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Η Ε.Ε. κατοχύρωσε τη Δευτέρα 
το χαλλούμι ως προϊόν Προστα-
τευόμενης Ονομασίας Προέλευ-
σης της Κύπρου (Π.Ο.Π), 
ύστερα από μια πολυετή προ-
σπάθεια...                   Σελ 6 & 17

Χαλλούμι  Π.Ο.Π. της Κύπρου 
Το ατύχημα του πλοίου Ever 
Given και η διακοπή της κυκλο-
φορίας στη διώρυγα του Σουέζ 
υπογράμμισαν τα προβλήματα 
με την τρέχουσα εκδοχή παγκο-
σμιοποίησης...                  Σελ 8

Διόρυγα Σουέζ - Η έκβαση Πολιτική-Ρεπορταζ Π.Πασιάς
Με την Τουρκία να έχει πετύχει 
την αποενοχοποίηση της και να 
έχει βγει εκτός του κάδρου ευθυ-
νών για την μη επίλυση του Κυ-
πριακού, εκμεταλλευόμενη και τις 
παλινωδίες του Προέδρου Ανα-
στασιάδη, η τουρκική πλευρά...  
                          Σελ 5

σελ  
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Με μεγάλη επιτυχία, οργανώθηκε την Κυριακή, 
από την Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία HB την 
Κυριακή ο καθιερωμένος παμπαροικιακός εορ-
τασμός των εθνικών μας επετείων, 25ης Μαρτίου 
1821 και 1ης Απριλίου 1955, διαδικτυακά λόγω 
των περιοριστικών μέτρων προστασίας για τον 
κορωνοϊό. 
Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο  εξοχό-
τατος Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητι-
σμού και Νεολαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας 
κ. Πρόδρομος Προδρόμου. Χαιρετισμούς απηύ-
θυναν ο Πρόεδρος της Εθνικής Κυπριακής Ομο-
σπονδίας Χρίστος Καραολής, ο Πρέσβης της Ελ-
λάδος Ιωάννης Ραπτάκης, ο Ύπατος Αρμοστής 
της Κύπρου Ανδρέας Κακουρής, ο Αρχιεπίσκοπος 
Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας Νικήτας και ο 
Πρόεδρος των Ελληνορθόδοξων Κοινοτήτων Μά-
ριος Μηναϊδης. 
Ο  Υπουργός κ. Πρόδρομος Προδρόμου, κύριος 
ομιλητής στον παμπαροικιακό εορτασμό, στη με-
στή υψηλών νοημάτων ομιλία του για τον εορτα-
σμό των 200 χρόνων από την ελληνική επανά-
σταση και τον εορτασμό των εθνικών μας 
επετείων 25ης Μαρτίου 1821 και 1ης Απριλίου 
1955 τόνισε ότι τα διαχρονικά μηνύματα της δι-
πλής επετείου «αποτελούν αναγκαία αναχώματα 
σε αντιπερισπασμούς, αλλά και πλήγματα ακόμα 
των καιρών ενώ συνιστούν επίσης «πηγή έμπνευ-
σης για τους αγώνες που καλούμαστε διαρκώς 
να δίνουμε, για την αντιμετώπιση των ακατάπαυ-
στων προκλήσεων, για τη διεκδίκηση της εθνικής 
μας αξιοπρέπειας και των απαράγραπτων δικαιω-
μάτων του λαού μας και για τη διατήρηση της 
μνήμης της κατεχόμενης πατρίδας μας.» 
Συνέχισε λέγοντας πως «με ευλάβεια και βαθιά 
ευγνωμοσύνη κλίνουμε και πάλι φέτος το γόνυ 
μπροστά στους Υψηλάντες, τους Kαραϊσκάκηδες, 
τους Κολοκοτρώνηδες και τους Παπαφλέσσες και 
τους άλλους όλους, Κανάρηδες, Μιαούληδες και 
Μπουμπουλίνες. Μπροστά στους Aυξεντίου, τους 
Mάτσηδες, τους Παλληκαρίδηδες και τους 
Kαραολήδες. Mε αμέριστη εθνική υπερηφάνεια 
τιμούμε την εθνεγερσία που μας επέτρεψε να εί-
μαστε Έλληνες και σαν Έλληνες να αναπνέουμε 
μέσα στο σύγχρονο κόσμο. Αλλά και με συντρι-
πτικό το βάρος της ευθύνης, φέρνουμε στο νου 
τις απαράμιλλες εκείνες αρετές που αξίωσαν τους 
πρόγονούς μας να τιμήσουν τη μακραίωνη ιστο-
ρία και την εθνική κληρονομιά μας», ανέφερε ο 
κ. Προδρόμου. 
Αφού παρέθεσε παραδείγματα προσφοράς Κυ-
πρίων στην Ελληνική Επανάσταση, ο Υπουργός 

Παιδείας είπε ότι «το φως εκείνης της Επανάστα-
σης έφτασε κατ’ ευθείαν στους Κύπριους αγωνι-
στές του 1955, αφού ο όρκος των αγωνιστών της 
ΕΟΚΑ γινόταν ακριβώς στο πρότυπο του όρκου 
της Φιλικής Εταιρείας, ενώ οι ήρωες του κυπρια-
κού εθνικοαπελευθερωτικού έπους συνεχώς ανα-
φέρονταν στους αγωνιστές της ελληνικής επανά-
στασης από τους οποίους αντλούσαν έμπνευση».  
Κλείνοντας, σημείωσε ότι τα διαχρονικά μηνύματα 
της διπλής επετείου «αποτελούν αναγκαία ανα-
χώματα σε αντιπερισπασμούς, αλλά και πλή-
γματα ακόμα των καιρών μέσα στην μακραίωνη 
πορεία της Κύπρου, αλλά και στις δυσκολίες των 
ημερών μας και, κυρίως, στον τουρκικό επεκτατι-
σμό», ενώ συνιστούν επίσης «πηγή έμπνευσης 
για τους αγώνες που καλούμαστε διαρκώς να δί-
νουμε, για την αντιμετώπιση των ακατάπαυστων 
προκλήσεων, για τη διεκδίκηση της εθνικής μας 
αξιοπρέπειας και των απαράγραπτων δικαιωμά-
των του λαού μας και για τη διατήρηση της μνή-
μης της κατεχόμενης πατρίδας μας». 
Αναφέρθηκε επίσης στην παρουσία του Προ-
έδρου της Δημοκρατίας στους εορτασμούς στην 
Αθήνα και μετέφερε τον θερμό χαιρετισμό του κ. 
Αναστασιάδη προς την παροικία, αλλά και τις ευ-
χαριστίες του κυπριακού λαού για την προσφορά 
της ομογένειας  στον αγώνα της Κύπρου.. 
Ο Πρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας Χρίστος 
Καραολής αφού εξύμνησε τα κατορθώματα και 
τους ήρωες του 1821 και 1955 τόνισε ότι: «H 
Ομοσπονδία προστατεύει και προασπίζει τα συμ-
φέροντα της ομογένειας και του νησιού μας και 
στέλνει ξεκάθαρα μηνύματα προς τη Βρετανική 
κυβέρνηση και τα κόμματα της 
αντιπολίτευσης.Tους καλεί να στρέψουν τις προ-
τροπές και ενέργειες τους προς τον κ. Τατάρ και 
τον κ. Ερτογάν, ειδικά μετά τις συνεχείς προκλή-
σεις στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας, τη 
νέα εισβολή στο Βαρώσι και τις δηλώσεις ότι θε-
ωρούν τη ομοσπονδιακή λύση νεκρή και συζη-
τούν μόνο λύση δύο κρατών, να μην υπάρχει 
ασάφεια ότι η λύση του κυπριακού πρέπει να 
είναι δίκαιη λειτουργική και δημοκρατική και να 
βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα στις αρχές 
και αξίες  της ΕΕ και τα ψηφίσματα του ΟΗΕ.» 
Έκλεισε την ομιλία του σημειώνοντας, πως «η 
25η Μαρτίου 1821 και η 1η Απριλίου 1955 απο-
τελούν ορόσημα στην ιστορία του Έθνους μας. 
Αυτοί οι αγώνες αποτελούν ταυτόχρονα φωτεινό 
φάρο και για τους δικούς μας αγώνες να κατα-
στήσουμε ξανά την Κυπριακή Δημοκρατία ελεύ-
θερη και επανενωμένη. Μόνο έτσι θα μπορούμε 

να πούμε ότι δικαιώσαμε τη θυσία όλων αυτών 
των ηρώων και μαρτύρων του έθνους μας.» 
Ο  Ύπατος Αρμοστής στο σύντομο χαιρετισμό 
του, επεσήμανε πως: 
«Η επιλογή της 25ης Μαρτίου βρίθει συμβολι-
σμών. Η μέρα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 
επιλέγεται για να αναγγείλει την εθνική παλιγγε-
νεσία. Η σύστοιχη συμβολή στον αγώνα, των εκ-
κλησιαστικών μας πατέρων, αποτελεί ένδειξη της 
ιερότητας του εθνικού εγχειρήματος. 
Η τόλμη των ηρώων μας αποτελεί, εν τέλει, ύψι-
στη έκφραση της αρετής τους. Δεν πηγάζει από 
μια υστερόβουλη ανάγκη για υστεροφημία. Είναι 
έκφραση ταπεινής πίστης στις αξίες της ελευθε-
ρίας, της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης που 
καθοδηγούν τη σύγχρονη εθνική μας πορεία. 
Ιδιαίτερα εσείς, οι Κύπριοι και Έλληνες της δια-
σποράς, παραμένετε αφοσιωμένοι συμπαραστά-
τες μας στη δύσκολη αυτή πορεία προς την εθνική 
δικαίωση. Είμαστε περήφανοι για εσάς: γιατί κρα-
τάτε ψηλά το λάβαρο του έθνους μας, γιατί κρα-
τάτε τον Ελληνισμό βαθιά μες στην καρδιά σας, 
και γιατί, με το μέτωπο ψηλά, μεταλαμπαδεύετε 
στα παιδιά σας τη γλώσσα, τη θρησκεία, τα ήθη, 
τα έθιμά μας. Ζωντανό παράδειγμα αποτελεί το 
καλλιτεχνικό πρόγραμμα που με χαρά μας πα-
ρουσιάζουν τα παιδιά των Ελληνικών Παροικια-
κών Σχολείων.» 
Ο  Πρέσβης της Ελλάδος στο σύντομο χαιρε-
τισμό του  ανέφερε ότι: 
«Η ελευθερία και η ανεξαρτησία αποτελούν κο-
ρυφαίες αξίες του Έθνους μας που επιβεβαι-
ώνονται μέσα από τις μνήμες της 25ης Μαρτίου 
και της 1ης Απριλίου. Το 2021 σηματοδοτεί τη 
συμπλήρωση των 200 χρόνων από την έναρξη 
της Ελληνικής Επανάστασης, την ευγενέστερη 
και κορυφαία στιγμή της νεότερης ιστορίας των 
Ελλήνων. 
Αμφισβητώντας οι Πρόγονοί μας, με τον ξεση-
κωμό τους, κάθε μορφή δουλείας, καταπίεσης και 
τυραννίας, πέτυχαν, με ανείπωτες θυσίες και 
φόρο αίματος, τη δημιουργία ανεξάρτητου Ελλη-
νικού Κράτους, εμπνέοντας και τις επόμενες γε-
νεές Ελλήνων. Και φυσικά δεν ξεχνάμε τους εθε-
λοντές, αδελφούς μας από την Κύπρο  που 
συμμετείχαν στην Επανάσταση του ΄21 και που 
είχε ως αποτέλεσμα το νησί να πληρώσει βαρύ 
τίμημα από πλευράς ηγητόρων της κυπριακής 
κοινωνίας. Σφαγές των προκρίτων της Νήσου, 
που κορυφώθηκαν την 9η Ιουλίου 1821 με τον 
απαγχονισμό του εθνομάρτυρα Αρχιεπισκόπου 
Κυπριανού και τον αποκεφαλισμό, στη Λευκωσία, 
των τριών Μητροπολιτών, Πάφου Χρυσάνθου, 
Κιτίου Μελετίου και Κυρηνείας Λαυρεντίου. Το 
αίμα τους έχυσαν, επίσης, και δεκάδες Κύπριοι 
αγωνιστές του 1821, οι οποίοι πολέμησαν στον 
επαναστατημένο Μοριά ή την Ρούμελη, συνεχί-
ζοντας έτσι μια παράδοση ιστορικής αλληλεγγύης 
Ελλαδιτών και Κυπρίων, η οποία χάνεται στα 
βάθη των αιώνων.  
Ο  Πρόεδρος των Ελληνορθόδοξων Κοινοτή-
των Μάριος Μηναϊδης τόνισε ότι: 
«Αντλώντας διδάγματα από τους άξιους προγό-
νους μας θα συνεχίσουμε απτόητοι τον αγώνα 
μας μέχρι να επιτύχουμε την απόσυρση των 
Τουρκικών δυνάμεων κατοχής και των εποίκων 
από την Κύπρο και την επιστροφή όλων των προ-
σφύγων στις πατρογονικές τους εστίες με μια 
λύση που να βασίζεται στα ψηφίσματα των Ηνω-
μένων Εθνών και τα ανθρώπινα δικαιώματα ώστε 
όλοι οι νόμιμοι κάτοικοι της να ζήσουν σε μια Κύ-
προ ελεύθερη, ενωμένη και ειρηνική. 

Παρόλες τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούν 
στο πολιτικό παγκόσμιο προσκήνιο ευελπιστούμε 
ότι σύντομα θα γίνει και αυτό μια πραγματικότητα. 
Σήμερα αναβαπτιζόμαστε στα νάματα της Ελλη-
νικής Ιστορίας και με εθνική αξιοπρέπεια  και υπε-
ρηφάνεια αντιμετωπίζουμε τον Τουρκικό επεκτα-
τισμό και την κάθε Τουρκική πρόκληση και 
επιβουλή από την Δυτική Θράκη, το Αρχιπέλαγος 
του Αιγαίου, το Καστελόριζο και την Κύπρο και 
δεν θα επιτρέψουμε να χαθούν άλλες πατρίδες.» 
Ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων μας 
κ. Νικήτας ανέφερε πως «είναι μεγάλη τιμή να 
βρίσκομαι μαζί σας αυτές τις ημέρες, γιατί είναι 
και για εμάς ηρωικές στιγμές. Πολλοί από εσάς 
είστε ή κατάγεστε από την Κύπρο και ξέρετε και 
γνωρίζετε τι θα πει σκλαβιά, και να βλέπει κανείς 
τα εδάφη του τα ιερά να είναι στα χέρια τον κατα-
κτητών. Συνέχισε λέγοντας πως «η φλόγα για την 
ελευθέρια, και την ορθοδοξίας δεν έσβησε. Εμείς 
σήμερα συνεχίζουμε ένα αγώνα ιερό και δεν πρέ-
πει να ξεχάσουμε αυτό τον αγώνα μέχρι όλα τα 
εδάφη μας να είναι ελευθέρα και να έχουμε αυτά 
που μας ανήκουν, τα ανθρώπινα μας δικαιώ-
ματα.» 
Δήλωσε πως «η εκκλησιά πάντα στέκεται με ανοι-
κτή την αγκαλιά, ζητάει την αγάπη του λαού έτοιμη 
να συνεργαστεί για το καλό της Ελλάδας, της Κύ-
πρου και όλων τον ορθοδόξων. Δεν πρέπει να 
ξεχάσουμε πως ο Υψηλάντης και η Φιλική Εταιρία 
δεν είχαν βάση τους την Αθήνα, αλλά είχαν το 
Ελληνικό πνεύμα. Να μην ξεχάσουμε και πως οι 
ήρωες της εκκλησίας, ο Παλαιών Πατρών Γερ-
μανός και ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ύψωσαν 
ένα λάβρο για την ελευθερία, για αναγνώριση, 
για δικαιώματα, για Χριστό και την πατρίδα, για 
τις αρχές που έχουμε εμείς εδώ και αιώνες. 
Κλείνοντας, είπε πως έχουμε την ευθύνη «να συ-
νεχίσουμε και εμείς στον αγώνα τον καλό και τον 
σωστό, με την βοήθεια της Παναγίας να φτάσουμε 
εκεί που θέλουμε, να δούμε ελεύθερα εδάφη, να 
προσκυνήσουμε στα μοναστήρια και τις εκκλη-
σίες, να δοξάσουμε τον Θεό και να δούμε καλύ-
τερες ημέρες για όλους. 
Μαθητές και μαθήτριες των Ελληνικών παροικια-
κών σχολείων απάγγειλαν ποιήματα για τους 
ήρωες του 1821 και 1955  
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τον Εθνικό μας 
ύμνο. 
Τον εορτασμό παρακολούθησαν εκατοντάδες συ-
μπατριώτες μας στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ελ-
λάδα και στην Κύπρο, μεταξύ αυτών και ο Γενικός 
Πρόξενος της Κύπρου Θεόδωρος Γκότσης, στε-
λέχη της Ελληνικής Πρεσβείας και της Κυπριακής 
Ύπατης Αρμοστείας, ο Πρόεδρος της ΠΟΜΑΚ 
Ανδρέας Παπαευριπίδης, ο Πρόεδρος της ΝΕ-
ΠΟΜΑΚ Χρίστος Τιούτον και ΝΕΠΟΜΑΚ ΗΒ 
Κωνσταντίνος Αλεξάνδρου, μέλη του Εκτελεστι-
κού και της Γραμματείας όπως και ο Γραμματέας 
της Ομοσπονδίας Ανδρέας Καραολής, πρόεδροι 
των παραρτημάτων των πολιτικών κομμάτων της 
Κύπρου, πρόεδροι σωματείων και οργανώσεων, 
πρόεδροι εκπαιδευτικών φορέων ΚΕΣ, ΟΕΣΕΚΑ, 
ΑΕΣΑ, ΑΕΣΛ, διευθυντές και εκπαιδευτικοί των 
Ελληνικών σχολείων της ομογένειας και πολλοί 
άλλοι. 
Το πρόγραμμα παρουσίασε ο Αντιπρόεδρος της 
Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας κ. Μιχάλης Έλ-
ληνας ο οποίος είχε και την  ευθύνη της Οργα-
νωτικής Επιτροπής και του καλλιτεχνικού προ-
γράμματος. 

Γιόρτασε διαδικτυακά η ομογένεια τις εθνικές μας επετείους της 25ης Μαρτίου και 1ης Απριλίου  
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με τον Βύρωνα Καρύδη

Η άμβλυνση των περιορισμών και ο καλός καιρός έστειλε τον κόσμο στα 
πάρκα και στις παραλίες 
Μια ημέρα μετά την άμβλυνση των περιορισμών 
για τις υπαίθριες συγκεντρώσεις στην Αγγλία, φω-
τογραφίες που δείχνουν χιλιάδες πολίτες να έχουν  
κατακλύσει  πάρκα και παραλίες δημοσιεύονται 
στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων της Τετάρ-
της (31/03/2021), καθώς οι Βρετανοί προσπάθη-
σαν να εκμεταλλευτούν όσο μπορούσαν περισ-
σότερο τον πολύ καλό καιρό με τις υψηλότερες 
θερμοκρασίες που σημειώθηκαν ποτέ τον μήνα 
Μάρτιο τα τελευταία 53 χρόνια.  
"Πάει ο κανόνας των έξι" -  ο  χαρακτηριστικός τί-
τλος στην Daily Mail, ενώ η  Daily Mirror συνιστά 
στους αναγνώστες της να κρατήσουν την ψυ-
χραιμία τους -  "Keep Your Cool". 
Αρκετές από τις εφημερίδες προβάλλουν την έκ-
κληση που έχει κάνει ο υπουργός Υγείας Ματ 
Χάνκοκ “οι άνθρωποι να απολαύσουν τον ήλιο 
με ασφάλεια και να μην τινάξουν στον αέρα την 
πρόοδο που έχει σημειωθεί στην αντιμετώπιση 
της πανδημίας”. 
Το κύριο άρθρο γνώμης της Daily Express απη-
χεί τα σχόλιά του κ. Χάνκοκ. Η εφημερίδα τονίζει 
πόσο σημαντικό είναι οι πολίτες να αντισταθούν 
στην παραβίαση των κανόνων προστασίας από 
τον κορωνοϊό, “ακόμα και σε τέλειο καιρό μπάρ-
μπεκιου”. 
Το δημοσίευμα της Daily Star για τον ασυνήθιστα 
ζεστό καιρό  έχει έναν πιο χιουμοριστικό τόνο. Η 
εφημερίδα γράφει ότι “οι Βρετανοί μπερδεύτηκαν 
από την εμφάνιση μιας μεγάλης πύρινης μπάλας 
ζεστασιάς στον ουρανό”. 
Σύμφωνα με την στατιστική υπηρεσία, το 54,7% 
των πολιτών στην Αγγλία έχουν αντισώματα κατά 

του ιού. Τα στοιχεία αφορούν την εβδομάδα μέχρι 
τις 14 Μαρτίου, ενώ μία εβδομάδα πριν, η ανοσία 
βρισκόταν στο 50,8%. 
Πολλοί εκτιμούν ότι το πραγματικό ποσοστό ανο-
σίας ενδέχεται να είναι μεγαλύτερο, καθώς εκα-
τομμύρια πολίτες έχουν έκτοτε εμβολιαστεί και 
χρειάζονται δύο εβδομάδες για να αποκτήσουν 
αντισώματα. Η ανοσία αποδίδεται στο τεράστιο 
εμβολιαστικό πρόγραμμα. Ήδη, 30,5 εκατομμύρια 
Βρετανοί έχουν λάβει την πρώτη δόση, ενώ 3,7 
εκατομμύρια έχουν ολοκληρώσει και τη δεύτερη. 
“Happy Monday” με εορταστική διάθεση !  
Μία ηλιόλουστη ημέρα επιφύλαξε ο καιρός στο 
συνήθως βροχερό Λονδίνο κατά την πρώτη 
ημέρα που άρχισαν να χαλαρώνουν οι περιορι-
σμοί του lockdown. 
Οι Βρετανοί λοιπόν με σύμμαχο την καλοκαιρία 
απόλαυσαν τη «Happy Monday» με εορταστική 
διάθεση. 
“Μετά από έναν μακρύ, σκληρό χειμώνα 
απομόνωσης, οι 
άνθρωποι στην 
Αγγλία ήταν τε-
λικά ελεύθεροι”,  
γράφει η  
Daily Mirror 
(30/03/2021). 
Πολλές τις εφη-
μερίδες της Τρί-
της μας μεταφέ-
ρουν εικόνες 
“ελεύθερων αν-
θρώπων” από 

όλη τη χώρα: Τενίστες στο Lincolnshire και κο-
λυμβητές στο Serpentine στο κεντρικό Λονδίνο. 
"Η ελευθερία  έχει καλή γεύση!", υπογραμμίζει η 
Daily Express, ενώ η Daily Star σημειώνει ότι 
"ποτέ μια Δευτέρα δεν ήταν περισσότερο αρεστή 
από μια Παρασκευή". 
Οι Times αναφέρουν ότι “όλα είναι σε καλό 
δρόμο” για να ανοίξουν ξανά καταστήματα και 
παμπ τον επόμενο μήνα - ωστόσο παραθέτουν 
και την προειδοποίηση από τον πρωθυπουργό 
Μπόρις Τζόνσον ότι “χρειάζεται να είμαστε προ-
σεκτικοί”.   
O Βρετανός πρωθυπουργός προέτρεψε τους συ-
μπολίτες του να τηρούν τους κανόνες προστασίας 
και “να συνεχίσουν να είναι ταπεινοί” απέναντι 
στη φύση. 
Ο Guardian επισημαίνει ότι ακόμη δεν είναι σα-
φές πόσο ισχυρές είναι οι άμυνες του Ηνωμένου 
Βασιλείου ενάντια σε ένα άλλο κύμα κορωνοϊού. 

