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Βρετανοί Βουλευτές απέστειλαν 
συγχαρητήρια επιστολή στον Τ/κ 
ηγέτη Ερσίν Τατάρ για την νίκη του 
στις «προεδρικές», που υπογρά-
φεται από τον Λόρδο Northbrook, 
και μιλούν για λύση 2 κρατών! 

Σελ 4

Νέα πρόκληση
Ο σκιώδης υπουργός για την ει-
ρήνη και τον αφοπλισμό Φάμπιαν 
Χάμιλτον και η σκιώδης υπουργός 
Ευρώπης Κάθριν Γουέστ, έστειλαν 
επιστολή στον υπ. Εξωτερικών 
Dominic Raab μετά...  

Σελ 4

Οι Εργατικοί για Κυπριακό

«Έφυγε» 
ο Νεόφυτος

σελ 2, 9, 17 & 31

ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ, ΑΛΛΑ...

ΕΝΘΑΡΡΥΝΤΙΗ ΜΕΙΩΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ & ΘΑΝΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΒΛΕΠΕΙ «ΦΩΣ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΤΟΥΝΕΛ»

«Κλείδωσε» 
για τέλη Απριλίου 

η άτυπη Πενταμερής

σελ 5

«Κλείδωσε» για τα τέλη Απριλίου στη Γενεύη 
η άτυπη Πενταμερής Διάσκεψη για το Κυ-
πριακό ενώ  εντός Μαρτίου αναμένεται να επι-
σκεφθεί εκ νέου την Κύπρο η ειδική απεσταλ-
μένη του ΓΓ του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Τζέιν 
Χολ Λουτ,  για συναντήσεις με τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιαδη, και τον 
Τ/κ ηγέτη, Ερσίν Τατάρ. Αρμόδια πηγή δήλωσε  
απαντώντας σε ερώτηση, πως «υπάρχει πρό-
θεση επίσκεψης της κας Λουτ». «Δεν συζητή-
σαμε ακόμα πρακτικές λεπτομέρειες...
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ΡΕΚΟΡ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΔΗΛΩΝΕΙ «ΕΤΟΙΜΗ»

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΖΟΝΣΟΝ ΕΘΕΣΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΑΛΛΑ ΟΙ ΦΟΒΟΙ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ

σελίδες: 3, 4, 7 & 17

Τα ελληνικά νησιά ενδεχομένως να 
αποτελούν μια τουριστική επιλογή 
για τους Βρετανούς ήδη από τον 
Μάιο, καθώς η Ελλάδα εξετάζει να 
ανοίξει νωρίς τα σύνορα της, αν η 
καλή πορεία συνεχίστει...  

Σελ 7

Ετοιμάζουν βαλίτσες...
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Έφυγε ο Νεόφυτος μας
του Κυριάκου Τσιούπρα  
Η Παροικιακή με τον κόσμο της Αριστεράς και 

με την παροικία στην ευρεία διάσταση της βρίσκο-
νται σε γενικό πένθος δοκιμάζοντας βαθιά θλίψη 
και συγκίνηση από τον θάνατο του Νεόφυτου Νι-
κολάου, γνωστού στελέχους του ΑΚΕΛ Βρετανίας 
με επιβλητική αγωνιστική προσφορά και, πέραν 
απ’αυτό, που αφιέρωσε μεγάλο μέρος του εαυτού 
του στο θεάρεστο έργο της φιλανθρωπίας.  

Ο Νεόφυτος, θύμα, επίσης, του επάρατου κο-
ρωνοϊού , είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο Νorth Mid-
dlesex στις 9 Ιανουαρίου και όλα έβαιναν καλά μέ-
χρι τις 16 του ιδίου μήνα οπότε αναμενόταν η 
αποθεραπεία του. Δυστυχώς, παρουσιάσθηκε επι-
πλοκή που επέβαλε μεταφορά του στο νοσοκομείο 
University College όπου και ακολούθησε εντατική 
παρακολούθηση. Προκαταρκτικά κρίνοντας τα πρά-
γματα, φαίνεται ότι απ’εκείνες τις ώρες επρόκειτο 
για αγώνα ζωής με καλύτερες και χειρότερες στιγμές 
και με την ιατρική ομάδα να χρησιμοποιεί ανάλογα 
μέτρα χωρίς, δυστυχώς, ν’αποφευχθεί το μοιραίο 
που επήλθε στις 6.30 το πρωί της Κυριακής 21 
Φεβρουαρίου. Ηταν 74 χρονών. Αφήνει, εκτός από 
τη σύζυγο του, Ευούλλα, μια κόρη, την Αίγλη και 
ένα γιό , τον ΄Αλεξ και 6 εγγόνια. Δεύτερη κόρη , η 
Μαρία, έφυγε από τη ζωή το 2016, σε ηλικία 46 
χρόνων, θύμα καρκίνου, αφήνοντας σύζυγο και 
δυό παιδιά, προκαλώντας στην οικογένεια βαθύ-
τατο πένθος και αισθηματική κρίση. Ο Νεόφυτος 
αφήνει, επίσης, στην Κύπρο τρείς αδελφές.  Ο νε-
ότερος αδελφός του, Γιώργος , πέθανε πριν τρία 
περίπου χρόνια.  

Τις ίδιες περίπου μέρες είχε προσβληθεί από 
τον ιό και η Ευούλλα και όταν ο Νεόφυτος ήταν 

στο νοσοκομείο University College, αυτή νοση-
λευόταν στο North Middlesex. Ευτυχώς, όλα πήγαν 
καλά και σε σύντομο διάστημα η Ευούλλα επέ-
στρεψε στο σπίτι.   

Ο Νεόφυτος με καταγωγή από την Ερημη Λεμε-
σού,  είχε έλθει στο Λονδίνο το 1963 σε ηλικία 16 
χρόνων και φοίτησε στο Pitman Col-
lege. Παντρεύτηκε με την Ευούλλα 
με καταγωγή από τη Λεμεσό το 
1969. Μαζί με τη σύζυγο του επέ-
στρεψαν στην Κύπρο όπου και πα-
ρέμειναν για μερικά χρόνια για να 
επανέλθουν στην Αγγλία. Πρίν από 
την υπηρεσία του στην Παροικιακή, 
ο Νεόφυτος ασχολήθηκε σε διάφο-
ρους τομείς με κυριότερο και απο-
δοτικότερο εκείνο της ενδυματοβιο-
μηχανίας.  

Η επιτυχής συμβολή του Νεόφυ-
του από το αξίωμα Διαχειριστή της 
Παροικιακής (1995- 2003 ) σε συν-
διασμό με την ευρύτερη δραστηριό-
τητα του, τον προώθησαν στη θέση 
του Οργανωτικού Γραμματέα του Παραρτήματος 
ΑΚΕΛ Βρετανίας και σε μέλος της Κεντρικής Επι-
τροπής του κόμματος.  

‘Ηταν μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της 
Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Ηνωμένου Βα-
σιλείου , του κεντρικού σώματος του φιλανθρωπι-
κού οργανισμού Radiomarathon όπως και του Συν-
δέσμου Κυπρίων Συνταξιούχων Ενφιλντ.  

Ο Νεόφυτος είχε το μεγάλο προσόν της ευρύτη-
τας στη σκέψη και στη δράση συνδιάζοντας κατά 
θαυμαστόν τρόπο την ευθύνη του σαν Διαχειριστής 
της Παροικιακής με την ανάπτυξη ευρυτέρων κα-

λών σχέσεων με τον πελάτη, πράγμα που συνέ-
βαλλε, σε μεγάλο βαθμό, στη θεαματική εξέλιξη 
της Γιορτής του Κρασιού για την οποία έτρεφε ιδι-
αίτερο μεράκι. Τόσο πολύ που ακόμη και από το 
νοσοκομείο έγραψε στο Facebook για τη Γιορτή – 
ίσως να ήταν και τα τελευταία του λόγια.  

‘Ολη αυτή η πλούσια ενασχόληση 
του με τα κοινά σε συνδυασμό με τα 
λεπτά αισθήματα του έναντι των πο-
νεμένων συνανθρώπων του, ανά-
δειξαν τον πλούσιο φιλανθρωπικό 
χαρακτήρα του Νεόφυτου. ΟΙ πε-
ρισσότεροι από εμάς όταν βρεθούμε 
μπροστά σε ένα δράμα συνηθίζουμε 
να λέμε “ πώς να βοηθήσει ο κό-
σμος,  πώς  θα βοηθήσει το κράτος.” 
Για τον Νεόφυτο ήταν “πώς θα βοη-
θήσουμε εμείς, πώς θα βοηθήσω 
εγώ.” Από τις πιο μικρές περιπτώ-
σεις ενός παιδιού που έβλεπε στην 
εφημερίδα, μέχρι τα μεγάλα θέματα 
που επέβαλλαν ευρύτερες κινητο-
ποιήσεις, έβλεπε τον ευατό του 

μπροστάρη. Ας ήταν και μια απλή έκφραση υπο-
στήριξης που τη χρειαζόταν ο συνάθρωπος του. Ο 
Νεόφυτος ήταν προσωπικά δοσμένος στον αν-
θρωπισμό. ‘Ενας πραγματικός σκαπανέας του αλ-
τρουϊσμού. Και ένα λακωνικό σχόλιο από μια συ-
μπατριώτισσα που ήξερε τον Νεόφυτο και 
εκτιμούσε την πλούσια δραστηριότητα του: “Και τί 
δεν έκαμνε!” 

Αλήθεια . Και τί δεν έκαμνε ο Νεόφυτος! Δημι-
ουργικός στις σκέψεις του, μειλίχιος στους τρόπους 
του, φιλικός στις σχέσεις του, πράος στις συνερ-
γασίες του. Θεωρούσε ως υπέρτατο χρέος του αν-

θρώπου τη συμπαράσταση στο συνάθρωπο του. 
Στα καλά και στα κακά , στα εύκολα και στα δύ-
σκολα. Νοουμένου,βέβαια, ότι το πιό σημαντικό 
ήταν το δεύτερο. ΄Ηθελε να δώσει το “παρών” του 
και σέ ένα γάμο και σε κάποιο άλλο εορταστικό γε-
γονός ή να στείλει το μήνυμα του. Εκεί, όμως, που 
απέδιδε ξεχωριστή σημασία και θεωρούσε ανα-
γκαία την ανταπόκριση του ήταν τα δύσκολα. Μια 
σοβαρή αναποδιά στη ζωή, μια βαριά ασθένεια, 
μια κηδεία. Σε τέτοιες περιπτώσεις θεωρούσε τον 
ευατό του δεσμευμένο. ‘Εστω και αν ήταν σε άλλη 
πόλη. Και αν ήταν αδύνατο να παρουσιασθεί, θα 
έστελλε το μήνυμα του και θα φρόντιζε να επισκε-
φθεί την οικογένεια αργότερα.  

Εδώ βρίσκεται η βαθύτερη έννοια αυτού που 
λέμε “ανθρωπιά”. Να μερίζεσαι  τον πόνο του συ-
νανθρώπου σου. Αυτός ήταν ο Νεόφυτος. Και αυ-
τός ο ανώτερος δικός του κόσμος.  

Είχα την καλή τύχη να γνωρίσω από κοντά, μαζί 
του, τέτοιες ανώτερες εμπειρίες που δίδουν στη 
ζωή μια άλλη, πιό ουσιαστική, πλουσιότερη διά-
σταση. Το ιδιαίτερα συγκινητικό, όμως, ήταν η αντα-
πόκριση της άλλης πλευράς κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων δραματικών ημερών που ο Νεόφυτος 
αγωνιζόταν για τη ζωή του από το νοσοκομειακό 
κρεβάτι. Αλλεπάλληλα τα τηλεφωνήματα από γνω-
στούς και αγνώστους που ζητούσαν να μάθουν 
“πώς είναι ο Νεόφυτος”. Το καθένα, κυριολεκτικά 
με το δικό του χρώμα, το δικό του τόνο, το δικό του 
πόνο , τη δική του ζεστασιά. Όλα, όμως, ήταν μέρος 
εκείνου του ανώτερου κόσμου του Νεόφυτου.  

Γεγονός που διερμηνεύει ολόψυχο το καταλη-
κτικό «Αιωνία του η μνήμη από όλη την 
παροικία».

ΒΑΘΙΑ ΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ

Θλίψη στην ΕΘνική Κυπριακή Ομοσπονδία
Ο Πρόεδρος και η Γραμματεία της Εθνικής Κυ-

πριακής Ομοσπονδίας Ηνωμένου Βασιλείου εκ-
φράζουν τα θερμά συλλυπητήρια, τη συμπάθεια 
και συμπαράσταση τους, στην Εβούλα Νικολάου, 
για τα θάνατο του αγαπημένου της συζύγου Νεό-
φυτου, πολύ καλού μας φίλου και συνεργάτη, που 
έχασε τη μάχη με τον κορωνοϊό το πρωί της Κυ-
ριακής 21 Φεβρουαρίου 2021, στο University Col-
lege London Hospital, όπου νοσηλευόταν από 
τις 9 Ιανουαρίου. 

O αείμνηστος Νεόφυτος μετά τις σπουδές του 
στο Λονδίνο εργάστηκε για μερικά χρόνια στην 
ενδυματοβιομηχανία και αργότερα έγινε Γενικός 
Διευθυντής της εφημερίδας Παροικιακή και Ορ-
γανωτικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Βρετανίας και 
για χρόνια ένας από τους Υπεύθυνους της μεγά-
λης γιορτής της παροικίας, της Γιορτής του Κρα-
σιού που γίνεται κάθε χρόνο, στο Λονδίνο. Από 
τότε έγινε μέλος της Γραμματείας και αργότερα 
του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Εθνικής Κυ-
πριακής Ομοσπονδίας ΗΒ, στην οποία είχε εκλε-
γεί και Γενικός Γραμματέας το 2016. 

Εργάστηκε ακούραστα για την αναγνώριση των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων, για ισότητα και 
κοινωνική δικαιοσύνη. Πάντοτε φιλήσυχος και συ-

ναινετικός αγωνίστηκε σκληρά, με τα στελέχη της 
Ομοσπονδίας για τη συνεχή προβολή των δι-
καίων της Κύπρου στα κέντρα αποφάσεων της 
Βρετανίας, την οργάνωση των αντικατοχικών και 
άλλων εκδηλώσεων της Ομοσπονδίας, την πρό-
οδο και προκοπή τα παροικίας μας. 

Ήταν αφοσιωμένος σύζυγος και στοργικός πα-
τέρας και παππούς. Αγαπήθηκε και εκτιμήθηκε 
από την παροικία μας γιατί ήταν πάντα γενναι-
όδωρος και βοηθούσε πολλές φιλανθρωπικές και 
πολιτιστικές εκδηλώσεις και ειδικά το Ραδιομα-
ραθώνιο, όπου ήταν μέλος τις της εκτελεστικής 
επιτροπής. 

Εκφράζουμε επίσης θερμά συλλυπητήρια στη 
θυγατέρα του Αίγλη και το γιο του Άλεξ (η κόρη 
του Μαρία πέθανε το 2016 σε ηλικία 46 ετών), τα 
εγγόνια του και τα υπόλοιπα μέλη των οικογενειών 
τους. 

Αυτές τις δύσκολες μέρες του βαρύτατου πέν-
θους, του πόνου και της θλίψης, οι σκέψεις μας 
είναι μαζί σας και ευχόμαστε όπως ο Κύριος σας 
χαρίζει κουράγιο δύναμη και υπομονή. 

Αιωνία του η μνήμη. Ας είναι ελαφρύ το χώμα 
που θα τον σκεπάσει.

Βαρύ το πλήγμα για το ΑΚΕΛ
H Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ με βαθύτατη 

θλίψη ανακοινώνει το θάνατο του Νεό-
φυτου Νικολάου, ηγετικού στελέ-
χους του ΑΚΕΛ Βρετανίας και του 
κυπριακού παροικιακού κι-
νήματος στη Βρετανία, ο 
οποίος έφυγε μετά από 
εβδομάδες μάχης με τον 
κορονοϊό. 

 Ο Νεόφυτος Νικο-
λάου, με καταγωγή από 
την Ερήμη της Λεμεσού, 
μετανάστευσε στη Βρε-
τανία όπου έζησε το με-
γαλύτερο μέρος της ζωής 
του, η οποία συνδέθηκε με 
τους αγώνες και την δράση 
των Κυπρίων μεταναστών στη 
Βρετανία αλλά και με το κίνημα 
των αποδήμων Κυπρίων.    

 Ο Νεόφυτος Νικολάου, ιδεολόγος και συνει-
δητός ΑΚΕΛιστής υπήρξε για δεκαετίες στην 
πρώτη γραμμή των αγώνων του Λαϊκού Κινή-
ματος. Διετέλεσε μέλος της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ, Ορ-

γανωτικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Βρετανίας και 
Οικονομικός Διαχειριστής της εφημερίδας 

«Παροικιακή». 
 Προσωπικότητα που έχαιρε εκτί-
μησης από το σύνολο της κυ-

πριακής παροικίας στη Βρε-
τανία, ο Νεόφυτος 
Νικολάου διετέλεσε επίσης 
Γραμματέας της Εθνικής 
Κυπριακής Ομοσπονδίας 
στο Ηνωμένο Βασίλειο και 
υπήρξε ανάμεσα σε αυ-
τούς που εργάστηκαν για 
την εδραίωση της Γιορτής 

του Κρασιού στο Λονδίνο. 
 Το ΑΚΕΛ αποχαιρετά με 

απέραντο σεβασμό το Νεό-
φυτο Νικολάου ο οποίος τίμησε 

τις γραμμές του ΑΚΕΛ με την προ-
σωπικότητα και το ήθος του. Η Κε-

ντρική Επιτροπή ΑΚΕΛ εκφράζει τα ειλικρινή της 
συλλυπητήρια στην σύζυγο του Ευούλλα, στα 
παιδιά του, Αίγλη και Άλεξ, και στους οικείους 
του.
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ΔΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Το αεροδρόμιο του Χίθροου κατέγραψε ετήσιες ζημίες 2 δισεκ. 
λιρών (2,33 δισεκ. ευρώ) μετά την κατάρρευση της επιβατικής κί-
νησης κατά τη διάρκεια της πανδημίας σε επίπεδα που έχουν να 
καταγραφούν από τη δεκαετία του 1970. 

Το Χίθροου κάλεσε την κυβέρνηση να συμφωνήσει σε κοινά, 
διεθνή ταξιδιωτικά πρότυπα προκειμένου να μπορέσουν οι επιβά-
τες να αρχίσουν και πάλι να πετούν το καλοκαίρι και να παράσχει 
φοροελαφρύνσεις για τις εταιρίες λειτουργίας αεροδρομίων προ-
κειμένου να τις βοηθήσει να ξεπεράσουν την κρίση. Το αεροδρόμιο, 
που είναι στα δυτικά του Λονδίνου, ελπίζει ότι οι αγορές ταξιδίων 
θα ανοίξουν και πάλι από τα μέσα Μαΐου ύστερα από τις ανακοι-
νώσεις που έκανε η κυβέρνηση τη Δευτέρα σχετικά με τη χαλάρωση 
του lockdown. Ωστόσο, το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Βρετανίας, 
το Χίθροου, έχασε πέρυσι από το Παρίσι τον τίτλο του αεροδρομίου 
με τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση στην Ευρώπη, καθώς τα δρο-
μολόγια πτήσεών του συρρικνώθηκαν περισσότερο από αυτά του 
ανταγωνιστικού αερολιμένα. 

Το Χίθροου ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια του 2020 ο αριθμός 
των επιβατών συρρικνώθηκε κατά 73% στα 22 εκατ. ανθρώπους, 
με τους μισούς εξ αυτών να έχουν ταξιδέψει τον Ιανουάριο.

Ζημίες 2 δισεκ. λιρών 
κατέγραψε το Χίθροου

Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

Μετά από την ανακοίνωση από τον Μπόρις 
Τζόνσον του “σχεδίου εξόδου” από το lockdown 
, οι μεγάλες ταξιδιωτικές και οι αεροπορικές  εται-
ρείες είδαν το ενδιαφέρον των Βρετανών να 
εκτοξεύεται - Στις πρώτες θέσεις η Κρήτη.   

Ο Guardian και η Daily Mirror (24/02) σημει-
ώνουν πως οι Βρετανοί θα μπορέσουν να επι-
σκεφτούν την Ελλάδα φέτος το καλοκαίρι. 

Η Ελλάδα ανακοίνωσε πως είναι έτοιμη να 
«υποδεχτεί τον κόσμο» και πως θα ανοίξει και 
πάλι τις διεθνείς πτήσεις προς τη χώρα στα δύο 
μεγάλα αεροδρόμια από τα μέσα Ιουνίου, συ-
μπεριλαμβανομένων και αεροδρομίων από το 
ΗΒ. Αυτό σημειώνει η The Guardian. 

Τα πρωτοσέλιδα της Τετάρτης (24/02) εξακο-
λουθούν να επικεντρώνονται στον τρόπο με τον 
οποίο το Ηνωμένο Βασίλειο θα εξέλθει από το 
lockdown. «Ταχύτερη η πορεία προς την ελευ-
θερία, αν οι εμβολιασμοί υπερβαίνουν τις προσ-
δοκίες» - ο κύριος τίτλος στην Daily Telegraph. 

Η εφημερίδα αναφέρει ότι  ανώτερη κυβερνη-
τική πηγή έχει προτείνει οι ημερομηνίες για την 
άρση των περιορισμών Covid που ορίζονται 
στον επίσημο οδικό χάρτη για την άρση των πε-
ριορισμών ίσως αλλάξουν - εάν τα δεδομένα 
σχετικά με τον αντίκτυπο του εμβολιασμού του 
πληθυσμού μπορούν να στηρίξουν μια τέτοια 
απόφαση. Η πηγή τονίζει ότι οποιαδήποτε κί-

νηση για επίσπευση των πραγμάτων είναι απί-
θανο να σημειωθεί πριν τον Μάϊο. Η κυβέρνηση 
επιμένει ότι οι ημερομηνίες που έχουν οριστεί 
για άρση των περιορισμών είναι οι νωρίτερες 
δυνατές - και οποιαδήποτε άλλη πρόταση μπο-
ρεί να αποδειχθεί ότι είναι λάθος. 

Για πολλές εφημερίδες το 
επίκεντρο παραμένει η 
προοπτική, αν και επισφα-
λής, των θερινών διακοπών 
στο εξωτερικό. Η Daily Mir-

ror επισημαίνει την τεράστια αύξηση της ζήτη-
σης για «καλοκαιρινές αποδράσεις ηλιοφάνειας» 
ή όπως το θέτει η Daily Express, «πανικός για 
τη μεγάλη απόδραση» με τις εταιρείες να βλέ-
πουν αύξηση 600%. Η Daily Mail ισχυρίζεται 
ότι επωφελούνται επίσης οι πάροχοι διακοπών 

στο εσωτερικό της χώρας. Η 
εφημερίδα σημειώνει ότι πολ-
λές εταιρείες διακοπών «εξαρ-
γυρώνουν» ήδη το αισιόδοξο 
κλίμα που έχει δημιουργηθεί δι-
πλασιάζοντας τις τιμές για τις 
εξοχικές κατοικίες.  

 
«118 ημέρες μέχρι την ελευθερία»   
Επαναλειτουργία των σχολείων από τις 8 Μαρ-

τίου και σταδιακή χαλάρωση των περιορισμών 
στις κοινωνικές συναθροίσεις προβλέπει η 
πρώτη – σε σύνολο τεσσάρων – φάσεων της 
στρατηγικής εξόδου της Αγγλίας από το lock-
down. «Ελευθερία» είναι п λέξη που επανα-
λαμβάνεται σε πολλά πρωτοσέλιδα της Τρίτης 
(23/02), τα οποία εξετάζουν όλο το σχέδιο της 
κυβέρνησης Τζόνσον.  

«Τέσσερα βήματα προς την ελευθερία», υπο-
γραμμίζει η εφημερίδα i. «118 ημέρες μέχρι την 
ελευθερία» είναι ο τίτλος της Daily Telegraph, 
ενώ η Daily Express απηχεί τα λόγια του πρω-
θυπουργού, κάνοντας λόγο για «μονόδρομο 
ελευθερίας». 

Πρόκειται για ένα «όνειρο μεσοκαλόκαιρου» 
καταλήγει η Metro, αλλά σημειώνει ότι την «ηλιό-
λουστη ημέρα» θα πρέπει να την περιμένουμε 
εφόσον λήξουν τα περιοριστικά μέτρα.  

Ο Guardian θεωρεί ότι η στρατηγική εξόδου 
από το lockdown είναι μια «προσεκτική, στα-
διακή χαλάρωση των περιορισμών». Η Daily 
Star γράφει ότι πρόκειται για «έναν αόριστο, 
αλλά λογικό οδικό χάρτη» ενώ οι Financial 
Times την χαιρετίζουν.

Θεαματική αύξηση στις κρατήσεις για διακοπές, ενδιαφέρον για Κρήτη

BREXIT

Η Βρετανία συμφώνησε με το αίτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
να καθυστερήσει την επικύρωση τής μετά το Brexit μεταξύ τους 
εμπορικής συμφωνίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έως τις 30 
Απριλίου, είπε ο υπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Μ. Γκόουβ. 

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα η ΕΕ ζήτησε από τη Βρετανία αν θα 
μπορούσε να πάρει περισσότερο χρόνο προκειμένου να επικυ-
ρώσει τη συμφωνία παρατείνοντας έως τις 30 Απριλίου την προ-
σωρινή εφαρμογή της προκειμένου να διασφαλίσει ότι θα ετοιμαστεί 
και στις 24 γλώσσες της Ένωσης για εξέταση από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. 

Σε επιστολή στον Μάρος Σέφκοβιτς, αντιπρόεδρο της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής, ο Γκόουβ έγραψε: "Μπορώ να επιβεβαιώσω 
ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πολύ χαρούμενο που συμφωνεί 
πως η ημερομηνία στην οποία η προσωρινή εφαρμογή θα σταμα-
τήσει να ισχύει... μπορεί να παραταθεί έως τις 30 Απριλίου 2021". 

Ο Γκόουβ ανέφερε επίσης πως η Βρετανία περιμένει πως δεν 
θα υπάρξουν άλλες καθυστερήσεις. 

Η προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας, που τέθηκε σε ισχύ 
την 1η Ιανουαρίου, επρόκειτο αρχικά να τελειώσει στις 28 Φε-
βρουαρίου.

Δεκτό το αίτημα της Ε.Ε. για 
περισσότερο χρόνο

ΘΑ ΤΟ ΖΗΣΟΥΜΕ ΚΙ’ ΑΥΤΟ...

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας εξετάζει την παροχή πιστοποίησης 
εμβολιασμού ή πρόσφατου τεστ κορωνοϊού μέσω κινητών τηλε-
φώνων ώστε να διευκολύνεται η είσοδος των πολιτών σε κλειστούς 
χώρους εστίασης και θεαμάτων. Η κυβέρνηση του Λονδίνου ανα-
μένεται να παράσχει στις επιχειρήσεις στη χώρα την ευχέρεια να 
ελέγχουν τους πελάτες τους για πιστοποιητικό κορωνοϊού, είτε για 
εμβολιασμό είτε για πρόσφατο έλεγχο. Αυτό μπορεί να αφορά και 
μικρές επιχειρήσεις όπως εστιατόρια και παμπ. Σκοπός είναι η 
αναμόρφωση μιας υπάρχουσας εφαρμογής του NHS για να χρη-
σιμεύει ως αποδεικτικό εμβολιασμού ή πρόσφατου αρνητικού τεστ 
κορωνοϊού, αν και οι λεπτομέρειες ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστές. 

Από εκεί και πέρα θα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια κάθε 
επιχείρησης εάν θα εξυπηρετεί ή όχι όσους έχουν ή δεν έχουν εμ-
βολιαστεί, χωρίς να εμπίπτει η επιλογή των επιχειρήσεων στις 
απαγορεύσεις της νομοθεσίας κατά των διακρίσεων, σύμφωνα με 
πηγές του πρωθυπουργικού γραφείου που επικαλείται η εφημερίδα 
Guardian. Παράλληλα υπάρχουν ήδη επιχειρήσεις στη Βρετανία 
που έχουν δηλώσει ότι καθιστούν απαραίτητο τον εμβολιασμό των 
υπαλλήλων τους, κάτι που τα μέλη της κυβέρνησης επιθυμούν να 
θωρακίσουν νομικά.

Εφαρμογή σε κινητό 
για απόδειξη εμβολιασμού
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΧΑΜΙΛΤΟΝ ΚΑΙ ΓΟΥΕΣΤ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

Ο σκιώδης υπουργός για την ειρήνη και τον αφοπλισμό Φά-
μπιαν Χάμιλτον και η σκιώδης υπουργός Ευρώπης Κάθριν 
Γουέστ, έστειλαν επιστολή στον υπουργό Εξωτερικών Dominic 
Raab μετά την επίσκεψή του στην Κύπρο στις 4 Φεβρουαρίου 
και εν αναμονή της πενταμερούς +1 συνάντησης του Οργανι-
σμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για το κυπριακό. 

 Στην επιστολή, ο Φ. Χάμιλτον και η Κ. Γουέστ υπογραμμίζουν 
ότι «από την τουρκική εισβολή το 1974, όλες οι κυβερνήσεις 
του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν δεσμευτεί για την επανένωση 
του νησιού με βάση μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία». 
Ωστόσο, ο Χάμιλτον και η Γουέστ σημείωσαν πως, «είναι πολύ 
ανησυχητικό το γεγονός ότι αυτό δεν έγινε σαφές στις δηλώσεις 
σας, κατά την πρόσφατη επίσκεψή σας στη Κύπρο, προκαλώ-
ντας ανησυχίες ότι σκέφτεστε να εγκαταλείψετε τη μακροχρόνια 
θέση των διαδοχικών βρετανικών κυβερνήσεων». 

Ο Φ. Χάμιλτον και η Κ. Γουέστ προέτρεψαν τον υπουργό 
Εξωτερικών Ν. Ραάβ να «επιβεβαιώσει ότι η θέση του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου θα συνεχίσει να: 

 
• Δεσμεύεται σε μια λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας 

για το κυπριακό, όπως αυτό ορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα 
του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. 

• Καταδικάζει όλες τις γεωτρήσεις της Τουρκίας στην Απο-

κλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας, η οποία παραβιάζει το διεθνές 
ναυτικό δίκαιο. 

• Απαιτεί την αποχώρηση του τουρκικού κατοχικού στρατού 

και την άμεση διακοπή του ανοίγματος και της επα-
νεγκατάστασης στο περίκλειστο Βαρώσι». 

Προτρέπουν επίσης την κυβέρ-
νηση του Ηνωμένου Βασι-
λείου να «συνεχίσει τη μη 

αναγνώριση του ψευδοκρά-
τους, μη παραβιάζοντας τις 

«ιστορικές κόκκινες γραμμές» 
του Ηνωμένου Βασιλείου στο 

Κυπριακό». 
 

Στον επίλογο της επιστολής, 
αναγνωρίζουν τον «εξαιρετικά 

σημαντικό» ρόλο που διαδραμα-
τίζει η κυπριακή παροικία στο 

Ηνωμένο Βασίλειο, λέγοντας ότι 
«είναι ζωτικής σημασίας το Ηνω-

μένο Βασίλειο να διατηρήσει την 
ιστορική του δέσμευση προς τον λαό 

της Κύπρου και για την προστασία 
της κυριαρχίας της Κυπριακής Δημο-

κρατίας».

Το Εργατικό Κόμμα ζητά ρητές δεσμεύσεις 
από τον συντηρητικό ΥΠΕΞ για το Κυπριακό

ΛΕΝΕ ΣΤΟΝ ΤΑΤΑΡ ΟΤΙ ΒΛΕΠΟΥΝ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΗ ΛΥΣΗ ΔΥΟ ΚΡΑΤΩΝ!

Νέα πρόκληση από βρετανούς βουλευτές
Βρετανοί Βουλευτές απέστειλαν συγχαρητήρια επιστολή 

στον Τ/κ ηγέτη Ερσίν Τατάρ για την νίκη του στις «προεδρικές 

εκλογές», που υπογράφεται από τον Λόρδο Northbrook, συ-

μπρόεδρο της ομάδας φιλίας με το ψευδοκράτος. 

Σύμφωνα με το ΓΤΠ, στην επιστολή γίνεται αναφορά στην 

επίσκεψη Τατάρ στο Λονδίνο όταν ήταν «πρωθυπουργός» 

και την πολιτική θέση περί δύο κρατών στη βάση της κυ-

ριαρχικής ισότητας που εξήγησε σε ομιλία του στο Κοινο-

βούλιο. Τον περιμένουν ξανά στο Λονδίνο, αναφέρουν οι 

Βρετανοί Βουλευτές και σημειώνουν ότι «θα παρακολουθούμε 

με ενδιαφέρον την λύση δύο κρατών που προτείνατε». 

Απαντώντας στην επιστολή, ο Ερσίν Τατάρ εξέφρασε ικα-

νοποίηση για τις προσπάθειες της εν λόγω ομάδας κατά της 

απάνθρωπης- όπως αναφέρει - απομόνωσης που εφαρμό-

ζεται στον τ/κ «λαό» και των αδικιών. 

«Αποδίδω μεγάλη σημασία στη συνέχιση συντονισμένων 

εργασιών λόμπι στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη διερεύνηση 

νέων ευκαιριών σε θέματα όπως το εμπόδιο και οι απευθείας 

πτήσεις μετά το Brexit», ανέφερε 

Πρόσθεσε ότι «με τον Βρετανό Υπουργό Εξωτερικών Dom-

inic Raab συζητήσαμε και αυτά τα θέματα μαζί με άλλα κατά 

την διάρκεια της επίσκεψής του στο νησί». 

«Ως τ/κ πλευρά που υποστηριζόμαστε πλήρως από την 

Τουρκία, θέτουμε επί τάπητος τη θέση ότι οποιαδήποτε βιώ-

σιμη και ρεαλιστική λύση στην Κύπρο πρέπει να βασίζεται 

στην κυριαρχική ισότητα δύο κρατών που ζουν πλάι-πλάι σε 

συνεργασία», συμπλήρωσε. Επαναλαμβάνοντας ότι δεν κα-

τέστη δυνατή η εξεύρεση λύσης με το σχέδιο Ανάν το 2004 

και στο Κραν Μοντάνα το 2017, ο κ. Τατάρ ανέφερε ότι η τ/κ 

πλευρά δεν έχει διαπράξει κανένα λάθος στις διαπραγμα-

τεύσεις για εξεύρεση ομοσπονδιακής λύσης, οι οποίες τελεί-

ωσαν λόγω του ότι η ε/κ πλευρά απορρίπτει τον διαμοιρασμό 

της εξουσίας και της ευημερίας με την «αδιάλλακτη και ηγε-

μονική της επιθυμία».

ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Νέα άνοδο σημείωσε η στερλίνα την Τρίτη, καταγράφοντας 
το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών μετά την 
δήλωση του Βρετανού Πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον για 
νέο χρονοδιάγραμμα για τη χαλάρωση των περιοριστικών μέ-
τρων κατά της πανδημίας και ο Υπουργός Οικονομικών Ρίσι 
Σουνάκ δήλωσε ότι θα παρουσιάσει περισσότερα μέτρα στή-
ριξης της εργασίας την επόμενη εβδομάδα. 

Η στερλίνα αυξήθηκε στα 1,4117 δολάρια, στο υψηλότερο 
επίπεδο από τον Απρίλιο του 2018. Σε σύγκριση με το ευρώ, 
σημείωσε άνοδο 0,3%, στις 86,17 πένες, που είναι το υψηλό-
τερο από τον Μάρτιο του 2020. 

Η λίρα έχει ενισχυθεί περισσότερο από 3% τον Φεβρουάριο 
έναντι του δολαρίου καθώς οι επενδυτές αναμένουν ότι η ταχεία 
διάθεση εμβολίων στην Βρετανία θα βοηθήσει την οικονομία 
να ανακάμψει από τη μεγαλύτερη συρρίκνωσή της τα τελευταία 
300 χρόνια.

Νέο υψηλό για τη στερλίνα
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ   
«Κλείδωσε» για τα τέλη Απριλίου στη Γενεύη η άτυπη Πενταμερής 

Διάσκεψη για το Κυπριακό ενώ  εντός Μαρτίου αναμένεται να επι-
σκεφθεί εκ νέου την Κύπρο η ειδική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ 
για το Κυπριακό, Τζέιν Χολ Λουτ,  για συναντήσεις με τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιαδη, και τον Τ/κ ηγέτη, Ερσίν Τα-
τάρ. 

Αρμόδια πηγή δήλωσε  απαντώντας σε ερώτηση, πως «υπάρχει 
πρόθεση επίσκεψης της κας Λουτ». «Δεν συζητήσαμε ακόμα πρα-
κτικές λεπτομέρειες, αλλά μάλλον θα είναι τη δεύτερη βδομάδα 
Μαρτίου», πρόσθεσε. 

Η γενική εκτίμηση που υπάρχει, σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές 
και μέλη της διαπραγματευτικής ομάδας, είναι ότι, σε αντίθεση με 
όσα λέγονται δημόσια, η διάσκεψη δεν θα είναι καθόλου άτυπη, 
αλλά θα είναι επί της ουσίας της λύσης του κυπριακού προβλήματος, 
αφού ο Πρόεδρος Αναστασιάδης έχει αποφασίσει ότι θα καταθέσει 
την πρότασή του για αποκεντρωμένη ομοσπονδία, ενώ ο Ερσίν 
Τατάρ την πρόταση για δύο κράτη. 

Τη γραμμή του Τ/κύπριου ηγέτη θα στηρίξει η Τουρκία, ενώ την 
πρόταση της ε/κυπριακής πλευράς αναμένεται ότι θα στηρίξει η 
Ελλάδα. Η τρίτη εγγυήτρια δύναμη, η Μ. Βρετανία, αναμένεται ότι 
θα στηρίξει δική της πρόταση, η οποία θα βρίσκεται κάπου στη 
μέση των δύο προτάσεων. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ελληνοκυπριακή ομάδα επεξεργά-
ζεται πρόταση που θα απαντά στο αίτημα των Τ/κυπρίων για δύο 
κράτη και τη συνομοσπονδία, ενώ επεξεργάζεται και σενάρια για 
πιο ενεργή εμπλοκή της Ε.Ε. στην όλη διαδικασία.  

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
Επίσης, η ε/κυπριακή πλευρά θα εμμένει στη θέση της πολιτικής 

ισότητας και στην αποδοχή των όσων συζητήθηκαν στο Κραν Μο-
ντανά, αλλά προσαρμοσμένα στο πλάνο για αποκεντρωμένη ομο-
σπονδία. 

