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Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε 
πως χάθηκαν αρκετές ευκαιρίες να 
αναπτυχθούν πρωτοβουλίες ή 
ιδέες για προσπάθεια επίλυσης του 
Κυπριακού, λόγω της φοβίας της 
Ε/κυπριακής πλευράς, αλλά τώρα.. 

Σελ 5

Κρίσιμη στιγμή
«Θύμωσα πολύ με αυτά που είπε. 
Αυτή η συνέντευξη στα ‘’ΝΕΑ’’ 
ήταν, όπως λέτε στα ελληνικά, η 
σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. 
Οταν διάβασα ότι τοποθετείται ενα-
ντίον της επιστροφής, είπα...  

Σελ 8, 9 & 18

Έξω φρενών και η Χίσλοπ

σελ 31

Στα χαρακώματα το ΗΒ 
και η Ε.Ε. για τα εμβόλια

Ο απανταχού ελληνισμός γιορτάζει τα 
200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση

σελ 2, 7 & 17

Η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία ΗΒ σας προσκαλεί στο διαδι-
κτυακό παμπαροικιακό εορτασμό της 200ης επετείου της Ελληνικής 
Επανάστασης του 1821 και της επέτειο του ηρωικού απελευθερω-
τικού αγώνα της ΕΟΚΑ του 1955-59. 

Την ημέρα αυτή φέρνουμε στη μνήμη μας και αποτίνουμε φόρο 
τιμής και ευγνωμοσύνης στους αγωνιστές, στους ήρωες και μάρ-
τυρες των αγώνων του έθνους μας, σ’ αυτούς που θυσίασαν ό,τι 
πολυτιμότερο είχαν, την ίδια τη ζωή τους, για τη δική μας ελευθερία. 
Τον Πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει ο εξοχότατος Υπουργός 
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας, κ. Πρόδρομος Προδρόμου. 

Επίσης, η ελληνική Πρεσβεία στο Λονδίνο συμμετέχει ενεργά 
στις εορταστικές εκδηλώσεις της επετείου συμπλήρωσης 200 ετών 
από την Ελληνική Επανάσταση. Θα προβληθεί εορταστικό βίντεο, 
που περιλαμβάνει μηνύματα από εξέχουσες προσωπικότητες...
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ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 5 ΧΙΛ ΛΙΡΩΝ

ΕΠΙΤΑΞΗ ΓΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΡΣΗΣ

σελίδες: 3, 6, 7, 12 & 17

Η αλλαγή της ώρας σε θερινή για το 
έτος 2021 γίνεται την τελευταία Κυριακή 
του Μαρτίου, κατά την οποία γυρίζουμε 
τους δείκτες στα ρολόγια μας μία ώρα 
μπροστά. Επομένως στις 03:00 τα ξη-
μερώματα της Κυριακής 28/3, γυρίζουμε 
τα ρολόγια μας μία ώρα μπροστά, δηλ. 
να δείχνουν 04:00.

Μην ξεχάσετε την αλλαγή ώρας

Τελείται σήμερα (25/3) από 
τον Ιερό Ναό της Παναγίας 
στο Wood Green, η κηδεία 

του γνωστού παράγοντα της 
παροικίας μας, του δικού μας 

Νεόφυτου Νικολάου. Λόγω 
των περιορισμών για την 

πανδημία, θα παρευρεθούν 
μόνο όσοι έλαβαν 

προσκλήσεις, ενώ, η Εξώδιος 
Ακολουθία θα μεταδίδεται 

ζωντανά από το FREEVIEW 
Channel 271 και το 
www.hellenictv.net. 

 
Σε ένδειξη πένθους, η «Π» την 
οποία υπηρέτησε για χρόνια, 

θα είναι σήμερα κλειστή.

Το στερνό αντίο

ΣΚΛΗΡΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΠΟΚΕΡ ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΜΒΟΛΙΩΝ
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Εκλογή νέας σύνθεσης βρετανικής 
διακομματικής επιτροπής για την Κύπρο

Η βρετανική Διακομματική Κοινοβουλευτική Επιτροπή (APPG) 

για την Κύπρο διοργάνωσε τη Δευτέρα την ετήσια Γενική Συνέλευσή 

της και εξέλεξε το νέο της σχήμα, με τον επί δεκαετίες βουλευτή 

των Συντηρητικών σερ Ρότζερ Γκέιλ να επανεκλέγεται στη θέση 

του Προέδρου. 

Οι βουλευτές που απαρτίζουν 

την Επιτροπή εξέφρασαν τη 

σθεναρή στήριξή τους σε μια 

λύση του Κυπριακού που θα 

επανενώνει το νησί στη βάση 

μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομο-

σπονδίας σύμφωνα με τα σχε-

τικά ψηφίσματα του Συμβουλίου 

Ασφαλείας των Ηνωμένων 

Εθνών. 

Μετά από την ανάδειξη της 

νέας σύνθεσης, ο Ύπατος Αρ-

μοστής της Κυπριακής Δημο-

κρατίας στο Ηνωμένο Βασίλειο 

Ανδρέας Κακουρής συμμετείχε στη διαδικτυακή συνάντηση και 

ενημέρωσε τους βουλευτές για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις ανα-

φορικά με το Κυπριακό. Έδωσε έμφαση στην επικείμενη άτυπη 

πενταμερή υπό τα Ηνωμένα Έθνη, στην οποία θα συμμετέχει και 

η βρετανική πλευρά. 

Ο κ. Κακουρής είπε ότι ελπίζει η πενταμερής να οδηγήσει σε θε-

τικά βήματα προς την επανένωση της Κύπρου σύμφωνα με το 

διεθνές δίκαιο, τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και τις 

Αρχές της ΕΕ. 

Σημείωσε, ωστόσο, ότι η Τουρκία πλέον υποστηρίζει δημοσίως 

τη μόνιμη διχοτόμηση της Κύπρου αντί της επανένωσης. Ο Ύπατος 

Αρμοστής πρόσθεσε πάντως ότι η θέση της διεθνούς κοινότητας 

υπέρ της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας δεν έχει αλλάξει. 

Οι βουλευτές είχαν την ευκαιρία να θέσουν ερωτήματα στον 

Ύπατο Αρμοστή επί διαφόρων 

ζητημάτων που άπτονται του 

Κυπριακού, όπως το παράνομο 

άνοιγμα των Βαρωσίων και οι 

απόπειρες για αναγνώριση του 

ψευδοκράτους.  

Αναφορικά με τα Βαρώσια ο 

κ. Κακουρής είπε ότι δυστυχώς 

δεν έχουν ανατραπεί οι παρά-

νομες ενέργειες στην περιοχή. 

Ο σερ Ρότζερ Γκέιλ είπε ότι 

είναι ζωτικής σημασίας να κάνει 

περισσότερα η διεθνής κοινό-

τητα διότι το παράνομο άνοιγμα 

των Βαρωσίων «ενθαρρύνει» 

την Τουρκία και άλλα αυταρχικά καθεστώτα ανά τον κόσμο. 

Αντιπρόεδροι της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

για την Κύπρο εξελέγησαν ο λόρδος Άδονις (Εργατικό Κόμμα), η 

Δρ Λίσα Κάμερον (SNP), Πάμπος Χαραλάμπους (Εργατικός), βα-

ρόνη Μάσεϊ (Εργατική), Κριστίν Τζαρντίν (Φιλελεύθεροι Δημοκρά-

τες), Κάρολαϊν Νόουκς (Συντηρητικό Κόμμα), Τερέζα Βίλιερς (Συ-

ντηρητικοί). Γραμματέας εξελέγη ο Τζακ Ντρόουμι των Εργατικών 

και Ταμίας η Σέριλ Μάρεϊ των Συντηρητικών. 

Μέλη της APPG είναι πλέον ακόμα 31 μέλη της Βουλής των 

Κοινοτήτων και της Βουλής των Λόρδων.

ΞΑΝΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΣΕΡ ΡΟΤΖΕΡ ΓΚΕΙΛ Παμπαρικιακός Εορτασμός 
 

Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες, 

Η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία ΗΒ σας προσκαλεί στο 

διαδικτυακό Παμπαροικιακό Εορτασμό της 200ης επετείου 

της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 και της επετείου του 

ηρωικού απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ του 1955-59. 

Την ημέρα αυτή φέρνουμε στη 

μνήμη μας και αποτίνουμε φόρο τιμής 

και ευγνωμοσύνης στους αγωνιστές, 

στους ήρωες και μάρτυρες των αγώ-

νων του έθνους μας, σ’ αυτούς που 

θυσίασαν ό,τι πολυτιμότερο είχαν, την 

ίδια τη ζωή τους, για τη δική μας ελευ-

θερία. 
 

Τον Πανηγυρικό της ημέρας θα εκ-

φωνήσει ο εξοχότατος Υπουργός Παι-

δείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νε-

ολαίαςντης Κυπριακής Δημοκρατίας, 

κ. Πρόδρομος Προδρόμου 
 

Θα απευθύνουν σύντομους χαιρετισμούς:  

- ο Πρέσβης της Ελλάδος, κ. Ιωάννης Ραπτάκης 

- o Ύπατος Αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας 

κ. Ανδρέας Κακουρής, 

- ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας 

κ. Νικήτας 

- ο Πρόεδρος των Ελληνορθοδόξων Κοινοτήτων κ. Μάριος 

Μηναϊδης και 

- ο Πρόεδρος της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας ΗΒ 

κ. Χρίστος Καραολής 
 

Όλες και όλοι στον εθνικό εορτασμό, την Κυριακή 28 Μαρ-

τίου 2021 στις 4:00 μ.μ. διαδικτυακά μέσω YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=eDZNdA4z8bY 

Σύντομο καλλιτεχνικό πρόγραμμα από παιδιά των Ελλη-

νικών Παροικιακών Σχολείων

Η κηδεία του Νεόφυτου στο Hellenic TV 
 

Ο μέγιστος αριθμός που θα επιτραπεί στην κηδεία του 

Νεόφυτου είναι 30 άτομα. Το Hellenic TV θα διακόψει το 

πρόγραμμα του γύρω στην 1.00 μμ την Πέμπτη 25 Μαρτίου 

2021, και θα συνδεθεί με τον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της 

Θεοτόκου στο Wood Green για να μεταδόσει  ζωντανά την 

νεκρώσιμο ακολουθία της κηδείας.   

Στην Βρετανία μπορείτε να την παρακολουθείσετε στο 

FREEVIEW Channel 271. 

Επίσης μπορείτε να παρακολουθείσετε την κηδεία από 

την Βρετανία, την Κύπρο κλπ από την ιστοσελίδα του σταθ-

μού www.hellenictv.net. 

Για περισσότερες πληροφορίες: 0208 292 7037

Η ελληνική Πρεσβεία στο Λονδίνο συμ-

μετέχει ενεργά στις εορταστικές εκδηλώ-

σεις της επετείου συμπλήρωσης 200 ετών 

από την Ελληνική Επανάσταση. Είναι, άλ-

λωστε, ιδιαίτεροι οι δεσμοί που μας συν-

δέουν με το Ηνωμένο Βασίλειο, η συν-

δρομή του οποίου ήταν καθοριστική για 

την έκβαση του απελευθερωτικού αγώνα.  

Ανήμερα την 25η Μαρτίου θα προβληθεί 

εορταστικό βίντεο, που περιλαμβάνει μη-

νύματα από εξέχουσες προσωπικότητες 

όπως ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και 

Μεγάλης Βρετανίας κ.κ. Νικήτας, η συγ-

γραφέας Victoria Hislop, ο καλλιτέχνης 

Stephen Fry και η Πρέσβης του Ηνωμέ-

νου Βασιλείου στην Ελλάδα Kate Smith.  

Η ελληνική Πρεσβεία έχει ετοιμάσει ένα 

βίντεο υπό τον τίτλο «21 Quotes for 21», 

στο οποίο συμμετέχουν προσωπικότητες 

του Ηνωμένου Βασιλείου, της ομογένειας 

και του ακαδημαϊκού χώρου. Ο κάθε συμ-

μετέχων αναφέρεται σε ένα σημαντικό 

πρόσωπο ή γεγονός του απελευθερωτι-

κού αγώνα, συνθέτοντας έτσι την εικόνα 

της Επανάστασης του 1821.  

Τέλος, θα προβληθεί ρεσιτάλ με έργα 

των Tchaikovsky και Brahms, με συμμε-

τοχή της Μαρίας Ισμήνης Αναστασιάδου 

στο βιολί και της Teresa de la Escalera 

Calderón στο πιάνο. 

https://www.facebook.com/GreeceInUK

Διαδικτυακή εκδήλωση της Πρεσβείας της Ελλάδος 
για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση
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Η ΕΕ ΑΠΕΙΛΕΙ ΝΑ ΜΠΛΟΚΑΡΕΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Σε μια προσπάθεια εξασφάλισης των δόσεων εμβολίων που 
χρειάζεται το ΗΒ για την ολοκλήρωση του εμβολιαστικού προ-
γράμματος, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον 
αναμένεται να μιλήσει τηλεφωνικώς με τους ομολόγους του στην 
ΕΕ αυτή την εβδομάδα, καθώς συνεχίζεται η διαμάχη για τις 
προμήθειες εμβολίων Covid, μετέδωσε το BBC (22/03/2021). Η 
πρόεδρος της Ευρ. Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προ-
ειδοποίησε την AstraZeneca ότι η ΕΕ θα μπλοκάρει τις εξαγωγές 
του εμβολίου της, αν δεν τηρηθεί το μεταξύ τους συμβόλαιο. Και 
ενώ η ΕΕ κατηγορεί τη φαρμακοβιομηχανία για ασυνέπεια και 
καθυστερήσεις, το Λονδίνο έχει διεκδικήσει και λάβει εκατομμύρια 
δόσεις της AstraZeneca, που παράγονται σε ολλανδικό εργο-
στάσιο. Το γεγονός αυτό έχει πυροδοτήσει έντονη και δημόσια 
σύγκρουση μεταξύ της εταιρείας και της Ευρ. Επιτροπής, η οποία 
υποστηρίζει ότι οι δόσεις αυτές θα έπρεπε να παραμείνουν στην 
ΕΕ και να χορηγηθούν στους πολίτες αυτής. Η διαφωνία σχετικά 
με τις εξαγωγές εμβολίων από την ΕΕ και η πιθανή απαγόρευση 
λαμβάνει χώρα όταν ευρωπαίοι ηγέτες έχουν αντιμετωπίσει επι-
κρίσεις για τον αργό ρυθμό του προγράμματος εμβολιασμών 
στην ήπειρο. Επισημαίνεται ότι το λιγότερο από το 12% του πλη-
θυσμού της ΕΕ έχει εμβολιαστεί, σε σύγκριση με σχεδόν το 40% 
στο ΗΒ. Η ΕΕ αντιμετώπισε προβλήματα παραγωγής με τα εμ-
βόλια Pfizer-BioNTech, Moderna και Οξφόρδης-AstraZeneca. 

Η  AstraZeneca έχει επισημάνει ότι το γεγονός ότι οι συμβάσεις 
της ΕΕ υπεγράφησαν αργότερα από ό,τι με το ΗΒ έχει προκαλέσει 
τα προβλήματα που έχουν προκύψει  στην προμήθεια του εμβο-
λίου της. Η Ντάουνινγκ Στριτ έχει υπογραμμίσει στο παρελθόν 
ότι δεν πιστεύει ότι το ζήτημα που αφορά τη διάθεση των εμβο-
λίων θα επηρεάσει τον τρέχοντα οδικό χάρτη για τη χαλάρωση 
των περιορισμών του lockdown ή τους στόχους για τη χορήγηση 
των εμβολίων.

Στα «χαρακώματα» EE  και 
Βρετανία για τα εμβόλια

Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

Πολλά πρωτοσέλιδα της Τετάρτης (24/03) δη-

μοσιεύουν φωτογραφίες ανθρώπων που τηρούν 

ενός λεπτού σιγή την επέτειο του πρώτου “απο-

κλεισμού” αποτίνοντας φόρο τιμής σε όσους έχα-

σαν τη ζωή τους από τον κορονοϊό. 

Η Daily Mirror έχει μια εικόνα του προσωπικού 

σε ένα νοσοκομείο που κρατά νάρκισσους. Οι 

Times και ο Guardian δείχνουν μια οικογένεια να 

στέκεται στο κατώφλι του σπιτιού τους με κεριά 

στα χέρια. Η Daily Telegraph και η Daily Εxpress 

παρουσιάζουν τη δούκισσα του Κέιμπριτζ να ενα-

ποθέτει νάρκισσους στο Αβαείο του Ουέστμιν-

στερ. 

"Οι καμπάνες σήμαναν για 126.000 ζωές που 

χάθηκαν" -  ο τίτλος των Times. Ήταν μια μέρα 

“για να θυμηθούμε, μια χρονική περίοδο στην 

οποία το έθνος απώλεσε χιλιάδες ζωές και να 

αναλογιστούμε ένα μέλλον που παραμένει ανη-

συχητικά αβέβαιο”. 

Για τον πρωθυπουργό ήταν μια στιγμή να πα-

ραδεχτεί ότι οι συνέπειες της πανδημίας, και οι 

αποφάσεις που έλαβε η κυβέρνησή του, “θα πα-

ραμείνουν μαζί του για πάντα”. 

Το πρωτοσέλιδο της Daily Mail αναδεικνύει αυ-

τές τις σκέψεις με μια εικόνα του πρωθυπουργού 

από τη συνέντευξη Τύπου της Δευτέρας με τον 

Τζόνσον να είναι φανερά σκυθρωπός και τον τί-

τλο: «Αυτό θα με στοιχειώνει για όσο ζω». 

Ένα ερώτημα που στοιχειώνει σαφώς τον Τζόν-

σον, γράφει ο ιστότοπος του 

περιοδικού Spectator, είναι 

αν η 23η Μαρτίου θα 

έπρεπε πραγματικά να είναι η επέτειος της έναρ-

ξης του «αποκλεισμού» ή αν θα έπρεπε να είχε 

αποφασιστεί  πολύ νωρίτερα. 

Ο τίτλος της Daily Mirror μεταφέρει ένα μήνυμα 

για τον πρωθυπουργό: "Ήρθε η ώρα να μάθουμε 

από τα λάθη". 

Αλλά ο Guardian σημειώνει 

ότι  ο Τζόνσον απέρριψε τις εκ-

κλήσεις για έρευνα σχετικά με 

το χειρισμό της πανδημίας από 

την κυβέρνηση.  

Πιθανός υποχρεωτικός εμβολιασμός     
Η Daily Telegraph (23/03) ισχυρίζεται ότι έχει  

λεπτομέρειες που εμπεριέχονται σε κυβερνητικό 
έγγραφο που διέρρευσε και το οποίο αναφέρει 
ότι θα μπορούσε στην Αγγλία να γίνει υποχρεω-
τικός ο εμβολιασμός κατά του κορονοϊού για τους 
εργαζόμενους σε χώρους υγειονομικής περίθαλ-
ψης και σε ιδρύματα παροχής φροντίδας. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες, αυτή την "ιστορική αλ-
λαγή" στη σχετική νομοθεσία  την έχουν προτείνει 
ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Υγείας Ματ 
Χάνκοκ, εν μέσω ανησυχιών για τη χαμηλό πο-
σοστό των εμβολιασμών μεταξύ του προσωπικού 
των γηροκομείων. Η εφημερίδα αναφέρει ότι η 
απόφαση είναι "χωρίς σύγχρονο προηγούμενο" 
και σημειώνει ότι οι υπουργοί έχουν προειδοποι-
ηθεί ότι "μεγάλος" αριθμός εργαζομένων στην 
κοινωνική πρόνοια ενδέχεται να παραιτηθεί σε 
περίπτωση που η αλλαγή γίνει αποδεκτή από 
την πλειοψηφία των βουλευτών. Σημειώνει επί-
σης, ότι εξετάζεται να ισχύσει παρόμοια νομική 
προϋπόθεση  και για κάποιο προσωπικό υγει-
ονομικής περίθαλψης πρώτης γραμμής - συμπε-
ριλαμβανομένων όσων εργάζονται σε νοσοκο-
μειακούς θαλάμους,"ωστόσο δεν έχει ληφθεί 
ακόμα κάποια απόφαση".

Ημέρα περισυλλογής: Ένας χρόνος από το πρώτο lockdown

ΜΑΣΤΙΓΙΟ ΚΑΙ ΚΑΡΟΤΟ

Παύει να ισχύει από την ερχόμενη Δευτέρα 29 του μήνα η εντολή 
προς τους κατοίκους της Βρετανίας να μένουν στο σπίτι, καθώς 
υλοποιείται το δεύτερο σκέλος του πρώτου βήματος του οδικού 
χάρτη για έξοδο από το lockdown. Το μήνυμα προς τους πολίτες 
θα είναι πλέον ότι μπορούν μεν να ταξιδεύουν στο εσωτερικό της 
χώρας, αλλά με σύσταση να κρατήσουν τις μετακινήσεις στο ελά-
χιστο  δυνατό. Αντιθέτως, στο πλαίσιο της ανανέωσης των κανόνων 
του lockdown που θα κληθούν να ψηφίσουν την Πέμπτη οι βου-
λευτές, αυστηροποιείται η απαγόρευση ταξιδιών αναψυχής στο 
εξωτερικό. Όποιος προσέλθει σε αεροδρόμιο και διαπιστωθεί ότι 
το ταξίδι του δεν είναι για αναγκαίο λόγο, όπως εργασία, θα δέχεται 
πρόστιμο 5.000 λιρών. Από τη Δευτέρα επανέρχεται επίσης ο «κα-
νόνας των έξι», δηλαδή θα επιτρέπονται οι συναθροίσεις έξι ατόμων 
από διαφορετικά νοικοκυριά σε ανοιχτό χώρο, περιλαμβανομένων 
των κήπων σπιτιών. Επαναρχίζουν επίσης τα υπαίθρια αθλήματα 
όπως το τένις και το γκολφ. 

Το επόμενο βήμα, στις 12 Απριλίου, περιλαμβάνει το άνοιγμα 
των εξωτερικών χωρών των καταστημάτων εστίασης, του λιανε-
μπορίου, των κομμωτηρίων, των γυμναστηρίων, των ζωολογικών 
κήπων και των θεματικών πάρκων.

Πρόστιμο 5.000 λιρών για 
όποιον επιχειρήσει ταξίδι

ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΞΑΡΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

«Εξαιρετικά απίθανο» εκτίμησε ότι είναι το ενδεχόμενο να μπο-
ρέσουν οι Βρετανοί να κάνουν ελεύθερα διακοπές σε αγαπημένους 
τους ευρωπαϊκούς προορισμούς αυτό το καλοκαίρι επιστημονικός 
σύμβουλος της κυβέρνησης Τζόνσον. Μιλώνταςστο ραδιόφωνο του 
BBC ο Δρ Μάικ Τίλντεσλι είπε ότι η αδυναμία των ευρωπαϊκών χω-
ρών να περιορίσουν τα κρούσματα του κορωνοϊού και να προχω-
ρήσουν γρήγορα το εμβολιαστικό πρόγραμμα δημιουργούν «πρα-
γματικό κίνδυνο» για τη Βρετανία, σε περίπτωση που αφεθούν οι 
επίδοξοι τουρίστες να ταξιδέψουν. 

Ερωτηθείς σχετικά ο Υπ. Μεταφορών Γκραντ Σαπς σχολίασε ότι 
«είναι πολύ νωρίς» να πει κανείς πότε θα επιτραπούν τα διεθνή τα-
ξίδια αναψυχής από τη Βρετανία. Ομάδα εργασίας της οποίας προ-
ΐσταται ο κ. Σαπς θα παρουσιάσει στις 12 Απριλίου έκθεση αναφο-
ρικά με την προοπτική θερινών διακοπών στο εξωτερικό. Ο Μπόρις 
Τζόνσον έχει ορίσει τη 17η Μαΐου ως τη νωρίτερη πιθανή ημερο-
μηνία για να επιτραπούν ξανά τα ταξίδια αναψυχής και ήδη έχουν 
αυξηθεί οι κρατήσεις για προορισμούς όπως η Κύπρος. 

Ο Υπουργός Άμυνας Μπεν Γουάλας είπε ότι είναι «πρόωρο» να 
κλείσει κανείς διακοπές για το καλοκαίρι. «Δεν μπορούμε να είμαστε 
κουφοί και τυφλοί απέναντι σε όσα γίνονται εκτός ΗΒ».

Ανησυχία στη Βρετανία 
για τις θερινές διακοπές
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ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΚΑΤΑΔΕΙΚΝΥΕΙ ΟΤΙ ΠΡΙΝ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΥΜΑ...

Η Ελλάδα ήταν η χώρα από την οποία «εισήχθησαν» οι πε-
ρισσότερες λοιμώξεις Covid στη Βρετανία από τον Ιούνιο έως 
το Σεπτέμβριο πέρυσι, σύμφωνα με ανάλυση από την υπηρεσία 
Δημόσιας Υγείας Αγγλίας και την Κοινοπραξία Γονιδιωματικής 
Ανάλυσης COVID-19. 

Συγκεκριμένα υπολογίζεται ότι οι αφίξεις από την Ελλάδα 
αντιστοιχούσαν στο 21% των εισαγόμενων κρουσμάτων εκείνης 
της περιόδου. Από την Κροατία, που ακολουθεί στη σχετική λί-
στα, προέκυψε το 16% των εισαγόμενων λοιμώξεων και από 
την Ισπανία το 14%. 

Η ανάλυση υποδεικνύει ότι οι τουρίστες που επέστρεφαν 
από χώρες, οι οποίες δεν υπάγονταν στην «κόκκινη λίστα» με 
υποχρέωση καραντίνας κατά την άφιξη, όπως από την Ελλάδα, 
ήταν πιο πιθανό να μεταδώσουν τον ιό. 

Υπενθυμίζεται ότι από τις 4 Ιουλίου η βρετανική κυβέρνηση 
θέσπισε τους λεγόμενους «ταξιδιωτικούς διαδρόμους» με χώρες 
που θεωρούνταν χαμηλού ρίσκου ως προς τον κορωνοϊό. Οι 
αφίξεις από αυτές τις χώρες δεν χρειαζόταν να μπουν στη 
14ήμερη καραντίνα που προβλεπόταν για τις αφίξεις από χώρες 
με κακή επιδημιολογική εικόνα. 

Στην κόκκινη λίστα τοποθετήθηκαν άλλες χώρες που είναι 
δημοφιλείς με τους Βρετανούς τουρίστες, όπως η Ισπανία και 
η Γαλλία. Η υποχρέωση καραντίνας για αφίξεις από την Ελλάδα 
άρχισε να ισχύει από το Νοέμβριο. Η συνθήκη αυτή επηρέασε 
όχι μόνο τον αριθμό των τουριστών που μετακινήθηκαν μεταξύ 

Βρετανίας και Ελλάδας, αλλά και τη διασπορά του ιού όταν οι 
άνθρωποι αυτοί επέστρεφαν επί βρετανική εδάφους.  

Η έρευνα αυτή δεν έχει ακόμα αξιολογηθεί από ανεξάρτητους 
επιστήμονες. Ο εκ των συντακτών της έρευνας καθηγητής Ντι-
νές Αγκαργουάλ από το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ σχολίασε 
ότι οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί έκαναν «σημαντική διαφορά», 
καθώς διαπιστώθηκε ότι οι αφίξεις από το εξωτερικό που δεν 
έμπαιναν σε αυτοαπομόνωση ήταν πέντε φορές πιο πιθανό 
να διασπείρουν τον ιό. 

Ο καθηγητής Μοριακής Μικροβιολογίας στο Πανεπιστήμιο 
του Ρέντινγκ Σάιμον Κλαρκ πρόσθεσε ότι «η αποτυχία να πε-
ριορίσουμε τα ταξίδια από και προς την Ελλάδα φαίνεται ότι 
οδήγησε στην αχρείαστη εισαγωγή μεγάλων ποσοτήτων του 
ιού». Όπως σχολίασε, «ήταν σαν να κλείνουμε την πόρτα αλλά 
να αφήνουμε ανοιχτό τον φεγγίτη». 

Η ανάλυση βασίστηκε σε στοιχεία από το κυβερνητικό πρό-
γραμμα ιχνηλάτησης επί 4.207 επιβεβαιωμένων φορέων του 
ιού που είχαν ταξιδέψει στο εξωτερικό εκείνη την περίοδο. Σύ-
νολο 882 από τους θετικούς φορείς είχαν επιστρέψει από την 
Ελλάδα.

Η Ελλάδα μεγαλύτερη πηγή εισαγωγής Covid στη Βρετανία

ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ

Οι βρετανικές βάσεις θύμα ηλεκτρονικής επίθεσης από «εχθρικά κράτη»
Απόπειρες παρεμβολής στο σύστημα ηλεκτρονικών σημάτων 

που χρησιμοποιούν αεροσκάφη της βρετανικής Βασιλικής Πο-
λεμικής Αεροπορίας στη βάση Ακρωτηρίου για να απογειωθούν, 
φέρεται να έχει κάνει «εχθρικό κράτος», σύμφωνα με τους 
Times και την Daily Telegraph. 

Επικαλούμενη πηγές στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών 
ασφαλείας, η εφημερίδα Times κάνει λόγο για «τακτικές» από-
πειρες να εμποδιστούν τα επικοινωνιακά συστήματα στιγματο-
θέτησης μέσω δορυφόρου (GPS) στα οποία βασίζονταν μετα-
γωγικά στρατιωτικά αεροσκάφη τύπου Airbus A400M, που 
απογειώνονταν από το Ακρωτήρι, μεταφέροντας μάλιστα στρα-
τιωτικό προσωπικό κατά τα περιστατικά αυτά. Οι συγκεκριμένες 
ενέργειες χαρακτηρίζονται ως «πράξεις ηλεκτρονικού πολέμου». 
Οι επιθέσεις θα μπορούσαν να κάνουν τους πιλότους να μην 
έχουν αντίληψη της θέσης ή της κατεύθυνσης του αεροσκάφους 
τους, προκαλώντας δυστύχημα. Καμία από τις απόπειρες δεν 
ήταν επιτυχής, σημειώνει η εφημερίδα. Οι πηγές των Times 

επισημαίνουν ότι τα μόνα δύο εχθρικά κράτη με εγκαταστάσεις 
σε αρκετά κοντινή απόσταση για να επιχειρήσουν κάτι τέτοιο 
είναι η Συρία και η Ρωσία, με τη δεύτερη να είναι η μόνη που 
θεωρείται ικανή να μετέλθει τέτοια μέσα. 

Η Daily Telegraph αναφέρει ότι ναι μεν οι παρεμβολές πι-
στεύεται ότι έγιναν από συριακό έδαφος, αλλά δεν αποκλείεται 
η πιθανότητα να πραγματοποιήθηκαν «από κατασκόπους επί 
κυπριακού εδάφους». Επικαλούμενη τις δικές της πηγές ασφα-
λείας, η εφημερίδα αναφέρει ότι τέτοιου είδους ηλεκτρονικές 
παρεμβολές μπορούν να γίνονται από μη επανδρωμένα αερο-
σκάφη, αλλά κυρίως γίνονται από οχήματα, στα οποία έχει 
φορτωθεί ο απαραίτητος ηλεκτρονικός εξοπλισμός. Αναφέρεται 
ότι ίσως μέλη των συριακών δυνάμεων να έχουν εκπαιδευθεί 
από Ρώσους σε τέτοιου είδους ενέργειες ή ακόμα και μέλη της 
Χεζμπολά στo Λίβανο να έχουν εκπαιδευθεί από δυνάμεις του 
Σύρου Προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ υπό την καθοδήγηση της 
Ρωσίας.

«ΞΕΒΡΑΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΜΑΣ»

Μετάδοση κορωνοϊού από την Ευρώπη στη Βρετανία αναμένει ο Μπ. Τζόνσον
Ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Μπόρις Τζόνσον 

δήλωσε πως αναμένει αντίκτυπο στη Βρετανία από την έξαρση 
κρουσμάτων κορωνοϊού στην ηπειρωτική Ευρώπη. 

«Νομίζω ότι ένα πράγμα που αξίζει να τονιστεί είναι πως στην 
ήπειρο αυτή τη στιγμή μπορεί κανείς δυστυχώς να δει ότι υπάρχει 
ένα τρίτο κύμα υπό εξέλιξη», είπε ο κ. Τζόνσον κατά τη διάρκεια 
επίσκεψής του στο Πρέστον. 

«Και ο κόσμος σε τούτη τη χώρα δε θα πρέπει να τελεί υπό 
καμία ψευδαίσθηση και η προηγούμενη εμπειρία μας έχει διδάξει 
πως όταν ένα κύμα χτυπά τους φίλους μας, φοβάμαι πως ξε-
βράζεται επίσης στις ακτές μας. Υποπτεύομαι ότι θα αισθανθούμε 
αυτές τις συνέπειες εν καιρώ, για αυτό συνεχίζουμε με το πρό-
γραμμα εμβολιασμών όσο γρήγορα μπορούμε», συμπλήρωσε 
ο Βρετανός Πρωθυπουργός. 

Αναφέρθηκε επίσης στο ζήτημα που έχει ανακύψει με την πι-

θανή απαγόρευση εξαγωγής εμβολίων από την ΕΕ, λέγοντας 
ότι η ανάπτυξη και χορήγηση των εμβολίων είναι διεθνή εγχει-
ρήματα και «απαιτούν διεθνή συνεργασία». 

Ο κ. Τζόνσον είπε ότι έχει μιλήσει επανειλημμένως με ηγέτες 
της ΕΕ κατά τη διάρκεια της πανδημίας και πως έχει λάβει δια-
βεβαιώσεις τους τελευταίους μήνες «ότι δε θέλουν να δουν απο-
κλεισμούς». 

Σε ό,τι αφορά το βρετανικό εμβολιαστικό πρόγραμμα, είπε ότι 
η χώρα είναι σε τροχιά ολοκλήρωσης της πρώτης φάσης με την 
προσφορά εμβολίου σε όλους τους πολίτες άνω των 50 ετών 
έως τις 15 Απριλίου. 

Εκτίμησε δε ότι θα υλοποιηθούν τα χρονοδιαγράμματα της 
σταδιακής εξόδου από το lockdown, με ορίζοντα άρσης όλων 
των περιορισμών τα τέλη Ιουνίου.
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ   
Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε πως χάθηκαν 

αρκετές ευκαιρίες να αναπτυχθούν κάποιες πρω-
τοβουλίες ή ιδέες σε προσπάθεια επίλυσης του 
κυπριακού, λόγω της φοβίας της Ελληνοκυπρια-
κής πλευράς. Μάλιστα, το 2010 με την άφιξη στην 
Κύπρο του τότε Γ.Γ. του ΟΗΕ Μπαν Κι Μουν, χά-
θηκε η ευκαιρία να υπογραφούν οι συγκλίσεις 
ώστε καμιά πλευρά να μην μπορεί εύκολα να απο-
δεσμευθεί από αυτές. 

Η τότε αντιπολίτευση με επικεφαλής τον ΔΗΣΥ 
και το Νίκο Αναστασιάδη έστησαν ολόκληρη εκ-
στρατεία μη υπογραφής για να μην θεωρηθεί ως 
ενδιάμεση συμφωνία. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα 
οι μέχρι τότε συγκλίσεις να μην υπογραφούν από 
τον Πρόεδρο Χριστόφια. 

Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα; Ακολούθησε μια 
νεκρή περίοδος μέχρι με την εκλογή του Ντερβίς 
Έρογλου και την άρνηση Αναστασιάδη να προ-
χωρήσει σε επανέναρξη συνομιλιών στη βάση 
των συγκλίσεων που είχαν επιτευχθεί από τους 
Χριστόφια και Ταλάτ. Σε εκείνη τη στιγμή, ο Ν. 
Αναστασιάδης και το λεγόμενο απορριπτικό μέ-
τωπο συνέπλεαν με τη θέση Έρογλου για μη απο-
δοχή των συγκλίσεων. 

Ωστόσο αναγκάστηκαν και οι δύο να υποχωρή-
σουν κάτω από την πίεση του ΟΗΕ και να συνο-
μολογήσουν το κοινό ανακοινωθέν του Φεβρουα-
ρίου 2014 που βασιζόταν πάνω στις συγκλίσεις. 

Ο πρόεδρος Αναστασιάδης σε μια προσπάθεια 
να μην θεωρηθεί ότι βάδισε επί των επιτευγμάτων 
του προκατόχου του, που τόσο πολύ είχε συκο-
φαντηθεί και σπιλωθεί, επιχείρησε επανάνοιξη κε-
φαλαίων που θεωρούνταν συμφωνημένα, όπως 
των κεφαλαίων της διακυβέρνησης, του περιου-
σιακού κι άλλων. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα; 

Η κατάληξη ήταν αρνητική για την Ελληνοκυ-
πριακή πλευρά.  

Ακολούθησε όλη εκείνη η διαδικασία που οδή-
γησε στο Μοντ Πελεράν και στη συνέχεια στο 
Κραν Μοντανά όπου στο τέλος ναυάγησαν οι προ-
σπάθειες για επίτευξη λύσης. 

 Από τον Ιούλιο του 2017 που ναυάγησαν οι συ-
νομιλίες, η Ελληνοκυπριακή πλευρά μέσα από 
παλινδρομήσεις και αλλαγή θέσεων και απόψεων, 
κατέληξε να διακηρύσσει ότι επιθυμεί επανέναρξη 
των συνομιλιών από το σημείο που σταμάτησαν 
στο Κραν Μοντανά και με την αποδοχή του πλαι-
σίου Γκουτέρες. Ενός πλαισίου που και η ίδια η 
κυβέρνηση αμφισβητούσε.  

Θυμίζουμε τις μακρές αντιπαραθέσεις στο εσω-
τερικό μέτωπο και με τον Μ. Ακιντζί για το τι εννο-
ούμε όταν λέμε πλαίσιο Γκουτέρες. Και φτάσαμε 
και στην αμίμητη αναφορά αντιπροέδρου του 
ΔΗΣΥ που έλεγε από τηλεοράσεως ότι το έγγραφο 
ήταν… προφορικό! Πώς γίνεται ένα έγγραφο να 
είναι προφορικό, ποτέ δεν μας απάντησε. 

Μέσα από τις παλινδρομήσεις του προέδρου 
Αναστασιάδη και εν μέσω καταιγισμό πληροφο-
ριών ότι έφτασε στο σημείο να εισηγηθεί και λύση 
δύο κρατών ή συνομοσπονδίας, ο Πρόεδρος Ανα-
στασιάδης κατέληξε να λέει ότι αποδέχεται την 
επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που στα-
μάτησαν στο Κραν Μοντανά και ότι η διαπραγμά-
τευση στην άτυπη Πενταμερή θα πρέπει να ξεκι-
νήσει από εκεί που σταμάτησε στο Κραν Μοντανά. 

 Ένα από τα κύρια ερωτήματα που προκύπτουν 
είναι κατά πόσο όντως οι συνομιλίες μπορούν να 

επαναρχίσουν από εκεί που σταμάτησαν στο 
Κραν Μοντανά. 

• Μπορούμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από εκεί 
που σταματήσαμε στο Κραν Μοντανά; 

Είναι ένα ερώτημα το οποίο θα απαντηθεί μόνο 
μετά το τέλος της άτυπης Πενταμερούς. 

Πρέπει να σημειώσουμε πως οι δύο πλευρές 
δεν βρίσκονται πλέον στο σημείο που ήταν όταν 
έπεφτε η αυλαία στο Κραν Μοντανά.   

• Ξεκάθαρα έχει μετακινηθεί η Τουρκοκυπριακή 
και τουρκική πλευρά που με την εκλογή Ερσίν Τα-
τάρ ακολουθείται πλέον η γραμμή για λύση δύο 
κρατών. 

Πρέπει να σημειώσουμε πως με αυτή τη γραμμή 
ήταν κάθετα αντίθετος ο προηγούμενος ηγέτης 
των Τουρκοκυπρίων Μουσταφά Ακιντζί. 

