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Υγειονομικοί υπάλληλοι προσπα-
θούν να εντοπίσουν έναν από τους 
έξι ασθενείς στο ΗΒ που έχουν μο-
λυνθεί με μια νέα μεταδοτική πα-
ραλλαγή του κορονοϊού που βρέ-
θηκε στη Βραζιλία... 

Σελ 3

Ψάχνουν τον... ασθενή
Πλήρη διερεύνηση και ανάληψη 
ευθυνών ζητά το ΑΚΕΛ, για το νέο 
«απίστευτο σκάνδαλο» που έφερε 
στο φως η έκθεση του Γενικού Ελε-
γκτή για το Υφυπουργείο Τουρι-
σμού και τη μαρίνα Αγ. Νάπας...  

Σελ 6

«Ξέχασε» ο ΠτΔ τη μαρίνα...

ΔΔΟ: Απάντηση 
του Foreign Office 

στον Πάμπο Χαραλάμπους

σελ 2 & 17

Σανίδα σωτηρίας 
για εργαζόμενους, αλλά...
ΕΝ ΜΕΣΩ ΔΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΗΒ

Διπροσωπία της 
κυβέρνησης για ΔΔΟ

σελ 5

Κορυφώνεται η διπλωματική κινητικότητα 
ενόψει της άτυπης Διάσκεψης για το Κυπριακό 
στις 27-29 Απριλίου στη Γενεύη, αλλά και υπό 
το φως της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβου-
λίου στις 25-26 Μαρτίου, στις Βρυξέλλες, όπου 
θα τεθεί επί τάπητος η ευρωπαϊκή πορεία της 
Τουρκίας. Την ίδια ώρα δυστυχώς καταγράφε-
ται ένα αλαλούμ όσον αφορά τις τοποθετήσεις 
της κυβέρνησης Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ, κυρίως 
όσον αφορά τη μορφή λύσης του Κυπριακού. 

Πρόκειται για αλλοπρόσαλλες θέσεις που 
αποκαλύπτουν από τη μια τη διπλοπροσωπία 
αυτών που δυστυχώς έχουν στα χέρια τους 
την τύχη της χώρας και του λαού της...
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Συνεχίζουν να προκαλούν ανησυ-
χία στη Θεσσαλία οι διαδοχικοί με-
τασεισμοί, έπειτα από τον ισχυρό 
σεισμό 6 βαθμών το μεσημέρι της 
Τετάρτης, με επίκεντρο 15 χλμ νό-
τια της Ελασσόνας Λάρισας...  

Σελ 7

Τρόμος και πανικός
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«Σημείο εκκίνησης» η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, 
λέει ο βρετανός Υπουργός Εξωτερικών Ντόμινικ Ράαμπ

Ως «σημείο εκκίνησης» χαρακτήρισε το μοντέλο μιας δι-
ζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας για λύση στο Κυπριακό 
ο Υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Ντόμινικ 
Ράαμπ, κάνοντας λόγο για ανάγκη ευελιξίας και πραγματι-
σμού. 

Απαντούσε την Τρίτη σε ερώτηση στη Βουλή των Κοινο-
τήτων από τον βουλευτή των Εργατικών Πάμπο Χαραλά-
μπους, ο οποίος ζήτησε από τον κ. Ράαμπ να επιβεβαιώσει 
τη δέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου στη διζωνική δικοι-
νοτική ομοσπονδία ως «μόνη βάση» για μια πολιτική διευ-
θέτηση ενόψει της άτυπης πενταμερούς υπό τα Ηνωμένα 
Έθνη. 

Ο Βρετανός Υπουργός είπε αρχικά ότι πρόσφατα επισκέ-
φθηκε την Κύπρο, όπου είχε συζητήσεις με τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, για να σημει-
ώσει ότι «ασφαλώς (η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία) 
είναι το σημείο εκκίνησης». 

Πρόσθεσε ότι «το πιο σημαντικό που πρέπει να γίνει τώρα 
είναι και οι δύο πλευρές να πάνε σε αυτές τις 5 συν τα Ηνω-
μένα Έθνη συνομιλίες δίχως προϋποθέσεις, έτσι ώστε να 
μπορέσουμε να επανεμπλακούμε στο είδος της ευελιξίας 
και του πραγματισμού που μπορεί να επιφέρει μία με διάρ-
κεια και ανθεκτική ειρήνη για όλη την Κύπρο».  

Σημειώνεται ότι σε γραπτή απάντηση προς ερώτηση του 
Συντηρητικού βουλευτή Μαρκ Πρίτσαρντ περί της βρετανι-
κής πολιτικής στο Κυπριακό και της στήριξης των Ψηφι-
σμάτων 550 και 789 του Συμβουλίου Ασφαλείας την περα-
σμένη Παρασκευή, η Υφυπουργός Εξωτερικών Γουέντι 
Μόρτον επανέλαβε τη στήριξη της βρετανικής Κυβέρνησης 
σε μία συνολική και δίκαιη λύση, «βασισμένη στις υπάρ-

χουσες παραμέτρους όπως εκτίθενται στα σχετικά Ψηφί-
σματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, περιλαμβανομένων των 
550 (1984) και 789 (1992)», παραλείποντας ωστόσο αυτή 
τη φορά τη συνήθη ρητή αναφορά στο «διεθνώς αποδεκτό 

μοντέλο της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας». 
Παρόλα αυτά, δύο βρετανικές κυβερνητικές πηγές του 

ΚΥΠΕ διαβεβαίωσαν μετά από την απάντηση Ράαμπ ότι η 
θέση του Ηνωμένου Βασιλείου παραμένει πως αποτελεί 
σθεναρό υποστηρικτή μιας συνολικής, δίκαιης και με διάρκεια 
λύσης του Κυπριακού, βασισμένης στο διεθνώς αποδεκτό 
μοντέλο μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας. 

Υπενθυμίζεται ότι μόλις στις 12 Φεβρουαρίου ο Υφυπουρ-
γός Εξωτερικών λόρδος Άχμαντ είχε παράσχει την ίδια δια-
βεβαίωση σε ερώτηση του Συντηρητικού λόρδου Μπαλφ 
για την επικείμενη άτυπη πενταμερή. 

 
Διαβεβαίωση βρετανικής κυβέρνησης προς Εθνική 
Κυπριακή Ομοσπονδία ΗΒ ότι ισχύει η στήριξη σε 

λύση ΔΔΟ 
 
Η βρετανική κυβέρνηση επιβεβαίωσε με δήλωση προς 

την Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία Ηνωμένου Βασιλείου 
πως η θέση της στο Κυπριακό υπέρ λύσης διζωνικής, δικοι-
νοτικής ομοσπονδίας δεν έχει αλλάξει. 

«Η βρετανική πολιτική σε σχέση με τη λύση του Κυπριακού 
παραμένει χωρίς αλλαγή: Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε 
μία συνολική, δίκαιη και με διάρκεια λύση του Κυπριακού 
ζητήματος, βασισμένη στο διεθνώς αποδεκτό μοντέλο μιας 
διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, 
όπως εκτίθεται στα σχετικά Ψηφίσματα του Συμβουλίου 
Ασφαλείας», αναφέρεται στη δήλωση εκ μέρους της βρετα-
νικής κυβέρνησης. 

«Το Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζει να προτρέπει τα μέρη 
να προσεγγίσουν τις άτυπες συνομιλίες σε πνεύμα ευελιξίας 
και συμβιβασμού», προστίθεται. 

Η Ομοσπονδία είχε ζητήσει διευκρινίσεις μετά από τη δή-
λωση του Υπουργού Εξωτερικών Ντόμινικ Ράαμπ στη 
Βουλή των Κοινοτήτων, με την οποία χαρακτήριζε το μοντέλο 
της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας ως «σημείο εκκί-
νησης» στις συνομιλίες για το Κυπριακό.

ΚΑΙ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Νέα επιστολή διαμαρτυρίας από οργανωμένα 
σύνολα της παροικίας μας βλέπει το φως της δη-
μοσιότητας σε σχέση με τις αντιδράσεις που προ-
κλήθηκαν με αφορμή την «μετάθεση» του Επι-
σκόπου Τροπαίου Αθανασίου. Αυτή τη φορά, η 
Κυπριακή Εστία του Λονδίνου απευθύνεται τόσο 
προς τον Αρχιεπίσκοπο, όσο και προς τον Πα-
τριαρχη ζητώντας αναθεώρηση της απόφασής. 
Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση:  

«Σεβασμιώτατε, 
Η Παροικία μας ζη κατά το τελευταίο χρονικό 

διάστημα μια αναταραχή, γνωστή σε όλους. Αυτή 
που συνδέεται με το χώρο της Εκκλησίας. Ανα-
φερόμαστε στο πρόβλημα που προέκυψε σχετικά 
με την παραμονή ή όχι στα καθήκοντα του του 
Πατέρα Αθανάσιου, που προήχθη πρόσφατα σε 
Μητροπολίτη. Αυτή όμως η προαγωγή συνεπά-
γεται την απαλλαγή του από τα εκκλησιαστικά 
του καθήκοντα στις εκκλησίες μας της Παναγίας 
και του Απόστολου Βαρνάβα στο Wood Green 
στο Β. Λονδίνο. 

Γνωρίσαμε τον Πατέρα Αθανάσιο ως πνευμα-
τικό να συμβουλεύει και να βοηθά ποικιλότροπα 
το ποίμνιο του. 

Με τους συνεργάτες του ανέπτυξε έργο αξιό-

λογο, όχι μόνο θρησκευτικό, αλλά και φιλανθρω-
πικό, κοινωνικό και εθνικό. Τιμούσε επάξια την 
Μεγάλη Πατρίδα Ελλάδα καθώς και την μικρή 
Πατρίδα Κύπρο. Προωθούσε το έργο του και 
μέσω του Ελληνικού σχολείου καθώς και μέσω 
των εθνικών και άλλων εορταστικών εκδηλώσεων. 

Είναι πολύ λυπηρό να κληθεί να εγκαταλείψει 
το χώρο που για τόσα χρόνια υπηρέτησε με 
αγάπη και πατρική φροντίδα. Και προβάλλει το 
ερώτημα, Γιατί; 

Θα μπορούσαμε να απαριθμήσουμε πολλούς 
λόγους για να υποστηρίξουμε την άποψη μας για 
την μη απομάκρυνση του σεβαστού Ιεράρχη μας. 

Αντί τούτου ευσεβάστως υποβάλλουμε την πα-
ράκληση προς τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο 
Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας κ κ Νικήτα 
όπως εξασκήσει τον καθοριστικό του ρόλο για 
την παραμονή του Σεβασμιωτατου μας κ κ Αθα-
νάσιου στα καθήκοντα του στον χώρο που υπη-
ρέτησε και ανέπτυξε για 45 τόσα χρόνια. 

Αυτό θα λειτουργήσει ως ευλογία για την Εκ-
κλησία και την Παροικία μας.  

Ελένη Χατζηφάνη, 
Από μέρους της Κυπριακής Εστίας Λονδίνου, 

η Πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ.

«Φουντώνουν» οι αντιδράσεις 
στην παροικία μας για τον Τροπαίου

Την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2021, απε-

φασίσθη η σύσταση ομάδας αλληλεγγύης 

προς τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Τροπαίου 

κ.Αθανάσιο. Η σύσταση αυτής της ομάδας 

σκοπό έχει την αποκατάσταση της αδικίας που 

έγινε εις βάρος τού μέχρι πρότεινος Ιερατικού 

Προϊσταμένου της Ελληνορθόδοξης Κοινότη-

τας Αποστόλου Βαρνάβα, του Βορείου Λονδί-

νου. Η αποπομπή του ουσιαστικά από την 

κοινότητα και η αργία του τον Ιούλιο 2021 είναι 

πράξεις που θεωρούμε αψυχολόγητες. Η πε-

ριθωριοποίησή του από μια κοινότητα που 

έχει υπηρετήσει για τόσα χρόνια ως Αρχιμαν-

δρίτης και ως Επίσκοπος είναι πέρα ως πέρα 

αδικαιολόγητη. Ο Θεοφιλέστατος έχει αφιερώ-

σει όλη του την ζωή στο ποίμνιό του κι έχει 

υπηρετήσει την Εκκλησία εδώ στην διασπορά 

σε δύσκολους καιρούς κι εξακολουθεί μέχρι 

και σήμερα. 

Η συσταθείσα ομάδα αποφάσισε και όρισε 

ως εκπρόσωπο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων 

την κ. Έλισσα Ξενοφώντος με την οποία μπο-

ρείτε να επικοινωνείτε στο email: elis-

saxen@gmail.com ή στο τηλέφωνο: 

07939057165, καθώς και με τον αναπληρωτή 

εκπρόσωπο τον κ. Έρικ Χαραλάμπους στο 

τηλ: 07931200564. 

Έχει αναρτηθεί petition στο facebook για 

πραμονή του Θεοφιλεστάτου στην ηλεκτρονική 

σελίδα: http:chng.it/bPKyHZQV 

Ανακοινώσεις της Επιτροπής θα δημοσιεύο-

νται και θα ανακοινώνονται μέσα από τα πα-

ροικιακά και άλλα ΜΜΕ.

ΣΥΣΤΑΘΗΚΕ ΟΜΑΔΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Επιστολή διαμαρτυρίας και από την «Εστία»

myiakoumi
Sticky Note
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ΚΑΙ ΤΩΡΑ Η ΒΡΑΖΙΛΙΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ

Υγειονομικοί υπάλληλοι στην Αγγλία προσπαθούν να εντοπίσουν 
έναν από τους έξι ασθενείς στο ΗΒ που έχουν μολυνθεί με μια με-
ταδοτική παραλλαγή του κορονοϊού που βρέθηκε για πρώτη φορά 
στη Βραζιλία. Τρεις περιπτώσεις της παραλλαγής P1 εντοπίστηκαν 
στη Σκωτία και τρεις στην Αγγλία νωρίτερα αυτό το μήνα. 

Αλλά ένας από τους έξι ασθενείς που δεν είχε συμπληρώσει την 
έντυπη δήλωση για συμμετοχή στο τεστ παραμένει άγνωστο που 
βρίσκεται. Έχει γίνει έκκληση σε οποιονδήποτε δεν έχει λάβει τα 
αποτελέσματα από τα τεστ που έγιναν στις 12 ή 13 Φεβρουαρίου 
να εμφανιστεί. Οι Εργατικοί υποστηρίζουν ότι υπάρχει έλλειψη 
"εκτενούς" συνοριακού συστήματος ελέγχου. Η παραλλαγή P1 
εντοπίστηκε για πρώτη φορά σε ταξιδιώτες στην Ιαπωνία που 
είχαν επιστρέψει από το Μανάους στη βόρεια Βραζιλία τον Ια-
νουάριο. Ο υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ θα πραγματοποιήσει 
συνάντηση αργότερα για να ενημερώσει τους βουλευτές όλων των 
κομμάτων. Αρκετές από τις εφημερίδες της Δευτέρας (01/03) είχαν 
ως κύριο θέμα το “κυνήγι” του άγνωστου ασθενούς που έχει προ-
σβληθεί από τη βραζιλιάνικη παραλλαγή του κορονοϊού. Η Daily 
Telegraph αναφέρει ότι αξιωματούχοι υγείας έχουν ξεκινήσει 
"αγώνα δρόμου" για να εντοπιστεί το άτομο που απέτυχε να εγ-
γραφεί σωστά όταν έγινε ο έλεγχος κορονοϊού. Η i σημειώνει ότι 
το "μεταλλαγμένο στέλεχος" έφτασε στη χώρα λίγες μέρες πριν 
την εισαγωγή του συστήματος “ξενοδοχεία -καραντίνα”.

Αγώνας δρόμου για τον 
εντοπισμό ασθενούς

Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

Παράταση μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου στο οι-
κονομικό πρόγραμμα στήριξης των εργαζομέ-
νων που έχουν λάβει προσωρινή, αναγκαστική 
άδεια λόγω του κορονοϊού ανακοίνωσε ο υπουρ-
γός Οικονομικών της Βρετανίας Ρίσι Σούνακ. 

Το πρόγραμμα επιδότησης της εργασίας που 
ξεκίνησε τον περασμένο Μάρτιο θα συνεχιστεί 
έως την 1η Οκτωβρίου, χωρίς αλλαγές για τους 
εργαζόμενους, οι οποίοι θα συνεχίσουν να λαμ-
βάνουν το 80% των μηνιαίων αποδοχών τους 
μέχρι και το όριο των 2.500 λιρών.  

«Η Σούνακ  επεκτείνει το δίχτυ ασφαλείας» ο 
πρωτοσέλιδος τίτλος στον Guardian, την Τε-
τάρτη (03/03/2021), για την απόφαση του υπ. 
των Οικονομικών. 

Η Daily Express χαρακτηρίζει την απόφαση 
για τη διάθεση 7 δισεκατομμυρίων λιρών στήρι-
ξης των μισθών ως «σανίδα σωτηρίας». Η εφη-
μερίδα υπογραμμίζει  ότι αυτή η τελευταία πα-
ράταση υπερβαίνει κατά πολύ τις προσδοκίες 
και θα «ρίξει προστατευτικό δίκτυ γύρω από 
εκατομμύρια εργαζόμενους». 

Ωστόσο, η Daily Telegraph επισημαίνει ότι η 
απόφαση είναι πιθανό να εξεταστεί εξονυχιστικά, 

καθώς ενδέχεται να παραμείνει σε ισχύ για μήνες 
αφότου επιτραπεί στις επιχειρήσεις στην Αγγλία 
να λειτουργήσουν εκ νέου πλήρως, σύμφωνα 
με τον οδικό χάρτη της κυβέρνησης. 

Το i επισημάνει ότι, με αυτή την τελευταία επέ-
κταση, η αναγκαστική άδεια λόγω της πανδημίας 
θα είναι διάρκειας 18 μη-
νών. 

Οι Times σημειώνουν ότι 
το ποσό των 7 δισεκ. θα 

αποτελέσει μέρος των δαπανών ύψους 30 δις 
λιρών για την υποστήριξη όσων «επλήγησαν 
περισσότερο» από τα περιοριστικά μέτρα. Επι-
πλέον, τονίζει η εφημερίδα, για την ενίσχυση 
των νοικοκυριών με χαμηλά εισοδήματα, η κυ-
βέρνηση αποφάσισε την εξάμηνη παράταση της 

αύξησης κατά 20 λίρες την 
εβδομάδα των κοινωνικών πα-
ροχών στο πλαίσιο του προ-
γράμματος “Universal Credit”. 

Η Sun προσθέτει ότι όλες αυ-

τές οι δαπάνες συνιστούν ένα 
"στοίχημα" του υπουργού των Οικονομικών «για 
να είναι δυνατή η ενίσχυση της οικονομικής ανά-
καμψης, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πλή-
γμα της ανεργίας».  

Έρευνα δικαιώνει το εμβολιαστικό 
πρόγραμμα της κυβέρνησης    

Τα άτομα άνω των 65 ετών με υποκείμενα νο-
σήματα μπορούν - τελικά- να λαμβάνουν το εμ-
βόλιο της εταιρείας AstraZeneca και του Πανε-
πιστημίου της Οξφόρδης για τον νέο κορονοϊό, 
ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Υγείας της Γαλ-
λίας, ανατρέποντας προηγούμενη απόφαση για 
τη χρήση του μόνο σε νεότερες ηλικίες. 

Την ίδια στιγμή μια μελέτη που έγινε υπό πρα-
γματικές συνθήκες στη Βρετανία, σε άτομα ηλι-
κίας άνω των 70 ετών, δείχνει ότι τα εμβόλια 
των εταιριών Pfizer και AstraZeneca για τον νέο 
κορονοϊό είναι «πολύ αποτελεσματικά» μετά τη 
χορήγηση της πρώτης δόσης, ιδίως σε ό,τι 
αφορά την πρόληψη των νοσηλειών. Ο αριθμός 
των ανθρώπων άνω των 80 ετών που γίνονται 
δεκτοί σε μονάδες εντατικής θεραπείας Covid 
έχει μειωθεί σημαντικά.

Παρατείνεται η επιδότηση της εργασίας μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Οι γερμανικές εξαγωγές προς το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν 
κατά 30% τον Ιανουάριο σε ετήσια βάση, καθώς τέθηκε σε ισχύ το 
Brexit, σύμφωνα με εκτίμηση που δημοσίευσε σήμερα η γερμανική 
στατιστική υπηρεσία. Το εξωτερικό εμπόριο της Γερμανίας προς 
το Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφει μείωση κάθε χρόνο από το 2016, 
όταν οι Βρετανοί τάχθηκαν στο δημοψήφισμα που έγινε υπέρ της 
αποχώρησης της χώρας τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμ-
φωνα με την ανακοίνωση της Destatis. 

Επίσημη πλέον από την 1η Ιανουαρίου, η έξοδος της Βρετανίας 
από την ενιαία αγορά και την τελωνειακή ένωση έδωσε τέλος στην 
ελεύθερη μετακίνηση προϊόντων με την ΕΕ και οδήγησε στην 
εφαρμογή νέων διαδικασιών για τις εμπορικές συναλλαγές που 
δημιούργησαν δυσκολίες για ορισμένους κλάδους. 

Για το σύνολο του 2020, οι γερμανικές εξαγωγές προς το Ηνω-
μένο Βασίλειο μειώθηκαν κατά 15,5% συγκριτικά με το 2019, που 
ήταν η μεγαλύτερη ετήσια μείωση από την κρίση του 2009. 

Η αξία των προϊόντων "made in Germany" που παραδόθηκαν 
μέσω της Μάγχης έφθασε συνολικά τα 66,9 δισεκατ. ευρώ την πε-
ρασμένη χρονιά, συγκριτικά με 89,0 δισεκατ. το 2015, πριν από το 
δημοψήφισμα, σύμφωνα με τη Destatis.

Μειωμένες κατά 30% οι 
εξαγωγές λόγω Brexit

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΑΙ ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Μπόρις Τζόνσον, 
δημοσιοποίησε ότι η χώρα του, μαζί με την Ιρλανδία, θα καταθέσουν 
κοινή υποψηφιότητα για τη συνδιοργάνωση του Παγκοσμίου Κυ-
πέλλου του 2030! Γνωστοποίσε ότι αναμένεται να κατατεθεί υπο-
ψηφιότητα για τη φιλοξενία του Μουντιάλ που θα διεξαχθεί σε 9,5 
χρόνια από σήμερα. 

Ο Μπόρις Τζόνσον, μάλιστα τόνισε πως είναι η κατάλληλη στιγμή 
«το ποδόσφαιρο να επιστρέψει στο σπίτι του» σε μια επανάληψη 
του σλόγκαν του Euro του 1996 που είχε φιλοξενηθεί στα Αγγλικά 
γήπεδα. 

Θυμίζουμε πως το Μουντιάλ του 2022 θα διεξαχθεί στο Κατάρ, 
ενώ του 2026 σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. 

Πέρα από τη Μεγάλη Βρετανία (που είχε διεκδικήσει το Μουντιάλ 
του 2018 και το έχασε από τη Ρωσία...) και την Ιρλανδία, κοινή 
υποψηφιότητα για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2030 αναμένεται να κα-
ταθέσουν οι Χιλή, Αργεντινή, Ουρουγουάη και Παραγουάη, ενώ 
αντίστοιχη πρόταση ετοιμάζουν κι η Ισπανία με την Πορτογαλία 
και το Μαρόκο.

Κοινή υποψηφιότητα για το 
Μουντιάλ του 2030!
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ΟΙ ΡΥΘΜΟΙ ΦΥΓΗΣ ΠΑΡΟΜΟΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥ Β’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ!

Οι ξένοι εργαζόμενοι φεύγουν από τη Βρετανία με ρυθ-
μούς αντίστοιχους με αυτούς που ακολούθησαν τον Β 
'Παγκόσμιο Πόλεμο, παρουσιάζοντας μια πρόκληση για 
μια οικονομία που έχει ήδη πληγεί από το Brexit και την 
πανδημία του κορωνοϊού. Μόνο το Λονδίνο έχει χάσει 
700.000 ανθρώπους τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με 
πρόσφατες έρευνες. Οι συνέπειες αυτού του γεγονότος 
είναι βαθύτατες για το Υπουργείο Οικονομικών, τους επι-
χειρηματίες και κυριότερα για τις πιθανότητες ανάκαμψης 
από την χειρότερη ύφεση που έχει πλήξει την χωρά τους 
τελευταίους τρεις αιώνες.  

Ρυθμός μεταβολής του πληθυσμού  
Ο πληθυσμός του Ηνωμένου Βασιλείου έχει μειωθεί 

μόνο πέντε φορές τα τελευταία 50 χρόνια. «Ο κίνδυνος 
είναι ότι οι άνθρωποι δεν επιστρέφουν, οπότε έχουμε έλ-
λειψη δεξιοτήτων και εργασίας και χάνουμε μόνιμα κάποια 
παραγωγή, ανάπτυξη και φορολογικά έσοδα», δήλωσε ο 
Jonathan Portes, καθηγητής οικονομικών του King's Col-
lege του Λονδίνου που εκτιμά ότι πάνω από 1 εκατομμύριο 
ξένους- γεννημένους στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να 
έχουν φύγει. «Δεδομένου ότι η μετανάστευση οδήγησε 
την οικονομική ανάπτυξη, ιδίως στο Λονδίνο, αυτό θα 
μπορούσε να είναι κακή είδηση». 

Ο Καγκελάριος του Ταμείου Rishi Sunak και το Γραφείο 
Ευθύνης για τον Προϋπολογισμό θα αντιμετωπίσουν ορι-
σμένες από αυτές τις πραγματικότητες φέτος και ίσως 
στον προϋπολογισμό στις 3 Μαρτίου. Για το Υπουργείο 
Οικονομικών, λιγότεροι μετανάστες τελικά σημαίνουν λι-
γότερη οικονομική παραγωγή και φορολογικά έσοδα για 
την εξόφληση των τεράστιων χρεών που συσσωρεύονται 
για να βοηθήσουν τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις 
να αντιμετωπίσουν τον κορωνοϊό. 

Μια στροφή στις μεταναστευτικές ροές θα αναδιαμορ-
φώσει την πολιτική της μετανάστευσης μετά από μια δε-
καετία κυβερνητικών προσπαθειών για τον περιορισμό 
των ανθρώπων που φθάνουν. Μακροπρόθεσμα, θα μπο-
ρούσε επίσης να επιδεινώσει το δημογραφικό πρόβλημα 
που μοιράζεται το Ηνωμένο Βασίλειο με χώρες από τη 
Γερμανία έως την Ιαπωνία: πώς να υποστηρίξει έναν τα-

χέως γηράσκοντα πληθυσμό. 
Ένα θεωρητικό σενάριο όπου η μετανάστευση μειώνεται 

αντί να αυξάνεται περίπου 100.000 το χρόνο θα μπορούσε 
να κοστίσει στο Ηνωμένο Βασίλειο περίπου το 1% του 
ΑΕΠ μετά από πέντε χρόνια. Αυτό θα αύξανε το έλλειμμα 
του προϋπολογισμού κατά 0,7% του ακαθάριστου εγχώ-
ριου προϊόντος, βάσει ενός κανόνα που χρησιμοποιείται 
από τον OBR, τον δημοσιονομικό φύλακα του Ηνωμένου 
Βασιλείου.  

Δημογραφική ωρολογιακή βόμβα  
Πάνω από το 20% των Βρετανών προβλέπεται να είναι 

ηλικίας σύνταξης έως το 2031. 
Η απώλεια ξένων εργαζομένων μπορεί στην πραγματι-

κότητα να είναι ευεργετική βραχυπρόθεσμα. Η ανεργία 
αυξάνεται και οι επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της 
εστίασης και των τουριστικών καταλυμάτων, παραμένουν 
κλειστές για τουλάχιστον έξι εβδομάδες. Μόλις αρθούν 
αυτοί οι περιορισμοί, το σύστημα μετανάστευσης μετά το 
Brexit καθιστά πιο δύσκολο για τους πολίτες της ΕΕ να 
εγκατασταθούν στη Βρετανία κάτι που σημαίνει ότι οι θέ-
σεις εργασίας που είχαν προηγουμένως γίνει από μετα-
νάστες με χαμηλή ειδίκευση θα είναι δυσκολότερη. 

«Αυτές οι θέσεις εργασίας δεν θα είναι επιλέξιμες για 
μακροχρόνιες άδειες εργασίας», δήλωσε η Madeleine 
Sumption, διευθύντρια της ερευνητικής μονάδας Παρατη-
ρητηρίου Μετανάστευσης στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρ-
δης και σύμβουλος της κυβέρνησης. "Η κυβέρνηση έχει 
καταστήσει σαφές ότι δεν θέλει να επιτρέψει πολλές εξαι-
ρέσεις." 

Η φυγή αλλοδαπών εργαζομένων σηματοδοτεί μια γρή-
γορη στροφή από την τάση των τελευταίων 20 ετών, όπου 
η μετανάστευση δημιούργησε περισσότερες θέσεις εργα-

σίας, εισόδημα για τα πανεπιστήμια και υψηλότερο κόστος 
στέγασης. Τώρα, υπάρχουν ενδείξεις αλλαγής. 

Τα ενοίκια στο Λονδίνο μειώθηκαν κατά 8,3% πέρυσι, 
σύμφωνα με τον ιστότοπο ακινήτων Zoopla. Ενώ η διευ-
θύντρια της έρευνας Grainne Gilmore δεν μπορεί να συν-
δέσει αυτήν την τάση με τη μετανάστευση, περίπου τα 
τρία τέταρτα των πρόσφατων αφίξεων από το εξωτερικό 
ζουν σε ιδιωτικά ενοικιαζόμενα καταλύματα. 

Είναι αδύνατο να πούμε ακριβώς πόσα άτομα έχουν 
απομείνει. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η πανδημία έχει 
περιορισμένη συλλογή κυβερνητικών δεδομένων. Οι στα-
τιστικολόγοι βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην Έρευνα 
Εργατικού Δυναμικού, η οποία έχει δείξει ότι ο πληθυσμός 

που γεννήθηκε στο εξωτερικό συρρικνώθηκε κατά περί-
που 900.000 σε 8,3 εκατομμύρια έως το τρίτο τρίμηνο 
του 2020. 

Μερικοί λένε ότι η πραγματική εικόνα μπορεί να είναι 
πολύ χειρότερη. Σε ένα blog τον περασμένο μήνα για το 
χρηματοοικονομικό κέντρο αριστείας, οι Portes και ο συν-
συγγραφέας Michael O'Connor έθεσαν την πτώση σε πε-
ρίπου 1,3 εκατομμύρια άτομα. Το Λονδίνο, υπολόγισαν, 
μπορεί να έχει χάσει περίπου το 8% του πληθυσμού του.  

Καλύτερα αλλού  
Το Ηνωμένο Βασίλειο υπέστη τη βαθύτερη οικονομική 

συρρίκνωσή του από το 1709 πέρυσι. 
Οι πολίτες της ΕΕ που κάποτε προσελκύονταν από την 

προοπτική καλύτερης αμοιβής και θέσεων εργασίας βρή-
καν τις χώρες καταγωγής τους να είναι πολύ καλύτερες 
από τη Βρετανία κατά τη διάρκεια της πανδημίας. 

«Οι οικονομικές εξελίξεις σε χώρες από τις οποίες προ-
έρχονταν πολλοί μετανάστες στις αρχές της δεκαετίας του 
2000 είναι πραγματικά αρκετά θετικές», δήλωσε ο καθη-
γητής Christian Dustmann, διευθυντής του Κέντρου Έρευ-
νας και Ανάλυσης Μετανάστευσης στο University College 
London. «Θα πουν γιατί πρέπει να φύγω; Η Πολωνία μου 
κάνει όπως και το Ηνωμένο Βασίλειο. Υπάρχουν πολλές 
ευκαιρίες εδώ, οπότε θα μείνω στο σπίτι μου.

Αντιστρέφεται το μεταναστευτικό 
στην Μεγάλη Βρετανία λόγω Brexit
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ   
Κορυφώνεται η διπλωματική κινητικότητα ενόψει της άτυπης Διά-

σκεψης για το Κυπριακό στις 27-29 Απριλίου στη Γενεύη, αλλά και 
υπό το φως της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 25-26 
Μαρτίου, στις Βρυξέλλες, όπου θα τεθεί επί τάπητος η ευρωπαϊκή 
πορεία της Τουρκίας. Την ίδια ώρα δυστυχώς καταγράφεται ένα 
αλαλούμ όσον αφορά τις τοποθετήσεις της κυβέρνησης Αναστα-
σιάδη – ΔΗΣΥ, κυρίως για τη μορφή λύσης του Κυπριακού. 

Πρόκειται για αλλοπρόσαλλες θέσεις που αποκαλύπτουν από τη 
μια τη διπλοπροσωπία αυτών που δυστυχώς έχουν στα χέρια τους 
την τύχη της χώρας και του λαού της και από την άλλη τα αδιέξοδα 
στα οποία έχουν οδηγήσει οι χειρισμοί τους που επέτρεψαν στην 
εθνικιστική τουρκική ηγεσία και στους ομοϊδεάτες της στην Τουρκο-
κυπριακή Κοινότητα να θέτουν επίσημα πλέον θέμα συζήτηση για 
λύση δυο κρατών! 

Ενώ οι προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις στην Τουρκοκυπριακή 
Κοινότητα οι οποίες αντιπολιτεύονται τον εθνικιστή Τουρκοκύπριο 
ηγέτη Ερσίν Τατάρ, κλιμακώνουν τις αντιδράσεις τους εναντίον των 
διχοτομικών πολιτικών, στις ελεύθερες περιοχές, και ενώ βρισκό-
μαστε στις παραμονές της Διάσκεψης των 5 +1, ο Πρόεδρος Ανα-
στασιάδης και οι εκπρόσωποι του αποφεύγουν όπως ο διάβολος 
το λιβάνι, αναφορά στη Διζωνική, Δικοινοτική Ομοσπονδία. Ρίχνουν 
νερό στο μύλο των διχοτομιστών. 

Στην Κύπρο φθάνουν προσεχώς για επαφές ο Ύπατος Εκπρό-
σωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ και η Ειδική Απεσταλμένη του ΓΓ 
του ΟΗΕ, Τζέιν Χολ Λουτ, ενώ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος 
Αναστασιάδης θα έχει τηλεδιάσκεψη αύριο (σήμερα) Πέμπτη με τη 
Γερμανίδα Καγκελάριο, Άγκελα Μέρκελ. 

Όλες οι επαφές και κινήσεις γίνονται για συντονισμό ενόψει της 
ετοιμασίας της έκθεσης από τον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ για 
την Εξωτερική Πολιτική, Ζοζέπ Μπορέλ, προς το Ευρωπαϊκό Συμ-
βούλιο (25 Μαρτίου) που θα συζητήσει τις ευρωτουρκικές σχέσεις. 
Η συμπεριφορά της Τουρκίας στην Αν. Μεσόγειο, αλλά και η στάση 
της στην προσπάθεια και πρωτοβουλία του ΓΓ του ΟΗΕ για να 
επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις -με τους όρους που ο ίδιος ο 
κ. Γκουτέρες έχει θέσει- θα είναι στο «κυρίως μενού» των επαφών 
του κ. Μπορέλ στη Λευκωσία στις 4-5 Μαρτίου.  

Ο κ. Μπορέλ θα συναντηθεί με τους δύο ηγέτες και με τον 
Υπουργό Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ένα από τα 
βασικά αιτήματα της Λευκωσίας είναι επίσης η συμμετοχή της ΕΕ 
στην Πενταμερή ως παρατηρητή. Κάτι που αναμένεται να αποσα-
φηνιστεί, όπως πληροφορούμαστε από έγκυρη διπλωματική πηγή, 
λίγο πριν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. 

Εξάλλου, την Παρασκευή 5 Μαρτίου θα βρίσκεται στην Κύπρο ο 
κ. Μπορέλ, ο οποίος θα έχει συναντήσεις με τον Πρόεδρο Αναστα-
σιάδη και τον Τ/κ ηγέτη, Ερσίν Τατάρ. Θα έχει επίσης συνομιλίες με 
τον Υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Χριστοδουλίδη. 

Στο επίκεντρο της συζήτησης θα είναι η διάσκεψη για την Κύπρο 
και το πώς η ΕΕ θα βοηθήσει για την επιτυχία αυτής της διάσκεψης 
διότι η ΕΕ και θέλει και μπορεί να συμβάλει, είπε στο ΚΥΠΕ ο ανα-
πληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Βίκτωρας  Παπαδόπουλος. 