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ε/κυπριακή πλευρά είναι 
πρόθυμη να αποδεχθεί συμμετοχή των Τ/κ με μία θετική ψήφο σε 
αποφάσεις που θα αφορούν ζωτικά ζητήματα, όπως εξωτερικής 
πολιτικής, ασφάλειας και φυσικού αερίου. 

Με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν, γίνεται αντιληπτό ότι η συζή-
τηση θα είναι επί της ουσίας, αλλά δεν θα αποτελεί συνέχεια από 
εκεί που σταμάτησε ο διάλογος στο Κραν Μοντανά, αφού πλέον τα 
δεδομένα είναι εντελώς διαφορετικά.  

ΜΗΝΥΜΑ ΑΝΤΩΝΙΟ ΓΚΟΥΤΕΡΕΣ  
Από τη Νέα Υόρκη ο Γ.Γ. του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες διαμήνυσε 

ότι η Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών δημιουργεί συνθήκες για 
τη σύγκληση της Διάσκεψης. 

“Θέλω να γνωρίζετε πόσο δεσμευμένοι είμαστε στην Κύπρο και 
το λαό της”, ήταν το μήνυμα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντό-
νιο Γκουτέρες, προς το νέο μόνιμο αντιπρόσωπο της Δημοκρατίας 
στον ΟΗΕ, πρέσβη Ανδρέα Χατζηχρυσάνθου, κατά την επίδοση 
των διαπιστευτηρίων του τελευταίου. 

Η επίσημη τελετή πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, στην έδρα των 
Ηνωμένων Εθνών. 

Επιδίδοντας τα διαπιστευτήριά του, ο πρέσβης Ανδρέας Χατζη-
χρυσάνθου μετέφερε στο Γενικό Γραμματέα τους θερμούς χαιρετι-
σμούς του Προέδρου της Δημοκρατίας και επανέλαβε την πλήρη 
δέσμευση και υποστήριξη του Προέδρου Αναστασιάδη στις τρέ-
χουσες προσπάθειες του ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών για σύγκληση 
της άτυπης συνάντησης «5+1», η οποία έχει ως στόχο την επεί-
γουσα επανέναρξη ουσιαστικών και προσανατολισμένων σε απο-
τελέσματα διαπραγματεύσεων, για την επίτευξη μιας ολοκληρωμέ-
νης, βιώσιμης και διαρκούς διευθέτησης που θα βασίζεται σε μια 
δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία, με πολιτική ισότητα, όπως ορί-
ζεται από τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και τις 
αρχές και τις αξίες της ΕΕ. 

Ο κ. Χατζηχρυσάνθου διαβεβαίωσε επίσης τον Γενικό Γραμματέα 
ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, ως κράτος μέλος της ΕΕ, παραμένει 

πλήρως δεσμευμένη στις θεμελιώδεις αξίες του ΟΗΕ και την ενδυ-
νάμωση του Οργανισμού ως πυλώνα της αποτελεσματικής πολυ-
μέρειας. 

Απαντώντας ο Γενικός Γραμματέας, καλωσόρισε τον Κύπριο Μό-
νιμο Αντιπρόσωπο, λέγοντας ότι η Κύπρος είναι σημαντικός πυλώ-
νας του ΟΗΕ και ότι ο Οργανισμός και ο ίδιος προσωπικά παραμένει 
δεσμευμένος για την Κύπρο. Υπενθύμισε τη δική του εμπλοκή και 
δέσμευση, τόσο στο παρελθόν κατά την Πορτογαλική προεδρία 
της ΕΕ, όσο και τώρα ως Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ειδικά 
κατά τις διαπραγματεύσεις στο Κραν Μοντάνα. Πρόσθεσε ότι δημι-
ουργούμε τώρα τις συνθήκες για να συγκληθεί σύντομα η άτυπη 
συνάντηση «5+1» ούτως ώστε να αρχίσουμε μια σοβαρή διαδικασία 
συνομιλιών και διαπραγματεύσεων. 

Ο Γενικός Γραμματέας κατέληξε λέγοντας: “Θέλω να γνωρίζετε 
πόσο δεσμευμένοι είμαστε στην Κύπρο και το λαό της”.  

Η ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΦΟΡΜΟΥΛΑ  
Προ ημερών έγινε γνωστό ότι η κυβέρνηση και η ομάδα των νο-

μικών και συνταγματολόγων συζήτησε τη φόρμουλα που προτίθεται 
να καταθέσει η Μ. Βρετανία. Σημειώνεται ότι αρχικά η κυβέρνηση 
ούτε διέψευσε ούτε επιβεβαίωσε την ύπαρξη του εγγράφου, με τον 
Υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Χριστοδουλίδη, να δηλώνει ότι όλο 
αυτό το διάστημα θα ισχυριστούν αρκετοί στον Τύπο ότι υπάρχουν 
διάφορα έγγραφα. 

Ωστόσο το έγγραφο είναι υπαρκτό, γι’ αυτό και συζητήθηκε στη 
διαπραγματευτική ομάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες που είδαν το 
φως της δημοσιότητας, το έγγραφο προνοεί την ίδρυση ενός ομό-
σπονδου κράτους που δεν θα χρειαστεί να κάνει ξανά αίτηση για 
ένταξη στους διεθνείς οργανισμούς, διότι η Κυπριακή Δημοκρατία 
έχει δημιουργηθεί από τις δύο κοινότητες, οι οποίες, όπως αναφέρει, 
σήμερα είναι δύο κοινοτικά κυρίαρχα κρατίδια! Κάτι το οποίο ασφα-
λώς δεν ισχύει, αφού η κυριαρχία με βάση το Σύνταγμα δεν βρί-
σκεται στις κοινότητες αλλά στο κράτος. Επιπλέον, το έγγραφο 
αναφέρεται και στην αριθμητική εκπροσώπηση των πλευρών στην 
κεντρική κυβέρνηση και καθορίζει, μεταξύ άλλων, ότι το κεντρικό 
κράτος θα χειρίζεται θέματα που αφορούν την εξωτερική πολιτική, 
την οικονομία, την ασφάλεια και την ιθαγένεια, ενώ οι υπόλοιπες 
εξουσίες θα παραχωρηθούν στα δύο συνιστώντα μέρη. Αυτά τα 
δύο μέρη θα έχουν το δικαίωμα να υπογράφουν συμφωνίες και θα 
εκπροσωπούνται ξεχωριστά σε διεθνείς αθλητικές συναντήσεις.  

ΝΑ ΜΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΘΕΙ Η ΤΟΥΡΚΙΑ  
Πολιτικοί αναλυτές τονίζουν ότι η πρόταση των Βρετανών δεν 

ανταποκρίνεται στη λύση Δ.Δ.Ο. όπως αυτή καθορίζεται από τα 
ψηφίσματα και τις αποφάσεις του Σ.Α. του ΟΗΕ. 

Σημειώνουν μάλιστα ότι αν η συζήτηση εξελιχθεί πάνω σε αυτή 
τη βάση, η κατάσταση θα περιπλεχθεί ακόμη περισσότερο και ότι η 
βασική επιδίωξη θα πρέπει να είναι να μη διευκολυνθεί η Τουρκία 
στην επίτευξη των σχεδίων της με οποιασδήποτε μορφής διχοτομική 
λύση. 

Εκτιμάται επίσης ότι αυτή η προσπάθεια όχι μόνο δεν θα άρει το 
αδιέξοδο, αλλά θα το διαιωνίσει. Τονίζεται ακόμη ότι δεν θα πρέπει 
να επιδιωχθεί σε καμιά περίπτωση μια εξ υπαρχής διαπραγμάτευση, 
η οποία επίσης θα οδηγήσει σε ένα νέο παρατεταμένο αδιέξοδο. 

Επίσης, οι πολιτικοί αναλυτές συμφωνούν με τη θέση του ΑΚΕΛ 
ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, η διαπραγματευτική ομάδα, αλλά 
και τα κόμματα δεν πρέπει να επαναλάβουν για δεύτερη φορά το 
λάθος του 2003, που θεωρήθηκε ότι η Τουρκία και ο Ρ. Ντενκτάς θα 
επέμεναν μέχρι τέλους στις διχοτομικές τους προτάσεις και στο 
τέλος αποδέχθηκαν την επιδιαιτησία, την οποία η ε/κυπριακή ηγεσία 
αναγκάστηκε να αποδεχθεί με τα γνωστά αποτελέσματα. 

Το ΑΚΕΛ, με όσα περιέπεσαν στην αντίληψή του έχει ήδη στείλει 
τα μηνύματά του στο Λονδίνο απορρίπτοντας τις προτάσεις των 
Βρετανών που παραπέμπουν σε συνομοσπονδιακό μόρφωμα 
ως επικίνδυνες για την ύπαρξη της ίδιας της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας.  

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΟΣΧΑΣ ΣΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ  
Απαράδεκτη χαρακτήρισε την έξωθεν επιβολή σχεδίου λύσης στο 

Κυπριακό η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, 
Μαρία Ζαχάροβα, σχολιάζοντας τις πληροφορίες για «βρετανικό 
σχέδιο». Εξέφρασε παράλληλα τη στήριξη της Μόσχας στα ψηφί-
σματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, που προνοούν λύση διζωνικής 
δικοινοτικής ομοσπονδίας, ενώ είπε ότι κάθε αλλαγή στις βασικές 
παραμέτρους θα πρέπει να επανεξεταστεί από το Συμβούλιο Ασφα-
λείας. Μιλώντας κατά την ενημέρωση του ρωσικού Υπουργείου 
Εξωτερικών, την Πέμπτη, η κ. Ζαχάροβα ανέφερε ότι η Ρωσία υπο-
στηρίζει τις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας για επίτευξη μιας 
δίκαιης, βιώσιμης και συνολικής λύσης του Κυπριακού. «Ωστόσο, 
όπως έχουμε πει πολλές φορές, δεν πρέπει να ασκείται πίεση σε 
κανένα από τα μέρη. Είναι απαράδεκτο να τους επιβληθεί ένα 
σχέδιο για διευθέτηση έξωθεν ή αυστηρά χρονοδιαγράμματα ή να 
προσαρμοστεί η αρωγή του ΟΗΕ στους δείκτες προόδου στις συ-
νομιλίες» είπε. Οι ίδιοι οι Κύπριοι, συνέχισε η κ. Ζαχάροβα, πρέπει 
να αξιολογήσουν τις διάφορες εξωτερικές προτροπές σχετικά με 
τις εναλλακτικές λύσεις μιας διευθέτησης. «Ως μόνιμο μέλος του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, υποστηρίζουμε τους 
τρόπους που εγκρίθηκαν μέσα από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, τα οποία συνεπάγονται τη δη-
μιουργία μιας διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με μια διεθνή 
προσωπικότητα, κυριαρχία και ιθαγένεια στη βάση συμφωνιών που 
θα επιτευχθούν και από τις δύο κοινότητες της Κύπρου» είπε.  

ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΛΥΣΗΣ  
Η μορφή και το μοντέλο λύσης στα κατεχόμενα εξακολουθεί να 

αποτελεί σημείο αντιπαράθεσης για όσους υποστηρίζουν τα δύο 
κράτη με εκείνους που υποστηρίζουν την ομοσπονδία. Η Αβρούπα 
αναφέρεται πρωτοσέλιδα στην «Πλατφόρμα Αυτή η Χώρα Είναι 
Δική μας» που δήλωσε ότι το πιο σημαντικό στις διακοινοτικές συ-
νομιλίες για επίλυση του Κυπριακού είναι η δημιουργία δυνατοτήτων 
για ειλικρινή και αμοιβαία συνεργασία ανάμεσα στις δύο κοινότητες 
και «η επίτευξη της ενωμένης ομοσπονδιακής Κύπρου που είναι η 
πιο ρεαλιστική λύση». Σε γραπτή δήλωση που υπογράφεται από 
τον γγ της συντεχνίας τ/κ δασκάλων Σενέρ Ελτσίλ, η Πλατφόρμα 
σημειώνει ότι οι συμφωνίες που επιτεύχθηκαν ανάμεσα στις δύο 
κοινότητες κατά τις συνομιλίες υπό την αιγίδα του ΟΗΕ έδειξαν ότι 
το μόνο μοντέλο λύσης είναι η δικοινοτική ομοσπονδία που βασίζεται 
στην πολιτική ισότητα. Η ομοσπονδία στηρίζεται από τα Ηνωμένα 
Έθνη, την ΕΕ και τις δύο κοινότητες, το μοντέλο αυτό εγκρίθηκε και 
από την τ/κ κοινότητα στο δημοψήφισμα για το Σχέδιο Ανάν, προ-
σθέτει η πλατφόρμα αναφέροντας ότι η αποτυχία στο Κραν Μοντανά 
λόγω της αρνητικής στάσης της ε/κ ηγεσίας, όπως γράφει, δεν ση-
μαίνει ότι κατέστη άκυρη η λύση ομοσπονδίας. Υπενθυμίζει επίσης 
ότι στην συνάντηση που έγινε στο Βερολίνο, οι δύο πλευρές συμ-
φώνησαν στην επίτευξη λύσης ομοσπονδίας και προσθέτει: «Κατά 
την τελευταία περίοδο οι δηλώσεις σε σχέση με το ότι τέλειωσε η 
ομοσπονδία, που γίνονται από αξιωματούχους της Τουρκίας και 
εκείνους που τοποθετήθηκαν επικεφαλής της τ/κής κοινότητας με 
παρεμβάσεις, σημαίνουν αποφυγή των συνομιλιών, απόρριψη των 
ψηφισμάτων που ενέκριναν τα Ηνωμένα Έθνη και της βάσης της 
λύσης ομοσπονδίας που συμφώνησαν αμοιβαία οι δύο πλευρές 
και μετατροπή του Κυπριακού σε αντικείμενο εσωτερικής πολιτικής 
της Τουρκίας.

ΤΟ ΑΚΕΛ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΤΙΣ ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
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Αμετακίνητη 
η κυβέρνηση στο 

θέμα των ενοικίων
Η κυβέρνηση απέρριψε για 

άλλη μια φορά την πρόταση 

του ΑΚΕΛ και άλλων κομμά-

των της αντιπολίτευσης για 

συνολική επίλυση του προ-

βλήματος των ενοικίων με τη 

συνδρομή του κράτους, επι-

μένοντας στο δικό της σχέδιο 

το οποίο παραπέμπει το θέμα 

στην εθελοντική βούληση των 

ιδιοκτητών. 

Το θέμα συζητήθηκε σε συ-

νεδρία της Επιτροπής Οικο-

νομικών, στην οποία τα κόμ-

ματα της αντιπολίτευσης 

άσκησαν για άλλη μια φορά 

πίεση προς την κυβέρνηση, 

με στόχο τη συνολική επίλυση 

του προβλήματος, το οποίο 

ταλαιπωρεί χιλιάδες νοικοκυ-

ριά και μικρομεσαίες επιχειρή-

σεις. Έντονη πίεση ασκήθηκε 

επίσης από τους εκπροσώ-

πους των μικρομεσαίων επι-

χειρήσεων. Μάλιστα, ο εκπρό-

σωπος της ΠΟΒΕΚ είχε 

προειδοποιήσει ότι αν η κυ-

βέρνηση επιμείνει στο δικό της 

σχέδιο, «θα κλάψουμε επί 

ερειπίων», αφού πολλές επι-

χειρήσεις θα οδηγηθούν στο 

κλείσιμο. Υπέδειξε εξάλλου ότι 

το μέτρο της παραχώρησης 

φορολογικών ελαφρύνσεων 

προς τους ιδιοκτήτες με 

σκοπό την εθελοντική μείωση 

των ενοικίων, δεν έχει επιφέ-

ρει τα επιθυμητά αποτελέ-

σματα. Ακόμη, επεσήμανε ότι 

χιλιάδες μικρομεσαίες επιχει-

ρήσεις παραμένουν κλειστές 

ή/και υπολειτουργούν εδώ και 

ένα χρόνο, λόγω των διατα-

γμάτων του κορονοϊού. 

Παρά ταύτα, το Υπουργείο 

Οικονομικών απέρριψε την 

πρόταση του ΑΚΕΛ και άλλων 

κομμάτων της αντιπολίτευσης, 

επιμένοντας στην παραχώ-

ρηση «πίστωσης φόρου» και 

απαλλαγή από την έκτακτη ει-

σφορά για την άμυνα, σε ιδιο-

κτήτες οι οποίοι ενοικιάζουν 

ακίνητη ιδιοκτησία σε φυσικά 

ή νομικά πρόσωπα (όπου η 

λειτουργία τους έχει ανασταλεί 

βάσει του διατάγματος του 

Υπουργού Υγείας) ως κίνητρο 

για να προβούν σε «εθελο-

ντική μείωση του ενοικίου για 

περίοδο μέχρι τριών μηνών». 

Μάλιστα, στα δύο νομοσχέδια 

τα οποία κατατέθηκαν από την 

κυβέρνηση αναφέρεται ρητά 

ότι «η πίστωση φόρου που 

παραχωρείται ισούται με το 

50% του ποσού μείωσης του 

ενοικίου, που δεν υπερβαίνει 

το 50% και δεν είναι μικρότερη 

του 30% του μηνιαίου ενοι-

κίου». Σημειώνεται ότι τα δύο 

νομοσχέδια καλύπτουν ελάχι-

στες περιπτώσεις και δεν ανα-

μένεται να αξιοποιηθούν σε 

μεγάλο βαθμό. Εξάλλου, το 

Υπ. Οικονομικών παραδέχεται 

ότι «η δημοσιονομική επί-

πτωση θα είναι αμελητέα, 

λόγω της μικρής διάρκειας του 

μέτρου».
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Πλήρης δικαίωση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας από το INTOSAI
Η Ελεγκτική Υπηρεσία χαιρετίζει με μεγάλη ικανο-

ποίηση την ανακοίνωση του Διεθνούς Οργανισμού Ανώ-
τατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (INTOSAI) ο οποίος, 
μέσω του μηχανισμού ταχείας παρέμβασης SIRAM 
(SAI Independence Rapid Advocacy Mechanism) έχει 
εξετάσει τα προσκόμματα που έχει θέσει η Κυβέρνηση 
στη διεξαγωγή ελέγχου για το Κυπριακό Επενδυτικό 
Πρόγραμμα (ΚΕΠ). 

Το INTOSAI, αφού εξηγεί τη σημασία των Ανώτατων 
Ελεγκτικών Ιδρυμάτων στη λογοδοσία και τονίζοντας 
ότι αυτά μπορούν να επιτελέσουν το έργο τους μόνο 
αν είναι ανεξάρτητα, χωρίς παρεμβάσεις, όπως οι αρχές 
αυτές περιγράφονται στην Διακήρυξη του Μεξικό, τονί-
ζει, τα ακόλουθα: «Αφού διενεργήσαμε τη δική μας εκτί-
μηση της υπόθεσης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε 
ότι συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες της Ελεγκτικής Υπη-
ρεσίας που προκύπτουν λόγω των περιορισμών που 
τέθηκαν σχετικά με το δικαίωμα της στην πρόσβαση 
πληροφοριών, άμεσα, και χωρίς περιορισμό, σε όλα 
τα απαραίτητα έγγραφά και πληροφορίες, για την ορθή 
εκπλήρωση των νόμιμων υποχρεώσεων της. Πι-
στεύουμε ότι αυτός ο περιορισμός, αν και έχει ονομαστεί 

προσωρινός, είναι αντίθετος με το πνεύμα των Διακη-
ρύξεων της Λίμα και του Μεξικού όσον αφορά στην 
ανεξαρτησία των Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων και 
πιθανό να επηρεάσει κι άλλες πτυχές της ανεξαρτησίας 
του, όπως το δικαίωμά του να αποφασίζει για τον χρόνο 
ολοκλήρωσης και δημοσίευσης των Εκθέσεών του και 
το δικαίωμά του να αποφασίζει για το περιεχόμενό τους. 
Καταληκτικά, μπορεί να υπονομεύσει την ικανότητα του 
να διαδραματίσει τον ρόλο του, στην κατάλληλη δια-
σφάλιση της λογοδοσίας, προς όφελος των πολιτών. 
Χωρίς να κρίνουμε τη νομιμότητα αυτής της προσωρι-
νής άρνησης της πρόσβασης σε πληροφορίες, καθώς 

αυτό μπορεί να καθοριστεί μόνο από τις αρμόδιες Αρχές 
και σύμφωνα με του Νόμους της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας, θα θέλαμε να ενθαρρύνουμε όλα τα εμπλεκόμενα 
μέρη να αναπτύξουν εποικοδομητικό διάλογο για την 
επίλυση αυτού του ζητήματος και τη δημιουργία ευνοϊ-
κού κλίματος μέσω των θεσμικών οργάνων που συμ-
βάλλουν στη λογοδοσία και τη διαφάνεια για τη βελ-
τίωση της ζωής των πολιτών. Είμαστε έτοιμοι να σας 
να βοηθήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο ή υπό οποι-
αδήποτε ιδιότητα μας, να συμβάλουμε στη διευκόλυνση 
ενός τέτοιου διαλόγου». Η πλήρης δικαίωση των θέ-
σεών μας από ένα διεθνή οργανισμό της εμβέλειας του 
INTOSAI, του δεύτερου σε αριθμό μελών διεθνούς ορ-
γανισμού μετά τον ΟΗΕ, επιβεβαιώνει ότι η Ελεγκτική 
Υπηρεσία υπηρετεί με απόλυτο σεβασμό τις αρχές που 
το Σύνταγμα επιτάσσει και καταρρίπτει όλες τις άδικες 
κατηγορίες που είχαν εκτοξευθεί εναντίον της αναφέρει 
μεταξύ άλλων και καταλήγει: 

«Στη βάση των πιο πάνω, θα αναμένουμε τη δημόσια 
τοποθέτηση της Κυβέρνησης ότι θα μας παραχωρήσει 
ελεύθερη πλέον πρόσβαση στα στοιχεία του ΚΕΠ, ώστε 
να ξεκινήσουμε άμεσα τον σχετικό έλεγχο».

ΝΕΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Επιδείνωση του οικονομικού κλίματος 
τον Φεβρουάριο στην Κύπρο

Τον Φεβρουάριο 2021, το οικονομικό κλίμα ση-
μείωσε οριακή επιδείνωση, με τον Δείκτη Οικονομι-
κής Συγκυρίας (ΔΟΣ) να μειώνεται κατά 0,1 μονάδα 
σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2021. 

Σύμφωνα με τις Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας 
του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστη-
μίου Κύπρου, η οριακή μείωση του ΔΟΣ προήλθε 
κυρίως από χειροτέρευση του επιχειρηματικού κλί-
ματος στον τομέα των υπηρεσιών, ενώ η κατανα-
λωτική εμπιστοσύνη ενισχύθηκε ελαφρώς, συγκρα-

τώντας τον δείκτη. Στις υπηρεσίες, παρά τις ευνοϊ-
κότερες εκτιμήσεις για τον κύκλο εργασιών του επό-
μενου τριμήνου, το κλίμα επιδεινώθηκε λόγω δυ-
σμενέστερων αξιολογήσεων της τρέχουσας 
κατάστασης των επιχειρήσεων. Στο λιανικό εμπόριο 
το κλίμα υποχώρησε οριακά λόγω αρνητικότερων 
εκτιμήσεων για τις μελλοντικές πωλήσεις, παρά τη 
βελτίωση των αξιολογήσεων της τρέχουσας κατά-
στασης. Το κλίμα στις κατασκευές παρέμεινε στα 
αρνητικά επίπεδα του Ιανουαρίου.

ΠΡΟΩΘΟΥΝΤΑΙ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΣΤΟ... ΠΟΔΙ

Η Κύπρος βρίσκεται ξανά 
αντιμέτωπη με πρόστιμα 

από την Ευρώπαϊκή Ένωση
Στο ίδιο έργο θεατές βρέθηκαν για άλλη μια φορά τα μέλη της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, αφού κλήθηκαν να εξε-
τάσουν άρον-άρον επτά νομοσχέδια τα οποία στοχεύουν στη με-
ταφορά οδηγιών της Κομισιόν, για τις οποίες η προθεσμία έληξε 
από πέρσι. Μάλιστα, η Νομική Υπηρεσία επεσήμανε ότι για ορι-
σμένες οδηγίες η ΕΕ έχει ξεκινήσει διαδικασία επί παραβάσει και 
έχει καταλήξει ήδη σε αιτιολογημένη γνώμη, που σημαίνει ότι η 
Κυπριακή Δημοκρατία κινδυνεύει πλέον με πρόστιμο χιλιάδων 
ευρώ. Το πακέτο των επτά εναρμονιστικών νομοσχεδίων, το οποίο 
κατατέθηκε στη Βουλή μετά τη λήξη της προθεσμίας της ΕΕ, είναι 
σημαντικό αφού στοχεύει στη μείωση των κινδύνων για το τραπε-
ζικό σύστημα και την ανάγκη προσφυγής σε κρατική στήριξη. Παρά 
ταύτα, όπως διαπιστώθηκε κατά τη συζήτηση, τα νομοσχέδια ετοι-
μάστηκαν στο πόδι και ως εκ τούτου περιέχουν πολλές ασάφειες. 
Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών, 
τα νομοσχέδια προνοούν τα τραπεζικά ιδρύματα και οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων να κεφαλαιοποιούνται καλύτερα, να έχουν περισσό-
τερα κεφάλαια έναντι δανείων, να μη διαθέτουν υπερβολικά μο-
χλευμένους ισολογισμούς, οι οποίοι θα πρέπει να είναι ισοσκελι-
σμένοι, ενώ θα προβλέπονται ρυθμίσεις με βάση τις οποίες θα 
εξυγιαίνονται αποτελεσματικότερα.
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«Το αίμα θα πέσει στα κεφάλια όλων μας»
Την ίδια στιγμή που η ζωή του απεργού πεί-

νας Δημήτρη Κουφοντίνα κρέμεται από μια 
κλωστή, γιγαντώνεται το κύμα αντίδρασης με 
στόχο την επικράτηση του κράτους δικαίου 
και όχι της αυταρχικής της εμμονής της κυ-
βέρνησης. 

Με κείμενό περισσότεροι από 1000 νομικοί 
επισημαίνουν ότι  «δεν έχουμε δικαίωμα να 
σιωπήσουμε τη στιγμή που η ζωή ενός κρα-
τούμενου απεργού πείνας βρίσκεται σε άμεσο 
κίνδυνο» και υπογραμμίζουν ότι ο θάνατος 
κρατούμενου απεργού πείνας θα αποτελεί αυ-
ταρχική τομή για την Ελληνική Πολιτεία. 

Οι νομικοί επισημαίνουν ότι οι στιγμές είναι 
κρίσιμες και ο χρόνος μετράει αντίστροφα για 
να αλλάξει κεφάλαιο η Ελλάδα στα σχετικά 
βιβλία και να βρεθεί δίπλα στις χώρες όπου 
απεργοί πείνας πεθαίνουν όντας έγκλειστοι. 
«Όποια και αν ήταν η άποψή μας για τα όσα 
προηγήθηκαν, πλέον μετριόμαστε με μονα-
δικό ζύγι τη διατήρηση της ζωής». 

Μετά τη συλλογή πάνω από 1000 υπογρα-

φών δικηγόρων και νομικών για την άδικη, 
παράνομη και επικίνδυνη μεταχείριση του κα-
ταδικου απεργου πείνας Δημήτρη Κουφοντινα, 

πραγματοποιήθηκε παράσταση διαμαρτυρίας 
στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και επιδόθηκε το 
κείμενο του ψηφίσματος στον Υπουργό. 

Μεταξύ άλλων, στο κείμενο αναφέρονται τα 
ακόλουθα: «Όσες και όσοι νομικοί υπογρά-
φουμε αυτό το κείμενο νιώθουμε πως δεν 

έχουμε δικαίωμα να σιωπήσουμε τη στιγμή 
που η ζωή ενός κρατούμενου απεργού πείνας 
βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο. Το αίτημα του 
κρατούμενου Δημήτρη Κουφοντίνα να μεταχθεί 
στις φυλακές Κορυδαλλού (συγκεκριμένα στην 
αντιτρομοκρατική πτέρυγα του υπογείου των 
γυναικείων φυλακών όπου εξέτιε την ποινή 
του με άλλους καταδικασμένους για παρόμοιες 
πράξεις) έχει σαφές έρεισμα στον νόμο 
4760/2020...». «Οι στιγμές είναι κρίσιμες: ο 
θάνατος κρατούμενου απεργού πείνας θα 
αποτελεί αυταρχική τομή για την Ελληνική Πο-
λιτεία. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για να 
αλλάξει κεφάλαιο η Ελλάδα στα σχετικά βιβλία 
και να βρεθεί δίπλα στις χώρες όπου απεργοί 
πείνας πεθαίνουν όντας έγκλειστοι. Όποια και 
αν ήταν η άποψή μας για τα όσα προηγήθη-
καν, πλέον μετριόμαστε με μοναδικό ζύγι τη 
διατήρηση της ζωής. Ας δώσει το νεύμα η κυ-
βέρνηση, αλλιώς το αίμα δεν θα πέσει μόνο 
στα χέρια όσων αδράνησαν, αλλά στα κεφάλια 
όλων μας» καταλήγει.

ΑΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Τα ελληνικά νησιά ενδεχομένως να αποτελούν μια του-
ριστική επιλογή για τους Βρετανούς ήδη από τον Μάιο, 
καθώς η Ελλάδα εξετάζει να ανοίξει νωρίς τα σύνορα της, 
αναφέρει σε σημερινό της δημοσίευμα η βρετανική Daily-
Mail επικαλούμενη τους Times. 

Η Ελλάδα εξετάζει να δώσει νωρίτερα το πράσινο φως 
στους Βρετανούς τουρίστες που έχουν κάνει το εμβόλιο 
κατά της νόσου Covid-19, αναφέρει το δημοσίευμα. 

Η κίνηση αυτή έρχεται ενώ η υπόλοιπη Ευρωπαϊκή 
Ένωση πιέζει για μια ενιαία και προσεκτική προσέγγιση 
στην άρση των περιορισμών στα μη απαραίτητα ταξίδια 
από χώρες εκτός της Ένωσης. 

Η Αθήνα επιδιώκει να ενισχύσει την τουριστική της βιο-
μηχανία που κατέχει ζωτικό ρόλο στη χώρα και η οποία 
δέχτηκε πλήγμα από την πανδημία του κορονοϊού. 

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η ελληνική κυβέρνηση εξε-
τάζει ένα σχέδιο να επιτρέψει στους Βρετανούς τουρίστες 
που μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν εμβολιαστεί κατά 
της νόσου να ταξιδέψουν στη χώρα. 

Η Αθήνα συγκροτεί σχέδια επίσης για να διασφαλίσει 
ότι οι εργαζόμενοι στα αεροδρόμια και οι υπάλληλοι των 
ξενοδοχείων θα λάβουν το εμβόλιο. 

Η βρετανική εφημερίδα υπενθυμίζει ότι τη Δευτέρα, ο 
πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσε ότι η απα-
γόρευση στα ταξίδια αναψυχής αναμένεται να παραμείνει 
σε ισχύ τουλάχιστον μέχρι τις 17 Μαΐου. 

 
Οι Ευρωπαίοι ηγέτες 

θέλουν να κρατήσουν τους περιορισμούς 
 
Σύμφωνα πάντως με δημοσίευμα του  Reuters, οι Ευ-

ρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να συμφωνήσουν στην ανάγκη 
να διατηρηθούν οι περιορισμοί σε μη απαραίτητα ταξίδια 
εντός της Ε.Ε. λόγω της άσχημης επιδημιολογικής κατά-
στασης και των κινδύνων από τις παραλλαγές του νέου 
κορονοϊού. 

Ένα προσχέδιο συμπερασμάτων της τηλεδιάσκεψης 
των ηγετών, το οποίο περιήλθε σε γνώση του Reuters, 

υπογραμμίζει ότι οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί πρέπει να ει-
σάγονται αναλογικά, κατά τρόπο που να μη δημιουργεί 
διακρίσεις και λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένες διασυ-
νοριακές καταστάσεις τοπικών κοινοτήτων. 

Οι αρχηγοί των κρατών μελών της Ένωσης αναμένεται 
να συμφωνήσουν επίσης στη συνέχιση των εργασιών 
τους για ένα κοινό ευρωπαϊκό πιστοποιητικό εμβολιασμού 
που θα επέτρεπε περισσότερη ελευθερία ταξιδιών και 
στην αναζωογόνηση του τουριστικού κλάδου, που έχει 
πληγεί σφόδρα από την πανδημία. 

Έκκληση στους ηγέτες της ΕΕ «να δράσουν ταχύτερα» 
για την υιοθέτηση των πιστοποιητικών εμβολιασμού απη-
ύθυνε ο Έλληνας υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης, 
με συνέντευξή του στους «Financial Times». 

Tην ώρα που οι ελληνικές αρχές βρίσκονται σε συζητή-
σεις με τις βρετανικές για την εφαρμογή του πιστοποιητικού 

εμβολιασμού κατά τις μετακινήσεις τουριστών μεταξύ Ελ-

λάδας και Μεγάλης Βρετανίας, ο Χάρης Θεοχάρης τόνισε 

ότι «από την αντίδραση ορισμένων στην πρόταση για τα 

πιστοποιητικά εμβολιασμού, νιώθω ότι είναι πολύ κοντό-

φθαλμη. Πρέπει να γίνουν περισσότερα για να προετοι-

μαστούμε». �«Ορισμένες χώρες ανησυχούν πάρα πολύ 

τώρα», πρόσθεσε, καθώς χώρες ιδιαίτερα της βόρειας 

Ευρώπης ήταν απρόθυμες να στρέψουν το βλέμμα τους 

μπροστά και να σχεδιάσουν την οικονομική ανάκαμψη για 

το καλοκαίρι. «Πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα», πρό-

σθεσε. Η υιοθέτηση των πιστοποιητικών εμβολιασμού, 

που θα μπορούσαν να επιτρέπουν σε ταξιδιώτες, που τα-

ξιδεύουν για λόγους αναψυχής ή επαγγελματικούς, να με-

τακινούνται μεταξύ χωρών μετά τον εμβολιασμό τους, θα 

συζητηθεί στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ. 

Κράτη-μέλη, με την Ελλάδα στην αιχμή του δόρατος, 

έριξαν την ιδέα αυτή τον περασμένο μήνα, θυμίζουν οι 

«FT», αλλά η ΕΕ εμφανίζεται διχασμένη και διπλωμάτες 

θεωρούν απίθανη την πρόωρη υιοθέτησή της, λόγω φό-

βων ότι θα δημιουργηθεί ένα διακριτικό σύστημα δύο επι-

πέδων ως προς τα ταξιδιωτικά δικαιώματα των πολιτών. 

Ο τουριστικός κλάδος, που αντιπροσωπεύει περίπου 

το ένα πέμπτο του ΑΕΠ και της απασχόλησης, σύμφωνα 

με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων 

(ΣΕΤΕ), είναι κρίσιμης σημασίας για την Ελλάδα, την οποία 

υποστηρίζουν στο θέμα των πιστοποιητικών εμβολιασμού 

κράτη-μέλη με μεγάλους τουριστικούς τομείς ή κράτη που 

ανησυχούν για τα ταξίδια από γειτονικές χώρες με υψηλό-

τερα ποσοστά κρουσμάτων, όμως άλλες χώρες, όπως η 

Γερμανία και η Γαλλία, δεν έχουν ακόμη πειστεί. 

Εδώ και μήνες συζητούνται οι φόρμες εντοπισμού επι-

βατών, που προορίζονται ως ένα καθολικά αναγνωρισμένο 

μέσο ανίχνευσης επαφών σε ολόκληρη την ΕΕ, αλλά 

ακόμη δεν έχουν υλοποιηθεί.

DailyMail: Η Ελλάδα ενδεχομένως να ανοίξει 
από τον Μάιο τα σύνορα της για τους Βρετανούς τουρίστες

Οι δικηγόροι αναφέ-

ρουν στην επιστολή τους 

ότι «το κράτος δικαίου 

ισχύει για όλους, δεν είναι 

a la carte. Τυχόν επιμονή 

της κυβέρνησης στην 

αδιάλλακτη στάση της θα 

σημάνει από πλευράς 

εκτελεστικής εξουσίας την 

άρρητη επιβολή θανατι-

κής ποινής, η οποία έχει 

καταργηθεί στην ελληνική 

έννομη τάξη και για τελευ-

ταία φορά εφαρμόστηκε 

το 1972 από τη Χούντα».

Παράταση του lockdown 
και μετά την 1η Μαρτίου, χω-
ρίς ωστόσο να προσδιορίσει 
για πόσες εβδομάδες, προ-
ανήγγειλε ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης. «Είδαμε μία από-
τομη αύξηση κρουσμάτων, 
ειδικά στην Αττική, η οποία 
εκ των πραγμάτων απομα-
κρύνει την πρόθεσή μας, 
πάντα ακούγοντας τις οδη-
γίες των ειδικών, να προχω-
ρήσουμε σε ένα σταδιακό 
άνοιγμα την 1η Μαρτίου» 
σημείωσε στην εισαγωγική 
του τοποθέτηση στη συνε-
δρίαση του υπουργικού συμ-
βουλίου. Ο πρωθυπουργός 
για άλλη μια φορά υποστή-
ριξε ότι η κυβέρνηση τα έχει 
όλα καλώς καμωμένα, πα-
νηγυρίζοντας για τους εμβο-
λιασμούς. «Αισθάνομαι, 
όμως ταυτόχρονα ότι η επι-
τυχία μας στον εμβολιασμό 
δημιουργεί και κάποια αι-
σθήματα γενικότερου εφη-
συχασμού» είπε, δείχνοντας 
την κοινωνία και όχι τους κυ-
βερνητικούς χειρισμούς ως 
υπεύθυνη για την έκρηξη 
των κρουσμάτων. 

Με μια σκληρή ανακοί-
νωση ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει 
ότι για μια ακόμα φορά ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης έριξε την 
ευθύνη στους πολίτες λέγο-
ντας ότι η παράταση του 
lockdown θα γίνει λόγω του  
εφησυχασμού τους ενώ ο 
ίδιος με την ανικανότητα που 
τον διακρίνει όλο αυτό το 
διάστημα δεν δέχεται καμία 
ευθύνη. «Πριν από ένα 
χρόνο, στις 26 /2/ 2020, ανα-
κοινώθηκε το πρώτο κρού-
σμα κορωνοϊού στην Ελ-
λάδα. Από την πρώτη στιγμή 
μέχρι σήμερα στο μόνο ου-
σιαστικό μέτρο που ο πρω-
θυπουργός καταφεύγει είναι 
στα συνεχή lockdown, χωρίς 
καμία στήριξη του συστήμα-
τος υγείας και της οικονο-
μίας. Ένα χρόνο μετά στην 
Αττική 8 στα 10 νοσοκομεία 
δεν έχουν ούτε μία διαθέ-
σιμη ΜΕΘ και δεν μπορούν 
να απορροφήσουν νέες ει-
σαγωγές».

