μαδρίτης 1-2 
Σεβίλλη -Ουέσκα               1-0 
Εϊμπάρ-Βαγιαδολίδ           1-1 
Μπαρτσελόνα-Αλαβές         5-1 
Χετάφε-Σοσιεδάδ               0-1        
Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια     2-0 
Λεβάντε-Οσασούνα           0-1 
Βιγιαρεάλ-Μπέτις               1-2 
  
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 23 αγώνες) 
Ατλέτικο Μαδρίτης     54 -21αγ. 
Ρεάλ Μαδρίτης                   49 
Μπαρτσελόνα            46 -22αγ. 
Σεβίλλη                     45 -22αγ. 
Σοσιεδάδ                            38 
Βιγιαρεάλ                    37 
Μπέτις                       34 
Γρανάδα                  30 
Θέλτα                        29 
Λεβάντε             27 -22αγ. 
Αθλέτικ Μπιλμπάο   25 -21αγ. 
Οσασούνα                      25 
Βαλένθια                     24 
  
Στη Γαλλία, στις αναμετρήσεις 
της 25ης αγωνιστικής στην 
Ligue 1, σημειώθηκαν τα απο-
τελέσματα: 
Παρί Σεν Ζερμέν-Νις           2-1 
Ρεμς-Λανς                         1-1 
Λιόν-Μονπελιέ                   1-2 
Μονακό-Λοριάν                  2-2 
Ανζέ-Ναντ                          1-3 
Ντιζόν-Νιμ                          0-2 
Μετζ-Στρασμπούρ             1-2 

Ρεν-Σεντ Ετιέν                    0-2 
Λιλ-Μπρεστ                  0-0 
Μπορντό-Μαρσέιγ             0-0 
  
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 25 αγώνες) 
Λιλ                                       55 
Παρί Σ.Ζ.                  54 
Λιόν                        52 
Μονακό                   49 
Ρεν               38 -24αγ. 
Λανς                     37 
Μετζ                      35 
Μονπελιέ                  35 
Ανζέ                        3  
Μαρσέιγ         34 -23αγ. 
Μπορντό                    33 
Μπρεστ                    31 
 
Στη Γερμανία, στις αναμετρή-
σεις της 21ης αγωνιστικής 
σημειώθηκαν τα αποτελέ-
σματα: 
Λ ε ι ψ ί α -Άου γ κσμπουρ γ κ                 
2-1 
Λεβερκούζεν-Μάιντς           2-2 
Ντόρτμουντ-Χοφενχάιμ        2-2 
Στουτγκάρδη-Χέρτα Βερολίνου          
1-1 
Βέρντερ Βρέμης-Φράιμπουργκ           
0-0 
Ουνιόν Βερολίνου-Σάλκε     0-0 
Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Κολω-
νία                        2-0 
Βόλφσμπουργκ-Γκλάντμπαχ              
                           0-0

Σούπερ Λιγκ 

Στην πρώτη του ήττα στο Πρω-
τάθλημα της Σούπερ Λιγκ υπο-
χρέωσε ο Παναθηναϊκός τον 
Ολυμπιακό στο ντέρμπι αι-
ωνίων για την 22η αγωνιστική. 
Οι πράσινοι, με μεγάλους πρω-
ταγωνιστές τους σκόρερ Ζοσέ 
Μαουρίσιο (6’) και Γιουνούς 
Σανκαρέ (73’), επικράτησαν με 
2-1 των ερυθρόλευκων στο γή-
πεδο της Λεωφόρου. Ο Ολυ-
μπιακός μείωσε στο 82’ με τον 
Ελ Αραμπί, ενώ μια απόκρουση 
του τερματοφύλακα του Πανα-
θηναϊκού Διούδη στο 89’ κρά-
τησε τη νίκη για την ομάδα του.   
Ο Άρης έμεινε στη λευκή ισο-
παλία με τον Παναιτωλικό, ο 
αγώνας της ΑΕΚ με την ΑΕΛ 
στη Λάρισα αναβλήθηκε λόγω 
καιρικών συνθηκών ενώ ο 
ΠΑΟΚ αγωνίζεται σήμερα στα 
Γιάννενα με τον ΠΑΣ. 

Συνοπτικά, στις αναμετρήσεις 
της 22ης αγωνιστικής της Super 
League σημειώθηκαν τα απο-
τελέσματα: 
Αστέρας Τρίπολης-Λαμία    0-0 
Απόλλων Σμύρνης-Ατρόμητος 
                              2-1 
Άρης-Παναιτωλικός             0-0 
ΟΦΗ-Βόλος                       1-2 
Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός   2-1 
  
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 22 αγώνες) 
 1. Ολυμπιακός                   57 
 2. Άρης                       43 
 3. Παναθηναϊκός                41 
 4. ΠΑΟΚ                  40 -21αγ. 
 5. ΑΕΚ                    40 -21αγ. 
 6. Αστέρας Τρίπολης         37 
 7. Βόλος                            27 
 8. Ατρόμητος                     25 

Με δύο αναμετρήσεις ολοκλη-
ρώθηκε την Τρίτη η 25η αγωνι-
στική, η προτελευταία αγωνι-
στική της πρώτης φάσης του 
Πρωταθλήματος Cyta.  
Στο ντέρμπι της Λεμεσού, η ΑΕΛ 
κέρδισε τον Απόλλωνα με 2-1 
και τον προσπέρασε στη βαθ-
μολογία, αφήνοντας τον στην 3η 
θέση. Στον άλλο αγώνα της Τρί-
της, η ΑΕΚ επικράτησε του 
Εθνικού Άχνας με 3-1 και εδραι-
ώθηκε στην 5η θέση, τέσσερις 
βαθμούς πίσω από την Ανόρ-
θωση, η οποία ωστόσο έχει ένα 

αγώνα λιγότερο.   
Αποτελέσματα 25ης αγωνι-
στικής: 
Ερμής Αραδίππου – Ομόνοια               
                                             0-2 
Καρμιώτισσα Πολεμιδιών – 
Ολυμπιακός                       0-3 
ΑΠΟΕΛ – Νέα Σαλαμίνα     3-1 
ΑΕΚ - Εθνικός Άχνας          3-1 
ΑΕΛ - Απόλλων                    2-1 
Η 26η και τελευταία αγωνιστική 
του πρωταθλήματος αρχίζει την 
Παρασκευή και ολοκληρώνεται 
την ερχόμενη Δευτέρα και ξεχω-
ρίζει το ντέρμπι αιωνίων ανά-

μεσα σε Ομόνοια και ΑΠΟΕΛ. 
Συνοπτικά, το πρόγραμμα έχει 
ως ακολούθως (ώρες Αγγλίας): 
Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 
Νέα Σαλαμίνα – Καρμιώτισσα 
Πολεμιδιών                    15:00 
Ολυμπιακός – ΑΕΚ        17:00 
Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 
Ανόρθωση – Δόξα Κατωκοπιάς 
                                  14:00 
Ομόνοια – ΑΠΟΕΛ         16:30 
Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 
Εθνικός Άχνας – ΑΕΛ      14:00 
Απόλλων – ΕΝ Παραλιμνίου          
                                      16:30

Kυπριακό Ποδόσφαιρο: 25η αγωνιστική 

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς απέ-
κλεισε με επική ανατροπή με  
3-2 τον Ράφα Ναδάλ και προ-
κρίθηκε στους "4" στο Austral-
ian Open.  
Ο Έλληνας τενίστας επικρά-
τησε με 3-6, 2-6, 7-6 (4), 6-4, 
7-5 του Νο2 κόσμου Ράφα Να-
δάλ μετά από μάχη 4.05 ωρών 
και θα παίξει την Παρασκευή 
στον ημιτελικό με τον Ντανίλ 
Μεντβέντεφ.  
Ο άλλος ημιτελικός είναι ανά-
μεσα στον Τζόκοβιτς και τον Κα-
ράτσεφ σήμερα Πέμπτη (08:30) 
και ο νικητής θα παίξει την Κυ-
ριακή στον τελικό με τον νικητή 
του αγώνα Τσιτσιπάς-Μεντβέ-
ντεφ.  
Αυτή σίγουρα είναι η νίκη της 
καριέρας του Στέφανου Τσι-
τσιπά αφού είχε απέναντι του 
τον Ισπανό με τα 20  Grand 
Slam και έναν παίκτη του τον 

είχε στο 6-1 στις νίκες.  
Είναι η 2η φορά που κερδίζει 
τον Ναδάλ ο Έλληνας τενίστας 
και είναι η 2η φορά που φτάνει 
στα ημιτελικά του Australian 
Open μετά από το 2019 όπου 
και είχε αποκλειστεί από τον 
Ράφα Ναδάλ.  
Το 5ο σετ ήταν συγκλονιστικό. 
Ο Τσιτσιπάς θα προηγηθεί 6-5 
με μπρέικ αλλά ο Ναδάλ θα 
σβήσει 2 ματς πόιντ. Με την 
σειρά του ο Έλληνας θα σβήσει 
μπρέικ πόιντ του Ισπανού και 
με το 3ο ματς πόιντ θα κλείσει 
το παιχνίδι.  
Εάν ο Στέφανος Τσιτσιπάς κερ-
δίσει τον Ντανίλ Μεντβέντεφ θα 
είναι ξανά το Νο5 της παγκό-
σμιας κατάταξης. 
Αυτή ήταν η 3η νίκη σε ισάριθ-
μους προημιτελικούς σε Grand 
Slam για τον Τσιτσιπά ο οποίος 
πέτυχε και τη 2η top-10 νίκη του 
σε Major μετά από εκείνη επί 
του Ρότζερ Φέντερερ το 2019 
στη Μελβούρνη.  
Με την νίκη του αυτή και την 
πρόκριση στα ημιτελικά ο Τσι-
τσιπάς θα εισπράξει 660.875 
δολάρια.  
Οι πόντοι ήταν 145-142. Ο Στέ-
φανος Τσιτσιπάς είχε 49 
winners και 38 αβίαστα και ο 
Ράφα Ναδάλ είχε 58 winners 
και 42 αβίαστα. Τα μπρέικ πόιντ 
ήταν 2/5 (Τσιτσιπάς) και 3/4. Ο 
Τσιτσιπάς είχε 17-15 άσους. 

Μεγάλη νίκη για Τσιτσιπά
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PM to focus on ‘data, not dates’ 
for easing lockdown

Boris Johnson has 
pledged the UK will not 
be put back into a full 

lockdown after a gradual eas-
ing of coronavirus restrictions 
begins in what is expected to 
be just a few weeks' time. 

The prime minister said any 
lifting of restrictions will be based 
on a "cautious and prudent       
approach", with schools set to 
be the first to reopen, with a     
return for some pupils expected 
from March 8. 

Mr Johnson, speaking to      
reporters at a mass vaccination 
centre in Cwmbran, south Wales, 
said easing England's restric-
tions would be done in "stages" 
as he hinted that hospitality 
would again be the last to reopen. 

The prime minister, his Cabinet 
and advisers will this week      
assess data from England's 
third lockdown, before setting 
out on February 22 their plan 
to gradually lift restrictions. 

Asked about Professor Dame 
Angela McLean's comments to 
the Science and Technology 
Committee that any unlocking 
should be based on "data, not 
dates", Mr Johnson said: "That's 
absolutely right." 

"That's why we'll be setting out 
what we can on Monday about 
the way ahead and it'll be based 

firmly on a cautious and prudent 
approach to coming out of      
lockdown in such a way to be 
irreversible. We want to be going 
one way from now on, based on 
the incredible vaccination rollout 
that you're seeing in Cwmbran." 

Decisions for lifting restrictions 
will be based on Covid-19 case 
numbers, hospital admissions, 
deaths and the impact of the 
vaccine rollout. 

The PM said easing England's 
restrictions would be done in 
"stages" as he highlighted the 
need to "go cautiously." 

Mr Johnson urged the public 
to be patient ahead of him         
revealing his planned route out 
of lockdown when asked how 
low cases would need to fall   
before the hospitality sector 
could be reopened. 

"I would just advise everybody 
just wait, we'll try and say as 
much as we can on that," he said. 

He's previously said he hopes 
to give dates for the point at 
which each restrictions will lift, 
but warned they will be subject 
to delays. 

The PM has been warned, in 
a letter from a top NHS boss, 
that coronavirus cases in England 
must drop by at least 645,000 
before lockdown restrictions can 

ease. 
Chris Hopson, chief executive 

of the NHS Providers organisa-
tion, said the number of cases, 
which is currently estimated by 
the Office for National Statistics 
to be 695,400, needs to drop to 
around 50,000 before a lifting of 
any measures can be considered. 

Mr Johnson has in the past 
hinted he's likely to take a        
national approach to lifting res-
trictions, rather than regional 
adjustments. 

On Wednesday First Minister 
Nicola Sturgeon confirmed Scot-
land's youngest pupils would go 
back to school as planned from 
Monday, but she warned lock-
down there could possibly go on 
a little "longer" than originally 
hoped. 

Some schools in Wales will 
also reopen on Monday, but in 
England and Northern Ireland 
most classrooms will remain 
empty until at least March 8. 

Mr Johnson said the UK gov-
ernment would continue to have 
conversations with devolved 
administrations about how best 
to exit lockdown. 

Meanwhile, British finance 
minister Rishi Sunak’s annual 
budget on March 3 is set to have 
a green tinge, even as the coun-
try goes hundreds of billions        
of pounds into the red to fund 
its response to the coronavirus 
pandemic. 

Sunak will move forward with 
plans to launch Britain’s first 
“green” government bonds – de-
signed to finance environmen-
tally friendly investments – and 
might also nudge the Bank of 
England to focus more on climate 
change. But any progress on 
carbon taxes – endorsed by the 
International Monetary Fund in 
October – is likely to be slow as 
Sunak grapples with how best 

to close a £400-billion budget 
deficit, the largest since World 
War Two. 

Britain is hosting a major United 
Nations environmental summit, 
COP 26, in November and Sunak 
told other finance ministers last 
week that he wanted action on 
climate change to be a major 
theme of Britain’s chairmanship 
of the G7 this year. 

 
Bahrain first to launch digital 
Covid-19 vaccine passport 

 
On the other side of the globe, 

Bahrain has launched a digital 
COVID-19 vaccine passport, 
one of the first countries to do 
so, the Gulf state’s media office 
said on Wednesday. 

Governments and developers 
around the world are exploring 
how certificates and passports 
could help to reopen economies 
by identifying those protected 
against COVID-19. 

Bahrain’s ‘BeAware’ app dis-
plays a green shield alongside 
an official certificate detailing 
the person’s name, date of birth, 
nationality and which vaccine 
was received. 

Users must have received two 
doses of a vaccine, separated 
by 21 days, and then wait for two 
weeks for antibodies to develop, 
the statement said. 

“Authorities can verify its         
validity by scanning a QR code 
linking to the national vaccine 
register,” it said. 

Denmark has said it would 
launch an initial version of a        
coronavirus vaccination pass-
port by the end of February. 

Sweden also plans to launch 
a vaccine passport by summer, 
assuming there is an international 
standard in place for the document 
by then the government said.

Missing persons in 
Cyprus and the possi-
bility of cooperation 

in matters of Diaspora, were 
among the matters discussed 
during a meeting on Wednes-
day between Presidential 
Commissioner Fotis Fotiou 
and new Ambassador of 
Holland in Nicosia Elke 
Merks-Schaapveld. 

Fotiou made particular        
reference to the humanitarian 
matter of missing persons, 
stressing once more that the 
government deals with the 
problem foremost as a serious 
humanitarian issue which 
should be resolved without 
further delay, a Presidency 
press release says.  

"It is tragedy which causes 
immense pain and suffering 
for nearly half a century to 
hundreds of families," Fotiou 
said. 

Turkey, he noted, should take 
substantial and decisive steps 
and take the humanitarian and 
political decision which will      
be crucial in order to achieve  
progress. 