Αλλά η Daily Mail προβάλλει μια σειρά θετικών 
στατιστικών: Λοιμώξεις στο χαμηλότερο επίπεδό 
τους για έξι μήνες ενώ ο μέσος αριθμός θανάτων 
έχει μειωθεί κατά  95% σε σχέση με τον Ιανουά-
ριο. 
Σύμφωνα με αυτή την εφημερίδα, ο Μπόρις Τζόν-
σον δέχεται πιέσεις να προχωρήσει στην επί-
σπευση της άρσης των περιοριστικών μέτρων 
λόγω της πανδημίας. “Τι περιμένουμε;”, αναρω-
τιέται η Daily Mail.  
Μερική άρση των περιοριστικών μέτρων για 
τον Covid-19 
Από την Δευτέρα που μας πέρασε στην Αγγλία 
μπορούν να συναντηθούν σε εξωτερικούς χώ-
ρους περισσότερα από έξι άτομα ή δύο οικογέ-
νειες. 
Εξωτερικοί χώροι αθλητικών δραστηριοτήτων, 
όπως, γήπεδα τένις και μπάσκετ, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν με εφαρμογή των περιορισμών 
κοινωνικής αποστασιοποίησης. 
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον 
παρότρυνε τους Βρετανούς να είναι προσεχτικοί, 
επικαλούμενος τον αυξημένο αριθμό των περι-
στατικών μόλυνσης σε ευρωπαϊκές χώρες, αλλά 
και τους κινδύνους που υπάρχουν από νέα πα-
ραλλαγμένα στελέχη του κορωνοϊού. 
Εικόνες στα πρωτοσέλιδα της Δευτέρας 
(29/03/2021) δείχνουν ανθρώπους να κολυμπούν 
σε κλειστά κολυμβητήρια, να απολαμβάνουν 
μπάρμπεκιου στον κήπο και να κάνουν βόλτα 
στο πάρκο.

Everyonesinvited.uk

Στον ιστότοπο everyonesinvited.uk χιλιάδες επώδυνες, άσχημες 
και μέχρι πρότινος κρυμμένες ιστορίες «κουλτούρας του βιασμού», 
βιωμένες από μαθήτριες σχολείου και νεαρές γυναίκες, αποκαλύ-
πτονται επί του παρόντος στον κόσμο. Πολλά από τα περιστατικά 
έλαβαν χώρα σε σχολεία του Ηνωμένου Βασιλείου, τόσο ιδιωτικά 
όσο και δημόσια, και είναι εξαιρετικά στενόχωρο να τα διαβάζει 
κανείς. «Αγόρια με παρενοχλούσαν σεξουαλικά και με χούφτωναν 
τακτικά στο σχολείο μπροστά σε καθηγητές που έκαναν τα στραβά 
μάτια. Ενα από αυτά τα αγόρια στη συνέχεια μου επιτέθηκε σε-
ξουαλικά και ένα άλλο με βίασε. Δεν κατήγγειλα τίποτα από όλα 
αυτά, ντρεπόμουν υπερβολικά» γράφει ένα νεαρό άτομο. Κάθε 
κατάθεση είναι επώδυνα ωμή, προσωπική και μοναδική. Οταν 
όμως συλλέγονται σε έναν χώρο στο Διαδίκτυο, αναδύεται ένα 
επαναλαμβανόμενο μοτίβο. 

Κορίτσια αγγίζονται και παρενοχλούνται συνεχώς από αγόρια στο 
σχολείο. Η καθημερινότητά τους συνοδεύεται από σεξουαλικά σχό-
λια, χαλαρούς εξευτελισμούς καθώς και χυδαίες φωτογραφίες και 
μηνύματα από τους συμμαθητές τους. Και εκτός του σχολείου, πέ-
φτουν θύματα σεξουαλικών επιθέσεων και βιασμών σε πάρτι, συ-
χνά όταν είναι μεθυσμένα και ιδιαίτερα ευάλωτα. Φωτογραφίες των 
γυμνών κορμιών τους και κοντινά ντυμένων μερών του σώματός 
τους κοινοποιούνται σε ομάδες ανταλλαγής μηνυμάτων και χρησι-
μοποιούνται για την ταπείνωση και τον εκβιασμό τους. Συνολικά, 
περισσότερες από 5.800 ανώνυμες μαρτυρίες έχουν συλλεχθεί 
στον ιστότοπο μετά τη δολοφονία της 33χρονης Σάρα Εβεραρντ, 
στις 3 Μαρτίου, στο νότιο Λονδίνο, στην πλειοψηφία τους από κο-
ρίτσια. Κάποια κατηγορούν τους καθηγητές τους ότι δεν έλαβαν 
δράση όταν τους ζήτησαν βοήθεια. 
Ο ιστότοπος, που δημιουργήθηκε τον περασμένο Ιούνιο από την 
22χρονη φοιτήτρια Σόμα Σάρα, επιζήσασα και η ίδια σεξουαλικής 
κακοποίησης, δίνει στις νεαρές γυναίκες τη δύναμη να αναλάβουν 
δράση. Την περασμένη εβδομάδα, πέντε ανεξάρτητα σχολεία – το 
Dulwich College, το King’s College Wimbledon, το Highgate, το 
Westminster και το London Oratory School – ήρθαν μεμονωμένα 
αντιμέτωπα με καταγγελίες κουλτούρας του βιασμού (ένα περι-
βάλλον όπου η σεξουαλική επιθετικότητα και η βία θεωρούνται ως 
φυσιολογικά) και σεξουαλικών επιθέσεων από πρώην μαθήτριές 
τους. Σε κάποιες περιπτώσεις οι καταγγελίες ξεπέρασαν τις 100.  
O everyonesinvited.uk έχει πάψει πλέον να δημοσιεύει τα ονόματα 
των καταγγελόμενων σχολείων. Σε συνέντευξη που παραχώρησε 
στον «Observer» η ιδρύτριά του, η Σόμα Σάρα, είπε πως ανησυχεί 
ότι μερικά γνωστά ανεξάρτητα σχολεία λαμβάνουν δυσανάλογο 
μερίδιο της ευθύνης για μια κουλτούρα διάχυτη τόσο στα ιδιωτικά 

όσο και στα δημόσια σχολεία. «Το πρόβλημα είναι οικουμενικό. Το 
ζήτημα είναι παγκόσμιο» δήλωσε. «Και νομίζω ότι είναι σημαντικό 
να μην εστιάζουμε μόνο στα ιδιωτικά σχολεία, γιατί αυτά τα μοτίβα 
κακοποίησης συμβαίνουν παντού, συνέχεια. Και μπορούν να συμ-
βούν τον οποιονδήποτε». 
Η αποκάλυψη της μαθήτριας 
Η 16χρονη Αννα Φλέτσερ, για παράδειγμα (δεν είναι το πραγματικό 
της όνομα), πηγαίνει σε ένα δημόσιο σχολείο στο Σάσεξ. Και δεν 
έχει καταγγείλει ποτέ επισήμως σε καθηγητή της κάποιο από τα 
ανάρμοστα αγγίγματα ή τις χυδαίες εικόνες που έχει λάβει από 
συμμαθητές της. «Είναι δύσκολο όταν δεν υπάρχουν στοιχεία» 
λέει. Οι εικόνες τής στάλθηκαν μέσω Snapchat, εξαφανίστηκαν 
λοιπόν αυτόματα ύστερα από λίγα δευτερόλεπτα. «Στέλνουν τα 
πέη τους. Νομίζω ότι όλα τα κορίτσια έχουν λάβει μια τέτοια εικόνα». 
Οσο για τα αγγίγματα, «απλώς χουφτώνουν» λέει. «Τα αγόρια στα 
σχολεία μας δεν καταλαβαίνουν πραγματικά πως σεξουαλική επί-
θεση δεν σημαίνει μόνο βιασμός. Πολλά από αυτά απλώς σου 
πιάνουν τα οπίσθια και σκέφτονται «α, τι αστείο». Νομίζουν πρα-
γματικά ότι είναι αστείο. Δεν νομίζω ότι καταλαβαίνουν πως θα 
μπορούσε να σε ενοχλήσει. Ακόμα και αν το κατήγγελλες και αν γι-
νόταν παρατήρηση στο συγκεκριμένο αγόρι, θα εισέπραττες όλο 
αυτό το γνωστό «αμάν, δεν δέχεσαι ένα αστείο;»». 
Η ίδια αποφάσισε να δημιουργήσει το everyonesinvited.uk αφού 
πρώτα ανακάλυψε, μιλώντας σε φίλες, πως οι εμπειρίες της ως 
μαθήτριας ήταν πολύ πιο συνηθισμένες από ό,τι νόμιζε. Δεν περί-
μενε όμως αυτή την εκθετική αύξηση των καταθέσεων στον ιστό-
τοπό της τον τελευταίο μήνα, μετά τη δολοφονία της Σάρα Εβε-
ραρντ. 

«Με χούφτωναν και οι καθηγητές έκαναν τα στραβά μάτια» - Καταγγελίες μαθητριών
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Οι άνθρωποι στη Βρετανία ανη-
συχούν σήμερα λιγότερο για 
την COVID-19 σε σύγκριση με 
την ανησυχία που επικρατούσε 
πριν από ένα μήνα, καθώς η 
χώρα προχωράει με το πρό-
γραμμα εμβολιασμού, όπως 
έδειξαν σήμερα τα αποτελέ-
σματα δημοσκόπησης. 
 
Το ποσοστό των ερωτηθέντων 
που χαρακτήρισαν την COVID-
19 ένα μεγάλο ζήτημα για τη 
Βρετανία, μειώθηκε στο 49% 
από 72% το Φεβρουάριο, παρά 
το γεγονός ότι η πανδημία απο-
τελεί τη μοναδική μεγαλύτερη 
ανησυχία των Βρετανών, σύμ-
φωνα με την εταιρία έρευνας 
αγοράς και δημοσκοπήσεων 
Ipsos MORI. 
 
Η Βρετανία κατέγραψε το με-
γαλύτερο αριθμό θανάτων από 
την COVID-19 στην Ευρώπη, 
αλλά βρέθηκε πιο μπροστά 
από άλλες ευρωπαϊκές χώρες 
αναφορικά με την πορεία του 
προγράμματος των εμβολια-
σμών της τη χρονιά που δια-
νύουμε. 
 
Η Ipsos MORI συμπεριέλαβε 
στη δημοσκόπηση 1.009 συμ-
μετέχοντες, ενώ αυτή πραγμα-
τοποιήθηκε μεταξύ της 5ης και 
της 11ης Μαρτίου.

Η εφημερίδα Sun γράφει 
ότι η κυβερνητική Ομάδα 
Εργασίας για τα ταξίδια 
αναψυχής από τη Βρετα-
νία προς το εξωτερικό, 
που θα δώσει τις συστά-
σεις της την ερχόμενη 
εβδομάδα, πιθανότατα θα 
συμπεραίνει ότι είναι πολύ 
νωρίς για να καθοριστεί 
«πότε θα ανοίξουν τα σύ-
νορα». 
Επικαλούμενη κυβερνητι-
κές πηγές, η Sun αναφέ-
ρει ότι οι Βρετανοί θα πα-
ραμείνουν σε αναμονή για 
το πράσινο φως για δια-
κοπές στο εξωτερικό για 
εβδομάδες ακόμα. 
Ο κυβερνητικός οδικός 
χάρτης για την άρση των 
περιορισμών κατά του κο-
ρωνοϊού ορίζει τη 17η ως 
τη νωρίτερη πιθανή ημε-
ρομηνία για να επιτρα-
πούν τα διεθνή ταξίδια 

αναψυχής. 
Η Βουλή των Κοινοτήτων 
έχει ψηφίσει νόμο, που 
καθιστά παράνομες τις 
διακοπές εκτός συνόρων 
έως τις 30 Ιουνίου, με 
τους παραβάτες να αντι-
μετωπίζουν πρόστιμο 
5.000 λιρών. 
Ο Πρωθυπουργός Μπό-
ρις Τζόνσον επιβεβαίωσε 
τη Δευτέρα ότι στις 5 
Απριλίου θα γίνουν σχετι-
κές ανακοινώσεις, προ-
σθέτοντας όμως ότι «είναι 
σαφές πως για την ώρα 
πολλές χώρες είναι στην 
κόκκινη λίστα, με πολύ 
αυστηρά μέτρα να 
ισχύουν (για τις αφίξεις)». 
Η εξέταση των δεδομένων 
αναφορικά με τα διεθνή 
ταξίδια έχει ανατεθεί σε 
κυβερνητική Ομάδα Ερ-
γασίας υπό τον Υπουργό 
Μεταφορών Γκραντ Σαπς. 

Οι πηγές της Sun δηλώ-
νουν στην εφημερίδα ότι 
«η εικόνα είναι ακόμα 
πολύ ζοφερή για να 
έχουμε μια ξεκάθαρη 
απόφαση», επομένως δεν 
θα πρέπει να αναμένεται 
να ανακοινωθεί την ερχό-
μενη Δευτέρα μια οριστική 
ημερομηνία για το άνοι-
γμα του τουρισμού προς 
το εξωτερικό. 
Τη Δευτέρα ο Υπουργός 
Υγείας Ματ Χάνκοκ σχο-
λίασε ότι «η πόρτα δεν εί-
ναι κλειστή» όσον αφορά 
τις διακοπές εκτός Βρετα-
νίας για φέτος το καλο-
καίρι, λέγοντας και αυτός 
όμως ότι ακόμα είναι νω-
ρίς για αποφάσεις. 
Οι επιστημονικοί σύμβου-
λοι της κυβέρνησης έχουν 
προειδοποιήσει για την 
πιθανότητα εισαγωγής 
στη Βρετανία μεταλλά-
ξεων του κορωνοϊού που 
ανθίστανται στα εμβόλια 
από τουρίστες που επι-
στρέφουν στη χώρα από 
την ηπειρωτική Ευρώπη. 
Πάντως 40 βουλευτές του 
κυβερνώντος Συντηρητι-
κού Κόμματος καλούν με 
επιστολή τους τον Μπόρις 
Τζόνσον να επισπεύσει 
την άρση των περιορι-
σμών στις διεθνείς μετα-
κινήσεις.

«Νωρίς να ανοίξουν τα σύνορα»

Την ώρα που 24 ηγέτες του κόσμου, 
ανάμεσά τους και ο Μπόρις Τζόνσον, το-
νίζουν σε κοινή τους επιστολή τη σημα-
ντικότητα της συνεργασίας των λαών σε 
μελλοντικές πανδημίες, φαίνεται πως το 
Ηνωμένο Βασίλειο σε αυτή την πανδημία 
θα ακολουθήσει το δικό του μονοπάτι, 
τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Ιουλίου που 
έχει στόχο την χορήγηση έστω μίας δό-
σης του εμβολίου σε όλο τον ενήλικο 
πληθυσμό και το οριστικό τέλος του λο-
κντάουν στις 21 Ιουνίου. 
Ο υπουργός Επιχειρήσεων, Ενέργειας 
και Βιομηχανικής Στρατηγικής Κούασι 
Κουαρτένγκ σε συνέντευξή του ξεκαθά-
ρισε ότι η κυβέρνηση δε δύναται να πα-
ραχωρήσει εμβόλια προς άλλες χώρες 
μέχρι να εμβολιαστεί όλος ο ενήλικος 
πληθυσμός του Ηνωμένου Βασιλείου, 
αφού ενώ θέλει να συνεργαστεί με τη 
διεθνή κοινότητα προτεραιότητα της είναι 
η ασφάλεια των Βρετανών και βέβαια η 
επιτυχία του εμβολιαστικού προγράμμα-
τος. Ο Κουαρτένγκ, ακόμα και όταν ερω-
τήθηκε αν θα παραχωρήσει εμβόλια 
έστω προς τη γειτονική Ιρλανδία, ανέ-
φερε πως δεν υπάρχει πλεόνασμα εμ-
βολίων αυτή τη στιγμή και ότι ακόμα 
υπάρχει μεγάλος αριθμός ανθρώπων 
που πρέπει να εμβολιαστούν εντός του 

Ηνωμένου Βασιλείου. 
Το εμβολιαστικό πρόγραμμα ως επι-
χείρημα του Brexit 
60 εκατ. δόσεις Novavax θα παραχθούν 
επί βρετανικού εδάφους με αποκλειστική 
διάθεση στη χώρα 
Παρόλα αυτά, είναι χαρακτηριστικό ότι η 
Βρετανία έχει παραγγείλει συνολικά 457 
εκατομμύρια δόσεις εμβολίων από 8 
φαρμακευτικές εταιρείες: Oxford – Astra-
Zeneca (100 εκατ.), Valneva (100 εκατ.), 
GlaxoSmithKline (60 εκατ.), Novavax (60 
εκατ.), CureVac (50 εκατ.), Pfizer – Bio-
Tech (40 εκατ.), Janssen – 
Johnson&Johnson (30 εκατ.) και Mod-
erna (17 εκατ.). Ήδη έχει εμβολιαστεί το 
47% του συνολικού πληθυσμού του 
Ηνωμένου Βασιλείου (58% του ενήλικου 
πληθυσμού), ενώ την ίδια ώρα το αντί-
στοιχο ποσοστό στην Ευρώπη είναι μό-
λις στο 13%. 
Ο Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσε ότι 60 
εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου τις No-
vavax, που αναμένεται να εγκριθεί τις 
επόμενες εβδομάδες, θα παραχθούν σε 
εργοστάσιο της GlaxoSmithKline επί 
βρετανικού εδάφους με αποκλειστική 
διάθεση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μια κί-
νηση που γίνεται υπό την απειλή της 
απαγόρευσης εξαγωγών εμβολίων από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση προς το Ηνω-
μένο Βασίλειο. Οι κινήσεις αυτές απο-
δεικνύουν την ανάγκη της κυβέρνησης 
Τζόνσον να προστατέψει το εμβολιαστικό 
της πρόγραμμα, αφού μέχρι στιγμής 
αποτελεί τη μεγαλύτερή της επιτυχία και 
έχει αναδειχθεί σε βασικό επιχείρημα 
των υποστηρικτών του Brexit.

Πρώτα οι εμβολιασμοί ενηλίκων, μετά εξαγωγές Δημοσκόπηση
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Με μοντέλο λύσης δυο κρατών ο Τατάρ στην Πενταμερή της Γενεύης 
            ΟΙ ΘΙΑΣΩΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΝΤΑΙ ΤΙΣ ΠΑΛΙΝΩΔΙΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ – ΔΗΣΥ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ

ΑΚΕΛ-Στέφανος Στεφάνου

Είναι προφανές ότι η Δήλωση των μελών του Ευ-
ρωπαϊκού Συμβουλίου συνιστά και πάλι ένα συμ-
βιβαστικό εγχείρημα ανάμεσα στις διαφορετικές 
προσεγγίσεις των κρατών μελών για τη στάση 
που πρέπει να τηρηθεί έναντι της Τουρκίας, ανα-
φέρει σε δήλωση του ο Εκπρόσωπος Τύπου του 
ΑΚΕΛ Στ. Στεφάνου, και προσθέτει: 
Δεν είναι καθόλου τυχαία η ρητή αναφορά ότι η 
ανάπτυξη μιας σχέσης συνεργασίας και αμοι-
βαίου οφέλους με την Τουρκία παραμένει στρα-
τηγικής σημασίας για την Ένωση. Αποτιμώντας 
ως ένδειξη καλής θέλησης από πλευράς της 
Άγκυρας τον τερματισμό των παράνομων γεω-
τρήσεων, την επανέναρξη των διερευνητικών 
επαφών Τουρκίας- Ελλάδας και τον καθορισμό 

της άτυπης πενταμερούς, η Σύνοδος καταλήγει 
σε εισηγήσεις για την υιοθέτηση μιας θετικής ατζέ-
ντας υπό την προϋπόθεση ότι η Τουρκία θα συ-
νεχίσει να τηρεί μια συνεπή στάση. 
Παράλληλα με την προσπάθεια να αντιμετωπι-
στούν οι δυσκολίες στην εφαρμογή της υφιστά-
μενης τελωνειακής ένωσης, προτείνεται η έναρξη 
διεργασιών για την αναβάθμισή της, η έναρξη 
επαφών υψηλού επιπέδου σε ζητήματα κοινού 
ενδιαφέροντος και η ενίσχυση της συνεργασίας 
για τη διακίνηση των πολιτών. 
Σε αντίθεση με την Έκθεση Μπορέλ, την οποία 
τα Συμπεράσματα απλώς χαιρετίζουν και λαμβά-
νουν υπόψη, δεν σταχυολογούνται τα μέτρα που 
δυνατόν να ληφθούν σε περίπτωση που η Τουρ-

κία υπαναχωρήσει και προβεί σε νέες παραβιά-
σεις. 
Αντ’ αυτού υπογραμμίζεται γενικά και αόριστα ότι 
σε τέτοια περίπτωση η ΕΕ δύναται να χρησιμο-
ποιήσει τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της. 
Ως προς το Κυπριακό, σημαντική είναι η υπεν-
θύμιση της στήριξης της ΕΕ στη συνολική λύση 
του Κυπριακού σύμφωνα με τα σχετικά ψηφί-
σματα του ΟΗΕ και ειδικότερα τα 550, 789 και 
1251. Διατυπώνεται επίσης με σαφήνεια ότι η ΕΕ 
θα συμμετέχει στην άτυπη διάσκεψη με το καθε-
στώς του παρατηρητή και ότι προτίθεται να δια-
δραματίσει ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις 
ορίζοντας εκπρόσωπο στην Υπηρεσία Καλών 
Υπηρεσιών.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ  
Με την Τουρκία να έχει πετύχει την αποενοχο-
ποίηση της και να έχει βγει εκτός του κάδρου ευ-
θυνών για την μη επίλυση του Κυπριακού, εκμε-
ταλλευόμενη και τις παλινωδίες του Προέδρου 
Αναστασιάδη, η τουρκική πλευρά αποθρασύνεται 
πλήρως και ενόψει της άτυπης Πενταμερούς Διά-
σκεψης στις στη Γενεύη στις 27-29 Απριλίου, χω-
ρίς περιστροφές δηλώνει επίσημα πλέον ότι επι-
διώκει λύση εκτός παραμέτρων του ΟΗΕ, χωρίς 
κανένας να αντιδρά! 
Ευθέως ο Ερσίν Τατάρ ενθαρρυμένος από τη δι-
χοτομικής φιλοσοφίας του Τούρκου Προέδρου Τα-
γίπ Ερντογάν δηλώσει πως θα μεταβεί στη Γε-
νεύη με μοντέλο δυο κρατών, κάνοντας μάλιστα 
λόγο για «ιστορική κίνηση». 
Οι θιασώτες της διχοτόμησης στην τουρκική 
πλευρά εκμεταλλεύονται προφανώς τις κινήσεις 
Αναστασιάδη στο χρονικό διάστημα μετά την κα-
τάρρευση των συνομιλιών στο Κραν Μοντανά, 
όταν περιφερόταν σε ξένους επισήμους και βολι-
δοσκοπούσε για λύση δυο κρατών  αλλά και τις 
δημόσιες τοποθετήσεις του για αποκεντρωμένη, 
άλλως χαλαρή ομοσπονδία που παραπέμπει σε 
συνομοσπονδία δυο κρατών, θέση την οποία 
υποστηρίζει ένθερμα και ο νυν πρόεδρος του 
ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου. 
Οι χειρισμοί Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ όλο αυτό το 
διάστημα δημιουργούν σοβαρότατους κινδύνους 
για πλήρη καταβαράθρωση του Κυπριακού, σε 
περίπτωση που η Ελληνοκυπριακή πλευρά στην 
Πενταμερή δεν παραμείνει συνεπής στις διαχρο-
νικές θέσεις της. Ως παιχνίδι με τη φωτιά χαρα-
κτηρίζουν διπλωματικοί παρατηρητές τις «σκέ-
ψεις» για άνοιγμα κεφαλαίων τα οποία 
θεωρούνται κλειστά και έχουν στην πορεία των 
διαπραγματεύσεων επιτευχθεί συγκλίσεις μεταξύ 
των δυο πλευρών.  
Ασφαλώς, μια τέτοια κίνηση θα τύχει εκμετάλλευ-
σης από την τουρκική πλευρά και τον Ερσίν Τα-
τάρ που καραδοκεί και το δηλώνει δημόσια, για 
να αλλάξει τη βάση συζήτησης επιχειρώντας να 
επιβάλει την ύπαρξη στο νησί δυο οντοτήτων και 
κάνοντας λόγο για συμφωνία συνένωσης τους 
σε ένα συνομοσπονδιακό μοντέλο. Γι’ αυτό και 
μιλά για «συνταγματική ισότητα». 
Υπάρχει ανάγκη για λύση δύο κρατών που να 

βασίζεται στην κυρίαρχη ισότητα και συνεργασία, 
δήλωσε ο εθνικιστής Τουρκοκύπριος ηγέτη προ-
σθέτοντας το μοντέλο λύσης δύο κρατών που θα 
κατατεθεί από την Τουρκοκυπριακή πλευρά στην 
άτυπη Πενταμερή της Γενεύης θα είναι μια ιστο-
ρική κίνηση.  
Ο Ερσίν Τατάρ ισχυρίστηκε ότι η αρχή της μίας 
κυριαρχίας που προβλέπεται από μια ομοσπον-
διακή διευθέτηση, θα επιτρέψει στους Ελληνο-