Κ. Μητσοτάκης: 
Προανήγγειλε 

παράταση 
του lockdown
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Η πανδημία απογείωσε την 
πείνα στην Κεντρική Αμερική

Ο αριθμός των ανθρώπων που πεινάνε στο 
Ελ Σαλβαδόρ, στη Γουατεμάλα, στην Ονδούρα 
και στη Νικαράγουα έχει σχεδόν τετραπλασια-
στεί μέσα στα τελευταία δύο χρόνια, ανακοίνω-
σαν χθες Τρίτη τα Ηνωμένα Έθνη, καθώς η πε-
ριφέρεια της κεντρικής Αμερικής πλήττεται από 
βαθιά οικονομική κρίση, την οποία επιδείνωσε 
ο αντίκτυπος της πανδημίας του νέου κορω-
νοϊού. Νέα δεδομένα, τα οποία έδωσε στη δη-
μοσιότητα το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Επισιτι-
σμού (ΠΠΕ) του ΟΗΕ, δείχνουν ότι σχεδόν 8 
εκατομμύρια άνθρωποι σε αυτές τις τέσσερις 
χώρες είναι αντιμέτωποι με το φάσμα της πεί-
νας, έναντι 2,2 εκατομμυρίων το 2018. 

Η οικονομική κρίση που επιδείνωσε η παν-
δημία του νέου κορωνοϊού«είχε ήδη αποτέλε-
σμα τα τρόφιμα στα ράφια των καταστημάτων 
να γίνουν πολύ ακριβά για τους πιο ευάλωτους 
όταν χτύπησαν οι δίδυμοι κυκλώνες Ήτα και 
Ζήτα», επισήμανε ο Μιγκέλ Μπαρέτο, διευθυ-
ντής του τμήματος του ΠΠΕ το οποίο είναι αρ-
μόδιο για την περιφέρεια της Λατινικής Αμερικής 
και της Καραϊβικής. 

Αναφερόταν στα δύο καταστροφικά ακραία 
καιρικά φαινόμενα που σάρωσαν την κεντρική 

Αμερική τον Νοέμβριο του 2020. «Τρώμε τα λι-
γοστά τρόφιμα που μας δίνουν άλλοι», είπε η 
Μαρίνα Ροσάδο, 70 ετών, η οποία ζει, με τον 
γιο της και τα εγγόνια της, σε λεωφόρο στην 
πόλη Λίμα της Ονδούρας που είχε πλημμυρίσει 
στα τέλη της περασμένης χρονιάς. 

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα που κατέστρε-
ψαν το σπίτι τους έσπρωξαν πιο βαθιά την οι-
κογένεια στη φτώχεια και στην πείνα, εξήγησε 
η κυρία Ροσάδο, καθώς τα μέτρα που έχουν 
επιβληθεί για να αποτραπεί η εξάπλωση της 
πανδημίας του νέου κορωνοϊού δεν επιτρέπουν 
να συνεχίσει να μαζεύει μπουκάλια και τενεκε-
δάκια και μετά να τα πουλήσει σε εταιρείες που 
κάνουν ανακύκλωση. 

Η πείνα σαρώνει στον λεγόμενο «Ξερό Διά-
δρομο» που διαπερνά την κεντρική Αμερική: η 
κλιματική αλλαγή έχει επιδεινώσει την ξηρασία 
τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με το Παγκόσμιο 
Πρόγραμμα Επισιτισμού των Ηνωμένων 
Εθνών, το 15% από τους ανθρώπους με τους 
οποίους ήρθε σε επαφή τον Ιανουάριο τόνισαν 
πως έχουν πρόθεση να μεταναστεύσουν, πο-
σοστό που είναι διπλάσιο από αυτό που κατέ-
γραφε το 2018.

Το HELLENIC TV, τιμώντας την μνήμη του πολυαγαπημένου παράγοντα της Παροικίας 
μας Νεόφυτου Νικολάου,ο οποίος έφυγε από τη ζωή τα χαράματα της περασμένης Κυριακής, 
θα παρουσιάσει την τελευταία συνέντευξη που μας παραχώρησε ως οργανωτικός γραμματέας 
του CYPRUS WINE FESTIVAL 2019, στην εκπομπή  «ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ-ΕΔΩ ΛΟΝΔΙΝΟ», την 
Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου στις 8.00 μμ.  

Ταινία γύρω από την Γενοκτονία των Αρμενίων στο HELLENIC TV  
Την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου στις 9.30 μμ θα προβληθεί από το HELLENIC TV η 

ταινία «ΑΜΕΡΙΚΑ ΑΜΕΡΙΚΑ» του Ηλία Καζάν. Η ταινία του 1963, διαρκεί 2 ώρες και 48 
λεπτά και θα προβληθεί στα Αγγλικά χωρίς υποτίτλους. 

Η ταινία εξιστορεί τα αρχικά στάδια της γενοκτονίας των Αρμενίων στην Μικρά Ασία και 
την ‘οδύσσεια’ ενός Έλληνα γεννημένου στην Μικρά Ασία που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει 
την γη του και την οικογένεια του και να μετοικίσει στην Αμερική. Η ιστορία της ταινίας: Στα 
τέλη της δεκαετίας του 1890, ένας Έλληνας της Καππαδοκίας, ο Σταύρος Τοπούζογλου ζει σε 
ένα φτωχό χωριό κάτω από το όρος Αργαίος στην Οθωμανική Τουρκία. Ο Σταύρος παρακο-
λουθεί τις σφαγές των Χαμιδιανών εναντίον Αρμενίων που αφήνουν τον φίλο του, Βαρτάν, 
νεκρό. Ο Βαρτάν και ο Σταύρος σχεδίαζαν να πάνε στην Αμερική μαζί. Γνωρίζοντας ότι οι Έλ-
ληνες δεν θα παραμείνουν ασφαλείς από τη βία για πάντα, η οικογένεια στέλνει τον Σταύρο 
στην Κωνσταντινούπολη σε μια αποστολή ελπίδας στην τότε τουρκική πρωτεύουσα Κωνστα-
ντινούπολη (μετονομάστηκε Ισταμπούλ το 1930), όπου πρόκειται να εργαστεί στην επιχείρηση 
χαλιών του ξαδέλφου του πατέρα του, αν και το δικό του όνειρο είναι να πάει στην μακρινή γη 
της ευκαιρίας, την Αμερική.  

Ο Αρχιεπίσκοπος Θυάτειρων και Μ. Βρετανίας στο HELLENIC TV  
Ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας κ Νικήτας Λιούλιας 

μιλά εφ’ολης της ύλης στον δημοσιογράφο Μάριο Καμιναρίδη. Στην αποκλειστική συνέντευξη 
του μιλά για την καταγωγή του, για το μέχρι τώρα έργο του, για τα προβλήματα της εκκλησίας 
λόγω του Brexit και της πανδημίας του COVID-19, τα προβλήματα των Ελληνικών σχολείων 
στην Βρετανία καθώς και το θέμα που προέκειψε με την προαγωγή του επισκόπου Τροπαίου 
Αθανασίου σε Μητροπολίτη Κολωνείας. Ο Αρχιεπίσκοπος ισχυρίζεται ότι όλες οι κατηγορίες 
εναντίον του είναι άδικες. 

Η συνέντευξη θα προβληθεί το Σαββάτο 27 Φεβρουαρίου στις 8.00 μμ στο HELLENIC 
TV, FREEVIEW Channel 271, στο ROKU Box/Stick της CYTELUK Telecom, και στην ιστο-
σελίδα www.hellenictv.net

Η τελευταία συνέντευξη 
του Νεόφυτου στο Hellenic
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Είναι πολλές φορές που το 
μυαλο σου μένει κολλημένο 
σε κάτι που όσο και να το θέ-
λεις δεν μπορείς να το ξεχά-
σεις, και δεν σου είναι εύκολο 
να σκεφτείς κάτι άλλο. 
Έχουμε όλοι σχεδόν ταλαι-

πωρηθεί ψυχολογικά τον τε-
λευταίο χρόνο λόγω αυτής της πανδημίας, και 
κάνουμε ότι είναι δυνατό να προσαρμοστούμε 
ανάλογα. 

Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που να μην 
έχει ζήσει εμπειρίες που σχετίζονται με τον χαμό 
κάποιου αγαπημένου προσώπου. Στενού συγ-
γενή ή ακόμα ενός καλού φίλου ή γνωστού. 

Σήμερα θα αφήσω τις απόψεις και θα πιάσω 
την σκέψη από κοντά. Θα πω για τον εσωτερικό 
μου κόσμο, και θα αφήσω τα αισθήματα να βγουν 
προς τα έξω αφηγούμενος μια σχέση με ένα αγα-
πημένο φίλο που ήταν κομμάτι της καθημερινό-
τητας μου, ένας άνθρωπος που σπανίζει, και ένας 
άνθρωπος που έδινε σημασία στον συνάνθρωπο 
του. 

Από τότε που βρέθηκα στη πόλη τού Μπίρμιν-
χαμ και άρχισα να ενδιαφέρομαι για την διατή-
ρηση της ταυτότητας, των ηθών και εθίμων, και 
αναζητούσα τρόπους να επικοινωνήσω με τους 
συμπατριώτες μου για να κρατηθώ από κάπου 
και να μην πάρω άλλους δρόμους, να μην Αγ-
γλοποιηθώ δηλαδή, προσπάθησα να ενημερώ-
νουμε,  και έγινα τακτικός παραλήπτης της Ελλη-
νόφωνης εφημερίδας, της οποίας είμαι ακόμα 
μετά από τόσα χρόνια, ενας ακόμα τακτικός πα-
ραλήπτης και φανατικός αναγνώστης. 

Ο τότε διευθυντής της είχε μια μανία και  αυτός 
να την εξαπλώσει και να αυξήσει τους αναγνώ-
στες της πιο πέρα από το Λονδίνο, να την κάνει 
το πιο αγαπητό μέσο έντυπης ενημέρωσης σε 
όλη τη Μεγάλη Βρετανία.  

Σαν άνθρωπος που αγαπούσα τις τέχνες, και 
άρχισα να απασχολούμε με την ποίηση, διαβά-
ζοντας διάφορους άλλους τα ποιητικά τους φτε-
ρουγίσματα, άρχισα τις επαφές μαζί τους έτσι για 
να είμαι πιο κοντά στον κοινωνικό πολιτισμό. Κο-

ντά στην Ελληνική και την Κυπριακή κουλτούρα. 
Με αυτή την αιτία άρχισαν και οι επισκέψεις μου 

στο Λονδίνο και δεν έχανα εκδήλωση που είχε 
να κάνει με πολιτιστικό θέμα. 

Ήταν τότε που γνώρισα καλύτερα τον τότε δι-
ευθυντή της εφημερίδας, και γίναμε πολύ καλοί 
φίλοι και στη συνέχεια μου πρότεινε να κάνουμε 
το πρώτο παράρτημα της Παρικοιακής εφημερί-
δας στη δεύτερη μεγάλη πόλη της Μεγάλης Βρε-
τανίας.  

Έτσι και έγινε λοιπόν. Η μανία μου να δώσω 
όσα πιο πολλά μπορώ για την προώθηση του 
κοινωνικού πολιτισμού, και της διατήρησης των 
ηθών και εθίμων, με έφερνε 
στην καρδιά της παροικίας σε 
όλες σχεδόν τις πολιτιστικές εκ-
δηλώσεις. Βρέθηκα σε όλες τις 
εκδηλώσεις για τη γιορτή του 
κρασιού, από την πρώτη μέχρι 
την πρόσφατη πριν από το κλεί-
σιμο που έφερε η πανδημία. 

Ήταν τότε λοιπόν στις αρχές 
της διοργάνωσης εκεί στο Αλε-
ξάνδρα Πάλας που βρέθηκα 
στα γραφεία της εφημερίδας σε 
συνάντηση μου με τον διαχειρι-
στή της εφημερίδας. Ένα αγνό 
συναγωνιστή της διατήρησης 
των αγαθών τούτων που μας 
κρατούσαν κοντά στις ρίζες μας. Κοντά στην αγα-
πημένη μας μικρή πατρίδα. 

Με καλοδέχτηκε με πλατύ το χαμόγελο του και 
με την εμφανή ευγενική του καλοσύνη, που με 
είχε σκλαβώσει. 

Μου έδειξε απέραντη εμπιστοσύνη, και με εκανε 
να νιώθω υποχρέωση. 

Αυτή ήταν η πρώτη από πολύ κοντά γνωριμία 
μας η οποία ήταν η απαρχή μιας συνεργασίας 
που αναπτύχθηκε σε μια φιλία,  που διαγράφτηκε 
με πάμπολλες αξέχαστες συναντήσεις. 

Μαζί με την σύζυγο του με καλοδέχτηκε  πολλές 
φορές στο φιλικό του σπίτι με πλούσια παντα τα 
κεράσματα  και με καφέ του Λαϊκού για να μυρίζει 
Κύπρο, και πάντα με ανοικτή αγκαλιά.  

Ήταν ο άνθρωπος που πάντα έτρεχε πάνω 
κάτω για να γίνουν όλα στην εντέλεια εκεί στη 
γιορτή του κρασιού, όπου μου ανέθεσε την ευ-
θύνη της διοργάνωσης του καλλιτεχνικού μέρους, 
και που πάντα αγκάλιαζε όλες τις προσπάθειες 
με αγάπη και καλοσύνη. 

Και ήταν ο Άνθρωπος που βρισκόταν πάντα 
μπροστά σε πολλές από τις διοργανώσεις εκδη-
λώσεων για φιλανθρωπικούς σκοπούς, και ήταν 
πάντα ο άνθρωπος που είχε πλατύ το χαμόγελο 
στα χείλη. 

Η μοίρα ομως κτυπά τους ανθρώπους και τους 
κατά κομματιάζει και τους κλέβει τη χαρά και το 

χαμόγελο τους! 
Έτσι και σε τούτη την περί-

πτωση άδικα του έκλαψε ο χά-
ρος την χαρά και το χαμόγελο 
και του πήρε κομμάτι της καρ-
διάς και της ψυχής. Του πήρε 
την αγαπημένη θυγατέρα και 
την πήρε στους ουρανούς για 
να την κάνει άγγελο.  

Και στέρεψε το δάκρυ για το 
χαμό της κόρης που μόλις πρό-
λαβε να χαρεί τα αγαπημένα 
 της βλαστάρια. 

Και ο αγαπημένος καλός φί-
λος αφοσιώθηκε και έκανε τον 
παν για να μείνει η μνήμη της 

Μαρίας του εδώ μαζί μας! 
Οργάνωσε εκδηλώσεις για περισυλλογή χρη-

μάτων για ενίσχυση του ταμείου παιδιών με ειδι-
κές ο ικανότητες. Και δεν σταμάτησε να προσφέ-
ρει στα κοινά, και δεν σταμάτησε να βρίσκεται 
πσντα μπροστά σε κάθε διοργάνωση που σκοπό 
είχε τα ιδανικά του, και πάντα για το καλό των 
συνανθρώπων του. 

Μα η μοίρα κτυπά αλύπητα! 
Και τούτη τη φορά και πάλι έφερε εμπόδια στο 

δρόμο του.  
Την τελευταία φορά που τον είδα ήταν όταν και 

πάλι για τον ίδιο σκοπό θέλησε να κάνει πράξη 
την υπόσχεση του. Να δώσει  για άλλη μια φορά 
αιτία να θυμηθούμε όλοι εμείς την αγαπημένη 

του Μαρια. Να φέρουμε και πάλι στη μνήμη την 
νεανική ομορφιά της αγαπημένης του θυγατέρας 
που χάθηκε τόσο νωρίς. Να θυμηθούμε τον άδικο 
χαμό της και να κάνουμε έστω και μια προσευχή 
να την έχει καλά ο Παντοδύναμος.  

Τον είδα να ανεβαίνει τις σκάλες και δεν με πρό-
σεξε! Το χαμόγελο του ήταν κρυμμένο πίσω από 
τη μάσκα. Τον άφησα να προχωρήσει, και θα του 
μιλούσα στην επιστροφή του. Πέρασαν λίγα λε-
πτά και άκουσα τις πατημασιές του.  

Βρισκόμουν στην κουζίνα του σταθμού, και δεν 
ξέρω πως πρόλαβε και κατέβηκε τις σκάλες.  

Δεν τον είδα! Δεν τον πρόλαβα!  
Πήγα στο γραφείο του διευθυντή και μου είπε 

ότι είχε έρθει για τον ίδιο σκοπό. Την προσπάθεια 
του να κάνει το τάμα του πραγματικότητα!  

Ο άνθρωπος που πάντα είχε μόνο ένα καλό 
λόγο να πει, που πάντα δούλευε για το κοινό 
καλό, που προσπαθούσε να κρατήσει ζωντανή 
τη μνήμη, και ζωντανή έστω την παρουσία του 
αγαπημένου του παιδιού που το άρπαξε άδικα ο 
χάρος και δεν πρόλαβε να κάνει τα όνειρα του 
πραγματικότητα, βρέθηκε αδύναμος να παλέψει 
τις δύσκολες καταστάσεις που έφερε η πανδημία, 
και δεν άντεξε. 

Άφησε την τελευταία του πνοή φεύγοντας για 
να κάνει ακόμα ένα πολύ σημαντικό ταξίδι. Τούτο 
το ταξίδι που θα τον πάρει κοντά στην αγαπημένη 
του Μάρια! 

Και μας άφησε πίσω να κλαίμε τον χαμό του!  
Δεν προλάβαμε να του πούμε ούτε ένα αντίο!  
Και έγινε  κόμπος ο καημός!  
Σε υμνούμε φιλε μας καλε!   
Ήταν ένα ευλαβικό αφιέρωμα στον αγαπημένο 

φίλο που δεν θα φύγει ποτέ από τη σκέψη μας! 
Τα συλλυπητήρια μου στην επίσης αγαπημένη 

σύζυγο του και σε όλη την οικογένεια του. 
Καλό σου ταξίδι και να είναι ελαφρύ το χώμα 

που θα σε σκεπάσει καλε και αγαπημένε φιλε άν-
θρωπε ....., ΝΕΟΦΥΤΕ ΝΙΚΟΛΑΟΥ!  

Αιώνια σου η μνήμη! 
 
Με την αγάπη μου 
Βασίλης Παναγής

Αφιέρωμα στον φίλο που δεν θα φύγει ποτέ από την ψυχή μας

του 
Βασίλη Παναγή
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ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ: Η «εξορία» και 
το επερχόμενο «τσουνάμι» αντιδράσεων

Προς Πατριαρχείο και Ιερά Αρχιεπι-

σκοπή Θυατείρων 

 

Στο προηγούμενό μου σχόλιο - επι-

στολή προς τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπί-

σκοπο Θυατείρων, τον καλούσα να ανα-

θεωρήσει τις λανθασμένες και διχαστικές 

του αποφάσεις και να τις ακυρώσει για 

να επανέλθει η ηρεμία στην Ελληνορθό-

δοξη κοινότητα στη Μεγάλη Βρετανία. 

Συνεχίζω να διατηρώ αυτές μου τις θέσεις και καταδικάζω 

με όλο μου το είναι αυτές τις αποφάσεις του διχασμού από 

τον νεοδιορισθέντα Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων κύριον Νι-

κήτα. Απ’ ό,τι γνωρίζω, τον Αρχιεπίσκοπο στην Ελλάδα 

τον εκλέγει η Ιερά Σύνοδος και ας ανήκει στο Πατριαρχείο 

Κωνσταντινουπόλεως. Στην Κύπρο, ο Αρχιεπίσκοπος 

εκλέγεται μετά από καθορισμένη ημερομηνία και με αντι-

προσώπους του κάθε υποψήφιου ιεράρχη. 

Γιατί στην Αρχιεπισκοπή Θυατείρων να μην ισχύει κάτι 

παρόμοιο, ώστε να μπορεί η παροικία να εκλέγει δημο-

κρατικά τον θρησκευτικό της ηγέτη, αντί να δέχεται μια 

αντιδημοκρατική μέθοδο διορισμού Αρχιεπισκόπου σαν 

ενός δασκάλου σε σχολείο; 

Έχω όμως και άλλες απορίες. Γιατί τέτοια αδιαφορία και 

αποδοχή αυτής της κατάστασης από την Κυπριακή Ομο-

σπονδία που μέχρι αυτή τη στιγμή που γράφω αυτό το 

σχόλιο δεν έχω δει, ούτε ακούσει να εκφράσει δημόσια δή-

λωση για το θέμα; Η Ομοσπονδία είναι το επίσημο αντι-

προσωπευτικό σώμα που πρέπει να εκπροσωπεί επάξια 

την παροικία, γενικά.Το ερώτημα αυτό και τη θέση αυτή, 

την ασπάζεται μια μεγάλη μερίδα της παροικίας. Κάποιες 

χιλιάδες που υπέγραψαν και συνεχίζουν να υπογράφουν 

τα Petition Forms που εναντιώνονται στις απαράδεκτες 

αποφάσεις του νεοδιορισθέντος Αρχιεπισκόπου, χωρίς 

καν να ενημερωθεί.  

Ως απόδημος και ως μέλος αυτής της παροικίας, καλώ 

την Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία να λάβει ξεκάθαρη 

θέση καταδικάζοντας δημόσια τις διχαστικές και επιζήμιες 

αποφάσεις του Αρχιεπισκόπου και να ζητήσει αποκατά-

σταση και ακύρωση των διχαστικών αποφάσεων. 

Στο μυαλό μου στριφογυρίζουν παρόμοια περιστατικά 

όπου μετά το θάνατο του Αρχιεπισκόπου Κοκκινάκη, επι-

λέγηκε ως αντικαταστάτης του ο μακαριστός Μεθόδιος, 

όπου με παρόμοιες κινήσεις - πράξεις ο Πατριάρχης Αθη-

ναγόρας τον μετέθεσε στην Ελλάδα και μετά από μια συ-

νεννόηση με την παροικία, έχρισε Αρχιεπίσκοπο Θυατεί-

ρων τον άξιο ιεράρχη, μακαριστό Γρηγόριο ο οποίος 

υπηρέτησε με τόση μαεστρία για πάνω από 30 χρόνια. 

Ένας τέτοιος θρησκευτικός ηγέτης μπορούσε να αναδει-

χθεί και ο σημερινός Επίσκοπος Τροπαίου, τον οποίο 

εσείς θέλετε να εξορίσετε Σεβασμιώτατε με ένα δόλιο 

τρόπο, χρίζοντάς τον Μητροπολίτη Κολωνίας και εξορίζο-

ντάς τον κάπου στα βάθη της Τουρκίας ωσάν τον πιο με-

γάλο εγκληματία.Έλεος πιά. Έλεος. Ίσως διαβάζοντας 

αυτά και άλλα στον παροικιακό Τύπο να γελάσετε ειρω-

νικά και να σαρκάζεστε πως θα κουραστούμε και θα στα-

ματήσουμε. «Πλανάσθε πλάνην οικτράν» γιατί οι επιστο-

λές είναι προειδοποιήσεις που ίσως σας συνετίσουν και 

σκεφτείτε πιο λογικά και ανθρώπινα. 

Γι’ αυτό, διαφορετικά αν ξυπνήσετε και βρείτε μερικές χι-

λιάδες πάροικους έξω από την Αρχιεπισκοπή διαμαρτυρό-

μενοι για τις πράξεις σας, ακεραία την ευθύνη θα την έχετε 

εσείς και μόνον εσείς. Η βοή από το επερχόμενο τσου-

νάμι, βοά στα αυτιά μου γι’ αυτό προλάβετε το ξεχείλισμά 

του πριν να είναι αργά. Αυτά προς το παρόν και θα επα-

νέλθω σύντομα αν χρειαστεί.  

Αντρέας Χαραλάμπους - Έρικ 

Ποιητής - Συγγραφέας

του Αντρέα 
Χαραλάμπους 
Έρικ



 11      | Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021

Αξιοπρέπεια: Λέξη μικρή μα τόσο σημαντική

Η ανησυχητική πραγματικότητα 
της ενδοοικογενειακής βίας

Οι εμπειρίες ενδοοικογενειακής βίας ανα-

φέρονται σε καθημερινή βάση με αρκετό στί-

γμα να συνδέεται μέ διαφορετικούς πολιτι-

σμούς, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών 

μας κοινοτήτων. Οι στατιστικές δεν είναι καλές 

και κατά τη διάρκεια της τρέχουσας πανδημίας 

επιδεινώνονται. Τα θύματα μπορεί να είναι 

και απο τα δύο φύλα, αλλά οι γυναίκες είναι 

συχνότερα οι πάσχοντες από την κακοποί-

ηση. Μία στις τέσσερις γυναίκες υφίσταται εν-

δοοικογενειακή βία και στο 90% αυτών των 

σχετικών περιστατικών τα παιδιά είναι παρό-

ντα ή στο διπλανό δωμάτιο. Η αστυνομία λαμ-

βάνει κλήσεις που σχετίζονται με την ενδοοι-

κογενειακή βία κάθε λεπτό. Η 

ενδοοικογενειακή βία περιλαμβάνει συνήθως 

οποιαδήποτε σωματική βία, λεκτική ή διανοη-

τική κακοποίηση, σεξουαλική παρενόχληση 

και οποιαδήποτε μορφή ελέγχου με αναγκα-

στική κοινωνική απόρριψη, απομόνωση, κα-

θώς και οικονομικό έλεγχο που διενεργείται 

από συζύγους ή μέλη της εκτεταμένης οικο-

γένειας, όπως τα πεθερικά. 

Κατά τη διάρκεια των τρεχόντων περιορι-

σμών μας τον τελευταίο χρόνο, οι οικογένειες 

αντιμετώπισαν επιπλέον πιέσεις που επηρε-

άζουν την ψυχική τους ευημερία και σίγουρα 

περισσότερο στα μέλη που ήδη αγωνίζονται 

να αντιμετωπίσουν επαναλαμβανόμενες 

εμπειρίες κακοποίησης. Η οικονομική αβεβαι-

ότητα που οφείλεται σε άδειες απουσίας ή 

απώλεια εργασίας, ο εγκλεισμός, ο αλκοο-

λισμός, η κατάχρηση ναρκωτικών και τα τυ-

χερά παιχνίδια είναι παράγοντες που επιδει-

νώνουν τις ήδη βασανιστικές συνθήκες της 

ενδοοικογενειακής βίας. Αυτό που είναι ση-

μαντικό να αναγνωριστεί είναι το αναμφισβή-

τητο γεγονός ότι η παρατεταμένη κακοποίηση 

είναι εξουθενωτική αφήνοντας το θύμα με μια 

κατεστραμένη αυτοεκτίμηση και ψυχικά εξα-

ντλημένο στις απελπισμένες προσπάθειές του 

να αντέξει τον εκφοβισμό. Όπως αναφέρθηκε 

προηγουμένως, το στίγμα που συνδέεται με 

τέτοιες εμπειρίες κάνει τα πράγματα χειρότερα 

για το θύμα που συχνά αισθάνεται μόνο και 

υποχρεωμένο να υποστεί την κακοποίηση στη 

σιωπή, προκειμένου να αποφευχθεί η κοινω-

νική και οικογενειακή αποδοκιμασία από τα 

παιδιά ή / και τα μέλη της εκτεταμένης οικο-

γένειας. Από την άλλη πλευρά, συχνά παρα-

τηρούμε στην οικογενειακή θεραπεία τη δυ-

σαρέσκεια που εκφράζουν οι νεότερες γενιές 

για τις επιπτώσεις τέτοιων τραυματικών εμπει-

ριών στα πρώτα χρόνια της ψυχολογικής τους 

ανάπτυξης και στις δικές τους επιλογές αρ-

γότερα στην ενήλικη ζωή τους. 

Οι ψυχολογικές υπηρεσίες στοχεύουν να 

παρέμβουν νωρίς και να αποκαταστήσουν 

την ισορροπία στην οικογένεια, βοηθώντας 

κυρίως τον αυτουργό να αναγνωρίσει και να 

προβληματιστεί κριτικά για την καταχρηστική 

συμπεριφορά τους, να κατανοήσει τους λό-

γους πίσω από την επιλογή να είναι βίαιος 

και να μάθει νέους τρόπους για το πώς να 

σταματήσει τα πρότυπα κακοποίησης . Όταν 

οι συνθήκες αποδειχθούν πολύ δύσκολες, εί-

ναι σημαντικό για τα θύματα να γνωρίζουν ότι 

δεν πρέπει να αισθάνονται ότι κρίνονται αλλά 

ότι υποστηρίζονται από τις διαθέσιμες υπη-

ρεσίες στις προσπάθειές τους να βρουν τη 

δύναμη να δηλώσουν τη βία, να πάρουν 

δράση για να ξεφύγουν και να προστατεύ-

σουν τον εαυτό τους και εκείνους που εξαρ-

τώνται απ’ αυτούς.’  

Antony Sigalas Psychotherapist for the 

Alpha Care Counselling Service   

Tel: 02083736287

 
Της Έλισσας Ξενοφώντος 
Φιλόλογος 
 

Αξιοπρέπεια: Είναι «ο τρό-

πος ζωής, κατά τον οποίο σέ-

βεται κανείς τον εαυτό του, δεν 

τον ταπεινώνει, ώστε να κερδί-

ζει τον σεβασμό των άλλων, δεν πέφτει σε μι-

κρότητες. Η υπερηφάνεια με ευγένεια ήθους». 

Αυτά αναγράφει το λεξικό.  

Αξιοπρέπεια είναι η αίσθηση που έχει ένας 

άνθρωπος όταν οι άλλοι τον σέβονται και όταν 

ο ίδιος νιώθει ότι έχει κάποια αξία. Αξιοπρεπής 

είναι αυτός που διακρίνεται για σωστή συμπε-

ριφορά, σεμνότητα, σοβαρότητα και ευγένεια. 

Δε χρειάζεται να είσαι παλαιομοδίτης, που-

ριτανός, συντηρητικός ή «κολλημένο μυαλό» 

για να είσαι αξιοπρεπής. Το μόνο που χρει-

άζεται είναι να αξιολογείς σωστά τους ανθρώ-

πους γύρω σου, να γνωρίζεις τα όριά σου, να 

σέβεσαι τον εαυτό σου και να έχεις αντίληψη 

των πραγμάτων και των καταστάσεων που δια-

δραματίζονται γύρω σου για να μη μπορεί κα-

νείς να σε ξεγελάει, να σε κοροϊδεύει ή να σε 

υποτιμά. 

Όσο πιο καλά γνωρίζω τον εαυτό μου και την 

αξία του, τόσο πιο αξιοπρεπής μπορώ να γίνω. 

Γιατί η αξιοπρέπεια, κατά κάποιο τρόπο, είναι 

ταυτόσημη με την αυτοεκτίμηση. Όταν εκτιμάς 

και σέβεσαι την ίδια σου την ύπαρξη, φροντίζεις 

να μη δώσεις -όσο είναι στο χέρι σου τουλάχι-

στον- ούτε την παραμικρή αφορμή σε κάποιον 

για να σε θεωρήσει αναξιοπρεπή. Όσο σέβεσαι 

εσύ τον εαυτό σου, θα σε σέβονται και οι άλλοι. 

Όσο δεν σέβεσαι εσύ τον εαυτό σου, δε θα σε 

σέβονται ούτε οι άλλοι. Τόσο απλό. 

Για να νιώσεις αξιοπρεπής, πρέπει εξορισμού 

να έχεις αξία. Είναι αυτονόητο και αδιαπρα-

γμάτευτο. Πρέπει να έχεις αξία και αγωγή. Πρέ-

πει να έχεις τη δύναμη να πάρεις αποφάσεις 

που μπορεί να σε πληγώσουν αλλά στο τέλος 

της ημέρας δε θα υποτιμήσουν την αξία σου.  

Επίσης για να είσαι αξιοπρεπής θα πρέπει 

σε πολλές περιπτώσεις να βάλεις τη λογική 

σου πάνω από το συναίσθημα. Κι αυτό είναι 

το δύσκολο κομμάτι. Η αξιοπρέπεια θέλει «κό-

τσια». Εδώ έρχονται σε αντιδιαστολή το θέλω 

με το πρέπει. Πόσο αλήθεια δύσκολο είναι, για 

τους κοινούς θνητούς, να ζουν αυτή την πάλη 

μεταξύ του θέλω και του πρέπει τους! Η λογική 

από την μια να επιμένει « αυτό πρέπει να 

κάνω» κι από την άλλη η καρδιά να σιγοψιθυ-

ρίζει μεν αλλά και να επιμένει δε, σαν ένα μικρό 

παραχαϊδεμένο παιδάκι «αυτό θέλω, αυτό μο-

νάχα θέλω…» Και να ένας μεγάλος καυγάς να 

αρχίζει μέσα σου… Ένας πόλεμος, ένας σει-

σμός, ένα τσουνάμι... Πόλεμος με πυρηνικά, 

σεισμός των δέκα ρίχτερ και το μεγαλύτερο 

τσουνάμι που έζησες μέχρι τότε. Γιατί κάθε 

φορά που βρίσκεται ο άνθρωπος σε τέτοια κα-

τάσταση που δεν μπορεί να αποφασίσει εύκολα 

τι θα κάνει, σημαίνει ότι αυτή η κατάσταση που 

αντιμετωπίζει είναι και η πιο δύσκολη και καμία 

ομοιότητα δεν έχει με τις προηγούμενες. Παλιά, 

χωρίς φόβο και πάθος επέλεγε αυτό ή το άλλο 

και όλα μια χαρά. Φυσικά κάποιες φορές έκανε 

και λάθη αλλά αφού για ασήμαντα πράγματα 

ήτανε, έλεγε «Καλά δεν έγινε και κάτι… όλοι 

κάνουμε κάποια λαθάκια». Όταν όμως ο άν-

θρωπος βρεθεί σε σταυροδρόμι δύσκολο και 

παλεύει να αποφασίσει τι είναι το σωστό και 

ποιο είναι το λάθος, παθαίνει κάτι σαν μούδια-

σμα τόσο στο κορμί όσο και στο μυαλό του. 

Και συμβαίνει αυτό γιατί  το θέλω και το πρέπει 

του δεν τα βάζουν κάτω και το καθένα  θέλει  

να επικρατήσει. Πεισματάρικα και ξεροκέφαλα 

τα δίδυμα παιδιά σου τελικά. Και σκέφτεσαι 

ποιανού το χατίρι να κάνεις. Με ποιανού το μέ-

ρος να πας τελικά; 

Η απόφαση δική σου φυσικά γιατί όποια και 

να είναι, εμπεριέχει και  χαρά και  λύπη αν το 

σκεφτείς. Χαμένος και κερδισμένος μπορείς να 

σκέφτεσαι ότι είσαι την ίδια στιγμή αλλά στο 

τέλος δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα γιατί 

η προσωρινή χαρά που παίρνεις με την πρα-

γματοποίηση του θέλω σου δεν έχει την αξία 

και την σημασία της απόφασης που παίρνεις 

με βάση το πρέπει σου.  

Εύκολη πρακτική, για να αποφασίσεις τη δε-

δομένη στιγμή ποιο είναι αυτό που πρέπει να 

γίνει είναι να μην μπεις στην παγίδα  του συ-

ναισθήματος, της ανάμνησης  που θα σε κρα-

τάει πίσω και θα το ψάχνεις και θα το ξαναψά-

χνεις και πάλι από την αρχή. Θα πρέπει να 

αποστασιοποιηθείς. Θα πρέπει να κρατηθείς 

μακριά και σαν δικαστής να δεις τα δεδομένα. 

Ψυχρός πρέπει να γίνεις σαν να επρόκειτο για 

κάποιον άλλο και όχι για σένα. Όπως λέμε 

απλά μαθηματικά. Ένα κι ένα κάνουν δύο. 

Αφού δεν μπορεί κάποιος να τετραγωνίσει τον 

κύκλο όσο και να το  θέλει αυτό, επειδή ο κύ-

κλος δεν να τετραγωνίζεται... ξεκάθαρα είναι 

όλα. Απλά χρειάζεται να έχεις τα μάτια το δεις 

αυτό  χωρίς συναισθηματισμούς.  Απλά παίρ-

νεις τα δεδομένα και βγάζεις την απόφαση σαν 

να επρόκειτο όχι για σένα τον ίδιο, αλλά για 

ένα φίλο που σου ζητάει την γνώμη σου για να 

κάνει το σωστό. Είναι πολύ εύκολο αν το δεις 

έτσι. Όταν πρόκειται για τους άλλους πολύ 

σκληροί και λογικοί  γινόμαστε και λέμε το σω-

στό χωρίς φόβο και πάθος, ενώ για τον εαυτό 

μας το σκεφτόμαστε και το ξανασκεφτόμαστε 

και λαβύρινθος γίνεται, ενώ είναι τόσο εύκολο 

το όλο αυτό!  

Σε έναν χωρισμό η αξιοπρέπεια είναι υπο-

κειμενική. Μπορεί να δώσει κάποιος ευκαιρίες, 

να κάνει σε πολλά πράγματα πίσω, αλλά δεν 

πρέπει να εξευτελίζεται περιφερόμενος για έναν 

έρωτα που δεν είναι αμοιβαίος. Να παρακαλεί, 

να πέφτει στα πατώματα και πεθαίνει για κάτι 

που δεν αξίζει τελικά πολύ αχρείαστο είναι.  Κά-

ποιος μπορεί να πιστεύει ότι αυτό δεν είναι 

θέμα αξιοπρέπειας. Εξάλλου ο Άρνιμ έλεγε «Η 

αγάπη δεν ξέρει από αξιοπρέπεια. Η αγάπη 

είναι μεγαλειώδης και τολμηρή». Sorry Άρνιμ, 

αλλά διαφωνώ. Πρώτα αγαπάς τον εαυτό σου 

και μετά τον άλλο.   

Το να είναι κάποιος αξιοπρεπής, δε σημαίνει 

ούτε ότι είναι εγωιστής, ούτε «καθωσπρέπει» 

για τα μάτια του κόσμου. «Η αξιοπρέπεια είναι 

αβρά και ευπρεπής υπερηφάνεια», έλεγε ο Αρι-

στοτέλης. Και όταν φεύγεις από μία σχέση ερω-

τική, φιλική ή επαγγελματική για τον οποιονδή-

ποτε λόγο, να περπατάς στο δρόμο με το 

κεφάλι ψηλά και να ξέρεις ότι έκανες το καλύ-

τερο. Να σε θυμούνται όλοι με χαμόγελο, 

πρώην εραστές, εργοδότες και γνωστοί. 