In this respect, Fotiou said 
that Turkey should implement 
European Court of Human 
Rights decisions, submit all 
evidence on burials by the 
Turkish army from the collec-
tion of remains from the battle-
fields in 1974 and submit evi-
dence and information on what 
became of missing persons 
who are included in the Turkish 
army’s archives from the      
deliberate removal of remains 
of Greek Cypriots from their  
original burial sites. 

He further thanked the       
Ambassador for Holland’s 
support so far of the Committee 
on Missing Persons and expres-
sed his belief that the humani-
tarian policy followed by Holland 
will continue for the benefit of 
the families who are affected. 

The Presidency Commis-
sioner also discussed with the 

Dutch Ambassador the possi-
bility of cooperation between the 
two countries in matters of the 
Diaspora. 

On her part, it adds, Merks-
Schaapveld underlined her 
country’s support in the efforts 
by the Republic of Cyprus to 
find out the fate of missing 
persons, expressing at the same 
time Holland’s willingness and 
readiness to contribute in this 
direction. 

The Committee on Missing 
Persons (CMP) reported last 
month that their results in 2020 
were very disappointing, mainly 
due to problems caused by 
the Covid-19 pandemic. 

According to the committee’s 
Greek Cypriot member Leoni-
das Pantelides, the aim was to 
intensify efforts and to recover 
lost ground, once conditions 
allow. 

According to data published 
on the CMP website in 2020, 
there were only 25 identifica-
tions of missing persons and 
the remains of ten individuals 
exhumed. In 2019 there were 
42 identifications, 71 in 2018, 
117 in 2017 and 115 in 2016. 
In 2019, some 29 individuals 
were exhumed, 11 in 2018, 39 
in 2017 and 83 in 2016. 

“We have over 100 cases 
that are awaiting excavation, 
but we are still waiting to see 
when we will be able to exca-
vate. Research work was  
able to go forward during the 
first lockdown, from March to 
May,” Pantelides said. 

As regards the remains of 
missing persons that may be 
buried in Famagusta, Pante-
lides said that the focus was 
on the Stavros cemetery, in the 
fenced-off area of Varosha, 
adding that the CMP has        
expressed interest in gaining 
access for an onsite visit. 

“There are currently 17 
cases of people potentially 
missing who might be found 
in Varosha,” he said.

Fotiou discusses 
missing persons with 
Dutch Ambassador 

EU foreign policy chief to visit Cyprus first week of March
EU high representative 

of foreign policy Josep 
Borrell will visit Cyprus 

on March 5 in anticipation of 
the informal five plus one in-
formal meeting, the president’s 
office announced on Tuesday 
after he held a telephone con-
versation with President Nicos 
Anastasiades. 

The previous day Foreign Min-
ister Nikos Christodoulides also 
exchanged views with Borrell over 
the telephone on the latest deve-
lopments on the Cyprus problem 

and EU-Turkey relations. 
“We strongly wish to see a 

sustainable de-escalation in the 
Eastern Mediterranean, but in the 
wider region also,” Borrell said last 
month after meeting Turkey’s For-
eign Minister Mevlut Cavusoglu. 

Borrell also said that the EU 
was fully committed to support-
ing a speedy resumption of the 
Cyprus talks. 

“Such efforts have to be main-
tained. Intentions and announce-
ments need to be translated into 
actions,” he said.



Prime Minister Boris 
Johnson said on Monday 
he would plot a cautious 

but irreversible path out of the 
COVID-19 lockdown this week 
after the vaccination of 15 million 
vulnerable people. 

With nearly a quarter of Britain‘s 
population now inoculated with 
a first dose of a COVID vaccine 
in a little over two months, 
Johnson is under pressure from 
some lawmakers and businesses 
to reopen the economy. 

“We’ve got to be very prudent 
and what we want to see is      
progress that is cautious, but       
irreversible,” Johnson told repor-
ters. “If we possibly can, we’ll 
be setting out dates.” 

Johnson, due to set the path 
out of lockdown on February 22, 
said rates of infection were still 
high and too many people were 
still dying. 

Speaking later from Downing 
Street, Johnson said there was 
not yet enough data about how 
vaccines were affecting the 
spread of COVID-19, though 
data from Israel, currently the 
world leader on vaccination, was 
promising. 

“If you look at the data for     
example from Israel, you actually 
can see the effect, in the UK  we 
can calculate an effect but it’s 
much better when we can actually 
see it, when it’s big enough to 
actually be able to see,” the 
government’s chief medical     
adviser, Chris Whitty, said. 

Whitty also said that there 
were several variants which      
appeared to slightly reduce       
the effectiveness of currently 
available vaccines. 

Johnson said he would do  
everything he could to ensure that 
schools reopened on March 8. 

If many people get infected, 
there would be a high risk of 
mutation in the virus and higher 
risk of it spreading to older and 
more vulnerable groups, he said. 

Meanwhile, around 1.7 million 
more people will be added to the 
shielding list in England, after 
being found to be at potential 
serious risk from COVID-19. 

They have been identified by 
a new algorithm that looks at 
multiple factors, and will be sent 
a letter from the NHS in the 
coming days. Some will have 
already been offered a corona-
virus jab but the around 800,000 
who have not will be bumped 
up the vaccine priority list. 

The shielding list was expan-
ded after scientists at Oxford 
University developed a new tool 
that assesses whether someone 
is at risk of severe disease or 
death from COVID-19. It looks 
at multiple factors including age, 
ethnicity, body mass index, other 
health conditions and also post-
code, which is indicative of levels 
of deprivation. 

The additional 1.7 million will 
bring the number of people on 
the list to almost four million - 
all of whom are being advised 
to shield until 31 March. 

Dr Jenny Harries, one of   
England's deputy chief medical 
officers, said those joining the 
shielding list will get the same 
support available to those who 

are "clinically extremely vulner-
able," including medicine delive-
ries, priority slots for supermar-
kets and statutory sick pay. 

She told a briefing for journal-
ists: "As we learn more about 
COVID-19, we're continuously 
reviewing the evidence... it was 
very clear that not all of those 
individuals who were at risk 
were identified by the binary  
approach." 

Dr Harries added the approach 
is "risk averse" to "protect as 
many people as possible". 

She explained: "The letter will 
note that this is more likely to       
be an overestimate of risk in a     
way which hopefully handles 
any of their anxiety. And it makes 
it absolutely clear that it is a 
choice for them if they choose 
to follow shielding advice or  
not. 

"It will also prioritise them for 
vaccination. In addition to that, 
it means they have advice and 
support not just now, but should 
there be any changes in the 
pandemic in forthcoming months, 
then clearly they will be identified 
within that group as well so there 
are current and longer term 
benefits." 

It comes after ministers           
revealed they hope all adults       
in the top nine priority vaccine 
groups will be offered a jab by 
the end of April, and all remaining 
adults by autumn. 
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Boris Johnson wants ‘cautious but 
irreversible’ path out of lockdown

Harry and Meghan       
expecting second child

The Duke and Duchess of 
Sussex have announced 
they are expecting their 

second child. 
The couple, who live in the 

US where the baby is likely to 
be born, have shared a black and 
white picture of themselves, sat 
under a tree, with Prince Harry 
resting his hand on Meghan's 
head as she lay in his lap      
cradling her bump. 

A spokesperson for the pair 
said: "We can confirm that       
Archie is going to be a big 
brother. The Duke and Duchess 
of Sussex are overjoyed to be 
expecting their second child." 

The Queen, Prince Philip, 
Prince Charles and the whole 
Royal Family are "delighted" and 
"wish them well", according to a 
Buckingham Palace spokesman. 

The news of Meghan's        
pregnancy comes after the 

duchess suffered a miscarriage 
last July. 

Meghan, 39, revealed her 
heartbreak in November in a 
deeply personal article for the 
New York Times, writing: "I knew, 
as I clutched my firstborn child, 
that I was losing my second." 

The duchess was widely 
praised by charities for sending 
a powerful message to others 
who have lived through the same 
trauma by speaking about the 
issue. 

Harry and Meghan's new baby 
boy or girl will be eighth in line 
to the throne, just behind one-
year-old Archie Mountbatten-
Windsor. 

The new baby is allowed to 
be a Lord or a Lady, but, in keep-
ing with Harry and Meghan's 
wishes, will be a Master, like  
Archie, or Miss (first name) 
Mountbatten-Windsor instead. 

Greece blanketed by  
heaviest snowfall in 12 years
The heaviest snowfall to  

hit Greece in 12 years 
triggered power cuts,       

disrupted transport and trapped 
people in their homes on      
Monday. 

A cold front swept across       
the country from Saturday,      
driving temperatures down to        
-20 degrees Celsius in northern 
Greece and causing rare snow-
fall in Athens after a period of 

unseasonably warm weather. 
The head of the National      

Meteorological Service, Theodo-
ros Kolydas, said the snowfall was 
the “fiercest, in terms of intensity 
and volume, in 12 years.” 

In the town of Kapandriti, a 
few miles north of the capital, 
snow blanketed roads and        
vehicles. 

Power cuts were reported   
across mainland Greece and  

on islands off its eastern coast 
that were lashed by gale force 
winds, the main power grid       
operator said. 

At least six people have had 
to be rescued from the snow 

since Sunday, the fire brigade 
said. 

Authorities briefly closed off 
sections of highways and          
appealed to the public to avoid 
non-essential travel.

The University of Oxford 
has launched a study to 
assess the safety and  

immune response of the COVID-
19 vaccine it has developed 
with AstraZeneca Plc in children 
for the first time. 

The new mid-stage trial will 
determine whether the vaccine 
is effective on people between 
the ages of 6 and 17. 

Around 300 volunteers will  
be enrolled and first inocula-

tions are expected this month, 
Oxford said. 

The two-dose Oxford/   
AstraZeneca vaccine has been 
hailed as a ‘vaccine for the 
world’ because it is cheaper 
and easier to distribute than 
some rivals. 

AstraZeneca has a target        
to produce 3 billion doses this 
year and aims to produce over 
200 million doses per month by 
April.

Oxford vaccine to be 
tested on children
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Aria Goes To School is first bilingual 
book from Nicosia-based author

A self-published bilingual 
(English/Greek) children’s 
book titled Aria Goes to 

School is now available to          
purchase from www.okiddoky. 
com/shop/play/books/aria-goes-
to-school 

The book is the first in a series 
of bilingual stories by author 
Luzdary Hammad-Stavrou,       
following the life journey of the 
main character, Aria. Based on 
the author’s daughter, she is a 
fun, kind and relatable character 
your children will surely enjoy. 

Aria’s journey aims to help 

children feel more comfortable 
about starting school. The        
delightful story starts and ends 
in the same setting, presenting 
children with the opportunity to 
appreciate the importance of 
school from an early age. 

This book is designed to       
engage young children through 
relatable characters, simple text 
and lively illustrations. The added 
bonus of its bilingual nature is 
perfect for multicultural families 
to bond over and to promote 
proficiency in both languages 
for aspiring bilingual children. 

Coming from a multicultural 
family, Luzdary, based in Nicosia, 
Cyprus, was raised by her mother 
who spoke one language and 
her father who spoke another. 
From a young age she felt the 
importance of language; how 
language is the key to being a 
part of a culture and how left 
out one can feel without that key.  

Now that she is raising her own 
children, Luzdary did what any 
parent raising a bilingual child 
does and bought her daughter 
lots of books in both hers and her 
husband’s native languages: 
Greek and English.  

Luzdary explained, “My 
daughter normally picks the 
books she wants me to read and 
she would often pick a Greek 
book. I’d sadly tell her ‘mama 
can’t read Greek, you have to 
wait for papa to come home to 
read it to you.’ In other cases 
she’d pick an English book and 
give it to her dad, but he doesn’t 
feel comfortable reading in  
English as he often mispronoun-
ces words and doesn’t want her 
to learn incorrect English. 

“These scenarios made me 
think how lovely it would be if 
both my husband and I could read 
the same book to our daughter 

in our native languages. We could 
bond as a family over the same 
book. And best of all she would 
listen to us reading the same 
book in two languages which 
would lead to her expanding her 
vocabulary in both languages.  

“I searched for English/Greek 
bilingual books and found very 
few, so I decided to turn the 
bedtime stories I’ve made up for 
my daughter into books, thus 
creating Bilingual Stories.  

“Bilingual Stories are self-
published bilingual books written 
by me, a teacher and mum, for 
multicultural families to bond 
over and to promote proficiency 
in both languages for aspiring 
bilingual children. In addition to 
the books’ bilingual nature, each 
story is written based on a topic 
to help children feel more com-
fortable about going through a 
transition or dealing with a        
new situation. My hope is that            
Bilingual Stories will support 
your  efforts in raising bilingual 
children as it has done for my 
family.” 

For more on the author and 
Bilingual Stories, please visit 
Facebook page: 
@bilingual.stories.for.kids and 
Instagram: bilingual.stories 

Rolls-Royce appoints Panos Kakoullis new CFO

Rolls-Royce Holdings, the 
FTSE-100 engineering 
group, has appointed 

former Deloitte partner as its 
new finance chief as it tries to 
navigate through the headwinds 

of the COVID-19 crisis. 
It comes nearly six months 

after the Derby-based industrial 
titan said that Stephen Daintith 
was leaving the embattled  
manufacturer of aircraft engines 

to join the online grocer Ocado. 
The pandemic has shattered 

Rolls-Royce’s finances because 
it is paid by airlines on flying by 
hours basis, and the company 
warned in January that the start 
of this year was even more        
difficult than expected. 

The aero-engines maker said 
on Monday that Kakoullis, who 
spent 30 years at Deloitte and 
ran the company’s global audit 
and assurance operations, would 
start on May 3.  

While he has no direct CFO 
experience at a FTSE-100 com-
pany, one former colleague of 
his said he was “ideally suited” 
to the job, having advised blue-
chip names including Tesco and 

Vodafone. 
Last year, he briefly joined       

PA Consulting as its chief         
executive-elect, but decided to 
leave after the company’s private 
equity backers decided to sell to 
a competitor rather than pursue 
a public listing. 

Rolls-Royce’s Chief Executive 
Warren East said Kakoullis’       
experience made him a good fit. 

“Panos delivered significant 
transformational change at      
Deloitte, streamlining and simpli-
fying the business and by look 
forward to benefitting from his 
expertise and experience as      
we deliver on our fundamental 
reorganisation,” he said.

Marshals working to keep Enfield safe
COVID-19 marshals have 

visited more than 4,600 
businesses and dispersed 

478 groups in Enfield in just one 
month to ensure the current lock-
down rules are being followed. 

These marshals patrol high 
streets and some parks to break 
up gatherings, offer advice to 
businesses and refer any premi-
ses breaking the rules to Enfield 
Council’s Environmental Health 
and Trading Standards officers 
for follow up and, if  necessary, 
enforcement action. 

Enfield Council’s Cabinet 
Member for Licensing and Regu-

latory Services, Cllr George 
Savva, said: “The rules on face 
coverings, social distancing,  
and gatherings are very clear 
and I am pleased to say that 
most people in Enfield respect 
these rules and each other. 

“It’s vital that we all continue 
to follow public health advice, 
particularly as one in three people 
with coronavirus is asymptomatic 
and could spread the virus with-
out knowing. It is only by ensuring 
everyone follows the advice we 
can drive coronavirus rates down, 
help to keep Enfield safe and 
protect the most vulnerable in 

our society. 
“Our Environmental Health and 

Trading Standards officers have 
been engaging with and inspec-
ting businesses throughout the 
whole pandemic and taking     
enforcement action as required. 
I would like to thank these officers 
for their ongoing and hard work 
during very difficult circumstan-
ces.” 

While Enfield’s COVID marshals 
are on hand to provide advice, 
the police can take action 
against those gathering illegally 
and issue fines. You can be given 
a fixed penalty notice (FPN) of 

£200 for the first offence, doub-
ling for further offences up to a 
maximum of £6,400. 

Around one in three people 
infected with COVID-19 
do not display symptoms 

- and this is a conservative       
estimate.  

Asymptomatic carriers can still 
pass it onto others which is why 
it is vital that we all continue to 
play our part to break the chain 
of transmission as we await the 
full rollout of the vaccine. 