κύπριους να καθιερώσουν τον έλεγχό τους στο 
βόρειο κατεχόμενο τμήμα του νησιού. «Γι’ αυτό 
χρειαζόμαστε μια λύση δύο κρατών στην Κύπρο», 
πρόσθεσε. 
Αναφερόμενος στο ζήτημα των Βαρωσίων είπε 
ότι η απόφαση να ανοίξει εκ νέου η περιφραγμένη 
πόλη ήταν μια πρωτοποριακή κίνηση που έκοψε 
τις ελπίδες των Ελληνοκυπρίων να πάρουν την 
πόλη.  
Ο Ερσίν Τατάρ είπε ότι το Βαρώσι θα μπορούσε 
να μετατραπεί σε παγκόσμιο τουριστικό προορι-
σμό, υποστηρίζοντας ότι η περίκλειστη πόλη 
άνοιξε κατά τρόπο που συνάδει με το διεθνές δί-
καιο και θα μπορούσε να αναπτυχθεί με τρόπο 
που να συνάδει με το διεθνές δίκαιο. 
Πρόσθεσε ότι οι Ελληνοκύπριοι που έχουν ιδιο-

κτησία στην περιοχή μπορούν να αιτηθούν στην 
επιτροπή ακίνητης ιδιοκτησίας των κατεχομένων. 
Την ίδια ώρα ο Τατάρ καθησυχάζει τους διαμένο-
ντες στη Μόρφου να μην ανησυχούν καθόλου. 
Δεν τίθεται θέμα, είπε, να έρθει στο τραπέζι των 
διαπραγματεύσεων θέμα Μόρφου. 
«Ο λαός της Μόρφου, είπε ο Τατάρ, δεν χρει-
άζεται να ανησυχεί. Ποτέ δεν είναι δυνατόν να 
φέρουμε την Μόρφου στην ημερήσια διάταξη στο 

τραπέζι των συνομιλιών. Οι καιροί έχουν αλλάξει. 
Η τδβκ είναι πιο ριζωμένη και ενδυναμωμένη συ-
νεχίζει τον δρόμο της». 
Και στρατηγικά, πρόσθεσε, και από άποψη υδά-
τινων πόρων, η Μόρφου έχει μεγάλη σημασία 
για το ψευδοκράτος. 
Επανέλαβε τη θέση υπέρ ενός μοντέλου συνερ-
γασίας δύο κρατών, που να βασίζεται στην κυ-
ριαρχική ισότητα και θα ζουν δίπλα – δίπλα και 
πως αυτό το μοντέλο στηρίζει και ο Τούρκος Πρό-
εδρος Ταγίπ Ερντογάν 
Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΥΠΗ 
ΠΕΝΤΑΜΕΡΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ 
Εν τω μεταξύ, στο τέλος της ερχόμενης εβδομά-
δας αναμένεται εκ νέου στην Κύπρο, η ειδική 
απεσταλμένη του Γ.Γ. του ΟΗΕ Τζέιν Χολ Λουτ, 

ένα σχεδόν μήνα από την προηγούμενη επί-
σκεψή της στη διάρκεια της οποίας αναλύθηκαν 
τα διαδικαστικά κυρίως ζητήματα της πενταμε-
ρούς διάσκεψης που θα γίνει στη Γενεύη στις 27-
29 Απριλίου.  
Στην Πενταμερή, σύμφωνα με ενημερωμένες πη-
γές, ο Γ.Γ. του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, αναμέ-
νεται να ανοίξει τον κύκλο των συζητήσεων με 
μια διευρυμένη συνάντηση, παρουσία των ηγετών 
των δύο κοινοτήτων και των διαπραγματευτών, 
αλλά και των εγγυητριών δυνάμεων. Στη συνέχεια 
οι συζητήσεις θα γίνουν και με διαφορετικά σχή-
ματα, όπως για παράδειγμα διμερείς συναντήσεις 
του κ. Γκουτέρες με τα εμπλεκόμενα μέρη, συνα-
ντήσεις ανάμεσα στους δύο ηγέτες ή τις τρεις εγ-
γυήτριες δυνάμεις ή και τις διαπραγματευτικές 
ομάδες.  
Αφού κλείσει ο κύκλος των συζητήσεων, ο Γενικός 
Γραμματέας αναμένεται να καλέσει εκ νέου διευ-
ρυμένη συνάντηση, κατά τη διάρκεια της οποίας 
θα ανακοινώσει τα συμπεράσματά του για όσα 
προηγήθηκαν. Αν δηλαδή υπάρχει έδαφος για 
επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων με 
στόχο μια στρατηγική συμφωνία ή αν προκύπτει 
ανάγκη για περαιτέρω προεργασία και με ποιον 
τρόπο. Δεν αποκλείεται επίσης ο Αντώνιο Γκου-
τέρες να καταλήξει σε ένα νέο έγγραφο αντίστοιχο 
με εκείνο του Κραν Μοντανά, στο οποίο θα κατα-
γράφει τα σημεία στα οποία οι πλευρές θα πρέπει 
να επικεντρωθούν για να φτάσουν σε συμφωνία. 
Η κα Λουτ συναντήθηκε την περασμένη βδομάδα 
με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ 
Τσαβούσογλου. 
Το Κυπριακό αναμένεται να απασχολήσει και τη 
συνάντηση των προέδρων του Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου Σαρλ Μισέλ και της Κομισιόν Ούρσουλα 
Φον Ντερ Λάιεν με τον Τούρκο Πρόεδρο στις 6 
Απριλίου, όπως ανακοινώθηκε από τον εκπρό-
σωπο του προέδρου Μισέλ, Μπάρεντ Λέιντς. Η 
πρόθεση για μια τέτοια επίσκεψη είχε αναγγελθεί 
μετά από την τηλεδιάσκεψη των τριών την προ-
περασμένη Παρασκευή. Οι αποφάσεις του Ευ-
ρωπαϊκού Συμβουλίου και η κατάσταση των θε-
μελιωδών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου 
θα βρεθούν στην ατζέντα της συνάντησης.

ΑΚΕΛ: Συμβιβαστικό εγχείρημα η λύση των 27
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Νέα Ταξιδιωτική Οδηγία

Tο χαλλούμι ως 
Π.Ο.Π. της Κύπρου 

Η Ε.Ε. κατοχύρωσε τη Δευτέρα 
το χαλλούμι ως προϊόν Προ-
στατευόμενης Ονομασίας Προ-
έλευσης της Κύπρου (Π.Ο.Π), 
ύστερα από μια πολυετή προ-
σπάθεια. 
Με ανάρτησή του στο Twitter ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νί-
κος Αναστασιάδης κάνει λόγο 
για ημέρα ορόσημο για το χαλ-
λούμι και την πατρίδα μας. 
«Ημέρα ορόσημο για το #Hal-
loumi /#Hellim και την πατρίδα 
μας. Η Ε.Ε. το καθιστά προϊόν 
#ΠΟΠ. Δημιουργείται ασπίδα 
προστασίας και τεράστιες προ-
οπτικές αύξησης των εξαγω-
γών του εθνικού μας προ-
ϊόντος, προς όφελος όλων των 
Κύπριων παραγωγών, Ελλη-
νοκυπρίων και Τουρκοκυ-
πρίων», αναφέρει ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας, σε μια ανάρ-
τησή του, που δημοσιεύεται 
στα ελληνικά, τα αγγλικά και τα 
τουρκικά.

                    
      Ειδήσεις σε 2’

Σε νέα επαναξιολόγηση της επιδημιολο-
γικής εικόνας των διαφόρων χωρών ως 
προς τη νόσο COVID-19 προέβη η Μο-
νάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης του 
Υπουργείου Υγείας η οποία τίθεται σε 
ισχύ από σήμερα 1η Απριλίου. 
Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας 
από την 1η Απριλίου, η Ιρλανδία από 
την Πορτοκαλί Κατηγορία μετακινείται 
στην Κόκκινη Κατηγορία. 
Εξάλλου, βάσει της σχετικής απόφασης 
του Υπουργικού Συμβουλίου για το νέο 
σχέδιο δράσης επανέναρξης πτήσεων 
από 1η Απριλίου οι τρίτες χώρες που 
περιλαμβάνονται στον επικαιροποιημένο 
κατάλογο της Σύστασης του Ευρωπαϊ-
κού Συμβουλίου, καθώς και οι επιπλέον 

16 τρίτες χώρες που συμπεριλήφθηκαν 
από το Υπουργικό Συμβούλιο θα πρέπει 
να κατηγοριοποιηθούν μέχρι την Κόκκινη 
Κατηγορία. Επομένως από τις τρίτες χώ-
ρες που ήδη κατηγοριοποιούνται από 1η 
Μαρτίου οι πιο κάτω χώρες θα μετακι-
νηθούν από την Γκρίζα Κατηγορία στην 
Κόκκινη Κατηγορία: Ηνωμένο Βασίλειο, 
Ισραήλ, Ρωσία, Ηνωμένα Αραβικά Εμι-
ράτα, Ουκρανία, Ιορδανία, Λίβανος, Αί-
γυπτος, Λευκορωσία. Επίσης, η Ρουάντα 
θα μετακινηθεί από γκρίζα σε κόκκινη 
κατηγορία. 
Το Υπουργείο αναφέρθηκε στην από-
φαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημε-
ρομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2021, ανα-
φορικά με το Σχέδιο Δράσης σταδιακής 

επανέναρξης των πτήσεων και της επα-
ναλειτουργίας των αερολιμένων και ση-
μειώνει ότι η ταξινόμηση για τις χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρω-
παϊκού Οικονομικού Χώρου (Ισλανδία, 
Λιχτενστάιν, Νορβηγία) συμπεριλαμβα-
νομένης της Ελβετίας στις Κατηγορίες 
Πράσινη, Πορτοκαλί ή Κόκκινη, στηρίζε-
ται σε αυτή του Ευρωπαϊκού Κέντρου 
Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC). 
Όσον αφορά τις τρίτες χώρες (Ηνωμένο 
Βασίλειο, Ρωσία, Ουκρανία, Ισραήλ, Λί-
βανος, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ιορ-
δανία, Σαουδική Αραβία, Αίγυπτος, Λευ-
κορωσία, Κατάρ, Σερβία, Ηνωμένες 
Πολιτείες Αμερικής, Αρμενία, Γεωργία), 
αξιολογούνται επιδημιολογικά από το 
Υπουργείο Υγείας και ταξινομούνται σε 
Πράσινη, Πορτοκαλί, Κόκκινη. 
Σημειώνει ότι η κατηγοριοποίηση των 
χωρών, βάσει της επιδημιολογικής εκτί-
μησης κινδύνου, είναι εξαιρετικά δυνα-
μική και μπορεί να διαφοροποιηθεί ανά 
πάσα στιγμή.  
Στις Χώρες Πράσινης Κατηγορίας 
(Green) – Χώρες χαμηλού κινδύνου στην 
παρούσα φάση               
Μέλη της Ζώνης Σένγκεν: 1) Ισλανδία 
Τρίτες Χώρες: 1) Αυστραλία, 2) Νέα Ζη-
λανδία, 3) Σιγκαπούρη, 4) Σαουδική Αρα-
βία          

Σημειώνεται ότι για επιβάτες προερχό-
μενους από χώρες της Πράσινης Κατη-
γορίας δεν απαιτείται η προσκόμιση πι-
στοποιητικού εργαστηριακού ελέγχου 
COVID-19, αλλά ούτε και αυτοπεριορι-
σμός. 
Διευκρινίζεται ότι για την περίοδο 1-31 
Μαρτίου 2021, όλοι οι επιβάτες από χώ-
ρες της Πράσινης Κατηγορίας θα υπο-
βάλλονται κατά την άφιξή τους στην Κύ-
προ σε εργαστηριακή εξέταση PCR, το 
κόστος του οποίου θα καλύπτεται από 
την Κυπριακή Δημοκρατία. Από την 1η 
Απριλίου 2021, δεν θα υπάρχει κανένας 
περιορισμός. 
Σημειώνεται ότι οι επιβάτες που προ-
έρχονται από τις χώρες της Κόκκινης Κα-
τηγορίας, απαιτείται: α) να έχουν προβεί 
σε εργαστηριακό έλεγχο εντός 72 ωρών 
προ της αναχώρησής τους και να έχουν 
πιστοποιητικό, που να αποδεικνύει αρ-
νητική εξέταση PCR για τον ιό και β) να 
προβαίνουν σε εργαστηριακό έλεγχο 
κατά την άφιξή τους στην Κυπριακή Δη-
μοκρατία. 
Σημειώνεται ότι το κόστος των εξετάσεων 
καλύπτεται από τους ίδιους και επιπλέον 
τα άτομα αυτά θα πρέπει να παραμεί-
νουν σε κατ’ οίκον περιορισμό μέχρι την 
έκδοση του αποτελέσματος.

Cyprus Seeds, πρωτοπόρος μη- κερδοσκοπικός οργανισμός

Νέα επαναξιολόγηση της επιδημιολογικής εικόνας των χωρών σε ισχύ από 1η Απριλίου  

Χαλαρώσεις στα περιοριστικά 
μέτρα αποφάσισε χθες σε συ-
νεδρία του, το Υπουργικό Συμ-
βούλιο. 
Αποφάσεις 
-Επαναλειτουργία στις 2 Απρι-
λίου των δημοτικών σχολείων 
της επαρχίας Λεμεσού και των 
Γυμνασίων παγκύπρια, με την 
προσκόμιση αρνητικού τεστ τα-
χείας ανίχνευσης αντιγόνου. 
-Αποφασίστηκε επίσης η αύ-
ξηση του μέγιστου επιτρεπόμε-
νου αριθμού ατόμων στα ιδιω-
τικά φροντιστήρια και ιδιωτικά 
εκπαιδευτικά ιδρύματα σε επτά 
άτομα, συμπεριλαμβανομένου 
του εκπαιδευτή.  
-Θα επιτρέπεται η διεξαγωγή 
ατομικών αθλημάτων πρωτα-
θλημάτων σε υπαίθριες αθλη-
τικές εγκαταστάσεις. 
-Αποφασίστηκε επίσης η αύ-
ξηση του υφιστάμενου αριθμού 
ατόμων σε κολυμβητήρια και 
γυμναστήρια. 
-Επιτρέπεται η παρουσία και η 
παραμονή πελατών σε εξωτε-
ρικούς χώρους των επιχειρή-
σεων τυχερών παιγνίων και 
στοιχημάτων. 
-Αποφασίστηκε τέλος αύξηση 
του αριθμού γραπτών μηνυμά-
των ανά πολίτη σε τρία (3) για 
σκοπούς διακίνησης μόνο για 
το Σάββατο και την Κυριακή.

Νέα μέτρα 
Υπουργικό

Στηρίζει την καινοτόμο έρευνα. Χρημα-
τοδότηση, καθοδήγηση και δικτύωση 
Το Cyprus Seeds είναι ένας πρωτοπό-
ρος μη- κερδοσκοπικός οργανισμός, στη 
Λευκωσία που προφέρει χρηματοδό-
τηση (υπό τη μορφή χορηγιών), καθο-
δήγηση και δικτύωση για στήριξη της 
εμπορευματοποίησης της υψηλού επι-
πέδου καινοτόμου επιστημονικής έρευ-
νας που διεξάγεται στα πανεπιστήμια 
της Κύπρου. Στόχος του οργανισμού εί-
ναι  να βοηθήσει στην εμπορευματοποί-
ηση της σε διεθνές επίπεδο, τοποθετώ-

ντας την Κύπρο στον παγκόσμιο χάρτη. 
Το Cyprus Seeds προσφέρει στήριξη σε 
καινοτόμες προσπάθειες, σε διαφόρους 
τομείς της οικονομίας, όπως την υγεία, 
την ενέργεια, τις τέχνες, τη γεωργία και 
το A.I. ,από όλα τα Πανεπιστήμια, Ερευ-
νητικά Ινστιτούτα και Κέντρα Αριστείας 
της Κύπρου. 
Ο οργανισμός ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 
2018, μετά από σχεδιασμό ενός 12μη-
νου προγράμματος από την οικονομο-
λόγο, απόφοιτης του Πανεπιστημίου της 
Οξφόρδης, Μαρία Μαρκίδου Γεωργιά-

δου και τη συμβολή μιας ομάδας πετυ-
χημένων Ελλήνων και Κυπρίων της Αμε-
ρικής.  Από τον πρώτο του χρόνο λει-
τουργίας προσέλκυσε δωρεές από 
παγκόσμιας εμβέλειας οργανισμούς 
όπως το Ίδρυμα Α.Γ Λεβέντης και το Hel-
lenic Initiative καθώς και από Κύπριους 
στην Κύπρο και το εξωτερικό,  και από 
ιδιωτικούς οργανισμούς στην Κύπρο 
όπως 
Εurobank, ΕΥ Cyprus, Medochemie και 
Alpha Mega στους οποίους είναι ευγνώ-
μων. Σημαντική επίσης είναι και η οικο-
νομική στήριξη που προσφέρει στο Cy-
prus Seeds το Υφυπουργείο Έρευνας, 
Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, από τον πρώτο 
χρόνο λειτουργίας του. 
Το Cyprus Seeds προσφέρει μια νέα 
επανεκκίνηση σε επιστήμονες Παγκύ-
πρια ούτως ώστε να μπορέσουν να το-
ποθετήσουν στην διεθνή αγορά την και-
νοτόμες λύσεις σε παγκόσμια 
προβλήματα στην υγεία, το περιβάλλον 
και όχι μόνο!  
Το Cyprus Seeds είναι ο κρίκος μεταξύ 
καινοτόμου έρευνας και της διεθνούς 

αγοράς με πολλαπλά οφέλη για την Κύ-
προ όπως την προσέλκυση επενδυτών 
στον τόπο μας, τη δημιουργία νέων θέ-
σεων εργασίας καθώς και την ενθάρ-
ρυνση Κυπρίων επιστημόνων να μεί-
νουν στην πατρίδα τους (brain gain). 
Ο οργανισμός, ο οποίος αποτελείται από 
μία μικρή ομάδα εργαζομένων και συ-
νεργατών, αντλεί την έμπνευση του από 
παρόμοια προγράμματα που τρέχουν με 
τεράστια επιτυχία εδώ και πολλά χρόνια 
στην Αμερική και Ευρώπη, όπως το πρό-
γραμμα του Deshpander Centre for Tec-
nological Innovation στο  ΜΙΤ and του 
Venture Kick στην Ελβετία. 
Καταληκτικά, στόχος του Cyprus Seeds 
είναι τόσο η χρηματοδότηση της έρευνας 
όσο και η καθοδήγηση ερευνητικών ομά-
δων, μέσω mentoring, κατάρτισης και δι-
κτύωσης στο εξωτερικό (αρχικά στην 
Αμερική και Ελλάδα), ώστε η έρευνα να 
διεισδύσει από το εργαστήριο στην 
αγορά. Πρόκειται για μια μοναδική πρω-
τοβουλία που θα συμβάλει στο να βάλει 
την Κύπρο στον παγκόσμιο χάρτη της 
καινοτομίας.
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Άρση μέτρων

Αντίστροφη μέτρηση για το lockdown

Πώς θα υποδεχτεί τουρίστες η Ελλάδα το καλοκαίρι...

Μήνυμα ασφαλούς ανοίγματος της ελ-
ληνικής τουριστικής βιομηχανίας στέλνει 
στην παγκόσμια τουριστική κοινότητα, 
μέσω του ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Τουρι-
σμού, Χάρης Θεοχάρης, υπογραμμίζο-
ντας ότι «φιλοξενούμε με ασφάλεια, φρο-
ντίζουμε κάθε τουρίστα σαν να είναι 
μέλος της οικογένειάς μας». 
«Στην Ελλάδα νοιαζόμαστε, αλλά και 
έχουμε αποδείξει ότι πρωτοπορούμε 

στην εφαρμογή των υγειονομικών πρω-
τοκόλλων», σημείωσε χαρακτηριστικά. 
Ο κ. Θεοχάρης, αφού κάνει εκτενή ανα-
φορά στο Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποι-
ητικό Εμβολιασμού, που όπως εξηγεί, 
θα συμβάλλει καθοριστικά στην αύξηση 
της ροής εισερχομένων τουριστών στη 
χώρα, αφήνει μια αχτίδα αισιοδοξίας οι 
ελεύσεις ξένων επισκεπτών στην Ελ-
λάδα να είναι και πριν την 14η Μαίου. 

«Αν όλα εξελιχθούν καλά στο μέτωπο 
του Covid-19, με την πρώτη χαραμάδα, 
η Ελλάδα θα είναι σε θέση να υποδεχτεί 
τουρίστες και νωρίτερα», αναφέρει και 
προσθέτει ότι το υπουργείο συζητά για 
σταδιακή απελευθέρωση των ταξιδιών 
από την ΕΕ, τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασί-
λειο, το Ισραήλ, τη Σερβία και τα Ηνω-
μένα Αραβικά Εμιράτα. 
Αναφορικά με την εξέλιξη της τουριστικής 
χρονιάς ο κ. Θεοχάρης εκφράζει την αι-
σιοδοξία του, τονίζοντας ότι το 2021 θα 
είναι καλύτερο από την προηγούμενη 
χρονιά και την ίδια στιγμή θα θέσει την 
Ελλάδα σε τροχιά ανάπτυξης και ανά-
καμψης για το μέλλον. Εστιάζει, δε, στα 
μηνύματα που φτάνουν στο υπουργείο 
Τουρισμού, καθώς σε αυτά αποτυπώνε-
ται η εκτίμηση ότι η Ελλάδα ταυτίζεται 
όλο και περισσότερο με την επόμενη 
ημέρα της πανδημίας. 
«Σε έρευνες που διενεργούν ταξιδιωτικοί 
οργανισμοί, media κ.λπ. αποτυπώνεται 
η αίσθηση ότι το brand name Ελλάδα 
έχει ενισχυθεί σε σχέση με πέρυσι», ση-
μειώνει. 
Σε ό,τι αφορά την επανεκκίνηση της του-

ριστικής βιομηχανίας ο κ. Θεοχάρης δι-
ευκρινίζει ότι για να μπορεί κάποιος να 
έρθει στη χώρα μας, πρώτον, θα πρέπει 
ή να είναι εμβολιασμένος ή να έχει αναρ-
ρώσει από την ασθένεια ή να έχει αρνη-
τικό τεστ. 
Δεύτερον, όταν έρθει, θα υποβληθεί με 
το καινοτόμο σύστημα «EVA» σε δειγμα-
τοληπτικό, στοχευμένο έλεγχο στο αερο-
δρόμιο. 
Τρίτον, θα αξιοποιηθούν τα rapid test. 
Τέταρτον, θα υπάρχουν ξενοδοχεία απο-
μόνωσης για τα κρούσματα, ενώ και φέ-
τος θα ισχύουν τα υγειονομικά πρωτό-
κολα. 
Απευθυνόμενος στους επιχειρηματίες 
του κλάδου και δη του ξενοδοχειακού, 
που με τη σειρά τους αναμένουν τα υγει-
ονομικά πρωτόκολα, ο κ. Θεοχάρης γνω-
στοποιεί ότι τις επόμενες ημέρες, θα πα-
ρουσιαστούν αυτά επικαιροποιημένα, με 
γνώμονα την ασφάλεια εργαζομένων και 
επισκεπτών. 
Ειδικά στο σκέλος των εργαζομένων, 
στάθηκε στον κατά προτεραιότητα εμβο-
λιασμό των εργαζομένων στον τουρισμό, 
μετά από τον ευάλωτο πληθυσμό.

Ξεκίνησε τη Δευτέρα 29 Μαρ-
τίου, η υποβολή ηλεκτρονικών 
αιτήσεων των επιχειρήσεων για 
συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα 
του ΟΑΕΔ για την απόκτηση 
επαγγελματικής εμπειρίας ανέρ-
γων έως 29 ετών, που έχουν κα-
ταρτιστεί στο ψηφιακό μάρκε-
τινγκ. 
Ο ΟΑΕΔ θα καταβάλει απευ-
θείας στους ασκούμενους 550 
ευρώ μηνιαία, καλύπτοντας κατά 
100% την αποζημίωσή τους και 
τις ασφαλιστικές εισφορές για ια-
τροφαρμακευτική περίθαλψη και 
επαγγελματικό κίνδυνο. 
Η επαγγελματική εμπειρία θα 
διαρκεί 6 ώρες την ημέρα, 5 ημέ-
ρες την εβδομάδα για 6 μήνες 
και δεν υπάρχει δέσμευση για 
τις επιχειρήσεις, μετά το τέλος 
του προγράμματος. 
Η προθεσμία υποβολής αιτή-
σεων λήγει στις 19 Απριλίου, και 
όπως αναφέρεται, στη δράση 
εντάσσονται επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται σε κλάδους 
με συνάφεια στο ψηφιακό μάρ-
κετινγκ ή διαθέτουν τμήματα 
μάρκετινγκ, καθώς και επιχειρή-
σεις που ο ιδιοκτήτης ή ένας ερ-
γαζόμενος απασχολούνται στο 
ψηφιακό μάρκετινγκ .