Η αξιοπρέπεια είναι αθόρυβη. Την παίρνεις 

και φεύγεις χωρίς να ενοχλείς κανέναν. 

Αξιοπρέπεια είναι να μαθαίνεις να φεύγεις, 

από ανθρώπους και καταστάσεις που απειλούν 

την ψυχική σου ηρεμία, τον αυτοσεβασμό, την 

ηθική και την αξία σου. 

Ζητώ να αγοράσω αξιοπρέπεια σαν εκείνη 

των ελεφάντων… που απομακρύνονται για να 

πεθάνουν… Οδυσσέας Ελύτης 

Όταν βάζεις τελεία στο τέλος μιας πρότασης, 

ξέρεις καλή ορθογραφία… Όταν βάζεις τελεία 

στο τέλος μιας ιστορία ξέρεις τι θα πει αξιο-

πρέπεια… 

Την ευαισθησία των ανθρώπων και την αξιο-

πρέπεια… δεν την ποδοπατάμε… αλλά την σε-

βόμαστε… 

Οι ωραίοι άνθρωποι δεν βρίσκονται στις εκ-

πτώσεις… Η ανδρική ΤΙΜΗ και η γυναικεία 

ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ είναι πάντα ακριβές! 

Οι πιο όμορφες γυναίκες είναι αυτές που μυ-

ρίζουν αξιοπρέπεια! 

Αξιοπρέπεια είναι εκείνο το λαμπερό φως με 

τα χρώματα του ουράνιου τόξου, που ξεκινάει 

μέσα από την ψυχή σου, περνάει μέσα από 

την καρδιά σου και εξωτερικεύεται μέσα από 

τα λόγια, τα έργα και τη στάση σου προς τη 

ζωή και τους ανθρώπους! 

Και για τέλος θα έλεγα ότι «τα καλύτερα αξί-

ζουν στους ανθρώπους που πέρασαν με αξιο-

πρέπεια τα χειρότερα».
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Ιστορία και «ιστορίες για... αγρίους!»
(Β' και Τελευταίο 

Μέρος)   
Πριν προχω-

ρήσω σ'αυτό το Β' 
και Τελευταίο Μέ-
ρος, θα επαναλάβω 
κάποια πράγματα 
που έγραψα στο Α' 
Μέρος την περα-
σμένη βδομάδα για 
να μη χαθεί η συ-

νοχή και η συνέχεια. 
Τον Μάρτιο του 2003,οι ΗΠΑ και η 

Βρετανία εισέβαλαν από κοινού στο 
Ιράκ, μια ανεξάρτητη χώρα, μέλος του 
ΟΗΕ, παράνομα, χωρίς την έγκριση 
του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, 
αλλά και ενάντια στην απόφασή του, 
που αφορούσε στην πιθανότητα χρή-
σης στρατιωτικής βίας σε περίπτωση 
μη συμμόρφωσης του Ιράκ για ανεξάρ-
τητο έλεγχο των οπλοστασίων του, την 
οποία απόφαση, ΗΠΑ και Βρετανία, 
προσάρμοσαν στα μέτρα και τους στό-
χους τους, παρερμηνεύοντάς την κα-
τάφωρα. 

ΗΠΑ και Βρετανία εισέβαλαν στο 
Ιράκ με το πρόσχημα ότι η χώρα αυτή 
δήθεν διέθετε όπλα μαζικής καταστρο-
φής που αποτελούσαν, όπως "επιστη-
μονικά" παρουσίασαν ειδικοί, ρεαλι-
στική, τάχατες, απειλή για την ασφάλεια 
του λεγόμενου ελεύθερου πολιτισμένου 
κόσμου.  

Όλες οι έρευνες, οι αναλύσεις, οι εκτι-
μήσεις και οι εκθέσεις των αδροπλη-
ρωμένων ειδικών του αμερικανικού και 
του βρετανικού κατεστημένου διαψεύ-
στηκαν από τα γεγονότα και στην πο-
ρεία αποδείχτηκε πέραν πάσης αμφι-
βολίας πως η όλη υπόθεση των 
"φονικών όπλων" ήταν ένα τεραστίων 
διαστάσεων κατασκευασμένο ψέμα. Ο 
πραγματικός λόγος της εισβολής ήταν 
η εξασφάλιση του ελέγχου των πετρε-
λαίων και άλλων πηγών ενέργειας στο 
Ιράκ και στην ευρύτερη περιοχή, η ενί-
σχυση -σε τελευταία ανάλυση-  των οι-
κονομικών, στρατηγικών συμφερόντων 
των ΗΠΑ και της Βρετανίας, η οποία, 
κατά γενικό κανόνα,ενεργούσε ως 
«Δούρειος Ίππος» των ΗΠΑ μέσα 
στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, υπονομεύοντας την ανταγωνιστι-
κότητά της στη διεθνή πολιτική σκα-
κιέρα... 

Η ανεπανάληπτη νίκη των σοβιετι-
κών στρατευμάτων στην ευρύτερη πε-
ριοχή του Στάλινγκραντ τον Φεβρουά-
ριο  του 1943 αποτέλεσε την αρχή της 
ριζικής καμπής του πολέμου υπέρ της 
Σοβιετικής Ένωσης και των συμμάχων 
της. Το Στάλινγκραντ ήταν η αρχή της 
προέλασης των σοβιετικών στρατευ-
μάτων, που κατέληξε στο Βερολίνο, την 
πρωτεύουσα της χιτλερικής Γερμανίας, 
τον Απρίλιο του 1945. Στις 13 Απριλίου 
1943, ο ραδιοφωνικός σταθμός του Βε-
ρολίνου ανακοίνωσε την "ανακάλυψη" 
από τη Βέρμαχτ (γερμανικός στρατός) 
ενός μαζικού 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 ‘40. 
Στη συνέχεια, ο αριθμός αυτός αυξή-
θηκε με γεωμετρική πρόοδο στις 15 
χιλ. για να φτάσει τελικά στις 22 χιλιά-
δες (!). Το μήνυμα της "ανακάλυψης" 
που στάλθηκε, ήταν ξεκάθαρο: Ο πο-
λιτισμένος δυτικός κόσμος κινδυνεύει 
από τα προελαύνοντα σοβιετικά στρα-
τεύματα του "εβραιομπολσεβικισμού" 
και της απολίτιστης Ανατολής, που δο-
λοφονούν ανθρώπους εν ψυχρώ! Θα 
έχετε και εσείς την ίδια τύχη που είχαν 
οι 22 χιλ. Πολωνοί αξιωματικοί!! 

Πραγματικός στόχος των πανικοβλη-
μένων Γερμανών η διάσπαση των Με-
γάλων Συμμάχων. Ωστόσο, για κακή 
τύχη όλων των πλαστογράφων, χθεσι-
νών, σημερινών και αυριανών, περι-
λαμβανομένων και σκηνοθετών κινη-
ματογραφικών ταινιών χωρίς ίχνος 
αλήθειας και ηθικής αρχής,  ο στενός 
συνεργάτης του Χίτλερ,  ο Γκαίμπελς, 
που έθεσε την κακόφημη σφραγίδα του 

στην πολιτική και στρατιωτική ιστορία 
με την "κυνική", κίτρινη προπαγάνδα 
του, στο ημερολόγιό του ("The Goeb-
bels Dairies 1942-43" --  Louis Lochner 
New York Doubleday & Company 
1948) στις 14 Απριλίου 1943, έγραψε 
για το Κατίν: 

« Έδωσα οδηγίες να γίνει η ευρύτερη 
δυνατή εκμετάλλευση αυτού του προ-
παγανδιστικού υλικού. Θα μπορέσουμε 
να επιζήσουμε μ' αυτό για 1-2 βδομά-
δες». 

Αντιδρώντας στην άμεση υιοθέτηση 
της ναζιστικής προπαγάνδας από την 
εξόριστη  πολωνική κυβέρνηση η οποία 
είχε καταλήξει στο Λονδίνο, η αγγλική 
εφημερίδα "The Times" στην έκδοσή 
της ημερομηνίας 28 Απριλίου 1943 
έγραψε: 

«Αισθήματα έκπληξης και μετάνοιας 
θα νιώσουν εκείνοι οι οποίοι, ενώ γνω-
ρίζουν τόσο καλά την υπουλότητα και 
ιδιοφυΐα της προπαγανδιστικής μηχα-

νής του Γκαίμπελς, πέφτουν θύματα της 
παγίδας που η ίδια έστησε». 

Ο Αμερικανός καθηγητής φιλολογίας 
και Ιστορίας, Φερ εξήγησε ότι η κυβέρ-
νηση των Πολωνών εμιγκρέδων απο-
δέχτηκε την εκδοχή των Γερμανών ναζί 
για τη σφαγή στο δάσος του Κατίν, 
«επειδή ήταν οι ίδιοι φασίστες»!!! Στη 
Διάσκεψη της Γιάλτας, τον Φεβρουάριο 
του 1945, η σοβιετική αντιπροσωπεία 
με επικεφαλής τον Στάλιν, πέτυχε τον 
αποκλεισμό της κυβέρνησης των Πο-
λωνών εμιγκρέδων από οποιοδήποτε 
ρόλο στη μεταπολεμική Πολωνία. Οι 
Αμερικανοβρετανοί σύμμαχοι είχαν με-
γάλη ανάγκη τη Σοβιετική Ένωση, όχι 
μόνο για την κατανίκηση της ναζιστικής 
Γερμανίας, αλλά και για την εξόντωση 
της ιαπωνικής απειλής στην Ανατολή. 

Τώρα θα συνεχίσω από εκεί που τέ-
λειωσα το Α' Μέρος την περασμένη 
βδομάδα.  

Ειρήσθω εν παρόδω, στη Διάσκεψη 
της Γιάλτας κανένα Ελληνικό Ζήτημα 
δεν συζητήθηκε. Δεν υπήρξε καν τέτοιο 
θέμα στην ημερήσια διάταξη. 

Η δήθεν συγκατάθεση της Σοβιετικής 
Ένωσης να περάσει η Ελλάδα στη βρε-
τανική επιρροή μέσα στα πλαίσια δή-
θεν μυστικής συμφωνίας Τσώρτσιλ-
Στάλιν για το "μοίρασμα" των 
Βαλκανίων σε σφαίρες επιρροής, που 
συνεχίζουν να διαδίδουν μαζί με άλλα 
ανιστόρητα και ανυπόστατα οι κάθε λο-
γής παραχαράκτες και συκοφάντες, δή-
θεν έγινε στη συνάντηση του Τσώρτσιλ 
με τον Στάλιν στη Μόσχα τον Οκτώβριο 
του 1944. Στα απομνημονεύματά του, 
ο Τσώρτσιλ ισχυρίζεται ότι στην εν 
λόγω συνάντηση έγραψε πάνω σε μια 
χαρτοπετσέτα τα ποσοστά επιρροής 
που θα είχαν Βρετανία και Σοβιετική 
Ένωση σε μια σειρά από χώρες των 
μεταπολεμικών Βαλκανίων και την 
έδωσε στον Στάλιν, ο οποίος με ένα 
μπλε μολύβι έκανε κάποιες  αλλαγές 
και την έδωσε πίσω στον Τσώρτσιλ! 

Συμφωνία χαρτοπετσέτας και ιστο-
ρίες για αγρίους. 

Βέβαια η επίσημη σοβιετική πλευρά 
διέψευσε αυτή την ιστορία για αγρίους. 
Ο Τσώρτσιλ ισχυρίστηκε ότι ενεργούσε 
και εκ μέρους των ΗΠΑ. Όμως, η επί-
σημη αμερικανική πλευρά ουδέποτε 
επιβεβαίωσε κάτι τέτοιο, ουδέποτε επι-
βεβαίωσε την εκδοχή του Τσώρτσιλ για 
την εν λόγω δήθεν μυστική συμφωνία 

του με τον Στάλιν. Σιγά που οι ΗΠΑ, ο 
τρίτος μεγάλος, ίσος σύμμαχος που 
συμμετείχε σε όλες τις διασκέψεις κο-
ρυφής των  αρχηγών των τριών μεγά-
λων συμμάχων, θα άφηναν τον Τσώρ-
τσιλ και τον Στάλιν να κόβουν, να 
ράβουν και να μοιράζουν τα Βαλκάνια, 
ένα σου, ένα μου. "Μοίρασμα" των 
Βαλκανίων και ιστορίες για αγρίους ή 
καλύτερα παραμύθι της Χαλιμάς που 
διηγείται στα απομνημονεύματά του ο 
Τσώρτσιλ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, 
πίσω στο θέμα. 

Η γκαιμπελική προπαγάνδα, που οι-
κοδομήθηκε πάνω στο μεγάλο ψέμα 
ότι οι Σοβιετικοί εκτέλεσαν τους Πολω-
νούς αξιωματικούς την άνοιξη του 
1940, κατέρρευσε σαν χάρτινος πύρ-
γος. Οι Γερμανοί πιάστηκαν αδιάβα-
στοι, όπως αδιάβαστοι πιάνονται σή-
μερα όσοι πιστεύουν το 
προπαγανδιστικό παραμύθι, που ανα-
κοίνωσε ο ραδιοφωνικός σταθμός του 
Βερολίνου πριν 78 χρόνια, επειδή 
απλούστατα οι σφαίρες που βρέθηκαν 
στον τόπο των εκτελέσεων είχαν πα-
ραχθεί στη Γερμανία, ήταν γερμανικές! 
Το διαμέτρημα των δολοφονικών σφαι-
ρών δεν ανταποκρινόταν σε κανέναν 
τύπο όπλου που παρήγαγε η Σοβιετική 
Ένωση. Ούτε το σχοινί με το οποίο οι 
στυγνοί δολοφόνοι έδεσαν τα χέρια των 
εκτελεσθέντων Πολωνών παράγονταν 
στη Σοβιετική Ένωση. Μεγαλύτερη, 
όμως, ατυχία για το γκαιμπελικό επιτε-
λείο ιστορικής παραχάραξης, ήταν το 
γεγονός ότι στα πτώματα των εκτελε-
σθέντων βρέθηκαν έγγραφα, επιστο-
λές, αποδείξεις και άλλα στοιχεία με 
ημερομηνίες που έπονταν της γερμα-
νικής εισβολής και κατοχής, δηλαδή σε 
χρονικό  διάστημα που δεν 
υπήρχαν Σοβιετικοί στην περιοχή του 
εγκλήματος! 

Ο Αμερικανός πρέσβης στη Μόσχα, 
Χάρριμαν, που είδε τα στοιχεία έρευνας 
που επιβεβαιώθηκαν και από αμερικα-
νική αποστολή, δεν είχε αμφιβολίες ότι 
«σε κάθε περίπτωση η σφαγή πραγμα-
τοποιήθηκε από τους Γερμανούς». 

Στο ημερολόγιό του, στις 8 Μαΐου 
1943, ο Γκαίμπελς γράφει: «Δυστυχώς 
στους τάφους του Κατίν βρέθηκαν γερ-
μανικές σφαίρες. Είναι απαραίτητο αυτή 
η πληροφορία να παραμείνει άκρως 
απόρρητη. Αν ποτέ ερχόταν εν γνώσει 
του εχθρού, η όλη υπόθεση του Κατίν 
θα καταρρεύσει». 

Ιατροδικαστική εξέταση έδειξε πως 
ο βαθμός αποσύνθεσης των θυμάτων 
δικαιολογούσε το συμπέρασμα ότι οι 
Γερμανοί εκτέλεσαν τους Πολωνούς 
τον Φθινόπωρο του 1941. 

Ο τελευταίος επικεφαλής της Γερμα-
νικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Σιέλ-
λενμπεργκ,παραδέχτηκε, τον Ιούλιο 
του 1945, ότι η ιστορία με τους μαζι-
κούς τάφους στο Κατίν, που είχε προ-
καλέσει το παγκόσμιο αίσθημα το 1943, 
δεν ήταν παρά μια προπαγανδιστική 
παράσταση που είχαν στήσει ο Γκαί-
μπελς με τον Ρίμπεντροπ, ώστε να 
προκληθεί ρήγμα μεταξύ της Σοβιετικής 
Ένωσης και των δυτικών συμμάχων.  

Η παραδοχή του Σιέλλενμπεργκ, 
αλλά και εκείνη του Γκαίμπελς, που 
προαναφέρθηκαν, διαψεύδουν και τα 
φαμπρικαρισμένα, χαλκευμένα έγ-
γραφα που εμφάνισαν "κατόπιν εορ-
τής" ο Γκορμπατσόφ και ύστερα ο Γιέλ-
τσιν, για να δυσφημήσουν τα ένδοξα 
σοβιετικά στρατεύματα και να σβήσουν 
τη θετική κληρονομιά του υπαρκτού σο-
σιαλισμού, που φωτίζει την αυριανή 
Αναγέννηση της ανθρωπότητας. 

Δεν χρειάζεται να διαθέτει κάποιος 
εγκέφαλο Αϊνστάιν για να αντιληφθεί ότι 
ο ισχυρισμός των Γερμανών Ναζί πως 
οι Σοβιετικοί πραγματοποίησαν τη 
σφαγή των Πολωνών αξιωματικών στο 
δάσος του Κατίν, δεν ήταν παρά μια 
ιστορία για αγρίους, ένα μεγάλο ψέμα, 
όπως ιστορία για αγρίους, μεγάλο 
ψέμα, ήταν και ο ισχυρισμός πως οι 
Αμερικανοβρετανοί ιμπεριαλιστές εισέ-
βαλαν στο Ιράκ, μια ανεξάρτητη χώρα, 
για να αφανίσουν δήθεν τα όπλα μαζι-
κής καταστροφής της χώρας αυτής.

του 
Βασίλη Κωστή 

Οι δημαρχιακές 
εκλογές  για τη ανά-
δειξη δημάρχου του 
Λονδίνου όπως ίσως 
να γνωρίζετε θα 
ελάμβαναν μέρος 
τον Μάιο του 2020.   
Λόγω της πανδημίας 
αναβλήθηκαν   πέ-
ρυσι και λαμβάνουν 

χώρα  για φέτος. Δεν γνωρίζει κανένας  
επί του παρόντος αν θα είναι όλα καλύ-
τερα από το 2020 για να διεξαχθούν οι 
εκλογές. Φαίνονται όμως κάπως πιο ευ-
νοϊκές οι συνθήκες αν και χρειάζεται με-
γάλη προσοχή.  

Τα προληπτικά μέτρα θα συνεχισθούν  
εναντίο του ιού,  έστω και αν η πανδημία 
έχει κάπως εξασθενήσει. 

Οι δημαρχιακές εκλογές για την Πέ-
μπτη 6 Μαΐου που θα λάβουν χώρα στο 
Λονδίνο και σε άλλες πόλεις ταυτόχρονα 
και δημοτικές εκλογές σε άλλες πόλεις 
της χώρας και τρεις αναπληρωματικές 
εκλογές στο  Enfield. Οι δημαρχιακές 
εκλογές  στο Ενφιλτ και υπόλοιπα Δη-
μαρχεία του Λονδίνου, οι δε δημοτικές 
εκλογές θα λάβουν μέρος το 2022. Ετσι 
ας μην συγχίσουμε τη διαφορά των δύο 
εκλογών 2021, 2022. 

Ο Sadiq Khan είναι ο Εργατικός υπο-
ψήφιος Δήμαρχος για τις εκλογές της 
6ης Μαΐου και η Joan McCartney που 
υπηρετεί για χρόνια ως Assembly 
Member και Αντιδήμαρχος που αντιπρο-
σωπεύει τα δημαρχεία Enfield και Ha-
ringey.  

Βεβαιωθείτε ότι είσθε στους εκλογι-
κούς καταλόγους και τώρα έχετε και την 
εκλογή να ψηφίσετε ενωρίς χωρίς να 
επισκεφθείτε τα εκλογικά κέντρα. Πολλοί 
ψηφοφόροι ψηφίζουν μέσω ταχυδρο-
μείου με το postal vote.  

Υπάρχει εκλογή να ψηφίσετε με postal 
vote  εάν αποταθείτε από τώρα και μπο-
ρείτε να εκλέξετε εάν προτιμάτε να ψη-
φίζετε στο μέλλον με postal vote σε όλες 
τις εκλογές ή σε αυτές που θέλετε εσείς  
και για πόσο καιρό προτιμάτε να  ισχύει. 
Τα αναφέραμε πολλές φορές ότι είναι 
υψίστης σημασίας η Παροικία μας να 
κατεβαίνει στις κάλπες για να δείξουμε 
ότι έχουμε δύναμη ως κοινότητα, ως Πα-
ροικία, ως Ελληνισμός. 

Αναδείξαμε μετά από δεκαετίες ένα 
Κύπριο Βουλευτή, μα κάλλιστα μπο-
ρούμε να αναδείξουμε και άλλους. Ποτέ 
δεν είναι αργά να λάβουμε μέρος στα 
πολιτικά δρώμενα της χώρας όπου 
ζούμε. Χρειαζόμαστε περισσότερους συ-
μπατριώτες μας να εγγραφούν μέλη στα 
Αγγλικά κόμματα εφόσον δεν είναι τα 
ακροδεξιά η και ρατσιστικά κόμματα. 

Η συμμετοχή μας στα πολιτικά κοινο-
τικά θέματα είναι  ένα βήμα για να βοη-
θούμε τους άλλους συνανθρώπους μας   
και την Παροικία ή ακόμη και το Εθνικό 
μας θέμα. 

Πολλοί βουλευτές  που  υπηρετούν 
σήμερα στο κοινοβούλιο αρχίσαν ως Δη-
μοτικοί Σύμβουλοι. Μα θα το λέω και θα 
το ξαναλέω: εγγραφείτε στα Αγγλικά 
κόμματα. Μην περιμένετε από τους άλ-
λους για να μας βοηθήσουν στα εθνικά 
μας θέματα ή και στα κοινοτικά μας. 

Ίσως να ξέφυγα λιγάκι από το θέμα 
μα είναι καλό κατά διαστήματα να τα ξα-
ναφέρνουμε και αυτά, έτσι για υπενθύ-
μιση  αφενός, και αφετέρου και μια πα-
ράκληση τι πρέπει να κάνουμε για το 
συμφέρον όλων μας. 

Ετσι για να πάμε πίσω στο θέμα των 
δημαρχιακών εκλογών, ο Sadiq Khan,  
αξίζει  να έχει την ψήφο μας καθώς και 
η Joanne McCartney αφού έχουν εργα-
σθεί κάτω από αντίξοες συνθήκες και 
έλλειψη οικονομικής βοήθειας από τη 
σημερινή Κυβέρνηση  για να φέρουν εις 
τέλος την λιτότητα και τη φτώχεια, τη μι-
ζέρια που είχαν ως αποτέλεσμα 4 εκα-

τομμύρια παιδιά να μένουν πεινασμένα 
και χωρίς κανονικά ρούχα για να αντέ-
ξουν το κρύο. Άστεγοι να κοιμούνται  
κάτω από δένδρα και γέφυρες. Αυτά δεν 
είναι πράγματα που πρέπει να επιτρέ-
πονται να γίνονται στην 6ην ανά τον κό-
σμο πλουσιότερη χώρα. Εχει αυξήσει 
τον αριθμό αστυνομικών αφού διέθεσε 
30 εκατομμύρια για την ασφάλεια όλων 
των κατοίκων του Λονδίνου.  

Οι τράπεζες τροφίμων (food banks) 
βοηθούν σε ένα βαθμό, όμως δεν είναι 
η λύση. Και όσον αυξάνονται τα food 
banks τόσο καταλαβαίνουμε τι κρίση 
υπάρχει και τραγικότερα την απάθεια 
της Κυβέρνησης να φέρει εις τέλος την 
λιτότητα, διότι η λιτότητα είναι ένα τε-
χνικό πρόσχημα για να μην σηκώσουν  
κεφάλι οι φτωχότερες οικογένειες. 

Κατά την μεγάλη κρίση του C-19 το 
δημαρχείο Enfield διέθεσε £150,000.00 
για την αγορά τροφίμων όπου υπάλλη-
λοι του δημαρχείου άφησαν τις δουλειές 
τους, και άλλοι εθελοντές διένειμαν τα 
τρόφιμα  στα σπίτια αυτών που τα ζη-
τούσαν και μέσω του αρχείου του δη-
μαρχείου που ήταν δηλωμένα ευάλωτα 
άτομα έπαιρναν μία φορά την εβδομάδα 
λογής τρόφιμα για 4 μήνες. Εκτός τού-
του οι εθελοντές παρελάμβαναν τα φάρ-
μακα από το φαρμακείο και τα διένεμαν 
στο σπίτι ευάλωτων ατόμων. 

Μέχρι  και £80 εκατομμύρια είχαν δο-
θεί   ως επιχορήγηση σε εταιρίες μικρές 
και μεγάλες κατά το πρώτο Lockdown 
και συνεχίζεται σε ένα μικρό βαθμό 
τώρα για ορισμένες πολύ μικρές εται-
ρείες.   

Ούτε το δημαρχείο Enfield μα ούτε και 
ο Sadiq Khan πήραν μέχρι σήμερα την 
πρέπουσα οικονομική βοήθεια. Τα οικο-
νομικά του δημαρχείου πήγαιναν μια 
χαρά από τον Ιανουάριο του 2020 και 
δεν υπήρχε λόγος για να πανικοβληθεί 
το δημαρχείο. Από την άλλη ο Sadiq 
Khan δηλαδή το City Hall ή ας πούμε το 
δημαρχείο του Λονδίνου λόγω του C-19 
αφού δεν λειτουργούσαν τα τρένα ή και 
τα λεωφορεία φαντασθείτε πόσο εισό-
δημα έχασε. 

Ο ιός επηρέασε τους πάντες και τα 
πάντα, κάθε γωνιά της υφηλίου, κάθε 
οικογένεια και επιχείρηση. Κάθε άν-
θρωπο μικρό ή και μεγάλο, μας ανά-
γκασε να ακολουθήσουμε ένα εντελώς 
και ασυνήθιστο τρόπο ζωής.   

Ο κος Τζόνσον αδυνατεί να ανταπο-
κριθεί στο κάλεσμα να βοηθήσει τόσο 
τα δημαρχεία όπως το Enfield όσον και 
το Δημαρχείο του Λονδίνου, ή όπως αλ-
λιώς ονομάζεται το Greater London Au-
thority (GLA) ή City Hall. 

Στις 6 Μαΐου 2021 ψηφίζουμε Labour 
και τους Εργατικούς υποψηφίους. Πε-
ρισσότερες λεπτομέρειες θα δοθούν αρ-
γότερα.  Στέλνουμε ένα ισχυρό μήνυμα 
στον Τζόνσον ότι δεν μας αρέσει η πο-
λιτική του, ούτε στο πως χειρίστηκε το 
θέμα του ιού που στοίχισε ένα σορό 
ζωές, βάζοντας πρώτα τα κέρδη και όχι 
τις ανθρώπινες ζωές. Που η όλη προ-
σέγγιση του σε θέματα υγείας και οικο-
νομίας και τα σκάνδαλα που αφορούν 
τις προστατευτικές ενδυμασίες και μά-
σκες για τους λειτουργούς της Υγείας 
που κατέφθασαν από την Τουρκία (απα-
τεώνες και αυτοί) και που στοίχισαν εκα-
τομμύρια λίρες τελικά δεν περνούσαν 
τους κανονισμούς για προστασία του ια-
τρικού προσωπικού.  Για τα σκάνδαλα 
των Υπουργών που έδιδαν εκατομμυ-
ρίων λιρών συμβόλαια στους φίλους και 
δωρητές στο Συντηρητικό κόμμα. Το τε-
λευταίο είναι ότι ο Matt Hancock βρέ-
θηκε ένοχος από το δικαστήριο με τον 
τρόπο που χειρίστηκε μερικά θέματα. 

Μην δώσετε τη ψήφο σας στους Συ-
ντηρητικούς.  Την Πέμπτη, 6 Μαΐου 
2021, ψηφίστε Labour.

του  
Γιώργου Σάββα

Ελέγξτε ότι είσθε 
στους εκλογικούς 
καταλόγους

Η εισβολή στο Ιράκ και η σφαγή στο Δάσος του Κατίν
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Συνέντευξη στη Θεοδώρα Κυριάκου  
- Ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετω-

πίζετε με την πανδημία ως ΕΔΟΝ και συ-
γκεκριμένα εσύ ως Κεντρικός μαθητικός 
υπεύθυνος. Πως έχουν αλλάξει με την πά-
ροδο του χρόνου από τον πρώτο μήνα της 
καραντίνας μέχρι και σήμερα και με ποιο 
τρόπο τις αντιμετωπίζατε;  

Είναι γεγονός, ότι από την ημέρα που μπήκε 

η πανδημία του COVID-19 στη ζωή μας, έχουν 

αλλάξει και πολλά από αυτά που κάναμε προ-

ηγουμένως. Ως ΕΔΟΝ, είναι γνωστό ότι ανα-

πτύσσουμε δράση σε κοινότητες, σε συνοικίες, 

σε σχολεία και σε πανεπιστήμια. Αναμφίβολα 

δεν θα μας άφηνε ανεπηρέαστους η νέα κατά-

σταση με την πανδημία. Οι απαγορεύσεις που 

επιβάλλονται στο κόσμο, δεν μας επιτρέπουν 

να λειτουργήσουμε με τον τρόπο που λειτουρ-

γούσαμε και για αυτό τον λόγο αναγκαστήκαμε 

να βρούμε νέους τρόπους λειτουργείας και 

δράσης. 

Τα εμπόδια είναι πολλά, καθώς μέρα με τη 

μέρα οι καταστάσεις αλλάζουν ενώ κάθε μία ή 

δύο βδομάδες παίρνονται νέα μέτρα από την 

κυβέρνηση. Αυτό δεν μας επιτρέπει να προ-

γραμματίζουμε πολύ πιο νωρίς τις δια ζώσης 

δράσεις που κάνουμε. Ως Κεντρικός Μαθητικός 

υπεύθυνος, που έχω και άμεση επαφή με τους 

μαθητές που είναι μέλη της οργάνωσης, 

μπορώ να πω ότι ο χρόνος που μας πέρασε 

ήταν πολύ δύσκολος. Οι μαθητές ήρθαν αντι-

μέτωποι με την πανδημία και από τα μέσα του 

Μάρτη είχαν κλείσει και τα σχολεία. Η επαφή 

με τους μαθητές έγινε πιο δύσκολη, καθώς 

έπρεπε να προσαρμοστούν στον νέο τρόπο 

που λειτουργούσε το σχολείο, με όλα τα προ-

βλήματα που υπήρχαν από την πρώτη μέρα 

της τηλεκπαίδευσης, με πολλά από αυτά να 

υπάρχουν μέχρι και σήμερα.  

Μπορούμε να πούμε ότι με την πάροδο του 

χρόνου, άλλαξε σε πολύ μεγάλο βαθμό ο τρό-

πος που αντιμετωπίζουμε την πανδημία σε 

όλα τα επίπεδα. Οι δυσκολίες που ακόμα βρί-

σκουμε μπροστά μας είναι πάρα πολλές. Μά-

θαμε να είμαστε ευέλικτοι σε πολλές από τις 

αποφάσεις μας και να αναθεωρούμε σε πολύ 

μικρό χρονικό διάστημα το πλάνο και τις δρά-

σεις μας. Επιπλέον το διαδίκτυο έχει μπει για 

τα καλά στη ζωή μας, με πολλές από τις δρά-

σεις μας να γίνονται από εκεί, ακόμα και σε 

επίπεδο λειτουργείας των Τοπικών Οργανώ-

σεων, για να έχει πρόσβαση και να συμμετέχει 

ο κόσμος που βρίσκεται αναγκαστικά στο σπίτι. 

Αν δεν το κάνουμε αυτό, τότε θα αναγκαστούμε 

να μην έχουμε καθόλου δράση.  

- Συζητώντας με μαθητές και φοιτητές, 
ποια είναι τα αντιληπτά προβλήματά που 
αντιμετωπίζουν οι ίδιοι με την  τηλεκπαί-
δευση τόσο σε θέμα εκπαίδευσης και συ-
γκέντρωσης όσο και ψυχολογίας; Πιστεύε-
ται ότι θα επηρεάσει το μέλλον κάποιον 
μαθητών ιδιαιτέρως των τελειόφοιτων ο 
τρόπος διδασκαλία του τελευταίου ενός 
έτους;   

Συζητώντας με τους μαθητές αλλά και τους 

φοιτητές, μάθαμε πολλά προβλήματα που αντι-

μετωπίζουν ένεκα και της πανδημίας. Σίγουρα 

υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα προβλήματα 

που αντιμετωπίζουν οι μαθητές από αυτά που 

αντιμετωπίζουν οι φοιτητές.   

Στα σχολεία εμφανίστηκε για πρώτη φορά 

και μάλιστα αναγκαστικά η τηλεκπαίδευση. 

Κάτι για το οποίο φάνηκε εκ του αποτελέσμα-

τος ότι δεν είμασταν έτοιμοι. Απαρχαιωμένοι 

υπολογιστές στα σχολεία, σχεδόν σε όλα τα 

σχολεία δεν είχαν διαδίκτυο στις αίθουσες δι-

δασκαλίας αλλά και όσα είχαν δεν μπορούσε 

να ανταποκριθεί αν συνδέονταν όλοι οι καθη-

γητές για το μάθημα. Πολλοί μαθητές δεν είχαν 

πρόσβαση στην τηλεκπαίδευση, καθώς είτε 

δεν είχαν τις απαραίτητες συσκευές ή δεν είχαν 

διαδίκτυο στο σπίτι τους. Η πανδημία, φανέ-

ρωσε όλα τα προβλήματα στα σχολεία, απέ-

δειξε την συνεχιζόμενη αναβάθμιση που θα 

έπρεπε να γίνετε σε υλικοτεχνική υποδομή των 

σχολείων, αλλά και την σταδιακή είσοδο των 

σχολείων και των εκπαιδευτικών προγραμμά-

των στις «νέες» τεχνολογίες. Πέραν των προ-

βλημάτων αυτών, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα 

με τα εργαστηριακά μαθήματα (τα περισσότερα 

στην Τεχνική Εκπαίδευση). Όταν δεν μπορούν 

να παραστούν με φυσική παρουσία στις αί-

θουσες, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί το 

μάθημα. Και όσα γίνονται διαδικτυακά, σίγουρα 

δεν μεταδίδουν όλα όσα θα μπορούσε να με-

ταδώσει ένας καθηγητής από κοντά.  

Από την άλλη, οι φοιτητές έχουν προβλή-

ματα με την φοίτησή στα πανεπιστήμια, αλλά 

όχι τεχνικά ζητήματα. Με την πανδημία αυξή-

θηκαν οι οικογένειες που δεν μπορούν να 

ανταπεξέλθουν οικονομικά με το σημερινό κό-

στος σπουδών. Υπάρχει το πρόβλημα με την 

αύξηση των ενοικίων τα τελευταία χρόνια, αλλά 

και τώρα με την πανδημία πολλοί φοιτητές 

ενοικιάζουν διαμερίσματα χωρίς να φοιτούν με 

φυσική παρουσία στα πανεπιστήμια, καθιστώ-

ντας το έξοδο ανούσιο αλλά υπαρκτό. Ακόμη 

ένα πρόβλημα για τους φοιτητές είναι τα μα-

θήματα που απαιτούν πρακτική, εργαστηριακή 

ή κλινική άσκηση με προγράμματα να έχουν 

ανασταλεί ή να μην πραγματοποιούνται όπως 

θα έπρεπε. 

Σίγουρα θα επηρεαστεί το μέλλον των μα-

θητών και των φοιτητών. Σε καμία περίπτωση 

η τηλεκπαίδευση δεν μπορεί να αντικαταστήσει 

την δια ζώσης. Αλλά αφού εξ ανάγκης έγινε 

αυτή η μετάβαση η προχειρότητα που ακολού-

θησε εκ μέρους της Κυβέρνησης οδήγησε τους 

μαθητές, να είναι τα πειραματόζωα της Υπουρ-

γείου Παιδείας. Αυτό επειδή δεν ήταν προ-

γραμματισμένη να γίνει όλη αυτή η αλλαγή 

στους τρόπους διδασκαλίας. Οι αλλαγές για 

πρόοδο και εξέλιξη πάντα είναι καλοδεχούμε-

νες, αλλά θα πρέπει να προγραμματίζονται για 

να γίνονται σταδιακά και όχι αναγκαστικά, γιατί 

αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο στους επηρεαζό-

μενους και τις πλείστες φορές είναι αρνητικό.   

- Οι νέοι συνήθως εκφράζουν τα αιτήματά 
τους με συγκεντρώσεις και πορείες. Αυτή 
τη χρονιά ήταν αδύνατο  να γίνει κάτι πα-
ρόμοιο. Ποιο ήταν ο τρόπος με τον οποίο 
έκαναν εκκλήσεις για να εκφράσουν τα αι-
τήματά τους και ποια ήταν η αντιμετώπιση 
από τους αρμόδιους φορείς;  

Πάντα οι μαθητές και οι φοιτητές δίνουν τον 

αγώνα για τις διεκδικήσεις τους και τα αιτήματά 

τους μέσα από μαζικούς αγώνες όπως συγκε-

ντρώσεις, διαμαρτυρίες, πορείες κ.α.. Βέβαια 

με την πανδημία, αυτή τη χρονιά ήταν αδύνατο 

να πραγματοποιηθούν μεγάλες συγκεντρώσεις 

και πορείες, κάτι που φάνηκε να το εκμεταλ-

λεύεται και το Υπουργείο Παιδείας και η Κυ-

βέρνηση συνολικότερα. Οι μαθητές, μέσα από 

διάφορες παρεμβάσεις της Παγκύπριας Συ-

ντονιστικής Επιτροπής Μαθητών (ΠΣΕΜ), που 

είναι και οι θεσμοθετημένοι εκπρόσωποι των 

μαθητών, έχουν διεκδικήσει και απαιτήσει μια 

σειρά από αιτήματα. Έκαναν αποχή από τα 

μαθήματά τους με κύριο αίτημα την αναστολή 

των εξετάσεων τετραμήνου και την αναδιαμόρ-

φωση ύλης, στα νέα ιδιαίτερα δύσκολα δεδο-

μένα. Η αντιμετώπιση που είχαν από πλευράς 

Υπουργείου δεν ήταν και η καλύτερη, καθώς ο 

Υπουργός δεν απάντησε σε καμία ανακοίνωση 

της ΠΣΕΜ, τους αντιμετώπισε πολλές φορές 

σαν να μην τους υπολογίζει ως ένα από τους 

φορείς της παιδείας, κάτι που είναι πρωτοφα-

νές αλλά και προκλητικό. Παρακολουθήσαμε 

σε αυτή την χρονιά την ΠΣΕΜ μαζί με τους 

οργανωμένους γονείς και καθηγητές, να συ-

μπορεύονται στον αγώνα της αναστολής των 

εξετάσεων τετραμήνου και ο Υπουργός πει-

σματικά δεν προχώρησε σε αναστολή παρά 

μόνο όταν αναγκάστηκε λόγω της κακής υγει-

ονομικής κατάστασης που επικρατούσε στην 

Κύπρο. Αυτό είναι ένα αρνητικό κομμάτι, το 

πως δηλαδή το Υπουργείο αντιμετωπίζει τους 

οργανωμένους φορείς που έχουν διαφορετική 

άποψη από αυτό.   

