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Read the analysis of UK Spring 
Budget 2021 by Nick Antoniou of 
NA Associates LLP, Chartered Cer-
tified Acoountants. 
The Chancellor has attempted to 
strike a balance... 

Σελ 23

Spring Budget analysis
Η βρετανική κυβέρνηση προέβη 
σε αλλαγή του τρόπου με τον 
οποίο προσδιορίζονταν τα κατεχό-
μενα στην Κύπρο στη Φόρμα 
Εντοπισμού Επιβάτη (PLF) που 
συμπληρώνουν οι ταξιδιώτες...  

Σελ 4

Νέα παρέμβαση Βίλιερς

ΕΚΟ: Εξαιρετικά 
σημαντική η συμμετοχή μας 
στην απογραφή πληθυσμού 

σελ 2 & 17

Αγωνία για 
το άνοιγμα των σχολείων
ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΑΛΑΡΩΣΕΙΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΒΑΛΙΤΣΕΣ

Μηνύματα επί εδάφους 

με συρματοπλέγματα!

σελ 5 & 17

Σταματημό δεν έχουν οι αλλοπρόσαλλες 
ενέργειες της κυβερνητικής παράταξης στο Κυ-
πριακό. Ενώ οι αξιωματούχοι των Ηνωμένων 
Εθνών εντείνουν τις διεργασίες για την επικεί-
μενη Πενταμερή Διάσκεψη για το Κυπριακό 
που θα γίνει στη Γενεύη, αυτές τις κρίσιμες μέ-
ρες από τις οποίες θα εξαρτηθεί το σπάσιμο ή 
όχι του παρατεταμένου αδιεξόδου, η κυβέρ-
νηση προχώρησε σε μια άκρως προκλητική 
ενέργεια η οποία είναι δυνατό να τινάξει τα πά-
ντα στον αέρα, στην καλύτερη περίπτωση ρί-
χνει νερό στο μύλο των οπαδών της διχοτό-
μησης του νησιού. Με πρόφαση την ανακοπή 
οικονομικών μεταναστών...

Εnglish Section pages 17-28

ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΡΥΘΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΝΑ ΖΗΤΟΥΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΩΣ «ΚΡΙΣΙΜΗ ΣΤΙΓΜΗ» ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ JOHNSON

σελίδες: 3, 8 & 17

Αγωνιστικό ραντεβού στα Προ-
πύλαια στην Αθήνα έδωσαν εκ 
νέου την Τετάρτη φοιτητές, μα-
θητές, εκπαιδευτικοί και γονείς 
ενώνοντας τη φωνή τους με βα-
σικό αίτημα να ανοίξουν... 
 

Σελ 7

Μαζικές κινητοποιήσεις
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Ευκαιρία να αποδείξουμε τη δυναμική της παρουσίας μας 
ως παροικία στα πολιτικά δρώμενα του Ην. Βασιλείου 

Έκκληση και προτροπή για μαζική συμμετοχή των Κυπρίων 

που ζουν σε Αγγλία και Ουαλία στην επικείμενη απογραφή πλη-

θυσμού, απευθύνει με ανακοίνωσή της Εθνική Κυπριακή Ομο-

σπονδία. 

Αφού εξηγεί τους τρόπους για συμμετοχή στη διαδικασία απο-

γραφής, η ΕΚΟ υπογραμμίζει τη σημασία της εγγραφής των συ-

μπατριωτών μας, καθώς, ο μεγάλος αριθμός Κυπρίων που διαμέ-

νουν μόνιμα στο ΗΒ μπορεί να προσδώσει και επισήμως, ακόμη 

μεγαλύτερο κύρος και δυναμική στις πολιτικές μας παρεμβάσεις 

ως κοινότητα στα δρώμενα της χώρας, αλλά και να δώσει «όπλα» 

στους εκπροσώπους μας που κατά καιρούς επιδιώκουν παρεμ-

βάσεις και επίλυση προβλημάτων που αφορούν την κοινότητα 

μας, αλλά κυρίως το Κυπριακό. Αυτούσια η ανακοίνωση:   
 

Η απογραφή πληθυσμού του 2021 

θα ξεκινήσει στις 21 Μαρτίου και 

κάθε νοικοκυριό στην Αγγλία και 

την Ουαλία θα πρέπει να ολοκλη-

ρώσει την απογραφή. 

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, 

Χρίστος Καραολής, δήλωσε: «Θέ-
λουμε να αξιοποιήσουμε αυτήν 

την ευκαιρία για να βεβαιωθούμε 
ότι η ενεργός παρουσία της παροικίας 

μας στη χώρα που ζούμε  θα φανεί και στην απογραφή  έτσι 
ώστε οι Κυβερνήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ουαλίας 
και τα Δημοτικά Συμβούλια να λαμβάνουν υπόψη τους τα 
μέλη της παροικίας μας κατά τη λήψη των αποφάσεών τους. 

Η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία Ηνωμένου Βασιλείου, 
προτρέπει τα μέλη της παροικίας να βεβαιωθούν στην ερχό-
μενη απογραφή, να απαντήσουν πως είναι «Κύπριοι» (Cyp-
riot) στην ερώτηση σχετικά με την καταγωγή τους.  Αυτό μπο-
ρεί να γίνει επιλέγοντας "Άλλη καταγωγή" (Other ethnic group 
or background) και στη συνέχεια πληκτρολογώντας "Κύ-
πριος/α" (Cypriot) στον διαθέσιμο χώρο. Παρακαλώ όπως 
ενθαρρύνετε την οικογένεια και τους φίλους σας να πράξουν 
το ίδιο. 

Διακεκριμένα μέλη της παροικίας μας έχουν υποστηρίξει 

αυτήν την εκστρατεία και έχουν επιβεβαιώσει ότι θα απαντή-
σουν «Κύπριοι» στο ερώτημα σχετικά με την καταγωγή τους. 
Ο Γ. Χριστοδούλου, ο βουλευτής Πάμπος Χαράλαμπος, ο 
Λόρδος  Αδωνης ο Σταύρος  Φλάτλεη, η Δρ. Λύντα Παπαδό-
πουλος, η Τόνια Μπάξτον και άλλοι έχουν στείλει βίντεο πα-

ροτρύνοντας την παροικία μας απαντήσουν πως είναι Κύ-
πριοι». 

 

Απογραφή πληθυσμού 2021: Συχνές Ερωτήσεις: 
 

- Πότε πρέπει να συμπληρώσω την απογραφή πληθυσμού; 
n Η ημέρα της Απογραφής πληθυσμού είναι η Κυριακή 21 

Μαρτίου - αλλά μπορείτε να συμπληρώσετε τη δική σας απογραφή 

μόλις λάβετε τον κωδικό πρόσβασης. Οι απαντήσεις σας πρέπει 

να αφορούν τα άτομα που συνήθως ζουν στο σπίτι σας αυτήν την 

ημερομηνία. 
 

- Τι είναι η απογραφή πληθυσμού; 
n Η απογραφή πληθυσμού είναι μια έρευνα που πραγματο-

ποιείται κάθε 10 χρόνια και μας δίνει μια εικόνα όλων των ανθρώ-

πων που διαμένουν στην Αγγλία και την Ουαλία. Όλα οι οργανισμοί 

, από τις τοπικές αρχές έως τις φιλανθρωπικές οργανώσεις, χρη-

σιμοποιούν τις πληροφορίες για να παρέχουν τις υπηρεσίες που 

χρειάζονται οι κοινότητες που διαμένουν στην Αγγλία και την Ουα-

λία, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικών μεταφορών, 

της εκπαίδευσης και της υγειονομικής περίθαλψης. Χωρίς την απο-

γραφή πληθυσμού, θα ήταν πολύ πιο δύσκολο να γίνει με εύστοχο 

τρόπο. 

- Πρέπει να λάβω μέρος; 

n Εάν διαμένετε στην Αγγλία και την Ουαλία, πρέπει να λάβετε 

μέρος στην απογραφή πληθυσμού. Οι πληροφορίες απογραφής 

βοηθούν στην ενημέρωση του τρόπου με τον οποίο δαπανώνται 

δισεκατομμύρια λίρες του δημοσίου. Αφιερώνοντας περίπου 10 

λεπτά ανά άτομο για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο απο-

γραφής πληθυσμού, θα βοηθήσετε για να εξασφαλίσει η παροικία 

μας τις υπηρεσίες που χρειάζεται τώρα αλλά και στο μέλλον.  
 

- Θα χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία μου για οποιονδήποτε άλλο 
λόγο από την κυβέρνηση; 
n Όχι. Το Γραφείο Εθνικών Στατιστικών (ONS) χρησιμοποιεί 

τα στοιχεία που δηλώνετε μόνο για την απογραφή πληθυσμού 

στην Αγγλία και την Ουαλία. Μπορεί να δημοσιεύσουν ανώνυμες 

πληροφορίες. Οποιαδήποτε άλλη χρήση των στοιχειών σας είναι 

ενάντια στον νόμο..  
 

- Πώς θα βοηθήσει η δική μου απογραφή; 
n Κάθε συμμετοχή συνεισφέρει για το καλό της παροικίας μας. 

Είναι μια ευκαιρία μετά από μια δεκαετία για να ακουστεί τη φωνή 

μας. 
 

- Τι γίνεται αν δεν μπορώ να συμπληρώσω το ερωτηματολόγιο 
απογραφής διαδικτυακά; 
n Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν μερικοί άνθρωποι οι οποίοι θα 

δυσκολευτούν να το συμπληρώσουν διαδικτυακά. Θα υπάρχει ένα 

ευρύ φάσμα υπηρεσιών υποστήριξης.  
 

Οι υπηρεσίες θα περιλαμβάνουν: 

• καθοδήγηση και υποστήριξη σε πολλές γλώσσες και μορφές 

• βοήθεια μέσω τηλεφώνου, μέσω διαδικτυακής συνομιλίας ή 

κοινωνικών μέσων δικτύωσης 

• μια έντυπη έκδοση του ερωτηματολογίου, εάν την προτιμάτε 

• προσιτή καθοδήγηση απογραφής, για παράδειγμα, σε μπράιγ 
 

- Μπορώ να βοηθήσω φίλους και συγγενείς να συμπληρώσουν 
την απογραφή πληθυσμού; 
n Καταστήσαμε το ερωτηματολόγιο όσο το δυνατόν πιο απλό. 

Εάν ένας φίλος ή μέλος της οικογένειας χρειάζεται υποστήριξη, 

βοηθήστε τους αν μπορείτε. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε βοήθεια 

για τον εαυτό σας ή για κάποιον άλλο.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΥΘΗΣΜΟΥ ΣΕ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ ΟΥΑΛΙΑ

Η υποβολή δηλώσεων για τα κέντρα του εξωτερικού για τις 
βουλευτικές εκλογές της 30ης Μαΐου έχει παραταθεί μέχρι τις 
23 Απριλίου 2021, μετά από σχετική τροποποίηση του περί 
Εκλογής Μελών της Βουλής Νόμου, αναφέρει σε ανακοίνωση 
του, το Υπουργείο Εσωτερικών. 

Σημειώνει ότι για να καταστεί δυνατή η λειτουργία εκλογικών 
κέντρων στο εξωτερικό θα καταρτιστεί ειδικός εκλογικός κατά-
λογος, στον οποίο θα μεταφερθούν τα στοιχεία των εγγεγραμ-
μένων εκλογέων, από το μόνιμο εκλογικό κατάλογο της Κύ-
πρου, κατόπιν σχετικής δήλωσης, που μπορεί να υποβληθεί 
από τους ενδιαφερομένους. 

Υπενθυμίζεται ότι στις προσεχείς Βουλευτικές Εκλογές της 
30ης Μαΐου 2021, θα μπορούν να αιτηθούν να εγγραφούν 

στον ειδικό αυτό κατάλογο, ώστε να μπορούν να ψηφίσουν 
στο εξωτερικό, εκλογείς, που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στον 
εκλογικό κατάλογο ή θα εγγραφούν μέχρι τις 2/4/2021. 

Σημειώνεται πως μπορούν να λειτουργήσουν εκλογικά κέντρα 
σε πόλεις στο εξωτερικό, όπου ο αριθμός των ενδιαφερόμενων 
εκλογέων θα ξεπερνά τους 30, για κάθε εκλογική περιφέρεια. 
Με βάση την εμπειρία από τις προηγούμενες εκλογές εκτιμάται, 
πως θα λειτουργήσουν εκλογικά κέντρα εξωτερικού στην Αθήνα, 
στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, το Λονδίνο και το Μάντσεστερ. 

Συνεπώς, αναφέρεται, καλούνται οι κάτοχοι εκλογικού βιβλια-
ρίου, οι οποίοι επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δι-
καίωμα στο εξωτερικό, να συμπληρώσουν κατάλληλα το σχετικό 
έντυπο δήλωσης και να το υποβάλουν έγκαιρα. 

Έντυπα δηλώσεων μπορούν να εξασφαλιστούν από τις Πρε-

σβείες/ Προξενεία της Δημοκρατίας σε Ελλάδα και Ηνωμένο 

Βασίλειο, τα κατά τόπους Γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων 

και των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη, καθώς και από το 

Υπουργείο Εσωτερικών και την ιστοσελίδα του, στη διεύθυνση 

www.moi.gov.cy. Οι δηλώσεις αυτές μπορούν να υποβληθούν 

στις Πρεσβείες/ Προξενεία της Δημοκρατίας στο εξωτερικό, στα 

κατά τόπους Γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων και των Κέ-

ντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη και στο Υπουργείο Εσωτερι-

κών, καθώς επίσης ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας 

aps.elections.moi.gov.cy

Παρατάθηκε μέχρι 23 Απριλίου η υποβολή δηλώσεων για εκλογικά κέντρα εξωτερικού
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ΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Πολλά από τα πρωτοσέλιδα της Δευτέρας (08/3) εστίασαν την 
προσοχή τους στην επαναλειτουργία των σχολείων και στην επι-
στροφή στην τάξη για πολλούς μαθητές στην Αγγλία. «Στις θέσεις 
σας, ετοιμαστείτε» ο χαρακτηριστικός τίτλος στην εφημερίδα Metro 
που τον συνοδεύει μια φωτογραφία ενός παιδιού που τρέχει. Για 
πρώτη φορά μετά από δύο και πλέον μήνες, πολλοί μαθητές επα-
νέρχονται στο σχολείο γεγονός που σηματοδοτεί το πρώτο βήμα 
στον «οδικό χάρτη» της κυβέρνησης για επιστροφή στην ομαλό-
τητα, γράφει η Metro.  

Καθώς τα σχολεία άνοιξαν ξανά για τους περισσότερους μαθητές, 
ένας από τους κορυφαίους επιστήμονες πίσω από το εμβόλιο της 
Οξφόρδης - AstraZeneca, υπογραμμίζει στην εφημερίδα i ότι το 
κλειδί για την επάνοδο στην κανονικότητα είναι η «επαγρύπνηση». 
«Τα δεδομένα φαίνονται πολύ καλά στο Ηνωμένο Βασίλειο... αλλά 
υπάρχουν ακόμα πολλοί άνθρωποι που πρέπει να εμβολιαστούν», 
σημειώνει η καθηγήτρια Σάρα Τζίλμπερτ.  

Η επιστροφή στις αίθουσες διδασκαλίας θα μπορούσε να είναι 
βραχύβια εάν δεν φορούν αρκετοί μαθητές μάσκες προσώπου, 
προειδοποίησαν τα συνδικάτα τους γονείς, μας ενημερώνει η Daily 
Telegraph. Η κυβερνητική οδηγία αναφέρει ότι οι μάσκες πρέπει 
να φοριούνται στην τάξη και οπουδήποτε σε εσωτερικούς χώρους 
όπου δεν είναι δυνατόν για τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης να διατηρήσουν απόσταση δύο μέτρων.

«Μεγάλη ημέρα» 
το άνοιγμα των σχολείων

Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

Πολλές από τις εφημερίδες της Τετάρτης (10/3) 
επικεντρώνονται στην απάντηση από τα ανάκτορα 
του Μπάκιγχαμ που αφορά τους ισχυρισμούς του 
Δούκα και της Δούκισσας του Σάσεξ περί ρατσι-
σμού και έλλειψης ευαισθησίας.  

Ο Guardian αναφέρει ότι η Βασίλισσα επεδίωξε 
να κάνει σαφές ότι η “διαμάχη” με την Μέγκαν και 
τον Χάρι είναι μια «ιδιωτική υπόθεση» και θα αντι-
μετωπιστεί «εσωτερικά» από το Παλάτι. . 

Σύμφωνα με την Daily Telegraph, η δήλωση συ-
ντάχθηκε τη Δευτέρα «αλλά η Βασίλισσα επέλεξε 
να περιμένει πριν σπεύσει να την κοινοποιήσει». 
Πηγή προσκείμενη στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ 
ανέφερε ότι «χρειάσθηκε πολύ σκέψη και συνερ-
γασία» πριν δημοσιοποιηθεί η αντίδραση της βα-
σιλικής οικογένειας «τριών βασιλικών νοικοκυριών, 
των ανακτόρων του Μπάκιγχαμ και του Κένσιν-
γκτον καθώς και του Clarence House» στις κατη-
γορίες του Δούκα και της Δούκισσας του Σάσεξ.    

Η Telegraph αναφέρει επίσης ότι «υπάρχει κα-
τανόηση» εντός της βασιλικής οικογένειας για τη 
στάση της Μέγκαν και του Χάρι και ότι με μια προ-
σεκτικά διατυπωμένη δήλωση «δεν σημαίνει ότι 
όλες οι διαφορές  θα εξαφανιστούν». 

Η Metro εκτιμά ότι η βασίλισσα Ελισάβετ πρό-
σφερε στον Χάρι και τη Μέγκαν «κλάδο ελαίας» 
εκφράζοντας τη θλίψη της, αλλά επίσης στη δή-

λωσή της η Ελισάβετ «υπαινίχθηκε» ότι ο ισχυρι-
σμός τους για ρατσισμό «αμφισβητήθηκε». «Οι 
αναμνήσεις μπορεί να ποικίλουν» είναι ο πρωτο-
σέλιδος τίτλος τόσο για τη Sun όσο και για την 
Daily Express. 

Οι Times σημειώνουν ότι η δήλωση ήταν «πιο 
ρωμαλέα από ό,τι περίμεναν πολλοί» με την καθυ-
στέρηση στην κοινοποίησή  
της να προκαλεί εικασίες  ότι 
«η Βασίλισσα ήταν υπεύθυνη 
για τον χαρακτήρα της που 

δείχνει αποφασιστικότητα». 
Η Daily Mirror υπογραμμίζει τη διαβεβαίωση της 

βασίλισσας Ελισάβετ ότι ο Χάρι και η Μέγκαν θα 
παραμείνουν «πολύ αγαπημένα μέλη της οικογέ-
νειας» αλλά η Daily Mail επισημαίνει ότι μια έρευνα 
δείχνει ότι η πλειοψηφία του κοινού θέλει τώρα να 
αφαιρεθούν από το ζεύγος οι βασιλικοί τίτλοι.  

Οι κατηγορίες της Μέγκαν  
Χειρότερη από όσο φοβόταν η 

βασιλική οικογένεια ήταν για το 
προφίλ της η συνέντευξη της Μέ-
γκαν Μαρκλ και του πρίγκιπα 

Χάρι στην Όπρα Γουίνφρεϊ, καθώς το ζευγάρι κα-
τηγόρησε, ούτε λίγο ούτε πολύ, τη μοναρχία για 
ρατσισμό αλλά και για έλλειψη στοιχειώδους ευαι-
σθησίας απέναντι στην εγκυμονούσα τότε Μαρκλ, 
που είχε φτάσει στο σημείο να σκέφτεται να αυτο-
κτονήσει. Η ιστορία που κυριάρχησε σχεδόν σε 
όλες τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων της Τρίτης 
(09/3) είναι οι επιπτώσεις από τη συνέντευξη.  

Για την Daily Mirror η βασιλική οικογένεια αντι-
μετωπίζει «την χειρότερη κρίση εδώ και 85 χρόνια». 
«To Παλάτι σε αναταραχή μετά τους ισχυρισμούς 
για ρατσισμό», γράφουν οι Times, ενώ η Sun ανα-
ρωτιέται «Ποιος είναι στην πραγματικότητα ο Βα-
σιλικός Ρατσιστής;» 

«Τι έχουν κάνει;» είναι το ερώτημα που απασχολεί 
την Daily Mail η οποία ισχυρίζεται ότι τα ανάκτορα 
του Μπάκιγχαμ «έχουν παραλύσει από τρόμο και 
απογοήτευση», ενώ ο πρίγκιπας Χάρι κατηγορείται 
ότι «ανατίναξε στον αέρα την οικογένειά του». 

Ο Guardian προειδοποιεί ότι η συνέντευξη απει-
λεί να έχει «καταστροφικό αντίκτυπο» στη φήμη 
της μοναρχίας και σημειώνει ότι έχει «ταρακουνήσει 
τη Βασιλική Οικογένεια στα θεμέλιά της». 

Η Telegraph επισημαίνει την ικανοποίηση που 
εξέφρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν για 
το «θάρρος» της Μέγκαν και αναφέρει ότι το παλάτι 
βρίσκεται «κάτω από έντονη πίεση».

Μπάκιγχαμ: «Θα παραμείνουν πολύ αγαπημένα μέλη της οικογένειας»

ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ

Η υπερβολικά γρήγορη άρση του lockdown θα οδηγούσε σε ση-
μαντική νέα έξαρση των κρουσμάτων κορωνοϊού, είπε ο αρχίατρος 
για την Αγγλία καθηγητής Κρις Γουίτι, υπερασπιζόμενος την αργή 
και σταδιακή χαλάρωση των περιορισμών. Εμφανιζόμενος ενώπιον 
κοινοβουλευτικής επιτροπής, ο καθηγητής Γουίτι είπε ότι αν ση-
μειωνόταν έξαρση ο ιός «θα έβρισκε όσους δεν έχουν εμβολιαστεί».  
Ούτως ή άλλως, προέβλεψε ότι κάποια στιγμή θα καταγραφεί αύ-
ξηση την κρουσμάτων ως αποτέλεσμα της έστω προσεκτικής άρ-
σης των περιορισμών, που άρχισε τη Δευτέρα με την επιστροφή 
όλων την μαθητών στις τάξεις για πρώτη φορά μετά από τις διακο-
πές των Χριστουγέννων. «Πολλοί ίσως νομίζουν ότι όλα τελείωσαν. 
Είναι πολύ εύκολο να ξεχάσουμε πόσο γρήγορα τα πράγματα 
μπορούν να γίνουν άσχημα», είπε ο καθηγητής Γουίτι. 

Οι δηλώσεις του έρχονται εν μέσω εντεινόμενων πιέσεων προς 
την κυβέρνηση από Συντηρητικούς βουλευτές να επιταχυνθεί το 
χρονοδιάγραμμα άρσης των περιορισμών, καθώς οι επιδημιολο-
γικοί δείκτες είναι σημαντικά βελτιωμένοι και το πρόγραμμα εμβο-
λιασμού συνεχίζει να καταγράφει πρόοδο. Ο καθ. Γουίτι είπε ότι το 
διάστημα των πέντε εβδομάδων μεταξύ κάθε βήματος χαλάρωσης 
των μέτρων είναι αναγκαίο ώστε να γίνεται αποτίμηση.

«Η πανδημία δεν τελείωσε» 
προειδοποιεί ο αρχίατρος

ΛΟΓΩ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΠΑΘΗΣΗΣ

Ο Πρίγκιπας Φίλιππος επέστρεψε στις 5/3 στο ιδιωτικό νοσοκο-
μείο King Edward VII μετά από την επιτυχή επέμβαση στην οποία 
υποβλήθηκε την Τετάρτη λόγω προϋπάρχουσας καρδιακής πάθη-
σης στο μεγάλο νοσοκομείο St Bartholomew’s. 

Η νεότερη ανακοίνωση του Παλατιού του Μπάκιγχαμ αναφέρει 
ότι ο 99χρονος Δούκας του Εδιμβούργου αναμένεται να παραμείνει 
στο νοσοκομείο για έναν αριθμό ημερών για τη συνέχιση της αγω-
γής που λαμβάνει. 

Ο σύζυγος της βασίλισσας Ελισάβετ είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο 
προ 18 ημερών λόγω λοίμωξης. Μετά από σχεδόν δύο εβδομάδες 
είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο στο οποίο υποβλήθηκε σε επέμ-
βαση. 

Πριν από δέκα χρόνια είχε διακομιστεί με ελικόπτερο σε νοσο-
κομείο του Κέμπριτζ από το βασιλικό κτήμα του Σάντριγχαμ όπου 
βρισκόταν λόγω πόνων στο στήθος. Είχε διαγνωστεί με φραγμένη 
στεφανιαία αρτηρία.

Επιστροφή στην κλινική 
για τον Πρίγκιπα Φίλιππο
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META TA ΜΙΣΟΛΟΓΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΦΟΔΡΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ Ο ΒΡΕΤΑΝΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΔΔΟ

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν στις 8 Μαρτίου οι ηγέτες Βρε-
τανίας- Τουρκίας με το Κυπριακό να περιλαμβάνεται στην ατζέ-
ντα και το Βρετανό Πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον να τοπο-
θετείται υπέρ της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, όπως 
ανακοίνωσε η Ντάουνινγκ Στριτ. 

Οι Μπόρις Τζόνσον και Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν συζήτησαν 
την επικείμενη άτυπη πενταμερή υπό τα Ηνωμένα Έθνη, με 
τον Βρετανό Πρωθυπουργό να τονίζει πως το Ηνωμένο Βασί-
λειο «συνεχίζει να είναι σθεναρός υποστηρικτής μιας συνολικής, 
δίκαιης και διαρκούς λύσης του Κυπριακού ζητήματος, βασι-
σμένης στο διεθνώς αποδεκτό μοντέλο μιας διζωνικής, δικοι-
νοτικής ομοσπονδίας». 

Αλλά θέματα που συζητήθηκαν ήταν η κατάσταση στη Λιβύη, 

με τον κ. Τζόνσον να τονίζει τη σημασία επιβολής της συμφω-

νίας εκεχειρίας και μείωσης των εντάσεων, η σημασία ανανέω-

σης του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας για παροχή 

ανθρωπιστικής βοήθειας στη ΒΔ Συρία μέσω Τουρκίας, η ανά-

γκη αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και η διμερής σχέση 

στο εμπόριο, μεταξύ των λαών και στην άμυνα. 

Ο Βρετανός Πρωθυπουργός πρόσφερε τα συλλυπητήριά του 

για το θάνατο 13 Τούρκων υπηκόων στο βόρειο Ιράκ και κατα-

δίκασε τη δράση των τρομοκρατών του PKK, αναφέρει η ανα-

κοίνωση.

Υπέρ διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας τοποθετήθηκε ο Τζόνσον 
σε επικοινωνία με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΩΣ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΩΘΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΘΕΝΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΩΝ

Θετική υποδοχή στη Βρετανία της ανακοίνωσης Περδίου για βρετανούς
Ως «τεράστια ώθηση» για τους τουριστικούς πράκτορες 

και οργανισμούς της Βρετανίας περιγράφεται από τον 

βρετανικό Τύπο η ανακοίνωση του Υφυπουργού Τουρι-

σμού Σάββα Περδίου για την απόφαση υποδοχής εμβο-

λιασθέντων Βρετανών τουριστών από την 1η Μαΐου. 

Το σύνολο των βρετανικών μέσων ενημέρωσης επικα-

λούνται τις δηλώσεις του Υφυπουργού στο ΚΥΠΕ, σημει-

ώνοντας ότι «τα σύνορα της Κύπρου θα ανοίξουν» για 

όσους Βρετανούς έχουν κάνει και τις δύο δόσεις του εμ-

βολίου, κάτι που θα αίρει την ανάγκη για διαγνωστικά 

τεστ και καραντίνα. 

Αυτό που τονίζεται είναι ότι με βάση τον οδικό χάρτη 

εξόδου από το lockdown που έχει παρουσιάσει ο Μπόρις 

Τζόνσον, πιθανή ημερομηνία κατά την οποία θα επιτρα-

πούν τα ταξίδια αναψυχής στο εξωτερικό είναι η 17η 

Μαΐου το νωρίτερο. Επομένως, σχολιάζεται, η κυπριακή 

ανακοίνωση ενισχύει την ελπίδα για διεθνείς διακοπές 

των Βρετανών, αλλά δυνητικά δημιουργεί και έναν «πο-

νοκέφαλο» στη βρετανική Κυβέρνηση που ίσως δεχθεί 

πιέσεις από την εγχώρια τουριστική βιομηχανία για να 

επισπεύσει το χρονοδιάγραμμα άρσης των περιορισμών. 

Η Sun υπενθυμίζει ότι η ημερομηνία για έναρξη των τα-

ξιδιών αναψυχής στο εξωτερικό αναμένεται να οριστικο-

ποιηθεί στις 12 Απριλίου, όταν και θα υποβληθούν οι συ-

στάσεις της Ομάδας Εργασίας για τα Διεθνή Ταξίδια. 

Οι Times γράφουν πως οι ταξιδιωτικοί όμιλοι και πρά-

κτορες στη Βρετανία θα αρχίσουν τώρα να κλείνουν για 

τους πελάτες τους συμφωνίες με ξενοδοχεία στην Κύπρο 

και άλλες χώρες που θα ανακοινώνουν ότι θα δέχονται 

επισκέπτες από τη χώρα.  

Βρετανικές ταξιδιωτικές εταιρείες, όπως η easyJet, 

έχουν κατά καιρούς δηλώσει ότι θα είναι έτοιμες να αντα-

ποκριθούν σε κινήσεις χωρών που θα επιτρέψουν την 

άφιξη ταξιδιωτών από τη Βρετανία. Την περασμένη εβδο-

μάδα ο διευθύνων σύμβουλος της easyJet είχε πει ότι η 

εταιρεία είναι έτοιμη να αυξήσει σε πλήρη τη χωρητικότητα 

των πτήσεων προς αυτές τις χώρες. 

Οι Times προσθέτουν πως οι κυπριακές αρχές μελετούν 

τρόπους με τους οποίους θα μπορούν να ελέγχουν ότι οι 

αφίξεις από τη Βρετανία έχουν κάνει τις δύο δόσεις των 

εμβολίων. Μεταξύ των τρόπων αυτών θα μπορούσαν να 

είναι μια εφαρμογή για έξυπνα κινητά τηλέφωνα ή βεβαι-

ωτικές επιστολές από γιατρούς. 

Η Daily Mail γράφει πως η Κύπρος «μπαινοβγαίνει» σε 

lockdown εδώ και περίπου έναν χρόνο, «όμως η δική 

της έξαρση κορωνοϊού είναι ήπια σε σύγκριση με άλλες 

χώρες». 

Επισημαίνει επίσης το διευρυμένο πρόγραμμα διαγνω-

στικών τεστ, «με σχεδόν όλους να είναι υποχρεωμένοι 

να κάνουν τεστ μία φορά την εβδομάδα». 

Το Sky News πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους ταξι-

διώτες ότι στην Κύπρο έχουν καταγραφεί 36.004 κρού-

σματα και 232 θάνατοι από κορωνοϊό. 

Ο Guardian σημειώνει δε τη συμφωνία που έχει ήδη 

συνάψει η Κύπρος με το Ισραήλ για την υποδοχή εμβο-

λιασθέντων τουριστών. 

Υπενθυμίζει επίσης πως η βρετανική Κυβέρνηση έχει 

πει πως είναι σε συζητήσεις με άλλες Κυβερνήσεις και 

ταξιδιωτικούς οργανισμούς για την πιθανότητα ενός διε-

θνούς συστήματος πιστοποίησης εμβολιασμών. 

Ο έμπειρος αρχισυντάκτης ταξιδιωτικών θεμάτων του 

Independent Σάιμον Κάλντερ δήλωσε σχολιάζοντας την 

κυπριακή ανακοίνωση ότι λόγω της προόδου του εμβο-

λιαστικού προγράμματος στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι Βρε-

τανοί τουρίστες θα είναι πολύ «ελκυστικοί» για χώρες 

που ψάχνουν τρόπους «να αποκαταστήσουν την τουρι-

στική τους βιομηχανία, περιορίζοντας την ίδια ώρα στο 

ελάχιστο δυνατό τον κίνδυνο για τη δημόσια υγεία». 

Στο ερώτημα τι θα μπορούσε να ισχύσει για μια οικογέ-

νεια ορισμένα μέλη της οποίας θα έχουν κάνει και τις δύο 

δόσεις του εμβολίου και άλλα μόνο τη μία ή καμία δόση, 

ο κ. Κάλντερ εκτίμησε ότι η Κύπρος θα δέχεται και αρνη-

τικά διαγνωστικά τεστ που θα έχουν γίνει εντός 72 ωρών 

πριν από την αναχώρηση. 

Μέχρι στιγμής στο Ηνωμένο Βασίλειο την πρώτη δόση 

του εμβολίου έχουν κάνει 20.982.571 πολίτες και τη δεύ-

τερη δόση 963.862. 

Η δεύτερη δόση τόσο του εμβολίου της Pfizer όσο και 

της AstraZeneca χορηγείται εντός 12 εβδομάδων από 

την πρώτη. Έως την 1η Μαΐου τη δεύτερη δόση του εμ-

βολίου υπολογίζεται πως θα έχουν κάνει περίπου 11 εκα-

τομμύρια κάτοικοι του Ηνωμένου Βασιλείου.

«ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ» ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΛΙΣΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ! 

Η Κυβέρνηση ΗΒ με παρέμβαση Βίλιερς διόρθωσε το όνομα των κατεχομένων
Η βρετανική κυβέρνηση προέβη σε αλλαγή του τρόπου με 

τον οποίο προσδιορίζονταν τα κατεχόμενα στην Κύπρο στη 

Φόρμα Εντοπισμού Επιβάτη (PLF) που απαιτείται να έχουν 

συμπληρώνει οι ταξιδιώτες προς το Ηνωμένο Βασίλειο για 

λόγους ιχνηλάτησης του κορωνοϊού. 

Η λίστα με τις χώρες προέλευσης των επισκεπτών στη 

σχετική ιστοσελίδα της βρετανικής κυβέρνησης περιλάμβανε 

τον όρο «τουρκική δημοκρατία βόρειας Κύπρου», ατόπημα 

που υπέπεσε στην αντίληψη φορέων της παροικίας και της 

φιλοκύπριας Συντηρητικής βουλευτού βορείου Λονδίνου Τε-

ρέζα Βίλιερς. 

Η κα Βίλιερς υπέβαλε άμεσα αίτημα προς την αρμόδια 

Υπουργό Εσωτερικών Πρίτι Πατέλ να αφαιρεθεί η συγκεκρι-

μένη αναφορά «και να αντικατασταθεί με τον όρο βόρειο 

τμήμα της Κύπρου, ώστε να συνάδει με τη μακρόχρονη πο-

λιτική διαδοχικών βρετανικών κυβερνήσεων επί της Κύπρου». 

Όπως επιβεβαίωσε σε απάντηση στην κα Βίλιερς ο Υφυ-

πουργός Εσωτερικών Κέβιν Φόστερ, η φόρμα PLF έχει τρο-

ποποιηθεί διασφαλίζοντας ότι πλέον αντανακλά την πολιτική 

της βρετανικής κυβέρνησης αναφορικά με το όνομα που χρη-

σιμοποιείται για το βόρειο τμήμα της Κύπρου. 

Από τις 6 Μαρτίου η σχετική επιλογή αναφέρει πλέον «Κύ-

προς, βόρεια». 

Την ευγνωμοσύνη της για αυτή την άμεση παρέμβαση προς 

την Τερέζα Βίλιερς εξέφρασε η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία 

Ηνωμένου Βασιλείου, που επισήμανε την πολυετή αφοσίωση 

και συνεχιζόμενη στήριξη της βουλευτού για μία ελεύθερη 

και επανενωμένη Κύπρο. 

Όπως σημείωσε η Ομοσπονδία, οι παραστάσεις της προς 

την κυβέρνηση αναφορικά με τη φόρμα εντοπισμού επιβατών 

επέφερε «ουσιαστική και γρήγορη διαφορά» για τους Κύ-

πρους της Βρετανίας και την Κύπρο.
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ   
Σταματημό δεν έχουν οι αλλοπρόσαλλες ενέργειες της κυβερνητι-

κής παράταξης στο Κυπριακό. Ενώ οι αξιωματούχοι των Ηνωμένων 
Εθνών εντείνουν τις διεργασίες για την επικείμενη Πενταμερή Διά-
σκεψη για το Κυπριακό που θα γίνει στη Γενεύη, αυτές τις κρίσιμες 
μέρες από τις οποίες θα εξαρτηθεί το σπάσιμο ή όχι του παρατετα-
μένου αδιεξόδου, η κυβέρνηση προχώρησε σε μια άκρως προκλη-
τική ενέργεια η οποία είναι δυνατό να τινάξει τα πάντα στον αέρα, 
στην καλύτερη περίπτωση ρίχνει νερό στο μύλο των οπαδών της 
διχοτόμησης του νησιού. Με πρόφαση την ανακοπή οικονομικών 
μεταναστών μέσω των περιοχών που δεν ελέγχει η Κυπριακή Δη-
μοκρατία, η κυβέρνηση τοποθέτησε συρματοπλέγματα κατά μήκος 
της γραμμής αντιπαράταξης στην περιοχή Αστρομερίτη. 