One of the best tools available 
to us is precautionary lateral 
flow testing which can detect 
asymptomatic cases that would 
otherwise go undetected in the 
community. 

I would strongly encourage 
local people without symptoms, 
especially those who are leaving 
the house to work to go and get 
one of these tests regularly. 
More information on the location 
of lateral testing sites in the      

borough can be found at 
www.haringey.gov.uk/news/ 
covid-19-local-testing-sites-      
haringey for Haringey and 
traded.enfield.gov.uk/news/    
2021/jan/latest-covid-19-test-
ing-information for Enfield. 

The rules remain the same 
for those displaying COVID-19 
symptoms in that they should 
immediately self-isolate, book a 
test on the NHS website and 
contact the council if they need 
financial support.  

We are seeing the NHS 
make encouraging progress      
on vaccine distribution. Now 
Ministers must urgently fix con-
tact tracing which continues to 
fall very far short of the mark. 

  
Joanne McCartney AM 

London Assembly Member 
for Enfield & Haringey 

Help raise essential funds 
for 6-year-old Andreas who 
is battling leukaemia

Six-year-old Andreas, a 
clever, cheeky little boy, 
full of life, and who loves 

his mummy, daddy and little 
brother very much, has recently 
been diagnosed with leukaemia. 

This is something no parent 
would never want to hear, nor 
should any child go through. 

His parent’s hearts are       
completely shattered, as well 
as close friends and family, 
knowing the struggles that little 
Andreas will go through over the 
next 3 years whilst undergoing 
painful and intensive treatment. 
They have a long and difficult 
road ahead of them. 

Whilst worrying about their 
beautiful little boy, they also 
have to worry about finding       
accommodation, as well as 

hospital expenses, bills etc. 
Stella and Parasko, Andreas’ 

parents, are both unable to 
work, particularly during these 
Covid times as they run the risk 
of passing on any infections to 
their son. They will be taking care 
of all of Andreas’ medical needs, 
with multiple hospital visits every 
week for chemotherapy treat-
ment, plus they have another 
little boy to take care of. 

A Go Fund Me page has been 
set up to help the family during 
this very sad and difficult time. 
Please donate if you can by   
visiting www.gofundme.com/ 
f/help-raise-money-for-little-     
andreas-and-his-family 

Both Stella and Parasko 
would like to thank you all for 
your love and support.

Asymptomatic testing for 
Covid can help break 
chain of transmission
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The alarming reality of domestic violence

Experiences of domestic 
violence are reported on 
a daily basis, with a great 

deal of stigma attached to them 
across different cultures, includ-
ing our ethnic communities. The 
statistics are not good and during 
the current pandemic, are getting 
worse.  

The victims can be of both 
genders, but women are more 
often the sufferers of the abuse. 

One in four women experience 
domestic violence and in 90% of 
such related incidents, children 
are present or in the next room.  

Police receive a domestic vio-
lence related call every minute. 
Domestic violence commonly 
includes any physical violence, 
verbal or mental abuse, sexual 
harassment and any form of 
control with enforced social       
rejection, isolation as well as       

financial control carried out by 
spouses, or extended family 
members such as in-laws.   

During to current restrictions 
over the last year, families have 
been facing extra pressures that 
impact on their mental wellbeing, 
and certainly more so with mem-
bers who already struggle to 
cope with repeated experiences 
of abuse. Financial uncertainty 
due to jobs being furloughed or 
lost, lockdowns, alcoholism, drug 
abuse and gambling, are factors 
deteriorating the already excrucia-
ting circumstances of domestic 
violence.  

What is important to recognise 
is the undeniable fact that      
prolonged abuse is debilitating, 
leaving the victim with damaged 
self-esteem and mentally drained 
in their desperate attempts to 
stand up to bullying. As mentioned 
earlier, the stigma attached to 
such experiences makes matters 
worse for the victim, who often 
feels alone and compelled to 
bear the abuse in silence in order 
to avoid societal and familial  
disapproval from the children 
and/or the extended family 
members. On the other hand, we 

often witness in family therapy, 
the resentment expressed by 
younger generations towards the 
effects of such early life traumatic 
experiences on their psychologi-
cal development, and on their own 
choices later in their adult lives.   

Psychological services aim to 
intervene early and restore the 
balance in the family, by helping 
primarily the perpetrator to       
recognise and critically reflect on 
their abusive behaviour, under-
stand the reasons behind the 
choice to be violent and learn new 
skills on how to stop the patterns 
of abuse. When the circumstan-
ces prove too challenging, it is 
important for the victims to know 
that they should not feel judged 
but supported by the available 
services in their efforts to find 
the strength to report the violence, 
take action to escape and protect 
themselves and those depen-
dant on them.  

 
Antony Sigalas  

Psychotherapist for Alpha 
Care Counselling Service  

Tel: 02083736287

Artificial Intelligence (A.I.) is not commonly 
understood, but widely used. There are 
popular videos of sinister looking jumping 

robots, by Boston Dynamics. There’s no reason 
why they need to look like creepy dogs, but it 
helps when they chase Pentagon funding. 

Experts distinguish between the role of A.I., and 
that of humans. Humans are good at imagination, 
compassion, abstraction and generalisations.    

Machines are good at locating knowledge, pattern 
identification and machine learning. A.I. systems 
are different from traditional software, which         
follows linear rules – step-by-step conditional         
instructions – if this, then do that. A.I. systems 
aren’t programmed, but use learning algorithms 
of pattern recognition, defect elimination and       
predictive analytics. For example, if a self-driving 
car hits a lamp post, its algorithm learns not to 
do this again. And it won’t, neither will any other 
current self-driving car, nor will any future one. 
This is far more reliable than human learning and 
memory.  

There are good practices for A.I. Firstly,           
knowing who taught it. Data sources used must 
be documented. Secondly, being clear when A.I. 
is used. Banks use conversational A.I. (chat-bots) 
for customer transactions. But if the bot under-
stands that a call relates to bereavement, it 
switches to a real human.  

When we approach military and industrial uses 
of A.I., our back stiffens and we get nervous.  

 
Robots soldiers 

 
A US military aircraft recently flew for the first 

time with a robot co-pilot. It took charge of the 
plane’s navigation and sensors over California, 

using an algorithm called Artu, named after the 
Star Wars droid R2-D2. The robot co-pilot was 
the mission commander, having “complete radar 
control” – a first in human-machine teaming. The 
software uses algorithms that played chess and 
video games. “Failing to realise A.I.’s potential 
will mean ceding advantage to adversaries”, said 
Will Roper, USAF Technology chief. China and 
Russia invest heavily in A.I.  

In the 1960s, NASA mathematicians worried 
about being replaced by mainframe computers. 
The more enterprising ones learned computer 
programming – memorably portrayed in the 2016 
film ‘Hidden Figures’. History repeats itself. 

 
Connecting rice to the Internet 

 
Farmland makes up 40% of Vietnam. 20 million 

people work in the agriculture sector – 39% of 
Vietnam’s employment. Rice is the main crop, 
with Vietnamese consuming the fifth-highest       
tonnage in the world. However, paddy cultivation 
accounts for 10% of global agricultural greenhouse 
gas emissions, and rice planting consumes        
21% of the total water used in crop production 
worldwide, leading to water scarcity. 

Average temperatures in Vietnam rose by             
1 degree Celsius in 2019, leading to water        

shortages. Research predicts reducing harvests 
of 17% and shrinking arable land by 20% by 
2050, whereas global population will top 2.2 billion 
and demand for food will increase by 50%.  

Farmers look to agricultural technology     
(“Agri-tech”) based on the Internet of Things 
(“IoT”) and cloud computing. There’s a rice growing 
methodology called ‘alternate wetting and drying’ 
that’s more sustainable. This lowers methane 
emissions by 48% and reduces water usage by 
28%. A pilot program that applied IoT was        
developed using sensors from a Vietnamese 
start-up, Mimosa-TEK, measuring water levels in 
rice fields and transmitting data to the cloud 
(hosted computing). The farmers in the project 
monitored water levels, and determined the ideal 
time to irrigate, and the optimal water amount, 
using smartphones. They found the app’s recom-
mendations accurate and convenient. The pilot 
was so efficient that 95% of the planters continued 
using the system – 90% willing to pay for it. 

This IoT-driven Agri-tech is being deployed 
more widely. The barrier to entry is low: needing 
only smartphones, electricity, internet connectivity 
and irrigation equipment that’s already used.  

 
James Neophytou

Robot-soldiers and Connected-farmers: Artificial Intelligence is here

Locked down, London Zoo faces fight to survive
London Zoo should be 

teeming with children        
released from school by 

half-term holidays. But instead, 
the monkeys’ pranks are un-      
observed, King Cobra is coiled 
friendless in the reptile house 
and the future of the world’s  
oldest scientific zoo is in peril. 

As the menagerie in Regent’s 
Park, central London, nurses a 
multi-million-pound hole in its 
budget and lockdown keeps   
visitors away, even during school 
holidays, the keepers are sad 
and anxious. 

“Lockdown here has been 
really surreal – like with no        
visitors here, it’s been a really 
sad time for the zoo,” said Kate 
Sanders, big cats team leader 
at the zoo. 

“We are losing so much 
money. I’m concerned the zoo 
might not survive.” 

Opened in 1828 by the        
Zoological Society of London 
(ZSL), London Zoo was visited 
by Charles Darwin while he was 
writing his “Origin of Species” and 
Queen Elizabeth II is itspatron. 

Together with Whipsnade  

Zoo in Bedfordshire, north of 
London, which is also owned by 
the ZSL, it has 22,949 animals. 

Feeding them costs around      
1 million pounds a month and 
the latest lockdown will blow a 
1.8 million pound hole in its 
budget on top of the 15 million 
pound loss last year. 

“It just remains so sad that   
we are closed,” ZSL London 
Zoo’s Chief Operating Officer 
Kathryn England said. 

“We can’t furlough animals 
and you can’t furlough all of       
the staff who look after the       

animals.” 
Lockdowns meant the zoo 

was closed for 18 weeks in 2020 
– wiping out ticket sales. Adult 
tickets, including a voluntary 
contribution, at peak times cost 
35.00 pounds and tickets for 
children cost 22.75. 

“More importantly, we are here 
to inspire people about wildlife 
and as long as we are closed, 
we have to find very ingenious 
ways of doing that,” she said.  

“But nothing really beats having 
people in the zoo and having a 
great day out.” 

With great joy His        
Eminence Archbishop 
Nikitas of Thyateira 

and Great Britain announces 
the election of two assistant 
Bishops by the Holy and Sacred 
Synod of the Ecumenical Patri-
archate to help in meeting the 
many pastoral needs of the 
Archdiocese.   

They are:  
His Grace Bishop-elect    

Raphael Pavouris of Ilion  
His Grace Bishop-elect    

Iakovos Savvas of Klavdiou-
polis. 

Details concerning the    
episcopal consecrations will      
be forthcoming. 

Axioi!

Election of two  
assistant Bishops



Gorka Marquez and Gemma Atkinson 
announce engagement 

Strictly Come Dancing professional Gorka Marquez and his       
partner, actress / radio presenter Gemma Atkinson are engaged! 

The couple shared a photo on social media of them together after 
the Valentine’s Day proposal. It showed Gemma, 36, who was   
wearing a ring, kissing a smiling Gorka, 30. 

Gorka wrote on Instagram: “The best day with my forever           
Valentine’s. I asked and she said YES!!!!!! Happy Valentine’s Day 
everyone.” 

Gemma added: “Valentine’s forever… Of course I said yes.” 
The pair met when she competed on Strictly in 2017. Gemma 

was partnered with Aljaz Skorjanec and Gorka was dancing with 
Alexandra Burke. The couple share daughter Mia, who was born 
in 2019. 

They were congratulated by a number of Strictly Come Dancing 
stars. Oti Mabuse wrote: “Yesssssssssss CONGRATULATIONS. 
MY HEART! So happy for you.” 

Dianne Buswell added: “That’s awesome congrats guys xxx.” 
Amy Dowden said: “Yayyyyy massive congrats you guys.” 
Gorka made the final of the last series of Strictly alongside partner 

Maisie Smith. 
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Andrea Georgiou 

London Cypriot  
singer-songwriter 
ConstantX releases 
new pop album 
 

Known to friends and family as 
Costas Karaïskos, Harrow-born 
ConstantX returns with a brand 
new album entitled Impose.  

Fusing his love for pop culture 
and the sounds of his youth, this 
12-track electronic pop project 
sees a move in the right direction 
with uplifting dance tracks and 
powerful electro-ballads.  

Co-produced by Chris Hall and 
with artistic collaborations from 
around the globe, the album is 
packed with styles and lyrics to 
suit all tastes and with the poten-
tial to become international hits! 

Featured artists include      

Australian band Rainbow Orbit 
(Synchrony), multi-talented       
act ress/s inger /songwr i ter         
Sophia Eleni (Sugar High Rush) 
and new on the scene, BVU 
(Take Me Away). 

With this release, ConstantX 
wants to increase his fan base 
by introducing his music to a 
wider audience.  

Having written and produced 
over 100 songs for himself and 
others, he feels this is the right 
time with the right songs to go 
that step further.  

Impose by ConstantX is    
available now to stream /down-
load on Spotify, Apple Music, 
Tidal & all other music platforms.  

Contact / follow ConstantX on 
Instagram: cost.a.gram, Face-
book: Constantinos Karaiskos 
Music and YouTube: Constanti-
nos Karaiskos Music. 

Netflix has announced a new 
documentary about the Notorious 
B.I.G. Biggie: I Got A Story To 
Tell, which is executive produced 
by the late rap legend’s mother 
Violetta Wallace and Sean “Diddy” 
Combs, will land on the streaming 
service on March 1, eight days 
before the 24th anniversary of 
the rapper’s death. 

The new film will cover Biggie’s 
early life and his ascendance to 

rap superstardom, with appear-
ances by Faith Evans, Junior 
M.A.F.I.A.’s Lil Cease, and others. 

Biggie was inducted into the 
Rock and Roll Hall of Fame last 
year. 

 “Nobody has come close to 
the way Biggie sounds, to the 
way he raps, to the frequency 
that he hits,” Diddy said of his 
late friend during the remote      
induction ceremony.

Netflix announces new  
Notorious B.I.G. documentary

London-based rising pop 
star Eleni C is back and 
even more powerful than 

ever with her upcoming offering 
Tug of War, an anthem project-
ing strength within a past toxic 
relationship. The track evokes 
a powerful stance on how to walk 
away in a situation that has 
turned broken and manipulative.  

“Sometimes the hardest thing 
is to let go of the person that you 
love the most,” said Eleni. “We 
tend to forget that love shouldn’t 
hurt but if it does, we should 
love ourselves enough to let go.” 

Eleni’s unique tone and rich, 
powerful sound has afforded her 

the attention, praise and distinc-
tion on numerous occasions. At 
the start of her career, she was 
chosen to represent the UK in 
the International Music Festival 
where she took first prize in the 
Best Original Song and Best 
Female Singer categories. This 
provided her with the perfect 
jumping-off-point and, soon 
enough, Eleni was being booked 
as the opening act for fellow 
female singers Little Mix, Tulisa, 
Fleur East, Alesha Dixon, Foxes, 
Little Boots Stooshe, Becky Hill 
and to perform at the Free Radio 
Live Concert in the Birmingham 
NEC Arena, Pride in London and 

the Westfield Music Cube.  
Off the back of her success, 

she was offered numerous  
opportunities to single mindedly 
pursue her butting music career. 
However she chose to integrate 
her passion for music with her 
passion for raising awareness 
for mental health. At the end of 
the first leg of her immensely 
successful National School Tour, 
trailblazer Eleni C has become 
a source of inspiration for many.  

The positive message she      
delivers through her music and 
speeches has enabled this fierce 
young woman to set an example 
for many. She empowers them 
to be supportive while being 
supported, and go about achie-
ving their dreams while making 
the world a more loving place. 
Inspired by her school tour and 
her long standing involvement 
with several national and           
international charities, Eleni C 
is determined to create her 
own legacy by changing, one 
school at a time, the way young 
people come to understand, 
discuss and safeguard their 
mental health. 