- Υπήρξαν κάποια θετικά αποτελέσματα 
από την τηλεκπαίδευση;  

Κατά την άποψη μου υπήρξαν θετικά απο-

τελέσματα από την τηλεκπαίδευση. Σίγουρα 

δεν μπορεί να αντικαταστήσει την εκπαίδευση 

με φυσική παρουσία. Παρόλα τα προβλήματα, 

πιστεύω ότι βοήθησε να αντιληφθούμε ότι η 

εκπαίδευση δεν είναι κάτι που πρέπει να πα-

ραμένει στάσιμο, αλλά συνεχώς να εξελίσσεται. 

Η ανάγκη για αναβάθμιση συνεχώς της υλικο-

τεχνικής υποδομής στα σχολεία, της συνεχούς 

κατάρτισης των εκπαιδευτικών με σεμινάρια 

και η εισαγωγή των μαθητών στην σωστή 

χρήση του διαδικτύου και των ηλεκτρονικών 

μέσων για την εκπαίδευση είναι τα σημαντικά. 

Θα πρέπει να παρέχεται σε όλους του μαθητές 

η ευκαιρία για ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση 

(Διαδίκτυο και συσκευές). Η εμπειρία που απο-

κτήθηκε ένεκα και της πανδημίας, θα πρέπει 

να είναι η βάση μας για την εξέλιξη που πρέπει 

να γίνει στο χώρο της παιδείας και όχι μόνο, 

χωρίς αυτό να αναιρεί πως με το που υπάρχει 

υγειονομικά η δυνατότητα, οι μάθηση πρέπει 

να επιστρέψει στο φυσικό της χώρο που αυτός 

δεν είναι άλλος από τα σχολεία και τα πανεπι-

στήμια.  

- Βλέπετε να υπάρχει μεγαλύτερη ανησυ-
χία στους μαθητές για το μέλλον τους;  

Σίγουρα υπάρχει μεγάλη ανησυχία από τους 

μαθητές, σε μεγάλο βαθμό από τους τελειόφοι-

τους μαθητές. Είναι η χρονιά που θα καθορίσει 

το μέλλον τους, καθώς από τις Παγκύπριες 

εξετάσεις θα καθοριστεί το που θα σπουδά-

σουν και τι θα σπουδάσουν. Οι τελειόφοιτοι 

μαθητές, είναι οι μαθητές που κατά την περ-

συνή χρονιά, από τα μέσα του Μάρτη δεν 

έχουν διδαχθεί κάτι ουσιαστικά και συνέχισαν 

να παρακολουθούν μαθήματα μέσω τηλεκπαί-

δευσης και φέτος. Κάτι που σίγουρα τους έχει 

στερήσει πάρα πολλά από τις γνώσεις που θα 

μπορούσαν να αποκτήσουν αλλά και το πως 

κατανοούν πραγματικά και ποιοτικά τα όσα δι-

δάσκονται. Για τους μαθητές της Α’ & Β’ Λυκείου 

που επίσης δεν έχουν διδαχτεί μέρος της ύλης, 

ελπίδα όλων είναι ότι θα επανέλθουν κανονικά 

στις αίθουσες διδασκαλίας και με συγκεκριμένο 

προγραμματισμό θα πρέπει να  καλύψουν το 

χαμένο έδαφος αυτής της χρονιάς. Φτάνει 

όμως, το ΥΠΠΑΝ να κάνει σωστό προγραμ-

ματισμό και να συμμεριστεί τις ανησυχίες και 

τις απόψεις, όλων των εμπλεκομένων φορέων 

παιδείας.   

- Τι εύχεστε και τι θα προσπαθήσετε να 
κάνετε ως κεντρικός μαθητικός υπεύθυνος 
για να ξεπεραστούν όσο περισσότερες από 
τις δυσκολίες των μαθητών;  

Για να ξεπεραστούν οι δυσκολίες που αντι-

μετωπίζουν οι μαθητές δεν εξαρτάται από το τι 

θα κάνει ένα άτομο, αλλά τι θα διεκδικήσουν 

οι μαθητές. Σε αυτή την περίοδο, είναι πολλοί 

οι μαθητές που αντιλήφθηκαν την σημασία του 

να αγωνίζεσαι για τα δικαιώματά σου. Μια πο-

ρεία και μια συγκέντρωση, δεν γίνεται για χά-

νονται μαθήματα αλλά για να διεκδικηθούν 

ή/και να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των μα-

θητών. Μέσα από τον μαζικό και διεκδικητικό 

αγώνα των μαθητών, η κυπριακή κοινωνία δι-

δάχτηκε και θα διδαχθεί πολλά ακόμα. Οι μα-

θητές αποτελούν την ελπίδα για την Κύπρο 

που θέλουμε και το αποδεικνύουν καθημερινά.  

- Έχετε μια εικόνα για τoν αριθμό των 
νέων που θα πάνε στο εξωτερικό για σπου-
δές; Eάν ναι, υπάρχει δισταγμός τόσο για 
την πανδημία όσο και για το Brexit που η 
Βρετανία αποτελεί μια από τις πρώτες επι-
λογές των Κυπρίων μαθητών για σπουδές 
στο εξωτερικό;  

Για τον αριθμό των νέων που θα πάνε για 

σπουδές στο εξωτερικό δεν μπορώ να γνω-

ρίζω. Αυτό που είναι βέβαιο, είναι ότι από την 

περσινή χρονιά οι μαθητές ήταν προβληματι-

σμένοι στο κατά πόσο θα μπορούσαν να 

σπουδάσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω 

Brexit αλλά και τώρα με την πανδημία. Όπως 

ανάφερα και πιο πάνω, η οικονομική κατά-

σταση πολλών οικογενειών τώρα με την παν-

δημία έχει επιδεινωθεί. Είναι πολλοί που δεν 

θα μπορέσουν να έχουν ως πρώτη επιλογή 

την σπουδή τους στο Η.Β. ή και κάπου αλλού 

στο εξωτερικό. Θα πρέπει το κράτος να μερι-

μνήσει όπως η φοιτητική μέριμνα ενισχυθεί, 

να σταματήσουν και να ανατραπούν οι απο-

κοπές που πραγματοποίησε η Κυβέρνηση τα 

τελευταία χρόνια, για να μπορεί να παίξει ου-

σιαστικά βοηθητικό ρόλο προς τους φοιτητές 

και τις οικογένειες τους. Εύχομαι σε όλους τους 

μαθητές καλό υπόλοιπο της χρονιάς και να κα-

ταφέρουν μέσα από αυτές τις δύσκολες συν-

θήκες να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους. 

Να πάρουν τις ευκαιρίες που τους δίνονται, 

αλλά και να δημιουργήσουν ευκαιρίες, μέσα 

από τους αγώνες τους και τις διεκδικήσεις τους 

για ένα καλύτερο αύριο! 

Covid, Brexit και οι φόβοι για την Παιδεία...
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΗΣ ΕΔΟΝ, ΜΑΡΙΟΥ ΜΑΝΩΛΗ ΣΤΗΝ «Π» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
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ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ, Ο ΣΗΜΙΤΗΣ, ΟΙ S-300 ΚΑΙ Η ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ...
Συνέχεια από προηγούμενο 
(μέρος 39ο) 
 

Οι δολοφονίες των Τάσου 
Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού  
Στις 2 Αυγούστου του 1996, η 

Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μοτοσι-
κλετιστών και η Κυπριακή Ένωση 
Μοτοσικλετιστών οργάνωσαν μια 
δεκαήμερη διαδρομή από την Ευ-
ρώπη, η οποία ξεκίνησε από την 

πρώην διαιρεμένη πόλη του Βερολίνου και θα 
κατέληγε στην κατεχόμενη Κερύνεια. Στη δια-
δρομή αυτή συμμετείχαν περίπου 120 μοτοσι-
κλετιστές. Οι μοτοσικλετιστές είχαν φτάσει στην 
Κύπρο στις 10 Αυγούστου 1996 και εκατοντάδες 
κόσμος τους είχε υποδεχθεί στο λιμάνι της Λεμε-
σού. Απώτερος σκοπός και στόχος της διαδρομής 
ήταν να υπενθυμίσει τη διεθνή κοινή γνώμη για 
την συνεχιζόμενη τραγωδία της Κύπρου, ότι στην 
χώρα αυτή υπάρχει ένα άλλο είδος τείχους Βε-
ρολίνου που εμπόδιζε την ελευθερη διακίνηση 
και στερούσε το δικαίωμα της επιστροφής στους 
νόμιμους κατοίκους της.   

Όταν έφτασαν οι μοτοσικλετιστές στην Κύπρο 
και ήταν έτοιμοι για την τελική φάση, η διαδρομή 
ακυρώθηκε μετά από συμβουλή της Κυπριακής 
Κυβέρνησης, γιατί υπήρχαν πληροφορίες  ότι οι 
τουρκικές δυνάμεις κατοχής σκόπευαν να χρησι-
μοποιήσουν βία για να αποτρέψουν τους διαδη-
λωτές να μπουν στα κατεχόμενα εδάφη. Στις 11 
Αυγούστου 1996 και παρά τις προειδοποιήσεις 
της Κυπριακής Κυβέρνησης, οι διαδηλώσεις έλα-
βαν χώρα κατά μήκος της γραμμής κατάπαυσης 
του πυρός έξω από τη Δερύνεια (κοντά στην Αμ-
μόχωστο). Οι Τουρκικές κατοχικές δυνάμεις και 
μέλη των εθνικιστικών οργανώσεων της Τουρκίας 
«Γκρίζοι Λύκοι» ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου τον 
Τάσο Ισαάκ και τραυμάτισαν άλλους 41. 

Στις 14 Αυγούστου 1996, μετά την κηδεία του 
Τάσου Ισαάκ, μια μικρή ομάδα Ελληνοκυπρίων 
που επιχείρησαν να αποτίσουν φόρο τιμής στο 
νεκρό κοντά στο μέρος όπου σκοτώθηκε, δέχτη-
καν τα πυρά των τουρκικών στρατευμάτων. Ένας 
νεαρός, ο Σολωμός Σολωμού, που προσπάθησε 
να σκαρφαλώσει στο κοντάρι της σημαίας και να 
κατεβάσει την τουρκική σημαία, το σύμβολο  των 
κατακτητών, πυροβολήθηκε θανάσιμα από αξιω-
ματούχο της «κυβέρνησης» Ντεκτάς.  

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και το Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδίκασαν τις στυγερές 
αυτές δολοφονίες. Η Απόφαση που υιοθετήθηκε 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 19 Σεπτεμ-
βρίου  1996 είχε ως εξής:  

«Καταδίκαζε τις δολοφονίες των δύο νέων Ελ-
ληνοκυπρίων από τον τουρκικό στρατό κατοχής 
και μέλη του παράνομου καθεστώτος Ντενκτάς. 

Εξέφραζε τη βαθιά του ανησυχία για την αδιά-
κριτη χρήση βίας από τις τουρκικές δυνάμεις κα-
τοχής στη διάρκεια ειρηνικής διαδήλωσης για την 
επανένωση του νησιού. 

Καλούσε την Τουρκία να λάβει όλα τα αναγκαία 
μέτρα για να ανακαλύψει, να συλλάβει και να φέ-
ρει ενώπιον της Δικαιοσύνης όλους όσοι είχαν 
ανάμειξη στις δολοφονίες». 

Αν και η Απόφαση ήταν θετική, ίσως ήταν αφε-
λής η προσδοκία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
να αναμένει συμμόρφωση της Τουρκίας γιατί πώς 
ήταν δυνατόν μια τέτοια κυβέρνηση να ανταπο-
κριθεί θετικά, αφού αυτή η ίδια κυβέρνηση είχε 
την ευθύνη για την εισβολή και την κατοχή 37% 

του εδάφους της Κύπρου και την προσφυγοποί-
ηση  200.000 Κυπρίων; Πώς ήταν δυνατόν μια 
κυβέρνηση που είχε προκαλέσει τόσο πολύ πόνο 
και θλίψη σε τόσους πολλούς ανθρώπους για 
τόσα πολλά χρόνια να αισθάνεται μεταμέλεια ξα-
φνικά για το θάνατο δύο ακόμη αθώων ανθρώ-
πων;  

Όπως ήταν αναμενόμενο, τόσο η Τουρκική κυ-
βέρνηση όσο και το κατοχικό καθεστώς όχι μόνο 
αγνόησαν τις εκκλήσεις του Ο.Η.Ε. και του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά στις 13 Οκτωβρίου 
του 1996 διέπραξαν μια ακόμη θηριωδία: Τούρκοι 
στρατιώτες πυροβόλησαν και σκότωσαν τον Πέ-
τρο Κακουλή, πρόσφυγα από το Λευκόνικο, ενώ 
μάζευε σαλιγκάρια στην «νεκρή ζώνη».   

Κοινή Σύσκεψη στο Εθνικό Συμβούλιο  
Λίγες μέρες μετά τις στυγερές δολοφονίες του 

Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού ο έλληνας 
πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης και ο υπουργός 
Εξωτερικών Θεόδωρος Πάγκαλος επισκέφτηκαν 
την Κύπρο και συμμετείχαν στην ειδική Σύσκεψη 
του Εθνικού Συμβουλίου που έγινε στις 17 Αυ-
γούστου 1996 στο Προεδρικό Μέγαρο. Στη Σύ-
σκεψη που προήδρευσαν ο Κληρίδης και ο Σημί-
της αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:  

1. Οι δύο Κυβερνήσεις να αναλάβουν μια νέα 
διεθνή σταυροφορία για 
να καταδικάσουν τις πρό-
σφατες εγκληματικές 
ενέργειες της Τουρκίας 
καθώς και τη συνεχιζό-
μενη κατοχή.  

2. Να μη γίνουν αποδε-
κτά τα τετελεσμένα της ει-
σβολής και κατοχής.  

3. Να επιδιωχθεί λύση 
μέσα στα πλάισια των 
Συμφωνιών Κορυφής του 
1977 και 1979 και των 
Ψηφισμάτων του ΟΗΕ.  

4. Να ενταθούν οι προ-
σπάθειες για ένταξη της 
Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.   

5. Επαναβεβαιώθηκε η αναγκαία αμυντική συ-
νεργασία Ελλάδας – Κύπρου. Στο θέμα αυτό ο 
Σημίτης επανέλαβε ότι οποιαδήποτε  άλλη Τουρ-
κική επέκταση στην Κύπρο θα θεωρηθεί ως αιτία 
πολέμου.  

Ο Γεράσιμος Αρσένης στην Κύπρο   
Για το θέμα της αμυντικής συνεργασίας επι-

σκέφτηκε την Κύπρο ο έλληνας Υπουργός Εθνι-
κής Άμυνας Γεράσιμος Αρσένης την 1η Σεπτεμ-
βρίου 1996 για περαιτέρω διαβουλεύσεις με την 
Κυπριακή Κυβέρνηση. Κατά την εκεί παραμονή 
του ο Αρσένης μίλησε για το «Αμυντικό δόγμα» 
το οποίο όπως είπε «ήδη ισχύει σήμερα και θα 
ισχύει και για το μέλλον γιατί υπογραμμίζει την 
αποφασιστηκότητα μας να συνεχίσουμε ενωμέ-
νοι. Οι αμυντικές μας δυνάμεις δεν βασίζονται 
μόνο σε στρατιωτικό δυναμικό, αλλά και στη θέ-
ληση του Ελληνισμού  να υπεραμυνθεί τις αξίες 
της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανθρώπινη 
ζωή». Ενώ γίνονταν διαβουλεύσεις με την ελλη-
νική κυβέρνηση για την ενίσχυση της άμυνας και 
η Κυπριακή Κυβέρνηση είχε ήδη κάνει διαβήματα 
για την αγορά των Ρωσικών πυραύλων S-300, ο 
πρόεδρος Κληρίδης στις 11 Σεπτεμβρίου 1996 

έστειλε επιστολή στον Ντεκτάς όπου του πρότεινε 
συνάντηση για να συζητήσουν το θέμα της απο-
στρατικοποίησης της Κύπρου.  

Εκλογές στην Ελλάδα – Ξανά ΠΑΣΟΚ  
Στις 22 Σεπτεμβρίου 1996 έγιναν εκλογές στην 

Ελλάδα. Ο Σημίτης είχε αντικαταστήσει τον Πα-
πανδρέου στο πρωθυπουργικό αξίωμα τον Ια-
νουάριο 1996 και στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ τον 
Ιούνιο 1996.  Τα αποτελέσματα των εκλογών για 
τις 300 έδρες της Ελληνικής Βουλής  ήταν τα ακό-
λουθα:  

ΠΑ.ΣΟ.Κ: 41,51% και 162 έδρες. 
Νέα Δημοκρατία: 38,1% και 108 έδρες. 
ΚΚΕ: 5,60% και 11 έδρες 
Συνασπισμός Αριστεράς: 5,11% και 10 έδρες 
ΔΗΚΚΙ   (Δ. Τσοβόλας): 4,43% και  9 έδρες  
Το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά «Πολιτική 

Άνοιξη» έμεινε εκτός βουλής γιατί δεν συγκέ-
ντρωσε το απαιτούμενο ποσοστό του 3% των 
ψήφων. Ύστερα από την ήττα της «Νέας Δημο-
κρατίας» ο ηγέτης του κόμματος Μιλτιάδης Έβερτ 
υπέβαλε την παραίτησή του.  

Η επίσκεψη Σημίτη στην Κύπρο  
Την 1η  Οκτωβρίου 1996 ο νεοεκλεγείς έλληνας 

πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης παρευρέθηκε 
στους γιορτασμούς για 
την επέτειο της Ανεξαρτη-
σίας στη Λευκωσία. Κατά 
την εκεί παραμονή του τι-
μήθηκε από τον Πρόεδρο 
Κληρίδη εκ μέρους της 
Κυπριακής Δημοκρατίας 
με το Μεγαλόσταυρο του 
Μακαρίου Γ’,  από το Πα-
νεπιστήμιο της Κύπρου 
με Διδακτορικό δίπλωμα 
στις Οικονομικές Επιστή-
μες και του απονεμήθηκε 
επίσης το «Χρυσό Κλειδί» 
της Λευκωσίας από το 
Δήμαρχο Λέλλο Δημη-
τριάδη.  

Η αγορά των Ρωσικών πυραύλων S-300  
Το 1996, η Κυπριακή Κυβέρνηση διαπραγμα-

τεύτηκε την αγορά πυραύλων εδάφους-αέρος  S-
300 από τη Ρωσία. Η Κυβέρνηση της Άγκυρας 
απείλησε με αντίποινα αν δεν ακυρωνόταν η συμ-
φωνία αυτή. Ο Κληρίδης μιλώντας κατά την επί-
σκεψη του στα στρατιωτικά φυλάκια κατά μήκος 
της αντιπαράθεσης δήλωσε ότι ο στρατιωτικός 
εξοπλισμός θα συνεχίσει και δεν θα τροποποιηθεί 
παρά τις  διάφορες απειλές που εκτοξεύονται.  

Συγκεκριμένα ανάφερε : «Σας δίνω το λόγο της 
τιμής μου, σαν Γλαύκος Κληρίδης, σαν Πρόεδρος 
της Κυπριακής Δημοκρατίας και σαν Κύπριος ότι 
δεν θα αλλάξουμε το πρόγραμμα μας για την 
αγορά του στρατιωτικού εξοπλισμού παρά τις 
όποιες απειλές γιατί πιστεύουμε ότι είναι ανα-
γκαίος για την άμυνα μας».  

Τουρκικά και Ελληνικά μαχητικά  
Η εξαγγελία για την αγορά των Ρωσικών πυ-

ραύλων είχε εξοργίσει όχι μόνο τους Τούρκους 
αλλά και τους Αμερικανούς και τους Βρετανούς. 
Οι τελευταίοι «φοβόντουσαν» ότι η παρουσία των 
πυραύλων στην Κύπρο θα οδηγούσε σε μια πολύ 
πιθανή σύρραξη μεταξύ δυο χωρών – μελών του 
ΝΑΤΟ, δηλαδή της Ελλάδας και της Τουρκίας. 
Στο μεταξύ τουρκικά στρατιωτικά αεροσκάφη άρ-

χισαν να παραβιάζουν επανειλημένα τον Κυ-
πριακό εναέριο χώρο. Στην τουρκική πρόκληση  
ελληνικά αεροσκάφη έκαναν και αυτά την εμφά-
νιση τους στον Κυπριακό εναέριο χώρο με τη δια-
φορά ότι αυτή τη φορά η Αμερικανική Κυβέρνηση 
ζήτησε από την Ελληνική να «απόσχει» από τις 
εναέριες παραβιάσεις. Σύμφωνα με μια δημοσκό-
πηση που έγινε στην Κύπρο σχετικά με την αγορά 
των πυραύλων το 90% υποστήριξαν την αγορά 
και τη θεωρούσαν αναγκαία για την άμυνα.  

Κόφι Ανάν - Ο νέος Γ.Γ. του ΟΗΕ  
Την 1η Ιανουαρίου 1997 ανέλαβε καθήκοντα 

Γ.Γ.του ΟΗΕ ο Κόφι Ανάν από την Γκάνα. Είχε 
διαδεχθεί τον Μπούτρος Γκάλι. Στις 10 Ιανουα-
ρίου 1997 σε δηλώσεις του σχετικά με την αγορά 
των πυραύλων από την Κυβέρνηση της Κύπρου 
και τις απειλές της Τουρκίας, υπενθύμισε όλες τις 
πλευρές ότι  ο Καταστατικός Χάρτης του ΟΗΕ 
απαγορεύει τις απειλές και τη χρήση βίας και ει-
σηγήθηκε την διεξαγωγή συνομιλίων μεταξύ του 
Κληρίδη και του Ντεκτάς. Ζήτησε από τα εμπλε-
κόμενα μέρη  να αποφύγουν τον κίνδυνο εμπλο-
κής στο νησί και υπενθύμισε την ανακοίνωση του 
Συμβουλίου Ασφαλείας στις 23 Δεκεμβρίου 1996 
όπου εκφράζονταν σοβαροί φόβοι για τους υπερ-
βολικούς στρατιωτικούς εξοπλισμούς στο νησί.   

Γκεόρκι Μουράτοφ – Νέος Ρώσος πρέσβης  
Στις 2 Ιανουαρίου 1997 ανέλαβε σαν νέος πρέ-

σβης της Ρωσίας στην Κύπρο ο Γκεόρκι Μουρά-
τοφ. Στην προσφώνηση του όταν έδινε τα διαπι-
στευτήρια του στον πρόεδρο Κληρίδη ανάφερε 
ότι η Ρωσία ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και το Συμβούλιο Ασφαλείας να αναλάβουν άμεση 
πρωτοβουλία για να επιλυθεί το Κυπριακό και ότι 
κανένας δεν αντέδρασε αρνητικά σ’ αυτή την πρό-
ταση.  Ανάφερε επίσης ότι η διεθνής κοινότητα 
δεν μπορεί να ανέχεται πλέον την αδικία κατά 
της Κύπρου. Υποστήριξε επίσης την πρόταση 
του Κληρίδη για αποστρατικοποίηση της Κύπρου.  

Ο Κληρίδης απορρίπτει τη Συνομοσπονδία  
Σε μια τηλεοπτική συνέντευξη που είχε ο Κλη-

ρίδης με τους εκπροσώπους του τύπου στις 4 
Φεβρουαρίου 1997 ανάφερε ότι ουδέποτε θα δε-
χτεί μια λύση που θα οδηγούσε στη Συνομοσπον-
δία και ότι κάθε Αμερικανική προσπάθεια προς 
αυτή την κατεύθυνση θα αποτύχει. Σχετικά με το 
εδαφικό και τους πρόσφυγες ο Κληρίδης ανάφερε 
ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά δεν μπορεί να ανα-
μένει να διοικεί σε μια μελλοντική ομοσπονδία 
πέραν του 29% του εδάφους. Ο τουρκοκύπριος 
ηγέτης Ραούφ Ντεκτάς πρέπει να αποδεχτεί  ότι 
θα διοικεί μια μικρότερη περιοχή για να μπορέσει 
ένας μεγαλύτερος αριθμός προσφύγων να επι-
στρέψει στα σπίτια τους.  Παλαιότερα ο Κληρίδης 
πάντα έλεγε «την πατρίδα ουκ ελάττω παρα-
δώσω...». Τώρα, με τις νέες του δηλώσεις,  «πρό-
σφερε» στον Ντεκτάς «ελλατωμένη - μειωμένη 
την πατρίδα κατά 29%» ! Στην ίδια συνέντευξη 
τάχθηκε ενάντια στην παραμονή των εποίκων, 
δέχτηκε όμως ότι παιδιά που γεννήθηκαν από 
ένα γονέα τουρκοκύπριο και από έναν έποικο  θα 
μπορούσαν να αποκτήσουν την Κυπριακή ιθα-
γένεια.  Στις 9 Απριλίου 1997 ο Κληρίδης έκανε 
ανασχηματισμό στην Κυβέρνηση του και αντικα-
τέστησε τον Αλέκο Μιχαηλίδη στο Υπουργείο 
Εξωτερικών με τον Γιαννάκη Κασουλίδη.  Τη θέση 
του Κυβερνητικού Εκπροσώπου ανέλαβε ο Μα-
νώλής Χριστοφίδης.

του 
Δρα Κύπρου 
Τοφαλλή 
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Ναυάγια της Ζωής (1959)  

ΠΕΜΠΤΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 21:30 Αισθηματική 
ταινία με τους Τζ. Καρέζη, Αν. Μπάρκουλη κ.α. Η 
Φούλα διατηρεί κρυφή σχέση 
με το νοικάρη τους Νίκο που 
είναι φοιτητής. Θα επισημοποι-
ήσουν τη σχέση τους αλλά μό-
λις ο Νίκος μάθει πως  είναι 
έγκυος  θα την εγκαταλείψει. Ο 
πατέρας της θα τη διώξει από 
το σπίτι και αυτή θα αναγκαστεί 
να γίνει πόρνη. Αρκετά χρόνια μετά θα γυρίσει ο 
αδερφός της Ανδρέας απο το εξωτερικό και θα την 
αναζητήσει.     

Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη (1968)  

ΠΕΜΠΤΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 22:45 Κωμωδία με 
τους Αλέκο Αλεξανδράκη, Μάρω Κοντού, Κατερίνα 
Γιουλάκη και Γιάννη Βογιατζή. Η ξενομανία της αυ-
ταρχικής και οικονομικά ισχυρής Τούλας, που απε-
χθάνεται τις Ελληνίδες επειδή κάποια, κάποτε, της 
πήρε μέσα από το ίδιο της το σπίτι τον άντρα της, 
θα αναγκάσει τον αδελφό της Αντώνη, να της πει 
ψέμματα συστήνοντας την Ελληνίδα γυναίκα του 
ως Ιταλίδα...  

Αμέρικα Αμέρικα (1963)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 21:30 Δραματική 
περιπέτεια στην Αγγλική γλώσσα με τους Στάθη Για-
λέλλη, Γιώργο Φούντα, Γρηγόρη Ροζάκη, Frank 
Wolff, Elena Karam, Harry Davies, Lou Antonio. Στα 
τέλη της δεκαετίας του 1890, ένας Έλληνας της Καπ-
παδοκίας, ο Σταύρος Τοπούζογλου ζει σε ένα φτωχό 
χωριό κάτω από το όρος Αργαίος στην Οθωμανική 
Τουρκία. Ο Σταύρος παρακολουθεί τις σφαγές των 
Χαμιδιανών εναντίον Αρμενίων που αφήνουν τον 
φίλο του, Βαρτάν, νεκρό. Ο Βαρτάν και ο Σταύρος 

σχεδίαζαν να πάνε στην Αμερική μαζί. Γνωρίζοντας 
ότι οι Έλληνες δεν θα παραμείνουν ασφαλείς από 
τη βία για πάντα, η οικογένεια στέλνει τον Σταύρο 
στην Κωνσταντινούπολη σε μια αποστολή ελπίδας 
στην τότε τουρκική πρωτεύουσα Κωνσταντινούπολη 
(μετονομάστηκε Ισταμπούλ το 1930), όπου πρόκειται 
να εργαστεί στην επιχείρηση χαλιών του ξαδέλφου 
του πατέρα του, αν και το δικό του όνειρο είναι να 
πάει στην μακρινή γη της ευκαιρίας, την Αμερική. 

Τετάρτη 04:45 (2015)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  00:10 Θρίλερ 
με την Μ. Ναυπλιώτου, Στ. Μάινα κ.α. Ο Στέλιος, 
χρεωμένος ιδιοκτήτης τζαζ κλαμπ, έχει 32 ώρες διο-

ρία να επιστρέψει όσα 
χρωστάει σε έναν Ρου-
μάνο γκάνγκστερ ο 
οποίος σκοπεύει να του 
πάρει το μαγαζί. Όταν κα-
ταλαβαίνει πως ο μεσο-
λαβητής φίλος του τον 

έχει προδώσει και η γυναίκα του σκέφτεται να τον 
εγκαταλείψει, ο Στέλιος αποφασίζει να αντιδράσει.  

Παράνομοι Πόθοι (1966)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 22:05 Κοινωνικό 
δράμα με τους Χρήστο Νέγκα, Ελ. Προκοπίου κ.α. 
Μια κοπέλα, μετά τη φυγή του αγαπημένου της στο 
εξωτερικό, εξαιτίας της κακόβουλης μητέρας του, θα 
βρεθεί στο δρόμο, διωγμένη από τον ίδιο τον αδερφό 
της. Θα καταλήξει στα χέρια ενός προαγωγού.  

Η Ρίτα και το Ριτάκι (1985)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  23:15 Κωμωδία με 
την Καίτη Φίνου, Νίκο Σταγόπουλο κ.α. Μία απατε-
ώνισσα, που σκοπό έχει να παντρευτεί γόνο πλού-
σιας οικογένειας και να διεκδικήσει την περιουσία 
του, παίρνει την θέση μιας άλλης γυναίκας, της Αμε-

ρικανίδας Ρίτας, η οποία έπεσε θύμα απαγωγής. Τα 
πράγματα μπερδεύονται περισσότερο όταν αποκα-
λύπτεται η αλήθεια.  

Στέλλα (1955)  

KYΡIAKH 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  22:50 Αισθηματικό 
δράμα με την Μελίνα Μερκούρη, Γιώργο Φούντα, 
Αλέκο Αλεξανδράκη, Διονύση Παπαγιαννόπουλο και 
Κώστα Κακαβά. Η Στέλλα είναι τραγουδίστρια στο 
κέντρο Παράδεισος, το οποίο διευθύνει η Μαρία. Ο 
Αλέκος, ο οποίος κατάγεται από πλούσια οικογένεια, 
είναι ερωτευμένος με την Στέλλα και θέλει ο δεσμός 
τους να καταλήξει σε γάμο. Η Στέλλα όμως που αρέ-
σκεται να φλερτάρει με όλους και δεν θέλει  ούτε να 
ακούσει για γάμο, τα φτιάχνει με τον ποδοσφαιριστή 
του Ολυμπιακού Μίλτο, θέτοντας τέρμα στο δεσμό 
της με τον Αλέκο...  

Δεν Πληρώνω - Δεν Πληρώνω (1986)  

ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 21:05 Το Θέατρο της Δευ-
τέρας με την Έλλη Φωτίου, Χριστίνα Στόγια κ.ά. Ο 
Ντάριο Φο γράφει πολιτικό θέατρο, μας μιλά για την 
επανάσταση των απλών ανθρώπων, των εργατών, 
όταν η ακρίβεια έχει φτάσει στο απροχώρητο, όταν 
μαζικές απολύσεις ή μειώσεις ωραρίου και αμοιβών 
έχουν γίνει καθημερινές και η ζωή έχει γίνει δυσκο-
λότερη από ποτέ…    

Η Αδελφή μου Θέλει Ξύλο (1966)  

ΤΡΙΤΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ  21:00 Κωμωδία με τους Γιάννη 
Γκιωνάκη, Νίκη Λινάρδου, Νίκο Ρίζο, Βασίλη Αυλω-
νίτη, Διονύση Παπαγιανόπουλο κ.ά. Ο Σπύρος είναι 
ένας ταλαίπωρος υπάλληλος που προσπαθεί να 
παντρέψει την αδερφή του με ένα φτωχό αλλά τίμιο 
ηλεκτρολόγο. Θα ήθελε να της δώσει προίκα ένα 
διαμέρισμα αλλά τα χρήματα που έχει δεν του φτά-
νουν. Έτσι ζητάει δάνειο από τον εργοδότη του...

www.hellenictv.net 
t: 020 8292 7037
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ΠΕΜΠΤΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Προκλήσεις - ΡΙΚ  
21:00 Hellenic Agenda: Ο Γιάννης Σκάλ-

κος και η Ιφιγένεια Φρέν παρου-
σιάζουν τον αγαπημένο παραδο-
σιακό τραγουδιστή Κωσ́τα 
Παυλόπουλο   

21:30 Ελ/κή Ταινία: Ναυάγια της Ζωής 
22:45 Ελ/κή Ταινία: Μια Ιταλίδα Απο Την 

Κυψέλη  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
12:00 Μεσημβρινό Δελτίο 
16:00 Απογευματινό Δελτίο 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 «Ομογένεια Εδώ Λονδίνο» 

με την Δήμητρα Νικητάκη  
21:30 Αμ/νική Ταινία: Αμέρικα Αμέρικα 
01:00 Ελ/κή Ταινία: Τετάρτη 04:45  
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
12:00 Ειδήσεις 
14:00 Κύπριοι του Κόσμου 
18:00 Ειδήσεις 
19:00 Αθλητικό Σάββατο 
19:30 «Αύριο είναι Κυριακή» 

Η Εκπομπή της Εκκλησίας 
με τον Πρωτοπρεσβύτερο 
Ιωσήφ Παλιούρα.  

20:05 Με το Φακό του Hellenic TV: 1ον: 
Αποκλειστική Συνέντευξη του Αρ-
χιεπισκόπου Θυατείρων και Μ. 
Βρετανίας κ Νικήτα Λιούλια στον 
δημοσιογράφο Μάριο Καμιναρίδη.  

2ον: Η Βασ. Χριστοδούλου φιλοξενεί την 
κορυφαία Ελληνίδα curator και επί-
κουρη καθηγήτρια του Πανεπιστη-
μίου της Ν. Υόρκης κ. Σωζήτα Γκου-
ντούνα, που μιλά για τις 
δραστηριότητες της στον πολιτιστικό 
τομέα και τις προσπάθειες της να 
προωθήσει τον Ελληνισμό στις 
ΗΠΑ.     