Πρίγκιπας-Μετάλλιο 

Αξίας της Αθήνας
Το Χρυσό Μετάλλιο Αξίας της 
Πόλεως των Αθηνών απένειμε 
την ημέρα της Ανεξαρτησίας ο 
Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας 
Μπακογιάννης στον Πρίγκιπα 
της Ουαλίας Κάρολο, ο οποίος 
δήλωσε συγκινημένος για την 
ιδιαίτερη τιμή που του αποδό-
θηκε. «Θα φορώ, με χαρά αυτό 
το μετάλλιο και περηφάνια» 
είπε ο Πρίγκιπας της Ουαλίας. 
Η παρασημοφόρηση έγινε σε 
αναγνώριση της συνδρομής 
του λαού του Ηνωμένου Βασι-
λείου στην απελευθέρωση της 
Ελλάδας, αλλά και της αφοσίω-
σης και της συνεισφοράς του 
Πρίγκιπα της Ουαλίας στην 
προστασία του περιβάλλοντος, 
στην προάσπιση της πολιτιστι-
κής κληρονομιάς και στην προ-
ώθηση των γραμμάτων και των 
καλών τεχνών.

Ανέργοι έως 29 ετών

Με την ενίσχυση των self-test στο δίχτυ 
ασφαλείας που θα συμπληρώσει το τεί-
χος ανοσίας των εμβολίων, και συμμά-
χους τον καλό καιρό καθώς επίσης - 
παρά την σημαντική πίεση στο ΕΣΥ- τα 
σημάδια σταθεροποίησης σε ορισμένους 
δείκτες, η κυβέρνηση μαζί με τους ειδι-
κούς θα αναζητήσουν τα προσεχή εικο-
σιτετράωρα τη... χρυσή τομή για τις νέες 
προσαρμογές στα περιοριστικά μέτρα. 
Η ατζέντα της επιτροπής 
Κυβερνητική πεποίθηση είναι ότι με τα 
συγκεκριμένα «όπλα» είναι δυνατό να 
γίνει συζήτηση για ελεγχόμενο άνοιγμα 
της οικονομίας, της κοινωνίας, της εκ-
παίδευσης. 
Η χρήση τους είναι συμπληρωματική, 
χωρίς όπως επισημαίνεται από αρμόδιες 
πηγές, να εγκαταλειφθεί η ευρύτερη 
στρατηγική που έχει στο επίκεντρο την 
προστασία της δημόσιας υγείας. 
Ειδικά για τα ατομικά οικιακά τεστ, και 

τον θετικό αντίκτυπο τους στην διαχεί-
ριση της πανδημίας οι ίδιες πηγές ενη-
μέρωσης παραπέμπουν σε έρευνες των 
Πανεπιστημίων Yale και Harvard. 
Όπως υποστηρίζουν, τα ευρήματα των 
συγκεκριμένων μελετών, καταδεικνύουν 
ότι ακόμη και το 25% του πληθυσμού 
μιας χώρας να εφαρμόσει τη χρήση των 
οικιακών τεστ, θα καταγραφεί μια σημα-
ντικότατη μείωση στα θετικά κρούσματα 
και συνεπώς στους θανάτους. 
Δεν αποκλείεται, όπως έγραφε το CNN 
Greece, η επανεκκίνησή του λιανεμπο-
ρίου να γίνει καταρχήν με μια από τις 
δυο δοκιμασμένες μεθόδους της παρά-
δοσης εκτός (click away) ή των αγορών 
εντός των καταστημάτων με ραντεβού 
(click inside).

Διάρρηξη

Υπόθεση διάρρηξης θυρίδων

Από τις ερωτήσεις του ανακριτή κατά τη 
διάρκεια της απολογίας του κατηγορού-
μενου φαίνεται ότι οι αρχές ερευνούν το 
ρόλο και άλλων προσώπων στην υπό-
θεση και συγκεκριμένα ενός αλλοδαπού, 
τον οποίο ο 58χρονος που κατηγορείτε 
για κλοπή θυρίδων της τράπεζας, μετέ-
φερε με το όχημα του καθημερινά στο 
κομμωτήριο-κέντρο αισθητικής της συ-
ζύγου του το οποίο, όπως είπε, εργάζεται 
εκεί όσο και για πρόσωπο που εμφανί-
ζεται να έχει επενδύσει στην επιχείρηση 
της συζύγου του. 
«Είναι υπαρκτό πρόσωπο. Είναι επιχει-
ρηματίας οποίος είχε βάλει χρήματα στην 
εταιρεία του κομμωτηρίου. Δεν θυμάμαι 
αν είχα ενημερώσει τη σύζυγό μου για 
το ότι τον είχα θέσει νόμιμο εκπροσώπου 
της εταιρείας» φέρεται να αποκρίθηκε 
χαρακτηριστικά σε σχετική ερώτηση του 
ανακριτή. 
Παράλληλα το ενδιαφέρον της έρευνας 
έχει στραφεί και στο ρόλο μιας γυναίκας 

με την οποία όπως ισχυρίστηκε ο κατη-
γορούμενος έχει επαγγελματική σχέση 
και μιλούσε μαζί της στο τηλέφωνο την 
ώρα της σύλληψής του. Μάλιστα, για το 
πρόσωπο αυτό, η σύζυγός του ανέφερε 
ότι επρόκειτο για ενδυματολόγο, με την 
οποία συνεργάζεται σε παραστάσεις του. 
Αξίζει να σημειωθεί, ότι η σύζυγός του, 
αρχικά κατέθεσε ότι το κομμωτήριο ανή-
κει στον σύζυγό της, ενώ με δεύτερη κα-
τάθεσή της διόρθωσε: «Στο κομμωτήριο 
που έχω, το αφεντικό είναι ο S.G. Ο σύ-
ζυγος μου δεν έχει καμία σχέση και ο 
γιος μου δεν είναι αφεντικό αλλά εργά-
ζεται στο κομμωτήριο. Στην αρχική μου 
κατάθεση όσα ανέφερα σχετικά με το 
κομμωτήριο ήταν λάθος διότι δε γνωρίζω 
καθόλου τα φορολογικά της εταιρείας. 
Τηλεφώνησα στο γιο μου και με ενημέ-
ρωσε σχετικά με την ιδιοκτησία του κα-
ταστήματος».

Τουρισμός
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Διώρυγα Σουέζ  
Πώς «ξεκόλλησε» το γιγάντιο Ever Given

Το ατύχημα του πλοίου Ever Given και η διακοπή 
της κυκλοφορίας στη διώρυγα του Σουέζ υπο-
γράμμισαν τα προβλήματα με την τρέχουσα εκ-
δοχή παγκοσμιοποίησης. Το 400 μέτρων Ever 
Given προσάραξε στο νότιο τμήμα της Διώρυγας 
εν μέσω ισχυρών ανέμων νωρίς την περασμένη 
Τρίτη 23.3, προκαλώντας προβλήματα στην πα-
γκόσμια ναυσιπλοΐα καθώς απέκλεισε μια από 
τις βασικότερες θαλάσσιες διόδους του κόσμου. 
Μετά από σχεδόν μια εβδομάδα, τη Δευτέρα 
29.03, το γιγάντιο «Ever Given» απελευθερώθηκε 
από τη Διώρυγα του Σουέζ,  προσφέροντας μια 

βαθιά ανάσα στην παγκόσμια οικονομία, που για 
ημέρες έβλεπε το κόστος από την πρωτοφανή 
αυτή περιπέτεια να μεγαλώνει.  
Πώς όμως φτάσαμε στην ευτυχή έκβαση; 
Ένας στόλος από ρυμουλκά, χρησιμοποιώντας 
καλώδια και δουλεύοντας ακριβώς δίπλα στο 
πλοίο, εργαζόταν για μέρες προκειμένου να το 
αποκολλήσει.  
Ταυτόχρονα με τη δύσκολη «μάχη» των ρυμουλ-
κών, βυθοκόροι επιστρατεύθηκαν για να σκάψουν 
τη λάσπη και την άμμο κάτω από το την πρύμνη 
του πλοίου. 

Πρόκειται για «εργαλεία» που δεν αποτελούν 
σπάνιο θέαμα στο Κανάλι του Σουέζ, όπως λέει 
ο ειδικός σε ναυτιλιακά θέματα Σαλ Μερκολιάνο, 
και χρησιμοποιούνται συχνά για να κρατούν την 
πλωτή οδό ανοιχτή.  
«Τα μηχανήματα αυτά κολλούν στον βυθό και κυ-
ρίως καθαρίζουν χώμα από τον πυθμένα, το 
οποίο στη συνέχεια αποθηκεύεται στην ακτή», 
εξηγεί ο ίδιος στο BBC.  
Σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης του πλοίου, 
μάλιστα, μια επιπλέον ειδική «βυθοκόρος αναρ-
ρόφησης» επιστρατεύτηκε, ικανή να μεταφέρει 
2.000 κυβικά μέτρα (440.000 γαλόνια) υλικού 
κάθε ώρα. 
Ο συνδυασμός ρυμουλκών και βυθοκόρων ξε-
κόλλησε το πλοίο. Αν το συγκεκριμένο εγχείρημα 
είχε αποτύχει, τότε θα εφαρμοζόταν ένα εναλλα-
κτικό σχέδιο: η απομάκρυνση μέρους του φορτίου 
και αφαίρεση καυσίμων από τη δεξαμενή του. 
Επιλογή που, ωστόσο θα απαιτούσε μια ευαί-
σθητη και χρονοβόρα επιχείρηση.  
Όπως εκτιμάται, η αποστράγγιση καυσίμων από 
τις δεξαμενές μπορεί να βοηθούσε, αλλά ήταν 
απίθανο να είναι αρκετή, χωρίς άλλα περαιτέρω 
μέτρα ελαφρύνσεως του φορτίου. 
Ένα πλοίο μεγέθους του Ever Given μπορεί να 
μεταφέρει έως και 20.000 εμπορευματοκιβώτια 
είκοσι ποδιών και μια επιχείρηση μετακίνησής 
τους με γερανό θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη. 

Και αυτό γιατί, όπως αναφέρει το BBC, πέρα από 
τη δυσκολία του να βρεθούν οι κατάλληλοι γερα-
νοί σε επαρκώς κοντινή απόσταση από το πλοίο, 
η όλη διαδικασία θα μπορούσε να του προκαλέσει 
ζημιές, ή ακόμη και να προκαλέσει κλίση του.  
Ευθύνες στον καπετάνιο από την Αίγυπτο – Θα 
ζητήσει αποζημιώσεις 
Την ίδια ώρα, όπως δήλωσε στο ρωσικό πρα-
κτορείο Sputnik ο ναύαρχος Μοχάμπ Μαμές, βοη-
θός του Αιγύπτιου προέδρου Αμπντέλ Φατάχ αλ 
Σίσι, το Κάιρο θα διεκδικήσει αποζημιώσεις από 
την πλοιοκτήτρια εταιρεία. 
«Θα απαιτήσουμε αποζημιώσεις για όλες τις συ-
νέπειες από την ακινητοποίηση του πλοίου, για 
την χρήση όλων των ρυμουλκών, θα απαιτή-
σουμε το πλήρες κόστος», τόνισε ο βοηθός του 
Αιγύπτιου προέδρου σε θέματα ανάπτυξης λιμέ-
νων και της Διώρυγας του Σουέζ. 
Παράλληλα επέρριψε την ευθύνη του περιστατι-
κού στον καπετάνιο του πλοίου. «Αυτό που συ-
νέβη ήταν ευθύνη του καπετάνιου, το κανάλι μας 
είναι ασφαλές», σημείωσε. 
Ο Αιγύπτιος ναύαρχος τόνισε πως η Αίγυπτος 
δεν πρόκειται να κάνει κατασκευαστικές αλλαγές 
στην Διώρυγα. «Το κανάλι είναι απολύτως ασφα-
λές, όλα τα πλοία το διασχίζουν χωρίς προβλή-
ματα, αν κάτι συμβεί, είναι πολύ σπάνιο», συ-
μπλήρωσε.
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Δοκιμές για  νέα ζωή στην ύπαιθρο Διαπληκτισμοί και  
Παρεξηγήσεις
Την Κυριακή 14 Μαρτίου ενώ πε-

ριεργαζόμουν την ιστοσελίδα μου, 
σε κάποια στιγμή στην οθόνη, εμ-

φανίστηκε η εκκλησία των 12 Αποστό-
λων και στην ωραία πύλη, ο πρωτοπρε-
σβύτερος της εκκλησίας Πάτερ Ιωσήφ 
Παλιούρας. 
Προσωπικά παρακολουθώ εκκλησια-
στικά και θρησκευτικά από το κανάλι 4Ε 
της Θεσσαλονίκης. Περίεργος περίμενα 
να ακούσω κάποιο κήρυγμα από τον πά-
τερ Παλιούρα λόγω της ημέρας της αγά-
πης και συγχώρεσης, όπως ήταν η Κυ-
ριακή 14 Μαρτίου. Αντ' αυτού άκουσα 
τον πιο πάνω ιερέα να αναφέρεται σε 
κάποιες βλακείες που γράφουν κάποιοι 
στις εφημερίδες της παροικίας, κατηγο-
ρώντας τον για κάποιο φάγωμα χρημά-
των από την εκκλησία των 12 Αποστό-
λων. Κάλεσε τον κύριο Λούη,τον κύριο 
Λιβέρα,τον πρόεδρο της εκκλησιαστικής 
επιτροπής και την κύρια πρόεδρο της 
Φιλοπτώχου  να τον υπερασπιστούν σε 
όσα ισχυρίστηκε, ίσως γίνει πιο πειστι-
κός. 
Προσωπικά επειδή είμαι ένας από αυ-
τούς τους βλάκες,που γράφουν στην 
εφημερίδα ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ,  υποστηρίζο-
ντας την παραμονή του Θεοφιλέστατου 
Επισκόπου Τροπαίου Αθανασίου στην 
έδρα του, έχω να προσθέσω τα εξής. 
Αυτός που λέει ψέματα είναι ψεύτης, αυ-
τός που κλέβει είναι κλέφτης, αυτός που 
σκοτώνει είναι φονιάς και αυτός που λέει 
βλακείες είναι βλάκας ή αλλιώς τρελός. 
Όσο για τους ισχυρισμούς του πάτερ Ιω-
σήφ Παλιούρα ότι τον κατηγορήσαμε για 
φάγωμα χρημάτων, έχω να αναφέρω τα 
εξής. Προσωπικά ουδέποτε αμφισβή-
τησα την προσφορά κανενός ιερωμένου 
ή λαϊκού σε οποιονδήποτε κοινότητα 
ανήκει, ή στην εκκλησία που λειτουργεί 
ή προΐστανται. 
Είναι γνωστό και είναι προς τιμή του πά-
τερ Ιωσήφ Παλιούρα και των συνεργα-
τών του, για την επιτυχία τους να φτάσει 
η εκκλησία που υπηρετούν, στη σημε-
ρινή αξιοθαύμαστη κατάσταση, οφείλεται 
στην άοκνη προσπάθεια όλων και τους 
συγχαίρω. 
Όμως είναι απαράδεκτο όταν βλέπεις ή 
και ακούς ένα ιερωμένο να στέκει στην 
ωραία πύλη του ναού που υπηρετεί και 
να αποκαλεί βλάκες κάποιους που εκ-
φράζουν τη δική τους γνώμη μέσω  του 
Τύπου ή και άλλων Μέσων Μαζικής Ενη-
μέρωσης. Αυτό δείχνει χαρακτήρα όχι 
και τόσο αξιοπρεπή. Ουδέποτε ισχυρί-
στηκα και ουδέποτε αναφέρθηκα σε φά-
γωμα λεφτών από καμιά εκκλησία ούτε 
γραπτώς, ούτε λεκτικώς. Επανέρχομαι 
στο θέμα των τρελών που αναφέρθηκε 
ο Πάτερ Ιωσήφ Παλιούρας.  
Κατά την κρίση του, όσοι υποστηρίζουν  
ανεξαρτητοποίηση της εκκλησίας μας 
λένε βλακείες. 
Ισχυρίστηκε ότι ανεξαρτητοποίηση της 
εκκλησίας μας  
δεν μπορεί να γίνει γιατί η Αρχιεπισκοπή 
Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας  ανή-
κει στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπό-
λεως και ο  Πατριάρχης είναι ο αντικα-
ταστάτης του τελευταίου αυτοκράτορα.  
Είπε ότι είμαστε δέσμιοι μιας παράδοσης 
δύο χιλιάδων χρόνων. 
Mε τις φτωχές μου γνώσεις από την 
ημέρα της άλωσης της Κωνσταντινου-
πόλεως τον Μάιο του 1453 έχουν περά-
σει 568 χρόνια. Δεν ξέρω πού βρήκε ο 
Πάτερ Ιωσήφ Παλιούρας τα δύο χιλιάδες 
χρόνια ιστορίας. Εκτός και αν αναφερό-
ταν στην προ Χριστού εποχή. Όμως 
επανερχόμενος στο χαρακτηρισμό του 
πάτερ Ιωσήφ  Παλιούρα για βλακείες 
που σκέφτηκαν  κάποιοι βλάκες, τον δια-

βεβαιώνω ότι Ναι εγώ είμαι μεταξύ αυ-
τών των τρελών και ονειροπόλων που 
αγωνίζονται ενάντια  στην απαράδεκτη 
αδικία εις βάρος αυτού του άξιου Ιε-
ράρχη Αθανασίου Επισκόπου Τροπαίου 
που υπηρέτησε την εκκλησία του Χρι-
στού εδώ στην παροικία για πάνω από 
40 χρόνια.  
 Aντί να γίνετε υπερασπιστές αυτού του 
υπέροχου Ιεράρχη συνταχθήκατε με τις 
άδικες αποφάσεις του κυρίου Νικήτα. 
Αγνοείτε το γεγονός ότι όλο και πιο πολ-
λοί πάροικοι υποστηρίζουν την Ομάδα 
Αλληλεγγύης προς τον Αθανάσιο,την 
οποία απαρτίζουν ονειροπόλοι. 
Ο χαρακτηρισμός σας, 
Πάτερ Ιωσήφ Παλιούρα, δεν με ξινίζει. 
Μάλλον μου θυμίζει εκείνους τους τρε-
λούς και ονειροπόλους που ίδρυσαν την 
Φιλική Εταιρεία και πριν 200 χρόνια,με 
επικεφαλής τον άξιο ιεράρχη Παλαιών 
Πατρών Γερμανό, ύψωσαν τη σημαία 
της Επανάστασης για την αποτίναξη του 
οθωμανικού ζυγού.Ήταν 25 Μαρτίου του 
1821. 
Τρελούς, βλάκες, ονειροπόλους κ.ά. 
τους αποκάλεσαν, κάποιοι άρχοντες, 
επειδή θίχτηκαν τα  συμφέροντα τους.  
Όμως αυτοί οι τρελοί  παρέσυραν τον 
ελληνισμό στον αγώνα εναντίον της 
οθωμανικής αυτοκρατορίας Είναι  γνω-
στά τα αποτελέσματα. Χάρη σε αυτούς 
τους τρελούς χαιρόμαστε όλος ο ελληνι-
σμός την ελευθερία μας, ακόμα και αν 
τότε κάποιοι τους χλεύασαν και τους  ει-
ρωνεύτηκαν. 
Αλλά αυτοί δεν σταμάτησαν τον αγώνα 
τους μέχρι τη νίκη. 
Στο θέμα της αμφισβήτησής σας, κατά 
πόσο μπορούμε να δημιουργήσουμε 
ανεξάρτητη Εκκλησία. Ποιος μπορεί να 
μας το απαγορεύσει νομικά και ηθικά; 
Έχουμε το δικαίωμα να λειτουργήσουμε 
ανεξάρτητη Ορθόδοξη κοινότητα και Εκ-
κλησία και να ενταχθούμε σε άλλο Πα-
τριαρχείο και όχι αυτό της Κωνσταντι-
νουπόλεως. Θα ήθελα επίσης, να σας 
υπενθυμίσω ότι η Ιερά Μονή Εσφιγμέ-
νου στο Άγιο Όρος, που υπάρχει πάνω 
από 600 χρόνια, εδώ και περίπου 20 
χρόνια  έπαυσε να μνημονεύει τον τω-
ρινό Πατριάρχη για λόγους αρχής που 
οι Άγιοι πατέρες ξέρουν. Αν δεν γνωρί-
ζετε τους λόγους ψάξτε να τους μάθετε. 
Εγώ γνωρίζω. Η μόνη είναι εκεί και κα-
νένας Πατριάρχης δεν μπόρεσε να αλ-
λοιώσει την απόφαση της ιεράς επιστα-
σίας. 
Εμείς δεν αρχίσαμε κανέναν πόλεμο 
εναντίον κανενός. Εμείς αμυνόμαστε 
ενάντια στις απαράδεκτες αποφάσεις 
του κου Νικήτα και των συνακόλουθων 
του. Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέ-
γεσθαι είναι πιο δημοκρατικό δικαίωμα 
στη ζωή του ανθρώπου. Μόνο οι δικτά-
τορες διορίζουν πρόεδρο πρωθυπουργό 
κ.λ.π. 
Επαναλαμβάνω ότι απαιτούμεν όπως η 
Παροικία έχει λόγο στην επιλογή του 
εκλογής Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και 
Μεγάλης Βρετανίας. 
Υστερόγραφο 
Ο αγώνας συνεχίζεται  
Ανδρέας Χαραλάμπους Έρικ  
ποιητής συγγραφέας

Κατά 
τ η ν  
δ ε -

κ α ε τ ί α 
1970,  η 
Κ υ β έ ρ -
νηση  εδώ 

σ τ η ν 
Αγγλία  

είχε διεξάγει μία πολύ επι-
τυχημένη εκστρατεία, στο 
να ενθαρρύνει  τόσον το ερ-
γατικό προσωπικό αλλά και 
εταιρίες μικρές ή και μεγά-
λες  με το σλόγκαν, “Work 
out of London and get more 
out of life”.  Ήταν τόσο επι-
τυχημένη αυτή η εκστρα-
τεία που πολλές εταιρίες  
μετακομίζοντας  έξω από 
την πόλη  και το προσω-
πικό ακολούθησε την εται-
ρία και εγκαταστάθηκαν 
εκεί  που ήταν η εταιρία  
τους. Η Κυβέρνηση έδινε  
και επιχορηγήσεις για να 
βοηθήσει στην μετακόμιση 
κάθε εταιρίας που έφευγε 
από την πόλη. 
Όπως ανάφερα πολλές 
εταιρίες έφευγαν από το 
Λονδίνο που έφθασε σε 
ένα επικίνδυνο  σημείο να 
μην μείνουν πολλές εται-
ρίες ή ακόμη και προσω-
πικό στο Λονδίνο.    Τότε 
όταν η Κυβέρνηση κατά-
λαβε ότι έχανε  από ότι λο-
γάριαζε  περισσότερες επι-
χειρήσεις    από το Λονδίνο, 
τότε αναγκάσθηκε να  αρ-
χίσει την  αντίστροφη μέ-
τρηση στο να πείσει όσες 
έμειναν στο Λονδίνο να πα-
ραμείνουν  και  από την 
άλλη, προσπάθησε να επα-
ναφέρει τόσες άλλες πίσω. 
Όλα  όμως χρειάζονταν και 
επιχορηγήσεις που στοί-
χισε στο κράτος πολλά δι-
σεκατομμύρια. 
Κάτι παρόμοιο  τώρα προ-
σπαθεί και η Κυπριακή Κυ-
βέρνηση  να ενθαρρύνει 
αυτούς που εργάζονται 
στην πόλη να γυρίζουν 
πίσω στο χωριό. Η λογική 
είναι ότι από πολλά χωριά 
δεν είναι μακριά από την 
πόλη και λιγότερο  της μι-
σής ώρας αφού για να τα-
ξιδέψεις μέσα στην πόλη 
χρειάζεσαι περισσότερο 
ταπό  45 λεπτά να πάει 
από το Α σημείο στο Β. 
Πληρώνει η Κυβέρνηση  
μερικά  από τα  έξοδα σε 
αυτούς που θα ήθελαν να 
ακολουθήσουν την ιδέα 
αυτή. Ποιος ξέρει ίσως με 
τον καιρό  να συνηθίσουν 
την ζωή της υπαίθρου και 