Την Κυριακή 7 Μαρτίου φθάνει εξάλλου στην Κύπρο η κ. Λουτ για 
συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, 
και τον Τ/κ ηγέτη Ερσίν Τατάρ, για προετοιμασία της άτυπης διά-
σκεψης. Η συνάντησή της με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας είναι 
προγραμματισμένη για το πρωί της Δευτέρας. 

 
Ούτε λέξη για ΔΔΟ 

 
Ωστόσο εκείνο που σημειώνουν πολιτικοί παρατηρητές είναι την 

αποφυγή των εκπροσώπων του Προέδρου Αναστασιάδη στην ανα-
φορά της μορφής λύσης του Κυπριακού. Ακολουθούν τη γραμμή 
του ιδίου του Προέδρου ο οποίος ακόμη και στην επιστολή αποδο-
χής της πρόσκλησης του Γ.Γ. του ΟΗΕ για την Πενταμερή συνειδητά 
δεν αναφέρθηκε ονομαστικά στη ΔΔΟ! 

Σύμφωνα με τον κ. Β. Παπαδόπουλο, στην επιστολή ο  Πρόεδρος 
Αναστασιάδης επαναβεβαίωσε την ετοιμότητα και τη αποφασιστι-
κότητα του να εμπλακεί με πραγματική πολιτική βούληση στις συ-

νομιλίες της άτυπης διασκέψεως, ώστε να εξευρεθεί κοινό έδαφος 
που θα οδηγήσει στην επανάληψη των συνομιλιών για την εξεύρεση 
βιώσιμης και λειτουργικής λύσης, στη βάση της μέχρι τώρα εργασίας 
που έγινε, της συναντίληψης που καταγράφηκε στις 25 Νοεμβρίου, 
2019, στο Βερολίνο, των ψηφισμάτων και των αποφάσεων του 
ΟΗΕ, των αρχών και αξιών της ΕΕ και των κατά καιρούς Συμφωνιών 
Κορυφής.  

Ο Αβέρωφ άφησε την «αποκεντρωμένη» 
στις ελεύθερες περιοχές  

Την θέλησή του να στηρίξει με «όλες του τις δυνάμεις τη νέα 
άτυπη συνάντηση στο τέλος Απριλίου στη Γενεύη», μετέφερε στις 
συναντήσεις του με τους προέδρους των κομμάτων ΡΤΚ και ΚΛ, 

Τουφάν Ερχιουρμάν και Κουντρέτ Οζερσάι, αντίστοιχα, όσο και με 
τον πρώην ηγέτη των Τ/κ, Μεχμέτ Αλί Ταλάτ, δήλωσε ο Πρόεδρος 
του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου. 

Σε δήλωσή του μετά το πέρας των επαφών του στα κατεχόμενα, 
ο κ. Νεοφύτου είπε ότι επανέλαβε τις «ξεκάθαρες θέσεις του ΔΗΣΥ 
για στήριξη του συμφωνηθέντος πλαισίου, όπως αυτό καθορίζεται 
στα ψηφίσματα του ΟΗΕ για μια δικοινοτική, διζωνική ομόσπονδη 
λύση με πολιτική ισότητα, αλλά και αποχώρηση των κατοχικών 
στρατευμάτων, με εδαφικές αναπροσαρμογές και μια δίκαιη διευ-
θέτηση του περιουσιακού». 

Σε όλους τους συνομιλητές του, είπε, επανέλαβε ότι η λύση του 
Κυπριακού είναι προς όφελος όλων των Κυπρίων, Ε/κ, Τ/κ, Αρμε-
νίων, Λατίνων και Μαρωνιτών. «Εμείς θα συνεχίσουμε τις προσπά-
θειες γιατί η Κύπρος είναι πολύ μικρή για να χωριστεί και πολύ με-
γάλη για να χωρέσει όλο το λαό της». 

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου πρόσθεσε ότι επειδή στον ΔΗΣΥ έχουν με-
γάλα οράματα για τον τόπο, «γνωρίζουμε κι αναγνωρίζουμε ότι τα 
μεγάλα οράματα δεν χωράνε ποτέ σε μοιρασμένες πατρίδες». 

 Υπενθυμίζεται πως ο Αβέρωφ Νεοφύτου στις 22 Φεβρουαρίου 
μιλώντας μετά από  συναντήσεις με Ύπατο Αρμοστή του Ηνωμένου 
Βασιλείου στην Κύπρο, Στίβεν Λίλι, και την Πρέσβειρα της Ολλαν-
δίας, Elke Merks – Schaapveld, υποστήριξε σθεναρά την αποκε-
ντρωμένη ομοσπονδία και την πολιτική ισότητα. 

Είπε χαρακτηριστικά: 
«Θέλω να απαλλαγώ από την τουρκική κατοχή. Θέλω ν’ απαλλαγώ 

από τα κατοχικά στρατεύματα. Θέλω ν’ απαλλαχτώ από τις κατα-
ραμένες συνθήκες εγγυήσεων του ’60. Θέλω να πάρω εδάφη πίσω, 
τη Μόρφου, τα Βαρώσια και άλλες περιοχές. Θέλω μια δίκαιη διευ-
θέτηση του περιουσιακού», είπε ο κ. Νεοφύτου, προσθέτοντας πως 
«για να τα πάρω όλα αυτά, χρειάζεται να δώσω στους Τουρκοκύ-
πριους την πολιτική ισότητα».  

Ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ ανέφερε πως κατανόησε και στήριξε την 
προσπάθεια του Προέδρου της Δημοκρατίας για να σπάσουμε το 
αδιέξοδο, με την αποκεντρωμένη Ομοσπονδία. «Λέχθηκαν και δεν 
διαφωνώ, πως πολλές εξουσίες στην κεντρική κυβέρνηση κάνουν 
το κράτος μη λειτουργικό. Γι’ αυτό και ακούστηκε η σωστή και σοφή 
θέση για αποκεντρωμένη Ομοσπονδία», ανέφερε.  

Πρόσθεσε πως αυτό που δεν μπορεί να δεχτεί είναι «από τη μια 
όταν υπάρχουν πολλές εξουσίες στην κεντρική κυβέρνηση, να λέμε 
και να απορρίπτουμε ότι αυτό θα είναι ένα μη λειτουργικό μόρφωμα 

και όταν πάμε να συζητούμε για αποκεντρωμένη Ομοσπονδία και 
πάλι να την απορρίπτουμε γιατί έχει συνομοσπονδιακά δήθεν στοι-
χεία». «Επιτέλους σ’ αυτόν τον τόπο πρέπει να αποφασίσουμε τι 
θέλουμε. Διαφορετικά, τ’ αδιέξοδα θα παραμένουν και τα εθνικά 
προβλήματα θα πολλαπλασιάζονται», ανέφερε. 

 
Διπροσωπία και από τους βρετανούς ιμπεριαλιστές 

 
Ως «σημείο εκκίνησης» χαρακτήρισε το μοντέλο μιας διζωνικής 

δικοινοτικής ομοσπονδίας για λύση στο Κυπριακό ο Υπουργός Εξω-
τερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Ντόμινικ Ράαμπ, κάνοντας λόγο 
για ανάγκη ευελιξίας και πραγματισμού (σελ 2). 

Ωστόσο, προ ημερών έγινε γνωστό ότι η κυβέρνηση και η ομάδα 
των νομικών και συνταγματολόγων συζήτησε τη φόρμουλα στο Κυ-
πριακό 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. 

Παρ’ όλα αυτά, 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 
ομόσπονδου κράτους που δεν θα χρειαστεί να κάνει ξανά αίτηση 
για ένταξη στους διεθνείς οργανισμούς, διότι η Κυπριακή Δημο-
κρατία έχει δημιουργηθεί από τις δύο κοινότητες, οι οποίες, όπως 
αναφέρει, σήμερα είναι δύο κοινοτικά κυρίαρχα κρατίδια! 

Πολιτικοί παρατηρητές θεωρούν εξάλλου ως δικολαβισμό τη νέα 
διατύπωση του Λονδίνου περί εκκίνησης ότι η είναι σημείο εκκίνη-
σης» η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, αφήνοντας να αντιληφθεί 
κανείς ότι είναι δυνατή η συμφωνία πάνω στη Βρετανική φόρμουλα 
«ούτε ένα, ούτε δυο κράτη», αλλά συμφωνία για μια μέση λύση, 
θέση την οποία πλάσαρε κατά τις πρόσφατες επαφές του στην Κύ-
προ ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντόνιμικ Ράαμπ και η οποία 
οδηγεί σε διχοτομικό μοντέλο! 

 
ΑΚΕΛ: Απορρίπτεται το αγγλικό σχέδιο 

 
Το αποτέλεσμα της άτυπης πενταμερούς διάσκεψης για το Κυ-

πριακό θα εξαρτηθούν από τις τοποθετήσεις των διαφόρων πλευ-
ρών και πρωτίστως της τουρκικής που «απαράδεκτα επιμένει σε 
θέσεις οι οποίες δεν μπορούν να αποτελέσουν βάση για την έναρξη 
της όποιας διαδικασίας», δήλωσε ο ΓΓ Άντρος Κυπριανού. 

 Ο ηγέτης του ΑΚΕΛ είπε ότι έχει τεράστια σημασία πώς θα συ-
μπεριφερθεί και η Ελληνοκυπριακή πλευρά. «Πρέπει να συμπερι-
φερθεί με τρόπο που από την μια να  αφαιρεί τα όποια προσχήματα 
από την Τουρκική πλευρά και από την άλλη να δημιουργεί προ-
ϋποθέσεις που θα σπρώχνουν, θα υποχρεώνουν την  Τουρκία και 
την ηγεσία της Τ/κ κοινότητας να επιστέψει πίσω στη συμφωνημένη 
βάση λύσης του Κυπριακού. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος του κ. 
Αναστασιάδη». 

Ο A. Κυπριανού υπενθύμισε ότι το ΑΚΕΛ υπέβαλε από τις 8 Δε-
κεμβρίου 2020 ολοκληρωμένη πρόταση για το πιο πάνω αλλά «δυ-
στυχώς μέχρι στιγμής δεν εισακουστήκαμε. Αναμένουμε να δούμε 
τι θα πράξει ο κ. Αναστασιάδης, διότι αντιλαμβάνεστε εκείνος δια-
χειρίζεται το Κυπριακό. Δεν σας κρύβω ότι εμείς ανησυχούμε πάρα 
πολύ για όλα όσα συζητιούνται τις τελευταίες μέρες». 

Αναφερόμενος στις Βρετανικές ιδέες και τον ισχυρισμό ότι το 
ΑΚΕΛ τις απορρίπτει επειδή προέρχονται από την Βρετανία, ο ΓΓ 
του κόμματος είπε ότι «είναι μεγάλη ανοησία αυτό το πράγμα. Το 
ΑΚΕΛ απορρίπτει τις συγκεκριμένες ιδέες για το περιεχόμενο το 
οποίο έχουν, περιεχόμενο το οποίο αν υιοθετηθεί θα οδηγήσει σε 
συνομοσπονδία. Ε, δεν πρόκειται ποτέ το ΑΚΕΛ να δεχτεί ούτε δύο 
κράτη, ούτε συνομοσπονδία και αυτό νομίζω ότι το έχουμε κατα-
στήσει ξεκάθαρο εδώ και πάρα πολλά χρόνια». Δεν είναι σήμερα 
που είμαστε ξεκάθαροι ότι εμείς το μόνο που συζητούμε είναι διζω-
νική, δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα όπως αυτή ερμη-
νεύεται από τα Ηνωμένα Έθνη, πρόσθεσε ο κ. Κυπριανού λέγοντας 
ότι την πολιτική ισότητα την έχουμε αποδεχτεί από το 1991 ως Κυ-
πριακή Δημοκρατία «και διερωτώμαι γιατί πρέπει να συζητούμε σή-
μερα για τα θέματα της πολιτικής ισότητας». 

ΟΥΤΕ ΛΕΞΗ ΓΙΑ ΔΙΖΩΝΙΚΗ, ΔΙΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΙΔΑ ΑΠΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Διπροσωπία της κυβέρνησης για τη μορφή λύσης
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B.Παπαδόπουλος: 
Η κυβέρνηση έχει 
πετύχει σε όλα...

Αυτή η κυβέρνηση έχει πε-

τύχει σε όλα τα επίπεδα, 

ισχυρίστηκε ο Διεθυντής του 

Γραφείου Τύπου του Προ-

έδρου της Δημοκρατίας, ενώ 

επιτέθηκε στη αντιπολίτευση 

λέγοντας ότι  «δεν έχουν τί-

ποτα να πουν και τίποτα να 

εισηγηθούν». Σχολιάζοντας 

τη συνέντευξη του Νικόλα 

Παπαδόπουλου στον ΑΛΦΑ 

ΚΥΠΡΟΥ, ο Βίκτωρας Παπα-

δόπουλος ανέφερε ότι μι-

λούσε 17 λεπτά χωρίς να 

λέει τίποτα για τα σοβαρά 

προβλήματα που αντιμετω-

πίζει ο κυπριακός λαός, 

παρά μόνο «πυθιακούς χρη-

σμούς». «Αντιλαμβάνεστε 

ότι σε 2-3 μήνες θα έχουμε 

εκλογές και διεκδικούν ξανά 

τη ψήφο του λαού για να ενι-

σχυθούν στη βουλή. Θα 

πρέπει κάτι να λένε. Το προ-

εκλογικό τους αφήγημα πρέ-

πει κάτι να έχει. Τι θα σας 

πουν για την πανδημία και 

τον τρόπο που την διαχειρί-

στηκε η κυβέρνηση; τι θα 

σας πουν για την οικονο-

μια;», διερωτήθηκε.

                    
      Ειδήσεις σε 2’ ΚΑΙ ΕΥΝΟΪΚΗ� ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΥΠΕΣ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗ�ΣΕΙΣ

«Ξέχασε» ο Πρόεδροςτην εμπλοκή του στη μαρίνα Αγ. Νάπας
Χρυσές μπίζνες φαίνεται ότι έστησε η οικογένεια του 

Προέδρου Αναστασιάδη στη μαρίνα Αγίας Νάπας, αφού 
σύμφωνα με έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, η οποία 
δόθηκε χθες στη δημοσιότητα, η εταιρεία στην οποία 
διευθυντής είναι ο γαμπρός του Προέδρου εξασφάλισε 
παράτυπα κρατικό φιλέτο, ενώ παράλληλα τουλάχιστον 
οκτώ στελέχη της εταιρείας πήραν «χρυσά» διαβατήρια 
χωρίς να πληρούν τα κριτήρια, με μεσάζοντα το δικη-
γορικό γραφείο των θυγατέρων του Προέδρου! 

Τα πορίσματα της έκθεσης, τα οποία προέκυψαν μετά 
από έλεγχο του Υφυπουργείου Τουρισμού, είναι κατα-
πέλτης για τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, αφού επιβεβαι-
ώνουν ότι τόσο η παράτυπη εκμίσθωση του κρατικού 
φιλέτου όσο και τα «χρυσά» διαβατήρια, τα οποία δό-
θηκαν δώρο στα στελέχη της μητρικής εταιρείας της 
μαρίνας Αγίας Νάπας, εγκρίθηκαν σε συνεδρίες του 
Υπουργικού Συμβουλίου στις οποίες, ως γνωστόν, προ-
εδρεύει ο Αναστασιάδης ως Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας. Για το κρατικό φιλέτο στην έκθεση αναφέρεται με-
ταξύ άλλων ότι: Το τεμάχιο δεν περιλαμβανόταν στον 
αρχικό διαγωνισμό και κατ’ επέκταση στη σύμβαση η 
οποία υπογράφτηκε μεταξύ του κράτους και της εται-

ρείας το 2012, αλλά προστέθηκε στη συνέχεια με από-
φαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 
6/6/2018 (επί διακυβέρνησης Αναστασιάδη). 

Σημειώνεται επίσης ότι «αποτελεί μη αποδεκτή πρα-
κτική ένας ιδιώτης να εντοπίζει κρατική γη και χωρίς να 
τηρείται οποιαδήποτε ανταγωνιστική διαδικασία, αυτός 
να αποτείνεται στο Υπουργικό Συμβούλιο και να εξα-
σφαλίζει την εκμίσθωσή της για εμπορικούς σκοπούς, 
για τους οποίους κάλλιστα θα μπορούσε να υπάρξει 
ενδιαφέρον από πολλούς άλλους ιδιώτες/ επιχειρημα-
τίες». Επισημαίνεται ακόμη ότι «το Υπουργείο Εσωτε-
ρικών προχώρησε στη σύναψη τής υπό αναφορά σύμ-

βασης μίσθωσης, για χρονική διάρκεια όση και η σύμ-
βαση μίσθωσης της μαρίνας Αγίας Νάπας (έως τις 
27.4.2067) […] επιχειρώντας με τον τρόπο αυτό να 
προκαταλάβει την απόφαση του αρμοδίου οργάνου, το 
οποίο στην προκειμένη περίπτωση είναι η Διαχειριστική 
Επιτροπή Μαρίνων και η Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών 
και Απαιτήσεων σε επόμενο στάδιο, χωρίς καν να ει-
σέλθει στη διαδικασία να ζητήσει σχετική καθοδήγηση 
από τη Νομική Υπηρεσία επί του συγκεκριμένου κρίσι-
μου ζητήματος». 

Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι «ένας εκ των διευ-
θυντών (της εταιρείας της μαρίνας) είναι πρόσωπο από 
το οικογενειακό περιβάλλον του Προέδρου της Δημο-
κρατίας (το οποίο) δεν φαίνεται να έχει μετοχές στην 
εταιρεία και κατέστη διευθυντής τον Νοέμβριο του 2015, 
ταυτόχρονα με την είσοδο στο μετοχικό κεφάλαιο και 
στη διεύθυνση της εταιρείας ξένου επενδυτή». Για τα 
«χρυσά» διαβατήρια στην έκθεση αναφέρεται μεταξύ 
άλλων ότι: Ο ξένος επενδυτής πήρε την κυπριακή υπη-
κοότητα το 2016, δηλαδή λίγους μήνες μετά την είσοδό 
του στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ενώ μεταξύ 
2018 – 2020 πήραν υπηκοότητα άλλα οκτώ πρόσωπα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

ΑΚΕΛ: Απαιτεί πλήρη και άμεση διερεύνηση των νέων αποκαλύψεων
Πλήρη διερεύνηση και ανάληψη ευθυνών ζητά το ΑΚΕΛ, με δήλωση του Χρίστου Χρι-

στοφίδη, μέλους του Π.Γ. του κόμματος, για το νέο «απίστευτο σκάνδαλο» που έφερε 
στο φως η έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για το Υφυπουργείο Τουρισμού και αναφέρεται, 
μεταξύ άλλων, τόσο στις διαδικασίες για την υλοποίηση του έργου της μαρίνας Αγίας 
Νάπας, όσο και στις πολιτογραφήσεις οκτώ διευθυντικών στελεχών της εταιρείας στην 
οποία συμμετέχει ο γαμπρός του Προέδρου. 

Το ΑΚΕΛ καταγράφει τα γεγονότα σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή: 
– Μετά από την έγκριση του κράτους για αλλαγή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας 

που ανέλαβε το έργο, ο γαμπρός του Προέδρου γίνεται ξαφνικά διευθυντής στην εταιρεία. 
Από τα στοιχεία που υπάρχουν δεν προκύπτει ότι ο ίδιος επένδυσε οποιαδήποτε κεφάλαια 
στην εν λόγω εταιρεία. 

– Διευθυντές της μητρικής εταιρείας με πάροχο το (πρώην) δικηγορικό γραφείο Ν. 
Αναστασιάδη λαμβάνουν παράτυπα υπηκοότητα. Μάλιστα, το Υπουργικό Συμβούλιο 

χορήγησε υπηκοότητες γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι δεν πληρούσαν τα κριτήρια. 
Μέχρι σήμερα ο κ. Αναστασιάδης υποστήριζε ότι σε καμία περίπτωση η εμπλοκή του δι-
κηγορικού του γραφείου δεν συνοδευόταν από κάποια παρατυπία. Τώρα τι έχει να πει; 

– Παραχωρήθηκε φιλέτο αξίας μερικών εκατομμυρίων με σύμβαση διάρκειας 50 χρό-
νων και με μόνο 4.000 ευρώ το μήνα για τη λειτουργία υπαίθριου χώρου διασκέδασης 
που αναμένεται να αποφέρει έσοδα δεκάδων χιλιάδων ευρώ το μήνα. 

«Το νέο σκάνδαλο με την εμπλοκή Αναστασιάδη, του δικηγορικού του γραφείου, του 
οικογενειακού του περίγυρου και του Υπουργικού του Συμβουλίου έρχεται να προστεθεί 
στην αλυσίδα των σκανδάλων της κυβέρνησης Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ, τα οποία ρεζιλεύουν 
την Κύπρο και εκτόξευσαν τη διαφθορά στον τόπο μας», καταλήγει το ΑΚΕΛ. 

Στο μεταξύ, η Ελεγκτική Υπηρεσία με ανακοίνωσή της επιμένει πως «ο χειρισμός που 
έγινε (για την εκμίσθωση κρατικής γης στην εταιρεία) έβλαψε το δημόσιο συμφέρον» και 
ότι «η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου συνιστά ευνοϊκή μεταχείριση».
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Τρόμο-ρίχτερ, πανικός και αρκετές ζημιές
Ένας από τους μεγαλύ-

τερους σεισμός που 
έχουν σημειωθεί ποτέ 
στην περιοχή ήταν οι 6 
βαθμοί της κλίμακας Ρί-
χτερ που χτύπησαν στις 
12:15 την περιοχή της 
Ελασσόνας σκορπώντας 
τον τρόμο στους κατοί-
κους όλης της Θεσσαλίας 
που βρίσκονται από 
εκείνη την ώρα στους 
δρόμους. 

Μάλιστα η πολιτική 
προστασία του Δήμου 
Λαρισαίων καλεί τους 
πολίτες να παραμείνουν 
εκτός των σπιτιών τους 

γιατί, όπως σημειώνει, το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη 
και τους επισημαίνει ότι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προ-
σεκτικοί.  

Το μικρό εστιακό βάθος του σεισμού που ήταν, μόλις, 
7,8 χιλιόμετρα είχε σαν αποτέλεσμα ο μεγάλος σεισμός 
να γίνει αισθητός σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Από τα 
στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής ένα σπίτι 
κατέρρευσε στην περιοχή Μεσοχώρι με αποτέλεσμα 
να εγκλωβιστεί ένας άνδρας ο οποίος, όμως, μετά από 
λίγη ώρα απεγκλωβίστηκε από την πυροσβεστική. 

Ζημιές έχουν σημειωθεί σε παλιά σπίτια στην περιοχή 
της Ελασσόνας και συγκεκριμένα στα χωριά που βρί-
σκονται Νότια του Δήμου Τυρνάβου καθώς και στο σχο-

λείο του χωριού Δαμασίου. 
Στο Μεσοχώρι μεγάλες ζημιές υπέστη η εκκλησία του 

χωριού. 
Στην περιοχή βρίσκονται ήδη η πυροσβεστική και κλι-

μάκιο του Δήμου συνεχίζοντας τις έρευνες. Φωτογρα-
φίες από το χωριό και τμήματα σπιτιών που κατέρρευ-
σαν έχει δημοσιεύσει το onlarissa. 

Ακολούθησαν τρεις ακόμα σεισμικές δονήσεις, άνω 
των 4 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ. Η πρώτη  ήταν 4,7 
ρίχτερ, είχε εστιακό βάθος 10 χλμ και επίκεντρο 7 χλκ 
ΔΝΔ της Ελασσόνας, η δεύτερη στις 12:26 είχε μέγεθος 
4,2 ρίχτερ, εστιακό βάθμος 10 χλμ και ήταν 10 χλμ ΝΑ 
της Ελλασόνας και η  τρίτη και πιο ισχυρή ήταν μεγέ-
θους 4,9 ρίχτερ, είχε εστιακό βάθος επίσης 10 χλμ και 
επίκεντρο 18 χλμ ΒΔ της Ελασσόνας. 

Ζημιές και στην πόλη της Λάρισας με σοβάδες από 
μπαλκόνια να έχουν πέσει στους δρόμους χωρίς μέχρι 
στιγμής να έχουν αναφερθεί σοβαρότερα περιστατικά. 

Στην περιοχή πηγαίνει κυβερνητικό κλιμάκιο με επι-
κεφαλής τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Θε-
όδωρο Λιβάνιο.

ΣΥΡΙΖΑ: LOCKDOWN ΜΕΣΑ ΣΤΟ... LOCKDOWN !

Σε αδιέξοδο βρίσκεται η κυβέρνηση αφού το τρίτο 

κύμα της πανδημίας δεν αναχαιτίζεται από τα απα-

γορευτικά μέτρα που εφαρμόζονται μέχρι σήμερα. 

Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουν στη φαρέτρα τους 

και άλλα αφού επί τους ουσίας το μοναδικό μέτρο 

που συζητούν είναι ο περιορισμός της χρήσης του 

κωδικού 6. 

Αυτό παραδέχθηκε και η κυβερνητική εκπρόσω-

πος η οποία ανέφερε ότι υπάρχει  εισήγηση οι με-

τακινήσεις με τον κωδικό 6 να επιτρέπονται μόνο 

για όσες γίνονται με τα πόδια και όχι με το αυτοκί-

νητο και αποκλείοντας το καθολικό lockdown υπο-

στηρίζοντας ότι δεν μπορούν να κλείσουν όλες οι 

παραγωγικές δραστηριότητες. 

Οι ισχυρισμοί περί «έξυπνων μέτρων» που τα 

τελευταία 24ωρα διαρρέονται από τους κυβερνητι-

κούς παράγοντες μόνο θυμηδία προκαλούν στους 

πολίτες αφού είναι σαν να παραδέχεται η κυβέρ-

νηση ότι όλο αυτό το διάστημα τα μέτρα που έχει 

επιβάλλει δεν έχουν και τόσο υψηλό «δείκτη νοη-

μοσύνης». 

Οι πληροφορίες για τα νέα απαγορευτικά μέτρα 

που θα εφαρμοστούν από την Πέμπτη στις 6 το 

πρωί, δείχνουν και τις παλινωδίες και τις αστοχίες 

της κυβέρνησης. 

Για παράδειγμα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι 

τώρα συζητείται η κατάργηση της απαγόρευσης της 

κυκλοφορίας στις 6 το απόγευμα τα σαββατοκύ-

ριακα μια και τώρα διαπιστώνουν ότι το μέτρο αντί 

να αποτρέψει την έκρηξη των κρουσμάτων έχει 

συμβάλλει στην έκρηξη της ενδοοικογενειακής με-

τάδοσης του ιού. 

Ένα ακόμα μέτρο που θα εξεταστεί είναι ο περιο-

ρισμός της χρήσης του κωδικού 6 που χρησιμο-

ποιείται για περπάτημα και ατομική άθληση. Η πρό-

ταση που έχει πέσει τώρα στο τραπέζι είναι να 

χρησιμοποιείται μόνο για όσους κινούνται με τα πό-

δια και όχι για μετακίνηση με αυτοκίνητο για άθληση 

σε άλλη περιοχή. 

Πρόκειται στην ουσία για σκέψεις μέσω του πε-

ριορισμού της χρήσης του κωδικού 6 να περιοριστεί 

η διαδημοτική μετακίνηση των πολιτών στο Λεκα-

νοπέδιο. 

Υπενθυμίζεται ότι αυτό το μέτρο είχε συζητηθεί 

και πριν την επιβολή του τελευταίου lockdown αλλά 

είχε απορριφθεί για κοινωνικούς λόγους αφού δεν 

έχουν όλες οι περιοχές ειδικά του κέντρου της Αθή-

νας ελεύθερους χώρους για 

άθληση ή περπάτημα. 

Ο περιορισμός της κινητικότη-

τας είναι ένα πολύ δύσκολο στοί-

χημα είπε  ο καθηγητής Λοιμω-

ξιολογίας, Χαράλαμπος Γώγος 

ενώ εξέφρασε την ελπίδα να βρι-

σκόμαστε στην κορύφωση της 

πανδημίας  . 

Σε σχέση με το πρώτο lock-

down του Μαρτίου επεσήμανε 

ότι ο δείκτης μεταδοτικότητας 

ήταν πολύ μικρότερος σε σχέση 

με σήμερα που έχει φτάσει στο 

έξι. 

 

ΣΥΡΙΖΑ: «Η αποτυχία 

έχει όνομα: Κυριάκος Μητσο-

τάκης» 

 

«Lockdown μέσα στο lock-

down. Αυτό είναι το μόνο κυβερ-

νητικό σχέδιο». Αυτό τονίζει ο ΣΥ-

ΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, σε 

ανακοίνωσή του για τα νέα περιοριστικά μέτρα που 

ετοιμάζεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση. 

«Περιοριστικά μέτρα χωρίς την απαραίτητη οικο-

νομική στήριξη όσων πλήττονται. Η κυβέρνηση αρ-

νείται να ακούσει τη φωνή των ανθρώπων της πρώ-

της γραμμής που συνεχώς φωνάζουν για 

συνταγογράφηση των τεστ, επίταξη των ιδιωτικών 

κλινικών, μέτρα προστασίας σε ΜΜΜ και χώρους 

εργασίας» σημειώνει.  

«Η αποτυχία έχει όνομα: Κυριάκος Μητσοτάκης» 

καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Παράταση για δυο εβδομάδες και νέα μέτρα

Μετά το μπαράζ εξαφάνισης 
αναρτήσεων για τον απεργό 
πείνας Δημήτρη Κουφοντίνα, 
επαγγελματίες δημοσιογράφοι 
χρήστες του Facebook, είδαν 
να εξαφανίζονται αναρτήσεις 
τους στις οποίες σχολίαζαν κυ-
βερνητικά στελέχη και τον 
τρόπο  δημοσιογραφικής κά-
λυψης ειδήσεων από κανάλια. 
Ο δημοσιογράφος Άρης Χα-
τζηστεφάνου κατήγγειλε ότι 
είδε τον λογαριασμό του να 
μπλοκάρεται μετά από σχόλιο 
που έκανε για τον υφυπουργό 
Παιδείας Άγγελο Συρίγο.

Facebook / Τώρα 
«εξαφανίζει» 

αναρτήσεις κατά 
της κυβέρνησης
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Τα Ελληνικά παροικιακά σχολεία θα 
επαναλειτουργήσουν στις 13 Μαρτίου

1.Goffs Greek School, Goffs Lane Cheshunt Herts EN7 
5QW ώρες λειτουγίας Σάββατο 9.30am-1.00pm 

2. Queenswell Greek School Finchley Catholic High 
School Woodside Lane North Finchley London N12 8TA, 
ώρες λειτουγίας Σάββατο 9.30am-1.00pm 

3. Ashmole Greek School at Ashmole School Cecil Road 
Southgate London N14 5RJ ώρες λειτουγίας Σάββατο 
10:00am-1:00pm & Year 6, GCSE1 and GCSE2 classes 
10.00am-1.30 pm. 

4. Gearies Greek School Gants Hill Crescent Ilford Essex 
IG2 6TU ώρες λειτουγίας Σάββατο 10:00am-1:00pm. 

5. Hazelwood Greek School Hazelwood Lane Palmers 
Green London N13 5HE ώρες λειτουγίας Σάββατο πρωί 
10.00am-1.00pm & Σάββατο απόγευμα 2.15pm - 5.15pm.   

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως αποταθείτε στο Σύλλογο Ελλήνων Γονέων 
στο τηλέφωνο 020 8889 1872 ή με email στο gpa1952@btinternet.com

Της Στέλλας Ρωτού  
Κλαίω απόψε για μια πανσέληνο.  
Μοιρασμένη. Η μπότα βαριά. 
Ασφυκτιούν οι ανάσες.  
Βαθιά σιωπή, κομμένα κεφάλια. 
Απορία στ’ αθώα βλέμματα: 
Γυναίκες και οδύνη και μάρμαρα.  
Τον ύπνο ταράζουν σημάδια 
δακρύων, σ’ αόρατο τείχος  
Φλόγες ανάβουνε. 
Φωνές σπαραγμού. 
Φυλακή της ελευθερίας.  
‒ Μητρώα αγνοούμενα ‒  
Μοιρασμένη η πανσέληνος.

Πανσέληνος
ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

Ποίημα του 

Δημήτρη Κουρουσιακλή  
  

Ξέρεις τι θέλω; 

  

Ξέρεις τι θέλω; 

Μια μέρα από το μέλλον! 

Πόσες αγωνίες θα μου φύγουν.  

Σε αυτά που φοβάμαι  

πως μπορεί να συμβούν. 

 

Για όσα δεν συμβούν 

θα είμαι ανακουφισμένος.  

Για όσα συμβούν 

θα είμαι συμβιβασμένος 

Θα είναι της μοίρας μου 

γραφτό! 

  

Ξέρεις τι θέλω; 

Μια μέρα από το μέλλον! 

  

© Δημήτρης Κουρουσιακλής 

Cape 22 Ιουνίου 2018

Μια μέρα από 
το μέλλον

Η Ελληνική Πρεσβεία της Ελλάδας στο Ηνωμένο Βασίλειο διοργα-

νώνει διαδικτυακή εκδήλωση για τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας 

Ελληνικής Γλώσσας. Φέτος, η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στη λο-

γοτεχνία της Ελληνικής Επανάστασης, με την ευκαιρία του εορτασμού 

της επετείου των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση 1821. Το 

διαδικτυακό ταξίδι θα ξεκινήσει με τον Σολωμό και τον Κάλβο, θα 

περάσει από την ποίηση του Λόρδου Μπάιρον, θα διασχίσει τα απο-

μνημονεύματα του Μακρυγιάννη και του Κολοκοτρώνη και θα φθάσει 

έως στη σύγχρονη ελληνική ποίηση. 

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν ο Roderick Beaton, ομότιμος καθη-

γητής Νεοελληνικής & Βυζαντινής Ιστορίας, Γλώσσας και Λογοτεχνίας, 

King's College, ο David Ricks, ομότιμος καθηγητής Νεοελληνικής 

και Συγκριτικής Λογοτεχνίας, King's College και η Δρ. Ιω Μανωλέσου, 

Κέντρο Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων, Ακαδημία Αθήνα. Τη 

συζήτηση θα συντονίσει η Αλεξάνδρα Γεωργακοπούλου, Καθηγήτρια 

Ανάλυσης Λόγου & Κοινωνιογλωσσολογίας, King's College. 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021, 

16:00 – 17:30. 

Εγγραφή στο σύνδεσμο: 

https://zoom.us/webinar/register/WN_94BWe8pATXGrtA-

guUNqHpg

Διαδυκτιακή εκδήλωση της Ελληνικής Πρεσβείας 
στο Ηνωμένο Βασίλειο για την Επανασταση του 1821
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Σήμερα θα ασχοληθώ λίγο 
με τη σημασία της λέξης 
«πολιτισμός»! 

Με πιάνει καμιά φορά η μα-
νία να πολεμήσω για τον δικό 
μου πολιτισμό. Τι εννοώ να 
πολεμήσω; Θέλω να κρα-
τήσω τις αρχές μου, θέλω να 

διατηρήσω τις ρίζες μου, την καταγωγή μου.  
Ο κάθε ένας από εμάς διανύει το δικό του ταξίδι 

προς τη δική του Ιθάκη. Την Ιθάκη που ξεκινάει 
από την γέννησή του, μέχρι και το τέλος του ταξι-
διού, μέχρι να φτάσει στην Ιθάκη τελικά. Το θέμα 
είναι το ταξίδι και όχι η Ιθάκη.  

Ο πολιτισμός φτιάχνεται ανάλογα με το πιο τα-
ξίδι ακολουθεί ο κάθε ένας από εμάς.  

Και ο δικός μου πολιτισμός φτιάχτηκε μέσα από 
το ταξίδι που μου άνοιξε δρόμους και με έμαθε 
να ζω, να αγαπώ και να πιστεύω στον συνάν-
θρωπο μου.  

«Και δεν βιάστηκα στο ταξίδι διόλου. Χρόνια 
πολλά διήρκεσε και έπεται συνέχεια. Και έγινα 
πλούσιος με όσα κέρδισα στον δρόμο μου. 
Και συνεχίζω να μαζεύω πραμάτειές και ιδα-
νικά μυρωδικά!»  