21:15 Ακάλυπτος S2E8  

22:05 Ελληνική Ταινία: Παράνομοι Πόθοι  
23:15 Ελληνική Ταινία: Ρίτα και το Ριτάκι  
ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
11:00 Ζωντανή μετάδοση Θείας 

Λειτουργίας από τον Ιερό Ναό των 
Δώδεκα Αποστόλων  

18:00 Ειδήσεις 
19:00 Αθλητική Κυριακή 
19:30 Παραδοσιακή Βραδιά  
21:30 «Διαλέγω Καριέρα» 

με την Ελευθερία Σωφρονίου 
22:00 «Πρόσωπα» 

με τον Βασίλη Παναγή  
22:50 Ελληνική Ταινία: Στέλλα  
ΔΕΥΤΕΡΑ 1Η ΜΑΡΤΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 «Greekstories» 

με τον Αυγουστίνο Γαλιάσσο 
20:30 «Ανάδειξέ το»με τις Άννα Νικο-

λαΐδη και Ρούλλα Σκουρογιάννη 
21:05 Το Θέατρο της Δευτέρας: 

Δεν Πληρώνω, δεν Πληρώνω 
23:15 «Το Ταξίδι της Ζωής» 

με την Άντζη Λουπέσκου    
ΤΡΙΤΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:00 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 «Δράξασθε Παιδείας» 

με τον Πρωτοπρεσβύτερο 
Ιωσήφ Παλιούρα 

20:30 «Hellenic Showroom» 
με την Σεμίνα Τσοκανά  

21:50 Ελληνική Ταινία: Η Αδελφή μου 
Θέλει Ξύλο   

ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:00 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 «Οι Ταινίες της Εβδομάδας» 

με την 'Αντα Μουράτη  
20:45 Ελληνική Ταινία: Η Αρχαιολογ́ος

ΠΕΜΠΤΗ 25/2 
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 
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 
19.05 Χάλκινα Χρόνια  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/2 
06.00 Όμορφη μέρα 
09.00 Είναι θέμα υγείας 
09.30 Από Μέρα σε Μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.30 Γυναίκα 
14.00 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 
17.55 Σαν Σήμερα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια  
ΣΑΒΒΑΤΟ 27/2 
06.15 Βήματα στην άμμο (Ε) 
06.45 Στην Άκρη 

του Παράδεισου 
07.30 Καμώματα Τζι Αρώ-

ματα 
09.00 Λούνα Πάρκ 
10.00 Κοίτα με στα Μάτια  
10.30 Γυναίκα της Κύπρου 
11.30 Σπίτι στη Φύση  
12.00 Ειδήσεις  
12.15 Προσωπογραφίες 
14.00 EU 4 U (E)  
14.00 Κύπριοι του Κόσμου 
15.00 ΑrtCafe  

16.00 Ειδήσεις 
16.15 Κυπριώτικο Σκετς 
17.20 Λούνα Πάρκ 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Αθλητικό Σάββατο  
ΚΥΡΙΑΚΗ 28/2 
05.30 Θεία Λειτουργία  
08.00 Καμώματα Τζι Αρώ-

ματα 
09.00 H Ζωή μας ένα Τρα-

γούδι 
10.00 Χωρίς Αποσκευές 

10.30  Brand_ News 
12.00 Ειδήσεις 
12.30 Αμύνεσθαι Περί Πά-

τρης  
12.15 Επιστήμη και Κοινω-
νία 14.00 Xωρίς Αποσκευές 
14.30 Σε προσκυνώ 

Γλώσσα 
15.30 Χρονογράφημα 
16.00 Ειδήσεις 
16.15 Aφανείς Ήρωες 
16.55 Μουσικό Ραντεβού 
17.20 Λούνα Πάρκ 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Αθλητική Κυριακή  
ΔΕΥΤΕΡΑ 1/3 
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 
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 
19.05 Χάλκινα Χρόνια 
20.00 Το Μυστικό 

της Πεταλούδας  
ΤΡΙΤΗ 2/3 
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 
14.00 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 
19.05 Χάλκινα Χρόνια 
20.00 Το Μυστικό 

της Πεταλούδας  
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/3 
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 
19.05 Χάλκινα Χρόνια

ΠΕΜΠΤΗ 07:00 Λονδίνο Κα-

λημέρα από τον LGR. 
10:00 Λίγο πριν το μεσημέρι με 
τη Σούλα Βιολάρη 12:00 Μόνο 

Λαϊκά Τραγούδια 14:00 Λαϊκές 

Επιτυχίες με τον Τόνυ Νεοφύτου 
16:00 Drive Time με τον Ανδρέα 
Μιχαηλίδη 19:00 Ελληνικές Επι-

τυχίες 20:00 London Greek 
Radio Hits 22:00 Μουσικές Επι-

λογές με τον Κρις Θεοχάρους 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 00:00 ΡΙΚ 07:00 
Λονδίνο Καλημέρα από τον 

LGR. 10:00 Λίγο πριν το μεση-

μέρι με την Κατερίνα Νεοκλέους 
12:00 Χρυσές Επιτυχίες 14:00 
Party time με τη Βασούλα Χρι-
στοδούλου 16:00 Drive Time 

Show με τον Ανδρέα Μιχαηλίδη 
18:00 Οne Man Show με τον Πα-
ναγιώτη Μπαλαλάς 20:00 Ελλη-

νικές Επιτυχίες 21:00 Friday 

Night με τον Κρις Θεοχάρους 
ΣΑΒΒΑΤΟ 00:00 LGR Juke 

Box 07:00 Σάββατο Πρωί με τον 
Βασίλη Παναγή 10:00 Μουσικές 

Επιλογές με τον Γιάννη Αγιασ-
λάρη 12:00 Σαββατοκύριακο με 
την Κατερίνα Μπαροτσάκη 14:00 
Λαϊκό Απόγευμα με την Άντρια 
Γερολέμου 16:00 Ελληνικές επι-

τυχίες με τον DJ Magis 19:00 
19:00 Σαββατόβραδο στον 

LGR,  22:00 Greek Party με τον 
Τόνυ Νεοφύτου ΚΥΡΙΑΚΗ 
01:00 LGR Jukebox 07:00 Κα-

λημέρα Κυριακή με τη Σούλα 
Βιολάρη 10:00 Μια φορά και 

έναν καιρό 10:45 Θεία Λειτουρ-

γία 12:30 Μουσικές Επιλογές 
13:00 Απόγευμα της Κυριακής 
με τον Γιάννη Ιωάννου 16:00 Στις 

γειτονιές με την Κατερίνα Μπα-
ροτσάκη 17:00 Ζήτω το Ελλη-

νικό Τραγούδι με τον Μιχάλη 
Γερμανό 19:00 Τα τραγούδια της 

ψυχής με τον Φανή Πο- 
ταμίτη 21:00 Κυριακή βράδυ 
στον LGR ΔΕΥΤΕΡΑ 00:00 ΡΙΚ 
07:00 Λονδίνο Καλημέρα από 
τον LGR 10:00 Λίγο πριν τη μια 

το μεσημέρι με τη Σούλα Βιο-
λάρη 12:00 Χρυσές επιτυχίες με 
τον Βασίλη Παναγή 14:00 Μόνο 

Ελληνικές Επιτυχίες 16:00 
Drive Time με τον Τόνυ Νεοφύ-
του 19:00 The Greek Music Mon-
day Mix 22:00 Δευτέρα βράδυ με 
τον Κρις Θεοχάρους ΤΡΙΤΗ 
00:00 ΡΙΚ 07:00 Λονδίνο Καλη-

μέρα από τον LGR 10:00 Λίγο 

πριν το μεσημέρι με τον Βασίλη 
Παναγή 12:00 Ελληνικές Επιτυ-

χίες με την Κατερίνα Μπαρο-
τσάκη. 14:00 Λαϊκό κομπολόι με 
τον Γιώργο Γρηγορίου 16:00 
Drive Time με τον Ανδρέα Μιχαη-
λίδη 19:00 Ελληνικές Επιτυχίες  
20:00 Young and connected 

scandalous με την Κατερίνα Νε-
οκλέους 22:00 Hellenic Show με 
τον DJ Avgoustinos ΤΕΤΑΡΤΗ 
00:00 ΡΙΚ 07:00 Λονδίνο Καλη-

μέρα από τον LGR 10:00 Λίγο 

πριν το μεσημέρι με τη Σούλα 
Βιολάρη 12:00 Χρυσές επιτυχίες 
με τον Βασίλη Παναγή 14:00 Λαϊ-

κές επιτυχίες με την Βασούλα 
Χριστοδούλου 16:00 Drive Time 
με τον Πιερή Πέτρου 19:00 The 

Family Law Show με την Lucy 
Loizou, ή την εκπομπή Talking 

Property 20:00 Ελληνικές Επι-

τυχίες 22:00 Χαλαρά με Στυλ με 
τον Γιάννη Ιωάννου.
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Η Ομόνοια έφερε σε πέρας άλλη μια αποστολή με τη νίκη της 

επί του ΑΠΟΕΛ και θα μπει με την αύρα της πρωτοπόρου στα 

πλέι οφ για να διεκδικήσει τον τίτλο. Τετάρτη απόγευμα αναμε-

τρηθήκαν εκ νέου με τους «γαλαζοκίτρινους» στο πρώτο παι-

χνίδι της προημιτελικής φάσης του κυπέλλου ως τυπικά φιλο-

ξενούμενοι. 

Το συγκρότημα του Χένινγκ Μπεργκ έδειξε σε άλλο ένα ντέρ-

μπι τα στοιχεία πάνω στα οποία κτίζει την εξαιρετική του πορεία. 

Με άριστη αμυντική λειτουργία, ομαδική προσπάθεια και σο-

βαρότητα επέβαλε το ρυθμό του, νίκησε για 2η φορά στην ίδια 

σεζόν τον «αιώνιο αντίπαλο», κράτησε το αήττητο στα ντέρμπι 

(7 νίκες και 3 ισοπαλίες), διεύρυνε σε 16 τους αγώνες χωρίς 

ήττα και δείχνει ικανό να κόψει πρώτο το νήμα. 

Εξίσου αξιόλογο στοιχείο ήταν η 12η ασίστ του Λέτσιακς στο 

πρωτάθλημα. Οι «πράσινοι» θα αρχίσουν τις υποχρεώσεις 

τους στη Β’ φάση με αντίπαλο τον Ολυμπιακό εκτός έδρας. 

Η ΚΟΠ ανακοινώνει ότι το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής 

για τον Α’ όμιλο του Πρωταθλήματος Cyta, καθορίστηκε ως 

ακολούθως:  

Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021 

18:30 ΑΕΛ – ΑΕΚ  

Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021 

16:00 Ολυμπιακός – Ομόνοια  

Δευτέρα 1η Μαρτίου 2021 

19:00 Ανόρθωση – Απόλλων

Νικήτρια η Ομόνοια 
στο ντέρμπι των Αιωνίων

Η Μάντσεστερ Σίτι πέρασε και από το Λονδίνο, επικράτησε 
εύκολα 1-0 της Άρσεναλ, έφτασε τις 18 νίκες σε όλες τις διορ-
γανώσεις και είναι πιο κοντά στο πρωτάθλημα. 

Στις 18 σερί νίκες... Ναι, είναι αλήθεια, η Σίτι μετρά 18 διαδο-
χικά τρίποντα σε όλες τις διοργανώσεις και είναι το μεγάλο, το 
τεράστιο φαβορί για την κατάκτηση της Premier League. Η 
ομάδα του Γκουαρδιόλα, χωρίς να αγχωθεί, επικράτησε στο 
Λονδίνο της Άρσεναλ με 1-0 και βρέθηκε στο +10 από την 2η 
Λέστερ. Ένα γκολ στο 2ο λεπτό από τον Στέρλινγκ ήταν αρκετό 
για να δώσει ακόμα τρίποντο στους «Πολίτες» και να αφήσει 
τους Gunners στην 10η θέση και στο -11 από την τετράδα.Πα-
ράλληλα, οι Λονδρέζοι γνώρισαν την 8η διαδοχική ήττα από 
την Σίτι και... ισοφάρισαν το χειρότερο σερί ηττών από μια 
ομάδα (η Λιντς είχε οκτώ νίκες 1973-76).  

Η Έβερτον νικήτρια  στο ντέρμπι  
 
Οι «εφοπλιστές» επικράτησαν 2-0 των «κόκκινων», πανηγυ-

ρίζοντας το πρώτο τους «τρίποντο» σε αγώνα πρωταθλήματος 
στο Άνφιλντ από το μακρινό 1999 και υποχρεώνοντας τους γη-
πεδούχους στην τέταρτη διαδοχική ήττα στο «σπίτι» τους. 

Το γκολ με το... καλημέρα του Ριτσάρλισον (3΄) έδωσε την 
απαραίτητη ώθηση στην Έβερτον, η οποία δεν απειλήθηκε 
στο υπόλοιπο της αναμέτρησης και στο 83΄ διπλασίασε τα τέρ-
ματα της με εύστοχο χτύπημα πένταλτι του Σίγκουρντσον. 

Ισόπαλες χωρίς τέρματα αναδείχθηκαν σήμερα Μπέρνλι και 
Γουέστ Μπρομ, στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Premier 
League. Νωρίτερα, ο Τόμας Τούχελ παρέμεινε αήττητος από 
την ημέρα που ανέλαβε την Τσέλσι, αλλά η ομάδα του Λονδίνου 
«σκόνταψε» στην έδρα της Σαουθάμπτον (1-1). Οι «Αγιοι» 
προηγήθηκαν με τον Μιναμίνο στο 33' για να ισοφαρίσει με 
πέναλτι ο Μάουντ, στο 54ο λεπτό.  

Συνοπτικά τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της 25ης αγω-
νιστικής στην Premier League έχουν ως εξής:  

Γουλβς-Λιντς 1-0 
Σαουθάμπτον-Τσέλσι 1-1 

Μπέρνλι-Γουέστ Μπρομ 0-0 
Λίβερπουλ-Έβερτον 0-2 

Φούλαμ-Σέφιλντ Γιουν. 1-0 
Γουέστ Χαμ-Τότεναμ 2-1 
Άστον Βίλα-Λέστερ 1-2 

Άρσεναλ-Μάντσεστερ Σίτι 0-1 
Μάντσεστερ Γ.-Νιούκαστλ 3-1 
Μπράιτον-Κρίσταλ Πάλας 1-2  
18η αγωνιστική (εξ αναβολής)  

Λιντς-Σαουθάμπτον 3-0

Η Μπάγερν συνεχίζει να διαλύει τα ρεκόρ, μιας και έφτασε 

στα 17 παιχνίδια εκτός έδρας αήττητη, κάτι που δεν έχει ξα-

ναγίνει στο Champions League, αφού ξεπέρασε τους 16 

αγώνες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η ομάδα του Μονάχου 

δείχνει σε όλους γιατί θεωρείται φαβορί, μετά την περσινή 

κατάκτηση του τροπαίου, μιας και πέτυχε μάι εκπληκτική 

επίδοση με 17 αγώνες εκτός έδρας, στους οποίους δεν έχει 

γνωρίσει την ήττα. Με το 1-4 επί της Λάτσιο, οι Γερμανοί 

«έσπασαν» το ρεκόρ που είχε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 

16 αγώνες αήττητη μακριά από το «Ολντ Τράφορντ» στο 

διάστημα 2007-2010.

Νέο ρεκόρ από Μπάγερν 
με 17 αγώνες εκτός 
έδρας αήττητη

Ασταμάτητη η Σίτι

Λάτσιο 1 - Μπάγερν 4

Champions 
League

Ατλέτικο Μαδρίτης 0 - Τσέλσι 1

Η Ατλέτικο Μαδρίτης με 11 παίκτες πίσω από την μπάλα 

επιχείρησε να καταστρέψει τα νεύρα της Τσέλσι και το παι-

χνίδι, όμως ένα γκολ σπάνιας ομορφιάς από τον Ζιρού (0-

1) κατέστρεψε τα πλάνα του Τσόλο Σιμεόνε. 

Ο Ολιβιέ Ζιρού με εκπληκτικό ψαλιδάκι έκανε το 0-1 και η 

Τσέλσι πήρε την νίκη, με την ομάδα του Τόμας Τούχελ να 

αποκτά τεράστιο προβάδισμα πρόκρισης στην επόμενη 

φάση του Champions League. Ο Ολιβιέ Ζιρού έφτασε τα 6 

γκολ με την Τσέλσι στο φετινό Champions League
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PM Boris Johnson sets out  
England’s lockdown exit plan

British Prime Minister 
Boris Johnson set out 
a phased plan on      

Monday to end England’s 
Covid-19 lockdown, offering 
a “cautious” approach to try 
to prevent a return to whole-
sale restrictions that have 
hobbled the economy. 

Johnson said the first stage 
would prioritise schools returning 
on March 8. 

The so-called roadmap would 
then pass through four stages, 
with five weeks in between, and 
the final step, when most restric-
tions would be lifted, not starting 
until June 21 at the earliest. 

“There is therefore no credible 
route to a zero Covid Britain or  
a zero Covid world. And we    
cannot persist indefinitely with 
restrictions that debilitate our 
economy, our physical and mental 

well-being, and the life chances 
of our children,” Johnson told 
parliament. 

“And that is why it is so crucial 
that this roadmap is cautious but 
also irreversible. We’re setting 
out on, what I hope and believe, 
is a one-way road to freedom.” 

The reopening of schools is 
expected to help the economy, 
freeing parents who have had to 
juggle work and home schooling. 

However, any easing of social 
mixing will initially be limited and 
the government will ask people 
to work from home, where they 
can, for some weeks. 

At the end of March, the rule of 
six will be re-introduced, allowing 
six people or less - or two house-
holds - to mix outdoors. This 
means even small gatherings in 
private gardens will be permitted. 

The stay-at-home message 

will also be ditched from March 
29 and Brits will simply be told 
to "minimise travel." 

Non-essential retail, hair-
dressers, nail salons, gyms and 
outdoor areas in hospitality   
venues (such as beer gardens) 
are set to reopen on 12 April at 
the earliest - along with libraries, 
museums, zoos and theme parks. 
Self-contained accommodation 
will reopen, but people will only 
be able to stay with members 
of their household. 

Most social contact rules will 
be lifted outdoors from no earlier 
than May 17. Pubs, restaurants, 
cinemas, hotels, B&Bs and  
children's play areas set to open 
their doors once more, with 
crowds of up to 10,000 allowed 
at performances and sporting 
events.  

Two households or groups of 
up to six people will be allowed 
to mix indoors. Up to 30 people 
will be allowed at weddings,        
funerals, wakes, receptions and 
christenings. 

All legal limits on social con-
tact are set to be removed from 
21 June, with the remaining sec-
tors of the economy reopened. 
Ministers also hope to make a 
decision on whether restrictions 
can be lifted on weddings. 

The advice on social distancing 
will be updated "as soon as      
possible" and no later than step 

three, meaning friends and 
family may finally be allowed to 
hug each other again. 

The PM told MPs that the  
dates in his four-stage plan 
were not set in stone and were 
the earliest possible points at 
which the restrictions could be 
lifted. 

A series of reviews have also 
been launched by the govern-
ment, including on whether 
"COVID status certification" 
could help reopen the economy.  

This would involve allowing 
people who have received a 
vaccine or returned a negative 
test to do things which would not 
be possible for those who could 
not prove their status. 

The rules around international 
travel will also be reviewed, with 
17 May earmarked as the earliest 
possible date that Britons can 
head off on a foreign holiday. 

Johnson said the threat from 
the virus "remains substantial", 
but added the restrictions were 
able to be relaxed because of the 
"resolve of the British people" and 
the UK's "extraordinary" vaccina-
tion programme. 

He added that lifting lockdown 
would result in "more cases, more 
hospitalisations and sadly more 
deaths, because there will always 
be some vulnerable people who 
are not protected by the vaccines.”

With great sadness 
and heavy hearts we 
announce that our 

very own Neophytos Nicolaou 
passed away at 6.30am on 
Sunday 21st February 2021, 
at University College London 
Hospital (UCLH), after battling 
coronavirus. He was 74. 

Neophytos Nicolaou was the 
former General Manager of 
our newspaper Parikiaki and 
one of the main organisers of 
the Cypriot Wine Festival. 

He leaves behind his wife 
Evoulla, daughter Egli and son 
Alex; his daughter Maria died 
in 2016 at the age of 46. 

He also leaves six grand-
children: Jimmy, Stephanie, 
Leo, Zoe, Evie and Chris, and 
three sisters: Maro, Savoulla 
and Lalla who live in Cyprus. 

Neophytos was admitted      
to North London Middlesex      
Hospital on 9th January 2021 
and transferred a week later, 
on 16th January, to UCLH 
which has become a specialist 
Covid-19 hospital. His wife 
Evoulla also contracted Covid-
19 and was taken to North  
Middlesex Hospital; she has 
since recovered and is home. 

Neophytos was born 11th 
December 1946 in Erimi,    
Cyprus. The son of Nikola and 
Egli, he was part of an imme-
diate family of nine. He had 
three brothers: Alexandros, 
Antonaki and Koko, and three 
sisters: Maroulla, Savoulla and 
Lalla. 

Neophytos attended Lanition 
Gymnasium in Limassol. He 
came to the UK in May 1963 
at the age of 16. He first lived 
in Kentish Town and studied at 
Pitmans College. He married 
Evoulla, from Limassol, on 
17th August 1969 and lived in 

Palmers Green. 
He worked in the rag trade 

for several years and later      
became General Manager of 
Parikiaki. He then became  
Organising Secretary of AKEL 
in Britain and was General 
Secretary and a member of 
the Executive Committee of 
the National Federation of 
Cypriots in the UK. 

In his later years, Neophytos 
was instrumental in raising 
thousands of pounds for charity, 
notably Radiomarathon, where 
he was made a Trustee. 

The Management and Staff 
of Parikiaki extend their      
condolences to the family and 
we thank him for his services 
to our newspaper and our 
community. 

AKEL in Cyprus also     
expressed its sincere condo-
lences to his beloved ones. 

A statement reads: “The 
Central Committee of AKEL 
announces with deep sorrow 
the death of comrade Neophy-
tos Nicolaou, a leading militant 
of the AKEL Branch of Britain 
and the Cypriot community 
movement in Britain. 

“Neophytos Nicolaou, an 
ideologically committed and 
conscious AKEL militant, has 
been at the forefront of the 
struggles of the People’s Move-
ment of the Left for decades. 
He was a highly regarded       
figure throughout the Cypriot 
community in Britain. 

“AKEL bids farewell with     
immense respect to comrade 
Neophytos Nicolaou who    
honoured the ranks of AKEL 
with his personality and ethos.” 

Neophytos, you will never be 
forgotten and you will always 
be held close to our hearts. 
May you Rest In Peace.

Our very own  
Neophytos Nicolaou 
sadly passes away

UN ‘committed to Cyprus and its people’, Gutteres says
UN Secretary-General 

Antonio Guterres has 
told the new permanent 

representative of Cyprus to 
the UN that the international 
organisation and he personally 
are “committed” to Cyprus and 
its people and has repeated 
his intention to convene an 
informal meeting 5+1 on Cyprus 
soon so that a serious nego-
tiating process can begin. 

Guterres was speaking at an 
official ceremony during which 
Cyprus’ new permanent repre-
sentative to the UN Andreas 
Hadjichrysanthou presented his 
credentials. 

Cyprus, the UNSG said, is an 
important part of the UN, adding 
that both the organisation and 
himself personally remain com-
mitted for Cyprus. 

Guterres recalled his own      
engagement and commitment 
both in the past when Portugal 
held the EU Council presidency 
and now as UN Secretary      

General, especially during the 
negotiations at the Conference 
on Cyprus in Crans – Montana. 

We are creating now the     
conditions to convene soon the 
informal 5+1 meeting so that we 
can begin serious talks and a 
negotiating procedure, he noted. 

I would like you to know how 
committed we are to Cyprus 
and its people, Guterres said. 

On his part, Hadjichrysanthou 
conveyed to the UN Secretary-
General President Nicos Anasta-
siades’ warm regards and reite-
rated his full commitment and 
support for the informal 5+1 
meeting to be convened aiming 
for the urgent resumption of 
substantial and result oriented 
negotiations to reach a compre-
hensive, viable and lasting settle-
ment based on a bicommunal, 
bizonal federation with political 
equality as is set out by the rele-
vant Security Council resolutions 
and EU principles and values. 

Meanwhile, the discussion on 

the arguments of the Greek Cyp-
riot side on key issues through 
a “fermentation of ideas”, took 
place on Monday night during 
a meeting of a group of lawyers 
and constitutionalists in Nicosia. 

The main object of the meeting 
was the preparation of specific 
issues, topics and questions      
on which opinions have been 
submitted in writing. 

Pending the announcement 
of the date of the five-party confe-
rence, the discussion concerns 
“all issues raised on the Cyprus 

issue, both legal and political”, 
while it also touches on key 
constitutional aspects. 

According to a source familiar 
with the discussions, “we cannot 
know what, how and when it will 
happen so “it is good to prepare 
for everything.” 

Some of the main issues that 
concern the group were the       
positions expressed by the 
Turkish and Turkish sides on 
the Cyprus issue on a two-     
state solution and “sovereign 
equality.” 



All adults in Britain will be 
offered a first shot of a 
COVID-19 vaccine by the 

end of July, Prime Minister Boris 
Johnson has pledged. 

Having met a target to vacci-
nate 15 million Britons from 
higher-risk categories by mid-
February, the government now 
aims to give a first dose to all 
over-50s by April 15, having 
previously indicated it wished 
them to receive the shot by May. 

If all adults receive a dose by 
the end of July, it will be well 
ahead of a previous target that 

they would receive a vaccine by 
autumn. 

After suffering the world’s fifth-
worst official COVID-19 death 
toll and a series of mishaps in 
its pandemic response, Johnson’s 
government moved faster than 
much of the West to secure  
vaccine supplies, giving it a 
head start. 

Johnson cautioned that there 
was a need to avoid complacency, 
adding that lockdown would only 
be lifted slowly. 

He said in a statement, “Hitting 
15 million vaccinations was a 

significant milestone - but there 
will be no let up, and I want to see 
the rollout go further and faster 
in the coming weeks. 

“We will now aim to offer a jab 
to every adult by the end of July, 
helping us the most vulnerable 
sooner, and take further steps 
to ease some of the restrictions 
in place. 

“But there should be no doubt 
– the route out of lockdown will 
be cautious and phased, as we 
all continue to protect ourselves 
and those around us.” 

So far, over 17 million people 
in the UK have received their first 
dose of a COVID-19 vaccine at 
one of the 1,500 vaccination 
sites across the country - over a 
quarter of its 67 million popula-
tion, and behind only Israel and 
the United Arab Emirates in 
vaccines per head of population. 
Over 600,000 have received 
their second dose. 

Two vaccines – one made by 
Pfizer and BioNTech, and another 
developed by the University of 
Oxford and AstraZeneca – are 
being rolled out, and UK officials 
have advised that there can be 
a 12 week gap between doses. 

Around 460,000 people aged 
64 will now be called forward to 
receive their jab, while people 
over 65 have been urged to      
respond to their vaccine letter  
if they haven't already done     
so. 

And some parts of England 
have gone ahead and vaccinated 
the over-65s before invitations 
were sent out as they reached 
everyone in the top four priority 
groups who wanted a jab. 

NHS England chief executive 
Sir Simon Stevens said there 
were "early signs" that the       
vaccine rollout is contributing to 
the fall in coronavirus hospitali-
sations. 

"The NHS COVID vaccination 
campaign continues full steam 
ahead - letters inviting everyone 
aged 65 to 69 went out a week 
ago, and already over two thirds 
of them have had their first 
COVID vaccination," he said. 

Downing Street said the    
JCVI would publish its priority 
list for the second phase of       
the vaccine programme in due 
course as people are calling      
for teachers and other frontline 
workers to be prioritised.
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Britain to offer all adults a vaccine by 
31st July under PM’s accelerated plan

Cyprus to reopen airports 
with traffic-light system

Cyprus plans to reopen its 
airports with a colour-
coded health risk assess-

ment from March 1, applicable to 
travellers from its main tourism 
markets and the European Union. 

The ministry of transport       
announced that the island has 
adopted a traffic light system 
for EU member states and third 
countries such as Britain, Russia 
and Israel, among its main feeder 
markets. 

In simple terms, the new      
system will roughly correspond 
to the A-B-C system currently 
in place in Cyprus. 

The new categories, which 
will go into effect on March 1, 
are as follows: 

Green Category - This         
category will include countries 
deemed low-risk by the health 
ministry according to their epi-
demiological data. From March 
1-31, passengers coming from 
countries in the Green category 
will be entitled to a free PCR 
laboratory test covered by the 
government. From April 1, there 
will be no restrictions. 

Orange Category - Passen-
gers coming from countries in the  
orange category will be required 
to have a laboratory test within 
72 hours before departure and 
to have a certificate proving a 
negative PCR test. 

Red Category - Passengers 
flying from countries in the red 
category will be required to have 
a PCR test up to 72 hours prior 
to departure for Cyprus, and will 
need to undergo a second PCR 
test upon arrival. No self-isolation 

will be required for those with 
negative results. 

Grey Category - This category 
will concern countries not included 
on European Centre for Disease 
Control (ECDC) lists and those 
with unreliable epidemiological 
data. Individuals coming from 
countries in the grey category will 
need to obtain a special permit 
to enter Cyprus. They would also 
be required to enter compulsory 
self-isolation in accordance with 
the ministry of health’s instruc-
tions. 

Cypriot citizens, persons law-
fully residing in the Republic of 
Cyprus and European citizens 
will be exempt from having to 
obtain a permit if flying from a 
country in this category. 

The ministry of health will  
continue reviewing the epide-
miological picture of different      
countries and updating the      
categories on a weekly basis, 
but until further announcement, 
the rules announced last week 
following the latest health      
assessment will stay in place. 

All passengers regardless of 
category will be required to       
undergo a PCR laboratory test 
prior to their arrival in Cyprus. 

Random testing at airports 
will continue for all categories. 

Finally, the transport ministry 
said it was extending until March 
31, the mandatory seven-day 
quarantine of arrivals from the 
United Kingdom at a facility 
under the supervision of health 
authorities. That practice has 
been in place for British arrivals 
since December.

Opposition writes to Foreign 
Secretary about Cyprus issue
Fabian Hamilton MP, 

Shadow Minister for 
Peace and Disarmament, 

and Catherine West MP, 
Shadow Minister for Europe 
and the Americas, have sent a 
letter to Foreign Secretary   
Dominic Raab MP following his 
visit to Cyprus on 4th February 
and in anticipation of the up-
coming 5+UN Conference on 
Cyprus. 

In the letter, Hamilton and 
West highlight that “since the 
Turkish invasion in 1974, both 
Labour and Conservative-led UK 
Governments have committed 
to the reunification of the island 
on the basis of a bi-zonal,           
bi-communal federal political       

settlement.”  
However, Hamilton and West 

noted, “it’s extremely worrying 
that this was not made publicly 
clear on your recent visit to the 
country and has raised concerns 
that you are considering break-
ing from the longstanding posi-
tion of successive UK Govern-
ments.” 

Hamilton and West went on to 
urge Foreign Secretary Raab to 
“confirm that the UK’s position 
is based on: 

• A commitment to a bi-zonal, 
bi-communal federation for       
the Island of Cyprus, as set out 
in relevant Security Council  
resolutions; 

• Opposition to all drilling by 

Turkey in the Republic of Cyprus’ 
Exclusive Economic Zone, which 
is in violation of international 
maritime law; 

• The withdrawal of all Turkish 
military personnel and an imme-
diate halt to the resettling of the 
rest of Varosha.” 

They also urge the UK Govern-
ment to “uphold its non-recog-
nition of the occupied north of 

Cyprus in order to avoid bend-
ing one of our historic red lines.” 

The letter concludes by          
acknowledging the “hugely        
important” role that UK Cypriots 
play in Britain and saying that, 
“it’s vital that the UK upholds      
its historic commitment to the 
people of Cyprus and to the  
protection of the sovereignty of 
the Republic of Cyprus.”
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Keble Prep in lockdown - online but never remote

This lockdown has been 
hard on everyone but   
particularly our children. 

Yet again, they have had to 
cope with disrupted routines, 
missed school activities and 
been unable to see their class-
mates. 

At Keble Prep, our approach 
is to overcome these challenges 

together. 
Classrooms may be empty for 

now, but our safe, supportive 
online learning programme and 
dedicated teaching staff ensure 
that every pupil can continue to 
receive high-quality education 
and pastoral care at home.  

Our remote learning provides: 
- Access to all our learning  

resources via Google Classroom 
- Regular contact with boys 

through Live Google Meets and 
phone calls 

- A structured school day,      
beginning with morning registra-
tion and lesson timetables to 
keep boys on track with the      
curriculum. 

- Extra wellbeing support for 

boys who are anxious, such as 
time-to-talk sessions 

- Instructional videos and      
access to IT technicians to      
support staff, parents and pupils 

 
YEAR 3 EXTERNAL  
SCHOLARSHIPS AVAILABLE 

 
The Scholarship Programme 

aims to provide opportunities for 
boys of high academic, musical, 
creative or sporting ability,       
outstanding conduct and good 
all round potential to achieve 
and perform entering at Year 3. 

There is no major intake into 
any year group after Reception, 
however occasional places may 
arise in Years 1 to 8. If you are 

interested in a place for your 
son please contact: Andrea       
Michael, Head of Marketing and 
Admissions on 020 8360 3359 / 
or email admissions@kebleprep. 
co.uk 

 
Keble Prep 

Wades Hill, Winchmore Hill 
London N21 1BG 

NEPOMAK elects New General Secretary

Georgia Stavrou recently stepped 
down as NEPOMAK’s General  
Secretary to hand over to someone 

new. She has been involved with NEPOMAK 
since 2009 and has been an integral part 
of the organisation for the past 12 years.  

Georgia made a huge contribution to      
the organisation across a variety of roles, 

including as President of NEPOMAK’s USA 
branch. We’d like to say a massive thank 
you to Georgia for her service over the years. 

NEPOMAK’s Executive Committee has 
elected Yannis Christodoulides as our new 
General Secretary and we’re incredibly       
excited to have him on board in this role. 

In reflection of her time in NEPOMAK, 
Georgia said that “seeing the impact we make 
as an organisation really is immeasurable 
– both for Cyprus and its diaspora.”  

She added, “My personal highlight has 
been the life-long friendships that I’ve made 
with fellow Cypriots around the world.”  

She also said that she’d really enjoyed 
the opportunity to make a real different to 
the Cypriot diaspora and would urge other 
diaspora Cypriots to get involved in the       
organised community. 

Commenting on the change, NEPOMAK 
President, Christos Tuton said, “I’d like to 
thank Georgia for her incredible service 
over the last 12 years. She has played a 
vital part in building NEPOMAK into the       
organisation that it is today, and it has been 
a true pleasure working closely with her.”  

He added, “As with all youth organisations, 
there comes a time when the reins have       
to be handed over and I know that Yanni 

will seize this opportunity and make his      
own mark on the Cypriot diaspora as our 
General Secretary.” 

 
Introducing Yannis Christodoulides 

 
Where are you from? 

I’m from New Jersey, USA, but my family 
is originally from Geroskipou in Cyprus. 

 
What are you most excited about regarding 
your new position as General Secretary? 

I’m excited to meet and work with Cypriots 
around the world who are passionate about 
their Cypriot heritage. 

 
Where is your favourite place to visit in       
Cyprus? 

Akamas, Pafos 
 

What is your go-to meal in Cyprus? 
Definitely mix-souvlaki sheftalia in pitta. 
 

Have you done the NEPOMAK Discover 
Cyprus Programme (NDCP) or NEPOMAK 
Cyprus Culture Tour (NCCT)? 

I did NDCP in 2015 and it was an incre-
dible experience that I’d recommend to 
anyone. 

NEPOMAK webinar on Wildlife & Biodiversity in Cyprus

Dugdale Centre in Enfield 
opens as coronavirus 
vaccination centre

The Dugdale Centre has 
officially opened its doors 
as an NHS mass vaccina-

tion centre to help the borough’s 
battle against coronavirus. 

Enfield Council made the  
arts centre available to support     
vaccination efforts at pharma-
cies and doctors surgeries        
across the borough from 1 Feb-
ruary and it has helped support 
the major community effort 
which has seen around a fifth of 
the borough’s residents – more 
than 64,000 people – receive 
their first dose of a vaccine so 
far. 

Additionally, more than 80  
per cent of residents aged over 
70, 66 per cent of those aged 
65-69 years old and 65 per cent 
of the borough’s clinically vulne-
rable 16-69 year olds have       
already received their first dose 
of a coronavirus vaccination. 

And the vaccination drive will 
be boosted by the opening of 
the centre in Palace Exchange 
Shopping Centre. 

The Dugdale boasts a         
139-seat studio theatre and is 
home to the Museum of Enfield. 

Enfield Council Leader,    
Cllr Nesil Caliskan, said: “I am 
delighted Enfield Council has 
been able to make the Dugdale 
Centre available as a vaccina-
tion centre for the NHS to help 
tackle the coronavirus pandemic 
and protect our borough’s com-
munities. 

“I would urge residents to       
attend their vaccination appoint-
ments when they are invited by 
the NHS and I would encourage 
everyone to continue to follow 
the hands, face, space guidance 
after they have been vaccinated 
so that we can beat this      
pandemic once and for all and 
return to normal as rapidly as 
we can. 

“We are utterly committed to 
doing everything we can to pro-
tect residents during the pande-
mic and we will continue to work 
with our partners in the NHS to 
keep our communities safe.” 

UK government figures show 
8.5 per cent of the borough's 
residents have tested positive 
for Covid-19 since the start of 
the coronavirus pandemic – a 
total of 29,022 infections. 

This Friday, NEPOMAK  
are hosting a webinar on  
wildlife and biodiversity in 

Cyprus along with the Presidential 
Commissioner of Cyprus, Photis 
Photiou, and the Environmental 
Commissioner of Cyprus, Klelia 
Vasiliou. We’ll be hearing expert 
insight from wildlife vet Constan-
tinos Antoniou who recently 
treated a flamingo with a gunshot 
wound and saved the life of an 
exhausted Griffon vulture, a 
species that is nearly extinct on 
the island. 

During the webinar we’ll be 
looking at the challenges facing 
the island’s wildlife and exploring 
some of the threats to bio-        

diversity. We’ll also be hearing     
about some of the government 
and NGO initiatives supporting      
wildlife on the island and we’ll 
also be asking how the Cypriot 
diaspora can support these      
efforts. 

 
Date: Friday 26th February  
Time: 12-1pm GMT 
Register at: www.nepomak.org/ 
environment 

 
Did you know? 

Cyprus is home to hundreds 
of species of birds, including 
rare birds of prey such as        
vultures and eagles, as well       
as eye-catching flamingos. The        

island is also home to dozens 
of species reptiles and mammals. 
The waters around Cyprus are 
home to about 200 species of 
fish, crabs and sponges. The 
largest wild animal that lives on 
the island is the Cyprus moufflon, 

a rare type of wild sheep that is 
only found on the island. 

So much of Cyprus’ history 
and culture is intertwined with 
its wildlife and biodiversity, so 
it’s important to protect and      
preserve it. 
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Names of 9000 Cyprus residents sent to Mars

Nine thousand Cypriots 
took the opportunity to 
participate in Nasa’s 

‘Send Your Name to Mars’ cam-
paign, which invited people 
around the world to submit their 
names and have them taken to 
the Red Planet aboard Perseve-
rance, which made history last 
Thursday when it landed. 

The Nasa rover, the most      
advanced astrobiology lab ever 
sent to another world, streaked 
through the Martian atmosphere 
on 18 February and landed safely 
inside a vast crater, the first stop 
on a search for traces of ancient 
microbial life on another planet. 

In total, 10,932,295 people 
submitted their names from all 
over the world to have them  
carried to Mars. According to 
Nasa, the names were stencilled 
by electron beam onto three      
fingernail-sized silicon chips 

which were then attached to an 
aluminium plate on Perseverance. 

The Mars mission is also of 
significance to Cyprus, since it will 
study the Mars atmosphere. In 
2018, at the invitation of the      
Cyprus Space Exploration Orga-
nisation (CSEO), top scientists 
from around the world who study 
the upper atmosphere of Mars 
decided that Nicosia will become 
their permanent venue for the 
meetings they hold every two 
years. 

The scientists, members of the 
Mars Upper Atmosphere Network 
(MUAN), held a meeting in      
Nicosia in 2018 during which 
they discussed international co-
operation for future exploration 
missions to Mars. 

Nicosia was chosen due to its 
strategic geographic location 
and the CSEO offered to host 
the official website of MUAN on 

which all their discussions, publi-
cations, results, papers, will be 
published. 

In addition, in November 2020 
a team of planetary scientists 
visited Cyprus  at the invitation 
of the CSEO in the framework of 
the space research programme 
in which the CSEO is participating 
in cooperation with other three 
European countries, as well as 
the US. 

The programme includes send-
ing space equipment to Mars to 
measure the age of the rocks on 
the Red Planet, a project which 
is of great importance since there 
are no previous accurate meas-
urements of the age of the Mars 
rocks from previous missions. 

The geology on the Troodos 
mountains in Cyprus is believed 
to have a lot in common with the 
rocks on Mars and for this reason 
the CSEO extended the invitation 
to the team of planetary scientists 
in order to verify that the geology 
of Troodos has sites which are 
similar to those on Mars. 

After a seven-month journey, 
the Nasa rover landed near the 
45 kilometre-wide Jezero Crater. 
It is believed that the crater was 
once a lake, flooded with water 
from the nearby ancient river 
delta.  

To mark the landing, the CSEO 
and the US Embassy in Nicosia 

hosted an online event covering 
the landing via livefeed. 

CSEO’s President George 
Danos was joined by Wes Stange, 
Science and Technology Officer 
at the embassy, with whom he 
discussed the goals of this ground-
breaking mission. Stange said 
that if, after years of study, it was 
confirmed that signs of ancient 
microbial life were found, it would 
be a revolutionary discovery. 

He said Perseverance’s aim 
was first to collect samples of 
possible traces of ancient life 
and in the coming years, together 
with other space agencies, will 
plan a return mission to Earth 
for further detailed study. 