Την Τρίτη και ακριβώς την ώρα που η Απεσταλμένη του Γ.Γ. του 
ΟΗΕ Τζέϊν Χολ Λουτ βρισκόταν στη Λευκωσία σε απόσταση μερικών 
χιλιομέτρων, με οδηγίες του υπουργείου Εσωτερικών άπλωναν 
συρματοπλέγματα στέλνοντας μηνύματα ύπαρξης «σκληρών συ-
νόρων» μεταξύ των περιοχών που ελέγχει τη Κ.Δ. και του παράνο-
μου και υποτελούς στην Τουρκία μορφώματος στο βόρειο τμήμα 
του νησιού. 

Κατά τα άλλα θα ανέμενε κανείς ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
θα επιχειρηματολογούσε για συνέχιση των συνομιλιών από το ση-
μείο που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά και αφορούσαν την επί-
τευξη συμφωνίας για λύση Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας 
(ΔΔΟ), θέσεις τις οποίες από τότε, πάνε τώρα τρία συναπτά έτη, 
τουλάχιστο στο δημόσιο λόγο του, έχει λησμονήσει  εντελώς. Τρία 
ολόκληρα χρόνια από τότε που  χωρίς ουσιαστικό λόγο εγκατέλειψε 
τις συνομιλίες για να παραμείνει ενόψει των προεδρικών του 2018, 
αρεστός στους ακροδεξιούς και εθνικιστές της παράταξης του που 
εναντιώνονται στο συμφωνημένο πλαίσιο αναζήτησης ΔΔ0.  

Το έπραξε στη συνάντηση με την κα Λουτ;  
Κανείς δεν γνωρίζει τι διαμείφθηκε πίσω από τις κλειστές πόρτες. 

Ωστόσο, ασφαλώς θα ήταν σε πολύ δύσκολη θέση ο κ. Αναστασιά-
δης να επιχειρηματολογεί για συνέχιση των συνομιλιών στη βάση 
του γνωστού πλαισίου που αναμένεται να οδηγήσει σε επανένωση 
της Κύπρου σε ομοσπονδιακή μορφή όταν τα τελευταία χρόνια σε 
συναντήσεις του με ξένους, περιλαμβανομένου του Τούρκου υπουρ-
γού Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου έκανε βολιδοσκοπήσεις 
για λύση δυο κρατών ενώ σε δημόσιες δηλώσεις του μιλά για την 
περιβόητη αποκεντρωμένη, άλλως χαλαρή ομοσπονδία που οδηγεί 
σε λύση συνομοσπονδίας δυο κρατών. 

Η διπροσωπία όμως δεν είναι χαρακτηριστικό μόνο του Ν. Ανα-
στασιάδη. Στον ίδιο δρόμο, και δεν είναι καθόλου παράδοξο, κινείται 
και το Λονδίνο. Μετά τις έντονες αντιδράσεις για τις καινοφανείς θέ-
σεις του Βρετανού υπουργού Εξωτερικών για λύση «μέσης γραμ-
μής», κάπου μεταξύ ενός και δυο κρατών, ο εδώ Ύπατος Αρμοστής 
της Βρετανίας στην Κύπρο Στίβεν Λίλι, πραγματοποιεί επαφές με 
Ελληνοκύπριους και  Τουρκοκύπριους πολιτικούς, όχι απλώς για 
να ενημερωθεί για τις θέσεις των πολιτικών δυνάμεων της χώρας, 
αλλά επιχειρώντας να πείσει για τις Βρετανικές θέσεις. Μετά από 
συνάντηση στα κατεχόμενα, με τον Πρόεδρο του Ρεπουμπλικανικού 
Τουρκικού Κόμματος, Τουφάν Ερχιουρμάν και τον Γραμματέα Εξω-
τερικών Υποθέσεων του κόμματος, Φικρί Τορός κατά την οποία 
συζήτησαν για την άτυπη πενταμερή διάσκεψη, που θα πραγματο-
ποιηθεί στη Γενεύη, επαναβεβαίωσε, δήλωσε, τη θέση της Βρετανίας 
για λύση του Κυπριακού στη βάση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπον-
δίας με πολιτική ισότητα, ενώ είπε ότι η χώρα του θα συνεισφέρει 
στην άτυπη πενταμερή με νέες ιδέες για να εξευρεθεί κοινό έδα-
φος. 

Στις δημόσιες δηλώσεις του ο κ. Λίλι δεν έκρινε αναγκαίο να απο-
σαφηνίσει τις «νέες ιδέες», κατά πόσο αναφέρεται στις θέσεις του 
πολιτικού προϊσταμένου του για συμφωνία «μέσης απόστασης» 
μεταξύ των θέσεων για ένα ή δυο κράτη, οι οποίες προκάλεσαν 
θύελλα αντιδράσεων στο νησί.  

Άλλα το Λονδίνο, άλλα ο Ερντογάν  
Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν τη Δευτέρα οι ηγέτες της Βρετανίας 

και της Τουρκίας, με το Κυπριακό να περιλαμβάνεται στην ατζέντα 
και τον Βρετανό Πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον να τοποθετείται 
υπέρ της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, όπως ανακοίνωσε 
η Ντάουνινγκ Στριτ. 

Οι Μπόρις Τζόνσον και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συζήτησαν την 
επικείμενη άτυπη πενταμερή υπό τα Ηνωμένα Έθνη, με τον Βρετανό 
Πρωθυπουργό να τονίζει πως το Ηνωμένο Βασίλειο «συνεχίζει να 
είναι σθεναρός υποστηρικτής μιας συνολικής, δίκαιης και διαρκούς 
λύσης του κυπριακού ζητήματος, βασισμένης στο διεθνώς αποδεκτό 
μοντέλο μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας». Από την άλλη, 
σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε 
στον Μπ. Τζόνσον ότι «μια λύση δύο κρατών στην Κύπρο θα δημι-
ουργήσει κατάσταση “win-win”». Επίσης, εξέφρασε ικανοποίηση 

για τις προσπάθειες της Βρετανίας στο Κυπριακό.  
Έτοιμη η ατζέντα  

Μπορεί η ε/κ πλευρά να κρατεί ως «επτασφράγιστο» μυστικό τα 
όσα διαμείβονται με την κα Λουτ, αλλά ο λαλίστατος Τατάρ τα απο-
καλύπτει όλα… 

Η ειδική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Τζέιν Χολ Λουτ, συζήτησε 
στις  συναντήσεις της με τους δύο ηγέτες τα τεχνικά και διαδικαστικά 
ζητήματα της άτυπης πενταμερούς. Διαδικασίες που θυμίζουν τις 
διαδικασίες του Κραν Μοντανά. 

Σύμφωνα  με τις διαδικασίες αυτές ο ΓΓ του ΟΗΕ, κ. Γκουτέρες, 
θα ανοίξει τον κύκλο των συζητήσεων με μια διευρυμένη συνάντηση 
παρουσία των ηγετών των δύο κοινοτήτων και των διαπραγματευ-
τών, αλλά και των εγγυητριών δυνάμεων. 

Στη συνέχεια θα γίνουν συναντήσεις και συζητήσεις με διαφορετικά 
σχήματα, όπως π.χ. διμερείς συναντήσεις του κ. Γκουτέρες με τα 
εμπλεκόμενα μέρη, συναντήσεις ανάμεσα στους δύο ηγέτες ή τις 
τρεις εγγυήτριες δυνάμεις ή και τις διαπραγματευτικές ομάδες, όπως 
έγινε στη Γενεύη και στο Κραν Μοντανά.  

Αφού κλείσει ο κύκλος των συζητήσεων, ο κ. Γκουτέρες αναμένεται 
να καλέσει εκ νέου διευρυμένη συνάντηση, κατά τη διάρκεια της 
οποίας ο ίδιος θα ανακοινώσει τα συμπεράσματά του για όσα προ-
ηγήθηκαν. Αν δηλαδή υπάρχει έδαφος για επανέναρξη ουσιαστικών 
διαπραγματεύσεων με στόχο μια στρατηγική συμφωνία ή αν προ-
κύπτει ανάγκη για περαιτέρω προεργασία και με ποιον τρόπο. 

Σύμφωνα με τον κ. Τατάρ, συζήτησαν «τι θα γίνει την 1η, την 2η, 
την 3η μέρα, τις ρυθμίσεις του ΓΓ, τις συναντήσεις όλων μαζί, τις δι-
μερείς συναντήσεις, όλες τις λεπτομέρειες». Ο ίδιος επανέλαβε ότι 
βρίσκονται σε συμφωνία με την Τουρκία πως εάν υπάρξει μια συμ-
φωνία, πλέον αυτή θα βασίζεται στην κυριαρχική ισότητα, με δύο 
ίσα κράτη που θα συνεργάζονται πλάι-πλάι.  

Είδε Λουτ ο ΠτΔ  
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης δέχθηκε, 

στο Προεδρικό Μέγαρο, την Ειδική Απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ 
για το Κυπριακό κα Τζέιν Χολ Λουτ. 

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της προετοιμασίας 
για την άτυπη διάσκεψη για την Κύπρο που έχει συγκαλέσει ο ΓΓ 
των ΗΕ για τις 27 – 29 Απριλίου, στη Γενεύη. 

Όπως αναφέρεται με γραπτή δήλωση του Κυβερνητικού Εκπρο-
σώπου κατά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επανέ-

λαβε την αποφασιστικότητα του για δημιουργική παρουσία του ιδίου 
και της ελληνοκυπριακής πλευράς στην άτυπη διάσκεψη, διαβε-
βαιώνοντας για την πλήρη πολιτική του βούληση να συνεργαστεί 
για την επίτευξη μιας λειτουργικής και διαρκούς, βιώσιμης λύσης 
του Κυπριακού, στη βάση των αποφάσεων και των ψηφισμάτων 
του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, στην κοινή δήλωση της 25ης 
Νοεμβρίου, 2019, στο Βερολίνο, στις κατά καιρούς Συμφωνίες Κο-
ρυφής, στην εργασία και τις συγκλίσεις που έχουν επιτευχθεί μέχρι 
σήμερα, καθώς και στις αρχές και αξίες της ΕΕ, ώστε η Κυπριακή 
Δημοκρατία να μετεξελιχθεί σε μια διζωνική δικοινοτική ομοσπον-
δία. 

Στη συνάντηση, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε, όπως αναφέρεται 
στην ανακοίνωση, για άλλη μια φορά, τη θέση της ελληνοκυπριακής 
πλευράς ότι η παρουσία της ΕΕ ως παρατηρητή κατά τη διάσκεψη 
για την Κύπρο, είναι προς το συμφέρον ολόκληρης της Κύπρου ως 
χώρας μέλους της ΕΕ, υπό το φως, μάλιστα, των τελευταίων δη-
λώσεων της Τουρκικής Κυβέρνησης, αναφορικά με τη θετική ατζέντα 
που επιδιώκει να έχει με την ΕΕ. 

Από την πλευρά της η κα Λουτ ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δη-
μοκρατίας ότι θα έχει αργότερα σήμερα, συνάντηση με τον Τουρκο-
κύπριο ηγέτη κ. Ερσίν Τατάρ, ενώ στη συνέχεια θα μεταβεί στην 
Αθήνα για επαφές. 

Τέλος, η κα Λουτ ανέφερε ότι θα έχει, επίσης, επαφές με το Υπουρ-
γείο Εξωτερικών της Βρετανίας.  

Το βιόλί του ο Τατάρ  
Υπάρχει ανάγκη για προσεγγίσεις που θα συμβάλουν στην ειρήνη 

και τη σταθερότητα στην περιοχή και όχι διαδικασίες που κατέρ-
ρευσαν λόγω επιμονής στην ίδια βάση λύσης του Κυπριακού, δή-
λωσε ο Ερσίν Τατάρ που – όπως είπε – εξήγησε στην Τζέιν Χολ 
Λουτ ότι το όραμά του για λύση δύο κρατών, στη βάση της κυριαρ-
χικής ισότητας, με ισότιμο διεθνές καθεστώς, επιτρέπει την επίτευξη 
αυτού του στόχου, με την αρχή της κατάστασης “win-win”. 

Μετά την συνάντηση μιάμισης ώρας με την Ειδική Απεσταλμένη 
του ΓΓ του ΟΗΕ, στην παρουσία της διαπραγματευτικής του ομάδας 
υπό τον Εργκιούλ Ολγκούν, ο Τ/κ ηγέτης είπε ότι σήμερα συζήτησαν 
σε λεπτομέρεια το τι θα γίνει στην επικείμενη άτυπη συνάντηση 5 + 
1 σε τεχνικό και διαδικαστικό επίπεδο. «Τι θα γίνει την 1η, την 2η, 
την 3η μέρα, οι ρυθμίσεις του ΓΓ, οι συναντήσεις όλων μαζί, οι διμε-
ρείς συναντήσεις, όλες τις λεπτομέρειες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω 
την κ. Λουτ για όλες τις ενέργειές της». 

Στην άτυπη πενταμερή, είπε, θα εκφράσουν όλοι τις νέες τους 
ιδέες και απόψεις και θα φανεί εάν υπάρχει ή όχι ένα κοινό έδαφος. 
Επανέλαβε ότι βρίσκονται σε συμφωνία με την Τουρκία πως εάν 
υπάρξει μια συμφωνία, πλέον αυτή θα βασίζεται στην κυριαρχική 
ισότητα, με δύο ίσα κράτη που θα συνεργάζονται πλάι πλάι. 

Οι Τ/κ ήταν εταίρος στην Κυπριακή Δημοκρατία του 1960 και όλοι 
ξέρουν τι έχει συμβεί από τότε μέχρι σήμερα, συνέχισε ο κ. Τατάρ 
λέγοντας ότι υπενθύμισε και πάλι στην κ. Λουτ  τις ένοπλες επιθέσεις 
εναντίον των Τ/κ το 1963 που οδήγησε τους Τ/κ να έχουν διάφορες 
τοπικές οργανώσεις που έφτασε μέχρι την ίδρυση του ψευδοκρά-
τους κι αυτό θεωρεί ο Τ/κ ηγέτης ότι είναι το δικαίωμα των Τ/κ να 
διοικούν τον εαυτό τους. Είναι το δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό 
και την κυριαρχία, πρόσθεσε. 

Γι αυτό, συνέχισε, ο τ/κ «λαός», όπως είπε, θα στηρίξει, όπως 
πάντοτε, το δικαίωμά του για κυριαρχία, ανεξαρτησία, ελευθερία 
και διοίκησης του εαυτού του. 

Επανέλαβε τα επιχειρήματα για το «ναι» των Τ/κ στο σχέδιο Ανάν, 
το τι έγινε στο Κραν Μοντάνα και δεν υπήρξε αποτέλεσμα. Η τ/κ 
πλευρά πλέον αναζητεί νέο έδαφος, είπε, υποστηρίζοντας πως στα 
επιχειρήματα και τις θέσεις του η κ. Λουτ έδειξε κατανόηση. 

Διαβεβαίωσε τον τ/κ «λαό» – κατά την έκφρασή του – ότι δεν 
πρέπει κανείς να ανησυχεί, ούτε να έχει αμφιβολία ότι θα στηρίξει 
τις θέσεις του, την κυριαρχία, τα δικαιώματα και τα συμφέροντα 
των Τ/κ με τον καλύτερο τρόπο. Εξηγώντας και στην άλλη πλευρά 
με επιχειρήματα για να μπορεί να τον καταλάβει, όπως είπε. 

Και ο ίδιος, ανέφερε, επιθυμεί μια λύση για το Κυπριακό, αλλά όχι 
μια όποια λύση, λέγοντας ότι εργάζεται εντατικά.

ΕΝΩ ΚΟΡΥΦΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΜΕΡΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ 

Μηνύματα επί εδάφους με συρματοπλέγματα! 
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Καταχρηστικές 
ρήτρες: Τελευταία 

προειδοποίηση 
Κομισιόν στην Κύπρο
Τελευταία προειδοποίηση 

στέλνει η Κομισιόν με αφορμή 

τις καταχρηστικές ρήτρες, με 

τον Επίτροπο Δικαιοσύνης  

να γνωστοποιεί ότι από το 

2013 η Επιτροπή έχει κινήσει 

διαδικασία επί παραβάσει 

κατά της Κύπρου. 

Ο Επίτροπος Ρέιντερς απα-

ντούσε σε ερώτηση που του 

απηύθυνε ο ευρωβουλευτής 

του ΑΚΕΛ Γιώργος Γεωργίου. 

Μιλώντας στον ΑΣΤΡΑ ο κύ-

ριος Γεωργίου είπε ότι η δια-

δικασία επί παραβάσει ξεκί-

νησε επειδή η Κομισιόν 

διαπίστωσε ότι οι κυπριακές 

αρχές δεν εφάρμοζαν αποτε-

λεσματικά σχετική ευρωπαϊκή 

οδηγία. Όπως εξήγησε ο κύ-

ριος Γεωργίου, ο Επίτροπος 

Δικαιοσύνης υπέδειξε τη ση-

μασία του δικαιώματος του 

εθνικού δικαστηρίου να εξε-

τάζει, ακόμη και αυτεπάγ-

γελτα, το ενδεχόμενο κατα-

χρηστικού χαρακτήρα των 

συμβατικών ρητρών, αλλά 

και τη δυνατότητα λήψης 

προσωρινών μέτρων για τη 

διακοπή ή την αναστολή της 

εκτέλεσης σε βάρος του κα-

ταναλωτή. Η κύρια ανησυχία 

της Κομισιόν είναι πως οι 

αποφάσεις της Υπ. Προστα-

σίας Καταναλωτή σχετικά με 

καταχρηστικές ρήτρες δεν εί-

ναι δεσμευτικές και δεν εφαρ-

μόζονται στην πράξη από τη 

Νομική Υπηρεσία της Δημο-

κρατίας. Ο κύριος Γεωργίου 

σημείωσε ότι δυστυχώς μέχρι 

σήμερα η Κύπρος δεν έχει 

ακόμη καταθέσει νομοσχέδιο 

για εναρμόνιση της εθνικής 

νομοθεσίας με την ευρω-

παϊκή οδηγία. 

Μάλιστα ο ευρωβουλευτής 

γνωστοποίησε ότι η Κομισιόν 

εξετάζει και νέες καταγγελίες 

από την Κύπρο που αφορούν 

στις καταχρηστικές ρήτρες.

                    
      Ειδήσεις σε 2’ Α. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΕΣ:

«Να βγουν από τα γραφεία να δουν τα πραγματικά προβλήματα»
Εκκληση στους κυβερνώντες να μην μένουν απομο-

νωμένοι από την πραγματική κοινωνία, αλλά να βγουν 
από τα γραφεία τους και να δουν τα πραγματικά προ-
βλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος, απηύθυνε ο Γ. 
Γραμματέας του ΑΚΕΛ Αντρος Κυπριανού. 

Σε δηλώσεις μετά από συνάντηση που είχε στη Λάρ-
νακα, με αντιπροσωπεία καταστηματαρχών του εμπο-
ρικού κέντρου και τους ιδιοκτήτες των κέντρων αναψυ-
χής και εστίασης, ο Αντρος Κυπριανού απηύθυνε 
«έκκληση στην κυβέρνηση, να κατέβει κάτω για να δει 
τα πραγματικά προβλήματα του κόσμου, να μην μένουν 
στα γραφεία τους απομονωμένοι από την πραγματική 
κοινωνία και να διαμορφώνουν θέσεις και απόψεις, οι 
οποίες δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα». 

Αναφερόμενος στη συνάντηση είπε πως υπήρξε μια 
πολύ ουσιαστική συζήτηση, η οποία ανέδειξε τα πρα-
γματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις, πολλές από τις οποίες δεν θα κα-
ταφέρουν να επαναλειτουργήσουν εάν δεν υπάρξει 
απαραίτητη στήριξη από το κράτος. «Είναι υποχρέωση 
του κράτους να τις στηρίξει γιατί είναι με δικές του απο-
φάσεις που αυτοί οι άνθρωποι έχουν υποστεί τεράστιες 
οικονομικές συνέπειες τον τελευταίο χρόνο, λόγω της 
πανδημίας», πρόσθεσε. 

Ανέφερε πως «δεν είναι ευθύνη του κράτους η παν-
δημία, αλλά οι αποφάσεις που έχει λάβει και έχουν 
επηρεάσει αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις 
οποίες θα πρέπει να δει πώς τις στηρίζει». 

Ο κ. Κυπριανού αναφέρθηκε στο «μεγάλο πρό-
βλημα» των ενοικίων και είπε πως «δυστυχώς η κυ-
βέρνηση παρ’ όλες τις προτάσεις που έχουμε υποβάλει, 
δεν έχει πάρει καμία απόφαση. Είναι τα ζητήματα που 
αφορούν τις εξώσεις, η πλειοψηφία στη Βουλή απο-
φασίσαμε ότι πρέπει να ανασταλούν οι εξώσεις για ένα 
χρονικό διάστημα μέχρι που να επαναλειτουργήσουν 
κανονικά οι επιχειρήσεις». 

Πρόσθεσε πως «ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας το 
ανέφερε στο Ανώτατο με αποτέλεσμα να επισείετε 
πάνω από το κεφάλι τους (ιδιοκτητών επιχειρήσεων) ο 
κίνδυνος των εξώσεων. Ένα άλλο θέμα αφορά τη στή-
ριξη αυτών των επιχειρήσεων, είτε με εφάπαξ ποσό, 

είτε μέσα από τη διαδικασία των εγγυήσεων, τις οποίες 
θα δώσει το κράτος προς τις τράπεζες». 

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ ανέφερε ακόμα πως σύμφωνα με τα 
όσα έχει ακούσει «το εφάπαξ ποσό το οποίο αποστέλ-
λεται στις επιχειρήσεις είναι κοροϊδία, πρόκειται για 
ασήμαντο ποσό το οποίο δεν μπορεί να αποτελέσει 
στήριξη». 

Οσον αφορά το θέμα της στήριξης των τραπεζών με 
εγγυήσεις από το κράτος ο Αντρος Κυπριανού ξεκαθά-
ρισε πως «ως ΑΚΕΛ τασσόμαστε υπέρ, με κάποιες 
προϋποθέσεις. Ότι το μεγάλο μέρος, τα 750 εκατομμύ-
ρια από το 1 δισεκατομμύριο, θα πάνε στοχευμένα στις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη βάση συγκεκριμένων 
κριτηρίων και με αποφάσεις, οι οποίες θα λαμβάνονται 
από μια Επιτροπή, που θα επιβλέπει κατά πόσον εφαρ-
μόζονται στη βάση αυτών των κριτηρίων οι αποφάσεις 
των τραπεζών». Εμείς θεωρούμε, συνέχισε πως «θα 
πρέπει να εκπονηθεί και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο το 
οποίο θα προνοεί με την έξοδο μας από την πανδημία, 
τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για να επα-
ναδραστηριοποιηθούν. Εχει τεράστια σημασία να γίνει 
κάτι τέτοιο διότι, οι πλείστες από αυτές τις επιχειρήσεις, 
που όλοι λέμε ότι αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της κυ-
πριακής οικονομίας, δεν θα μπορέσουν να επαναδρα-
στηριοποιηθούν εάν δεν υπάρξει ολοκληρωμένο σχέδιο 
στήριξης από την κυβέρνηση». 

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ επανέλαβε την έκκληση «στους αρ-
μόδιους Υπουργούς της κυβέρνησης και στον Πρόεδρο 

της Δημοκρατίας, να κατεβούν κάτω να δουν ποια είναι 
τα πραγματικά προβλήματα που βιώνει ο κόσμος. Με 
το να κάθονται στα γραφεία, να ζουν σε ένα παράλληλο 
κόσμο, δεν μπορούν να ξέρουν ποια είναι τα προβλή-
ματα του κόσμου». 

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Κυπριανού 
είπε πως «δεν θέλω να μηδενίσω τα όσα έχει συνει-
σφέρει η κυβέρνηση προς τους εργαζόμενους και προς 
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εγιναν αρκετά αλλά δεν 
είναι ικανοποιητικά». Πρόσθεσε πως «με διάφορες ευ-
καιρίες τα αρμόδια Υπουργεία λένε ότι κατάφεραν να 
εξασφαλίσουν με διάφορους τρόπους ένα ποσό γύρω 
στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ». Μέχρι στιγμής συνέχισε 
«έχουν δώσει, απ’ ό,τι οι ίδιοι λένε, γύρω στα 800 εκα-
τομμύρια. Υπάρχει λοιπόν πλεόνασμα, υπάρχουν τα 
λεφτά τα οποία θα μπορούσαν να διοχετευθούν προς 
αυτό το σκοπό, εάν πραγματικά θέλουμε να βοηθή-
σουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εξέφρασε επίσης 
την άποψη πως «στα πλαίσια του Ταμείου Ανάπτυξης 
και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ενωσης θα πρέπει 
να αντιμετωπιστούν και τα θέματα που αφορούν τις μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις με το σωστό τρόπο. Ο στόχος 
είναι να μην χάσει κανένας εργαζόμενος τη δουλειά 
του». Πρόσθεσε πως «οι άνθρωποι με νύχια και με δό-
ντια δυσκολεύονται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά 
προσπαθούν να μην χάσει κανένας εργαζόμενος τη 
δουλειά του». 

Από την πλευρά του ο Στέφανος Κουρσάρης, Γενικός 
Γραμματέας ΠΟΒΕΚ είπε ότι «δεν είναι η πρώτη φορά 
που το ΑΚΕΛ έρχεται να ακούσει τους καταστηματάρχες 
και τις μικρές επιχειρήσεις τόσο στην Λάρνακα όσο και 
παγκύπρια. Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει από τον 
Μάρτιο του 2020 να στηρίξει τους εργαζόμενους και 
πάρα πολύ καλά έκανε σε αυτό τον τομέα, με το 60% 
του μισθού του εργαζομένου». Κάλεσε μάλιστα την κυ-
βέρνηση να απαντήσει στο ερώτημα κατά πόσον «η 
βοήθεια ή η εφάπαξ χορηγία των χιλίων ευρώ που 
έδωσε στις επιχειρήσεις που έκλεισαν για ένα χρόνο, 
εννέα, έξι ή και τέσσερις μήνες, είναι ικανοποιητική να 
τις στηρίξει ουσιαστικά, ούτως ώστε να μπορέσουν να 
αντέξουν και να επιβιώσουν. 

ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ : ΠΡΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΩΜΑ ΟΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ

Δεν κλήθηκε ποτέ για κατάθεση ο τότε υπουργός Χάρης Γεωργιάδης!
Σε δύο μήνες εκπνέει η προθεσμία η οποία προνοείται 

από τη νομοθεσία (τρία χρόνια) για την κατάθεση αγωγών 
εναντίον των υπευθύνων. 

Σε σκάνδαλο μεγατόνων εξελίσσονται και οι έρευνες σε 
σχέση με τις αστικές ευθύνες για την κατάρρευση του Συ-
νεργατισμού και τις συνεπακόλουθες ζημιές δισεκατομμυ-
ρίων ευρώ, οι οποίες φορτώθηκαν στους φορολογούμε-
νους. Όπως αποκαλύφθηκε σε συνεδρία της Επιτροπής 
Ελέγχου της Βουλής, μέχρι στιγμής οι Διωκτικές Αρχές 
δεν έχουν διερευνήσει τις ενδεχόμενες αστικές ευθύνες, οι 
οποίες καταλογίζονται στο πόρισμα της Ερευνητικής Επι-
τροπής υπό τον Γεώργιο Αρέστη. Ως εκ τούτου, το θέμα 
οδηγείται προς παραγραφή, αφού σε δύο μήνες εκπνέει 
η προθεσμία που προνοείται από τη νομοθεσία (τρία χρό-
νια) για την κατάθεση αγωγών εναντίον των υπευθύνων. 

 
Δεν κλήθηκε για κατάθεση ο «μεγάλος υπεύθυνος» 
 
Μάλιστα, με βάση τα στοιχεία τα οποία κατατέθηκαν 

στην Επιτροπή Ελέγχου από τους εκπρόσωπους της Νο-
μικής Υπηρεσίας και της Αστυνομίας, φαίνεται ότι ο τέως 
Υπουργός Οικονομικών και νυν αν. πρόεδρος του ΔΗΣΥ, 

Χάρης Γεωργιάδης, δεν κλήθηκε ποτέ για κατάθεση από 
τις Διωκτικές Αρχές, παρά το γεγονός ότι στο πόρισμα 
Αρέστη κατονομάζεται ως ο «μεγάλος υπεύθυνος» για 
την κατάρρευση του Συνεργατισμού! 

 
Εσωτερικό θέμα της ΚΕΔΙΠΕΣ 

 
Όπως αναφέρθηκε στη συνεδρία από την εκπρόσωπο 

της Νομικής Υπηρεσίας, η Γενική Εισαγγελία έχει απο-
φανθεί ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει δικαίωμα να 

κινηθεί νομικά εναντίον του οποιουδήποτε για αστικά αδι-
κήματα, τα οποία αφορούν την κατάρρευση του Συνεργα-
τισμού, καθώς ήταν ο μεγαλομέτοχος. Ο μόνος ο οποίος 
μπορεί να κινηθεί νομικά, πρόσθεσε, είναι η ΚΕΔΙΠΕΣ. 
Αποκάλυψε μάλιστα ότι η Γενική Εισαγγελία επικοινώνησε 
με την ΚΕΔΙΠΕΣ για το θέμα, αλλά τους αναφέρθηκε ότι 
εξετάζεται από δική της Επιτροπή Ελέγχου σε συνεργασία 
με τον ιδιώτη δικηγόρο τους. 

Σημειώνεται ότι και η ΚΕΔΙΠΕΣ ελέγχεται από την κυ-
βέρνηση, αφού είναι 100% θυγατρική της Συνεργατικής 
Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΣΕΔΙΠΕΣ), 
η οποία ανήκει στο κράτος. 

Επίσης, ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας αν και αρνήθηκε 
να απαντήσει στις επανειλημμένες ερωτήσεις των βου-
λευτών κατά πόσον κλήθηκαν για κατάθεση ο Χάρης Γε-
ωργιάδης και άτομα τα οποία συνδέονται μαζί του, όπως 
ο Νικόλας Χατζηγιάννης και ο Γιάννος Σταυρινίδης, ανέφερε 
ότι η Αστυνομία εξετάζει ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα 
και αναμένει οδηγίες από τη Νομική Υπηρεσία για συγκε-
κριμένους φακέλους. Δηλαδή δεν έκανε καμιά αναφορά 
στα ενδεχόμενα αστικά αδικήματα.Η αύξηση κρουσμάτων 

έφερε ανατροπές
Χωρίς ανακοινώσεις για χα-

λαρώσεις των μέτρων τελεί-

ωσε η συνεδρία του Υπουρ-

γικού Συμβουλίου της 

Τετάρτης. Σύμφωνα με πλη-

ροφορίες, η αύξηση κρου-

σμάτων έφερε ανατροπή 

στους σχεδιασμούς της κυ-

βέρνησης για ανακοίνωση 

περαιτέρω χαλαρώσεων για 

τις 16 Μαρτίου. 

Ο Υπουργός Υγείας αναχώ-

ρησε απο το Προεδρικό Μέ-

γαρο χωρίς να ανακοινώσει 

οτιδήποτε, ενώ θα συγκληθεί 

εκ νέου το Υπουργικό Συμ-

βούλιο την Παρασκευή οπου 

και θα παρθούν οι τελικές 

αποφάσεις για περαιτέρω χα-

λαρώσεις των περιοριστικών 

μέτρων.



 7      | Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021

Σοβαρή καταγγελία για την καμπάνια αποδήμων
Χωρίς ντροπή, χωρίς διαγωνισμό, η κυβέρνηση μοι-

ράζει για άλλη μια φορά 3 εκατ. ευρώ, αυτή τη φορά με 
πρόφαση την επικοινωνιακή καμπάνια για την ψήφο 
των αποδήμων. 

Το θέμα πήρε στη Βουλή με επίκαιρη ερώτησή της 
προς τον υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη, η βου-
λευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεοδώρα Τζάκρη. Μάλιστα, όπως 
αποκαλύπτει με ανάρτησή του στο facebook ο Παύλος 
Πολάκης, τα χρήματα θα δοθούν με απευθείας ανάθεση 
στην εταιρεία που είχε αναλάβει στην προεκλογική εκ-
στρατεία της ΝΔ το 2019. 

Στην επίκαιρη ερώτησή της, η Θ. Τζάκρη θυμίζει ότι 
την απόφαση για την εκστρατεία ενημέρωσης ύψους 3 
εκατ. ευρώ των εκλογέων εκτός Ελλάδας για τη δυνα-
τότητα άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος από 
τον τόπο κατοικίας τους, είχε εγκρίνει στα τέλη του πε-
ρασμένου Νοεμβρίου ο τότε κυβερνητικός εκπρόσωπος 
Στέλιος Πέτσας. Καθώς είχαν δημιουργηθεί ερωτήματα 
τόσο για την επιλογή της απευθείας ανάθεσης του έρ-
γου, όσο και για το πολύ περιορισμένο χρονικό διά-
στημα μέχρι το τέλος του έτους για την ολοκλήρωση 
του έργου, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ζητήσει από τον πρόεδρο 
της Βουλής να συγκαλέσει κοινή συνεδρίαση της Διαρ-
κούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης 
και Δικαιοσύνης και της Ειδικής Επιτροπής Ελληνισμού 
της Διασποράς προκειμένου να συζητηθεί το περιεχό-
μενο του μηνύματος στους Έλληνες του εξωτερικού με 

στόχο τη μεγιστοποίηση της συμμετοχής τους στην 
εκλογική διαδικασία και όχι τον επηρεασμό του κριτη-
ρίου της ψήφου. 

«Και ενώ η κοινή συνεδρίαση των δυο Επιτροπών 
δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ ως σήμερα, στις 3 Μαρτίου 
2021, αφού το προηγούμενο πρόγραμμα “δεν πρόλαβε 
να υλοποιηθεί”, εγκρίνεται εκ νέου από την Προεδρία 
της Κυβέρνησης το ποσό των 3 εκατ. ευρώ, ώστε το 
Υπουργείο Εσωτερικών να προχωρήσει κατά το τρέχον 
έτος την εκστρατεία ενημέρωσης των εκλογέων που 
βρίσκονται εκτός της ελληνικής επικράτειας για τη δυ-
νατότητα άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος από 

τον τόπο της κατοικίας τους» επισημαίνει η Θ. Τζάκρη. 
Ρωτά έτσι τον αρμόδιο υπουργό για τη διαγωνιστική 
διαδικασία που το υπουργείο Εσωτερικών θα ακολου-
θήσει για την υλοποίηση της εκστρατείας ενημέρωσης 
των αποδήμων, καθώς και για τα κριτήρια βάσει των 
οποίων θα κατανεμηθούν τα 3 εκατ. ευρώ στα ΜΜΕ. 

 
Π. Πολάκης: «Είναι ξετσίπωτοι» 

 
Ωστόσο, όπως φέρνει στο φως με ανάρτησή του στο 

facebook ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Π. Πολάκης, χθες 
εν μέσω του χαμού με την αστυνομική αυθαιρεσία και 
καταστολή, το υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε ήδη 
σε απευθείας ανάθεση της επικοινωνιακής καμπάνιας 
στην εταιρεία FRANK and FAME, η οποία είχε αναλάβει 
το 2019 την προεκλογική εκστρατεία της ΝΔ.  

Μάλιστα, όπως σημειώνει, τις δύο σχετικές αποφάσεις 
– τις οποίες επισυνάπτει – τις υπογράφει η υπηρεσιακή 
γραμματέας του υπουργείου Γεωργία Βαλατσού. «Ο 
Βορίδης φερόμενος ως “πονηρίδης” δεν υπογράφει ο 
ίδιος την ανάθεση όπως έκανε ο Πέτσας με τη γνωστή 
λίστα του» τονίζει χαρακτηριστικά.  

«Ποιο ήταν το επείγον για αυτή την απευθείας ανά-
θεση κύριε Βορίδη και κυρία Βαλατσού; Ο κορωναϊός; 
Ή ο “υιός” και ο “ανηψιός”;» ρωτάει με νόημα. Και υπο-
γραμμίζει: «Είναι ξετσίπωτοι, πρέπει να φύγουν 
άμεσα!».

ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΞΑΝΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ�

Αγωνιστικό ραντεβού στα Προπύ-

λαια στην Αθήνα έδωσαν εκ νέου 

την Τετάρτη φοιτητές, μαθητές, εκ-

παιδευτικοί και γονείς ενώνοντας τη 

φωνή τους με βασικό αίτημα να ανοί-

ξουν με όλα τα απαραίτητα μέτρα 

προστασίας οι σχολές και τα σχολεία 

και ενάντια στην καταστολή των τε-

λευταίων ημερών. Για άλλη μια φορά 

κατήγγειλαν τον νόμο Κεραμέως, ζη-

τώντας από τις Συγκλήτους των πα-

νεπιστημίων να πάρουν θέση και να 

ξεκαθαρίσουν πως δεν θα τον εφαρ-

μόσουν.  

Η τεράστια σε όγκο πορεία έφτασε 

στο Σύνταγμα από όπου οι διαδη-

λωτές αποχώρησαν λίγο μετά τις 

15.00. 