Οι ρίζες μας λοιπόν αγαπητοί μου και ό,τι πή-
ραμε και παίρνουμε από το δικό μας ταξίδι προς 
την δική μας Ιθάκη, είναι τα πιο σημαντικά και όχι 
ο προορισμός.  

Το δικό μου ταξίδι πιστεύω πως μου έδωσε 
πολλά ιδανικά... «μυρωδικά».  

Κλέβω από ένα παλιό, δικό μου κείμενο, για να 
σας πω γιατί ο πολιτισμός φτιάχνεται στη πορεία 
της ζωής μας και είναι πολύ σημαντικό να τον 
διατηρούμε και να σεβόμαστε την Ιστορία. 

 Εγώ γεννήθηκα εκεί που η μέρα άρχιζε με την 
ανατολή του ήλιου. Εκεί που οι άνθρωποι δού-
λευαν με τα γυμνά τους χέρια τη γη για το καθη-
μερινό μερίδιο στο βραδινό τραπέζι. Εκεί που η 
ελιά και το κρεμμύδι έγινε συνήθεια και το κρασί 
κρατούσε ζωντανό το αίμα στις φλέβες των αν-
θρώπων. Γεννήθηκα εκεί που ο ήλιος κρατούσε 

συντροφιά στο ζευγολάτη, μέχρι την ώρα που θα 
δύσει. Εκεί που η καλημέρα έγινε ο σύνδεσμος 
της ράτσας μας, και η κουβέντα ήταν απαραίτητη 
να λάβει χώρα σε κάθε μας συνάντηση.  

Μεγάλωσα εκεί που τα βράδια στο πεζούλι της 
γειτονιάς μας έπρεπε να κάνουμε συνάντηση. 
Εκεί που ανταμώναμε για να μάθουμε τα νέα. 
Συντροφιά με το φεγγάρι θα έπρεπε να λέμε τα 
μαντάτα, και να μάθουμε για τους ερωτευμένους. 
Μεγάλωσα εκεί που 
η καληνύχτα ήτανε 
κουράγιο για την 
επόμενη τη μέρα.  

Μεγάλωσα εκεί 
που στο τραπέζι  
μας ήταν ο νόμος 
να κρατάμε σιωπή. 
Εκεί που το ψωμί 
το βρέξαμε με δά-
κρυ και ιδρώτα. 
Εκεί που οι καρέ-
κλες στο τραπέζι 
ήταν πέντε, και θα 
έπρεπε να ήταν 
κρατημένες. Εκεί 
που υπήρχε η ευ-
λογία του Θεού.  

Μεγάλωσα εκεί 
που ο πατέρας ήτανε ο φάρος που οδηγούσε 
στη στεριά. Εκεί που το “όνομα” άνοιγε τις πόρτες. 
Εκεί που η οικογένεια έτρωγε το φαγητό από την 
ίδια κούπα. Εκεί που η αγάπη βασίλευε στα 
σπλάχνα των ανθρώπων και η καρδιά μας ήταν 
πάντοτε γιομάτη. 

Γιατί λοιπόν επιμένω και  αγωνίζομαι για τον 
πολιτισμό μας;  

Γιατί δυστυχώς βλέπω ότι λοξοδρομούν  κάποιοι 
άνθρωποι και παρασύρουν τις νέες γενεές σε πε-
ριπέτειες και παραποιούν την αλήθεια όσον 
αφορά τον δικό μας πολιτισμό.  

Πρόσφατα είχα διαβάσει ένα πολύ ενδιαφέρον 
κείμενο που μιλούσε για την δική μας Κυπριακή 

διάλεκτο. Συγχαρητήρια στον συγγραφέα που 
αναφερόταν στην διάλεκτο και την καταγωγή της,  
ότι δηλαδή πολλές από τις Κυπριακές λέξεις προ-
έρχονται από την αρχαία Ελληνική γλώσσα, και 
εμείς οι Κύπριοι είμαστε οι μόνοι που διατηρούμε 
στη διάλεκτό μας πολλές από αυτές τις λέξεις.  

Είναι πολλοί οι Κύπριοι που αξίζουν συγχαρη-
τήρια για όλες τις προσπάθειες που κάνουν, γρά-
φοντας Κυπριακή ποίηση και στίχους στην Κυ-

πριακή διάλεκτο, 
και συγχαίρω και 
όλους όσοι ασχο-
λούνται με εκπο-
μπές τηλεοπτικές ή 
ραδιοφωνικές με 
θέμα τους την Κυ-
πριακή κουλτούρα, 
τα ήθη και έθιμα και 
την Κυπριακή πα-
ράδοση γενικά.  

Ακόμα θα ήταν 
ευχής έργον αν η 
Κυπριακή γλώσσα, 
και τολμώ να πω, 
γλώσσα, έμπαινε 
και στα σχολεία. 
Υπάρχουν αρκετά 
κείμενα τα οποία θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για διδαχή με 
σκοπό τη διατήρησης της δικής μας κληρονομιάς, 
της δικής μας Ιστορίας και του δικού μας Πολιτι-
σμού. 

Όλοι οι μεγάλοι ποιητές ασχολήθηκαν με την 
Κυπριακή γλώσσα, με πρώτο και καλύτερο τον 
Βασίλη Μιχαηλίδη, αλλά και οι νεότεροι που είναι 
πολλοί και καταξιωμένοι λογοτέχνες. 

Με πιάνει, «μου τη δίνει» που λέμε,  που ακούω 
όλα τούτα τα σχόλια των τελευταίων ημερών όσον 
αφορά την προσπάθεια της προώθησης της μι-
κρής μας πατρίδας Κύπρου, που μέσα από την 
διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων μπορούμε 
να περάσουμε μηνύματα και να γίνει γνωστός ο 

πολιτισμός μας. 
Δυστυχώς τα σχόλια αυτά εναντιώνονται όσον  

αφορά τη συμμετοχή της Κύπρου στο διαγωνισμό 
τραγουδιού της Eurovision.  

Δεν μπορεί να μην υπάρχουν αντιρρήσεις και 
μάλιστα από πολλούς φίλους του διαγωνισμού 
καθώς και από κάποιες οργανωμένες ομάδες.  

Δυστυχώς η επιλογή κατά τη γνώμη πολλών 
δεν εκπροσωπεί τον δικό μας πολιτισμό και δεν 
δίνει ούτε ένα σημείο, που ακούγοντας το κάποιος 
να θεωρήσει ότι είναι τραγούδι που… έστω μυρί-
ζει Κύπρο. 

Δεν θα ασχοληθώ περαιτέρω με αυτό το θέμα, 
όμως θα ήταν καλό να μην χάνουμε ευκαιρίες να 
προωθούμε τον δικό μας πολιτισμό, τη δική μας 
κουλτούρα, τη δική μας ιστορία, τα δικά μας ήθη 
και έθιμα.  

Ας αναλογιστούμε τις ευθύνες μας ο κάθε ένας 
από εμάς και ας κάνουμε ότι είναι δυνατό να δια-
φυλάξουμε τα αγαθά του λαού μας, γιατί διαφο-
ρετικά... κακή μας τύχη… Θα χαθούμε και δεν θα 
έχουμε ταυτότητα. Θα γίνουμε αγνώριστοι με όλα 
αυτά τα ξενόφερτα που μας έχουν κατακλύσει!  

Ας έχουμε πάντα στο νου τα νέα παιδιά, και ας 
στηρίζουμε κάθε προσπάθεια που γίνεται προς 
διατήρηση όλων των αγαθών που κληρονομή-
σαμε. 

Δεν λέω, η γλώσσα μας είναι Ελληνική, και τη 
μαθαίνουμε στην εντέλεια, και είμαστε υπερήφα-
νοι που είμαστε Έλληνες, αλλά και η Κυπριακή 
γλώσσα, είναι η ιστορία μας, η κουλτούρα μας, 
είναι μέρος του πολιτισμού μας. 

Και όπως είπα και σε άλλες περιπτώσεις… ο 
άνθρωπος είναι ο πολιτισμός… και ο πολιτισμός 
είναι ο άνθρωπος!  

Καλή σας μέρα. 
Με την αγάπη μου, 
Βασίλης Παναγής.

Τα δικά μου… τα θέλω μου!
του 
Βασίλη Παναγή
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Η κρίση στην Ελληνορθόδοξη 
Αρχιεπισκοπή Θυατείρων

Αγαπητέ Αναγνώστη, 

Μέσω αυτής μου της επιστολής επανέρ-

χομαι και θα συνεχίσω να ασχολούμαι και 

να εκφράζω τις προσωπικές μου απόψεις 

για το θέμα που προέκυψε στην απόφαση 

του νεόφερτου Αρχιεπισκόπου κ. Νικήτα, ο 

οποίος με το «καλημέρα» της άφιξης του 

έπαυσε τον Επίσκοπο Τροπαίου Αθανάσιο 

από Πρωτοσύγκελο της Αρχιεπισκοπής και 

διόρισε κάποιον άλλο δικό του. 

Δικαίωμά του και καπέλο του. 

Όμως, φαίνεται ότι αφού δεν υπήρξε καμία αντίδραση (Δια-

μαρτυρία) από κανένα οργανωμένο σύνολο της παροικίας, ενε-

θάρη ο κ. Νικήτας και με ένα δόλιο τρόπο χρίζει τον επίσκοπο 

Αθανάσιο σε Μητροπολίτη Κωλονίας (ανύπαρκτη έδρα) και τον 

παύει από Επίσκοπο Τροπαίου και από προϊστάμενο της Κοι-

νότητας Αποστόλου Βαρνάβα που υπηρέτησε πάνω από 30 

χρόνια. 

Διάφορες φήμες και διαδώσεις φέρουν τον κ. Νικήτα να δη-

λώνει σε έμπιστους του συνεργάτες ότι θα ξηλώσει όλες τις μέ-

χρι σήμερα Διοικήσεις (επιτροπές) και τους Πρωτοπρεσβύτε-

ρους Κύπριους και να τους αντικαταστήσει με Ελλαδίτες. 

Αλήθεια; Έχετε τόσο μίσος απέναντι στους Ελληνοκύπριους 

κ. Νικήτα; 

Δεν αμφισβητώ το δικαίωμα που του παρέχει το καταστατικό 

της Αρχιεπισκοπής Θυατείρων. Όμως σε όλα αυτά που ακού-

γονται και γίνονται δείχνουν τις πραγματικές επιδιώξεις και στό-

χους του κ. Νικήτα που δεν είναι άλλες από τις πιο πάνω ανα-

φερόμενες - με κύρια την επιδίωξη του σκοπού με την 

απαράδεκτη και απάνθρωπη απόφαση μεταχείρισης του Αθα-

νάσιου ως την χειρότερη τιμωρία. Έτσι επιβραβεύουν κάποιον 

που υπηρέτησε την Εκκλησία για πάνω από 40 χρόνια; Συμ-

βουλεύω τους νεότερους να παραδειγματιστούν και να αντι-

δράσουν για να μην έχουν την ίδια τύχη και τιμωρία με τον 

Αθανάσιο. 

Έγινα αποδέκτης δεκάδων τηλεφωνημάτων όπου οι περισ-

σότεροι με ρωτούσαν τι έκανε η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία 

για να προστατεύσει τον αδικημένο συμπατριώτη μας. Η ίδια 

απορία με διακατέχει και εμένα και την ίδια ερώτηση απευθύνω 

προς την Ηγεσία της Ομοσπονδίας (αν υπάρχει φυσικά ή αν 

λόγω Κορωνοϊού κάνει διακοπές εν διαρκεία). Η ΕΚΟ είναι 

«στα χαρτιά» η Νόμιμη Εκπρόσωπος των Αποδήμων, και έχει 

το νομικό και ηθικό δικαίωμα να προστατεύσει τους Απόδημους 

από κοινωνικές και ηθικές αξίες όπως ακριβώς συμβαίνει με 

την περίπτωση του Επισκόπου Αθανάσιου. Ίσως η απάντηση 

της ΕΚΟ να είναι «Μα αυτό είναι θέμα της Εκκλησίας». Ναι, 

είναι όμως και θέμα υψίστης σημασίας που αφορά έναν Επί-

σκοπο, 77 χρονών, εκτοπισθέντα από την κατεχόμενη Κύπρο 

που βρήκε καταφύγιο και «στέγη» στην εκκλησία του Αποστό-

λου Βαρνάβα εδώ και 47 χρόνια. 

Και  τώρα, έρχεται ένας "εκπρόσωπος του Θεού" και τον ξα-

ποστέλλει στη χώρα που τον ξεσπίτωσε με την βάρβαρη ει-

σβολή στον τόπο του. Τα του προβιβασμού του Μητροπολίτη 

είναι εκ του πονηρού και καταφέρατε να παραπλανήσετε αρ-

κετούς ότι τάχατες εκτιμήσατε την προσφορά του προς την Εκ-

κλησία και προς την Κοινότητα που υπηρετεί και τον ανταμεί-

ψατε, μέχρι της δεύτερης φάσης που ήταν η εξορία στα γνωστά 

μέρη, δίνοντας του να πιεί για ακόμη μια φορά το πικρό ποτήρι 

της προσφυγιάς και του ξεριζωμού. 

Με αυτή σας την απόφαση «Σεβασμιότατε» επιβεβαιώνεται 

ότι θέλατε να τιμωρήσετε τον Αθανάσιο για λόγους που μόνο 

εσείς γνωρίζετε, ή είσθε πραγματικά ανιστόρητος ως προς όλα 

όσα ανέφερα πιο πάνω. 

Με τον ερχομό σας η παροικία σας καλοδέχτηκε, προσδο-

κώντας σε μια αγαστή συνεργασία όπως τα τελευταία σαράντα 

χρόνια. Όμως πριν ο κόκορας λαλήσει τρείς, όλες αυτές τις 

προσδοκίες τις γκρεμίσατε με τις γνωστές πια απαράδεκτες 

πράξεις σας. Διασπείρατε τη διχόνοια και τη διαίρεση στην πα-

ροικία, φαινόμενα που ήταν άγνωστα για μας μέχρι πρότινος. 

Επανορθώστε προτού να είναι αργά. Προτιμήστε τον ανή-

φορο από τον κατήφορο που έχετε πάρει και που μπορεί να 

σας τσακίσει όπως πάτε. 

Εμάς θα μας βρίσκεις εμπόδιο (αντρόσια) μπροστά στα απα-

ράδεκτα σχέδια σου. 

 

Αντρέας Χαραλάμπους - Έρικ 

Ποιητής - Συγγραφέας

του Αντρέα 
Χαραλάμπους 
Έρικ
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ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ: Ο λύκος και τα πρόβατα, οι Μάγοι και οι πιστοί

ΣΤΟΝ ΚΑΛΑΘΟ ΤΩΝ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ο νέοφιλευθερισμός
Του Σωτήρη Βλάχου  
Με επίσημη βούλα πετιέται πια στον κάλαθο 

των άχρηστων η πολιτική του νεοφιλελευθε-
ρισμού. Την πιο επίσημη. Αυτή του νέου αρ-
χηγού του πιο δυνατού καπιταλιστικού κρά-
τους, που από την εποχή Ρέιγκαν έκαναν ότι 
μπορούσαν για εμπεδωθεί το δόγμα ότι το 
κράτος είναι το πρόβλημα και μόνο οι ελεύ-
θερες αγορές, χωρίς κρατικές «ενοχλήσεις» 
μπορούν να εξασφαλίσουν ευημερία. 

Μπροστά στα συντρίμμια που δημιούργησε 
η απόπειρα πραξικοπήματος Τράμπ στο πο-
λιτικό τους σύστημα, δεν έχουν παρά να προ-
σπαθήσουν να εξαλείψουν την κοινωνική 
βάση πάνω στην οποία στηρίχθηκε το φασί-
ζων φαινόμενο Τράμπ.  

Αν μπορούν αυτό να το καταφέρουν είναι 
πολύ αμφίβολο, δεν πρέπει όμως να υπάρχει 
καμιά αμφιβολία ότι ο Τραμπισμός άνθισε 
πάνω στην κυριολεκτική εξαθλίωση εκατομ-
μυρίων λευκών Αμερικανών, που ζούσαν με-
ταξύ ευέλικτης εργασίας, ανεργιακών επιδο-
μάτων ή μηδέν εισοδημάτων, μέσα σε 
αυτοσχέδιους οικισμούς κοντά σε πόλεις φα-
ντάσματα που είχε ερημοποιήσει η αποβιο-
μηχάνιση. 

Στον απόηχο της κατάληψης του Καπιτω-
λίου από φασιστικές συμμορίες που ο Τράμπ 
κάλεσε και μπροστά στον διχασμό αλλά και 
τρόμο που το γεγονός προκάλεσε σε μεγάλα 
τμήματα της άρχουσας ελίτ, ο νέος πρόεδρος, 
ο Μπάϊτεν, ετοιμάζεται για τις «τις πιο εκτετα-
μένες αλλαγές στην αμερικανική κοινωνική 
πολιτική σε μια γενιά.» 

Το «Αμερικάνικο Σχέδιο Διάσωσης», του 
Μπάιτεν θεωρείται το πιο φιλόδοξο κυβερνη-
τικό  πρόγραμμα στήριξης της οικονομίας από 
τον καιρό του New Deal του Ρούσβελτ πριν 
τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι διακηρυγμένοι 
στόχοι του περιλαμβάνουν από την επέκταση 
της ιατροφαρμακευ-
τικής περίθαλψης 
και των ανεργιακών 
επιδομάτων, μέχρι 
τη σοβαρή μείωση 
της παιδικής φτώ-
χειας που έχει ση-
μειώσει ρεκόρ και 
γενικά πρωτόγνω-
ρες για δεκαετίες 
δημόσιες επενδύ-
σεις.  

Από το λύκειο κιό-
λας μαθαίνουν τα 
παιδιά μας για τι 
σφάλμα σύνθεσης 
στην οικονομική θε-
ωρία, όταν δέχεσαι 
δηλαδή ότι αυτό που ισχύει για μια επιχεί-
ρηση, ότι μείωση των μισθών μπορεί να τη 
βοηθήσει, ισχύει και συνολικά για την οικονο-
μία, πόσο μάλλον για την παγκόσμια οικονο-
μία.  

Για δεκαετίας πριν μείωσαν μισθούς και με-
ροκάματα εξαντλώντας την παγκόσμια ζή-
τηση, οδηγώντας από το ένα αδιέξοδο στο 
άλλο. Από τη δεκαετία του 1970 οι κρίσεις 
έγιναν σύμφυτες και περιοδικές και το βιοτικό 
επίπεδε του κόσμου γενικά βρέθηκε σε μια 

συνεχή καθοδική πορεία.   
Το 2008 έδειξε το μέγεθος της καταστροφής 

στην οποία κατέληξε μια παγκόσμια οικονομία 
την τύχη της οποίας κρατούσαν στα χέρια 
τους μια χούφτα ιδιωτικές τράπεζες που λει-
τουργούν μέσα στα φιλελεύθερα πλαίσια που 

τους είχε διαμορφώ-
σει το πολιτικό σύ-
στημα. Και ενώ θα 
ανέμενε κάποιος να 
μπει το πιο αποφα-
σιστικό τέρμα σε αυ-
τές τις πολιτικές, συ-
νέχισαν μέχρι τώρα. 
Για να είμαστε πιο 
ακριβείς συνεχίστηκε 
ο νεοφιλελευθερι-
σμός για τις πλατιές 
μάζες αλλά εφαρμό-
στηκαν οι πιο μαζικές 
/»σοσιαλ ιστ ικές»  
κρατικές παρεμβά-
σεις για τους μεγά-
λους. Το κράτος που 

έπρεπε να ήταν μικρό διότι όσο πιο μεγάλο 
ήταν τόσο πιο μεγάλο το πρόβλημα, έγινε 
τώρα τεράστιο διασώζοντας αλήτες και απα-
τεώνες που διαχειρίζονταν δις παίζοντας με 
τις ζωές του κόσμου. 

Τώρα μπροστά στην εισβολή στο Καπιτώ-
λιο, μπροστά στο γεγονός ότι ακόμα και τώρα 
το μεγαλύτερο μέρος των ενόπλων δυνάμεων 
στηρίζει Τράμπ, μπροστά τις πραγματικά φο-
βερές διαστάσεις που έχει η κρίση στη χώρα, 
αλλάζουν πορεία και επιχειρήματα δεκαετιών.  

Μέσα σε λίγα φεγγάρια διάστημα, βρέθηκαν 
όλα τα επιχειρήματα για να ανατραπεί /απα-
ντηθεί κάθε «ατράνταχτο» επιχείρημα υπέρ 
του νεοφιλελευθερισμού που με φανατισμό 
και ως απόλυτη αλήθεια προώθησαν για δε-
καετίες.  

Ο πληθωρισμός, η συνεχής δηλαδή αύξηση 
των τιμών που το κράτος υποστήριζαν ότι 
προκαλεί με την χρηματοδότηση της οικονο-
μίας, δεν τους φαίνεται πια και τόσο σοβαρή 
απειλή. Ούτε και το δημόσιο χρέος. 

Ως απειλή τώρα βλέπουν την απουσία του 
κράτους από την οικονομία. «Τέσσερεις δε-
καετίες χρόνιας ανεργίας και στάσιμων μι-
σθών έχουν δείξει πόσο σημαντικές είναι οι 
δημόσιες δαπάνες για συνεχή ανάπτυξη… ο 
πραγματικός κίνδυνος είναι η λιτότητα…». 
Αυτά έγραψε πολύ πρόσφατα ο  Robert 
Reich, πανεπιστημιακός και πρώην υπουργός 
εργασίας των ΗΠΑ. «Ο Τράμπ άφησε πίσω 
του μια τερατώδηκα δύσκολη κατάσταση…» 
και οι πιο μαζικές δημόσιες επεμβάσεις από 
την εποχή του New Deal «είναι ο τρόπος να 
την αντιμετωπίσουμε».  

Είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι τμήματα της 

πολιτικής ελίτ των ΗΠΑ καταλήγουν τώρα σε 
τέτοια συμπεράσματα. Δεν μπορεί να υπάρξει 
ανάπτυξη χωρίς μαζική χρηματοδότηση που 
μόνο το κράτος μπορεί να εξασφαλίσει. Το 
ζήτημα είναι όμως αν αυτές είναι αρκετές, χω-
ρίς την αλλαγή του πλαισίου στο οποίο οι κα-
νόνες του παιγνιδιού καθορίζονται από τα 
συμφέροντα των μεγάλων ιδιωτικών τραπε-
ζών και μονοπωλίων

 
Της Έλισσας Ξενοφώντος 
Φιλόλογος  

Μια φορά κι ένα καιρό ήτανε 
μια ελληνοκυπριακή Παροικία 
στη Μεγάλη Βρετανία. Καλά τα 
περνούσαν θα έλεγα αλλά και 
κακά να πέρναγαν δεν τα έβα-

ζαν κάτω. Άνθρωποι με τσαγανό, δουλευταρά-
δες. Μια εκατονταετία περίπου ζούσαν αυτοί οι 
άνθρωποι που έψαχναν την τύχη τους σε ένα 
καλύτερο μέρος για να προκόψουν. Κάτι σαν 
τα «Τρία γουρουνάκια» θα έλεγα. Πήραν τον 
δρόμο της ξενιτιάς για μια καλύτερη ζωή για 
τους ίδιους και τα παιδιά τους.  

Δυσκολίες πολλές συνάντησαν όπως η 
γλώσσα η αγγλική όμως σιγά σιγά έμαθαν να 
συνεννοούνται και να βρίσκουν όχι μόνο δου-
λειές αλλά και να φτιάχνουν τις δικές τους επι-
χειρήσεις. Έφτιαξαν κι εκκλησίες και ελληνικά 
σχολεία για να είναι οι πυλώνες τους, το στήρι-
γμά τους. Από εκεί να πιάνονται όταν ένοιωθαν 
πως θα καταρρεύσουν και να παίρνουν θάρρος 
και να συνεχίζουν. Και τα χρόνια περνούσαν 
και πρόκοψαν και οι εκκλησίες πλήθαιναν και 
τα ελληνικά σχολεία το ίδιο. 

Μια μέρα ξαφνικά καθώς όλα ήταν μια χαρά 
ένας Ποιμένας από την Αμερική πέφτει με αλε-
ξίπτωτο και φέρνει τα πάνω κάτω. Στο παρα-
μύθι όμως, εγώ κακό λύκο θα τον αποκαλούσα. 
Το πρώτο που κάνει σαν τσοπάνος λοιπόν είναι 
να αναλάβει το ποίμνιο του. Και για να  γίνει 
αυτό έπρεπε να γίνει η ενθρόνισή του μέσα σε 
μέτρα ασφάλειας αλλά και μέτρων επιλογής 
ποιοι θα γινόντουσαν δεχτοί. Μαράζι λοιπόν οι 
άνθρωποι του Θεού που ήθελαν να είναι εκεί 
σε αυτήν την τελετή αλλά δεν πήραν πρό-
σκληση. Κλάματα οι γριούλες που ο προηγού-
μενος ποιμένας ήτανε άρρωστος ο καημένος 
στο κρεβάτι και παραέξω γινόντουσαν όλοι αυ-
τοί οι εορτασμοί. Στην αρχή ήθελε να τον διώξει 
κι από την καλύβα του  για μείνει αυτός αλλά 
κάποιοι τον συνέτισαν ευτυχώς την τελευταία 
στιγμή. 

Και πέρασε ενάμισι περίπου χρόνος από την 
παρουσία του ως υπεύθυνος του κοπαδιού και  

άρχισε τις ιστορίες… Και να φανταστείτε εκείνο 
τον καιρό όλο το κοπάδι έπασχε από μια επι-
δημία μια άσχημη αρρώστια κολλητική. Και πέ-
θαινα καθημερινά τα πρόβατά του και να ο θρή-
νος σε όλο το κοπάδι και να τα κλάματα και να 
η στενοχώρια και να η φτώχια και η πείνα. Και 
αυτός αντί να σταθεί δίπλα τους και με τους 
λόγους και τις προσευχές του να τους παρη-
γορεί άρχισε τις κακίες του. Γιατί περί κακίας 
πρόκειται και αρχιεπισκοπικής μικροπολιτικής. 
Προβιβάζει έτσι ξαφνικά ένα Επίσκοπο σε Μη-
τροπολίτη, η Μεγάλη Στάνη λέει το έκανε 
ύστερα από δική του εισήγηση, και αμέσως του 
δίνει και την ημερομηνία λήξης. Έτσι όπως αυ-
τές τις ετικέτες που βάζουν στα τρόφιμα στην 
υπεραγορά. Τότε όλα τα πρόβατα ξεσηκώθη-
καν. Οι εκκλησίες κλειστές για προσευχές και 
εξομολογήσεις.  Τα σχολεία κλειστά για κοινω-
νικές συναντήσεις και οι καφενέδες κι αυτοί να 
κερνούν ένα γλυκό καφέ κατέβασαν τα ρολά. 
Κλεισμένοι όλοι στα σπίτια τους άκουγαν αυτό, 
άκουγαν εκείνο για τον ένα και για τον άλλο ιε-
ρέα, για τις πράξεις αυτές τις ανιστόρητες. Πή-
ραν φωτιά οι υπολογιστές και τα κινητά και όλα 
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γιατί όλοι τελικά 
ένοιωσαν μια μεγάλη προδοσία. 

Και εκεί που έβραζαν όλα σε ένα μεγάλο κα-
ζάνι από αυτές τις πρωτάκουστες πράξεις του 
ποιμένα, άρχισαν και οι δημοσιεύσεις στην εφη-
μερίδα και οι ανάρτηση για petition για την πα-
ραμονή του Ιεράρχη τους και βάλε και βάλε. 
Χαμός στο κοπάδι γινότανε. Πρέπει να πω ότι 
αυτό το κοπάδι πολύ καλό ήτανε. Αγαθό, αθώο 
και λίγο ονειροπόλο. Για να καταλάβετε άκου-
γαν Πατριαρχείο και βάζανε τρεις σταυρούς κα-
τεβατούς, και να τα δάκρυα συγκίνησης στα 
μάτια τους και να το τάξιμο λαμπάδων και άλ-
λων προσφορών. 

Το τι ακολούθησε τώρα το ξέρετε κι εσείς σαν 
μέρος του παραμυθιού αφού το ζείτε σήμερα. 
Όμως το κοπάδι είχε ένα καλό χαρακτηριστικό. 
Ενωμένο ήτανε μέχρι το τέλος γιατί ένα από τα 
δυνατά του σημεία ήτανε ότι δεν του άρεσε κα-
θόλου η αδικία. Κι όταν λέω καθόλου εννοώ με 
ΤΙΠΟΤΑ.  

Φώναξαν λοιπόν τους τρεις Μάγους αυτούς 

που πήγαν και προσκύνησαν τον Χριστό και 
τους παρακάλεσαν να τους συμβουλέψουν τι 
θα κάνουν με αυτόν τον ποιμένα. Έβαλαν όλα 
τα δεδομένα κάτω και οι Τρεις Μάγοι που πολύ 
σοφοί ήτανε τους συμβούλευσαν στο πι και φι.  

Μα αφού για παραμύθι πρόκειται ας ανα-
φέρω και μέρος της συζήτησης τους για να έχει 
πιο πολύ ενδιαφέρον. Ρώτησαν λοιπόν οι σοφοί 
αυτοί άνθρωποι, τι καλό είδαν από το Πατριαρ-
χείο όλα αυτά τα χρόνια εδώ στην αλλοδαπή. 
Η απάντηση ήρθε άμεση:  

-Μας στέλνει ένα μήνυμα το Πάσχα και τα 
Χριστούγεννα και τον διαβάζουνε οι ιερείς στις 
εκκλησιές. Κάτι σαν εγκύκλιο να πούμε. Πολύ 
βοηθητικό είναι όμως γιατί μας ανυψώνει! 

- Κι εσείς τι κάνετε για το Πατριαρχείο;  
-Τίποτα το ιδιαίτερο μόνο κάποια λεφτά που 

μαζεύουμε στις εκκλησιές μας. Φυσικά οι ιερείς 
όλο και μας ενθαρρύνουν να βάλουμε το χέρι 
μέσα βαθιά στην τσέπη για το Πατριαρχείο γιατί 
το καημένο του Πατριαρχείο είναι μέσα στην 
Τουρκιά και κινδυνεύει και θα τους φάνε οι 
Τούρκοι οι ανθρωποφάγοι. Αυτό κάναμε τόσα 
χρόνια εδώ στην ξενιτιά για να σώσουμε και 
την Αγιά Σοφιά.  

-Ωραία… καταλάβαμε! είπαν οι Μάγοι και συ-
νέχισαν τις ερωτήσεις τους γιατί ήθελαν να μά-
θουν πιο πολλά, το  τι γίνεται βασικά σήμερα 
με τις εκκλησίες, τις επιτροπές,  τους trustees 
κλπ.  

Οι άνθρωποι λοιπόν  τρομαγμένοι άρχισαν 
να ψάχνουν το πράγμα και να θέλουν μάθουν 
πιο πολλά για τις εκκλησίες τους γι΄αυτό βρή-
καν στο ψάξιμο. Θα έπρεπε να πάρουν τις πλη-
ροφορίες που τους ζητήθηκαν από τους σο-
φούς αυτούς κυρίους. Τότε μη έχοντας άλλη 
επιλογή, άρχισαν να ρωτάνε από εκεί κι από 
εδώ για να πάνε πίσω στους «νούσιμους» αυ-
τούς ανθρώπους για να τους ενημερώσουν. 
Μαθαίνουν λοιπόν από εκεί κι από εδώ ότι κά-
ποιοι ιερείς έφυγαν, μετατέθηκαν, άλλαξαν, στα-
μάτησαν και τέλος πάντων μεγάλες αλλαγές γί-
νανε. Επίσης πληροφορήθηκαν ότι από 
κάποιες εκκλησιαστικές επιτροπές ζητήθηκε ο 
οβελός τους για να βοηθήσουν την Αρχιεπι-
σκοπή γιατί έχει ανάγκη. Κάποιοι άλλοι είπαν 

ότι ο ποιμένας προσπαθεί να ελέγξει τους trust-
ees και να βάλει δικούς του και ζητά να μπει 
και ο ίδιος στην κάθε επιτροπή τους. Με άλλα 
λόγια θέλει να έχει τον απόλυτο έλεγχο των εκ-
κλησιαστικών τραπεζικών λογαριασμών, να 
ελέγχει τους ναούς και την ακίνητη εκκλησια-
στική περιουσία και τότε θα  αλυσοδέσει όλο 
το κοπάδι και πρακτικά όλα θα ανήκουν στο 
Πατριαρχείο και στις εκάστοτε τουρκικές κυ-
βερνήσεις. 

 Μετά την συγκέντρωση όλων των πληρο-
φοριών πήγαν πίσω δειλά δειλά και τους ενη-
μέρωσαν. Γιατί όπως είπαμε πολύ θεοφοβού-
μενοι ήτανε και με τίποτα δεν πίστευαν στα 
αυτιά τους.  Οι σοφοί λοιπόν πήραν το θάρρος 
να κάνουν μια ερώτηση κατ΄ευθεία χωρίς  να 
έχουν φυσικά πρόθεση να προσβάλουν κα-
νένα. Ρώτησαν λοιπόν. 

 -Πώς τα πάτε με τα Μαθηματικά; Οι αγαθοί 
αυτοί άνθρωποι απάντησαν. 

 -Μια χαρά τα πάμε! 
 -Ωραία τότε, πέστε μας την απάντηση στην 

εξίσωση…. Αρχιεπίσκοπος…. Πατριάρ-
χης…. Μετά τι;  

-Ξέρουμε, απάντησαν αυτοί! Τουρκία, Ερντο-
γάν, Οθωμανοί….! 

 -ΜΠΡΑΒΟ, ήταν η απάντηση.  
-Και τι κάνουμε τώρα Μάγοι μου; ρώτησαν. 
-Το θέμα είναι απλό. Θα πρέπει οι εκκλησίες 

σας να ανεξαρτητοποιηθούν και να γίνει μια 
αυτοκέφαλη ελληνορθόδοξη εκκλησία Βρετα-
νίας και Ιρλανδίας. Θα ήταν καλό να προσεγγί-
σετε και άλλα Πατριαρχεία για να σας αναγνω-
ρίσουν. Της Ρωσίας ας πούμε. Πολύ εύκολο 
αυτό. Ο Πατριάρχης μην φοβάστε δεν έχει κό-
τσια να αφορίσει ένα τόσο μεγάλο ποίμνιο που 
απαριθμεί 500.000 χιλιάδες. Κι ας σας αφορί-
σει, δεν έγινε και τίποτα. Αφού δεν θα ανήκετε 
πλέον σε αυτό, τι σας νοιάζει;  

-«Ζήτω η αυτοκέφαλη ελληνορθόδοξη εκκλη-
σία Βρετανίας και Ιρλανδίας» φώναξαν οι πιστοί 
και ησύχασαν από τότε και από το μαράζι και 
τις ανησυχίες τους, μια και καλή. Και ζήσανε 
αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα!
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Από την Ιστορία του εργατικού κινήματος

Α' Μέρος  

 

Ήδη αρκετό καιρό 

πριν από την 

ίδρυση της Διε-

θνούς Ένωσης 

Εργατών, το κί-

νημα  των εργα-

τών όλου του κό-

σμου είχε αρχίσει να παίρνει 

διεθνιστικό χαρακτήρα και να σπά-

ζει τα τοπικά πλαίσια. Ο διεθνισμός 

είναι γενικά συστατικό στοιχείο τόσο 

του καπιταλισμού, όσο και του ερ-

γατικού κινήματος. 

Μπορούμε να πούμε ότι όσο πιο 

διεθνιστικό πνεύμα υπάρχει στο ερ-

γατικό κίνημα μιας δοσμένης χώ-

ρας, τόσο πιο πολιτικά ώριμο και 

ανεβασμένο είναι αυτό. 

Η ίδρυση της Διεθνούς Ένωσης 

Εργατών έγινε στις  28 Σεπτεμβρίου 

1864 στο Λονδίνο, σε μια εποχή 

που το εργατικό κίνημα βρισκόταν 

σε άνοδο. Παντού ιδρύονταν εργα-

τικές και σοσιαλιστικές οργανώσεις, 

σπάζονταν τα φράγματα που είχε 

ορθώσει πρωτύτερα η διεθνής αντί-

δραση, ενώ, η αλληλεγγύη των ερ-

γατών όλων των χωρών δυνάμωνε 

αποφασιστικά. 