Επομένως έχουμε την ξεκάθαρη μετακίνηση της 
τουρκικής πλευράς. 

Η Ελληνοκυπριακή πλευρά δεν έχει ξεκαθαρι-
σμένη θέση μέχρι αυτή τη στιγμή. Με δεδομένες 
τις παλινδρομήσεις Αναστασιάδη πρέπει να υπο-
γραμμίσουμε ότι μέχρι τώρα υπάρχει εκκρεμότητα. 
Ενώ ο πρόεδρος μιλά 
για ξεκίνημα από το 
σημείο που σταμάτη-
σαν στο Κραν Μο-
ντανά, ενώ μιλά για το 
πλαίσιο Γκουτέρες, 
ενώ αναφέρεται στο 
κοινό ανακοινωθέν 
του Βερολίνου, ενώ 
αναφέρεται στα ψηφί-
σματα του ΟΗΕ, απο-
φεύγει όπως ο διάβο-
λος το λιβάνι να 
αναφέρεται σε λύση 
Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας (Δ.Δ.Ο.) 

Ταυτόχρονα έχει εισηγηθεί και λύση χαλαρής ή 
αποκεντρωμένης ομοσπονδίας, κάτι που δεν είχε 
συζητηθεί στο Κραν Μοντανά. 

• Άρα, λοιπόν, ούτε η Ελληνοκυπριακή πλευρά 
βρίσκεται στο σημείο που ήταν όταν έφυγε από 
το Κραν Μοντανά. 

 Παραμένει, συνεπώς, αίνιγμα το πώς θα επιλέ-
ξει να κινηθεί ο Αντόνιο Γκουτέρες στο πλαίσιο 
της διάσκεψης. 

  
ΟΙ ΑΡΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ  
ΚΑΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΡΩΣΙ 
Μέσα σε αυτό το κλίμα τα κόμματα του λεγόμε-

νου ενδιάμεσου χώρου, που απαρτίζουν το απορ-
ριπτικό μπλοκ, προβάλλουν ενστάσεις για τη συμ-
μετοχή στην άτυπη Πενταμερή αλλά και στο 
περιεχόμενο της διάσκεψης, δηλ. για το ότι θα 
πρέπει να συνεχιστεί η διαδικασία από εκεί στα-
ματήσει. 

 Λένε ότι είτε δεν θα πρέπει να πάμε στην πε-
νταμερή είτε επικεντρώνονται σε πιθανούς κινδύ-
νους που μπορεί να προκύψουν. Ξεχνώντας βέ-
βαια ότι κάθε φορά οι κίνδυνοι είναι υπαρκτοί. 
Παράλληλα οι ίδιοι κύκλοι αφήνουν εκτός του οπτι-
κού πεδίου τους ότι και η άρνηση να εμπλακούμε 
σε μια διαδικασία συνομιλιών εγκυμονεί άλλους 
κινδύνους. 

• Είναι φανερό ότι είτε δεν έχουν συνειδητοποι-
ήσει σε ποιο σημείο έχουμε φτάσει ή κάνουν πως 
δεν καταλαβαίνουν.  

• Ήδη, εκτός από την προώθηση της λύσης δύο 
κρατών η Τουρκία έχει προχωρήσει στις παράνο-

μες ενέργειες της στο Βαρώσι ενώ απειλεί ότι θα 
προχωρήσει ακόμα περισσότερο. 

Αυτό δεν δείχνει να απασχολεί τους αρνητές. 
Και το πιο τραγικό είναι ότι ενώ η Τουρκία προχω-
ρεί συνεχώς σε τετελεσμένα, αυτοί θεωρούν πως 
με το να καταγγέλλουμε τις παράνομες ενέργειες 
είναι αρκετό. 

Κι όμως δεν είναι. Δυστυχώς τα τετελεσμένα 
είναι ενώπιον μας κι αλλάζουν το σκηνικό. 

 Σε σχέση με το Βαρώσι υπάρχει ο κίνδυνος αν 
αποτύχει η νέα προσπάθεια και είναι ορατό, να 
βρεθούμε μπροστά σε ένα κάλεσμα των νόμιμων 
κατοίκων του Βαρωσιού να επιστρέψουν. 

Εκφράζουμε απορία: Απασχόλησε αυτό την πο-
λιτική ηγεσία; Και τι θα γίνει αν η Τουρκία προχω-
ρήσει σε μια τέτοια ενέργεια; Τι θα συμβουλεύσουν 
τον κόσμο να κάνει; 

Πολύ σωστά επισήμανε ο Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ 
Άντρος Κυπριανού ότι σε μια τέτοια περίπτωση 
κάποιοι θα ξεκινήσουν να αποκαλούν εκείνους 
που θα επιστρέψουν πίσω προδότες, οι άλλοι θα 
λένε ότι δεν μας δώσατε προοπτική ότι θα λύσετε 

το Κυπριακό και δεν 
έχουμε επιλογή παρά 
μόνο να πάμε πίσω 
στις περιουσίες μας 
και θα μπούμε εμείς 
σε αυτή την αντιπαρά-
θεση μεταξύ μας.  

Και διερωτούμαι: 
Εάν χάσουμε τη Μόρ-
φου, εάν χάσουμε το 
Βαρώσι και δεν θα 
μπορούμε να τα πά-
ρουμε στο τραπέζι 
των διαπραγματεύ-

σεων πίσω, έχει κάποιον από εμάς που θα δεχτεί 
λύση στο Κυπριακό; Συνειδητοποιούμε λοιπόν ότι 
εάν δεν πάμε γιατί κρύβει παγίδες και έχουμε ανη-
συχίες, η μόνη επιλογή που απομένει είναι η ορι-
στική διχοτόμηση της χώρας μας; 

Έχουμε την άποψη πως αυτά τα ερωτήματα του 
Άντρου Κυπριανού θα πρέπει να προβληματίσουν 
τον κάθε κύπριο πριν τοποθετηθεί σε σχέση με 
την πενταμερή και το μέλλον του Κυπριακού. 

 
«ΤΟ 1991 ΜΟΝΟ ΤΟ ΑΚΕΛ ΔΕΧΤΗΚΕ ΤΗΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ» 
Είτε είναι κοντή η μνήμη του Νίκου Αναστασιάδη 

είτε νομίζει ότι μπορεί να ξεγελά τους πάντες, ανέ-
φερε ο ΓΓ της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ, τονίζοντας ότι το 
1991 το μόνο πολιτικό κόμμα που αποδέχθηκε 
την πολιτική ισότητα ήταν το ΑΚΕΛ. 

Ο Γ.Γ. της Κ.Ε. του κόμματος επισήμανε ότι 
πολλά χρόνια αργότερα, μετά το 2000, αποδέ-
χθηκαν άλλα κόμματα την πολιτική ισότητα. 

Υπενθύμισε ότι ο πρόεδρος Αναστασιάδης μετά 
τον Κραν Μοντάνα αμφισβήτησε τη σύγκλιση που 
επιτεύχθηκε μεταξύ Χριστόφια- Ταλάτ για το 
Υπουργικό Συμβούλιο και την μια θετική ψήφο και 
ταυτόχρονα την ύπαρξη μηχανισμού επίλυσης των 
αδιεξόδων. Πρόσθεσε ότι δημόσια ο πρόεδρος 
Αναστασιάδης είπε ότι δεν αποδέχεται να έχουν 
οι Τουρκοκύπριοι μια θετική ψήφο στο Υπουργικό 
παρά μόνο στα θέματα που τους αφορούν. Επί-
σης ο πρόεδρος είχε πει ότι θεωρεί ότι τα ζητήματα 
των υδρογονανθράκων δεν είναι από τα θέματα 
που αφορούν τους Τουρκοκύπριους. Ο ΓΓ του 
ΑΚΕΛ επισήμανε ότι είναι επιταγές χωρίς αντίκρι-
σμα το να βγαίνει ο πρόεδρος και να λέει αυτά 

που λέει χωρίς να ζητά συγνώμη. 
Για το συρματόπλεγμα στην περιοχή του Αστρο-

μερίτη, ο Άντρος Κυπριανού επισήμανε ότι η λύση 
για αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών δεν 
είναι το συρματόπλεγμα σημειώνοντας ότι τα συρ-
ματοπλέγματα έπρεπε να ανήκουν στο χρονο-
ντούλαπο της ιστορίας. Πρόσθεσε ότι τα συρμα-
τοπλέγματα τα έβαλαν οι Τούρκοι και θέλαμε να 
τα γκρεμίσουμε για επανένωση της πατρίδας και 
τώρα έρχεται η κυβέρνηση και τα τοποθετεί. Ο κ. 
Κυπριανού τόνισε ότι δεν μπορούν να επιλύσουν 
το πρόβλημα καθώς μπορεί κάποιος να περάσει 
από πάνω χωρίς δυσκολία. Σημείωσε ακόμα ότι 
η κυβέρνηση δίνει ψεύτικα στοιχεία για τους αιτη-
τές πολιτικού ασύλου για να σκορπά το φόβο στην 
κοινωνία. Σημείωσε παράλληλα ότι υπάρχουν 
άλλα σύγχρονα μέσα επιτήρησης χώρων για αντι-
μετώπιση των μεταναστευτικών ροών. 

Οι κυβερνώντες πρέπει να σταματήσουν να καλ-
λιεργούν μύθους στο λαό, ότι δηλαδή υπάρχει η 
δυνατότητα στην Κυπριακή Δημοκρατία να ακο-
λουθήσει πολιτική που θα προκαλέσει πολιτικό 
κόστος στην Τουρκία τόνισε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ σχο-
λιάζοντας την έκθεση Μπορέλ. 

Ο Άντρος Κυπριανού υπενθύμισε ότι από τον 
Αύγουστο του 2019 η κυβέρνηση Αναστασιάδη 
και κυρίως ο Υπουργός Εξωτερικών είχαν ξεκινή-
σει μια εκστρατεία για να πείσουν ότι θα ακολου-
θούσαν σκληρή γραμμή έναντι της Τουρκίας για 
να της προκαλέσουν πολιτικό κόστος και να την 
υποχρεώσουν να επιστρέψει στο τραπέζι των δια-
πραγματεύσεων στη βάση των θέσεων της ελλη-
νοκυπριακής πλευράς. Πρόσθεσε ότι περίπου 18 
μήνες μετά διαπιστώνεται ότι η ΕΕ δε συζητά αυ-
στηρές κυρώσεις στην Τουρκία για να αναθεωρή-
σει τις απαράδεκτες αξιώσεις της στο κυπριακό 
αλλά αντιθέτως συζητείται σε ποιες θετικές ενέρ-
γειες θα προβούν για να εξασφαλίσουν ότι η Τουρ-
κία θα συνεργαστεί μαζί με την ΕΕ. 

Ο Α. Κυπριανού επισήμανε ότι δεν πρέπει να 
γίνουν υποχωρήσεις στα ζητήματα του κυπριακού 
για να διευκολυνθεί η επανέναρξη των διαπρα-
γματεύσεων, σημειώνοντας ότι η ελληνοκυπριακή 
πλευρά έχει το δίκαιο με το μέρος της. 

 
ΤΣΑΒΟΥΣΟΓΛΟΥ: Η ΕΕ ΜΠΟΡΕΙ 
ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΩΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ 
Η ΕΕ μπορεί να συμμετάσχει ως παρατηρητής 

όταν ξεκινήσουν επίσημα οι διαπραγματεύσεις για 
το Κυπριακό, δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξω-
τερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, λέγοντας πως 
η πενταμερής στην Γενεύη στα τέλη Απριλίου είναι 
ανεπίσημη, ενώ άφησε να νοηθεί ότι εκπρόσωπος 
της ΕΕ μπορεί να βρίσκεται μόνο σε διπλανή αί-
θουσα, όπως είχε γίνει και στο Μπούργκενστοκ. 

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε ακόμη ότι η ΕΕ, αντί να 
στηρίζει τις δραστηριότητες των Ε/κ και της Ελλά-
δας που «αποκλείουν» τα δικαιώματα των Τ/κ και 
της Τουρκίας, όπως έκανε μέχρι σήμερα, πρέπει 
να είναι ένας «ειλικρινής διαμεσολαβητής» στο 
θέμα του δίκαιου διαμοιρασμού στην Ανατολική 
Μεσόγειο. Σε ενημέρωσή τους προς τους Τούρ-
κους δημοσιογράφους, στις Βρυξέλλες, ο Τούρκος 
ΥΠΕΞ είπε ότι στις διμερείς επαφές του συζήτησε 
και το Κυπριακό και την Ανατολική Μεσόγειο. Είπε 
ακόμη ότι με τον ΥΠΕΞ της Βρετανίας Ντομινίκ 
Ρααμπ “είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τι 
αποτέλεσμα θέλουμε στην 5 συν 1 συνάντηση για 
το Κυπριακό ή πως μπορούν να ξεκινήσουν οι 
διαπραγματεύσεις”.

ΟΙ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ – ΔΗΣΥ ΕΒΛΑΨΑΝ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Άτυπη πενταμερής: η κρίσιμη στιγμή για το μέλλον της Κύπρου μας
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Στην Αθήνα για την 25η 
Μαρτίου ο ΠτΔ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρα-

τίας κ. Νίκος Αναστασιάδης 

μετέβει στην Αθήνα, για να 

συμμετάσχει στις εορταστι-

κές εκδηλώσεις που διοργα-

νώνει η Ελληνική Δημοκρα-

τία, με την ευκαιρία της 

συμπλήρωσης 200 χρόνων 

από την Ελληνική Επανά-

σταση του 1821. Ο ΠτΔ θα 

εκπροσωπήσει, επίσης, την 

Κυπριακή Δημοκρατία και 

στη στρατιωτική παρέλαση 

που θα γίνει σήμερα (25η 

Μαρτίου), τον χαιρετισμό της 

οποίας θα δεχθεί η Πρό-

εδρος της Ελληνικής Δημο-

κρατίας Κατερίνα Σακελλα-

ροπούλου, ενώ παράλληλα, 

στο περιθώριο των εορταστι-

κών εκδηλώσεων θα πρα-

γματοποιήσει επαφές με την 

πολιτική ηγεσία της χώρας 

και με ξένους αξιωματού-

χους. Αμέσως μετά την πα-

ρέλαση, τόσο η Πρόεδρος 

και ο Πρωθυπουργός της 

Ελλάδας όσο και οι προσκε-

κλημένοι ηγέτες κρατών, θα 

προβούν σε σύντομες δηλώ-

σεις στα ΜΜΕ.

                    
      Ειδήσεις σε 2’ ΝΕΑ ΕΚΚΛΗΣΗ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΜΕΤΡΑ

Μεγάλη η διασπορά του βρετανικού στελέχους στην Κύπρο
Ανησυχία για το μεταλλαγμένο στέλεχος από τη Βρε-

τανία εξέφρασε ο Υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάν-
νου, αφού με βάση την τελευταία ενημέρωση από το 
ECDC, το βρετανικό στέλεχος ανιχνεύθηκε και στα 45 
δείγματα που είχαν εξεταστεί. Σε δηλώσεις του, ο κ. 
Ιωάννου απηύθυνε εκ νέου έκκληση προς τους πολίτες 
για συνεργασία με τα μέτρα κατά της πανδημίας «ώστε 
να αποφευχθεί το χείριστο σενάριο». 

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Υπουργείο Υγείας, 
σε δηλώσεις μετά από σύσκεψη που είχε σήμερα με 
τη διευθυντική ομάδα του Οργανισμού Κρατικών Υπη-
ρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), ο Υπουργός Υγείας σημείωσε 
ότι «με συντονισμένες προσπάθειες από τον περα-
σμένο Ιανουάριο, έχουμε αυξήσει τη δυνατότητα περί-
θαλψης ασθενών με κορωνοϊό από τους 250 στους 
400». Πολλοί ρωτούν γιατί δεν μπορεί να αυξηθεί ακόμα 
περισσότερο αυτή η δυναμικότητα, είπε, εξηγώντας ότι 
ο λόγος «δεν είναι θέμα εξοπλισμού ή αναλωσίμων, ο 
αποτρεπτικός παράγοντας είναι το ανθρώπινο δυνα-
μικό, όχι μόνο οι νοσηλευτές, αλλά και οι γιατροί δια-

φόρων ειδικοτήτων και όχι μόνο το ανθρώπινο δυναμικό 
που υπάρχει στον ΟΚΥπΥ, αλλά σε ολόκληρη την Κύ-
προ, σε ολόκληρο το Σύστημα Υγείας». 

Συνεχίζοντας, σημείωσε ότι «αμβάνοντας υπόψη 
αυτά τα δεδομένα, οριοθετείται και η δύναμη του Συ-
στήματος Υγείας και επειδή πολλοί διερωτώνται γιατί 

δεν αυξάνουμε τις κλίνες, επαναλαμβάνω, δεν είναι 
θέμα κλινών, είναι θέμα ανθρώπινου δυναμικού». 

Ο κ. Ιωάννου είπε ότι το ίδιο πρόβλημα επικρατεί σε 
όλες τις χώρες για αυτό και οι πλείστες χώρες της Ευ-
ρώπης είναι σε ολικό lockdown από τον περασμένο 
Νοέμβριο. «Θα μπορούσαν και αυτές οι χώρες να αυ-
ξήσουν τις κλίνες τους και να ενισχύσουν την οικονομία 
τους. Αντιμετωπίζουμε όλοι το ίδιο πρόβλημα», πρό-
σθεσε. Ανέφερε περαιτέρω πως, μετά από συντονισμό 
με τον ΠΑΣΙΝ, τον ΟΚΥπΥ και άλλους εμπλεκόμενους 
φορείς, αυξήθηκε η δυναμικότητα σε κλίνες. «Από εκεί 
και πέρα, εφόσον γνωρίζουμε τα όριά μας, παρακο-
λουθώντας τις εισροές ασθενών, τις εισαγωγές και τα 
εξιτήρια, υπάρχει μια αύξηση καθημερινά γύρω στα 7-
8 άτομα». Άρα, σημείωσε, «αντιλαμβάνεστε αν συνεχί-
σουμε με τον ίδιο ρυθμό θα φθάσει στα όρια το Σύ-
στημα». «Σίγουρα θα μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε, 
αλλά δεν θα μπορέσουμε με την ίδια ποιότητα και ας 
μην ξεχνούμε ότι υπάρχουν και άλλες ασθένειες στην 
Κύπρο», υπογράμμισε.

Η ΠΕΟ ΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΡΟ ΤΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ ΤΗΣ

Πακέτο 15 προτάσεων για στήριξη εργαζομένων και ευάλωτων
Πακέτο 15 προτάσεων για στήριξη των εργαζομένων και των 

ευάλωτων ομάδων κατέθεσε χθες η ΠΕΟ, θέτοντας παράλληλα 
την κυβέρνηση και τη συντεταγμένη πολιτεία προ των ευ-
θυνών τους σε σχέση με την κρίση η οποία «απειλεί τη 
συνοχή της κοινωνίας». 

Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του Γενικού Συμ-
βουλίου της ΠΕΟ, «η παρατεταμένη διάρκεια της υγει-
ονομικής κρίσης δημιουργεί ένα δύσκολο πιεστικό πε-
ριβάλλον για τους εργαζόμενους και τις ευάλωτες 
ομάδες του πληθυσμού, με ορατό τον κίνδυνο να δι-
ευρυνθεί ακόμα περισσότερο η κοινωνική ανισότητα». 
Υπογραμμίζεται ακόμη ότι «ο κίνδυνος να χρησιμοποι-
ηθεί και αυτή η κρίση για περαιτέρω απορρύθμιση της 
εργασίας και υποβάθμιση της αξίας της εργασίας είναι ορατός». 

Η ΠΕΟ ασκεί κριτική στην κυβέρνηση για τη μετάθεση της συζή-

τησης όσον αφορά τον κατώτατο μισθό για μεταγενέστερο χρόνο, 
υποδεικνύοντας ότι «η συντεταγμένη πολιτεία και οι κυβερνήσεις 

έχουν την κοινωνική ευθύνη να παρεμβαίνουν ενεργητικά 
για να αποκαθίσταται η κοινωνική ισορροπία την ώρα 

της κρίσης, την ώρα που οι εργαζόμενοι δέχονται πιέ-
σεις. Όσο αυτό δεν γίνεται», προστίθεται, «ουσιαστικά 
μετατρέπει τις κυβερνήσεις σε συμμέτοχους της δια-
δικασίας απορρύθμισης και πιέσεων που ασκούνται 
πάνω στους εργαζόμενους». 

Μεταξύ άλλων προτείνεται η επέκταση της εισαγω-
γής θεσμικών ρυθμίσεων, έτσι που οι βασικοί όροι των 

κλαδικών συμβάσεων να καθίστανται υποχρεωτικοί για 
τις επιχειρήσεις, θεσμοθέτηση τριμερούς μηχανισμού, μέσα 

από τον οποίο θα καθορίζονται ελάχιστοι μισθοί και ωφελήματα 
για όσους δεν καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις.

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Απαίτησή μας η επέκταση 
της περιόδου στήριξης των 
δημόσιων νοσηλευτηρίων
Συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΔΣ του ΟΚΥΠΥ και τον Εκτελεστικό 

Δ/ντή είχε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκε η 
κατάσταση στα νοσοκομεία. Ο Άντρος Κυπριανού, επεσήμανε οτι με 
δεδομένα τα προβλήματα τα οποία έχει προκαλέσει η πανδημία στα 
δημόσια νοσηλευτήρια, η απαίτηση του ΑΚΕΛ είναι να επεκταθεί η 
περίοδος στήριξης των δημόσιων νοσηλευτηρίων από την κυβέρ-
νηση. «Είχαμε πει ότι αυτή η στήριξη θα ήταν για περίοδο 5 χρόνων 
αλλά τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί λόγω της πανδημίας, 
θεωρώ ότι επιβάλλουν την επέκταση αυτής της στήριξης. Πέραν τού-
του έχουμε συζητήσει για τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στα 
νοσοκομεία θεωρούμε ότι πρέπει να προχωρήσει με γοργούς ρυθ-
μούς η διεκπεραίωση της μελέτης η οποία γίνεται για την οργάνωση 
των νοσοκομείων με τη δημιουργία των απαραίτητων δομών, την 
κατάλληλη στελέχωση και την ανάλογη αυτονόμηση για να μπορέ-
σουν να λειτουργήσουν», είπε μεταξύ άλλων.

Υποψήφιος με 
την «Αλληλεγγύη» 

ο εκπρόσωπος 
του καταδικασθέντα 
Χρυσαυγίτη Γ. Λαγού

Υποψήφιος με το κόμμα 
της Ελένης Θεοχάρους, «Αλ-
ληλεγγύη», είναι ο εκπρόσω-
πος του ακροδεξιού κινήμα-
τος του Γιάννη Λαγού, ο 
οποίος καταδικάσθηκε τον 
περασμένο Οκτώβριο μαζί 
με τα υπόλοιπα υψηλόβαθμα 
στελέχη της Χρυσής Αυγής, 
για σύσταση εγκληματικής 
οργάνωσης. 

Ο ίδιος ο εγκληματίας Γιάν-
νης Λαγός, ο οποίος απο-
λαμβάνει την ασυλία του ευ-
ρωκοινοβουλίου μέσα από 
την ιδιότητα του ευρωβου-
λευτή, ανακοίνωσε την υπο-
ψηφιότητα του Μιχάλη Χρι-
στοδούλου (Κολοσσιάτη), 
εκπροσωπώντας  το Κίνημα 
ΕΛΑΣΥΝ που δημιούργησε 
μετά τη διάλυση της εγκλη-
ματικής οργάνωσης της Χρυ-
σής Αυγής. «Με ικανοποίηση 
και χαρά, ο επικεφαλής της 
ΕΛΑΣΥΝ, Γιάννης Λαγός 
ανακοίνωσε την υποψηφιό-
τητα του στελέχους της ΕΛΑ-
ΣΥΝ στην Κύπρο, Μιχάλη 
Χριστοδούλου, με τον κομ-
ματικό συνασπισμό της Ε. 
Θεοχάρους στις βουλευτικές 
εκλογές στη Μεγαλόνησο», 
αναφέρεται σε ανακοίνωση 
στην ιστοσελίδα του νέου του 
ακροδεξιού Κινήματος και με 
βίντεο ο εγκληματίας Γιάννης 
Λαγός, ο οποίος δεν παρα-
λείπει να πετάξει τις μπηχτές 
του και στο ακροδεξιό 
ΕΛΑΜ, το οποίο μετά την 
πτώση και την καταδίκη της 
ναζιστικής Χρυσής Αυγής, 
ξέχασε την σχέση του με 
αυτή.
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Το επίτευγμα του 1821 είναι ότι μετέτρεψε μεμιάς τους «ραγιάδες» σε αγωνιστές
Την ανάγκη να αναγνωρίσουμε, να καταλά-

βουμε αλλά κυρίως να ολοκληρώσουμε τη δη-
μοκρατική παρακαταθήκη από την Επανάσταση 
του 1821, υπογραμμίζει ο Αλέξης Τσίπρας, σε 
άρθρο του στην «Εφημερίδα των Συντακτών» 
με τίτλο «Η επικαιρότητα του Εικοσιένα». 

Ακολουθεί απόσπασμα από το άρθρο του προ-
έδρου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία: 

«Πέρασαν ακριβώς δύο αιώνες από την Επα-
νάσταση που μας οδήγησε στην εθνική και πο-
λιτική μας ανεξαρτησία. Κι αν οι επέτειοι έχουν 
μια κάποια αξία, είναι κυρίως γιατί μας δίνουν 
την ευκαιρία να αναστοχαστούμε πάνω στα γε-
γονότα. Να διερευνήσουμε το βάθος της συλλο-
γικής μας συνείδησης πάνω σε αυτά. Και κυ-
ρίως, να ανιχνεύσουμε στο σήμερα τη συλλογική 
μας ταυτότητα. Ως λαού και ως έθνους. Να συ-
νειδητοποιήσουμε τι διαχρονικά πρεσβεύουμε, 
τι εκπροσωπούμε στη διεθνή κοινότητα. Τι γέν-
νησε τη Μεγάλη Επανάσταση και τι το νέο Ελ-
ληνικό κράτος συμβόλισε στην εποχή του, για 
τις ιδέες της Ελευθερίας και της Δικαιοσύνης. 
Και για την υπόθεση της Προόδου σε παγκόσμιο 
επίπεδο. 

Αν αυτή είναι η αξία της επετείου, νομίζω είναι 
πιο σημαντικό να την αναδείξουμε, από το να 
μνημονεύουμε απλά τους ήρωες, να εξαίρουμε 

τα κατορθώματά τους 
και να εκφωνούμε πα-
νηγυρικούς. Και αυτό 
θα επιχειρήσω, σχολιά-
ζοντας μερικές από τις 
πτυχές του μεγάλου 
εκείνου Αγώνα, που 
αξίζουν και σήμερα την 
προσοχή μας και που 
ενδιαφέρουν ή θα 
έπρεπε να ενδιαφέ-
ρουν τη σύγχρονη Δη-
μοκρατία και τις πολιτι-
κές δυνάμεις που πιστά την υπηρετούν. 

 
Η πολιτική σημασία 
των ιδεών και της διανόησης 
Γνωρίζουμε πως η Ελληνική Επανάσταση δεν 

ξέσπασε ξαφνικά, σε ιδεολογικό κενό. Όπως και 
η Γαλλική Επανάσταση που προηγήθηκε, 
υπήρξε το αποτέλεσμα μακροχρόνιων ζυμώ-
σεων και συγκρούσεων στη σφαίρα του πολιτι-
σμού και της διανόησης, στον χώρο των ιδεών. 
Ανάμεσα στο 1770 και το 1821, οι ιδέες του Δια-
φωτισμού που θριάμβευαν στο Παρίσι έφτασαν 
ως τα μέρη μας και αμφισβήτησαν την απόλυτη 
μέχρι τότε κυριαρχία της θεοκρατικής σκέψης, 

της δεισιδαιμονίας και 
του σκοταδισμού. 

Ο Ορθός Λόγος 
έλαβε κεντρική θέση 
στο προσκήνιο των 
νέων ιδεών εκφράζο-
ντας την πεποίθηση 
πως ο άνθρωπος είναι 
υπεύθυνος για τη 
μοίρα του, πως μπορεί 
και οφείλει να ξεφύγει 
από την ανωριμότητα 
για την οποία ο ίδιος 

ευθυνόταν, για να θυμηθούμε τη γνωστή φράση 
του Καντ, ενός σπουδαίου Γερμανού φιλοσόφου. 
Με τον Ορθό Λόγο άνοιξαν οι δίοδοι απ’ όπου 
πέρασαν πραγματικά ρηξικέλευθες και επανα-
στατικές αξίες όπως η ελευθερία και η ισότητα. 

Τα ελληνικά καράβια, που είχαν κυριαρχήσει 
στη Μεσόγειο, μετέφεραν και τις νέες, ριζοσπα-
στικές ιδέες. Τα σχολεία της επιστήμης και των 
γραμμάτων, που ξεφύτρωναν το ένα μετά το 
άλλο, χρηματοδοτημένα από αυτούς τους φωτι-
σμένους εμπόρους, μαζί με τις επιστημονικές 
γνώσεις, μετέδιδαν και ιδέες και έννοιες όπως 
αυτές του πολίτη και της δημοκρατίας. 

Έτσι, για παράδειγμα, φαντάστηκε τη νέα ελ-

ληνική πολιτεία ο φλογερός επαναστάτης Ρήγας 
Φεραίος. Μια πολιτεία όπου όλοι και όλες, ανε-
ξάρτητα από την κοινωνική τους θέση, ανεξάρ-
τητα από την καταγωγή και το θρήσκευμά τους, 
θα ζούσαν ελεύθερα και θα συμμετείχαν ισότιμα 
στη διακυβέρνησή της. Παρά τις αντιδράσεις 
όσων υμνούσαν την κραταιά βασιλεία του Σουλ-
τάνου και κήρυτταν την πολιτική υπακοή ως θέ-
λημα Θεού, οι ιδέες αυτές εξαπλώθηκαν και ενέ-
πνευσαν πολλούς απ’ όσους οργάνωσαν την 
Επανάσταση και στρατεύτηκαν στον Αγώνα. 

Να λοιπόν το πρώτο που αξίζει να θυμόμαστε 
και σήμερα από το 1821: Για ν’ απελευθερωθούν 
οι άνθρωποι απ’ τα πολιτικά δεσμά, πρέπει ν’ 
απελευθερωθούν πρώτα απ’ τα πνευματικά τους 
δεσμά. Και μπορεί η ελευθερία, η ισότητα και η 
δημοκρατία να πρωτοδιατυπώθηκαν τότε ως 
υπέρτατες αξίες, μα είχαν ακόμη πολύ δρόμο 
να διανύσουν. Διότι, γνωρίζουμε πλέον ότι η 
ελευθερία είναι κάτι περισσότερο απ’ την απο-
καθήλωση του όποιου δυνάστη, η ισότητα κάτι 
περισσότερο απ’ την ισονομία και η δημοκρατία 
είναι οπωσδήποτε κάτι περισσότερο από την 
κατά διαστήματα εκλογή των ηγετών. Αυτό είναι 
το πρώτο που αξίζει να κρατήσουμε.

ΑΧΑΪΑ: ΑΣΦΥΚΤΙΟΥΝ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Εφιαλτική είναι η κατάσταση στην Αχαΐα με τα νοσοκομεία σε συνθήκες πολέμου 
αφού μέχρι αυτή την ώρα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας και στο 
«Άγιος Ανδρέας» νοσηλεύονται συνολικά περισσότεροι από 160 ασθενείς με κορω-
νοϊό ενώ 48 είναι διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ. 

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το υπουργείο Υγείας προσανατολίζεται προς επίταξη 
γιατρών και στην Αχαΐα ενώ οι προβλέψεις είναι δυσοίωνες καθώς στην Περιφερειακή 
Ενότητα Αχαΐας, σημειώνονται 481 κρούσματα, 
ανά 100.000 κατοίκους ανά 14 μέρες, ιικό φορτίο 
αυξημένο κατά 30% σε σχέση με την υπόλοιπη 
Ελλάδα. 

Όπως επεσήμανε με δηλώσεις του στο iatronet 
o Νίκος Τζανάκης, αν. Καθηγητής Πνευμονολογίας 
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, 
για να καταλάβουμε το μέγεθος του προβλήματος, 
τα στοιχεία στην Αχαΐα ότι είναι σαν έχει η Αττική 
611 ασθενείς σε ΜΕΘ. 

«Μου ζήτησαν οι γιατροί από την Αχαΐα και τους 
έχω δώσει μια πλήρη επιδημιολογική εικόνα για 
την Αχαΐα. Αυτή τη στιγμή πηγαίνει περίπου με 
481 κρούσματα ανά 100 χιλιάδες ανά 14 ημέρες, 
με την αναγωγή του ECDC για να συγκρίνουμε 
διαφορετικές πόλεις και πληθυσμούς. Κάποιες 
περιοχές της Αττικής για παράδειγμα, η Δυτική 
Αττική, έχει παρόμοια νούμερα. Αυτό τι σημαίνει; 
Τεράστια πίεση στο υγειονομικό σύστημα. Γι’ αυτό 
αυτή τη στιγμή στην Αχαΐα υπάρχουν 48 άτομα στις ΜΕΘ. Αφού ο πληθυσμός της 
είναι δεκατρείς φορές μικρότερος από της Αττικής, είναι σαν να πολλαπλασιάζεις τα 
47 κρεβάτια Μονάδας που έχουν επί 13, δηλαδή, σαν να είχε η Αττική 611 ασθενείς 
σε ΜΕΘ» είπε χαρακτηριστικά. 

Εν τω μεταξύ, το επιτελικό χάος και ο πανικός επιβεβαιώνονται εκ νέου με καταγ-
γελία επιστρατευμένης πνευμονολόγου στον Ερυθρό Σταυρό, η οποία όπως απο-
κάλυψε θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή, χωρίς να έχει εμβολιαστεί. Μιλώντας στο 
Mega η Κατερίνα Αναπλιώτη, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι εκτός του ότι δεν έχει εμ-
βολιαστεί, απέχει αρκετά χρόνια από τα δημόσια νοσοκομεία, και από τις απαιτήσεις 

που προκύπτουν ειδικά τώρα που η κατάσταση είναι οριακή. 
«Είναι η πρώτη μέρα που παρουσιάζομαι στον Ερυθρό. Έχω κληθεί να παρέχω 

τις υπηρεσίες μου στο δημόσιο σύστημα υγείας. Το πρόβλημα είναι ότι είμαι ακόμα 
ανεμβολίαστη. Μου είπαν να κάνω υπομονή γιατί περιμένουν πολλοί συνάδελφοί 
μου να εμβολιαστούν, και αυτή τη στιγμή έχω κληθεί να παρέχω τις υπηρεσίες μου 
ανεμβολίαστη. Έχω μια αίτηση που θέλω να καταθέσω στη διοίκηση του νοσοκομείου 

για αναβολή της επίταξής μου. Θα αιτηθώ να εμ-
βολιαστώ άμεσα και να μπορώ να βοηθήσω τους 
συναδέλφους μου και το εθνικό σύστημα υγείας», 
είπε η κ. Αναπλιώτη. «Πέραν του εθνικού συστή-
ματος υγείας ένας γιατρός του ΕΟΠΥΥ αντιμετω-
πίζει πολλά περιστατικά στα ιατρεία του. Οι ασθε-
νείς μας μάς έχουν ανάγκη. Είναι τουλάχιστον 
200 ασθενείς τον μήνα. Αυτή τη στιγμή αισθανό-
μαστε ξεριζωμένοι μέσα από αυτή τη διαδικασία», 
συνέχισε η ίδια. 

«Δώδεκα χρόνια τώρα ιδιωτεύω. Ένας γιατρός 
που είναι στο ιατρείο του έχει περάσει ένα μεγάλο 
διάστημα μακριά από τα δημόσια νοσοκομεία, και 
αυτό είναι ένα ακόμα πρόβλημα που πρέπει να 
αντιμετωπίσουμε», πρόσθεσε η Κατερίνα Ανα-
πλιώτη. 

«Οι συνάδελφοί μας οι ιδιώτες έχουν βάλει 
πλάτη σε όλη την πανδημία, βλέποντας ασθενείς 
και με κορωνοϊό. Δεν είναι αμέτοχοι οι πνευμονο-

λόγοι σε όλη αυτή τη διαδικασία. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε πόσοι από τους 
συναδέλφους που έχουν επιταχθεί είναι εμβολιασμένοι, και σε όσους δεν έχουν εμ-
βολιαστεί να πάρουν μια μικρή αναβολή», πρότεινε πάνω στο θέμα ο κ. Βασιλακό-
πουλος. 

Όλα τα παραπάνω εγείρουν νέα ερωτηματικά για την ανύπαρκτη διαχείριση της 
πανδημίας αφού όπως προκύπτει το υπουργείο Υγείας έστειλε φύλα πορείας χωρίς 
καν να εξετάσει ποιοι είναι οι γιατροί που δεν έχουν εμβολιαστεί, ώστε να τους προ-
στατεύσει.

Προς επίταξη γιατρών μετά την εφιαλτική έκρηξη κρουσμάτων
Το αφήγημα της κυβέρνησης 

ότι όλοι οι πολίτες λαμβάνουν 
την ιατρική φροντίδα που χρει-
άζονται διαψεύδεται με περί-
τρανο τρόπο στο «Λαϊκό» νο-
σοκομείο. Όπως κατήγγειλε ο 
πρόεδρος των εργαζομένων 
Τ. Αντωνόπουλος, το τελευταίο 
δεκαήμερο δύο ασθενείς άφη-
σαν την τελευταία τους πνοή 
διασωληνωμένοι στο νοσοκο-
μείο, περιμένοντας να αδει-
άσει κλίνη ΜΕΘ. «Είχαμε δύο 
ασθενείς που δεν βρήκαν το 
πολυπόθητο κρεβάτι και κατέ-
ληξαν. Περίμεναν 3 - 4 μέρες. 
Είναι δύο περιστατικά του τε-
λευταίου δεκαημέρου» είπε 
χαρακτηριστικά. Ελπίδα στη 
ζωή έχουν οι πάντες. Όμως εί-
μαστε στα όριά μας» τόνισε. 
«Εδώ και τώρα να ανοίξει ο 
ιδιωτικός τομέας σ' αυτό το 
κομμάτι διότι δεν μπορεί να 
παίζουμε τη ζωή των πολιτών 
κορώνα γράμματα» υπογράμ-
μισε. Τα περιστατικά επιβεβαί-
ωσε και ο διοικητής του «Λαϊ-
κού». Όπως ανέφερε, το 
νοσοκομείο δεν διαθέτει ΜΕΘ 
Covid, με αποτέλεσμα όταν 
ένας ασθενής παρουσιάζει 
επιδείνωση να διασωληνώνε-
ται και να μεταφέρεται σε άλλο 
νοσοκομείο.

Δύο άνθρωποι 
πέθαναν περιμένοντας 

κρεβάτι ΜΕΘ
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«Ως εδώ, Μπόρις! Τα Γλυπτά θα επιστραφούν»
Ένα κείμενο που δημοσιεύεται σε μία εφημε-

ρίδα φιλοδοξεί, πρωτίστως, να ενημερώσει τον 

αναγνώστη του. Μπορεί, ακόμη, να τον συγκι-

νήσει, να τον κάνει να χαρεί, να λυπηθεί ή να 

θυμώσει – ενίοτε και με τον συντάκτη του. Αν 

τον κάνει και να προβληματιστεί, ακόμη καλύ-

τερα. Αν, όμως, τον ωθήσει στο να πάρει μια 

«απόφαση ζωής», που αφορά τόσο τον ίδιο όσο 

και άλλους ανθρώπους, τότε μιλάμε για κάτι 

σπάνιο και, μάλλον, σπουδαίο.  