«Βρισκόμαστε σήμερα εδώ χιλιά-

δες φοιτητές, ένα χρόνο μετά την 

ημέρα που έκλεισαν για πρώτη 

φορά οι σχολές μας» τόνισε ο Πα-

ντελής Αρζόγλου, φοιτητής από το 

Φυσικό της Αθήνας. «Δηλώνουμε και 

σήμερα από εδώ ότι ακριβώς επειδή 

ο αγώνας μας είναι δίκαιος, ακριβώς 

επειδή οι ανάγκες μας είναι πραγμα-

τικές και αφορούν την επιστροφή 

μας στις σχολές, τη μόρφωσή μας, 

το πτυχίο μας, το δικαίωμα στη δου-

λειά, δεν θα κάνουμε ούτε βήμα 

πίσω. Δεν θα μας λυγίσει η κατα-

στολή. Παίρνουμε το παράδειγμα 

από τη χθεσινή μεγαλειώδη διαδή-

λωση του λαού της Νέας Σμύρνης, 

όλου  του λαού της Αθήνας και της 

νεολαίας, που έδωσε απάντηση και 

δήλωσε ότι ο φόβος δε περνάει. Συ-

νεχίζουμε, μπορούμε να τα καταφέ-

ρουμε. Συνεχίζουμε πιο δυναμικά 

τον αγώνα μας». 

«Με ΜΑΤ και βία δε γίνεται Παι-

δεία, οι φοιτητές ζητούν μόρφωση - 

υγεία», «Ακούστε καλά τι λένε οι φοι-

τητές, έξω η ασφάλεια από τις σχο-

λές» είναι μερικά από τα συνθήματα 

που κυριαρχούν. 

Σε συμμετοχή στα σημερινά συλ-

λαλητήρια είχαν καλέσει επίσης η 

ΟΛΜΕ και η Ομοσπονδία Διοικητι-

κού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκ-

παίδευσης, που έχουν προκηρύξει 

στάσεις εργασίας, η Ομοσπονδία 

Γονέων Αττικής και ο Σύλλογος 

Σπουδαστών Δημόσιων ΙΕΚ Αττικής. 

Αντίστοιχο συλλαλητήριο οργάνω-

σαν οι φοιτητικοί σύλλογοι της Θεσ-

σαλονίκης, στο Άγαλμα Βενιζέλου.

Μαζική συμμετοχή στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο

Πρωτοφανή μονομέρεια με 
προβολή αποκλειστικά των 
θέσεων της κυβέρνησης και 
της Νέας Δημοκρατίας επιδει-
κνύει τα τελευταία εικοσιτετρά-
ωρα το κανάλι του Φαλήρου. 

Στις πρωϊνές ενημερωτικές 
εκπομπές «Σήμερα» και 
«Αταίριαστοι» κλήθηκαν χτες 
και σήμερα έξι στελέχη της κυ-
βέρνησης και της ΝΔ. 

Συγκεκριμένα στην εκπο-
μπή «Σήμερα» στις 9/3 καλε-
σμένοι ήταν μόνο ο Θάνος 
Πλεύρης από τη ΝΔ και ο Νί-
κος Καραθανασόπουλος από 
το ΚΚΕ.  

Στις 10/3 Καλεσμένοι ήταν 
οι Αριστοτελία Πελώνη, Κων-
σταντίνος Μπογδάνος και Τά-
σος Χατζηβασιλείου από το 
κυβερνητικό στρατόπεδο και 
η Λάνα Κανέλλη από το ΚΚΕ 
(που μάλιστα την έκοψαν στον 
αέρα). 

Από τον ΣΥΡΙΖΑ, ουδείς. 
Στην εκπομπή «Αταίρια-

στοι» της 9ης Μαρτίου καλε-
σμένος ήταν ο Χ. Σταϊκούρας. 

Στην εκπομπή της 10ης 
Μαρτίου καλεσμένη ήταν η 
υφυπουργός Ζωή Ράπτη. 
Απεναντίας από τον ΣΥΡΙΖΑ 
εκλήθη μόνο ο πρώην βου-
λευτής Σάμου του ΣΥΡΙΖΑ Δη-
μήτρης Σεβαστάκης. 

Σημειώνεται ότι όλα τα υπό-
λοιπα κανάλια σεβάστηκαν 
περισσότερο την ισοτιμία των 
πολιτικών δυνάμεων, διοργα-
νώνοντας «πάνελ» με εκπρο-
σώπους πολλών κομμάτων.

ΣΚΑΪ: Επιχείρηση 
«Εξαφανίστε 

τους ΣΥΡΙΖΑίους»

Με βαρύτατα αδικήματα κα-
τηγορούνται οι 16 συλληφθέ-
ντες κατά τη διάρκεια των χθε-
σινών επεισοδίων στη Νέα 
Σμύρνη. Μάλιστα, ο ένας από 
τους 16 κατηγορείται και για 
απόπειρα ανθρωποκτονίας. 

Πρόκειται για έναν νεαρό, ο 
οποίος φέρεται να συμμετείχε 
στην ομάδα που επιτέθηκε και 
τραυμάτισε τον 29χρονο αστυ-
νομικό της ομάδας «ΔΡΑΣΗ», 
στην συμβολή των οδών Αγ. 
Φωτεινής και Ν. Πλαστήρα. 

Σημειώνεται ότι 11 άτομα 
που προσήχθησαν τελικά 
αφέθηκαν ελεύθερα.

Νέα Σμύρνη: 
Για απόπειρα 

ανθρωποκτονίας 
κατηγορείται 

ένας από τους 16
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Τα Ελληνικά παροικιακά σχολεία ανοίγουν ξανά 
τις πόρτες τους για τους μαθητές εντός Μαρτίου

Εγγράψετε τα παιδιά σας να μάθουν 
την Ελληνική γλώσσα για να προχω-
ρήσουν στην καριέρα τους, στην Παι-
δεία και Εκπαίδευση επιτυχώς. Τα Ελ-
ληνικά Παροικιακά Σχολεία του 
Συνδέσμου Ελλήνων Γονέων, καθώς 
και όλα τα άλλα, ανοίγουν στις 13 Μαρ-
τίου 2021. Παρακαλούνται όλοι οι Κύ-
πριοι και Έλληνες της Παροικίας μας 
όπως χωρίς καθυστέρηση εγγράψουν 
τα παιδιά τους για να βοηθηθούν στην 
καριέρα τους που θα ακολουθήσουν 
στην ζωή τους και ιδιαίτερα αν ακολου-
θήσουν τον τομέα της Παιδείας ή Εκ-
παίδευσης. Παρακάτω σας δίδουμε 
ορισμένες λεπτομέρειες των σχολείων 
του ΣΕΓ. 

a) Το Ελληνικό Σχολείο ASHMOLE, 
βρίσκεται στο Cecil Road, Southgate 
N14. Λειτουργεί κάθε Σάββατο 10πμ-
1μμ, και διδάσκονται από Nursery  μέ-
χρι GCSE καθώς επίσης οι παραδο-
σιακοί μας ελληνικοί χοροί και 
τραγούδια 

b) Το HAZELWOOD στο Hazelwood 
Lane, London N13. Λειτουργεί κάθε 
Σάββατο 10πμ-1μμ. Διδάσκονται από 
Nursery  μέχρι A Level. Λειτουργεί και 
κάθε Σάββατο 2:15μμ-5μμ και διδά-
σκονται από Nursery  μέχρι GCSE κα-
θώς επίσης οι παραδοσιακοί μας ελ-
ληνικοί χοροί και τραγούδια. 

c) Το QUEENSWELL στο Woodside 

Lane, London N12. διδάσκονται από 
Nursery  μέχρι GCSE καθώς και επί-
σης οι παραδοσιακοί μας ελληνικοί χο-
ροί και τραγούδια 

d) Το COFF’s LANE στο Cheshunt. 
Λειτουργεί κάθε Σάββατο 9:30πμ-1μμ. 
Διδάσκονται από Nursery  μέχρι GCSE 
καθώς επίσης οι παραδοσιακοί μας ελ-
ληνικοί χοροί και τραγούδια 

e) Το HAZELWOOD της Τετάρτης 
λειτουργεί από τις 6:30μμ-8:30. Διδά-
σκονται από Nursery μέχρι GCSE. 

f) Το Gearies Greek School στο 
Gants Hill Crescent, Ilford IG2 6TU. 
Λειτουργεί κάθε Σάββατο 10πμ-1μμ. 
Διδάσκονται από Nursery μέχρι GCSE 
καθώς επίσης και παραδοσιακοί ελλη-
νικοί χοροί και τραγούδια. 

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για 
τα σχολεία του ΣΕΓ, παρακαλείσθε να 
επικοινωνήσετε με την κα. Μαρία Κα-
ζαμία ή δίδα Ιωάννα Μιχαηλίδου στο:  
02088891872. Αν θέλετε να ρωτήσετε 
για άλλα Ελληνικά Σχολεία τηλεφωνή-
στε στο ΚΕΑ. 

 
ΜΗΝ ΑΜΕΛΗΣΕΤΕ 

ΕΓΓΡΑΨΕΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ 
ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΑΒΒΑ ΠΑΥΛΙΔΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

«Χρονογραφήματα» του Κώστα Στεφ. Καββάδα
Προς μεγάλη μου έκπληξη και με απερίγραπτη 

χαρά παρέλαβα στις 19 του Γενάρη 2021 το μικρό 
βιβλίο του φίλου Κώστα Καββάδα «ΧΡΟΝΟΓΡΑ-
ΦΗΜΑΤΑ» με ειδική αφιέρωση και ένα σύντομο 
ενημερωτικό του σημείωμα. Σπεύδω δε εξαρχής 
να τον συγχαρώ τόσο για το συγκεκριμένο πό-
νημά του, που εύχομαι να είναι καλοτάξιδο, όσο 
και για το πλούσιο και ποικίλο συγγραφικό έργο, 
που έχει ήδη ολοκληρώσει και εκδώσει, καθώς 
και για τις υπό εκτύπωση και επεξεργασία εργα-
σίες του, που έχει προγραμματίσει. Εύχομαι δε 
να αξιωθεί να εκπληρώσει σύντομα τις ευγενικές 
αυτές επιδιώξεις του. 

Παίρνοντας στα χέρια μου και περιεργαζόμενος 
το συγκεκριμένο βιβλίο του κ. Καββάδα, που είναι 
μικρό μεν σε μέγεθος αλλά πολύ ελκυστικό από 
άποψης εμφάνισης και ιδιόχειρης εικο-
νογράφησης, παραξενεύτηκα από τον 
υπότιτλό του. ΄Οπως ο ίδιος ο συγ-
γραφέας σημειώνει στο εξώφυλλο για 
το περιεχόμενο του βιβλίου του πρό-
κειται για περιγραφή προσωπικών 
«... παλαιών γεγονότων σχολιασμέ-
νων σήμερα ... μεταξύ σοβαρού και 
αστείου!». Διερωτήθηκα δε αμέσως 
κατά πόσο πρόκειται πράγματι για 
μια συλλογή χρονογραφημάτων, 
εφόσον ένα από τα κύρια χαρα-
κτηριστικά του είδους, δηλαδή η 
επικαιρότητα, απουσιάζει αντι-
κειμενικά από το περιεχόμενό 
του... Γεννήθηκε δε στο μυαλό 
μου η σκέψη ότι πιθανόν να πρόκειται 
μάλλον για μια συγκέντρωση κάποιων σύντομων 
διηγημάτων του. 

Μελετώντας όμως τους κύριους ορισμούς του 
Χρονογραφήματος και του Διηγήματος ανακά-
λυψα ότι, ενώ υπάρχουν αρκετές συνάφειες με-
ταξύ τους, «στο Χρονογράφημα ο γράφων ανα-
πτύσσει το δικό του, προσωπικό ύφος που 
συνήθως συνδυάζει τη χάρη με την ευφυολογία 
ή ακόμα και την ειρωνεία. Σκοπός του χρονογρα-
φήματος είναι κυρίως η τέρψη του αναγνώστη 
μέσα από το περιεχόμενό του. Αφορμή δε για τη 
συγγραφή χρονογραφήματος μπορεί να δώσει 
οτιδήποτε: μια εντύπωση, ανάμνηση, ιστορία, κρι-
τική, ασήμαντο καθημερινό γεγονός κλπ.» ...  

Εφόσον δε όλα τα πιο πάνω χαρακτηριστικά 
του Χρονογραφήματος ισχύουν απόλυτα σε ό,τι 
αφορά στο βιβλίο του κ. Καββάδα, επικεντρώθηκα 

στην ανάμνηση, ως αφορμή της συγγραφής του 
πονήματός του (που είναι  έννοια η οποία ανα-
φέρεται στο παρελθόν), ώστε να επικυρώνεται 
αυταπόδεικτα ο τίτλος του βιβλίου.  

Η πλήρης ωστόσο επαλήθευση της επικύρω-
σης αυτής συνίσταται στην ανάγνωση του βιβλίου. 
Διαβάζοντας με προσοχή το βιβλίο διαπίστωσα 
ότι όντως συγκεντρώνει όλα τα κύρια χαρακτηρι-
στικά του Χρονογραφήματος. Το ίδιο το κείμενο 
έχει μια λογοτεχνική γλαφυρότητα και μια αξιο-
πρόσεκτη ροή αλλά και μια άμεση αναφορά σε 
γεγονότα της καθημερινής ζωής, που θα μπο-
ρούσαν να αντιστοιχούν σε παρόμοιες εμπειρίες 
κάθε αναγνώστη, έστω κι αν αυτά έχουν συμβεί 
εδώ και πολλά χρόνια πριν. Πολύ συχνά μάλιστα 
το περιεχόμενο του βιβλίου ξυπνά στην ψυχή του 
αναγνώστη ζωντανές συνειρμικές εικόνες, συγκι-

νήσεις και πολύ έντονα συναισθήματα 
από την προσωπική του ζωή, 
ενώ συγχρόνως η λεπτή σατι-
ρική διάθεση, ο διάχυτος αυτο-
σαρκασμός και το ωραίο χιού-
μορ, τον μεταφέρει σε ένα πολύ 
ευχάριστο περιβάλλον... Γι αυτό 
άλλωστε προέκυψε σε μεγάλο 
βαθμό και η επιμονή μου να μην 
αφήσω από τα χέρια μου το βιβλίο 
μέχρι που να το τελειώσω! Συστήνω 
ανεπιφύλακτα την απόκτηση του βι-
βλίου, γιατί είμαι βέβαιος ότι η ανά-
γνωσή του θα σας κρατήσει μια πολύ 
ευχάριστη συντροφιά στις ελεύθερες 
ώρες σας. Στις λεπτομέρειες κάποιου 
από τα εννιά συνολικά περιστατικά που 

περιγράφει (τα οποία αφήνω να ανακαλύψει και 
να χαρεί ο αναγνώστης) θα βρείτε -όπως ακριβώς 
προσδοκά και ο ίδιος ο συγγραφέας στο «ακρο-
τελεύτιο σημείωμά» του- κάποια σχετική προσω-
πική σας σοβαρή ή αστεία ανάμνηση από τα πε-
ρασμένα σας βιώματα. Κι αυτό θα αποτελέσει, 
ας πούμε, ένα είδος δικαίωσης για το συγγραφέα, 
ο οποίος θα αντιληφθεί ότι η όλη προσπάθειά 
του αξίζει τον κόπο και ότι το πόνημά του τυγχάνει 
γενικής αποδοχής. Προπαντός όμως θα τον εν-
θαρρύνει στην απόφασή του να συνεχίσει το συγ-
γραφικό του έργο και να πραγματοποιήσει τα ευ-
γενικά του όνειρα. 

(Τα στοιχεία του συγγραφέα αναφέρονται στο 
εσώφυλλο του βιβλίου του. Ο αριθμός τηλεφώνου 
του για κάθε ενδιαφερόμενο είναι 0208 965 5385.)

ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

Ποίημα του 

Δημήτρη Κουρουσιακλή    

Στέκει ολόρθη 
Τους περαστικούς φιλεύει 
Χειμώνα καλοκαίρι 
Άλλοτε με τους γλυκούς 

καρπούς της 
Άλλοτε με την πυκνή 

σκιά της   
Ύψος τρανό δεν έχει 
Δεν σκύβει όμως 
Δεν λυγίζει 
Δεν φοβάται τον καιρό!   
Μυρωδάτη και ωραία 
Ντυμένη στα πορτοκαλί. 
Αισθήματα χαρίζει 
Κι ελεύθερη ψυχή! 
  

© Δημήτρης Κουρουσιακλής 

Pinecity 21 Φεβρουαρίου

Η μαντορινιά
Ανοίγουν με το καλόν 
τα Σχολεία των μικρών 
και των μεγάλων 
Θα ακούγονται συνεχώς 
ωραίες παιδικές φωνές 
Να βροντοφωνούν γλυκερές 
Δυνατές και γλυκιές φωνές 
Θα ακούγονται τραγούδια 
και θα βλέπετε χορούς  
θα μοσχοβολούν λουλούδια 
και θα χαροποιούν τους καλούς  
Όλοι θα τρώνε και θα πίνουν 
θα τραγουδούν θα φωνάζουν 
κι ησυχία δεν θ’ αφήνουν 
Τα παιδιά όλα τα κάμνουν  
Τελικά θα κάτσουνε στα θρανία 
να ακούσουν τους δασκάλους τους 
που θα τους μιλήσει με ησυχία 
για την καλήν τους τη βαθμολογία  
Θα χαροποιήσουν 
όλους τους συγγενείς τους 
κι όλους παντού 
τους αγαπητούς γνωστούς τους 
Μπράβο παιδιά 
που φέρατε αγάπη εδώ γύρω 
Να ζήσετε ευτυχισμένοι 
σ’ όλο σας το βίο.   

Αντώνης Αντωνιάδης
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Απεβίωσε σε ηλικία 96 ετών 
ο μεγάλος δάσκαλος και ιδρυ-
τής του Συνδέσμου Καλλιτε-
χνών Λύσης (ΣΥΚΑΛΥ) Κω-
στής Κωστέας από τη Λύση.  

Είναι κάποιοι άνθρωποι 
που θυσιάζουν τη ζωή τους 
δουλεύοντας για την διατή-

ρηση των ηθών και εθίμων, της κουλτούρας, της 
παράδοσης του τόπου, και γενικά για τον πολιτι-
σμό, ασχολούμενοι με όλες τις τέχνες οργανώ-
νοντας διάφορες εκδηλώσεις, και παρουσιάζοντας 
παραστάσεις θεατρικές, ή μουσικοχορευτικές, για 
να εξυπηρετήσουν τον τόπο και την κοινότητα 
ιδιαίτερα.  

Θα ήθελα να δανειστώ λίγα λόγια από το πλού-
σιο βιογραφικό του καλλιτέχνη, Κωστή Κωστέα, 
αναφορά στη σημερινή μου παρουσία στη στήλη 
τούτη, για να τιμήσουμε μαζί τον σπουδαίο αυτό 
δημιουργό.  

Ο Κωστής Κωστέας γεννήθηκε στη Λύση την 
Πρωτομαγιά του 1925. Πήρε μαθήματα Βυζαντι-
νής Μουσικής από τον πατέρα του Κυριάκο Χα-
τζηπετρή και στη συνέχεια από τον πρωτοψάλτη 
της εκκλησίας της Παναγίας της Λύσης μουσικο-
διδάσκαλο Γιάγκο Σουρουλλά. Κυρίως όμως με-
λετούσε από μόνος του, παράλληλα με το επάγ-
γελμα του ως κουρέας. Η ίδρυση χορωδιών στη 
Λύση και αλλού ήταν πρωτοβουλίες με την προ-
σωπική του σφραγίδα. Στη κυπριακή πολιτιστική 
σκηνή, ο Κωστής Κωστέας καθιερώθηκε κυρίως 
με την ίδρυση του ΣΥΚΑΛΥ. Ενός συγκροτήματος 
παραδοσιακών χορών και μουσικής που φιλοδο-
ξούσε να καινοτομήσει επιλέγοντας ένα νέο τρόπο 
δημιουργικής αντιμετώπισης του λαϊκού πολιτι-
σμού. Αντλώντας στοιχεία από τη μουσική πα-
ράδοση της Κύπρου έγραψε νέα τραγούδια και 
μουσική και οι συνεργάτες του δημιούργησαν νέ-
ους χορούς. Αυτή ήταν για τα κυπριακά δεδομένα 

μια εντελώς νέα προσέγγιση της κυπριακής μου-
σικοχορευτικής παράδοσης. Σκηνοθέτησε κι 
έγραψε τη μουσική σε μια σειρά χοροδραμάτων: 
“Ειδύλλιο και Γάμος” το 
1961, “Στα Μαρμαρένια 
Αλώνια” το 1966 και 
“Βαθκιές Ρίζες” το 
1978. Ο ενθουσιασμός 
με τον οποίο ο κόσμος 
αγκάλιασε τα τραγούδια 
του Κωστή Κωστέα και 
τη δουλειά του ΣΥ-
ΚΑΛΥ, ήταν η καλύτερη 
απόδειξη της προσφο-
ράς τους. 

Προσφορά που στο 
εξωτερικό εκτιμήθηκε 
και εκφράστηκε με πολ-
λές βραβεύσεις και αναγνωρίσεις. Μελοποίησε 
στίχους του Παύλου Λιασίδη, του Μιχάλη Πα-
σιαρδή, του πατέρα του Κυριάκου Κωστή Χατζη-
πετρή, του Λυσιώτη ποιητάρη Τοφή Φαΐκη αλλά 
και δικούς του και έγραψε τη μουσική για μια 
σειρά θεατρικά έργα του Μιχάλη Πασιαρδή που 
παρουσίασε κατά καιρούς ο ΘΟΚ (“Το νερό του 
Δρόπη”, “Στα χώματα της Μεσαρκάς”, “Το Γατά-
νιν”, “Τ’ αλώνια μας στους πάνω μαχαλάδες”) κα-
θώς και τη μουσική σε μια σειρά θεατρικών έργων 
του Παύλου Λιασίδη που παρουσίασε κατά και-
ρούς η τηλεόραση του ΡΙΚ (“Ο Μονογιός”, “Η 
αγάπη νικητής”, “Αλαβροστοισιώτης”). 

Η ενασχόληση του με τη βυζαντινή μουσική επι-
κεντρώνεται στη διεύθυνση και τη διδασκαλία της 
χορωδίας Σουρουλλά την οποία ανέλαβε για 
πρώτη φορά το 1968. Το 1975, μετά το θάνατο 
του ιδρυτή της, αναλαμβάνει πλέον τη μόνιμη δι-
εύθυνση και διδασκαλία της, εμπλουτίζοντας το 
ρεπερτόριο της, που αποτελείτο από εκκλησια-
στικούς, ως επί το πλείστο ύμνους, και με άλλα 

τραγούδια του Σουρουλλά με σκοπό να τα κάνει 
πλατύτερα γνωστά. Επίσης, φρόντισε να προ-
βάλει ανθρώπους του πολιτισμού με πρωτοβου-

λίες όπως: η έκδοση 
των ποιητικών συλλο-
γών του Παύλου Λια-
σίδη “Χάραμαν φου” 
από την ΑΕΛ Λύσης το 
1944 και “Να πεθάνει ο 
χάρος” από το ΣΥ-
ΚΑΛΥ το 1966, της 
συλλογής τραγουδιών 
“Λύρα και Δάφνες” του 
Γιάγκου Σουρουλλά το 
1971, η έκδοση από 
τον Δήμο Λύσης των δί-
σκων “Καμπάνες της 
Λύσης” με τραγούδια 

και ύμνους του Γιάγκου Σουρουλλά το 1996 και η 
ανέγερση το 2001 από το ΣΥΚΑΛΥ μνημείου στη 
Λάρνακα για τον Παύλο Λιασίδη. Ο Κωστής Κω-
στέας διετέλεσε επίσης, εκ περιτροπής δήμαρχος 
και αντιδήμαρχος της Λύσης. 

 
Κωστή Κωστέα,  

Είσαι της Λύσης το παιδίν 
Χωριό σου πονεμένο 

Κωστή Κωστέα έφυγες  
Τζί έμειν ορφανεμένο!  

 
Μες, την καρκιάν μας έμπεικες  

Με τον δικόν  σου τρόπον 
Πολλά σημάθκια άφηκες  
Για τον δικόν σου τόπον. 
Μας αθθυμίζεις τα χωρκά  
Τες πόλεις τα χωράφκια  

Ούλλα όσα αγάπησες ..... 
Όπως τα θκιό σου μμάθκια. 
Εμείναν τα τραούθκια σου 

Τζιαι τα χορευτικά σου 
Σύμβολα του πολιτισμού  

Δώρον για τα παιθκιά σου. 
Έγραψες για την ξενηθκιάν 

Τζιαι τους ξενιτεμένους 
Για του νησιού μας τα παιθκιά 

Τζιαι για τους πονεμένους. 
Για τους γονιούς τα κλάματα  
Που χάνουν τα παιθκιά τους 

Μα τζιαι τα τόσα τα καλά  
Που κουβαλούν  μητά τους.  

 
Κωστή Κωστέα σε τιμώ  
Τζί ευλαβικά λαλώ το 

Πως  τη δουλειά σου εκτιμώ 
Τζιαι για τα ήθη τζί έθιμα  

Της Κύπρου τον πολιτισμόν  
Τες ρίζες την παράδοσην  

Πως σ ´ έχω για υπόδειγμα, 
Τζιαι σ ´ έχω πάντα πρώτο!  

 
Ας τον έχουμε στη μνήμη και ας προσπαθούμε 

αν μπορούμε να ακολουθούμε τ’ αχνάρια του. 
Άνθρωποι σαν τον Κωστή Κωστέα πρέπει να 
έχουν πρώτη θέση στην καρδιά μας, και πρέπει 
να βοηθούμε να διατηρείτε το έργο τους και να 
βρίσκεται πάντα την επιφάνια.  

Αγνοί αγωνιστές που ποτίζουν τις ρίζες της πα-
ράδοσης με το αίμα της καρδιάς τους, και γρά-
φουν με τα έργα τους ιστορία να παραδώσουν 
στις νέες γενεές.  

Καλό σου ταξίδι Κωστή Κωστέα. Ελαφρύ να εί-
ναι το χώμα που θα σε σκεπάσει. Αιωνία σου η 
μνήμη!  

 
Με την αγάπη μου,  
Βασίλης Παναγής  

Λονδίνο Μάρτιος 2021

Καλό σου ταξίδι Κωστή Κωστέα!

του 
Βασίλη Παναγή

Ευλαβικό αφιέρωμα στη μνήμη του μεγάλου Κωστή Κωστέα που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή
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Ας μιλήσουμε για την κατάθλιψη

Άνοιξη
Της Στέλλας Ρωτού  
Ανεβαίνω ασθμαίνοντας τα σκαλιά· βιάζομαι 

να φτάσω στην κορυφή του κύματος. Το ταξίδι 
αυτό δεν έχει προορισμό ούτε τέλος. Ανεβαίνω 
για ώρα πολλή και κάθε φορά που πάω να πι-
στέψω ότι το πόδι μου πατάει το σκαλί της κο-
ρυφής η σκάλα προεκτείνεται σε δυσθεώρητο 
ύψος. Οι εικόνες θολώνουν μπροστά στα κόκ-
κινα από την αγρύπνια μάτια μου ενώ οι παλμοί 
της καρδιάς μου χτυπούν ξέφρενα. Αναπνέω με 
δυσκολία και η σκάλα εξακολουθεί να προεκτεί-
νεται· έχω πάψει πια να μετράω τα σκαλιά. 

Το ταξίδι της μοναξιάς με παρασέρνει στο 
ατέρμονο βάθος του χρόνου όπου η ζωή δεν 
έχει καμιά μελωδία. Η αύρα που έρχεται από τη 
θάλασσα τυλίγει το σώμα μου· οι λέξεις με μαε-
στρία συνδυασμένες ταξιδεύουν και φτάνουν στ’ 
αυτιά μου ψίθυρος κυμάτων. Ό,τι σου γεννώ 
μου ανήκει. Από την πρώτη στιγμή αισθάνθηκα 
κάτι μέσα μου να σαλεύει, ένα σκίρτημα με ζωη-
ρές μνήμες εφηβικών ερώτων, άλλοτε να κινείται 
ήρεμα και αργά και άλλοτε να γίνεται γροθιά και 
να με συγκλονίζει. 

Με μαγεύει ο τρόπος που με πλησιάζεις, που 
με προσέχεις κι αισθάνομαι τις λέξεις σου να 
πλέκουν ένα αόρατο χάδι σε κάθε σπιθαμή του 
σώματός μου· να υψώνονται γύρω διάφανος 
κρυστάλλινος ιστός για να με προστατεύει. Άνα-
στρη νύχτα ήταν που με αφουγκράστηκες και 
άκουσες τη μοναξιά μου. Τη μύρισες, την αι-
σθάνθηκες, την άγγιξες σχεδόν πλησιάζοντάς 
με αργά, διακριτικά, μη θέλοντας να με τρομά-
ξεις, με προσοχή μη με ραγίσεις. Τυχαία δήθεν 

αφήνεις τα κλειδιά στη μισάνοιχτη πόρτα κι εγώ 
απλώνω τα χέρια και τα παίρνω με λαχτάρα. 
Συμμερίζεσαι την αγάπη μου για τη θάλασσα, 
τις φωτογραφίες, τις λέξεις, τη ζωή. Ήρεμα, χω-
ρίς βιασύνη, με αγκαλιάζεις και εισχωρείς ανά-
μεσα σε μένα και τη 
μοναξιά μου και τότε 
γλύκα πότε άγρια και 
ορμητική πότε 
απαλή και αργή με 
βυθίζει εκεί απ’ όπου 
δεν θα μπορέσω πια 
ποτέ να επιστρέψω. 

Έτσι κι αλλιώς την 
Άνοιξη συμβαίνει πά-
ντα κάτι μαγικό· ξυ-
πνούν μυρωδιές και 
χρώματα κι εσύ από 
το παράθυρο ει-
σβάλλεις ορμητικά 
ανοιξιάτικος έρωτας 
για να με ταξιδέψεις 
σε άγνωστες θάλασ-
σες και να κεντήσουμε μαζί τα όνειρά μας. 

Οι λέξεις σου πλέκουν τραγούδια κι αυτά να-
νούρισμα γίνονται τα έρημα βράδια όταν τα σώ-
ματα γυμνά και ανάσκελα αφημένα σπαράζουν 
από τον πόθο· φλέγεται η κοιλιά και η φωνή 
σβήνει. 

Σε μια ατέρμονη έξω απ’ τον χρόνο αναμονή 
που υπόσχεται μαγικές περιπλανήσεις αλλά και 
γεύση και οσμές μπύρας και χταποδιού κάτω 
από το πεύκο στο βραχάκι, με τα πόδια να βρέ-
χονται από το κύμα και η αλμύρα να μαστιγώνει 

τα διψασμένα χείλη.   
Περπατάμε πιασμένοι από το χέρι σε μια ξε-

νάγηση ονείρου και παραμυθιού· με ξεναγείς 
στην πόλη που σε γέννησε κι εγώ κρεμασμένη 
από τις λέξεις σου βλέπω την κάθε εικόνα. Η 

φωτογραφική μηχανή 
αποσυντονίζεται και 
φοβάμαι ότι λίγο 
ακόμα και θα καεί.  

Με ταξιδεύεις στους 
ουρανούς και μου 
υπόσχεσαι ότι θα είμαι 
η πρώτη σου αγάπη 
αλλά φοβάμαι· ίσως 
γιατί από πάντα τα λό-
για και ιδίως οι υπο-
σχέσεις μου δημιουρ-
γούσαν τον φόβο της 
απώλειας. Τα λόγια 
εξάλλου ακούγονταν 
πολύ όμορφα για να 
είναι αληθινά αν και 
πιστεύω ότι μόνο κάτι 

αληθινό μπορεί να είναι και όμορφο κι ας μην 
κρατάει για πάντα· κάποια στιγμή βυθίζεται στη 
συνήθεια και στη ρουτίνα της καθημερινότητας.  

Σαν κάτι να περίμενες αμήχανος διαρκώς ρω-
τούσες πότε εκείνο και πότε το άλλο· ασυγκρά-
τητος, απερίσκεπτος,  αρπαζόσουν απ’ ό,τι αι-
φνίδια γεννούσε η κάθε φευγαλέα στιγμή, 
κάνοντάς με να πιστέψω ότι στο πρόσωπό σου 
βρήκα τον έρωτα που αναζητούσα για να ανα-
κτήσω την ισορροπία μου, ν’ αναπληρώσω τις 
ανεπάρκειές μου, να ολοκληρωθώ.  

Ήθελες και είχες πολλά να μου πεις. Να μου 
μιλήσεις για τη ζωή σου, να με κάνεις ένα κομ-
μάτι του εαυτού σου, να αισθάνεσαι ό,τι αισθά-
νομαι κι εγώ να αισθάνομαι ό,τι αισθάνεσαι. 
Ήσουν ότι ως τώρα ονειρευόμουν αλλά δεν μπο-
ρούσα να διακρίνω την έκφραση του προσώπου 
σου· σαν να φορούσες μάσκα κρύβοντας κάτω 
απ’ αυτήν συσπάσεις του προσώπου σου και 
συναισθήματα. Ξαφνικά σε ένιωσα να σκοντά-
φτεις πάνω σε μια λέξη και να σκορπίζεσαι σαν 
άνεμος όπως είχες έρθει· σαν να  βυθίστηκε το 
σύμπαν και να σκορπίστηκε θρυμματισμένο· τα 
λόγια έμειναν σε αναμονή κι εμείς δεν προλά-
βαμε ν’ ακούσουμε μαζί τους ψιθύρους και τους 
χτύπους της καρδιάς.  

Τα σώματα έμειναν μετέωρα σπαράζοντας 
από πόθο και τρέμοντας από φόβο ίσως γιατί 
γνωρίζουμε αρκετά για το πώς γεννιέται ο έρω-
τας και ελάχιστα για το πώς μπορεί να συνεχι-
στεί. Ύστερα εσύ κλείστηκες στην κάμαρά σου 
βάζοντας το κλειδί από μέσα ώστε όσο κι αν 
εγώ χτυπούσα την πόρτα σφαδάζοντας από τον 
πόνο, όσο κι αν σε καλούσα εσύ βρισκόσουν 
ήδη αλλού. 

Κατεβαίνω τα σκαλιά για να φτάσω στον 
απύθμενο βυθό· ταξίδι εξαντλητικό και επίπονο. 
Κατεβαίνω για ώρα πολλή αγκομαχώντας και 
βλέπω με τρόμο λάσπη ξεραμένη στις ξεσκι-
σμένες πατούσες μου. Οι εικόνες ξεθωριάζουν, 
οι παλμοί της καρδιάς εξασθενούν, η ανάσα λα-
χανιάζει. Το πηγάδι είναι απύθμενο. Έχω πάψει 
πια να μετράω τα σκαλιά.

 
Της Έλισσας Ξενοφώντος 
Φιλόλογος  

Μια κουβέντα με ένα φίλο με 
έκανε σήμερα να θέλω να 
γράψω κάτι λυπητερό. Προφα-
νώς λυπητερό γιατί δεν είναι και 
τόσο ευχάριστο θέμα… αλλά τέ-
τοιους καιρούς που ζούμε τέτοια 

λόγια θα λέμε. Και για να φανταστείτε ότι δεν 
μπορεί κάποιος να φορτώνεται και να κουβαλάει 
ένα γομάρι για πάντα. Ε, πόσο! Όλοι έχουν ξε-
περάσει τις αντοχές τους. Ναι, θα έλεγα είμαστε 
στα όρια των αντοχών μας. Και για να μη τρελα-
θούμε τελικά δεν μένει τίποτα άλλο παρά να μι-
λήσουμε. Να βγάλουμε από μέσα μας αυτήν σα-
βούρα γιατί αυτός ο εγκλεισμός δεν λέει να 
τελειώσει και πάει και πάει και δεν ξέρω κι εγώ 
πού θα μας πάρει, πού θα μας κατρακυλήσει και 
στο πάτωμα θα μας ρίξει.  

Ας μιλήσουμε λοιπόν για μια δύσκολη ιστορία, 
γνωστή σε όλους… την κατάθλιψη. Κι αφού την 
έψαξα και γλωσσολογικά την λέξη ξετρύπωσα 
αυτές τις δύο λέξεις: ΚΑΤΑ+ΘΛΙΨΗ. Αφού τώρα 
την έχουμε κάνει δυο κομμάτια, είμαι σίγουρη ότι 
την θλίψη όλοι την γνωρίζουν… Αυτός ο καταρα-
μένος κορωνοϊός έχει περάσει απ΄όλων μας τα 
σπίτια πλέον κι έχει κάνει σίγουρα ότι την εμπε-
δώσαμε. Η λέξη κατά, λοιπόν, σημαίνει πολύ. 
Όπως λέμε κατά-στροφή, κατά-πτωση κλπ. Κα-
τάθλιψη λοιπόν γλωσσολογικά σημαίνει πολλή 
θλίψη. Και δεν είναι αυτό η κατάθλιψη εξάλλου; 
Δεν είναι μια έντονη κατάφαση θλίψης; Πολύ θλιμ-
μένος και στεναχωρημένος. Φυσικά περιλαμβάνει 
κι άλλα συστατικά μα όλα έχουν να κάνουνε με 
αυτό το βασικότατο συστατικό. Τη θλίψη, τη στε-
ναχώρια, το βάρος που νοιώθουμε σε σχέση με 
κάτι. 