εγκατασταθούν μονίμως.   
Δεν λέω ότι όλοι θα γίνουν 
γεωργοί ή κτηνοτρόφοι, 
αλλά με την τεχνολογία  και  
το. αντικείμενο εργασίας 
τους, μπορούν να εργα-
σθούν από το σπίτι  εάν όχι 
όλη την εβδομάδα έστω και  
μερικές ημέρες της εβδομά-
δας,  πράγμα που γίνεται 
σήμερα και πριν τον 
COVID-19,   οι περισσότε-
ροι εργάτες του δημαρχείου 
που μπορούν να εργα-
σθούν από σπίτι και που 
σήμερα εργάζονται  σπίτι 
με την βοήθεια  της  τεχνο-
λογίας.  
Ο μακαριστός παρουσια-
στής προγραμμάτων στο 
ράδιο  Terry Wogan  που 
είχε πρωινό πρόγραμμα 
από τις 5.00 .π.μ. πάντοτε 
έλεγε πόσο του άρεσε να 
εργάζεται στον ραδιο-
σταθμό και να παρουσιάζει 
το πρόγραμμα  αφού όπως 
είπε. “Μπορώ να το παρου-
σιάσω  το πρόγραμμα  την 
στιγμή που στέκομαι στο 
κεφάλι μου η ακόμη φορώ-
ντας πιτζάμας”.  
Το δημαρχείο ενθαρρύνει 
υπαλλήλους να εργάζονται  
από το σπίτι που έτσι 
βοηθά στην μείωση αυτο-
κινήτων στον δρόμο και 
ταυτόχρονα το ποσοστό 
καυσαερίων  να μειώνετε 
δραματικά  που αλλιώς θα  
μόλυνε  την ατμόσφαιρα. Τα 
χωριά της Κύπρου είναι 
σχεδόν ερειπωμένα που η 
αστυφιλία  δυστυχώς αφή-
νει τα χωριά σχεδόν έρημα  
με μόνο λίγους κατοίκους, 
αν και μερικά σπίτια ανα-
παλαιώνονται  μα πάλι μέ-
νουν κλειστά. Η κρίση του 
ιού έφερε και την μείωση 
τουρισμού που δυστυχώς 
είναι από ένα σημαντικός 
κλάδος, στον οποίο βασί-
ζετε η οικονομία της Κύ-
πρου. Δυστυχώς διότι εξα-
ναγκάζετε η σημερινή 
Κυβέρνηση στο να προ-
σπαθεί να χαλαρώσει  τα 
μέτρα, και να προσκαλεί 
κατοίκους άλλων χωρών  
να κατεβούν την Κύπρο  
έτσι για να γεμίσουν οι πα-
ραλίες και τα ξενοδοχεία    
“και όποιον πάρει ο χάρος”.  
Η ζωή στην ύπαιθρο δεν 
πρόκειται να επιστρέψει  
στο σημείο όπως  την γνω-
ρίζαμε  εμείς. Και ας αρ-
χίσω από το χωριό μου τα 
Λεύκαρα  που είναι ένα  
γραφικό και αναγνωρι-
σμένο από την  Ευρώπη 
ως το ωραιότερό χωριό της 
Ευρώπης μεταξύ 30 άλλων 

ανά την Ευρώπη.  
Και όταν είμαι στο χωρίο και 
ακούω άλλους που έρχο-
νται από άλλα μέρη της Κύ-
πρου να μας λένε   “το χω-
ριό σας είναι πολύ ωραίο”. 
Ε λοιπόν ελάτε να ζήσετε 
εδώ. Έχει όλες τις ανέσεις.  
Η αλήθεια είναι ότι οι ξένοι 
από άλλες χώρες γνωρί-
ζουν το χωριό αυτό περισ-
σότερο από του ντόπιους. 
Οι ντόπιοι άρχισαν να δεί-
χνουν  ενδιαφέρον όταν 
πριν 4 χρόνια  γυρίσθηκε 
στα Λεύκαρα η γνωστή τη-
λεοπτική σειρά “Η  Πρώτη 
Σταγόνα”.  Φυσικά ακολού-
θησαν και άλλα γυρίσματα 
άλλων έργων. 
Η ζωή στη ύπαιθρο προ-
σφέρει καθαρό αέρα λιγό-
τερο στρες. Υπάρχει το 
πράσινο και οι ανθισμένες,  
αμυγδαλιές, κερασιές χρυ-
σομηλιές, μανιτάρια ένα 
σορό, καραόλους, έτσι για 
να ονομάσω μερικά. Πολλοί 
πηγαίνουν  για να πάρουν 
μία εμπειρία γύρω από την 
αυθεντική ζωή της υπαί-
θρου. Γιαυτό τον σκοπό 
υπάρχουν πολλά αγροτου-
ριστικά.   Γράφω τώρα για 
όλα αυτά αφού δεν μπό-
ρεσα να πάω πέρσι και 
που όπως πάμε και όπως 
φαίνονταν τα πράγματα μα 
δυστυχώς ούτε και φέτος 
θα τα καταφέρουμε.  
Στην γειτονιά μου υπάρ-
χουν 18 σπίτια. Μόνο στο 
ένα ζει  μια γριούλα  η Τα-
σούλα, και που μου λέει  
χαριτολογώντας  “το σοκάκι 
είναι όλο δικό  μας”.  Δύο 
CCTV  προσέχουν  όλη την 
γειτονιά επι 24/7. 
Υπάρχουν ερειπωμένα 
σπίτια και μόνο 3-4 σε καλή 
κατάσταση  σε αυτήν την 
γειτονιά  που   ένα από 
αυτά είναι το αγροτουρι-
στικό και αυτό άδειο λόγω 
του ιού.  
Υπάρχει βοήθεια για ανα-
παλαίωση αλλά πρέπει να 
βρείτε ένα οικοδόμο εμπι-
στό και ειλικρινή διότι υπάρ-
χουν και καλοί μα όχι και 
τόσον καλοί με άλλα λόγια 
υπάρχουν και απατεώνες.  
Ειδικά είναι απολύτως ανα-
γκαίο  να βρείτε και ένα εξί-
σου άξιο αρχιτέκτονα.  Ισως 
να  μου πείτε μα  είναι δύ-
σκολο. Λέω ίσως να είναι 
όμως και   κατορθωτό διότι 
υπάρχουν και καλοί και 
εμπιστοί.   
Πότε θα ρθεί η Αγια  Μέρα  
Εφυγαν όλοι τους.  Δίπλα 
από το 1 σπίτι μου ο  μ Λοϊ-
ζος Συμεούδης διδάσκαλος  

Βυζαντινής Μουσικής και 
που ερχόντουσαν και από 
τα τριγύρω χωριά με τα  
ποδήλατα τους να διδα-
χθούν την Βυζαντινή Μου-
σική και που μερικοί  από 
αυτούς υπηρέτησαν και σε 
Μητροπολιτικές εκκλησίες.  
Το επάγγελμα του μ  Λοϊζου 
ήτανε   “ράφτης ” έφτιαχνε 
σαμάρια,  (στρατούρια)  
αλλά ένας άριστος διδά-
κτωρ της Βυζαντινής  Μου-
σικής . Ο μ.Γεώργιος Συμε-
ούδης γιος του μ Λοϊζου  
υπηρέτησε ως ιεροψάλτης 
και στη εκκλησία Τιμίου 
Σταυρού και Αρχαγγέλου 
Μιχαήλ στο Hendon. Στο 
επόμενο γειτονικό σπίτι 
ζούσε ο ιερέας του χωριού  
που ότι και να φύτευε στην 
αυλή του ευδοκιμούσε.  
Από πορτοκαλιές  μέχρι  
ροδακινιές  ακόμη  ροδιές, 
έως   κληματαριές,  μα και   
μανταρινιές  και μεσπιλιές. 
Η δε πορτοκαλιά και ροδιές   
στέκονται ακόμη  και  μέχρι 
σήμερα. 
Στο διπλανό σπίτι του σα-
κακιού σύχναζε ο Καθηγη-
τής  Θεολογίας μ.Τάκης 
Χριστοφόρου,   που πα-
ρουσίαζε κάθε Σάββατο μέ-
σον του ΡΙΚ το κήρυγμα 
της Κυριακής, και άλλα  Θε-
ολογικά προγράμματα.  Ο 
δε πατέρας μου διατέλεσε 
ψάλτης στη Εκκλησία  της 
Παναγίας της Ελεούσας 
των Κάτω Λευκάρων. 
Η γειτονιά τότε, η μάλλον 
ας την ονομάσω σοκάκι, γέ-
μιζε από κεντήστριες που 
καθόντουσαν και πλούμι-
ζαν, αστειεύονταν ή κου-
τσομπόλευαν,  έτσι για πε-
ράσει η ώρα.    
Αυτό είναι το σοκάκι όπου 
γνώρισα στα νεανικά μου 
χρόνια. Σήμερα η γειτονιά 
είναι δική μας, αύριο μπο-
ρεί κάλλιστα  να γίνει και 
δική σας και δική μας. 
Το ποιο πάνω άρθρο είναι 
αφιερωμένο στην ύπαιθρο   
Κύπρου και στο χωριό μου 
τα Λεύκαρα επ’ ευκαιρίας 
συμπληρώσεως 35 χρό-
νων από την ίδρυση του 
Συνδέσμου Λευκαριτών 
ΜΒ.  
Την ερχόμενη εβδομάδα 
παραθέτουμε  το δεύτερο 
και το  τελευταίο άρθρο σε 
αυτή την σειρά γύρω από 
τα Λεύκαρα  επ’ ευκαιρίας 
συμπληρώσεως 35 χρό-
νων από την ίδρυση του 
Συνδέσμου Λευκαριτών 
ΜΒ.   

του  
Γιώργου A.Σάββα
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Κυπριακό - Σύντομη ιστορική αναδρομή- 
Αυτόν  τον μήνα σύγκληση  άτυπης πενταμερούς διάσκεψης - 
Β' Μέρος και τελευταίο 

Στα δύ-
σ κ ο λ α 
χ ρ ό ν ι α 

1 9 6 4 - 1 9 7 4 
(ποτέ δεν 
υπήρξαν εύ-
κολα, ειρηνικά, 
χρόνια για την 
Κύπρο και τον 

δύσμοιρο λαό της!), που ακο-
λούθησαν την ανταρσία της 
τουρκοκυπριακής ηγεσίας, η 
οποία σχεδιάστηκε, οργανώ-
θηκε και καθοδηγήθηκε από την 
Τουρκία, τις δικοινοτικές συ-
γκρούσεις το Δεκέμβρη του 
1963 και τους βάρβαρους βομ-
βαρδισμούς της Τηλλυρίας το 
καλοκαίρι του 1964, η Κύπρος 
κατόρθωσε να αποκρούσει τα 
νατοϊκά ιμπεριαλιστικά σχέδια 
κατάλυσης της ανεξαρτησίας 
της, χάρη στις λαϊκές κινητοποι-
ήσεις, την πολιτική Μακαρίου 
και τη διεθνή αλληλεγγύη και 
υποστήριξη της σοσιαλιστικής 
κοινότητας και του Κινήματος 
των Αδεσμεύτων.  
Οι σοσιαλιστικές χώρες υπο-
στήριξαν την ανεξαρτησία της 
Κύπρου από θέση αρχών και 
το συμπέρασμα – επιχείρημα 
κάποιων ότι η Κύπρος ήταν 
θύμα του ανταγωνισμού μεταξύ 
δύο αντιμαχόμενων συνασπι-
σμών, έχει καταρρεύσει γιατί 
από τις αρχές του 1990, που 
δεν υπάρχει το σοσιαλιστικό 
στρατόπεδο, μέχρι σήμερα δεν 
έχουν σταματήσει οι ιμπεριαλι-
στικές επεμβάσεις και τα αντι-
κυπριακά σχέδια. 
Στην κρίσιμη περίοδο 1964-
1974, σημαντικές δυνάμεις και 
στις δύο κοινότητες δεν περιο-
ρίστηκαν στην Ανεξαρτησία, την 
οποία είδαν σαν μεταβατικό 
στάδιο, σκαλί, οι μεν Ελληνοκύ-
πριοι προς το άπιαστο πλέον 
όνειρο της Ένωσης, οι δε Τουρ-
κοκύπριοι προς το ρεαλιστικό 
στόχο της Διχοτόμησης! Και 
επειδή η ατόφια Ένωση, χωρίς 
λουριά, δεν ήταν εφικτή, κάποιοι 
Ελληνοκύπριοι και Ελλαδίτες 
συμβιβάστηκαν, βολεύτηκαν με 
την ιδέα της διπλής ένωσης, 
ενόψει βέβαια και του  κομμου-
νιστικού κινδύνου! 
Στο τέλος της μέρας οι οπαδοί 
της διπλής ένωσης, που «θα 
έπαιρναν μια ολόκληρη πολυ-
κατοικία και θα έδιναν ένα ρετιρέ 
στους Τούρκους», έπαιξαν το 

παιχνίδι της Τουρκίας και των 
Αμερικανοβρετανών συμμάχων 
της. Ούτε πληρωμένοι να ήταν! 
Αφού απέτυχαν να επιβάλουν 
το περιβόητο Σχέδιο Άτσεσον 
και άλλα διπλοενωτικά, διχοτο-
μικά σχέδια, που αποσκοπού-
σαν στην κατάλυση της ανεξάρ-
τητης Κυπριακής Δημοκρατίας, 
οι νατοϊκοί ιμπεριαλιστές με επι-
κεφαλής τις ΗΠΑ, έθεσαν, από 
τα τέλη ακόμα της δεκαετίας του 
1960, σε εφαρμογή το τελικό 
σχέδιο υπονόμευσης της Κύ-
πρου από τα μέσα. Εξυφαίνο-
νται συνωμοσίες για την πραξι-
κοπηματική ανατροπή του 
Μακαρίου, εμφανίζονται παρά-
νομες, τρομοκρατικές οργανώ-
σεις της «εθνικοφροσύνης», 
όπως το Εθνικό Μέτωπο και η 
ΕΟΚΑ Β’, κινητοποιούνται οι 
Μητροπολίτες και κάθε λογής 
αντιμακαριακά στοιχεία, και στο 
όνομα του αντικομμουνισμού 
και της «Ένωσης της Κύπρου 
με τη μητέρα Ελλάδα», προετοι-
μάζεται το έδαφος για το διπλό 
έγκλημα σε βάρος της Κύπρου, 
το οποίο, τελικά, αρχίζει στις 15 
και ολοκληρώνεται στις 20 Ιούλη 
1974. 
Έκτοτε, το βόρειο μέρος της  
Κύπρου  είναι υπό τουρκική κα-
τοχή, για μισό σχεδόν αιώνα , 
με όλες τις συνέπειες που ακο-
λούθησαν, εποικισμός, σφετε-
ρισμός περιουσιών κτλ, να δι-
αιωνίζουν το διεθνές έγκλημα 
και να κρατούν κλειστή την 
πόρτα της λύσης. 
Οι μνήμες ζωντανές. 
Άσβεστη η δίψα για απελευθέ-
ρωση και επανένωση.  
Μοιράστηκε η Κύπρος και ο 
λαός της στα δυο. 
47 χρόνια από το σχεδιασμένο 
διπλό έγκλημα, πραξικόπημα 
και εισβολή. 
Η παράνομη τουρκική κατοχή 
συνεχίζεται. 
Η Τουρκία όχι μόνο δεν έχει   
συμμορφωθεί με τις  αποφάσεις 
του ΟΗΕ,όχι μόνο δεν έχει απο-
σύρει τα κατοχικά στρατεύματά 
της από την Κύπρο,αλλά και 
έχει  εισβάλει στον κυπριακό θα-
λασσιο χώρο, στην κυπριακή 
Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη 
(ΑΟΖ) και έχει  πραγματοποι-
ήσει παράνομες γεωτρήσεις για 
φυσικό αέριο. Ανενόχλητη συ-
νεχίζει να παραβιάζει την κυ-
ριαρχία και την ακεραιότητα της 

Κυπριακής Δημοκρατίας. Και 
όχι μόνο. Ανενόχλητη αλωνίζει 
στη Μεσόγειο Θάλασσα,απειλεί 
και προκαλεί. 
Χωρίς να εγκαταλείπουμε τον 
στρατηγικό στόχο μας για επί-
λυση του προβλήματος μας, 
ενωμένοι και νηφάλιοι να  αντι-
μετωπίσουμε την επιθετικότητα 
της Τουρκίας.  
Δεν περνάμε το διπλό έγκλημα 
κάτω από το χαλί. 
Κάθε μέρα και κάθε νύχτα ζούμε 
τις συνέπειές του. 
Όμως, αυτή την κρίσιμη ώρα 
για τον μέλλον του τόπου μας 
και του λαού μας,έχουμε την 
ψυχική  δύναμη να συγχωράμε 
αυτούς που έδωσαν την 
αφορμή στην Τουρκία να πρα-
γματοποιήσει και να συνεχίζει 
το ειδεχθές έγκλημά της. 
Έχουμε διαύγεια σκέψης. 
Συνειδητά συγχωράμε  αίτιους 
που μετανόησαν για το απερί-
γραπτο έγκλημά τους  και την 
καταστροφή που έχουν προκα-
λέσει στον λαό  και στον τόπο 
μας. 
Είμαστε ξεκάθαροι. Καμιά 
ανοχή, καμιά ανεκτικότητα απέ-
ναντι σε αγύριστα μυαλά, απέ-
ναντι σε αμετανόητους, πληρω-
μένους ή απλήρωτους. 
Καμία ανοχή,καμιά ανεκτικότητα 
απέναντι σε εθνικιστικές - φα-
σιστικές καταστάσεις. 
Συγχωράμε συνειδητά όπως 
συνειδητά θυμόμαστε τα  γεγο-
νότα. 
Οι μνήμες ζωντανές δεν μας 
αφήνουν να ξεχάσουμε.  
Η ιστορία δεν παραχαράσσεται. 
Όσοι διατυμπανίζουν ότι είναι 
εναντίον του διχασμού και υπέρ 
της ενότητας και διαστρεβλώ-
νουν την ιστορική πραγματικό-
τητα επιτυγχάνουν το αντίθετο 
και υπονομεύουν τον κοινό 
αγώνα.  
Ανεκδιήγητοι και απαράδεκτοι 
επιεικώς,όσοι επιμένουν με 
ανυπόστατα επιχειρήματα,δι-
καιολογίες, τρόπους και πράξεις 
να εξισώνουν τους πραξικοπη-
ματίες με τους αντιστασιακούς. 
Κάποιοι εξισώνουν ακόμα και 
τους κληρωτούς εθνοφρουρούς 
που επιτέθηκαν στο Προεδρικό 
Μέγαρο τη Δευτέρα της 15ης  
Ιουλίου 1974  με αυτούς που το 
υπερασπίστηκαν. 
Να ισοπεδώνονται όλα, να ξε-
χνιούνται όλα με την ανιστόρητη 
θεωρία "του διχασμού που οδή-
γησε στον εμφύλιο σπαραγμό" 
αγγίζει τα όρια του ιστορικού 
παραλογισμού. 
Κανένας δεν τιμωρήθηκε για το 
πραξικόπημα. 
Ασήκωτες οι ευθύνες του Μα-
καρίου και όχι μόνο. Έπρεπε να 
είχαν τιμωρηθεί οι υπαίτιοι της 
καταστροφής αν όχι με την επι-
στροφή του Μακαρίου από την 
Αθήνα στις 7 Δεκεμβρίου 1974 
τουλάχιστον μετά. Υπήρχε αρ-
κετός χρόνος για να αποδοθεί 
δικαιοσύνη. Τον λαό και τα δη-
μοκρατικά κόμματα δεν τα δέ-
σμευε η αχαρακτήριστη ενέρ-
γεια του Μακαρίου να 

προσφέρει κλάδον ελαίας στους 
πραξικοπηματίες τη μέρα της εν 
λόγω  επιστροφής του.  
Όμως, επιτέλους ας υπάρξει 
στοιχειώδης εντιμότητα σ'αυτόν 
τον τόπο.Επιτέλους ας αναλά-
βουν τις ευθύνες τους οι πολιτι-
κοί φορείς που ενθαρρύνουν ή 
στην ηπιότερη για αυτούς περί-
πτωση ανέχονται τέτοιες κατα-
στάσεις που συντηρούν τον  δι-
χασμό και υπονομεύουν τον 
αγώνα του λαού.  
Ναι, συγχωράμε αυτούς που με-
τανόησαν. Συγχώρεση δεν ση-
μαίνει και παραχάραξη της Ιστο-
ρίας. 
Η Ιστορία: Ηρωική αντίσταση 
στο πραξικόπημα που ήταν δύ-
σκολο να αποτραπεί  λαμβάνο-
ντας υπόψη τον πλήρη έλεγχο 
της Εθνικής Φρουράς από τη 
χούντα  και την παράνομη  
δράση της παρακρατικής ΕΟΚΑ 
Β από το 1971 μέχρι το 1974. 
Σχεδόν όλος ο ηγετικός της πυ-
ρήνας εξαρθρώθηκε λίγο πριν 
το πραξικόπημα,όχι όμως οι το-
πικές της ομάδες.  
Παρόλες τις προειδοποιήσεις,  
μάλιστα και απόπειρες πραξι-
κοπήματος, το νόμιμο κράτος  
και οι πολιτικές δυνάμεις που το 
στήριζαν δεν είχαν σχέδιο αντι-
μετώπισης και καταστολής του 
πραξικοπήματος της 15ης Ιού-
λιου 1974, το οποίο πραγματο-
ποίησε η Εθνική με τη συμμε-
τοχή της ΕΟΚΑ Β ή αν θέλετε 
με τη συμμετοχή της συντριπτι-
κής πλειοψηφίας των μελών 
της.  
Γνωστά αυτά. Προσωπικές 
εμπειρίες,αναμνήσεις και  κατα-
γεγραμμένες μαρτυρίες συνθέ-
τουν την ιστορική μνήμη  που 
δεν σβήνεται. 
Δόθηκε η αφορμή στην  Τουρκία 
να εισβάλει στην Κύπρο παρά-
νομα  παραβιάζοντας τη Συν-
θήκη Εγγύησης. Παράνομα ει-
σέβαλε η Τουρκία  και 
παράνομα κατέχει για 47 χρόνια 
το  βόρειο μέρος της πατρίδας 
μας.Και όχι μόνο.  
Όπως προαναφέρθηκε πιο 
πάνω, η Τουρκία, παραβιάζο-
ντας κατάφωρα  το διεθνές δί-
καιο και το δίκαιο της θάλασ-
σας,έχει  εισβάλει 
επανειλημμένα στην  Αποκλει-
στική Οικονομική Ζώνη(ΑΟΖ) 
της πατρίδας μας. Άλλη μια πα-
ράνομη εισβολή. Η τρίτη. 
Η πρώτη στις 15 Ιουλίου 1974 
και η δεύτερη στις 14 Αυγού-
στου 1974. 
Ενωμένοι ν' αντιμετωπίσουμε 
την Τουρκία.  
Να αγωνιστούμε για λειτουργική 
και βιώσιμη λύση στη βάση 
συμφωνημένων αρχών. 
Ως Ελληνοκύπριοι, αλλά και ως 
Κύπριοι, περισσότερο  ως Κύ-
πριοι, λαός και ηγεσία πρέπει 
να συνηδειτοποιήσουμε ότι δεν 
υπάρχουν  περιθώρια για υπα-
ναχωρήσεις,  παλινδρομήσεις 
και άλλα λάθη. Ενότητα, κοινό 
μέτωπο με στόχο τη ΔΔΟ (Δι-
ζωνική Δικοινοτική Ομοσπον-
δία)όχι άλλους στόχους, όχι σε 

παγίδες. 
Να κρατήσουμε ό, τι έχει συμ-
φωνηθεί μέχρι σήμερα. Αποφά-
σεις ΟΗΕ, Συμφωνίες Κορυφής, 
συγκλίσεις κτλ. Και να δουλέ-
ψουμε με συνέπεια σε όλα τα 
επίπεδα για να επαναρχίσουν 
οι συνομιλίες για την επίλυση 
του προβλήματός μας. Δεν 
υπάρχει άλλος δρόμος λαμβά-
νοντας υπόψη τα δεδομένα. 
Αυτόν τον μήνα, Απρίλιο  2021 
θα συγκληθεί άτυπη πενταμε-
ρής διάσκεψη για το Κυπριακό 
υπό την αιγίδα του Γενικού 
Γραμματέα του ΟΗΕ,Αντόνιο 
Γκουτέρες. 
Λαμβάνοντας υπόψη τις αρνη-
τικές εξελίξεις που ακολούθη-
σαν την ανάδειξη του Ερσίν Τα-
τάρ στην ηγεσία της 
τουρκοκυπριακής κοινότητας, ο 
οποίος  υποστηρίζει λύση δύο 
κρατών,στόχος μας πρέπει να 
είναι η επιστροφή σ'αυτά που 
συμφωνήθηκαν στη διάσκεψη 
του Κραν Μοντάνα της Ελβετίας 
τον Ιούλιο του 2017. Στόχος της 
δικής μας πλευράς, στόχος του 
Προέδρου της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη 
πρέπει να είναι η επιστροφή 
στο πλαίσιο ιδεών του Γενικού 
Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο 
Γκουτέρες όπως αυτό διατυπώ-
θηκε κατά την εν λόγω διά-
σκεψη στο Κραν Μοντανά. 
Επιστροφή χωρίς ταλαντεύσεις 
σ'αυτά που υπήρξε συμφωνία 
στα έξι σημεία τριβής:  
Ασφάλεια και εγγυήσεις  
Στρατεύματα  
Εδαφικό  
Περιουσιακό  
Ισότιμη μεταχείριση  
Αποτελεσματική συμμετοχή 
Τουρκοκυπρίων  
Συμβιβασμός; Ναι. 
Στις συγκεκριμένες συνθήκες 
δεν υπάρχουν άλλες επιλογές.  
Η λύση ΔΔΟ καθορίζεται από 
τις  συντυχίες και τον  συσχετι-
σμό  δυνάμεων. 
Αδικημένοι και πικραμένοι.  
Όμως,δεν τα βάζουμε κάτω.  
Θέλουμε να επιβιώσουμε και 
όχι ν' αυτοκτονήσουμε. 
Στην ιστορία των αγώνων των 
λαών το συναίσθημα και οι θυ-
σίες ποτέ δεν ήταν  αποκομμένα 
από τον εφικτό  πραγματοποι-
ήσιμο στόχο.  
Στόχος μας η απελευθέρωση 
και η επανένωση  της κοινής 
μας πατρίδας και του λαού  μας 
στη βάση ΔΔΟ. 
Πάνω απ' όλα η Κύπρος και η 
σωτηρία της.  
Ο λαός της Ελληνοκύπριοι  
Τουρκοκύπριοι Μαρωνίτες Αρ-
μένιοι και Λατίνοι. 
Όλοι οι νόμιμοι κάτοικοι  
Και οι γενιές που θα' ρθουν.