Perseverance will also test 
technologies to help pave the way 
for future human exploration of 
Mars. A first during this unique 
mission is the use of a helicopter 
to explore Mars. On the underside 
of the Mars rover, a small robotic 
helicopter was attached that was 
to be deployed after landing. 

The helicopter named Ingenuity 
is to test the technology to scout 
targets of interest on Mars and 
help plan the best driving route 
for future Mars rovers. It also 
carries microphones that will 
capture a very clear sound from 
the distant planet for the first 
time. 

“I have borne it with a patient shrug,          
for sufferance is the badge of all our tribe”  

- Shylock 
 

Full of sound and fury 
 

For 400 years, William Shakespeare’s dramas 
have been told, retold, reimagined, reset, adapted, 
translated, reinterpreted, decoded, explained and 

illuminated. I’ve seen a punk-costumed version 
of King Lear (Mountview Theatre school, 1982), 
and a modern British army rendition with Anthony 
Hopkins asking which of his daughters loves him 
the most (2018); a Macbeth set in a post-apoca-
lyptic Mad Max landscape (National Theatre, 2018); 
a medieval Japanese Samurai Macbeth (Akira 
Kurosawa’s film Throne of Blood, 1957); a cartoon 
Hamlet (The Lion King), and Romeo and Juliet 
set in gangland Los Angeles (Baz Luhrmann, 
1996).  

But the play that I have a soft spot for, and that 
I’ve seen four times at the theatre, over 38 years, 
is The Merchant of Venice. We studied it at school. 
I only got ‘C’s in English Language and English 
Literature, but I did once get a memorable               
“A - minus” for an essay defending Shylock in the 
play. I found him a highly sympathetic character. 
I criticised the smug Venetians who persecuted 
him. I still vividly remember my teacher’s words 
on the page of my book: “Highly original” (I walked 
6 inches taller that day). Shylock is the Venetian 
Jewish moneylender who agrees to give a loan 
on condition that if the borrower, Antonio, defaults, 
he’ll take a pound of his flesh (it was in the contract). 
He is eventually humiliated and forced to convert 
to Christianity. 

Michael Morpurgo’s deaf ear 
 

The author of War Horse, Sir Michael Morpurgo, 
is refusing to include The Merchant of Venice in 
a new children’s book based on Shakespeare’s 
plays, because he says it has “antisemitic” and 
“offensive” attitudes, and that “it is too raw to write 
about for children.”   

Morpurgo is retelling and modernising the 
stories of 10 Shakespeare plays for children aged 
six to 18 in a book called ‘Tales from Shakespeare’. 
He says that “I did not tackle Shylock. I could not 
tell it honestly. It would be offensive”. Baloney! 

Morpurgo was knighted in 2018 for services      
to literature and charity. He was the children’s       
laureate from 2003 to 2005. But on this subject, 
he speaks an infinite deal of nothing.  

 
The hero with a thousand faces 
 

Of the four productions of ‘Merchant’ that I’ve 
seen, I loved the Royal Shakespeare Company’s 
modern-day one set in a merchant bank, with 
gelled hair, braces and City wine bars (Barbican, 
1993). But the best one was Polly Findlay’s    
(Stratford-Upon-Avon, 2015), with Shylock stun-
ningly played by Makram Jamil Khoury, who is 

Palestinian, and one of Israel’s most celebrated 
actors. I have five “Manga Shakespeare” books 
including ‘Merchant’, in their gripping graphic-
novel form, using the 19th century Japanese     
cartooning style.  

So, there is an infinite number of ways of          
re-imagining the Bard for new generations. The 
chairman of the Campaign for Real Education, 
Chris McGovern, speaks wisely, saying, “It is   
cowardly not to face up to great literature. There 
is plenty to be offended by in Shakespeare and 
the Bible and the Koran. Children do not want to 
be protected all the time.”  

I was appalled, aged 15, that the insufferable 
Antonio and Bassanio made Shylock convert 
away from Judaism. It seems Sir Michael also 
has a deaf ear for Shakespeare’s comic one-liners: 
“This making of Christians will raise the price of 
hogs.”  Like Baldrick in Blackadder, I do laugh at 
Shakespeare’s comedy.  

 
(Sources:  

Sian Griffiths, Education Editor, The Times; 
Manga Shakespeare, illustrated by Faye Yong)  

 
James Neophytou

The Merchant of Venice: Don’t ignore the glistening gold

Holiday bookings soar as Britons hope for travel restart
International holiday bookings 

surged by as much as 600% 
after Britain laid out plans to 

gradually relax coronavirus res-
trictions, giving battered airlines 
and tour operators hope that a 
bumper summer could come to 
their rescue. 

Bookings flooded in on Monday 
evening and Tuesday despite 
ongoing uncertainty over exactly 
how and when international routes 

can reopen, helping some share 
prices. UK holidaymakers will 
know more on April 12 when the 
government publishes a travel 
review. It has said that a lockdown 
ban on most international travel 
will stay until at least May 17. 

EasyJet said trips to beach 
destinations such as Malaga, 
Alicante and Palma in Spain, Faro 
in Portugal and the Greek island 
of Crete were the most popular 

destinations with holidaymakers 
keenest to travel in August,       
although July and September 
were also popular. 

TUI said destinations in Greece, 
Spain and Turkey were the most 
booked overnight, with people 
opting to go from July onwards. 

July and the start of school 
holidays was also popular for 
Jet2, which said mainland Spain 
and its islands, plus Portugal, 

Greece, Cyprus and Turkey were 
the biggest destinations. 

Travel site Skyscanner said 
flight bookings made on Monday 
were 69% higher than the pre-
vious day, with visitors to its flight 
checking website jumping 55% 
immediately after Prime Minister 
Boris Johnson’s announcement 
of a roadmap for easing lockdown 
restrictions. Spain was the top 
destination.

It looks like the rollout of CPU 
Group’s automated artificial 
intelligence claims validation 

tool for laptop and mobile          
insurance couldn’t have come 
at a better time. 

Amid the new national lock-
down, the UK-based specialist 
mobile technology insurance 
provider said it is able to offer 
an enhanced service, having 
just launched the new claims 
validation model within CPU 
Group’s online GENIE platform 
following a successful testing 
and pilot phase.  

“We have for many years   
provided a rapid delivery claims 
service by creating a platform 
that encourages customers to 
submit claims online – over 95% 
of claims are submitted online,” 
noted managing director, UK 
Cypriot Gregory Gregoriou. 

“Over the past 12 months we 
have worked on building a tech 
solution to validate claims 24/7 
using artificial intelligence, and 
as a result we are now able to 
provide outcomes in seconds, 

instantly informing both the   
customer and the approved 
service centre which means we 
can offer a same-day repair/     
replacement service.” 

The company highlighted that 
the new functionality has been 
introduced at a time when, due 
to coronavirus-related restric-
tions, many are struggling with 
service provision and meeting 
service level agreements. 

Gregory Gregoriou went on 
to note: “We believe the claims 
service is the most important 
aspect of mobile device insur-
ance and have invested heavily 
in the development of the AI   
(artificial intelligence) features 
to ensure our business, educa-
tion, and retail customers can 
continue to operate with mini-
mal disruption by speeding up 
the repair and replacement 
service. 

“Never before has this been 
so important with the remote 
working and home learning     
situation enforced on business 
and schools.” 

UK Cypriot MD of CPU Group 
launches artificial intelligence 
claims validation tool



Kim Kardashian and Kanye West 
are officially divorcing 

After almost seven years of marriage, Kim Kardashian and 
Kanye West are getting a divorce. 

It comes after the rapper's increasingly bizarre public behaviour 
over the past year, which included a campaign for president and 
social media posts in which he said his wife had tried to have him 
hospitalised. 

In a statement on Instagram in July last year, Kim addressed       
her husband's mental health, describing him as "a brilliant but        
complicated person, who on top of the pressures of being an artist 
and a black man, ... experienced the painful loss of his mother, and 
has to deal with the pressure and isolation that is heightened by his 
bi-polar disorder." 

She said the family was "powerless" to force Kanye into treat-
ment because he was not a minor. She also asked for compassion 
and empathy from the media and public and thanked those who 
expressed concern for his well-being. 

The couple spent much of 2020 apart, with Kim based in LA       
with their children and Kanye on his ranch in Wyoming. While the 
family reunited for Halloween, Instagram posts suggest they weren't          
together for Christmas, and she had also already removed her  
wedding ring according to recent photos. 

The pair married in a lavish ceremony in Florence in May 2014 
after pre-wedding celebrations in Paris following Kanye’s proposal 
at a stadium with a live orchestra and fireworks spectacle. 

They share four children: North, Saint, Chicago, and Psalm.
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Andrea Georgiou 

George Clooney’s 
lockdown ‘hobby’ 
is doing chores 
 

Actor George Clooney has 
joked about how he has spent 
his time at home during the co-
ronavirus pandemic - doing the 
laundry and washing the dishes! 

Speaking to a US magazine, 
he said: "I'll tell you what I've 
taken on as a hobby: two or 
three loads of laundry a day and 
dishes all day long. Apparently, 
you have to wash your children 
every once in a while. I cut my 
son's hair, and I cut my own hair, 
too, but I haven't cut my daugh-
ter's hair....If I screw up my son's 
hair, he'll grow out of it. But my 
wife would kill me if I touched 
my daughter's hair."  

George had previously revealed 

he has been enjoying sewing in 
lockdown. The Hollywood star - 
who has Alexander and Ella, both 
three, with his wife Amal - said: "I 
do a lot of sewing the kids' clothes. 
And my wife's dress that tore. I 
was a bachelor for a long time and 
didn’t have any money, and you 
have to learn how to repair things."  

George also admitted he has 
barely left his home since the 
pandemic began because he’s 
worried about the impact coro-
navirus could have on his son.  

"This has been a crappy year 
for everyone. But I’m very lucky. 
I ended up having a successful 
career. I wound up living in a 
home with some space in it.  
We can walk around outside…     
because my son has asthma. 
They say it’s not so bad on 
young people. But do we know 
that? We don’t know anything 
about the long-term of this yet."

Peter Andre has revealed he 
was “so sad” not to be able to   
attend his sister Debbie's recent 
wedding in Australia. 

The singer, 47, was unable to 
make the journey due to the coro-
navirus pandemic, so he attended 
the event virtually.  

In a latest YouTube video, Peter 
told how he, his brother Chris and 
friend Wendi Harriott, performed 
a virtual rendition of Lionel Richie's 

Endless Love for the big day. 
“It was such a bittersweet       

situation not to be there physi-
cally, but I was grateful to be a 
part of the day. The ceremony 
was at 4am UK time so Emily 
and I watched it from bed and      
J and P from their rooms.  

“I was also pleased my mum 
and dad were there and I'm 
grateful Debbie and her husband 
Joe for looking after them.”

Peter Andre was sad to miss sister 
Debbie’s wedding in Australia

Decca Records are thrilled 
to release the first-ever 
official World Book Day 

song from the nation’s favourite 
rapping English teacher MC 
Grammar, in collaboration with 
World Book Day, Monkey and 
Encanta Talent Management.  

All proceeds from The World 
Book Day Song will be donated 
to World Book Day to support 
its vision to engage children 
from all backgrounds with a 
life-long habit of reading. 

MC Grammar is the creation 
of award-winning teacher and 
rapper Jacob Mitchell, who went 
viral in 2019 after a video of him 

rapping popular children’s book 
The Gruffalo received over 5 
million views and subsequently 
stole the show on The Ellen 
Degeneres Show with another 
amazing, rapped version of Dr 
Suess Green Eggs and Ham.  

Having struggled in school 
himself, the father of two credits 
his discovery of books as his 
turning point with education. 
Jacob believes no child should 
be left behind, and that there 
needs to excitement, challenge, 
inclusion and, most importantly, 
fun in the classroom! 

The World Book Day Song 
follows MC Grammar as he 

embarks on a journey to find a 
new book, courtesy of his World 
Book Day free book voucher. 
On his way he stumbles across 
a range of favourites and classics 
including David McKee’s Elmer, 
Michael Rosen’s We’re Going 
on a Bear Hunt, Judith Kerr’s 
The Tiger Who Came to Tea, 
Marcus Pfister’s The Rainbow 
Fish and many, many more!   

Of his ambassadorship and 
brand-new single MC Grammar 
(Jacob Mitchell) said: “I am so 
proud to be a World Book Day 
Ambassador. Mixing the power 
of music with the magic of books 
is the coolest combination and 
an incredible opportunity to get 
kids excited about books and 
reading.” 

Cassie Chadderton, CEO of 
World Book Day added: “We’re 
so excited to be teaming up 
with MC Grammar for our first 
ever official World Book Day 
song. We’re here to inspire 
children with the transformative 
power of reading, and it’s great 
to have MC Grammar’s help to 
bring more of the joy and fun 
of World Book Day to children, 
whether they are at home or 
at school, this year.“ 

The song will be accompanied 
by an educational activity pack 
for children, free to download 
from the World Book Day  
website ahead of the national 
celebration on Thursday 4th 
March.

MC Grammar is Ambassador for World 
Book Day and releases first ever WBD song
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We have all heard night-
mare stories about 
subsidence. Fortuna-

tely, it is a problem only affects 
a small amount of people. How-
ever, it is worth being prepared. 

Putting subsidence into per-
spective Subsidence is mainly 
a problem in areas with clay 
soil – notably south of an imagi-
nary line between Bristol and 
Hull. The main areas affected 
are London and the South East, 
but even in this part of the 
country, only one in 50 houses 
has suffered subsidence prob-
lems over the last 30 years. 

Most home insurance policies 
will cover the damage resulting 
from subsidence. You can reduce 
the risk to your property by know-
ing what to look out for and tak-
ing some simple preventative 
measures. 

What is subsidence? Subsi-
dence is caused when a build-
ing’s foundations sink because 
the soil is unstable. Contribu-
tory factors are clay soil, vege-
tation that draws water from the 
soil, and leaking drains. ‘Heave’, 
on the other hand, is when     
the ground swells because of        
increased moisture, causing 
the foundations to rise. 

What are the warning signs 
of subsidence? The first      
obvious signs are cracks, but 
most houses suffer cracking, 
so don’t be alarmed by every 
crack that appears. The damage 
is usually cosmetic and can be 

repaired with grout or sealant. 
Many cracks result from settle-
ment, when a building moves 
under its own weight in its first 
few years. These are usually 
nothing to worry about. 

However, watch out for small, 
usually diagonal cracks suddenly 
appearing in plasterwork around 
doors and windows or between 
different parts of the property, 
especially after long periods of 
dry weather. They are normally 
at least 1mm wide and are usually 
wider at the top than at the bottom. 

If you are at all worried, contact 
your buildings insurer straight 
away. If you are in the process 
of buying a home and suspect 
subsidence, commission a Home 
Buyer's Report. 

 
New rules mean landlords 
can no longer automatically 
ban tenants from having pets 

 
The Ministry of Housing, Com-

munities and Local Government 
has announced new guidelines 
around common household pets, 
bringing the UK one step closer 
to banning landlords from        
refusing tenants with animals. 

The move marks a break-
through for many tenants who 
currently face eviction for bring-
ing animals into their home. 

Currently, just 7% of private 
landlords advertise pet friendly 
properties, the government said, 
meaning many people struggle 
to find suitable homes. 

In some cases, this has meant 
tenants have had to give up 
their pets all together. 

However, the Ministry of 
Housing has now introduced a 
new standard tenancy agree-
ment template which is the   
recommended contract that 
landlords should use. 

Under the new Model Tenancy 
Agreement, landlords will no 
longer be able to issue blanket 
bans on pets. Instead, consent 
for pets will be the default        
position and landlords will have 
to object in writing within 28 
days of a written pet request 
from a tenant and provide a 
good reason. It hopes to put a 
stop landlords who issue      
blanket bans on pets without 
good reason. 

The new rules mean that 
landlords who object will have 
to do so writing within 28 days 
of a written pet request from a 
tenant. 

They'll also have to provide a 
valid reason, such as the prop-
erty size or surrounding issues, 
such as a block of flats where 
owning a pet could be impracti-
cal. 

Housing minister Christopher 
Pincher said: “It can't be right 
that only a tiny fraction of      
landlords advertise pet friendly 
properties and in some cases 
people have had to give up their 
beloved pets in order to find 
somewhere to live.”

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

A landlord has been        
sentenced after pleading 
guilty to three offences 

under the Regulatory Reform 
(Fire Safety) Order 2005 when 
it was found that a tragic house 
fire in 2019, which lead to the 
death of a 17 year old girl in a 
house which had been conver-
ted to a five-bedroom House        
in Multiple Occupation (HMO), 
could have been avoided.  

An investigation after the fire 
found the property lacked even 
basic fire safety measures and 
while Landlords with managed 
properties are aware of the       
importance for fire risk assess-
ments on their properties, Land-
lords with let properties that are 
not managed open themselves 
to huge potential risks, especially 
if they are HMO’s. 

Yianni Aresti, Partner and Let-
tings Director at David Astburys 
Estate Agents said; “This tragic 
accident really highlights the 
potential lifechanging risks that 
Landlords expose themselves 
to when they don’t have their 
properties managed by an         
experienced and reliable agent. 
We focus on ensuring all our 
managed properties are fully 
compliant to ensure the safety 
of all our tenants and clients 

first.” 
If you are a Landlord are  

concerned that your property 
isn’t fully compliant and want 
some advice, reach out to the 
Property Management team at 
David Astburys Estate Agents 
in Crouch End on 020 3000 
6787.  

When seeking a professional's 
services, people frequently ask 
for referrals from friends, family 
members and colleagues. But 
what if you could get paid to 
make that referral. That’s exactly 
what the team at David Astburys 
Estate Agents in Crouch End 
are offering.  

 
How it works 

It’s simple, recommend the 
services of the David Astburys 
to your friends and family and   
if it leads to a successful trans-
action and the person referred 
becomes a landlord with a 
managed property then you will 
receive £250 cash.  

If you are an existing Land-
lord or client of David Astburys 
then you will get £250 CASH 
and 6-month free management 
of one of your properties. 

Yianni Aresti, Partner and 
Lettings Director said; “We’ve 
had a great response since  

setting up this scheme and     
had many existing clients who 
have properties that were not 
previously managed by us take 
advantage of this offer. They 
realise what a burden it is to 
manage their properties them-
selves and the benefit of having 
an experienced property man-
agement team handle every-
thing for them.” 

To learn more, contact the 
David Astburys team at the 
Crouch End office on 020 3000 
6787 or find out more details 
about the referral program on the 
website: https://davidastburys. 
com/referral-program/ 

Address:  
15 Park Road 
Crouch End 

London N8 8TE 
 

Email:  
crouchend@davidastburys.com 
 

Website:  
www.davidastburys.com 

 
Tel: 020 3000 6787 

George Sifonios 

Specialising in Sales, 
Lettings & Property 
Management 

Most FIVE STAR GOOGLE REVIEWS 
for an agency in London

Most Lets agreed on

97% of transactions achieved the 
asking price.

FREE no obligation property valuation

15 Park Road, London N8 8TE
t 020 3000 6787
e crouchend@davidastburys.com
w davidastburys.com 
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HMO Fire leads to landlord  
receiving prison sentence
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Digger 
 
Greek writer/director Georgis 

Grigorakis makes one of the most 
remarkable feature film debuts of 
recent years with this multi award 
winning film, which is also produced 
by Athina Rachel Tsangari, the   
director of ATTENBERG and 
CHEVALIER - another bright light 
from the emerging New Greek 
Wave.  

Grigorakis sets the action of his 
compelling film deep into the forest 
of Northern Greece and follows the 
story of Nikitas (Vangellis Mourikis), 
a middle-aged man living all alone 
in his cabin. His daily struggle is to 
keep the mud away from his home 
as well as prevent the increasing 
number of developers who want to 
cut down the trees - he so lovingly 
planted throughout the years - for 
a new road. One day totally out of 
the blue his estranged son Jonny 
(Argiris Pandazaras), whom he had 
not seen since he was a baby,  
arrives on his motorbike.… 

Grigorakis’ assured film            
demands attention from its very 
first sequence when a massive 
landslide of mud falls into Nikitas’ 
cabin and threatens to drown it.  

It in intense, powerful film,         
like a modern-day western, and 
is splendidly photographed in 
perfectly framed compositions by 
Giorgos Karvelas. A celebration 
of the beauty of nature as well as 
an attack on the developers’ greed! 
Essential viewing! (MUBI) 

 

Zappa 

The life and work of Frank 
Zappa is celebrated in this brilliant 
documentary by Alex Winter, who 
is better known as Bill from the 
popular BILL & TED franchise. 
The film opens with Zappa’s last 

concert in Prague in 1991 following 
the country’s liberation from the 
Soviet Union. “He was a symbol 
of freedom,” many admirers         
describe this immensely talented 
artist.  

Zappa is international known 
for his rock creations but is also a 
composer of classical music and 
his concert at the Barbican was 
widely praised. “All I want is to get 
a good performance and a good 
recording of everything, so I can 
hear it and if anybody wants to 
hear it that’s great too! My desires 
are simple!”  

Winter has unearthed some 
terrific archive material of Zappa, 
either performing or campaigning 
against music censorship, accom-
panied by a series of interviews with 
family members and colleagues. 
Do not miss! (Altitude) 

 

Bad Tales 

I first saw Damiano and Fabio 
D’Innocenzo’s gripping film at last 
October’s London Film Festival 
and now on a second viewing I 
found it even more compelling. 
The action takes place during a 
long hot summer in a Rome suburb 
and is seen from the children’s 
point of view.  

The story, which won Best 
Screenplay at last year’s Berlin 
Festival, is narrated by a man after 
he found a little girl’s diary, which 
highlights the children’s unhappi-
ness towards their parents’ indif-
ference and occasional cruelty. It 
is a dark world where the kids  
are always more mature than the      
superficial and irresponsible exis-
tence of their parents. Visually it 
is stunning, and the result is utterly 
hypnotic. (MUBI) 

 

I Walk On Water 
 

Khalik Allah’s previous film was 
the lyrical BLACK MOTHER which 

was original and visually impres-
sive. Now he repeats the same 
technique but focuses his action 
on Harlem’s homeless junkies   
including Frenchie, a Haitian      
60-year-old man also suffering 
from schizophrenia.  

The scenes in the rough streets 
of Harlem are particularly strong 
but when Allah turns his camera 
on his mother asking her questions 
about religion and Jesus the      
film loses its momentum. Worse       
still the film becomes indulgent     
when he gives his attention on his         
Italian Belgian girlfriend and over-
all, at 3 hours and 19 minutes the 
whole experience becomes an 
endurance test. (Dogwoof) 

 

The Last Warning 

The last film from the great       
silent film director Paul Leni was 
made in 1928 before his untimely 
death a year later. This German 
filmmaker brought his expertise 
on German Expressionism to 
Hollywood and made a series       
of innovative films including 
WAXWORKS and THE MAN 
WHO LAUGHS.  

This film is adapted from the 
1922 Broadway play which is 
based on “The House of Fear” by 
Wadsworth Camp. The action 
takes place live on stage during 
a performance where a murder 
occurs. Years later a producer    
returns to the theatre to stage a 
new production of the doomed 
play despite the fact thar the   
murder is still unsolved…  

Terrific set pieces that predate 

Agatha Christie’s whodunnits, 
where everyone is a suspect  
until the final twist. (Blu-ray from 
Eureka) 

 

Shook 

Writer/director Jennifer Harring-
ton uses one claustrophobic loca-
tion to great effect. Mia (Daisye 
Tutor), a social media celebrity, 
makes a rare home visit to look 
after her sister’s dog and needs 
to be extra careful as there is a 
dog killer on the loose. But as soon 
as she arrives, she becomes a 
victim of an online terror attack….  

Most of the action follows        
Mia either on her mobile or laptop 
trying to make sense of what is 
happening to her. Harrington 
photographs Tutor’s terrifying face 
in giant close ups which allows 
the audience to enter her inner 
turmoil. A satisfying horror with a 
clever twist! (SHUDDER) 

 
THE TWENTIETH CENTURY: 

An impressive directorial debut 
from Mathew Rankin, who like 
fellow Canadian Guy Maddin,      
he is heavily influenced by grand 
imaginative designs and German 
Expressionism. His surrealistic 
take on W.L. Mackenzie King’s 
rise to power as Canada’s Prime 
Minister benefits tremendously 
from Dan Beine’s lead perform-
ance. It is an absurd, crazy world 
but thankfully the acting is real! 
(MUBI) 

 
DEAD PIGS: I first saw Cathy 

Yan’s remarkable directorial debut 
at the 2018 London Film Festival 
and since then she hit the big 
time with BIRDS OF PREY. Her 
debut takes place in modern day 
Shanghai and follows several 
oddball characters whose stories 
seem at first unconnected. Mean-
while an increasing number of 
dead pigs begin to overflow in  
the river…Unpredictable, fun, and 
quite prolific! (MUBI) 

 
HAPPY TIMES: An enjoyable 

horror comedy from Michael  
Mayer set in a smart mansion         
in Hollywood, where an Israeli 
American couple invite friends 
and family for a Shabbat dinner 
party. At first everyone struggles 
to keep up appearances before 
the knives are drawn…Strong 
characterization - imagine MY BIG 
FAT GREEK WEDDING with gore 
and buckets of blood! (Artsploita-
tion Films  

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

George Savvides 

Roll up roll up for the 
very latest and most 
important news of the 

past seven days. Kim Karda-
shian and Kanye West are get-
ting divorced. Quelle surprise. 
Maybe she finally got the mes-
sage when he said he would 
be running for president. 
Meanwhile Dilyn the Dog, the 
Prime Minister’s Jack Russell 
cross and beloved of fiancée 
Carrie Symonds, is in the dog 
house, having chewed price-
less books and furniture at 
Chequers and landed Boris 
with a repair bill of over £1000. 
Surprise surprise, Jacks have 
been doing the same for       
centuries. I had one, she ate 
sofa cushions for breakfast 
and car seats for dinner. Also 
Ann Summers (other retailers 
are available) announced sales 
of the quietest vibrator, the 
Whisper Rabbit, are up by      
60 per cent compared with a 
year ago, attributed to people 
wishing to be discreet. Strange 
that as I have always found 
rabbits to be quiet and circum-
spect.  

Meanwhile Harry and       
Meghan, previously known as 
the Duke and Duchess of  
Sussex, have announced they 
will not be returning as working 
members of the Royal Family. 
The Queen confirmed the  
couple would not "continue  
with the responsibilities and 
duties that come with a life of 
public service." They cheekily 
replied saying “service is uni-
versal.” Naughty, nobody but 
nobody gets into tit for tat with 
the monarch, but no surprise     
considering how they set out 
their stall in the past few 
months. Royals and ex-royals 
take note there are countless 
people in the general popula-
tion carrying out “public service” 
every day.  

All those incredibly important 
stories had plenty of media 
coverage last weekend. So 
much so that irrelevant and 
less significant matters took       
a back seat. For example       
the search for life on Mars  
has begun in earnest. The 
United States landed their 
rover Perseverance on the 
Red Planet, an achievement 
that pales into insignificance 
when compared to Dilyn and the 
publicity shy Sussex couple... 
all will be revealed in a forth-
coming ninety minute Oprah 
special.  

The jubilation in the Pasadena 
headquarters of NASA (North 
American Space Agency) must 
have been tempered greatly 
by news of Kim and Kanye’s 
difficulties. True professionals 
to the end, they managed to 

hide their upset and went about 
their business with great      
technical expertise, precision 
and passion. The truly out of 
this world dramatic images  
we received on planet Earth 
were beyond my scientific  
ken but again I found it hard to 
concentrate on what was      
actually happening there 
knowing that the spat between 
Prince William and his now 
estranged brother was getting 
worse. Where is Diana when 
you need her? Especially insen-
sitive on their part knowing 
that grandpa Prince Philip had 
been hospitalised a few days 
earlier “as a precaution.” 
Sounds ominous for the 99-
year-old. The very thoughtful 
and caring Prince of Wales, a 
loving and sensitive son, made 
a two hundred mile round trip 
to see his ailing father. This is 
becoming a common theme in 
my column. Where Amanda 
Holden leads (last week), the 
future king follows. Your turn 
next week? 

Just when I thought it   
couldn’t get worse, I had a 
conversation with a close friend 
on Monday which merited a 
period of incarceration. That’s 
exactly what he got. He went 
to Dubai to visit his cousin   
and returned saying he was 
unaware of the quarantine   
hotels. Where’s he been, Mars? 
Gala na bathi and I told him 
so. Not that he has a problem 
affording the £1750 hotel      
bill but more that he’s been 
grounded. The scheme is many 
months too late, as was the 
closing of borders, and is now 
nothing more than a PR job for 
a country torn between the 
hope offered by the vaccines 
and decrease in cases, and the 
stark contrast of the UK still 
topping the list of deaths per 
million population. Currently at 
1,766 with a total of 120,000 
dead.  

All this stuff happened in the 
week when arguments about 
vaccine passports continued 
and the Health Secretary was 
found to have acted “unlaw-
fully” and breaching the “vital 
public function” of transparency 
when awarding multi-billion 
pound Covid-19 government 
contracts. He denies wrong-
doing. Maybe, like me, he  
was distracted by other more  
newsworthy stories, such as 
the sighting of a yellow King 
Penguin on the island of  
South Georgia. A magnificently  
proud yellow belly. Yes my 
friends, that was the week      
that was  and on the horizon, I 
spy a lockdown exit plan. Dilyn’s          
attention-seeking tactics are 
paying off. 

My lockdown diary 

Barney Efthimiou

Have I got  
news for you 
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Beauty treatments still 
need to be done at home 
for a little longer so get 

spring ready with glowing skin. 
After a tough winter and going 
outside with coverings around 
the facial area, not only for pro-
tection, but also to keep out that 
cold, you may have now noticed 
that skin is suffering a little, with 
friction from coverings, along with 
its stifling effects, causing a few 
skin problems. So let's get super 
fresh, clear skin. 

With a few simple steps, your 
skin will start to radiate a glow 
with luminescence. Let's get 
started by using good products 
that work well with your skin; 
keep it simple without anything 
unnatural added if possible. 
You can use something like the 
Simple range, available at any 
supermarket store, or if you want 
to go high end of the market 
like celebs do, you can opt for 
products such as the Cetuem 
range - with testimonials from 

those like Amanda Holden,      
Sophie Anderton and Nancy 
Dell'Olio, it is definitely one of 
my favourites. If you are not too 
bothered about being ultra-pure 
and natural, then there are many 
products available on the high 
street. Some reputable products 
you may like to use are Boots 
No 7 or Clarins; most brand 
ranges are designed to work in 
conjunction with each other by 
keeping the right pH of the skin 
to get the maximum benefit from 
them. Even if you don't always 
want to get the full range of     
the products, I always suggest      
getting the cleanser and       
moisturiser as you can always 
use rose water for dry skin,      
or witchazel for oily skin, as 
your toner. 

 
Daily cleansing 

Using a good cleansing lotion 
of your choice, apply to a piece 
of cotton wool and apply to the 
facial and neck area. Use       

upward and inward circular  
motions, inwards towards the 
nose area on the lower half of 
the face. On the upper part of 
the face, small circular motions, 
downwards and inwards towards 
the nose to avoid wrinkles      
progressing any sooner. 

 
Daily Step 2 

Apply toning lotion, or the 
rosewater or witchazel option, 
using the above method. This 
will remove the cleanser and 
prepare the skin for the final 
stage of moisturising. 

 
Daily Step 3 

The final stage is applying 
the moisturiser. Instead of using 
cotton wool, use your clean 
washed hands - with your finger-
tips, massage in the moisturiser 
using exactly the same circular 
motions as the method of 
cleansing and toning. This pro-
cess should take approximately 
3-5 minutes of your time. Allow 

moisturiser to absorb and      
then apply your make up, if you 
choose to do so. 

 
Weekly facial 

Using your cleansing lotion 
choice, add half a teaspoon of 
sugar granules to the cleanser 
and work in with your fingertips, 
using exactly the same method 
of application as before. Remove 
with warm water on face flannel 
or facial pads. This will act like 
a mini steam. 

 
Facial Step 2 

Apply a face mask of your 

choice, again I would aim for a 
natural product if you like a 
ready prepared one, or other-
wise make your own with a few 
home store cupboard recipes. 
The most simple is a little egg 
yolk, a teaspoon of set honey 
for dry skin, or add a little lemon 
juice for oily skin. Leave for 10 
minutes and then use another 
face flannel with warm water to 
wash off and remove.  

 
Facial Step 3 

Use your brand choice of  
toning lotion, or alternatively 
use the rosewater for dry skin 

or the witchazel for oily skin, on 
a piece of cotton wool as in the 
method of daily routine. 

 
Facial Step 4 

Finally apply the moisturiser 
with fingertip routine method, 
just as daily method.  

 
Eh voila! Glowing skin in 

twenty minutes! 
 

Love and Sparkles, 

Samsara x 
 

www.samsarabellydancer.co.uk

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

Let’s face it

Cooking with Loulla Astin 
Τάρτα Μέτσοβου / Tart Metsovou

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

of her life in Manchester where 
she owns Kosmos Taverna. 

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

This week, Loulla shares     
her recipe for Τάρτα Μέτσοβου / 
Tart Metsovou, an everyday 
easy meal; there’s no need to 
spend time making your own 
pastry for this tart, after all it is 
also known as ‘lazy woman’s / 
man’s pie’. In Greece, they use 
thick filo pastry which is not 
available in the UK, however, 
puff pastry is a good substitute.  

The recipe and its name 
comes from the beautiful moun-
tainous region of Metsovo in the 
Eastern Greek mainland which 
I was so lucky to visit. A similar 
tart was made for me in Athens 
by food writer and journalist 
Aglaia Kremezi when I was film-
ing my Simply Greek show. I 
have also cooked this on Sky TV 
for Granada television, a good 
few years ago, but of course I 
have tweaked the recipe. It’s 
excellent for a light lunch or a 
snack with a salad, and the kids 
will love it - it’s nicer than Pizza! 
Let them create their own       
toppings.  

Ingredients (serves 4):  
1 x 375g (14oz) pack ready 

rolled puff pastry  
200g (7oz) Feta cheese, 

rinsed and crumbled 
2 eggs, lightly beaten 
6 tbsp of double cream 
Freshly ground black pepper 
Freshly ground nutmeg 
A pinch of dried oregano 
14 Kalamata pitted black 

olives 
8 cherry tomatoes cut in half 
Rocket for decorating  
1 Swiss roll tray or a baking 

sheet 36cm x 23cm (14” x 9”) 
Rocket  
 

Method: 
Preheat the oven to 200°c / 

400 °f / Gas mark 6 and place 
the baking tray in the oven to 
heat up for 10 minutes while 
you prepare your filling. 

Unroll the pastry on its paper, 

roll lightly and score a 2.5cm      
(1 inch) border around the 
edge, and with a fork, prick the 
bottom all over. 

Remove the tray from the 
oven and slide the pastry still 
on its wrapping paper onto it. 
Scatter the feta cheese on the 
pastry, keeping inside the border. 
Beat the eggs in a small bowl 
with the cream, oregano, nutmeg 
and pepper, and pour over the 
pastry.  

Scatter the tomatoes (cut side 
up) and the black pitted olives. 
Bake in a pre-heated oven at 
200°c / 400 °f / Gas mark 6 for 
25 – 30 minutes or until the 
pastry is golden, has puffed up 
and is crisp and golden. 

To serve, scatter with rocket, 
cut into rectangles or any shapes 
you like and serve immediately 
with a lettuce salad.

Following traditional Greek recipes and always using the purest ingredients,  
Stella’s Greek Kitchen invites you to experience the taste of the Mediterranean. 

 
We provide a delivery service through Just Eat in North London, as well as click and collect. 

Present your voucher leaflet and receive free deserts with your order -  
offer available until 31st March 2021.  

 
We also cater for events all over London - please contact us for further information. 

 
Stella's Greek Kitchen is open Monday - Sunday 12:00 - 21:00 

Contact us: Tel: 07771 976 018 / Email: stellaskitchen73@gmail.com 
 

Follow us at:     Facebook: Stella’s Greek Kitchen     Instagram: Stella’s Greek Kitchen  
Website: www.stellasgreekkitchen.co.uk
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Michael Yiakoumi

Fixtures  
Premier League 
Saturday 27th February 2021 
Man City v West Ham United 12:30 BT Sport  
West Brom v Brighton 15:00 Sky Sports  
Leeds United v Aston Villa 17:30 Sky Sports  

Newcastle United v Wolves 20:00 Sky Sports  
Sunday 28th February 2021 
Crystal Palace v Fulham  12:00 BBC One  
Leicester City v Arsenal 12:00 BT Sport  
Tottenham Hotspur v Burnley 14:00 Sky Sports  

Chelsea v Man Utd 16:30 Sky Sports  
Sheffield United v Liverpool 19:15 Sky Sports  
Monday 1st March 2021 
Everton v Southampton 20:00 Sky Sports  
Tuesday 2nd March 2021 

Man City v Wolves 20:00 BT  
Wednesday 3rd March 2021 
Burnley v Leicester City 18:00 Sky Sports  
Sheffield United v Aston Villa 18:00 BT Sport  
Crystal Palace v Man Utd 20:15 Sky Sports 

Premier League: Manchester City open up ten point lead

Manchester City chalked 
up yet another victory to 
maintain their strangle-

hold of the Premier League title 
race but pursuers Manchester 
United and Leicester City both  
secured important wins to enhance 
their top-four bids on Sunday.  
Raheem Sterling’s header after 
75 seconds was enough for City 
to win 1-0 at Arsenal - a result 
much more comfortable than the 
narrow scoreline suggests. 

It was their 13th Premier 
League win in a row, and 18th in 
all competitions, equalled a      
club-record 11 successive away 
wins and kept them 10 points 
ahead of the pack at the top. 

“There are 39 points to play for 
and we need the victories to be 
champions and we will try in the 
next games,” said City boss Pep 
Guardiola, bidding for his third title 
in four seasons. “We only think 
of the next game, this is the only 
secret.” 

United and Leicester are both 
on 49 points with United in second 
place on goal difference after they 
secured a 3-1 home victory over 
struggling Newcastle United in 
Sunday’s late game. 

Marcus Rashford fired a lack-
lustre United ahead out of the blue 
in the 30th minute but Allan Saint-
Maximin’s volley got Newcastle 
back on level terms. 

Daniel James put United back 
into the lead after the break         
before Bruno Fernandes sealed 
the points with a penalty. 

“It’s always difficult after an 
away game in Europe,” manager 

Ole Gunnar Solskjaer said of 
United’s flat start against New-
castle. “It took us until halftime to 
get going.” 

Leicester had earlier gone      
second by beating Aston Villa 2-1 
thanks to first-half goals by James 
Maddison and Harvey Barnes. 