Πολλές φορές έχει περάσει τόσος πολύ καιρός 
από την απαρχή της κατάθλιψης μας, που καλά 
καλά  δεν θυμόμαστε πότε ακριβώς. Πολλές φο-
ρές δεν θυμόμαστε ίσως… από που έχει ξεκινή-
σει, μα το μόνο σίγουρο είναι ότι έχει πιάσει τόση 
μεγάλη περιοχή μέσα στο ψυχισμό μας που 
αφορά πλέον τα πάντα με ό,τι συνδεόμαστε και 
με ό,τι αντιλαμβανόμαστε να το βιώνουμε κατα-
θλιπτικά. Όμως η κατάθλιψη δεν μπορεί παρά να 
έχει κι αυτή μία αρχή. Έχει μεγάλη σημασία να 
μπορούμε να συνδεθούμε με αυτή της την αρχή. 
Το γεγονός καθ΄εαυτό, το βίωμα και κάποια πε-
ρίοδο της ζωής μας που συνέβησαν κάποια πρά-
γματα, έχει μεγάλη σημασία στη θεραπεία της. 
Δεν είναι εύκολο για να ξέρετε, να θεραπευτεί κα-
νείς από μια κατάθλιψη αλλά πρέπει να πω ότι 
μεγαλύτερο όπλο και το μεγαλύτερο βήμα για να 
αρχίσει να αντιμετωπίζει κανείς αυτό το πρόβλημα 
είναι να αρχίζει να μιλάει γι΄αυτό. Πάρα πολλοί 

άνθρωποι που βιώνουν αυτό το έντονο συναί-
σθημα δεν το εκφράζουν, με αποτέλεσμα, αυτό 
να πολλαπλασιάζεται, να αυξάνεται, να διευρύ-
νεται και να γίνεται όλο και χειρότερο. Αντιθέτως 
αν μπορούσαμε στην αρχή να προσπαθούσαμε 
να μιλήσουμε, θα ήταν πιο εύκολο να το αντιμε-
τωπίσουμε. Αν έχουμε αργήσει και το χρέος έχει 
αυξηθεί αν μπορέσουμε να μιλήσουμε γι΄αυτό εί-
ναι μια καλή αρχή για 
να λύσουμε σιγά σιγά 
το πρόβλημά μας. 
Χρησιμοποιώ τη λέξη 
χρέος, γιατί όλα τα 
ψυχολογικά προβλή-
ματα λειτουργούν σαν 
τα χρέη. Αν αδιαφορή-
σεις εξ αρχής το 
χρέος σου δεν δια-
γράφεται, δεν χαρίζε-
ται αλλά παραμένει 
εκεί και τοκίζεται. Αυ-
ξάνεται και διογκώνε-
ται και ο άνθρωπος 
χάνει τη δυνατότητα 
να το αποπληρώσει και τον κατακλύζει το χρέος 
το ψυχικό. Γι΄αυτό πρέπει να βρείτε τρόπο να το 
εκφράσετε λίγο-λίγο σιγά -σιγά σε άνθρωπο ή σε 
ανθρώπους που εσείς εμπιστεύεστε. Θα έλεγα 
ξεκινήστε από πρόσωπα μέσα στην οικογένειά 
σας. Ενδεχομένως αυτά τα πρόσωπα να είναι 
αυτά που σας έχουν οδηγήσει σε αυτά τα αδιέ-
ξοδα. Αν συμβαίνει αυτό βρείτε κάποιον άλλο να 
μιλήσετε. Σημασία έχει  να ξεκινήσει το νήμα για 
να ξετυλιχθεί. Σίγουρα η ψυχοθεραπεία βοηθάει, 
σίγουρα στο να απευθυνθείτε σε ένα ψυχολόγο 
είναι λύση, αλλά για όσους αδυνατείτε να πάρετε 
αυτήν την υπηρεσία είτε για λόγους ταμπού ή άλ-
λους, δεν θα πρέπει να μείνετε με σταυρωμένα 
χέρια.  Δεν πρέπει να αφεθείτε σε αυτό το τέρας 
που σιγά σιγά μας κατατρώει γιατί δυστυχώς η 
ζωή αδρανοποιείται, χάνει το νόημά της, την ουσία 
της και σίγουρα εσείς χάνετε την όρεξή σας για 
ζωή. Γιατί, να ζείτε κάθε μέρα μέσα στην κατά-
θλιψη, η ζωή είναι αβίωτη. Δεν έχει νόημα και δεν 
έχεις και το κουράγιο να την ζήσεις. Γι΄αυτό πολ-
λές φορές βλέπουμε άνθρωποι να προσπαθούν 
να δώσουν ένα τέλος στην ζωή τους. Είναι γιατί 
δεν αντέχουν, είναι παραδομένοι. Απλά δεν αντέ-
χουν γιατί μέσα τους έχει μπει αυτό το σαράκι  
και πιο πολύ δεν παλεύεται. Όμως να θυμάστε. 
Κάπου ξεκινάει και κάπου τελειώνει εκεί πίσω. 
Αρκεί να πάρουμε σιγά σιγά το νήμα και να το 
ξετυλίξουμε κι αυτό δεν μπορεί να γίνει παρά 
μόνο όταν μιλήσουμε. Η αγωγή φυσικά είναι χρή-
σιμη για τις πιο βαριά περιπτώσεις αλλά η αγωγή 
καλύπτει και κατευνάζει τα συμπτώματα που βγά-
ζει η κατάθλιψη, τις αιτίες, τις ρίζες του κακού. Τις 
ρίζες όπου ξεκινάει το πρόβλημα μέσα μας και 

φωλιάσει. Το φάρμακο από μόνο του δεν μπορεί  
να το αντιμετωπίσει. Άρα σε κάθε περίπτωση πα-
ράλληλα με την θεραπευτική αγωγή που θα πά-
ρουν κάποιοι έχει μεγάλη σημασία να μιλήσουμε. 
Είτε στο πλαίσιο μιας ψυχοθεραπείας είτε στο 
πλαίσιο μιας προσωπικής σχέσης. Η προσωπική 
σχέση δεν μπορεί να έχει τη σταθερότητα και την 
αποτελεσματικότητα μιας ψυχοθεραπείας με ει-

δικό. Ο κάθε  ένας 
που περνάει μια τέ-
τοια κατάσταση θα 
πρέπει να αναλάβει 
την ευθύνη της θερα-
πείας του. Δεν πρέπει 
να περιμένει ότι θα 
σωθεί από ένα θαύμα. 
Θέλει πολλή δουλειά, 
υπομονή, επιμονή, 
θέλει επένδυση, συνέ-
πεια και  προσπάθεια 
για να απαλλαγεί κα-
νείς από την κατά-
θλιψη του. Θα πρέπει 
όμως να βρείτε ένα 

σύνδεσμο που θα σας εμπνέει εμπιστοσύνη και 
ασφάλεια και μπορείτε να μιλήσετε. Να μιλήσετε 
είναι τόσο απλό υπό μία έννοια. Να μοιραστείτε… 
Θυμίζει λίγο την εξομολόγηση που πάει κανείς 
και νοιώθει την ασφάλεια του εξομολογητή του 
και με την ασφάλεια του απόρρητου αν θέλετε 
και έτσι βγάζει από μέσα του όλο αυτό το βάρος. 
Τώρα θυμήθηκα εκείνο το μοναστήρι στο Essex, 
του Αγίου Ιωάννη του Ρώσσου. Να ένα μέρος για 
να πάει κάποιος για εξομολόγηση. Κι όλα αυτά 
που ανάφερα εύκολα γίνονται με τους ταπεινούς 
ιερείς εκεί.  

 Αυτό  καταρχάς είναι πολύ σημαντικό να γίνει. 
Πρέπει να βγει έξω αυτό το βάρος. Να μοιραστείτε 
αυτό το βάρος που έχετε μέσα σας με κάποιο 
άνθρωπο που φυσικά μπορεί να το αντέξει. Πολ-
λοί δεν μιλάνε γιατί νοιώθουνε ότι σ΄αυτόν που 
θα τα πούνε, στον άνθρωπο τους, το γονιό τους, 
τον αδελφό τους, τον φίλο τους θα  το επιβαρύ-
νουνε. Ναι, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά, πώς 
να το κάνουμε! Δεν γίνεται να κρατάτε όλο αυτό 
το βάρος μέσα σας  και να προσδοκάτε και μια 
καλυτέρευση του προβλήματος. Δεν υπάρχουνε 
θαύματα στην ψυχική υγεία. Δεν υπάρχουνε μα-
γικά ραβδιά, δεν υπάρχουνε μαγικές κουβέντες 
στα θέματα της ψυχικής υγείας. Στην ψυχική υγεία 
είστε εσείς και το πρόβλημά σας και η δυνατότητά 
σας να απαλλαγείτε αυτό  που νοιώθετε μόνο αν 
ξεκινήσετε να κάνετε κάτι. Κι όχι μόνο αυτό το 
πρόβλημα αλλά και άλλα. Δεν γίνεται να μην τα 
μιλήσετε, δεν τα ανοίξετε, αν δεν τα αποδεχτείτε. 
Να αποδεχτώ ότι μου συμβαίνει κάτι. Κι όχι «έλα 
μωρέ»! Αυτό το χρέος που λέγαμε νωρίτερα. Δεν 
είναι «έλα μωρέ» που χρωστάω αυτά τα λίγα ή 

πολλά χρήματα γιατί αν δεν φροντίσω να το απο-
πληρώσω το χρέος αυτό θα αυξηθεί και μετά  θα 
γίνει ακόμα πιο μεγάλο ποσό και κάποια στιγμή 
θα είναι δυσβάστακτο και κάποια στιγμή δεν θα 
μπορώ να το διαχειριστώ και κάποια στιγμή θα 
ζω με τον άγχος ότι θα με κυνηγήσουμε εκείνοι 
που τους χρωστάω. Υπάρχει αυτό το χρέος λοι-
πόν που χρωστάω όμως υπάρχει και το χρέος 
απέναντι στον εαυτό μας. Για να ζήσουμε μια 
στοιχειώδη θα έλεγα, καλή ζωή! 

 Για αναλογιστείτε όλοι, πόσων χρονών είστε; 
και πότε σκοπεύετε να φύγετε; Αν είστε τριαντά-
ρηδες, σαραντάρηδες και εξηντάρηδες θα έλεγα 
ακόμα, έχετε  μπροστά σας τριάντα, σαράντα, 
πενήντα χρόνια. Πώς θα ζήσετε αυτά τα χρόνια! 
Είναι μια ολόκληρη ζωή!  Γιατί να δεχτείτε για τον 
εαυτό σας μια δεύτερη ζωή να πάει και αυτή στον 
πάτο; Γιατί να μην διεκδικήσετε να κάνετε κάτι; 
Προσπαθήστε, μιλήστε θίξτε το πρόβλημά σας. 
Βρείτε κάποιον άνθρωπο να του εμπιστευτείτε 
αυτό που νοιώθετε. Είναι ο μόνος τρόπο για να 
ξεκινήσει κανείς από κάπου και να το πάει παρά 
κάτω.  

Δεν υπάρχουν θαύματα, δεν γίνονται τα πρά-
γματα μονομιάς αλλά αναλογιστείτε σεβόμενοι 
την δική σας ύπαρξη, τη σημασία του προβλή-
ματός σας, γι΄αυτό εσείς οι ίδιοι ρωτάτε: «Πόσο 
μεγάλο είναι το πρόβλημά μου» και πόσο βάρος 
σάς προκαλεί και σεβαστείτε τον εαυτό σας. Σε-
βαστείτε τον εαυτό σας και βοηθήστε τον εαυτό 
σας. Αν δεν το κάνετε εσείς δεν θα το κάνεις κα-
νένας. Και αν κάποιος σας πάρει από το χέρι και 
σας πάρει να πάρετε κάποια βοήθεια, να ξέρετε 
ότι αν δεν το θέλετε εσείς, καμία βοήθεια δεν είναι 
αρκετή. Κι αυτή είναι η ευκαιρία και το ευτύχημα 
στα θέματα της ψυχικής υγείας ότι, εμείς κρατάμε 
το κλειδί του παραδείσου σε ένα μεγάλο βαθμό. 
Κι αν εσείς τολμήσετε και ο καθένας από εμείς, 
τολμήσει και συνειδητοποιήσει τη δύναμη που 
έχει μέσα του  και την αξία του εαυτού του και την 
αξία του να ζήσει μία καλή ζωή. Δεν μιλάω για 
πλούσια ζωή ούτε για σπουδαία ζωή ούτε για διά-
σημη ζωή αλλά μια καλή ζωή με ήλιο και θάλασσα 
και λίγη πρασινάδα κι ένα ωραίο φαγάκι! Απλές 
διακοπές, όχι πολυτελείας σε ξενοδοχείο πέντε 
αστέρων. Η απλή η ζωή είναι να είσαι σε ένα νη-
σάκι στην προβλήτα, να κάθεσαι σε ένα ξύλινο 
τραπέζι σε μια παραδοσιακή καρέκλα, να σε βα-
ράει ο ήλιος και να πίνεις μία μπύρα και να τρως 
ένα μεζέ. Υπέρ αρκετό για να αντιμετωπιστεί η 
κατάθλιψη αρκεί να το διεκδικήσει κανείς αυτό. 
Θυμηθείτε αυτό που είπα για τα υπόλοιπα χρόνια 
του καθενός και είμαι σίγουρη ότι ο καθένας θα 
θέλει να το κατακτήσει. Όσοι λοιπόν νοιώθετε 
λίγο ή πολύ αυτό το βάρος της κατάθλιψης, να 
αναλάβετε την ευθύνη, να αναλάβετε δράση και 
να μιλήσετε. Μιλήστε, ξεκινήστε και πηγαίνετε 
πάρα κάτω. Ξεκινήστε με το λίγο… Καλή δύναμη!
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Από την Ιστορία του εργατικού κινήματος

B' Μέρος (τελευταίο) 

 
Με τη Διεθνή 

Ένωση Εργατών 
α ν α π τ ύ χ θ η κ ε , 
εκλαϊκεύτηκε και 
εφαρμόστηκε στην 
πράξη η εργατική 
κοσμοαντίληψη. Η 
Διεθνής Ένωση 
Εργατών είχε να 

αντιπαλέψει τεράστια εμπόδια, εξω-
τερικά 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, απάντησε 
με διώξεις και φυλακίσεις. 

Το 1870 η Διεθνής Ένωση Εργατών 
τέθηκε στη Γαλλία εκτός νόμου. 
Όμως, το μεγαλύτερο εμπόδιο ήταν 
οι μεγάλες εσωτερικές αδυναμίες της, 
που εκδηλώθηκαν στην έκφραση διά-
φορων αντιλήψεων. Οι φορείς τους 
δεν ήταν οπωσδήποτε θεωρητικολό-
γοι διανοούμενοι. Πολλοί απ' αυτούς 
ήταν απλοί εργάτες, που κάτω από 
μια λανθασμένη κατανόηση πήραν 
θέσεις και ανέπτυξαν θεωρίες έξω 
από τις σωστές. Τις αντιλήψεις και θε-
ωρίες αυτές, ο Καρλ Μαρξ τις ονό-
μασε αιρέσεις. Σήμερα τις λέμε δεξιές 
και «αριστερές» αποκλίσεις. 

Από τις πιο σπουδαίες αιρέσεις της 
εποχής ήταν για παράδειγμα οι διά-
φορες ουτοπιστικές θεωρίες. Οι ου-
τοπιστές σοσιαλιστές έπαιξαν αρχικά 
ανασταλτικό ρόλο. Στη συνέχεια οι θε-
ωρίες τους έγιναν αντεπαναστατικές 
θεωρίες. Οι αιρέσεις ξεκίνησαν οι πε-
ρισσότερες από μια σωστή αρχή. Και 
όμως διαστρεβλώθηκαν στην πορεία 
συνήθως από υπερβολικό ζήλο στην 
εφαρμογή τους ή λανθασμένο γενικά 
τρόπο εφαρμογής. 

Οι κομμουνιστές στη Διεθνή Ένωση 
Εργατών για την καταπολέμηση αυ-
τών των λανθασμένων αντιλήψεων 
ακολούθησαν τη γραμμή της αντιπα-
ράθεσης της σωστής επαναστατικής 
γραμμής στη θεωρία και στην πράξη. 
Οι ουτοπιστικές θεωρίες συντρίφτη-
καν και θεωρητικά και πρακτικά, ενώ 
εμφανίστηκαν μια σειρά από άλλες 
αποκλίσεις, όπως ο καθαρός τρεϊντγι-
ουνισμός (trade union τρέιντ γιού-
νιον=συνδικάτο) ο μπλανκισμός, ο 
προυντονισμός,ο λασσαλισμός και 
κυρίως ο μπακουνισμός. 

Στο σημερινό δεύτερο και τελευταίο 
μέρος του άρθρου μου θα συνεχίσω 
απ' εδώ που έμεινα την περασμένη 
βδομάδα. 

Από τις πιο δραστήριες οργανώσεις 
μέσα στη Διεθνή Ένωση Εργατών 
ήταν τα αγγλικά συνδικάτα, τα τρεϊ-
ντγιούνιονς trade unions. Όμως,την 
εποχή εκείνη,ο αγγλικός καπιταλισμός 
βρισκόταν στα πρόθυρα του ιμπερια-
λισμού. Ο ιμπεριαλισμός είναι το τε-
λευταίο στάδιο,η ανώτατη φάση της 
καπιταλιστικής ανάπτυξης. 

Η κατάσταση της εργατικής τάξης, 
ιδιαίτερα των ειδικευομένων εργατών, 
είχε καλυτερέψει σημαντικά και το αγ-
γλικό εργατικό κίνημα είχε χάσει σε 
μεγάλο βαθμό την επαναστατικότητά 
του, ιδιαίτερα κάτω από τις προσπά-
θειες των καπιταλιστών να "αστοποι-
ήσουν" τους εργάτες. Τα αγγλικά συν-
δικάτα είχαν πάρει στενό συντεχνιακό 
χαρακτήρα. Περιόριζαν τον αγώνα της 
εργατικής τάξης για άμεσες μόνο οι-
κονομικές διεκδικήσεις, έκαναν για το 
παραμικρό άστοχες και αδύναμες 
απεργίες και δεν ενδιαφέρονταν σχε-
δόν καθόλου για πολιτική δράση. Έτσι 
έβλεπαν τη Διεθνή Ένωση Εργατών 
σαν μέσο επίλυσης στενών, δικών 
τους συμφερόντων και όχι σαν διεθνή 
οργάνωση για την τελική απελευθέ-
ρωση των εργατών. Ο οικονομισμός 
αυτός έπαιξε ανασταλτικό ρόλο μέσα 
στη Διεθνή Ένωση Εργατών και συ-
νεχίζει να παίζει και σήμερα μέσα στο 
εργατικό κίνημα. 

Ο μπλανκισμός δεν αποτέλεσε ποτέ 
σοβαρό κίνδυνο για τη Διεθνή Ένωση 
Εργατών. Όμως, σαν "αριστερή" πα-
ρέκκλιση επέδρασε αρνητικά, άσχημα 

πάνω στο γαλλικό εργατικό κίνημα. 
Ο Λουί-Ωγκύστ Μπλανκί ήταν Γάλλος 
διανοούμενος, μη-μαρξιστής σοσιαλι-
στής και επαναστάτης, που πήρε 
ενεργά μέρος σ' όλες τις απόπειρες 
ανατροπής της γαλλικής κυβέρνησης, 
σ’ όλα τα κινήματα και στην Κομμούνα 
του Παρισιού. Ήταν μέλος της Κομ-
μούνας του Παρισιού. Ο Μπλανκί πα-
ραγνώριζε τη σημασία των οικονομι-
κών και πολιτικών μεταρρυθμίσεων, 
αρνιόταν το ρόλο ενός ισχυρού αρι-
στερού πολιτικού κόμματος και τη 
συμμετοχή στους καθημερινούς αγώ-
νες της εργατικής τάξης, ενώ υποστή-
ριζε τις συνομωτικές μέθοδες, την 
ένοπλη εξέγερση και γενικά μόνο τις 
μαχητικές δυναμικές μέθοδες. 

Ξεχωριστή τάση μέσα στους κόλ-
πους της Διεθνούς Ένωσης Εργατών, 
ο προυντονισμός. Ο Πιερ- Ζοζέφ 
Προυντόν θεωρείται ως ο  πατέρας 
του αναρχισμού. Ήταν Γάλλος εργά-
της και μέλος του γαλλικού κοινοβου-

λίου. Απέβλεπε στη δημιουργία μιας 
κοινωνίας που να κυβερνιέται από 
«ελεύθερες ενώσεις αλληλοβοή-
θειας». Πίστευε ότι μόνο με τους ερ-
γατικούς συνεταιρισμούς θα μπορέ-
σουν οι εργάτες και οι αγρότες να 
γίνουν αυτοί ιδιοκτήτες της γης τους 
και των εργαλείων παραγωγής. Έτσι 
αρνιόταν την ταξική πάλη,θεωρητικά 
και πρακτικά. Πίστευε ότι τα πολιτικά 
κόμματα «γεννιώνται από την τυραν-
νία», ήταν ενάντια στην απεργία και 
ισχυριζόταν ότι το καπιταλιστικό κρά-
τος ούτε να δημοκρατικοποιηθεί μπο-
ρεί, ούτε να καταστραφεί με την πάλη 
των εργατών, αλλά μόνο να παραμε-
ριστεί βαθμιαία με το σύστημα της 
«αμοιβαίας βοήθειας», που ο ίδιος 
διακήρυττε. Οι προυντονιστές ανέπτυ-
ξαν πλατιά δράση και μέσα στη Διε-
θνή Ένωση Εργατών και προσπάθη-
σαν να την απομακρύνουν 
επανειλημμένα από τους σκοπούς 
της. Οι κομμουνιστές με επικεφαλής 
τον Καρλ Μαρξ και τον Φρίντριχ Έν-
γκελς χαρακτήρισαν τον προυντονι-
σμό ως μικροαστική αντίληψη και τον 
νίκησαν ολοκληρωτικά. 

 
Ο λασσαλισμός ήταν μια άλλη 

τάση, παρέκκλιση μέσα στη Διεθνή 
Ένωση Εργατών. Ο Φερντινάντ Λασ-
σάλ ήταν Γερμανοεβραίος δικηγόρος 
και διανοούμενος από εύπορη οικο-
γένεια. Έπαιξε σημαντικότατο ρόλο 
μέσα στο γερμανικό εργατικό κίνημα. 
Ο λασσαλισμός ήταν μια ειδική μορφή 
του συνεταιρισμού, που υποστήριζε, 
ότι μόνο με τη δημιουργία δικτύων 
συνεταιρισμών που να επιχορηγού-
νται από την αστική κυβέρνηση, θα 
μπορέσει να αντικατασταθεί βαθμιαία 
το καπιταλιστικό σύστημα. 

Ο Φερντινάντ Λασσάλ ήταν και αυ-
τός ενάντια στα συνδικάτα και τις 
απεργίες, 

που τις θεωρούσε άχρηστες και 
βλαβερές, γιατί κατασπαταλούν τις 
δυνάμεις της εργατικής τάξης! Αρχικά 
ο Φερντινάντ Λασσάλ ήταν φίλος του 
Καρλ Μαρξ. Είχε αξιόλη δράση και ο 
Καρλ Μαρξ τον εκτιμούσε πολύ για 
τις υπηρεσίες του στο γερμανικό ερ-
γατικό κίνημα. Αργότερα όμως, λόγω 
των σχέσεων του Φερντινάντ Λασσάλ 
με τον Γερμανό καγκελάριο Ότο Φον 
Μπίσμαρκ για την επιχορήγηση των 
συνεταιρισμών των, ο Καρλ Μαρξ τον 
αποκάλεσε αποστάτη της εργατικής 
τάξης και τη θεωρία του μικροαστική. 

Ο λασσαλισμός δεν έπαιξε μεγάλο 
ρόλο στη Διεθνή Ένωση Εργατών, 
όμως άσκησε μεγάλη επίδραση πάνω 

στο γερμανικό εργατικό κίνημα. 
Τέλος, η πιο δυνατή τάση - παρέκ-

κλιση μέσα στη Διεθνή Ένωση Εργα-
τών ήταν ο μπακουνισμός. Ο Μιχαήλ 
Μπακούνιν, που προερχόταν από 
αριστοκρατική ρωσική οικογένεια και 
προοριζόταν για στρατιωτική καριέρα, 
ήταν ο ιδρυτής του αναρχοσυνδικαλι-
στικού κινήματος. Αποφοίτησε από τη 
σχολή του πυροβολικού και έγινε 
αξιωματικός, θέση την οποία εγκατέ-
λειψε επειδή δεν άντεξε τον τρόπο 
ζωής στο στρατό. Στράφηκε προς τη 
φιλοσοφία. Από τα πρώτα του χρόνια 
στο στρατό σχημάτισε την άποψη ότι 
οι στρατιώτες είναι δουλοπάροικοι 
που δωροδοκούνται για να καταστεί-
λουν τον λαό. Ήταν άθεος και παρόλο 
που υπήρξε μαθητής του Γάλλου 
αναρχικού Πιερ-Ζοζέφ Προυντόν, 
επηρεάστηκε και από τον Καρλ Μαρξ. 
Αντικατέστησε την ιδέα του Πιερ-Ζο-
ζέφ Προυντόν για βαθμιαία κατάρ-
γηση του κράτους με την ιδέα για 
εκμηδένιση του κράτους μέσω εξέ-
γερσης, αντικατέστησε την άποψη για 
τα συνδικάτα ότι τα συνδικάτα θα πρέ-
πει να έχουν ως προσανατολισμό την 
εξέγερση και ότι αυτά στη μελλοντική 
κοινωνία θα παίξουν το ρόλο των κύ-
ριων παραγωγικών οργανισμών. Ου-
σιαστικά, ήταν εκπρόσωπος της μι-
κροαστικής τάξης και ξεπεσμένων 
αγροτών. 

Έκανε ανελέητο πόλεμο ενάντια 
στη θρησκεία και το κράτος, ζητούσε 
την «πολιτική, οικονομική και κοινω-
νική ενότητα των τάξεων» για την κα-
τάργηση του κληρονομικού δικαιώμα-
τος, περιφρονούσε την ταξική πάλη, 
την πάλη για πολιτικές μεταρρυθμί-
σεις και αντιτασσόταν στη δημοκρα-
τική δικτατορία της εργατικής τάξης 
πάνω σε μια μειοψηφία εκμεταλλευ-
τών. Απλοποιούσε την επανάσταση 
και την έριχνε στο επίπεδο της απλής 
εξέγερσης, αρνιόταν τον επαναστα-
τικό ρόλο της εργατικής τάξης και στη 
θέση της έβαζε τους διανοούμενους, 
τους φοιτητές και τους εργάτες του 
περιθωρίου (κουρελοπρολεταριάτο). 

Το κίνημα το ήθελε τελείως αποκε-
ντρωμένο, αυτόνομο, χωρίς καμία 
σύνδεση, ενώ η Διεθνής Ένωσης Ερ-
γατών έπρεπε να παίξει το ρόλο του 
κέντρου αλληλογραφίας. 

Γενικά ο αναρχοσυνδικαλισμός του 
Μιχαήλ Μπακούνιν, ο μπακουνισμός, 
αποτέλεσε τη κυριότερη τάση παρέκ-
κλιση, το κυριότερο ρεύμα μέσα και 
έξω από τη Διεθνή Ένωση Εργατών, 
με μεγάλη επιρροή σε Ισπανία, Ιταλία, 
Βέλγιο, Ελβετία, έχοντας ως κέντρο 
τη Γενεύη. 

Με τις αποκλίσεις μέσα στους κόλ-
πους της Διεθνούς Ένωσης Εργατών 
που περιέγραψα πιο πάνω, η οργα-
νωτική  διάσπασή της ήταν θέμα χρό-
νου. 

Στο 5ο Συνέδριό της που έλαβε 
χώρα στη Χάγη το 1872  επικυρώ-
θηκε ουσιαστικά η οργανωτική διά-
σπασή της. Παρόντες και ο Καρλ 
Μαρξ και ο Φρίντριχ Ένγκελς, ενώ οι 
μπακουνικοί εκπροσωπούνταν από 
τον Γάλλο Τζέιμς Γκιγιόμ. 

Στο Συνέδριο γενικά εμφανίστηκαν 
δύο τάσεις: Η τάση της πλειοψηφίας 
για κατάκτηση της πολιτικής εξουσίας 
και η τάση της μειοψηφίας για κατα-
στροφή της πολιτικής εξουσίας. 

Με την πρόταση του Φρίντριχ Έν-
γκελς για μεταφορά της έδρας της Διε-
θνούς Ένωσης Εργατών στη Νέα 
Υόρκη των Ηνωμένων Πολιτειών της 
Αμερικής, αποχώρησαν από το Συ-
νέδριο οι μπλανκιστές ενώ διαγρά-
φτηκαν ο Μιχαήλ Μπακούνιν και ο 
Τζέιμς Γκιγιόμ. Οι αναρχικοί ίδρυσαν 
τη «Μαύρη Διεθνή» με ηγέτες τον Μι-
χαήλ Μπακούνιν και τον αναρχοκομ-
μουνιστή Πιοτρ Κροπότκιν που ήταν 
επίσης Ρώσος. 

Η Διεθνής Ένωση Εργατών, μετά 
τη μεταφορά της έδρας της, διαλύθηκε 
επίσημα το 1876. Η διάλυσή της, σή-
μανε μια νέα εποχή, την εποχή της 
οικοδόμησης εθνικών σοσιαλιστικών 
κομμάτων.

του 
Βασίλη Κωστή 

Πολλοί είναι με την 
ιδέα ότι ο προϋπολο-
γισμός (budget) ήταν 
καλός για τη χώρα. 
Άλλοι λένε ότι δεν έχει 
κάνει τίποτα για τη λι-
τότητα και συνεχίζουν 
4 εκατομμύρια παιδιά 
να πεινούν και να 

κρυώνουν. Οι εκπαιδευτικοί πηγαίνουν 
πρωι στα σχολεία να ετοιμάσουν πρό-
γευμα για άπορα παιδιά. Μόνο το 1% 
εκατό αύξηση είναι ύβρις για τις νοσοκό-
μες. Οι κοινοτικές τράπεζες όλο και αυ-
ξάνονται και θα συνεχίσουν να αυξάνονται 
εάν η Κυνβέρνηση δεν σταματήσει να παί-
ζει πολιτικά παιχνίδια με τη ζωή και την 
φτώχεια τόσων οικογενειών. 

Είναι ένα μεγάλο αίσχος να δώσει αυ-
ξηση μόνο £3.50p τον μήνα στο νοση-
λευτικό προσωπικό που εργάστηκε τόσο 
σκληρά και που κυριολεκτικά (όπως πά-
ντα) θυσιάζονται για να σώσουν ζωές. Και 
ακόμη περισσότερο (εάν φυσικά  ύπαρχει 
περισσότερο) αν λάβει κανείς υπόψη ότι 
τους τελευταίους 15 μήνες κάποιοι από 
αυτούς έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον.  

Για άλλη μιά φορά έρχεται και αντί για 
ευχαριστώ, προσφέρει ένα εντελώς εξευ-
τελιστικό ποσό της τάξης του 1%  ως αύ-
ξηση! Μα, δεν είναι αύξηση αυτή. Είναι 
μία ύβρις, που φανερώνει την όλη αδικία 
και υποκρισία αυτής της Κυβέρνησης. 
Πρόκειται για προδοσία που δημιουργεί 
πλέον έλλειψη εμπιστοσύνης προς αυτή 
την “αχάπαρη” Κυβέρνηση, σκοπός της 
οποίας είναι να ξεπουλήσει το NHS στα 
Αμερικανάκια, αφού, ήδη μερικά από τα 
παραρτήματα του ΕΣΥ έχει ήδη αναλάβει 
Αμερικανική εταιρεία. Βέβαια, είναι μόδα 
τώρα να έρχονται τα Αμερικανάκια εδώ 
και να αγοράσουν ή και να πωλούν. 

Τι βρωμιά είναι αυτή από μέρους της 
Κυβέρνησης; Να τιμωρεί αυτούς που με 
τις δικές τους θυσίες, έσωσαν ζωές! Και 
δεν φτάνει αυτό, αλλά ακόμη και η Συ-
ντηρητική Βουλευτίνα να δηλώνει ότι οι 
νοσοκόμες δεν χρειάζονται αύξηση, αφού 
τους αρέσει η δουλεία που κάνουν. Όλα 
αυτά γίνονται και τα λένε στον 21ο αιώνα, 
σε μία χώρα που όχι μόνο πρέπει να υπο-
κλίνονται στους ιατρούς και στις νοσοκό-
μες, αλλά και να αναγνωρίσει την προ-
σφορά τους με έναν τουλάχιστον 
αξιοπρεπή μισθό. Και όχι να δίδει τα 
πολλά σε αυτούς που ήδη τα έχουν, και 
λιγότερα σε αυτούς που τα έχουν άναγκη 
και τα διεκδικούν με τον ιδρώτα τους, 
ακόμη και με τη ζωή τους. 

Μετα γνωρίζετε τι θα γίνει. Όταν τα συν-
δικάτα βγουν και υπερασπιστούν την ερ-
γατιά, θα πιστεύει ο ‘λαουτζίκος’ ότι τα 
συνδικάτα είναι που φταίνε! Ναι, όσοι έιναι 
με το μερος της εργατιάς, φταίνε και όχι 
οι «καρχαρίες» και οι απατεώνες. Ο ‘λα-
ουτζίκος’ τότε θα πιστέψει τις ακροδεξιές 
φυλλάδες ότι είναι οι σοσιαλιστές και οι 
κομμουνιστές που φταίνε, και όχι  η Κυ-
βέρνηση που το μόνο που κάνει υπερα-
σπίζεται τους εκατομμυριούχους. 

Μα, θα μου πείτε έτσι δεν συμβάινει πά-
ντα; Προβλέπω μεγάλες φασαρίες και δια-
δηλώσεις διότι η Κυβέρνηση δεν λέει να 
συμμορφωθεί. Με 126.000.00 και πλέον 
θανάτους από τον ιό και να λέει στους 
πολίτες «φταίω εγώ»; Με το   συγνώμη 
και το «φταίω» δεν γίνεται τίποτα. Η πα-
ραίτηση του κου Τζόνσον είναι ό,τι καλύ-
τερο μπορεί να κάνει.  

Για αυτή τη Συντηρητική Κυβέρνηση 
που από τον καιρό που ήλθε στη εξουσία 
πριν 11 χρόνια δεν είδαμε ούτε μία καλή 
ημέρα. Είτε ήταν υπό τον Πρωθυπουργό 
Cameron, την T. May ή ακόμη και τον ση-
μερινό καταστρόφα Johnson.  

Ακόμη και αυτοί που ξεγελάστημαν και 
ψήφισαν Brexit, καταριούνται την ώρα 
που ψήφισαν για να φύγουν από την Ευ-
ρώπη, είτε αυτοί είναι  ψαράδες, είτε γε-
ωργοί, είτε απασχολούνται σε άλλες επι-
χειρήσεις. Ακόμη και αυτοί που τους 
ψήφισαν για εντελώς διαφορετικό λόγο. 
Μα, το μυαλό τους που ήταν τον καιρό 
που έπρεπε να αφήσουν τη λογική να 
τους καθοδηγήσει; Τώρα δηλαδή γιατί 
κλαίνε και οδύρονται για την κατάντια ολό-

κληρης της χώρας. 
 
Το δημαρχείο έκανε ό,τι μπορούσε  
 
Tώρα ας στρέψουμε το βλέμμα μας τι 

έκανε το δημαρχείο του Enfield από την 
αρχή της πανδημίας και να συγκεντρω-
θούμε στις “στραβάρες” και αδέξιες κινή-
σεις αυτής της κυβέρνησης, που καταδει-
κνύουν πόσο ανάξιοι είναι οι Συντηρητικοί 
να διευθύνουν μία  χώρα. 

Ας αρχίσουμε πρώτα στο τι πρόσφερε 
το δημαρχείο Enfield κάτω από εντελώς 
αντίξοες συνθήκες. Έκανε ό,τι μπορούσε 
για να βοηθήσει τους κατοίκους και τις 
επιχειρήσεις. Είχε προσφέρει άνω των 
40,000 μεγάλα πακέτα φαγώσιμων, βοή-
θησε στο να παραδοθούν στα σπίτια φαρ-
μακα για τους ασθενείς (περί τις 10,000), 
χρηματοδότησε προστατευτικές ενδυμα-
σίες σε όσους εργάζονται σε οίκους ευ-
γηρίας, έδωσε οικονομική βοήθεια σε 
3,300 επιχειρήσεις (με συνολικό κόστος 
£46 εκατομμύρια), άνοιξε άνω των 7 κέ-
ντρων για εξετάσεις για τον ιό και πολλά 
άλλα κέντρα για τους εμβολιασμούς, σε 
συνεργασία με το NHS. Και για αυτούς 
που ισχυρίζονται ότι όλοι οι πολιτικοί και 
κόμματα είναι το ίδιο, ας διαβάσουν πιο 
κάτω τι έκανε η Κυβέρνηση Johnson. 

Την μία ημέρα ανοιξε σχολεία και την 
επόμενη τα έκλεισε. Σπατάλησε £150 εκα-
τομύρια σε παρακατινά PPE που δεν 
μπορούσε να τα χρησιμοποιήσει το ια-
τρικό προσωπικό. Σπατάλησε £2 εκ. σε 
αντικείμενα δοκιμής γύρω από τον ιόν 
που δεν δούλευαν. £22 δισ. συμβολαίων 
σε εταιρίες που συνδέονταν με το  Συ-
ντηρητικό Κόμμα. Και εάν αυτό δεν θεω-
ρείται ακόμη ένα σκάνδαλο δεν γνωρίζω 
τι είναι σκάνδαλο. Αρνήθηκε να προσφέ-
ρει δωρεάν φαγητά σε φτωχά παιδιά από 
άπορες οικογένειες που είχαν ανάγκη. 

Αυτή είναι η Κυβέρνηση Johnson. This 
is Cyprus το είπαμε πολλές φορές, αλλά 
και this is England under the Tories and 
Johnson. 