The release of Tug Of War 
follows the end of the highly 
successful first leg of Eleni C’s 
National School Tour and the 
overwhelming success of her 
previous singles Silent Voices 
and I Don’t Give a Damn, which 
among other distinctions, was 
featured on significant Spotify 
playlists. 

Eleni C releases new single Tug Of War
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In January 1944, MGM chief 
Louis B. Mayer happened to 
see a young crooner by the 

name of Frank Sinatra perform at 
a benefit concert for The Jewish 
Home for the Aged in Los Angeles.  

According to Nancy Sinatra, 
Frank's eldest daughter Mayer 
was so moved by her father's 
soulful rendition of "Ol' Man River", 
that he made the decision right 
then and there to sign Sinatra to 
his studio.  

Sinatra had been on the MGM 
payroll once before, singing with 
the Tommy Dorsey Orchestra in 
the Eleanor Powell vehicle "Ship 
Ahoy" (1942), although it is very 
likely that Mayer never bothered 
to see that film. Now that Frank 
was hot however, MGM made   
arrangements to buy half of his 
contract from RKO, with the final 
deal being signed in February of 
that year. 

Being a contract player at the 
studio that boasted "more stars 
than there are in the heavens" 
gave Sinatra a sudden perspec-
tive regarding his own talents as a 
film performer. The "golden voice" 
that had sufficed at RKO was no 
longer enough to carry him through 
a picture.  

As soon as he started working 
on his first MGM feature, George 
Sidney's Technicolor musical 
comedy "Anchors Aweigh" (1945), 
he knew he was in over his head. 
He would still get to sing in the 
film, but he was also going to have 
to do something he had never 
done before: dance. And not just 
dance, but dance alongside none 
other than Gene Kelly. 

Also a relative newcomer to the 
motion picture industry, Kelly was 
three years older than Sinatra and 
unlike anyone the young singer 
had met in Hollywood. Handsome, 
tough, cheerful and athletic, Gene 
Kelly was a walking paradox: a 
blue-collar jock who happened to 
be a superlative dancer, the oppo-
site of the slim, ethereally elegant 
Fred Astaire, whom Sinatra 
thought was the class act of all 
time.  

Sinatra was clearly intimidated 
by Kelly - not by his classiness, 
but by his sheer dancing ability. 
Fortunately for him, though, Kelly 
soon took the crooner under his 
wing and decided to transform 
him into a credible dancer. Since 
he was both starring in Anchors 
Aweigh and directing its dance 
sequences, Kelly figured that if he 
helped Sinatra rather than punish 
him, they would both come out 
the better for it. And there began 
the lifelong friendship between 
Francis Albert Sinatra of Hoboken 
and Eugene Curran Kelly of Pitts-
burgh. 

They were an unlikely screen 
team, both a study in contrasts: 
the scrawny kid with the deep, 
deep voice and the athlete with a 

love for ballet. Together, Frank   
Sinatra and Gene Kelly would 
make three films at Metro-
Goldwyn-Mayer, musicals that 
have endured for over sixty years. 

 
Anchors Aweigh 
 

Their first union came in 1945, 
with "Anchors Aweigh." This would 
be Kelly's eight film since his screen 
debut only four years earlier, and 
by now he had such superstar 
clout that MGM was willing to try 
to strike a bargain with Walt       
Disney in an effort to borrow 
Mickey Mouse for an on-screen 
duet with their leading man.      
Disney balked at the deal, leaving 
Metro to make a quick substitu-
tion: Jerry Mouse. The two would 
unite for a dance sequence set to 
"The King Who Couldn't Dance" 
- a live action/animation combo 
that's become one of the most 
beloved moments in movie history 
and one that would soon become 
a Kelly trademark.  

Sinatra, meanwhile, saw        
"Anchors" as his first major star-
ring role.  

Joe (Kelly) and Brooklyn          
(Sinatra) are a couple of sailors 
enjoying some well-earned shore 
leave in Hollywood. Both are 
eager for love, but their plans are 
sidetracked when they stumble 
upon Donald, a stubborn little boy 
who's running away to join the 
Navy. The sailors are talked into 
seeing the boy home, where they 
meet his aunt, aspiring singer 
Susan. Brooklyn falls madly in love 
right away, and Joe, eager to help 
his pal, fast-talks his way into a 
heck of a whopper: they'll arrange 
a meeting for her with pianist/ 
conductor José Iturbi, whom Joe 
claims is an old friend. 

The fellas must then figure out 
how to sneak onto the MGM lot 
and make this fictional meeting 
come true. Along the way, Joe 
winds up falling for Susan as well, 
while Brooklyn gets a change of 
heart when he meets a lovely 
waitress from his hometown. Joe's 
afraid to admit his feelings to 
Brooklyn and Brooklyn's afraid to 
do the same to Joe. 

Sinatra and Kelly prove them-
selves to be an invaluable duo, 
each playing off the other with 
such breezy attitude that we're 
convinced from the first frames 
that these are old pals. 

Of course, the real centrepiece 
of "Anchors" is the music. The 
film makes the most of both stars' 
diverse styles. Sinatra gets to 
croon his heart out on such         
ballads as "I Fall in Love Too Easily" 
and "The Charm of You". Kelly, 
meanwhile, tackles lighter fare, 
going solo on "The King Who 
Couldn't Dance." When the two 
sing together, it's on fast-paced 
dance numbers built around Kelly's 
excellent choreography. 

Kelly and Sinatra wouldn't         
reunite until 1949. 

 
Take Me Out  
to the Ball Game 

 
Kelly, Sinatra, and Munshin play 

(respectively) Eddie, Dennis, and 
Nat, a trio of baseball superstars 
at the turn of the century. They're 
dismayed to learn that their team 
has just been inherited by K.C. 
Higgins, who turns out to be - gasp! 
- a woman. But what a woman! 
K.C. is as beautiful as she is 
crazy about baseball. Once again, 
Kelly and Sinatra find themselves 
initially wooing the same gal,        
although Dennis quickly steps 
aside, finding himself the object 
of desire for devoted fan Shirley. 
(The scene where Shirley strong 
arms Dennis into romance, set to 
"It's Fate, Baby, It's Fate," is one 
of the movie's highlights.) 

The story is rather lightweight, 
mainly a series of fluffy episodes 
built around key musical numbers. 
Eddie and Dennis are shown to 
have a vaudeville act in the off 
season, and late in the film, Eddie 
is talked into starring in his own 
musical showcase.  

But it's brilliant music and the 
comedy is a snap. The mix of       
romance, baseball, and turn-of-
the-century nostalgia makes it a 
swell piece of colourful Americana. 

 
On the Town 

 
Kelly and Donen would        

graduate to the director's chair(s) 
for their next project, "On the 
Town”, something of an East 
Coast update of "Anchors Aweigh." 
This time, we get a trio of sailors 
- Gabey (Kelly), Chip (Sinatra), 
and Ozzie (Jules Munshin, one of 
several "Ball Game" elements  
returning here) - enjoying 24 hours 
leave in the Big Apple. The shorter 
time span gives the film a hectic, 
City-That-Never-Sleeps pace that 
makes the romance less believable 
yet more energetic; there's an      
urgency to this movie, from the 
very first scene, when a mad rush 
of sailors interrupt a dock worker's 
quiet morning. 

The story is fuelled by the fellas' 
discovery of "Miss Turnstiles," a 
subway poster gal that becomes 
the object of Gabey's one-day 
obsession. The sailors agree to 
help Gabey scour the city looking 
for her. Along the way, Chip 
catches the eye of female cabbie 
Brunhilde, and Ozzie meets Claire, 
a scientist turned on by the Navy 
man's brutish ways. 

Will they find Miss Turnstiles? 
And if they do, will she agree to a 
night on the town? Of course they 
do, and of course she does,          
although it's more complicated than 
that, especially once Brunhilde's 
man-hungry sad sack roommate 

Lucy enters the picture. 
With Donen and Kelly at the 

musical helm, it's no surprise that 
the song-and-dance numbers   are 
top notch. Boosting the produc-
tion value is MGM's decision to 
allow for location shooting - making 
this the first movie musical to 
shoot on the streets of New York.  

Such sights add an extra visual 
oomph to the proceedings, with 
the city portrayed in a near-mytho-
logical light. The film's opening 
number, "New York, New York,"   
is a manic, glorious tour of the       
metropolis, with all the city's key 
landmarks presented as must-
see gems. 

Kelly also manages to sneak in 
one of his patented mid-movie 
ballet fantasies, the sort of        
Technicolor marvel that push the 
limits of what a movie musical 
could be, later making "An Ame-
rican in Paris" and "Singin' in the 
Rain" classics of the genre.  

Here, Gabey envisions of the 
day's events as a three-act ballet 
set to the music of Leonard   
Bernstein. Musically, it's a winner, 
although it's ultimately not as 
polished as his later works, mainly 
because the technical aspects of 
the sequence require stand-ins 
for all of the movie's stars, which 
ultimately makes the scene feel 
more like a cinematic gimmick 
than a natural extension of the 
movie. 

"On the Town" would go on to 
win the Oscar for Best Scoring of 
a Musical, and more importantly, 
it would become one of the most 
fondly remembered films for both 

of its stars.  
Sinatra and Kelly never made 

another movie together, but their 
three collaborations stand as 
wonderful examples of enchanting 
light entertainment from the golden 
age of Hollywood musicals. 

 
That’s Entertainment!  

 
25 years later, Sinatra and Kelly 

would reunite again as hosts       
on That’s Entertainment!, a 1974 
American compilation film released 
by MGM to celebrate the studio's 
50th anniversary. 

The film turned the spotlight on 
MGM's legacy of musical films 
from the 1920s through the 1950s, 
culling dozens of performances 
from the studio's movies, and 
featuring archive footage of Judy 
Garland, Eleanor Powell, Lena 
Horne, Esther Williams, Ann Miller, 
Kathryn Grayson, Howard Keel, 
Jeanette MacDonald, Cyd Char-
isse, June Allyson, Clark Gable, 
Mario Lanza, William Warfield, 
and many others. 

Various segments were hosted 
by a succession of the studio's 
legendary stars: Frank Sinatra, 
Gene Kelly, Fred Astaire, Peter 
Lawford, Debbie Reynolds, Bing 
Crosby, James Stewart, Elizabeth 
Taylor, Mickey Rooney, Donald 
O'Connor, and Liza Minnelli,      
representing her mother Judy 
Garland. 

The host segments for That's 
Entertainment! constitute some 
of the final footage to be captured 
on the famous MGM backlot, 

which appears ramshackle and 
rundown in 1973, because MGM 
had sold the property to develo-
pers and the sets were about to 
be demolished. Several of the 
hosts, including Bing Crosby,       
remark on the crumbling condi-
tions during their segments; the 
most notable degradation can be 
seen when Fred Astaire revisits 
the ruins of a train station set that 
had been used in the opening of 
The Band Wagon two decades 
earlier, and when Peter Lawford 
revisits exteriors used in his 1947 
musical Good News. 

The title of the film derives   
from the anthemic song "That's 
Entertainment!", by Arthur 
Schwartz and Howard Dietz,       
introduced in the 1953 MGM 
musical The Band Wagon. 

"New York, New York" is a 
song from the 1944 musical      
On the Town and the 1949 MGM 
musical film of the same name. 
The music was written by     
Leonard Bernstein and the lyrics 
by Betty Comden and Adolph 
Green. 

It is not to be confused with       
the "Theme from New York, New 
York", originally performed by 
Liza Minnelli and later popular-
ised by Sinatra ("Start spreadin' 
the news, I'm leaving today”). 

 
 

Source:  
David Cornelius 

www.dvdtalk.com 
en.wikipedia.com  

thevintagecameo.com  
back-to-golden-days.blogspot.com

Frank Sinatra and Gene Kelly films
My Movie Icons George.M.Georgiou
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

I Care A Lot 
 
Writer/director J Blakeson 

made his remarkable feature      
film debut back in 2009 with THE 
DISAPPEARENCE OF ALICE 
CREED, one of the most unex-
pected and unpredictable crime 
thrillers of recent years, which was 
remade first in The Netherlands 
as RECKLESS and in Germany 
as KIDNAPPING STELLA. He now 
cements his reputation as one of 
the most exciting talents working 
in cinema today with this terrific 
thriller. He has written a gift of a 
part for Rosamund Pike, who plays 
Maria Grayson, a hard as nails legal 
guardian to many elderly women. 
She “cares a lot” about their predi-
cament after she locks them up 
in nursing homes but in fact, she 
is exploiting the law for her own 
benefit and strips the elderly from 
their possessions. She believes 
she has found the perfect new client 
in the innocent looking Jennifer 
Peterson (Diane Wiest) but instead 
she opens a pandora’s box letting 
out many ruthless Russian crimi-
nals including Roman Lunyov 
(Peter Dinklage)… 

An ace cast with a phenomenal 
Pike as the ruthless protagonist, 
very much deserving her Golden 
Globe nomination as Best Actress. 
A fully fleshed villain that will stop 
at nothing in achieving her goal - 
a kind of role not often created for 
women. Totally unpredictable with 
many twists and turns that will keep 
you on the edge of your seat until 
the final credits! 

 

Pelé 
 

This brilliant documentary about 
the incredible life of Brazilian foot-
baller Pelé unearths some rare 
archive material particularly at the 
start of the young athlete’s career. 
His colleagues, his sister, and the 
man himself talk about those early 

days when Pelé first went to 
Sweden to play for his country in 
the 1958 World Cup. And it is      
the shy 17-year-old that defies 
expectations and spearheads  
his country’s win with 5-2 in the 
final before he returns home as a 
national hero.  

“Through him Brazilians learnt 
to love themselves,” says one 
colleague. “He became a symbol 
of Brazil’s emancipation,” says 
another. An iconic figure who never 
lost his popularity even during his 
country’s dark years under dicta-
torship. You don’t have to be a 
football fan to enjoy David Tryhorn 
and Ben Nicholas’s excellent film! 
(Netflix)  

 

Barb And Star Go 
To Vista Del Mar 

Kristen Wiig and Annie Mumolo 
are the co-writers as well as stars 
of this silly but hugely entertaining 
comedy. Their script for    
BRIDESMAIDS was celebrated 
and received an Academy Award 
nomination, so it is hardly a big 
surprise to see them sharing an 
endearing chemistry as Barb and 
Star, two lifelong friends who make 
a life changing decision and leave 
their small Midwestern town for the 
first time to go to Vista Del Mar… 

The gags come fast and thick 
in an OTT, preposterous premise 
which frequently misfire, but there 
is no doubt that the leading ladies’ 

sheer enjoyment especially in   
delivering their razor-sharp         
dialogue is highly infectious! 

 

Birds (Or How To 
Be One) 

The rise of the Greek New 
Wave, which began with Yorgos 
Lanthimos DOGTOOTH in 2009, 
continues with the remarkable 
work of Babis Makridis. His daring 
new film, inspired by Aristophanes’ 
comedy “The Birds (ORNITHES)”, 
is partly fiction partly documen-
tary. He follows a group of people 
ready to abandon their comfortable 
lives in the city in exchange for a 
life with nature as birds.  

The action spans across Greece 
and New York with the aid of 
scenes from a stage production 
of Aristophanes’ classic comedy. 
It is a sad and often very funny 
film, and like his previous film 
PITY (OIKTOS), also available 
on MUBI, a terrific combination  
of the absurd with the eccentric. 
(MUBI) 

 

Breeder 

A superior horror from            
Denmark about a series of horri-
fic bio-hacking experiments led 
by Doctor Ruben (Signe Egholm 
Olsen). Mia (Sara Hjort Ditievsen) 
sets out to investigate after the 
Russian nanny living next door 
disappears… 

It is good to see strong female 

roles especially a smart resource-
ful heroine in this intense horror 
but best of all it is the villain which 
was originally written for a man 
but is now played with suitable 
menace and authority by Olsen 
as the ruthless businesswoman. 
Jens Dahl directs with style and 
wisely takes his time in introducing 
his characters before the explo-
sive climax. (Blu-ray from Eureka) 

 

White Colour Black 

Joseph A. Adesunloye’s            
engaging film follows the story       
of Leke (Dudley O’ Shaughnessy), 
a London based photographer 
who reluctantly leaves his elegant 
lifestyle behind for Senegal after 
he receives a call about his        
estranged father… 

Like the main protagonist the 
film also finds its feet once the   
action moves to the beautiful, 
serene landscape of Senegal; 
while the striking presence of        
O’ Shaughnessy is used brilliantly 
for this gentle, touching drama.  