του 
Βασίλη Κωστή 

Γωνιά  
Ποίησης 

Tρόπος ζωής
Του Ειρήναρχου Στεφάνου

Καράβι είναι η ζωή, εμείς την 
κυβερνάμε, ευθύνη  

βρίσκεται σε μας-στον τρόπο 
που την συντηρείς και πως 

θα την περνάμε! 
 

Γεύση του στόματος γκυκιά, 
του σώματος πικρία  

Δολυριος Ίππος, ύπουλα- 
εισέρχται αθόρυβα  χτυπά 

με εξυπνάδα! 
 

Πανπόνηρες οι πράξεις της, 
με τέχνη ζωγραφίζει τα  

σχέδια της εισβολής μέχρι 
να αντιληφθείς  

η γλύκα μας θερίζεις! 
 

Μέσα στη γλύκα κρύβεται, 
εχθρός κορμιού μεγάλος, 
ντυμένος με παραλλαγή και 
του καμήλου υπομονή,  
σκοτώνει δίχως σάλος! 

 
Με αντοχή  καραδοκεί, στη 
τσάκρα του  θα κάτσει μέχρι 
που θάρθει η στιγμή-σαν 
αστραπή  επιτεθεί, την λίαν 

του να ν’ αρπάξει! 
Όπως και τον κροκόδειλο,  
τα επρετά, αράχνες! 

 
Έντεχνα μπλέκουν τον ιστό- 
παγίδες στήνουν με σκοπό 
για να γεμίσουν πάχνες! 

 
Γι’αυτό λοιπόν προσεκτικά, 
να τρώμε μετρημένα. Άμυνα, 

Κάστρο στη ζωή- είναι  
σωστή διατροφή, χρόνια  

μελετημένα! 
 

Όταν παν μέτρων άριστων, 
ρητά ακολουθούμε, λόγια 
σοφά αθάνατα-στον  
άνθρωπο ωφέλημα,  
υγιεινά θα ζούμε! 

 
Τα φάρμακα της συνταγής, 
όταν γιατρό πηγαίνεις από 
φαρμάκια φτιάχτηκα- πικρά 
κατασκευάστηκαν, τα χάπια 

που θα παίρνεις! 
 

Οι θεραπείες ιατρικής, με 
βότανα φτιαγμένες,  
Έτσι και η μαγειρική-  
γνήσια και αυθεντική σε 
φύση, βασισμένες! 

 
Όσον τα αποφεύγουμε, 

γλυκά σοκολατίνες αυξάνο-
νται τα θετικά-συστήματα 

ανοσοποιητικά 
Άριστες Βιταμίνες!
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Το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Θυατείρων, η σιωπή του 
κ. Βαρθολομαίου και η παράληψη του Μητσοτάκη…

Η ξενομανία είναι αρρώστια!

Της Έλισσας Ξενο-
φώντος 
Φιλόλογος 

Tο μήνυμα του 
Αρχιεπισκόπου 
Θυατείρων για 

την επέτειο των 200 
ετών της εθνικής παλιγγενεσίας είναι 
το  θέμα μας σήμερα, η σιωπή του 
Πατριάρχη Βαρθολομαίου  και η πα-
ράληψη του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη.   
Σκέφτομαι σοβαρά τις πολλαπλές φο-
ρές που έχω πει, ότι ο κόσμος δεν 
τρώει κουτόχορτο πλέον. Κουράστηκα 
άδικα νομίζω να το λέω γιατί για να 
βγω με ταμπέλα και πανό και να το 
διαδηλώνω στους δρόμους, δεν πρό-
κειται να το κάνω με τίποτε! 
Ας αρχίσω λοιπόν με το μήνυμα του 
κ. Νικήτα γιατί  πιστεύω διαβάστηκε 
στις εκκλησίες αλλά δυστυχώς δεν 
ήμουνα εκεί να κάνω μια μικρή πα-
ρέμβαση και να εξηγήσω κάποιες δύ-
σκολες λέξεις που περιείχε, για καλύ-
τερη κατανόηση. Θα μου πείτε γιατί 
δεν χρησιμοποίησε πιο εύκολες και 
πιο κατανοητές για να γίνουν αντιλη-
πτές στο πι και φι. Αμμ… εδώ σας 
θέλω! 
Θα σας το εξηγήσω όμως έστω και 
αργά, τι πολιτική ακολουθήθηκε. Λοι-
πόν… Ο Αρχιεπίσκοπος στο μήνυμα 
του μάς υπενθύμισε ότι γιορτάζουμε 
φέτος στις 25 Μαρτίου τα 200 χρόνια 
από την εθνική παλιγγενεσία. Από 
όλο το κείμενο κράτησα κάποια ση-
μεία που θα αναφέρω χωρίς φόβο και 
πάθος.  
Στο μία σελίδα και κάτι, μήνυμά του, 
αναφέρει σαν κύριο θέμα, σκόπιμα 
πιστεύω, τον ευαγγελισμό της Θεο-
τόκου. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, 
λίγο… εκτός θέματος είναι, αφού στην 
επανάσταση του ΄21 θα περίμενε κα-
νείς να αναφερθεί. Το άλλο σημείο 
που πρόσεξα είναι αυτό στο οποίο 
αναφέρεται, κι έχει σχέση με τους 
απόδημους και την συμμετοχή τους 
στην επανάσταση. «Οι Έλληνες όπου 
γης αγκάλιασαν τον κοινό σκοπό και 
έστειλαν τα παιδιά τους να στρατευ-
τούν στον ιερό αγώνα και προσέφε-
ραν τις περιουσίες τους για να καλυ-
φθεί το κόστος του πολέμου» 
αναφέρετε στο κείμενο. Μα πάλι για 
λεφτά θα μιλάμε; Οι Έλληνες οι δύ-
σμοιροι από την άλλη μεριά στην πα-
τρίδα, δεν έκαναν καμιά αντίσταση και 
περίμεναν τους απόδημους να πολε-
μήσουν γι΄αυτούς και να προσφέρουν 
τις περιουσίες τους για τον αγώνα; 
Την Μπουμπουλίνα την ξεχάσαμε; 
 Αναφορά στους Τούρκους, όπως 
εμείς γνωρίζουμε … καμία! Ας είναι 
και οθωμανικός ζυγός… παρά τίποτα! 
Σε κάποιο άλλο σημείο γράφει: «Κατά 
το τρέχον έτος, ο εορτασμός του 
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου είναι ιδι-
αίτερος, αφού σηματοδοτεί την παρέ-

λευση διακοσίων ετών από την κή-
ρυξη του αγώνα της ανεξαρτησίας 
από το Οθωμανικό ζυγό, την 25η 
Μαρτίου 1821». Κάτι εδώ δεν μου 
αρέσει. Μα είναι δυνατόν να γιορτά-
ζουμε τον Ευαγγελισμό με περισσό-
τερη παρρησία φέτος,  από τα 200 
χρόνια από την επανάσταση; Σε δύ-
σκολη θέση μάς έχει φέρει. Παναγία 
μου συγχώρα  μας!  
Από όλους τους ήρωες του αγώνα ο 
Σεβασμιότατος επέλεξε δύο ονόματα 
να ονομάσει, αυτό του Λόρδου Βύ-
ρωνα και του Μητροπολίτη Γερμανού 
που «ύψωσε το λάβαρο της Επανά-
στασης». Και ρωτώ! Πού πήγε ο Κο-
λοκοτρώνης, ο Κανάρης, ο Καραϊσκά-
κης, ο Μπότσαρης, ο Ανδρούτσος, ο 
Παπαφλέσσας, ο Νικηταράς ο τουρ-
κοφάγος και τόσοι άλλοι να τους ονο-
μάσει; Πάνε μέσα σε αυτό που ανά-
φερε γνωστοί και άγνωστοι ήρωες… 
 
Και αυτή η 25η Μαρτίου 1821 πόσο 
ψεύτικη σαν ημερομηνία ξεσηκωμού!  
Στις 21 Μαρτίου άρχισε η επανά-
σταση στα Καλάβρυτα και στην Πάτρα 
από τον Παναγιώτη Καρατζά! Σύμ-
φωνα αυτά με το «Κουτί της Πανδώ-
ρας» στο άρθρο «1821-2021: Ποιοι 
΄όλοι μαζί΄, βρε ζαγάρια;» αναφέρει  
ότι ο Παλαιών Παλιών Γερμανός 
απουσίαζε… σύμφωνα με τα απομνη-
μονεύματά του. «Ό,τι ξέρουμε για το 
1821 μοιάζει με αντεστραμμένο εί-
δωλο στον καθρέφτη. Υπάρχουν δύο 
΄21, αυτό των αρχόντων, των Φανα-
ριωτών και της επίσημης διπλωματίας 
και αυτό του λαού και των προοδευτι-
κών ανθρώπων όλου του κόσμου…» 
(Δ. Φωτιάδης από την ιστορική μονο-
γραφία «Καραϊσκάκης) 
Αχ αυτά τα παραμυθιάσματα, τα τόσο 
ρομαντικά που γεμίζουν τις καρδιές 
των νέων! Και επειδή ρομαντικό μου 
φάνηκε και ονειροπόλο το πιο κάτω 
απόσπασμα από το μήνυμα του κ. 
Νικήτα θα το αναφέρω… «Οφείλουμε 
να κρατήσουμε άσβεστη τη φλόγα του 
ονείρου ότι ́ η Ελλάδα μπορεί να είναι 
ακόμη ελεύθερη΄ και ότι η θάλασσα 
του Αιγαίου μπορεί να είναι θάλασσα 
ειρήνης και καταλλαγής». Τι ακριβώς 
μάς λέει ο Σεβασμιότατος είναι ότι  ο 
χώρος συμφιλίωσης μεταξύ Τούρκων 
και Ελλήνων είναι το Αιγαίο. Πες το 
Σεβασμιότατε «χώρος  συμφιλίωσης» 
τι μας το πετάτε τώρα «καταλλαγής» 
και δυσκολεύετε και τις καημένες τις 
γριούλες που δεν πήγαν ίσως στο Πα-
νεπιστήμιο να σπουδάσουν φιλολο-
γία;  
Πολύ μαγικά παρουσιάζονται κάποιες 
φράσεις και λέξεις για να μην κατηγο-
ρηθεί ότι δεν τις ανάφερε γενικά αλλά 
και από την άλλη, πολύ έντεχνα ρίχνει 
στάχτη πάλι στα μάτια μας. «…εορ-
τάζουμε την απελευθέρωσή μας από 

δεσμό διπλό, αυτόν της αμαρτίας και 
αυτόν της δουλείας». Βασικά εδώ δεν 
κατάλαβα! Γιορτάζουμε την 25η Μαρ-
τίου για να απελευθερωθούμε από 
την αμαρτία; Μα αφού αν νοιώσουμε 
αμαρτωλοί πάμε για εξομολόγηση. Θα 
περιμένουμε δηλαδή να το κάνουνε 
αυτό κάθε 25η Μαρτίου; 
Μήπως ο Αρχιεπίσκοπος ζητά και 
συμφιλίωση στην Κύπρο μετά το 
γδάρσιμο του 1974; Μήπως ζητά να 
εξαφανίσουμε την εθνική μας μνήμη, 
τους νεκρούς και αγνοούμενους μας; 
Μήπως; Αναρωτιέμαι… Αιδώς…Αρ-
γείοι! 
Θα κάνω όμως και την αναφορά της 
εφημερίδας «Το κουτί της Πανδώρας» 
πριν λίγες μέρες σχετικά με τη θέση 
του Πατριάρχη έναντι της μεγάλης αυ-
τής ιστορικής ημέρας του ελληνισμού: 
«Χωρίς ανακοίνωση από το Οικουμε-
νικό Πατριαρχείο κύλησε η 200ή επέ-
τειος από την έναρξη της ελληνικής 
επανάστασης του 1821.Το Οικουμε-
νικό Πατριαρχείο έπεσε «θύμα» της 
διπλωματικά δύσκολης περιόδου που 
διανύουν οι σχέσεις Ελλάδας και 
Τουρκίας, με αποτέλεσμα να αποφύ-
γει με κάθε τρόπο να αναφερθεί σε 
μια από τις σημαντικότερες επετείους 
της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, παρά το 
γεγονός ότι ο ρόλος του Πατριαρχείου 
Κωνσταντινουπόλεως υπήρξε σκαιός 
κατά την περίοδο της Επανάστασης, 
οι ιθύνοντες εκτίμησαν μάλλον ότι εί-
ναι προς το συμφέρον του Οικουμε-
νικού Πατριαρχείου, ο θεσμός να δια-
τηρήσει τη σιωπή του, ακόμη και στην 
επέτειο των 200 ετών από το 1821, 
αποφεύγοντας κάθε αναφορά ακόμη 
και στη λέξη «επανάσταση». Σε ανα-
κοίνωση που εξέδωσε το Πατριαρχείο 
στις 5 Μαρτίου 2021, γίνεται μια γε-
νική αναφορά στην «Εθνική Εορτή 
της Ελλάδας». 
Όμως επειδή δεν ταιριάζει να περάσει 
μια τέτοια μέρα χωρίς μια τουλάχιστο 
δήλωση του Πατριάρχη αναφέρω μια 
είδηση σε δύο εφημερίδες, «Αυριανή» 
26.10.1991 και «Ελεύθερη ώρα» 
30.10.1991 που λέει: «Δυστυχώς το 
1821 ξεσηκώθηκαν κάτι ξεβράκωτοι 
και διέκοψαν την υπέροχη συμβίωση 
Ελλήνων και Τούρκων». Κανένα σχό-
λιο δεν κάνω εγώ το αφήνω σε εσάς! 
Η δήλωση έγινε αφού είχε ήδη εκλεγεί 
ως Πατριάρχης ως επίσκοπος Χαλ-
κηδόνας.  Ανάλαβε στις 2.11.1991. 
Τελικά βγάζω το συμπέρασμα ότι 
έπεσε γραμμή από το Πατριαρχείο να 
πέσει στα μαλακά η μεγάλη αυτή επέ-
τειος και να μην της αποδοθεί η τιμή 
που τις αξίζει. Υπακοή στο Πατριαρ-
χείο λοιπόν και Θεός μακαρίσει και 
όλους τους ήρωες γνωστούς ή άγνω-
στους. Όμως ο κ. Βαρθολομαίος ξέρει 
τι κάνει!  
Ας τελειώσω με το μήνυμα του κ. Μη-
τσοτάκη για την 25η Μαρτίου… γιατί 
πιστεύω κι αυτός πολύ τον πείραξε η 
στάση του Πατριαρχείου. Σε αντί-
δραση φαίνεται ο πρωθυπουργός δεν 
ανάφερε τίποτα στο μήνυμά του προς 
τον ελληνικό λαό για τον ευαγγελισμό. 
Καθόλου θρησκεία δεν ανάφερε κι 
έτσι έδωσε την απάντησή του σιω-
πηλά στον Πατριάρχη! «Σήμερα το 
Έθνος γιορτάζει», ανάφερε ο Πρωθυ-
πουργός. «Διακόσια χρόνια από την 
Επανάσταση του 1821, αναστοχάζε-
ται και προχωρά. Εμπνέεται από τους 
προγόνους και κρατά με σιγουριά τη 
σκυτάλη της προόδου, που περνά 
από γενιά σε γενιά της πατρίδας 
μας». Δεν ανάφερε ούτε αυτός με το 
όνομα των γειτόνων… αλλά ας το 
αφήσουμε κι αυτό να το πάρει το πο-
τάμι… 
Ζήτω η επανάσταση του γένους όπου 
και να βρίσκεται! 

Tελικά εγώ δεν 
κατάλαβα γιατί 
τόση πολλή φα-

σαρία για το τραγούδι 
της Eurovision το 
οποίο επιλέχθηκε για 
να εκπροσωπήσει την 
Κύπρο.  
Αφού στο τέλος τί-
ποτα δεν άλλαξε!  
Κατά τη γνώμη μου 
αυτός ο διαγωνισμός 

έχει ξεφύγει τελείως. 
Γιατί δηλαδή οι διαγωνιζόμενοι να εκ-
προσωπούν τις χώρες που λαμβάνουν 
μέρος, αφού ούτε οι ίδιοι έχουν σχέση 
με τη χώρα, ούτε οι υπόλοιποι συντελε-
στές των τραγουδιών.  
Είναι ένας διαγωνισμός που αρχικά 
σκοπό είχε την προώθηση των αγαθών 
της κάθε χώρας, με την γλώσσα που εκ-
φράζονταν οι κάτοικοι της κάθε χώρας, 
για να προβληθεί η κουλτούρα και ο πο-
λιτισμός και να κινήσει το ενδιαφέρον 
των ευρωπαίων και άλλων , ούτως ώστε 
να επισκεφθούν την χώρα της αρεσκείας 
τους και η χώρα να αποκτήσει τουρισμό 
ο οποίος να φέρει οικονομικά οφέλη.  
Που πήγε λοιπόν ο αρχικός σκοπός, και 
ποιος πιστεύει ότι με την σημερινή εξέ-
λιξη, και μιλάω πάντοτε για τη δίκη μας 
συμμετοχή, την Κυπριακή  δηλαδή για 
να είμαι πιο συγκεκριμένος, ότι θα τα κα-
ταφέρουμε να κινήσουμε το ενδιαφέρον 
για τουριστική ανάπτυξη, από τη στιγμή 
που ούτε ίχνος Κυπριακού στοιχείου δεν 
περιέχει το φωτεινό τραγούδι.  
Με ένα τίτλο που προωθεί τον έξω από 
δω, με ξένη γλώσσα, με μια ερμηνεύτρια 
από τη Βουλγαρία, αν δεν κάνω λάθος,  
και με μια ομάδα συντελεστών που ούτε 
καν γνωρίζουν που βρίσκεται η Κύπρος. 
Που πάει η ευκαιρία που έχουμε τώρα 
που η μητέρα Ελλάδα γιορτάζει τα δια-
κόσια χρόνια από την επανάσταση του 
1821, γιατί η Κύπρος έκανε αγώνες πολ-
λούς και έχασε πολλά από τα παιδιά της 
για να κρατηθεί κοντά στις ρίζες της και 
να παραμείνει Ελληνική.  
Που πάνε λοιπόν οι αγώνες των Κύ-
πριων που θυσιάστηκαν για την ελευθε-
ρία της πατρίδας και αγωνίστηκαν να 
παραμείνουν Έλληνες.  
Που πάει η περηφάνια για την καταγωγή 
μας την Ελληνική με μια γλώσσα που 
ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο και θεωρείται 
η πρώτη γλώσσα που με αυτήν ασχολή-
θηκαν οι μεγαλύτεροι ποιητές του κό-
σμου,  που τα συγγράμματα τους έχουν 
συγκινήσει και συγκινούν τους πάντες. 
Πως επιτρέπουμε αυτούς που αποφα-
σίζουν,  να ξεχνούν όλα τούτα που έχω 
προαναφερθεί και να επιτρέπουν την 
διάλυση των αξιών, και να επιτρέπουν 
την προώθηση ενός τραγουδιού που 
μιλά για τον έξω από δω, και να αγνοούν 
τις αντιδράσεις όλων αυτών, που δεν εί-
ναι λίγοι, για την ακύρωση του.  
Ούτε καν θέλω να κάνω αναφορά στα 
ονόματα των συντελεστών.  
Δεν φταίνε οι συντελεστές για την άγνοια 
που υπάρχει και για το αποτέλεσμα και 
την κατάντια που φτάσαμε στη σημερινή 
μέρα.  
Είναι όμως κρίμα να αγωνιζόμαστε για 
την διατήρηση της ταυτότητας μας, και 
να τα λέμε μόνο μεταξύ μας, από τη στι-
γμή που έχουμε την ευκαιρία, μια και εί-
μαστε πλέον ευρωπαίοι,  και να χάνουμε 
αυτή την ευκαιρία να προωθήσουμε όλα 
τούτα τα αγαθά της χώρας μας για να κι-
νήσουμε το ενδιαφέρον να προσελκύ-
σουμε ξένους τουρίστες που θα φέρουν 
από τη μια οικονομική  ενίσχυση , και  
από την άλλη θα μάθουν για τον πολιτι-
σμό μας που είναι ένα από τα μεγαλύ-
τερα όπλα που έχουμε για να επιβιώ-
σουμε σαν Έλληνες και σαν Κύπριοι 
γενικότερα.  
Τώρα θα μου πείτε που πάνε οι άλλες 
μειονότητες. Εδώ είναι θέμα κουλτούρας 
κατά την δίκη μου πάντα άποψη. 
Η κουλτούρα είναι μέρος του πολιτισμού 
της κάθε χώρας. Η δίκη μας η κουλτούρα 
από αιώνες τώρα φτιάχτηκε  μέσα από 
την ιστορία,  και η ιστορία της Κύπρου 
είναι γραμμένη με αγώνες, που όπως τη 

μάθαμε από τα παιδικά μας χρόνια, για 
την πάταξη των εισβολέων που πέρασαν 
από το μικρό  μας νησί, που  ο κάθε 
ένας ομως άφησε πίσω του σημάδια.  
Οι πρώτοι κάτοικοι του νησιού που ανα-
πτύχθηκαν ήταν Έλληνες και η πρώτη 
γλώσσα του νησιού που αναπτύχθηκε 
ήταν η Ελληνική.  
Επομένως όλα είναι θέμα ιστορίας, θέμα 
κουλτούρας, και θέμα πολιτισμού. 
Ο δικός μας πολιτισμός, ο πολιτισμός 
της Κύπρου, έχει χρώματα Ελληνικά,  
έχει δηλαδή την δίκη του ιστορία, τη δίκη 
του κουλτούρα, τη δίκη του γλώσσα, την 
Ελληνική! 
Αυτοί που θα έπρεπε να ντρέπονται είναι 
αυτοί που με τις ενέργειες τους προσπα-
θούν,  αγνοώντας τους υπόλοιπους, να 
δώσουν μια άλλη εικόνα πραγμάτων, και 
αυτό το κάνουν μόνο για δικά τους προ-
σωπικά συμφέροντα, και  στέλνουν ένα 
τραγούδι στον διαγωνισμό που είναι τε-
λείως άσχετο με τα συμφέροντα του 
λαού αυτού του πονεμένου νησιού που 
λέγεται Κύπρος. 
Είναι ξενομανείς οι οποίοι για δικά τους 
προσωπικά συμφέροντα αδικούν και 
πληγώνουν τους τόσους άξιους καλλιτέ-
χνες που κυκλοφορούν δίπλα τους κα-
θημερινά, και με αυτές τις ενέργειες τους 
οι διοργανωτές κόβουν τς φτερά αυτών 
των ανθρώπων που ασχολούνται με τις 
τέχνες, και διαλύουν τα όνειρα τους!  
Η ξενομανία κλείνει δρόμους και διαλύει 
τα όνειρα αυτών που θα μπορούσαν 
επάξια να εκπροσωπήσουν το μικρό μας 
νησί σε αυτό τον διαγωνισμό που θα 
έφερναν ισάξια αποτελέσματα λαμβάνο-
ντας πάντα υπόψιν τους κύριους  και αρ-
χικούς σκοπούς της συμμετοχής μιας 
χώρας σαν την Κύπρο σε ένα διαγωνι-
σμό αυτούς του είδους. 
 