Στην πρώτη τους συγκέντρωση, 

όπου πήραν μέρος πολλοί γνωστοί 

συνδικαλιστές και σοσιαλιστές, ανά-

μεσα τους και ο Καρλ Μαρξ, εκλέ-

χτηκε ένα Γενικό Συμβούλιο από 21 

μέλη, που εξουσιοδοτήθηκε να φρο-

ντίσει για την εφαρμογή των απο-

φάσεων, να προσελκύσει καινούρ-

για μέλη και να διατυπώσει το 

πολιτικό πρόγραμμα και το κατα-

στατικό της Διεθνούς Ένωσης Ερ-

γατών. Μέλος της υποεπιτροπής 

για τη σύνταξη του προγράμματος 

και του καταστατικού ήταν και ο 

Καρλ Μαρξ. 

Η πρώτη προγραμματική διακή-

ρυξη της Διεθνούς Ένωσης Εργα-

τών, η Ιδρυτική Διακήρυξη, είναι ένα 

από τα σπουδαιότερα ντοκουμέντα 

του παγκόσμιου εργατικού κινήμα-

τος. Ανέλυε την κατάσταση που επι-

κρατούσε σ' ολόκληρο τον κόσμο, 

στο αντιδραστικό στρατόπεδο και 

στο στρατόπεδο των εργατών και 

έβαζε συγκεκριμένα καθήκοντα 

στους εργάτες. Ιδιαίτερη σημασία 

έδινε στον αγώνα στον πολιτικό το-

μέα. Τόνιζε ότι το «το μεγάλο καθή-

κον της εργατικής τάξης είναι σή-

μερα η κατάκτηση της πολιτικής 

εξουσίας». Ακόμη, μεγάλη σημασία 

έδινε στον αγώνα στον πολιτικό το-

μέα μέσω της οργάνωσης της ερ-

γατικής τάξης και στη σύνδεση των 

εργατων όλων των χωρών.  

Ο Καρλ Μαρξ συνέταξε το κατα-

στατικό της Διεθνούς Ένωσης Ερ-

γατών το οποίο  ψηφίστηκε το 1871 

και αποτελεί στη φιλοσοφία του δια-

λεκτικού και ιστορικού υλισμού λα-

μπρό κάλεσμα για διεθνιστική αλ-

ληλεγγύη και ενότητα. 

Μεταξύ άλλων στο καταστατικό 

αναφέρονται και τα εξής: 

«Η απελευθέρωση της εργατικής 

τάξης πρέπει να κατακτηθεί από την 

ίδια την εργατική τάξη... Ο αγώνας 

για την απελευθέρωση της εργατι-

κής τάξης δεν είναι αγώνας για τα-

ξικά προνόμια και μονοπώλια, αλλά 

για ίσα δικαιώματα και καθήκοντα 

και για την κατάργηση κάθε ταξικής  

κυριαρχίας... Η απελευθέρωση της 

εργατικής τάξης ούτε τοπικό καθή-

κον είναι, ούτε εθνικό, αλλά κοινω-

νικό καθήκον που αγκαλιάζει όλες 

τις χώρες στις οποίες υπάρχει η 

σύγχρονη κοινωνία και που η λύση 

του εξαρτάται από την πρακτική και 

θεωρητική συνεργασία των πιο 

προχωρημένων χωρών... 

Το σημερινό ξαναζωντάνεμα του 

κινήματος της εργατικής τάξης στις 

πιο προχωρημένες βιομηχανικά 

χώρες της Ευρώπης, ενώ γεννά 

νέες ελπίδες, απευθύνει ταυτό-

χρονα μια πανηγυρική προειδοποί-

ηση να μην επαναληφθούν τα πα-

λιά λάθη και απαιτεί την άμεση 

συνένωση των ασύνδετων ακόμη 

κινημάτων». 

Η Διεθνής Ένωση Εργατών είχε 

μεγάλες εσωτερικές αδυναμίες που 

εμπόδιζαν το έργο της. Σύμφωνα 

με το καταστατικό της, μέλος της 

Διεθνούς Ένωσης Εργατών μπο-

ρούσε να είναι κάθε εργατική οργά-

νωση. Γενικά, εργατικά κόμματα δεν 

υπήρχαν. Έτσι στη Διεθνή Ένωση 

Εργατών κυριαρχούσαν οι αντιπρό-

σωποι των διαφόρων συνδικάτων 

και άλλων μικροοργανώσεων με 

αξεκαθάριστους στόχους. Η βάση 

της ήταν υπερβολικά πλατιά. Γι' 

αυτό ο Καρλ Μαρξ, ο Φρίντριχ Έν-

γκελς και οι λίγοι κομμουνιστές εί-

χαν να δώσουν μεγάλες μάχες ενά-

ντια στις μικροαστικές και 

ουτοπιστικές αντιλήψεις και ιδέες. 

Η σημασία της Διεθνούς Ένωσης 

Εργατών είναι τεράστια. Με την 

ίδρυσή της, μπήκαν για πρώτη 

φορά οργανωμένα και συστηματικά 

οι βάσεις του εργατικού κινήματος 

στο θεωρητικό και πρακτικό οργα-

νωτικό πεδίο. 

Η βάση που πάνω της οικοδομή-

θηκε η Διεθνής Ένωση  Εργατών 

ήταν εκείνη που καθόρισαν οι Καρλ 

Μαρξ και Φρίντριχ Ένγκελς: 

Η Διεθνής Ένωση  Εργατών σαν 

αρχή ενός παγκόσμιου πολιτικού 

κόμματος της εργατικής τάξης.  

Σ' ολόκληρη τη διάρκεια της 

ύπαρξης της, η Διεθνής Ένωση  Ερ-

γατών υποστήριξε όλους τους πο-

λιτικούς και συνδικαλιστικούς αγώ-

νες της εργατικής τάξης και 

πρωτοστάτησε στη δημιουργία  

μιας σειράς εργατικών οργανώ-

σεων. Με τη βοήθεια και την καθο-

δήγησή της, η εργατική τάξη άρχισε 

πια να οργανώνεται συστηματικά 

και να παίζει σημαντικό ρόλο στην 

πολιτική ζωή της κάθε χώρας. Υπο-

στήριξε αποφασιστικά κάθε απερ-

γία, έκανε αγώνα για το οκτάωρο, 

ζήτησε τη ρύθμιση της εργασίας 

των παιδιών και των γυναικών και 

γενικά βοήθησε με τον πιο αποφα-

σιστικό τρόπο στη βελτίωση των 

συνθηκών εργασίας και διαβίωσης 

των εργατών.  

Ιδιαίτερη σημασία έδωσε στον 

πολιτικό αγώνα των εργατών. Αγω-

νίστηκε σε κάθε επίπεδο, τόσο για 

άμεσες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις 

όσο και για την ανατροπή της καπι-

ταλιστικής κυριαρχίας.  

Τάχθηκε ενάντια στους καπιταλι-

στικούς πολέμους, υποστήριξε τα 

τότε κινήματα απελευθέρωσης και 

ήταν ξεκάθαρα υπέρ της ανεξάρτη-

της πολιτικής δράσης της εργατικής 

τάξης. Με τη Διεθνή Ένωση Εργα-

τών αναπτύχθηκε, εκλαϊκεύτηκε και 

εφαρμόστηκε στην πράξη η εργα-

τική κοσμοαντίληψη. 

Η Διεθνής Ένωση Εργατών είχε 

να αντιπαλέψει τεράστια εμπόδια, 

εξωτερικά και εσωτερικά. 

Στην αρχή, η αντίδραση δεν 

έδωσε τόση σημασία στην ίδρυσή 

της. Βλέποντας, όμως, αργότερα 

τον  αποφασιστικό αγώνα της, τη 

δράση της και την ώθηση που 

έδωσε σ' όλα τα κινήματα, απά-

ντησε με διώξεις και φυλακίσεις. 

Το 1870 η Διεθνής Ένωση Εργα-

τών τέθηκε στη Γαλλία εκτός νόμου. 

Όμως, το μεγαλύτερο εμπόδιο 

ήταν οι μεγάλες εσωτερικές αδυνα-

μίες της, που εκδηλώθηκαν στην 

έκφραση διάφορων αντιλήψεων. Οι 

φορείς τους δεν ήταν οπωσδήποτε 

θεωρητικολόγοι διανοούμενοι. Πολ-

λοί απ' αυτούς ήταν απλοί εργάτες, 

που κάτω από μια λανθασμένη κα-

τανόηση πήραν θέσεις και ανέπτυ-

ξαν θεωρίες έξω από τις σωστές. 

Τις αντιλήψεις και θεωρίες αυτές, ο 

Καρλ Μαρξ τις ονόμασε αιρέσεις. 

Σήμερα τις λέμε δεξιές και "αριστε-

ρές" αποκλίσεις.  

Από τις πιο σπουδαίες αιρέσεις 

της εποχής ήταν για παράδειγμα οι 

διάφορες ουτοπιστικές θεωρίες. Οι 

ουτοπιστές σοσιαλιστές έπαιξαν αρ-

χικά  ανασταλτικό ρόλο. Στη συνέ-

χεια οι θεωρίες τους έγιναν αντεπα-

ναστατικές θεωρίες. 

Οι αιρέσεις ξεκίνησαν οι περισ-

σότερες από μια σωστή αρχή.Και 

όμως διαστρεβλώθηκαν στην πο-

ρεία συνήθως από υπερβολικό 

ζήλο στην εφαρμογή τους ή λανθα-

σμένο γενικά τρόπο εφαρμογής.  

Οι κομμουνιστές στη Διεθνή 

Ένωση Εργατών για την καταπο-

λέμηση αυτών των λανθασμένων 

αντιλήψεων ακολούθησαν τη 

γραμμή της αντιπαράθεσης της σω-

στής επαναστατικής γραμμής στη 

θεωρία και στην πράξη.  

Οι ουτοπιστικές θεωρίες συντρί-

φτηκαν και θεωρητικά και πρακτικά, 

ενώ εμφανίστηκαν μια σειρά από 

άλλες αποκλίσεις, όπως ο καθαρός 

τρεϊντγιουνιονισμός (τρέιντ γιούνιον 

= συνδικάτο) ο μπλανκισμός, ο 

προυντονισμός, ο λασσαλισμός και 

κυρίως ο μπακουνισμός.  

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

του 
Βασίλη Κωστή 

Κατά την περίοδο 
της  Χούντας στην Ελ-
λάδα υπήρξαν ένα 
σωρό σκάνδαλα, δο-
λοφονίες, διωγμοί, 
εξορίες. Ακόμη και 
τραγούδια περνού-
σαν από  λογοκρισία. 
Ειναι  πολλά  που 

απαγόρευε η Χούντα. Δεν μπορούσε ο 
λαός να εκφράσει τη γνώμη του και εάν 
το έκανε μέχρι και φυλακή πήγαινε. Θυ-
μάμαι σαν να ήταν χθες που συνάντησα 
το 1969 δύο Ελλαδίτες σε εστιατόριο στο 
Λονδίνο. Όταν τους ρώτησα: «Παιδιά τι 
γίνεται κάτω στην Ελλάδα;». Αυτοί φαι-
νόντουσαν τρομοκρατημένοι, γύρισαν το 
βλέμμα γύρω του εστιατορίου και μετά 
μου απάντησαν. «Σιώπα και τρώγε». 
Μετά για μέρες πρόσεξα ότι ένα πρό-
σωπο καθόταν στη γωνιά του εστιατορίου 
και παρακολουθούσε. Δεν είχα λόγο να 
ρωτήσω το πρόσωπο και μέχρι σήμερα 
μου είχαν κάνει εντύπωση και τα δύο πε-
ριστατικά. Ούτε γνώριζα τι θα πει δικτα-
τορία, μα σήμερα εκφάνσεις της γνωρί-
ζουμε από κοντά. Έλλειψη συνεργασίας 
και διαφάνειας. Προπαγάνδα εναντίον του 
Τύπου δόξα τω Θεώ την έχουμε τώρα 
στους κόλπους μας. Θα τρώμε και θα μι-
λάμε διότι ο φασισμός δεν θα περάσει. 
Δεν λέμε την αλήθεια, τη λέει μόνο ο Νι-
κήτας. Πολλοί ίσως να το πιστεύουν. Εγώ 
επειδή γνωρίζω την αλήθεια αδυνατώ να 
τον πιστέψω.    

Να μην μπορούν μερικοί να μιλήσουν, 
να υπερασπίσουν ή να υπερασπιστούν, 
να μην μπορούν να πάρουν απαντήσεις 
σε ερωτήσεις και απορίες. Κάθε χριστια-
νός θέλει να γνωρίζει τι γίνεται με την Αρ-
χιεπισκοπή και τι σχεδιάζει.  

Αυτό το Σάββατο είναι το Ψυχοσάββατο. 
Κανονικά θα ήταν το πρώτο στη σειρά 
τριών Ψυχοσάββατων όπως γίνεται  για 
αιώνες στην Κύπρο και εδώ για πάρα 
πολλές δεκαετίες. Αυτή τη φορά θα είναι 
το πρώτο και το τελευταίο κατά τις διατα-
γές  του νυν Αρχιεπισκόπου Νικήτα που 
ακόμη δεν έχει καταλάβει τι σημαίνει  κυ-
πριακή παροικία ή δεν θέλει ή και αρνεί-
ται  ακόμη να κατανοήσει την αποδοκι-
μασία από την πλειοψηφία της παροικίας. 

Εύχομαι να υπάρχουν κοινότητες που 
θα συνεχίσουν να τελούν και τα τρία Ψυ-
χοσάββατα  εάν πράγματι σέβονται του 
πιστούς. Κι ας διώξει όλους τους ιερείς 
τότε ο Αρχιεπίσκοπος. 

Όπως  με πληροφορούν έχουν σταλεί  
πολλές επιστολές στο Πατριαρχείο που 
καταγγέλλουν τις πράξεις του κ Νικήτα. 
Ακόμη δε και ανοικτές επιστολές μέσω 
του Τύπου εστάλησαν και στον κον Νι-
κήτα. Και τηλεφωνήματα ένα σωρό με ένα 
τόνο παράπονα. 

Σαν να μην τον νοιάζει ότι η παροικία 
είναι εναντίον των πράξεων του, ότι οι 
χριστιανοί έχουν εντελώς περιφρονηθεί 
από έναν Αρχιεπίσκοπο που μόνο το δικό 
του θέλει να γίνει. Εύχομαι να βρεθεί κά-
ποιος λογικός δικός του να του εξηγήσει 
μερικά βασικά πράγματα διότι χωρίς αυτά 
δεν μπορεί να χτίσει ουδέποτε καλές σχέ-
σεις με την παροικία. Δεν θα αποκτήσει 
την εμπιστοσύνη μα ούτε δυστυχώς και 
οι ιερείς και επίτροποι που δεν τολμούν  
να του πουν μερικά πράγματα. Βλάπτουν 
την Εκκλησία κι απομακρύνουν πιστούς. 

Υπάρχουν κοινότητες και επιτροπές που 
έχουν κάνει γνωστό στο κον Νικήτα  ότι 
ακόμη δεν έκανε ένα σωστό βήμα μέχρι 
σήμερα  και είναι καιρός να αρχίσει να 
ακούει όχι μόνο να ακολουθά τις παρά-
λογες πράξεις του και τη δική του ατζέντα 
αλλά να δείξει πνεύμα συνεργασίας. Οι 
Κύπριοι δεν είναι ανθρωποφάγοι. Τα έργα 
μας φανερώνουν ακριβώς ποιοι είμαστε. 
Η επαναφορά του Επισκόπου Τροπαίου 
κ Αθανασίου είναι ένα βήμα για κτισθούν 
γέφυρες. Ο μόνος που γκρέμισε  γέφυρες 
δεν είναι κανένας άλλος εκτός από τον 
κον Νικήτα. Αν φταίει και ο Πατριάρχης 
δεν σημαίνει πως ο Αρχιεπίσκοπος ενερ-
γεί σωστά και δεν φέρει καμιά ευθύνη. 

Θλιβερή, τραγική η κατάσταση με την 
Αρχιεπισκοπή Θυατείρων και ΜΒ, και αν 
δεν διορθωθούν τα πράγματα τότε είναι 

πλέον καιρός η παροικία να βρει άλλους 
τρόπους να απαλλαγεί από ένα τέτοιο  
καθεστώς και να βαδίσει για ανεξαρτησία 
και από τους δύο. Πατριαρχείο και Αρχιε-
πισκοπή. Είναι πλέον αδύνατο να συνε-
χίσει έτσι.  

Όταν πριν χρόνια παλεύαμε για την ανα-
γνώριση της Ελληνικής γλώσσας από το 
Δημαρχείο, τότε, κάτω από τους Συντη-
ρητικούς, ζητήσαμε σε μεγάλη συνεδρία 
(πολλοί συμπατριώτες ήταν παρόντες) να 
γίνουν επιχορηγήσεις για να δίδονται δω-
ρεάν αίθουσες για την εκμάθηση της μη-
τρικής μας γλώσσας. 

Σηκώθηκε κάποιος επιπόλαιος Συντη-
ρητικός Δημοτικός Σύμβουλος να δηλώσει 
τα εξής: «Η ελληνική γλώσσα ούτε εμπο-
ρική, ούτε άλλη αξία έχει. Και τότε έγινε 
χαμός. Ακόμη και ιερείς διαμαρτυρήθηκαν 
και οι εκπαιδευτικοί και όλοι όσοι φύλαγαν 
την ελληνική γλώσσα σαν κόρη οφθαλ-
μού. Τώρα τα ακούμε από πρόσωπα που 
έπρεπε να παλεύουν και να ενθαρρύ-
νουν  τις κοινότητες να κάνουν διαφώτιση 
για να φέρνουν τα παιδία τους στο ελλη-
νικό σχολείο. Πρέπει να μην αισθάνεται 
καλά με αυτά που εξέφρασε ο κ Νικήτας 
σχετικά με την ελληνική γλώσσα.Το ίδιο 
και το Πατριαρχείο που πρέπει να γνωρί-
ζει (αν δεν έδωσε αυτό τις οδηγίες). 

«Νίπτω τας χείρας μου» 
Θα μας φέρει και ψυχολόγους, δεν μας 

είπε για ποιους όμως ο κ Νικήτας, αλλά 
θα κλείσει και τα  ελληνικά  σχολεία. Δεν 
φταίει  λέει για τίποτα, που αποδεικνύει 
σοβαρή έλλειψη ηγεσίας και υπευθυνό-
τητας. Πριν έλθει όλα ήταν εντάξει, έλεγαν 
όλοι. Μόλις έφτασε στην Αρχιεπισκοπή 
από την Αμερική, έγιναν όλα άνω κάτω. 
Όλα τώρα αλλάξαν προς το χειρότερο. 

Γίναμε όλοι στην παροικία ψυχοπαθείς. 
Δεν είπε όμως τι θα κάνει για το Κυ-
πριακό, αφού σε κάθε ομιλία του αναφέ-
ρεται στο Κυπριακό. Θα συμφωνήσω με 
αυτό που είπε στον κον Καμιναρίδη  στη 
συνέντευξη του στο Hellenic TV ότι οι 
πράξεις μιλούν πιο δυνατά από τα  λόγια. 
Κρίμα που δεν μας ανάφερε τις πράξεις 
που έκανε υπέρ του Κυπριακού  από την 
ημέρα διορισμού του.  

Το είπα ότι θα μας πει ότι είναι αυτός το 
θύμα, μα στην πραγματικότητα η παροι-
κία και κάθε χριστιανός είναι τα θύματα 
ως αποτέλεσμα των έργων του. Γιατί 
αφαίρεσε τους Κύπριους Αγίους  από το 
ημερολόγιο; Γιατί ένα Ψυχοσάββατο και 
όχι τρία; Κ. Νικήτα δεν θα σταματήσουμε 
να μιλούμε αφού ακόμη μένουν πολλές 
ερωτήσεις αναπάντητες. Η δικαιολογία ότι 
και ο Χριστός έμενε σιωπηλός ενώπιον 
του Καϊάφα. Ο Χριστός μάλιστα, εσείς; 
Γιατί; 

Για όσους παρακολούθησαν τη συνέ-
ντευξη θα έχουν  καταλάβει ότι για τίποτε 
δεν φταίει αυτός. Για όλα φταίνε οι άλλοι. 
Θα έχουν επίσης πάρει μια ιδέα ως προς 
το τι σχεδιάζει με ένα πνεύμα εκδικήσεως. 
Όλη η συνέντευξη απέδειξε ότι δεν είχε 
να πει κάτι που θα τον έκανε πιο προσιτό  
και από απόψεως δημοσίων σχέσεων η 
όλη συνέντευξη ήταν για τον εαυτό του 
καταστροφική. Τίποτα το νέο. Μια χλιαρή 
ανταπόκριση εκ μέρους του. Απέφυγε να 
απαντήσει τις ερωτήσεις, απέφυγε να πει 
την πραγματικότητα.  

Τον λόγο έχει η νεοϊδρυθείσα «Ομάδα 
Αλληλεγγύης Επισκόπου Αθανασίου».    

ΥΓ: Ο απανταχού Ελληνισμός θα γιορ-
τάσει στις 25 Μαρτίου 2021 τα 200 χρόνια 
από την ένδοξη Ελληνική Επανάσταση 
εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 
Μήπως άκουσε κανείς τον κον Νικήτα να 
αναφέρει το παραμικρό για αυτό το θέμα 
εκτός από τις επιδιορθώσεις στην Αρχιε-
πισκοπή κι ότι θα μας φέρει και ψυχολό-
γους, αλλά και ότι δεν έχει λεφτά;  Ο κάθε 
ένας μας ας κάνει την δική του εκτίμηση. 

ΥΓ2: Την Πέμπτη 11ην Μαρτίου 2021 
θα χειροτονηθεί σε Β. Επίσκοπο ο Ιάκω-
βος Σάββα στην Αγ. Σοφία. Για ακόμη μια 
φορά οι προσκλήσεις εστάλησαν σε εκλε-
κτούς προσκεκλημένους, έτσι για να μην 
υπάρχει πιθανότητα να βροντοφωνάξει 
κάποιος το “ανάξιος”. Δεν είναι γνωστό 
ποιοι θα έλθουν από το Nottingham ή το 
Cardiff.

του  
Γιώργου Σάββα

Δεν θα μείνει 
κανείς σιωπηλόςΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΩΝ
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Οι ενταξιακές για την ΕΕ και οι παραιτήσεις για τους S-300 
Συνέχεια από προηγούμενο 
(μέρος 40ο) 
 

Οι ενταξιακές συνομιλίες 

με την Ευρωπαϊκή Ένωση  

Κατά τη διάρκεια της Βρετανικής 

προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης το πρώτο εξάμηνο του 1998 

όταν πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου ήταν ο Βρετανός 

υπουργός Εξωτερικών Ρόμπιν Κουκ, άρχισαν οι 

ενταξιακές συνομιλίες με την Κύπρο. Στις ενταξια-

κές συνομιλίες που άρχισαν στις 30 Μαρτίου 1998  

συμμετείχε εκ μέρους της Κύπρου ο πρώην πρό-

εδρος Γιώργος Βασιλείου. Ο Πρόεδρος Κληρίδης 

είχε προτείνει τη συμμετοχή Τουρκοκυπρίων στην 

ενταξιακή ομάδα αλλά η πρόταση του απορρίφτηκε 

από τον Ντεκτάς ο οποίος ζητούσε «ξεχωριστές» 

συνομιλίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση με το δικό 

του «κρατίδιο» !  

Λίγες μέρες μετά την έναρξη των ενταξιακών 

συνομιλιών, ο Ευρωπαϊκός Επίτροπος για εξωτε-

ρικές υποθέσεις Χανς Βαν ντερ Μπρουκ μιλώντας 

σε δημοσιογραφική διάσκεψη στην Ουάσιγκτον 

εξέφρασε τη λύπη του γιατί οι Τουρκοκύπριοι δεν 

συμμετέχουν στις ενταξιακές συνομιλίες. Ανάφερε 

επίσης ότι η Τουρκία και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης 

Ραούφ Ντεκτάς πρέπει να είναι πιο διαλλακτικοί 

σχετικά με το θέμα της ένταξης της Κύπρου και τις 

σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η Κύπρος δεν πρέπει να «θυματοποιηθεί»  επείδή 

η Τουρκία δεν συνεργάζεται προς το παρόν με την 

EE. 

Στη Σύνδοδο Κορυφής της Ε.Ε. που έγινε στο 

Κάρδιφ τον Ιούνιο 1998 επιβεβαιώθηκε η ενταξιακή 

πορεία της Κύπρου. Από τις 15 χώρες μέλη της 

Ε.Ε., ο Γάλλος πρόεδρος Ζακ Σίρακ εξέφρασε επι-

φυλάξεις για την ένταξη της Κύπρου λόγω του άλυ-

του πολιτικού της προβλήματος. Ο  Έλληνας πρω-

θυπουργός Κώστας Σημίτης υποστήριξε με θέρμη 

τις ενταξιακές επιδιώξεις της Κυπριακής Δημοκρα-

τίας τονίζοντας ότι αν υπάρχει άλυτο το Κυπριακό 

πρόβλημα την ευθύνη δεν τη φέρει η Κυπριακή 

Δημοκρατία αλλά η Τουρκία. Ο Σημίτης απειλούσε 

τους εταίρους του στην Ε.Ε. ότι αν υπάρξει αντί-

θεση και αντίδραση στην ένταξη της Κυπριακής 

Δημοκρατίας τότε θα εξασκούσε το δικαίωμα του 

βέτο κατά της εντάξης και των υπολοίπων άλλων 

εννέα χωρών.  

Ο θάνατος του Κ. Καραμανλή (1907 – 1998)  

Στις 23 Απριλίου 1998 πέθανε ο Κωνστνατίνος 

Καραμανλής ο οποίος έπαιξε σημαντικό ρόλο στην 

πορεία και στις εξελίξεις του Κυπριακού. Ο Καρα-

μανλής γεννήθηκε το 1907 και ανέλαβε την  πρω-

θυπουργία  της Ελλάδας όταν πέθανε ο Στρατάρ-

χης Παπάγος το 1955 και παρέμεινε στην εξουσία 

μέχρι το 1963. Τον Φεβρουάριο  1959 συμμετείχε 

στην Συνδιάσκεψη του Λονδίνου στο Λάνκαστερ 

Χάους και υπέγραψε τις γνωστές Συμφωνίες Ζυ-

ρίχης – Λονδίνου μαζί με τον Άγγλο πρωθυπουργό 

Μακμίλλαν, τον Τούρκο πρωθυπουργό Μεντερές 

καθώς και τον Μακάριο και Κουτσιούκ.  

Το 1963 μετά την έντονη διαφωνία του με τον 

Βασιλιά Παύλο και τη Φρειδερίκη για να μην πρα-

γματοποίησουν επίσημη επίσκεψη στο Λονδίνο, 

γιατί φοβόταν τις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας που 

θα γίνονταν υποστηρίζοντας την απελευθέρωση 

των πολιτικών κρατουμένων, παραιτήθηκε από 

την Κυβέρνηση και έφυγε από την Ελλάδα. Φυσικά 

προηγήθηκε η επίσκεψη της Φρειδερίκης και το 

επεισόδιο με την Βρετανίδα Μπέττυ Αμπατιέλου 

που ζητούσε την απελευθέρωση του Έλληνα συ-

ζύγου της που ήταν πολιτικός κρατούμενος και 

είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις στον βρετανικό 

τύπο.  

Ο Καραμανλής ζούσε στο Παρίσι μέχρι τον Ιου-

λίο 1974 και επέστρεψε στην Αθήνα αμέσως μετά 

την πτώση της χούντας για να αναλάβει την πρω-

θυπουργία. Υπήρξε  ο ιδρυτής και πρόεδρος  του 

κόμματος της «Νέας Δημοκρατίας» και παρέμεινε 

πρωθυπουργός της χώρας από το 1974 – 1980. 

Εκλέγηκε Πρόεδρος της Ελλάδας για δύο πενταε-

τίες:  1980 – 1985 και 1990 – 1995.  

Ο Πρόεδρος  Στεφανόπουλος στην Κύπρο  

Στις 25 Ιουνίου 1998 ο Πρόεδρος της Ελλάδας 

Κωστής Στεφανόπουλος πραγματοποίησε τετραή-

μερη επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο. Η επίσκεψη 

αυτή ήταν η πρώτη που πραγματοποίησε έλληνας 

πρόεδρος από τότε που δημιουργήθηκε η Κυ-

πριακή Δημοκρατία το 1960. 

Όπως ήταν αναμενόμενο χιλιάδες Ελληνοκύ-

πριοι του επεφύλαξαν θερμότατη υποδοχή. Τον 

Έλληνα πρόεδρο συνόδευε μια αποστολή από 42 

άτομα. Ανάμεσα τους ήταν ο Υπουργός Εξωτερι-

κών Θεόδωρος Πάγκαλος και ο αναπληρωτής 

Υπουργός Εξωτερικών Γιάννος Κρανιδιώτης. Ο 

Πρόεδρος Κληρίδης καθώς και ολόκληρη η κυ-

πριακή πολιτική ηγεσία και ο αρχιεπίσκοπος Χρυ-

σόστομος βρίσκονταν στο αεροδρόμιο για να υπο-

δεχτούν τον Έλληνα Πρόεδρο. Αμέσως μετά την 

άφιξη του στο αεροδρόμιο της Λάρνακας ο Στεφα-

νόπουλος δήλωσε: «Είναι μεγάλη τιμή για μένα να 
είμαι ο πρώτος Πρόεδρος της Ελλάδας που πρα-
γματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο και χαί-
ρομαι ιδιαίτερα γιατί μπορώ να μεταφέρω στο λαό 
της Κύπρου τα αισθήματα του Ελληνικού λαού, τις 
αποφάσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης και την ομό-
φωνη θέληση της Ελλάδας. Το μήνυμα που επιθυ-

μούμε να μεταφέρουμε είναι ότι το Κυπριακό είναι 
ένα εθνικό θέμα πρωτίστης σημασίας για την Ελ-
λάδα, ότι η Ελλάδα βρίσκεται στον ίδιο προμαχώνα 
με την Κύπρο στον αγώνα που διεξάγει ο Κυπρια-
κός λαός για να επανακτήσει την ελευθερία της 
χώρας του και να εξασφαλίσει την ανεξαρτησία και 
την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας....». 

Στο επίσημο δείπνο που δόθηκε προς τιμή του 

Έλληνα Προέδρου στις 25 Ιουνίου 1998, ο Κληρί-

δης μίλησε για το ίδιο όραμα που συμμερίζονται η 

Κύπρος και η Ελλάδα για μια διαρκή ειρήνη στην 

περιοχή, από τα Βαλκάνια μέχρι τη Μέση Ανατολή. 

Ευχαρίστησε επίσης τον Πρόεδρο Στεφανόπουλο 

για την πλήρη υποστήριξη της Ελλάδας τόσο για 

την ενταξιακή πορεία της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση όσο και στο εθνικό θέμα.  

Η επίσκεψη Γιλμάζ στα κατεχόμενα  

Στις 20 Ιουλίου 1998 ο Τούρκος πρωθυπουργός 

Μεσούτ Γιλμάζ επισκέφτηκε τα κατεχόμενα για να 

συμμετάσχει στους «γιορτασμούς» της 24ης επε-

τείου της εισβολής. Οι Τουρκοκύπριοι και οι έποικοι 

του επεφύλαξαν και αυτού θερμή υποδοχή γιατί 

τον θεωρούσαν  «λυτρωτή» και αντιπρόσωπο από 

την «μητέρα Πατρίδα». Κατά την εκεί παραμονή 

του είχαν φτάσει έξι πολεμικά πλοία στο λιμάνι της 

Κερύνειας και προσγειώθηκαν  δέκα στρατιωτικά 

αεροσκάφη στο αεροδρόμιο του Λευκόνοικου.  

Τιτίνα Λοϊζίδου και καταδίκη της Τουρκίας  

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιω-

μάτων δικαίωσε την Τιτίνα Λοϊζίδου, πρόσφυγα 

από την Κερύνεια, που στερήθηκε την περιουσία 

της αμέσως μετά την Τουρκική εισβολή το 1974. Η 

Λοϊζίδου είχε αποταθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 

το 1989 και ζητούσε αποζημιώσεις από την Τουρ-

κική Κυβέρνηση.  Η νομική διαμάχη κράτησε για 

εννιά χρόνια και στις 29 Ιουλίου 1998 η Τουρκική 

Κυβέρνηση καταδικάστηκε, να πληρώσει το ποσόν 

των τριακοσίων χιλιάδων λιρών Κύπρου 

(£300,000) στη Λοϊζίδου για στέρηση της περιου-

σίας της.  

Η απόφαση για τους πυραύλους S-300  

Για αρκετό καιρό η Κυβέρνηση Κληρίδη υπο-

στήριζε ότι η αγορά των Ρωσικών πυραύλων S-

300 ήταν για απόλυτα αμυντικούς σκοπούς και όχι 

επιθετικούς. Οι πιέσεις και οι απειλες όμως συνέ-

χιζαν να προέρχονται τόσο από την Τουρκία όσο 

και από την Αμερική και  άλλες δυτικές χώρες προ-

τού ακόμα εγκατασταθούν στο νησί.  Στην Πάφο 

είχε δημιουργηθεί μια στρατιωτική βάση – αερο-

δρόμιο που της δόθηκε το όνομα «Ανδρέας Πα-

πανδρέου» και  εκεί είχε προγραμματιστεί να γίνει 

η εγκατάσταση των Ρωσικών πυραύλων. 

Η Ελληνική Κυβέρνηση που είχε αρκετές συνο-

μιλίες με την Κυπριακή Κυβέρνηση σχετικά με το 

θέμα της εγκατάστασης των πυραύλων υποστήριζε 

ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είχε το δικαίωμα να 

εξασφαλίσει την άμυνα της. 

Στις 29 Δεκεμβρίου 1998 ο Κληρίδης έκανε 

στροφή 180 μοιρών και αποφάσισε να μην εγκα-

τασταθούν οι πύραυλοι στην Κύπρο. Συμφώνησε 

με την ελληνική κυβέρνηση οι πύραυλοι να εγκα-

τασταθούν στην Ελλάδα. Η απόφαση του Κληρίδη 

να ακυρώσει την εγκατάσταση των πυραύλων στην 

Κύπρο οδήγησε στην παραίτηση των δύο υπουρ-

γών της ΕΔΕΚ: του Γιαννάκη Ομήρου από το 

Υπουργείο Άμυνας  και του Λυκούργου Κάππα 

από το Υπ. Παιδείας και στο τέλος της συνεργασίας 

ΕΔΕΚ με την Κυβέρνηση Κληρίδη.  

Τις θέσεις των δυο παραιτηθέντων υπουργών 

ανέλαβαν ο Γιαννάκης Χρυσοστομής και ο Ουρά-

νιος Ιωαννίδης.  Λίγο αργότερα στις 16 Μαρτίου 

1999 (άσχετα με το θέμα των πυραύλων), ο κυ-

βερνητικός Εκπρόσωπος Χρήστος Στυλιανίδης πα-

ραιτήθηκε γιατί διαφώνησε με τη στάση του Υπουρ-

γικού Συμβουλίου προς τον υπουργό Εσωτερικών 

Ντίνο Μιχαηλίδη. Τρεις μέρες αργότερα παραιτή-

θηκε και ο Ντίνος Μιχαηλίδης και  ο Κληρίδης διό-

ρισε στη θέση τους τον Χριστόδουλο Χριστοδού-

λου και τον Κώστα Σερέζη στις αντίστοιχες θέσεις. 

Ο νέος υπουργός Άμυνας της Κύπρου, Γιαννά-

κης Χρυσοστομής  υπέγραψε συμφωνία με τον 

Έλληνα ομόλογο του Άκη Τσοχατζόπουλο στις 8 

Φεβρουαρίου 1999 για την εγκατάσταση των πυ-

ραύλων στην Κρήτη. Η Ελληνική Κυβέρνηση που 

προηγούμενα υποστήριζε την Κυβέρνηση Κληρίδη 

στο θέμα των πυραύλων αλλά ύστερα από τις πολ-

λές πιέσεις των Νατοϊκών της συμμάχων υπέκυψε  

και σε γραπτή δήλωση της ανάφερε ότι υποστηρί-

ζει πλήρως την απόφαση του Προέδρου Κληρίδη. 