Αυτό ακριβώς συνέβη στη Βικτόρια Χίσλοπ 

όταν διάβασε τη συνέντευξη του βρετανού πρω-

θυπουργού Μπόρις Τζόνσον στα «ΝΕΑ Σαββα-

τοκύριακο» της περασμένης εβδομάδας.  

«Θύμωσα πολύ με αυτά που είπε. Αυτή η συ-

νέντευξη στα ‘’ΝΕΑ’’ ήταν, όπως λέτε στα ελλη-

νικά, η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Οταν 

διάβασα ότι τοποθετείται εναντίον της επιστρο-

φής των Μαρμάρων, είπα: ‘’Αυτό ήταν. Ως εδώ!’’. 

Και πήρα αμέσως την απόφαση» μου λέει η διά-

σημη συγγραφέας.  

Ποια απόφαση ήταν αυτή; Μα, να υποστηρίξει 

την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα 

και να ενταχθεί επισήμως στην εκστρατεία για 

τον επαναπατρισμό τους στην Ελλάδα.  

«Με απασχολούσε έντονα το θέμα αυτό. Επί 

χρόνια, ίσως δεκαετίες, καθώς πάντα κάποιος 

το έθιγε στις συζητήσεις που είχα με Ελληνες. 

Αλλά δεν το έπαιρνα απόφαση. Ηταν ο Μπόρις 

που με έσπρωξε να το κάνω. Το πραγματικό 

σημείο καμπής ήταν η συνέντευξη την περα-

σμένη Παρασκευή» δηλώνει στα «ΝΕΑ» η 

61χρονη συγγραφέας του «Νησιού», το οποίο 

έχει πουλήσει περισσότερα από έξι εκατ. αντί-

τυπα παγκοσμίως, έγινε μπεστ-σέλερ στη Βρε-

τανία και μεταφράστηκε σε 40 γλώσσες. 

Μου μίλησε μέσω Zoom από το σπίτι της στο 

Τσέλσι του Νοτιοδυτικού Λονδίνου με την ιδιό-

τητα, πια, του μέλους της ιστορικής Βρετανικής 

Επιτροπής για την Επανένωση των Γλυπτών 

του Παρθενώνα (BCRPM), η οποία ιδρύθηκε το 

1983 με παρότρυνση της Μελίνας Μερκούρη 

προς τους μετέπειτα ιδρυτές της, τον διαπρεπή 

βρετανό αρχιτέκτονα Τζέιμς Κιούμπιτ και τη σύ-

ζυγό του, Ελένη, κινηματογραφική παραγωγό. 

Τη ρωτάω ποιες σκέψεις πέρασαν από το 

μυαλό της όταν διάβασε τη συνέντευξη. Αναστε-

νάζει. «Ο Μπόρις αναπαρήγαγε το γνωστό, τε-

τριμμένο επιχείρημα για τα Μάρμαρα. Εχω με-

γάλο θυμό για αυτόν τον άνθρωπο. Οταν 

διάβασα τις απόψεις του, σκέφτηκα: ‘’Ω Θεέ μου, 

είναι τόσο, μα τόσο, λάθος’’. Νομίζω ότι στα βι-

βλία Ιστορίας θα γραφτεί ότι ο Μπόρις βρισκόταν 

στη λάθος πλευρά της Ιστορίας».  

Αλλά, πέρα από τις σκέψεις, μου λέει, ακόμη 

πιο έντονα ήταν τα συναισθήματά της. «Οταν 

τελείωσα την ανάγνωση, ένιωσα μια τεράστια 

απογοήτευση. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν ελάχι-

στες ημέρες προτού γιορτάσετε τη 200η επέτειο 

μιας τόσο σημαντικής στιγμής στην ελληνική 

Ιστορία. Ενιωσα ότι αυτή η απάντηση που σου 

έδωσε ο Μπόρις ήταν ένα δυνατό χαστούκι». 

Σε αρκετά σημεία τής - σχεδόν 60λεπτης - συ-

νομιλίας μας, η (και) Ελληνίδα πλέον Χίσλοπ 

υψώνει τον τόνο της φωνής της (όταν αναφέρε-

ται στον Τζόνσον), γελά δυνατά και μιλά παθια-

σμένα. Ως γνήσιος Ελληνας, θα μπορούσε να 

παρατηρήσει κανείς. Κάπως έτσι, αυθόρμητα 

και χωρίς να το πολυσκεφτεί, αντέδρασε την πε-

ρασμένη Παρασκευή.  

«Οταν διάβασα όσα είπε ο Μπόρις, έστειλα 

αμέσως email στον Πολ». Ο Πολ δεν είναι άλλος 

από τον διακεκριμένο πανεπιστημιακό και συγ-

γραφέα Πολ Κάρτλετζ, ομότιμο καθηγητή Ελλη-

νικού Πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο του Κέι-

μπριτζ και αντιπρόεδρο της BCRPM.  

«Ημουν στην κουζίνα και διάβασα τη συνέ-

ντευξη στο κινητό μου. Γενικά, το βρίσκω πολύ 

ενοχλητικό να γράφω email στο τηλέφωνο, αλλά 

εκείνη τη στιγμή ένιωσα ότι δεν μπορούσα να 

περιμένω μέχρι να πάω επάνω στο γραφείο και 

να ανοίξω το λάπτοπ. Ηθελα να το κάνω κυριο-

λεκτικά ‘’εδώ και τώρα’’. Του προώθησα το λινκ 

από ‘’ΤΑ ΝΕΑ’’ και του έγραψα: ‘’Αυτό ήταν. Ως 

εδώ και μη παρέκει. Χρειάζεται να συμπληρώσω 

κάποια αίτηση; Να πληρώσω συνδρομή;’’».  

Την επόμενη κιόλας ημέρα, 

η Χίσλοπ έγινε τακτικό 

μέλος της BCRPM. 

«Επρεπε να το είχα κά-

νει νωρίτερα, το ξέρω, 

αλλά δεν είχα πειστεί 

ότι μπορούσα να 

κάνω κάτι ουσιώδες». 

Πράγματι, μέχρι την 

περασμένη εβδο-

μάδα, δεν στήριζε 

την επανένωση των 

Γλυπτών – και δεν 

δίσταζε να το πει 

δημοσίως.  

«Το ζήτημα δεν 

είναι καθόλου 

απλό. Οταν πη-

γαίνω στο Βρε-

τανικό Μουσείο 

και βλέπω τα 

Μάρμαρα και 

υπάρχουν εκεί 

χιλιάδες άν-

θρωποι που τα βλέπουν και 

μετά πηγαίνω στο Μουσείο της Ακρόπολης και 

βλέπω λίγους επισκέπτες, σκέφτομαι μήπως 

λειτουργούν σαν διαφήμιση στο Βρετανικό Μου-

σείο», δήλωνε το 2014 στο ΑΠΕ. 

Σήμερα, δεν σκέφτεται έτσι. Και θυμώνει με 

τον ισχυρισμό του Τζόνσον ότι «τα Γλυπτά απο-

κτήθηκαν νομίμως» από τον Ελγιν. «Δεν έχουμε 

απόδειξη ότι συνέβη αυτό. Πού είναι αυτό το 

φιρμάνι; Υπάρχει;», διερωτάται η Χίσλοπ, η 

οποία, προτού αφοσιωθεί στη συγγραφή, εργά-

στηκε ως δημοσιογράφος.  

Και σπεύδει να συμπληρώσει: «Αλλά δεν είναι 

αυτό το θέμα. Το θέμα είναι να αναγνωρίσεις ότι 

κάτι που έκανες στο παρελθόν, δεν είναι πάντοτε 

σωστό να συνεχίζεται στο παρόν. Κάτι που συ-

νέβη πριν από 200 χρόνια, δεν δικαιολογείται 

απαραίτητα σήμερα. Κάποτε ήταν της μόδας να 

στολίζεις με ελληνικά αγάλματα τον κήπο σου. 

Υπήρχε η άποψη ότι η Βρετανία ήταν ‘’πολιτι-

σμένη’’ κι εσύ μπορούσες να κλέψεις οτιδήποτε, 

να το βάλεις στη βαλίτσα σου και να το πάρεις 

σπίτι ως σουβενίρ».  

Αυτό, τονίζει, ισχύει και στην περίπτωση των 

Γλυπτών. «Η Ελλάδα τότε δεν μπορούσε να 

αποτρέψει αυτό που έγινε. Αλλά αυτό δεν ση-

μαίνει ότι ήταν σωστό. Οι επίτροποι του Μου-

σείου έχουν αποκτήσει ένα τεράστιο κομμάτι 

ενός παζλ και το κρατάνε ‘’έτσι, απλά, επειδή εί-

ναι δικό μας’’». 

Τι θα έλεγε, άραγε, στον Μπόρις, εάν τον είχε 

μπροστά της; Με κοιτάζει βλοσυρά. «Θα του 

έλεγα ‘’σταμάτα να επικαλείσαι κλισέ. Εμποδίζεις 

την ολοκλήρωση ενός από τα σπουδαιότερα 

έργα τέχνης στον πλανήτη. Κρατάς κάτι σε μια 

σκοτεινή αίθουσα του Βρετανικού Μουσείου και 

δεν το αφήνεις να δει το φως – κυριολεκτικά και 

μεταφορικά’’. Ναι, το Μουσείο Ακρόπολης στην 

Αθήνα είναι πλημμυρισμένο από φως».  

Και συνεχίζει: «Είναι περίπου σαν να στερείς 

ένα παιδί από τη μάνα του. Εμείς εδώ κρατάμε 

ένα παιδί. Το υιοθετήσαμε, το μεγαλώσαμε, αλλά 

αρνούμαστε να το επιστρέψουμε». 

Η βραβευμένη συγγραφέας είναι, πλέον, επι-

σήμως μέλος της εκστρατείας για την επιστροφή 

των Γλυπτών. Πιστεύει, αλήθεια, ότι θα τα κατα-

φέρει; «Ναι», απαντά. «Νομίζω ότι τα Μάρμαρα 

θα επιστρέψουν. Υπάρχει ένα zeitgeist που θα 

σηκώσει αυτά τα πολύτιμα αγάλματα και θα τα 

φέρει πίσω στην Αθήνα. Είναι θέμα χρόνου».  

Πολύ χρόνου; «Μπορεί να πάρει άλλα 10 ή 

20 χρόνια, αλλά θα γίνει. Πιστεύω ακράδαντα 

ότι η επόμενη γενιά θα αλλάξει αυτή την κατά-

σταση».  

Για ποιον λόγο; επιμένω. «Υπάρχει έντονος 

προβληματισμός για το τι είναι πολιτισμός 

και για τον ρόλο μας 

στον κόσμο. 

Πολλοί άνθρω-

ποι σε αυτή τη 

χώρα, ιδίως οι 

νεότεροι, ντρέπο-

νται για το αποι-

κιακό μας παρελ-

θόν. Το Βρετανικό 

Μουσείο ιδρύθηκε 

ακριβώς για αυτόν 

τον σκοπό: για να 

εκθέσει αντικείμενα 

από την αυτοκρατο-

ρία μας. Οταν ήμουν 

παιδί, δεν το αμφισβη-

τούσαμε αυτό. Αλλά 

σήμερα αμφισβητούμε 

την υποτιθέμενη ιδιο-

κτησία πολλών αντικει-

μένων που βρίσκονται 

εκεί μέσα. Το μουσείο 

που περιμένει τα Γλυπτά 

είναι πολύ καλύτερο από 

όλες τις από- ψεις. Δεν υπάρχει καμία 

απολύτως δικαιολογία για να μην τα επιστρέ-

ψουμε».  

Και το Βρετανικό Μουσείο; Να αδειάσει; τη 

ρωτάω, επικαλούμενος σκοπίμως ένα από τα 

επιχειρήματα των Βρετανών. «Εντάξει, όλοι γνω-

ρίζουμε ότι τα υπόγειά του είναι γεμάτα. Υπάρ-

χουν τόσο πολλά αντικείμενα που θα γέμιζαν 

αμέσως όλες τις αίθουσες», απαντά.  

«Επίσης, είναι εφικτό να δημιουργήσουμε πι-

στά αντίγραφα, ολόιδια μέχρι την τελευταία λε-

πτομέρεια. Εάν το Βρετανικό Μουσείο θέλει τόσο 

πολύ να διατηρήσει τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα 

του, ας φτιάξει αντίγραφα. Αλλά να δώσει τα 

πρωτότυπα πίσω». 

Η Χίσλοπ σπούδασε στην Οξφόρδη, όπως 

και ο Τζόνσον. Εκεί, ως φαίνεται, σταματούν οι 

ομοιότητές μεταξύ τους. Οποιαδήποτε αναφορά 

στον βρετανό πρωθυπουργό είναι για αυτήν το-

ξική.  

«Εδώ και ενάμιση χρόνο, η οικογένειά μου 

μού έχει απαγορεύσει να αναφέρω το όνομα 

Μπόρις στο σπίτι, διότι με κάνει να θυμώνω 

πολύ. Πάρα, πάρα πολύ».  

Γιατί τέτοιο μένος; της λέω. «Μας έφερε στο 

χείλος του γκρεμού με το Brexit, το οποίο, για 

εμένα, είναι καταστροφή για τη Βρετανία. Μας 

μετατρέπει σε μια στενόμυαλη, εσωστρεφή 

χώρα με την οποία νιώθω πολύ λιγότερο συν-

δεδεμένη από ό,τι ήμουν πριν από πέντε ή δέκα 

χρόνια, όταν ήμασταν όλοι Ευρωπαίοι. Εκλαψα 

όταν έμαθα ότι επικράτησε το Brexit στο δημο-

ψήφισμα. Ηταν μια μαύρη ημέρα».  

Μια ημέρα που η ίδια χρεώνει στον Τζόνσον. 

«Ναι, του χρεώνω προσωπικά το Brexit. Εάν 

είχε υποστηρίξει το Remain, η Βρετανία θα ήταν 

ακόμη στην ΕΕ. Πιστεύω ακράδαντα ότι ο μόνος 

λόγος για τον οποίον συντάχθηκε με το Leave 

ήταν ότι θεώρησε πως θα του άνοιγε τον δρόμο 

για την πρωθυπουργία. Η φιλοδοξία του είναι 

απύθμενη. Βλέπει τον εαυτό του ως άλλο Τσόρ-

τσιλ».  

Προσπαθώ να βρω κάτι - μια απόφαση, μια 

δήλωση, μια επιλογή - που έκανε ο Τζόνσον η 

οποία τη βρίσκει σύμφωνη. Αποτυγχάνω. «Για 

εμένα, ό,τι κάνει είναι λάθος. Από τότε που έγινε 

πρωθυπουργός, νομίζω ότι δεν έχει πάρει ούτε 

μία σωστή απόφαση. Αλλά πάντα τη βγάζει κα-

θαρή».  

Ξαφνικά, αισθάνεται την ανάγκη να απολογη-

θεί. «Συγγνώμη για το ξέσπασμα, αλλά θέλω 

να εκφράσω πόσο απογοητευμένη είμαι. Πόσο 

συντετριμμένη».  

Αλλά δεν το μετανιώνει. Αντιθέτως, συνεχίζει: 

«Είναι γνωστό ότι ο Μπόρις άλλα λέει κι άλλα 

κάνει. Λέει ψέματα. Τον τελευταίο χρόνο χειρί-

στηκε την πανδημία με καταστροφικό τρόπο. 

Χάσαμε δεκάδες χιλιάδες συνανθρώπους μας. 

Eχω τεράστια αντιπάθεια για αυτόν. Και είναι 

απολύτως προσωπικό αυτό, διότι τον έχω γνω-

ρίσει».  

Αυτό έχει ενδιαφέρον, σκέφτομαι. Της ζητώ 

να μου πει περισσότερα. «Κάποτε επρόκειτο να 

παίξουμε μαζί τένις. Οταν ήρθε στο γήπεδο, δια-

πίστωσα ότι δεν είχε φέρει ρακέτα! Μπορεί να 

σου ακούγεται χαριτωμένο, αλλά για εμένα λέει 

τα πάντα για το ποιος είναι ο Μπόρις Τζόνσον: 

πολλή φλυαρία, πολύ μπλα-μπλα, αλλά καμία 

προετοιμασία. Δεν είναι ποτέ προετοιμασμένος 

για τίποτε».  

Και ο «φιλελληνισμός» του; Δεν είναι ένα «ελα-

φρυντικό»; την τσιγκλάω. «Εντάξει, κάνει κάθε 

χρόνο διακοπές στην Ελλάδα μένοντας στο σπίτι 

του πατέρα του. Θα σας πει ότι έχει κλασική 

παιδεία, ότι ξέρει αρχαία ελληνικά και άλλα πα-

ρόμοια, αλλά μου φαίνεται ότι δεν έχει καμία ου-

σία. Είδα τη φωτογραφία που έβγαλε για ‘’ΤΑ 

ΝΕΑ’’ δίπλα στον ήρωα του, τον Περικλή. Ολα 

αυτά μου φαίνονται τόσο επιφανειακά. Υπάρ-

χουν 60 εκατ. άνθρωποι σε αυτή τη χώρα οι 

οποίοι πιστεύω πραγματικά ότι έχουν ξεγελαστεί 

πολύ άσχημα από τον Μπόρις». 

«Μακάρι να με σταματήσουν στο Χίθροου για 

να τους πω ότι είμαι Ελληνίδα!» 

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, η Χίσλοπ απέ-

κτησε την ελληνική υπηκοότητα. Τη ρωτάω πώς 

αισθάνεται ως… έξι μηνών Ελληνίδα. Το πρό-

σωπό της λάμπει. Πιάνει στα χέρια της το πι-

στοποιητικό κτήσης ιθαγένειας και μου το δείχνει. 

«Αυτό είναι το δικό μου φιρμάνι», μού λέει γε-

λώντας. «Το έχω πάντα στο γραφείο μου».  

Στο πρώτο λόκνταουν, η ελληνοβρετανίδα, 

πλέον, συγγραφέας έγραψε τη συνέχεια του 

«Νησιού»: το μυθιστόρημα «Μια νύχτα του Αυ-

γούστου» (θα κυκλοφορήσει σύντομα από τις 

εκδόσεις «Ψυχογιός)».  

Στο τελευταίο, σε ισχύ, λόκνταουν, η γεννη-

μένη στο Κεντ Χίσλοπ εργάζεται πυρετωδώς για 

την τηλεοπτική σειρά «Καρτ ποστάλ», η οποία 

βασίζεται σε δύο βιβλία της («Οι καρτ ποστάλ» 

και «Ο τελευταίος χορός») και θα προβάλλεται 

από τον Οκτώβριο στην ΕΡΤ1.  

«Την περισσότερη ώρα νιώθω ότι δουλεύω 

στην Ελλάδα, αν και είμαι καθισμένη στο γραφείο 

μου στο Λονδίνο. Το σώμα μου είναι εδώ, αλλά 

το μυαλό μου είναι στην Ελλάδα».  

Τα γυρίσματα θα αρχίσουν τη Δευτέρα στην 

Κρήτη. «Ελπίζω στο τέλος του μήνα να μπο-

ρέσω να πάω στην Ελλάδα. Θα είναι η πρώτη 

φορά που θα χρησιμοποιήσω το ελληνικό δια-

βατήριό μου. Και θα το κάνω με τεράστια υπε-

ρηφάνεια» μου λέει η Χίσλοπ, η οποία έχει σπίτι 

στον Αγιο Νικόλαο.  

«Δεν επιτρέπεται να ταξιδεύουμε, εκτός αν εί-

ναι για δουλειά. Εύχομαι να με σταματήσουν 

στο Χίθροου και να με ρωτήσουν: ‘’Πού πάτε, 

κυρία μου;’’ Κι εγώ τότε θα γυρίσω και θα τους 

πω: ‘’Είμαι Ελληνίδα. Πηγαίνω σπίτι μου!’’» 

. 

Yannis Andritsopoulos

Η ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΧΙΣΛΟΠ ΣΤΑ «ΝΕΑ» ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΡΕΤΑΝΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
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Σήμερα αποχαιρετάμε ένα καλό φίλο. Σήμερα φεύγει από τούτη 
τη ζωή για την αιωνιότητα! 

Πως φτάσαμε ως εδώ; 
Όλα φαίνονται σαν μια κινηματογραφική ταινία διαρκείας. Καρ-

φωθήκαμε στην καρέκλα μπροστά στην οθόνη της τηλεόρασης 
σε ένα καναπέ που αν είχε φωνή θα μας έκραζε. Παρακολουθούμε 
δίχως να γνωρίζουμε ούτε την εξέλιξη της ταινίας, ούτε πότε και 
πως θα τελειώσει. Μια ταινία διαρκείας ενός έτους και βάλε. Με τις 

ίδιες σκηνές να επαναλαμβάνονται, και εμείς να είμαστε κολλημένοι εκεί, αποβλακω-
μένοι! Πότε να γελάμε.... πότε να κλαίμε. Το γέλιο να είναι παλαβό, ούτε να γνωρίζουμε 
κάν  το λόγο που γελάμε.  

Το κλάμα όμως να βγαίνει από τα σπλάχνα μας και τη ψυχή μας, γιατί τις πιο πολλές 
φορές χάνουμε τα πιο όμορφα πράγματα που έχουμε,  και τα πιο 
όμορφα πράγματα που αποκτήσαμε διαβαίνοντας όλες αυτές τις πα-
ραστάσεις ζωής , χάνουμε  όλα όσα βρήκαμε μπροστά μας διανύοντας 
το ταξίδι προς την Ιθάκη του ο κάθε ενας από εμάς, πλάθοντας όνειρα 
και γράφοντας ιστορίες και παραμύθια που είχαν μέσα πρίγκηπες 
και βασιλοπούλες,  που όμως ζούσαν στα δικά τους ο κάθε ένας ξε-
χωριστά παλάτια. Όνειρα απραγματοποίητα,  απλά όνειρα φτιαγμένα 
στου κάθε ενός στα μέτρα μας. 

Και όλα τούτα σε μια ταινία μεγάλου μήκους,  του μεγαλύτερου που 
έχουμε δει ποτέ. Μια ταινία που δεν έχει τέλος, δεν έχει οθόνη, αλλά 
μια ταινία που οι πρωταγωνιστές της είμαστε εμείς. Ο κάθε ένας να 
παίζει το ρόλο του και να σκηνοθετείται από τον ένα και μοναδικό 
απρόσκλητο υιό που μπήκε στο στούντιο της ζωής. Το στούντιο του 
κόσμου,  για να φέρει τα πάνω κάτω και να μας αναστατώσει. Τούτος 
ο υιός ο απρόσωπος, ο εχθρός ο αόρατος που μπήκε στην καθημε-
ρινότητα μας και παίζει τον πρώτο ρόλο στη ατελείωτη περιπέτεια 
που με αγωνία αναμένουμε να φτάσει στο τέλος της. 

Να μας κάνει τη ζωή μας ανεξέλεγκτο σενάριο που δεν μπορούμε ούτε κάν  να το 
διαβάσουμε, ούτε κάν να το μελετήσουμε για να λάβουμε τα μέτρα μας. 

Γίναμε αγνώριστοι και κρύψαμε τα χαμόγελα μας κάτω από τις μάσκες, και αφήσαμε 
τις αγκαλιές,  και κοιτάμε ο ένας τον αλλά από μακρυά, και η ταινία να συνεχίζεται με 
τους πρωταγωνιστές της να κινούνται αμήχανοι, και ανίκανοι να σταματήσουν να υπο-
κρίνονται. Οι σκηνές να επαναλαμβάνονται καθημερινά οι ίδιες. Οι πιο πολλές δραμα-
τικές. Με πρωταγωνιστές τους διπλανούς μας, τους φίλους μας, τους δικούς μας... 

Να χάνονται έτσι ξαφνικά από τη ζωή μας, και δυστυχώς αυτό να γίνεται σαν να είναι 
κάτι το συνηθισμένο.  

Όχι. Δεν είναι κάτι το συνηθισμένο. Αυτό που συμβαίνει είναι το μεγαλύτερο βάσανο 
που θα μπορούσε να μας κλέψει τις χαρές μας, να μας κλέψει τα χαμόγελα μας, να 
μας κλέψει  τις αγκαλιές και τα φιλια μας! ....Και να φεύγουν οι γνωστοί σου, να φεύγουν 
οι φίλοι σου, να φεύγουν οι συγγενείς σου, και να μην έχεις ούτε τη δυνατότητα να τους 
δώσεις μια αγκαλιά. Να τους ζεστάνεις λίγο. Να μην μπορείς να τους δώσεις ένα φιλί 

παρηγοριάς. Να μην μπορείς να τους πεις ένα αντίο. 
Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να παίζουμε το ρόλο μας σε τούτη τη ταινία 

μεγάλου μήκους, που δεν γνωρίζουμε πότε θα φτάσει στο τέλος της.  
Μέσα σε τούτο το σενάριο το μόνο που έχουμε να κάνουμε και μπορούμε,  είναι να 

παίζουμε ο κάθε ένας το δικό του ρόλο, και προσπαθώντας να γράψουμε ο κάθε ένας 
το δικό του σενάριο.  

Μόνο έτσι μπορούμε να προσπαθήσουμε, και  προσευχόμενοι να ελπίζουμε και να 
αφήνουμε στον πλαστή μας να κάνει αυτός που είναι ο παντοδύναμος το θαύμα του 
και  πάλι, για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο τέλος αυτής της ιστορίας. 

 Να δούμε το τέλος  αυτής της μεγάλου μήκους ταινίας, και να ανάψουν τα πολυπόθητα 
φώτα προς την έξοδο που θα μας πάρει ξανά στην καθημερινότητα. Στην ομαλότητα.  

Δωσε μας Θεέ μου δύναμη να αντέχουμε τον αβάσταχτο πόνο του χαμένου φίλου, 
του χαμένου συγγενή, και δωσε μας δύναμη να αγαπήσουμε αλλή-
λους. Για  να μπορέσουμε να βοηθήσουμε αλλήλους, για το καλύτερο 
σενάριο για την καινούργια πραγματικότητα, για τις καινούργιες πα-
ραστάσεις ζωής που θα είναι οι πιο καλές. Θα είναι αυτές που στερη-
θήκαμε!  

Δωσε μας δύναμη Θεέ μου να αντέξουμε τον πόνο που σήμερα 
αποχαιρετάμε ακόμα ένα φίλο που κάθ´ όλη την προβολή αυτής της 
ταινίας που πρωταγωνιστούμε, δεν μπορέσαμε να του δώσουμε μια 
αγκαλιά, και δεν μπορέσαμε ούτε κάν προλάβαμε να του πούμε αντίο.  

Και σήμερα φεύγει από τούτη τη άδικη ζωή που έχει κάνει και έχει 
δώσει τόσα πολλά. Που έχει δώσει αγάπη και φιλία. Που έχει δώσει 
όλη τη ψυχή του βοηθώντας το συνάνθρωπο του.  

Που έχει δώσει συμπαράσταση και έχει ξοδέψει χρόνο, και έχει 
τρέξει να συμπαρασταθεί στα παιδιά με ειδικές ικανότητες. Και έχει 
πρωτοστατήσει στις διοργανώσεις για την κουλτούρα και για τον πο-
λιτισμό. Και έχει αγωνιστεί για τη διατήρηση των ηθών και εθίμων.  

Και έχει πονέσει για το χαμό του σπλάχνου του. Το χαμό της δίκης 
του θυγατέρας, που έφυγε πριν ακόμα γνωρίσει τη ζωή καλά καλά. Και άφησε πίσω τα 
βλαστάρια της να πάει μαζί με τους αγγέλους. 

Και σήμερα αποχαιρετάμε τον καλό τον φίλο με την ευχή να είναι καλοτάξιδο τούτο το 
τελευταίο του ταξίδι. Με την ευχή να είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει, και 
απαλό, και να μην τον τσαλακώσει. Να τον πάρει κοντά στην αγαπημένη του Μαρία 
που τον αναμένει εκεί με μια αγκαλιά να σμίξουνε και πάλι.  

Καλε μου φιλε ΝΕΟΦΥΤΕ Νικολάου σήμερα κλαίει όλη η παροικία για το χαμό σου.  
Σήμερα σε χάνουμε μα θα είσαι πάντα στις καρδιές μας. Σήμερα φεύγεις για μια 

θέση στον παράδεισο. Εκεί που σε λίγο θα σε υποδεχθεί η αγαπημένη σου Μαρία 
που τόσο πολύ σου έλειψε.  

Στο καλό να πας καλε μου φιλε. Καλο Παράδεισο! Αιώνια σου η μνήμη! 
 

Με την αγάπη μου 
Βασίλης Παναγής

Αποχαιρετισμός...

του 
Βασίλη Παναγή

ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ 
ΠΟΙΗΣΗ

της Στέλλας Ρωτού  
  

Γεννημένο μέσα στην 
έξαψη της μοναξιάς 
Αραχνοΰφαντη δαντέλα 
που ξηλώνεται 
Όταν φεύγει 
ένας πόντος 

 

Γεννημένο μέσα στην 
έξαψη της επιθυμίας 
Κουβέρτα πλεχτή 
με βελόνες 
Με χρωματιστά μοτίβα, 
ελπιδοφόρα 

 

Γεννημένο ανάμεσα σε 
σκέψεις διαφορετικές 
Σταγόνες βροχής 
που πέφτουν 
δροσίζοντας τη στεγνή 
γη 

 

Υπάρχουν κι εκείνες 
οι γκρίζες στιγμές 
Που ξεσκίζονται 
τα δάκτυλα 
Από τ’ αγκάθια 
που προσπαθώ 
Να σχηματίσω 
σε στεφάνι

Το ποίημα
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Αναμένουμε κ. Τζόνσον...
«… Τα γλυπτά αποκτήθηκαν νομίμως από τον λόρδο Έλγιν 

και ο νόμιμος ιδιοκτήτης τους είναι οι επίτροποι του Βρετανι-
κού Μουσείου». 

 Τάδε έφη Μπόρις Τζόνσον, Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρε-
τανίας, αναφερόμενος στην διεκδίκηση από την Ελλάδα των Γλυ-
πτών του Παρθενώνα, σε συνέντευξη του, στην εφημερίδα «ΝΕΑ».  

Με την τοποθέτηση Τζόνσον, φαίνεται να 
μπαίνει ταφόπλακα στις ελπίδες, αλλά και 
στην πολιτική, που είχε υιοθετηθεί, μέχρι 
τώρα, από τους αγώνρες της αείμνηστης Με-
λίνας Μερκούρη για διεκδίκηση των γλυπτών 
μέσω της διπλωματικής οδού. 

Έχει, άραγε, δίκιο ο Βρετανός Πρωθυπουρ-
γός; Ας δούμε πώς ξεκίνησαν όλα:  

Στις αρχές του 19ου αιώνα, ο Σκωτσέζος 
λόρδος Έλγιν, διορίστηκε ως πρεσβευτής του 
Ηνωμένου Βασιλείου στην Υψηλή Πύλη της 
Κωνσταντινούπολης, όταν η Ελλάδα βρισκό-
ταν κάτω από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. 
Από εκεί, επικαλούμενος, δήθεν φιρμάνι  του 
Σουλτάνου, που του έδινε το σχετικό δι-
καίωμα,  κατηύθυνε μια γιγαντιαία επιχείρηση 
αρπαγής σημαντικού αριθμού γλυπτών, τα 
περισσότερα από τα οποία αποσπάσθηκαν 
βάναυσα από τις μετώπες Παρθενώνα και από το Ερεχθείον, προ-
καλώντας πολλές ζημιές, τόσο στα αρχαία μνημεία, όσο και στα 
ίδια τα γλυπτά, τα οποία ακολούθως, μετέφερε στην Μεγάλη Βρε-
τανία. 

Το 1816, ο Έλγιν είχε οικονομικά προβλήματα και πούλησε τα 
ελληνικά γλυπτά στην βρετανική κυβέρνηση, επικαλούμενος το 
φιρμάνι, το οποίο, πάντως, δεν είδε κανείς ποτέ. Αντ’ αυτού, πα-
ρουσιάστηκε μια  ιταλική μετάφραση κάποιας επίσημης επιστολής, 
η οποία βρισκόταν στην κατοχή του βρετανού ιστορικού William 
St. Clair και έκανε λόγο για άδεια κατασκευής εκμαγείων (δηλαδή 
αντιγράφων).Σε αυτήν ακριβώς τη επιστολή στηρίζει την νομιμότητα 
κτήσης των γλυπτών του Παρθενώνα το Βρετανικό Μουσείο! 

Τί λέει, όμως,  η διεθνής κοινή γνώμη; Ο διαπρεπής νομικός Τζέ-
φρυ Ρόμπερτσον, δήλωνε προ έτους: Το Βρετανικό Μουσείο έχει 
πει ψέματα και μισές αλήθειες. Πρώτα από όλα,  είπε ψέματα για 
το φιρμάνι, μετά είπε ψέματα για το ότι ο Έλγιν προσπάθησε να 
διασώσει τα Μάρμαρα από τους Τούρκους, ενώ δεν ήταν καν εκεί 
(στην Αθήνα) εκείνη την περίοδο».. Ο  ίδιος σε  συνέντευξή του είχε 
χαρακτηρίσει το Βρετανικό Μουσείο τον μεγαλύτερο «κλεπταπο-
δόχο» στον κόσμο. 

Το 2018 σημειώθηκε σημαντική εξέλιξη, όταν η Ολομέλεια της 
Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ έλαβε ομόφωνα, κατόπιν ελληνικής 
πρωτοβουλίας, απόφαση περί «επιστροφής ή απόδοσης πολιτι-
στικών αγαθών στις χώρες προέλευσης». 

Έρχεται, λοιπόν, κατόπιν όλων αυτών, ο Βρετανός Πρωθυπουρ-
γός και μάς λέει: «Ξεχάστε τα γλυπτά! Αυτά ανήκουν στο Βρετανικό 

Μουσείο!»  Η απάντηση της Ελληνίδας 
Υπουργού Πολιτισμού κ. Μενδώνη στον Βρε-
τανό Πρωθυπουργό, σχετικά με την αληθή 
διάσταση των γεγονότων, σωστά εδόθη και 
τον βάζει στην θέση του. 

Τί γίνεται, όμως, αν οι Βρετανοί δεν είναι 
διατεθειμένοι να επιστρέψουν οικειοθελώς τα 
γλυπτά; Πού είναι και το πιο πιθανό, δεδο-
μένου ότι, μια τέτοια παραχώρηση στην Ελ-
λάδα, θα άνοιγε τον δρόμο για παρόμοιες 
διεκδικήσεις αρχαιοτήτων και από άλλα 
κράτη. 

Τότε, τον λόγο έχει το Διεθνές Δίκαιο και ο 
μόνος δρόμος για την Ελλάδα είναι η προ-
σφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, 
όπως έχει δικαίωμα και όπως προβλέπεται 
και στο πόρισμα  της επιτροπής Ρόμπερτσον 
– Πάλμερ – Αλαμουντίν του 2014. Η βρετα-

νική κοινή γνώμη. σύμφωνα με μια δημοσκόπηση του ΒΒC, 80 
περίπου τοις εκατόν των βρετανών, θεωρούν ότι τα Μάρμαρα του 
Παρθενώνα πρέπει να επιστραφούν στην Ελλάδα. 

Έτσι, στον κατά τα άλλα, ελληνολάτρη Μπόρις Τζόνσον, που 
σπούδασε Κλασσικές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, 
που ξέρει απέξω κι ανακατωτά την Ιλιάδα του Ομήρου,και θέλει 
όπως λέει κι ο ίδιος να μοιάσει τον Μεγάλο Αθηναίο πολιτικό Περι-
κλή, που  περνάει πολλά καλοκαίρια στην βίλα του πατέρα του 
στο Πήλιο, πρέπει να πούμε:  

Περιμέναμε ν΄ακούσουμε καλύτερα λόγια από σας, Κύριε Πρω-
θυπουργέ. Για να ξημερώσουν καλύτερες μέρες για την ελληνο-
βρετανική φιλία την οποία τόσο ονειρεύονται οι δύο λαοί, αρχίζοντας 
με την επιστροφή των Μαρμάρων στην χώρα που τα γέννησε. Για 
να αποδοθεί δικαιοσύνη στον Ελληνικό Πολιτισμό, ένα πολιτισμό, 
που όπως εσείς γνωρίζετε πολύ καλά, ανέβασε την Ευρώπη και 
τον κόσμο στα ανώτατα επίπεδα του Ανθρωπισμού! Και μην ξε-
χνάτε – ο Ελληνικός Πολιτισμός είναι παγκόσμιος, και η Ελλάδα 
θεωρείται μητέρα της οικουμένης! Αναμένουμε λοιπόν! 

 
Ζαννέτος Τοφαλλής 

Λονδίνο, Μάρτιος 2021

Το τηλέφωνο χτύπησε. Η ώρα απόλυτα 
φυσιολογική. Ο Δημήτρης σήκωσε το 
ακουστικό αργά αργά περιμένοντας να 
ακούσει κάποιο νέο. Κάποιο κακό νέο. 

Είχε προηγηθεί ένα άλλο τηλεφώνημα 
πριν τρεις μέρες. Η γιαγιά Μαρίτσα δεν 
ήταν καλά και βρισκόταν στο νοσοκομείο. 

Η μητέρα του στην άλλη πλευρά του 
σύρματος τον ενημέρωσε με φωνή τρε-
μάμενη ότι η γιαγιά είχε φύγει το μεγάλο 
ταξίδι προς τον κόσμο της σιωπής. Όλοι 

ήθελαν να πιστεύουν πως θα συναντούσε το στερνοπούλι 
της που είχε φύγει αναπάντεχα, ξαφνιάζοντας όλους, κάποια 
χρόνια πριν. Μια απώλεια που είχε συγκλονίσει όλους. Μια 
απώλεια απρόσμενη, πολύ πριν τη λογική σειρά της.  

Αφού αντάλλαξαν λίγα αμήχανα λόγια η τηλεφωνική συν-
διάλεξη έλαβε τέλος.  

Το τραγικό με τους ανθρώπους που ζουν μακριά από 
τους συγγενείς τους είναι ότι τις πιο πολλές ειδήσεις τις μα-
θαίνουν μέσω τηλεφώνου, όποιες κι αν είναι αυτές!  

Το πιο δύσκολο κομμάτι σε όλη αυτή την ιστορία το επω-
μίζεται αυτός που καλείται να φέρει εις πέρας την επώδυνη 
αυτή αποστολή. Να είναι ψύχραιμος και σταθερός στον 
λόγο του για να μην φορτίσει περισσότερα την ατμόσφαιρα. 
Αστραπιαία ήρθε στο μυαλό του η ώρα που επωμίστηκε 
και ο ίδιος αυτό το τραγικό καθήκον. Όταν έπρεπε να ενη-
μερώσει τη μητέρα του για τον αναπάντεχο χαμό του μικρού 
της αδελφού. 

Και το ακόμα πιο τραγικό είναι ότι δεν συνοδεύουν αγα-
πημένους ανθρώπους στην τελευταία τους επί γης εκδή-
λωση. 

Αφήνοντας το ακουστικό στη θέση του θυμήθηκε την υπό-
σχεση που είχε δώσει κάποτε πριν όχι πολύ καιρό στην 
γιαγιά του. Ότι θα πήγαινε στην κηδεία της! 

Του την είχε εκμαιεύσει πιεστικά και μεθοδευμένα ένα κα-
λοκαίρι που βρισκόταν με άδεια όπως το συνήθιζε κάθε Αύ-
γουστο, στον τόπο που αποκαλούσε νέα πατρίδα! Στον συ-
νοικισμό Αθαλάσσας. Οι νέες πατρίδες είχαν πάντα το 
πρόθεμα συνοικισμός για να δηλώνουν ν την διαφορετική 
προέλευση των κατοίκων τους. Την προσφυγιά, αποτέλεσμα 
των τραγικων γεγονότων του '74. 