 
SATOR: This creepy, atmos-

pheric supernatural horror is set 
deep in the forest and follows the 
story of Adam (Gabe Nicholson) 
a hunter living all alone in his 
small cabin. Thanks to his       
grandmother’s warnings, Adam   
is always cautious of the arrival  
of the mysterious entity Sator…   
It is based on a true story of         
occult and it will suitably chill your 
blood.  

 
IF IT WERE LOVE: Patric 

Chiha’s highly energetic dance 
documentary was screened at 
last October’s London Film      
Festival and on a second viewing 
I still found it as mesmerising and 
satisfying. The film focuses on   
Gisele Vienne’s innovative work 
“Crowd" and her talented ensem-
ble of dancers. We see them on 
stage dancing their little hearts 
out, and in their dressing room 
talking about their lives. A treat for 
dance lovers! (MUBI) 

 
STUMP THE GUESSER:   

Guy Maddin, the Canadian film-
maker whose experimental work               
includes THE SADDEST MUSIC 
IN THE WORLD joins forces   
with the Johnson Brothers for this      
joyous short film. A celebration of 
Silent Soviet cinema with rapid 
cut montage and more visual 
imagination that most films cur-
rently on release. (MUBI)  

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

George Savvides 

In the midst of a global plague 
that has already claimed close 
to two and a half million lives, 

worldwide playwright Lorien 
Haynes takes a look into the 
lives of those impacted by the 
passing of ones they love. Good 
Grief (Original Theatre Online) 
invites us to consider the difficult 
question of how long we should 
wait after that loss before       
becoming romantically involved 
again. Adam (Nikesh Patel) has 
lost his wife Liv to cancer. While 
she lived he was a loving and 
caring partner and now finds 
himself, as so many do, in no 
mans land. Cat (Sian Clifford), 
Liv’s best friend, is helping  
him sort stuff out at the end of 
the wake. Death is a messy 
business in so many ways. As 
they do there are moments of 
awkwardness and a suggestion 
of mutual attraction. The sorrow 
of bereavement that they both 
feel plays havoc with emotions 
and it seems inevitable they will 
end in a lustful entanglement 
that ends in guilt and regret.  

It is a tender and touching 
piece but Haynes is also keen 
to show the other side of that 
sadness with language that is 
peppered with sobbing anger 
manifested as raw vernacular. 
Patel and Clifford are accom-
plished performers who are 
virtually believable especially 
considering that the whole thing 
was pulled together after two 
days rehearsal on Zoom and 
filmed in a studio. The intent 
being to give the feeling of   
live theatre combined with the 
flexibility of film. They almost 
pull it off and director Natalie 
Abrahami skilfully plays with 
this artistic artifice providing 
moments of surprise and inti-
macy. Forty five minutes later 
I am almost converted to online 
theatre (regular readers will 
know I have struggled adapting 
to the genre). I especially liked 
the opening up of the whole 
theatrical experience giving the 
studio crew the spotlight in  
between scenes and the mini-
malist set being an effective and 
appropriate visual aid. A very 
creditable and watchable pro-
duction that doesn’t say anything 
new and isn’t a particularly good 

advert for millennial solipsism. 
Such is life, and death, and it left 
me yearning even more for the 
live experience that cannot be 
matched by technological inno-
vation.  

Being a lark I watched the 
play in the early hours of the 
morning and was just about to 
step into the shower when bird-
song stopped me in my tracks. 
I quickly opened the bathroom 
window but could not see     
who was responsible for such 
a beautiful sound, a gorgeous 
combination of trills, chirps, 
whistles and tweets. It was quite 
simply gorgeous avian musica-
lity, natural and unmatched, 
and for those few heavenly 
moments Covid and lockdown 
paled into insignificance. A few 
minutes later I turned the radio 
on and reality hit home once 
more. However, rather than lose 
myself in the ridiculousness of 
the Trump impeachment farrago 
– surprise surprise he lives to 
fight another day and he will – 
or the euphoria of the 15 million 
people having been “offered” 
or “delivered” their first vacci-
nation (semantics rule the      
airwaves) – credit to all those 
involved – I instead took heart 
from human connection.  

Online dating has surged 
astronomically during the pan-
demic. It did make me wonder 
how you can enjoy a socially 
distanced date knowing the 
naturally tactile human instinct. 
One couple not only conquered 
that but then went the full monty 
and moved in together within 
a month. Madness or Cupid 
weaving his amorous magic, I 
wish them well. It was Valentines 
Day last Sunday. Finally, if you 
want something to do this week, 
why not drive 200 miles to give 
comfort to someone you love 
who is feeling “distressed.” As 
Barnard Castle taught us what’s 
good for the goose… 

 
Good Grief –  

www.originaltheatreonline.com

My lockdown diary 

Barney Efthimiou

Of death  
and artifice 
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As beauty salons are still 
closed, many beauty treat-
ments are still being done 

at home. You may be able to get 
away with hiding body treatments 
under clothing, but when it comes 
to facial treatments, it is a little 
more difficult to get away with. So 
whether you are zooming or video 
calling, be at your best with out-
standing eye focus attraction. Eye-
brows frame the shape of the face, 
so don’t let them go neglected; 
keep them neat and tidy to enhance 
your face shape. 

In salons, eyebrows are usually 
shaped by threading, waxing or 
good old fashioned plucking. 
Threading is a little difficult to do 
on yourself and best left to the 
professionals. Waxing can be 
mastered and done with a little 
careful practice. Plucking may be 
a little more time consuming, but 

you are less likely to pull out 
wanted hair by accident and it’s 
probably the easiest to do.  

Waxing home kits can be       
obtained from many supermarkets 
and chemists, or online, at very 
reasonable prices. There are  
pre-waxed strips that are easy to 
use and there is hot wax that needs 
no strips but is heated and melted 
in a small pot on the stove or micro-
wave, applied with a spatula and 
pulled off by hand. Some good pro-
ducts to try are Veet face wax strips 
or oriental wax for melting, and 
Smooth appeal wax facial hair kit. 

In all methods of hair removal, 
there are some basic rules to follow 
to avoid any bad after effects or 
infection. The thing to remember 
is to apply antiseptic cream after-
wards, avoid wetting the area and 
avoid application of make up 
straight after. Ideally, it should be 

avoided for 24 hours but the abso-
lute minimum would be five hours, 
this is because the pores of the 
skin are open after hair removal 
and more susceptible to infection. 

Eyebrows are present not only 
to frame the face aesthetically, 
but more importantly, to actually 
protect the eyes from water or any 
dust - remember this when shaping 
and avoid too thin or almost com-
plete removal - a fuller brow works 
best for protection, is still glamorous 
and can look more natural. 

 
Eyebrow shape - Pick an eye-

brow shape that will frame your 
face shape. A square face shape 
should aim for arched, angular 
eyebrows to lengthen and soften 
the facial shape; For a round face 
shape, arched eyebrows will 
lengthen the face shape; and       
for oval face shape, angular eye-
brows will add a little dimension. 

Highest point of brow - When 
shaping, it is important to remember 
the highest point of the eyebrow 
is found by holding an orange wood 
beauty stick or thin artist’s brush 
in front of the eye, whilst looking 
straight ahead. Keeping in line 
with the pupil of the eye, straight 
above should be the highest point. 

 
Start and end of brow - Start 

line: Use an orange wood beauty 
stick or brush and hold from inner 
corner of the eye to nose or mouth. 
It will alter slightly when using nose 
or mouth. Pluck any stragglers 
beyond the preferred guide line at 
the centre above nose area.   

End line: Use an orange wood 
stick or thin brush and hold from 
corner of nose or mouth. One will 
give a slightly longer brow end. 
Follow your preferred measure-
ment and remove any beyond 
your chosen measurement guide. 

Hot waxing -  
1. Make sure the area is clean 

and dry. 
2. Apply talc or pre-wax lotion 

to protect the skin and help the 
wax adhere to the hair. 

3. Using a spatula, apply the 
wax in the DIRECTION of hair 
growth. This is usually outwards 
on the eyebrows towards temple, 
and upwards above the nose at 
centre of any possible joining      
of brows. The wax will harden 
and dry set. It will remain a little 
flexible. When set it should be 
quickly pulled off AGAINST the 
direction of hair growth. 

4. After hair removal, apply an 
antiseptic cream or lotion using a 
sterile tissue pad or cotton wool. 

 
Waxing strips - 
1. Ensure the eyebrow area       

is clean and dry. Apply pre-wax       
lotion if provided. 

2. Apply wax in direction of hair 
growth. 

3. Pull off the wax strip against 
the direction of hair growth. 

 
Tweezer method - 
1. Ensure the eyebrow area is 

clean and dry. 
2. Warm the eyebrow area  

with some comfortably hot cotton 
wool pads to open the pores, or 
do straight after bath or shower. 

3. Pluck individual straggly hair 
in the direction of hair growth. Work 
from the underneath, methodically, 
as though it were in horizontal lines, 
as this will give a clear visual guide 
of progress without over plucking 
into an uneven shape. 

4. Apply antiseptic cream with 
sterile tissue or cottonwood pad. 

Wow what a brow! 
 

Love and Sparkles, 

Samsara x 

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

Better shape up  
because I need a brow

Cooking with Loulla Astin 
Μολόχες (Μολόσιες) / Boiled wild greens

In Cyprus and Greece, horta 
(wild greens) are stable foods 
and the most traditional warm 

salad changing with the seasonal 
crops. You often see people 
collecting them in the fields. I      
remember as a young girl help-
ing my Yiayia collect Μολόχες / 
Μολόσιες,  Mallow in English and 
Ebegi Kish in Turkish; the Latin 
name is Malva Sylvestris, from 
a species of mallow genus.  

The Arabic and Egyptian  
Molohia are from the same family 
but are called Nalta, Jute Mallow 
or Jew’s Mallow and  the leaves 
are not round but pointed. They 
also have yellow flowers instead 
of purple. Incidentally, the colour 
mauve was adapted by the 
French from the word malva! 

Last January I was in Cyprus 
for a few days and the fields were 
covered with them - it was the 
only thing I brought back! Thank 
you to Noufrios, my cousin Zafira’s 
husband, for getting them for me. 

Molohes are an excellent      
accompaniment to fish dishes 
and grilled meats, dressed with 
virgin olive oil and lemon juice, 
and served with crusty village 
bread to soak up all the deli-
cious juice. 

 
Ingredients (serves 4): 

1.35kg (3lb) of young green 
molohes (mallow) 

1 tbsp vinegar 
2-3 large Cypriot potatoes, 

peeled and cut into 4 
Salt 
Salad dressing 
Extra virgin olive oil 
Lemon juice 
Lemon wedges 
Village bread 
 

Method: 
Trim the vegetables from the 

roots, removing any hard stems 
and inedible parts, cut into large 
pieces and wash well in cold 
water; I like to soak them in  
cold water with a tablespoon of     
vinegar for 5 minutes to remove 
soil and any insects, wash and 
drain. 

Bring a large saucepan half 
full of salted water to the boil 
and add the potatoes, bring 
back to the boil, then cook for 
10-15 minutes until half cooked, 
add the mallow leaves, making 
sure the water just covers them 
and cook on a medium heat 
with a lid on to retain the colour 
for about 15 minutes or until 
tender. 

Drain leaving a bit of cooking 
water and place in individual 
warm bowls. Serve hot or at 
room temperature, topped with 
olive oil, lemon juice, salt to 
taste, and accompanied by 
lemon wedges. Enjoy!

Date of issue: 26 January 2021 
 
We are delighted to release the eighth set        

of stamps in our series to mark the Chinese 
New Year, which is China’s oldest festival and 
the most important celebration in the Chinese          
calendar. 

Our latest stamps celebrate 2021 being          
the Year of the Ox, according to the Chinese           
Zodiac. In China, the ox is a highly respected 
animal due to its significant role in agriculture.  

The stamps have been designed by artist 
Chrissy Lau, who has worked on our entire       
Chinese New Year series. Crissy’s designs are 
inspired by patterns found on Feng Shui orna-
ments; in China, it is common practice to display 
Feng Shui animal ornaments depicting coins 

and gold to attract good fortune. Decorations 
associated with Chinese New Year, including  
oranges, lanterns and Chinese red packets, 
also feature on the stamp designs, whilst the 
Chinese symbol for ox appears on the top left 
of each stamp. 

 
Ox Tails: the stamps  

 
On Amongst the Clouds, the cloud pattern 

represents good luck and fortune, as well as 
being a symbol of peace. 

The Fortune Beckons stamp features an ox 
holding a lucky Chinese red packet in its mouth, 
which are given to children during Chinese New 
Year celebrations.  

The Fierce Fire ox wears his cloak of fortune, 
which he protects with his bucking stance. The 
cloak features Chinese gold coins to reflect 
wealth and fortune.    

On the Fortune Charm stamp, the ox carries a 
popular Chinese New Year decoration of Chinese 
coins around its body, which are displayed to   
attract wealth and good fortune.   

The Golden Dreams ox is seen nurturing        
her young calf. Their bodies are adorned with 
kumquats, tangerines and oranges, which are 
auspicious symbols during Chinese New Year 
celebrations.  

On Treasure Celebrations, an ox wears a   
Chinese New Year charm necklace, gold ingots 
and coins, in celebration of the festival. He holds 
a lantern on his tail with the Chinese word ‘fu’, 
meaning fortune.  

 
Source: Guernsey Stamps 

Andrew Menelaou

Guernsey, Channel Islands:  
Lunar New Year 2021 -  
Year of the Ox

Philately
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Cyprus Football
Omonia take over at the top

UK Cypriot Stephen Constantine 
appointed new head coach of 
Pafos FC

On Saturday, Omonia beat 
Ermis 0-2 away from home to 
go top with 53 points both goals 
coming late in the first half 
through Marco Scepovic and 
Emeste Asanti and Henning 
Berg the Omonia manager must 
be pleased with the way his 
team is progressing in the few 
years he has been there.. 
AEL beat Apollon 2-1 in the Li-
massol derby on Monday night 
AEL are now in second place 
after beating their arch rivals 
with new signing  UK Cypriot 
Anthony Georgiou getting on 
the score sheet in the 30th mi-
nute and Torres scoring in the 
70th minute with an assist from 
Danilo. Apollon scored in added 
time through Diguiny as a result 
leaves it leaves Omonia on top. 
Apoel are back on a winning 
streak beating inform Nea Sa-
lamina 3-1 with English forward 
Joe Garner netting a hat-trick 
after an impressive display. 

English player Joe Garner a re-
cent former manager Mick 
McCarthy signing from Wigan 
scored a hat trick in the 16th, 
31st and 51st minute Nea Sa-
lamina scored in the 63rd mi-
nute through 
Elsewhere on Sunday, Karmio-
tissa lost 0-3 at home against 
Olympiakos, all but confirming 
relegation for the club. Karmio-
tissa are now in last place, eight 
points away from safety.Olym-
piakos goals came from Vasilis 
Mantzis and Edgar Salli two 
goals one a penalty. 
AEK beat Ethnikos Achna 3-1 
with AEK’s goals coming from 
Ivan Trichovski,Taulemesse and 
Naranjo Ethnikos Achna equal-
ised at 1-1 with Elia. 
Doxa drew with Pafos 0-0 
Anorthosis beat Paralimni 2-1 
The Anorthosis goals both came 
from Tomike Okriashvili one a 
penalty and Paralimni scored at 
1-1 through Dimitris Theodorou.