 
Έχουμε και… Meghan Markle   

 
Η αμερικανίδα Meghan Markle τα έχει 

κάνει θάλασσα. Έκανε το Παλάτι με τη 
Βασίλισσα, τους αυλικούς μα και τη χώρα 
ολόκληρη, άνω κάτω. Είναι μία Αμερικα-
νίδα αποτυχημένη ηθοποιός που αποσπά 
τη προσοχή όλων τη στιγμή που ο Philip 
είναι στο νοσκομείο. Μα, κανένας δεν βρέ-
θηκε να της πεί «τα εν οίκω μη εν δήμω»; 
Αλλά όπως είναι όλα τα λαίμαργα Αμερι-
κανάκια για το χρήμα… “Give me dollars 
plenty dollars”. Κούνια που σας κούναγε! 
Υπάρχει τόση αγωνία γύρω από τον ιό 
και τόσα άλλα προβλήματα που αντιμε-
τωπίζει κάθε οικόγενεια, κι όμως για 
ακόμη μια φορά η προσοχή στρέφεται σε 
ένα θέμα που κατά τη γνώμη μου δεν έχει 
καμμία σημασία στη ζωή μας. Στην αρχή 
είχαμε και τον Trump που επέμβαινε στα 
πράγματα της χώρας που ζούμε, και που 
σχεδόν κύρηξε εμφύλιο πόλεμο στην Αμε-
ρική. Προσπάθησε να μας «σαντανώσει» 
και εδώ. Έχουμε τώρα και τα Αμερικανά-
κια να ζητούν με το έτσι θέλω να αγορά-
σουν όλο το ΕΣΥ αφού γνωρίζουν πολύ 
καλά το πως να το μετατρέψουν σε ιδιω-
τική επιχείρηση που θα χρειάζεται ο ασθε-
νής χιλιάδες για να πληρώσει για την πε-
ρίθαλψή του. Το αμερικανάκι ο Johnson, 
ο οποίος κι αυτός γεννήθηκε στην Αμε-
ρική.. Να καλωσορίσουν όλοι…. Βρε που 
τους βρίσκουν και μας τους κουβαλούν; 
Πως πέρασαν από τα τελωνεία απορώ. 
Ρώτησαν για το χαρακτήρα τους, για να 
βεβαιωθούν τουλάχιστον; Δεν λέω αν εί-
ναι παλιοχαρακτήρες, μα από τα έργα 
τους,  κάποιος παίρνει μια ιδέα γύρω από 
το τι σόι άτομα είναι. Αφού όπου πάνε δι-
χάζουν και συμπεριφέρονται με αυτό τον 
τρόπο. Έχουν μία προκλητική στάση για 
τη Βρετανία, ακριβώς όπως και μερικοί 
ουρανοκατέβατοι, που συπεριφέρονται το 
ίδιο στους Κύπριους και την Παροικία 
μας. Και ο νοών νοείτω! 

ΥΓ: Ας το καταλάβουν όλοι τους, ότι δε 
έχω τίποτα με τους Αμερικανούς, ούτε με 
οποιονδήποτε λαό. Έτσι οι «σιεροκουτά-
λες» ας σταματήσουν να προσπαθούν να 
κυκλοφορούν Fake News.

του  
Γιώργου Σάββα

Προσβάλουν 
τη νοημοσύνη μας!ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΩΝ
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«Στην Κύπρο την αέρινη τη γη, ζει η αγνή 
ψυχή;» 

Ήταν ποιητικός συνειρμός του εθνικού μας 

ποιητή Κωστή Παλαμά. Μια ερώτηση με βε-

βαία την καταφατική απάντηση, σαν μια ακόμη 

επιβεβαίωση της παγκοίνως εγνωσμένης 

απλότητος και υπέρκαλλης αγνότητος της κυ-

πριακής ψυχής! 

Σήμερα, αν ετίθετο το ίδιο ερώτημα, σε μια 

προβληματική αναζήτησης απάντησης, μετά 

τα σύγχρονα φαινόμενα και ακροώμενα, θα 

ημπορούσε αυτή αβέβαια να ταλαντευθεί ανά-

μεσα στο ναι και το όχι. 

Αν λάβουμε υπόψη ότι η Κύπρος σήμερα 

διεκδικεί τα πρωτεία στη διαφθορά μεταξύ των 

κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με 

δεύτερη την Μάλτα, τότε δεν είναι παράξενη η 

ως άνω νέα προβληματική στη διεκδικούμενη 

απάντηση. 

Όπως, δεν είναι καθόλου παράξενο, μέσα 

από τη γενική σήψη που επικρατεί στην Κύ-

προ, να αναδυθεί το μανιτάρι της σατανολα-

τρείας, με το γνωστό τραγούδι που θα εκπρο-

σωπήσει την Κύπρο 

στον επόμενο ευρω-

παϊκό διαγωνισμό. Εί-

ναι απλά το κερασάκι 

στην τούρτα της γενικής 

διαφθοράς. 

Είναι το μόνο φυσικό 

αποτέλεσμα που θα 

μπορούσε κάποιος να 

αναμένει. Αφού η Κύ-

προς πρωτεύει στο να 

ποιεί τα έργα του δια-

βόλου -γι αυτό και πρω-

τεύει στη διαφθορά- είναι φυσικό να αναμένεται 

να αναδείξει και το Θεό που προσκυνεί και 

στον οποίο υποτάσσεται. Που δεν είναι άλλος 

από το διάβολο! 

Άραγε όμως είναι έτσι τα πράγματα; Μήπως 

η πλειονότητα του λαού της Κύπρου εξακο-

λουθεί να παραμένει αγνή και καθαρή; Απλά 

οι ιθύνοντες ευθύνονται για τη διαφθορά και 

τη επαγόμενη σατανο-

λατρεία και δεν εκφρά-

ζουν το φρόνημα του 

λαού που δήθεν εκπρο-

σωπούν και τις αξίες 

του; Πως μπορεί να 

επήλθε τόση διάβρωση 

στις συνειδήσεις των 

κυπρίων, ώστε από νή-

σος των αγίων και φίλη 

Χριστού, να έχει γίνει η 

νήσος της διαφθοράς 

και δούλη του διαβό-

λου;  

Τολμούμε να πούμε με βεβαιότητα πως όχι! 

Δεν είναι δυνατό να έχει γίνει αυτή η κατά-

πτωση! Απλά παρεισέφρυσαν σε θέσεις κλει-

διά αδόκιμοι νόες, κεκαυτηριασμένην έχοντες 

την συνείδησιν και αυτοί αμαυρώνουν την ει-

κόνα του κυπριακού λαού και προσβάλλουν 

ως μη ώφειλε και ατιμάζουν τα Ιερά και όσιά 

του.  

Τους οποίους οφείλει να περιθωριοποιήσει 

ο κυπριακός λαός για να διασώσει την Χριστο-

κεντρική Παράδοσή του, την αγιότητά του, την 

ευγένειά του, την τιμή και την αξιοπρέπειά του. 

Για να αποδειχθεί άξιος συνεχιστής των αγνών 

προγόνων του. Γιατί βαδίζει πάνω σε κόκκαλα 

αγίων και δικαίων, φίλων του Χριστού, και αυτή 

την τιμή, που είναι παράλληλα και ευθύνη για 

τον ίδιο και τα παιδιά του, δεν μπορεί να την 

παίξει στα ζάρια ούτε να την αποβάλει από 

πάνω του σαν ξένο σώμα. Γιατί είναι οστούν 

από τα οστά του και σάρκα από την σάρκα 

του! 
 

Αρχιμανδρίτης Εφραίμ 

Καθηγούμενος της Ιεράς και Σεβασμίας 

Μεγίστης Μονής του Βατοπαιδίου

«Στην Κύπρο την αέρινη τη γη, ζει η αγνή ψυχή;»
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ EUROVISION

ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ: Τις άλλες 364 μέρες τι κάνουμε;
   Της Ελένης Μαύρου 
  

Το ‘χει η μέρα… Οι γυναίκες πήραν πάλι υπο-

σχέσεις, επαίνους και λουλούδια. Οι υποσχέσεις 

όμως θα ξεχαστούν, οι έπαινοι θα παραμεριστούν 

και τα λουλούδια θα μαραθούν. 

Η Παγκόσμια αυτή μέρα αφορά κάθε γυναίκα 

της εποχής μας. Τη γυναίκα που δουλεύει 10 και 

12 ώρες τη μέρα, ακόμα και την Κυριακή, για ένα 

ξερό μισθό. Τη γυναίκα που επέλεξε ή έτυχε να 

μεγαλώνει μόνη της τα παιδιά της και αγωνίζεται 

να τα βγάλει πέρα. Τη γυναίκα που βιάστηκε γιατί 

κάποιος εξακολουθεί να τη βλέπει ως αντικείμενο. 

Τη γυναίκα που παλεύει με τα κύματα αγκαλιά με 

το παιδί της, αναζητώντας καλύτερη ζωή. Τη γυ-

ναίκα που ο πόλεμος της σκότωσε τα πάντα, 

ακόμα και την ελπίδα. 

Οι γυναίκες βρίσκονται παντού σε χειρότερη 

θέση από τους άντρες μόνο και μόνο επειδή είναι 

γυναίκες. Την ανισότητα τη γέννησαν μεν αιώνες 

διακρίσεων και η βαθιά ριζωμένη πατριαρχία, τη 

συντηρούν όμως οι κρατικοί θεσμοί, οι νεοφιλε-

λεύθερες πολιτικές και η ανυπαρξία υποστηρικτι-

κών δομών. 

Σε πολλές χώρες οι γυναίκες είναι καταδικα-

σμένες σε έναν κοινωνικό αποκλεισμό που περι-

λαμβάνει σχεδόν τα πάντα: τη φτώχεια, τη βία, 

την ανεργία, την ανεπάρκεια ιατρικής περίθαλ-

ψης, την ανεπάρκεια του εκπαιδευτικού συστή-

ματος, την αδυναμία πρόσβασης σε οικονομικούς 

πόρους… Η πραγματικότητα είναι ακόμα χειρό-

τερη για τις γυναίκες που ανήκουν σε μειονότητες, 

για τις ηλικιωμένες, για τις γυναίκες με αναπηρία, 

για τις γυναίκες μετανάστες και πρόσφυγες. 

Οι γυναίκες είναι αποκλεισμένες από τις κορυ-

φαίες θέσεις στην πολιτεία, την κοινωνία, την οι-

κονομία. Οι άντρες είναι κατά μέσο όρο τριπλάσιοι 

στα κοινοβούλια σε όλο τον κόσμο. Σίγουρα είναι 

πολλές οι γυναίκες που έχουν μάθει να αγωνίζο-

νται, να διεκδικούν και, συχνά, να ξεπερνούν τους 

συναδέλφους τους. Αυτό όμως δεν είναι κάτι που 

τους «συγχωρείται» εύκολα. Το μισθολογικό χά-

σμα μεταξύ των φύλων καλά κρατεί -σύμφωνα 

με έρευνα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, 

θα χρειαστούν 275 χρόνια για να γεφυρωθεί. Όσο 

για τη βία, την παρενόχληση και τη σεξιστική συ-

μπεριφορά, είναι καλό που αρχίζουν και «ανοί-

γουν τα στόματα». Για να έχει όμως αυτό αποτέ-

λεσμα, πρέπει να ανοίξουν και τα αυτιά και τα 

μυαλά όλων. 

Η Κύπρος δεν αποτελεί εξαίρεση. Εν έτει 2021 

παλεύουμε ακόμα για πράγματα που θα έπρεπε 

να ήταν πλέον αυτονόητα. Οι κυβερνητικές πολι-

τικές λιτότητας και «λιγότερου κράτους» συρρί-

κνωσαν τις υποστηρικτικές δομές και στοχοποι-

ούν χιλιάδες γυναίκες κρατώντας την Κύπρο στον 

πάτο των ευρωπαϊκών και διεθνών κατατάξεων 

στα θέματα ισοτιμίας των φύλων. 

Η ισότητα απαιτεί πολιτικές που να συνοδεύο-

νται με έργα. Και στην Κύπρο σήμερα απουσιάζει 

και το ένα και το άλλο. Μας το είπε άλλωστε ξε-

κάθαρα ο Πρόεδρος Αναστασιάδης: Μην περιμέ-

νετε από άλλους να καθαρίσουν για πάρτη σας! 

8η του Μάρτη λοιπόν. Η 8η του Μάρτη όμως 

δεν είναι παρά μια ακόμα μέρα, μαζί με τις άλλες 

364, που η γυναίκα βιώνει την ανισότητα και πα-

λεύει για την ισότητα. Η 8η του Μάρτη, λοιπόν, 

δεν ξεθώριασε ως σύμβολο αγώνα. Όπως είπε 

και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, «είναι ώρα 

να σταματήσουμε να προσπαθούμε να αλλά-

ξουμε τις γυναίκες και να αρχίσουμε να αλλάζουμε 

τα συστήματα που τις εμποδίζουν να πετύχουν 

αυτά που μπορούν».
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Οι δραματικές εξελίξεις με το Σχέδιο Ανάν, τις προεδρικές και την ένταξη στην Ε.Ε.
Συνέχεια από προηγούμενο 
(μέρος 41ο) 
 

Η Σύνοδος της Κοπεγχάγης 
 

Στις 12 και 13 Δεκεμβρίου 2002 
έγινε στην Κοπεγχάγη η συνά-
ντηση Κορυφής των αρχηγών – 
κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Στη Σύνοδο αυτή αποφασίστηκε 
η ένταξη των δέκα νέων χωρών 
(συμπεριλαμβανομένης και της 

Κύπρου) να γίνει την 1η Μαΐου του 2004. Τόσο 
πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της Συνόδου εξα-
σκήθηκαν πιέσεις στον Κληρίδη, τόσο από τους 
Αγγλοαμερικανούς, όσο και από αξιωματούχους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπογράψει έστω και 
μονομερώς ότι αποδέχεται το Σχέδιο Ανάν έτσι 
που το νέο «Κοινό Κράτος της Κύπρου» να εντα-
χθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τη νέα του συ-
νταγματική μορφή. Τελικά ο Κληρίδης δεν υπέ-
γραψε και έτσι δεν δέσμευσε την Κύπρο σ’ αυτά 
τα απαράδεκτα σχέδια.   

Η προεκλογική διαμάχη για τις Προεδρικές    
Η δεύτερη Προεδρική θητεία του Γλαύκου Κλη-

ρίδη έληγε το Φεβρουαρίο 2003. Παρόλο ότι είχε 
υποσχεθεί νωρίτερα ότι αυτή θα ήταν και η τε-
λευταία του θητεία και δεν θα υπέβαλλε  υποψη-
φιότητα, στο τέλος αποφάσισε να διεκδικήσει ξανά 
την Προεδρία γιατί ήθελε να δοθεί μια λύση στο 
Κυπριακό και να δει την ένταξη της Κύπρου στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Καθώς έλεγε, δεν επεδιώκε 
επανεκλογή για μια πλήρη πενταετία αλλά για 
δεκαέξι μήνες για να «ολοκληρώσει», το έργο 
του. Το κόμμα που δημιούργησε ο Κληρίδης, ο 
Δημοκρατικός Συναγερμός στήριξε τις απόψεις 
και την υποψηφιότητα του αλλά στο ίδιο κόμμα 
επεκράτησαν διαφωνίες και μερικοί ήθελαν υπο-
ψήφιο τον Ι. Κασουλίδη και άλλοι τον Α. Μαρκίδη. 
Την επανεκλογή Κληρίδη επεδιώκαν και οι Αγ-
γλο-αμερικάνοι γιατί τον θεωρούσαν «δικό τους»  
άνθρωπο και ήταν βέβαιοι ότι μαζί του μπορού-
σαν να διευθετήσουν το Κυπριακό όπως ήθελαν 
κάνωντας τις μέγιστες παραχωρήσεις στην Τουρ-
κία και στους Τ/κυπρίους. Λίγες μόνο μέρες πριν 
τις Προεδρικές εκλογές της 16ης Φεβρουαρίου 
2003 ο Γ.Γ. του ΟΗΕ και οι Αγγλο-αμερικανοί 
«συμβουλάτορες» του, άρχισαν μια νέα, πιο 
έντονη «εκστρατεία» και του παρουσίασαν το δεύ-
τερο αναθεωρημένο Σχέδιο Ανάν, κάνωντας ορι-
σμένες μικροαλλαγές έτσι για να το κάνουν  πιο 
«αρεστό» στους Ε/κυπρίους. 

Τα «Σχέδια Ανάν» είχαν διχάσει τους Ε/κυπρί-
ους σ’ αυτούς που πίστευαν ότι πρέπει να βρεθεί 
μια λύση γιατί τα χρόνια περνούσαν και δεν πα-
ρουσιαζόταν καμιά ελπίδα. Έβλεπαν το Σχέδιο 
Ανάν ως «λυτρωτική» λύση έστω και με τις φο-
βερές και απαράδεκτες πρόνοιες του. Από την 
άλλη ήταν η τεράστια πλειοψηφία των Ε/κυπρίων 
που δεν δεχόταν το Σχέδιο Ανάν γιατί οι περισ-
σότεροι πρόσφυγες δεν θα γύριζαν ποτέ στα σπί-
τια τους και γιατί η Κυπριακή Δημοκρατία θα κα-
ταργόταν και θα δημιουργόταν ένα νέο καθεστώς 
που στην ουσία θα ήταν δύο ξεχωριστά κράτη.   

Οι Προεδρικές Εκλογές του 2003  
Στις Προεδρικές της 16ης Φεβρουαρίου 2003 

υπήρχαν συνολικά δέκα υποψήφιοι! Ο ΔΗΣΥ και 
οι Ενωμένοι Δημοκράτες υποστήριξαν τον Γλαύκο 
Κληρίδη. ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ τον Τάσσο Πα-

παδόπουλο. Ο Γενικός Εισαγγελέας Αλέκος Μαρ-
κίδης στενός συνεργάτης του Κληρίδη στις συ-
νομιλίες και υποστηριχτής του Σχεδίου Ανάν, διεκ-
δικούσε ο ίδιος την Προεδρία και εμφανίστηκε ως 
ανεξάρτητος που υποστηρίχτηκε από μια μερίδα 
του ΔΗΣΥ. Το κόμμα των Νέων Οριζόντων υπο-
στήριξε τον πρόεδρό του, Νίκο Κουτσού. Οι άλλοι 
έξι ήταν ανεξάρτητοι. Τα αποτελέσματα:  
Τ. Παπαδόπουλος....................213,353 - 51,51% 
Γ. Κληρίδης...............................160,724 - 38,80% 
Α. Μαρκίδης..................................27,404 - 6,62% 
Ν. Κουτσού......................................8,771 - 2,12%  

Ο Τάσσος Παπαδόπουλος εκλέγηκε από τον 
πρώτο γύρο αφού εξασφάλισε άνω των 50% των 
ψήφων. Η εκλογική νίκη του καθησύχαζε την πλει-
οψηφία του Κυπριακού λαού που δεν εμπιστευό-
ταν στα παζαρέματα του Κληρίδη με τον Ντεκτάς.  

Ο νέος Πρόεδρος  
Ο Τάσσος Παπαδόπουλος, γεννήθηκε στη Λευ-

κωσία τον Ιανουάριο του 1934. Σπούδασε νομικά 
στο Λονδίνο και έλαβε μέρος στον απελευθερω-
τικό αγώνα του 1955-59. Ο Μακάριος εκτιμώντας 
τη συνεισφορά του στον αγώνα τον διόρισε αρ-
χικά Υπουργό Εσωτερικών. Ο Παπαδόπουλος 
ήταν τότε νεαρός, μόλις 25 χρόνων όπως ήταν 
και οι περισσότεροι υπουργοί του Μακαρίου. 
Ήταν τότε που ο Θεμιστοκλής Δέρβης απεκάλεσε 
το Υπουργικό Συμβούλιο του Μακαρίου σαν μια 
«Παιδική Ορχήστρα». Από το 1960 –1970 ο Μα-
κάριος τον διόρισε Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων. Το 1970 εκλέγηκε Βουλευτής και το 
1976 για ένα σύντομο χρονικό διάστημα ήταν 
Πρόεδρος της Βουλής. 
Ήταν επίσης ηγέτης του 
κόμματος «Ένωση Κέ-
ντρου» το οποίο ενώθηκε 
με το ΔΗΚΟ το 1989 και 
μαζί στήριξαν την υποψη-
φιότητα του Γλαύκου Κλη-
ρίδη το 1993. Αργότερα 
διαφώνησαν με την πολι-
τική Κληρίδη και δεν στήρι-
ξαν την υποψηφιότητα του 
το 1998. 

Τον Οκτώβριο 2000 ο 
Τάσσος Παπαδόπουλος 
διαδέχθηκε τον Σπύρο Κυπριανού στην ηγεσία 
του Δημοκρατικού Κόμματος. Παρόλο που προ-
ηγούμενα συνεργάστηκε με την Κυβέρνηση Κλη-
ρίδη τελικά επεδίωξε τη συνεργασία με το ΑΚΕΛ 
γιατί πίστευε ότι η πολιτική που ακολουθούσε ο 
Κληρίδης οδηγούσε τον τόπο σ’ έναν πολιτικό 
κατήφορο με ανεπανόρθωτες καταστροφές.   

Το νέο Υπουργικό Συμβούλιο  
Στο νέο Υπουργικό Συμβούλιο ο Παπαδόπου-

λος διόρισε τέσσερις Υπουργούς από το χώρο 
του ΑΚΕΛ, τον Ανδρέα Χρίστου, τον Γιώργο Λι-
λήκα, τον Κίκη Καζαμία και την Ντίνα Ακκελίδου. 
Από το χώρο του ΔΗΚΟ διόρισε τον Μάρκο Κυ-
πριανού, τον Ιάκωβο Κεραυνό και τον Πεύκιο Γε-
ωργιάδη. Από την  ΕΔΕΚ διόρισε τον Κούλη Μαυ-
ρονικόλα και τον Δώρο Θεοδώρου. Στο 
Υπουργείο Εξωτερικών διόρισε τον Γιώργο Ια-
κώβου πρώην υποψήφιο του ΑΚΕΛ στις προ-
ηγούμενες Προεδρικές εκλογές και στο Υπουργείο 
Γεωργίας διόρισε τον Ευθύμιο Ευθυμίου (πρώην 
βουλευτή του ΔΗΣΥ και αργότερα ηγέτη του Κι-

νήματος Ελευθέρων Πολιτών). 
Κατά την προσφώνηση του στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων στις 28 Φεβρουαρίου 2003 ο Πα-
παδόπουλος δήλωνε ότι είχε σοβαρές επιφυλά-
ξεις στο αναθεωρημένο Σχέδιο Ανάν και ότι η κύ-
ρια επιδίωξη του  ήταν μια λειτουργική και βιώσιμη 
λύση του Κυπριακού. Δήλωσε επίσης: «Εμείς ως 
θύματα της εισβολής και κατοχής επιθυμούμε τον 
άμεσο τερματισμό της τραγωδίας στον τόπο μας 
και την επανένωση του λαού και της χώρας μας, 
τη δημιουργία ασφάλειας, την εξασφάλιση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη δημιουργία ενός 
ελπιδοφόρου μέλλοντος για τους νόμιμους κα-
τοίκους της πατρίδας μας...  

Εναπομένει σε μας να αποδείξουμε και θα απο-
δείξουμε ότι τολμούμε να έρθουμε σ’ ένα συμβι-
βασμό, σ’ ένα εποικοδομητικό συμβιβασμό στη 
λύση του μεγάλου εθνικού μας προβλήματος.... 
Επιδίωξη μας είναι να προχωρούμε με τους Τ/κύ-
πριους συμπατριώτες μας προς τη συμφιλίωση, 
τη συμβίωση, την ειρήνη και την ευημερία  σε μια 
κοινή ενωμένη πατρίδα.... Θα εργαστώ και θα 
αγωνιστώ για την επίλυση του Κυπριακού προ-
βλήματος και την ένταξη μιας επανενωμένης Κύ-
πρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση...».   

Οι Βρετανοί «προσφέρουν» 

μέρος των Βάσεων  
Η Βρετανική Κυβέρνηση σε μια ύστατη προ-

σπάθεια να «γλυκάνει» το χάπι του Σχεδίου Ανάν, 
ανακοίνωσε στις 25 Φεβρουαρίου 2003  ότι ήταν 
πρόθυμη να επιστρέψει τα 45 από τα 99 τετρα-
γωνικά μίλια που κατέχουν στις βάσεις της Δεκέ-
λειας και του Ακρωτηρίου (Επισκοπής). Στην πρό-

τασή τους, ένα συνολικό 
10% αυτής της παραχώρη-
σης θα δινόταν στο «Τουρ-
κοκυπριακό κρατίδιο» στη 
Δεκέλεια. Ο Υπ. Εξωτερι-
κών της Βρετανίας Τζακ 
Στρο μεταβίβασε στον Γ.Γ. 
του ΟΗΕ Κόφι Ανάν τη Βρε-
τανική πρόταση και του ζή-
τησε να συμπεριληφθεί στο 
«Σχέδιο Ανάν» έτσι που να 
θεωρηθεί ένα «γεφύρωμα» 
στις διαφορές των δύο 
πλευρών στο θέμα του εδα-

φικού. Ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος χαιρέτησε την 
βρετανική πρωτοβουλία και εξέφρασε την ελπίδα 
ότι σταδιακά όλες οι βάσεις θα επιστραφούν στην 
κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο δε Επί-
τροπος για τη διεύρυνση της Ευρώπης Φερχόι-
γκεν βεβαίωνε τις δύο πλευρές ότι αν αποδέχο-
νταν το Σχέδιο, η ΕΕ θα αποδεχόταν τις 
Συμφωνίες των δύο Κοινοτήτων και συνεπώς τις 
αποκλίσεις από το Ευρωπαϊκό κεκτημένο που 
αυτό περιλάμβανε.  

Ο Κόφι Ανάν στην Κύπρο και στη Χάγη  
Ο Γ.Γ. του ΟΗΕ Κόφι Ανάν στην προσπάθεια 

του να πείσει όλες τις πλευρές πήρε το νέο ανα-
θεωρημένο Σχέδιο του στην Αθήνα, στην Άγκυρα 
και στη Λευκωσία και τους ζήτησε να το υποστη-
ρίξουν. Στη συνάντηση που είχε  στη Λευκωσία  
με τους Παπαδόπουλο και Ντεκτάς τους ζήτησε 
να τον συναντήσουν στη Χάγη της Ολλανδίας 
στις 10 Μαρτίου 2003 και να του πουν εκεί αν 
αποδέχονταν το Σχέδιο. Τους ζητούσε επίσης να 
ενεργήσουν κοινά δημοψηφίσματα στις δύο κοι-

νότητες στις 30 Μαρίου 2003. 
Το αναθεωρημένο Σχέδιο αναφερόταν στην 

«Ενωμένη Δημοκρατία της Κύπρου», ο δημογρα-
φικός χάρτης είχε διαφοροποιηθεί ελάχιστα (η 
Καρπασία δεν θα επιστρεφόταν) και συμπεριλάμ-
βανε την επιστροφή εδάφους από τις Βρετανικές 
βάσεις. Η συνάντηση στη Χάγη έγινε στις 10-11 
Μαρτίου 2003 και ύστερα από δραματικές συνο-
μιλίες, κατέληξε σε αδιέξοδο. Στις 11 Μαρτίου ο 
Κόφι Ανάν δήλωνε ότι η Ελληνοκυπριακή πλευρά 
δεχόταν τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος χωρίς να 
απαιτεί σημαντικές αλλαγές στο Σχέδιο ενώ η 
Τ/κυπριακή πλευρά απέρριπτε την πρόταση 
λόγω βασικών αντιρρήσεων στο Σχέδιο. 

 

Η Υπογραφή της Συνθήκης ένταξης 
 
Η Ελλάδα κατείχε την Προεδρία της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης το πρώτο εξάμηνο του 2003. Στις 
16 Απριλίου 2003 πραγματοποίηθηκε στην Αθήνα 
η τελετή της Υπογραφής της Συνθήκης Ένταξης 
στην Ε.Ε. των δέκα νέων χωρών. Ο Πρόεδρος 
Τάσσος Παπαδόπουλος και ο Υπουργός Εξωτε-
ρικών Γιώργος Ιακώβου υπέγραψαν εκ μέρους 
της Κυπριακής  Δημοκρατίας όπου η Κύπρος και 
οι εννέα άλλες χώρες θα γίνονταν επίσημα μέλη 
της  Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Μαϊου 2004. 

Στην περίπτωση της Κύπρου αφού δεν είχε 
βρεθεί πολιτική λύση ως τη μέρα της υπογραφής, 
προστέθηκε και ένα Πρωτόκολο που έλεγε ότι η 
ένταξη  αφορούσε τις περιοχές που βρίσκονται 
υπό την κυριαρχία και τον έλεγχο  της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Αναφερόταν επίσης ότι η Ε.Ε. θα 
αποδεχόταν  τους όρους μιας συμφωνημένης συ-
νολικής λύσης,  μιας λύσης που να συνάδει με τα 
ψηφίσματα του ΟΗΕ. Προστέθηκε επίσης ένα 
επιπρόσθετο Πρωτόκολο που έλεγε ότι εξαιρού-
νται  οι δύο Βρετανικές Βάσεις στο νησί. Μιλώντας 
κατά τη διάρκεια της τελετής στην Αθήνα ο Πα-
παδόπουλος εξέφρασε τη λύπη του γιατί τα «ψεύ-
τικα τείχη του διαχωρισμού και η γραμμή της ανα-
τιπαράθεσης που επεβλήθηκε με τη βία, 
εμποδίζουν τους Τ/κύπριους συμπατριώτες μας 
να συμπορευθούν μαζί μας σε μια επανενωμένη 
Κύπρο προς την Ευρώπη. Τόνισε ότι η Κυβέρ-
νηση του θα καταβάλει κάθε προσπάθεια  για την 
εξεύρεση μιας ειρηνικής, λειτουργικής και βιώσι-
μης λύσης που θα επανενώσει το λαό και τη χώρα 
σε μια ενωμένη και τώρα  επαυξημένη ΕΕ. 

 
Ο «οικοδεσπέτης» Κώστας Σημίτης  

 
Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης   

σαν Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Σύναξης στην 
Αθήνα, μιλώντας στην ίδια τελετή, απεκάλεσε την 
16η Απριλίου 2003 ιστορική μέρα γιατί όπως ανέ-
φερε: «Έχουμε καταφέρει να ξεπεράσει το δια-
χωρισμό της Ευρώπης σε Ανατολική και Δυ-
τική  που δημιουργήθηκε μετά το τέλος του Β’ 
Παγκοσμίου Πολέμου. Εδώ, σ’ αυτό το χώρο, 
την Αγορά της Αθήνας, πριν δυόμιση χιλιάδες 
χρόνια, άνθρωποι από διαφορετικές φυλές 
και χώρες, άνθρωποι με διαφορετικές πεποι-
θήσεις έρχονταν εδώ σ’ επαφή. Συναντιόντου-
σαν εδώ με το αίσθημα  ότι βρίσκονταν σ’ ένα 
από τα κέντρα του πολιτισμένου κόσμου. Εδώ 
μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε  ότι δεν 
υπάρχει τέλος στην ιστορία. Η ζωή θα συνεχί-
σει και αύριο. Εξαρτάται από εμάς αν αυτή η 
συνέχεια θα είναι  ιστορία Ειρήνης, Δημιουρ-
γίας, Συνεργασίας και Αλληλεγγύης. Είναι 
αυτό που επιδιώκουμε στην Ε.Ε....».

του 
Δρα Κύπρου 
Τοφαλλή 
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Ζήλεια (1963)  

ΠΕΜΠΤΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 21:30 Κωμωδία με τους Ν. 
Ρίζο, Γ. Μαλούχο, Στ. Ψάλτη, Μίμη Φωτόπουλο κ.ά. 
Ο Μπάμπης και ο Γρηγόρης βγαίνουν από τη φυ-
λακή και τα μέλη της συμμορίας συγκεντρώνονται 
για να τους υποδεχτούν. Ο Μπάμπης τους απογοη-
τεύει δηλώνοντας ότι θέλει να ζήσει τίμια. Επισκέ-
πτεται την κόρη του Αναστάση, του συγκάτοικου του 
στη φυλακή και προσφέρεται να πουλήσει τις αγιο-
γραφίες του πατέρα της.     

Υιέ μου Υιέ μου (1965)  

ΠΕΜΠΤΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 23:00 Κωμωδία με τους Λ. 
Κωνσταντάρα, Μάρω Κοντού, Κώστα Καρρά, Λίλιαν 
Μηνιάτη, Μαρίκα Κρεβατά, Γιώργο Μιχαηλίδη.  Ένας 
βιομήχανος θέλει να παντρευτεί μια ζωντοχήρα με 
την οποία είναι ερωτευμένος και ο γιος του.  

Τσακιτζής 
ο Προστάτης των Φτωχών (1960)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 21:30 Κοινωνικό δράμα 
με τους Ανδρέα Μπάρκουλη, Γκέλη Μαυροπούλου, 
Στέφανο Στρατηγό, Τάκη Μηλιάδη, Αλέκα Στρατηγού. 
Ο ληστής Τσακιτζής κατηγορείται άδικα για τον φόνο 
ενός πλούσιου χριστιανού, στην επαρχία που βρί-
σκεται υπό την εξουσία ενός αιμοδιψούς πασά. Ο 
νέος δραπετεύει στα βουνά όπου και μένει για χρόνια 
στην παρανομία. Η Ζεχρά, κόρη ενός πλούσιου χρι-
στιανού που δολοφονήθηκε, ετοιμάζεται να παντρευ-
τεί τον Πασά. Ο Τσακιτζής την ερωτεύεται κι εκείνη 
προσποιείται ότι τον θέλει, για να τον εκδικηθεί, 
επειδή τον θεωρεί φονιά του πατέρα της.  

Ο Τσιφούτης (1982)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ  23:05 ΔΚωμωδία με 
τους Κώστας Ρηγόπουλο, Σπύρο Σίσθο, Σταμάτη 
Τζελέπη, Άντα Πατρέλη και Γιώργο Κωνσταντή. Ο 

Κώστας Ρηγόπουλος είναι ένας αθεράπευτα τσι-
γκούνης, όπου με την τσιγκουνιά του επηρεάζει την 
ζωή των γύρων του.  

Ειμαρμε�νη (2015)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 00:15 Αστυνομικό θρί-
λερ με τους Δ. Μπίτο, Σ. Ταχτσόγλου, Γ. Ζουγανέλη, 
Ά. Παναγιωτίδη, Α. Παππά. Ένας ρεπόρτερ ανα-

λαμβάνει να καλύψει την 
υπόθεση βίαιου θανάτου 
ενός συγγραφέα. Μετα-
βαίνοντας στο νησί που 
συνέβη το γεγονός, ανα-
καλύπτει πως όλα συνδέ-
ονται με έναν αγιογράφο, 

έναν άγιο τον οποίο πρόκειται άμεσα να αναγνωρίσει 
επίσημα η εκκλησία. 

Επιθεώρηση: «ΦΑΜΕ ΖΟΡΙ» (2004)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 21:45 Επιθεώρηση με 
τους Μάρκο Σεφερλή, Γιάννη Καπετάνιο, Έλενα Τσα-
βαλιά , Θόδωρο Ρωμανίδη, Γιάννη Παπαθανάση, 

Θανάση Αλφόνσο, Μαρία 
Πανουτσοπούλου. Ο 
Μάρκος Σεφερλής πα-
ρουσιάζει την υπέρ-επι-
θεώρηση "Fame Zori". 
Με αφορμή τα ριάλιτι τη-
λεπαιχνίδια και τη μου-

σική βιομηχανία όπως εξελίσσεται ολισθαίνοντας 
επικίνδυνα, στήνει ένα παραληρηματικό γαϊτανάκι 
γέλιου με άφθονη μουσική, χορό και σπαρταριστές 
ανατροπές. Γιατί, όπως και να το κάνεις, η μουσική 
περνάει.. ζόρι. Και η δόξα, ακόμα μεγαλύτερο...  

CABARET (1983)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 23:45 Μουσικοχορευτικό 
με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, Δέσπω Διαμαντίδου, 

Γιώργο Μιχαλόπουλο, Φαίδωνα Γεωργίτση, Δάνη 
Κατρανίδη. Οι περιπέτειες της Αμερικανίδας σταρ 
Σάλι Μπόουλς σε ένα καμπαρέ στο Βερολίνο του 
30, κατά την άνοδο του ναζισμού.  

Πάμε Στοίχημα (2004)  

KYΡIAKH 14 ΜΑΡΤΙΟΥ  22:50 Κωμική τηλεταινία 
με τους Δήμητρα Τζιόβα, Πασχάλη Τσαρούχα, Γιάννη 
Μποσταντζόγλου. Μια από τις 8 τηλεταινίες με το τί-
τλο «Μέχρι τρεις είναι δεσμός».   
Θέατρο της Δευτέρας: Διπλό Παιχνίδι (1982)  

ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 21:05 Αστυνομική περι-
πέτεια με την Μπ. Αρβανίτη, Ν. Γκλαβά, Γ. Ευαγγε-
λίδη, Θ. Ισαακίδη, Κ. Σιμενό, Α. Τσιλύρα, Ε. Φιλίνη. 
Μια πάμπλουτη κληρονόμος, η Φρανσουαζ, γνω-
ρίζει έναν πλέι μπόι τον Ρισάρ, στην Ελβετία και 
μετά απο λίγο καιρό παντρεύονται και πάνε να μεί-
νουν στο σπίτι του συζύγου. Εκεί δείχνει ένα εντελώς 
διαφορετικό πρόσωπο... 