 
Δημήτρης Κουρουσιακλής 

από το Δίκωμο, τώρα στην Πεύκη!

Η υπόσχεση 
(απόσπασμα)

του Δημήτρη 
Κουρουσιακλή
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Φωνή λαού, οργή Θεού!

«Τι περιμένουν ως απάντηση αυτοί οι άνθρωποι; 
Ότι είναι τύρρανος και δαγκώνει κεφάλια παιδιών;»

Αγαπητοί, 
Ελπίζω αυτή η επιστολή να σας βρει ασφα-

λείς και καλά στην υγεία σας. Για εκείνους 
που δεν με γνωρίζουν, το όνομά μου είναι 
Αλέξιος Γεννάρης, «φωτογράφος των Θυα-
τείρων», «φωτογράφος της διασποράς» και 
«Ο Άγιος Φωτογράφος». Αυτό τον τελευταίο 
τίτλο μου απέδιδε μέχρι την κοίμησή του, ο 
αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος Γρηγόριος και 
τώρα τη φράση αυτή έχει υιοθετήσει ο Αρχιε-

πίσκοπος Νικήτας. Δεν είμαι άξιος τέτοιων τίτλων, καθώς είμαι 
απλά ένας άνθρωπος με κάμερα και τίποτα περισσότερο.  

Λίγους μήνες πριν από την κοίμηση του Σεβ. Αρχιεπισκόπου 
Γρηγορίου είχα αποφασίσει να έκλεινα την κάμερα και να σταμα-
τούσα να ταξιδεύω πάνω - κάτω στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε 
όλο το Λονδίνο, για να φωτογραφίζω τις εκκλησίες μας. Ένα μήνα 
πριν χάσουμε τον Σεβασμιώτατο, πήγα να τον δω με τον φίλο 
μου Jason Charalambou. Ήμασταν τα δύο τελευταία άτομα που 
χαιρέτησε καθισμένος σε καρέκλα. Μετά από αυτό καθηλώθηκε 
στο κρεβάτι του μέχρι την κοίμησή του.  

Καθώς φεύγαμε, ο Σεβασμιώτατος με κάλεσε και μου είπε, 
«Να βοηθήσεις και να υποστηρίξεις τον νέο Αρχιεπίσκοπο». Πρα-
γματικά σκέφτηκα, γιατί εγώ; Το μόνο που κάνω είναι να βγάζω 
φωτογραφίες. Η απόφασή μου να «συνταξιοδοτηθώ» από τη 
φωτογράφηση των εκκλησιών είχε αλλάξει με αυτό το απλό αί-
τημα από έναν άνθρωπο που αγαπούσα και σεβόμουν. Χαίρομαι 
όμως τώρα που έχω γνωρίσει τον Αρχιεπίσκοπο Νικήτα, έναν 
άνθρωπο που έφυγε μακριά από την οικογένεια, τους φίλους 

του και το σπίτι του και μεταφέρθηκε σε μια ξένη χώρα, όπου συ-
νάντησε κάποια εχθρικότητα από μερικούς ανθρώπους. Πάντα 
υπερηφανευόμουν ότι επινοήσαμε τη λέξη «φιλοξενία» αλλά 
ντρέπομαι τόσο πολύ που δεν την εφαρμόζουμε όλοι.  

Με ρώτησαν πολλές φορές, «τι πιστεύω για τον νέο αρχιεπί-

σκοπο;» Η απάντησή μου ξεκινά πάντα με τη φράση «Είναι ο 
αρχιεπίσκοπός μας...». Τι περιμένουν αυτοί οι άνθρωποι ως απά-
ντηση; Ότι είναι τύραννος και δαγκώνει τα κεφάλια των παιδιών; 
Όχι, βλέπω έναν ευγενικό και διακριτικό άνθρωπο, που προ-
σπαθεί να εκσυγχρονίσει ένα ξεπερασμένο σύστημα. Σε ένα από 
τα πρώτα του κηρύγματα, μίλησε για τη συνδρομή προς τους 

φτωχούς και τους άστεγους. Τώρα έχουμε πολλές τράπεζες τρο-
φίμων που διαχειρίζονται οι εκκλησίες μας. Συνέχισε το καλό 
έργο του Αρχιεπισκόπου Γρηγορίου διασφαλίζοντας δεσμούς με 
τις άλλες χριστιανικές ομολογίες. Συνειδητοποιεί ότι σε αυτήν την 
εποχή και με την τρέχουσα πανδημία, πρέπει να είμαστε ενωμέ-
νοι. Ωστόσο, στην εκκλησία μας δεν είμαστε.  

Στις αρχές του έτους, όταν η κυβέρνηση είπε ότι οι εκκλησίες 
θα μπορούσαν να παραμείνουν ανοιχτές, ο Σεβασμιώτατος ενα-
ντιώθηκε σε αυτό και έκλεισε τις εκκλησίες μας. Μια ομογένεια 
στο Ηνωμένο Βασίλειο που πλήττεται σφοδρά από τον ιό είναι η 
κυπριακή, όχι όσοι προέρχονται από την ηπειρωτική Ελλάδα 
αλλά οι γονείς μας, οι θείοι, οι θείες, οι αδελφοί και οι αδελφές 
μας. Επιβάλλοντας στις εκκλησίες μας να κλείσουν, προστατεύει 
τους Κύπριους. Έχει επιτρέψει σ’ εμένα, έναν Κύπριο, να συνε-
χίσω να φωτογραφίζω τις εκκλησίες μας. Έχω την άδεια να 
μπαίνω σε οποιαδήποτε εκκλησία και να παίρνω φωτογραφίες 
χωρίς να χρειάζεται να ρωτήσω τους κληρικούς ή τους κηδεμόνες.  

Ο σκοπός του Αρχιεπισκόπου Νικήτα είναι να μας βοηθήσει 
και να μας καθοδηγήσει για να προχωρήσουμε προς τα εμπρός 
και να αναπτυχθούμε στο Ηνωμένο Βασίλειο ως Ορθόδοξοι Χρι-
στιανοί και ως μια ενωμένη ομογένεια.  

 

Με εκτίμηση  
Αλέξιος Γεννάρης  

 

«Είθε ο Θεός να μας καθοδηγήσει όλους στο δρόμο της 
ταπείνωσης και της αγάπης». Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκο-
πος Θυατείρων και Μ.B. κ. Νικήτας

 
Της Έλισσας Ξενοφώντος 
Φιλόλογος 
 

Τις μέρες αυτές η παροικία βρίσκεται σε κατά-
σταση αναβρασμού, περισσότερο από ποτέ! Οι 
φωνές ανεβαίνουν στο Πατριαρχείο και κατεβαί-
νουν στην Αγία Σοφία, κάνουν βόλτες στις εκ-
κλησιές, εντός και εκτός των τειχών και μπαίνουν 

με φόρα στα μηνύματα και στα τηλεφωνήματα και εκτοξεύονται 
σαν πύραυλος στην οικουμένη. Οι αναστεναγμοί μπαίνουν στις 
άδειες εκκλησιές και βγαίνουν σαν σίφουνες που συναρπάζουν 
και ακόμη… πού είσαι να λες!  

Ας προχωρήσουμε όμως στο θέμα το σημερινό που έχει να 
κάνει  με παράπονα αλλά και με διαστρεβλώσεις της αλήθειας. 
Το λέω έτσι απλά! 

 Είδα την ανάρτηση της εκκλησίας των 12 Αποστόλων με τον 
πατέρα Παλιούρα σε βιντεοσκόπηση και πραγματικά τα έχασα! 
Θα αναφέρω τι ακριβώς έχει λεχθεί «αυτολεξεί»  και θα σχολιάσω 
όχι φυσικά μπροστά από την Ωραία Πύλη, αυτά που λέχθηκαν: 
«Όλοι» λέει ο π. Παλιούρας, «είστε γνώστες της κατάστασης 
που έχει προκύψει» και στη συνέχεια αναφέρει ότι  «Εμείς ανή-
κουμε στο Πατριαρχείο…. και το Πατριαρχείο έχει όλη την δια-
σπορά, την Αμερική την Αυστραλία, τις νέες χώρες…», εννοώ-
ντας ότι οι εκκλησίες των χωρών του εξωτερικού ανήκουν στο 
Πατριαρχείο. Ας πιάσουμε τα πράγματα ένα ένα και ας δούμε τι 
απόφυγε να πει, τι ανάλυσε και τι πέταξε στα μαλακά. Πρώτα 
πρώτα για «το θέμα που έχει προκύψει»… Θα  εννοούσε νομίζω 
την  κατάσταση που προέκυψε ύστερα από την αδικία εις βάρος 
του Θεοφιλέστατου Αθανάσιου. Απλά μια αναφορά έκανε, που 
αν ήταν σωστός βασικά, θα έπρεπε να πάρει θέση, αφού όλη 
Παροικία γνωρίζει ότι μπαμπεσιά ήτανε. Ας μην αναφερθώ και 
στο γεγονός ότι είχε καθήκον να το κάνει σαν άνθρωπος που 
βοηθήθηκε και από τον μακαριστό Γρηγόριο αλλά και από τον 
Θεοφιλέστατο Αθανάσιο στο πρώτο του ξεκίνημα εδώ στην πα-
ροικία. Μετά έδωσε έμφαση ότι «το Πατριαρχείο έχει όλη την 
διασπορά…» Δεν ανάφερε φυσικά ότι υπάρχουν κι άλλα Πα-
τριαρχεία αλλά ας το ξεπεράσουμε αυτό. 

Αναφέροντας όμως την Αυστραλία και την Αμερική ξέχασε να 
αναφέρει ότι τα ίδια προβλήματα υπάρχουν κι εκεί, με τους Αρ-
χιεπισκόπους τους Μακάριο και Ελπιδοφόρο!!! Ξέχασε ή του 
διέφυγε να πει ότι η κατάσταση  κι εκεί είναι στην «πρίζα» και 
βρίσκονται και οι εκεί απόδημοι σε αναβρασμό λόγω δυσαρέ-
σκειας με τους Αρχιεπισκόπους τους. Φυσικά αν αρχίσουμε και  
ξετυλίγουμε το νήμα, καταλήγουμε στα ίδια συμπεράσματα. Μο-
νόπλευρες  αποφάσεις του Πατριάρχη στους διορισμούς των 
Αρχιεπισκόπων παντού. 

 Τόνισε με έμφαση στη συνέχεια ότι «Δεν μπορούμε να κά-
νουμε  δική μας εκκλησία! Αυτά είναι βλακείες, με συγχωρείτε! 
Θα σπάσουμε μια παράδοση 2000 ετών; Δεν ξέρω  κάποιοι τι 
προσπαθούν να κάνουνε. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα θέμα 
με τον πρώην Θεοφιλέστατο και νυν Μητροπολίτη Κολωνείας 
κύριο Αθανάσιο… Ας μείνουνε και σ΄αυτό λοιπόν. Κι εγώ απαντώ 

και λέω κατ΄αρχή ότι και Αυτοκέφαλη εκκλησία μπορεί να γίνει  
εδώ στη διασπορά  όταν θέλουμε και μπορούμε να  ανήκουμε 
σε άλλο Πατριαρχείο αν μας κάνει κέφι!!! Όλα γίνονται εύκολα κι 
απλά γιατί εμείς δεν λέμε κουβέντες του αέρα ή  έτσι για να ρί-
χνουμε στάχτη ή για να κερδίζουμε τις εντυπώσεις από την 
Ωραία Πύλη αλλά ούτε και ψέματα!  Εύκολα είναι όλα και όλα 
μπορούν να γίνουν όπως εμείς ποθούμε και θέλουμε. «Φωνή 
λαού θυμός Θεού»! Αυτό είναι καλό να το ξέρουν και ο Πατριάρ-
χης και  αλλά και ο κόσμος. Τώρα για τα «2000 χρόνια παράδο-

σης» στα οποία αναφέρθηκε ο πατέρας Παλιούρας τι να πω; Σί-
γουρα δεν θα αναφερόταν στο Πατριαρχείο επί Μεγάλου 
Κωνσταντίνου το 336μ.Χ. ούτε φαντάζομαι στην Μητρόπολη 
Κωνσταντινουπόλεως… το 1922. Για τα 2000 χρόνια που ανά-
φερε…. δεν συμφωνώ… μάλλον θα εννοούσε από τη γέννηση 
του χριστού. Πρέπει να τα μπέρδεψε… 

Και για να βάλουμε και τα πράγματα στη θέση τους ας πούμε 
για πολλαπλή φορά τη σχέση του Πατριάρχη με την Τουρκία. O 
Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο ξέρουμε ότι υπηρέτησε αξιωματικός 
στον τουρκικό στρατό, την σχέση του με τον Ερντογάν και το ότι 
ο ίδιος είναι Τούρκος υπήκοος. Γνωστά σε όλους πλέον.  

 «Εμείς δεν έχουμε να κάνουμε κάτι με αυτό…. Έπρεπε να τα 
είχανε δρομολογήσει αρκετό χρόνο μπροστά αν θέλανε και φυ-
σικά  το Πατριαρχείο είναι που αποφασίζει…Ούτε ο Αρχιεπίσκο-
πος μας έχει να κάνει τίποτε συγκεκριμένα με τον Μητροπολίτη 
ούτε κανείς άλλος» συμπλήρωσε. 

 Τέλεια! Εμείς όμως ξέρουμε ποιοι τα είχαν δρομολογήσει από 
πριν και ποιοι έκαναν επισκέψεις στο Πατριαρχείο από πριν… 
για να μην γίνει Αρχιεπίσκοπος ο Θεοφιλέστατος Αθανάσιος 
αλλά και να αντικατασταθεί ο Αρχιεπίσκοπος Γρηγόριος. «Ουδέν 
κρυφόν υπό τον ήλιον» τελικά!  Γι΄αυτό καλύτερα να μην προ-
καλούμε γενικά γιατί πλέον ότι λέμε εμείς με αποδείξεις τα πα-
ρουσιάζουμε κι όχι σε κουβέντες του καφενέ.  

«Επίσης βγαίνουνε και γράφουνε ανακρίβειες…και αυτό που 
με στεναχώρησε περισσότερο …. και πετάνε σπόντες και λάσπη 
δεξιά αριστερά» συμπλήρωσε  ο κ. Παλιούρας. « Έχουμε ενη-

μερωθεί», συνεχίζει «ότι εμείς κλέψαμε εκατοντάδες χιλιάδες…
» Δεν κατάλαβα αν μιλούσε στο «ενημερωθήκαμε-κλέψαμε» 
αναφερόταν στο άτομο του, σε πληθυντικό αριθμό ή εννοούσε 
και τα μέλη της επιτροπής και τους Trustees ότι καταχράστηκαν 
λεφτά της Εκκλησίας των 12 Αποστόλων!  «Εκατοντάδες χιλιά-
δες!» είπε! Πολύ σημαντικές αυτές οι πληροφορίες γιατί εγώ 
προσωπικά δεν άκουσα να κατηγορηθεί κανείς ιερέας ή επιτροπή 
για ατασθαλίες τόσα χρόνια και αν πραγματικά μιλάμε για εκα-
τοντάδες χιλιάδες όλοι οι πιστοί θα γίνουν μέλη της ενορίας 
αυτής γιατί δεν θα πάσχει οικονομικά η εκκλησία τους, όπως 
άρχισε τώρα τελευταία να ακούγεται ότι σε λίγο καιρό θα μπαί-
νουν στην πώληση ή θα κλείνουν. Προσπάθησε στη συνέχεια 
να πείσει τους πιστούς που παρευρίσκονταν εκεί ότι δίνονται 
αποδείξεις για την κάθε εισφοράς που γίνεται στην εκκλησία, 
αλλά για κατανάλωση πρόκειται νομίζω και από την άλλη, δεν 
μας αφορά! Μου άρεσε όμως αυτό: «Η εκκλησία είναι δική σας». 
Τέλειο! Φυσικά και είναι δική μας πατέρα Ιωσήφ! Οι πιστοί είναι 
η εκκλησία και θα ήταν καλά να γίνει κατανοητό από όλους.   

«Δεν χρειάζεται να απολογούμαι εγώ από την Ωραία Πύλη, εί-
ναι ντροπή, είναι Κυριακή της Συγνώμης …» Αυτό το κομμάτι 
πολύ αίσθημα έχει. Και εγώ ζητάω συγνώμη για όλες τις αλήθειες 
που έχω πει γενικά αλλά θα τρελαθώ κι από αυτά που μαθαίνω 
καθημερινά. Για  να είμαι ειλικρινής πολύ μελό είχε πέσει, σαν 
να επρόκειτο για μονόλογο σε μια θεατρική παράσταση.  

 Από θεατές, πήραμε την απάντηση από τον κ. Λoϊζου… 
«Επειδή είμαστε τώρα στο διαδίκτυο και άνω από 2000 άτομα 
μάς βλέπουν αυτήν την στιγμή από το  δικό μας κανάλι και το 
Hellenic tv και CYTA»! Μια χαρά, αλλά πραγματικά δεν ήξερα 
ότι κάποιες εκκλησίες έχουν και δικά τους κανάλια! Αναφέρθηκε 
επίσης σε κουτσομπολιά και ψευδείς ειδήσεις στην Παροικιακή 
με άρθρα, στο LGR, στο διαδίκτυο και στο petition, για την πα-
ραμονή του Θεοφιλέστατου. «Όλα», είπε, « είναι αποφάσεις του 
Πατριάρχη σχετικά με την χειροτόνηση του ως Μητροπολίτη! 
Πολλά από τα δημοσιεύματα είναι γεμάτα από ψέματα και όλα 
τα δημοσιεύματα είχαν και κάποια μεγάλη φωτογραφία του κ. 
Αθανάσιου». Ήμαρτον Κύριε, δικό μου το σχόλιο, τους πείραξε 
και η μεγάλη φωτογραφία του κ. Αθανάσιου στην εφημερίδα; 
Μα πόσο μεγάλο πρόβλημα έχουν οι άνθρωποι… Άλλη πάλι 
καταγγελία  ότι «Αυτοί που οργάνωσαν το petition τηλεφωνούσαν 
και πίεζαν τους πιστούς που εκκλησιάζονται στους 12 Αποστό-
λους …να την υπογράψουν...» Απίστευτο! Ας βγει να το βρο-
ντοφωνάξει όποιος δέχτηκε πιέσεις να υπογράψει και να το μά-
θουμε κι εμείς. Και αυτό ενόχλησε τον κ. Λοϊζου; Άρα, 
συμπέρασμα δικό μου, δεν συμφωνεί με αυτό που γίνεται! Δεν 
συμφωνεί με την κραυγή του κόσμου για την αδικία; Είναι καλά 
που το ξέρουμε τελικά. Άσχετα αν είναι ο Αρχιεπίσκοπος Γρηγό-
ριος που τον είχε προτείνει από ότι έμαθα, για άρχοντα! Προ-
σπάθησε να πει για τα οικονομικά της εκκλησίας για τον λογιστή 
τους  κ.λ.π. Μα ποιος σάς παρακαλώ ρώτησε γι΄αυτά; Γιατί δεν 
λέτε ονόματα για  να ξέρουμε κι εμείς; Και έκλεισε η ομιλία του 
έτσι: «Οι ιερείς, επιτροπή και trustees είμαστε με το πατριαρχείο 
και υποστηρίζουμε τον Αρχιεπίσκοπο Νικήτα!»  

Αλληλούια !!! Τα σχόλια δικά σας!

Αλέξιος 
Γεννάρης
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Κυπριακό: Σύντομη ιστορική αναδρομή 
Τον Απρίλιο η σύγκληση άτυπης πενταμερούς

Με το ξέσπα-

σμα του Β’ Παγκο-

σμίου Πολέμου, 

αλλά περισσότερο 

με την εισβολή της 

φασιστικής Ιταλίας 

στην Ελλάδα στις 

28 Οκτώβρη 

1940, οι στυγνοί 

Βρετανοί αποικιστές αναγκάστηκαν 

να χαλαρώσουν τα δικτατορικά, κα-

ταπιεστικά μέτρα, που είχαν επιβάλει 

σε όλη την επικράτεια της Κύπρου 

κατά τη διάρκεια της περιβόητης 

«Παλμεροκρατίας» (1931-1940), ως 

απάντηση στον ξεσηκωμό των Ελ-

λήνων της Κύπρου στις 11 Οκτώβρη 

1931, με αξίωση την Ένωση της Κύ-

πρου με την Ελλάδα. 

Χιλιάδες Κύπριοι κατατάχτηκαν 

εθελοντικά στο βρετανικό στρατό 

(υπολογίζεται ότι κατατάχτηκαν 

γύρω στις  35,000, δηλαδή σχεδόν 

το  ένα τέταρτο του τότε πληθυσμού 

της Κύπρου!) για να πολεμήσουν 

στο πλευρό των Μεγάλων Συμμά-

χων ενάντια στον πανίσχυρο άξονα 

(ναζιστική Γερμανία, φασιστική Ιτα-

λία και Ιαπωνία). Οι Κύπριοι πατριώ-

τες, δημοκράτες ανταποκρίθηκαν 

επάξια στο κάλεσμα προς ενίσχυση 

του αγώνα για την απελευθέρωση 

της Ελλάδας από το φασιστικό ζυγό, 

την απελευθέρωση των άλλων υπό-

δουλων χωρών και την εξασφάλιση 

του εθνικού, πολιτικού και κοινωνι-

κού μέλλοντος της δικής τους πα-

τρίδας. Ο ίδιος ο Τσώρτσιλ, ο τότε 

πρωθυπουργός της Βρετανίας, υπο-

σχέθηκε στους Κυπρίους την ελευ-

θερία τους. 

Μετά τη λήξη του πολέμου το 

1945, οι Βρετανοί αποικιστές αθέτη-

σαν το λόγο τους, «ξέχασαν» τις 

υποσχέσεις τους και αρνήθηκαν να 

παραχωρήσουν το δικαίωμα της Αυ-

τοδιάθεσης στον κυπριακό λαό. Η 

δεκαετία 1945-1955 ήταν περίοδος 

έντονου αντιαποικιακού αγώνα με 

αίτημα την Αυτοδιάθεση – Ένωση 

και για κατάκτηση πολιτικών ελευ-

θεριών. 

Πιο έντονος, ωστόσο, ήταν ο 

αντιαποικιακός αγώνας του κυπρια-

κού λαού την περίοδο 1955-59. Την 

1η Απρίλη 1955, η ΕΟΚΑ (Εθνική 

Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών), 

που είχε συγκροτηθεί, ουσιαστικά, 

από εφήβους, ως επί το πλείστον 

αγροτόπαιδα και μαθητές του γυμνα-

σίου, οι οποίοι ανήκαν σε εκκλησια-

στικές οργανώσεις και σωματεία συ-

ντηρητικών κατευθύνσεων, ξεκίνησε 

ιδιότυπο ένοπλο αγώνα, που δεν 

ήταν καθόλου νέα μορφή ένοπλου 

αγώνα, με αρχηγό των επιχειρή-

σεών της τον συνταγματάρχη εν 

αποστρατεία, Γεώργιο Γρίβα Διγενή, 

και πολιτικό αρχηγό τον αρχιεπί-

σκοπο Μακάριο. Η δράση της ΕΟΚΑ 

στον τομέα της βίαιης αντιπαράθε-

σης με τις δυνάμεις ασφαλείας και 

τα στρατεύματα των Βρετανών αποι-

κιστών, περιορίστηκε, βασικά, λόγω 

δυσμενούς για την κυπριακή οργά-

νωση συσχετισμού δυνάμεων και 

γεωγραφίας, στις δολιοφθορές και 

στις παρενοχλήσεις. Παρόλο που 

υπήρξαν συμπλοκές αγωνιστών της 

ΕΟΚΑ με αποικιακές κρατικές δυνά-

μεις ασφαλείας, αλλά και με Βρετα-

νούς στρατιώτες, ρεαλιστικά οι κατά 

μέτωπο συγκρούσεις με τις υπέρτε-

ρες στρατιωτικές δυνάμεις του 

εχθρού θα ήταν άνισες μάχες για την 

ΕΟΚΑ. Η μικρή σε έκταση και πλη-

θυσμό Κύπρος, καθώς και η έλλειψη 

εξωτερικών εφεδρειών, διεύρυναν 

την ανισότητα μεταξύ των δύο αντι-

μαχόμενων πλευρών, επιβάλλοντας 

στην ασθενέστερη πλευρά, που 

ήταν η ΕΟΚΑ, υψηλό βαθμό μυστι-

κότητας, εν τελευταία αναλύσει, οι 

συνθήκες στο εσωτερικό μέτωπο και 

ο περίγυρος καθόρισαν, εν πολλοίς, 

τη μορφή οργάνωσης και δράσης 

της ΕΟΚΑ. Η συμμετοχή σε μια ορ-

γάνωση όπως η ΕΟΚΑ δεν ήταν 

υπόθεση, υποχρέωση «παίξε γέ-

λασε». 

Με πίστη στον αγώνα για την απο-

τίναξη του αποικιακού ζυγού και την 

Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, 

έφηβοι της ΕΟΚΑ θυσίασαν ό,τι πο-

λυτιμότερο είχαν, την ίδια τη ζωή 

τους, γράφοντας ξεχωριστή, φωτεινή 

σελίδα στη σύγχρονη Ιστορία της 

Κύπρου. 

Η ΕΟΚΑ είχε την υποστήριξη της 

πλειοψηφίας των Ελλήνων της Κύ-

πρου, που μισούσαν το Βρετανό δυ-

νάστη και πίστεψαν ότι με την ΕΟΚΑ 

θα ερχόταν η απελευθέρωση και η 

Ένωση με την Ελλάδα. 

Το ΑΚΕΛ (Ανορθωτικό Κόμμα Ερ-

γαζόμενου Λαού), ένα μαζικό κόμμα 

ριζοσπαστικών κατευθύνσεων με ερ-

γατοαγροτικές ρίζες, το οποίο εκ-

προσωπούσε το ένα τρίτο του κυ-

πριακού λαού, διαφώνησε με την 

τακτική του ιδιότυπου ένοπλου 

αγώνα της ΕΟΚΑ, όχι όμως με το 

στρατηγικό στόχο της Ένωσης, και 

υποστήριξε την τακτική της ενιαιο-

μετωπικής μαζικής πολιτικής δρά-

σης, χωρίς τον αποκλεισμό των 

Τούρκων της Κύπρου, που αποτε-

λούσαν το 18% του κυπριακού λαού. 

Παρόλο που μέλη του εξοντώθηκαν 

εκ προμελέτης με διαταγές του Γε-

ώργιου Γρίβα Διγενή, επειδή υπο-

στήριζαν την τακτική του μαζικοπο-

λιτικού αγώνα, το ΑΚΕΛ δεν 

απάντησε με αντίποινα για να μην 

παίξει το «παιχνίδι» των Βρετανών 

αποικιστών, οι οποίοι, άμα τα έβρι-

σκαν σκούρα με τους αποικιακούς 

λαούς, εφάρμοζαν το «διαίρει και βα-

σίλευε». 

Ήταν προς τιμή του αξεπέραστου 

ήρωα της ΕΟΚΑ, Κυριάκου Μάτση, 

από το Παλαιχώρι, που εμπόδισε 

μέλη της ΕΟΚΑ να πειράξουν ΑΚΕ-

Λιστές (με πρόσχημα ανυπόστατες 

κατηγορίες...) την περίοδο που ιε-

ραρχικά ήταν επικεφαλής της ΕΟΚΑ 

στο Δίκωμο Κυρηνείας, όπου έμενε 

σε κρυσφήγετα ως καταζητούμενος 

και όπου άφησε την τελευταία του 

πνοή το 1958, αρνούμενος να πα-

ραδοθεί, προτάσσοντας στους Βρε-

τανούς στρατιώτες, που τον είχαν 

περικυκλώσει,το αγέρωχο «Μολών 

λαβέ». 

Παράλληλα με τη δράση της 

ΕΟΚΑ, που δεν ήταν μόνο ένοπλη 

δράση, το ΑΚΕΛ ανέπτυξε αντιαποι-

κιακή δραστηριότητα με σειρά δια-

δηλώσεων και απεργιών, έχοντας 

μάλιστα κάποια  συνεργασία με τον 

πολιτικό αρχηγό της ΕΟΚΑ, Μακά-

ριο. 

Ύστερα από τις Συμφωνίες Ζυρί-

χης – Λονδίνου το Φεβράρη του 

1959, όλες οι οργανώσεις νομιμο-

ποιήθηκαν εκτός από το ΑΚΕΛ, που 

παρέμεινε στην παρανομία μέχρι την 

1η Δεκέμβρη 1959! 

Οι Βρετανοί αποικιστές κατόρθω-

σαν να εκμεταλλευτούν κατάλληλα 

μια σειρά αδυναμίες του κυπριακού 

εσωτερικού μετώπου, όπως την έλ-

λειψη ενός καλά οργανωμένου εθνι-

κοαπελευθερωτικού μετώπου, την 

υποτίμηση προς τον παράγοντα του 

τούρκικου σύνοικου στοιχείου, τη 

συμβιβαστική πολιτική της ελληνικής 

κυβέρνησης έναντι του Κυπριακού 

 (κάποτε, ο πρωθυπουργός Γεώρ-

γιος Παπανδρέου  είχε πει ότι η Ελ-

λάδα ανάπνεε με δύο πνεύμονες, 

τον μεν ένα αγγλικό, τον δε άλλο 

αμερικάνικο, και δεν μπορούσε να 

πάθει ασφυξία λόγω του Κυπρια-

κού!) κλπ. και οδήγησαν τον κυ-

πριακό λαό πρώτα σε αδιέξοδα και 

ύστερα «χειροπόδαρα» στις Συμφω-

νίες Ζυρίχης – Λονδίνου. 

Μια σειρά απαράδεκτοι όροι και 

περιορισμοί των Συμφωνιών ακρω-

τηρίασαν, σε μεγάλο βαθμό, την Κυ-

πριακή Ανεξαρτησία. 

 Αποκλείστηκε η Ένωση της Κύ-

πρου με την Ελλάδα. Τούτο ήταν 

ολότελα αντίθετο όχι μόνο με το ιδα-

νικό με το οποίο γαλουχήθηκαν γε-

νεές γενεών Ελλήνων Κυπρίων, 

αλλά και με το αναφαίρετο και διε-

θνώς αναγνωρισμένο δικαίωμα των 

λαών για Αυτοδιάθεση. 

Με τη «Συνθήκη Εγγυήσεως» πα-

ραχωρήθηκε το δικαίωμα στις τρεις 

δυνάμεις – Βρετανία, Τουρκία, Ελ-

λάδα – να επέμβουν στρατιωτικά 

οποτεδήποτε θεωρήσουν ότι υπάρ-

χει οποιαδήποτε απειλή προς αλ-

λαγή της κατάστασης πραγμάτων 

που καθιέρωσαν οι Συμφωνίες Ζυ-

ρίχης – Λονδίνου. Παραχωρήθηκε 

στη Βρετανία το δικαίωμα να διατη-

ρήσει επ’ αόριστον στρατιωτικές βά-

σεις στην Κύπρο, με απόλυτη κυ-

ριαρχία στις περιοχές των βάσεων, 

καθώς και άλλα δικαιώματα. 
 

(Εδώ τελειώνει το πρώτο μέρος του 
άρθρου μου. Το δεύτερο και 

τελευταίο μέρος θα δημοσιευτεί 
στην επόμενη έκδοση της «Π» 

την ερχόμενη βδομάδα.)

του 
Βασίλη Κωστή 

Η στήλη αυτή, το 

είπαμε πολλές φο-

ρές, θα γράφει με 

γνώμονα το σέβας 

προς κάθε ανα-

γνώστη, με αντικει-

μενικότητα και δια-

φάνεια και θα λέμε 

τα πράγματα με το όνομά τους. Θα 

λέμε τα σύκα σύκα και τη σκάρφη 

σκάρφη. Η ελευθερία λόγου ισχύει 

και πρέπει  να εφαρμόζεται σε κάθε 

δημοκρατική χωρά. Για αυτό θα συ-

νεχίσουμε έστω και αν μας φοβερί-

ζουν ή υβρίζουν. Έχουμε μάθει 

πλέον να μας προκαλούν χωρίς 

λόγο και να μας εκφοβίζουν συνε-

χώς. Έτσι, ας σταματήσουν να μας 

ενοχλούν. Αυτά που είχαμε να 

πούμε τα είπαμε. Δεν πρόκειται να 

υποκύψουμε στη βία έτσι γιατί αφή-

νουν οι υπεύθυνοι, μερικούς «ελεύ-

θερους» να μας υβρίζουν και να μας 

προκαλούν. Ας βάλουν πρώτα τα 

δικά τους σε τάξη. Εύχομαι σε όλους 

Καλή Σαρακοστή και Καλό Πάσχα. 

Η Παροικία τα είπε και θα εξακολου-

θεί να τα λέει. Εχει κάθε δικαίωμα.  
 

Η χώρα βρίσκεται 

σε κρίσιμη καμπή 
 

Η πολιτική κατάσταση στη Βρετα-

νία με την Κυβέρνηση Johnson είναι 

σε πολύ κρίσιμο σημείο. Παράλ-

ληλα, η οικονομία βρίσκεται σε κα-

τήφορο αφού οι εξαγωγές έχουν μει-

ωθεί κατά 40% και σε μεγάλό βαθμό 

οι εισαγωγές.  

Ο πληθωρισμός όλο και αυξάνεται 

με τις τιμές να ανεβαίνουν προς τα 

πάνω. Οι μεγάλες εταιρείες, η μία 

μετά την άλλην κλείνουν και οι ερ-

γάτες χάνουν τις δουλειές τους. 

Δεν μας εκπλήσσει πια η προπα-

γάνδα της Συντηρητικής κυβέρνη-

σης και των «αχάπαρων» οπαδών 

της που προσπαθούν να μας κά-

νουν να πιστέψουμε ότι έχουν κάνει 

καλή δουλειά στο χειρισμό της παν-

δημίας Covid-19 και ότι η στρατη-

γική τους ήταν η σωστή. Δυστυχώς, 

μέχρι σήμερα σχεδόν 150.000 άν-

θρωποι έχουν πεθάνει. Κι αυτός ο 

αριθμός δεν περιλαμβάνει τις δεκά-

δες χιλιάδες ανθρώπους που επίσης 

πέθαναν από την Covid, αλλά δεν 

έχουν συμπεριληφθεί στην μακά-

βρια λίστα, λόγω της διακριτικής ευ-

χέρειας του ιατροδικαστή να απο-

δώσει σε άλλη αιτία το θάνατό τους. 

Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση 

απέτυχε να σώσει χιλιάδες ανθρώ-

πινες ζωές. Η απώλεια 150.000 

ζωών είναι μεγάλη. Κι αυτός ο αριθ-

μός θα μπορούσε να έχει μειωθεί 

κατά 10 φορές. Πριν το ξέσπασμα 

της πανδημίας, οι υπάλληλοι είχαν 

συστήσει στην κυβέρνηση ότι ο εξο-

πλισμός ατομικής προστασίας 

(PPE) σε νοσοκομεία σε ολόκληρη 

τη χώρα ήταν επικίνδυνα και χρει-

άζονταν επαναπροσδιορισμό. Ο  

Συντηρητικός υπουργός Υγείας 

αγνόησε το αίτημα αυτό δηλώνοντας 

ότι όλα τα νοσοκομεία είχαν επαρκή 

εξοπλισμό. Αυτό που δεν μας είπε 

βέβαια, ήταν ότι τα αποθέματα PPE 

είχαν ημερομηνία λήξεως, αφού η 

ημερομηνία έληξε πριν 7 χρόνια. 

Αντ’ αυτού, η κυβέρνηση ξόδεψε 

150 εκατομμύρια λίρες για να αγο-

ράσει απόθεμα PPE από την Τουρ-

κία που τελικά ήταν άχρηστο, έδωσε 

στους δωρητές ιδιωτικές συμβάσεις 

για την παραγωγή αποθεμάτων 

PPE και σπατάλησαν 22 δισεκατομ-

μύρια λίρες σε ένα άχρηστο σύ-

στημα εντοπισμού. Το πιο απογοη-

τευτικό γεγονός ήταν ο τρόπος με 

τον οποίο η κυβέρνηση χειρίστηκε 

την πανδημία σε κέντρα φροντίδας. 

Πριν από το πρώτο lockdown, η κυ-

βέρνηση είχε αποφύγει να ασχολη-

θεί με το θέμα σκόπιμα. Κανένας 

ασθενής δεν εξετάστηκε για Covid 

19. Το αποτέλεσμα ήταν μια ανθρω-

πιστική κρίση στον τομέα της βρε-

τανικής περίθαλψης. Σχεδόν το ένα 

τέταρτο των ανθρώπων που έχασαν 

τη ζώη τους, είχαν πεθάνει κατά τη 

διάρκεια της περίθαλψης. Η κυβέρ-

νηση των Τόρηδων και οι τυφλοί μα 

και φανατικοί cronies τους, λένε ότι 

αυτό ήταν αναπόφευκτο και ότι 

έπρεπε να ελευθερώσουν νοσοκο-

μειακά κρεβάτια. Μα ποιούς νομί-

ζουν ότι κοροϊδεύουν;  

Αυτή η κυβέρνηση των Συντηρητι-

κών πρέπει να εκδιωχθεί. Πρέπει να 

διωχθεί για την ανικανότητά της και 

να τιμωρηθεί στην κάλπη. Είναι για 

αυτό που η συμμετοχή μας στις 

εκλογές, έχει διπλή σημασία. Την 

Πέμπτη 6 Μαΐου, σύσσωμη η Πα-

ροικία στις κάλπες  
 

Αγρυπνία και Αστυνομία  
 

Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν μπρο-

στά μας την νύχτα του Σάββατου 

13/03/2021 κατά τη διάρκεια της 

αγρυπνίας εις μνήμη της Sandra Ev-

erard που δολοφονήθηκε πρό-

σφατα, ήταν απίστευτες. Υπήρχε 

παλαιότερα ένα μεγάλο χάσμα με-

ταξύ των πολιτών και Αστυνομίας. 

Υπεράνθρωπες προσπάθειες είχαν 

γίνει για να αποκατασταθεί η εμπι-

στοσύνη στο αστυνομικό σώμα. Εί-

ναι κρίμα όλη αυτή η δουλειά να 

πάει χαμένη ως αποτέλεσμα των 

πράξεων εναντίον γυναικών που ει-

ρηνικά δήλωναν την συμπαράστασή 

τους στην οικογένεια της Sandras. 

Σε μια εκδήλωση μάλιστα, που 

ακόμη και η Πριγκίπισσα Kate Mid-

dleton και ο Πρίγκιπας William (και 

μπράβο τους) έδωσαν το «παρών» 

τους με σεμνότητα, αποτίοντας 

φόρο τιμής στην αδικοχαμένη San-

dra. Όπως και να έχουν τα σημερινά 

δεδομένα και κάτω από τις συνθή-

κες που δολοφονήθηκε, το καλύτερο 

πράγμα που μπορούσε να κάνουν 

οι Αρχές ήταν να κρατήσουν την 

απόσταση τους όπως αρχικά είχαν 

οι αρχηγοί της Αστυνομίας  αποφα-

σίσει. Εύχομαι να επιστρέψει η ομα-

λότητα σύντομα. Υπάρχουν αρκετά 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 

πολίτες και δεν είναι η ώρα να προ-

σθέσουμε περισσότερα.

του  
Γιώργου Σάββα

Θα λέμε την αλήθεια 
και μόνο την αλήθεια
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Του Σάββα Παυλίδη, πρώην Συμβούλου 
Εκπαίδευσης της Υπάτης Αρμοστείας, 
Επιθεωρητή – Προϊσταμένου της Κυπριακής 
Εκπαιδευτικής Αποστολής Μ.Β. 
 