Henning Berg a very 
pleased Omonia manager

Stephen Constantine is ap-
pointed new Head Coach of 
Pafos FC.Stephen, having 
spent a month with the Club in 
the position of Chief of Football 
Operations will continue his 
journey with the team as the 
Head Coach. 
His 25 years long managing ca-
reer saw him working with 6 na-
tional teams and several clubs 
in 4 continents, including Cyp-
riot ΑΡΕΡ, Ethnikos Achnas and 
Nea Salamina. Stephen’s pro-
fessionalism is acknowledged 
by numerous awards received, 
including 2017 Cypriot Coach 
of the Year Abroad. 

Stephen Constantine has man-
aged five national teams, which 
is more than any other English-
man. His first national job was 
in Nepal in 1999; he has since 
managed India, Sudan, Malawi, 
and Rwanda. Born in London, 
and raised in England and Cy-
prus, Constantine also spent a 
year as Millwall’s first team 
coach. 
He has also written the book 
But ‘From Delhi to the Den’ isn’t 
simply a tale of one man plan-
ning his next coaching expedi-
tion in another far-flung corner 
of the world. Constantine ex-
plores the pressures of paying 

the mortgage when most jobs 
don’t last 12 months, and the 
solitude of life on the road when 
your wife and children still re-
side thousands of miles away. 
We hear of how qualifications 
are trumped by reputations, and 
why dealing with Football Asso-
ciations isn’t exactly plain-sail-
ing, especially with governmen-
tal interference. 
Anyone interested in football, 
travel, or adventure will love this 
book.Owen Amos, who collabo-
rated with Stephen on this book, 
is a senior journalist for the BBC 
website. He has previously 
worked for BBC Radio 4.. 

Tsitsipas Epic Comeback, to beat 
Nadal In Australian Open

Stefanos Tsitsipas became only 
the second player to recover 
from two sets down to beat Ra-
fael Nadal at a Grand Slam on 
Wednesday, as he recorded a 
3-6, 2-6, 7-6(4), 6-4, 7-5 victory 
at the Australian Open. 
The Greek was handed a route 
back into the match as Nadal 
committed three uncharacteris-
tic errors at the start of the third-
set tie-break, and he took full 
advantage of his opportunity. 
Tsitsipas won 84 per cent of 
first-serve points (36/43) and 
struck 27 winners in the final 
two sets to clinch his first victory 
against the World No. 2 on hard 
courts (1-4). 
“I have no words to describe 
what has just happened on the 
court, my tennis speaks for it-
self,” said Tsitsipas, in an on-
court interview. “It’s an unbe-
lievable feeling to fight at such 
a high level and leave it out on 
the court. I started very nerv-
ously. I don’t know what hap-
pened after the third set. I flew 
like a bird and everything 

worked for me.” 
Tsitsipas joins Fabio Fognini in 
the exclusive club of players to 
beat Nadal from two sets down 
at a major championship. The 
Italian claimed a 3-6, 4-6, 6-4, 
6-3, 6-4 victory over Nadal at 
the 2015 US Open. 
“I focused on staying calm and 
holding my nerves today. I have 
failed to do so in some of my 
matches [in the past],” said Tsit-
sipas. “I stayed calm in the tight 
moments and I kept everything 
to myself. I am really happy with 
the attitude that I showed on the 

court.” 
Tsitsipas gains revenge for his 
straight-sets loss to Nadal at 
this event in the 2019 semi-fi-
nals. The 2019 Nitto ATP Finals 
champion is through to his third 
Grand Slam semi-final, having 
also reached the final four at 
Roland Garros last year. 
 Tsitsipas will meet red-hot Rus-
sian Daniil Medvedev for a 
place in the championship 
match. Medvedev extended his 
winning streak to 19 matches 
when he defeated ATP Cup 
teammate Andrey Rublev.
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Fixtures  
Premier League 
Friday 19th February 2021 
Wolves v Leeds United 20:00 BT Sport  
Saturday 20th February 2021 
Southampton v Chelsea 12:30 BT Sport  

Burnley v West Brom 15:00 Sky Sports  
Liverpool v Everton 17:30 Sky Sports  
Fulham v Sheffield United 20:00 Sky Sports  
Sunday 21st February 2021 
West Ham United v Tottenham 12:00 Sky Sports  
Aston Villa v Leicester City 14:00 Sky Sports  

Arsenal v Man City Premier League 16:30 Sky Sports  
Man Utd v Newcastle United 19:00 BT Sport  
Monday 22nd February 2021 
Brighton v Crystal Palace 20:00 Sky Sports  
Tuesday 23rd February 2021 
Leeds United v Southampton Sky Sports  

Premier League: Manchester City open up seven point lead

Manchester City’s relentless 
march towards reclaiming the 
Premier League title continued 
with a 3-0 romp over Tottenham 
Hotspur after champions Liver-
pool capitulated at Leicester 
City to suffer a third consecutive 
defeat on Saturday. 
Fourth-placed Liverpool’s de-
feat left them 13 points behind 
City having played a game 
more. Mohamed Salah gave 
Liverpool the lead at Leicester 
in the 68th minute but Juergen 
Klopp’s side then imploded 
again, conceding three times in 
seven minutes, having con-
ceded four times in the second 
half against City last week. 
After VAR had overturned a 
penalty awarded to Leicester, 
James Maddison equalised 
from the subsequent free kick 
then keeper Alisson, who made 
two glaring errors in Liverpool’s 
loss to City last weekend, cost 
his side again. 
The Brazilian raced out of his 
goal to meet a long ball over 
the top but collided with debu-
tant Ozan Kabak and Jamie 
Vardy walked the ball into an 
open goal. 
Harvey Barnes made sure of 
the win four minutes later as 
Liverpool lost three league 
games in a row for the first time 
since 2014 when Leicester boss 
Brendan Rodgers was in 
charge.“I don’t think we can 
close that gap this year, to be 
honest,” Klopp said of the gap 
to City.“The situation is not 
easy, that’s clear, but it’s our sit-
uation and how it always is with 
your own situation, you have to 
sort it yourself and that’s what 
we will do.” 
Burnley’s 3-0 won at Crystal 
Palace, Johann Berg Gud-
mundsson put the Clarets in 
front and Jay Rodriguez headed 

in his first Premier League goal 
of the season to double their 
lead. Matt Lowton added a third 
after the break. 
Aston Villa moved up to eighth 
place after a 0-0 draw at 
Brighton and Hove Albion. 
In-form Ilkay Gundogan scored 
twice for City who have now 
won 11 Premier League games 
in a row. The German took his 
tally to 11 league goals this sea-
son as he struck twice in the 
second half after Rodri’s first-
half penalty, following a foul on 
Gundogan by Pierre-Emile 
Hojbjerg, had given Pep Guard-
iola’s side the lead. 
Victory put City on 53 points, 
seven clear of second- and third 
placed Man Utd and Leicester, 
and with a game in hand. 
That 2-0 defeat at Tottenham in 
November put Jose Mourinho’s 
side top of the league but the 
north London club’s form has 
disappeared and they were out-
played on Saturday despite 
Harry Kane hitting the post with 
a free kick when it was 0-0. 
Tottenham are ninth after losing 
four of their last five league 
games and Mourinho was left 
grasping at straws. 
Bruno Fernandes’ stunning vol-
ley salvaged a point for Man-
chester United at struggling 
West Brom, but Ole Gunnar 
Solskjaer’s side lost further 
ground in the Premier League 
title race. United moved back 
above Leicester in second 
place, but are now seven points 
behind leaders Manchester 
City, who also have a game in 
hand.The Baggies took a shock 
lead after just 83 seconds as 
on-loan striker Mbaye Diagne 
outmuscled Victor Lindelof to 
head in from Conor Gallagher’s 
cross. 
United were finding it difficult to 

make inroads in a lacklustre 
opening period until Fernandes 
hooked Luke Shaw’s cross into 
the top corner with his weaker 
left foot. 
Pierre-Emerick Aubameyang 
scored a superb hat-trick as Ar-
senal ended their three-game 
winless run with victory over 
Leeds United at Emirates Sta-
dium. Aubameyang opened the 
scoring in the 14th minute be-
fore doubling his side’s advan-
tage from the spot towards the 
end of the first half. Right-back 
Hector Bellerin grabbed a third 
on the stroke of half-time, with 
Aubameyang completing his 
hat-trick with a header moments 
fter the restart.But from 4-0 
down Leeds grabbed two sec-
ond-half goals through Pascal 
Struijk and substitute Helder 
Costa to give Arsenal a late 
scare. 
Danny Ings scored in the 25th 
minute to give Saints a 1-0 lead, 
and Hasenhuttl’s men comfort-
ably held the advantage until 
Wolves were awarded a sec-
ond-half penalty when Ryan 
Bertrand blocked Nelson 
Semedo’s attempted cross with 
his arm. 
The point of contention was 
whether the left-back’s arm was 
in an unnatural position. The 
VAR team, led by official Martin 
Atkinson, saw no need for the 
on-field referee to reconsider 
his initial decision to award the 
kick. Ruben Neves scored from 
the spot before Pedro Neto pro-
duced a dazzling winner for the 
visitors. 
The door looked wide open for 
Everton to make a big state-
ment about their top-four cre-
dentials, but Carlo Ancelotti’s 
side produced a dismal display 
against Fulham who claimed a 
first league win since No-

vember. 
Fulham’s Nigerian striker Josh 
Maja scored his first two goals 
for the club to rekindle their 
hopes of avoiding relegation, al-
though they are still in deep 
trouble. 
Scott Parker’s third-bottom side 
are seven points behind 17th-
placed Newcastle United and 
the safety zone, with West 
Brom a further five behind and 
Sheffield United 14 adrift. 
“I know what we need to do and 
the players do too. We can’t 
control what is around us, we 
just need to win football 
matches. If we do that I know it 
will be OK,” Parker said. 
Everton boss Carlo Ancelotti 
said Wednesday’s 5-4 FA Cup 
fifth round win against Totten-
ham in extra time had taken its 
toll but praised Fulham for a de-
served victory. 

David Moyes says it “nearly 
feels uneasy” talking about 
West Ham’s place near the top 
of the Premier League after the 
Hammers beat bottom club 
Sheffield United. 
Declan Rice’s penalty, a header 
by Issa Diop and a third from 
substitute Ryan Fredericks lifted 
Moyes’ side into the top four 
and a Champions League spot. 
However, Chelsea’s win over 
Newcastle in Monday’s late 
kick-off meant West Ham fin-
ished the day fifth – above 
champions Liverpool. 
“Chris Basham’s lunge on 
Jesse Lingard helped gift the 
Hammers victory, Rice making 
no mistake from the spot before 
Diop, who was forced off with a 
head injury in his previous 
game, doubled the lead from 
Aaron Cresswell’s corner. 
Substitute Fredericks added a 

third deep into stoppage time. 
Sheffield United, 14 points from 
safety with 14 games left, went 
close to equalising at 1-0 only 
for Lukasz Fabianski to produce 
an outstanding save to keep out 
David McGoldrick’s deflected 
header 
Timo Werner scored and as-
sisted as he ended a 14-game 
goal drought to help Chelsea to 
victory over Newcastle in the 
Premier League at Stamford 
Bridge. 
Werner’s cross rebounded out 
to Olivier Giroud to net Chel-
sea’s opener in the first half, 
after the France striker replaced 
the injured Tammy Abraham. 
Summer signing Werner then 
made it 2-0 eight minutes later, 
scrambling in a flick-on at the 
back post.Victory sees Chelsea 
move back up to fourth place, 
ahead of West Ham.

Action from Chelsea v Newcastle Shock 1-1 draw West Brom v Man Utd
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Sunday 21st February 2021 marks two tragic milestones for the family and 
friends of Christina and Andreas Angeli. 
Unbelievably, it has been 12 months since our beloved mum, yiayia, sister 
and friend Christina were taken from us so quickly. It feels like only  
yesterday when we were crowded around the hospital waiting room,  
looking expectantly and with hope for the doctors to tell us something 
positive, but it never came.... 
Equally difficult to believe is the fact that it has already been 3 months since 
our beloved dad, bapou, brother and friend Andreas went to join his soul 
mate Christina. We rarely saw him smile again from the day his wife 
passed away, but even though he left us with a broken heart, we hope he 
is happy again, now that they are together once more. 
The passing of Andreas and Christina has left a void and pain that just 
won't seem to heal and we miss them more each day that they are no 
longer with us. Though they will forever live in our hearts, minds and souls, 
so many special occasions such as Christmas and Easter will never be the 
same for those of us that were fortunate enough to spend so many great 
times with them. Their inspiration and legacy will be with us for the rest of 
our lives and we trust that they are both together and at peace. 
Unfortunately, due to the pandemic, there will be no service and our 
thoughts are with you all at this difficult time x

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Χριστίνα και Ανδρέας Αγγελή 
(απο το Λονδίνο και Άγιο Λουκά, Αμμόχωστος) 

† MEMORIAL

Christina & Andreas Angeli
Η Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2021 σηματοδοτεί δύο τραγικά ορόσημα για 
την οικογένεια και τους φίλους της Χριστίνας και του Ανδρέα Αγγελή. 
Απίστευτο, έχουν περάσει 12 μήνες από τότε που η αγαπημένη μας 
μητέρα, γιαγιά, αδερφή και φίλη Χριστίνα, έφυγε τόσο νωρίς από κοντά 
μας. Φαίνεται σαν χθες όταν όλη η οικογένεια περίμενε με ανυπομονησία 
στην αίθουσα αναμονής του νοσοκομείου, με την ελπίδα ότι οι γιατροί θα 
μας πουν κάτι θετικό, αλλά δεν ήρθε ποτέ ..... 
Εξίσου δύσκολο, επίσης να πιστέψουμε είναι το γεγονός ότι έχουν  
περάσει ήδη 3 μήνες από τότε που ο αγαπημένος μας πατέρας,  
παππούς, αδελφός και φίλος Ανδρέας έφυγε για να επανενωθεί με την 
αγαπημένη του σύζυγο Χριστίνα. Σπάνια τον είδαμε να χαμογελάει ξανά 
από την ημέρα που απεβίωσε η σύζυγός του, αλλά παρόλο που μας 
άφησε με ραγισμένη την  καρδιά, ελπίζουμε να είναι και πάλι  
ευτυχισμένος, τώρα που είναι μαζί για άλλη μια φορά. 
Οι θάνατοί του Αντρέα και της Χριστίνας άφησαν ένα δυσαναπλήρωτο 
κενό και πόνο που απλά δεν φαίνεται να θεραπεύετε, και όσο περνά ο 
καιρός τόσο περισσότερο μας λείπουν. Αν και θα ζουν παντοτινά στις 
καρδιές, στο μυαλό και στις ψυχές μας, τα Χριστούγεννα το Πάσχα και 
σε άλλες οικογενειακές συναθροίσεις δεν θα είναι ποτέ ξανά το ίδιο για 
εμάς, αλλά είμαστε αρκετά τυχεροί που περάσαμε τόσες υπέροχες  
στιγμές μαζί τους. Η έμπνευσή και η κληρονομιά τους θα είναι μαζί μας 
για το υπόλοιπο της ζωής μας και πιστεύουμε ότι είναι μαζί και  
αναπαύονται εν ειρήνη. 
Δυστυχώς, λόγω της πανδημίας, δεν θα γίνει τελετή μνημόσυνου, αλλά 
οι σκέψεις μας είναι μαζί σας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή x

(From London and Ayios Loukas, Famagusta)
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† DEATH ANNOUNCEMENT 

Andreas Ttoffalli  
(From London)

We sadly announce that Andreas Ttoffalli passed away on at the age of 82 on 27th January 2021. 
He was laid to rest at a private blessing attended by close family 9th February 2021. 