Η απόφαση για την μη εγκατάσταση των πυ-

ραύλων στην Κύπρο χαιρετίστηκε από τις ΗΠΑ, 

τον ΟΗΕ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Γερμανία και 

τη Βρετανία. Μόνο η Τουρκία είχε επιφυλάξεις και 

αντιδράσεις για την εγκατάσταση των πυραύλων 

στην Ελλάδα αλλά οι δυτικές χώρες (οι Αγγλο-αμε-

ρικάνοι) δεν είχαν καμιά αντίδραση γιατί η  Ελλάδα  

ήταν χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ.  

Στον κυβερνητικό ανασχηματισμό που έκανε ο 

Κληρίδης στις 25 Αυγούστου 1999, διόρισε τον 

Σωκράτη Χάσικο Υπουργό Άμυνας, τον Φρίξο Σαβ-

βίδη, Υπουργό Υγείας, τον Αβέρωφ Νεοφύτου 

Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων και τον Μιχάλη 

Παπαπέτρου  Κυβερνητικό Εκπρόσωπο.

του 
Δρα Κύπρου 
Τοφαλλή 
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Νυμφίος Ανύμφευτος (1967)  

ΠΕΜΠΤΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 21:30 Κωμωδία με τους Νίκο 
Ρίζο, Γιάννη Μαλούχο, Στάθη Ψάλτη, Μίμη Φωτό-
πουλο, Αθηνόδωρο Προύσαλη. Ο Μπάμπης και ο 
Γρηγόρης βγαίνουν από τη φυλακή και τα μέλη της 
συμμορίας συγκεντρώνονται για να τους υποδε-
χτούν. Ο Μπάμπης τους απογοητεύει δηλώνοντας 
ότι θέλει να ζήσει τίμια. Επισκέπτεται την κόρη του 
Αναστάση, του συγκάτοικου του στη φυλακή και 
προσφέρεται να πουλήσει τις αγιογραφίες του πα-
τέρα της.     

Το Κορίτσι της Αμαρτίας (1958)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 21:30 Μελόδραμα με 
τους Ανδρέα Μπάρκουλη, Τίνα Γαιτάνου, Φραγκίσκο 
Μανέλλη, Θανάση Βέγγο, Αλέκα Στρατηγού κ.α. Μια 
ορφανή και άμοιρη κοπέλα, η Λίζα, εργάζεται σε ένα 
ατελιέ ραπτικής, αλλά  απολύεται ξαφνικά απ’ την 
αφεντικίνα της, για λόγους ζήλιας και καχυποψίας. 
Συγχρόνως τη διώχνει και η θεία της από το σπίτι, κι 
έτσι βρίσκεται στους πέντε δρόμους. Ο νεαρός Κώ-
στας ο οποίος δουλεύει σε γκαράζ και είναι ερωτευ-
μένος μαζί της, της προσφέρει στέγη και τροφή.  

Μπάρπα Γιάννης ο Κανατάς (1957)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 22:35 Κωμωδία με τους 
Αλέκο Αλεξανδράκη, Νίκο Κούρκουλο, Κατερίνα 
Χέλμη, Βασίλη Αυλωνίτη, Νίκο Σταυρίδη κ.α. Ο 
μπάρμπα-Γιάννης, ο κανατάς, προξενεί έναν πλού-
σιο νέο σε μια επίσης πλούσια κοπέλα. Όμως εκείνη 
αγαπάει έναν άπορο φοιτητή, ενώ ο πλούσιος νέος 
τη θέλει μόνο για τα χρήματά της. Τότε ο μπάρμπα-
Γιάννης αποφασίζει να βοηθήσει την κοπέλα να πα-
ντρευτεί τον αγαπημένο της άπορο φοιτητή.  

Ντελίβερι (2004)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 23:45 Δραματική ταινία 

με τους Θάνο Σαμαρά, Αλεξία Καλτσίκη, Δημήτρη 
Ήμελλο. Ένας νεαρός 
διανομέας πίτσας, που 
πέφτει από το πουθενά 
και στο τέλος πετάει για 
το πουθενά, διασχίζει την 
παραγκωνισμένη πρα-
γματικότητα της Αθήνας 

και γίνεται μάρτυρας των εξομολογήσεων αυτού του 
(αυτό)εξόριστου κόσμου.  

Τρεις Κούκλες και Εγώ (1960)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 21:30 Κωμωδία με τους 
Ντίνο Ηλιόπουλο, Μάρθα Καραγιάννη, Μάρω Κο-
ντού, Ντίνα Τριάντη, Γ. Λευτεριώτη, Νίκο Ρίζο. Οι 
συνέταιροι ενός οίκου μόδας, αποφασίζουν να στεί-
λουν το λογιστή τους Μανώλη, μαζί με τρία μανεκέν, 
Ντόλυ, Λένα και Μαρίνα, σε παραθεριστικά κέντρα, 
προκειμένου να πουλήσουν τα φορέματα που κά-
θονται στις αποθήκες τους. Στο πλοίο γνωρίζονται 
με τον εκατομμυριούχο Ανδρέα Λάρη, ο οποίος τα-
ξιδεύει ινκόγκνιτο. Στο ξενοδοχείο ο Μανώλης παίρνει 
την θέση του Ανδρέα, ενώ εκείνος υπόσχεται να τον 
βοηθήσει στην πώληση των ρούχων.  

Δεκαεπτά στα Δεκαοκτώ (2000)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 22:50 Κοινωνική ταινία με 
τους Μιχάλη Γεωργακόπουλο, Πάρη Λύκο, Φοίβο 
Παπαδόπουλο, Πέτρο Χυτήρη και Αφροδίτη Αλ Σα-

λέχ. Τέσσερα αγόρια που 
μόλις τελείωσαν το λύκειο 
περνούν το τελευταίο ξέ-
γνοιαστο καλοκαίρι πριν 
την ενηλικίωσή τους. Τα 
πράγματα θα πάρουν 
ανεξέλεγκτη τροπή όταν 

ο γόης της παρέας θα έρθει αντιμέτωπος με εμπό-

ρους ναρκωτικών, καθώς παρασύρθηκε από την 
όμορφη γυναίκα που η συμμορία χρησιμοποιεί ως 
δόλωμα.  

Ο Εφια�λτης (1987)  

KYΡIAKH 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 22:50 Κοινωνικό δράμα με 
τους Γιάννη Βόγλη, Τζένη Ζαχαροπούλου, Μαίρη 
Αλυφαντή, Μιχάλη Γιαννάτο, Κατερίνα Παυλάκη. Ο 
Δημήτρης Αποστόλου είναι ένας επιτυχημένος δι-
κηγόρος, πρώην υπουργός. Ζει ειρηνικά με τη γυ-
ναίκα του και τη κόρη τους, μια οικογενειακή ζωή 
χωρίς τίποτα το ιδιαίτερο. Ο Τάσος, ένας αγαπημένος 
του φίλος, προσπαθεί να τον πείσει να κάνει λίγο 
πιο διασκεδαστική τη ζωή του, ξεφεύγοντας από τα 
καθημερινά αλλά δεν τον πείθει. Ο Δημήτρης γνω-
ρίζει την Αλίκη, δημοσιογράφο στο επάγγελμα, που 
γίνεται ερωμένη του αλλά παράλληλα γράφει την 
βιογραφία του. Όμως κάποιος από το παρελθόν έρ-
χεται να ταράξει την ηρεμία του.  

Ωραία μου Κυρία (1994)  

ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 21:05 Θέατρο - Μιούζικαλ 
με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, Στέφανο Ληναίο κ.α. 
Ένα βροχερό απόγευμα έξω από το Covent Garden, 
μια ατημέλητη λαϊκή και αμόρφωτη κοπέλα η οποία 
δουλεύει σαν πλανόδια ανθοπώλιδα, η Ελάιζα Ντού-
λιτλ, συναντά τον περίφημο καθηγητή φωνητικής 
Χένρι Χίγκινς και το φίλο του συνταγματάρχη. Οι 
δύο άντρες συζητούν για τις διαφορές των κοινωνι-
κών τάξεων και καταλήγουν να στοιχηματίσουν αν 
η Ελάιζα μπορεί να μεταμορφωθεί...    

Το Σπίτι των Ανέμων (1966)  

ΤΡΙΤΗ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 21:00 Μελόδραμα με την Ά. Ζή-
λεια, Γιώργο Καμπανέλλη κ.α. Η φτωχή Χριστίνα 
δουλεύει ως εργάτρια για να συντηρήσει την πολυ-
μελή οικογένειά της. Στο λατομείο όπου δουλεύει, 

www.hellenictv.net 
t: 020 8292 7037

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ HELLENIC TV

FREEVIEW 
CH.271

ΠΕΜΠΤΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 
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» 

με τον Γιάννη Σκάλκο 
Η Πολιτική Επικαιρότητα 
στην Ελλάδα 

21:30 Ελ/κή Ταινία: Νυμφίος Ανύμφευτος 
22:45 Ελ/κή Ταινία: Τα Παιδιά 

της Πιάτσας  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 
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 Ελ/κή Ταινία: Το Κορίτσι 

της Αμαρτίας 
22:35 Ελ/κή Ταινία: Μπάρπα Γιάννης 

ο Κανατάς 
23:45 Ελ/κή Ταινία: Ντελίβερι (2004)  
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 
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: Η 
Βασούλα Χριστοδούλου φιλοξενεί 
τον ταλαντούχο μουσικοσυνθέτη 
Γιώργο Βολίκα ο οποίος μιλά για 
τον πρώτο του προσωπικό δίσκο 
«Γένεσις» και πολλά άλλα.  

20:40 Ακάλυπτος S2E9  
21:30 Ελ/κή Ταινία: Τρεις Κούκλες κι Εγώ  
22:50 Ελ/κή Ταινία: Δεκαεπτά 

στα Δεκαοκτώ  
ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 
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: Ο Εφιαλ́της  
ΔΕΥΤΕΡΑ 8 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 Θέατρο-Μούζικαλ: Ωραία μου 

Κυρία 
23:15 «Το Ταξίδι της Ζωής» 

με την Άντζη Λουπέσκου    
ΤΡΙΤΗ 9 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  

21:00 Ελ/κή Ταινία: Το Σπίτι των Ανέμων 
22:20 Ελ/κή Ταινία: Ζητείται Επειγόντως 

Γαμπρός   
ΤΕΤΑΡΤΗ 10 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  
20:50 Ελ/κή Ταινία: Πανικός 
22:20 Ελ/κή Ταινία: Ο Γιάννης τα ‘Κανε 

Θάλασσα

ΠΕΜΠΤΗ 4/3 
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 Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/3 
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 Αρώματα 
17.55 Σαν Σήμερα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια  
ΣΑΒΒΑΤΟ 6/3 
06.15 Βήματα στην άμμο (Ε) 
06.45 Στην Άκρη 

του Παράδεισου 
07.30 Καμώματα 

Τζι Αρώματα 
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 
13.00 Μαζί/Birlikte 
14.00 EU 4 U (E)  

15.00 ΑrtCafe  
16.00 Ειδήσεις 
16.15 Κυπριώτικο Σκετς 
17.20 Λούνα Πάρκ 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Αθλητικό Σάββατο  
ΚΥΡΙΑΚΗ 7/3 
05.30 Θεία Λειτουργία  
08.00 Καμώματα  

Τζι Αρώματα 
09.00 H Ζωή μας 

ένα Τραγούδι 

10.00 Χωρίς Αποσκευές 
10.30 Brand_ News 
12.00 Ειδήσεις 
12.30 Αμύνεσθαι 

Περί Πάτρης  
13.00 Αποτυπώματα 
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 8/3 
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 9/3 
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 10/3 
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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Ολυμπιακός 0 - Ομόνοια 1 

Η ομάδα του Ολυμπιακού φαίνεται ότι είναι ένας πολύ δύ-

σκολος αντίπαλος για την ομάδα του τριφυλλιού Ομόνοια. Έχει 

κάποια χαρακτηριστικά που δεν ταιριάζουν στην Ομόνοια. Τη 

δυσκόλεψε στα προηγούμενα ματς όπως και την Κυριακή. Είναι 

τυχερή που έφυγε με το τρίποντο από το Μακάρειο. Δεν είδα 

καμία άλλη ομάδα να επιβληθεί της Ομόνοιας έτσι στα πρώτα  

40 λεπτά. Είχε πάρει το κέντρο, τον έλεγχο και έβγαζε πολλές 

προϋποθέσεις. Βρήκε 3-4 ευκαιρίες και 1-2 ξεκάθαρες. Αλλά 

δεν τα κατάφερε. 

Στη συνέχεια η Ομόνοια άλλαξε διάθεση και βρήκε ένα γκολ 

φανταστικό. Εκεί νομίζω είναι που άλλαξε το μομέντουμ. Η 

Ομόνοια ανέβασε απόδοση και βρήκε ευκαιρίες και πήρε το 

τρίποντο, έστω με τύχη. 

Ο Ολυμπιακός δίκαια βρίσκεται στην εξάδα, έχει αφήσει πίσω 

του ομάδες με μεγαλύτερα μπάτζετ. Ζητά ό,τι του αναλογεί. 

Πήρε το ζητούμενο η Ομόνοια και αυτό θα τη βοηθήσει πάρα 

μα πάρα πολύ στη συνέχεια.  

ΑΕΛ - ΑΕΚ 3-0 

Με σκορ 3-0 η ΑΕΛ νίκησε την ΑΕΚ στο Τσίρειο. Φυσικά η 

αποβολή του παίκτη της ΑΕΚ Τζοάν Τρούγολς στο 19 κατά κά-

ποιον τρόπο την βοήθησε. Σκόρερ ο Προύνο Σάντς και 2 τέρ-

ματα ο Ράιντ Μμάη.  

Γλυκόπικρη γεύση άφησε για την Ανόρθωση η εντός έδρας 

ισοπαλία με τον Απόλλωνα στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» 

για τη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος. Η «Κυρία» κατάφερε 

να σώσει τη «μάχη», ισοφαρίζοντας σε 2-2, αν και βρέθηκε να 

ηττάται με 2-0, αλλά από την στιγμή που ο αντίπαλος έπαιζε 

για 70 λεπτά με παίκτη λιγότερο κανείς δεν (μπορεί να) είναι 

ευχαριστημένος. 

Η ομάδα της Αμμοχώστου για άλλη μία φορά στην τρέχουσα 

αγωνιστική περίοδο δεν κατάφερε να κερδίσει συνδιεκδικητή 

του τίτλου και κινδυνεύει να χάσει τον πόλεμο, δηλαδή τον 

στόχο της κατάκτησης του πρωταθλήματος. Ήταν ο έβδομος 

αγώνας στη σεζόν με αντίπαλους Ομόνοια, ΑΕΛ και Απόλλωνα 

που οι κυανόλευκοι απέτυχαν να πάρουν το τρίποντο. Ο απο-

λογισμός των τριών ισοπαλιών και τεσσάρων ηττών όχι μόνο 

δεν κολακεύει την ομάδα του Τιμούρ Κετσπάγια, αλλά εξηγεί 

και τον λόγο που βρίσκεται στην τέταρτη θέση και με τις λιγό-

τερες βάση βαθμολογικής συγκομιδής πιθανότητες για κατά-

κτηση του τροπαίου. 

Η όγδοη απόπειρά της θα είναι καθοριστική. Η Ανόρθωση 

πάει με την πλάτη στον τοίχο στο ντέρμπι του Σαββάτου με 

την Ομόνοια στο ΓΣΠ, αφού ενδεχόμενη ήττα θα την φέρει στο 

-10 από την πρώτη θέση και θα εξανεμίσει τις ελπίδες της για 

επιστροφή στην κορυφή του κυπριακού ποδοσφαίρου μετά 

από 13 χρόνια. 

Ομόνοια και ΑΕΛ συνεχίζουν την εξαιρετική πορεία τους και 

βρίσκονται πολύ κοντά στον βαθμολογικό πίνακα. Η ισοπαλία 

στο ντέρμπι Ανόρθωση-Απόλλων, είναι ένα αποτέλεσμα που 

ευνόησε, έστω και λίγο, τόσο τους “πράσινους” όσο και τους 

“γαλαζοκίτρινους”. Πέραν από την μάχη του τίτλου, υπάρχει 

και ο στόχος του Κυπέλλου. 

Ο μεγάλος στόχος της Ομόνοιας 

 Η παραμονή στην κορυφή μέχρι το τέλος και η κατάκτηση 

του τίτλου είναι ο μεγάλος στόχος της Ομόνοιας και αυτό προ-

ϋποθέτει συνέχεια στις επιτυχίες. Οι «πράσινοι» μετρούν ήδη 

ένα αήττητο σερί για 17 αγώνες και θα επιδιώξουν να το διευ-

ρύνουν στο ντέρμπι του Σαββάτου με την Ανόρθωση στο ΓΣΠ 

για να μείνουν σε θέση οδηγού. 

 

Πρόγραμμα 2ης αγωνιστικής 

6 Μαρτίου 18.30 

ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 
 

7 Μάρτιου 18.30 

ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
 

8 Μαρτίου 19.00 

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ

Η Ομόνοια παραμένει στην κορυφή

Για ένα 20λεπτο η Γουλβς έβαλε... δύσκολα 
στη Μάντσεστερ Σίτι (στο εναρκτήριο ματς της 
29ης αγωνιστικής της Premier League), ισο-
φαρίζοντας στο 61' με τον Κόαντι, το αυτογκόλ 
του Ντεντόνκερ από το 15'. Ένα «ξέσπασμα» 
της σούπερ ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα στο 
φινάλε του αγώνα ήταν όμως αρκετό για να 
φτάσει στο εμφατικό 4-1, διευρύνοντας ακόμη 
περισσότερο το απίστευτο σερί της στις 21 νί-
κες σ' όλες τις διοργανώσεις. 

 Ο Γκαμπριέλ Ζεσούς (80', 90'+5') και ο Μα-
χρέζ (90') μετέτρεψαν σε... περίπατο για τους 
«Πολίτες», ένα ματς που έδειχνε να... στρα-
βώνει και οδήγησαν τη Σίτι στο +15 από τη 
δεύτερη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ η οποία έχει 
κι έναν αγώνα λιγότερο. 

 Αξίζει να σημειωθεί πως το πρόγραμμα της 
Premier League έχει τροποποιηθεί κι από την 
26η αγωνιστική, μπήκε «εμβόλιμα» η 29η που 
θα διεξαχθεί έως την 21η Μαρτίου σε έξι δια-
φορετικές ημερομηνίες, για να «χωρέσει» και 

ο τελικός του αγγλικού League Cup.  
«Άσφαιρες» ξανά  

Λίγους μήνες μετά το άγονο 0-0 στο "Ολντ 
Τράφορντ" για τον πρώτο γύρο, Τσέλσι και 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν κατάφεραν να 
σκοράρουν ούτε στο αντίστοιχο παιχνίδι του 
δεύτερου γύρου για την 26η αγωνιστική της 
Premier League, σε μία αναμέτρηση που οι 
δύο ομάδες πήραν άριστα στο κομμάτι της τα-
κτικής και της αναιχαίτισης του αντιπάλου αλλά 
χαμηλό βαθμό στην ικανότητα δημιουργίας φά-
σεων στο τρίτο μισό του γηπέδου. 

 Η Τσέλσι έμεινε για δεύτερο διαδοχικό ματς 
πρωταθλήματος χωρίς νίκη (μετά το 1-1 με την 
Σαουθάμπτον εκτός έδρας) και έχασε δύο ση-
μαντικούς βαθμούς στη μάχη της τετράδας 
ενώ από την πλευρά της η Γιουνάιτεντ διεύ-
ρυνε σε 20 ματς το εκπληκτικό εκτός έδρας 
αήττητό της αλλά ταυτόχρονα είδε την από-
σταση από την πρωτοπόρο Σίτι να πηγαίνει 
στους 12 βαθμούς.  

Ο Κλοπ ελπίζει ο Σαλάχ 
να μείνει στη Λίβερπουλ για πολλά χρόνια  

Τα τελευταία τρία χρόνια ο Αιγύπτιος επιθετι-
κός είναι ο πρώτος σκόρερ της Λίβερπουλ και 
τη φετινή σεζόν έχει σκοράρει 24 φορές, εκ 
των οποίων 17 στην Premier League.Και μπο-
ρεί, σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα του 
ευρωπαϊκού Τύπου, ο Κλοπ να μην συνεχίσει 

την καριέρα του στην Λίβερπουλ, όμως ο Γερ-
μανός τεχνικός δεν χάνει ευκαιρία να «αποθε-
ώσει» τον 28χρονο άσο, ο οποίος τον περα-
σμένο Δεκέμβριο άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο 
να φύγει από την Αγγλία για λογαριασμό της 
Ρεάλ Μαδρίτης. 

«Είναι λίγο περίεργο όταν πρέπει να επαι-
νέσω τους δικούς μου παίκτες, με τους οποίους 

θέλω να είμαι ειλικρινής, αλλά ειδικά στην πε-
ρίπτωση του Μο, οι αριθμοί μιλούν από μόνοι 
τους. Ο Σαλάχ δεν είναι μόνο σκόρερ, έχει εξε-
λιχθεί ως ποδοσφαιριστής. Είναι ένας πολύ 
σημαντικός παίκτης για εμάς και ελπίζω ότι θα 
παραμείνει για πολύ μεγάλο χρονικό διά-
στημα» είπε ο Γερμανός προπονητής. 

 

Τα αποτελέσματα της 26ης αγωνιστικής:  
 Γουέστ Μπρομ 1 - Πράιτον 0  

 Λιντς 0 - Άστον Βίλα 1 
Νιούκαστλ 1 - Γουλβς 1 

 Κρίσταλ Πάλας 0 - Φούλαμ 0 
Λέστερ 1 - Άρσεναλ 3 

Σέφιλντ Γιουνάιτεντ 0 - Λίβερπουλ 2 
 Έβερτον 1 - Σαουθάμπτον 0 

Τότεναμ 4 - Μπέρνλι 0  
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 26 αγώνες)   
Μάντσεστερ Σίτι (27αγ.)...............................65 
Μάντσεστερ Γ.............................................50 
Λέστερ...........................................................49 
Γουέστ Χαμ...................................................45 
Τσέλσι............................................................44 
Λίβερπουλ.....................................................43 
Έβερτον (25αγ.)............................................43  
Τότεναμ (25αγ.).............................................39 
Άστον Βίλα (24αγ.).......................................39 
Άρσεναλ.......................................................37  
Λιντς...............................................................35 
Γουλβς (27αγ.)..............................................34 
Κρίσταλ Πάλας.............................................33 
Σαουθάμπτον................................................30 
Μπέρνλι.........................................................28 
Μπράιτον......................................................26 
Νιούκαστλ.....................................................26 
Φούλαμ..........................................................23 
Γουέστ Μπρομ..............................................17 
Σέφιλντ Γιουν................................................11

ΑΓΓΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Η Σίτι ξέσπασε στο φινάλε

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
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Budget 2021: £407bn cost 
of pandemic revealed

Chancellor Rishi Sunak 
has said he is increasing 
business tax and freez-

ing income tax thresholds in 
a bid to repair the UK's damaged 
economy. 

He pledged additional £65  
billion to support Britons through 
to the end of lockdown and     
beyond, but said he would also 
need to start clawing back some 
of the £407 billion that has been 
spent in total during the pandemic. 

Unprecedented levels of 
spending cannot continue, the 
chancellor warned, telling MPs 
he must be "honest" about how 
he plans to balance the books. 

The starting point for paying 
income tax will increase to £12,570 

in April but will stay at that level 
until April 2026, meaning more 
people will be dragged into  
paying tax as wages increase. 

"The higher rate threshold will 
similarly be increased next year, 
to £50,270, and will then also 
remain at that level for the same 
period," the chancellor said, 
meaning more people will even-
tually be in the highest bracket. 

Mr Sunak said people's take 
home pay will not decrease      
because of the policy change, 
but said it does remove the        
incremental benefit created had 
thresholds continued to increase 
with inflation." 

The Office for Budget Respon-
sibility (OBR), a government body 

set up to provide independent 
economic forecasts, said the move 
to freeze income tax thresholds 
will bring 1.3 million people into 
the tax system and create one 
million higher rate taxpayers by 
2025-26. 

In a bid to protect the poorest 
households, he said there would 
be no increase to income tax, 
national insurance or VAT. 

Corporation tax will increase 
from 19% to 25% in 2023, Mr 
Sunak said. 

The OBR said the corporation 
tax rise will raise 3.2% of GDP in 
revenue by 2025-26 - its highest 
since 1989-90. 

A new "small profits rate" will 
maintain the 19% rate for firms 
with profits of £50,000 or less - 
meaning around 70% of compa-
nies - 1.4 million businesses - will 
be "completely unaffected" by the 
tax hike. 

Mr Sunak said this will help 
protect small business owners, 
while reclaiming more in profit from 
the biggest firms. And there will 
be a taper above £50,000, so that 
only businesses with profits of 
£250,000 or greater will be taxed 
at the full 25% rate - around 10% 
of firms.  

Mr Sunak said: "So yes, it's a 
tax rise on company profits. But 
only on the larger, most profitable 

companies. And only in two years' 
time."  

He said there would be a "super 
deduction" for companies when 
they invest, reducing their tax bill 
by 130% of the cost.  

The chancellor unveiled a 
three-point plan to support people 
beyond the end of lockdown, fix 
the decimated public finances 
and to rebuild the economy. 

Among the billions pledged, 
the most significant commitments 
are: 

• Extension of the furlough 
scheme until September 

• Extension of self-employ-
ment help 

• More business grants 
• Universal credit £20 uplift 

extended 
Outlining his plan, Mr Sunak 

told the Commons: “First, we will 
continue doing whatever it takes 
to support the British people and 
businesses through this moment 
of crisis. 

“Second, once we are on the 
way to recovery, we will need to 
begin fixing the public finances 
– and I want to be honest today 
about our plans to do that.  

“And, third, in today’s Budget 
we begin the work of building 
our future economy.”

Britain’s Foreign Secre-
tary Dominic Raab has 
described the interna-

tionally accepted model of a 
bi-zonal, bi-communal fede-
ration as “a starting point” for 
a settlement to the Cyprus 
issue, urging “flexibility and 
pragmatism.” 

He was responding in the 
House of Commons on Tues-
day to a question by Labour MP 
Bambos Charalambous, who 
had asked the Foreign Secre-

tary to confirm the British      
government’s commitment to 
a bi-zonal, bi-communal fede-
ration as “the only basis” for a 
political settlement in Cyprus, 
ahead of next month’s UN-
backed talks in Geneva. 

Raab commented that “of 
course that is the starting point.” 

He then added: “The most 
important thing we need to see 
right now is for both sides to 
go to those UN 5-plus-1 talks 
without preconditions, so we 
can re-engage in the kind of 
flexibility and pragmatism that 
can see lasting and enduring 
peace for the whole of Cyprus.” 

Raab said that he was in 
Cyprus recently, where he spoke 
to President Anastasiades and 
to the Turkish Cypriot leader 
Ersin Tatar. 

 
UK Government confirms 
support to UK Cypriots 

 
Following the Foreign       

Secretary’s comment in the 
Commons that the model of a 
bi-zonal, bi-communal fede-
ration is “a starting point,”         
the National Federation of 
Cypriots in UK had sought 
clarification. 

The UK Government on 
Wednesday clarified its posi-
tion on the Cyprus settlement 
process, confirming that its 
support for a bi-zonal, bi-     
communal federation has not 
changed. 

In a statement to the      
Federation, the British govern-
ment notes that its policy        
“remains unchanged: We   
continue to support a compre-
hensive, just and lasting settle-
ment of the Cyprus issue, 
based on the internationally 
accepted model of a bi-zonal, 
bi-communal federation with 
political equality as set out        
in relevant Security Council  
Resolutions.” 

The statement adds that  
the “UK continues to urge the 
parties to approach informal 
talks in the spirit of flexibility 
and compromise.” 

The UN announced on  
February 24, that an informal 
five-plus-one meeting on the 
Cyprus issue will take place 
27-29 April, to determine whe-
ther common ground exists  
for the parties to negotiate a 
lasting solution to the Cyprus 
problem, within a foreseeable 
horizon.

Raab describes BBF 
as ‘starting point’ 
for Cyprus talks

EU vaccine passports could kick start travel again
EU proposals for a vaccine 

passport could kick start 
tourism across the bloc 

from as early as June - raising 
hopes lockdown-weary Britons 
could enjoy a summer holiday 
on the continent. 

The European Commission is 
suggesting a "digital green pass" 
that would provide proof a person 
has been vaccinated against 
coronavirus, as well as test results 
for those not yet inoculated. 

Commission president Ursula 
von der Leyen said the pass 
"should facilitate Europeans' 
lives." She said: "The aim is to 
gradually enable them to move 
safely in the European Union or 
abroad - for work or tourism." 

The proposed scheme raises 
the prospect that unvaccinated 
adults and children could still 
travel overseas if they have had 
a recent negative COVID-19 test. 

The scheme would at first be 
for Europeans to travel more 
freely over the summer - but  
the executive also plans to co-        
operate with international orga-

nisations to ensure its system 
works beyond the EU. 

England's deputy chief medical 
officer Professor Jonathan Van-
Tam said on Monday there was 
still "great uncertainty" around 
holidays on the continent - partly 
because the EU's vaccination 
programmes were behind the 
UK's. 

Compared to the UK, the bloc's 
rollout of coronavirus vaccines 
has been slow. It comes as a UK 
taskforce planning the resump-
tion of foreign holidays has met 
for the first time. 

Transport Secretary Grant 
Shapps chaired the meeting of 
the government's global travel 
taskforce, with travel firms, 
transport operators and industry 
bodies joining the virtual session. 

Boris Johnson announced last 
month that foreign leisure travel 
for people in England could be 
allowed from 17 May. But this 
was dependant on several factors, 
such as vaccine rollouts and the 
prevalence of COVID variants. 

The draft EU legislation for the 

"green digital pass" is expected 
to be published on 17 March, and 
the scheme itself may begin as 
soon as June. 

The UK will discuss with the EU 
the bloc's proposals to create a 
vaccine passport in the hope of 
reviving international travel for 
the summer holidays. 

Health Secretary Matt Hancock 
said earlier this week that Britain 
was working with the EU and 
countries around the world on the 
issue. He said: "As I understand 

it, the EU proposal is that certi-
fication includes both whether 
you've had the vaccine and also 
whether you've recently had a 
test for those who can't get      
vaccinated yet, which is obviously 
particularly important. 

"It is clear" that individuals  
will need a way of showing they 
have had a jab, but those who 
cannot be inoculated for medical 
reasons will "absolutely" be 
taken "into consideration", he 
told MPs. 



The search for a missing 
person carrying the Brazi-
lian variant of coronavirus 

has been narrowed to 379 houses 
in the south east of England, 
Matt Hancock has said. 

Six cases of a "variant of  
concern", first identified in the 
Brazil city of Manaus, have been 
detected in the UK, however one 
person did not complete their 
Covid-19 test registration, mean-
ing officials have been unable to 
locate them. 

The health secretary said offi-
cials had identified the batch of 
home testing kits in question, 

meaning the search "narrowed 
from whole country down to 379 
households in the South East 
and we're contacting each one." 

The government and many of 
its scientific advisers are extre-
mely concerned about the emer-
gence of the strain, also known 
as the P.1 variant, because it is 
not yet clear whether vaccines 
protect against it. 

Mr Hancock said current        
coronavirus vaccines being used 
in the UK "have not yet been 
studied against this variant and 
we're working to understand 
what impact it might have." 

"This variant has caused      
significant challenges in Brazil," 
he added. 

Dr Susan Hopkins, strategic 
response director at Public 
Health England, said officials 
are tracking the "variant of     
concern" very closely in a bid 
to contain its spread in a bid to 
ensure it does not interfere with 
the UK's vaccine rollout. 

Experts are concerned, she 
said, because the Brazil strain 
"shares some important muta-
tions with the variants first iden-
tified in South Africa", another 
"variant of concern" which 
spreads much more quickly than 
the original Covid-19 virus. 

"These and other mutations 
are associated with reduced   
impact of antibodies against the 
virus in laboratory experiments," 
she told Monday's Downing 
Street press conference. 

"The current vaccines have 
not yet been studied against 
this variant and we will need to 
await further clinical and trial 
data to understand the vaccine 
effectiveness against this variant." 

Mr Hancock said the govern-
ment is "stepping up testing and 

sequencing in South Glouces-
tershire" where two cases were 
identified, to contain the spread 
of the variant.  

There is "no information to 
suggest the variant has spread 
further" than that area, Mr      
Hancock said. 

The other three cases of      
the variant were identified in 
Scotland. All those aside from 
the missing case have been told 
to self-isolate. 

The government is urging 
anyone who took a test on       
February 12 or 13 and has not 
received a result, or has an       
uncompleted test registration 
card, to contact the NHS on 
either 119 for England, Wales 
and Northern Ireland, or 0300 
303 2713 for Scotland. 

England's policy of mandatory 
hotel quarantine for arrivals from 
red-list countries was brought 
in five days after the Brazilian 
variant was imported to the UK. 

Had the policy, which was  
announced weeks before it      
was implemented, been in force 
sooner, it is likely it would have 
contained the Brazilian variant, 
critics have contended.
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Hunt for person infected with Brazil 
variant narrows to 379 households

SNP supports Freedom 
for Ocalan Campaign

Scotland’s ruling party, 
and the third largest party 
by membership in the UK, 

has released a statement that 
calls for an end to the illegal  
isolation of Abdullah Ocalan and 
for a reinstatement of peace 
talks with him as representative 
of  the Kurds. It urges the UK 
government to protest the unac-
ceptable treatment of the HDP, 
and emphasises the SNP’s long-
standing advocacy for Kurdish 
rights.  

The full statement is below: 
• The SNP recognises the      

urgent necessity for a peaceful 
resolution of the Kurdish conflict 
in Turkey.  

o The SNP has been a long-
standing advocate for Kurdish 
rights in Turkey as well as in Iraq 
and Syria, and has commended 
the Kurdish people for their fight 
against extremism and their 
progressive leadership on social 
issues (such as women’s rights) 
in the Middle East.    

• With regards to your state-
ment that the Biden administra-
tion in the US is working to inter-
fere and take sides in domestic 
Turkish politics, the SNP is not in 
the place to comment but we do 
acknowledge that Turkey may 
be a NATO ally and an important 
friend of the United Kingdom, 
but that does not prevent us from 
raising important human rights 
and security concerns.  

• We call on the Government 
to make it absolutely clear to 
President Erdogan that the  
suppression of political parties 
and the jailing of elected leaders 
are totally unacceptable in any 
country that wants to be seen as 

an advanced modern democracy.  
• We urge the UK govern-

ment’s Foreign, Commonwealth 
and Development Office to call 
on the Turkish Government to 
immediately end the isolation 
enforced on Abdullah Ocalan 
(the Kurdish leader and philo-
sopher currently imprisoned in 
isolation in appalling conditions 
and without legal representation 
by Turkey). Keeping Mr Ocalan 
in a state of aggravated solitary 
confinement for over 20 years 
is an inhuman punishment in 
breach of both domestic laws 
and international conventions 
to which Turkey is a signatory.    

o SNP colleagues in West-
minster have raised Mr Ocalan’s 
case in the Chamber of the 
House of Commons and have 
sponsored and signed Early 
Day Motions to this effect.  

• We urge the FCDO reinstate 
the peace talks with Abdullah 
Ocalan as the representative of 
the Kurds   

• In the past SNP MPs have 
signed letters to the FCDO, 
written by the “Campaign for a 
political solution of the Kurdish 
Question”, in which we called for 
the UK to live up to its obligations 
and commitments to human rights 
throughout the world and stand 
up for decency in international 
relations.   

For more about the Freedom 
for Ocalan Campaign in the UK 
see www.freedomforocalan.org  
The campaign is being taken up 
by organisations in a growing 
number of countries, including 
by the Congress of South African 
Trade Unions who have led a 
call to the United Nations.  

Have you registered to vote?
The National Federation of 

Cypriots in the UK urges 
each member of our com-

munity to ensure that they have 
registered to vote by Monday 
19 April. If you have not regis-
tered to vote before this deadline 
you will not be able to vote in 
local & Mayoral elections, as well 
as those for the Scottish Parlia-
ment and the Welsh Assembly 
on Thursday 6 May.  

We also encourage you to  
remind your family and friends 
to register to vote as well. 

Federation President, Christos 
Karaolis said: “Despite the  
challenges that the Coronavirus 
pandemic has brought upon us, 
the UK Cypriot community must 
make its voice heard in the        
upcoming Local and Regional 

election campaign. I urge        
everyone in the community to 
register to vote as well as join 
and actively support the political 
party that is best aligned with 
their own views.  

“I would also like to ask the 
community to ensure they          
remind and encourage their 
family members to do the same." 