Ολόκληρο το ΄Εθνος των Ελλήνων, περιλαμ-
βανομένων των ανά τον κόσμο αποδήμων, γιορ-
τάζει φέτος με ρίγη συγκίνησης και με έντονα αι-
σθήματα εθνικής περηφάνειας την 200ή εθνική 
επέτειο της ελληνικής παλιγγενεσίας, τη γενέθλια 
ένδοξη ημέρα του σύγχρονου ελληνικού κράτους, 
την 25η Μαρτίου 1821. Τιμούμε την Υπέρμαχο 
Στρατηγό του ελληνικού έθνους και εκφράζουμε 
τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη μας προς τους ήρωες 
προγόνους μας της γεννιάς του Εικοσιένα, οι 
οποίοι, ύστερα από πάμπολλες ηρωικές θυσίες 
και σκληρές δοκιμασίες, πέτυχαν το θεωρούμενο 
τότε ακατόρθωτο εγχείρημα της αποτίναξης του 
τουρκικού ζυγού και την απελευθέρωση της υπό-
δουλης πατρίδας μας Ελλάδας. 

Εκφράζουμε σήμερα την ευγνωμοσύνη μας και 
τον οφειλόμενο σεβασμό στην Υπέρμαχο Στρα-
τηγό μας και αποτίουμε τον οφειλόμενο φόρο τι-
μής στους πατριώτες ήρωες προγόνους μας, που 
αγωνίστηκαν με πάθος απερίγραπτο, με πίστη 
αταλάντευτη, με θέληση ατσάλινη και πρόθυμη 
αυτοθυσία, προσφέροντας τα πάντα στο βωμό 
του εθνικού χρέους έναντι των επερχόμενων γε-
νεών του Ελληνισμού. Χάρη στους αγώνες και 
τις θυσίες τους έγινε τελικά κατορθωτό να ξεπη-
δήσει μέσα από τα ιερά τους κόκκαλα, ύστερα 
από τέσσερις ατέλειωτους αιώνες μαύρης σκλα-
βιάς και ατίμωσης, η πολυπόθητη και λατρευτή 
Λευτεριά της πατρίδας μας και η Ανάσταση του 
Γένους. 

Διακόσια στρογγυλά χρόνια από τότε η Ελλη-
νική Επανάσταση του 1821 εξακολουθεί να απο-
τελεί το σημαντικότερο όντως ιστορικό γεγονός 
της Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας. ΄Οπως έλεγε 
συχνά ο ημίθεος στρατηλάτης του 1821 Θεόδω-
ρος Κολοκοτρώνης «ο Θεός είχε βάλει την υπο-
γραφή του για την Ελευθερία της Ελλάδας και 
δεν την πήρε πίσω». Το εκπληκτικό αυτό επίτευ-
γμα άφησε άναυδους όλους τους ξένους παρα-
τηρητές και προκάλεσε το θαυμασμό τους. ΄Ηταν 
διάχυτη η απορία τους πώς κατόρθωσε η ελλη-
νική ψυχή να παραμείνει αδούλωτη για τετρακό-
σια ολόκληρα χρόνια άγριας καταπίεσης και εξευ-
τελισμού, ώστε να καταφέρει να αναγεννηθεί 
μέσα από τις στάκτες της και να εξεγερθεί τελικά 
κατά του πανίσχυρου δυνάστη της για να διεκδι-
κήσει τα δίκαιά της... 

Ο άθλος αυτός οφείλεται κυρίως στο γεγονός 
ότι, μετά από την οδυνηρή πτώση της Κωνστα-
ντινούπολης το 1453, της χιλιόχρονης και πλέον 
πρωτεύουσας της Βυζαντινής 

Αυτοκρατορίας, οι Έλληνες ουδέποτε αποδέ-

χθηκαν μέσα τους την υποδούλωση, τη σκλαβιά 
και την καταπάτηση της αξοπρέπειάς τους. Πα-
ρόλον δε ότι η πνευματική τους ηγεσία κατέφυγε 
στη Δύση κι έμειναν ουσιαστικά ακέφαλοι, χωρίς 
σοφούς καθοδηγητές, κράτησαν άσβεστη στην 
ψυχή τους τη σπίθα της Λευτεριάς. Αυτήν ακρι-
βώς την σπίθα ανέλαβαν να την θεριέψουν κά-
ποιοι κληρικοί και λαϊκοί αφανείς ήρωες, που με 
την καλλιέργεια της γλώσσας και τη διατήρηση 
της θρησκείας και της πολιτιστικής μας παράδο-
σης μέσα από το Κρυφό Σχολειό και το ψαλτήρι 
της ορθοδοξίας, ζωντάνεψαν την εθνική συνεί-
δηση των νεότερων γενεών και πύρωσαν την 
ψυχή τους με ακατά-
βλητη αγωνιστική διά-
θεση και αδάμαστη 
θέληση για απελευθέ-
ρωση. Έτσι ο Ρήγας 
Φεραίος, οι Έλληνες 
διαφωτιστές του εξω-
τερικού και η Φιλική 
Εταιρεία βρήκαν πρό-
σφορο έδαφος για να 
ριζώσει και να βλα-
στήσει ο σπόρος της 
Λευτεριάς μέσα από 
τις στάκτες, που 
άφησε πίσω της η βαρειά και πολύχρονη δουλεία 
των Ελλήνων ραγιάδων. 

Η ευθύνη της λεπτομερούς και μεθοδικής προ-
ετοιμασίας του αγώνα του 1821 στηρίχτηκε βα-
σικά στη βούληση και την πίστη φωτισμένων πα-
τριωτών Ελλήνων, που ίδρυσαν τη Φιλική 
Εταιρεία και εργάστηκαν σκληρά και με κάθε δυ-
νατή μυστικότητα για την επιτυχή οργάνωση του 
ξεσηκωμού. Κι όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου 
η επανάσταση αγκαλιάσθηκε από όλους τους δι-
ψασμένους για «Λευτεριά ή Θάνατο» ΄Ελληνες 
ραγιάδες. Στρατιές γνωστών και άγνωστων Ελ-
λήνων της γενιάς του Εικοσιένα αγωνίστηκαν με 
πείσμα, επέδειξαν θάρρος απαράμιλλο, αποφα-
σιστικότητα μοναδική και αξιοζήλευτη, ώσπου ο 
«υπέρ πάντων» αγώνας τους άνθισε και καρπο-
φόρησε, παρόλον ότι όλα τα τότε δεδομένα συ-
νηγορούσαν υπέρ της άποψης ότι οποιαδήποτε 
προσπάθεια εξέγερσης εναντίον της πανίσχυρης 
Ιερής Συμμαχίας και της Οθωμανικής Αυτοκρα-
τορίας ήταν εκ των προτέρων καταδικασμένη σε 
αποτυχία. 

Δικαιολογημένα ο στρατηλάτης Θεόδωρος Κο-
λοκοτρώνης αναφέρει στα απομνημονεύματά του 
και τα εξής πολύ χαρακτηριστικά σχόλια: «Ο κό-
σμος μάς έλεγε τρελλούς. Ημείς, αν δεν είμεθα 
τρελλοί, δεν εκάναμεν την επανάσταση, διατί ηθέ-
λαμε συλλογισθεί πρώτον δια πολεμοφόδια, κα-
βαλλαρία μας, πυροβολικό μας, ηθέλαμε λογα-
ριάσει τη δύναμη την ιδικήν μας και την τούρκικη 

δύναμη... Τώρα οπού τελειώσαμε με καλό τον 
πόλεμό μας, μακαριζόμεθα, επαινόμεθα... Αν δεν 
ευτυχούσαμε, ηθέλαμε τρώγει κατάρες, αναθέ-
ματα….» 

Αφού, λοιπόν, η Επανάσταση πέρασε από «χί-
λια μύρια κύματα» (ιδιαίτερα με την επικίνδυνη 
και πολύ ανησυχητική κάμψη του αγώνα το 1823, 
την εμφάνιση συγκρούσεων μεταξύ στρατιωτικών 
και πολιτικών, που οδήγησαν σε εμφύλιες συ-
γκρούσεις το 1824, με την αποβίβαση του 
Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο το 1825 και την 
πτώση τόσο του Μεσολογγίου το 1826 όσο και 
του φρουρίου της Ακρόπολης το 1827), ο ξεση-

κωμός των Ελλήνων 
έφθασε τελικά (με την 
επέμβαση και των με-
γάλων δυνάμεων) σε 
αίσιο τέλος. 

Κάτω από τις νέες 
αυτές συνθήκες κλή-
θηκε στην Ελλάδα ο 
Ιωάννης Καποδί-
στριας ως Κυβερνή-
της για να βάλει τάξη 
και να διεκδικήσει τα 
μέγιστα δυνατά όρια 
του νέου Ελληνικού 

Κράτους. Τελικά όμως τα σύνορα του πρώτου 
Ελληνικού Κράτους, που περιελάμβανε μόνο την 
Πελοπόννησο, την Στερεά Ελλάδα και τις Κυκλά-
δες, καθορίστηκαν από τις Μεγάλες Δυνάμεις. 
Από τα πρώτα, όμως, χρόνια της ζωής του μικρού 
ελεύθερου ελληνικού κράτους, καθορίστηκε και 
η πολιτική του πορεία. Μια πορεία, που είχε ως 
αποτέλεσμα τη δυνατότητα των Ελλήνων να συ-
νεχίσουν τα επόμενα χρόνια τον αγώνα τους τόσο 
για να 

απελευθερωθούν και οι υπόλοιπες ελληνικές 
περιοχές όσο και για να απαλλαγούν πλήρως οι 
΄Ελληνες από την κηδεμονία των Οθωμανών κα-
τακτητών. 

Ο μεγάλος, λοιπόν, ξεσηκωμός του ’21, που ξε-
κίνησε χωρίς καμμιά βοήθεια από τους ξένους 
και στηρίχθηκε αποκλειστικά στους Έλληνες, τέ-
λειωσε με την υποστήριξη των τότε μεγάλων δυ-
νάμεων της Ευρώπης, οι οποίες κατάφεραν το 
τελικό ουσιαστικό πλήγμα στην Οθωμανική Αυ-
τοκρατορία. Αυτό όμως δεν θα συνέβαινε ποτέ, 
αν οι ́ Ελληνες δεν ξεσηκώνονταν κατά των Τούρ-
κων και αν δεν κατάφερναν πρώτοι εκείνοι να 
δώσουν το πρώτο ισχυρό κτύπημα στην πανί-
σχυρη Οθωμανική Αυτοκρατορία. 

Είναι επίσης σημαντικό το γεγονός ότι η Ελλη-
νική Επανάσταση έδωσε το έναυσμα για τον ξε-
σηκωμό κι άλλων υπόδουλων λαών. Γι αυτό και 
στην Παγκόσμια Ιστορία κατέχει πολύ σημαντική 
θέση, δίπλα από την Αμερικανική και τη Γαλλική 

Επανάσταση. 
Επιπλέον η Επανάσταση του ’21 στάθηκε το 

πιο σημαντικό γεγονός της εποχής της, γιατί απέ-
δειξε ότι η αγωνιστικότητα, και η ισχυρή θέληση 
ενός λαού μπορούν ν’ αλλάξουν την ιστορική του 
μοίρα. Παρά τη διχόνοια και τα μελανά σημεία 
του αγώνα, οι πρόγονοί μας αγωνίστηκαν συλ-
λογικά έχοντας δίπλα τους σθεναρό συμπαρα-
στάτη και συναγωνιστή ολόκληρο τον ελληνικό 
λαό. Μάς παρέδωσαν δε ένα συμβόλαιο Ελευθε-
ρίας γραμμένο με το αίμα τους, το οποίο καλού-
μαστε σήμερα, κάτω από τις πολύ δυσμενείς συν-
θήκες που ζούμε, να τιμήσουμε επάξια. 

΄Εχουμε υποχρέωση να εγκαταλείψουμε τις 
ασυδοσίες και τις αδικίες των ολίγων και ισχυρών 
εναντίον των πολλών και αδυνάτων και να δρά-
σουμε, όσο υπάρχει ακόμη λίγος διαθέσιμος χρό-
νος, σύμφωνα με όσα λέει κι ο στρατηγός Μα-
κρυγιάννης στα Απομνημονεύματά του: "Τούτην 
την πατρίδα την έχομεν όλοι μαζί, και σοφοί κι 
αμαθείς και πλούσιοι και φτωχοί και πολιτικοί και 
στρατιωτικοί και οι πλέον μικρότεροι άνθρωποι. 
Το λοιπόν δουλέψαμε όλοι μαζί [για την Ελευθερία 
της]... Να την φυλάμεν κι όλοι μαζί και να μην 
λέγη ούτε ο δυνατός "εγώ", ούτε ο αδύνατος. Ξέ-
ρετε πότε να λέγει ο καθείς "εγώ"; Όταν αγωνιστεί 
μόνος του να φκειάση ή να χαλάση. Τότε να λέγη 
εγώ! ΄Οταν όμως αγωνίζονται πολλοί να φκειά-
σουν, τότε να λένε "εμείς". Είμαστε εις το "εμείς" 
κι όχι εις το "εγώ". 

Σήμερα, 200 χρόνια από τότε, ο Αγώνας του 
1821 παραμένει διαχρονικός και επίκαιρος. Απο-
τελεί δε φωτεινό φάρο πορείας για μας τους Νε-
οέλληνες. Αν όντως, κατά τον ποιητή, «θέλει αρε-
τήν και τόλμην η Ελευθερία» για να την 
αποκτήσουμε, άλλο τόσο θέλει σοφία και σύνεση 
για να τη διατηρήσουμε... 

Κι αυτό ακριβώς είναι σήμερα το υπέρτατο κα-
θήκον όλων των Ελλήνων. Σε καιρούς που αμφι-
σβητείται ωμά και ανερυθρίαστα από την γείτονα 
Τουρκία η εδαφική και θαλάσσια ακεραιότητα της 
πατρίδας μας, δεν έχουμε άλλη επιλογή από την 
αποφασιστική υπεράσπιση μέχρις εσχάτων των 
εδαφών, των θαλασσών και των αιθέρων μας με 
πλήρη αξιοποίηση όλων των ειρηνικών όπλων, 
που έχουμε στη διάθεσή μας, χωρίς όμως τον 
αποκλεισμό και δυναμικών ακόμη μέτρων, αν οι 
Τουρκοι συνεχίσουν τις απαράδεκτες διεκδικήσεις 
τους. 

Ελλάδα και Κύπρος έχυσαν ποταμούς αιμάτων 
για να αποκτήσουν την Ελευθερία και Ανεξαρτη-
σία τους. ΄Αλλες τόσες θυσίες απαιτούνται από 
εμάς, Ελλαδίτες και Κύπριους, για να εκπληρώ-
σουμε το ιερό μας καθήκον έναντι των προγόνων 
και επιγόνων μας να διαφυλάξουμε ακέραια, ανε-
ξάρτητη και ελεύθερη την Πατρίδα μας με κάθε 
δυνατό τρόπο.

200 Χρόνια Ελεύθερη Ελλάδα
Συμπληρώνονται αυτές τις μέρες, 200 χρόνια 

από την ιστορική εκείνη ημέρα της 25ης Μαρτίου 
1821, την παλιγγενεσία των Ελλήνων, την ανα-
γέννηση του Ελληνικού Κράτους και, ταυτόχρονα, 
πανηγυρίζουμε με θρησκευτική ευλάβεια, τον 
Ευαγγελισμό της Παναγίας Θεοτόκου. Εορτά-
ζουμε με συγκίνηση και υπερηφάνεια, για ν' απο-
δώσουμε φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης στους 
ήρωες του Εικοσιένα. Αυτούς που πολέμησαν και 
θυσιάστηκαν, "για του Χριστού την πίστη την αγία 
και της πατρίδος την ελευθερία".  Στρέφουμε τη 
σκέψη μας στο παρελθόν, για να εξετάσουμε την 
ιστορική αυτή περίοδο, όχι για μια απλή υπό-
μνηση των γεγονότων, αλλά για να επισημάνουμε 
τις ευθύνες μας από τις υποθήκες των προγόνων 
μας και να αντλήσουμε διδάγματα σύνεσης, ομό-
νοιας και εθνικής ενότητας. 

Η ιστορία μας διδάσκει ότι όταν οι Έλληνες 
ήταν ενωμένοι έκαναν θαύματα – όταν ήταν δι-
χασμένοι προκαλούσαν εθνική καταστροφή. Και 
η ιστορία μας είναι γεμάτη από τέτοια παραδεί-
γματα. Και οι κατακτητές και οι μεγάλοι της Γης 
ήξεραν το αδύνατο σημείο των Ελλήνων – την 
διχόνοια – και την εκμεταλλεύονταν. Οι ξένοι μας 
λένε ότι όπου υπάρχουν τρεις Έλληνες, υπάρ-
χουν πέντε πολιτικά κόμματα! 

Οι Πέρσες, οι Ρωμαίοι, οι Φράγκοι, οι Τούρκοι, 
και τελευταία οι Αγγλοαμερικάνοι χρησιμοποι-
ούσαν το διαίρει και βασίλευε επιφέροντας τόσα 
δεινά στην πατρίδα μας.  Ο Πελοποννησιακός 
Πόλεμος, η υποταγή στους Ρωμαίους, ο χαμός 
του Βυζαντίου, η καταστροφή της Μικράς Ασίας, 
ο εμφύλιος πόλεμος, το χουντικό πραξικόπημα 

και η εισβολή στην Κύπρο ήταν κατά μέγα μέρος 
αποτέλεσμα της διχόνοιας των Ελλήνων. 

Ευτυχώς όμως, "ο Θεός είχε υπογράψει την 
ελευθερία της Ελλάδας και δεν πήρε πίσω την 
υπογραφή του", όπως έλεγε ο γέρος του Μωριά. 
Το σκλαβωμένο Γένος είχε πάρει την απόφασή 
του, "Ελευθερία ή θάνατος" και ο αγώνας του δεν 
ήταν εύκολο να κατα-
πνιγεί. Παράλληλα, οι 
ωμότητες των Τούρ-
κων, η καταστροφή 
των Ψαρών, η επιτυ-
χία στα Δερβενάκια, η 
πυρπόληση της τουρ-
κικής ναυαρχίδας στη 
Χίο, η ηρωική έξοδος 
του Μεσολογγίου και 
πολλά άλλα παρό-
μοια γεγονότα προκά-
λεσαν τη συμπάθεια 
των λαών της Ευρώπης και ανάγκασαν τους ηγέ-
τες τους να υποστηρίξουν την επαναστατημένη 
Ελλάδα.  

Η Επανάσταση του 1821 είναι το πιο σπουδαίο 
γεγονός στην Ιστορία της Νεότερης Ελλάδας και 
η αφετηρία της δημιουργίας και της αναγέννησης 
του Ελληνικού Κράτους. Παράλληλα, είναι ένα 
γεγονός παγκόσμιας σημασίας, γιατί υπήρξε η 
πρώτη Εθνική Επανάσταση, για την ανεξαρτησία 
ενός υπόδουλου Έθνους, που παραδειγμάτισε 
και άλλους σκλαβωμένους λαούς.  

Οι σύγχρονοι Έλληνες δεν πρέπει να λησμο-
νούμε ότι οφείλουμε την ελευθερία, την εθνική 

μας υπόστασή και υπερηφάνεια, την πρόοδο και 
την ευημερία μας, στους αγώνες και στις θυσίες 
των ηρώων του Εικοσιένα. Ο αγώνας του 1821 
ήταν καθολικός. Ήταν έργο όλων των Ελλήνων. 
Ήταν αγώνας ιερός και δίκαιος, αγώνας "υπέρ 
βωμών και εστιών", αγώνας για το "ποθούμενο". 
Πήρε πάνω από 125 χρόνια για το Ελληνικό κρά-

τος να γίνει αυτό που 
είναι σήμερα. Γιατί η 
Κρήτη, η Θεσσαλία, η 
Μακεδονία, η Ήπει-
ρος, η Θράκη απελευ-
θερώθηκαν πολλά 
χρόνια αργότερα και 
τα Δωδεκάνησα μόλις 
το 1948  

Οι παράγοντες που 
ένωσαν τους Έλληνες 
ήταν ισχυροί. Δυστυ-
χώς όμως, συχνά 

υπήρχαν και στοιχεία που τους χώριζαν. Οι ξένες 
επιρροές, οι εγωισμοί και τα μικροσυμφέροντα 
πολλές φορές τους δίχασαν και λειτουργούσαν 
για λογαριασμό του εχθρού. Έτσι, "η διχόνοια η 
δολερή" όπως την ονόμασε ο ποιητής, παραλίγο 
να φέρει την καταστροφή και να οδηγήσει σε απο-
τυχία την Επανάσταση.  

Όλα αυτά δείχνουν ότι η γενιά του Εικοσιένα 
είχε όλες τις πανάρχαιες αρετές, αλλά και τις αδυ-
ναμίες της φυλής μας. Αγωνιζόταν για να αποτι-
νάξει το ζυγό της δουλείας, αλλά και υπονόμευε 
την ελευθερία και την αναγέννηση του Ελληνικού 
Κράτους. Και όμως το σκλαβωμένο Γένος ελευ-

θερώθηκε και δημιούργησε τη νέα Ελλάδα.  
Το 21 είναι ο υψηλός ιστορικός και συνάμα 

πνευματικός χώρος . Είναι η ιερή κιβωτός του 
Ελληνισμού. Είναι το ταμείο πρότυπων μορφών 
και υποδειγμάτων βίου που γαλβάνισε με αίμα η 
ιστορία και τα ύψωσε εκεί, όπου στρέφεται ο άν-
θρωπος για να ζητήσει εμπνεύσεις ζωής.  

Είναι το μέγα δίδαγμα που ψυχώνει το 'Έθνος 
μας για μα μη σβήσει το φως του Ελληνικού πνεύ-
ματος, ώστε να διδαχθούν οι νέοι, να θυμηθούν 
οι ώριμοι και να αναπολήσουν οι ηλικιωμένοι τι 
σημαίνει σήμερα και αύριο το να είσαι Έλληνας. 
Δηλαδή πραγματικά άνθρωπος! Χρόνια Πολλά 
στο αδελφό Ελληνικό Λαό! 

Στην ιδιαίτερη πατρίδα μας Κύπρο, που στε-
νάζει για 47 τόσα χρόνια από την Τουρκική ει-
σβολή και κατοχή  - και παρόλες τις προσπάθειες 
– για επανένωση, η κατοχή συνεχίζεται. Ο λαός 
μας αγωνιά και αναμένει. Και θυμίζουμε τα φλο-
γερά λόγια του Ποιητή  Τεύκρου Ανθία, ότι, με 
την υπομονή και την πίστη στο δίκαιο του λαού 
μας: 

 
Δεν γονατίζει ο Πλάτανος 
Στην άγρια καταιγίδα 
Ούτε κι ο ανυπότακτος λαός 
Που αγωνίζεται κι αγωνιά  
Για τη χιλιάκριβη τη Λευτεριά, 
Τη Λευτεριά!  
 

Ζαννέτος Τοφαλλής 
Λονδίνο,  Μάρτιος 2021

Επετειακό Σημείωμα του Καθηγητή Δρα Ζαννέτου Τοφαλλή

Η απελευθέρωση και το ιερό μας καθήκον
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Οι πρώτες ευρωεκλογές, οι εκλογές του 2006 και η Συμφωνία της 8ης Ιουλίου 
Συνέχεια από προηγού-
μενο 
(μέρος 43ο)   

Η 24η Απριλίου και η 1η 

Μαϊου 2004 υπήρξαν δυο 

ιστορικές ημερομηνίες για 

την Κύπρο γιατί στην περί-

πτωση της πρώτης οι Ελλη-

νοκύπριοι είπαν το μεγάλο «ΟΧΙ» στο 

Σχέδιο Ανάν και στην δεύτερη είπαν το 

μεγάλο «ΝΑΙ» στην ένταξη της Κύπρου 

στην ΕE. 

Την 1η Μαϊου 2004 ο πρόεδρος Παπα-

δόπουλος βρισκόταν στο Δουβλίνο της Ιρ-

λανδίας για την επίσημη ένταξη της Κύ-

πρου μαζί με τις άλλες εννέα χώρες στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Κύπρο σε όλα 

τα Κυβερνητικά κτίρια κυμάτιζε δίπλα στη 

σημαία της Κύπρου και η σημαία της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης. Στη Λευκωσία και σε 

άλλες πόλεις τα μεσάνυχτα της 30ης Απρι-

λίου προς τα ξημερώματα της 1ης Μαϊου 

έγιναν μεγάλοι γιορτασμοί για την ένταξη 

στην Ε.Ε. 

Ένα μήνα αργότερα στις 13 Ιουνίου 

2004  γίνονταν και οι πρώτες Ευρωεκλο-

γές για την ανάδειξη των έξι Κυπρίων Ευ-

ρωβουλευτών. Τα αποτελέσματα ήταν τα 

ακόλουθα: 
 

ΔΗΣΥ 28,2% - 2 έδρες 

(Ι. Κασουλίδης και Π. Δημητρίου) 

ΑΚΕΛ 27,9% - 2  έδρες 

(Α. Αδάμου και Κ. Τριανταφυλλίδης) 

ΔΗΚΟ 17,1% - 1 έδρα 

(Μάριος Ματσάκης) 

Ευρ. Κόμμα 10,8% - 1 έδρα 

(Γιαννάκης Μάτσης) 
 

Το Σ.Κ. ΕΔΕΚ με μια διαφορά 36 ψήφων 

έχασε την έδρα που πήγε στο «Συνασπι-

σμό της Ευρώπης» που στήριζε τον Γ. 

Μάτση.  

Μετά την ένταξη της στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση η Κύπρος προσδοκούσε καλύτε-

ρες μέρες. Για μια πραγματικά δίκαιη και 

ειρηνική λύση που θα οδηγούσε στην επα-

νένωση και δεν θα καταπατούσε τα αν-

θρώπινα δικαιώματα και θα επέτρεπε σε 

όλους τους πρόσφυγες έλληνες και τούρ-

κους  να επιστρέψουν  στα χωριά και στις 

πόλεις τους. 

Λίγους μήνες μετά την απόρριψη του 

Σχεδίου Ανάν, ο Πρόεδρος Παπαδόπου-

λος επισκέφτηκε την Αθήνα και στις 25 

του Γενάρη 2005 συναντήθηκε με τον 

πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή όπου 

υιοθέτησαν μια κοινή στρατηγική για το 

Κυπριακό. Ο Καραμανλής δήλωσε ότι 

στόχος ήταν να βρεθεί μια συμφωνημένη 

λειτουργική και βιώσιμη λύση.  
 

Οι «Προεδρικές» στα κατεχόμενα 
 

Στις  17 Απριλίου 2005 έγιναν «Προ-

εδρικές» εκλογές στα κατεχόμενα και τα 

αποτελέσματα  ήταν τα ακόλουθα:  Μεχμέτ 

Αλί Ταλάτ (Ρεπουπλικάνικο Κόμμα) 

55,943 ψήφους ή 55,6% 

Ντερβίς Έρογλου (Κόμμα Εθνικής Ενό-

τητας) 22,869 ψήφους ή 22,73%  Μου-

σταφά Αραπάκιογλου (Δημοκρατκό 

Κόμμα  13,302 ή 13,22%. 

Στις 17 Απρλίου 2005 ο Μεχμέτ Αλί Τα-

λάτ εκλκέχτηκε «Πρόεδρος» των κατεχο-

μένων εδαφών και μια βδομάδα αργότερα 

διαδέχθηκε τον Ραουφ Ντεκτάς ως ηγετης 

της Τουρκοκυπριακής  κοινότητας. Ο Τα-

λάτ γεννήθηκε στην Κερύνεια τον Ιούλιο 

1952 και μετά τις Γυμνασιακές του σπου-

δές πήγε στην Άγκυρα όπου σπούδασε 

Ηλεκτρονική Μηχανολογία στο εκεί Πολυ-

τεχνείο. 

Κάποτε ο Ανδρέας Παπανδρεόυ είχε πει 

το γνωστό  «Η Κύπρος αποφασίζει και η 

Ελλάαδα υποστηρίζει». Στην περίπτωση 

των Τουρκοκυπρίων ήταν και συνεχίζει να 

είναι εντελώς το αντίθετο: «Η Τουρκία 

αποφασίζει (με την παρουσια των 35,000 

στρατού) και η Τουρκοκυπριακή ηγεσία 

υποστηρίζει». 
 

Οι βουλευτικές εκλογές του 2006 
 

Στις 21 Μαϊου 2006  έγιναν βουλευτικές 

εκλογές και τα αποτελέσματα ήταν τα ακό-

λουθα: 
 

ΑΚΕΛ 31,16% και 18 έδρες 

ΔΗΣΥ 30,33% και 18 έδρες 

ΔΗΚΟ 17,91% και 11 έδρες 

ΕΔΕΚ 8,91% και 5 έδρες 

ΕΥΡΩΚΟ 5,73% και 3 έδρες 

Οικολόγοι 1,95% και 1 έδρα.  
 

Στις εκλογές αυτές τόσο το ΑΚΕΛ όσο 

και ο ΔΗΣΥ σημειωσαν μείωση στα πο-

σοστά τους κατά 3,5 μονάδες. Αύξηση στα 

ποσοστά τους σημείωσαν το ΔΗΚΟ και η 

ΕΔΕΚ. Πρόεδρος της Βουλής επανεκλέγη 

ο Δημήτρης Χριστόφιας Γ.Γ. του ΑΚΕΛ. 

Στις 8 Ιουνίου 2006 ο Πρόεδρος Παπα-

δόπουλος προέβη  σε μερικό ανασχημα-

τισμό του Υπουργικού Συμβουλίου. Στη 

θέση του Υπουργού Εξωτερικών διόρισε 

τον Γιώργο Λιλήκα   

(πρώην Κυβερνητικό Εκπρόσωπο) και 

ο απερχόμενος Υπουργός  Γιώργος Ια-

κώβου       στάληκε στο Λονδίνο ως Ύπα-

τος Αρμοστής. 
 

Η Συμφωνία της 8ης Ιουλίου 2006 
 

Τον Μάρτιο 2006 ο Παπαδόπουλος συ-

ναντήθηκε στο Παρίσι με τον Γ.Γ. του ΟΗΕ 

Κόφι Ανάν και συμφώνησαν να επαναρ-

χίσουν οι ενδοκοινοτικές συνομιλίες για 

επίλυση του Κυπριακού. Ο Ανάν έστειλε 

τον Ιμπραχίμ Γκαπάρι, Βοηθό Γ.Γ. για Πο-

λιτικές Υποθέσεις στην Άγκυρα, στην 

Αθήνα και στη Λευκωσία για να προετοι-

μάσει το έδαφος για μια νέα συνάντηση 

των δύο ηγετών. 

Η συνάντηση αυτή – Παπαδόπουλου – 

Ταλάτ, πραγματοποιήθηκε στην ουδέτερη 

ζώνη, στην κατοικία του Μάικουλ Μόλλερ, 

Ειδικού Αντιπρόσωπου του Γ.Γ. του ΟΗΕ 

στην Κύπρο στην παρουσία του Ιμπραχίμ 

Γκαμπάρι στις 8 Ιουλίου 2006.  Οι δυο 

ηγέτες αναγνώρισαν ότι το στάτους κβο 

είναι απαράδεκτο και δεσμεύτηκαν στην 

πρόταση ότι μια συνολική λύση είναι επι-

θυμητή και δυνατή. 
 

Τα 5 σημεία της Συμφωνίας 
 

Η Συμφωνία πέντε σημείων που έγινε 

από τους Παπαδόπουλο και Ταλάτ πρό-

βλεπε την έναρξη συνομιλιών σε τεχνικό 

επίπεδο για συζήτηση θεμάτων καθημε-

ρινότητας, ουσιαστικών πτυχών του Κυ-

πριακού και Μέτρων Οικοδόμησης Εμπι-

στοσύνης. Τα πέντε σημεία της 

Συμφωνίας ήταν τα ακόλουθα: 
 

1. Δέσμευση για επανένωση της Κύ-

πρου στη βάση της διζωνικής, δικοινοτικής 

ομοσπονδίας, της πολιτικής ισότητας και 

των αποφάσεων και ψηφισμάτων του 

Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 

Εθνών. 
 

2. Αναγνώριση του γεγονότος ότι το στά-

τους κβο (status quo) δεν είναι αποδεκτό 

και ότι η διαιώνιση του θα έχει δυσμενείς 

επιπτώσεις και για τις δύο κοινότητες. 
 

3. Δέσμευση για κοινά αποδεκτή λύση, 

την οποία και οι δύο πλευρές επιθυμούν 

χωρίς περιττές καθυστερήσεις. 
 

4. Κοινή απόφαση για άμεση έναρξη 

διαδικασίας δικοινοτικών συνομιλιών σε 

θέματα ουσίας, παράλληλα με θέματα κα-

θημερινότητας. 
 

5. Δέσμευση για τη δημιουργία του καυ-

τάλληλου κλίματος, ώστε αυτή η διαδικα-

σία να έχει θετικό αποτέλεσμα και δέ-

σμευση για βελτίωση της καθημερινότητας 

της ζωής Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυ-

πριών και τερματισμού του «παιχνιδιού 

επίρριψης ευθυνων από τη μια πλευρά 

στην άλλη». 
 

Οι δύο ηγέτες αποφάσισαν ότι μέχρι το 

τέλος Ιουλίου 2006 θα σχηματιστούν δύο 

επιτροπές τεχνικού επιπέδου και ότι οι 

ίδιοι θα συναντώνται κατά διαστήματα, 

όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.

του 
Δρα Κύπρου 
Τοφαλλή 
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Παπαφλέσσας (1971)  

ΠΕΜΠΤΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ  21:30 Ιστορική ταινία με 
τους Δημήτρη Παπαμιχαήλ, Αλέκο Αλεξαντράκη, Κά-
τια Δανδουλάκη, Στέφανο Στρατηγό και Χρήστο Πο-
λίτη. Ο Παπαφλέσσας (κατά κόσμο Γρηγόριος Φλέσ-
σας) δεν  είναι ένας παπάς σαν όλους τους άλλους. 
Είναι ένας σκληρός και φιλόδοξος άνθρωπος με τα-
πεινή καταγωγή αλλά δυναμικό και ατίθασο χαρα-
κτήρα. 'Όταν το θεώρησε απαραίτητο στην προ-
σπάθεια του να πείσει τους προεστούς να αρχίσουν 
την επανάσταση για την απελευθέρωση της Ελλά-
δας, είπε ψέματα ότι αρχηγός της επανάστασης 
ήταν ο ίδιος ο Τσάρος και έκανε χρήση πλαστογρα-
φίας. Τέλος δεν δίστασε να ρίξει στη φυλακή μεγάλες 
μορφές της Ελληνικής επανάστασης.     

Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα (1959)  

ΠΕΜΠΤΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ  23:00  Βιογραφική ταινία 
με την Ειρήνη Παππά, Κούλα Αγαγιώτου, Αντρέα 
Μπάρκουλη, Γκίκα Μπινιάρη, Γιώργο Φορά και Βα-

σίλη Κανάκη. Πριν την 
επανάσταση του 1821, 
στις Σπέτσες, η Λασκα-
ρίνα ήταν παντρεμένη με 
τον Δημητρό Γιανούζα, 
αλλά το μυαλό της ήταν 
πάντα στην επανάσταση. 
Μετά τον θάνατο του  Για-
νούζα παντρεύεται τον 

Μπούμπουλη και όταν γίνεται για δεύτερη φορά 
χήρα, ταξιδεύει στην Οδησσό όπου επικοινωνεί με 
τα μέλη της Φιλικής Εταιρείας.  

Καλάβρυτα 1821 (1970)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ  21:30 Αισθηματική ται-
νία με την Άννα Ιασωνίδου, Παύλο Λιάρο, Σπύρο 
Παππά, Περικλή Χριστοφορίδη και Μαλαίνα Ανου-

σάκη. Λίγο πριν ξεσπάσει η επανάσταση, ο Λά-
μπρος, σύνδεσμος των Ελλήνων ανταρτών με τους 
άρχοντες των χωριών, ερωτεύεται την Αϊσέ. Ο πα-
τέρας του όμως δεν εγκρίνει τον έρωτά τους, ούτε κι 
όταν η Αϊσέ ζητάει να βαπτιστεί Χριστιανή.  

Οι Σουλιώτες (1972)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ  22:45 Ιστορική ταινία 
με τους Χρήστο Πολίτη, Κάτια Δανδουλάκη, Γιάννη 
Κατράνη, Αλέκα Κατσέλη, Στέφανο Στρατηγό, Ελένη 
Ανουσάκη κ.ά. Οι Σουλιώτες πληροφορούνται ότι ο 
Αλή Πασάς ετοιμάζεται να τους επιτεθεί και να πα-
τήσει το Σούλι. Ο Τζαβέλλας, όμως, και τα παλικάρια 
του είναι έτοιμοι να υπερασπιστούν την ελευθερία 
τους. Ο Αλή Πασάς αποφασίζει να πολιορκήσει το 
Σούλι, αλλά οι γενναίοι Σουλιώτες δεν πρόκειται να 
πέσουν στα χέρια των Τούρκων ζωντανοί.  

ΜΠΟΡΝΤΕΛΟ (1985)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ  00:15 Κοινωνικό 
δράμα σε σκηνοθεσία του 
Ν. Κούνδουρου με την 
Μαρίνα Βλαντή, Ελεο-
νώρα Σταθοπούλου, Βα-
σίλη Λάγκο, Αγάπη Μα-
νούρα, Βλαντιμίρ 
Σμιρνόφ. 'Η εποχή της 

επαναστατημένης Κρήτης του 1897 μέσα από την 
ιστορία ενός πορνείου με επικεφαλής τη γνωστή 
από τον Καζαντζάκη Μαντάμ Ορτάνς. 

Η Δίκη των Δικαστών (1974)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ  20:50 Ιστορικό Δράμα με 
τους Νίκο Κούρκουλο, Μάνο Κατράκη, Δημήτρη Μυ-
ράτ, Νικηφόρο Μανέρη, Χρήστο Τσάγκα, Σπύρο Κα-
λογύρου. Στο Ναύπλιο το 1930, μετά την δολοφονία 
του Καποδίστρια, ο βασικός πολέμιος του Αθανάσιος 
Πολυζωίδης διορίζεται πρόεδρος του Εγκληματολο-

γικού Δικαστηρίου. Οι οπλαρχηγοί Κολοκοτρώνης 
και Πλαπούτας συλλαμβάνονται με την κατηγορία 
της εσχάτης προδοσίας. Μετά την ακροαματική δια-
δικασία η πλειοψηφία των δικαστών αποφασίζει τον 
θάνατο των κατηγορουμένων. Ο πρόεδρος του δι-
καστηρίου Πολυζωίδης και ο δικαστής Γ. Τερτσέτης 
αρνούνται να προσυπογράψουν τη θανατική από-
φαση και έτσι βρίσκονται οι ίδιοι στο εδώλιο.  
Ζάλογγο το Κάστρο της Λευτεριάς (1959)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ  22:20 Ιστορικό δράμα με 
τους Ανδρέα Ζησιμάτο, Βύρωνα Πάλλη, Δήμο Στα-
ρένιο, Λάκη Σκελά, Νίνα Σγουρίδου, Ελένη Ζαφει-
ρίου. Οι Σουλιώτες υπερασπίζονται ηρωικά τη γη 
τους, παρά τις όποιες μικροδιαφορές μεταξύ τους, 
μέχρι που ο Αλή-πασάς, με τη βοήθεια ενός προ-
δότη, φτάνει πολύ κοντά στο να κατακτήσει το Σούλι.  
Ελευθε�ριος Βενιζε�λος 1910 - 1927 (1980)  

KYΡIAKH 28 ΜΑΡΤΙΟΥ  22:50 Ιστορική ταινία με 
τους Μηνά Χρηστίδη, Γιάννη βόγλη, Όλγα Καρλάτου, 
Δημήτρη Μυράτ και Βασίλη Μπουγιουκλάκη. Η ζωή 
και η δράση του μεγάλου πολιτικού ηγέτη από το 
1910 μέχρι το 1927.   