He leaves behind his wife Nethie, two daughters Margarita and Lucy, his son in laws Andy and Stathis and six grandchildren. 
Andreas was born 1939 in London the son of Christos and Margarita Ttoffalli from Eftakomi in Cyprus who came to the UK in 
1926 and had a restaurant business. Andreas also had a brother Toffs who went onto live in Florida and sadly passed away 

four years ago. 
Andreas grew up in the East End and his first business venture was the Giant Steak house in Aldgate East.In 1963 he married 
Nethi from Famagusta and they had a family of two daughters Margarita and Lucy and a son Aristide who sadly passed away  

at the age of 27 in 1994. 
Andreas later became a partner in a leather manufacturing company.and then went on to open a successful fish and chip shop 
business in Seven Sisters Road in Holloway called Mr Toffs between 1982 and 1987 and during his time there he won fish and 

Chip awards from Islington Council. 
In 1987 he opened another Fish and Chip shop in Muswell Hill and named it Toffs, again it had a good reputation and was the 

winner of the first National Fish and Chips shop Award which is still ongoing. In 1997 Andreas sold the business and retired with 
his wife Nethi to Pervolia, Larnaca Cyprus.

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 21.02.2021, στην Εκκλησία Αγίου 
Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, London N8 0LY, το 10ον 

 ετήσιο μνημόσυνο της πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας μητέρας  
 Ιφιγένειας Γιάννη Λευτέρη  

(από το Τσέρι)  
και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παρευρεθούν.  

Υιοί: Σταύρος και Λευτέρης, λοιποί συγγενείς.

 † ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ  

Σαβούλλα Eυθυμίου 
 (από την Τύμβου, Κύπρος )

Με εξαιρετικά βαριά καρδιά αναγγέλλουμε 
ότι η αγαπημένη μας Σαβούλλα, άφησε την 

τελευταία της πνοή, στις  
10 Φεβρουαρίου 2021.  

Γεννήθηκε το 1929 στην Τύμβου, Κύπρος 
και μιλούσε με θαυμασμό για τη ζωή της 
στην Κύπρο μέχρι και τις τελευταίες της  

εβδομάδες.  
Αφήνει πίσω της έναν εξαιρετικά αγαπητό 
γιο, τον Λάκη, νύφη Τάνια και τις δύο  

εγγονές της Αλεξάνδρα και Ελισάβετ, με τις 
οποίες ήταν στενά συνδεδεμένη. 

 Ήταν το τελευταίο παιδί από οικογένεια  
των 6 που απέμεινε και ήταν αγαπημένη  
γυναίκα, αρχηγός για τα ανίψια και τη 

 βαφτιστήρα της. 
Η κηδεία της θα τελεσθεί την Παρασκευή  

19 Μαρτίου 2021 στην Ελληνική  
Ορθόδοξη Εκκλησία της Παναγίας,  

ακολουθούμενη από ταφή στο κοιμητήριο 
του New Southgate.  

Δυστυχώς, λόγω περιορισμών ως  
αποτέλεσμα του COVID-19, οι αριθμοί  
συμμετοχής περιορίζονται σε 30 με  

πρόσκληση μόνο.  
Λουλούδια  μπορούν να σταλούν στο  

Demetriou and English  
Funeral Director, εναλλακτικά μπορείτε να 
κάνετε εισφορές εις μνήμη της Σαβούλλας 
στη διεύθυνση: www.justgiving.com/ 

fundraising/savoulla-efthymiou

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Savoulla Efthymiou 
(From Tymvou, Cyprus) 

With extremely heavy hearts, we announce that our  
beloved Savoulla took her final breath on the 10th of  

February 2021. She was born in 1929 in Tymvou,  
Cyprus, and talked fondly of her life in Cyprus even until 

her final few weeks. She leaves behind an  
extremely loving son, Laggi,  

daughter-in-law, Tanya and two  
granddaughters Alexandra and Elizabeth, all of whom 

she was especially close to. She was the last  
remaining sibling of 6 and became the  

much-loved matriarch to her nieces, nephews and  
goddaughter.  

 
A garden of yellow daisies in full bloom, 

A winning hand at Kounka, 
The smell of fresh cooking  
when you enter the room, 
A cheesy Easter flaouna. 

Tales of the village over hot tea mugs, 
A sip of bitter-sweet coffee, 

Thick black cardigans for cosy hugs, 
And the master of every recipe. 

Next time we play cards  
or smell some flowers, 
We’ll smile at the sky  

and thank God she was ours. 
 

The funeral will take place on Friday 19th of March 
2021 at St Mary’s Greek Orthodox Church, followed by 
a burial at New Southgate Cemetery. Unfortunately, due 

to  
restrictions as a result of COVID-19,  

attendance numbers are limited to 30 on a strictly  
invitation-only basis. Floral tributes can be sent to  
Demetriou English Funeral Directors, alternatively 

people can donate in Savoulla’s memory to: 
 www.justgiving.com/fundraising/savoulla-efthymiou 21.12.1929 – 10.02.2021
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ  

Χαράλαμπος  
(Χαμπής) Σωτήρη  

 (από τo Βαθύλακα, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του  
Χαράλαμπου (Χαμπής) Σωτήρη στις 22 Ιανουαρίου 2021, 

λόγω καρδιακής και νεφρικής ανεπάρκειας. 
 Αφήνει πίσω τη σύζυγό του, Ουρανία, κόρες του Σωτηρούλα 

και Αγγέλα, γαμπρούς, Κωστάκη και Μάριο, εγγόνια,  
Χριστόφορος, Χαραλαμπία, Παναγιώτα, Χαραλαμπία και  
δισέγγονο,  Θεόδωρο. Ο Χαμπής, ο νεότερος από τα έξι  
αδέλφια, γεννήθηκε στον Βαθύλακα της Κύπρου, τον Μάιο 
του 1935. Ελπίζουμε ότι θα ξαναβρεθούν στον ουρανό  

απολαμβάνοντας ένα ποτό. 
Όπως πολλοί πατέρες της γενιάς του, ο Χαμπής είχε  

ισχυρές, παραδοσιακές, οικογενειακές αξίες.  
Δεν απολάμβανε τίποτα περισσότερο από το να  

περιτριγυρίζετε από την οικογένεια του και τους φίλους του. 
Η απώλεια της νεότερης κόρης του απροσδόκητα το 2017, 
τον επηρέασε σε μεγάλο βαθμό. Παρ 'όλα αυτά, ήταν πάντα 

χαμογελαστός, ευτυχισμένος άνθρωπος, που δεν  
διαμαρτυρήθηκε ποτέ για τίποτα, ακόμη και τον τελευταίο 
καιρό της ζωής του, όταν δεν μπορούσε να περπατήσει και  
ο πόνος ήταν αβάστακτος τις περισσότερες φορές έλεγε ότι 
ήταν καλά. Αυτός ο στοργικός οικογενειάρχης έχει ήδη χαθεί 
αλλά θα ζει πάντα στις καρδιές και στις προσευχές μας. 
Η κηδεία του θα τελεσθεί στις 25 Φεβρουαρίου στις 10πμ 
στην Εκκλησία της Παναγίας, Wood Green και η ταφή στο 
κοιμητήριο του New Southgate στις 11:30 π.μ. Λόγω του  
περιορισμού για το κορωνοϊό, η συμμετοχή στην εκκλησία 
περιορίζεται σε 30 άτομα και είναι  κατόπιν πρόσκλησης. 
Αντί για λουλούδια εισφορές μπορούν να γίνονται για το  

British Heart Foundation.  
Οι εισφορές μπορούν να γίνουν μέσω της σελίδας 

https://www.justgiving.com/fundraising/charalambos-sotiri 
Το  40 ημερών μνημόσυνο  θα τελεσθεί την Κυριακή  

28 Φεβρουαρίου στην Εκκλησία της Παναγίας, Wood Green.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Charalambos 
(Hambis) Sotiri 

(From Vathylakas, Cyprus) 
We are very sad to announce the passing of  

Charalambos (Hambis) Sotiri on January 22nd 2021 
due to heart and renal failure. He leaves behind his 

wife, Ourania, daughters Sotiroulla and Angela, 
sons-in-law Kostakis and Marios, grandchildren  

Krisstofer, Charley, Charlotte and Penny and great 
grandson Theodoro.Hambis who was the youngest 
of six siblings, was born in Vathylakas, Cyprus, in 

May 1935. We like to think they are reunited in 
heaven enjoying a drink.  

Like many fathers of his generation Hambis had 
strong, traditional, family values. He enjoyed nothing 
more than gathering his family and friends together. 
Losing his youngest daughter unexpectedly in 2017 
affected him more than anyone realised. Despite this 

he was always a smiley, happy man, never  
complaining about anything, even in the last year of 
his life when he could hardly walk and was in pain 
most of the time he would always say he was fine.   

This loving family man is already sorely missed and 
will always live on in our hearts and in our prayers. 

His funeral will take place on February 25th at 10am 
at St Mary’s Church, Wood Green, followed by a  
burial at New Southgate cemetery at 11:30am.  

Due to Covid-19 restriction church attendance is  
restricted to 30 people by invitation.  

Instead of flowers there will be a collection for the 
British Heart Foundation.  

Donations also can be made via a Just Giving fund  
raising page for the British Heart Foundation 
https://www.justgiving.com/fundraising/ 

charalambos-sotiri 
His 40-day memorial service will take place on  

Sunday 28th February at St Mary's Church,  
Wood Green. 18.05.1935 – 22.01.2021

Panayiota Kadis 83 (Spatharkio Famagusta) sadly 
passed away on Saturday 30th January after a short  

illness. Panayiota leaves behind her Husband Synesis 
(Rizokarpaso), her Daughter Despo, Son in Law 

George, Daughter in law Eirini (wife of  
Panayiota’s Late Son Akis), Grandchildren  

Stephanie, Erkan, Mia, Shaun, Sinesi, Lucas & Pannie, 
& Great Grandson Leo.  

The Funeral will take place on Thursday 4th March at 
1:00 PM at the Greek Orthodox Church of St Mary’s in 
Wood Green. The Burial will follow at New Southgate 

Cemetery at approximately 2:30PM. 
Due to the current Restrictions, there is unfortunately a 

limited number of attendees allowed. 
Instead of Floral tributes, the Family has instead set up 

a Just Giving Page in Memory of Panayiota for Diabetes 
UK where she had Type 1 Diabetes.   

https://www.justgiving.com/fundraising/panayiota-
kadis?fbclid=IwAR2xrI7J3LMoTkOvrLiWgSYj6LTyP-

SAX8RpM1Yn7tsj0kJIGtGY_UxW5WxA.s 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Panayiota Kadis  
(From Spathariko, Famagusta) 

12.08.1937 - 30.01.2021

It is with great sadness that we announce the death 
of our beloved mother and grandmother  

Maria Mastris (nee Balvangou) on the 22 February 
2020 a week after her 100th birthday. The family 

faced a lot of problem in her repatriation to Cyprus, 
been caught between lockdowns, cancellations of 
flights, quarantines in Cyprus and uk, but she was 
finally laid to rest in Larnaca Cyprus together with 

her husband Menicos Mastri who died in 1994. 
She leaves behind her two sons Kyriaco and  

Anastasios, 5 grandchildren and many relatives and 
friends. She was a kind hospitable lady with love for 
her family and friends. Maria resided in her rented 

flat for 72 years in central London. Her flat was  
always full of relatives and fellow Cypriots who use 
to visit her. The 1st year memorial wil take place on 

Sunday 21 February. May you rest in Peace.  
We will never forget you. Memory eternal. 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

 Maria Mastris (nee Balvangou) 
(From Lefkoniko, Cyprus) 

15.02.1920 - 22.02.2020

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε ότι η αγαπημένη μας μητέρα και 
αφοσιωμένη γιαγιά Νιόβη, απεβίωσε ειρηνικά στο σπίτι της, την  

Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2021, περιτριγυρισμένη από την στενή 
οικογένειά της, όπως αυτή το ήθελε. Η μητέρα μας, άγγιξε τις 

 καρδιές όλων, με τους οποίους ήρθε σε επαφή με την καλοσύνη,  
τη συμπόνια, τον σεβασμό για τους άλλους και το μεταδοτικό της 
χαμόγελο. Ήταν ο πυρήνας της οικογένειάς μας και θα λείψει πολύ  

σε εμάς και σε όλους όσοι την γνώριζαν και την αγάπησαν.  
Η κηδεία θα τελεσθεί στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου  

Έντμοντον την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου στις 10.00πμ και την 
ταφή στο κοιμητήριο του Έντμοντον στις 11.30πμ.  

Λόγω των κανονισμών του κορωνοϊού , η συμμετοχή στην κηδεία 
δυστυχώς είναι μόνο με πρόσκληση.  

Η μητέρα μας ήταν πολύ φιλάνθρωπος σε όλη της τη ζωή και  
 έδινε σε όσους είχαν ανάγκη. Αντί για λουλούδια,  

η επιθυμία της μητέρας μας είναι να γίνουν εισφορές για  
φιλανθρωπικούς σκοπούς στην ακόλουθη σελίδα JustGiving: 

https://www.justgiving.com/fundraising/niovi-michael

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Νιόβη Μιχαήλ 
(από την Αρμού, Κύπρος)

It is with great sadness we announce that our dearly loved mum and 
devoted grandmother Niovi passed away peacefully at home on  

Friday 5th February 2021 surrounded by her immediate family, just 
as she wanted it to be.  Our mother touched the hearts of everyone 

she came into contact with through her kindness, compassion,  
respect for others and infectious smile. She was the core of our family 

and is greatly missed by us and all those who knew and loved her.  
The funeral will take place at St Demetrios Church Edmonton on  

Friday 26th February at 10.00am and the burial at Edmonton  
Cemetery at 11.30am. Due to COVID-19 regulations funeral  

attendance is limited and unfortunately by invitation only.   
Our mother was very charitable throughout her life and believed in 
giving to those in need.  Should anyone wish to send flowers we 

request that you honour our mother’s desire for funds to be given to 
charity instead using the following JustGiving page:  
https://www.justgiving.com/fundraising/niovi-michael 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Niovi Michael  
(From Armou, Cyprus) 

16.03.1933 - 05.02.2021 
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Γιαννάκης Ζαννέττου  
(από την Αγλαντζιά, Κύπρος) 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Yiannakis Zannettou  
(From Aglanjia, Cyprus) 

Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε δυστυχώς ότι ο αγαπημένος μας 
σύζυγος, πατέρας και παππούς, Γιαννάκης Ζαννέττου  

απεβίωσε στις 27 Ιανουαρίου 2021, από κορωνοϊό σε ηλικία 73 
ετών. Ο Γιαννάκης γεννήθηκε στην Αγλαντζιά το 1947 και ήρθε 
στο Αγγλία το 1960. Αγαπούσε υπερβολικά την οικογένεια και  

τους φίλους του, επίσης εξίσου υπερβολικά αξιαγάπητος ήταν και 
αυτός σε εκείνους. Ο θάνατος του θα αφήσει ένα τεράστιο κενό 

στην οικογένεια φίλους και σε όλους όσοι τον γνωρίζαν. 
Η κηδεία θα τελεσθεί την Τετάρτη 17 Μαρτίου στην Ελληνική  
Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα, Kenton Road  
Harrow στις 12.30 και μετά στο New Southgate Cemetery  

Brunswick Park Road N11 1JJ στις 2.30.  
Έχει δημιουργηθεί, σελίδα Just Giving προς τιμήν του Γιαννάκη 
για όποιον επιθυμεί να κάνει εισφορά, στο φιλανθρωπικό ίδρυμα 

του Great Ormond Street Hospital. 
https://www.justgiving.com/fundraising/yiannakis-zannettou 

 Τηλέφωνο επικοινωνίας: 0208 206 2557. 