If you are unsure about        
your local representatives, 
"WriteToThem" has a useful 
webpage that allows you to 
enter your postcode and shows 
your constituency, local coun-
cillors and representatives: 
www.writetothem.com 

Did you know? Cypriot citizens 
living in the UK are also entitled 
to vote in the upcoming election, 
as Commonwealth citizens. So, 

if you are a Cypriot citizen, 
please register to vote via the 
link below, and make sure that 
you vote on May 6th. 

It is important that the UK 
Cypriot community registers to 
vote by Monday 19 April and 
goes out to vote on Thursday 6 
May. If the Cypriot community 
exercises its vote, politicians will 
take notice and do more to help 

our community. Our vote is our 
voice! 

EVERY CYPRIOT  
VOTE COUNTS -  

OUR VOTE IS OUR VOICE 
If you know you will be away 

from home on the day of the 
election, you can still vote by 
applying for a postal or proxy 
vote - visit www.gov.uk/register-
to-vote
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Our dear Neophytos Nicolaou

It was with enormous sadness 
that we learnt of the loss of 
our dear friend Neophytos. 

Our heartfelt sympathy and love 
is extended to Evoulla, Egli, 
Alex and Maria’s families who 
must be bereft at this extremely 
difficult time. 

Neophytos has been a great 
support to us, the Cypriot Com-
munity Centre and the Cypriot 
Women’s League. He attended 
all our functions and events to 
both support and fundraise for 

the community.    
Additionally, annually, he     

and Evoulla used the Centre to  
fundraise for the Radiomarathon 
Centre for People with Special 
Needs, an event which in the 
latter years, was also dedicated 
to their beloved daughter Maria. 

Over the years, without hesi-
tation, Neophytos and Evoulla 
also involved their whole family, 
children, grandchildren, in-laws, 
in supporting the community 
events. His excellent role as 

Ayios Nicholas at our Vasilopitta 
parties was eventually passed 
on to their  grandson, Jimmy. 
However, he continued to lead 
us all with his marvellous singing 
both at these and other commu-
nity events. 

Neophytos’ gentlemanly 
manner, character and generous 
nature, meant that no one could 
resist contributing to these good 
causes and all were delighted 
to work with him for any issue 
to benefit the community and, 

of course, Cyprus. In the latter 
case, he supported all the work 
and events organized by the 
National Federation of Cypriots 
in the UK. 

We will miss you sorely       
Neophytos but will never forget 
you. 

 
Christalla Evdokimou and 

Susie Constantinides MBE 
On behalf of the Cypriot  

Community Centre and Cypriot 
Women’s League

Join thousands in the adult social care sector

It has never been easier to start 
a career in adult social care. 
Career changers, jobseekers, 

volunteers and school leavers 
can all make a difference and find 
a rewarding career path within 
the sector.  

With no experience required, 
our team offer in-house training, 
including infection prevention 
and control and use of personal 
protective equipment (PPE).  

As a key worker, you will be 
prioritised for the vaccine, as well 
as qualifying to send children to 
school to allow you the flexibility 
to work. 

Autumn Gardens and     
Anastasia Lodge are care homes 
based in Southgate and Winch-
more Hill, North London. We 
provide residential 24-hour care 
for older people within our      
community.  

You can make a difference 
right now by working as a 
carer in adult social care 

We are seeking to recruit 
some great new care workers. 
People with the right values  
and attitude to work within our 
dedicated team – could this be 
you? You do not need to have 
previous experience in this field, 
nor do you need qualifications 
to get started – we are happy   
to work with you to help you     
become an excellent and quali-
fied care worker.  

Above all we look for staff that 
have:  

- A commitment to caring for 
others. 

- Show dignity and respect. 
- Work well as part of a team. 
The duties of a carer are       

varied, and no two days will be 
the same. Our residents are      
individuals, and they all deserve 
to be treated as such.  

Duties may include supporting 
with personal care needs, as 

well as helping to take part in a 
wide range of special interests 
and activities that support their 
health and general wellbeing.  

 
Additional job vacancies at 
our homes include:  

 
Full or part-time Chef - An 

exciting opportunity has arisen 
for a passionate cook to join our 
team in Southgate. No formal 
experience is required as we will 
support you and help you to gain 
qualifications whilst working. 
Knowledge of cooking Cypriot 
food would be an advantage. 

Full-time Maintenance 
Worker – Join our experienced 
team and help to maintain the 
high standards of our buildings 
and facilities. 

 
To find out more please       

contact us on 020 8344 2600, 
email: welcome@autumn-gar-
dens.com or visit www.autumn-
gardens.com

Dr Kassianos CBE discusses the Covid-19 vaccines

The Cyprus Medical Society 
of the UK (CMS UK) and 
NEPOMAK UK hosted a 

Q&A session with Dr Kassianos 

CBE discussing Covid-19 vac-
cines on Sunday 28 February.  

Dr Kassianos is the UK National 
Immunisation Lead for the Royal 

College of General Practitioners 
and heavily involved in the imple-
mentation of immunisation ser-
vices in the UK and internationally. 

His numerous awards and 
achievements include the    
Foundation Council Award, the 
most prestigious award from      
the RCGP. Moreover, in October 
2020, Her Majesty the Queen 
appointed Dr Kassianos as 
Commander of the Order of       
the British Empire (CBE) in the 
Birthday 2020 Honours List for 
his services to General Practice 
and Travel Medicine. 

The session was coordinated 
by CMS UK Co-Presidents  

Savvas Hadjiphilippou and 
Nicolas Galazis and NEPOMAK 
UK President and Committee 
Member Constantine Alexandrou 
and Christina Tsangaris respecti-
vely. HE the High Commissioner 
of the Republic of Cyprus in the 
UK, Mr Andreas Kakouris also 
participated and delivered the 
closing remarks.  

A broad discussion took place 
answering numerous questions 
on Dr Kassianos’ life and parti-
cularly his work as Immunisation 
lead and dispelling the myths 
around the Covid-19 vaccines. 
So far over 2000 people have 
viewed this event. 

Oleander / Πυĸροδaɸ́νη 
Poetry by Leon Silver

Bright parades of white rose and red  
Lining dry river beds and roadsides  

Spiky lance-shaped leaves deceiving  
Imitating olive but toxic and bitter  

colouring the ravaged land  
 

Pikrodaphne Nerium 
Arodaphne Rosebay Dogbane 

Many aliases can’t hide your identity  
Now it’s clear you’re not what you seem  

You’re marching us to nowhere  
 

August 2020  
 
Nerium / Nήρɩον - A shrub or small tree cultivated in temperate 
and subtropical areas as an ornamental and landscaping plant, 
considered poisonous.   
The Oleander is a metaphor for rival nationalisms.

UK Cypriots left homeless 
after freak accident

At 4.30am on the 23 Feb-
ruary, a driver crashed 
through a wall into the 

home of three young UK Cyp-
riots, and a fourth housemate, 
straight into a downstairs        
bedroom destroying it. The 
male driver was arrested at the 
scene on suspicion of drink 
driving related offences.  

Firefighters, police and       
paramedics were called to the 
scene and were needed to help 
rescue one of the housemates 
from the room that had been 
hit, as he was stuck amongst 
the rubble and unable to get out. 
He was subsequently taken to 
hospital and treated for his         
injuries. The other housemates 
were able to leave the property 
unharmed, but in just their         
pyjamas, slippers and with their 
phones.  

Witnesses were shocked that 
there weren’t more serious        
injuries based on the speed and 
force that the car smashed 
through the wall and extent of 
the damage, and praised the 
emergency services for their 
swift response in getting a      

handle of the situation.   
The housemates, who are 

active members of NEPOMAK 
UK and often help support the 
community and Cypriot charities 
are now in an unfortunate posi-
tion of needing support them-
selves. Their home has been 
deemed completely unsafe  and 
uninhabitable. They do not       
expect to be allowed into the 
house in the foreseeable future 
due to safety concerns, and 
therefore have no way of acces-
sing the property to attempt to 
recover any of their personal or 
communal possessions. Not only 
will they have to rebuild their 
lives, but they all have suffered 
incredible emotional trauma and 
are trying to manage the psycho-
logical effects of this awful      
experience.  

The individuals who don’t 
want to be named are thankful 
they’ve all come out of this      
with no serious injuries and for 
the support they’re receiving 
from friends and family, who   
are rallying around to provide      
both emotional and practical 
help.
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Cypriot start-up EMBIO Diagnostics Ltd     
win EBRD Innovation Challenge

Cypriot start-up EMBIO 
Diagnostics Ltd, is among 
the winners of the first on-

line Start-up Innovation Challenge 
initiated by the European Bank 
for Reconstruction and Develop-
ment (EBRD) to encourage crea-
tive and innovative responses 
to the Covid-19 pandemic. 

EMBIO is a science & techno-
logy company which created the 
proprietary B.EL.D. (Bio Electric 

Diagnostics) device, related soft-
ware and algorithms. B.EL.D is 
one of the very few multi-use 
handheld chemical analyser 
systems that within minutes,  
and on the spot, can accurately       
detect bacteria and other harm-
ful chemicals in food categories 
such as dairy and leafy greens. 
It aims to provide quick and      
accurate answers on the point 
of care, to prevent the spread 

of harmful bacterias and infec-
tious diseases, like Listeria. 

Judges had to choose          
between 226 participants from 
30 countries where the Bank      
invests. The competition targeted 
high-potential scalable start-ups 
that have innovated their        
business models in response     
to the coronavirus pandemic and 
was organised entirely online. 

The winners share among 
themselves US$ 500,000 of 
mixed cash reimbursement and 
advisory vouchers within the 
framework of the Star Venture 
programme including business 
diagnostics as well as tailored 
one-on-one technical advisory 
support, mentoring and access 
to international investors. 

The EBRD’s mandate in       
Cyprus expired at the end of 
2020 and the Bank has now 
ceased investing in any new 
projects in the country. The 
Start-up Innovation Challenge 
was open to companies based 
in any country. 

Other winners were Otsimo 
from Turkey, an education       

platform for children with special 
needs, Fazla Gıda from Turkey, 
a surplus management platform 
which helps to mark products 
for expiry, 1Trolley from Egypt, 
a last mile delivery convenient 
goods service and Plant an      
App from Romania, a low-code        
development platform that       
accelerates delivery of software 
systems by a factor of up to       
40 times. 

The EBRD has been promo-
ting and supporting start-ups in 
its countries of operations for 
over 25 years through advisory 
and investment vehicles includ-
ing the Star Venture Programme, 
the Early-Stage Innovation        
Facility and the Venture Capital 
Investment Programme.  

The Start-up Innovation    
Challenge was supported by 
donor funds provided by the  
Republic of Korea, and in Egypt 
by the EBRD Small Business 
Impact Fund (Italy, Japan, Korea, 
Luxembourg, Norway, Sweden, 
Switzerland, the TaiwanBusiness 
– EBRD Technical Cooperation 
Fund and the United States).

“Speaking to yourselves in psalms, hymns 
and spiritual songs, singing and making 

melody in your heart” 
– Ephesians 5:19 

 
Roots 

Motown Records. Detroit. The 1960s. The record 
label achieved 79 top-ten hits with its distinctive 
soulful songs. The sound grew from the Gospel 

and Blues music of the early twentieth century, 
which in turn, was inspired by the ‘Spirituals’        
of the black slave workers that “constructed         
America”, to quote the author James Baldwin: 
“they picked cotton, carried it to market, and built 
railroads under someone else’s whip.”  

Motown’s artists came from a Southern Baptist 
choral tradition: Sam Cooke, Jackie Wilson, Otis 
Redding, Martha Reeves, Diana Ross, Barratt 
Strong, Marvin Gaye, Smokey Robinson and Levi 
Stubbs. The African American Spirituals were 
work songs in a “call and response” oral tradition 
that had emerged from African musical roots. The 
sorrow of enslavement stirred yet more singing, 
inspired by Christian words and hymns. Tunes 
from the Nile ended up in Louisiana.  

 
Harvest 

Then Motown itself was influential in the music 
that followed, from Two-Tone, SKA and Northern 
Soul, to Rhythm & Blues and Hip-Hop. Soft Cell 
covered several Motown hits in the 1980s          
such as: ‘What?’ (Tina Mason), ‘Tainted Love’ 
(Gloria Jones) and ‘Where Did Our Love Go’ (The 
Supremes).  

In 1997, the pop group Cornershop had a 
number one hit with the catchy ‘Brimful of Asha’. 
Its chorus was playfully lifted from a 1763         

Christian hymn by Augustus Toplady called “Rock 
of Ages”, which became a popular “field holler” 
song, with the lines: - “The world is on fire, Don’t 
you want Christ’s bosom for to be your pillow.”  

Czech composer Antonín Dvořák was moved 
by African American Spirituals when visiting the 
USA in 1892. “The future music of this country 
must be founded on these melodies,” he said. 
“These beautiful, varied themes are the product 
of the soil. Folksongs of America.” He used        
Spirituals-inspired music in the second movement 
(Largo) of his 9th symphony (New World). We 
know it in the UK as “the Hovis advert” music.  

 
Northern Soul 

In the late sixties and early seventies, a move-
ment sprang up in the working-class industrial 
towns of northern England – Blackpool, Wigan, 
Bolton, Stoke, Manchester, Blackburn. Young men 
travelling down to London for football matches 
would visit the ‘Soul City’ record shop in Covent 
Garden. They wanted obscure, fast-paced Motown 
inspired soul music. Their template was ‘I Can’t 
Help Myself’ by the Four Tops, but they wanted 
less commercial, less mainstream songs, that they 
could dance to. For example: ‘Wade in the Water’, 
by Marlena Shaw.  

This spawned a night-club scene in those  

northern towns. The dance moves evolved into 
break-dancing, and the clubs created our “DJ   
culture”. Fashion-wise, it gave us mod culture – 
brogues, Ben Sherman shirts, Dr Marten’s, shrink-
to-fit Levi’s. 

The clenched raised fist symbol associated with 
Northern Soul emanates from the USA’s Black 
Power movement. Black gloves were worn in the 
clubs, with cries of “right on now” between songs. 
Carl Douglas’s No. 1 hit “Kung Fu Fighting” was 
the UK’s first domestic disco hit. It refers, not   
just to martial arts, but also to the high-kicking, 
high-energy dancing in Northern Soul clubs.  

Finally, there’s a connection between American 
Blues and songs sung in the poor quarters of 
Smyrna, Istanbul and the Greek ports in the late 
nineteenth century. They became Rembetika 
music (1930s to 1950s). Affectionately known as, 
‘Greek Blues.’  

 
(Recommended: ‘American Folk Songs and 

Spirituals’, John Work. ‘Motown in Love’, Herb 
Jordan. ‘Go Tell It on the Mountain’, James       
Baldwin. ‘Road to Rembetika’, Gail Holst) 

 
James Neophytou

Everybody needs a bosom for a pillow: Spirituals, Motown and Northern Soul

Plum, Reshaping the FinTech World
The Cypriots in City Asso-

ciation and Invest Cyprus, 
under the auspices of the 

National Federation of Cypriots 
in the UK, invite you to join an 
exclusive webinar this Sunday 
7th March 2021, at 5pm.  

The event will feature an           
interview with Victor Trokoudes, 
the co-founder and CEO of Plum, 
one of the fastest-growing        
Fintechs in the UK.  

H.E. the High Commissioner 
of the Republic of Cyprus to      
the UK, Mr Andreas Kakouris, 
will also be present. 

Mr Trokoudes, a Cypriot-      
Canadian “serial entrepreneur”, 
studied economics at Harvard 
and has an MBA from INSEAD. 
After a stint on the trading floor 
for Morgan Stanley, he joined 
TransferWise when the Fintech 
unicorn had 5 employees in the 
UK. He left when they were 
500+, having built the team that 
launched TransferWise in 25 
markets.  

Mr Trokoudes then founded 
and led PoS terminal reseller 
BlueBird which he sold for a 
profit. He launched Plum in 2017, 

aiming to save the average  
customer £186,000 extra over 
their lifetime with the help of 

Plum’s smart technology. 
Register at: www.cypriotsin-

thecity.org/662-2

The 2021 Census is being 
launched on 21st March 
and every household in 

England and Wales must com-
plete the census by law. 

President of the National 
Federation of Cypriots in the UK, 
Christos Karaolis, said, “We want 
to use this opportunity to make 
sure that our Cypriot diaspora 
is counted, so that Governments 
and Councils take us into consi-
deration in their decision-making. 
The National Federation of Cyp-
riots in the UK is, therefore, urging 
UK Cypriots to make sure they 
write-in "Cypriot" in the question 
about ethnicity / background. This 
can be done by selecting "Other 
ethnic group or background" 
and then typing in "Cypriot" in 
the space provided (see example 
above). Please do spread the 
word and encourage your family 
and friends to do the same.”  

The census is a survey that 
happens every 10 years and 
gives a picture of all the people 
and households in England and 
Wales. All kinds of organisations, 
from local authorities to charities, 
use the information to help provide 
the services we all need, including 
transport, education and health-
care.  

If you live in England and Wales, 

you must take part in the census. 
Your answers should be about 
the people who usually live in 
your household. By taking around 
10 minutes per person to fill in the 
census questionnaire, you will 
help make sure your community 
gets the services needed now 
and in the future. 

The census is carried out by 
the Office for National Statistics 
(ONS) and only ever publish ano-
nymous information, therefore, 
your information is protected. 

The census makes a difference 
to everyone. It’s a once-in-a-
decade chance to have your 
voice heard and help inform the 
future of your local area. 

If you cannot fill in your census 
questionnaire online, there is a 
wide range of support services 
to make it easy for you including: 

• guidance and support in 
many languages and formats 

• help over the phone, in a 
web chat or on social media 

• a paper version of the ques-
tionnaire, if you prefer 

• accessible census guidance, 
for example, in braille 

If a friend or family member 
needs support, help them if      
you can. You can also ask for 
help for yourself, or for someone 
else. 

Census 2021 - An opportunity 
to showcase the strength of 
our UK-Cypriot diaspora
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NEPOMAK hosts online event  
‘Cyprus: Wildlife & Biodiversity’

On Friday 26th February, 
NEPOMAK hosted the 
second of its series of 

environmental webinars, in colla-
boration with the Presidential 
Commissioner of Cyprus, Photis 
Photiou, and the Environmental 
Commissioner of Cyprus, Klelia 
Vasiliou. After a successful first 
webinar on “Blue Growth”, the 
focus of the second webinar was 
wildlife and biodiversity. 

The purpose of NEPOMAK’s 
series of environmental webinars 
is to familiarise the Cypriot       
diaspora with environmental 
challenges facing Cyprus and 
the efforts being made on the      
island to combat these challen-
ges. The webinars also create an 
opportunity for NEPOMAK mem-

bers and environmental experts 
to share ideas and look at ways 
to cooperate to assist Cyprus’ 
efforts against climate change. 

 
Wildlife & Biodiversity 

 
To discuss wildlife and biodiver-

sity, NEPOMAK’s members were 
joined by two young Cypriot envi-
ronmentalists: Marios Aristopha-
nous, an entomologist and ecolo-
gist, and Constantinos Antoniou, 
a wildlife vet and conservationist. 

Constantinos Antoniou’s pre-
sentation focussed on some of the 
challenges and threats to wildlife 
in Cyprus. He cited lack of environ-
mental consciousness amongst 
the public, a lack of legal protec-
tions for wildlife, pollution, invasive 

species, poaching, urbanisation 
and exploitation as the major 
threats to Cypriot wildlife. He noted 
that Mouflon were once almost 
extinct until the Cypriot Govern-
ment introduced heavy fines for 
anyone who killed one. 

Asked specifically about whe-
ther tourism is a danger to Cypriot 
wildlife, Mr Antoniou emphasised 
that tourism can actually benefit 
wildlife conservation if guided 
properly by experts. In fact, eco-
tourism is a growing feature of 
Cyprus’ tourism strategy and has 
created opportunities for people 
to experience more of the island’s 
nature. 

Mr Antoniou said that some  
of the top priorities for Cypriot 
conservationists are improving 
education about environmental 
issues in schools, introducing 
programmes to tackle invasive 
species, setting clear and reason-
able limits on the development 
and urbanisation of environmen-
tally sensitive areas. 

NEPOMAK members were 
eager to hear about how the dias-
pora can help support conserva-
tion work in Cyprus. Mr Antoniou 
said that the diaspora could    
“become ambassadors for the 
good environmental work that is 

taking place in Cyprus,” by raising 
awareness of Cypriot conserva-
tion projects. He also said that 
there are volunteering opportuni-
ties, and that diaspora Cypriots 
could set a good example of      
responsible and sustainable  
behaviour when visiting Cyprus. 

Marios Aristophanous gave a 
presentation on the importance 
of biodiversity using insects, his 
expertise, as a way of highlighting 
the interconnectivity of all species. 
He noted that insects are a vital 
foundation of any ecosystem,      
as pollinators of plants, as a 
food source for other animals, as 
producers of materials such as 
silk and honey, and as contributors 
to soil quality. Insects are so        
important to ecosystems and so 
successful at what they do that 
they account for at least 80% of 
animal species. 

Mr Aristophanous also explained 
that approximately 10% of Cyprus’ 
known flora and fauna are ende-
mic, meaning that they are native 
to the island. He said that there 
are probably numerous undis-
covered species on the island. 

 
Opening remarks 

 
To open the webinar, Presiden-

tial Commissioner Photiou spoke 
of the importance of tackling       
environmental issues and said that 
the diaspora was working closely 
with the Cypriot Government and 
environmental experts. He also 
noted that engaging with the  
environmental challenges that 
Cyprus faces is a way that dias-
pora Cypriots can grow closer to 
their homeland. 

Environmental Commissioner 
Vasiliou said that wildlife and bio-
diversity were her “personal pas-
sions” and issues that she cares 
deeply about. She added she felt 
honoured to be having this discus-
sion with a group of young people 
from the diaspora and looked 
forward to more conversations 
about similar topics in the future. 

NEPOMAK President Christos 
Tuton said that young diaspora 
Cypriots are engaged with Cyprus’ 
environmental challenges because 
“we care about our homeland and 
want future generations to be able 
to enjoy it as we do now.”  

He said that Cyprus’ wildlife and 
biodiversity were central to the 
island’s identity and can never be 
taken for granted, highlighting that 
even iconic national symbols like 
the Mouflon, were almost extinct 
on the island. 

 
* NEPOMAK is the World Fede-

ration of Young Overseas Cypriots. 
The organisation is run day-to-day 
by volunteers across the world, 
motivated by their love for Cyprus 
and the Cypriot diaspora.

Lord Adonis: I urge all members of the 
community to have the Covid vaccine

Lord Adonis, the first and only UK Cypriot 
member of Her Majesty’s Cabinet, has 
recorded a video message to the community, 

urging them to have the COVID-19 vaccine when 
possible. The video message was recorded by 
the National Federation of Cypriots in the UK. 

In the video, Lord Adonis speaks about the    
importance of the vaccine, the comprehensive 
science that has led to its approval for use, and 
his Cypriot father’s experience of the process.  

Lord Adonis said, “My dad, who is 80, had the 
vaccine two weeks ago. It was painless, he had 
no side effects and he is now looking forward to 
getting out and about when able to do so.” 

He urged UK Cypriots to get the vaccine by 
saying, “This is what we need to do to keep our 
community safe. This is what we need to do to 
be able to see our family and our friends again. 
This is what we need to do to keep this appalling 
virus at bay. As soon as you get the notification 
from the GP, go and get that jab.” 

The video is available to view on the National 
Federation of Cypriots in the UK’s social media 
channels (@UKCypriotFed). 

 
General information about the  
COVID-19 vaccination (Source: NHS) 

 
• The coronavirus (COVID-19) vaccine is safe 

and effective. It gives you the best protection 
against coronavirus. 

• The NHS will let you know when it's your turn 
to have the COVID-19 vaccination. You will get a 
letter, phone call, email or text inviting you for an 
appointment. The COVID-19 vaccine is free of 
charge. 

• The vaccine is being offered at larger vaccina-
tion centres, pharmacies and some local NHS 
services such as hospitals or GP surgeries. 

• If you are not eligible yet, wait to be contacted. 
• The order in which people will be offered        

the vaccine is based on advice from the Joint 
Committee on Vaccination and Immunisation 
(JCVI). 

• The vaccines approved for use in the UK have 
met strict standards of safety, quality and effective-
ness set out by the independent Medicines and 
Healthcare products Regulatory Agency (MHRA). 

• Any coronavirus vaccine that is approved 
must go through all the clinical trials and safety 
checks all other licensed medicines go through. 
The MHRA follows international standards of 
safety. 

• The COVID-19 vaccine is given as an injection 
into your upper arm. It's given as 2 doses. You will 
have the 2nd dose 3 to 12 weeks after having the 
1st dose. 

• The 1st dose of the COVID-19 vaccine should 
give you good protection from coronavirus. But 
you need to have the 2 doses of the vaccine to 
give you longer lasting protection. 
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EUREKA! 

The coinage of Ancient Greece has given us 
some of the most recognisable images from 
antiquity as they were stamped with designs 

to proudly declare the identity of the city which 
minted them and guarantee their value.  

One of the great archaeological survivors, coins 
are an invaluable source of information on cultural 
practices, important individuals, and ancient inter-
national relations. 

 
Evolution & Function of Coinage 

Trade in the ancient world was largely conducted 
through the exchange of one type of goods for 
another in a barter system that worked well for       
millennia. Eventually, some goods came to be         
exchanged for large metal bars, such as the bronze 
or copper talent, which both parties agreed to a 
value on. The next step was to use metal rods or 
spits which were 1.5 meters in length and six of 
which could be grasped in the hand.  

The Greek word for grasp is drattomai and this is 
the origin of the drachma coin. From these bars and 
rods sprang the idea for a more portable and         
universal material which could be exchanged for 
any goods or service: coinage. Lydia was credited 
by the Greeks with inventing coins in the early 6th 
century BC which were stamped by the state to  
guarantee value and be recognisable as genuine.  

Coins were usually slightly lighter than the same 
value weight in the pure metal so that the cost of 
minting them was covered or even a small profit       
attained. In later centuries, some states would abuse 
this margin and produce coins with lower and lower 
precious metal content in an attempt to create value 
where there really was none.  

After public ridicule, Athens was famously forced 
to withdraw a batch of plated coinage that had been 
minted following a financial crisis c. 406 BC. Then, 
as now, coinage could only function if people had 
trust in its present and future value. 

The first Greek coins appeared in Aegina c. 600 BC  
which were silver and used a turtle as a symbol of 
the city’s prosperity based on maritime trade. Athens 
and Corinth soon followed Aegina’s lead. The birth of 
coinage in wider Greece, though, was not really an 
invention of convenience but a necessity, driven by 
the need to pay mercenary soldiers.  

For maritime trade especially, barter continued to 
be the most common form of exchange as the   
problem with coinage in the ancient world was that 
the value of coins between city-states was often       
different. Still, for the citizens of a particular city and 
its surrounding territories coinage became a very 
useful way to buy and sell goods, and it was conve-
nient for the state to use coins to pay for small public 
services such as participating in law courts. So con-
venient was this new portable wealth that poorer 
Greeks would carry their coins in their mouths when 
they went to market, and richer Greeks now had a 
handy means of storing (and hiding) their wealth. 

Some larger states were able to impose their      
currency on other city-states and have it accepted 
as a means of exchange. The Athenian silver coinage 
of the 5th century BC is an example, and perhaps it 
was the first case of a single currency being used by 
different states, the members of the Delian League. 
Examples of the Athenian silver owl tetradrachms 
have been found as far afield as Egypt, Palestine, 
Arabia, and Bactria. The Arcadian League was ano-
ther organisation with a common coinage. Similarly, 
Alexander the Great would use his coins across the 
Macedonian empire with many states still minting 
them two centuries after his death. Other contempo-
rary states would copy the Greek approach to coins 
and produce their own similar types. 

Minting Coins 
Greek coins were made using mostly silver but also 

gold, electrum, copper alloy, and bronze. The metals 
were melted in a forge hearth and then, to standardise 
the size and weight of each blank coin, the molten metal 
was poured into moulds or pre-prepared hemispherical 
vessels. Later, another method was to cut slices from 
metal cylinders made the correct diameter. 

Meanwhile, an engraver carved the design onto 
metal dies of hardened bronze or iron, one for each 
side of the coin. One die was set in an anvil and the 
blank metal disk was placed on top, warmed to make 
it slightly soft. The minter then held in his hand the 
other die and hammered it on top of the blank disk. 
The strike would then leave an impression on both 
sides of the coin.  

Different weights of coins were used to create      
denominations ranging from the obol to the double 
octadrachm. What could be purchased with coins 
changed over time, but, as an example, entrance to 
the theatre festivals at Athens initially cost two obols 
in the early 5th century BCE, which was a day’s labour.  

Most coins, though, were minted in silver and so 
were of relatively high value, perhaps equal to one 
week’s work for most citizens. 

There were attempts to manufacture counterfeit 
coins using a low-value core such as lead or bronze 
covered in a thin layer of the correct metal. As designs 
became more complex so they became more difficult 
to copy but early coins often have punch holes sug-
gesting they were repeatedly tested to determine 
their true composition. 

   
Designs 

Greek coins of particular poleis or city-states often 
carried specific designs which were used for centuries, 
becoming instantly recognisable symbols of that city. 
Gods and figures from Greek mythology were espe-
cially popular, but all manner of subjects were chosen 
to represent particular cities. Strangely, the reverse 
side of early coins usually had only a simple geometric 
shape stamped into them. Later, minters and admin-
istrators saw that the reverse side was an opportunity 
to double the visual message. Designs sometimes 
had a relation to the coin’s value too, as when Athens 
added an extra olive branch to distinguish the similar 
hemidrachm and drachma. 

Perhaps the most famous design of all is the owl 
of Athena which appeared on the silver tetradrachm 
coins of Athens. Athena was the patron of the city 
and she appeared on the reverse side; Corinth used 
Pegasus, the winged horse of the Corinthian hero 
Bellerophon who found him at the fountain of Pirene 
outside the city; Coins of Knossos depicted the lab-
yrinth from the legend of Theseus and the Minotaur; 
Thebes had the distinctive Boeotian shield; Syracuse 
used the image of Arethousa with swimming dolphins 
to symbolise that city’s strength through maritime 
trade. As we have seen, Aegina did the same but 
used a sea turtle, to be replaced by a tortoise on later 
coins. Poseidon appeared on the coins of Poseidonia, 
and Silenus on those from Naxos. 

Local plants and flowers were a popular choice of 
symbol, too, for example, the celery leaf for Selinus, 
rose for Rhodes, and ear of wheat for Metapontum. 
Charioteers seem to have appealed to many city-
states and appear on coins from Sicily to Macedon. 
The lyre is another common emblem, the coins of 
Delos being just one example. Some coins had short 
inscriptions, most commonly a single letter such as 
an Athe for Athens or Koppa for Corinth. By the end 
of the Classical period, rulers were using coins as a 
means of propaganda to show their own image 
throughout their empire and associate themselves 
with gods and heroes such as Hercules.   

A Valuable Historical Record 
The imprecise process of manufacturing coins in 

the Greek world has been a valuable asset to archaeo-
logists. By examining the precise metal purity of certain 
coins and the alignments of designs and their imper-
fections they are able to match different examples 
of the same coin batch to specific mints and periods, 
helping to date other objects and places in which the 
coins have been excavated. On occasion, the mere 
presence of coins in certain places has helped estab-
lish ancient trade relations, for example. Finally, the 
images on coins are a valuable source of iconography 
related to the Greek religion and a record of agricul-
ture and architecture. They are, too, a visual reference 
for all kinds of now lost objects from victory tripods to 
ships’ prows.  

 
Trade in Ancient Greece 

Trade was a fundamental aspect of the ancient 
Greek world and following territorial expansion, an 
increase in population movements, and innovations 
in transport, goods could be bought, sold, and        
exchanged in one part of the Mediterranean which 
had their origin in a completely different and far        
distant region. Food, raw materials, and manufactured 
goods were not only made available to Greeks for 
the first time but the export of such classics as wine, 
olives, and pottery helped to spread Greek culture 
to the wider world. 

 
From Local to International Trade 

In Greece and the wider Aegean, local, regional, and 
international trade exchange existed from Minoan and 

Mycenaean times in the Bronze Age. The presence, 
of pottery and precious goods such as gold, copper, 
and ivory, found far from their place of production, 
attests to the exchange network which existed bet-
ween Egypt, Asia Minor, the Greek mainland, and 
islands such as Crete, Cyprus, and the Cyclades. 
Trade lessened and perhaps almost disappeared 
when these civilisations declined, and during the   
so-called Dark Ages from the 11th to 8th centuries 
BC international trade in the Mediterranean was 
principally carried out by the Phoenicians. 

Fine Greek pottery was also in great demand 
abroad. Other Greek exports included wine from      
Aegean islands Mende and Kos, bronze work, olives 
and olive oil, emery from Delos, hides from Euboea, 
marble from Athens and Naxos, and ruddle from Keos. 

 
Eucratides I 

Eucratides the Great, was one of the most impor-
tant Greco-Bactrian kings, descendants of dignitaries 
of Alexander the Great. He uprooted the Euthydemid 
dynasty of Greco-Bactrian kings and replaced it with 
his own lineage. He fought against the Indo-Greek 
kings, the easternmost Hellenistic rulers in north-
western India, temporarily holding territory as far as 
the Indus, until he was finally defeated and pushed 
back to Bactria. Eucratides had a vast and prestigious 
coinage, suggesting a rule of considerable impor-
tance. (The Greco-Bactrian kingdom was centered 
on the north of present-day Afghanistan). 

 
Source: Mark Cartwright ancient.eu  

and en.wikipedia.com

Coins and trade 
in Ancient Greece

George.M.Georgiou
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

The Dissident 
 
Bryan Fogel, the Oscar win-

ning director of ICARUS, delivers 
another tremendous documentary 
which cries to be seen. His power-
ful film examines the horrific mur-
der of Washington Post journalist 
Jamal Khashoggi in the Saudi 
Embassy in Istanbul. Khashoggi 
was a highly intelligent journalist 
who worked for the Saudi status 
quo for years, but he committed 
the ultimate sin after he decided 
to leave his family behind to expose 
his country’s increasing corruption 
to the world. He was an insider, and 
his immense knowledge caused 
a threat to the Kingdom ruled by 
the sword by Mohammed bin 
Salman…  

This terrific film develops like a 
nail-biting conspiracy thriller espe-
cially after Khashoggi enters the 
Saudi Embassy but fails to return. 
He just wanted a document so he 
could marry his beloved Hatice, 
who was left outside the building 
waiting for his return but in vain.  

Fogel has unearthed some      
remarkable footage from the 
Turkish authorities’ investigation 
that will chill your blood. And the 
foundlings of UN and Human 
Rights expert Agnes Callamard 
with details and sound recordings 
of the execution are even more 
horrifying! Saudi activist Omar 
Abdulaziz, now living in fear for life 
in Canada, makes an invaluable 
contribution. He is determined to 
carry on his campaign even though 
his two brothers and many of       
his friends are still being held in      
captivity. Essential viewing! 

 

Raya And The 
Last Dragon 

 
This spectacular Disney anima-

tion feature takes place in the  
fantasy world of Kumandra, where 
humas and dragons lived together 
for generations until an evil force 
destroys their precious co-exis-

tence. The dragons have no option 
but to sacrifice themselves and 
save the humans, but now, 500 
years later this evil force returns. 
Humanity’s only hope is the fear-
less warrior Raya (Kelly Marie 
Tran) who sets out to find the last 
dragon … 

It is a thrilling adventure with 
many breathtaking set pieces, 
superbly designed and animated. 
The voice work is also terrific, but 
it is the vocal delights and eccen-
tric persona of Awkwafina, the steal 
the show. This wonderful comedy 
performer and rapper plays Sisu, 
the precious last dragon with great 
versality and gusto. Good family 
entertainment! (Disney +) 

 

Foster Boy 

Jay Paul Deratany is a writer  
of great integrity and dignity with 
whom I had the pleasure of work-
ing in “Haram Iran”, one of his stage 
plays inspired by devastating true 
events. He now turns his attention 
to another true story which sets out 
to expose child abuse in foster care 
homes run by corrupt agencies. 
Jamal (Shane Paul McGhie) lived 
in 20 care homes through his 
childhood before he finds himself 
in court seeking justice following 
years of abuse… 

It is a powerful film superbly acted 
by McGhie, as the damaged boy 
who finds it impossible to open 
his heart in court. Thankfully, he is 
represented by Michael (Mathew 
Modine) a high-powered lawyer 
also determined to punish Jamal’s 
abusers. Intense and satisfying! 