Το Παιχνι�δι της Τρε�λας 
και της Φρονιμα�δας (1987)  

ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ  21:05 Θέατρο με τους Κ. 
Κωνσταντινίδη, Ι. Λεβισιάνο κ.ά.  Ο Γιώργος Θεοτο-
κάς βασίζει την ιστορία του στο βυζαντινό τραγούδι 
'Του Μαυριανού και της αδερφής του', αλλά μετα-
πλάθει το μύθο του και τοποθετεί στο κέντρο ένα 
πρόσωπο ιστορικά υπαρκτό, τον βασιλιά Ανδρόνικο, 
διάσημο γητευτή γυναικών της εποχής του. Για το 
ρόλο του χορού εισάγει την παρουσία του 'δημοτικού 
πουλιού με την ανθρώπινη λαλιά', που γνωρίζει και 
αναγγέλλει τα πάντα.
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ΠΕΜΠΤΗ 25 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: Ο Παπαφλέσσας 
23:00 Ελ/κή Ταινία: Λασκαρίνα 

Μπουμπουλίνα  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 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: Καλάβρυτα 1821 
22:45 Ελ/κή Ταινία: Οι Σουλιώτες 
00:15 Ελ/κή Ταινία: Μπορτέλλο  
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 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: 
Ντοκιμαντέρ White blue από το 
Hellenic GR: Βλαχοκερασιά, γη 
των Σκιριτών των κομάντος του 
Λεωνίδα, του καπετάν Γιανακακά 
οπλαρχηγού του Κολοκοτρώνη... 
στο Δάσος Σκιρίτιδας  

20:25 Ακάλυπτος S2E12  
20:50 Ελ/κή Ταινία: Η Δίκη των Δικαστών 
22:20 Ελ/κή Ταινία: Ζάλογγο, το Κάστρο 

της Λευτεριάς  
ΚΥΡΙΑΚΗ 28 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 Ελ/κή Ταινία: Ελευθερ́ιος Βενιζελ́ος  
 

ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 «Greekstories» 

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

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

της Τρέλας και της Φρονιμάδας 
22:55 «Το Ταξίδι της Ζωής» 

με την Άντζη Λουπέσκου    

ΤΡΙΤΗ 30 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: Παγίδες (1989)  

ΤΕΤΑΡΤΗ 31 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: Παραν́ομες Σχεσ́εις 
22:30 Ελ/κή Ταινία: Οι Δοσατζήδες

ΠΕΜΠΤΗ 25/3 
06.00 Ντοκιμαντέρ «Ιστορία 

της Νεώτερης Κύπρου» 
06.30 Δέσποινα 

της Παράδοσης 
07.00 Ταινία «Ο Καπετάν 

Πανάγος ο Λούμπας» 
07.30 Κονσέρτο για 10 πιάνα 
08.30 Ταινία «Θερμαί Ψυχαί» 
09.30 Θεατρικό «Ιωαννίκιος» 
11.30 Ταξίδι στο Χρόνο (Ε) 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.30 Γυναίκα  
13.35 Χρυσές Συνταγές  
14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις 
16.20 Ειδική Εκδήλωση για 

τα 200 Χρόνια από την 
Ελληνική Επανάσταση 

17.20 Καμώματα 
τζι Αρώματα 

18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια 
20.00 Βουλευτικές Εκλογές  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/3 
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 
20.00 Βουλευτικές Εκλογές  
ΣΑΒΒΑΤΟ 27/3 
 06.45 Στην Άκρη 

του Παράδεισου 
07.30 Καμώματα 

Τζι Αρώματα 

09.00 Λούνα Πάρκ 
10.00 Κοίτα με στα Μάτια  
10.30 Γυναίκα της Κύπρου 
11.30 Σπίτι στη Φύση  
12.00 Ειδήσεις  
12.15 Προσωπογραφίες 
13.00 Μαζί/Birlikte 
14.00 EU 4 U (E)  
15.00 ΑrtCafe  
16.00 Ειδήσεις 
16.15 Κυπριώτικο Σκετς 
17.20 Λούνα Πάρκ 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 H Ζωή μας Τραγούδι  

ΚΥΡΙΑΚΗ 28/3 
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 Παραδοσιακή Βραδιά  
ΔΕΥΤΕΡΑ 29/3 
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  
ΤΡΙΤΗ 30/3 
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 31/3 
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.
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Ομόνοια – ΑΕΚ 1-0 
Ο Μαρίνος Τζιωνής ήταν ο μεγάλος πρωτα-

γωνιστής της πρόσφατης επιτυχίας της Ομό-
νοιας στο ΓΣΠ, απέναντι στην ΑΕΚ. Ο 19χρονος 
άσος σημείωσε το 'χρυσό' γκολ για την ομάδα 
του. 

Η κατάκτηση του τίτλου είναι ο μεγάλος στόχος 
της Ομόνοιας και σε αυτόν επικεντρώνονται 
απόλυτα διοίκηση, τεχνική ηγεσία και ποδοσφαι-
ριστές. Το «τριφύλλι» μπαίνει από θέση ισχύος 

στην τελική ευθεία της κούρσας, λόγω της δια-
φοράς των 4 βαθμών που έχει από την ΑΕΛ και 
τον Απόλλωνα. Η Ομόνοια είναι στην κορυφή 
και βάσει των βαθμολογικών δεδομένων σή-
μερα, χαρακτηρίζεται ως το φαβορί για τον τίτλο. 
Αναπόφευκτα γίνονται συγκρίσεις με τον τελευ-
ταίο τίτλο πρωταθλήματος για την ομάδα της 
Λευκωσίας, που ήταν τη σεζόν 2009-10. Όπως 
και τότε έτσι και φέτος, η Ομόνοια δεν έχει τον 
σκόρερ με τα πολλά γκολ. Τον επιθετικό που 
τράβηξε την ομάδα στο σκοράρισμα. Το 2010, 
λοιπόν, δύο Κύπριοι ποδοσφαιριστές, οι Κων-

σταντίνου και Αλωνεύτης, είχαν πετύχει από 11 
γκολ σε 32 αγωνιστικές. Φέτος, ο πρώτος σκό-
ρερ της Ομόνοιας είναι ο Ασάντε με 8 γκολ και 
ακολουθούν οι Παπουλής με 7 και ο Τσέποβιτς 
με 6. 

 
Ανόρθωση – ΑΕΛ 0 - 2 
Η παρουσία της ΑΕΛ στο εκτός έδρας παιχνίδι 

με την Ανόρθωση έδειξε για ακόμα μια φορά ότι 
η ομάδα του Κέρκεζ είναι διατεθειμένη να μείνει 
στο κυνήγι του πρωταθλήματος μέχρι το τέλος. 
Για ακόμα μια φορά, η ομάδα αντέδρασε σωστά 
μετά από ένα άσχημο αποτέλεσμα και απέδειξε 
ότι έχει το υλικό για να καταφέρει να πετύχει. Λι-
γότερο από δύο μήνες απομένουν για να ολο-
κληρωθεί η σεζόν 2020-21 και η ΑΕΛ διεκδικεί 
και τους δύο τίτλους, πρωτάθλημα και κύπελλο! 
Είναι η μοναδική ομάδα που βρίσκεται εντός και 
των δύο στόχων. Ομόνοια και Απόλλων, που 
επίσης διεκδικούν το πρωτάθλημα, είναι εκτός 
κυπέλλου. 

Ανόρθωση και ΑΠΟΕΛ, που είναι στα ημιτελικά 
και θα αναμετρηθούν μεταξύ τους, είναι εκτός 
πρωταθλήματος. Τεράστια επιτυχία για την 
ομάδα του Κέρκεζ, που με την επιτυχία της προ-
χθές μέσα στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» φώ-
ναξε πως δεν παραδίνεται και είναι αποφασι-
σμένη να το παλέψει μέχρι τέλους. 

Πέραν των δυνατοτήτων της, έχει και τεράστια 
ψυχικά αποθέματα. Δείχνει χαρακτήρα στα δύ-
σκολα και έχει μέταλλο νικητή. Δέχθηκε πίεση 
από την Ανόρθωση στο δεύτερο ημίχρονο, όμως 
άντεξε και πήρε το ζητούμενο. 

Προηγουμένως, ήταν ουσιαστική και προηγή-

θηκε με 2-0, ενώ αν δεν έκανε το λάθος ο Πσισιέ 
στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου από 
το οποίο προήλθε το γκολ της Ανόρθωσης, ίσως 
να έφθανε πιο άνετα στο στόχο της. Επιτυχία 
που πέρα από τους βαθμούς, επιτρέπει στην 

ομάδα της Λεμεσού να ανακτήσει εκ νέου αυτο-
πεποίθηση αφού είχαν προηγηθεί οι ήττες από 
Ομόνοια και Νέα Σαλαμίνα (στο κύπελλο). 

Η ΑΕΛ είναι στο -4 από την κορυφή και την 
επόμενη αγωνιστική θα υποδεχθεί τον Ολυ-
μπιακό, ως το φαβορί αφού ο αντίπαλός της 
βαθμολογικά είναι αδιάφορος και επικεντρωμέ-
νος στο κύπελλο, την ώρα που θα αναμετρη-
θούν Απόλλων και Ομόνοια. Εφόσον κάνει το 
καθήκον της, θα βγει κερδισμένη όποιο κι αν εί-
ναι το αποτέλεσμα στο άλλο ντέρμπι. 

 
Ολυμπιακός- Απόλλων 0-2 
Άλλη μια έδρα αντιπάλου του άλωσε ο Απόλ-

λων και συνεχίζει τη διεκδίκηση του τίτλου, ακο-
λουθώντας την πρωτοπόρο Ομόνοια από από-

σταση 4 βαθμών. Νέο του «θύμα», ο Ολυμπια-
κός. Η ομάδα της Λεμεσού πέρασε νικηφόρα 
(2-0) από το Μακάρειο, πανηγυρίζοντας άλλη 
μια σημαντική επιτυχία στα πλέι οφ, αυτή τη 
φορά στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής.Τα 
γκολ των κυανόλευκων σημείωσαν οι Γκεριέ 
(39’) και Νταμπό (59’), για τα οποία δεν είχαν 
την απάντηση οι μαυροπράσινοι. 

 
Βαθμολογία Α ομίλου 
 
Ομόνοια...........................................................66 
ΑΕΛ..................................................................62 
Απόλλων..........................................................62 
Ανόρθωση.......................................................53 
ΑΕΚ..................................................................44 
Ολυμπιακός.....................................................37 
 

Αποτελέσματα Β ομίλου 
 

ΕΘΝΙΚΟΣ - Ε.Ν.Π. 1-0 
ΠΑΦΟΣ- ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 3 -0 

ΑΠΟΕΛ – ΔΟΞΑ 1 – 0 
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ - ΕΡΜΗΣ 2 -2 

 
Βαθμολογία 
 
ΑΠΟΕΛ............................................................40 
Πάφος..............................................................39 
Δόξα.................................................................34 
Νέα Σαλαμίνα..................................................32 
Eθνικός  Άχνας.................................................31 
Ερμής...............................................................29 
Ε.Ν.Παραλιμνίου.............................................27 
Καρμιώτισσα....................................................22

Στην τελική ευθεία με οδηγό την Ομόνοια

Λέστερ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 3-1 

Η Λέστερ αποδείχθηκε αφιλόξενη οικοδέ-

σποινα καθώς νίκησε με 3-1 τη Μάντσεστερ 

Γιουνάιτεντ και πήρε την πρόκριση για τα ημι-

τελικά του κυπέλλου Αγγλίας. Θα επιδιώξει να 

παίξει στον τελικό για πρώτη φορά από το 

1969, αφού στα ημιτελικά θα παίξει, ξανά στην 

έδρα της, κόντρα στη Σαουθάμπτον. Μεγάλος 

πρωταγωνιστής για την ομάδα του Μπρένταν 

Ρότζερς ήταν ο Ιχεανάτσο, ο οποίος πέτυχε 

δύο γκολ (24', 76'). Η Γιουνάιτεντ είχε ισοφα-

ρίσει προσωρινά με τον Γκρίνγουντ στο 38', 

ενώ οι «αλεπούδες» πήραν ξανά το προβάδι-

σμα με τον Τίλεμανς στο 52ο λεπτό. 
 

Τσέλσι - Σέφιλντ Γιουνάιτεντ 2-0 

Η Τσέλσι εξασφάλισε την πρόκρισή της στην 

ημιτελική φάση του κυπέλλου Αγγλίας. 

Οι μπλε, που εξακολουθούν να αγνοούν την 

ήττα σε όλες τις διοργανώσεις, από τότε που 

ανέλαβε τα ηνία τους ο Τόμας Τούχελ, πήραν 

έστω και δύσκολα το εισιτήριο της πρόκρισης, 

με το 2-0 επί της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ στο 

«Στάμφορντ Μπριτζ». Σκόρερ των Λονδρέζων 

ήταν ο Νόργουντ (24' αυτογκόλ) και Ζίγιεχ στις 

καθυστερήσεις. 

Συνοπτικά τα αποτελέσματα της προημιτελι-

κής φάσης στο κύπελλο Αγγλίας: 
 

Μπόρνμουθ - Σαουθάμπτον 0-3 

Έβερτον - Μάντσεστερ Σίτι 0-2 

Τσέλσι - Σέφιλντ Γιουνάιτεντ 2-0 

Λέστερ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 3-1 
 

Τα ζευγάρια στην ημιτελική φάση: 
 

Τσέλσι - Μάντσεστερ Σίτι 

Λέστερ - Σαουθάμπτον 
 

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 17/4. 
 

Premier League 
 

Άστον Βίλα – Τότεναμ 0-2 

Με «διπλό» επέστρεψε στα θετικά αποτελέ-

σματα η Τότεναμ. Οι «πετεινοί» πέρασαν νι-

κηφόρα (2-0) από την έδρα της Άστον Βίλα, 

σε εξ αναβολής αναμέτρηση της 18ης αγωνι-

στικής στην Premier League, πλησιάζοντας 

την πέμπτη θέση και τα ευρωπαϊκά εισιτήρια 

της νέας αγωνιστικής περιόδου. 

Με ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο (29΄ Βινίσιους, 

68΄ πεν. Κέιν), η Τότεναμ δεν... αγχώθηκε, κρα-

τώντας την Άστον Βίλα μακριά από τις νίκες 

για τέταρτη διαδοχική αναμέτρηση. 
 

Γουέστ Χαμ – Αρσεναλ 3-3 

Εντυπωσιακή ανατροπή έκανε σήμερα η Αρ-

σεναλ, αποτρέποντας την προδιαγραφόμενη 

ήττα της και φεύγοντας με τον ένα βαθμό (3-3) 

από την έδρα της Γουέστ Χαμ, για την 29η 

αγωνιστική της Premier League.Η ομάδα του 

Μίκελ Αρτέτα ξεκίνησε νωθρά το ματς και αι-

φνιδιάστηκε από την ορμή των γηπεδούχων, 

οι οποίοι στο πρώτο μισάωρο κατάφεραν να 

προηγούνται με 3-0. Στη συνέχεια τα «σφυριά» 

πέτυχαν άλλα δύο γκολ, μόνο που αυτά ήταν 

στην... εστία τους. Μετά τα δύο αυτογκόλ της 

Γουέστ Χαμ (38' Σούσεκ, 61' Ντόουσον), ο Λα-

καζέτ στο 82ο λεπτό κατάφερε να ισοφαρίσει 

το παιχνίδι, στο τελικό 3-3. 
 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 30 αγώνες) 
 

Μάντσεστερ Σίτι 71  

Μάντσεστερ Γ. 57 

Λέστερ 56 

Τσέλσι 51  

Γουέστ Χαμ 49 

Τότεναμ 48 

Λίβερπουλ 46 

Έβερτον (28 αγ) 46 

Άρσεναλ 42 

Άστον Βίλα (28 αγ) 41 

Λιντς 39 

Κρίσταλ Πάλας 37 

Γουλβς 35 

Σαουθάμπτον 33 

Μπέρνλι 33 

Μπράιτον 32 

Νιούκαστλ 28 

Φούλαμ (30 αγ) 26 

Γουέστ Μπρομ 18 

Σέφιλντ Γιουν. 1

ΑΓΓΛΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - FA CUP

Η Τσέλσι εξασφάλισε πρόκρισή στα ημιτελικά

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
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Brits seeking sunshine 
abroad face £5,000 fine

Attempting to take a        
holiday abroad will result 
in a £5,000 fine under 

new coronavirus laws. 
The legislation covering Covid-

19 restrictions includes a ban on 
leaving the UK without a reason-
able excuse - with the hefty fine 
for those breaking the rule. 

The new rules will also mean 
protests will be considered a 
permitted exception to the ban 
on mass gatherings. 

MPs will vote on the laws today. 
If approved they would come 
into effect on Monday 29 March. 

A government review of          
international travel would decide 
whether to allow Britons to holiday 
abroad from 17 May. This is the 
earliest date from which ministers 
are considering allowing foreign 
travel without a reasonable       
excuse, as previously set out in 
the prime minister's roadmap for 
easing lockdown rules. 

However, Health Secretary 
Matt Hancock warned it was  

currently too early to say what 
the taskforce would decide,  
due to a recent surge in Covid 
infections across Europe. 

On foreign travel, the new law 
states that no one can "leave 
England to travel to a destination 
outside the United Kingdom, or 
travel to, or be present at, an 
embarkation point for the purpose 
of travelling from there to a  
destination outside the United 
Kingdom" without a reasonable 
excuse. 

Fines of £5,000 can be issued 
to those who break this rule,   
according to the regulations. 

A £200 fixed penalty notice 
can already be issued to those 
who fail to fill in a travel declara-
tion form, which includes personal 
details and reason for travel, for 
those leaving the UK. 

There are a number of exemp-
tions to the ban, which are travel 
for: Work; Study; Legal obliga-
tions or to vote; Moving, selling 
or renting property; Childcare 
reasons or to be present at a 
birth; Visiting a dying relative or 
close friend; Attending a funeral; 
Getting married or attending  
the wedding of a close relative; 
Medical appointments; Escaping 
a risk of harm. 

The need for these rules must 
be reviewed by 12 April and at 

least once every 35 days after 
that. The laws expire on 30 June, 
unless they are scrapped or 
changed before that. The legis-
lation also sets out a series of 
"steps" for easing lockdown: 

Step 1 (29 March) allows six 
people to meet up outside but 
restricts indoor gatherings of 
two or more people. 

Step 2 (12 April) would see 
non-essential shops reopen, 
along with hairdressers and      
salons and outdoor areas in 
hospitality venues. Weddings 
and wakes will be able to take 
place with up to 15 people. 

Step 3 (17 May) would see 
groups of six allowed to meet 
indoors and gatherings of up to 
30 people outside. 

 
UK marks one year  
since lockdown 

 
Tuesday marked the anniver-

sary of Prime Minister Boris John-
son's first lockdown. A minute's 
silence was held in memory of 
those who have died during the 
pandemic and people stood on 
their doorsteps with phones, 
candles and torches to signify 
a "beacon of remembrance." 

The London Eye, Tate Britain, 
Blackpool Tower, Belfast City 
Hall, Liverpool Town Hall and the 
parliaments in Wales, Scotland 
and Northern Ireland were among 
landmarks lit in yellow to mark 
the occasion. A candle in a        
lantern was also placed outside 
10 Downing Street. 

The Queen reflected on the 
"grief and loss felt by so many" 
as she led tributes, sending a 
message along with a bouquet 
of flowers to St Bartholomew's 
Hospital where the Duke of 
Edinburgh had heart surgery. 

"As we look forward to a 
brighter future together, today we 
pause to reflect on the grief and 
loss that continues to be felt by 
so many people and families, and 

pay tribute to the immeasurable 
service of those who have       
supported us all over the last 
year," she said. 

The Duke and Duchess of 
Cambridge took part in a private 
moment of reflection in West-
minster Abbey.  

MPs, ministers, NHS, social 
care workers and more than 300 
organisations, community groups 
and charities, joined the pause 
for reflection. 

A year since his dramatic 
"stay at home" TV address to 
the nation, the prime minister 
said the past year has been one 
of the most difficult in the        
country's history.  

"Today, the anniversary of the 
first lockdown, is an opportunity 
to reflect on the past year - one 
of the most difficult in our coun-
try's history. We should also      
remember the great spirit shown 
by our nation over this past year. 
We have all played our part, 
whether it's working on the front 
line as a nurse or carer, working 
on vaccine development and 
supply, helping to get that jab into 
arms, home schooling your chil-
dren, or just by staying at home 
to prevent the spread of the virus.” 

 
UK sets new  
daily vaccine record  

 
More than 27.6 million people 

in Britain, well over half the adult 
population, have received at least 
one dose of a Covid-19 vaccine, 
official data showed on Sunday, 
after a daily record of 844,285 
doses were administered the 
previous day. Some 2.2 million 
people have had both doses of 
a vaccine. 

Mr Johnson urged everyone to 
accept a vaccine when invited to 
receive one. The government has 
said it is aiming to give at least 
one shot to everyone over 50 
by mid-April, and to every adult 
by the end of July. 

The Prince of Wales and 
Duchess of Cornwall 
are in Greece on an 

official two-day visit to mark 
the bicentenary of the War of 
Independence. 

The royal couple will today 
attend a military parade in 
Athens along with other foreign 
dignitaries including Russian 
Prime Minister Mikhail Mishus-
tin, French President Emmanuel 
Macron and Cyprus President 
Nicos Anastasiades. 

Greece had extended invita-
tions to the leaders of the UK, 
France and Russia because of 
their countries’ historic role in 
the Greek war of Independence. 
The three great powers took 
part in the Battle of Navarino 
against the Ottoman Navy, 
which took place on October 
20, 1827. 

Other events to celebrate 
the bicentennial of the Greek 
Revolution included meetings 
with Prime Minister Kyriakos 
Mitsotakis and a state dinner 
by Greek President Katerina 
Sakellaropoulou. 

The PM and his spouse 
welcomed all guests to the 
newly refurbished National 
Gallery on Wednesday, where 
Culture Minister Lina Mendoni 
and National Gallery Director 
Marina Lambraki-Plaka deli-
vered addresses, followed by 
a tour of the gallery. 

Today, on Greek Indepen-
dence Day, internationally         
acclaimed soprano Anastasia 
Zannis will sing the national 
anthem as the Greek flag is 
hoisted at the Acropolis site.  

A liturgy will follow at the 
Metropolitan Cathedral of 
Athens, before a wreath-laying 
ceremony at the Unknown 
Soldier Monument at Syntagma 
Square. The military parade 
will then take place.  

Following the parade, Prince 
Charles and Camilla will meet 
with Mitsotakis and the Greek 
president before departing for 

the UK. 
Last year, the heir to the 

British throne wrote that 
Greece was “very much part 
of my identity” and he spoke 
of how his own connections to 
the country have “a particular 
resonance for me.” 

“It is the land of my grand-
father,” he wrote in an article for 
a Greek newspaper, referring 
to the Duke of Edinburgh’s 
father, Prince Andrea of Greece 
and Denmark, who was a son 
of King George I of Greece. 

Charles and Camilla were 
last in Greece during a three-
day tour of the country in 2018. 
They visited the capital and 
toured the archaeological site 
of Knossos on the island of 
Crete. 

The Embassy of Greece in 
the UK meanwhile is celebra-
ting the anniversary with an 
original audio-visual project. 

The commemorative produc-
tion highlights aspects of the 
War for Independence as well 
as the long-standing friendship 
between Greece and the UK 
which played a decisive role in 
support of the Greek struggle 
for Independence and ultimately 
the establishment of the modern 
Greek state. 

Distinguished personalities 
including His Eminence    
Archbishop of Thyateira and      
Great Britain Nikitas, worldwide 
acclaimed British author Victoria 
Hislop, actor and prolific writer 
Stephen Fry and HM British 
Ambassador to the Hellenic 
Republic Kate Smith, will     
honour the 1821 Bicentenary.  

A video highlighting the land-
marks and the iconic figures of 
the Greek War of Independence 
will also be broadcast, as well 
as a Recital for Violin and Piano. 

The event begins at 11am 
and you can watch online via 
www.facebook.com/Greece-
InUK or www.youtube.com/ 
channel/UCzh4sTj8jfdXSype2
c9M2jw

Foreign dignitaries in 
Greece to celebrate 
Greek Bicentennial

will be closed today, Thursday 25th March 2021, for the funeral 
of our very own Neophytos Nicolaou.  

Due to current restrictions, church attendance is strictly by        
invitation only. We have arranged for Hellenic TV to live stream 
the funeral – you can watch it on FREEVIEW Channel 271 or 
via the station's website www.hellenictv.net 

Donations in Neophytos’ memory can be made online at 
www.justgiving.com/crowdfunding/neophytos-nicolaou 
Funds will be donated to organisations and charities close to 
his heart.

Clocks go 
forward

This Sunday sees         
the beginning of            

British Summer Time 
(BST) for 2021. Clocks 

go forward at 1.00am on 
Sunday 28th March, to 
2.00am. Do not forget!



On the evening of Monday 
22nd March, the All-Party 
Parliamentary Group for 

Cyprus held its 2021 Annual 
General Meeting. Sir Roger Gale 
MP was re-elected as Chair and 
will serve alongside a strong 
cross-party team of parliamen-
tarians (see full list below). 

Throughout the meeting, the 
APPG for Cyprus expressed its 
strong support for a solution to 
the Cyprus issue that reunifies the 
island on the basis of a bi-zonal, 
bi-communal federation, in line 
with the relevant United Nations 
Security Council resolutions. The 
National Federation of Cypriots 
in the UK provides the Secretariat 

for the APPG for Cyprus, and at 
the outset of the AGM, Sir Roger 
Gale thanked the Federation for 
its continued support. 

Following the elections, H.E. 
the High Commissioner of the 
Republic of Cyprus, Mr Andreas 
Kakouris, joined the online meet-
ing to provide an update to parlia-
mentarians on the latest develop-
ments on the Cyprus issue, with 
an emphasis on the upcoming 
informal 5+UN meeting on Cyprus 
scheduled for the end of April, 
at which the UK will be present.  

High Commissioner Kakouris 
said that he hopes that the      
upcoming informal meeting on  
Cyprus will see positive steps 

taken towards the reunification 
of Cyprus in line with international 
law, UN Security Council resolu-
tions and European Union princi-
ples. However, he informed MPs 
that Turkey is now publicly advo-
cating for the permanent partition 
of Cyprus, instead of reunifica-
tion. Despite this, Mr Kakouris 
explained that, “the international 
community’s position [on the 
Cyprus issue] has not changed: 
that Cyprus must be reunited as 
a bi-zonal, bi-communal federa-
tion.”  

The MPs had the opportunity 
to ask the High Commissioner 
questions about the latest deve-
lopments with several topics 

discussed, including the illegal 
‘opening’ of Varosha by Turkey 
and attempts at recognition of  
the illegal regime in the occupied 
area of Cyprus. On Varosha, the 
High Commissioner said, “unfor-
tunately, nothing has happened 
to reverse the illegal actions in 
Varosha.”  

Sir Roger Gale MP said that 
it was vital that the international 
community did more because 
“the illegal opening of Varosha 
emboldens Turkey and other 
authoritarian actors around the 
world.” 

The new composition of the 
APPG for Cyprus is as follows: 

 
Chair: Sir Roger Gale MP 

(Con), North Thanet 
Vice-Chair: Lord Adonis (Lab) 
Vice-Chair: Dr Lisa Cameron 

MP (SNP), East Kilbride, Strat-
haven and Lesmahagow 

Vice-Chair: Bambos Charalam-
bous MP (Lab), Enfield South-
gate 

Vice-Chair: Baroness Massey 
of Darwen (Lab) 

Vice-Chair: Christine Jardine 
MP (LD), Edinburgh West 

Vice-Chair: Caroline Nokes 
MP (Con), Romsey & Southamp-
ton North 

Vice-Chair: Theresa Villiers 
MP (Con), Chipping Barnet 

Secretary: Jack Dromey MP 
(Lab), Birmingham Erdington 

Treasurer: Sheryll Murray MP 
(Con), South East Cornwall 

Officer: Tonia Antoniazzi MP 
(Lab), Gower 

Officer: Bob Blackman MP 
(Con), Harrow East 

Officer: Dan Carden MP (Lab), 
Liverpool Walton 

Officer: Sarah Champion MP 
(Lab), Rotherham 

Officer: Feryal Clark MP (Lab), 
Enfield North 

Officer: Lord Collins (Lab) 
Officer: John Cryer MP (Lab), 

Leyton and Wanstead 
Officer: Judith Cummins MP 

(Lab), Bradford South 
Officer: Geraint Davies MP 

(Lab), Swansea West 
Officer: Tan Dhesi MP (Lab), 

Slough 
Officer: Stephen Doughty MP 

(Lab), Cardiff South and Penarth 
Officer: Lord Dykes (Cross-

bench) 
Officer: Nigel Evans MP (Con), 

Ribble Valley 
Officer: Fabian Hamilton MP 

(Lab), Leeds North East 
Officer: Carolyn Harris MP 

(Lab), Swansea East 

Officer: Mark Jenkinson MP 
(Con), Workington 

Officer: Sarah Jones MP (Lab), 
Croydon Central 

Officer: Daniel Kawczynski MP 
(Con), Shrewsbury and Atcham 

Officer: Mark Menzies MP 
(Con), Fylde 

Officer: Robin Millar MP (Con), 
Aberconwy 

Officer: Layla Moran MP (LD), 
Oxford West and Abingdon 

Officer: Angus MacNeil MP 
(SNP), Na h-Eileanan an Iar 

Officer: Matthew Offord MP 
(Con), Hendon 

Officer: Kate Osamor MP (Lab), 
Edmonton 

Officer: Ian Paisley MP (DUP), 
North Antrim 

Officer: Lord Rennard (LD) 
Officer: Bob Stewart MP (Con), 

Beckenham 
Officer: Karl Turner MP (Lab), 

Kingston upon Hull East 
Officer: Catherine West MP 

(Lab), Hornsey and Wood Green 
Officer: Mike Wood MP (Con), 

Dudley South 
Officer: Martin Vickers MP 

(Con), Cleethorpes 
 
More information on the APPG 

for Cyprus at: www.cypriotfede-
ration.org.uk/appgforcyprus 
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APPG for Cyprus elects Officer team at 2021 AGM

Author Victoria Hislop joins Parthenon Marbles campaign
When Victoria Hislop 

read Boris Johnson’s 
recent interview with 

Greek newspaper Ta Nea, she 
became furious. The award-
winning British author says it 
prompted her to grab her phone, 
send an email and join the  
campaign for the return of the 
Parthenon Marbles to Greece. 
It was a move she had been 
contemplating for years but her 
mind was made up in an instant 
by the British Prime Minister’s 
words. 

In his first interview with a  
European newspaper since       
becoming UK prime minister,  
Mr Johnson dashed Greece’s 
hopes of getting the Marbles 
back, saying that they were       
“legally acquired by Lord Elgin 
under the appropriate laws of 

the time and have been legally 
owned by the British Museum’s 
Trustees since their acquisition.” 

When she finished reading 
the interview, Hislop, 61, decided 
it’s high time she joined the 
campaign for the return of the 
sculptures.  

She contacted the renowned 
academic Paul Cartledge, A.G. 
Leventis Professor of Greek Cul-
ture Emeritus at the University 
of Cambridge, who is also vice-
chair of the British Committee 
for the Reunification of the       
Parthenon Marbles (BCRPM) 
and the International Association 
for the Reunification of the    
Parthenon Sculptures (IARPS). 

Her request to join the com-
mittee was approved almost      
instantly. 

Hislop is now a member of 

the BCRPM, a historic lobby 
group founded in 1983 by the 
distinguished British architect 
James Cubitt and his wife  
Eleni, a filmmaker, following a 
discussion the couple had with 
the then Greek Culture minister  
Melina Mercouri and her husband 
Jules Dassin, a renowned film 
director and producer. 

The author says that Johnson’s 
claim that the Parthenon Marbles 
were legally acquired by Lord 
Elgin is not accurate. “Where      
is that firman? (the Ottoman       
document used by Elgin as the 
basis of proving the supposed 
legality of the Marbles’ removal) 
Does it exist?” she asks. 

“But… it's to do with recognis-
ing that what you did in the past 
isn't always the right thing for 
the present. You can't justify 

something now with what took 
place 200 years ago,” she adds. 

Does she think that the        
Parthenon Sculptures will, even-
tually, return to their birthplace?  

“I think that the Marbles will 
return to Greece. It's a question 
of time. There's a zeitgeist that 
will sweep these precious things 
back to Athens.” 

“I genuinely do think that        
the tide will turn with another 
generation. It might be another 
10 or 20 years. This British    
colonialist attitude is going to 
seem very, very out of date and 
very politically incorrect,” she 
says. 

Hislop was awarded honorary 
Greek citizenship in September 
2020. During the first lockdown, 
she wrote her new book One 
August Night, the sequel to her 

2005 bestseller The Island.  
Over the past few months,      

including during the UK’s third 
national lockdown, she has been 
working from her Chelsea home 
on the television adaptation of 
her novels Cartes Postales from 
Greece and The Last Dance to 

be released in October by the 
Greek state broadcaster ERT. 

 
You can read the full interview 

with Yannis Andritsopoulos, 
London Correspondent for the 
Greek daily newspaper Ta Nea, 
online at www.tanea.gr
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Ioannou Georgiou’s book is a lively journey 
through history that tells the tales of maths

Cypriot-born Ioanna Geor-
giou has been teaching 
mathematics ever since 

she finished her mathematics 
degree - and maybe a bit before 
then! The eternal truth found in 
mathematics fascinates her, and 
she has been developing her 
work around teaching and learn-

ing mathematics more widely, 
including developing resources 
and being an examiner.  

After her first degree, she 
went on to complete a Masters 
in Mathematics Education. She 
is a Fellow of the Institute of 
Mathematics and its Applications 
and a Chartered Mathematics 

Teacher. 
She subsequently conducted 

research in Teaching Mathe-
matics through History and      
Culture and earned an MPhil in 
Education.  

Her special interest around 
the use of history and cultural 
practices in the mathematics 

teaching continued and she has 
been delivering masterclasses 
and workshops on stories from 
mathematics for the Royal          
Institution of Great Britain and 
also independently.  

Ioanna is currently Head of 
Maths at St James Senior Girls’ 
School in London.  

In her spare time, the            
39-year-old volunteers with 
local organisations to promote 
maths to primary students 
through strategy and games. 

She believes in using stories 
to teach the whys of mathe-
matics and her unique approach 
to delivering maths has been 
very effective: “Students react 
well to, for example, learning 
why we have 360 degrees in a 
circle and to finding out the       
history behind the processes.” 

Such has been Ioanna’s      
success that she’s written a 
book encompassing the main 
points of her teaching, a fasci-
nating jaunt through the history 
of maths which emphasises      
the whys and hows of what kids 
learn in the classroom. 

Entitled Mathematical Adven-
tures!, the book transports its 
readers from Ancient Egypt         
to Greece, and onward to India, 
Arabia and the Europe of the 
early Renaissance; It’s a       
beautiful, lively journey through 
history that puts the mathema-
tics we do at school in context.  

Elegantly illustrated by       
Asuka Young and sparingly 
written, it is suitable for anybody 
over 10.  

Readers – and their parents 
and teachers – will see the 
origins of the techniques and 
tasks that they do as part of the 
curriculum. What often is pre-
sented out of context, suddenly 
will have context.  

Mathematics, like everything 
else, needs rooting in everyday 
life, in the excitement of disco-
veries past, in cultural shifts and 

past achievements. Taught with-
out that context, there is a danger 
of the “why-do-we-study-this” 
question turning students off. 
Readers of this wonderful book 
will never be in such danger. 
Even better, in the later chapters, 
the book opens readers’ minds 
to the wider wonderful world of 
mathematics. 

This book aspires to give a 
glimpse into how things started 
and evolved, and how mathe-
matics can help us from simple 
measurements to navigating 
ourselves using mathematically 
simplified tube maps. 

The stories come up roughly 
in a chronological order and       
the accompanying activities 
(some easier and some more 
challenging ones) aim to get 
you engaged with what was 
happening at a given time. 
There are answers and expla-
nations about all tasks in the 
end of the book. 

Winner of the Reader’s 
Choice award at the Chalkdust 
Book of the Year, Mathematical 
Adventures! is an excellent         
resource for those children born 
asking ‘why?’  

Complete with fascinating 
stories and challenging activities, 
it engages, explains, and clarifies 
just why the maths our kids 
learn in class is so important.  

For more information, visit 
www.tarquingroup.com/  
mathematical-adventures. 
html 

Mathematical Adventures! is 
available from Amazon.co.uk, 
WHSmith, Waterstones and all 
good book stores.

Open letter from Alexios Gennaris

Dear All, I hope this letter finds you 
safe and well. 

For the many who do not know me, my 
name is Alexios Gennaris, “photographer of 
Thyateira”, “photographer of the diaspora” 
and “O Ayios Fotografos.” This final title 
used unbeknown to me until his funeral,       
by the late Archbishop Gregorios, and now 
a term adopted by Archbishop Nikitas. I am 
not worthy of any such titles as I am simply 
a man with a camera and nothing more. 

I decided a few months before the         
passing of H.E. Archbishop Gregorios,     
that I would hang up my camera and stop         

travelling up and down the UK and around 
the whole of London photographing our 
churches.  

A month before we lost H.E., I went to see 
him with my friend Jason Charalambous; 
We were the last two people he greeted   
sitting up in a chair. After that, he was       
confined to his bed until his passing.  

As we were leaving, H.E. called me over 
and said: “Help and support the new       
Archbishop.” I really did think, why me?        
All I do is take photos. My decision to “retire” 
from church photography had been changed 
by that simple request from a man I loved 
and respected. I am glad though as I have 
gotten to know Archbishop Nikitas; a man 
who was taken away from his family, friends 
and home, and brought to a foreign country 
with some hostility from a few people. I have 
always prided myself that we invented the 
word “philoxenia,” but I am so embarrassed 
that not all of us practice it. 

I have been asked on many an occasion, 
“What do I think of the new archbishop?” 
My answer always starts with: “He is            
our Archbishop...” What are these people 
expecting as an answer? He is a tyrant and 
bites off the heads of children? No, I see a 
gentle and kind man, trying to bring an       
outdated system into the modern world. In 
one of his first sermons, he spoke of helping 
the poor and the homeless. We now have 

several food banks run by our churches.  
He has continued the good work of         

Archbishop Gregorios by securing links with 
the other Christian faiths. He realises that 
in this day and age and with the current 
pandemic, we need to be united. Yet in our 
own church, we are not.  

At the start of the year, when the govern-
ment said that churches could remain     
open, H.E. went against that and closed 
our churches. A community in the UK hard 
hit by the virus is the Cypriot one, not those 
from mainland Greece, but our parents, 
uncles, aunties, brothers and sisters. In 
forcing our churches to close, he was       
safeguarding Cypriots.  

He has allowed me, a Cypriot, to continue 
to photograph our churches. I have a free 
pass to enter any church and take photos 
without being questioned by the clergy or 
the trustees.  

The aim of Archbishop Nikitas is to help 
and guide us in moving forward and to grow 
in the UK as Orthodox Christians and a 
united community. 

 
 Regards, 

Alexios Gennaris 
 
"May God guide us all on the path of         
humility and love," - H.E. Archbishop         
Nikitas of Thyateira and Great Britain

UK Cypriot Xenia Habeshis 
(Senior Public Health 
Specialist at the City of 

London Corporation & London 
Borough of Hackney) was 
awarded the Freedom of the 
City of London award for her 
contribution to tackling the  
pandemic through her work in 
the field of Public Health.  

The Freedom of the City of 
London is a recognition awarded 
to people who have achieved 
success, recognition or celeb-
rity in their chosen field. 

The medieval term ‘freeman’ 
meant someone who was not 

the property of a feudal lord but 
enjoyed privileges such as the 
right to earn money and own 
land. Town dwellers who were 
protected by the charter of  
their town or city were often 
free – hence the term ‘freedom’ 
of the City. 