With the heaviest of hearts, we sadly announce that our beloved 
husband, father and grandfather Yiannakis Zannettou passed 
away on 27th of January 2021 from Covid-19 at the age of 73. 
Yiannakis was born in Cyprus, Aglanjia in 1947 and came to 

England in 1960. His family and friends meant the world to him 
and he was loved beyond compare. He will be deeply missed by 

his family, friends and anyone who knew him. 
The funeral will take place on Wednesday 17th of March at 

Saint Panteleimon Greek Orthodox Church,  
Kenton Road Harrow at 12.30 and then at the New Southgate 

Cemetery Brunswick Park Road N11 1JJ at 2.30.  
A Just Giving page has been setup in honour of Yiannakis for 

whoever wishes to donate to our chosen charity, Great Ormond 
Street Hospital Children's Charity. 

https://www.justgiving.com/fundraising/yiannakis-zannettou  
Contact tel: 0208 206 2557.12.09.1947 - 27.01.2021

† DEATH ANNOUNCEMENT 
Gaby Theophanous  

(From Famagusta Cyprus)
With a heavy heart we confirm the passing of our beloved brother Gaby Theophanous on  
1st February 2021. Gaby leaves behind his sisters Andy and Debbie, his brother Dennis, 

brother in law Spyro and sister-in-law Jan along with his nephews and nieces.  
Gaby was born in Famagusta Cyprus and came to the UK at the age of 9 with his parents  

Fodini and Takis and his younger siblings. He later met and married his wife Helen who sadly 
passed away in 2013 and left a great void in Gaby’s life.   

Gaby gave so much love to his family and friends and he will be greatly missed by all. 
Rest in peace our Angel you will always live on in our hearts and minds.  

The funeral will take place on Monday 22nd February 2021 at 1.00 pm at Saint Michaels 
Church Golders Green, followed by a burial at 2.30pm at Hendon Cemetery. Due to the latest 

restrictions only, immediate family can attend the funeral. 
If you would like to send flowers please send to Demetriou and English, Middleton Road, Lon-

don N22 8NG before 10.00am on 22 February 
Alternatively, we are making donations in Gaby’s memory to the North London Hospice,  

47 Woodside Avenue, London N12 8TT

Με βαριά καρδιά επιβεβαιώνουμε το θάνατο του αγαπημένου μας αδερφού 
 Γκάμπι Θεοφάνους, την 1η Φεβρουαρίου 2021. Ο Γκάμπι αφήνει πίσω, τις αδερφές του Άντι 
και Ντέμπι, τον αδερφό του Ντένις, γαμπρό Σπύρο, την νύφη του Τζαν και τα ανίψια του. 
Ο Γκάμπι γεννήθηκε στην Αμμόχωστο Κύπρου και ήρθε στο Ηνωμένο Βασίλειο σε ηλικία  

9 ετών με τους γονείς του Φωτεινή και Τάκη και τα μικρότερα αδέλφια του.  
Αργότερα συναντήθηκε και παντρεύτηκε τη σύζυγό του Ελένη που απεβίωσε  δυστυχώς το 

2013 αφήνοντας ένα μεγάλο κενό στη ζωή του Γκάμπι. 
Ο Γκάμπι έδωσε τόση αγάπη στην οικογένεια και τους φίλους του και θα τους λείψει πολύ. 

Αναπαύσου εν ειρήνη άγγελε μας, θα ζείτε πάντα στις καρδιές και στο μυαλό μας. 
Η κηδεία θα τελεσθεί τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021 στις 1.00 μ.μ. στην εκκλησία του  
Αρχάγγελου Μιχαήλ, Golders Green και η ταφή στις 2.30 μ.μ. στο κοιμητήριο του Hendon. 
Λόγω των τελευταίων περιορισμών, μόνο η στενή οικογένεια μπορεί να παρευρεθεί στην κηδεία. 
Αν θέλετε να στείλετε λουλούδια παρακαλούμε στείλτε στα γραφεία κηδειών Demetriou and 

English, Middleton Road, London N22 8NG πριν από τις 10.00 π.μ. 22 Φεβρουαρίου 
Εάν θέλετε μπορείτε να κάνετε εισφορές εις μνήμη του Γκάμπι, στο North London Hospice, 

47 Woodside Avenue, London N12 8TT.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Γκάμπι Θεοφάνους  
(από την Αμμόχωστο, Κύπρος)

30.06.1942 - 01.02.2021

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Επαμεινώνδα Δέσποτα 
(από τo Όμοδος Λεμεσός) 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Epaminonta Despota  
(From Omodos, Limassol) 

Με βαθιά θλίψη σας ανακοινώνουμε το θάνατο του  
αγαπημένου μας συζύγου, αδελφού και θείου,  

Επαμεινώνδα Δέσποτα από το Όμοδος Λεμεσού, που  
απεβίωσε στις 5 Ιανουαρίου 2021 στη ηλικία των 77 ετών. 
Εγκαταλείπει την συζύγο του Σοφούλα αδελφή του Νίκη  
και τα Αδερφότεκνά του Μαρία, Ανδρέα και Μάικλ. 

Η νεκρώσιμος ακολουθία θα γίνει στις 19 Φερβουαριου 
2021 από τον ιερό ναό Παναγίας, London N22 8LB στις 

10:00 πμ και η περιοριστικών μέτρων εναντίον της  
πανδημίας Covid-19, η παρουσία στη εκκλησία  

περιορίζεται στα 30 άτομα. 
Θα μας λείψει όλους πολύ και θα είναι πάντα στις καρδιές 

μας και στις προσευχές μας.

It is with great sadness that we announce the death of our 
beloved husband, brother and uncle Epaminonta Despota 

from Omodos, Limassol, who passed away on  
5th January 2021 at the age of 77. 

He leaves his wife Sofoula, his sister Niki, niece Maria and 
nephews, Andrea and Michael. 

The funeral service will be held on 19 February 2021 at  
St Mary’s church, Wood Green, London N22 8LB at 10:00 

am and  the burial at New Southgate Cemetery.  
Due to emergency precautions against the Covid-19  
pandemic, church attendance is limited to 30 people. 

We will all miss him very much and he will always be in 
our hearts and in our prayers.21.10.1943 - 05.01.2021
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Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 81 
ετών, ο δημοφιλής τραγουδιστής 
Αντώνης Καλογιάννης, ο οποίος ση-
μάδεψε το ελληνικό τραγούδι με τις 
αισθαντικές ερμηνείες του που άφη-
σαν εποχή. Τα τελευταία χρόνια τα-
λαιπωρούνταν από προβλήματα 
υγείας. Η είδηση του θανάτου του 
έγινε γνωστή μετά από ανάρτηση 
των οικείων του σε πλατφόρμα κοι-
νωνικής δικτύωσης. 
Γεννημένος το 1940 στην Καισα-
ριανή, ο Αντώνης Καλογιάννης τρα-

γούδησε κατεξοχήν για τον έρωτα. 
Το μακρύ ταξίδι του Καλογιάννη στο 
ελληνικό τραγούδι ξεπερνά τα 40 
χρόνια. Συνεργάστηκε με κορυφαί-
ους Έλληνες συνθέτες (Μίκη Θεοδω-
ράκη, Σταύρο Ξαρχάκο, Δήμο 
Μούτση, Μίμη Πλέσσα, Σταύρο Κου-
γιουμτζή, Ηλία Ανδριόπουλο, Μάριο 
Τόκα κ.α.) αλλά και ποιητές και στι-
χουργούς (Γιάννη Ρίτσο, Γιώργο Σε-
φέρη, Μανώλη Αναγνωστάκη, Τ. 
Λειβαδίτη, Δ. Χριστοδούλου, Λευτέρη 
Παπαδόπουλο κ.α.) 

Ανέβηκε για πρώτη φορά στο πάλκο 
το 1966. Την ίδια χρονιά τον ανακά-
λυψε ο Μίκης Θεοδωράκης και 
έδωσε τις πρώτες του συναυλίες 
στην τότε Σοβιετική Ένωση και κατό-
πιν στην Ελλάδα. Κατά τη δικτατορία 
των συνταγματαρχών του 1967 
έφυγε στο εξωτερικό με την Μαρία 
Φαραντούρη και δημιούργησε λαϊκή 
ορχήστρα, με την οποία έδωσαν συ-
ναυλίες που είχαν καθαρά πολιτικό 
χαρακτήρα, συμβάλλοντας έτσι στον 
αγώνα κατά της Χούντας.

Ο Τελευταίος Αποχαιρετισμός. 
Αιδεσιμώτατε Πάτερ Δαμιανέ, αγαπητοί συμπατριώτες 
και φίλοι, 
Με βαθύτατη συγκίνηση θέλω να σας ευχαριστήσω ολό-
ψυχα που, κάτω από τις επικίνδυνες συνθήκες του 
COVID-19, διακινδυνέψατε τη δική σας ζωή για να απο-
τείνετε τον τελευταίο αποχαιρετισμό στην λατρευτή μου 
νύφη Ελένη. Ο πόνος ο δικός μου, της συζύγου μου Δέ-
σποινας και όλης της οικογένειας, είναι απερίγραπτα ανυ-
πόφορος γιατί, όχι μόνο χάσαμε την πολυαγαπημένη μας 
Έλλη ή Ελλού (όπως συνήθως την αποκαλούσαμε), 
αλλά, για λόγους υγείας και του  COVID-19, δεν μπο-
ρούμε να είμαστε μαζί σας. Ελπίζω ότι τα πιο κάτω λόγια 
που έγραψα για την Έλλη μας, να καταπραΰνουν, έστω 

και λίγο, τον αναπάντεχο πόνο. Έχει την καλοσύνη να τα 
διαβάσει εκ μέρους μου ο Ανδρέας Γαβριηλίδης, ο αδελ-
φικός μου φίλος, και όλης της οικογένειας, για πάνω από 
60  χρόνια. 
Η αγαπημένη μου Έλλη δεν ήταν απλώς η Νύφη μου, η 
σύζυγος του αείμνηστου αδελφού μου Κωστάκη. Ήταν η 
Φίλη μου, η Αδελφή μου, η Μητέρα μου- όπως ήταν και 
η Μητέρα όλων που είχαν την καλή τύχη να την γνωρί-
σουν. Πρωτογνώρισα την Ελλη. τον Γενάρη του 1954 
όταν, στα  17 μου τότε χρόνια, πήγα στο Λονδίνο να 
σπουδάσω. Και ο Κωστάκης και η Έλλη με αγκάλιασαν 
με αγάπη και στοργή προσφέροντας με απλοχεριά τα 
«προς το ζείν» στο μικρό τους διαμέρισμα κοντά στο 
Warren Street Station. Χωρίς αυτή τη βοήθεια ούτε στο 
όνειρό μου θα μπορούσα να σπουδάσω.  
Δύσκολα τα χρόνια  εκείνα. Ο αδελφός μου τότε έκανε τη 
στρατιωτική του θητεία και δεν μπορούσε να προσφέρει 
τίποτα για τα έξοδα  της οικογένειας. Έμενε στα χέρια της 
σεβαστής μου Έλλης να προσπαθήσει να αναλάβει τα  
έξοδα αυτά. Στην προσπάθεια της αυτή αναγκάστηκε να 
δουλεύει με απάνθρωπες  υπερωρίες στις ραπτομηχα-
νές. Αλλά το πιο σκληρό απ’ όλα,  αναγκάστηκε  να ανα-
θέσει τη φροντίδα των δύο της μωρών, τον Johnny μόλις 
τριών χρονών τότε, και την  Julie μόνο ενός χρόνου, στην 
Αγγλική οικογένεια της Mrs  Digby που ζούσε λίγο πιο 
έξω από το Richmond. Το πολύ ευχάριστο, όμως, είναι 
ότι η Mrs Digby ήταν μια θαυμάσια κυρία που φρόντιζε 
τα μικρά αγγελούδια σαν δικά της παιδιά.  
Μια από τις πιο ευχάριστες εμπειρίες μας με την Έλλη 
ήταν η επίσκεψη μας, με το λεωφορείο 73, στο Richmond 
για να δούμε τα δύο αγγελούδια μας.  Η άλλη μας ψυχα-
γωγία ήταν η επίσκεψή μας στο σινεμά Tolmer τα Σαβα-
τοκυρίακα. Δεν ήταν το καλύτερο σινεμά της γειτονιάς 
αλλά για ένα σελίνι το εισιτήριο, ήταν το πιο φτηνό!  
Το 1955, ένα χρόνο μετά από μένα, ήλθε στο Λονδίνο και 
η λατρευτή μου μητέρα Παναγιώτα. Ο μόνος σκοπός της 
ήταν να δουλέψει για να με βοηθήση να τελειώσω τις 
σπουδές μου. Το 1958, αφού τέλειωσα τις σπουδές μου 
και αποφάσισα να προχωρήσω για διδακτορικό, ήλθε στο 

Λονδίνο και ο αείμνηστος πατέρας μου  Σέργιος με την 
φίλτατη αδελφή μου Νίτσα. Η αγαπημένη μου Έλλη και 
ο Κωστάκης μου τους αγκάλιασαν και τους  φρόντισαν 
με απερίγραπτη αγάπη και στοργή από τότε ως τα βαριά  
γηρατειά τους. Την ίδια αγάπη και φροντίδα τους πρό-
σφεραν τα μεγάλα τώρα εγγόνια τους ο  Johnny και η  
Julie μας. Παίρνω την ευκαιρία αυτή να τους πώ όλους 
ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ βγαλμένο από τα βάθη της 
ψυχής μου.   
Μετά από το θάνατο του αείμνηστου Κωστάκη μου το 
2007, αυτό που βασάνιζε ακατάπαυστα την αγαπημένη 
μου Έλλη ως την τελευταία της πνοή, ήταν ο αδόκητος 
χαμός του συντρόφου της ζωής της και η μοναξιά. Η μόνη 
της παρηγοριά ήταν η αγάπη, ο σεβασμός και η φροντίδα 
που πολλά πρόσωπα της πρόσφεραν με απλοχεριά. 
Ένας από αυτούς είναι ο “αδελφός” μου Αντρίκκος! Πολ-
λούς άλλους, είμαι σίγουρος θα τους αναφέρει ο Johnny 
μας. Τούς ευχαριστώ και τους ευγνωμονώ όλους.  Χωρίς 
καμιά αμφιβολία τη μεγαλύτερη παρηγοριά την αντλούσε 
από τα θαυμάσια παιδιά της, τον Johnny  μας και την 
Julie μας. Καμιά μέρα δεν πέρασε χωρίς ο Johnny μας 
να την επισκεφθεί και να την  φροντίσει για το κάθε πρό-
βλημά της. Καμιά μέρα δεν πέρασε χωρίς η Julie μας να 
της τηλεφωνήσει από την Κύπρο, και κανένας χρόνος 
δεν πέρασε  χωρίς να την επισκεφθεί στο Λονδίνο του-
λάχιστο δυο φορές τον χρόνο. Ο  Johnny και η Julie είναι 
δυο παιδιά που κάθε γονιός θα ήταν περήφανος να τα 
έχει παιδιά του. Thank you, dearest Johnny and Julie, I 
am very proud of you. 
Πολυαγαπημένη μου Έλλη, νύφη μου, αδελφή μου, μη-
τέρα μου, σε ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου 
για τα τόσα που έκανες για μένα. Καλό σου ταξίδι και 
καλή αντάμωση με τον αγαπημένο σου Κωστάκη, τους 
γονείς μας και όλη την οικογένεια. Πάντα θα σε έχουμε 
στα βάθη της ψυχής μας με αισθήματα αγάπης, ευγνω-
μοσύνης και περηφάνιας.  
Αιωνία σου η Μνήμη. 
(Πέτρος Φλωρίδης, Δουβλίνο)

ΕΙΣΦΟΡΑ
Οι οικογένειες Τυριτάνου και Γεωργίου 
εισφέρουν το ποσό των £100  στον 
έρανο της Κ.Ε του ΑΚΕΛ, εις μνήμη 

του Παναγιώτη και Ερασμίας  
Παλλούρα, Κούλλα Βαρνάβας και 

Γιάννη Κυριάκου. 
Αιωνία τους η μνήμη

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ
Ο Σύνδεσμος Αχνιωτών Αγγλίας  
εκφράζει τα θερμά και ειλικρινή  

συλλυπητήρια, στους οικείους της 
Κικής Νικόλα (Πυργιώτης), που  

απεβίωσε πρόσφατα. Ας είναι ελαφρύ 
το χώμα που θα την σκεπάζει. 

Αιωνία της η μνήμη.   

Στη Νύφη μου Ελένη Κώστη Σεργίου Φλωρίδη (του γένους Κώστη Ευθυμίου) 
04.09.1929 – 04.01.2021.

Έφυγε από τη ζωή ο Αντώνης Καλογιάννης 
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