My Donkey,  
My Lover & I 

A delicious French comedy from 
Caroline Vignal, who tells the story 
of Antoinette (Laure Calamy), a 
free-spirited schoolteacher who 
has an affair with Vladimir, a  
married man and father to one of 
her pupils. She spontaneously 
books a trekking holiday in the 
French countryside so that she 
could be near her lover…  

Calamy is adorable as the 
carefree woman who it totally     
unconventional and follows her 
instincts without much thought. 
And to her hearts delight it is with 
Patrick, her donkey that she begins 
to form a strong bond rather that 
with the other travellers. A real 
treat! 

 

Into The Darkness 

This epic film is set in Denmark 
during the German occupation 
and follows the story of a wealthy 
industrialist and his family. Karl 
(Jesper Christensen) continues 
to run his factory, but he also        
co-operates with the Germans. 
One of his sons goes to fight the 
Bolsheviks in Stalingrad while 
another joins the Resistance. 
Meanwhile their sister begins to 
date a German officer… 

It is directed with intelligence 
and care with strong produc-      
tion values but overall, there is      
so much stuff here it is probably 
better suited for a television mini-
series.  

Eye Of The Storm 
 

Anthony Baxter, the director       
of YOU’VE BEEN TRUMPED, 
turns his focus now on celebrated 
Scottish painter James Morrison. 
His fascinating film is beautifully 
complimented by Catriona Black 
animation, which gives life to 
Morrison’s exceptional work parti-
cularly when he was painting 
melting icebergs and polar bears 
in North West Greenland.  

Baxter also tells of Harrison’s 
early years when he started paint-
ing the tenements of Glasgow 
before he became known for his 
spectacular landscape work. Sadly, 
in his later years Harrison begins 
to battle with blindness but he is 
still able to get truly excited after 
he hears about a new exhibition at 
the Scottish Gallery in Edinburgh. 
A treat for art lovers! 

 
JUSTINE: Jamie Patterson, 

the director of TUCKED, tells the 
story of Justine (Tallulah Haddon), 
an intelligent but fragile young 
woman on the precipice of self-
destruction. Her life in Brighton is 
vague and purposeless until she 
meets Rachel (Sophie Reid) and 
a ray of hope suddenly appears 
on the horizon…It is a sensitive 
film beautifully acted especially 
by the leading ladies who share 
a strong chemistry. 

 
POLY STYRENE I AM A 

CLICHÉ: A fascinating documen-
tary on the life of Poly Styrene, the 
front woman of the punk group  
X-Ray Spex. An Anglo-Somali 
musician with a total unique style 
and outlook on life, who became 
a true inspiration to many espe-
cially to woman of colour. The film 
is seen through the eyes of her 
daughter Celeste Bell, who speaks 
openly about her mother’s legacy 
and her struggle to exorcise her 
demons of mental illness. The film 
boasts terrific archive material and 
a spot-on narration by Ruth Negga 
as the voice of Poly.  

 
GATECRASH: A smart adap-

tation of Terry Hughes’ stage play 
which tells the story of a couple, 
whose life is turned upside down 
following a hit and run accident. 
They fight fiercely when they        
return home but things get even 
worse when they get a knock on 
their door in the middle of the 
night…It is dark, suitably claustro-
phobic, and suspenseful! 

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

 

George Savvides 

What is your priority 
this week? Get more 
fresh air? Make your 

first banana loaf? Apparently 
half the nation has been at        
it. Give me thaktila anytime.  
That beautifully textured       
pastry drenched in thick sickly 
syrup and those delicious 
crunchy nuts. A sweet finger 
for our unprecedented times. 
Time to burn some calories 
then with a long walk or jog,  
or even skateboarding? Don’t 
laugh, a sexagenarian friend 
regularly uses her local skate-
board park until Covid shut it 
down. Her favourite move is a 
“hiphop” in which she performs 
a twist and jump off of the 
highest point of the concrete. 
Aided by a naturally dislocating 
hip she says. She eats a clove 
of garlic every day. I have no 
doubt Elon Musk’s priority will 
be to try and retrieve the £10bn 
that he lost due to a crash in 
Tesla shares. Poor sod he 
only has $183bn left.  

Another paper billionaire, 
chancellor Rishi Sunak, has a 
lot on his mind right now. It has 
been estimated that by the end 
of the 2020/21 financial year in 
March the government would 
have borrowed approximately  
£393.5bn which is a princely 
sum in anyone’s language. In 
management speak the next 
few days will be a serious 
matter of “prioritisation” as he 
contemplates what to include, 
or not, in his Spring Statement. 
The Budget to you and me. 

As is the way in modern day 
politics the government offer 
positive teaser headlines to 
grab media coverage. Also a 
very unsubtle way of hiding 
the less good news that lurks 
in that red briefcase. That 
crimson valise must be worth 
a few bob at auction. So last 
Sunday became Rishi day as 
he did the rounds going from 
studio to studio ready to       
spell out his priorities, or not. I         
listened to one of those inter-
views and on no fewer than 
nine occasions, he said he was 
unable to answer the question 
directly. Which begs the          
obvious question, why did he 
and his team prioritise a day 
on seemingly pointless inter-
views? Monday’s newspaper 
headlines is the answer. The 
chancellor hogs the front pages 
on a day when the “Brazilian” 
variant has been detected in 
the UK. Fortunately for Sunak, 
he is married to the daughter 
of one of the richest men in 
India and together they have 
have a shareholding of £1.7bn 

in her father’s company. No 
wonder he never gets flustered 
when dealing with trenchant 
journalists. 

Maybe your priority this 
week, assuming you’re eligible, 
is to have your vaccination? 
So far over twenty million have 
done so. Interestingly, a huge 
number of key workers, such 
as teachers and the police, 
have not been prioritised. The 
Health Secretary says they are 
“following the science”, and it 
was the government’s “moral 
duty” to do so as it is the best 
way to save lives.  

The science is currently       
telling them to prioritise people 
by age as stipulated by the 
Joint Committee on Vaccina-
tion and Immunisation (JCVI). 
“Following the science” has 
been the government mantra 
which is quickly dropped when 
the politicians don’t agree with 
the “science”, at which point 
they immediately prioritise      
the economy. Writer Noam 
Chomsky once said (I para-
phrase) “A cynical view of the 
(political) world is a realistic 
one.” 

As an antidote to cynicism 
overcoming me, I tuned into 
some riveting viewing. There 
are some excellent series 
worth catching. My recommen-
dations include Unforgotten 
(ITV) and Bloodlands (BBC) 
and for political animals among 
you Baron Noir (subtitled) is a 
must on Amazon Prime. But 
none of those come close to a 
live screening that had me 
glued to the box last Friday. 
Alex Salmond and Nicola 
Sturgeon, one time bosom 
pals of the Scottish National 
Party, are now at war. I 
thought Blair and Brown was 
pretty acrimonious but this is 
potentially the most internecine 
battle ever to be fought in 
modern day British politics. 
The next instalment, following 
Salmond’s incendiary opening 
salvo, calmly delivered, will  
no doubt see Sturgeon hitting 
back with her own grenades 
(yesterday). How it ends and 
is or isn’t resolved could have 
huge significance for both 
Scotland and the future of the 
union.  

So that’s my priority for this 
week. Unless of course I’m  
offered the vaccine. I’m not 
holding my breath. Whatever 
yours is, prioritise your priority, 
stick to it and enjoy. And if all 
else fails make some thaktila, 
enjoy with a sketto or medrio, 
get comfortable and raise a 
finger to the ‘Scottish play’. 

My lockdown diary 

Barney Efthimiou

Priorities,  
priorities 
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The weather should start 
to change a little now and 
we will hopefully get that 

spring in our step, as the new 
season is in the air. It’s time to 
get out of all those winter clothes 
and give your body a good old 
spring spa, along with everything 
else you are spring cleaning!  

I am sure everyone washes 
and scrubs up well, but are you 
doing exactly that? Most will 
bath or shower up, but a regular 
thorough body scrub will get rid 
of those dead surface skin cells 
and make your body glow. It 
works like that of a good facial, 
but for your body. You can work 
it for hands and feet, or an all over 
body thorough cleanse and glow 
spa treatment. 

 
The Benefits 

 
Dead Sea salt - Unique salt 

concentration is known for its 
dramatic improvement for so 
many skin conditions like those 

of acne, psoriasis, hives and 
many more. The Dead Sea is 
said to be nearly 10 times more 
saltier than other ocean, there-
fore causing the skin to absorb 
the high mineral content, like 
those of iodine, potassium,      
sodium and calcium. 

 
Himalayan Salt - Himalayan 

Salt has traces of more beneficial 
minerals than sea salt; whilst 
sea salt contains bits of 72     
particles, the Pink Himalayan 
salt has 84 essential trace     
elements required by the body. 
The Pink Himalayan salt comes 
from the Khewra Salt Mine in 
Pakistan, where the mineral 
content produces that unique 
pink colouration. 

 
There are many body scrubs 

that can be purchased, like 
Mango & Sugar Body Scrub      
or Organic Belgian Chocolate  
& Sugar Body Scrub from The  
Organic Shop or the Body Shop 

which also does a luxury spa of 
the world, the Brazilian Cupacu 
Scrub-In-Oil nourishing body 
scrub.  

There are so many to choose 
from, but when teaching beauty 
therapy at the college, we used 
to make our own. It is simple to 
do, extremely effective and all 
pure and natural and will keep 
for some time.  

 
Homemade Body Scrub 

 
You will need: 
Pure Granular Sea salt of 

choice (Sea salt, Dead Sea or 
Himalayan salt)  

Sunflower oil 
Essential oil of Rose or Citrus 

(any other of your choice) 
A clean 5cm or  2" approx 

depth shallow jar or tub with lid 
 
Method: 
1. All that is needed is pure 

granular sea salt placed in an 
empty clean 2" approx depth 

tub or glass jar. 
2. Add sunflower oil on top; 

there should be enough for the 
oil to sit above and cover the 
salt by approx 1.5cm or 0.5 inch.  

3. Add a few drops of essen-
tial oil of your choice to give a 
fragrance and also a beneficial 
quality, if you prefer. Rose oil is 
comforting and sweet, lavender 
may be calming and relaxing, 
whilst citrus can be invigorating 
and energizing. There are many 
others that you can choose 
from. 

 
How to use: 
Always give a little stir before 

use with a clean metal scoop or 
spoon, so that the oil blends and 
mixes with the salt. 

Scoop out an amount and 
apply to the body area that needs 
the pampering scrub. Apply to 
wet skin and massage in well, 
but very gently with fingertips, 
in small circular movements - 
the circular movements should 
be upwards and inwards on the 
lower half of the body towards 
the heart, and on the upper body 
should be downwards and in-
wards towards the heart area, 
as this works with the body      
circulation. Do not work in a 
rough manner, as the granular 

salt is abrasive enough. 
Wash off with a natural kind 

Ph shower gel like that of       
Simple or Sanex, using a soft 
sponge and working in the same 
circular motions. The dead skin 
cells should have been removed 
and the skin should just be 
shiny, smooth and really well 
moisturised. 

 
Wow! Super soft, shiny skin! 
 

Love and Sparkles, 

Samsara x 
 

www.samsarabellydancer.co.uk

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

Absolutely bodylicious

Cooking with Loulla Astin 
Tahinosalata / Ταχυνοσαλάτα 

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 Tahinosalata / Ταχυνο-
σαλάτα, a popular sesame seed 
paste dip. 

Arriving at a taverna for a 
meal in Cyprus, Tahini dip (or 
Tashi in Cypriot) will appear       
as if by magic on your table,   
accompanied by Tsakistes 
(Cypriot cracked green olives 
with garlic, lemon pieces and 
cracked coriander seeds).  

Tahini paste is ground 
roasted sesame seeds and 
comes in two forms, white or 
brown. The white one is made 
with blanched sesame seeds, 
and the brown with whole 
seeds.  

Today jars of tahini are       
available in most delis and      
supermarkets.  

Tahini is very trendy all       
over the world and is used in 
many ways, in salad dressings, 
for fish, meat, breads, halva,      
biscuits, koulourakia, sweet pies 
and cakes. 

Ingredients (serves 4-6): 
5 cloves garlic, chopped 
200ml (7 fl oz) white tahini 
100ml (4 fl oz) lukewarm water 
100mls (4 fl oz) virgin olive oil 
Juice of 3 lemons 
Salt 
 

For topping:  
2 tablespoons flat-leaf parsley, 

chopped 
Paprika 
Olive oil  
 

Method: 
Place the garlic with a pinch 

of salt in a food processor and 
process for a few seconds.  

Add the tahini and slowing 
add the olive oil and warm water, 

then the lemon juice and a little 
salt to taste. It should be pouring 
consistency, as it will thicken in 
the refrigerator.  

Serve garnished with parsley, 
a drizzle of olive oil and sprinkle 
with paprika.
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Michael Yiakoumi

Fixtures  
Premier League 
Thursday 4th March 2021 
Fulham v Tottenham Hotspur 18:00 BT Sport  
West Brom v Everton 18:00 Sky Sports  
Liverpool v Chelsea 20:15 Sky Sports  
Saturday 6th March 2021 

Burnley v Arsenal 12:30 BT Sport  
Sheffield Uitd v Southampton 15:00 Sky Sports  
Aston Villa v Wolves 17:30 Sky Sports  
Brighton v Leicester City 20:00 Sky Sports  
Sunday 7th March 2021 
West Brom v Newcastle United 12:00 Amazon Prime Video 

Liverpool v Fulham 14:00 Sky Sports  
Man City v Man Utd 16:30 Sky Sports  
Tottenham Hotspur v Crystal Palace 19:15 Sky Sports  
Monday 8th March 2021 
Chelsea v Everton 18:00 BT Sport  
West Ham United v Leeds United 20:00 Sky Sports

Premier League

Gabriel Jesus struck twice 
as Manchester City beat 
Wolverhampton Wander-

ers 4-1 at the Etihad Stadium on 
Tuesday to move 15 points clear 
at the top of the Premier League 
with their 21st straight win in all 
competitions. City have 65 points 
with 11 games left to play ahead 
of Manchester United on 50 points 
with a game in hand. Pep Guard-
iola’s side took the lead in the 15th 
minute through an own goal from 
Wolves defender Leander Den-
doncker who stretched out a leg 
and turned the ball into the net as 
he tried to cut out a low cross from 
Riyad Mahrez. 

City dominated the game but 
Wolves, who had threatened little, 
drew level in the 61st minute with 
a diving header from Conor Coady.  

Jesus restored City’s lead in the 
80th minute, driving home after 
Wolves failed to clear a low ball 
into the box from Kyle Walker. 

Mahrez slotted home the third 
in the final minute after some 
sloppy Wolves defending and 
then Jesus added his second in 
stoppage time after an offside 
decision was overturned by VAR. 
Manchester City also beat 2-1 
West Ham United on Saturday  

Brighton lost 1-0 at West Brom 
– but the scoreline does not even 
begin to tell the story of a match 
in which the visitors had a goal 
ruled out after referee Lee Mason 
blew his whistle twice, and also 

missed two penalties. Lewis Dunk’s 
quick free-kick in the first half 
sparked a chaotic few minutes as 
the goal was disallowed, then        
allowed, then eventually ruled out 
for good after Mason had viewed 
the incident on the pitchside monitor 
following an intervention by the 
video assistant referee (VAR). West 
Brom defender Kyle Bartley had 
given his side an early lead and 
Brighton were unable to respond, 
with Pascal Gross hitting the cross-
bar and Danny Welbeck smashing 
the left post from the penalty spot. 

But West Brom, who had a few 
chances of their own, hung on to 
pick up a potentially vital three 
points in their attempt to avoid 
relegation. 

Aston Villa moved within six 
points of the top four with an         
impressive victory over Leeds 
United on a difficult pitch at Elland 
Road. Anwar El Ghazi scored the 
only goal, brilliantly controlling Ollie 
Watkins’ cross and firing past Islan 
Meslier after just five minutes. 

Captain Jamaal Lascelles says 
Newcastle “need to stop talking 
and put points on the board” after 
missing a chance to move further 
clear of the Premier League rele-
gation zone with a draw against 
Wolves. 

Lascelles headed the hosts in 
front from Ryan Fraser’s cross in 
the second half and they looked 
good for their lead after a confident 
performance. But Ruben Neves, 

who had never scored a headed 
goal for Wolves before, was award-
ed space to guide Pedro Neto’s 
delivery beyond Martin Dubravka 
to earn the visitors a point. 

After Manchester City extended 
their lead of the Premier League, 
the battle for a top-four finish inten-
sified on Sunday as Chelsea and 
Manchester United ground out a 
goalless draw, Leicester City lost 
and Liverpool finally came back to 
life. Tottenham Hotspur and Arsenal 
showed signs that they could also 
join the fray while at the bottom 
Fulham missed an opportunity to 
claw closer to escaping the drop 
zone. 

Chelsea’s 0-0 home draw with 
second-placed United ensured 
Thomas Tuchel is still undefeated 
in nine games since replacing 
Frank Lampard. Either way it was 
a better result for United who pre-
served their six-point lead over 
Chelsea, even if it left them 12 points 
behind runaway leaders City. 

Injury-hit champions Liverpool 
snapped a four-match losing run 
in the league with a rather laboured 
2-0 win at bottom club Sheffield 
United — Curtis Jones’s 48th-minute 
goal and Roberto Firmino’s shot 
deflected in off United’s Kean Bryan 
enough for Juergen Klopp’s side 
to get back to winning ways. Liver-
pool’s second goal was their 7,000 
in the top flight. 

Leicester, who are third with 49 
points, ended a dismal week in 

which they went out of the Europa 
League with a 3-1 home defeat 
by Arsenal, despite taking the lead. 

Youri Tielemans put Leicester 
ahead but goals by David Luiz, 
Alexandre Lacazette and Nicolas 
Pepe earned Arsenal an impres-
sive victory, lifting them to 10th 
with 37 points. 

Gareth Bale scored twice as 
Tottenham emerged from a run of 
five defeats in six league games 
to hammer Burnley 4-0, lifting Jose 
Mourinho’s side to eighth with 39 
points. Bale, starting only his third 
league game of the season, also 
set up a goal for Harry Kane with 
Lucas Moura the other scorer for 
the hosts. 

Third-from-bottom Fulham had 
the chance to pull to within a point 
of 17th-placed Newcastle United 
but could only draw 0-0 with    
Crystal Palace and with Tottenham, 
Liverpool and Manchester City up 
next it could prove costly. 

Richarlison’s early goal for      
Everton secured a 1-0 Premier 
League win over ailing Southamp-
ton on Monday to compound the 
woes for the visitors who have 
taken one point from the last 27 
available. 

Seventh-placed Everton are now 
level with Liverpool on 43 points 
with a game in hand and still very 
much in the hunt for the European 
places, while Southampton remain 
in 14th spot, seven points above 
the relegation zone. 

Manchester City open up 15 point lead

Pep Guardiola’Manchester City manager Goalless draw Chelsea v Manchester United

Football Play Offs  
kick off in Cyprus
The Play Off phase started 

the weekend. 14 clubs com-
pete in the league. Each club 

plays the other sides twice, for a 
total of 22 games for each club. 
The bottom two teams (of the first 
round) are relegated directly to the 
Second Division. In the second 
round the teams ranked 1-6 play 
off for the title and European 
places, and teams finishing 7-12 
play each other to avoid an addi-
tional relegation place. Teams      
receive three points for a win and 
one point for a draw. The league 
champions qualify for the UEFA 
Champions League. 

The runner-up and third placed 
team in the league enters the UEFA 
Europa League. If the cup winners 
finish in the regular European 
places, the fourth placed team of 
the league are granted a UEFA 
Europa League berth. The top tier 
in order they finished are Omonia, 
AEL, Apollon, Anorthosis, Aek 
and Olympiakos. The second tier 
includes Apoel,Paralimni,Ermis 
Aradippou, Doxa, Karmiotissa 
Pafos, Nea Salamina and Ethni-
kos Achna. 

AEL kicked off the play-off 
phase of the Cyprus First Division 
beating visitors AEK Larnaca 3-0 
with AELK staring well with the 
first real chance falling at the feet 
of the AEK star striker Trichkovski. 
The game changed when in the 
18th minute AEK Centre half Joan 
Truyois was sent off. 

AEL took advantage and took 
the lead on the half hour through 
a Bruno Santos header. 

Ryan Mmaee scored from the 
penalty spot to increase AEL’s lead 
to 2-0. AEL increased their lead 
to a final score of 3-0 again from 
Ryan Mmaee his penalty was      
initially saved by AEK goalkeeper 
Joël Mall, but Mmaee managed 
to send the ball into the net on 
the rebound. 

Omonia beat Olympiakos on 
Sunday, through a Kousoulos goal 
early in the second half. The Greens 
leapfrogged AEL Limassol, who 
went top on Friday with a 3-0     
victory over AEK. 

Nea Salamina had a 2-1 home 
defeat by relegation rival Enosis 
Neon Paralimniou Nea Salamina’s 
goal came from Kamissokko and 
the Paralimni goals from Biala 
and Juan Felipe. Nea Salamina 
played most of the game when 
Varelas was sent off in the 9th  
minute and were also the first 
team to score in the 25th Minute. 

Apoel beat Ethnikos Achna        
2-0 their goals came from Nsue 
and Garner. 

Apollon drew with Anorthosis 
2-2 with Apollon leading 2-0 their 
goals coming in the 10th and 60th 
minute through Diguiny they were 
playing with ten men when Guerrier 
got sent off in the 23rd minute  
Anorthosis two goals came in the 
65th and 79th minutes through 
Okriashvilli and Kvilitaia. 

Omonia - one of the top favourites to win League
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

31.07.39 - 09.02.21

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Γεράσιμος (Jerry) Γιούργκας

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Με εξαιρετικά βαριά καρδιά, ανακοινώνουμε ότι δυστυχώς 
ο αγαπημένος μας σύζυγος, πατέρας, γιος και αδερφός, Γεράσιμος Γιούργκας 

από το Βόρειο Λονδίνο, απεβίωσε στις 12.2.2021 σε ηλικία 46 ετών, αφού 
υπέφερε για πολλά χρόνια με τη νόσο σκλήρυνση κατά πλάκας. 

Αφήνει πίσω τη σύζυγό του Ιωάννα, τις θυγατέρες του Αλίκη και Έμιλι, τους 
γονείς του Κώστα και Αλίκη από την Κέρκυρα, τον αδελφό του Άρη, τη νύφη 

Τζάκι, καθώς και πολλούς συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία θα τελεσθεί την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021 από την εκκλησία της 
Παναγίας, Wood Green, στις 11:00 π.μ. και η ταφή στο κοιμητήριο του New 

Southgate, στο χώρο της Αγίας Σοφίας περίπου στις 12:30 μ.μ. 

Λόγω των περιορισμών Covid-19, η συμμετοχή στην εκκλησία περιορίζεται σε 
30 άτομα. Αν θέλετε να στείλετε λουλούδια παρακαλούμε στείλτε στο: 

Demetriou & English, Middleton Road, μια ημέρα πριν, δηλαδή στις 30 Μαρ-
τίου πριν από τις 5:00 μ.μ. Εναλλακτικά, θα υπάρχει κουτί εισφορών στο 

κοιμητήριο για το MS Society UK. Θα λείψει πολύ στην οικογένειά, σε φίλους 
αλλά και σε όλους όσοι τον γνώριζαν.

05.06.74 - 12.02.21

(από το Βόρειο Λονδίνο)

Gerasimo (Jerry) Giourgas

† DEATH ANNOUNCEMENT

(from North London)

With extremely heavy hearts, we sadly announce that our beloved husband, 
father, son and brother, Gerasimos Giourgas from North London, passed 
away on the 12th February 2021 at the age of 46 after suffering for many 

years with MS.  

He leaves behind his wife Joanna, daughters Aliki and Emily, his parents 
Costa and Aliki from Corfu, brother Aris, sister-in law Jaki, and many relatives 

and friends. 

The funeral will be held on Wednesday 31st March 2021 at St Mary’s 
Church, Wood Green, at 11:00am, the burial at New Southgate Cemetery, 

in the Ayia Sofia section at approximately 12:30pm.  

Due to Covid-19 restrictions, church attendance is restricted to 30 people. 

If you would like to send flowers please send to Demetriou & English, 
Middleton Road, a day before which is the 30th March before 5:00pm. 

Alternatively, there will be a collection at the cemetery for the MS society UK. 

He will be deeply missed by his family, friends and everyone who knew him.

Χαμπού Αντωνίου

Με τεράστια θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας 
Χαμπούς Αντωνίου, που απεβίωσε στις 9.2.21 σε ηλικία 81 ετών. 

Γεννήθηκε στο Αυγόρου της Κύπρου και ήρθε στην Αγγλία το 1961, 
όπου συνάντησε και παντρεύτηκε τον σύζυγό της Τούμαζο +  

Ήταν μια αφοσιωμένη και στοργική μητέρα, γιαγιά, προγιαγιά και αδερφή που 
αγαπήθηκε πολύ και θα μας λείψει πολύ. Θα είναι για πάντα στις καρδιές μας. 

Αφήνει 3 παιδιά Ζούλα, Μαρία και Τόνι, γαμπρό Κυριάκο, νύφη Jane, 
εγγόνια Βάσσο, Χαρούλα, Ιωσήφ, Oliver και Daniel και δισεγγόνια 

Ava-Rose και Lois. 

Η κηδεία θα τελεσθεί από την Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, 
στο Έντμοντον στις 22 Μαρτίου στις 11:00 π.μ. και η ταφή στο κοιμητήριο 

του New Southgate. 

Λόγω των υφιστάμενων περιορισμών, η συμμετοχή στην εκκλησία θα είναι 
μόνο για την στενή οικογένεια.

(από το Αυγόρου)

Haralambou (Hambou) Antoniou
(from Avgorou)

It is with immense sadness that we announce the passing of our beloved 
mother Hambou Antoniou, who left us on 9.2.21 aged 81. 

She was born in Avgorou, Cyprus and came over to England in 1961 
where she met and married her husband Toumazos+  

She was a devoted and loving mother, grandmother, great grandmother and 
sister and she was loved dearly and will be greatly missed and forever 

in our hearts 

She leaves behind 3 children: Zoulla, Maria and Tony, son in law Kyri, 
daughter in law Jane, grandchildren: Vasos, Haroulla, Joseph, Oliver and 

Daniel and great grandchildren: Ava-Rose and Lois. 

The funeral will take place at St Demetrios Church, Edmonton 
on 22nd March at 11.00am and laid to rest at New Southgate Cemetery. 

Due to current restrictions, church attendance 
will be for immediate family only.

† ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ † Note of Thanks 

Πέτρος Ορφανίδης
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ολόψυχα τους αγαπητούς μας συγγενείς, 
φίλους, γείτονες και συναδέλφους για όλη την υποστήριξή σας σε αυτήν 

την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή. 

Ευχαριστούμε όσους παρευρέθηκαν στην κηδεία του αείμνηστου συζύγου 
και πατέρα στις 17 Φεβρουαρίου και σε όλους όσοι έδειξαν την υποστήριξή 

τους τόσο στο σπίτι όσο και στο κοιμητήριο. 

Δεν μπορούμε να σας ευχαριστήσουμε αρκετά για όλα τα μηνύματα, 
τις κλήσεις, τις ειλικρινείς κάρτες συμπάθειας και για τα πολλά στεφάνια 

και λουλούδια που λάβαμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ επίσης στους ανθρώπους 
της Demetriou & English για τον επαγγελματισμό τους. 

Όλοι έχετε κάνει τις πιο σκοτεινές μέρες μας πιο φωτεινές και είμαστε αιώνια 
ευγνώμονες. 

Είθε ο Θεός να μας κρατά όλους υγιείς, χαρούμενους και ασφαλείς. 

Με όλη μας την αγάπη η Μυριάνθη Ορφανίδης, η Χριστίνα, η Γιώτα 
και η οικογένεια.

We would like to wholeheartedly thank our lovely relatives, friends, 

neighbours and colleagues for all your support during this extremely 

difficult time.  

Thank you to those who attended from near and far, our late husband & dad’s 

funeral on 17th February and to everyone who showed their support 

at the house and Cemetery. 

We can’t thank you enough for all the messages, calls, heartfelt sympathy 

cards and for the many beautiful reefs of flowers received. A big thank you 

also goes to Demetriou & English for their professionalism.  

You have all made our darkest days that little bit brighter and 

we are eternally grateful. 

May God keep us all healthy, happy and safe. 

With all our love Mary Orphanides, Christina, Yiota and family

Peter Orphanides

† Note of thanks 

Charalambos (Hambis) Sotiri 
We would like to thank our relatives and friends for all your support 

during this extremely difficult time for us, for your condolence mes-

sages and cards and for your kind donations to the British Heart 

Foundation. It meant a lot to us.  

Grieving family: wife Ourania, daughters: Sotiroulla and Angela, 

sons-in-law: Kostakis and Marios, grandchildren: Krisstofer, 

Charley, Charlotte and Penny and great grandson Theodoro. 

† Ευχαριστήριο 

Χαράλαμπος (Χαμπής) Σωτήρη 

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους συγγενείς και τους φίλους μας 

για όλη την υποστήριξή τους σε αυτήν την εξαιρετικά 

δύσκολη στιγμή για εμάς, για τα συλλυπητήρια μηνύματα, τις 

κάρτες σας και τις ευγενικές εισφορές σας στο British Heart 

Foundation. Αυτό σήμαινε πολλά για εμάς. 

Η τεθλιμμένη οικογένεια: σύζυγος Ουρανία, κόρες: Σωτηρούλα 

και Αγγέλα, γαμπροί: Κωστάκης και Μάριος, εγγόνια: 

Χριστόφορος, Χαραλαμπία, Παναγιώτα, Χαραλαμπία και 

το δισέγγονο Θεόδωρος.
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Κυριακού Σάββα (Kay) 

(από Επτακώμη)  

Είναι με βαθιά θλίψη που ανακοινώνουμε το θάνατο της 

αγαπημένης μας γιαγιάς, προγιαγιάς, αδελφής και μητέρας 

που απεβίωσε στις 8 Φεβρουαρίου σε ηλικία 84 ετών. 

Αφήνει τα εγγόνια της: Χλόη, Αλέξανδρο, Χάρη και 

Ρικάρντο, δισέγγονο Μίλα, νύφη Xρυσή, αδελφή 

Ανδρονίκη και πολλούς συγγενείς και φίλους. 

Η Kay γεννήθηκε στην Επτακώμη και αγαπούσε πολύ το 

χωριό της από το οποίο είχε ωραίες αναμνήσεις. Σε ηλικία 

18 ετών, ταξίδεψε στο Λονδίνο και σχεδίαζε να επιστρέψει 

στο αγαπημένο της χωριό, ωστόσο δεν περίμενε να 

συναντήσει την αγάπη της ζωής της, τον Χάρη και να τον 

παντρευτεί. Πάντοτε μας έλεγε ιστορίες από τα παιδικά της 

χρόνια στην Κύπρο, καθώς και για τα υπέροχα ποιήματα 

που έγραφε. Με τον Χάρη ήταν ιδιοκτήτες του Cabin Cafe 

στο Tottenham για 37 χρόνια όπου το μαγείρεμα την 

γέμιζε. Μετά τη συνταξιοδότησή της, έγινε εθελοντής στο 

Oxfam στο Palmers Green, όπου της άρεσε να βοηθά και 

να συναντά νέους ανθρώπους. Ήταν ευγενική, 

γενναιόδωρη, με ελεύθερο πνεύμα και πάντα σκέφτοταν 

όλους εκτός από τον εαυτό της. Δεν υπάρχουν λόγια για 

να περιγράψουν το κενό που μας άφησε. Θα είναι πάντα 

στις καρδιές μας μαζί με τις χαρούμενες αναμνήσεις που 

θα συνοδεύουν τη μνήμη της. 

Η κηδεία της θα τελεσθεί την Τετάρτη 17 Μαρτίου 

στις 10 π.μ. στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία της 

Παναγίας στο Wood Green και η ταφή στο κοιμητήριο 

του New Southgate του Λονδίνου. 

Λόγω των περιορισμών για την πανδημία επιτρέπονται 

μόνο στενοί συγγενείς στην εκκλησία. Εισφορές μπορούν 

να γίνονται στο Oxfam και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://justgiving.com/fundraising/kaysavva

03/12/1936 - 08/02/2021

† DEATH ANNOUNCEMENT 

It is with great sadness that we announce the death of 

Elias Zenios 

(from Αchna) 

who passed away on 23 February in Larnaca, Cyprus. 

He was laid to rest on 24 February in Oroklini, attended by close 

family and friends, Covid permitting. 

He leaves behind his son Panayiotis (Peter), daughter-in-law 

Helen, two grandsons: Dean and Ellis, wives Andrea 

and Janette and 4 great grandchildren: Sophie, Chloe, Helen 

and Peter. 

Elias was born in Cyprus and worked as a forest ranger, 

managing the Forests of the Ammochostos region. He married 

Eleni and later came to the UK where he opened a fish and chip 

business, which he ran for 20 years, returning to Cyprus to retire 

in 1995. He was a devoted family man, quietly spoken but with 

cheeky sense of humour, loved by everyone who knew him. 

He will be sorely missed.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Με μεγάλη θλίψη αγγέλλουμε το θάνατο του αγαπημένου μας 

πατέρα 

Χαράλαμπου (Πάμπη) Σωτήρη 

(από Ψεματισμένο) 

που απεβίωσε στις 15 Φεβρουαρίου 2021 σε ηλικία  85 ετών. 

Αφήνει τους γιους του Χάρη και Τόνι, την κόρη του Ρούλα, 

τη νύφη του Παντελίτσα, τα εγγόνια του Πέτρο και Λέων, 

την αδελφή του Μαρούλλα και τον αδελφό του Κώστα, 

καθώς και συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία θα τελεσθεί την Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021, 

στις 12μμ, από την Εκκλησία του Αγίου Ελευθερίου, 

113 Ruckholt Road, Leyton, London E10 5NS και η ταφή 

στο κοιμητήριο του Chingford Mount, 121 Old Church Road 

London, E4 6ST.  

 Για περισσότερες πληροφορίες: 07528175465

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Kyriakou Savva (Kay) 

(from Eptakomi)  

We are sad to announce the passing of our beloved 

grandmother, great grandmother, sister and mother 

Kyriacou (Kay) who passed away on 8th February at the 

age of 84. She leaves behind her grandchildren Chloe, 

Alexander, Harry and Riccardo, great granddaughter 

Mila, daughter in law Chrisy, sister Androniki and many 

family and friends.   

Kay was born in Eptakomi, a place she had cherished 

memories of. At the age of 18, she travelled to London and 

planned to return to her beloved village however she was 

not expecting to meet the love of her life Harry. She 

continually told stories of the days when she was a child 

and wrote wonderful poems about Cyprus.  

Together they owned the Cabin Cafe in Tottenham for 37 

years where she felt happiest; cooking. After retiring, she 

volunteered at Oxfam in Palmers Green where she 

enjoyed helping and meeting new people.  

She was the kindest, most generous lady who was so 

witty and always thought of everyone but herself. There 

are no words to explain the void she has left on us. She 

will always be in our hearts and the happy memories we 

have will be cherished forever.  

Her funeral is on Wednesday 17 March at 10am 

at St. Mary’s Greek Orthodox Church in Wood Green; 

followed by the burial at New Southgate Cemetery, 

London.  

Due to COVID-19 restrictions only close relatives are 

permitted at the church. We have set up a Just Giving 

page to Oxfam, donations can be made at: 

https://justgiving.com/fundraising/kaysavva
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12.02.1925 - 18.02.2021

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Φίλιππο Παναγή

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Με μεγάλη θλίψη και ραγισμένη την καρδιά ανακοινώνουμε το θάνατο του 
υπέροχου πατέρα μας, που απεβίωσε ήσυχα στον ύπνο του σε ηλικία 97 

ετών, στις 23 Φεβρουαρίου, ένα μήνα μετά την απώλεια του γιου του 
Γιώργου Παναγή. Ο πατέρας μας γεννήθηκε στο Καλό Χωριό της Λεύκας, 

στη Μόρφου, αλλά κατοικούσε στη Νήσου, όπου παντρεύτηκε την αγαπημένη 
του σύζυγο Βικτώρια. Ήρθαν στην Αγγλία το 1959 και ο μπαμπάς εργαζόταν 
ως κουρέας στο Λονδίνο. Το 1985 επαναπατρίσθηκαν για συνταξιοδότηση. 