Villa suffered a blow with play-
maker and captain Jack Grealish 
ruled out with a leg injury but 
pushed Leicester hard after the 
break with Bertrand Traore halving 
the deficit. Leicester did enough 
though to please manager Bren-
dan Rodgers. 

“I thought some of our football 
and the speed of our game was 
really, really good. We didn’t have 
too many concerns defensively,” 
Rodgers said. 

With Chelsea being held on 
Saturday by Southampton and 
champions Liverpool crumbling 
to a first home defeat by Everton 
for 23 years, West Ham United 
took the chance to move into the 
top four with a 2-1 victory over 
Tottenham Hotspur. 

It is the first time since 1986 
that the Hammers are as high as 
fourth after at least 25 games of 
a top-flight campaign and hopes 
of European football are soaring 
in London’s East End. 

Michail Antonio gave West Ham 
an early lead and Manchester 
United loanee Jesse Lingard  
doubled their advantage just after 
the interval before Lucas Moura’s 
header made it a nervy final 25 
minutes for the hosts. 

“The players have been finding 
ways to wrestle points off the       

opposition,” said West Ham      
manager David Moyes, whose 
side have won seven of their last 
nine league games. 

“They have done a brilliant job. 
You need a bit of luck along the 
way but we had all the right things.” 

For Tottenham, a season that 
promised a title challenge when 
they topped the standings in      
December is disintegrating after 
a fifth defeat in six league games 
heaped pressure on manager 
Jose Mourinho who suggested       
a top-four finish was now very         
difficult, considering they are ninth, 
nine points behind West Ham. 

“I wouldn’t say crisis. I’d say a 
really bad run of results. We are 
losing too many matches,”        
Mourinho said. 

Everton enjoyed their first       
Premier League win at Liverpool 
since 1999 with a 2-0 victory at 
Anfield condemning Juergen 
Klopp’s fading champions to a 
fourth straight home defeat. 

The win moved seventh-placed 
Everton, who had not won in 20 
attempts in the league against 
their Merseyside rivals, level with 
Liverpool on 40 points. 

Brazilian Richarlison put Carlo 
Ancelotti’s side ahead in the third 
minute with a cool finish after a 
delightful through ball from James 
Rodriguez. 

An 83rd minute penalty from 
substitute Gylfi Sigurdsson, after 
Dominic Calvert-Lewin was ruled 
to have been brought down by 
Trent Alexander-Arnold, made 
sure of the win for Everton. 

Liverpool have not lost four 

home matches in a row in the 
league since 1923. 

Burnley were held to a 0-0 draw 
at home to West Bromwich Albion 
in the Premier League on Saturday, 
despite the visitors being reduced 
to 10 men for an hour. 

Burnley’s task looked to have 
become easier when West Brom’s 
Semi Ajayi was sent off on the 
half-hour mark, his handball 
deemed to have denied the hosts 
a goalscoring opportunity. 

Despite enjoying plenty of pos-
session, however, Burnley created 
very little in attack, disappointingly 
mustering just one shot on target 
all match. 

Chelsea were held to a 1-1 draw 
away to struggling Southampton 
in the Premier League on Saturd-
ay after the hosts midfielder Takumi 
Minamino scored with their only 
attack of the first half and Mason 
Mount levelled with a penalty after 
the break. Saints had lost six league 
games in a row before the visit of 
the Londoners – who were looking 
for their fifth straight win under new 
coach Thomas Tuchel – and they 

spent long periods of the game 
trying to get hold of the ball. A 
freakish own goal by goalkeeper 
Illan Meslier gave Wolverhampton 
Wanderers a 1-0 home win over 
Leeds United in the Premier League 
on Friday and enabled them to 
leapfrog their opponents in the 
standings. 

Ademola Lookman’s second-half 
goal earned Fulham a precious 
1-0 victory over bottom club Shef-
field United to edge them closer 
to escaping the Premier League 
relegation zone on Saturday. 

Scott Parker’s side huffed and 
puffed for more than an hour at 
Craven Cottage until Lookman 
fired a shot past Sheffield United 
keeper Aaron Ramsdale in the 
61st minute. 

Fulham keeper Alphonse       
Areola was forced into a brave 
late block to preserve Fulham’s 
lead and they hung on to record 
a second win in three games. 

Brighton defender Joel Veltman 
says the manner of their Premier 
League defeat by Crystal Palace 
felt like “a robbery” that has pushed 

them towards the “danger zone.” 
The Netherlands international 

swept in an equaliser for the Sea-
gulls after Jean-Philippe Mateta 
had earlier backheeled Palace in 
front from their first real attack. 

But while Graham Potter’s side 
dominated possession and had 25 
shots on goal, a remarkable     
conclusion saw Christian Benteke 
volley a dramatic winner for      
Palace deep into added time with 
only their second shot on target. 

The result sees Palace move 
up to 13th with Brighton in 16th, 
just four points above a resurgent 
Fulham in 18th and at risk of being 
drawn into a relegation battle. 

“It is unbelievable. They are 
getting away with it,” said Veltman. 
“It feels like a robbery of our points. 
The chances we didn’t finish and 
they had half a chance and Ben-
teke scored. We have to score more. 

“Because of this result we are 
getting in the danger zone. We 
have to react and West Brom 
away is a very important game.”

Manchester City beat Arsenal 1-0 in acrobatic style
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Michael Yiakoumi

Cyprus Football
Omonia beat Apoel in Nicosia derby 

Omonia are solidifying 
their position at the top 
of the table after beating 

Apoel in the Nicosia derby 1-0 
with their goal coming as early 
as the 8th minute from Assante. 
Omonia missed several chances 
to increase their lead and are 
now unbeaten in 16 games. 

In Friday’s game Nea Salamina 
beat bottom of the table Karmio-
tissa 4-0 with three of the goals 
from penalties the goal scorers 
were two each from De Oliveira 
and Wagner. 

Olympiakos are cementing a 

top six spot by beating AEK  
Larnaca 1-0 their goal coming 
from Mantzis in the 19th minute. 

Anorthosis beat Doxa 1-0 
with a 5th minute goal from 
Hambardzumyan. 

AEL kept their Championship 
chances intact by beating        
Ethnikos Achna 2-1 with two 
goals from Bunoza and Adamo-
vic and Ethnikos goal came from 
Dolezal a penalty. 

Apollon struggled on Sunday 
to keep up with the leaders but 
eventually came through to beat 
Enosis Neon Paralimniou 2-1 in 

a very close match, Apollon 
took the lead in 69th minute 
through Guerrier and Juan      
Felipe equalised for Paralimni 
in the 79th minute through a 
penalty and Apollon regained 
the lead in the 82nd minute  
with a Benschop penalty which 
was to be the winning goal and 
Leave Apollon in third place. 

Pafos beat Ermis Aradippou 
3-1 with their goals coming from 
Sais and Valikari 2, one a penalty 
and Ermis’ lone goal a penalty 
scored by Roushias.

AEL beat Ethnikos Achna 

Apollon beat Enosis Neon Paralimniou 2-1

Omonia players celebrate their win over Nicosia rivals Apoel

UEFA Champions League
Jamal Musiala became the 

youngest English scorer in 
the Champions League as 

holders Bayern Munich 
thrashed Lazio in the last-16 
first leg in Rome. 

The 17-year-old finished 
smartly from outside the box to 
also become Bayern’s young-
est scorer in the competition. 

Robert Lewandowski opened 
the scoring with his 72nd goal 
to overtake Raul as the tourna-
ment’s third-highest scorer. 

Leroy Sane added a third and 
then forced an own goal, before 
Lazio responded through Joa-
quin Correa. 

Olivier Giroud’s spectacular 
overhead kick gave Chelsea an 
outstanding victory against At-
letico Madrid in the Champions 
League last 16 first leg in Bu-
charest. 

Giroud’s superb moment of 
improvisation not only delivered 
the win and a vital away goal 
but also continued new man-
ager Thomas Tuchel’s un-
beaten start at Chelsea and put 
them in pole position to reach 
the quarter-finals. 

In a tie played in Romania in-
stead of Spain because of 
Covid-19 restrictions, Giroud 
demonstrated athleticism and 
technique to send an acrobat-

icffort beyond Atletico keeper 
Jan Oblak in the 68th minute. 
The goal was originally ruled 
out for offside before a video 
assistant referee review re-
vealed the ball had bounced off 
Atletico defender Mario Her-
moso. 

It was reward for Chelsea’s 
more progressive style in the 
face of the usual attritional ap-
proach from Diego Simeone’s 
Atletico. They rarely troubled 
Tuchel’s side who comfortably 
kept the in-form but increasingly 
frustrated Luis Suarez at bay. 

Chelsea have now gone eight 
matches unbeaten sincýe Tu-
chel succeeded Frank Lampard 
while Giroud is emerging as 
their Champions League talis-
man after scoring all four goals 
in the group-phase victory 
against Sevilla and a last-mi-
nute winner away to Rennes. 

Tuchel was quick to praise 
the impact of 34-year-old World 
Cup winner Giroud and said: “If 
you see him on a daily basis, 
you cannot be surprised. He is 
totally fit, his body is in shape 
and his physicality is on top 
level. 

“He trains like a 20-year-old, 
like a 24-year-old. He is a guy 
who has a good mixture of se-
rious and joy in training. He is 

always positive and it is a big 
factor for the group 

Jamal Musiala became the 
youngest English scorer in the 
Champions League as holders 
Bayern Munich thrashed Lazio 
in the last-16 first leg in Rome. 

The 17-year-old finished 
smartly from outside the box to 
also become Bayern’s young-
est scorer in the competition. 

Robert Lewandowski opened 
the scoring with his 72nd goal 
to overtake Raul as the tourna-
ment’s third-highest scorer. 

Leroy Sane added a third and 
then forced an own goal, before 
Lazio responded through Joa-
quin Correa.

A very different Australian 
Open came to a familiar 
close on Sunday, with 

Novak Djokovic crowned cham-
pion for a record-extending ninth 
time and Serbian fans hailing  
a one-sided win over another 
would-be challenger in Daniil 
Medvedev. 

The world number one’s 7-5 
6-2 6-2 win on his favourite court 
secured his 18th Grand Slam 
title, bringing him within tantalis-
ing reach of Roger Federer and 
Rafa Nadal’s all-time men’s 
record of 20. 

“I would like to thank Rod Laver 
Arena. I love you each year 
more and more. It’s been a love 
affair that keeps growing. Thank 
you so much,” Djokovic said as 
he cradled the Norman Brookes 
Challenge Cup once again. 

With a fortune spent to put on 
a biosecure tournament amid 
the COVID-19 pandemic, Djoko-
vic came into the Grand Slam 
under fire after offending the 
Australian public for petitioning 
organisers to ease quarantine 
conditions for players. 

He suffered a painful abdomi-
nal injury in the first week and had 
to manage it through the second. 
But those challenges were 
drowned out in the roars of his 
fans as he thrashed fourth seed 
Medvedev in a bearpit atmos-
phere. 

“It has been definitely emo-
tionally the most challenging 
Grand Slam that I ever had with 
everything that was happening, 
injury, off-the-court stuff, quaran-
tines,” he said. “It has been, 
least to say, a roller-coaster ride 
in the last four weeks.” 

Naomi Osaka crushed Jenni-
fer Brady 6-4 6-3 to secure her 
second Australian Open title on 
Saturday and cement her stand-
ing as the new queen of the 
women’s game. 

Osaka’s one-sided win over 
the 22nd-seeded American in 
the final at Rod Laver Arena 
gave the Japanese juggernaut 
her fourth major crown, with her 
career still budding at the age 
of 23. 

She joined Monica Seles and 
Roger Federer as winners in 

their first four Grand Slam finals, 
marking her out as the ultimate 
big match performer. 

My reaction is that that’s very 
amazing company,” Osaka told 
reporters, sitting next to the 
winner’s Daphne Akhurst Memo-
rial Cup. 

“I hope that I can have one 
grain of how their career has 
unfolded. But you can only wish 
and you can only just keep going 
down your own path. But it’s 
definitely something crazy to 
hear.” 

More major trophies surely 
await if she can convert her        
irresistible hardcourt form to 
French Open clay and grass at 
Wimbledon. 

Having humbled Serena     
Williams in the semi-finals, a 
victory that reinforced a chang-
ing of the guard, Osaka was  
untroubled by Brady in the 
clash of power hitters. 

She romped to a 21st straight 
win in completed matches, a 
streak dating back more than a 
year.

Djokovic and Osaka  
Australian Tennis Open Champions
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Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι βρέθηκαν στην κηδεία του 

αγαπητού μας γιού, αδελφού και θείου μας, Μάριου Σολωμού πού 

απεβίωσε την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου, σε ηλικία 58 ετών. Απο 

καρδιάς ευχαριστούμε για το σεβασμό στη μνήμη του, τόσο τους 

συγγενείς και φίλους, όσο και όλους όσοι απέστειλαν συλλυπητήρια 

μηνύματα, κάpτες και λουλούδια. Η αγάπη σας αγγίζει τις καρδιές 

μας. O Μάριος ήταν πρόσχαρος και χαμογελαστός με όλους που 

τον γνώριζαν. Πάντοτε πιστός και φιλικός.  Φεύγοντας από τη ζωή, 

αφήνει ένα βαθύ αναπλήρωτο kενό, καθώς και θλίψη στην καρδιές 

όλων μας. 

Μάριε, στου Παραδείσου τις διάπλατες πόρτες να μπεις και να 

κατοικήσεις αγκαλιά με τη μητέρα σου. Μία μέρα, όλους μαζί εκεί 

θα συναντήσεις. 

Καλό σου ταξίδι και ελαφρύ να είναι το χώμα που θα σε σκεπάζει. 

Να κοιμηθείς ξέγνοιαστα, χωρίς κανένα πόνο στη ψυχή. Ποτέ δε σε 

ξεχνούμε. Αιώνια σου η μνήμη. 

Από τον πατέρα σου Κώστα και όλους εμας που σ’αγαπούμε, τα 

αδέλφια σου Ιορδάνη, Ξενή και Άντρη, τον γαμπρό σου Δημήτρη, 

τη νύφη σου Σούλα και τα αδελφότεκνά σου Κωνσταντίνο, 

Αντρέα, Νικόλα, Κρίστοφερ, Αλεξάνδρα, Ντόροθη και Κώστα, 

τον ξάδελφο σου Πανίκο, καθώς και όλους τους συγγενείς, τους 

γνωστούς και τους φίλους.

† ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Μάριος Σολωμού
(από Λάπηθο) 

05.12.1962 - 28.01.2021

We warmly thank all those who were present at the funeral of our 

beloved son Marios, brother, uncle, brother in law, cousins, sister 

in law, grandchildren and great-grandchildren, friends and close 

friends, and in general all the acquaintances that sent condolences, 

messages, cards and flowers. The love shown touches all of our 

hearts. 

Marios was happy and easy going with everyone who knew him, 

always loyal and friendly. His passing leaves a deep void of 

emptiness and sadness in the hearts of all of us. Mario, the heaven 

doors are wide open for you to enter and live in the company of 

your mother, and one day we will meet again. 

Have a good trip and the soil that covers you be light. Sleep with 

no pain, may your soul rest in peace. 

From your father Kostas and all of us who love you, your brothers 

Iordani, Andrie, Xeni, brother-in-law Dimitris, sister-in-law Soula, 

nephews and cousins. 

Also a big thank you goes to Helen-Burgeon Flowers, Demetriou & 

English and Rafael bakery. 
 

We will never forget you 

Memory eternal
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† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Μαρία & Νικόλας 
Λίπερος 

(από Κοντέα & Άχνα)  

Την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021 τελούμε 

το εξάμηνο μνημόσυνο της αγαπημένης μας 

μητέρας, γιαγιάς, θείας και αδελφής Μαρίας, 

το οποίο κατά έναν απίστευτο τρόπο 

συμπίπτει με το 15ο ετήσιο μνημόσυνο του 

αγαπημένου μας πατέρα, παππού, θείου και 

αδελφού, Νικόλα Λίπερου. 

 

Έχουν ξαναβρεθεί μετά από τόσα χρόνια, 

αλλά για εμάς, είναι  πολύ σκληρό να χάνουμε 

και τους δύο γονείς μας. Όταν χάνεις αυτούς 

που αγαπάς και φροντίζεις, δημιουργείται ένα  

δυσαναπλήρωτο κενό, που είναι πολύ 

δύσκολο να γεμίσει.  

  

 Δυστυχώς μας έλειψαν οι Κυριακάτικες 

εξορμήσεις στο Chiswick για ψώνια, καφέ και 

δείπνο που έβγαζαν τη μητέρα μια φορά την 

βδομάδα έξω από το σπίτι, φυσικά πριν τον 

κορωνοϊό.  

Θα κρατούν και οι δύο πάντα μια ξεχωριστή 

θέση στις καρδιές μας, θα διαφυλάξουμε  τις 

αναμνήσεις, τα έθιμα και τις αξίες τους 

που θα ζουν πάντα μαζί μας.

† MEMORIAL 

Maria and Nicolas 
Adamou Liberos 

(from Kondea & Achna)  

On Sunday 28th February 2021 marks the 

6-month memorial service of our beloved 

mother, yiayia, aunty and sister Maria. 

Unbelievably it will also mark the 15th year 

memorial of our beloved father, ‘pappou’, 

uncle and brother, Nicolas. They have 

been reunited after so many years but for 

us left behind it is hard when you lose both 

your parents. 

That feeling of emptiness is like a void that 

can never be filled or replaced for some-

one you loved and cared for. 

Sadly, we miss our Sunday outings once a 

week to Chiswick shopping, coffee and 

dining which got mum out of the house be-

fore Covid 

They will always hold a special place in our 

hearts, we will saviour the memories and 

their customs and values will live on in our 

lives forever.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

The 3 months memorial of our beloved wife, mother 

and grandmother, who died on the 29th November 2020, 

Petrou Panayiotou (Koulourou) 
(from Avgorou) 

will take place on Sunday 28.02.21 at St. John the Baptist 

Church, Wightman Road 

Husband Nicola, daughters Helen and Dimitra, son Sotiri, 

sons-in-law Tasso and Antoni, daughter-in-law Androulla, 

6 grandchildren Andrea, Nicola, Lefteri, Petro, Nicola & Thea. 

Το 3μηνο μνημόσυνο της αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας 

και γιαγιάς, που απεβίωσε στις 29 Νοεμβρίου 2020, 

Πετρού Παναγιώτου (Κουλούρου) 
(από Αυγόρου) 

θα γίνει την Κυριακή 28.02.21 στο St. John the Baptist Church, 

Wightman Road. 

Ο σύζυγος Νίκολας, θυγατέρες, Ελένη και Δήμητρα, γιος 

Σωτήρη, γαμπροί Τάσος και ο Αντώνη, η νύφη Ανδρούλλα, 

6 εγγόνια Αντρέα, Νίκολα, Λευτέρη, Πέτρο, Νικόλα και Θέα.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο 

της αγαπημένης μας 

Αρετούλλας Βασίλη 
(από την Αμμόχωστο) 

που απεβίωσε την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 
2021, σε ηλικία 77 ετών. 

Η Αρετούλλα γεννήθηκε στην Αμμόχωστο 
στις 7 Δεκεμβρίου 1943. 

Η εκλιπούσα αφήνει πίσω τον σύζυγό της 
Λοΐζή Βασίλη και τους γιους της Γιώργο 

και Άλεξ Βασίλη. 

Η κηδεία της θα τελεσθεί την Παρασκευή 
26 Φεβρουαρίου 2021, στις 11:00 π.μ. 

από τον Ιερό Ναό 12 Αποστόλων, 
Brookman's Park και η ταφή στο 

Κοιμητήριο New Southgate στις 13:00.
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Μαρία Ντάμπλετον 
(από το Ακάκι)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Με μεγάλη θλίψη και βαριά καρδιά ανακοινώνουμε το θάνατο 
της αγαπημένης μας μητέρας, που απεβίωσε από την Covid-19 

σε ηλικία 70 ετών, το Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2021. 

Θα ξανασυναντηθεί με τον αγαπημένο της σύζυγό, Τζον, 
ο οποίος απεβίωσε πριν από 7 χρόνια. Η Μαρία, καταγόταν από το 
Ακάκι και αφιέρωσε όλη τη ζωή της στην οικογένειά της. Είχε μεγάλο 
πάθος για την κηπουρική και ήταν γνωστή στην κοινότητά της για τις 
ωραίες κούπες που έφτιαχνε. Αφήνει πίσω τις 3 απαρηγόρητες  θυ-
γατέρες, Κατερίνα, Λίζα και Ελένη, καθώς και τα 4 αξιαγάπητα εγ-
γόνια της Zeffy, Alicia, Kai και Georgie. Η Μαρία ήταν μια όμορφη 
αθώα και γαλήνια ψυχή. Είχε τη μεγαλύτερη καρδιά. Ο θάνατος της 

αφήνει ένα μεγάλο κενό και θλίψη στις καρδιές όλων μας. 
Ας αναπαυθεί εν ειρήνη. 

Η κηδεία θα γίνει στην Εκκλησία Αγίου 
Δημητρίου, στο Έντμοντον, τη Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 στις 10 

π.μ.. Δυστυχώς, λόγω των περιορισμών για την Covid-19, 
μόνο η στενή οικογένεια και φίλοι μπορούν να συμμετέχουν. 27.07.50 - 23.01.21

Maria Dumbleton 
(from Akaki) 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

It is with great sadness and a heavy heart that we announce the 
passing of our beloved mum, Maria Dumbleton who fell asleep from 
covid-19, aged 70, on Saturday 23rd January 2021. She joins her 
beloved and much missed Husband, John, who passed 7 years 

ago. Maria, originally from Akaki, Cyprus, devoted her whole life to 
her family. She had a great passion for gardening and was fondly 

known in her community for making Koupes.    

She leaves behind her 3 inconsolable daughters Cathy, Lisa and 
Helen and her 4 precious grandchildren Zeffy, Alicia, Kai and Geor-
gie. Maria was a beautiful innocent soul, she had the biggest heart 
and gentle nature. Her passing leaves a deep void and sadness in 

the hearts of us all. May she rest in peace.   

The Funeral will be held at St Demetrios Church, Edmonton, on 
Monday 1st March 2021 at 10am which will regrettably be for imme-
diate family and friends only due to the current covid-19 restrictions.

Νικόλας Σιμόν
† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου μας 
συζύγου, πατέρα, παππού και προπάππου Νικολάου Σίμον που 

απεβίωσε μετά από μια πολύ σύντομη ασθένεια στην ηλικία των 90. 
Ο Νίκολας ήταν από την οικογένεια Συμεού από τους Στύλλους της 

Αμμοχώστου και ήρθε στο Λονδίνο το 1951. Παντρεύτηκε την 
Παναγιώτα και ζούσαν στο Holloway μέχρι το 1962. Ακολούθως 

μετακόμισαν στο Kingsbury για να μεγαλώσουν την οικογένειά τους. 
Ο Νίκολας εργάστηκε ως μηχανικός αυτοκινήτων στο Hendon και 

μετά εργοδοτήθηκε από τη Μητροπολιτική Αστυνομία στο Finchley 
μέχρι τη συνταξιοδότησή του. Του άρεσε πολύ να επισκέπτεται νέα 
μέρη, είχε πολύ καλό χιούμορ, ήταν πολύ φιλόξενος και αγαπητός  
σε όλους. Θα λείψει πολύ σε όλους όσοι τον γνώριζαν, ειδικά στην 
σύζυγο του Παναγιώτα, στα παιδιά Σίμο, Φωτούλα, Ανδρούλλα, 
νύφη Μαρία, στους γαμπρούδες Γιώργο και Ανδρέα, στα εγγόνια 

Λουκά, Νίκο, Κώστα, Στέφανι, Μιχάλη, Νικόλα, Παναγιώτη, 
Έμιλι, Εύη, Πάμελα και στα δισεγγόνια Σεπάστιαν και Ηλία. 
Η κηδεία έγινε στον Άγιο Χαράλαμπο στο Luton το Σάββατο, 

20 Φεβρουαρίου 2021 και την ταφή στο The Vale, Luton. 26.11.30 - 13.02.21

Nicholas Simon
† DEATH ANNOUNCEMENT 

It is with great sadness to announce the passing of our beloved 
husband, father, grandfather and great grandfather Nicholas Simon 
who fell asleep after a very short illness at the age of 90.  Nicholas 

was from the Symeou family in Styllous, Famagusta, arriving in 
London in 1951. He married Panayiota where they lived in Holloway 
until 1962 when they then moved to Kingsbury to raise their family.  
Nicholas worked as a car mechanic in Hendon, then moved onto 

the Metropolitan Police in Finchley until his retirement. 
He loved to visit new places, had a great sense of humour, was very 
hospitable and very loving to everyone. He will be dearly missed by 

all those who knew him, especially his wife Panayiota, children 
Simos, Photoulla, Androulla, his daughter in law Maria, son in 
laws George, Andreas, grandchildren Loukas, Nicky, Costas, 

Stephanie, Michael, Nicholas, Panayiotis, Emily, Evy, Pamela 
and great grandchildren Sebastian and Elias. 

The funeral took place at St. Charalambos in Luton on Saturday, 
20th February 2021 and the burial at The Vale in Luton.

Παναγιώτης Κυριάκου Γιαννάκου

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου μας 
συζύγου, πατέρα και παππού, Παναγιώτη Κυριάκου Γιαννάκου, 

που απεβίωσε στις 22 Ιανουαρίου 2021 σε ηλικία 74 ετών. Αφήνει 
πίσω την αγαπημένη του σύζυγο Αντιγόνη, τα παιδιά του Κυριάκο, 

Ευγένιο και Άννα, γαμπρό Θείο, νύφη Gemma 
και τα αγαπημένα εγγόνια του Άντρος, Παναγιώτης και Max. 

Η κηδεία θα τελεσθεί την Τρίτη 9 Μαρτίου 2021 στη 1.00 μ.μ. 
από την Εκκλησία της Παναγίας, N22 8LB και η ταφή θα γίνει στο 

κοιμητήριο του New Southgate, N11 1JJ. 

Τα αντίο δεν είναι για πάντα, το αντίο δεν είναι το τέλος, απλά 
σημαίνει ότι θα μας λείψεις, μέχρι να ξανασυναντηθούμε. 

Μπαμπά, θα σε αγαπούμε αιώνια, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ 
και παντοτινά θα μας λείπεις.  

Η συμμετοχή στην εκκλησία και το κοιμητήριο θα γίνει 
μόνο κατόπιν πρόσκλησης. 17.02.1946 - 22.01.2021

(από το Τρίκωμο)
Panayiotis Kyriacou Yiannakou

† DEATH ANNOUNCEMENT

It is with deep sadness that we announce the passing 
of our beloved husband, father and grandfather. 

Panayiotis Kyriacou Yiannakou passed away peacefully  
on 22nd January 2021 at the age of 74.  

He leaves behind his beloved wife Antigoni, children Kyriacos, 
Evgenios and Anna, son-in-law Theo, daughter-in-law Gemma 
and his cherished grandchildren Andrew, Panayiotis and Max. 

The funeral service will take place on Tuesday 9th March 2021 at 
1.00pm St Mary’s Church, N22 8LB and the burial will be at New 

Southgate Cemetery, N11 1JJ. 

Goodbyes are not forever, goodbyes are not the end, they simply 
mean we will miss you, until we meet again. Dad, you will 

be eternally loved, never forgotten and forever missed. 

The church and cemetery gatherings will be by invitation only.

(from Trikomo)

Ηρώ Μιχαήλ
† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε το θάνατο της 

αγαπημένη μας μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας 

Ηρούς Μιχαήλ που δυστυχώς απεβίωσε 

στις 9 Ιανουαρίου 2021 σε ηλικία 68 ετών. 

Αφήνει πίσω τα παιδιά της Νίκολα και Μισέλ, τα 

εγγόνια Χριστιάνο και Ηλία, τα αδέλφια Μαρία, 

Ανθούλα και Άνδρο, και πολλούς συγγενείς και φίλους. 

Λόγω των περιορισμών COVID και του περιορισμένου 

αριθμού συμμετοχής, παρακαλώ επικοινωνήστε με τη 

Μαρία Γεωργίου (αδελφή) στο 07843347194 για 

περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την κηδεία. 27/07/1952 - 09/01/2021

Iro Michael
† DEATH ANNOUNCEMENT 

It is with heavy hearts that we announce the passing 

of Iro Michael our beloved Mother, Sister, Grandmother 

and aunty. Iro sadly passed away on the 9th of January 

2021 at the age of 68. 

 

She leaves behind her children, Nicola and Michelle, 

grandchildren Christian and Eli, siblings Maria, 

Anthoulla and Andros and many relatives and friends. 

 

Due to COVID restrictions and the limited number of 

attendees please contact Maria Georgiou (Sister) 

on 07843347194 for further details of the funeral 

arrangements as mourner numbers must be limited.
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 
 

Γιωργούλα Παρασκευά 
(από την Ορμήδεια) 

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε το θάνατο της 

αγαπημένης μας αδελφής, νύφης, θείας και  

ξαδέλφης Κούλλας, που απεβίωσε 

στις 9 Φεβρουαρίου 2021 μετά από μια 

σύντομη ασθένεια σε ηλικία 71 ετών. 

Αφήνει πίσω την απαρηγόρητη αδερφή της 

Παναγιώτα, τον αδελφό της Τάκη και τα 

αδέλφια της στην Κύπρο, Ελλού, Λουκή, 

Στασού, Λάζαρο, Ευδοκία, Ανδρούλλα και 

Κώστα. 

Θα λείψει πολύ στα ανίψια, ξαδέλφια 

και πολλούς φίλους. 

Η κηδεία θα τελεσθεί την Παρασκευή 

26 Μαρτίου 2021 από τον ιερό ναό 

St Mary's, Wood Green, N22 8LB 

στις 10.00πμ και η ταφή στο κοιμητήριο του 

New Southgate. Δυστυχώς, λόγω 

των περιορισμών της COVID 19, μόνο η στενή 

οικογένεια μπορεί να παρευρεθεί στην 

εκκλησία, αλλά όσοι επιθυμούν να σέβονται 

την εκλιπούσα μπορούν να έρθουν στο 

κοιμητήριο, τηρώντας πάντοτε τους κανόνες 

κοινωνικής απόστασης. 

Λουλούδια  μπορούν να σταλούν στα γραφεία 

κηδειών Demetriou & English.

18/12/49 - 09/02/21

† DEATH ANNOUNCEMENT 

 

Georgoulla Paraskeva 
(from Ormidhia, Cyprus) 

It is with great sadness that we announce 

the death of our dearest sister, sister in law, 

auntie and cousin Koulla who fell asleep on 

the 9th February 2021 after a short illness 

aged 71. 

She leaves behind her heartbroken sister 

Panayiota, brother Taki and her siblings in 

Cyprus: Ellou, Louki, Stasou, Lazaros, 

Evdokia, Androulla and Costa. 

She will be dearly missed by her nieces, 

nephews, cousins and many friends. 

The funeral service will be held on Friday 

26 March 2021 at St Mary’s Church, Wood 

Green, London, N22 8LB at 10.00am followed 

by the burial at New Southgate cemetery. 

Sadly, due to COVID 19 restrictions only close 

family to attend the church but those wishing 

to pay their respects can join us at the 

cemetery adhering to social distancing rules. 

Floral tributes can be sent to Demetriou & 

English Funeral Directors.

Εκ μέρους του Σοσιαλιστικού Κόμματος ΕΔΕΚ Η.Β. 
και εμού προσωπικώς εκφράζουμε βαθύτατα συλ-
λυπητήρια προς την οικογένεια του εκλιπόντος 
συναγωνιστή Νεόφυτου Νικολάου και στο παράρ-
τημα του ΑΚΕΛ Μεγάλης Βρετανίας. 

Ο Νεόφυτος υπήρξε ένα σπάνιο παράδειγμα  
πραότητας, εντιμότητας, καλοσύνης και πατριωτικής 
αγωνιστικότητας. 

Αιωνία σου η μνήμη αγαπητέ Νεόφυτε, ελαφρύ το χώμα που θα σε σκε-
πάζει, αλλά το ξέρουμε «είναι γλυκύς ο θάνατος μόνον όταν κοιμόμαστε 
στην πατρίδα». 

Αγαπητή Ευούλλα, παιδιά και εγγόνια να είσαστε περήφανοι για τον Νε-
όφυτο. 

Μιχάλης Κασιής

† ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ † ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ

Οι οικογένειες: Αντρέα Γρηγορίου, Πάμπου Χαραλάμπους, Κώστα 

Σακκά, Μιχάλη Μιχαλάκη, Νικόλα Γεωργιάδη, Πανίκου Κυριάκου & 

Φανούλλας Σπύρου, Δημήτρη Λαζάρου, Χριστόδουλου και Νίνας Στυ-

λιανού, Νίκου Διονυσίου, Κυριάκου Τσιούπρα, Δώρου και Γεωργού-

λας Παστού, Μιχάλη και Ανδρούλλας Χατζησωτήρη, Ανδρέα και 

Μαρίας Γεωργαλλή,  Χρυστάλλας Κρυπάρη, Άδωνη Αντωνίου 

(Born Free), Βασίλη Κωστή, Μωυσή και Μαρούλλας Αδάμου, 

Δάφνης Αριστοδήμου, Φανή Χριστοδούλου, Πανίκου Λαπι-

θιώτη, Δώρας Ιωάννου, Μιχάλη Γιακουμή, Νέαρχου Νεάρχου, 

Γιώργου και Άντρης Γεωργίου, Joe Νεοφύτου, Χρυσάφη Mi-

chael, Αντώνη Αντωνιάδη, Αντρέα Σωτηρίου, Αντρέα Χρι-

στοφή, Νίκου Γενιά, Κωστάκη Κωνσταντινίδη, με μεγάλη λύπη 
και βαριά καρδιά εκφράζουν τα θερμά και ειλικρινή συλλυπητήρια 
στους οικείους του φίλου, συντρόφου και συνεργάτη Νεόφυτου 
Νικολάου που απεβίωσε την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου.

Η Κυπριακή Παροικία της ΜΒ θρηνεί τον απροσδόκητο 
θάνατο του συναγωνιστή και φίλου Νεόφυτου Νικολάου. 
Ο Πρόεδρος Δρ. Βασίλης Μαύρου και η Επιτροπή του 
Συνδέσμου Αμμοχώστου ΜΒ  εκφράζουν την βαθύτατη 
θλίψη τους και απευθύνουν τα θερμά τους συλλυπητήρια 
προς την οικογένεια και τους οικείους του, ως και συμπα-
ράσταση στο βαθύ τους πένθος. 

Δυστυχώς η Κυπριακή Παροικία της Μεγάλης Βρετανίας  
έχασε ένα από τα καλύτερα της παιδιά. Φίλε Νεόφυτε, θα 
μας λείψει η παρουσία σου, η καλοσύνη σου, η τίμια 
έκφρασή σου. 

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει! Αιωνία σου η 
μνήμη!

† ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ† ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ

Ο Σύνδεσμος Αχνιωτών 

Αγγλίας, εκφράζει τα 

θερμά συλλυπητήρια 

στους οικείους του Νεό-

φυτου Νικόλαου που 

απεβίωσε πρόσφατα.
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Με μεγάλη θλίψη και ραγισμένη καρδιά αναγγέλλουμε το θάνατο του 

αγαπημένου μας, συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου 

Νεόφυτου Νικολάου που απεβίωσε την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου σε 

ηλικία 74 ετών μετά από μια σύντομη μάχη με το κορωνοϊό. 

Αφήνει πίσω τη σύζυγό του Ευούλλα, τη θυγατέρα του Αίγλη και 

σύζυγό Στέλιο, γιο Άλεξ και σύζυγό Ελένη, έξι εγγόνια: Τζίμι, 

Στέφανη, Εύη, Κρις, Λέο και Ζωή τρεις αδελφές: Μάρω, Σαβούλλα 

και Λάλα που ζουν στην Κύπρο και πολλούς συγγενείς και φίλους. 

Οι λέξεις δεν μπορούν να εκφράσουν πόσο απαρηγόρητοι είμαστε 

όλοι. Ήταν ένας αληθινός κύριος με αρχές και οικογενειακές αξίες, μια 

αξιοσέβαστη προσωπικότητα στην Παροικία μας, που θα λείψει σε 

όλους πολύ.  

Ο Νεόφυτος θα ξαναβρεθεί με την μεγάλη του κόρη Μαρία που 

απεβίωσε πριν από τέσσερα χρόνια, στην ηλικία των 46 ετών, τον 

αδελφό του Κόκο που απεβίωσε πριν από 3 χρόνια και τον γαμπρό  

του Πανίκο που απεβίωσε πριν από ένα χρόνο. 

Η κηδεία θα τελεσθεί στις 25 Μαρτίου 2021, στη 1 μ.μ. στην εκκλησία 

της Παναγίας, Wood Green και η ταφή στις 3 μ.μ.  στο κοιμητήριο 

του Edmonton, Church Street. Λόγω των περιορισμών για την 

πανδημία, η συμμετοχή στην εκκλησία θα γίνεται μόνο με πρόσκληση. 

Αντί για λουλούδια, η οικογένεια ζητά ευγενικά εισφορές που θα πάνε 

σε οργανισμούς / φιλανθρωπικά ιδρύματα που ήταν κοντά στην καρδιά 

του Νεόφυτου. 

Αναπαύσου εν ειρήνη.  Αιωνία σου η μνήμη.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Νεόφυτος Νικολάου
(από Ερήμη, Λεμεσό) 

11.12.1946-21.02.2021

It is with great sadness and broken heart that we announce the death 

of our beloved, husband, father, grandfather, brother and uncle 

Neophytos Nicolaou who died on Sunday 21 February at the age of 

74 after a short battle with covid-19. 

He leaves behind his wife Evoulla, daughter Egli and husband Stelio, 

son Alex and wife Helen, six grandchildren: Jimmy, Stephanie, Evie, 

Chris, Leo and Zoe, three sisters: Maro, Savoulla and Lalla who live 

in Cyprus and many relatives and friends. 

Words cannot express how devastated we all are. He was a true 

gentleman with principles and family values, a well-respected figure 

in our community, who will be greatly missed by everybody. 

Neophytos will be reunited with his oldest daughter Maria who died 

four years ago, at the age of 46, his brother Koko who died 3 years 

ago and his brother in-law Panico who died a year ago. 

The funeral will take place on 25 March 2021, 1pm at Panayia 

Church, Wood Green and the burial at 3pm, Edmonton Cemetery, 

Church Street. Due to current restrictions the attendance at the church 

will be by invitations only. Instead of flowers the family kindly asks for 

donations that will go to organisations/ charities that was near to 

Neophytos heart. 

Rest in peace. Memory eternal.
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