Due to the pandemic, the 
ceremony, which normally takes 
place in The Guildhall in the 
City, was performed over Zoom. 
Murray Craig, the Clerk of the 
Chamberlain’s Court at the City 
of London, performed the cere-
mony which included a virtual 
handshake and signature.

Nick Pelekanos  
earns recognition for 
pandemic assistance
An Oakwood entrepreneur 

has won an award after 
offering big discounts to 

local small businesses during 
the pandemic. 

UK Cypriot Nick Pelekanos 
runs graphic design agency 
Pelekan Design Ltd as a         
“one-stop shop” for businesses; 
designing logos, branding,  
websites and printed materials. 

Last month the business, 
which Nick runs as a sole trader, 
was named ‘Best Graphic     
Design Specialist’ at the London 
Prestige Awards. 

It came after he decided to 
help other struggling local firms 
with half-price discounts during 
the pandemic.  

Nick said: “Many of my clients 
had to close due to lockdown 
or reduce the budgets they 
were spending with me. 

“Early on when Covid-19       
hit, I recognised the need to 
support local small businesses 
so I decided to offer 50% off       
to all small businesses and 
start-ups, to support and help 
them during this tough period. 

“The promotion was a huge 
success and as a result, I was 
able to help over 20 small      
businesses with branding,          
logos and website designs.   
The clients ranged from local        
restaurants and entrepreneurs 
to start-ups who needed online 
websites or social media        
support.” 

Pelekan Design was nomina-

ted for a London Prestige Award 
for the “innovative promotion” 
which helped boost both Nick’s 
trade and helped other strug-
gling local businesses. 

“It’s truly an honour to be      
recognised for all the hard work 
over the last year,” added Nick.  

“It’s been the toughest year 
so far for me and I feel blessed 
to have so many great clients. I 
am still offering this promotion for 
as long as lockdown continues.” 

Whether you are start up, 
small business or a large blue 
chip business Pelekan Design  
can help you bring your brand 
to life, reach new audiences 
and engage your current ones 
using strategy and award-     
winning creative. 

Visit pelekandesign.com,    
call 07956 844778 or email: 
nick@pelekandesign.com 

 
Source: Enfield Dispatch

Xenia Habeshis  
awarded the Freedom of 
the City of London
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Public Webinar for St Andrew the Apostle 
Greek Orthodox School new building

Bowmer + Kirkland (B+K) 
has been selected by the 
Department for Education 

(DfE) as the main contractor on 
plans to deliver the permanent 
accommodation for St Andrew 
the Apostle Greek Orthodox 
School.  

The school has been open in 

temporary accommodation close 
by since 2013 and, although 
planning permission has already 
been granted for the permanent 
accommodation, further discus-
sions between the DfE and B+K 
have resulted in revisions to      
the design and layout which       
require a new application for the 

school.  
The St Andrew the Apostle 

permanent accommodation is 
proposed on the adjacent site 
in the North London Business 
Park. At capacity it will be a 
1050 student (11-18 years) 
state-of-the-art secondary school 
including; 4G pitch, sports hall 
and studios accessible to the 
community outside school hours.  

Subject to approval being 
granted, Bowmer + Kirkland 
(B+K) aims to start on site later 
this year with the permanent  
accommodation opening in 
Summer 2023.  

The project team will be        
presenting the plans in a public 
webinar before submitting the 
planning application.  

The webinar will take place 
on Tuesday 30th March 2021 
6.30pm – 7.45pm. You can       

register to attend on the project 
website standrewtheapostle-
plans.co.uk  

If you are unable to attend, 
the presentation will be available 
on the website after the event. 
If you do not have internet       
access please leave a message 
with your name and address on 
07592 570528.  

Once you have had an          
opportunity to review the plans, 
please share your feedback       
via the form on the website 
standrewtheapostleplans.co.uk 
by Friday 9th April.  

The project team will carefully 
review all feedback received 
ahead of making the planning 
application to Barnet Council.  

To subscribe for updates 
about the plans please email 
info@standrewtheapostleplans.  
co.uk 

“Trump is basically King Lear.  
‘Which daughter loves me more?’  

Of course, he picks the wrong one” 
—  Oliver Stone, film director  

 
All born in the year 1946: George W. Bush, 

Donald Trump, Bill Clinton and Oliver Stone. Only 
one of them served their country on the battlefield. 
The others played war games.  

Grounded 
 
Documentary filmmaker Louis Theroux has 

recorded an impressive podcast with multi-     
award-winning filmmaker Oliver Stone, as part   
of his Grounded season for BBC Radio 4 and 
the BBC Sounds app. He speaks to people he’s 
always wanted to meet, such as Frankie Boyle, 
Ruby Wax, Boy George and Helena Bonham 
Carter.  

The Stone episode is strong. He talks about his 
early struggles after the Vietnam war, and his rise 
to Hollywood prominence. At New York University 
he studied film with Martin Scorsese, and also 
took some classes in Greek mythology. He draws 
a parallel between his own battle against the 
demon addiction of drugs, with the experience   
of Odysseus. Why is Odysseus the only one       
who survives out of his own crew? The answer is 
consciousness: having a sense of destiny, and 
self-awareness allows him to overcome hurdles. 
He metaphorically swam in the River Lethe. Lethe 
(Λήθη) was one of the five rivers of the underworld 
of Hades. Also known as the ‘Ameles Potamos’ 
(river of unmindfulness), those who drank from it 
experienced complete amnesia.  

In Classical Greek, the word lethe means       

"oblivion" or "forgetfulness." It’s related to the 
Greek word for "truth", aletheia (ἀλήθεια) – by 
adding an alpha (“a”) it means "un-forgetfulness" 
or "un-concealment." This classical study opened 
Stone’s eyes to the mythic nature and classical 
provenance of each mundane moment in our 
lives.  

 
Surveillance demons 

 
Stone berates his Yale University colleague 

George W Bush for creating the surveillance war 
that has now engulfed us. It may have some value 
when targeted against unfriendly forces. But the 
misuse of this power, as uncovered by Edward 
Snowden (about whom Stone made a film in 
2016), and others, shows that it’s disastrous when 
targeted against ordinary citizens.  

He is especially articulate when it comes to the 
Shakespearean tendencies of Donald Trump.  It’s 
too soon to make a film about him, Stone says, 
as we need to see the final act play out. Stone had 
made a name for himself by making watchable 
movies about the U.S. presidents of recent times 
- Nixon, ‘W’ and JFK.  

Even though he attained a powerful status in the 
film world, he was always a maverick outsider. He 

says there was absolutely zero interest in America 
in making his Snowden film. It needed French, 
German and independent financing in the end.  

 
Words and images 

 
At the heart of his work is the writing. He recalls 

that he was one of very few at film school that     
attended screenwriting classes. At the time, the 
‘new wave’ style was in vogue, spawning so-called 
auteurs of cinema – who thought they could make 
it up as they go along, and improvise. Stone 
fondly acknowledges the help and tutoring he got 
from the British writer Robert Bolt, who recognised 
Stone’s writing talent, and whose own pedigree 
is exemplary (Lawrence of Arabia, A Man for All 
Seasons, Doctor Zhivago).  

What remains from Stone is an impressive body 
of written and visual work – Midnight Express, 
Scarface, Salvador, Platoon, Born on the Fourth 
of July, Wall Street and Conan the Barbarian.  

Four Oscars, an Emmy, six Golden Globes, 
one BAFTA. We may call these achievements 
superficial, but they opened doors, and made 
Oliver Stone, in Hollywood’s language, bankable. 

 
James Neophytou

Louis Theroux talks Hollywood, Greek myths and state secrets with Oliver Stone

The Lame Angel gets English translation
The Lame Angel by Alexis 

Panselinos was originally 
published in Greek in 2002. 

Its only English translation,       
by Athens-based author/editor  
Caroline Harbouri, is now avail-
able. 

The book is about Angel Soti-
riou, a young private detective 
who is forced to flee New York 
to escape the Mafia. He returns 
to Greece, the land of his          
forebears, hoping to establish 
himself professionally in Athens.  

During the first years of WWII 
he finds himself trapped in a city 
under Nazi occupation, with little 
knowledge of the country beyond 
its language.  

When a mysterious, seem-
ingly omnipotent old gentleman 
appears in his office, and endows 
him with a startling gift, his life 

is forever changed.  
This is the story of a man with 

blighted hopes, who discovers 
love, friendship, and his own 
worth, amidst the miseries,  
starvation, and dogged courage 
of wartime Athens.  

 
About the author 

 
Alexis Panselinos retired after 

a career as a lawyer.  
His first book, a collection of 

stories, appeared in 1982 to 
great acclaim. 

 In 1985 his novel The Great 
Procession won the State Prize. 
His novel Zaida or A Camel in 
the Snow was nominated for the 
1997 European Literary Award.  

The Dark Inscriptions             
received the Novel Prize from 
Diavazo literary magazine in 

2012.  
More recently, his novel Light 

Greek Songs won the 2018 
Prize of the Athens Academy.  

His novels have been widely 
translated in French, German, 

Italian, Polish and Romanian.  
He has received the Great 

Award for Life Achievement from 
the eminent literary magazine 
O Anagnostis (The Reader).  

He lives in Athens, Greece.

Like many Psychology     
students, Eleni Panayiotou, 
born in Birmingham, but 

whose family originates from 
Mazotos and Kiti in Cyprus, 
graduated from university feel-
ing quite lost in terms of where 
to start with looking for full-time 
work in the field of mental health.  

“I had sought out support from 
various careers advisors at     
university, however this was     
primarily guidance on how to be       
accepted onto the highly compe-
titive 'clinical psychology doctor-
ate' that I knew I was a long way 
from yet!” she explained, adding, 
“I needed shorter term goals and 
information about how to start a 
full-time career in the field of psy-
chology straight from undergrad.”  

Following a good few months 
of searching, applying and        
various rejections, Eleni is now 
working as a Trainee Psycho-
logical Wellbeing Practitioner 
(PWP) within an NHS Trust.  

She has also written a 32-page 
guidance e-book for those seek-
ing a career in Mental Health. 
Titled 'Psychology Degree - Now 
What?' - A Guide To Securing 
Your First Job In Mental Health, 
it offers a range of tips and tricks 

on how you can kickstart your 
mental health career. 

Eleni explores: 
- How to get Mental Health 

Work Experience by Thinking 
Outside of the Box  

- How to create a Mental 
Health Specific CV  

- Tips for applying for Psycho-
logy Roles  

- Best practices for Psychology 
Related Interviews 

....and many more useful       
aspects of the application. 

Eleni, 23, shares her experien-
ces of working in a mental health 
service and treating patients with 
depression and anxiety orders, 
with her community of 2,500   
Psychology Students through her 
Instagram account, @pscyhsia.  

The e-book can be ordered      
at https://payhip.com/b/bBiE or      
feel free to reach out to Eleni with     
any questions through Instagram. 

UK Cypriot creates eBook 
for those seeking a  
career in Mental Health



Writing a tribute to some-
one you consider a 
member of your family 

is not easy. Tears begin to roll 
down my cheeks before my 
hands even hit the keyboard. 

So much I want to say….yet  I’m 
lost for words.  

Sunday 21st February 2021 
was a sad day not only for the 
family of Neophytos Nicolaou, 
but for the UK Cypriot community 

as a whole. And for me person-
ally, I’ve lost not only a friend,      
a koumbaro, and a colleague,  
but someone I looked up to        
as a father; someone who was      
always there to guide and      
support me, give advice when 
needed, and who would always 
call or text to see if I was ok.  

Those calls and messages 
have stopped…I’m heartbroken. 
It’s still so hard to accept he is 
no longer with us, even today 
as he is laid to rest. 

When I walked into Parikiaki 
newspaper’s offices as a          
14-year-old on work experience, 
Neophyto took me under his 
wing and treated me like a 
daughter. I could go to him with 
any problem I had, however big 
or small – he was always there 
ready to listen and help in any 
way he could.  

We would laugh together -   
I’d tease him that he wasn’t 
tech-savvy, and he’d mock me 
for not being able to bake all 
the Cypriot pastries he loved.  

We cried together, especially 
during the dark period of losing 
his beloved daughter Maria to 
cancer at the age of 46. 

We worked well together, 
particularly around the time       
the Cypriot Wine Festival was 
approaching. He was a perfec-
tionist and liked things done a 
specific way, and over the years 

I’d got to know those ways,  
and so he’d only ever have to 
ask once. 

These, and so many other 
memories, I will cherish forever.  

I will miss his sweet embrace 
when he walked into the office, 
the look on his face when he 
wanted a favour (how could I 
ever say no to him!), getting  
annoyed with him when he’d 
have two phone conversations 
going on at the same time, and 
the little things, like a box of 
Ferrero Rocher on my desk every 
International Women’s Day.  

He was a true gentleman. 
And don’t just take my word for 
it, all you have to do is look at 
some of the tributes left for      
him to realise what a wonderful  
person he was… 

 
We have lost the best person 

you could ever have the privilege 
of meeting and knowing. 

 
He was the most genuine, 

empathetic and supportive      
person…Always a smile for      
everyone.  

 
He was simply the greatest... 

no one like him. 
 
An amazing man with a pure 

heart who helped everyone he 
could. Your warm heart and 
charisma will never be forgotten.  

He was one of the best       
gentlemen I came across...       
always polite and with integrity. 

 
Very likely the nicest man I 

have ever met. 
 
Such a gentleman, always 

made time to talk to you. 
 
Neophytos was such a      

huge person amid the Cypriot 
Community for so many years. 
Such a likeable family man. 

 
A lovely, kind, warm and 

friendly gentleman and a legend 
in our community.  

 
An amazing soul and the      

kindest man…the world and 
our community has lost an   
honourable legend. 

 
A kind soul and really          

supportive... his footprints will 
leave a lasting legacy. 

 
Born on 11 December 1946, 

in Erimi, Cyprus, Neophytos 
came to the UK in May 1963 at 
the age of 16.  

He married his wife Evoulla  
in 1969 and they settled in 
Palmers Green. 

Neophytos worked in the rag 
trade for several years and  
later became General Manager 
of Parikiaki and one of the main 

organisers of the Cypriot Wine 
Festival. 

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

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

In his memory, Parikiaki 
newspaper is raising funds to 
be donated to charities and       
organisations Neophytos held 
close to his heart. Donations 
can be made online at 
www.justgiving.com/crowd-
funding/neophytos-nicolaou.   

My deepest condolences     
to Evoulla, Egli, Stelios, Alex, 
Helen, Jimmy, Stephanie, Leo, 
Zoe, Evie, Chris, and all the 
family.  

Neophytos will never be      
forgotten.  

Sleep tight and may God 
bless your beautiful soul. It was 
a privilege knowing you and  
having you in my life. I love you 
and will always hold you close 
to my heart.  

May you REST IN PEACE.  
 

Your koumera xxx
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Andrea Georgiou 

A Greek-inspired street 
food company will be 
launching brand new 

restaurant Kouzina at Self-
ridges Birmingham once lock-
down restrictions on hospitality 
are lifted. 

From Street Kitchen 
Brothers, a West Midlands-
based Greek-Cypriot family 
run business, Kouzina will        
be the first eatery to serve             
authentic Greek food at the 
iconic department store.  

Once Selfridges doors          
reopen, shoppers will be able 
to indulge in Greek Mezze    
cuisine – including their            
famous moussaka, souvlaki, 
stifado, and a range of tradi-
tional sweet treats from the 
Greek Bakery such as baklava 

and kadaifi. 
The restaurant will launch 

with a takeaway offer until  
government guidelines allow 
for indoor hospitality, when 
customers will be welcomed in 
for all-day dining. The restau-
rant will seat 50 covers. 

The company was founded 
by brothers Paul Polyviou      
and Chris Butcher, who are 
regulars at The NEC, Digbeth 
Dining Club, BBC Good Food 
Show, and Lichfield Food     
Festival, and are keen to get 
back into the kitchen and feed 
hungry shoppers in the city 
centre. 

Paul Polyviou and Chris 
Butcher, owners of Street 
Kitchen Brothers, stated: 
“We’re incredibly excited to      

be bringing Kouzina to the 
Selfridges store. Opening a 
restaurant in Birmingham is 
something that we have always 
aspired to do and this has      
provided us with the perfect 
opportunity to take our busi-
ness to the next level.  

“We are extremely passionate 
about food and we do every-
thing with our customers in 
mind. We’re absolutely thrilled 
to finally bring a taste of 
Greece and Cyprus to the city 
with our street food and taverna 
favourites.” 

Throughout the Covid-19 
lockdown, Street Kitchen 
Brothers were able to keep 
customers satisfied with their 
unique ‘Kouzina’ Cook at Home 
Range and takeaway service. 

The online shop has proved 
to be a huge success for 
Street Kitchen Brothers, who 
wanted to recreate their 
Grandmother’s Greek feasts 
from their childhoods in Greece 
and Cyprus, where the dinner 
table would be filled with  
memorable dishes and shared 
by the whole family. Now these 
memorable dishes will be 
shared by family, friends and 
colleagues in Birmingham’s 
iconic department store.  

Further information and         
full menu can be found on       
the Street Kitchen Brothers      
website at www.streetkitchen-
brothers.co.uk

First Greek eatery to launch at  
Selfridges Birmingham

Tribute to Neophytos Nicolaou... Forever in our hearts and minds
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HMO (Houses in  
Multiple Occupation)  
Insurance Andy Patikis 

Oncover  
Insurance  

Services Ltd  
is regulated  

by the  
Financial  
Conduct  
Authority

What is an HMO? 
HMO stands for House 
in Multiple Occupa-

tion. This can include bedsits, 
purpose built and converted flats, 
and student accommodation. 

A household consists of either 
a single person or members of 
the same family who live together. 

HMOs have become increas-
ingly popular over the past   
decade, for both landlords and 
tenants. Landlords are able to 
get higher yields and higher 
monthly profits by letting pro-
perties by the room. Whilst  
tenants can get a private bed-
room with shared facilities for a 
convenient all-in-one monthly 
rent (which can cost a lot less 
than renting a whole property), 
and the arrangement might suit 
students in particular. 

 
Insurance for HMOs 

When buying buildings          
insurance neither traditional 
residential home insurance nor 
landlords insurance will suffice. 
In fact, if you use either of these 
types of insurance to protect your 
HMO, the cover may typically 
be invalid. HMO insurance falls 
into a specialist category and 
most Insurers aren’t able to 
cover HMOs. 

Houses in multiple occupancy 
are considered by insurers to 
be high risk. By definition, it is a 
property in multiple occupation, 
with facilities that are shared by 
several households, meaning 
lots of footfall. There are common 
areas and the use of share      
facilities, where there may be a 
greater risk of damage. There 
is also the unfortunate stigma 
associated with all HMOs as 
being converted bedsits, with a 
faulty kitchen in every bedroom, 
occupied only by irresponsible 
tenants. 

If you are thinking about 

buying an HMO or converting 
your existing buy to let property 
into an HMO, it is important       
to remember that you need 
specialist HMO insurance that 
recognises the particular risks 
involved, yet provides you the 
cover you need.  

 
HOME RENOVATIONS 

 
In a recent survey, it was 

found that the number of home-
owners in the UK choosing to 
improve their homes rather than 
move has risen fivefold in the 
last five years. UK local councils 
have seen a 29% rise in the 
number of planning permission 
requests over the last ten years. 

However, whilst the end result 
of a renovation project can be 
the home of your dreams, the 
risk of damage to your home 
whilst the work is taking place 
is increased. For example: 

• Contractors may be using 
welding gear and heat lamps 
which can increase the chance 
of a fire occurring. 

• There may be times when 
the roof will need to be left open, 
exposing it to adverse weather 
such as a storm and subsequent 
water ingress. 

• The property may be left 
unoccupied for long periods, 
increasing the risk of vandalism 
or theft, either of materials and 
equipment (such as bathroom 
or kitchen fittings) or your own 
personal belongings. 

• If the property is without 
heating, there is an increased 
risk of burst pipes and water 
damage in freezing conditions. 

 
It is a requirement of all stan-

dard home insurance policies 
that the insurer is notified of 
building works that you may 
have planned during the course 
of the insurance policy, so it 

can assess the nature of the 
increased risk. Failure to do so 
will invalidate your cover as the 
insurer will include a specific 
wording within their policy 
which excludes cover for loss 
or damage as a result of struc-
tural alteration, repair, renova-
tion or any other building work. 
This may be for any of the 
aforementioned, or any of the 
aforementioned above a speci-
fied contract value. 

It is likely, particularly for 
larger projects, that the insurer 
will terminate the policy and    
alternative cover will need to 
be arranged. Even if your home 
insurer does agree to maintain 
cover for the duration of the 
building work, it is unlikely to 
provide full cover, and will often 
only provide “FLEA” cover only 
– damage arising from Fire, 
Lightning, Explosion and Aircraft. 
It is also likely to include a 
“Contractors Exclusion” whereby 
any damage caused by the 
contractor is excluded. 

 
Renovation and Extension 
Insurance cover 

 
A specialist Renovation and 

Extension insurance policy      
will provide full cover for the 
existing structure and contract 
works all under one policy, and 
will provide full All Risks cover 
that your household insurer 
would previously have provided, 
including Accidental Damage 
and Subsidence cover, which 
is likely to be a requirement of 
your mortgage.  

In the unfortunate event of a 
claim, you will only deal with 
one insurer, and avoid the  
scenario of various different 
parties trying to pass the buck 
and deny who caused what 
damage, and which insurer is 
liable for what claim.

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

With the next phase       
in the relaxation of 
lockdown in England 

on 29 March in sight, and more 
restrictions being lifted on 12 
April, searches for homes in the 
UK are hitting record highs.  

The Stamp Duty Holiday which 
was extended until 30 June 2021 
in the Budget, and 95% mort-
gages have attributed to buyer 
confidence.  

 
Five per cent deposits 

 
Also known as a 95 per cent 

LTV (loan-to-value) mortgage, 
this covers 95 per cent of a 
property's value, which means 
that buyers will only need to 
output a deposit of five per 
cent.  

Buyers can now save up to a 
third of what they would have 
had to pay prior to this announce-
ment, as until now most mort-
gage lenders were offering up 
to 85 per cent mortgages. If you 
are a first-time buyer and are 
looking to make the move from 
renting to buying, or are looking 

to upsize but haven’t accounted 
for additional funds, then this is 
a great solution for you. 

Local independent estate 
agents David Astburys based in 
Crouch End have reported their 
busiest weeks on record across 
both Sales and Lettings.  

George Sifonios, Managing 
Director at David Astburys      
Estate Agents told us; “Last 
week our sales team went on 
seventy nine viewings, had six 
offers on a range of houses and 
flat, one exchange and we had 
two properties in Crouch End 
achieve a total of £126,000 over 
asking and this is a consistent 
trend. We are also seeing a huge 
demand for houses, garden flats 
and any properties with outdoor 
space, so if you have a property 
which falls into this category 
and are considering selling, 
now is the perfect time, as you 
will achieve asking and over,  
so please reach out.” 

Investors are also taking       
advantage of the savings they 
can make, so the demand for 
investment properties is also 

fueling market growth. 
Yianni Aresti, Partner and 

Lettings Director at David     
Astburys said, “In Lettings last 
week alone, the team did one 
hundred and twenty-six view-
ings, they agreed fifteen new 
deals, took on four new property 
managements and onboarded 
five new landlords. We are  
consistently averaging rentals 
on the first viewing across 25% 
of lets.” 

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 

The property market continues 
to grow with the end of  
lockdown in sight
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Ammonite 
 
Francis Lee made a huge        

impression a couple of years ago 
with his remarkable directorial 
debut GOD’S OWN COUNTRY. 
When I first saw this second      
feature at last October’s London 
Film Festival, I felt it was no match 
to his heart-breaking debut, even 
though it was a worthy closing 
film choice. I enjoyed it much more 
second time round especially its 
grace and careful details of the 
production values.  

The action takes place in the 
1840’s and follows the story of 
Mary Anning (Kate Winslet), a 
fiercely independent palaeonto-
logist living with her ailing mother 
Molly (Gemma Jones) in the 
coastal town of Lyme Regis near 
Dorset. She spends her days by 
the rocky coast searching for      
fossils or anything of any value to 
sell to tourists in her small shop. 
One day Roderick Murchison 
(James McArdle) arrives in Lyme 
with his young wife Charlotte 
(Saoirse Ronan) and he is imme-
diately taken by Mary’s commit-
ment and passion for her craft. 
He needs to travel abroad for 
business and decides to leave 
his fragile young wife behind 
under Mary’s care…  

A tender love story superbly 
filmed on the beautiful yet harsh 
coast of Dorset. Even though 
Winslet appears to be in a perpet-
ually bad mood the performances 
are strong and engaging. 

 

Malmkrog 

Cristi Puiu, the director of THE 
DEATH OF MR. LAZARESCU & 
AURORA, brings to the screen 
another challenging piece of     
filmmaking. His award-winning 
epic is nearly three and a half 

hours long and requires a lot of 
patience but once you surrender 
to its intelligence and structure it 
pays dividends.  

A Romanian period film set in 
Russia but spoken in French 
which tells the story of a group of 
aristocrats during the Christmas 
holidays in a country mansion. 
The countryside is covered in 
snow but indoors the guests are 
preoccupied in deep philosophical 
discussions about religion, politics, 
and death… 

The best ensemble of actors I 
have seen for a long time deliver 
magnificent performances as if 
they are all in a marathon stage 
production. Intelligent, demanding 
stuff that does not take its audience 
for granted! 

 

Retaliation 

Geoff Thompson has written a 
disturbing drama about child abuse 
which provides Orlando Bloom 
with his best roles in years. He 
plays Malky a demolition worker 
still haunted by traumatic memories 
of being sexually molested by his 
priest when he was a young boy. 
Now the priest is back in the   
community and he is especially 
welcomed by Malky’s mother 
(Anne Reid)… 

It is an intense film strongly        
directed by Ludwig & Paul   
Shammasian who elicits powerful 
performances from their cast. 
The first half is excellent, so it is  
a real shame that the film sinks 
into melodrama towards the      
end. 

 
Six Minutes  
To Midnight  

This is a personal and rather 
strange project for the talents        
of Eddie Izard, who co-wrote        
the story and screenplays with      
Celyn Jones and was one of the 
producers as well. He also plays 

Thomas Miller, an English tutor 
sent to teach English at the          
Augusta Victoria College, a finish-
ing school for German girls in 
Bexhill-On-Sea. The time is 1939 
and the Nazis are threatening to 
conquer the world… 

Andy Goddard’s spy film is 
based on true events and is prob-
ably inspired by Hitchcock’s THE 
39 STEPS. But unfortunately,           
it lacks its sophistication and       
suspense, while a miscast Izard 
struggles valiantly to save the 
day. 

 

The Banishing 
 

An atmospheric ghost story from 
Christopher Smith, the director of 
BLACK DEATH and SEVERANCE 
but overall, a disappointing super-
natural horror lacking in chills and 
thrills.  

The story is based on the real life 
Borley Rectory tale and the action 
is set in England of the thirties. 
Reverend Linus (John Hefferman) 
moves to an old manor with his 
wife Marianne (Jessica Brown 
Findlay) and daughter Adelaide 
(Anya McKenna-Bruce) unaware 
that the previous reverend family 
disappeared. It is now up to  
Marianne to try and solve the 
mystery behind the mysterious 
mansion and the vicious entity 
that terrorises them… 

It is suitably creepy but myste-
riously one does not care much 
about the fate of its characters. 

 

H Is For  
Happiness 
 

This charming family film is 

based on Barry Jonsberg’s       
book “My Life as an Alphabet”       
which tells the story of Candice           
Phee (Daisy Axon), an intelligent           
12-year-old schoolgirl living in         
a small Australian coastal town. 
She is always an optimist and 
sets out to fix her family’s prob-
lems especially when a strange 
new boy joins her class called 
Douglas Benson From Another 
Dimension (Wesley Patten)…  

It is fresh and unpredictable 
with perfectly pitched perform-
ances particularly from the child 
actors, while the eccentric pres-
ence of Miriam Margolyes’ as the 
teacher with a funny eye compli-
ments the madness! 

 
STRAY: A couple of years ago 

a captivating documentary called 
KEDI followed a group of cats 
around the city of Istanbul. It is 
now Elizabeth Lo’s turn to pick up 
her camera and follow a few stray 
dogs across the city. The dogs 
have a free and decent standard 
of living especially compared to 
the abysmal conditions that a 
group of homeless Syrian teenage 
refugees must endure daily. My 
only criticism of this mesmerising 
film, which I first saw during last 
October’s London Film Festival, is 
that the crowds of people appear 
to be animal lovers and dog 
friendly once they see the camera 
approaching. The captions from 
ancient Greek philosopher Diog-
enes work well, but the off-stage 
dialogue between passers-by feels 
manipulated and unnecessary. 
(Dogwoof) 

 
SLAXX: If Audrey, the monster 

plant from THE LITTLE SHOP OH 
HORRORS, can devour people 
why not a pair of jeans? A fun 
premise with a serious social 
message (yes really), where a 
possessed pair of slacks begins 
to take revenge on the ghastly staff 
of a trendy clothing company. 
There is no stopping to the car-
nage once the slaxx first cut an 
insensitive young woman into half. 
(Shudder) 

 
RUSSIAN RAID: Denis Kryuch-

kov’s directorial debut is inspired 
by Gareth Evans’ vastly superior 
THE RAID made in 2011. Nikita, 
a former Russian Spetsnaz oper-
ative is hired as a mercenary by a 
group of thugs for a major opera-
tion in a factory. He has his own 
agenda but after a series of double 
crossings it is almost impossible 
to know whom to trust. It lacks the 
elegance and smart martial arts 
choreography of Evans’s original!  
(Eureka)

George Savvides 

The past seven days 
have encapsulated, for 
me, what this goddam 

pandemic is all about. I’ve 
blown a gasket, metaphorically 
speaking, escaped into a 
dream, finally dealt with local 
matters and begun my jab 
journey. Speaking of journeys, 
when I first made the move 
from London to Surrey, I knew 
that it would be a culture shock. 
Coming from the greatest  
multifaceted city in the world 
(happy to have that argument 
with any denizen of any city   
on the planet), where you can      
be whatever you want to be,  
to leafy suburbia where the 
curtains twitch and anything 
strange or not familiar to locals 
may well be frowned upon.  

Everything was fine until I 
had an altercation with one      
of them in a coffee shop,       
distressed as he was that I 
was eating something I had 
not bought there. Another      
disagreement with a dapper 
and dopey chap about fly       
tipping, I kid you not, and I        
realised that these encounters 
would now be part of this 
brave new world.  

The straw that broke the 
camel’s back happened last 
weekend when Fly Tipper Tom 
insisted on letting me know    
his views (yes I did try to walk 
away) about the vigil for Sarah 
Everard, which more broadly 
was about the violence 
against women and girls, and 
last weekend’s demonstration 
against lockdown and the       
Police, Crime, Sentencing and 
Courts Bill which will place 
some pretty draconian restric-
tions on the right to protest. 
Reasonable discussion was 
pointless but it was further       
evidence, were it needed, of 
the parochial prurience that is 
prevalent in so many places 
outside big cities. However, 
when he cited the behaviour 
of women warranting male   
aggression and worse, and 
why all protesters should be 
jailed regardless of pandemic 
of not, lockdown suppression 
and frustration got the better 
of me and I let rip throwing        
in Greek, Turkish and Arabic 
curses. Most cathartic. 

In complete contrast, and 
providing artistic delight,          
despite my online scepticism, 
was Dream (RSC online). It is 
like watching performance art 
on a lap top. It includes beau-
tiful imagery and a beguiling 
soundscape that becomes a 
visual trip, no drugs needed.  

Inspired by A Midsummer 
Nights Dream, this reimagining 

takes us on a voyage of       
discovery that is interactive 
and educational. Our involve-
ment is as simple as clicking 
on icons to light our way as 
Puck (EM Williams) magically 
appears on screen courtesy of 
a motion capture suit. The 
Fairies appear to be live and 
direct making sounds as they 
emerge from the foliage and 
Cobweb, Titania’s attendant, 
is the kind of character you 
may well have dreamt about  
in the last year. A glaring      
eyeball that looks as though it 
has been transplanted from 
The Hanging Gardens of  
Babylon. Far out indeed and   
a gorgeously manufactured     
distraction that will both spook 
and delight you.  

Back to matters parochial 
which do not make sense    
during a pandemic. Despite the 
protestations of government,   
it has been estimated by  
Wellcome Trust director    
Jeremy Farrar that we have a 
surplus of 100 million doses of 
vaccine. So when the Health 
Secretary says we may suffer 
a lull in the vaccination roll out 
due to problems of supply, my 
simple brain struggles to make 
those two statements tally.  

Vaccine nationalism has 
been much discussed recently 
in which states vie for suprem-
acy of supplies. Egotistical and 
arrogant, it makes no sense 
because unless the whole world 
is vaccinated fast, this particu-
lar coronavirus, and its various 
mutations, will continue to make 
hay, infecting and killing at will. 
Liberal democracies trumpet 
their moral and ethical codes 
of practice but when push 
comes to shove, parochialism 
kicks in once again knocking 
out any thought of a global 
perspective.  

Which only made me feel 
even more selfish as I sat wait-
ing for my first vaccination. I 
tried to find consolation in First 
Aid training which teaches you 
to protect yourself before you 
can help anybody else. Weak 
argument I know. As I sat  
waiting to be called forward in 
seats separated by perspex 
sheets, the lady next to me 
demonstrated very clearly how 
this disease has affected us all 
in different ways. Every fifteen 
seconds or so she would say 
“Covid” in a monotone sotto 
voce way. The repetition was 
distressing but a very real        
example of personal impact. 
We must believe in a better    
future, whenever it comes… 

 
Dream – RSC online – 

www.rsc.org.uk

My lockdown diary 

Barney Efthimiou

Parochialism 
rules KO 
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So spring is actually here, 
time for sprucing every-
thing up. It starts with you! 

I am sure many of us have done 
a lot of spring cleaning around the 
home throughout the year, since 
we have been spending more 
time than usual at home. So now 
let's concentrate on ourselves, 
and start preparing for when we 
can get out and be that social 
butterfly once again and actually 
see people in real time and not 
hiding beyond screens!  

The salons will be opening up 
and ready for hair and beauty 
visits. Great for getting all those 
treatments done professionally 
once again. It will be time to get 
out of those leisurely tracksuits 
and leggings and pick out some 
real clothes to wear out and 
about. Are we ready for that, well 
hopefully so.  

Let’s get our body and face in 
the ready. We have tried to keep 
fit at home, done beauty treat-
ments and hair at home, and I 

hope a little light make-up, even 
if not going out anywhere. Make-
up is great for our wellbeing. In 
psychological studies, it has been 
proven that even if we are feeling 
poorly, a little bit of make-up can 
make us feel a little better. The 
classic example would be if you 
had a sore nose and redness from 
a cold, or if you have a blemish 
or mark that is concealed with 
some camouflage make-up. It is 
stated that confidence is raised 
and one can venture out into the 
world and embrace everything 
and everyone with a better and 
more positive attitude, because 
one is not self-conscious of any-
thing out of our usual appearance. 
We don't have to go full out on 
make-up, just a few basics will 
be enough for a glamorous, 
flawless, natural look. So let's 
make up with ease….. 

Start with a good cleansing 
routine and a little exfoliation to 
remove any dead skin cells. 
Cleansing should be done daily, 

exfoliating once or twice a week. 
There are exfoliating cleansers 
available to purchase such as 
Nivea Gentle Exfoliating Scrub, 
or of course adding a little salt or 
sugar granules to some cleanser 
can work really well. Work into 
the skin in small, circular, gentle 
motions and then rinse off well. 
The skin will appear fresh and 
clean. 

Apply toning lotion or rose-
water, then follow with a good 
moisturising lotion and allow to 
absorb. If the skin is looking a 
little sallow or dull because of the 
winter months, a little moisturiser 
with a gradual colour gain can be 
used. Dove visible glow, is a nice 
one to try. 

 
Step 1. Foundation 

Using a cream or stick founda-
tion that closely resembles skin 
tone, apply to the areas that have 
discoloration or are uneven in 
skin tone. There is no need to 
apply all over the face. It may be 

just small areas like chin, temple, 
nose area or under eye area. 
Using the thicker, full rounded end 
of a teardrop make-up sponge 
or brush, work in the foundation 
using light, gentle comma shape 
stroke motion. 

 
Step 2. Concealer 

Concealer is usually slightly 
lighter than your foundation and 
can be blended with your foun-
dation if needed. Using a con-
cealer stick or concealing cream 
on a small concealer brush, tilt 
head slightly forward to see 
where shadow falls and apply 
concealer to darker under eye 
area, or onto dark shaded eyelid 
area, only if this is necessary. 
Apply to any other dark shaded 
areas like pigmentation areas 
that can still be seen through the 
foundation. Dab with concealer 

brush and use the finer tip end of 
the teardrop sponge to slightly 
tap and blend concealer, do not 
over blend. This should be suffi-
cient to cover all imperfections. 

 
Step 3. Mineral powder  
(optional) 

This step can be optional if a 
waterproof foundation and con-
cealer have been used, espe-
cially in the summer. However 
in the winter and spring, it helps 
with a healthy glow. Using a large 
kabuki brush, dip lightly into 
some mineral glow powder and 
dust over face in light circular 
motion, just enough to give a 
hint of tint to the face. 

 
Step 4. Eyeliner 

Using a waterproof eye pencil 
or liquid eyeliner in dark brown or 
charcoal grey, for a natural look, 

apply to outer corners of the eyes 
and smudge gently towards the 
centre, to soften line. 

 
Step 5. Lips 

Using a waterproof matte liquid 
lipstick, apply with container  
applicator tip to lip line area, 
shaping to chosen lip shape, 
leaning on outer natural lip line 
to appear larger, or lean on the 
inside of natural lip line to appear 
smaller. Then fill in with colour. 
Allow to dry and apply lip balm 
for softness and glossy effect.  

With a little practice, this should 
not even take 10 minutes and 
should look Oh So Natural and 
beautiful.  
 

Love and Sparkles, 

Samsara x  
www.samsarabellydancer.co.uk

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

Let’s make up

Cooking with Loulla Astin 
Ελιόψωμο (Έλιοτες) / Olive Bread

Olive bread is popular all 
over the Mediterranean, 
however, this is a Cypriot 

recipe and is one of my mother’s 
and grandmother’s. It’s made with 
black pitted olives, onion, mint, 
fresh coriander leaves and       
orange juice.  

This bread was traditionally 
only made at lent, the Greek 
Orthodox period of fasting, but 
it is so popular that it can be found 
in bakeries all year round. It is 
delicious, nicely moist and comes 
in different shapes and sizes; it 
is sometimes made into savoury 
little pastries for ladies that have 
tea in the afternoon.  

When making this bread, 
choose good quality olives like 
‘Kalamata’ for example, and pit 
them yourself for a better flavour. 

 
Ingredients (makes 2 loaves 
or 12 smaller):  

700g (1½lb) strong white flour 
or a mixture of strong and plain 
flour  

1 x 7g sachet of fast action 
dried yeast 

1 tsp salt 
2 tsp sugar 
Freshly ground black pepper 
4 tbsp good olive oil, plus 

extra for brushing the bread 
200ml (1 cup) freshly 

squeezed orange juice 
100ml (1/2 cup) lukewarm 

water, approx 
2 shallots or one small onion, 

finely chopped 
3-4 spring onions, finely 

chopped 
A handful of chopped coriander 

leaves 
3-4 tbsp chopped fresh mint 

or 1 tbsp dried mint 
250g (9oz) pitted Greek or 

Cypriot black olives 
 

Method: 
Add the flour into a large mixing 

bowl with the salt, sugar, yeast 
and black pepper, and then rub 
in the olive oil. Pour in the luke-
warm water and orange juice, 
mix well, then add the rest of the 
ingredients and mix lightly until 
you have a nice soft dough, add-
ing more water or flour if neces-
sary. Turn out onto a lightly floured 
surface and knead lightly for a 
few minutes until the dough is 
soft, elastic and easy to handle.   