Το Τελευταίο Ψέμα (1958)  

ΤΡΙΤΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ  21:00 Μελόδραμα με την Έ. 
Λαμπέτη, Δ. Παπαμιχαήλ, Ν. Κούρκουλο, Μ. Χρο-
νοπούλου κ.ά. Η όμορφη κόρη μιας ξεπεσμένης 
αθηναϊκής οικογένειας πιέζεται από τη μητέρα της 
να κάνει έναν πλούσιο γάμο, καταπνίγοντας τα πρα-
γματικά της αισθήματα. Ο πατέρας της Χλόης βρί-
σκεται ένα βήμα πριν την χρεωκοπία, αλλά η μητέρα 
της πιστεύει πως πρέπει να συνεχίσουν να έχουν 
επαφή με τους ευκατάστατους φίλους τους...  

Εθελοντής στον Έρωτα (1971)  

ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 21:05 Κωμωδία με τους  
Κ. Βουτσά, Έ. Ναθαναήλ, Ν. Ρίζο κ.ά. Ο Θωμάς δέ-
χεται να υποδυθεί τον εραστή της Μίρκας, που με 
αυτόν τον τρόπο θέλει να κάνει τον μνηστήρα της 
Ντίμη να ζηλέψει. Το σχέδιο μπαίνει σε εφαρμογή 
με τη βοήθεια του συνεταίρου της Μίρκας...
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ΠΕΜΠΤΗ 11 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 ΝΕΟ Πρόγραμμα: 

«ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ» 
με τη Βασούλλα Χριστοδούλου 

21:30 Ελ/κή Ταινία: Ζήλεια 
23:00 Ελ/κή Ταινία: Υιε μου Υιε μου  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 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: Τσακιτζής 

ο Προστάτης των Φτωχών 
23:05 Ελ/κή Ταινία: Ο Τσιφούτης 
00:15 Ελ/κή Ταινία: Ειμαρμεν́η (2015)  
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 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: 
Α) O Σάββας Ζαβρός φιλοξένησε 
τον καταξιωμένο Έλληνα μουσικό-
συνθέτη και τραγουδιστή Χάρη 
Παπασιδέρη ο οποίος μας μίλησε 
για τη ζωή του, την καριέρα του και 
τα νέα του επαγγελματικά βήματα. 
Β) Η Βασούλα Χριστοδούλου 
φιλοξενεί τη δημοφιλή συγγραφέα 
Αθηνά Κακούρη γνωστή και ως η 
Ελληνίδα Άγκαθα Κρίστι.  

21:00 Ακάλυπτος S2E10  
21:45 Ελ/κή Επιθεώρηση: ΦΑΜΕ ΖΟΡΙ 
23:45 Ελ/κή Ταινία: CABARET 

με την Αλίκη Βουγιουκλάκη  

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 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: Πάμε Στοίχημα  
ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 «Greekstories» 

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

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

Το Διπλο ́Παιχνιδ́ι 
23:15 «Το Ταξίδι της Ζωής» 

με την Άντζη Λουπέσκου    
ΤΡΙΤΗ 16 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 Τελευταίο Ψέμα 
22:45 Ελ/κή Ταινία: Εθελοντής στον 

Έρωτα   
ΤΕΤΑΡΤΗ 17 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: Αγάπη μου Παλιόγρια 
22:20 Ελ/κή Ταινία: Ο Χαζομπαμπάς

ΠΕΜΠΤΗ 11/3 
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 12/3 
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 13/3 
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 Οι παρέες του 

Καρναβαλιού Θυμούνται 
17.20 Λούνα Πάρκ 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Αθλητικό Σάββατο  
ΚΥΡΙΑΚΗ 14/3 
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 Επιστήμη και Κοινωνία 
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 15/3 
07.00 Κυπριώτικο Σκετς 

«Η Ραδιενέργεια» (Ε) 
08.00 Μασκαράδες 

και Μασκαράτες (Ε) 
08.30 Κ. Σκετς «Μιάς 

Ημέρας Έρωτας» 

09.30 Παραδοσιακή Βραδιά 
11.30 Κ. Σκετς «Η Μάσκα» 
12.00 Κυπριώτικο Σκέτς 

«Ένας βαθύς έρως» 
12.30 Οι παρέες του 

Καρναβαλιού 
Θυμούνται 

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  
ΤΡΙΤΗ 16/3 
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 Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια 
20.00 Το Μυστικό 

της Πεταλούδας  
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/3 
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 Αρώματα 
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.



 16      | Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021

Το ντέρμπι της Λεμεσού εξήλθε ισόπαλο  
Θέληση για τη νίκη, μεγάλες χαμένες ευκαιρίες και κάποια 

σκληρά μαρκαρίσματα που έφεραν αρκετές κίτρινες κάρτες, 
ήταν τα στοιχεία του Λεμεσιανού ντέρμπι.  Το παιχνίδι για την 
2η αγωνιστική της β’ φάσης του πρωταθλήματος Cyta, ολο-
κληρώθηκε ισόπαλο χωρίς τέρματα. Αυτό σημαίνει ότι η κατά-
σταση στον πρώτο όμιλο δεν διαμορφώθηκε, αφού οι πρώτες 
τέσσερις ομάδες πήραν από ένα βαθμό σε αυτή την αγωνιστική 
και ότι η συνέχεια αναμένατε με τεράστιο ενδιαφέρον, μέχρι 

την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος. 
Το πρώτο ημίχρονο ήταν αρκετά καλό, κυρίως από το 20ό 

λεπτό και μετά. Οι δύο ομάδες μπήκαν με στόχο να πάρουν 
την κατοχή στον χώρο της μεσαίας γραμμής και αυτός ήταν ο 
λόγος που δεν είδαμε κάποια καλή στιγμή στο πρώτο 20λεπτο. 
Μετά και οι δύο ομάδες έχασαν καλές ευκαιρίες για να σκορά-
ρουν ο δε Απόλλωνας σκόραρε στο 45+1′ με τον Μάρκοβιτς 
αλλά ο βοηθός υπέδειξε σωστά οφσάιντ τον Νταμπό που 
έδωσε την ασίστ και το γκολ ακυρώθηκε. 

 Αρκετά καλές στιγμές αλλά και αρκετές κίτρινες κάρτες είχε 
το δεύτερο ημίχρονο. Οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων 
είχαν αρκετά δυνατές παρεμβάσεις στην μπάλα και ο Λούκας 
Σωτηρίου δεν άφησε το παιχνίδι να του ξεφύγει. Στο καθαρά 
αγωνιστικό κομμάτι, ο Απόλλωνας ήταν η ομάδα που μπήκε 

καλύτερα στο γήπεδο και προσπάθησε να δημιουργήσει τις 
προϋποθέσεις για το γκολ. Όλα αυτά ίσχυσαν μέχρι το 56ο λε-
πτό, όταν η  ΑΕΛ  άρχισε και ́ ήταν πιο επιθετική, με την είσοδο 
του Ντανίλο στο παιχνίδι και την έξοδο του Ζντραφκόφσκι, 
αλλά δεν βρήκαν τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα οι παίκτες.   

Ομόνοια 0 - Ανόρθωση 0  
Έχασε 2 πολύ σημαντικούς βαθμούς η Ομόνοια. Ντέρμπι 

είναι βέβαια, οι απώλειες είναι εντός φυσιολογικού και η ισο-
παλία δεν είναι άσχημο αποτέλεσμα. 

Το θέμα είναι τι έκανε στο γήπεδο η ομάδα του Μπεργκ. Λι-
γότερα από τα όσα την έχουμε συνηθίσει στα ντέρμπι. Λιγότερα 
από όσα ξέρουν και οι ίδιοι στο «Ηλίας Πούλλος» ότι μπορούν 
να δώσουν. Η Ομόνοια μετά τα πρώτα 10 λεπτά, πρακτικά 
μπλοκαρίστηκε από την αντίπαλο και δυσκολεύτηκε πολύ να 
αξιοποιήσει την κατοχή της μπάλας. Με το 4-4-2 να μην δου-
λεύει με τον Τσέποβιτς και Ασάντε να μην πολυμπαίνουν στο 
παιχνίδι. Ο Γκανέζος που σε θέση σέντερ φορ, έκανε θραύση 
στα περισσότερα ντέρμπι, φάνηκε κάπως όταν τραβήχτηκε 
λίγο πιο πλάγια, αλλά γενικά δεν ήταν σε καλή βραδιά. 

 Θα είναι άδικο να μην πούμε ότι δεν υπήρξε προσπάθεια και 
διάθεση. Υπήρξε και μπόλικη μάλιστα. Έκανε 12 τελικές, τρεις 
πολύ καλές ευκαιρίες.  Έλειπαν όμως δύο πράγματα στην ροή 
του αγώνα. Η καλή πάσα στις όσες φορές κατάφεραν οι "πρά-
σινοι" να βγουν από τα πλάγια στην πλάτη της αντίπαλης άμυ-
νας, αλλά και οι ενέσεις από τον πάγκο. Ο Μπεργκ έκανε αλ-
λαγές στο 79' (εκπλήσσοντας με Κακουλλή) και σαφώς ο 
χρόνος είχε περιοριστεί σημαντικά. Ήταν ένα ματς που στο τέ-
λος μπορούσε να κερδίσει, αλλά και να χάσει. Μένει αήττητη 
για 18 αγώνες και χωρίς ήττα στα ντέρμπι η Ομόνοια.    

Βαθμολογία Α Κατηγορίας (28 Αγώνων) 
(Α ομίλου)   
ΟΜΟΝΟΙΑ..............................................................................60 
ΑΕΛ.........................................................................................59 
ΑΠΟΛΛΩΝ..............................................................................56 
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ..........................................................................53 
ΑΕΚ.........................................................................................44 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ........................................................................34  

«Χρόνια Πολλά» Νέα Σαλαμίνα   
Η Νέα Σαλαμίνα γιόρτασε με τον καλύτερο τρόπο τα 73 χρόνια 

ζωής της. Ανήμερα των γενεθλίων της πέτυχε πολύ σημαντική 
νίκη στην προσπάθειά της για παραμονή στην Α’ Κατηγορία 
και μάλιστα με ανατροπή, σε βάρος του Ερμή. Μία νίκη την 
οποία οι ποδοσφαιριστές αφιέρωσαν στον κόσμο της ομάδας 
ως δώρο γενεθλίων, σύμφωνα με ανάρτηση της διοίκησης στα 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Οι «ερυθρόλευκοι» ανήλθαν στην 
3η θέση του Β’ ομίλου με 32 βαθμούς και βρίσκονται στο +5 
από την Ε.Ν. Παραλιμνίου (27), που είναι στη διακεκαυμένη 
ζώνη. Έτσι, μαζί με το βαθμολογικό «οξυγόνο» έχουν πλέον 
το δικαίωμα να βλέπουν σε περαιτέρω βελτίωση της θέσης 
τους με απώτερο σκοπό να απαλλαγούν όσο το δυνατόν πιο 
σύντομα από το βραχνά του υποβιβασμού. Η επιτυχία ήταν 
σημαντική και από ψυχολογικής άποψης, καθώς τόνωσε το 
ηθικό των ποδοσφαιριστών για τη δύσκολη συνέχεια. Το ερχό-
μενο Σάββατο η ομάδα της Αμμοχώστου θα υποδεχθεί τον 
Εθνικό Άχνας και ο Σάββας Δαμιανού αναμένεται ότι θα έχει 
αυξημένες επιλογές για να καταστρώσει το πλάνο του. 

Τα άλλα αποτελέσματα:  
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ - ΔΟΞΑ 2-1  

ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ - ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 1-2  
ΠΑΦΟΣ F.C. - ΑΠΟΕΛ 1-1  
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ - ΕΝΠ 4-2

«Πράσινη» η κορυφή γι΄ άλλη μια αγωνιστική

Φερνάντες και Σο «εκτέλεσαν» τη Μάντσεστερ 
Σίτι και το νικηφόρο της σερί, δίνοντας στη Γιου-
νάιτεντ τεράστιο διπλό, 2-0, στο «Έτιχαντ». 

Χαρούμενος αλλά και ρεαλιστής ο προπονητής 
της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Όλε Γκούναρ Σόλ-
σκιερ, μετά τη νίκη (2-0) επί της Μάντσεστερ Σίτι 
στο Etihad: «Μπορέσαμε να κάνουμε λίγο αυτό 
που θέλουμε, να παίξουμε άμεσο ποδόσφαιρο. 
Έπρεπε να αμυνθούμε καλά. Καμία ομάδα στον 
κόσμο δεν έχει την ευκαιρία εναντίον της Μάντσε-
στερ Σίτι αν δεν παίξει ως ομάδα»Τι κι αν είχαν 
διαφορά 14 βαθμών πριν την έναρξη του ματς; 
Τι κι αν η Μάντσεστερ Σίτι έτρεχε σερί 21 νικών; 
Η Γιουνάιτεντ επικράτησε για τρίτη συνεχόμενη 
φορά στο «Έτιχαντ», νικώντας με 2-0 τους «πο-
λίτες» και επιβεβαιώνοντας ξανά ότι η φανέλα 
των «κόκκινων διαβόλων» είναι βαριά. 

Το ξεκίνημα του αγώνα ξεπερνούσε και τις 
προσδοκίες και του πιο αισιόδοξου φίλου της Γι-
ουνάιτεντ, καθώς πριν συμπληρωθεί το πρώτο 
λεπτό, ο Μαρσιάλ κέρδισε πέναλτι από τον Ζε-
σούς και στο 2’ ο Φερνάντες εκτέλεσε εύστοχα 
για το 1-0. Η Σίτι κατάφερε να συνέλθει από το 
αρχικό σοκ μετά το 10λεπτο, με κάποια σουτ του 
Γκουντογκάν και του Ζιντσένκο να δοκιμάζουν τα 
ρεφλέξ του σταθερού Χέντερσον. Στο 42’, ο Ντε 
Μπρόινε εκτέλεσε φάουλ από καλή θέση και είδε 
τον τερματοφύλακα της Γιουνάιτεντ να διώχνει σε 
κόρνερ, ενώ τρία λεπτά αργότερα ο Μαχρέζ έκανε 
πολύ επικίνδυνο γύρισμα από τα δεξιά αλλά η 
μπάλα πέρασε άουτ. 

 Οι «πολίτες» μπήκαν πιο δυνατά στο δεύτερο 
ημίχρονο και είχαν δοκάρι σε δυνατό σουτ του 

Ρόδρι στο 48’, όμως δύο λεπτά αργότερα η Γιου-
νάιτεντ χτύπησε ξανά. Αυτή τη φορά ήταν ο Σο 
αυτός που μπήκε στην περιοχή από τα αριστερά 
και έκανε το συρτό σουτ, που άφησε... άγαλμα 
τον Έντερσον, για το 2-0. Οι «πολίτες» είχαν 
πλέον ένα βουνό να ανέβουν και δεν κατάφεραν 
πολλά πράγματα. Μάλιστα, στο 68’, οι φιλοξε-
νούμενοι έφτασαν κοντά σε τρίτο γκολ, όμως ο 
Μαρσιάλ νικήθηκε σε τετ α τετ από τον Έντερσον. 
Φόντεν (75’) και Στέρλινγκ (79’) πλησίασαν στη 
μείωση του σκορ ωστόσο τίποτα δεν άλλαξε, με 
τη Γιουνάιτεντ να πετυχαίνει την τρίτη της συνε-
χόμενη νίκη στο «Έτιχαντ» και να μειώνει τη δια-
φορά από την κορυφή στους έντεκα βαθμούς. 
Αυτή ήταν η πρώτη ήττα για τους πρωτοπόρους 
μετά το 2-0 από την Τότεναμ τον Νοέμβριο, την 
ώρα που οι «κόκκινοι διάβολοι» έχουν συμπλη-
ρώσει 22 εκτός έδρας ματς δίχως ήττα στην Pre-
mier League.  

Τσέλσι ν Έβερτον 2-0  
 Το αήττητο σερί της Τσέλσι, με τον Τόμας Τού-

χελ στο «τιμόνι» της, συνεχίστηκε για ενδέκατο 
παιχνίδι. Οι μπλε νίκησαν με 2-0 (και) την Έβερ-
τον για την 27η αγωνιστική της Premier League, 
στο... ντέρμπι της 4ης θέσης και πάτησαν ακόμη 
πιο γερά στην πρώτη τετράδα και στα εισιτήρια 
για το επόμενο Champions League.  

Γουέστ Χαμ – Λιντς 2-0  
Η Γουέστ Χαμ συνεχίζει να ονειρεύεται όσον 

αφορά το Champions League, μιας και μετά την 
νίκη της με 2-0 επί της Λιντς παρέμεινε στην 5η 
θέση, δύο πίσω από την 4η Τσέλσι. Τα «Σφυριά» 

ήταν καλύτερα σε όλη την διάρκεια του αγώνα 
και δίκαια έφτασαν στην νίκη, την οποία «καθά-
ρισαν» ουσιαστικά το πρώτο ημίχρονο, όταν και 
προηγήθηκαν με 2-0. Η Γουέστ Χαμ έχασε την 
ευκαιρία για το 1-0 με πέναλτι του Λίνγκαρντ, ο 
ίδιος όμως πήρε το… ριμπάουντ και άνοιξε στο 
σκορ στο 21ο λεπτό. Επτά λεπτά αργότερα ο 
Ντόουσον έκανε το 2-0 και ουσιαστικά «κλεί-
δωσε» την νίκη με την Λιντς να προσπαθεί μεν 

αλλά να μην μπορεί να αντιδράσει. Η Γουέστ Χαμ 
βρίσκεται στην 5η θέση με 48 βαθμούς, δύο κάτω 
από την 4η Τσέλσι που βρίσκεται στην θέση για 
το Champions League. Η Λιντς βρίσκεται στην 
11η θέση με 35 βαθμούς. Τα αποτελέσματα, οι 
σκόρερ και η βαθμολογία έχουν ως εξής:  

Μπέρνλι - Άρσεναλ....................................1-1 
Σέφιλντ Γιουν. - Σαουθάμπτον..................0-2 

Άστον Βίλα - Γουλβς..................................0-0 
Μπράιτον - Λέστερ.....................................1-2 
Γουέστ Μπρομ - Νιούκαστλ......................0-0 
Λίβερπουλ - Φούλαμ..................................0-1 
Μάντσεστερ Σίτι - Μάντσεστερ Γ...............0-2 
Τότεναμ - Κρίσταλ Πάλας..........................4-1 
Τσέλσι - Έβερτον........................................2-0 
Γουέστ Χαμ - Λιντς.....................................2-0 
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 27 αγώνες) 
Μάντσεστερ Σίτι (28αγ)..................................65 
Μάντσεστερ Γ. (28αγ).....................................54 
Λέστερ (28αγ)..................................................53  
Τσέλσι..............................................................47 
Έβερτον (26αγ)...............................................46  
Γουέστ Χαμ (26αγ)..........................................45  
Τότεναμ............................................................45 
Λίβερπουλ (28αγ)...........................................43  
Άστον Βίλα (26αγ)..........................................40  
Άρσεναλ..........................................................38 
Λιντς (26αγ).....................................................35  
Γουλβς (28αγ).................................................35 
Κρίσταλ Πάλας (28αγ)...................................34 
Σαουθάμπτον..................................................33 
Μπέρνλι (28αγ)...............................................30 
Νιούκαστλ.......................................................27 
Μπράιτον........................................................26 
Φούλαμ (28αγ)................................................26 
Γουέστ Μπρομ (28αγ)....................................18 
Σέφιλντ Γιουν. (28αγ).....................................14

ΑΓΓΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

H United «εκτέλεσε» τη City στο Etihad

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
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Children return to school after 
two months of home learning

Millions of children in 
England headed back 
to school on Monday 

for the first time in two 
months, having endured their 
second extended stretch of 
home learning because of a 
strict national lockdown to 
slow the spread of Covid-19. 

The reopening of schools to 

all pupils is the first step in a 
four-stage government plan to 
ease the lockdown while trying to 
prevent a new surge in infections 
after a devastating winter wave 
that severely strained hospitals. 

Since the start of the pandemic, 
Britain has recorded 124,500 
deaths within 28 days of a        
positive Covid-19 test, the fifth 

highest official death toll in the 
world and the worst in Europe. 

In England, the lockdown     
remains in force, with social con-
tact severely restricted, people 
under orders to stay at home 
except for essential reasons, 
most shops closed, and cafes 
and restaurants able to offer 
only takeaway or delivery. 

“Getting all schools back has 
been our priority and the first step 
of our roadmap back to normality,” 
Prime Minister Boris Johnson 
said on Twitter. 

The reopening of schools is a 
huge relief to millions of parents 
who have spent months juggling 
work and full-time childcare. 

Primary school pupils returned 
to their classrooms and play-
grounds with some Covid rules, 
such as not being able to social-
ise with children outside a strictly 
defined “bubble”, staggered arri-
vals and departures, and frequent 

hand-washing. 
For secondary schools and 

their pupils, the requirements 
are more onerous. Teenagers   
are being mass-tested for Covid 
and are required to wear face 
coverings in class. 

Despite these restrictions, the 
near-consensus among parents, 
teachers, child psychologists, 
social workers and broader     
society is that getting children 
back into schools is urgent for 
their mental health, education 
and life chances. 

Most pupils had missed out      
on more than three months of 
school in the spring and early 
summer of 2020, when Britain 
was under its first strict national 
Covid lockdown.  

In that first shutdown, as in 
the recent one, only children 
considered vulnerable or those 
whose parents are classified as 
“key workers” by the government 
were allowed to go to school. 

UK Prime Minister Boris 
Johnson discussed the 
Cyprus problem and 

other issues in a call with Turk-
ish President Recep Tayyip 
Erdoğan on Monday afternoon 
and expressed support for a 
bi-zonal, bi-communal feder-
ation in Cyprus, 10 Downing 
Street announced. 

The two leaders discussed 
the upcoming UN Cyprus talks 
in Geneva.  

According to the statement, 
Mr Johnson “emphasised that 
the UK continues to be a strong 
supporter of a comprehensive, 
just and lasting settlement of 
the Cyprus issue, based on the 
internationally accepted model 
of a bi-zonal, bi-communal 
federation.” 

Repeated rounds of UN-led 
peace talks have so far failed 
to yield results.  

The UN Secretary General 
Antonio Guterres has convened 
an informal conference on  
Cyprus, which will take place in 
Geneva between April 27-29, 
bringing together officials   
from Greece, Turkey and the 
UK,  the guarantors of Cypriot     
sovereignty. 

Last Friday, the EU’s foreign 
policy chief Josep Borrell      
visited Cyprus for meetings 
with leaders of the island’s  
administrations to offer his 
support for the resumption of 
the talks next month. 

Mr Borrell on Monday said 
the EU supported the UN’s 
position that a comprehensive 
settlement must be “based on 
a bi-communal, bi-zonal fede-
ration with political equality.” 

He said the Cyprus issue 
was important for broader       
relations between Turkey and 
the EU. 

“These relations are equally 
approaching a turning point 
after a particularly difficult 2020: 

the relative calm that we are 
currently experiencing at sea in 
the Eastern Mediterranean and 
on settlement-related issues 
is tenuous. Progress in the 
Cyprus talks is more important 
than ever before,” he said. 

The EU’s foreign policy 
chief highlighted the European 
dimension of the Cyprus prob-
lem and the need to take into 
account, during the resolution 
process, both the EU acquis 
and the ability of the European 
Union to take decisions with-
out any hindrance. 

Cyprus Government Spokes-
man Kyriakos Koushos stated 
that, “Upgrading the role of the 
EU at this critical juncture may 
prove crucial, as our country 
is and will continue to be, after 
a solution, an EU member, with 
all that this entails. That is why 
we welcome the request of  
the European Commissioner 
to upgrade the role of the EU, 
and from an observer to fully 
participate in negotiations the 
soonest possible.” 

He further highlighted the 
position expressed by Mr Borrell, 
concerning the interconnection 
of the Cyprus problem with the 
broader EU-Turkey relations.  

This position has a particular 
weight, ahead of the European 
Council, taking place later in 
March, where the framework 
of EU-Turkey relations is up 
for discussion, the Government 
Spokesman continued, while 
noting both the possibility of 
sanctions against Turkey, as 
well as the so-called positive 
agenda. 

He noted, finally, that EU       
involvement in the process may 
prove beneficial for the entire 
Cypriot people, Greek Cypriots 
and Turkish Cypriots, by safe-
guarding that EU principles and 
values will provide a guarantee 
for implementing the solution.

PM states support for 
bi-zonal, bi-communal 
federation in Cyprus

Joint announcement of the National Federation of Cypriots 
in the UK and the CMS UK on the Covid-19 vaccines
There is no doubt of the 

positive impact of vacci-
nation for the prevention 

of certain serious diseases. 
Vaccines essentially teach 
your immune system how to 
protect you from diseases      
offering lasting protection.  
Already vaccines have totally 
eliminated smallpox that used 
to kill or disable millions of 
people, and we are just about 
to eliminate polio, another  
serious infectious disease. 

When it comes to the Covid-19 
pandemic, all health authorities 
and governments (including the 
UK Government and Public 
Health England) agree that the 
introduction of vaccination will 
offer the most effective and long 
term response to this crisis. It 
is our biggest hope to keep our-
selves, our friends and family 
safe and potentially leading to 
lifting of restrictions. 

The vaccines approved for 
use in the UK have met strict 
standards of safety, quality      
and effectiveness set out by the 
independent Medicines and 
Healthcare products Regulatory 
Agency (MHRA). Any covid-19 
vaccine that is approved has 
undergone all the clinical trials 
and safety checks like every other 
licensed medicine. The MHRA 

follows strict international stan-
dards of safety. 

So far, millions of people have 
been given a Covid-19 vaccine 
and reports of serious side        
effects, such as allergic reac-
tions, have been very rare and 
all managed safely. Moreover, 
no long-term complications have 
been reported from vaccination. 
The vaccine cannot give you 
Covid-19 infection, and two   
doses will reduce your chance 
of becoming seriously ill requiring 
hospitalisation. This has been 
demonstrated by studies in 
countries where the vaccine has 
been given to large populations, 
including the UK as well as Israel. 

If you have not been contacted 
yet to receive the Covid-19      
vaccine and you are eligible for 
it, then please book your appoint-
ment online at www.nhs.uk/ 
book-a-coronavirus-vaccination/ 
do-you-have-an-nhs-number or 
call 119. It would be helpful to 
have your NHS number handy, 
but it’s not compulsory. If you 
have any questions or concerns 
about the vaccine, we recommend 
that you speak to your GP.  

 
NHS to send vaccine              
reminders by text message 

 
Meanwhile, the NHS is set to 

send people text message        
reminders to book a Covid-19 
vaccine appointment in a bid      
to increase uptake. 

Texts will be sent to almost 
400,000 people aged 55 and 
over 40,000 unpaid carers. The 
messages will include a weblink 
so that they can reserve an       
appointment at one of more 
than 300 vaccination centres of 
pharmacies in England. 

If people do not take up the 
offer, they will continue to receive 
reminders every two to three 
weeks. 

If the trial proves successful, 
younger people can expect to 
receive texts ahead of official 
NHS letters landing on doormats. 

Some GP-led and hospital 
vaccination services are already 
using text messages to invite 
people for a vaccine and anyone 

who prefers not to travel to a 
vaccination centre or pharmacy-
led site can choose to wait to 
be invited by their GP. 

The text message will be sent 
using the Government’s secure 
Notify service and will show as 
being sent from ‘NHSvaccine’. 

Health Secretary Matt Hancock 
said: “Our vaccination rollout is 
moving at a blistering speed and 
these text alerts will increase 
the pace by making it even easier 
for people to get booked in for 
their jab. 

“Thanks to the tireless work of 
our NHS staff, two in every five 
adults now have some degree of 
protection. Vaccines are the best 
way of securing our long-term 
freedom and will save thousands 
of lives, so I urge everyone to 
take up the offer when the text 
pings into their phone.”



As of 1st May, Cyprus will 
allow vaccinated British 
tourists to arrive in Cyprus 

with no restrictions, Deputy Min-
ister for Tourism Savvas Perdios 
announced last week, in a move 
that would allow a normalisation 
in tourist flows with Cyprus’     
biggest tourist market. 

“We have informed the British 
government that as of May 1st, 
we will facilitate the arrival of 
British citizens who have been 
immunised with EMA-licensed 

vaccines to arrive to Cyprus with 
no negative Covid-19 test and 
no quarantine,” Perdios said, 
adding that this arrangement 
follows the respective arrange-
ment concluded with Israel on 
February 14. 

Perdios said that this arrange-
ment applies for British citizens 
who have received the second 
dose of the vaccine at least seven 
days before travelling, adding 
however that Cyprus reserves 
the right to carry out sampling 

among passengers, including 
vaccinated persons, while all 
passengers should comply with 
health protocols, such as wearing 
a mask and social distancing. 

The Deputy Minister also 
made clear that Cyprus opens 
up for vaccinated British citizens 
as of May 1 but travelling is  
subject to traveling advice issued 
by the British government on   
international traveling. 

Under the Cyprus government 
decisions, the arrival of tourists 
has been permitted as of March 1 
for EU citizens and as of April 1 
for non-EU citizens on the basis 
of the ECDC country categoriza-
tion which classifies countries into 
green, orange and red categories. 

Replying to a question over 
the significance of this decision, 
given that the UK is traditionally 
Cyprus’ main tourist market, 
Perdios said that “this is a        
very important development     
for tourism and follows of the 
arrangement with Israel, as they 
are two of Cyprus’ main tourist 
markets. 

“We believe that this is an     
additional step to the right          
direction, creating the necessary 
stability and a sense of security 
for travellers so they could      
plan their holiday in the coming 
summer. It is another step which 
shows that Cyprus will be ready 
to welcome them in the summer,” 
the Deputy Minister concluded. 

The tourism deal has jump-
started a surge of holiday book-
ings. According to the Times, 
tour operators are attempting      
to drive up bookings by offering 
more than a quarter off the  
price of holidays from mid-May 
- when the ban on nonessential 
international travel could be 
lifted. 

It said Tui was offering 26      
per cent off a seven-night all-            
inclusive stay at the five-star      
Atlantica Aphrodite Hills resort 
near Paphos, with holidays 
costing £955 including flights. 

The five-star Olympic Lagoon 
Resort in Ayia Napa was also 
available for £1,038 per person, 
a 20 per cent discount.
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Cyprus to welcome vaccinated 
UK tourists from May

BA prepares for travel      
restart with testing kit plan

British Airways has struck 
a deal with a COVID-19 
testing kit provider as   

airlines prepare for the despera-
tely-needed restart of summer 
travel, which is likely to include 
tests for passengers. 

After months of lockdown, 
airlines hope Britain will give   
the go-ahead from mid-May      
for holidays to restart, boosting       
an industry whose finances 
have been slammed by the     
pandemic. 

But it is not yet clear how 
mass foreign travel will resume. 
The government will provide 
more information on April 12. 

Travel corridors, which allowed 
unrestricted movement between 
Britain and some low-risk coun-

tries, could be re-introduced, but 
there could also be requirements 
for a negative COVID-19 test 
before departing for abroad and 
arriving home. 

British Airways said its new 
testing deal with Qured, would 
make it easier for travellers to 
take a test when abroad to fulfil 
any requirements for their return 
to Britain. 

For £33, its passengers can 
buy a testing kit which is delivered 
to their home before they depart. 
They would take the kit abroad 
and carry out the test there, with 
guidance from an adviser on a 
video call. The result would be 
given in 20 minutes and the       
“fit to fly” certificate downloaded 
onto a customer’s phone. Buckingham Palace responds 

to Harry and Meghan interview
Buckingham Palace has 

released a statement on 
behalf of the Queen in    

reaction to the Duke and Duchess 
of Sussexes’ bombshell Oprah 
Winfrey interview. 

It said: "The whole family is 
saddened to learn the full extent 
of how challenging the last few 
years have been for Harry and 
Meghan.  

"The issues raised, particularly 
that of race, are concerning. 
Whilst some recollections may 
vary, they are taken very seriously 
and will be addressed by the 
family privately.  

"Harry, Meghan and Archie will 
always be much loved family 
members." 

ITV's exclusive broadcast of the 
explosive interview was watched 

by 11.1 million people on Monday 
night. 

Viewing figures peaked at 
12.3 million for the channel as 
the couple shared their story       
of why they left the UK and 
stepped back from the Royal 
Family. 

The sit down with US chat show 
host Oprah Winfrey was first      
on American channel CBS over-
night on Sunday reaching an 
estimated 17.1 million US viewers. 

Claims made in the interview 
included the allegation that a 
member of the family - not the 
Queen or the Duke of Edinburgh 
- raised concerns about their un-
born son's potential skin colour.   

Meghan, the first mixed-race 
member of the modern British 
Royal Family, would not reveal     

who had made the comment, 
saying, “It would be too damaging 
for them.” 

She also said she had experi-
enced suicidal thoughts during 
her time in the Royal Family,  
revealing she got to the stage 
where she "just didn’t want to 
be alive anymore." 

Other revelations from the 
two-hour interview included: 
Charles ‘stopped taking Harry's 
calls’; Meghan’s battle with 

loneliness; Meghan said she 
was ‘silenced’ and accused the 
Royal Family of failing to protect 
her; Worries that denying Archie 
a title could leave him without 
protection; Kate Middleton ‘made 
Meghan cry’ before her wedding. 

During a public visit to a Covid 
vaccination centre in London  
on Tuesday, Prince Charles was 
asked what he thought of the 
interview by a news reporter, 
but did not comment.

The Embassy of Greece in 
London, in cooperation 
with the Delegation of the 

European Union to the UK, is 
organising an online information 
session for Greek citizens in the 
UK on the EU Settlement Scheme, 
on Wednesday 24 March 2021, 
3pm – 4.30pm. 

Chris Benn, immigration     
lawyer and special advisor to 
the European Delegation in the 
UK, will give a presentation       
on the EU Settlement Scheme 
and answer questions from the    
audience. The event will be 
moderated by the head of the 
Consular section, Konstantinos 
Adamopoulos.  

Watch via Zoom or Facebook 

live on the Embassy’s official 
Facebook Page (@GreeceInUK):  

https://zoom.us/webinar/     
register/WN_XALjDzCQQoO3p
ypF8p4NJw 

https://www.facebook.com/ 
GreeceInUK/live_videos/  

You may send your questions 
during the event via Zoom or 
Facebook or in advance via 
email: pdo.lon@mfa.gr.   

The EU Settlement Scheme 
is a UK Home Office application 
process that nearly all EU       
citizens, and their family mem-
bers, must complete to protect 
their future residence in the UK 
in accordance with the rights 
provided for in the Withdrawal 
Agreement. 

Online Information Session 
on EU Settlement Scheme
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UK Cypriot owned Quality Fish Bar 
calls it a day after 45 years

After 45 years of being the 
pride and joy of Finsbury 
Park, Quality Fish Bar       

in Seven Sisters Road, has       
decided to call it a day, closing 
its doors for the final time on 

Saturday 27 February 2021. 
Over the years, Quality Fish 

Bar has been a favourite not 
only with the locals, but with 
football fans attending Arsenal 
home matches week after 

week, people returning home 
from concerts at the Rainbow 
music venue, and with those 
leaving the Bingo hall nearby. 

Famous Arsenal football      
pundit Claude was a regular  

visitor, giving it large with         
his football banter; Johnathan 
Pearce, a football commentator 
for the BBC and BT Sport has 
been spotted on a number of 
occasions enjoying the tradi-
tional fish & chips; and singer 
Leona Lewis has been going 
there since she was a baby!  

TV personality Stacey           
Solomon, actress Sue Pollard, 
famous for her role in the BAFTA-
winning sitcom Hi-de-Hi!, and 
singer Ingrid Mansfield Allman, 
are also fans of the chippy. 

It was in 1976 when George 
Harmanda (from the village of 
Acheritou, Cyprus), after working 
for Archway Sheet Metal Works, 
took the opportunity of opening 
the fish and Chip shop with       
his wife Loukia (from Styllous, 
Cyprus), naming it Quality Fish 
Bar. 

The family lived in the upper 
part of the building, and worked 
day and night to succeed      
with the help of their two eldest 
children, Maroulla and Chris; 
the younger two, Tony and Eva, 
were still at school but joined 
the family business later, as did 
Maroulla’s husband Kyriacos 
Hadjitheodosiou.  

When Loukia sadly passed 
away in 1981, the family conti-
nued to trade, and at one time 
also served kebabs, as there 
was a large UK Cypriot popula-
tion living in Finsbury Park bet-
ween the seventies and nineties. 

It was during this time that 
Chris became a co-founder       
of London Greek Radio, which 
today still provides Greek music 
to our community. Chris sadly 
passed away in 2018. 

When George retired in     
1991, Maroulla, Tony, Eva and 
Kyriacos continued to run the 
fish & chip shop, and did so until 
now.

Do you know a Georgio who married a Katrina 
in 1956 and went missing in 1978?

Over forty years ago, on 
the 21st February 1979, 
a body of a man washed 

ashore Porth Minick beach on 
St Mary’s, Isles of Scilly. The      
islands are located about 40km 
off the southwestern tip of  

Cornwall, England in the Atlantic 
Ocean.  

The man was believed to 
have been born amid the world 
wars and aged between 40 and 
60 years old. He had been in 
the water for up to four months. 

He was white and about 5ft 4 
with dark brown greying hair, 
wore a two-tone blue and white 
short sleeved shirt with a 
woollen Eltex vest underneath.  

On the ring finger of his right 
hand, he wore a gold band,     
believed to be a wedding ring. 
The ring had an inscription in 
Greek which read “Georgio and 
Katrina 1956”. It is possible that 
at the time, the ring was trans-
lated incorrectly, so it could be 
Georgios and Aikaterini or ano-
ther similar name combination. 
One thing is certain; the man 
had a Greek connection!  