Αφήνει πίσω τη απαρηγόρητη για 70 χρόνια σύζυγο του Βικτώρια, την κόρη 
του Μάρω, τους γιους του Μάρκο, Ερρίκο και Πανίκο, τον γαμπρό του Dakie 

και τις νύφες του Ανδρούλλα και Λιάνα. Αφήνει επίσης 11 εγγόνια: Φοίβο, 
Stacy, Βίκη, Φίλιππο, Αντώνη, Danielle, Βίκη, Αντρέα, Αλεξία, Tyler και 
Tara, καθώς και 9 δισεγγόνια: Μάρκο, Άγγελο, Κρίστιαν, Αντρέα, Λώλα, 

Leon, Emelie, Γιώργο και Νιο. 

Ο πατέρας μας είχε πολύ καλό χιούμορ και αγαπούσε πολύ την οικογένειά 
του. Αναπαύσου εν ειρήνη πατέρα τώρα που θα ξαναβρείς τον γιο σου 
Γιώργο. Οι αναμνήσεις μας για εσάς, θα μείνουν μαζί μας για πάντα. 

Η κηδεία έγινε στην Κύπρο. 
03.12.1923 - 23.02.21

(από το Καλό Χωριό της Λεύκας, Μόρφου)

Philippo Panayi
† DEATH ANNOUNCEMENT

(from Κalo Chorio of Lefka, Morphou)

It is with great sadness and broken hearts that we announce the death of our 
wonderful father. On the 23rd of February he passed away peacefully in his 
sleep at the age of 97, one month after losing his son George Panayi.Our 
father was born in kalo Horcho Lefka Morfou but resided in Nisou Cyprus 

where he married his beloved wife Victoria. Our parents came to England in 
1959, and dad worked as a barber in London. In 1985 they emigrated back to 

Cyprus to retire.  

He leaves behind his broken-hearted wife of 70 years Victoria, his daughter 
Maro, his three sons Marko, Erico, and Panico. His son in law Dakie, and 

his daughter in laws Androulla and Liana. He also leaves behind his 11 
grandchildren Phivo, Stacy, Vicky, Phillipo, Anthony, Danielle, Vicky, 

Andrew, Alexia, Tyler and Tara and 9 great grandchildren Marco, Angelo, 
Christian, Andrew, Lola, Leon, Emelie, George and Neo.  

Our father had a great sense of humour and loved all his family dearly. May 
you rest in peace dad and reunite with your son George. Our memories of you 

will stay with us forever.  

The funeral took place in Cyprus.

Maria Johnson (Antoniou)
(from Larnaca)

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

Maria Johnson who died on the 18 February 2021 at 96 years of age. 

Maria came to England with £10 in her pocket in 1954. In 1957 she married 

Pater Dimitrios Ioannou (also known as Reverend James Johnson), who died in 2007. 

She leaves behind her only son Andrew, his partner, 

two grandchildren: Lucia and Mario. 

The funeral will take place on 11March at 12.30pm, 

Twelve Apostles Church, Kentish Lane, Brookman’s Park AL9 6NG 

And the burial at 2.30pm Hoddesdon Cemetery, 135 Ware Road, Hoddesdon EN11 9AE. 

Froral tributes can be sent to c/o: Austin, Davis and Son 71 Bounces Road, Edmonton N9 8JE, 

Tel: 020 8191 9828  

 Due to coronavirus restrictions only 30 mourners are permitted. For further information please 

email: harlowessex@hotmail.com or call on 07565519232.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ † Death Announcement 

Φοίβος Φρυδάς
Με απέραντη θλίψη ανακοινώνουμε οτι απεβίωσε το Σάββατο 30 

Ιανουαρίου του 2021 ο αγαπημένος μας αδελφός Φοίβος Φρυδάς 

σε ηλικία 67 ετών. 

Ο Φοίβος γεννήθηκε στη Μόρφου, στις 14 Μαΐου του 1953. 

Έχει φύγει νωρίς στον ύπνο του. Ήταν καλόψυχος αγαπητός 

από όλους όσοι τον γνώριζαν. 

Αφήνει τους αδελφούς του Χρίστο και Νίκο, τις ανιψιές του Νίκη, 

Έλενα, Αντρέα, Μαρία και Άννα. Η μνήμη του θα παραμείνει 

άσβεστη για πάντα στις καρδιές μας. 

Η κηδεία του θα γίνει την Πέμπτη 11 Μαρτίου, στις 10:00πμ  

από την Εκκλησία της Παναγίας, Trinity Road, Wood Green, 

London N22 8LB και η ταφή στο κοιμητήριο New Southgate.

It is with great sadness that we announce the passing of 

our beloved brother Phivos Frydas on Saturday 30 January 2021 

at the age of 67. 

Phivos was born in Morphou, Cyprus, on 14 May 1953. 

His heart rested during his sleep. He leaves behind his brothers 

Chris and Nikos, his nieces Niki, Elena, Andrea, Maria and 

Anna. His memory will always be with us. 

The funeral will be held at 10:00am on Thursday 11th March 

at the Greek Orthodox Cathedral of St Mary's; Trinity Road, 

Wood Green, London, N22 8LB. Followed by the burial 

at New Southgate Cemetery.

Phivos Frydas

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ † Death Announcement 

Χρυστάλλα Κωνσταντίνου
Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς 
και προγιαγιάς, Χρυστάλλα Κωνσταντίνου η οποία απεβίωσε στις 23 Φεβρουαρίου 

2021 σε ηλικία 89 ετών. 

Η Χρυστάλλα γεννήθηκε στη Σκουριώτισσα το 1931 και μεγάλωσε στον Άγιο 
Επίκτητο. Ήρθε στην Αγγλία στα τέλη της δεκαετίας του 1950 για 

να επανενωθεί με τον σύζυγο της Χαράλαμπο και να ξεκινήσει μια νέα ζωή. 
Η υπόλοιπη  οικογένειά τους, αδέλφια, γονείς παρέμεινε στην Κύπρο, οπότε 

η οικογένειά της στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν πάντα η προτεραιότητα της. 
Η Χρυστάλλα ήταν μια δυνατή, πνευματική και αφοσιωμένη μητέρα και μαζί με τον 
Χαράλαμπο εργάστηκαν σκληρά για να δώσουν στα παιδιά τους κάθε ευκαιρία στη 

ζωή και ήταν τόσο περήφανοι για τα επιτεύγματα των παιδιών τους. 
Η Χρυστάλλα χήρεψε το 2009. 

Αφήνει πίσω της την κόρη της Γεωργία, τους γιους Κώστα και Ανδρέα, τα εγγόνια 
Σαββάκη (& τη σύζυγό του Μαρία), τον Χριστάκη, την Άντρια 

(& τον σύζυγό της Ανδρέα), τη Σόφη (& τον σύζυγό της Geoff) και τον Νικόλα, 
δισεγγόνια: Λουκά, Τζέιμς, Αμέλια και Κόα, γαμπρό Θωμά και νύφη Μαρί. 

Η Χρυστάλλα θα ζει πάντοτε στις σκέψεις και στα επιτεύγματα της οικογένειας. 

Τηλέφωνο οικογένειας: 07904 643 225

Chrystalla Constantinou
It is with great sadness that we announce the death of our beloved mother, 

grandmother and great grandmother Chrystalla Constantinou on 23 February 2021, 
at the age of 89. 

Chrystalla was born in Skouriotissa, Cyprus in 1931 and grew up in Agios Epiktitos.  

She came to England in the late 1950s to join her husband Charalambos and 
start a new life. Their extended family remained in Cyprus so her family in the UK 

was always her primary focus. Chrystalla was a strong, spirited and devoted mother 
and along with Charalambos they worked hard to give their children every 
opportunity in life and were so proud of their children’s accomplishments. 

Chrystalla was widowed in 2009. 

She leaves behind her daughter Georgina, sons Costas and Andreas, 
grandchildren: Savakis (& his wife Maria), Christakis, Andrea (& her husband 
Andreas), Sophie (& her husband Geoff) and Nicholas, great-grandchildren: 

Luke, James, Amelia and Koa, son-in-law Thomas and daughter-in-law Marie.  

Chrystalla will always live on in her family’s thoughts and achievements. 

Family mobile: 07904 643 225

(from Agios Epiktitos, Kyrenia)(από τον Άγιο Επίκτητο Κερύνειας)

11.11.1931 - 23.02.21



 29      | Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021

Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε το θάνατο του συζύγου μας, πατέρα και  
παππού, Δημητράκη Θεοδώρου, που μας άφησε στις 25 Ιανουαρίου 2021. 

Αφήνει πίσω τη σύζυγό του Χρύσω, τις κόρες του: Κούλλα και Ελένη, γαμπρό 
Χάρη, εγγόνια: Τζούλια, Ζωή, Χριστίνα και Γιώργο, καθώς και πολλούς άλλους 
συγγενείς και φίλους. 

Γεννημένος στο Μοναγρούλι της Λεμεσού, ο Δημητράκης έφτασε στο Λονδίνο 
ως νεαρός και εργάστηκε ως κουρέας για περισσότερα από 60 χρόνια. Έγινε 
γνωστός και σεβαστός στην κοινότητα του Hither Green, στο Νοτιοανατολικό 
Λονδίνο, όπου έζησε και διεύθυνε τα κουρεία του από τη δεκαετία του 1960. 

Ο Δημητράκης ήταν ο τέλειος κύριος, πολύ εργατικός, αφοσιωμένος 
οικογενειάρχης, πάντα γενναιόδωρος και υποστηρικτικός των γύρω του.  Ήταν 
δεξιοτέχνης  και λάτρευε την κηπουρική - ο κήπος του ήταν ένας παράδεισος με 
τριανταφυλλιές, συκιές, γιασεμί και διάφορα άλλα φυτά. Εκτός από την 
κηπουρική η οικογένειά ήταν η μεγαλύτερη υπερηφάνεια και χαρά του. 

Η κηδεία θα τελεσθεί στις 12 Μαρτίου από την Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη 
του Βαπτιστή, Wightman Road N8 0LY στις 10πμ. Λόγω των ισχυόντων 
περιορισμών, μόνο η στενή οικογένεια του μπορεί να παρευρεθεί. Η ταφή θα 
γίνει στο κοιμητήριο του New Southgate N11 1JJ στις 12μμ και όσοι επιθυμούν 
και σέβονται τους κανονισμούς κοινωνικής απόστασης μπορούν να 
παρευρεθούν. Για όσους θα ήθελαν να στείλουν λουλούδια  μπορούν να 
απευθυνθούν στα γραφεία κηδειών Demetriou & English, 131-133 Myddleton 
Rd, London N22 8NG έως τις 11 Μαρτίου. Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε 
εισφορές στη σελίδα συγκέντρωσης χρημάτων που έχει δημιουργηθεί στη μνήμη 
του για να βοηθήσει στην έρευνα για την άνοια μέσω του παρακάτω συνδέσμου: 
Demetrakistheodorou.muchloved.com. Θα υπάρχει επίσης κουτί εισφορών 
στο κοιμητήριο. 

Δημητράκης, Τζιμ, Μπαμπάς, Παππού, για πάντα  θα είσαι στις καρδιές και 
στο μυαλό μας. 

«Ζήτησε λίγα και έδωσε πολλά». 

 Αιωνία του η μνήμη.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Demetrakis Theodorou
(Born in Monagroulli, Limassol) 

25th May 1932 - 25th January 2021

It is with heavy hearts that we announce the passing of 
our husband, father and papou, Demetrakis Theodorou, who left us on the 25th 
January 2021. 

He leaves behind his wife Chriso, his daughters: Coulla and Eleni, son in law 
Harry and grandchildren: Julia, Zoë, Christina and George as well as many 
other family and friends. 

Born in Monagroulli, Limassol, Demetrakis arrived in London as a young man 
and worked as a barber for over 60 years. He became well known and respected 
in the community of Hither Green, South East London where he lived and ran 
his barber shops since the 1960s. 

Demetrakis was the perfect gentleman, a hard worker, and a devoted family man, 
always generous and supportive of those around him. He was green fingered 
and loved gardening - his garden was a paradise for roses, fig trees, jasmine 
plants and bougainvillea. 

Aside from plants, his family were his greatest pride and joy. 

The funeral will be held on the 12th of March at the Church of St John the 
Baptist, Wightman Road N8 0LY at 10am. Due to the current restrictions the 
Church Service is limited to immediate family only. The burial will be at New 
Southgate Cemetery N11 1JJ at 12pm, for those who wish to pay their respects 
subject to social distancing rules. 

For those who would like to send Floral Tributes, they may be sent to Demetriou 
and English Funeral Directors, 131-133 Myddleton Rd, London N22 8NG by 
the 11th March. Alternatively, you can donate to a fundraising page set up in his 
memory in aid of Dementia research through the following link: 

Demetrakistheodorou.muchloved.com. 

There will also be a donation box at the cemetery.  

Demetrakis, Jim, Dad, Papou, forever in our hearts and minds. 

‘He asked for little and gave so much’. 
His memory to be eternal.
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ  
Κυπριανός Παρασκευά 

(από την Άχνα) 

Με βαριά θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του 

πατέρα μας, Κυπριανού Παρασκευά, ο οποίος 

σε ηλικία 90 ετών δεν μπόρεσε να νικήσει τον 

κορωνοϊό και απεβίωσε μέσα σε μόλις δύο 

εβδομάδες νοσηλείας. 

Θα λείψει πολύ στα παιδιά του που θα τον 

θυμόνται και έχουν ωραίες αναμνήσεις για τις 

πολλές ώρες που εργαζόταν στον κήπο και 

στο χωραφάκι του για να φέρει στο σπίτι 

φρούτα και λαχανικά για το οικογενειακό 

τραπέζι. Τα εγγόνια του επίσης θα τον θυμού-

νται, πού ερχόταν φορτωμένος με μια μεγάλη 

τσάντα γεμάτη γλυκά και λιχουδιές. Ήταν ένας 

πολύ γοητευτικός και χαρισματικός άνθρωπος, 

που του άρεσε να παίζει σκάκι, να ακούει 

όπερα και κλασική μουσική, να μαγειρεύει 

Ελληνικά, Γαλλικά και Ινδικά φαγητά και να 

φτιάχνει σπιτικό κρασί από οτιδήποτε ένζυμο. 

Δούλεψε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του 

ως ράφτης, αλλά δούλεψε τα τελευταία χρόνια 

της καριέρας του στη βιομηχανία του 

κινηματογράφου / οικιακής ψυχαγωγίας. 

 

Η κηδεία του έγινε στις 3 Μαρτίου στο 

κριματόριο του Eastbourne. Ο τόπος 

ανάπαυσής του είναι στο κοιμητήριο 

του Langney. 10.11.1930 – 26.01.2021

† DEATH ANNOUNCEMENT 
 

Kyprianos Paraskeva 
(from Achna) 

We sadly announce the death of our father, 

Kyprianos Paraskeva, who at the age of 90 

was not able to fight the COVID-19 virus 

and passed away within two weeks 

of testing positive. 

He will be missed by his children who will 

forever have memories of his many hours 

working in the garden and on the allotments to 

bring home fruits and vegetables for the family 

dinner table. His grandchildren will also re-

member him, often arriving with a big bag of 

sweets. He was a very charming and charis-

matic man, who loved to play chess, listen to 

opera and classical music, cook Greek, 

French and Indian food, and make homemade 

wine out of just about anything that would fer-

ment. He worked most of his life as a tailor, but 

worked the last few years of his career in the 

movie/home entertainment industry. 

His funeral took place on March 3rd at 

Eastbourne Crematorium, and his final 

resting place is at Langney Cemetery.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 07.03.2021, 

στην Εκκλησία της Παναγίας, Trinity 

Road, Wood Green, London N22 8LB, το 

19ον ετήσιο μνημόσυνο του 

πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας 

πατέρα, παππού και αδελφού 

Γιάννη Σοφοκλέους 

(από Ερήμη Λεμεσού) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη τoυ 

όπως παρευρεθούν.  

Παιδιά: Ευούλλα και Σοφοκλής, εγγόνια, 

δισέγγονα, νύφη Μαίρη και αδέλφια.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 07.03.2021, στην 
Εκκλησία του Αγ. Δημητρίου, Τown Road/Logan Road, 
London N9 0LP, το 36oν ετήσιο μνημόσυνο του πολυα-

γαπημένου και αξέχαστού μας πατέρα και παππού 
 

Κωστή Χρίστου Κασάπη 
(από Λεονάρισσο) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του 
όπως παρευρεθούν. 

Παιδιά, εγγόνια και δισέγγονα.  

Είναι πικρή η θύμηση, 
είναι βαρύς ο πόνος  

θλίψη της απουσίας σου,  
είναι ο 36ος χρόνος.  

Τούτες τις μέρες σου μιλά,  
σε νιώθει η ψυχή μας,  

είσαι μέσα στη σκέψη μας,  
στην κάθε προσευχή μας.  

Αιωνία σου η μνήμη.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

31.12.1966-18.02.2021

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Γιαννάκης Φωτίου

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του Ιωάννη (Γιαννάκη) Φωτίου 
την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021. Ο Ιωάννης πέθανε στο σπίτι του, σε ηλικία 

54 ετών. Θα λείψει δυστυχώς πολύ στη σύζυγό του Μαρία, στους γιους του 
Χάρη και Βασίλη, στους γονείς του Βασίλη (Άρδανα) και Μαρία (Τρίκωμο), 

στην αδερφή του Τούλλα και στην οικογένεια της και σε όλους όσοι τον γνώριζαν. 

Ο Γιαννάκης ήταν πολύ αγαπητός καθώς είχε καλό χιούμορ, χαρισματικό 
χαμόγελο και απολάμβανε τη ζωή. Από νεαρή ηλικία έμαθε να διευθύνει 
εστιατόριο Fish & Chips από τους γονείς του. Τα τελευταία 10 χρόνια, 

λειτουργούσε το δικό του Fish & Chips - Sea Shell στο Finchley Central, Long 
Lane. Αγαπήθηκε πολύ από τους πελάτες του και την τοπική κοινότητα. 

Η κηδεία του θα τελεσθεί στις 6 Μαρτίου 2021 στις 11:30 π.μ. από την 
Εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης και η ταφή στο κοιμητήριο του New 

Southgate. Δυστυχώς, λόγω των περιορισμών της πανδημίας, η συμμετοχή 
στην κηδεία περιορίζεται σε 30 άτομα και μόνο κατόπιν πρόσκλησης. Αντί για 

λουλούδια, η οικογένεια ευγενικά ζητά να γίνονται εισφορές εις μνήμη του 
Γιαννάκη στη σελίδα https://www.justgiving.com/fundraising/John-Photiou  

για το North London Hospice. 

Αναπαύσου εν ειρήνη Γιαννάκη. Αιωνία σου η μνήμη...

(από το Λονδίνο) (from London)
It is with great sadness that we announce the passing of John (Yiannakis) 
Photiou on Thursday 18th February 2021. John passed away at his home, 

aged 54. He will be sadly missed by his wife Maria, sons Harry and Vasilis, parents 
Vasilis (from Ardana) and Maria (from Trikomo), his sister Doulla and her family and 

all those that knew him. 

John was loved by his family and friends as he had such a great sense of humour, 
an infectious smile and enjoyed life. He learnt to run a Fish and Chips restaurant 

from a young age by his parents. In the last 10 years, he owned a Fish & Chips res-
taurant/take away called Sea Shell in Finchley Central, Long Lane. He was 

much-loved by his customers and local community. 

His funeral service will take place on 6th March 2021 at 11:30am at the Greek 
Orthodox Church of St. Katherine, and the burial at New Southgate Cemetery. 
Unfortunately, due to the COVID-19 pandemic restrictions attendance to the funeral 

is limited to 30 people on an invitation only basis. The family has requested no 
flowers; a Just Giving page has been setup in honour of John for whoever wishes 

to donate to our chosen charity the North London Hospice: 

https://www.justgiving.com/fundraising/John-Photiou 

Rest in peace John. Memory eternal.

John Photiou
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† ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ - ΕΙΣΦΟΡΑ 

Η οικογένεια Κώστα Σολωμού εκφράζει θερμά και ειλικρινή 

συλλυπητήρια στους οικείους του Νεόφυτου Νικολάου 

που απεβίωσε στις 25 Φεβρουαρίου 2021. 

Ο Νεόφυτος ήταν ένας άνθρωπός με «άλφα κεφαλαίο», αγαπητός σε 

όλους και η οικογένεια του πρέπει να νιώθει περήφανη για αυτό. 

Ήταν ο άνθρωπος που είχε χρόνο για όλους, μικρούς και μεγάλους. 

Τηλεφωνούσε τακτικά στο σπίτι και μιλούσε του γιου μου Μάριου, ο 

οποίος του είχε μεγάλη αδυναμία και αγάπη. Δυστυχώς και αυτός 

απεβίωσε και τον ενταφιάσαμε στις 20 Φεβρουαρίου. Είμαι σίγουρος, 

ότι είναι και οι δύο στον Παράδεισο και συνομιλούν εκεί πάνω. 

Εις μνήμη του Νεόφυτου εισφέρω το ποσό των £200 για τους 

οργανισμούς / φιλανθρωπικά ιδρύματα πού ήταν κοντά 

στην καρδιά του Νεόφυτου. Αιωνία του η μνήμη. 

Οικογένεια Κώστα Σολωμού

† Συλλυπητήρια 

Η ηγεσία και οι 

Κομματικές Ομάδες 

Βάσης του ΑΚΕΛ 

Βρετανίας, 

ο Σύνδεσμος 

Γυναικών Camden 

(Cosmos), 

ο Σύνδεσμος 

Κυπρίων Hackney 

και οι οικογένειες: 

Βασούλλας Ιωάννου, 

Μαρίας Αντωνιάδη, 

Ανδρέα Γεωργίου, 

Μαρούλλας Ευριπίδη, 

Πανίκου Ηρακλέους, 

Γιάννη Μουσκή, 

Γιάννη Παπαδάμου, 

Ζαννέττου και 

Βασούλλας Τοφαλλή 

και Βάσου Αρχαίου 

εκφράζουν τα θερμά 

τους συλλυπητήρια 

στους οικείους του 

Νεόφυτου Νικολάου 

που απεβίωσε 

στις 21 Φεβρουαρίου.  

Αιωνία του η μνήμη.

Φίλε Νεόφυτε, 
Λίγες φορές, νομίζω, έχει συμβεί στη διάρκεια της 

ζωής μου αυτό, που μού συμβαίνει σήμερα. Να αι-
σθάνομαι δηλαδή ένα απέραντο κενό μέσα μου από 
την άμετρη απογοήτευση, που μού προξένησε το άγ-
γελμα της πρόωρης φυγής σου. Αιτία, πιστεύω, η 
τραγική διάψευση των ελπιδοφόρων προσδοκιών 
μου, που καταστάλαξαν μέσα μου ως βεβαιότητα 
μετά από την τελευταία μας επικοινωνία, καθώς βρι-
σκόσουν στο νοσοκομείο αγωνιζόμενος για τη δική 
σου ζωή στα μαρμαρένια αλώνια της άνισης σύ-
γκρουσής σου με την επικατάρατη πανδημία του κο-
ρωνοϊού. Μια μισητή νόσο που ταλαιπωρεί ολόκληρο 
τον πλανήτη μας εδώ κι ένα χρόνο τώρα και εξακο-
λουθεί να θερίζει αλύπητα, ψυχρά και ανελέητα αμέ-
τρητες ανθρώπινες υπάρξεις ανά την υφήλιο.  

Είχα πιστέψει τότε, ότι θα κατάφερνες και πάλι να 
νικήσεις και τούτο τον αδίστακτο και αόρατο εχθρό, 
τον κορωνοϊό, όπως είχες καταφέρει να κάνεις σε 
πολλές άλλες παρόμοιες αναμετρήσεις σου με αντί-
στοιχους εχθρούς δίδοντας κατά καιρούς νικηφόρες 
αιματηρές μάχες, όταν έτυχε να παρουσιαστούν αυ-
τόκλητοι στο δρόμο σου παρόμοιοι εφιάλτες... 

Κι επειδή ακριβώς διαψεύστηκαν τελικά οι ελπίδες 
και προσδοκίες μου, καθώς μάς έφυγες «σιγανά – σι-
γανά και ταπεινά», η οδυνηρή φυγή σου γέμισε με 
πίκρα, πόνο και παράπονο ολόκληρο «το είναι μου» 
και ξέσχισε την καρδιά μου, όπως και τις καρδιές 
όλων των δικών σου ανθρώπων. Το αμάραντο ρόδο 
της τεράστιας αγάπης και ανιδιοτελούς προσφοράς 
σου προς τον συνάνθρωπό σου, που έκρυβες πάντα 
ολάνθιστο και μοσχομύριστο στην ψυχή σου και μυ-
ροβολούσε μεθυστικά ολόγυρά σου, έπαψε ξαφνικά 
να φεγγοβολά τριγύρω σου. Το κάτασπρο αναστά-
σιμο κερί σου, που φεγγοβολούσε και σκόρπιζε απέ 

 
ραντη χαρά και παρηγόρια, αισιοδοξία και πίστη, 
υπομονή και ελπίδα, έλιωσε δυστυχώς εντελώς 
απροσδόκητα και στέρησε οριστικά σε πάρα πολ-
λούς συνανθρώπους σου την ολοπρόθυμη στήριξή 
σου, που απάλυνε διακριτικά τον καημό τους...  

Μακαριστέ φίλε Νεόφυτε,  
Γεύτηκες πολλές χαρές στο διάβα σου από τον μά-

ταιο αυτό κόσμο αλλά και πολλά δυσβάστακτα κτυ-
πήματα της μοίρας, όπως την τραγική απώλεια της 
αγαπημένης σου κόρης Μαρίας το 2016. Εύρισκες 
όμως πάντα τον τρόπο να μοιράζεσαι τις χαρές σου 
με τους άλλους αλλά και να επιδεικνύεις δύναμη 
ψυχής στην αντιμετώπιση των δεινών, που κατά και-
ρούς σε δοκίμαζαν σκληρά. ΄Ενα αξιοθαύμαστο επί-

τευγμά σου είναι για μένα το γεγονός ότι όχι μόνο 
μπορούσες να επιδεικνύεις ηρωική αντοχή και ιώβεια 
υπομονή στις σκληρές δοκιμασίες και στα τραγικά 
κτυπήματα που δεχόσουν κάθε τόσο, αλλά και κατά-
φερνες να μετατρέπεις τον αβάστακτο πόνο σου σε 
έργα αγαθοεργίας και στήριξης δεινοπαθούντων συ-
νανθρώπων σου. Κι αυτό αποτελούσε τελικά το κα-
λύτερο βάλσαμο στην πονεμένη σου ψυχή, που 
βάθαινε ακόμη περισσότερο την πίστη σου... Νιώθω 
πράγματι περήφανος, που σε γνώρισα βαθύτερα,  
εκτίμησα τον μοναδικό σου χαρακτήρα και μοιρά-
στηκα τη φιλία σου... 

Η απουσία σου αφήνει πίσω σου ένα τεράστιο κενό 
για την οικογένειά σου, τους συγγενείς και τους φί-
λους σου αλλά και για ολόκληρη την παροικία μας. 
΄Ασβηστη όμως θα παραμείνει μέσα μας η μνήμη 
σου και ανεξίτηλη η σφραγίδα της προσφοράς σου 
στην οικογένειά σου, τους συγγενείς σου, τους πολ-
λούς συνεργάτες σου στην Εθνική Κυπριακή Ομο-
σπονδία και την ευρύτερη ομογένεια, στα στελέχη της 
εφημερίδας ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ, στο κόμμα σου, στους 
αμέτρητους φίλους και γνωστούς σου.  

Με την απεραντοσύνη της αγάπης σου προς κάθε 
συνάνθρωπό σου και την πρόθυμη και ανιδιοτελή συ-
μπαράσταση και βοήθειά σου σε όποιον είχε ανάγκη 
αφήνεις πίσω σου μόνο φίλους, που θα σε θυμούνται 
και θα σε μακαρίζουν. Δεν είναι καθόλου τυχαία τα αι-
σθήματα εκτίμησης με τα οποία σε περιέβαλλε η τε-
ράστια πλειοψηφία των εδώ απόδημων 
συμπατριωτών μας. 

Τα ειλικρινή και θερμά μας συλλυπητήρια στην 
αγαπημένη σου σύζυγο Ευούλα, τα παιδιά και τα εγ-
γόνια σου, που τόσο πολύ αγαπούσες και φρόντιζες. 

 
ΑΙΩΝΙΑ ΣΟΥ Η ΜΝΗΜΗ!

Όσοι είχαμε την τύχη να γνωρίσουμε και να συνεργαστούμε 
με τον συν. Νεόφυτο Νικολάου, σίγουρα έχουμε συγκλονιστεί 
από το άκουσμα της είδησης του θανάτου του. Στην κομματική 
συνδιάσκεψη Λευκωσίας για τον καταρτισμό του ψηφοδελτίου 
των βουλευτικών εκλογών, ο συν. Γενιάς με είχε ενημερώσει  ότι 
δυστυχώς ο Νεόφυτος νοσηλευόταν διασωληνωμένος σε νοσο-
κομείο του Λονδίνου. Το νέο ήταν αναπάντεχο και με λύπησε 
πολύ. Η ευχή όλων μας ήταν να το ξεπεράσει. Αλλά δυστυχώς…  

Ο συν. Νεόφυτος Νικολάου ήταν Οργανωτικός Γραμματέας 
του Παραρτήματος ΑΚΕΛ Βρετανίας. Ως μέλος της Γραμματείας 
της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ είχα την ευκαιρία να ταξιδέψω αρκετές φορές 
στο Λονδίνο για θέματα της κομματικής ζωής και δράσης. Ιδιαί-
τερα πυκνά έγιναν αυτά τα ταξίδια στη δεκαετία του 2000. Έτσι 
γνώρισα από κοντά τον Νεόφυτο. Συνεργαστήκαμε και συνδε-
θήκαμε όχι μόνο σε κομματικό, συντροφικό επίπεδο, αλλά και 
σε ανθρώπινο, φιλικό.  Κατά κανόνα ο Νεόφυτος με υποδεχόταν 
στο αεροδρόμιο σε κάθε μου ταξίδι, φρόντιζε για τη διαμονή μου 
και με ξεπροβόδιζε και πάλι στο αεροδρόμιο.  

Αναμένοντας μια κομματική σύσκεψη ή συνεδρία, που συνή-
θως γινόταν βράδυ, περνούσα αρκετές ώρες στο γραφείο του 
Νεόφυτου στην «Παροικιακή». Ήταν πραγματικά κέντρο διερχο-
μένων. Ο ένας μετά τον άλλο περνούσαν από εκεί σύντροφοι 
αλλά και εξωκομματικοί, μέλη της κυπριακής παροικίας. Ο Νεό-
φυτος πάντα πρόθυμος να τους ακούσει και να τους βοηθήσει. 
Μόνιμος «συγκάτοικος» του στο γραφείο ο «Δάσκαλος» Δημή-
τρης Κυριάκου. Και όσοι γνώριζαν τον Δάσκαλο, ξέρουν ότι δεν 
ήταν και ο πιο ήσυχος «συγκάτοικος». Συζητούσε συνέχεια, 

ήθελε ενημέρωση από την Κύπρο, μοιραζόταν τις αναμνήσεις 
μιας ζωής. Και όλα αυτά – επισκέπτες με τα προβλήματα τους 
και ο Δάσκαλος με τις φιλοσοφικο-πολιτικές του ανησυχίες – ενώ 
ο Νεόφυτος εργαζόταν για τα οργανωτικά προβλήματα του Πα-
ραρτήματος, για τα οργανωτικά θέματα της «Παροικιακής», για 
την προετοιμασία της Γιορτής του Κρασιού, ή  της ετήσιας χο-
ροεσπερίδας του Παραρτήματος, για την οικονομική εξόρμηση 
του ΑΚΕΛ.  

Οι σύντροφοι που εργάζονται στον οργανωτικό τομέα, έχουν 
πολλές ευθύνες, κάμνουν μια δουλειά που δεν φαίνεται στα 
μάτια τούς πολλούς και σίγουρα δεν τυγχάνει προβολής. Αλλά 
είναι τόσο απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία του Κόμματος 
και την υλοποίηση των πολιτικών του στόχων. Στο μετερίζι λοι-
πόν της οργανωτικής και ταυτόχρονα πολιτικής δουλειάς ανά-
λωσε μεγάλο μέρος της ζωής του ο συν. Νεόφυτος.  

Ανάμεσα στα άλλα καθήκοντα, είχε και ιδιαίτερη ευθύνη στην 
είσπραξη των εισφορών μελών και φίλων του Κόμματος στην 
ετήσια οικονομική εξόρμηση του ΑΚΕΛ. Αυτή η δουλειά δεν είναι 
εύκολη ούτε στην Κύπρο, αλλά πολύ περισσότερο στην Αγγλία. 
Εκεί θα πρέπει να ταξιδέψεις μίλια ολόκληρα μέσα στο Λονδίνο 
και έξω απ’ αυτό για να επισκεφτείς μέλη και φίλους του Κόμμα-
τος, να μιλήσεις μαζί τους, να ακούσεις τα δικά τους, να μεταφέ-
ρεις μηνύματα και να πάρεις την εισφορά τους. Σε αρκετές 
περιπτώσεις είχα την ευκαιρία να συνοδεύσω τον Νεόφυτο σε 
τέτοιες εξορμήσεις. Για να διαπιστώσω την εμπιστοσύνη, εκτί-
μηση και τον σεβασμό που έτρεφαν κομματικοί και μη στο πρό-
σωπο του.  

Η Γιορτή του Κρασιού είναι η μεγαλύτερη ετήσια εκδήλωση 
που διοργανώνει η «Παροικιακή» και κατ’ επέκταση το Παράρ-
τημα του ΑΚΕΛ Βρετανίας. Η επιτυχία της προϋποθέτει πολύ-
μηνη, επίπονη και μεθοδική δουλειά από πολλά στελέχη της 
«Παροικιακής» και του Παραρτήματος. Χωρίς να θέλω να υπο-
τιμήσω την προσφορά κανενός, η δική μου εκτίμηση είναι ότι ο 
Νεόφυτος πρωταγωνιστούσε στην όλη προσπάθεια οργάνωσης 
και επιτυχούς πραγματοποίησης της Γιορτής του Κρασιού.  

Η δουλειά με ανθρώπους, έστω και αν είναι σύντροφοι και 
ομοϊδεάτες, είναι φυσικό να δημιουργεί τριβές και παρεξηγήσεις, 
που κάποτε οδηγούν σε μουρμουρητό και γκρίνιες. Ο Νεόφυτος 
δεν ήταν ποτέ άνθρωπος της γκρίνιας και του κουτσομπολιού. 
Είχε τις απόψεις του για ανθρώπους και καταστάσεις. Είχε το 
θάρρος της γνώμης του, αλλά δεν τον έχω ακούσει ποτέ να μιλά 
άσχημα για συντρόφους για οτιδήποτε. Την συντροφικότητα την 
είχε ψηλά στις προτεραιότητες του.  

Για τον θάνατο δεν υπάρχουν λόγια παρηγοριάς. Ιδιαίτερα για 
μια οικογένεια που  βιώνει μια μεγάλη απώλεια για δεύτερη φορά 
σε λίγα χρόνια. Μαζί με τα θερμά μου συλλυπητήρια εύχομαι 
στη σύντροφο της ζωής του Ευούλα και σε ολόκληρη την οικο-
γένεια του Νεόφυτου δύναμη και κουράγιο να σηκώσουν το 
βάρος της μεγάλης απώλειας. Ο Νεόφυτος αφήνει πίσω του ως 
κληρονομιά την μεγάλη εκτίμηση και τον σεβασμό φίλων και συ-
ντρόφων. Και αυτό είναι ότι καλύτερο για ένα κομμουνιστή που 
φεύγει και για όσους αφήνει πίσω του.  

Γιαννάκης Κολοκασίδης 
Μέλος Κ.Ε. ΑΚΕΛ

Καλό Παράδεισο, αγαπητέ φίλε...
Τελευταίος αποχαιρετισμός από τον Σάββα Παυλίδη στο Νεόφυτο Νικολάου

Ο σύντροφος, ο φίλος, ο άνθρωπος
Τελευταίος αποχαιρετισμός από το μέλος της ΚΕ του ΑΚΕΛ, Γιαννάκη Κολοκασίδη στο Νεόφυτο Νικολάου
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