Place in a clean bowl, cover 
with cling film or a warm cloth, 
and allow to prove in a warm 

place until it has doubled in size. 
Knock dough and divide and 

shape into 2 round loaves or 12 
small ones. Place on a lightly 
greased and floured baking tray, 
cover once again and allow to 
rest for 30 minutes.   

Bake in a pre-heated oven at 
190oc / 3750f / gas mark 5, for 
40-45 minutes (check them after 
20 minutes) or until golden brown 
and the bread sounds hollow 
when tapped on the bottom.  

Smaller breads need less 
cooking. Enjoy warm or cold! 

 
Note: If you are making small 

rolls, shape the dough into a 
thick sausage, divide into 12 or 
16 equal pieces, shape into small 
round rolls, cover and rest.  

Preheat the oven to 180c / gas 
mark 4. Bake for 30-35 minutes 
only or until golden. Brush the 
finished olive breads with olive 
oil and serve hot or cold. They 
freeze well!
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NUISANCE  CALLERS? 
Advice from your Safer Neighbourhood Team. 

HOW DO PROTECT I 
MYSELF FROM 

Use 1471 to see the caller’s 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 online, 
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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Premier League: Great Arsenal fightback at West Ham
Patrick Bamford hopes he 

can play himself into Eng-
land’s Euro 2020 squad 

after scoring one and setting up 
the other as Leeds beat Fulham. 

The game came the day after 
Bamford was left out of Gareth 
Southgate’s squad for the first 
World Cup qualifiers. 

Fulham, meanwhile, missed 
the chance to move out of the 
Premier League relegation zone 
with a third defeat in four games. 
Leeds had two goals disallowed 
in the first half – first when Luke 
Ayling’s header was ruled out by 
the video assistant referee and 
then when Raphinha was well 
offside before slotting home. They 
led when Bamford smashed 
home at the near post ffom Jack 
Harrison’s cross. Fulham were 
level when defender Joachim 
Andersen volleyed in from      
Ademola Lookman’s corner, his 
first goal in English football.      
But Leeds scored the winner just 
before the hour mark, as Bamford 
fed Raphinha, who beat two  
defenders before poking home. 

The result takes Marcelo 
Bielsa’s Leeds up to 11th in the 
table on 39 points. 

Newcastle United remain out-
side the Premier League’s bottom 
three but the abject nature of 
Saturday’s 3-0 defeat by fellow 
strugglers Brighton & Hove Albion 
did not bode well for their hopes 

of avoiding the drop. 
Steve Bruce’s side were  

comprehensively outplayed as 
Brighton cruised to victory with 
goals by Leandro Trossard, Danny 
Welbeck and Neal Maupay. The 
visitors failed to register a shot 
on target and are now six games 
without a league win, leaving 
them in 17th place, two points 
above third-from-bottom Fulham. 

While Newcastle had drawn 
their previous three matches, 
they have managed only two 
wins from their last 18 and with 
a tough run of fixtures to come 
after the international break, they 
are in a desperate battle to          
remain a top-flight team. 

Carlos Vinicius and Harry Kane 
scored to send Tottenham within 
three points of the Champions 
League places with a 2-0 victory 
over Aston Villa on Sunday. The 
Premier League win marked a 
quick recovery for Jose Mourinho’s 
side after being eliminated from 
the Europa League on Thursday 
and losing last weekend’s north 
London derby to Arsenal. 

Tottenham took the lead in 
the 29th minute with the first 
real chance of the game. Vinicius’ 
chasing of a long ball prompted 
a poor clearance from goalkeeper 
Emiliano Martinez. Lucas Moura 
and Kane played a one-two,     
resulting in Vinicius being teed 
up for a tap-in for his first league 

goal since joining on loan for the 
season from Benfica in October. 

Tottenham doubled its lead 
midway through the second half 
when Kane clinically despatched 
a penalty, having been fouled by 
Matty Cash. Tottenham moved 
above struggling champion      
Liverpool into sixth place, three 
points from fourth-place Chelsea 
with nine games remaining.  

Aston Villa is 10th. 
Arsenal manager Mikel Arteta 

said his side’s Jekyll and Hyde 
display in Sunday’s 3-3 Premier 
League draw at West Ham 
United was enough to give him 
nightmares. 

The Spaniard looked aghast on 
the touchline as a dominant West 
Ham punished his lacklustre 
team by scoring three times in 
the opening 32 minutes with 
goals by Jesse Lingard, Jarrod 
Bowen and Tomas Soucek. 

Arsenal were in danger of a 
humiliating drubbing at that point, 
having failed to get out of first 
gear, but they hit back in stunning 
fashion to earn an unlikely point 
with own goals by Soucek and 
Craig Dawson and a late         
Alexandre Lacazette header. 

While praising his side’s         
response, Arteta was scathing 
about the way they started the 
game. “This game is going to give 
me a few nightmares because it 
is really difficult to stop some of 

the things we have been doing 
to hurt ourselves,” Arteta said. 

He was especially concerned 
about the way his side were 
caught napping for West Ham’s 
second goal, when Lingard played 
a quick free kick to Bowen whose 
shot evaded keeper Bernd Leno 
at his near post, and the third goal 
in which Vladimir Coufal was   
allowed to cross and Antonio’s 
header was touched in by       
Soucek. Even after they had 
battled back to 3-3 Arsenal almost 
undid all their good work when 
Declan Rice ran unopposed half 

the length of the pitch and forced 
a save from Leno. 

Despite that, some of Arsenal’s 
attacking play after the break was 
impressive and rocked West Ham. 

“That is the level we can show, 
the other is top level and probably 
the best we play all season — we 
could have scored six or seven 
goals and won the game, but we 
cannot have two faces,” Arteta 
said. 

West Ham manager David 
Moyes said there had been 
“loads of positives” from his 
side’s display, although he was 

disappointed that they had 
missed a chance to move level 
on points with fourth-placed 
Chelsea.  

“It would have been nice to 
take the three points because it 
would have kept us right in there, 
but we’ve not lost too much ground,” 
a phlegmatic Moyes said.  

“It has been a long time since 
we finished above Arsenal, we 
have done our best to make sure 
they can’t catch us. Now we want 
more, I’m greedy and they are 
devastated in the dressing room 
at not taking three points.” 

Barnet FC: Upcoming trials for Bees Academy  
and Football Education Programme

Barnet FC are now recruiting 
boys and girls aged 16-18 
for our Bees Academy 

Football & Education Programme 
(formally known as our Elite  
Development Programme) for 

the school year starting          
September 2021. 

 
WHAT WE DO 

Provide a full-time football 
programme at the Club’s state 

of the art training and stadium 
complex, The Hive London. 

Coach players to an academy 
standard, with highly qualified 
staff  leading training sessions 
and match days. 

Multi-disciplinary provision 
given to players with analysis, 
strength and conditioning and 
position-specific, including goal-
keeping coaching o ffered. 

Combine student’s football with 
a full-time education at Canons 
High School. Students attend 
school every day and have the 
opportunity to study a variety of 
subjects. 

 
EDUCATION 

Student-athletes will be given 
an excellent education that will 
allow them to seek a variety of 
careers or further education     
options at the end of their       
second year. 

Student-athletes have the  
option to study a variety of BTEC 
diplomas, at Level 2 or Level 3. 
They can also study a wide range 
of A Level subjects across multi-
ple departments. Both options 
are there to give the student a 
clear progression towards further 
education if so desired. 

Our partner school, Canons 

High School, is situated a mere 
five minute walk from The Hive 
London, allowing players to travel 
easily between the two sites. 

The club and the school are 
in close and regular contact, 
whilst we have members of staff  
dual-employed by both establish-
ments who are based at the two 
sites. This way we are able to 
cast a constant eye over the 
student-athletes’ education, sport 
and welfare. 

 
 FOOTBALL 

The Bees Academy Football & 
Education Programme encom-
passes multiple squads, each 
training three times a week and 
playing matches once a week. 

Fixtures are played in highly 
prestigious leagues such as the 
U19 National League Youth       
Alliance, the Tactic League and 
ECFA Women’s Premier League. 

These present a close link to 
academy fixtures, with matches 
against Premier League and 
Football League Development 

Programmes as well as    
National League U19 squads. 

 
WEEKLY SCHEDULE 

Monday - Education (hours 
dependent on timetable) & 
Training 

Tuesday - Education (hours 
dependent on timetable) & 
Training 

Wednesday - Matchday     
(All squads partake in fixtures, 
played at The Hive London or 
away) 

Thursday - Education (Thurs-
day provides the players with a 
chance to rest and recuperate 
physically, and independently 
catch up on college work) 

Friday - Education (hours  
dependent on timetable) & 
Training
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FA Cup: Manchester City, Chelsea, Leicester 
City and Southampton Semi Finalists 

Leicester City’s Kelechi Ihea-
nacho scored two poacher’s 
goals as they beat Manchester 

United 3-1 in their FA Cup quarter-
final on Sunday to set up a last-four 
clash against Southampton. 

The Foxes took the lead following 
a horrendous error from Manches-
ter United’s Fred, whose backpass 
became a through-ball for Ihea-
nacho. The Nigerian collected it and 
rounded the keeper before firing 
home in the 24th minute. 

United struck back seven minutes 
before halftime as Mason Green-
wood rifled Paul Pogba’s centre 
into the net, but they never got to 
grips with Leicester in midfield and 
they went behind again early in 
the second half. 

Youri Tielemans surged at United’s 
soft centre, bursting through and 
brushing off a less-than-convincing 
challenge from Fred before firing 
a low shot into the bottom corner. 

Jamie Vardy could have brought 
his seven-game goal drought to 
an end but he pulled his shot just 
wide of the near post when clean 
through on goal. His selfless run-
ning, however, was instrumental 
in creating space for his Leicester 
team mates. 

United’s woeful defence was 
exposed again in the 78th minute 
as Iheanacho was left completely 
unmarked at the far post to head 
home Marc Albrighton’s free kick, 
sealing the victory and sending his 
side into the semis. 

“We worked really well in training 
to get ready for this game, tactically 
we worked hard. We really felt ready 
to go and we passed the ball very 
well and got in open spaces and 
got the runs and the goals,” Ihea-
nacho told the BBC. 

“I am really happy playing along-
side Jamie (Vardy), it’s helping me 
a lot, creating space and getting 
the shot in behind, so I hope we 
can keep working hard together,” 
he added. 

Chelsea beat Sheffield United 
2-0 on Sunday thanks to an own 
goal by Oliver Norwood and winger 
Hakim Ziyech’s late strike to reach 
the FA Cup semi-finals for the 
fourth time in five seasons. 

The victory at Stamford Bridge 
extended Chelsea manager 
Thomas Tuchel’s unbeaten start in 
London with the German winning 
10 matches and drawing four in 
all competitions since replacing 
Frank Lampard in January. 

Sheffield United, bottom of the 
Premier League, showed early  
attacking intent but fell behind in 
the 24th minute when Norwood 
steered the ball into his own net 
as he attempted to block Ben 
Chilwell’s shot. 

With the Blades throwing men 
forward in the dying seconds,      
Ziyech produced a fine finish after 
a quick counter-attack to seal 
Chelsea’s win in added time. 

Chelsea could have had a      
second through Christian Pulisic, 
but the American forward lost his 
footing and his shot was blocked 
by Aaron Ramsdale. 

Sheffield United were rejuvenated 
after the break but lacked the killer 
instinct in front of goal and squan-
dered a couple of clear chances. 

Southampton’s Nathan Redmond 
scored twice and fellow winger 
Moussa Djenepo bagged another 
in a 3-0 win over south-coast rivals 
Bournemouth on Saturday to       
secure a place in the FA Cup semi-
finals for only the second time in 
18 seasons. 

Mali international Djenepo ran 
on to a precise through ball from 
Redmond to slot past goalkeeper 
Asmir Begovic and give the Saints 
the lead in the 37th minute, before 
Ralph Hasenhuettl’s side struck 
again seconds before the break 
at the Vitality Stadium. 

Redmond collected a pass in 
midfield and weaved his way past 
Bournemouth’s defence to fire into 

the top corner as the Premier 
League side took control of their 
quarter-final with Jonathan Wood-
gate’s Championship (second-tier) 
side. 

“We had aspirations of getting 
(to Wembley) at the start of the 
season. It’s a chance for us to put 
the league form behind us,”       
Redmond told BT Sport.  

The Saints have lost 10 of their 
last 12 Premier League games. 

“It’s good for us to get into the 
next round going into the inter-
national break where we can work 
on a few things while some of the 
boys are away. We know each 
other well and how to get the best 
out of each other. Today it clicked, 
so hopefully we can end the      
season on a high.” 

The Saints began the game 
brightly and thought they had gone 
ahead 1-0 when Bournemouth’s 
Cameron Carter-Vickers bundled 
in a Kyle Walker-Peters pass into 
the penalty area. But the Video 
Assistant Referee (VAR) disallowed 
the goal for offside. 

VAR ruled out another South-
ampton effort in the second half 
when Che Adams netted from dis-
tance, because Stuart Armstrong 
was deemed to have been offside 
in the build-up. 

Redmond then scored with a 
fine finish to cap off a strong day 
for Southampton, who last won a 
major trophy when they won the 
FA Cup in 1976. The Saints, who 
last reached the semi-finals in the 
2017-18 campaign before losing 
to eventual champions Chelsea, 
will find out who they face in the 
last four of the competition at 
Wembley Stadium when the draw 
is made on Sunday. 

Manchester City’s quadruple 
bid remained intact as late goals 
by Ilkay Gundogan and Kevin de 
Bruyne secured a 2-0 win at       
Everton in their FA Cup quarter-
final clash on Saturday (March 20). 

Everton erected a blue wall for 
most of the game and managed 
to frustrate Pep Guardiola’s side 
until Gundogan stooped to head 
home in the 84th minute for his 
16th goal of the season. 

Late substitute De Bruyne then 
made City’s passage safe with a 
clinical finish in the 90th minute. 

Guardiola refuses to talk about 
City claiming an unprecedented 
clean sweep of trophies this      
season but it is hard to ignore the 
fact that his side look unstoppable. 

They are running away with    

the Premier League title, face       
Tottenham Hotspur in the League 
Cup final next month and are up 
against Borussia Dortmund in the 
Champions League last eight. 

Everton did their best to halt the 
City bandwagon with a disciplined 
defensive display that drew praise 
from Guardiola. 

“It was a really tough game. We 
saw the commitment from Everton, 
how focused they were, they        
defended really aggressively,” 
Guardiola said. “It was one of the 
toughest games we’ve played in 
the last four months.”  

City enjoyed 85% possession in 
the opening 25 minutes, passing 
the ball around in silky fashion 
without forcing Virginia into any 
meaningful action. 

Everton looked to play on the 
counter-attack and went close to 
snatching the lead just before the 
interval when Yerry Mina’s glancing 
header was cleared by Oleksander 
Zinchenko. 

City kept probing after the break 
and Virginia made a great save 
to deny Raheem Sterling’s shot 
from a cross by Fernandinho. 

Phil Foden went close with a 
swerving shot soon after before 
City finally found a chink in         
Everton’s armour. 

It was tough on Virginia who 
made a sensational save to tip 
Aymeric Laporte’s effort against 
the crossbar but Gundogan was 
alive to the opportunity and dived 
to head in the rebound. 

De Bruyne, who had replaced 
Sterling after 80 minutes, then 
wrapped it up in style after being 
played through by Rodri. 

Guardiola’s only current concern 
is hoping that all of his players  
return from international duty 
ready to continue City’s charge. 

“Hopefully, the (Covid-19)       
bubbles are controlled. I’m looking 
forward to everyone coming back 
safe,” he said. 

For Everton manager Carlo 
Ancelotti he accepted that his side 
had been beaten by “the best team 
in the world.” 

“It was a good experience for 
us and there are no regrets,” the 
Italian said. “We have 10 games 
in the league and we want to fight 
for our position in Europe next 
season.” 

Chelsea will take on Manchester 
City and Leicester to play South-
ampton both semi-finals will take 
place at Wembley on the weekend 
of April 17-18.

Leicester City’s Kelechi Iheanacho scores against  
Manchester United

Chelsea manager Thomas Tuchel’s  
unbeaten start 

Cyprus Football

The Cypriot football playoffs 
continued the last weekend 
with Omonia continuing to 

top the league. 
Omonia are four points clear 

after beating AEK 1-0 with their lone 
goal coming from Marinos Tzionis 
a shot from just inside the box. 

At the Antonis Papadopoulos 
stadium in Larnaca, AEL come up 
trumps winning 2-1 with two first 
half goals from their super striker 
Mmaae in the 11th and 43rd       
minutes. The first goal came from 
a cross on the left which Mmaae 
left on his own to head past the 
keeper. The second again scored 
by Mmaae dribbling past one       
defender before hitting the ball 
straight into the back of the net.  

The home team Anorthosis 
scored in added time with a great 
individual goal through Kvlitaia      

receiving the ball and stroking 
past three players before tapping 
the ball into the back of the net. 

Third placed Apollon beat 
Olympiakos 2-0 at the Makarios 
stadium with a goal in each half 
from Geuerier with a tap in and 
Dabo with a head 

Apoel sttuggled to best Doxa 
and scored in the 55th minute 
with a goal from Garner . 

Karmiotissa drew 2-2 with Ermis 
Aradippou,Ioannis Chadjivassilis 
scoring twice for Karmiotissa, 
Ermis were leading 2-1 at one age 
their goals from Kovacevic and 
Valpoort. 

 Pafos beat Nea Salamina their 
goals coming from Beringaud, 
Christoforou and Valakari. A goal 
from Mario Elia gave Ethnikos 
Achna  a 1-0 win over Enosis Neon 
Paralimni. 

Action from from Omonia v AEK

Zverev clinches Acapulco 
title in Tsitsipas classic 

Second seed Alexander 
Zverev was tested from the 
first point against Stefanos 

Tsitsipas on Saturday, but he fought 
through in a thrilling final to claim 
his 14th ATP Tour title at the Abierto 
Mexicano Telcel presentado por 
HSBC. 

Zverev turned around an early 
break in the first set and had to 
save a set point at 5-6 in the second 
set, but he stayed cool to move past 
Tsitsipas 6-4, 7-6(3) after two hours 
and 19 minutes. 

“I’ve always said that this is defi-
nitely a tournament that I wanted 
to win in my career,” Zverev said 
in his post-match press conference.  

“I have a very strong relationship 
with Mexico and with this tourna-
ment. I came here with a goal and 
I achieved it, and I’m very happy 
with that.” 

Tsitsipas and Zverev were      
contesting Acapulco’s first final 
between the top two seeds since 
2015, when No. 2 David Ferrer 
defeated No1 Kei Nishikori 6-3, 
7-5. Second seed Zverev repea-
ted the pattern for No. 2 seeds              
to improve to 2-5 in his ATP 

Head2Head record against    
Tsitsipas. 

The German hadn’t dropped        
a set all week, but he looked        
uncharacteristically flat at the start 
of the first set, and Tsitsipas took 
full advantage as he surged to a 
4-1 lead. Zverev faced three break 
points that would have made it      
5-1, with Tsitsipas painting the lines 
with highlight-reel worthy winners. 
Zverev found his rhythm with 
searing backhands, and he reeled 
off the last five games of the set. 

Zverev and Tsitsipas were dead-
locked in a tight second set, with 
only two break points on offer 
throughout the opening eight 
games. The second seed broke 
through first and took a 5-4 lead, 
but couldn’t serve out the match. 
Tsitsipas saved match point, helped 
along by a Zverev double fault, to 
break straight back. 

Tsitsipas put in a mammoth      
effort to save six break points at 
5-5 and held a set point in the      
following game, but he couldn’t 
hold back Zverev. The German 
converted his third match point to 
seal his first Acapulco singles title.

Alexander Zverev Stefanos Tsitsipas
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε 

ότι η πολυαγαπημένη μας 

Ελένη Νικολάου 

απεβίωσε την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 

σε ηλικία 81 ετών. 

Η μακαριστή Ελένη, του γένους Χριστοφή 

Κωνσταντή, καταγόταν από τον Ταύρο 

Καρπασίας. Ήρθε στην Αγγλία το 1955 

και για χρόνια, μαζί με τον σύζυγό της 

Δήμο Νικολάου, διατηρούσαν το ιδιόκτητο 

εστιατόριό τους «TAVROS» 

στο Crouch End Hill.  

Αφήνει πίσω της 4 παιδιά, 11 εγγόνια, 

6 δισέγγονα και 4 αδέλφια. 

Η κηδεία της θα τελεστεί την Τρίτη, 

6 Απριλίου από την εκκλησία της Παναγίας 

στο Wood Green, στις 11:30πμ 

και η ταφή στο κοιμητήριο 

του New Southgate γύρω στη 1μμ. 

Η Ελένη ξεχώριζε για τον εξαίρετο 

της χαρακτήρα και θα λείψει πάρα πολύ 

από όλους όσοι την γνώριζαν.  

Αιωνία της η μνήμη

10/08/1940 - 17/03/2021

† DEATH ANNOUNCEMENT 

It is with heavy hearts that we announce 

our beloved mother, grandmother, 

great-grandmother and sister 

Eleni Nicolaou 

passed away on Tuesday 16th February, 
aged 81. 

 Eleni was born in Tavros, Cyprus. 
She came to England and became 

a successful restaurant owner in Crouch 
End Hill, with the name ‘TAVROS’.  

She leaves behind 4 children, 
11 grand children, 6 great grandchildren 

and 4 brothers and sisters. 

She will never be forgotten and will always 
be held close to our hearts. 

The funeral will be held on Tuesday 6th 
April at Greek Orthodox Church of Panayia, 

Wood Green, at 11.30pm. Church 
attendance is restricted to 30 people. The 

burial will be held at New Southgate 
Cemetery at 1pm. 

Donations will be accepted outside the-
church and cemetery and will be donated 

to Panayia church of Wood Green, accord-
ing to Eleni’s wishes.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

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

Georgia Constantinou 
(From London) 

who died on the 17.03.21 at the age of 80. 
She leaves behind her son, daughter in law, 
3 grandchildren and 3 great grandchildren 

along with many other relatives and friends. 
 

Georgia was a strong, independent, 
tell you how it is kind of woman. 

She loved her family and friends fiercely and 
was always the life and soul of any party, 

always on the dance floor. 
 

We will miss you so much forever in our 
hearts and thoughts, never forgotten. 11/6/1935 - 1/3/2021

† DEATH ANNOUNCEMENT  
It is with overwhelming sadness we announce that our beloved 

mother, grandmother and great grandmother 
 

Yianoulla Paschalis 
(From Ayios Elias, Famagusta)  

passed away peacefully at home on Monday 1st March. 
She leaves behind her daughter Maro, sons: Vas & Paschalis, 

grandchildren: Andreas, Karina, Andreas & Rocco, 
granddaughter-in-law Kiggzy, great grandchildren: Niko & Mimi, 

her brother, sisters and many relatives and friends.  
Yianoulla was the matriarch of the family and the most loving, 

caring and kind person you could meet, she always opened her 
heart and home to relatives, friends, neighbours and anyone in 
need and would offer help and support to all. Her family and her 
faith were the most important aspects of her life, She helped so 

many people throughout her life and will be greatly missed.  
The Funeral service will take place on Tuesday 13th April at 
St Mary’s Church Wood Green followed by the burial at New 
Southgate Cemetery. Due to Covid-19 and the government 
restrictions the funeral will unfortunately be by invitation only.

Link to live stream: 

https://www.galaxyvideo.tv/eleni/

Link to Just Giving page: 

https://www.justgiving.com/crowdfunding/eleni-nicolaou
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† Death Announcement 

Koulla Nixon 

It is with heaviest of hearts that we, 
as a family, announce the death 

of our beautiful mum, yiayia, auntie 
and friend Koulla Nixon. 

She was one of the most kindest and 
loving people whose smile lit up any room 
she entered and we were truly blessed to 

have had her in our lives. 
Heaven really has gained an angel. 

Her funeral will be held Thursday 1st April 
2021 at St. John the Baptist, Wightman 

Road, 10:00am and she will be buried 
at St Pancras Cemetery, Finchley, N2 9AG 

at 11:30am.

18/01/1940 – 02/03/2021

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Yianni Kalavashoti 
(from Aradippou)

It is with great sadness we announce the passing away of our 

beloved father and grandfather, Yianni Kalavashoti of Aradippou 

who passed away on Tuesday 2nd March 2021 at the age of 81. 
 

He leaves behind his 3 sons: Georgios, Terry & Lenny, 

8 grand-children, 12 great-grandchildren and many other 

family and friends. 
 

Yianni's funeral will be held on Tuesday, 13th April 2021 at 

12.00p.m. at The Greek Orthodox Church of St. John 

the Theologian, 184 Mare Street, Hackney, London E8 3RD. 

The burial will be at Edmonton Cemetery, Church Street, 

Edmonton, London, N9 9HP. 
 

Covid-19 rules will be observed in the church and cemetery. 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Γιάννη Καλαβασιώτη
(από Αραδίππου)

Είναι με βαθιά θλίψη που ανακοινώνουμε το θάνατο 

του πολυαγαπημένου μας πατέρα και παππού, ο οποίος έφυγε 

από τη ζωή την Τρίτη 2 Μαρτίου 2021 σε ηλικία 81 ετών. 
  

Καταλείπει τους 3 γιούς του Γιώργο, Terry & Lenny, 8 εγγόνια, 

12 δισέγγονα, καθώς και πολλούς συγγενείς και φίλους.  
 

Η κηδεία του θα τελεστεί την Τρίτη 12 Απριλίου από τον Ιερό Ναό 

Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, 184 Mare Street, Hackney, London 

E8 3RD στις 12.00 και η ταφή στο κοιμητήριο του Edmonton, 

Church Street, Edmonton, London, N9 9HP. 

  

Λόγω της πανδημίας, τόσο στην εκκλησία όσο και στο κοιμητήριο 

θα τηρούνται αυστηρά τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης.

18/02/1938 - 08/03/2021

† Memorial 
 

Andreas Zacharia 
Tsiourouti 

(from Acheritou) 
 

On Sunday March 28,2021 we are holding the first 

annual memorial service of our beloved and unfor-

gettable husband, father, grandfather and father-in 

law, Andreas Zacharia Tsiourouti at Holy Cross and 

St Michael Church, Golders Green Road and we in-

vite those who honour his memory to attend. 

 

 

Τελούμε την Κυριακή 28 Μαρτίου 2021, το πρώτο 

ετήσιο μνημόσυνο του αξέχαστού μας συζύγου, 

πατέρα, παππού και γαμπρού Αντρέα Ζαχαρία 

Τσιουρούτη από την Αχερίτου, στην εκκλησία Τιμίου 

Σταυρού και Αρχαγγέλου Μιχαήλ, καλούμε όλους 

όσοι τιμούν τη μνήμη του να παρευρεθούν.

† Death Announcement 

Anna Toufexis 
(Born Lythrodondas, passed Camden, London) 

It is with deep sadness and a heavy broken heart we announce the passing of our dearly beloved mother, 

grandmother, great grandmother, sister, auntie and friend, on the 13th of February 2021 at the age of 88. 

Anna was widowed in 1989, when our dad Nikolas sadly left us all too soon. She leaves behind 5 children: 

Savvas, Harrido, Bitsa, Mary & Rena, two daughter in laws: Elena and Pantelitsa, three sons in law: Ken, 

Roger (who sadly left us in 2018) & Mick, six grandchildren: Anna, Nicolas, Irini, Anna, Andrea & Thomas, 

four great grandchildren: Sophia, Raphael, Nikolas & Elena, and her siblings and family in Cyprus. 

Anna was a very sweet, kind, loving and thoughtful person. She was loved by all and will be missed by all. 

Forever in our hearts. 

Her funeral will be held on Tuesday 6th April at 12.30pm at All Saints Church, Camden Town and she will be 

laid to rest at Ayia Sophia, New Southgate Cemetery. Due to current Covid Restrictions only close family are 

permitted. Any enquires please contact Demetriou and English Funeral Directors, Myddleton Road, N22 8NG. 

Flowers arranged by Antri at Pola Florists, 101 – 103 Green Lanes, N13 4SP.
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† ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ

† In Memory of 

Spyros Timotheou 
(from Aradippou) 

 

Οn Sunday, March 28, 2021 we are holding the 1st annual memorial 

service of our beloved and unforgettable husband, father and 

grandfather, Spyros Timotheou at the St. Panteleimon & 

St Paraskeve Church, 660 Kenton Road, Harrow 

and we invite those who honor his memory to attend. 

The grieving, wife, children and grandchildren. 

 

 

 

Τελούμε την Κυριακή  28 Μαρτίου 2021 το 1ον ετήσιο μνημόσυνο του 

αγαπημένου και αξέχαστου συζύγου, πατέρα και παππού, Σπύρου Τιμοθέου 

στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμωνος & Αγίας Παρασκευής, 660 Kenton 

Road, Harrow, και καλούμε όσους τιμούν την μνήμη του να παρευρεθούν.  

Τεθλιμμένοι σύζυγος, παιδιά και εγγόνια

Ο Σύνδεσμος Αχνιωτών Αγγλίας 

εκφράζει τα θερμά του 

συλλυπητήρια στους οικείους της 
 

Μαρίας Νικόλα 

Πασχάλη  
 

που απεβίωσε στις 26 Ιανουάριου. 
 

Αιωνία της η μνήμη

Το φιλανθρωπικό σωματείο 

«Αλκυονίδες» Η.Β. στέλλει 

θερμά συλληπητήρια στην οι-

κογένεια του Παναγιώτη 

Χρυσοστόμου. Ευχαρι-

στούμε την σύζυγο και τα παι-

διά του, που μέσα στον πόνο 

τους, αποφάσισαν να βοηθήσουν 

Κύπριους συνανθρώπους μας οι οποίοι 

ανεβαίνουν το δικό τους Γολγοθά και πε-

ριμένουν για δύσκολες θεραπείες σε νο-

σοκομεία του Λονδίνου. 

Το σωματείο αποτελείται από εθελο-

ντές οι οποίοι εργάζονται αφιλοκερδώς 

και διατητηρεί χώρο φιλοξενίας, την 

‘Φωλιά’ για χαμηλόμισθους 

ασθενείς. Αυτή την δύσκολη 

περίοδο, το σωματείο καλύ-

πτει επίσης έξοδα μεταφοράς. 

Επίσης προσφέρει άμεση 

βοήθεια σε άτομα από την κοι-

νότητα όταν υπάρχει ανάγκη.  

Οι Αλκυονίδες Birmingham & 

Midlands στηρίζουν οικογένειες Κυπρίων 

με παιδιά με ειδικές ανάγκες. 
 

Αιωνία του η μνήμη. 
 

Alkionides UK committee 

www.alkionides.org  

enquiries@alkionides.org

† ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την Κυριακή 28 Μαρτίου 2021 
στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέα 
στο Weston-super-Mare, το πρώτο 

ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου 
μας συζύγου, πατέρα, παππού, 

αδελφού και θείου  
Γεώργιου Αγγελή 

Κυριάκου 
από το χωριό Άρδανα της επαρχίας 
Αμμοχώστου, ο οποίος μας άφησε 
ξαφνικά στις 30 Μαρτίου του 2020 

σε ηλικία 78 ετών. 
Αγαπημένε μας Γιώργο, μας λείπεις 

πολύ. Αιωνία σου η μνήμη…

† Death Announcement 

Niki Constantinou 
(from Louvaras) 

 

It is with great sadness that we announce that our beloved wife, mother, grandmother 

and great-grandmother passed away on the 9th March 2021 

at the Royal Free Hospital from lymphoma. 

Niki emigrated to the UK in 1960. She lived in Kingsbury and Cricklewood the last 20 

years. She leaves behind a loving husband Christos, 3 grown-up children: 

Zoe (who lives in Limassol), Helen (London) and Costa (Liverpool), 

6 grandchildren and 4 great-grandchildren.  

Niki will be cremated at Golder’s Green crematorium on the 29th March 2021 @ 3pm. 

 

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε ότι η αγαπημένη μας σύζυγος, μητέρα, γιαγιά και προγιαγιά 

Νίκη Κωνσταντίνου απεβίωσε στις 9 Μαρτίου 2021 στο Royal Free Hospital από λέμφωμα. 

Η Νίκη μετανάστευσε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1960. Έζησε στο Kingsbury 

και στο Cricklewood τα τελευταία 20 χρόνια. 

Αφήνει πίσω τον στοργικό της σύζυγο Χρήστο, 3 παιδιά:  Ζωή (που ζει στη Λεμεσό), 

Ελένη (που ζει Λονδίνο) και Κώστα (που ζει στο Λίβερπουλ), 6 εγγόνια και 4 δισεγγόνια. 

Η Νίκη θα αποτεφρωθεί στο κρεματόριο του Golder’s Green στις 29 Μαρτίου 2021 @ 3μ.μ.

† ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ
Το ΑΚΕΛ Βρετανίας, 

η «Παροικιακή», η Κομματική 

Ομάδα Enfield του ΑΚΕΛ και 

ο Σύνδεσμος Κυπρίων Enfield 

εκφράζουν τα θερμά τους 

συλλυπητήρια στους οικείους της 
 

Γεωργίας Κωνσταντίνου  
 

που απεβίωσε στις 17 Μαρτίου 2021.  
 

Αιωνία της η μνήμη.

† ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ† ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ
Η οικογένεια Μαρούλλας Ευριπίδη εκφρά-

ζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικο-
γένεια του Νεόφυτου Νικολάου. 

Στον Νεόφυτο μας, που μας άφησε και ορ-
φανεψε την παροικία και την Κύπρο. 

Η προσφορά σου είναι μεγάλη αδελφέ και 
σύντροφε. Σταθηκες δίπλα στον πονεμένο συ-
νάνθρωπο σου, δίπλα στα παιδιά με αναπη-
ρία. Ήσουν δίπλα στους ηλικιωμένους μας και 
τους αρρώστους, έτοιμος να βοηθήσεις τους 
πάντες. Η προσφορά σου ήταν μεγάλη στην 
εφημερίδα «Παροικίακη», όπου έκανες τερά-
στια εθελοντική δουλειά. Ήσουν πάντα έτοι-
μος να δώσεις από το υστέρημά σου.  

Μας λείπεις πολύ, και θα είσαι πάντα στην 
καρδιά μας, και θα σε αγαπούμε για πάντα. 
Θα έχεις μια ξεχωριστή θέση στην Παράδεισο 
δίπλα στην Μαρία σου. Ήσουν καλός Χριστια-
νός και καλός αριστερός. Αιώνια σου ή μνήμη 
Νεόφυτε μας. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα 
σε σκεπάσει.

† ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ

Το ΑΚΕΛ Βρετανιας, η εφημερίδα 

«Παροικιακή», η ΚΟΒ ΑΚΕΛ 

Kingsbury, οι οικογένειες Κώστα 

Σακκά, Ανδρέα Σωτηρίου, Αντρέα 

Γρηγορίου και Πάμπου Χαραλάμπους 

εκφράζουν τα θερμά τους 

συλλυπητήρια προς την οικογένεια 

της Νίκης Κωνσταντίνου που απε-

βίωσε πρόσφατα, ιδιαίτερα προς τον 

σύζυγο της και αγαπητό μας 

σύντροφο Χριστάκη Κωνσταντίνου.
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Με μεγάλη θλίψη και ραγισμένη καρδιά, αναγγέλλουμε το θάνατο του 
αγαπημένου μας, συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου, 
Νεόφυτου Νικολάου, που απεβίωσε την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου σε 
ηλικία 74 ετών, μετά από μια σύντομη μάχη με το κορωνοϊό. 

Αφήνει πίσω τη σύζυγό του Ευούλλα, θυγατέρα του Αίγλη και σύζυγό 
Στέλιο, γιο Άλεξ και σύζυγό Ελένη, έξι εγγόνια: Τζίμι, Στέφανη, Λέο, 
Ζωή, Εύη και Κρις, τρεις αδελφές: Μάρω, Σαβούλλα και Λάλα που ζουν 
στην Κύπρο, και πολλούς συγγενείς και φίλους. 

Οι λέξεις δεν μπορούν να εκφράσουν πόσο απαρηγόρητοι είμαστε όλοι. 
Ήταν ένας αληθινός κύριος με αρχές και οικογενειακές αξίες, μια 
αξιοσέβαστη προσωπικότητα στην Παροικία μας, που θα λείψει σε όλους 
πολύ.  

Ο Νεόφυτος θα ξαναβρεθεί με την μεγάλη του κόρη Μαρία που απεβίωσε 
πριν από τέσσερα χρόνια, στην ηλικία 46 ετών, τον αδελφό του Κόκο που 
απεβίωσε πριν από 2 χρόνια και τον γαμπρό του Πανίκο που απεβίωσε 
πριν από ένα χρόνο. 

Η κηδεία τελείται σήμερα (25 Μαρτίου 2021), στη 1 μ.μ. από την 
Εκκλησία της Παναγίας, Wood Green και την ταφή στις 3 μ.μ. στο 
κοιμητήριο του Edmonton, Church Street. Λόγω των περιορισμών για 
την πανδημία, η συμμετοχή στην εκκλησία θα είναι αυστηρά μόνο με 
πρόσκληση και στο κοιμητήριο είναι σημαντικό να τηρούνται τα μέτρα 
κοινωνικής αποστασιοποίησης. Αντί για λουλούδια, η οικογένεια ζητά 
ευγενικά εισφορές που θα πάνε σε οργανισμούς / φιλανθρωπικά 
ιδρύματα που ήταν κοντά στην καρδιά του Νεόφυτου. Εισφορές μπορούν 
να γίνονται στη σελίδα www.justgiving.com/crowdfunding/neophytos-
nicolaou. Επίσης, θα υπάρχει και κουτί εισφορών. 
 

Αναπαύσου εν ειρήνη. Αιωνία σου η μνήμη. 
 

Η κηδεία θα μεταδίδεται ζωντανά από το FREEVIEW Channel 271 
ή από το www.hellenictv.net

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Νεόφυτος Νικολάου
(από Ερήμη, Λεμεσός) 

11.12.1946 - 21.02.2021

It is with great sadness and broken hearts that we announce the death 
of our beloved husband, father, grandfather, brother and uncle, 
Neophytos Nicolaou, who passed away on Sunday 21 February 2021 at 
the age of 74, after a short battle with Covid-19. 

He leaves behind his wife Evoulla, daughter Egli - husband Stelios, son 
Alex - wife Helen, six grandchildren: Jimmy, Stephanie, Leo, Zoe, Evie 
and Chris, three sisters: Maro, Savoulla and Lalla who live in Cyprus, 
and many relatives and friends. 

Words cannot express how devastated we all are. He was a true 
gentleman with principles and family values, a well-respected figure in 
our community who will be greatly missed by everyone. 

Neophytos will be reunited with his eldest daughter Maria, who sadly 
passed away four years ago at the age of 46, his brother Koko who 
passed away two years ago, and his brother-in-law Panico who passed 
away last year. 

The funeral will take place today (Thursday 25 March 2021), 1pm, at 
St Mary's Greek Orthodox Cathedral (Panayia) in Wood Green, and 
the burial at Edmonton Cemetery, Church Street, at 3pm. Due to current 
restrictions, church attendance will be strictly by invitation only, and it is 
important that social distancing measures are adhered to at the cemetery.  

Instead of flowers, the family kindly requests donations to organisations 
and charities close to Neophytos’ heart. Donations can be made online 
at www.justgiving.com/crowdfunding/neophytos-nicolaou. There will 
also be a donation box. 
 

Rest In Peace. Memory eternal. 
 

Hellenic TV will live stream the funeral service from 1.00pm on 
Thursday 25/03/2021. You can watch it on FREEVIEW Channel 271 
or via the station's website www.hellenictv.net
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