Η ξενομανία είναι αρρώστια!  
Εξάλλου δεν θα πηγαίναμε με ένα πα-
ραδοσιακό χαλούμι ξένης παραγωγής 
στην ευρωπαϊκή ένωση να διεκδική-
σουμε την αυθεντικότητα και την Κυ-
πριακή  καταγωγή και την ονομασία 
του.......  « Αυθεντικό Κυπριακό χα-
λούμι». 
Η απογοήτευση μου είναι ότι πήγαν όλες 
οι προσπάθειες αυτών που αντέδρασαν 
για την επιλογή του συγκεκριμένου τρα-
γουδιού χαμένες,  εφ, όσον δεν έλαβαν 
υπό όψη οι υπεύθυνοι διοργανωτές τις 
φωνές τους και τις αντιδράσεις τους. 
 
Φωνή βοώντος εν τη ερήμω! 
Λέτε να είναι και αυτό μέρος του σχεδίου 
για «πώληση διαβατηρίων» , και από-
κτηση Κυπριακής υπηκοότητας, για να 
κινήσουμε το ενδιαφέρον κάποιων να 
επενδύσουν στο νησί μας; 
Άλλο πάλι τούτο!  
Αχ αυτό το νησί, το νησί της Αφροδίτης 
που κατάντησε ο τόπος που δυστυχώς 
όπως λέγανε οι παλιοί.........Κατάντησε 
....« το χάνι του ππάντζιαρου.» 
Όποιος  θέλει μπαίνει και όποιος θέλει 
βγαίνει, ο κάθε ένας κάνει ότι του συμ-
φέρει. Ο κλέψας ....του κλέψαντος...και 
πάει λέγοντας! 
Έτσι και σε αυτή την περίπτωση όπως 
όλα ξεχνιούνται, θα ξεχαστεί και τούτο 
το θέμα με την Eurovision, και που θα 
χρειαστεί αρκετός χρόνος για να το χω-
νέψουμε! 
Ο καθένας σε αυτό το νησί κάνει ότι του 
αρέσει και δεν λαμβάνει δυστυχώς υπό 
όψη τη φωνή του λαού!  
- Νομίζω τα είπα και ησύχασα. τουλάχι-
στον άσκησα το αυθαίρετο δικαίωμα μου 
όσον αφορά την ελευθερία λόγου. Και  
όσο έχω φωνή θα φωνάζω για την προ-
στασία των ιδανικών που απόχτησα δια-
βαίνοντας τον δρόμο προς τη δίκη μου 
Ιθάκη! 
Πολεμώντας την αδικία ενάντια σε αυ-
τούς που προσπαθούν να μου πουν μια 
άλλη ιστορία από αυτήν που έζησα, από 
αυτήν που με έμαθαν οι δάσκαλοι μου, 
από αυτήν που είναι γραμμένη και δεν 
σβήνει! 
 
Καλή μέρα να έχετε, 
 
Με την αγάπη μου 
Βασίλης Παναγής

του 
Βασίλη Παναγή 
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OI ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2008 – ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ  
Του Δρα ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΦΑΛΛΗ 
Μέρος 44o  
 
Με την απόσυρση του ΑΚΕΛ 
από την Κυβέρνηση Παπαδό-
πουλου τον Ιούλιο 2007, άρ-
χισε μια έντονη εκστρατεία για 
τις Προεδρικές εκλογές του Φε-
βρουαρίου 2008. Για τη διά-

λυση της κυβερνητικής συνεργασίας ακολούθη-
σαν διαξιφισμοί και κριτική από τους οπαδούς  
του ΔΗΚΟ κατά της ηγεσίας του ΑΚΕΛ περί «αχα-
ριστίας» και από τους οπαδούς του ΑΚΕΛ για το 
γεγονός ότι  αν ο Πρόεδρος Παπαδόπουλος βρι-
σκόταν στην εξουσία αυτό το όφειλε κύρια στη 
στήριξη των οπαδών του ΑΚΕΛ γιατί ποτέ δεν θα 
εκλεγόταν μόνο με τους ψήφους του ΔΗΚΟ και 
της ΕΔΕΚ. 
 
Στις 19 Ιανουαρίου 2008 δήλωσαν συμμετοχή εν-
νέα άτομα ως υποψήφιοι Πρόεδροι. Οι κυριότεροι 
ήταν οι ακόλουθοι τρεις πολιτικοί: 
 
1. Ο Τάσσος Παπαδόπουλος που υποστηριζόταν 
από το ΔΗΚΟ, την ΕΔΕΚ, το Ευρωκό και τους 
Οικολόγους.  
2. Ο Δημήτρης Χριστόφιας, Γ.Γ. του ΑΚΕΛ και 
Πρόεδρος της Βουλής. 
3. Ο Ιωάννης Κασουλιδης, πρώην Υπουργός 
Εξωτερικών που υποστηριζόταν από το Δημο-
κρατικό Συναγερμό. 
 
Στις δημοσκοπήσεις που ακολούθησαν  τον Ια-
νουάριο 2008, ο Τάσσος Παπαδόπουλος προ-
ηγείτο με μια μικρή διαφορά από τους δύο αντι-
πάλους του. 
 
Ο Α΄ Γύρος των εκλογών 
 
Στον πρώτο γύρο των εκλογών που έγινε στις 17 
Φεβρουαρίου 2008 από τους 515,994 εγγεγραμ-
μένους ψηφοφόρους, ψήφισαν τελικά το 89,62% 
και τα αποτελέσματα ήταν τα ακόλουθα: 
 
Ιωάννης Κασουλίδης  150,996   ψήφους  ή  
33,51% 
Δημήτρης Χριστόφιας 150,016   ψήφους  ή  
33,29% 
Τάσσος Παπαδόπουλος 143,249 ψήφους ή 31,79 
 
Τα υπόλοιπα μικρά ποσοστά (συνολικά 1,41%)  
τα πήραν ο Μάριος Ματσάκης 0,77%, ο Κώστας 
Κυριάκου (Ούτοπος) 0,24%, ο Κώστας Θεμιστο-
κλέους 0,17%, ο Αντρέας Ευστρατίου 0,16%, ο 
Αναστάσης Μιχαήλ 0,05% και ο Χριστόδουλος 
Νεοφύτου 0,03. 
 
Ο Β΄ Γύρος των εκλογών 
 
Οι δύο επικρατέστεροι του Α΄ γύρου, ο Ιωάννης 
Κασουλίδης (ΔΗΣΥ) και Δημήτρης Χριστόφιας 
(ΑΚΕΛ) διεκδίκησαν το Προεδρικό αξίωμα. Η 
εβδομάδα που μεσολάβησε μεταξύ του Α’ και του 

Β΄ γύρου των εκλογών ήταν εβδομάδα παζαρε-
μάτων μεταξύ των δύο μεγαλύτερων κομμάτων 
ΑΚΕΛ και ΔΗΣΥ με όλα τα μικρότερα κόμματα.  
 
Στις συζητήσεις που ακολούθησαν μεταξύ των 
δύο υποψηφίων, ο Κασουλίδης κατηγορούσε τον 
Χριστόφια ότι είχε ταχθεί ενάντια στην Ευρωπαϊκη 
Ένωση και σαν κομμουνιστής ηγέτης θα ήταν 
ενάντια στην ελεύθερη οικονομία. Ο Χριστόφιας 
από τη δική του πλευρά κατηγορούσε τον Κα-
σουλίδη ότι για να έχει την στήριξη της Εκκλησίας 
της Κύπρου διέδιδε ψέματα ότι τάχα θα καταρ-
γούσε το μάθημα των θρησκευτικών στα σχο-
λεία. 
 
Ο Β΄ γύρος των εκλογών έγινε στις 24 Φεβουα-
ρίου 2008 και τα αποτελέσματα ήταν τα ακό-
λουθα: 
 
Δημήτρης Χριστόφιας 240,622 ψήφους  ή 
53.36%. 
Ιωάννης Κασουλίδης  210,320 ψήφους  ή 46,64% 
 
Δημήτρης Χριστόφιας – ο νέος Πρόεδρος 
 
Ο Δημήτρης Χριστόφιας κέρδισε τις εκλογές  με 
σχεδόν 8%  διαφορά από τον αντίπαλο του τον 
Ιωάννη Κασουλίδη. Στις 28 Φεβρουαρίου 2008 
ορκίστηκε ενώπιον της Βουλής ως ο έκτος Πρό-
εδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στη διαβε-
βαίωση του στη Βουλή ανέφερε ότι η Προεδρία 
του θα εμπνέεται από μια δίκαιη λύση του Κυ-
πριακού προβλήματος και ο ίδιος θα εργαστεί για 
μια δικαιότερη κοινωνία για όλους του Κυπρίους. 
 
Ο νέος Πρόεδρος γεννήθηκε στο χωριό Κάτω Δί-
κωμο τον Αύγουστο 1946. Από το 1969 – 1974 
σπούδαζε στη Μόσχα και πήρε διδακτορικό δί-
πλωμα στην Ιστορία. Το 1988 όταν πέθανε ο Εζε-
κίας Παπαϊωάννου εκλέγηκε Γ.Γ. του ΑΚΕΛ. Αρ-
γότερα είχε εκλεγεί Πρόεδρος της Βουλής, θέση 

που διατήρησε μέχρι την εκλογή του στο Προ-
εδρικό αξίωμα. 
 
Είναι ο πρώτος Κύπριος που εκλέγηκε στο Προ-
εδρικό αξίωμα και που ανήκει στο χώρο της Αρι-
στεράς ενώ όλοι οι προκάτοχοι του (με εξαίρεση 
τον Γ. Βασιλείου) - Μακάριος, Κυπριανού, Κληρί-
δης  και Παπαδόπουλος ανήκαν ιδεολογικά στον 
εθνικιστικό  χώρο και αντιπροσώπευαν την ιδεο-
λογία και τα συμφέροντα της δεξιάς, της άρχου-
σας τάξης.  
 
Το νέο Υπουργικό Συμβούλιο  
 
Ύστερα από τις διαβουλεύσεις που είχε ο Χρι-
στόφιας με τα άλλα κόμματα πριν από τον Β΄ 
γύρο των εκλογών  ο νέος Πρόεδρος σχημάτισε 
το νέο Υπουργικό Συμβούλιο έτσι που να αντα-
ποκρίνεται στις δεσμέυσεις που είχε κάνει. Διό-
ρισε στα πιο κάτω Υπουργεία τους ακόλουθους: 
 
Μάρκος Κυπριανού –  Εξωτερικών 
Χαρίλαος Σταυράκης  -Οικονομικών 
Νεοκλής Συλικιώτης –  Εσωτερικών 
Κώστας Παπακώστας – Άμυνας 
Αντρέας Δημητρίου – Παιδείας και Πολιτισμού 
Νίκος Νικολαϊδης -  Συγκοινωνιών και Έργων 
Αντώνης Πασχαλίδης – Εμπορίου, Βιομηχανίας 
και Τουρισμού 
Μιχάλης Πολυνείκης – Γεωργίας Φυσικών Πόρων 
και Περιβάλλοντος 
Σωτηρούλα Χαραλάμπους – Εργασίας και Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων 
Κύπρος Χρυσοστομίδης – Δικαιοσύνης 
Χρήστος Πατσαλίδης – Υγείας. 
 
Στην Προεδρία της Βουλής εκλέγηκε ο Μάριος 
Καρογιάν, Πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμμα-
τος. Ο Πρόεδρος Χριστόφιας διόρισε επίσης τον 
Γιώργο Ιακώβου (πρώην Υπουργό Εξωτερικών) 
ως Προεδρικό Σύμβουλο. 

 
Συνάντηση Χριστόφια - Ταλάτ 
 
Πολλοί χαιρέτισαν την εκλογή του Δημήτρη Χρι-
στόφια στην Προεδρία σαν ένα θετικό βήμα στην 
επανέναρξη των συνομιλιών και στην προσπά-
θεια εξεύρεσης μιας ειρηνικής και βιώσιμης λύσης 
του Κυπριακού. Πολλοί πίστεψαν και πιστεύουν 
ότι το γεγονός ότι ο Δημήτρης Χριστόφιας και ο 
Τουρκοκύπριος ηγέτης προέρχονται από πολιτικό 
προοδευτικό χώρο  θα  έχουν τις δυνατότητες να 
καταλήξουν σε κάποιο έντιμο συμβιβασμό που 
θα ικανοποιεί και τις δύο κοινότητες. 
 
Ο Πρόεδρος Χριστόφιας και ο Τουρκοκύπριος 
ηγέτης Μεχμέτ Αλί Ταλάτ συναντήθηκαν στη Λευ-
κωσία στις 21 Μαρτίου 2008 και συμφώνησαν 
να επαναρχίσουν συνομιλίες και να συνεχίσουν 
τις προσπάθεις τους μέχρι την επανένωση της 
κοινής τους πατρίδας. 
 
Οι δύο ηγέτες διόρισαν Τεχνικές Επιτροπές για 
να προετοιμάσουν το έδαφος και όρισαν την 3η 
Σεπτεμβρίου 2008 για να αρχίσουν οι απευθείας 
συνομιλίες. 
 
Θάνατος Τάσσου Παπαδόπουλου  
 
Στις 15 Δεκεμβρίου 2008 πέθανε ο πρώην Πρό-
εδρος Τάσσος Παπαδόπουλος ο οποίος υπέφερε 
από καρκίνο του πνεύμονα. Ο Παπαδόπουλος 
γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1934, σπούδασε Νο-
μικά στο Λονδίνο και είχε λάβει μέρος στον αγώνα 
της ΕΟΚΑ (1955-59). Υπήρξε Υπουργός στην 
Κυβέρνηση Μακαρίου στη νεαρή ηλικία των 25 
χρόνων. Στην κηδεία του παρευρέθηκαν μέλη της 
Ελληνικής Κυβέρνησης και όλα τα πολιτικά κόμ-
ματα της Κύπρου. 
 
Ο Χριστόφιας παραιτείται από την ηγεσία του 
ΑΚΕΛ 
 
Οι απευθείας ενδοκοινοτικές συνομιλίες ξεκίνη-
σαν στις 3 Σεπτεμβρίου 2008, στην παρουσία 
του Ειδικού Συμβούλου του Γ.Γ.  του ΟΗΕ στην 
Κύπρο Αλεξάντερ Ντάουνερ και του Ειδικού Αντι-
προσώπου του Γ.Γ. του ΟΗΕ Ταγιέ Μπρουκ Ζε-
ριχούν. Οι συνομιλίες  που είχαν τα σκαμπανε-
βάσματα τους συνεχίζονται μέχρι σήμερα. 
 
Νέος ηγέτης ο Άντρος Κυπριανού 
 
Στις 20 Δεκεμβρίου 2008 ο Πρόεδρος Χριστόφιας 
ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να αποσυρθεί  από 
την ηγεσία του ΑΚΕΛ, θέση που διατηρούσε για 
20 χρόνια (από το 1988) . Στις εκλογές πιου ακο-
λούθησαν υπήρχαν δύο υποψήφιοι, ο Αντρος Κυ-
πριανού και ο Νίκος Κατσουρίδης.  Στις 21 Ια-
νουρίου 2009 έγιναν εκλογές για την ανάδειξη 
νέου Γ.Γ.   Στις εκλογές αυτές ψήφισαν 105 μέλη 
της Κεντρικής Επιτροπής και ο Αντρος Κυπριανού 
εκλέγηκε Γ.Γ. αφού πήρε 57 ψήφους ενώ ο Νίκος 
Κατσουρίδης 48. 
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H παγκόσμια μέρα αυτι-
σμού καθιερώθηκε από 
τις 18 Δεκεμβρίου 2007 

μετά από απόφαση της γενικής 
συνέλευσης του ΟΗΕ και πρω-
τοβουλία της Μοζά Μπιντ Να-
σέρ Αλ-Μισνέντ και γιορτάζεται 
κάθε χρόνο στις 2 Απριλίου.  
Σκοπός της ύπαρξης μιας τέ-
τοιας μέρας είναι να ενημερώσει 
την παγκόσμια κοινή γνώμη για 
τον αυτισμό και τα βήματα που 
πρέπει να γίνουν για την ομαλή 
ένταξη των ατόμων αυτών στην 
κοινωνία. Περισσότερο είναι 
αφιερωμένη στο παιδί με αυτι-
σμό. Είναι μια πραγματικότητα 
που όλοι φοβόμαστε καθώς η 
πάθηση αυτή έχει αυξηθεί δρα-
ματικά τα τελευταία χρόνια. 
Ερευνες δείχνουν πως περίπου 
1 στα 150 παιδιά είναι αυτιστικό. 
Ετυμολογικά ο όρος «αυτισμός» 
προέρχεται από την λέξη «εαυ-
τός» και δηλώνει της απομό-
νωση ενός ατόμου από τον 
εαυτό του.  Ο αυτισμός είναι μια 
εκ γενετής  νευροαναπτυξιακή 
πάθηση που εμφανίζεται στα-
διακά κατά την ανάπτυξη. Κυριά 
χαρακτηρίστηκα του αποτελούν 
οι μειωμένες κοινωνικές ικανό-
τητες και οι ελλείψεις σε αρκε-
τούς τομείς της ομαλής ανάπτυ-
ξης του ατόμου. Ο αυτισμός 
είναι μια σύνθετη διαταραχή με 
μια καθιερωμένη γενετική βάση, 
δηλαδή σοβαρός παράγοντας 
για την εμφάνισή του είναι η 
κληρονομικότητα.  
 Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ορ-
γανώσεων γονέων με αυτισμό 
Autism-Europe,  σε συνέδριό 
της που έλαβε χώρα στη Χάγη 
στις 10 Μαΐου του 1992, ψήφισε 
το Χάρτη των Δικαιωμάτων των 
ατόμων με αυτισμό. Ακολού-
θως, στις 9 Μαΐου του 1996, 
μετά από πιέσεις της ομοσπον-
δίας γονέων, το Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο υπέγραψε τη Διακή-
ρυξη των δικαιωμάτων των 
ατόμων με αυτισμό.  

Κύριος στόχος της διακήρυξη 
αυτής είναι να τονίσει ότι τα 
άτομα με αυτισμό πρέπει να 
έχουν τα ίδια βασικά δικαιώματα 
που απολαμβάνουν όλοι οι πο-
λίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Μεταξύ άλλων, κάποια από τα 
κύρια δικαιώματα που υιοθετή-
θηκαν και υπογράφτηκαν είναι:  
1. Το δικαίωμα των ατόμων με 
αυτισμό να ζουν μια ανεξάρτητη 
και ολοκληρωμένη ζωή αξιοποι-
ώντας στο έπακρο τις δυνατό-
τητές τους. 
2. Το δικαίωμα τους για προ-
σιτή, εξατομικευμένη και κατάλ-
ληλη εκπαίδευση. 
3. Το δικαίωμα τους να συμμε-
τέχουν στις αποφάσεις που κα-
θορίζουν το μέλλον τους. Οι επι-
θυμίες τους πρέπει να 
αναγνωρίζονται και να γίνονται 
σεβαστές. 
Με την σειρά μας, ο κάθε ένας 
από εμάς ξεχωριστά έχει χρέος 
να σέβεται και να αποδέχεται 
τον κάθε συνάνθρωπο του με 
ανεκτικότητα στις ιδιαιτερότητές 
του.  
Με αγάπη και κατανόηση μπο-
ρούμε να βοηθήσουμε όλοι μαζί 
με το να αγκαλιάζουμε την κάθε 
προσπάθεια των συνανθρώ-
πων μας με αυτισμό στον 
αγώνα τους για την διεκδίκηση 
μιας φυσιολογικής ζωής. Τέλος, 
ο καθένας πρέπει να λάβει το 
μήνυμα πως ο κάθε άνθρωπος 
έχει δικαίωμα να εκφράζεται, να 
μορφώνεται, να διεκδικεί το μέλ-
λον του, να εργάζεται, να αξιο-
ποιεί τις δυνατότητές του και να 
προσπαθεί για το καλύτερο. Ο 
κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα 
στο να ζει και όλοι μας υποχρέ-
ωση στο να το αποδεχόμαστε 
και να υπερασπιζόμαστε τα δι-
καιώματα μας αλλά και των 
γύρω μας καθημερινά.   
                            
Kάλλια Αριστείδου

Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού 

Tα ξημερώματα της 1ης 
Απριλίου οι πρώτες βόμβες 
της ΕΟΚΑ ξάφνιαζαν τους 

πάντες. Κανένας δεν γνώριζε 
περί τίνος επρόκειτο, πλην των 
μυημένων και ως ένα βαθμό των 
Βρετανών, οι οποίοι είχαν κά-
ποιες πληροφορίες υπόψιν τους. 
Τα δεδομένα της εποχής έχουν 
καταγραφεί από τον ίδιο τον 
Γρίβα, καταρχήν στο «Ημερολό-
γιό» του και στη συνέχεια στα 
«Απομνημονεύματά» του, καθώς 
και στο «Χρονικόν αγώνος ΕΟΚΑ 
1955-1959». Κι έχουν καταγρα-
φεί όπως ο ίδιος ο Γρίβας ήθελε 
να τα καταγράψει, προς δικόν του 
όφελος, όπως διαπιστώνουν 
πολλοί. Βέβαια αρκετοί από τους 
πρωταγωνιστές έκαναν το ίδιο. 
Παράλληλα, με το θέμα αυτό 
έχουν ασχοληθεί κι αρκετοί ιστο-
ρικοί κι ερευνητές αλλά και πρω-
ταγωνιστές των γεγονότων, με-
ταφέροντας ο καθένας τα δικά 
του ευρήματα ή προσωπικές 
εμπειρίες για τα όσα έγιναν 
Η Κύπρος δεν προσφέρεται 
για ανταρτοπόλεμο 
Το πρώτο που σημειώνουμε ως 
ξεκίνημα, πριν πάμε να δούμε 
πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα, 
είναι μια σημαντική παραδοχή 
από τον ίδιο τον Γρίβα, ότι η Κύ-
προς, για πολλούς λόγους, δεν 
προσφερόταν για τη διεξαγωγή 
ανταρτοπόλεμου. Παραθέτει τους 
λόγους καταγράφοντας ότι «η πε-
ριορισμένη έκτασή της [Κύπρου], 
η νησιώτικη φύση της και η ση-
μαντική απόσταση που την χω-
ρίζει από τις ηπειρωτικές ακτές, 
οι οποίες θα μπορούσαν να χρη-
σιμοποιηθούν ως ορμητήρια για 
τον ανεφοδιασμό της, αποτελούν 
σοβαρά μειονεκτήματα, τα οποία 
δεν μπορούν εύκολα να υπερνι-
κηθούν». Συνοψίζει τις δυσχέ-

ρειες σε τρεις τομείς: α) οπλισμού 
β) έμψυχου υλικού και γ) εδά-
φους. Σημειώνει επίσης ότι είχε 
προβλέψει τις δυσκολίες, γι’ αυτό 
και εξ αρχής προσπάθησε να φέ-
ρει οπλισμό κατά την προπαρα-
σκευαστική περίοδο, «δυστυχώς 
όμως δεν εύρον κατανόησιν εκ 
μέρους του Αρχιεπισκόπου Μα-
καρίου, όστις δε ήθελε να δοθή 
μεγάλη έκτασις και ισχύς εις τον 
ένοπλον αγώνα». Στο σημείο Γ’ 
τονίζει πως ούτε και το έδαφος 
ήταν διευκολυντικό.² 
Ο Γρίβας διεκδικεί την πατρό-
τητα της ιδέας 
Η πατρότητα της ιδέας διεκδικεί-
ται από αρκετούς με κύριους 
πρωταγωνιστές τον Γρίβα, τον 
Σωκράτη Λοϊζίδη, αλλά και από 
τον Μακάριο. Ο Γρίβας δίνοντας 
τη δική του εκδοχή αποδίδει την 
ιδέα της διεξαγωγής ένοπλου 
αγώνα στον εαυτό του. Όπως 
σημειώνει στα «Απομνημονεύ-
ματά» του, εξέθεσε τις απόψεις 
του τον Μάιο του 1948 στον πα-
λιό συνεργάτη του, Κύπριο δικη-
γόρο Χριστόδουλο Παπαδό-
πουλο, τον οποίο παρακάλεσε να 
μεταφέρει τις απόψεις του στον 
Αχιλλέα Κύρου. Τα Χριστούγεννα 
του 1950 ο Γρίβας εξέθεσε τις 
απόψεις του στον στρατηγό Γ. 
Κοσμά, ο οποίος ήταν αρχηγός 
του Γ.Ε.Σ. και τον παρακάλεσε να 
μιλήσει για τις σκέψεις του στον 
στρατάρχη Παπάγο. Στη συνέ-
χεια ο Γρίβας λέει ότι τον Μάιο 
του 1951 τού έγινε πρόταση για 
ανάληψη ένοπλου αγώνα από 
τον Γ. Στράτο και τους αδελφούς 
Σάββα και Σωκράτη Λοϊζίδη. Ο 
ίδιος έθεσε ως όρο να κατέβει 
στην Κύπρο για να κάνει ανα-
γνώριση εδάφους και της κατά-
στασης, πράγμα που έγινε απο-