Despite the passage of time, 
the man has never been identi-
fied. For the past year, Locate 
International has worked on the 
case and invested 100s of hours 

of investigation. They managed 
to get the appeal featured in the 
Kathimerini newspaper and on 
the Light In The Tunnel television 
programme.  

So now we are appealing       
directly to you. Do you know a 
Georgio, or similar, who went 
missing in 1978? Perhaps they 
were a sailor and lost at sea? 
Were they married or engaged 
to a Katrina, or similar, in 1956?  

Somewhere there is a family 
who has lost a loved one and 
doesn't know what happened to 
them. Can you help?  

If you have any information, 
then please contact the team at 
Locate International. Our website 
is www.locate.international or 
email investigations@locate.     
international 

Are you an Enfield resident 
aged 56 or over? If so, you 
are now invited to contact 

the NHS to arrange a corona-
virus vaccination appointment.  

Letters have been sent to all 
those individuals, but you do not 
have to wait for your letter to 
book. 

You can use the NHS Corona-
virus Vaccination service if any 
of the following apply: 

- you are aged 56 or over 
- you are at high risk from  

coronavirus (clinically extremely 
vulnerable) 

- you are an eligible frontline 
health or social care worker 

- you have a condition that 
puts you at higher risk (clinically 
vulnerable) 

- you have a learning disability 
- you are a main carer for 

someone at high risk from       
coronavirus 

You will need to make an      
appointment in advance before 
going to any vaccination service.  

It’s useful if you have your 
NHS number to hand, but it’s 
not essential. You can still book 
appointments using other details, 
provided you are registered 
with a GP practice. You can find 
your NHS number on the NHS 
App or at: www.nhs.uk/find-nhs- 
number 

To book an appointment      
online, visit the NHS Coronavirus 
Vaccination service www.nhs.uk/ 
conditions/coronavirus-covid-
19/coronavirus-vaccination/ 
book-coronavirus-vaccination 
or call 119 free of charge,      
anytime between 7am and 11pm 
seven days a week.

Cypriot Community Centre 
thanks Michael Yiakoumi for 
sponsoring Meals-on-Wheels

The Cypriot Community 
Centre in Wood Green is 
currently delivering hot 

Meals-on-Wheels to the Cypriot 
community in Haringey and   
Enfield. 

The Centre’s General       
Manager, Christalla Evdokimou, 
is pictured above with Parikiaki’s 
Michael Yiakoumi, who she 
thanked for sponsoring a week’s 
worth of meals for the elderly 
and vulnerable. 

The Covid-19 pandemic has 
been difficult for everybody, but 
more so for the elderly who find 
themselves isolated at home. 
Being unable to access the     
internet, they were completely 
cut off. The Cypriot Community 
Centre provides a much needed 
service that not only gives them 
a hot, freshly cooked meal, but 

a lifeline to the outside world. 
You too can show you care and 

make a difference with a kind 
donation, enabling the Centre to 
reach out further and help more 
elderly and vulnerable people 
who otherwise would be at risk. 

Food donations or funds      
are required to keep this service 
going. Donating just £6 can  
pay for a meal and dessert        
for one elderly member of our  
community. Or, you can choose 
to sponsor all meals for the 
week, just like our Michael did, 
for £300. 

You can donate via the      
following JustGiving page: 
www.justgiving.com/campaign/ 
meals-on-wheels  

For further details contact     
the Centre on 020 8881 2329 or 
email cycc6363@gmail.com

Enfield residents aged 56+      
can now book Covid vaccine 
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In Cyprus the aethereal land,  
does the pure soul live?
In Cyprus the aethereal land, 

does the pure soul live? This 
was a poetic flight on the part 

of our national poet, Kostis Pala-
mas. A question which then, of 
course, would have received a 
positive response, as being yet 
another confirmation of the uni-
versally recognized simplicity and 
exquisite purity of the Cypriot soul. 

If the same question were 
posed now, as part of a search for 
an answer to concerns over what 
we see and hear today, the yes 
or no answer would hang in the 
balance.  

If we take into account that 
Cyprus is vying for first place 
among the member states of 
the European Union in terms of 
corruption, then it comes as no 
surprise that the answer sought 
to the question posed above is 
problematical. 

By the same token, it is by no 
means strange that, in the general 
putrescence prevailing in Cyprus, 
the toadstool of satanism has 

sprung up, with the well-known 
song which will represent Cyprus 
at the forthcoming European 
Song Contest. That is simply the 
cherry on the cake of the general 
blight. 

It is the only natural concomitant 
and one to be expected. Since 
Cyprus is taking the lead in doing 
the works of the devil - which is 
why it is at the fore of those who 
are corrupt - it is natural to expect 
it to reveal the God it venerates 
and submits to. And that is none 
other than the devil. 

But is this really how things 
are? Might it be that the majority 
of the people of Cyprus continue 
to be pure and pristine? Is it 
simply that those in charge are 
responsible for the corruption 
and the propagation of satanism 
and that they express neither the 
mind nor the values of the people 
they purportedly represent? Has 
it come about that the minds     
of Cypriots have suffered such      
degeneration that the land has 

gone from being the island of 
saints and friend of Christ to being 
the island of corruption and hand-
maid of the devil? 

We would boldly state ‘No!’ 
Such a decline cannot have     
occurred. It is simply that key 
positions have been infiltrated by 
people of negligible maturity, 
whose consciences have been 
seared as with a hot iron. They 
are now tarnishing the image of 
the Cypriote people and are      
improperly insulting and dishon-
oring all that is holy and sacred. 

The people of Cyprus need to 
rid themselves of such figures, 
so that they can preserve the 
island’s Christocentric Tradition, 
its sanctity, its nobility, its honor 
and its dignity. So that they may 
deemed worthy successors of 
their pure ancestors. Because 
they walk upon the bones of 
saints and of the righteous, of 
friends of Christ. And this Tradi-
tion - which is simultaneously an 
honor and responsibility for them 

and their children - is not to be 
toyed with, nor can it be cast off 
like a foreign body. Because it 
is bone of their bones and flesh 
of their flesh. It’s the truth of their 
entity as a people, it is the light 
in their lives, it is their path to 
the eternal Kingdom of God, it is 
the point of metaphysical trans-
formation, of attraction, of ignition 
and inspiration of all their parallel, 
transitory activities and earthly 
actions, it is their very life. 

 
Archimandrite Efraim 

Abbot of the Holy and Venerable 
Great Monastery of Vatopaidi

“The universe, which others call the library, 
is composed of an indefinite, perhaps         

infinite number of hexagonal galleries.”  
- Jorge Luis Borges, Labyrinths 

 
Six sides is best 

Hexagons are the bestagons. Why? Because 
of bees. Bees are the best. And they build only 

the best shape, the hexagon (the bestagon). The 
humble bumblebee has an engineering problem 
to solve. She makes two things: honey and wax. 
The former to eat and the latter to contain the 
former. To make one unit of wax, she needs eight 
units of honey. To make a hive that contains the 
maximum honey, while using the minimum wax, 
is vital. 

Thus, a honeycomb conjecture. Which shape 
works best? There are many options and lots of 
polygons to choose from. But pentagons are 
broken and leave gaps. Same with septagons.  
The hexagon is the only regular polygon to tile a 
plane without resorting to self-division.  

The circle offers a shape defined by the least 
perimeter for the most area, but that only works 
when you need just one. Pack circles together and 
they also leave wasted space. Bees use hexagons 
because no shape is better at creating the maxi-
mum area for the minimum wall.  Hexagons show 
up everywhere. Hexagons are the bestagons.  

 
Sixth planet from the Sun 

Let us travel to Saturn, 1.2 billion kilometres 
away, and a mass that’s 95 times the Earth’s.        
At its north pole it has a charismatic hexagon - a 

wave pattern of gas. It is composed of clouds 
somehow keeping shape and changing colour. 
It’s a magnificent solar system mystery. 

And from the largest, down to the smallest. 
Take the snowflake. Guess how many sides they 
have? Yep. When water molecules join together 
to make a flake, the sturdy shape they prefer is 
the hexagon. As more molecules join, they extend 
the flake fractally up. If there is ice in your drink, 
give thanks to the hexagon for keeping it cool. 

Many atoms use hexagons because - take note 
- hexagons are the bestagons. 

 
C is for carbon 

Your pencil is an elegant thread of graphite – 
which is, you guessed it, hexagonal carbons. 
Even more than that, when carbon is in a straight 
sheet it’s called graphene: which just happens  
to be the strongest atomic material in the entire 
universe.  

Graphene can take a hundred times more force 
than steel. This is because when hexagons come 
together, they form three-sided joints of 120         
degrees. This, for the least material, is the most 
mechanically stable arrangement. Pull on one 
joint, and the other two equally pull back, push 

in, and the other two are the most able and stable 
to resist.  

This is another reason hexagons show up         
everywhere. Hexagons can be flexible while 
keeping their strength, letting us construct some 
sublime materials. Print out a grid of hexagons 
using anything, from aluminium to cardboard, 
make a little sandwich, and POW! You have       
honeycomb panelling. A tear-resistant material 
that is also super light and flexible. It's used        
everywhere but especially in aviation. Rockets 
need to be strong yet light. Same for aircraft wings 
– they must not tear, but also need to bend. And 
only the magic of the honeycomb panel can do 
both equally well. 

The ancient Greeks suspected it, Charles        
Darwin wrote about it, and now mathematics       
has proven it, with a 1999 paper by Thomas Hales 
at the University of Michigan: the hexagon        
honeycomb is a masterpiece of engineering.  

 
Sources: www.cgpgrey.com; NASA Cassini 

mission; The Symmetrical Universe, Alan Light-
man. Pictures: Saturn’s hexagonal pole; the 
atomic shape of graphene. 

 
James Neophytou

Hexagons are the bestagons: A shape of  divine wisdom

Alpha Care Counselling Service: Managing grief
Loss can be experienced in 

so many ways - the loss of 
our health, our indepen-

dence, our job and professional 
identity, or our home, but the loss 
of life is undeniably the hardest 
one to have to face. Losing some-
one we care about, respect and 
love, can be devastating.  

Grief is culturally bound and 
affects people differently. In our 
clinical roles as helpers however, 
we often come across some 
common responses of people 
reporting their initial struggle to 
accept the sad news of their   
bereavement, when either under 
the fear of the inevitable or in a 
state of shock, they describe 

feeling numb and deny what 
has happened to them. They 
describe how they get through 
each day in a rather disengaged 
way, whilst at the same time try-
ing to focus on dealing with the 
funeral arrangements and any 
practical matters. Somehow, that 
process keeps them distracted 
from their grief, until they start to 
get overwhelmed by their feel-
ings of sadness and emotional 
pain. People may also express 
a great deal of anger about the 
denied loss, the timing and      
circumstances of the loss, and 
direct that anger towards them-
selves, or those to whom they 
attribute some blame for letting 

them down, and even towards 
God. Indeed, our spiritual beliefs 
get challenged, and those      
bereaved may choose to with-
draw from them and those around 
them, like their friends and family 
members, as they feel abandoned, 
lonely and very hurt. Yet, all that 
anger communicates to us is the 
pain and the love we feel for the 
person who is no longer with us.     

Other expressed feelings during 
our mourning process can be the 
doubt and guilt associated with 
the possibility of having perhaps 
done things differently, or not 
having missed those opportunities 
we could have had prior to the loss. 
Inevitably, such feelings carry us 

through a period of intense sad-
ness that may be experienced 
as never ending, or potentially 
never recovering. Those around 
us, in their efforts to be helpful, 
may use the wrong words or  
expect us to ‘be strong’ in their 
own terms, or even make us think 
that what we feel is inappropriate 
or abnormal. In fact, the process 
of healing will take its time,     
before those understandable 
feelings can be gradually over-
come, and a stage of acceptance 
of and adjustment to the new 
reality in the physical absence 
of those who passed away can 
be reached. When that absence 
will no longer feel so strong in the 

very presence of our memories 
that we build up and hold so 
dear, to keep us comforted and 
grounded. Within the right time, 
one learns that the thought of 
having some help available in the 
context of: ‘I am here for you if you 
need me,’ is appreciated more than 
the one suggesting” ‘I am here for 
you because I know how you feel.’  

Each experience of loss is very 
personal and if one wants to 
consider being also supported by 
a professional, that choice should 
be respected and neither assumed 
nor imposed.  

Antony Sigalas 
Psychotherapist for the Alpha 

Care Counselling Service  
Tel: 020 8373 6287 

Kyrenia 
Poetry by Leon Silver

The vertiginous peaks rising behind it isolate the town 
as its conquerors isolate themselves  

from its past while claiming it.  
 

But the past is everywhere,  
holding the present in a gentle embrace, whispering:  

“Without us, the shades of before, you could never exist.”  
 

June 2016  
 

Note: The innocent foreign visitor could scarcely guess from        
the official Turkish tourist map and guide book that the town was           
inhabited by Greeks throughout its 3000 year history until 1974, 
as the word “Greek” is used only once (“the Greek Orthodox 
Church of the Archangel Michael”), and its Greek name “Keryṅeia” 
does not appear, but only its Turkish name “Girne” and the English 
Kyrenia. 



Cyprus Eurovision entry sparks 
backlash over ‘satanic’ lyrics 

Cyprus is under pressure to withdraw its Eurovision entry which 
has upset the country’s devout Christians with its references to 
the devil.  

State broadcaster CyBC recently announced El Diablo        
(Spanish for The Devil) as its pick to represent the island at this 
year’s contest. 

The dance track, performed by Greek singer Elena Tsagrinou, 
has been blasted for its lyrics which include: “I fell in love…I gave 
my heart to El Diablo,” and “I gave it up because he tells me I’m 
his angel.”  

CyBC defended the song saying critics have misinterpreted the 
lyrics and that the track is about people in toxic relationships. 

“It’s about a woman who is in an exploitative relationship with   
a freeloader she calls El Diablo,” the broadcaster said in a state-
ment, adding that the song was inspired by the “eternal struggle 
of good versus evil.” 

El Diablo was written by Thomas Stengaard, Jimmy ‘Joker’ 
Thornfeldt, Laurell Barker and OXA. 

Cyprus has participated in the Eurovision 36 times since 1981 
but has never won. It came close in 2018, when Eleni Foureira’s 
Fuego finished in second place, losing to Israel.  

The Eurovision Song Contest is set to be held in Rotterdam, in 
May. 
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Andrea Georgiou 

Eddie Murphy and 
Arsenio Hall return 
in comedy sequel 
Coming 2 America 
 

After more than 30 years, a  
follow up to Coming To America 
has been released! 

Coming 2 America, the sequel 
to the 1988 cult classic sees 
Eddie Murphy's character, Prince 
Akeem Joffer, set to become King 
of Zamunda, with his father King 
Jaffe Joffer (James Earl Jones) 
ailing. 

Intending to strengthen the 
dynasty, Akeem heads back      
to Queens, New York, with his 
sidekick Semmi (Arsenio Hall) 
when he discovers he has a    
son, Lavelle, he never knew he   
fathered – a prince of Zamunda 

who can take the throne under 
its male-rulers-only laws.  

Complicating matters is 
Akeem's eldest daughter, Meeka, 
who has been preparing to be 
ruler her whole life. 

Director Craig Brewer reunites 
much of the original cast and 
brings in new faces including 
KiKi Layne as Princess Meeka, 
Jermaine Fowler as Lavelle, 
Leslie Jones as his mother Mary, 
and Wesley Snipes as General 
Izzi, ruler of neighbouring nation 
Nexdoria. 

There are cameos from        
Hollywood star Morgan Freeman, 
singers En Vogue, Salt-N-Pepa, 
Gladys Knight and Davido,     
and former NBA star Dikembe      
Mutombo. John Legend appears 
during a mid-credits sequence 
singing She's Your Queen to Be. 

Coming 2 America is available 
on Amazon Prime Video.

After repeated delays due to 
the coronavirus pandemic, fans 
have been waiting for the highly 
anticipated Friends reunion spe-
cial for a long time. But now, star 
David Schwimmer has revealed 
the show could be there for you 
very soon, with filming possibly 
taking place as early as April! 

The actor, who starred along-
side Jennifer Aniston, Courteney 
Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc 

and Matthew Perry in the much-
loved sit-com, revealed during      
a recent radio interview: "It's 
happening. Actually, in a little over 
a month I'm heading out to LA. 
So, finally, I mean, we figured out 
a way to film it safely and there's 
going to be a portion of it that we 
filmed outside because of, you 
know, for safety protocols." 

It’s been 16 years since the 
final episode of Friends aired.

David Schwimmer reveals details 
for one-off Friends reunion special

George Clooney has once again voiced his 
support for returning the 2,500-year-old           
Parthenon Marbles to Greece. His comments 
have stoked the long-standing debate over        
reunification of the works, which have been 
housed at the British Museum in London since 

the early 17th century. 
The Hollywood actor told Janet Suzman, 

chairwoman of the British Committee for the 
Reunification of the Parthenon Sculptures: 
“There are indeed many objects of historical 
value that must be returned to their original 
owners. However, none of them is as important 
as the Marbles of the Parthenon.” 

He called on Britain to allow their permanent 
reunion in their birthplace.  

“The Parthenon Sculptures must be returned 
to their original owner,” he said. 

In a recent interview with British Sunday paper 
Observer, Clooney revealed how discussions 
he had with his wife Amal Alamuddin on the fate 
of the Parthenon Marbles, while they were still 
dating, helped forge a strong bond between them.

George Clooney calls for the return of  
the Parthenon Marbles to Greece
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What does  
Professional Indemnity 
Insurance cover? Andy Patikis 
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If you're thinking about 
buying a PI policy, ‘what 
does professional indemnity 

insurance cover?’ is a question 
you'll want a straight answer 
to. So, the straightforward(ish) 
answer is this: ‘claims of negli-
gence made against you by an 
unhappy client.’ In other words, 
a legal claim for compensation 
made by a customer who says 
they were left out of pocket     
because you didn't do your      
job properly. But while that’s       
certainly true, it’s not really  
giving you the bigger picture. 
Because the things you really 
want to know are: exactly how 
does it protect me? What do I 
get for my money? And does my 
policy cover me in any other 
ways? 

 
How PI cover protects you 

 
With professional indemnity, 

as with all insurance, you pay 
money (the ‘premium’) to an   
insurer. In turn, the insurer 
‘agrees’ to pay out if a loss     
occurs under the terms of the 
policy. In this case, you can 
think of the loss as ‘claims of 
negligence made against you 
by an unhappy client’ – like we 
talked about above. 

Claims usually follow on the 
heels of some kind of mistake 
you’ve made. But actually,     

surprisingly little has to happen 
to trigger your PI policy. Just  
an allegation is enough, well-
founded or not. 

In either case, the insurer 
pays for the legal costs of     
your defence, as well as any       
damages or awards due to 
your client – up to your policy's 
level of cover. You don’t pay a 
thing (apart from the excess if 
relevant). 
 
What else is covered by 
professional indemnity  
insurance? 
 

Your PI insurance can help with 
all kinds of genuine mistakes. 
Although if a claim comes about 
because you’ve been reckless, 
your insurer will have questions 
to ask and may refuse to cover it. 

Here are some other instances 
where professional indemnity 
can cover legal costs and   
damages, depending on the 
policy wording: 

Defamation - someone claims 
you've said or written something 
that's negatively impacted their 
reputation. 

Intellectual property infringe-
ment - say you use an image on 
your website without getting the 
necessary permission from its 
owner. 

Losing documents or data - 
maybe physical paperwork goes 

missing or you have a data 
meltdown and lose crucial info. 

Negligent misstatement or 
misrepresentation - for example 
being economical with the truth 
in encouraging a client to sign 
a contract. 

Employee dishonesty - when 
people you employ do bad things 
or commit fraud without your 
knowledge. 

Transmission of computer   
viruses - if you accidentally 
spread a virus by email or by 
sharing data that damages 
other people's networks. 

Breach of confidentiality -        
if someone spills your client's 
sensitive info without their      
permission. 

 
The benefits of having a  
PI policy 
 

One of the obvious benefits 
you get is financial; the cover is 
there to safeguard your business 
and its assets should the worst 
happen. That’s really important of 
course because, ultimately, it’s 
your livelihood we’re talking about. 

Without insurance, if called 
upon to defend yourself, even an 
unfounded claim could wipe out 
your life’s work in a matter of 
weeks. Because let's face it, 
solicitors aren't cheap and some 
PI claims can run into tens or 
hundreds of thousands of 
pounds. 

But there are also less tangible, 
arguably more significant bene-
fits to protecting yourself with 
professional indemnity insurance. 

Having the financial might of 
an insurer and their crack legal 
team behind you tips the balance 
a little more in your favour. That 
big arm around your shoulders 
means you needn’t feel like the 
little guy battling a potentially 
much bigger accuser all alone. It 
can help give you peace of mind.

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

As part of the UK Budget 
last week, the govern-
ment announced positive 

news for home buyers and for 
those who thought they had 
missed the opportunity to take 
advantage of the Stamp Duty 
Holiday which was due to expire 
on March 31, 2021.  

The Stamp Duty Holiday has 
been extended until 30 June 
2021, no stamp duty will be 
charged on a residential property 
bought for up to £500,000.  

Until 30 September 2021, no 
stamp duty will be charged on 
a residential property bought 
for up to £250,000. 

The news will come as a       
relief to buyers and sellers who 
have been desperately trying to 
get their sale completed in time 
to meet the previous deadline 
of 31st March 2021. 

It will return to the usual 
threshold of £125,000 on 1st 
October 2021. 

Mortgage Incentives  
 
In more good news, first-time 

buyers will get a “government 
guarantee” on mortgages, with 
a deposit of 5%. 

The purpose is to stimulate 
the housing market and encour-
age younger people onto the 
housing ladder and increase 
property transactions.  

The chancellor will incentivise 
lenders to provide mortgages   
to first-time buyers and existing 
homeowners with just 5%            
deposits to purchase properties 
worth up to £600,000. 

George Sifonios, Managing 
Director at David Astburys        
Estate Agents in Crouch End 
said:  

“If you were considering 
buying, now is the perfect time 
- please reach out to our team 
today for more details about  
the stamp duty holiday exten-
sion and how you can take      

advantage of it.  
“We can also connect with a 

mortgage advisor and have a 
huge inventory of properties 
perfect for first time buyers      
and investors looking for their 
next buy to let.” 

 
Address:  

15 Park Road 
Crouch End 

London N8 8TE 
 

Email:  
crouchend@davidastburys.com 
 

Website:  
www.davidastburys.com 

 
Tel: 020 3000 6787 

George Sifonios 

Specialising in Sales, 
Lettings & Property 
Management 

Most FIVE STAR GOOGLE REVIEWS 
for an agency in London

Most Lets agreed on

97% of transactions achieved the 
asking price.

FREE no obligation property valuation

15 Park Road, London N8 8TE
t 020 3000 6787
e crouchend@davidastburys.com
w davidastburys.com 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

DavidAstburys_83mmx132mmAdvert_artwork.pdf   1   02/10/2020   10:23

Stamp Duty Holiday Extension 
- how you can benefit



  Introduction  
 

The Chancellor has attempted 
to strike a balance between con-
tinuing to prop up the businesses 
worst affected by COVID-19, 
while setting out a roadmap to 
wean the UK economy off this 
emergency support.  

In his second Budget and 
14th fiscal announcement since 
succeeding Sajid Javid in      
February 2020, Sunak resisted 
the urge to start raising the   
main taxes in a bid to rebuild 
the UK economy and tattered 
public finances. 

The following report summa-
rises some of the main announce-
ments made by Chancellor on 
3 February 2021.  

 

Business 
 
Corporation tax 

The main rate of corporation 
tax will remain at 19% for two 
years and will increase on 1 April 
2023 to 25% on profits over 
£250,000, remaining at 19% for 
profits under £50,000, with a 
marginal rate in between.  

The lower and upper limits  
will be proportionately reduced 
for short accounting periods  
and where there are associated 
companies, while the related 51% 
group company test will also     
be repealed and replaced by  
associated company rules.  

 
‘Super deduction’ 

From 1 April 2021 until             

31 March 2023, companies        
investing in new qualifying plant 
and machinery will benefit from 
a 130% first-year capital allow-
ance and a 50% first year allow-
ance for qualifying special-rate 
assets.  
 
Corporation tax loss relief 

The corporation tax trading 
loss carry-back rule will be      
temporarily extended from the 
existing one year to three years. 
This measure will cover company 
accounting periods ending in the 
period 1 April 2020 to 31 March 
2022. 

 
Research &  
development relief 

The amount of the SME       
payable R&D tax credit that a 
company can receive in any one 
year will be capped at £20,000, 
plus three times the company’s 
total PAYE and NICs liability. 
This measure will apply to        
accounting periods beginning 
on or after 1 April 2021.  

 
Annual investment allowance 

The current temporary £1m 
annual investment allowance 
(AIA) limit in respect of capital 
allowances remains in place for 
one year from 1 January 2021, 
reducing to £200,000 after             
1 January 2022. 

 
Hiring new apprentices 

Employers who hire a new 
apprentice between 1 April 2021 
and 30 September 2021 will       
receive £3,000 per new recruit. 

Personal 
 

Rates and allowances 
The tax-free personal allow-

ance throughout the UK will         
increase to £12,570 for the 
2021/22 tax year. 

The basic-rate band will rise 
to £37,700, while the higher-rate 
threshold will rise to £50,270. The 
additional-rate band will remain 
at £150,000. 

All of these thresholds will       
remain unchanged until 2025/26.  

 
National Insurance  
contributions 

The threshold for class 1         
primary contributions paid by 
employees and the class 4        
national insurance contributions 
(NICs) paid by the self-employed 
will increase from £9,500 to 
£9,568 for the 2021/22 tax year 
and the class 2 NICs rate for 
the self-employed will remain at 
£3.05 a week for 2021/22, while 
the self-employed small profits 
threshold will rise to £6,515.  
 
Trading losses  

For trading losses made in 
2020/21 and 2021/22, unincor-
porated businesses will be able 
to carry back for a period of 
three years (presently one year).  

 
Capital gains tax 

The current annual exempt 

amount for individuals and       
personal representatives of 
£12,300 and £6,150 for trustees 
of settlements will be maintained 
at these levels for each tax year 
up to and including the 2025/26 
tax year.  

 
Business asset disposal relief 
& investors’ relief 

The lifetime limit on qualifying 
gains for business asset            
disposal relief will remain at 
£1m for 2021/22, and the lifetime 
limit for investors’ relief will be 
kept at £10m, and the 10% tax 
rate remains. 

 
Inheritance tax 

The individual nil-rate band 
will continue at £325,000 and the 
residence nil-rate band will also 
remain at £175,000. The taper 
threshold for the residence       
nil-rate band continues to start 
at £2m.  

 

VAT 
 

Extended VAT discount for 
hospitality 

The current 5% VAT rate for 
the hospitality sector, holiday 
providers and attractions will be 
extended by six months to 30 
September 2021 and a new 12.5% 
rate will apply from 1 October 2021 
to 31 March 2022.  

 
Deferred VAT payments  

When COVID-19 first hit, the 
Government allowed businesses 
to defer payment of VAT returns 
due between 20 March 2020 
and 30 June 2020. Originally, this 
VAT was due to be paid back by 
31 March 2021, however those 
taking advantage of the deferral 

can now spread the payment 
over a maximum 11 monthly pay-
ments, which are interest free.  

The new legislation will also 
introduce a new penalty of 5% if 
payment is not made by 30 June 
2021 and the taxpayer has not 
opted into the scheme to spread 
payment by that time, or other-
wise entered into an agreement 
with HMRC.  

 
VAT thresholds 

The VAT-registration threshold 
will be maintained at £85,000 for 
a further two years from 1 April 
2022.  

 

Other measures 
 
COVID-19 support 
 
Recovery loan scheme 

The recovery loan scheme 
ensures businesses can access 
loans and other finance of up to 
£10m per business once existing 
COVID-19 loan schemes close. 

  
Furlough scheme 

The Government is extending 
the furlough scheme until the 
end of September 2021.  

 
Restart grants 

Non-essential retail busines-
ses in England will be eligible for 
grants of up to £6,000 per premi-
ses, while hospitality, accommo-
dation, leisure, personal care and 
gym businesses may get up to 
£18,000.  

 
Business rates 

Eligible retail, hospitality and 
leisure properties in England will 
continue to benefit from 100% 
relief until 30 June 2021 and 66% 
from July 2021 until the end of 

March 2022, with a cap of £2m 
per business for properties      
required to close on 5 January 
2021 or £105,000 for other       
eligible properties. 

 
Self-employment income  
support scheme (SEISS) 

The Government confirmed 
that the fourth SEISS grant will 
be worth 80% of three months’ 
average trading profits, subject 
to a cap of £7,500, from February 
to April 2021 and a  “fifth and final” 
SEISS grant will cover May to 
September 2021, which will be 
from 30% to 80% of average 
profits, and a cap of £2,850 in 
cases where 30% applies. 

 

Other  
announcements 
 
Stamp duty land tax (SDLT) 

A staged withdrawal of the  
nil-rate band for residential prop-
erty of £500,000 was announced, 
firstly extending the temporary 
increased rate of £500,000 to 
30 June 2021, then introducing 
a nil-rate band of £250,000 from 
1 July 2021 to 30 September 
2021.  

 
Mortgage guarantee scheme 

A new mortgage guarantee 
scheme will kick in from April 
2021, providing a guarantee to 
lenders across the UK who offer 
mortgages to people with a      
deposit of just 5% on homes with 
a value of up to £600,000. The 
scheme will be available for new 
mortgages up to 31 December 
2022. However, the benefits       
of this scheme may be limited 
due to lenders still applying the      
normal income multiples and 
other lending criteria.
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Summary of the Spring Budget 2021 
by Nick Antoniou, FCCA of NA Associates LLP, Chartered Certified Accountants 

NA Associates LLP is an independent firm of Chartered        
Certified Accountants operating from modern fully equipped 
offices using the latest in technology and up to date systems 
in order to help deliver the high standards of customer service 
demanded of a modern, dynamic organisation, with flexible 
working and maximum availability at the core of our practice 
philosophy. The firm offers an enviable range of services 
backed by technical expertise, normally associated with a major 
firm. 

This article is intended is based on our understanding of      
the 2021 Budget Statement, and does not constitute advice or 
a recommendation. Professional advice should be taken on 
your specific circumstances. You should not make any deci-
sions based upon the contents of this article. 

For further details please contact: tel: 020 8275 5935, email: 
info@na-associates.co.uk  website: www.na-associates.co.uk 

 
NA Associates Chartered Certified Accountants is located at 

1st Floor Woodgate Studios, 2-8 Games Road, Cockfosters 
Barnet, Herts, EN4 9HN. 
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Judas And The 
Black Messiah 

 
This powerful true story is 

brought vividly to the screen         
by Shaka King, who coaches            
remarkable performances from 
his stellar cast.  

The time is the late sixties and 
the FBI, following their attempts 
to discredit the reputation and       
increasing power of Martin Luther 
King, turn their attention to the 
Black Panthers. FBI director J. 
Edgar Hoover (Martin Sheen) and 
his agent Roy Mitchell (Jess     
Plemons) blackmail Bill O’Neal 
(Lakeith Stanfield), to infiltrate the 
Illinois Black Panther Party and 
its charismatic leader, Chairman 
Fred Hampton (Daniel Kaluuya). 
Petty thief O’ Neel has no alterna-
tive but to accept this impossible 
task and like Judas he is now ready 
to betray the black messiah… 

It is a compelling film with out-
standing performances - Lakeith 
is superb as the man torn between 
his loyalty to the black panthers 
and the FBI, while British born 
Kaluuya is spellbinding as the 
passionate leader and is a worthy 
winner of the Golden Globe for 
Best Supporting Actor. His scenes 
where he recreates Hampton’s 
passionate speeches are thrilling 
and deeply moving - “You can 
murder a freedom fighter, but you 
cannot murder freedom.”  

This part of American history 
that is not that well known and 
needs to be shouted from every 
roof top. Vital! 

 

The Columnist 
 

A delicious premise for this     
exciting Dutch thriller which tells 
the story of Femke Boot (Katja 
Herbers), the title’s columnist and 
author of horror novels, who after 
she becomes the victim of online 
abuse, she decides to take matters 
in her own hands and find a cure 

for her writer’s block. And soon the 
body count and severed middle 
fingers begin to escalate.  

A dark comedy with a feisty 
heroine worth cheering for. See 
this stylish film before the inevita-
ble Hollywood remake.  

 

Verdict 
 
A compelling film from             

Philippines written and directed 
by Raymund Ribay Gutierez, who 
tells the deeply moving story of 
Joy and her six-year-old daughter 
Angel, both victims of domestic 
abuse.  

Dante always comes home 
drunk but one night he goes way 
over the top and violently hurts 
badly his wife and daughter… 

This is urgent filmmaking of  
the highest order photographed 
by a handheld camera in a semi-
documentary style. An intense court 
room drama of extreme abuse 
where the accused struggles to 
find justice in a heavily bureau-
cratic system. An important film 
that needs to be seen! 

 
Mouthpiece  

Norah Sadava and Amy        
Nostbakken’s imaginative play,   
in which they both play the same 
leading role, is adapted for the 
cinema by these talented ladies 
and their director Patricia Rozema. 
They both play Cass, a fiercely 

independent woman whose world 
is turned upside down when she 
hears about her mother’s death… 

Rozema’ inventive direction 
encourages her talented leading 
ladies to shine and deliver fresh 
and utterly uncompromising        
performances. A fine balance     
between comedy and pathos! 

 

Come True 
 
An imaginative, dream like  

feature from Anthony Scott Burns 
who tells the story of Sarah (Julia 
Sarah Stone), a troubled teenager 
plagued with nightmares. She is 
willing to take part in a series of 
sleep studies, but she soon begins 
to regret her decision…  

Stone is remarkably effective 
as the vulnerable young protago-
nist in this eerie sci-fi fantasy which 
is superbly made and perfectly 
complimented by a haunting score. 
It brings to mind Alex Garland’s 
recent television series DEVS or 
perhaps JACOB’S LADDER. 

 
Wander Darkly 
 

Tara Miele directs with imagi-
nation and style, even though her 
script feels more like a one idea 
scenario.  

Following a terrible car           
accident Adrienne (Sienna Miller)  
and Matteo (Diego Luna) find 
themselves in a surreal state of 

mind and on a different parallel of 
life. They begin to re-live as well 
as re-examine their relationship 
before the birth of their baby. Is it 
all a dream?  

Miller is effective but finally can’t 
rescue the film from its repetitive 
nature. 

 
MARTYR: Writer/director 

Mazen Khaled's deeply moving 
film follows the story of Hassane, 
a young man still living with his 
parents in a Beirut working class 
neighbourhood. He feels trapped 
and his only escape is his occa-
sional swim with his friends on 
Beirut’s rocky shore… 

A sad, authentic film but difficult 
to watch. The death of Lebanon 
is here told in a ritualistic, stylised 
way and very much worth disco-
vering! (Peccadillo Pictures) 

 
NOTTURNO: Gianfranco Rosi, 

the acclaimed Italian documen-
tary filmmaker of FIRE AT SEA, 
delivers another poetic master-
piece. It took him three years to 
complete filming along the borders 
of Iraq, Kurdistan, Syria, and      
Lebanon.  

A series of vignettes superbly 
photographed in perfectly framed 
compositions - soldiers marching 
at dawn, a group of women are 
grieving the loss of their loved 
ones in a deserted prison while a 
doctor in a psychiatric ward uses 
play acting as a form of therapy. 
Essential viewing! (MUBI)  

 
PULSE: Paul Golding’s 1988 

chiller tells the story of how an 
electricity current sparks into life 
and begins to terrorise an        
American suburb. The Rocklands 
believe that their neighbour has 
lost his marbles after he smashes 
the whole place down, but the 
young boy suspects that it is the 
electricity that is in control of the 
situation… 

A slick example of stylish techno-
horror– the popular genre which 
peaked during the seventies and 
eighties. (Blu-Ray from Eureka 
Entertainment) 

 
BUTCHERS: This violent       

horror follows the story of four 
friends, who get stranded in the 
middle of nowhere after their car 
breaks down. There is no one 
around just a family of sadistic 
butchers who love torture… 

It is intense and horrifying and 
any similarity to THE TEXAS 
CHAINSAW MASSACRE is      
entirely intentional!  

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

George Savvides 

This is as much as we can 
give, said a forlorn look-
ing prime minister, those 

increasingly droopy eyelids 
beginning to resemble a blond 
Basset Hound. He wasn’t talking 
about the estimated £100bn 
cost of High Speed Two (HS2), 
an investment that will chop an 
almighty 30 minutes off a trip 
from Birmingham to London. 
Three and a bit billion per      
minute. Neither was he refer-
ring to the plan to construct the 
“Boris Burrow”, as it has been 
dubbed, a 25 mile undersea 
tunnel connecting Britain and 
Northern Ireland, a paltry £10bn. 
Nor the hundreds of millions 
that are due to be spent on the 
“Levelling Up” agenda. Or the 
projected £250,000 budget to 
redecorate Downing Street. 
Planning that requires a great 
deal of sustenance, so much 
so that Boris and Carrie have 
spent an estimated £12,500 
on gourmet food deliveries (a 
business run by the wife of a 
Conservative party donor). The 
prime minister’s quote above 
was actually referring to the 
government proposal to give 
NHS workers a 1% pay rise, 
which in real terms, is a pay cut. 

Rather than getting into       
the emotional response this       
decision has caused, I turned 
to facts concentrating on data 
not dates, and evidence not 
conjecture. So the real deal 
being offered here amounts to 
approximately £3.50 a week to 
nurses. The same nurses and 
other “key” workers we were 
encouraged to applaud as the 
heroes of a nation at war with 
an “invisible enemy.” The most 
poignant banner I saw in those 
early days of pot banging and 
cheering simply said: “Dying for 
a living wage.” A sobering and 
tragic message.  

Many health workers lost 
their lives as the pandemic 
began to take hold. Despite 
having to deal with the trauma 
of losing colleagues, those 
same workers were praised by 
various cabinet ministers for 
going “above and beyond the 
call of duty.” One hundred  
percent plus. Something the 
PM can vouch for following  
his period of hospitalisation. 
Giving extra time for no extra 
money. Not heroic, just dedica-
ted and hard working. The 
starting salary of a care home 
worker is £10.72 per hour and 
the average annual salary of a 
NHS nurse is £33,400. An MP’s 
salary is £82,000 and their last 
pay rise totalled 3.1%. 

Back in April, a young male 

nurse’s moving testimony,      
exhausted and traumatised, 
made it clear they did not  
want to be put on a pedestal 
or be seen as heroes, just      
appreciated for their efforts. 
Health minister Nadine Dorries 
was “pleasantly surprised” that 
staff would receive a pay rise 
at all. I wonder if she expressed 
a similar sentiment when 
Dominic Cummings received 
a 50% pay rise.  

The Royal College of     
Nursing described the offer as 
“pitiful and bitterly disappoint-
ing,” while the British Medical 
Association talked of “a total 
dereliction of the government’s 
moral duty.” Neither organisa-
tion can be described as “mili-
tant” yet there has been talk   
of a possible ballot for strike     
action. Before that happens, 
let’s go back to the data. There 
are just under 300,000 nurses 
in England (the proposed pay 
rise only applies to them), so 
the cost of £3.50 extra per 
week amounts to £54.6m. The 
Track and Trace system, which 
was universally criticised, rose 
from £15bn to £22bn and the 
PPE fiasco, which has reared 
its grubby head again, has cost 
the country £12.5bn. 

Governments have to make 
difficult decisions based on 
political philosophy from which 
come their priorities. This    
government has gone against 
all their natural instincts and 
state intervention in the form 
of public spending has reached 
unprecedented levels in peace 
time. Hundreds of billions versus 
a meagre £54.6m. Whatever 
the outcome of this sorry state 
of affairs, it has at least opened 
up the debate that needs to  
be had about how we value 
different skill sets and pay them 
accordingly. It has been a long 
time coming. 

Not that Health Secretary 
Matt Hancock is worried. He 
found himself being “secretly” 
photographed while doing his 
vigorous morning run and  
workout, by paparazzi who had      
presumably secreted them-
selves in bushes. A seemingly 
modest Narcissus. While he 
does that, the Covid rule 
breakers continue to run free in 
Lamu, a remote island off the 
coast of Kenya, this being their 
latest tranquil retreat of prefer-
ence. While these privileged 
and affluent escapees lie on a 
sandy beach drinking cocktails, 
our one percent “heroes”      
continue their incredible work 
and we continue to benefit from 
their efforts.  

My lockdown diary 

Barney Efthimiou

The one percent 
“heroes” 
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NUISANCE  CALLERS? 
Advice from your Safer Neighbourhoods Team. 

HOW DO PROTECT I 
MYSELF FROM 

Use 1471 to see the caller’s number to see callers 
number and pass it to your telephone service 
provider. Use your provider’s number blocking 
service or purchase a call blocker, also register with 
the telephone preference service for free. 
 

Do not reply to spam texts instead forward the spam 
text to your network operator on 7726 (SPAM on a 
phone keypad). 

     REPORTING NUISANCE CALLS 1 

Nuisance phone calls come in many different forms. They may be random 
calls by pranksters or targeted calls by people known, or not known to you. 

      WHO IS A NUISANCE CALLER? 2 

Never give personal information out over the 
phone, do not engage in conversation, and 
hang up immediately.  

      GIVING PERSONAL INFORMATION 3 

Make sure your number is not visible on line, 
and consider going ex-directory. Look carefully 
at marketing “opt-in” or “opt-out” boxes that 
invite you to receive a company’s newsletter 
and advertising.  

        PROTECTING YOURSELF 4 

Arrange call 
screening by using a 
phone that displays 
caller ID. 

         SCREENING 5 

 

Created by Hornsey Safer 
Neighbourhood Team 
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Let’s get beautiful, not only 
aesthetically but from all 
aspects.  

With the celebration of         
International Women’s Day on 
8 March, surely that says a lot 
about how women have evolved 
- from running a family home  
effectively, to working at the 
same time, and also managing 
to ooze glamour! Women have 
something to be proud of, as 
they somehow manage to multi 
task in so many ways.  

During wars, women assisted 
as nurses and doing hard,  
manual work they wouldn’t have 
done normally. They did every-
thing they had to do, to hold the 
fort at home, and many have 
done just that during lockdown. 
How many women have had to 
do tasks they wouldn’t normally 
do – like attempting some        
carpentry or heavy work that 
they would normally call in a 
professional for. I know I have 
tried to do things on my own, 

from putting up a shower rail to 
building a trellis amongst other 
things. They may not have been 
done to a good standard, and        
I am sure a carpenter wouldn’t 
employ me, but I gave it a go 
and used my strength and        
intelligence to try to get by when 
no one else could do so for me.  

Women can be resourceful in 
life generally but can somehow 
seem to pull out extra power 
when required. You only have 
to look at women in the fitness 
industry with muscle toned power, 
achieved naturally through some 
hard work in training. We can 
be surprising strong physically. 

Women are mentally strong 
as they cope with so many diffi-
cult situations, through stresses 
for their loved ones in family       
or relationships. An amazing, 
graceful woman gains strength 
from the hurdles and stresses 
she has gone through and yet 
still manages to smile, to those 
she loves and protects around 

her, as she works through the 
problems with hope and faith for 
the best outcome. Once again, 
they are survivors. 

A woman’s heart can usually 
be kind and caring. It is often 
seen how they are naturally  
nurturing and protective to any 
other people’s children, as well 
as their own, and even if they 
don’t have any of their own. It      
is instinctive to the majority of 
women. It is the same with want-
ing to help and care for others 
around them, naturally trying      
to cook, feed, clean and care for 
those who can or can’t cater for 
themselves, even when others 
can be difficult. They are caring 
and yet forgiving. They help 
others survive. 

A strong, powerful woman 
has her own mind, will always 
step up again and again as she 
faces the issues she has to  
deal with. She will speak her 
mind, be bold, and will fight 
back against manipulation by 

the many others that want to 
hold her back and tame her,       
to conform to their liking, where 
she can be controlled with      
obedience. Another who is not 
competitive or insecure will allow 
them to courageously indepen-
dently progress and blossom on 
their own merits.  

Women stood together, put 
their life on the line and fought 
hard for each other to have 
rights. Let’s be appreciative for 
those who have paved the way 
to make life easier for us. 

Many people are afraid of a 
powerful and strong woman 

and may feel intimidated as 
they cannot control her. So    
let’s say thank you to those 
men and women who are not 
fearful of a strong, powerful 
woman, but embrace it, are 
proud of such a woman, who 
simply relish in allowing them to 
sparkle and be the resilient 
strong person and woman they 
can be free to be. 

Being told you are beautiful 
can be a great compliment, if it 
is meant and said that you are 
beautiful as a whole package.  

Beautiful should be not only 
from the outside but also        

from within. A beautiful mind,       
a  beautiful kind heart, a beau-
tiful strong person makes a 
beautiful package that should 
be embraced as a beautiful 
powerful woman. 

Be mindful, boldly confident, 
mentally and physically strong, 
kind and caring, knowledgeable, 
non-judgemental, fashionably 
glamorous and be a beautiful 
you! 

Love and Sparkles, 

Samsara x 
 

www.samsarabellydancer.co.uk

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

Beautiful you

Cooking with Loulla Astin 
Lagana / Λαγάνα

Lagana / Λαγάνα is derived 
from the ancient Greek 
word ‘Layonon’ meaning 

thin, flat, unleavened bread. 
This flat, elongated, rectangular 
bread is traditionally made and 
eaten on one day only, the first 
day of Lent - Καθαρή Δευτέρα / 
Kathari Theftera – Clean Mon-
day. 

Clean Monday or Ash        
Monday, marks the beginning 
of the Greek Orthodox Easter 
fasting period, also known as 
Kούλουμα / Koulouma which 
always occurs 48 days prior to 
Easter. It’s a national holiday in 
Greece and Cyprus where fami-
lies and friends gather together 
in open spaces, in the country-
side to picnic with vegetarian 
food, to drink and dance and 
generally have a nice time. 

It is also traditional for the kids 
to fly kites. In Cyprus, this day 
is also known as ‘Να κόψουμε 
την Μύτη’ translated as ‘to cut 
the nose’, meaning to start the 
first day of Lent!  

The bread has holes all over 
it to prevent it from rising. 

 
Ingredients (makes two): 

700g strong white flour or 
mixed with plain 

4 tbsp fine semolina  
1 x 7g sachet dried fast yeast 
1 tsp of salt 
1 tbsp sugar 
4 tbsp olive oil plus extra for 

brushing  

2 tbsp ouzo 
400ml warm water (approxi-

mately) 
 

Topping (optional):  
3fl oz water 
2 tbsp honey  
Sesame seeds 
 

Method: 
In a large warm bowl, sieve 

the flour, semolina, stir in the 
yeast, salt and sugar, and rub 
in the olive oil. Make a well in the 
centre, add the ouzo and water, 
and gradually incorporate flour 
from the sides into the liquid. 
Knead until the dough becomes 
soft, elastic and easy to handle, 
or use a machine to do this. 
Cover dough and leave for 30 
minutes. 

Divide into two balls and with 
a rolling pin, or using your hands, 

flatten each ball on a floured 
surface, shaping into elongated 
oval ½ inch thick bread and 
30cm (12 inch) approximately 
long. Place on a greased baking 
sheet, brush with olive oil, cover 
and allow to rise until doubled 
in size. 

Brush bread with the honey 
and water, then press your 
fingers straight down to form 
dimples all over the top of the 
breads, giving the Lagana      
its characteristic appearance. 
Sprinkle sesame seeds all over. 

Bake in a pre-heated oven 
180c/350f/Gas Mark 4 for 20-30 
minutes or until the bread is nice 
and golden and sounds hollow 
when tapped on the  bottom.  

The bread dries out quickly, 
so it should be eaten the same 
day or place in large plastic 
bags to keep it soft.
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Fixtures  
Premier LeagueF 
Friday 12th March 2021 
Newcastle United v Aston Villa 20:00 BT Sport  
Saturday 13th March 2021 
Leeds United v Chelsea 12:30 BT Sport  

Crystal Palace v West Brom 15:00 Sky Sports  
Everton v Burnley Premier League17:30 Sky Sports  
Fulham v Man City 20:00 BT Sport  
Sunday 14th March 2021 
Southampton v Brighton12:00 BBC One  

Leicester City v Sheffield United 14:00 Sky Sports  
Arsenal v Tottenham Hotspur 16:30 Sky Sports  
Man Utd v West Ham United 19:15 Sky Sports  
Monday 15th March 2021 
Wolves v Liverpool 20:00 Sky Sports 

Premier League
United come out on top in Manchester derby

Manchester City’s relent-
less march towards the 
Premier League title    

was interrupted as their 21-match    
winning streak in all competitions 
was ended by a surprise 2-0 home  
defeat to rivals Manchester United.  

Pep Guardiola’s side could 
have few complaints as a second-
minute penalty converted by Bruno 
Fernandes and Luke Shaw’s fine 
finish gave United a surprise     
win. 

Fulham’s win moved them  
level on points with 17th-placed 
Brighton and Hove Albion and 
only one point behind Newcastle 
United, who could only manage 
a 0-0 draw with second-from-   
bottom West Bromwich Albion. 

West Ham United maintained 
their push for a top-four finish as 
goals by Jesse Lingard and Craig 
Dawson earned them a 2-0 home 
victory over Leeds United in the 
Premier League on Monday. 

Lingard converted a rebound 
from his own saved penalty in the 
21st minute for his fourth goal in 
six appearances since arriving     
on loan from Manchester United. 
Dawson headed in West Ham’s 
second goal seven minutes later 
to help his side up to fifth spot with 
48 points from 27 games. 

David Moyes’s side are two 
points behind fourth-placed Chelsea 
having played a game less. 

Leeds twice had goals ruled  
out before West Ham scored and 
squandered several good oppor-
tunities to get back into the game. 

In the end a frustrating night for 
Marcelo Bielsa’s side left them in 
11th spot. Chelsea extended their 
impressive turnaround under new 
coach Thomas Tuchel with a 2-0 
home win over in-form Everton on 
Monday as Kai Havertz played a 
key role in both goals on his return 
to the starting 11. 

The German had struggled to 
show why Chelsea paid a reported 
£71m for him last year. But it was 
his shot that Everton defender Ben 
Godfrey turned into his own net 
in the 31st minute after a Marcos 
Alonso cross. In the 64th minute, 
Havertz raced on to a long ball from 
Mateo Kovacic and was brought 
down by Everton goalkeeper Jordan 
Pickford. Jorginho scored from the 
spot after his trademark skip and 
jump to send Pickford the wrong 
way. Havertz had put the ball in the 
back of the net himself in the 53rd 
minute but a VAR check confirmed 
that he used his arm to control the 
ball before turning and striking it 
past Pickford. 

The England goalkeeper pulled 
off a string of saves to prevent 
Everton – who had won their      
previous three matches without 
conceding a goal – from going 
down to a heavier defeat. 

Everton wasted their only real 
chance to get themselves back in 
the game when Richarlison miscued 
as he shot from a promising      
position in the box, shortly before 
Chelsea went 2-0 up. The win 
tightened Chelsea’s grip on fourth 
place in the Premier League table, 

four points ahead of Everton      
who remained in fifth position 
ahead of West Ham United’s 
match later on Monday against 
Leeds United. 

It was the sixth win in nine league 
games for the Blues since Tuchel 
replaced Frank Lampard in late 
January and Chelsea have drawn 
the other three, conceding only 
two goals. 

Leicester City turned up the 
heat in the Premier League’s      
top-four battle as they struck late 

to earn a 2-1 victory at relegation-
threatened Brighton & Hove Albion 
on Saturday. 

Daniel Amartey’s 88th-minute 
header completed a comeback win 
for Leicester who stretched their 
unbeaten away run to 10 games. 

Earlier Southampton ended a 
horrendous run of form as they 
beat bottom club Sheffield United 
2-0. Skipper James Ward-Prowse’s 
first-half penalty and a thunderbolt 
from Che Adams secured South-
ampton’s first win in 10 games to 

calm the jitters and move the Saints 
10 points clear of the relegation 
places.  

“There are still a lot of games 
to go. We’ve been much higher 
in the table then we had this       
negative run. It’s important we can 
turn it round now,” Southampton 
manager Ralph Hasenhuettl said 
after his 100th game in charge. 

Burnley also secured an            
important point in their quest to 
stay clear of trouble as they drew 
1-1 with Arsenal. 

A dreadful defensive error      
by Arsenal’s Granit Xhaka gifted 
Burnley an equaliser at Turf      
Moor after the visitors had taken 
the lead early on through Pierre-
Emerick Aubameyang. 

Ninth-placed Aston Villa’s 
hopes of re-igniting their own      
top-four hopes were frustrated as 
they struck the woodwork twice 
in the opening 16 minutes in a      
0-0 draw at home to Midlands       
rivals Wolverhampton Wanderers. 
Top 10 spots below.

Man United victors over rivals Man City Leicester 2-1 victory over Brighton



 28      | Thursday 11 March 2021

Michael Yiakoumi

Cyprus Football
Omonia lead the play offs

The play off stages conti-
nue with the teams ranked 
1-6 play off for the title  

and European places, and teams     
finishing 7-14 play each other to 
avoid an additional relegation 
place. Teams receive three points 
for a win and one point for a draw. 

Omonia continue to top the 
league in Cyprus after a 0-0 draw 
with Anorthosis. The only real  
chance came to Omonia when 
they hit the woodwork at the  
start of the second half. They now  
head into a big match versus 
second placed AEL in Limassol 
on Saturday. 

AEL drew 0-0 with their third 
placed Limassol rivals Apollon 
on Monday night. 

AEK beat Olympiakos 2-1 both 
the AEK goals came from their 
top goalscorer Trickovski in the 
third minute with a penalty then 
the other with a long distance shot 
in the 27th minute. Olympiakos 
lone goal came from Soteriou in 
the 68th minute. 

The situation at the top of the 
Cyprus First Division’s relegation 
playoff group remained unchanged 
after the weekend, following the 
1-1 draw between Pafos FC and 

Apoel Nicosia on Saturday. 
Seventh-placed Pafos who 

have a UK Cypriot manager in 
Stephen Constantine top the 
relegation group with 36 points, 
followed by Apoel in eighth place 
with 34 points and ninth-placed 
Salamina with 32 points. 

Apoel took the lead through 
a Tomas De Vincenti free-kick 
in the 51st minute, while Pafos 
found an equaliser in the 84th 
minute through Berigaud.  

Ethnikos Achna beat Doxa 2-1 
with the victor’s goals coming 
from Majdevac in the 29th minute 
and Elia in the 78th minute and 
Doxa scoring in added time 
through Calo. 

Nea Salamina fought back to 
beat Ermis Aradippou 2-1 Ermis 
scored first through Roushias  
in the 61st minute. Then Nea 
Salamina pulled two goals back 
through Siathas and Wagner in 
the 78th and 84th minutes respec-
tively. 

Karmiotissa beat Paralimni 4-2 
their goals coming from Romo 2 
and Chadjivasilis 2. Romo also 
scored another goal but this time 
an own goal for Paralimni their 
other goal came from Juan Felipe.

Acrobatic show from Nea Salamina

Omonia v Anorthosis goalless draw 

Greece Super League

PAOK snatched a late 
equalizer against Aris in 
Sunday’s Thessaloniki 

derby, while PAS Giannina 
downed Panathinaikos for the 
third time in a few weeks. 

PAOK and Aris drew 2-2 at 
Toumba, with Aris leading 2-0 up 
to the 87th minute through goals 
by Facundo Bertoglio and Dimitris 
Manos, but the late strikes by 
Sverrir Ingi Ingason and Adelino 
Vieirinha (from the penalty spot) 
spared PAOK’s blushes. 

The result kept Aris in second, 
but with an increased distance 
of 16 points from leader Olympia-
kos, one round of games before 
the end of the regular season. 
The Reds beat Lamia 3-0 at home, 
all goals coming in the first half, 
from Armindo Bruma, Kostas 
Fortounis and Youssef El-Arabi. 

PAS defeated Panathinaikos 
1-0 at home, three days after 
eliminating the Greens from the 
Cup with a 2-1 win in Athens, and 
putting Panathinaikos manager 
Laszlo Boloni in precarious        
position. This time the Ioannina 
team had Nicolae Milinceanu on 
the scoresheet. That result         
allowed Asteras Tripolis to join 
Panathinaikos on 42 points, after 
its 1-1 draw at Atromitos. 

In one of the season’s best 
matches, bottom team Larissa 
beat host OFI 3-2 and brought 
about the resignation of OFI man-
ager Nikos Simos on Saturday. 

On Sunday Panetolikos saw off 
Volos 1-0. 

In Monday’s game AEK Athens 
beat Apollon Smyrna 2-0 with 
both of their goals coming from 
Ansarifard. 

 The owner of Olympiakos, 
Evangelos Marinakis has been 
handed a five-month ban from the 
field of play by the Greek Super 
League after he was found guilty 
of verbally abusing a match      
referee on Tuesday. 

Mr Marinakis who is also the 
owner of English footbal club 
Nottingham Forest was also     
ordered to pay a €30,000 fine 
with the club being fined an      
additional €7,000. 

The Super League decision 
was reached after Mr Marinakis 
was seen to be abusing referee 
Tassos Sidiropoulos at the end of 
an injury-strewn game between 
Olympiakos and Aris Thessalo-
niki at the end of February. 

The Athens club currently tops 
the league and is14 points clear 
of Aris. 

The ban comes just over a 
month after Mr Marinakis and 
28 defendants were cleared of 
match-fixing charges relating      
to events between 2012 and 
2013.  

After months of deliberations 
the court found that there was 
no evidence for two charges of 
participation in a criminal group 
and of match fixing. 

Sokratis of Olympiakos lying injured

Thessaloniki derby PAOK v Aris
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Ο Σύνδεσμος Αχνιωτών 

Αγγλίας εκφράζει θερμά και 

ειλικρινή συλλυπητήρια 

στους οικείους των Κυπριανού 

Παρασκευά που απεβίωσε 

στις 26 Ιανουαρίου 2021 και 

Ηλία Ζένιου που απεβίωσε 

στις 23 Φεβρουαρίου 2021. 

Αιωνία τους η μνήμη. 
Ας είναι ελαφρύ το χώμα 
που τους σκεπάζει.

† ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ

ΝΕΚΡΟΛΟΥΛΟΥΔΑ ΣΕ ΕΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ  

Στον φίλο Νεόφυτο Νικολάου
Κυριάκη 21 Φεβρουαρίου, 8:30 το πρωί. Κτυπά 

το τηλέφωνο και το κακό προαίσθημα που είχα 

από το περασμένο βράδυ του Σαββάτου, επα-

ληθεύτηκε αφού από την άλλη άκρη του τηλε-

φωνικού καλωδίου, μια γνωστή μου φωνή, μού 

ανήγγελε το θάνατο του φίλου Νεόφυτου Νικο-

λάου. Πάγωσα στο άκουσμα της είδησης γιατί 

οι πληροφορίες που έπαιρνα από φίλους για 

την κατάσταση της υγείας του, ήταν κάπως εν-

θαρρυντικές για πρόοδο της κατάστασής του. Κι 

ενώ περιμέναμε με αισιοδοξία για καλυτέρευση 

της υγείας του, έπεσε σαν κεραυνός η είδηση 

του θανάτου του φίλου Νεόφυτου. Μονολο-

γούσα κι’ έλεγα «όχι - όχι, δεν είναι δυνατόν». 

«Ο Νεόφυτος είναι παλλικάρι και θα νικήσει και 

τώρα αυτό το πρόβλημα, όπως έκανε πάντα». 

Όμως, δυστυχώς αποδείχθηκε αδύναμος για 

μια φορά. Κι’ αυτή η φορά ήταν μοιραία και ανα-

τρέψιμη γιατί για πρώτη φορά νικήθηκε από τον 

Χάρο. Η μάχη ήταν άνιση… 

Τον Νεόφυτο τον πρωτογνώρισα όταν διοργα-

νώθηκε για πρώτη φορά το Wine Festival στο 

μικρό hall του Αλεξάνδρα Πάλας και είχαμε μια 

πολύ αγαστή συνεργασία που συνεχίστηκε για 

αρκετά χρόνια μετά. Ο Νεόφυτος υπήρξε η καρ-

διά και η ψυχή της επιτυχίας της Γιορτής του 

Κρασιού. Για να περιγράψει κάποιος τις ικανό-

τητες του Νεόφυτου στα οργανωτικά, θα χρει-

αστεί ολόκληρα βιβλία κι’ εγώ νιώθω μη κατάλ-

ληλος. Νιώθω την υποχρέωση, μιας και λόγω 

του κορωνοϊού δεν θα μπορέσω να παρευρεθώ 

στην Εξώδιο Ακολουθία και ταφή του, γράφω 

αυτό το σύγγραμα αποτίοντας φόρο Τιμής σε 

έναν Αγωνιστή Δημοκρατή, που πρόσφερε τόσα 

πολλά σ’ αυτή την παροικία για τόσα χρόνια. 

Φίλε Νεόφυτε, Καλό σου Ταξίδι εκεί που πας κι’ 

ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει. 

Αιωνία σου η μνήμη και ο Θεός να δίνει δύναμη 

στην οικογένειά σου. 

 

Φιλικά και ανθρώπινα, 

Α. Χαραλάμπους Έρικ

† ΕΙΣΦΟΡΑ

Τα αδέρφια Πάμπος, 

Ανδρέας, Λουκάς, Στέλλα 

και Δώρα Στυλιανού εισφέρουν 

το ποσό των £750 στον έρανο 

της Κέντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ 

εις μνήμη των:
Μάριου Στυλιανού 

(απεβίωσε 18.09.2020),

Μιχαλάκη Σεργίου 

(απεβίωσε 14.04.2017)

Κατερίνας Στυλιανού 

(απεβίωσε 27.12.2019)
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

09.02.1930 - 09.02.2021

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Μαρία Νικόλα Πασχάλη
† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Με εξαιρετικά βαριά καρδιά, ανακοινώνουμε ότι η όμορφη και αγαπημένη μας 
μητέρα και γιαγιά, Μαρία Νικόλα Πασχάλη, η οποία απεβίωσε 

την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021, σε ηλικία 89 ετών. 

Αφήνει τους γιούς της Νίκο και Παύλο που ζουν στο Λονδίνο, τα δίδυμα 
εγγόνια της Μαρία και Αντρέα, καθώς και πολλούς συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία της θα τελεσθεί την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021 από τον Ιερό Ναό 
Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Whitman Road, London N8 0LY, στις 10:00π.μ. 

και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate. 

Λόγω των περιορισμών για την πανδημία, η συμμετοχή στην εκκλησία 
περιορίζεται σε 30 άτομα. Αντι λουλουδιών απευθύνουμε έκκληση για εισφορές, 

οι οποίες θα δοθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς. 

Τηλ οικείων: 07754 332 111

(από την Άχνα)

Αντρέας Ευριπίδης (Πατατής)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου μας πατέρα, 
παππού, προ-προπάππου, θείου και αδελφού Αντρέα Ευριπίδη, 

ο οποίος απεβίωσε ανήμερα των γενεθλίων του σε ηλικία 91 ετών. 

Ο Αντρέας ήρθε στο Λονδίνο το 1960 και εργάστηκε ως αρτοποιός σε πολλά 
και φημισμένα αρτοποιεία. Ήταν πολύ γνωστός στην κυπριακή κοινότητα του 
Βόρειου Λονδίνου και ειδικότερα στις περιοχές του Finsbury και του Haringey 
όπου τον αποκαλούσαν «Πατατή». Ήταν αγαπητός και έχαιρε σεβασμού από 

όλους όσοι τον γνώριζαν. 

Η απώλειά του αφήνει ένα τεράστιο κενό στις καρδιές μας. 
Καταλείπει τα παιδιά του: Πένη, Μιχάλη, Αντώνη, Στέλλα και Χρήστο, 

14 εγγόνια και 19 δισεγγόνια. 

Η κηδεία του θα τελεστεί την Τετάρτη 24 Μαρτίου από τον Ιερό Ναό Αγίου 
Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, στις 12:30πμ και η ταφή 

στο κοιμητήριο του New Southgate. Λόγω των περιοριστικών μέτρων για 
την πανδημία, θα παραστεί μόνο η στενή οικογένειά του.

(από την Ασγάτα)

Andreas Evripides (Patatis)
(from Asgata)

It is with great sadness that we announce the passing of our dearest father, 
grandfather, great-grandfather, uncle and brother Andreas Evripides who died 
on the day of his birthday at the age of 91. Andreas came to Uk in 1960 and 
worked as a baker in many well-known bakeries. He was well known in the 
Cypriot community of North London, in particular in the Finsbury Park and 
Haringey area. He was much loved and highly respected by all and he was 

best known as “PATATIS”. 

His passing has left a huge void in our lives and an unbearable amount of 
grief. He leaves behind his 5 children, Penny, Michael, Tony, Stella and 

Chris, 14 grandchildren and 19 great-grandchildren. 

The funeral will take place on Wednesday 24th March at St John 
the Baptist, Wightman Road at 12.30pm. It is with regret that under 

the current guidelines only the close family can attend. 

The burial will take place at 2.30pm at New Southgate Cemetery. 

We love you Dad. RIP 

† Note of thanks 

Panikos Chambi 
We would like to express our heartfelt thanks to all 
the family and friends for their support during this 

difficult time. We would also like to thank everyone 
who attended the funeral of our beloved Paniko who 

was laid to rest on Saturday 27th February. 
Thank you for all your messages of support, flowers 

and donations to Cancer Research UK. 
 

† Ευχαριστήριο 

Πανίκος Χαμπή 

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους συγγενείς και 
φίλους για την υποστήριξή τους σε αυτήν 

την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή για εμάς. Επίσης, 
όλους όσοι παρευρέθηκαν στην κηδεία καθώς και για 

τις εισφορές σας στο Cancer Research UK.

01.04.1931 - 26.01.2021

Ζαχαρίας Χριστοφόρου
† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε ότι ο αγαπημένος μας σύζυγος, πατέρας και 
παππούς, απεβίωσε στις 15 Φεβρουαρίου 2021 σε ηλικία 81 ετών. 

Αφήνει πίσω τη σύζυγό του Ανδρούλλα (από το Γεράνι), τα τρία παιδιά του 
Χρήστο, Μαρία και Κούλλα, τους γαμπρούς του Γιώργο και Ζαχαρία, τα 6 
εγγόνια του Ανδρέα, Κρις, Φοίβη, Μάρθα, Δημήτρης και Χριστίνα, καθώς 

και πολλούς συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία θα τελεσθεί την Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021 από τον Ιερό Ναό Αγίου 
Νεκταρίου 19 Wycliffe Road, London SW11 5QR στις 11:00 π.μ. και η ταφή 

στο κοιμητήριο του Morden, Lower Morden Lane SM4 4NU, στη 1:00. 

Αντί λουλουδιών, η οικογένεια καλεί όλους όσοι επιθυμούν να τιμήσουν τη 
μνήμη του, να κάνουν εισφορές για την εκκλησία Αγίου Νεκταρίου 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://app.investmycommunity.com/campaign-page/zacharias-christoforou 

Λόγω των περιορισμών για την πανδημία, η συμμετοχή στην εκκλησία 
περιορίζεται στη στενή οικογένεια. 

Ζαχαρία θα μας λείψεις. Θα είσαι πάντα στις καρδιές και τις προσευχές μας.

(από τη Σύγκραση)

Zacharias Christoforou
† DEATH ANNOUNCEMENT

(from Singrasi)

Sadly passed away on Monday 15th February 2021 at the age of 81. 

He leaves behind his wife Androulla (from Yerani), his three children: Chris, 
Maria and Koulla, son-in-laws: George and Zacharias, six grandchildren: 

Andreas, Chris, Phoebe, Martha, Demitris and Christina, 
and many much loved relatives and friends.  

The funeral will take place on Thursday 18th March 2021 at 11am 
at The Greek Orthodox Church of St Nektarios, 19 Wycliffe Road, London 

SW11 5QR, followed by the burial at 1pm at Morden Cemetery, 
Lower Morden Lane SM4 4NU.  

Instead of flowers the family have asked that donations are made 
to St Nektarios Church who have been very supportive to the family and the 

community for many years. This is the link for the charitable donations: 
https://app.investmycommunity.com/campaign-page/zacharias-christoforou 

Regrettably due to current Covid restrictions the funeral will only be attended 
by immediate family and close relatives.  

We will miss him very much and he will always be in our hearts and prayers.09.11.1939 - 15.02.2021
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Παντελίτσα Ανδρέα 
Μαραθεύτη (Κουσπογένη) 

(από την Πεντάγια, Μόρφου) 

Με μεγάλη θλίψη και βαριά καρδιά 

ανακοινώνουμε το θάνατο της αγαπημένης μας 

μητέρας, γιαγιάς και αδελφής Παντελίτσας.  

Αφήνει πίσω τα δύο παιδιά της Κώστα και 

Στέλλα, τον γαμπρό της Σπύρο και τα δύο 

εγγόνια της Ανδρέα και Ναταλία που ήταν 

τα πάντα και η χαρά στη ζωή της. Επίσης, 

αφήνει πίσω τέσσερεις αδελφές, δυο 

αδελφούς, πολλούς συγγενείς και φίλους. 

Μετά από 17 χρόνια απώλειας συναντάται με  

τον πολυαγαπημένο της σύζυγο Ανδρέα 

καθώς και με άλλους συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία θα τελεσθεί την Τετάρτη 24 Μαρτίου 

από το Ιερό Ναό της Παναγίας, Wood Green 

N22 στις 10.00 και η ταφή στο κοιμητήριο 

του New Southgate. 

Δυστυχώς, λόγω του περιορισμών για 

την πανδημία, μόνο η στενή οικογένεια 

θα παρευρεθεί κατόπιν πρόσκλησης. 

Η Παντελιτσα ήταν εξαιρετική, φιλότιμη και 

αγαπητή από όλους. Ο χαμός της, δημιουργεί 

ένα δυσαναπλήρωτο κενό. 

Νύχτα πικρή και άχαρη 
Νύχτα πονεμένη 

Που πήρες τη μανούλα μου 
Απ’ το δικό μου χέρι 29.07.1939 – 12.02.2021

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Παναγιώτης Χρυσοστόμου 
(από Άγιο Ανδρόνικο) 

Με βαθιά θλίψη, ανακοινώνουμε ότι, ο αγαπημένος μας σύζυγος, πατέρας, 
παππούς και αδελφός, Παναγιώτης Χρυσοστόμου, απεβίωσε στις 

2 Φεβρουαρίου 2021 σε ηλικία 76 ετών. Αφήνει πίσω τη σύζυγό του 
Μαργαρίτα, τα παιδιά του Ηλία, Ξενοφών και Δέσποινα, την εγγονή του 

Μαργαρίτα, τηv αδελφή του Μυροφόρα, το γαμπρό του Χριστάκη, καθώς 
και πολλούς συγγενείς και φίλους. 

Η ζωή του Παναγιώτη μπορεί να συνοψιστεί με τα ακόλουθα απλά λόγια: 
«Αγάπα τον πλησίον σου ως εαυτόν». 

Η κηδεία θα τελεσθεί την Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021 από την εκκλησία 
της Παναγίας, Wood Green, στις 11:30 π.μ., και η ταφή στο κοιμητήριο του 
New Southgate, περίπου στη 1:00 μ.μ. Λόγω των περιορισμών, η συμμετοχή 

στην εκκλησία περιορίζεται σε 30 άτομα τα οποία έχουν ήδη ενημερωθεί. 

Αντί για λουλούδια, θα υπάρχει κουτί εισφορών στην εκκλησία και 
στο κοιμητήριο για ενίσχυση της εκκλησίας της Παναγίας, όπου ήταν 

τακτικότατος εκκλησιαστής και μέλος της επιτροπής. 

Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε δωρεά για τη φιλανθρωπική οργάνωση 
Alkionides UK στην ιστοσελίδα: www.gofundme.com/f/panayiotis 

Αιώνια του η μνήμη. Αμήν.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Pandelitsa Andrea 
Maratheftis (Kouspoyeni) 

(from Pendayia, Morphou) 

It's with deep sadness and a heavy heart we 

announce the passing of our beloved mother, 

grandmother and sister. 

She leaves behind her two children Costa and 

Stella. Son in law Spiros and her grandchildren 

Andreas and Natalia. She devoted her life 

to them and they cherished her. She leaves her 

four sisters, two brothers many relatives and 

friends. 

After 17 years she will be reunited with her 

beloved husband Andreas and many loved 

ones.  

Her funeral service will be held on Wednesday 

24th March at St Mary's Church Wood Green 

at 10.00 and burial at Southgate cemetery. 

We are devastated to announce beyond our 

control only 30 immediate family (by invitation) 

to attend her funeral. 

Pandelitsa was a loving caring person and 

leaves us with a broken heart.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Demetrios Andreas Kyriacou 
(from Aradippou) 

It is with great sadness that the family of Demetrios Andreas Kyriacou 

announce his passing. Demetrios was born in Aradippou, Cyprus, in 

1956 and sadly passed away on 26th February 2021 at the age of 64.  

Regretfully, he leaves behind his wife Eleni, his children, his 

grandchildren, his parents Andreas & Panayiota, sister Artemis and 

brother George.  

His funeral will take place on 24th March 2021, at 1pm at St Demetrios 

Greek Orthodox Church, 2 Logan Road, N9 0LP. The burial will follow 

at Edmonton Cemetery: Church Street, N9 9HP.  

We have been advised that due to current Coronavirus situation only im-

mediate family will be able to attend the church service and cemetery.  

Demetrios was well known for his loving and caring nature -he will be 

fondly remembered for his welcoming demeanour, his sense of humour 

and his infectious personality. He will always be an inspiration for many 

and his beautiful life will be forever cherished through his family.



 32      | Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021


	PARI-E01-S2-0311-001
	PARI-E01-S2-0311-002
	PARI-E01-S2-0311-003
	PARI-E01-S2-0311-004
	PARI-E01-S2-0311-005
	PARI-E01-S2-0311-006
	PARI-E01-S2-0311-007
	PARI-E01-S2-0311-008
	PARI-E01-S2-0311-009
	PARI-E01-S2-0311-011
	PARI-E01-S2-0311-012
	PARI-E01-S2-0311-013
	PARI-E01-S2-0311-014
	PARI-E01-S2-0311-015
	PARI-E01-S2-0311-016
	PARI-E01-S2-0311-017
	PARI-E01-S2-0311-018
	PARI-E01-S2-0311-019
	PARI-E01-S2-0311-020
	PARI-E01-S2-0311-021
	PARI-E01-S2-0311-022
	PARI-E01-S2-0311-023
	PARI-E01-S2-0311-024
	PARI-E01-S2-0311-025
	PARI-E01-S2-0311-026
	PARI-E01-S2-0311-027
	PARI-E01-S2-0311-028
	PARI-E01-S2-0311-029
	PARI-E01-S2-0311-030
	PARI-E01-S2-0311-031
	PARI-E01-S2-0311-032