δεκτό από τους αδελφούς Λοϊ-
ζίδη. 
Ο Σωκράτης Λοϊζίδης διεκδικεί 
την ιδέας 
Σύμφωνα όμως με τον Ανδρέα 
Αζίνα η ιδέα ανήκε στον Σωκράτη 
Λοϊζίδη5 . Όπως καταγράφει στο 
βιβλίο του, ο ίδιος σκεφτόταν το 
ενδεχόμενο ένοπλης δράσης, 
αλλά δεν τολμούσε να το πει σε 
κανέναν. Σε μια συνάντηση που 
είχε με τον Λοϊζίδη στην Αθήνα, 
τον Απρίλιο του 1952, ο Κύπριος 
δικηγόρος τού έριξε έναν υπαινι-
γμό για το ενδεχόμενο ένοπλου 
αγώνα στην Κύπρο. Ο Λοϊζίδης, 
κατά τον Αζίνα, του είπε ότι είχε 
κουβεντιάσει παλαιότερα το θέμα 
με τον Μακάριο, ο οποίος δεν 
ήταν αρνητικός. Ακολούθως, οι 
Σάββας και Σωκράτης Λοϊζίδης 
είχαν συνάντηση με τον πρώην 
Υπ. Στρατιωτικών Γεώργιο 
Στράτο, του εξέθεσαν τις απόψεις 
τους και σε δεύτερη συνάντηση 
ο Στράτος είχε ήδη έτοιμο τον 
σκελετό για τις ενέργειες που 
έπρεπε να γίνουν. Όταν κρίθηκε 
αναγκαίο να βρεθεί στρατιωτικός 
αρχηγός, ο Στράτος υπέδειξε τον 
Γρίβα. Επιπρόσθετα, ο ίδιος ο 
Σωκράτης Λοϊζίδης ανέφερε σε 
συνέντευξή του το 1982 στους 
Παναγιώτη Παπαδημήτρη και 
Μίμη Κωνσταντινίδη ότι είπε τις 
σκέψεις του στον τότε μητροπο-
λίτη Κιτίου Μακάριο, λίγο πριν 
την απέλασή του από την Κύ-
προ, τον Ιανουάριο του 1950. 
«Εκεί του αποκάλυψα το σκοπό 
μου. Του είπα: Πανιερώτατε, 
φεύγω μεν, αλλά εγώ θα ξα-
νάλθω. Πάω με το εξής πρό-
γραμμα: Θα συστήσω εκεί μιαν 
επιτροπή προπαρασκευής ενός 
ένοπλου μυστικού απελευθερω-
τικού αγώνα στην Κύπρο. Θα 
φροντίσω να βρω μέσα οπλισμό, 
καΐκια για να πηγαινοερχόμαστε 
στην Κύπρο κρυφά. Και όταν 
ετοιμασθώ θα σε ειδοποιήσω κα-
ταλλήλως να έλθεις κι εσύ ο ίδιος 
στην Αθήνα. Θα βρεις αυτή τη 
δουλειά έτοιμη και να προχωρή-
σουμε, Ο Πανιερώτατος το εδέ-
χθη. Μου έδωσε την ευχή του και 
μου είπε: Συμφωνώ απολύτως. 
Άρχισε όλα αυτά, ετοίμασε τα και 
θα έλθω στην Αθήνα να τα 
πούμε. Ο Μακάριος είχε κάποιο 
δισταγμό ως προς το εάν ο κυ-
πριακός λαός ήτο έτοιμος να κά-
νει ένα τέτοιου είδους αγώνα και 
αν θα βρίσκονταν οι μαχητές οι 

οποίοι θα διεξήγαγαν έναν 
αγώνα». 
Σκέψεις και από τον Μακάριο 
Υπάρχει μαρτυρία ότι και ο ίδιος 
ο Μακάριος έκανε σκέψεις για τη 
διενέργεια μιας μορφής ένοπλου 
αγώνα, όταν ήταν ακόμα φοιτη-
τής στη Βοστώνη των ΗΠΑ, στα 
τέλη της δεκαετίας του 1940. 
Όπως σημειώνει ο Παναγιώτης 
Παπαδημήτρης, δεν υπάρχει 
ωστόσο μαρτυρία ότι τις σκέψεις 
του τις εκμυστηρεύθηκε σε κά-
ποιο πρόσωπο την περίοδο 
εκείνη. Προσθέτει ότι αργότερα ο 
Ελλαδίτης δημοσιογράφος Κων-
σταντίνος Καλλιγάς, σε ιστορικό 
αφήγημά του, στην εφημερίδα 
«Το Βήμα» των Αθηνών που 
αναδημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο 
του 1960 στην εφημερίδα «Ο 
ΑΓΩΝ» της Κύπρου, έγραψε 
έπειτα από συνάντησή του με τον 
Αρχιεπίσκοπο Μακάριο στην Κύ-
προ: «Ο Μακάριος, όταν ακόμη 
σπούδαζε στη Βοστώνη και δια-
λογιζόταν τρόπους και μεθόδους 
ανακινήσεως του Κυπριακού και 
αποτινάξεως του αγγλικού αποι-
κιακού ζυγού, είχεν αντιληφθή ότι 
θα χρειαζόταν ίσως να φθάση ο 
κυπριακός λάος μέχρις ενόπλου 
εξεγέρσεως γιά ν’ αποκτήση, την 
ελευθερία του και να επιτύχη την 
εθνική του αποκατάσταση. Την 
ανάγκη αυτή την συνειδητοποι-
ούσε ακόμη περισσότερο όταν 
ήταν Μητροπολίτης Κιτίου και διε-
δραμάτιζε πια υπεύθυνο ρόλο 
στα κυπριακά πράγματα. Και 
όταν έγινε Αρχιεπίσκοπος και 
Εθνάρχης Κύπρου, άρχισε να 
επιδιώκη ενεργώς την οργάνωση 
μυστικού απελευθερωτικού κινή-
ματος στην Κύπρο μέσα στο γε-
νικότερο πλαίσιο της προπαρα-
σκευής για την εθνική 
αποκατάσταση του λαού της ελ-
ληνικής μεγαλονήσου».8 Η πα-
τρότητα, λοιπόν, της ιδέας για 
ένοπλο αγώνα στην Κύπρο ανή-
κει σε πολλούς. Κι ο καθένας τη 
διεκδικεί για τον εαυτό του. Εμείς 
καταγράφουμε για σκοπούς ιστο-
ρίας τις αναφορές, αφού δεν 
υπάρχει κάτι το οποίο να πιστο-
ποιεί από πού και πώς προέκυψε 
πράγματι η ιδέα. Χωρίς βεβαίως 
να απορρίπτουμε ότι ισχύουν 
όσα αναφέρθηκαν. 

Η προετοιμασία του αγώνα της ΕΟΚΑ

Κάθε χρόνο την 1η Απριλίου αναβιώνει το έθιμο 
με τα αθώα ψέματα. Πρόκειται για μία παιγνιώδη 
συνήθεια των ανθρώπων, με παγκόσμια διά-
σταση. Το έθιμο έλκει την καταγωγή του από τη 
Δύση και ρίζες του ανιχνεύονται στους αρχαίους 
Κέλτες, οι οποίοι συνήθισαν την Πρωταπριλιά 
που καλυτέρευε ο καιρός να βγαίνουν για ψά-
ρεμα. Τις περισσότερες φορές γύριζαν με άδεια 
χέρια, αλλά οι ψεύτικες ιστορίες τους για μεγάλα 
ψάρια έδιναν κι έπαιρναν. 
Τον Μεσαίωνα, οι Γάλλοι γιόρταζαν την Πρωτο-
χρονιά την 1η Απριλίου, λόγω του Πάσχα. Το 
1560 ή 1564 ο βασιλιάς Κάρολος Θ' μετέθεσε 
την αρχή του έτους από την 1η Απριλίου στην 
1η Ιανουρίου για να συμβαδίζει η χώρα του ημε-
ρολογιακά με τις άλλες χώρες. Η αλλαγή αυτή 
δημιούργησε προβλήματα στον λαό, καθώς ό,τι 
έχει σχέση με την οργάνωση του χρόνου δημι-
ουργεί συναισθηματικές φορτίσεις και αντιδρά-
σεις. Όσοι, λοιπόν, από τους υπηκόους του βα-
σιλιά αποδέχτηκαν την ημερολογιακή αλλαγή 
πείραζαν εκείνους που συνέχιζαν να τηρούν την 

παλιά πρωτοχρονιά (1η Απριλίου), λέγοντάς τους 
περιπαικτικά ψέματα ή κάνοντάς τους ψεύτικα 
πρωτοχρονιάτικα δώρα. 
Από τους Κέλτες και τους Γάλλους το έθιμο με-
ταλαμπαδεύτηκε σε όλο τον κόσμο, με προεξάρ-
χουσες τις εφημερίδες στις αρχές του 20ου αιώνα 
και στη συνέχεια τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρω-
σης, που συχνά μεταδίδουν πολύ επιτυχημένες 
ειδήσεις - φάρσες. 
Στον ελληνικό χώρο το έθιμο υπολογίζεται να 
έγινε γνωστό από την εποχή των Σταυροφοριών. 
Η συνήθεια να λένε ψέματα δεν είναι άγνωστη 
στην Ελλάδα. Μάλιστα, αποτελεί, όπως υποστη-
ρίζει ο λαογράφος Γεώργιος Μέγας, συνήθη μη-
χανισμό στην προσπάθεια εξασφάλισης της επι-
τυχίας μιας μαγικής ενέργειας ή ενός δύσκολου 
έργου, βάσει της αντίληψης ότι η ψευδολογία ξε-
γελά και εμποδίζει τις βλαπτικές δυνάμεις. Και 
το ψέμα της Πρωταπριλιάς είναι «ένα σκόπιμο 
ξεγέλασμα των βλαπτικών δυνάμεων που θα 
εμπόδιζαν την αγροτική παραγωγή», σύμφωνα 
με το λαογράφο Δημήτριο Λουκάτο.

Πρωταπριλιά: Το ιστορικό μιας ξεχωριστής ημέρας



 14 | Πέμπτη 1 Aπριλίου 2021

ΠΕΜΠΤΗ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  21:30 
Ο Φόβος (1966). Ψυχολογική περι-
πέτεια με τους Ανέστη Βλάχο, Έλλη 
Φωτίου, Αλέξη Δαμιανό, Σπύρο 
φωκά, Μαίρη Χρονοπούλου, Έλενα 
Ναθαναήλ. Ένας κοινωνικά απομο-
νωμένος νέος επιτίθεται στην κωφά-
λαλη ψυχοκόρη της οικογένειάς του, 
την οποία κακοποιεί σεξουαλικά και 
στη συνέχεια σκοτώνει. Οι γονείς του, 
αν και ανακαλύπτουν το έγκλημά του και οργίζονται 
μαζί του, αποφασίζουν να κρύψουν την αλήθεια. 
ΠΕΜΠΤΗ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  23:10 
Ου Κλεψ́εις (1965). Κωμωδία με τους  Κούλη Στολί-
γκα, Δήμο Σταρένιο, Γκιζέλα Ντάλι, Γιώργο Ρώη, 
Γκόλφω Μπίνη, Θεόδωρο Έξαρχο. Οι κάτοικοι ενός 
χωριού έχουν έθιμο να κλέβουν ο ένας τον άλλο. Ο 
πατέρας μιας κοπέλας την συμβουλεύει να παντρευ-
τεί τον καλύτερο κλευτο-κοτά. Ο παπάς και ο αστυ-
νόμος της περιοχής προσπαθούν μάταια να τους 
σταματήσουν. Ακόμα κι όταν πείθονται ότι είναι αμαρ-
τία να κλέβουν ο ένας τον άλλο, οι χωρικοί αποφασί-
ζουν να κλέψουν το διπλανό χωριό. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  21:30 
Γρηγόρης Αυξεντίου (1973). Δραματοποιημένο ντο-
κιμαντέρ με τους Σταύρο Μοδινό, Γιώργο Πιτσιλίδη, 
Σταύρο Αριστοδήμου. Η ζωή και το έργο του ήρωα 
του Εθνικο-απελευθερωτικού αγώνα της Κύπρου, 
καθώς και οι συνθήκες γύρω από τον ηρωικό θάνατο 
του. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  22:50 
Ένας Άλλος Κόσμος (2015). Δράμα με τους Χρι-
στόφορο Παπακαλίατη, Τζέι Κέι Σίμονς, Μαρία Κα-
βογιάννη, Μηνά Χατζησάββα. Ο Φάρις είναι ένας 
Σύριος μετανάστης που σώζει τη φοιτήτρια Δανάη 
από μια ληστεία. Ο 40άρης Γιώργος, στέλεχος μεγά-
λης εταιρείας ο οποίος βρίσκεται εγκλωβισμένος σε 
έναν προβληματικό γάμο, γνωρίζεται με τη Σουηδέζα 
Ελίζ. Η νοικοκυρά Μαρία γνωρίζει έξω από το σού-
περ μάρκετ τον Σεμπάστιαν, έναν Γερμανό που ερ-
γάζεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη.  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  00:40 
Ο Φονιάς (1983). Δραματική περιπέτεια με τους 
Βαγγέλη Καζάν, Παύλο Κοντογιαννίδη, Αγνή Βλάχου, 
Δημήτρη Μπάνο, Άγγελο Γεωργιάδη, Νίκο Καλογε-
ρόπουλο, Πάνο Νικολαΐδη, Παντελή Χατζηδάκη, Νίκο 
Κούρο, Αιμιλία Υψηλάντη. Ο Σάββας σκοτώνει κά-

ποιον επειδή προσέβαλε την τιμή της μητέρας του. 
Βρίσκεται για πολλά χρόνια στη φυλακή και μετά την 
αποφυλάκισή του μένει με την αδερφή του. Αποφα-
σίζει να βρει εκείνον που τον κατέδωσε στην αστυ-
νομία. 
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  20:50 
Σαπουνόπετρα: Το Χρήμα στο Λαιμό σας (1996). 
Κωμωδία με τους Δημήτρη Πουλικάκο, Άλκη Πανα-
γιωτίδη, Ηλία Λογοθέτη. Ένας δαιμόνιος ερευνητής 
δημοσιογράφος, ο Αλέκος Βαρνέζης, ψάχνει απε-
γνωσμένα να βρει την αλήθεια για ένα σκάνδαλο, το 
οποίο αναστατώνει την Ελληνική κοινωνία σχετικά 
με το εμπόριο ανθρωπίνων οργάνων. Στην προσπά-
θεια του να εντοπίσει τον εγκέφαλο της σπείρας, συ-
ναντά απρόβλεπτες κωμικοτραγικές καταστάσεις, 
όπως αυτές που ζούμε στην απλή καθημερινότητα 
μας.  
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  22:30 
Δραματική περιπέτεια με τους 
Γιώργο Χωραφά, Μαρία Πρω-
τόπαππα, Αλεξία Καλτσίκη, Νίκο 
Κουρή. Η Άννα, μια νεαρή ιστο-
ρικός τέχνης, ετοιμάζει μια έκ-
θεση για τη ζωγράφο Μαρία Δή-
μου, το θάνατο της οποίας 
καλύπτει βαθύ μυστήριο.  
KYΡIAKH 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  22:50 
Η 7η Μέρα της Δημιουργίας (1966). Κοινωνικό 
δράμα με την Έλλη Φωτίου, Γιώργο Τζώρτζη, Μπέτυ 
Αρβανίτη, Δήμο Σταρένιο, Άγγελο Αντωνόπουλο, Νίκο 
Δαδινόπουλο. Ένας νιόπαντρος ο οποίος μόλις έχει 
απολυθεί από το στρατό, ο Αλέκος Σταθάκης, προ-
σπαθεί να ξεπεράσει τη μιζέρια της τάξης του, χωρίς 
όμως να διαθέτει τα απαραίτητα εφόδια. Συλλαμβάνει 
ένα φιλόδοξο σχέδιο και το υποβάλλει σε μια μεγάλη 
τσιμεντοβιομηχανία. Φαίνεται να πιστεύει ότι η επι-
τυχία είναι πολύ κοντά, και την ψευδαίσθησή του 
αυτή τη μεταδίδει, τόσο στη γυναίκα του, όσο και 
στον πατέρα του. 
ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  21:05 
Θέατρο της Δευτέρας: Οι Παίχτες (1986). Κοινωνική 
περιπέτεια με τους Λάμπρο Τσάγκα, Βασίλη Κεχαγιά, 
Φραγκούλη Φραγκούλη, Τάσο Παπαδάκη, Νίκο Λυ-
κομήτρο. Σ’ ένα φτηνό ξενοδοχείο μιας μικρής επαρ-
χιακής πόλης, εμφανίζεται ένας έμπειρος χαρτοπαί-
χτης, ο οποίος έχει αναγάγει τη χαρτοπαιξία σε υψηλή 
τέχνη απάτης.  

ΤΡΙΤΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  21:00 
Ποτέ δεν σε Ξέχασα. (1962). Μελόδραμα με την 
Κάκια Αναλυτή, Δημήτρη Παπαμιχαήλ, Δέσπω Δια-
μαντίδου, Διονύση Παπαγιαννόπουλο, Σπύρο Μου-
σούρη, Αλεξάνδρα Λαδικού. Η κόρη ενός κακοποιού 
φεύγει από το σπίτι της για να βρει καταφύγιο κοντά 
σε μια γυναίκα που θα της δώσει δουλειά σε έναν 
οίκο μόδας. Θα ερωτευτεί ένα νεαρό  τον οποίο όμως 
διεκδικεί και η ευεργέτιδα της.  
ΤΡΙΤΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  22:35 
Ο Παπασούζας  Φαντομάς (1983). Κωμωδία με 
τους Αλέκο Τζανετάκο, Γιώργο Πεφάνη, Ντάνο Λυγίζο,  
Γιώργο Τρομάρα και Αλέκο Ζαρταλούδη. Ο παπα-
Ησύχιος αποφασίζει να φτιάξει ένα ορφανοτροφείο 
στην ενορία του. Προσπαθεί να πουλήσει τα πολύτιμα 
αντικείμενα της εκκλησίας, αλλά όταν κινδυνεύει να 
αποκαλυφθεί αλλάζει σχέδια. Μεταμορφώνεται, λοι-
πόν, σε εκδικητή της νύχτας και κλέβει όλους εκείνους 
που σπαταλούν τα χρήματά τους στα μπουζούκια. 
Σύντομα θα προκαλέσει τις υποψίες της παπαδιάς, 
αφού η δράση του απαιτεί νυχτερινές εξόδους.  
ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  20:50 
Ο Πειρασμός (1957). Κοινωνικό δράμα με τους Χρι-
στόφορο Νέζερ, Σμαρούλα Γιούλη, Κούλα Αγαγιώτου, 
Ηλία Μαχαίρα, Σπύρο Παπά, Κλαίρη Δεληγιάννη. Ο 
χήρος μυλωνάς  ξεμυαλίζεται από την όμορφη γυ-
ναίκα  του ζευγαριού που τον φιλοξενεί. Ο μυλωνάς 
παγιδεύεται από την κοπέλα 
που τον κάνει ότι θέλει.  
ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  22:10 
Παίζει ο Θεός με το Αλατοπί-
περο  (2004). Αισθηματική ται-
νία με τους Ιωσήφ Πολυζωίδη, 
Ανατολή Αθανασιάδου, Κώστα 
Κάππα, Ελισάβετ Μουτάφη και 
Γιώργο Βελέντζα. Η Φωτεινή 
και ο Μανώλης αντιμετωπίζουν προβλήματα σ τ η 
σχέση τους. Η Φωτεινή αποκαλύπτει στην κ α λ ύ -
τερή της φίλη τις σκέψεις και τα συναισθήματά της 
για τον Μανώλη, όταν την ίδια στιγμή κάποιος άλλος 
άντρας εισβάλει στην ζωή της. Ο Σταμάτης, ταξιτζής 
και ερασιτέχνης φωτογράφος, προσπαθεί διακριτικά 
να προσεγγίσει την Φωτεινή χρησιμοποιώντας την 
φωτογραφία που της έβγαλε κατά λάθος. Ένα ξα-
φνικό γεγονός θα τους κάνει να αντιμετωπίσει τους 
φόβους τους και θα αλλάξει τις ζωές τους για πάντα.
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ΠΕΜΠΤΗ 1/4 

07.30 Όμορφη Μέρα 
09.00 Είναι θέμα υγείας   
09.30 Από Μέρα σε Μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας  
13.30 Γυναίκα της Κύπρου 
13.35 Χρυσές Συνταγές 
14.30 Happy Hour 
15.50 Κοίτα με στα Μάτια 
16.00 Ειδήσεις και στη νοη-
ματική 
16.20 Κοντά Έπεσες 
17.20 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05  Χάλκινα Χρόνια 
20.00 Προκλήσεις 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/4 
7.30 Όμορφη Μέρα  
09.00 Είναι θέμα υγείας  
19.30 Από Μέρα σε Μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας   
13.35 Χρυσές Συνταγές  
16.00 Ειδήσεις  και στη νοη-
ματική 
16.20 Κοντά Έπεσες 
17.20 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα 
18.00 Ειδήσεις 

19.05 Χάλκινα Χρόνια 
ΣΑΒΒΑΤΟ 3/4 
7.00 Καμώματα τζι Αρώματα  
9.00 Λούνα Πάρκα 
10:00 Κοίτα με στα Μάτια  
11.30 Σπίτι στη Φύση  
13.00 Μαζί/Birlikte  
14:00 Κύπριοι του Κόσμου 
16.15 Κυπριώτικο Σκετς  
17.20 Λούνα Πάρκ 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Καράβι Καραβάκι  
ΚΥΡΙΑΚΗ 4/4 
05.30 Θεία Λειτουργία 
08.00 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα  
09.30 Η Ζωή μας ένα Τρα-
γούδι  
13.30 Travel Diary 
14.00 Σε προσκυνώ 
Γλώσσα  
15.00 Aφανείς Ήρωες 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Παραδοσιακή Βραδιά  
ΔΕΥΤΕΡΑ 5/4 
07.30 Όμορφη Μέρα 
09.00 Είναι Θέμα Υγείας 
09.30 Από Μέρα σε Μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.30 Γυναίκα της Κύπρου 
15.50 Κοίτα με στα Μάτια 
16.00 Ειδήσεις και στη νοη-
ματική 
16:20 Κοντά Έπεσες 
20.00 Ειδήσεις 
18.05 Χάλκινα Χρόνια 
20.00 Το Μυστικό της Πετα-
λούδας 

ΤΡΙΤΗ 6/4 
07.30 Όμορφη Μέρα 
09.00 Είναι θέμα υγείας 
09.30 Από Μέρα σε Μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.30 Γυναίκα της Κύπρου 
13.35 Χρυσές Συνταγές 
14.30 Happy Hour 
15.50 Κοίτα με στα Μάτια 
16.00 Ειδήσεις  
16.20 Κοντά Έπεσες 
17.20 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα 
18.00 Ειδήσεις 
21.05 Χάλκινα Χρόνια 
20.00 Το Μυστικό της  
Πεταλούδας 
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/4 

07.30 Όμορφη Μέρα 
09.00 Είναι θέμα υγείας  
09.30 Από Μέρα σε Μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας  
13.30 Γυναίκα της Κύπρου 
13.35 Χρυσές Συνταγές 
14.30 Happy Hour 
15.50 Κοίτα με στα Μάτια 
16.00 Ειδήσεις 
16.20 Κοντά Έπεσες 
17.20 Καμώματα τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
21.05 Χάλκινα Χρόνια 
20.00 Το Μυστικό της 
Πεταλούδας

ΠΕΜΠΤΗ 07:00 Γιάννης Ιωάν-
νου The Big Greek Breakfast. 
10:00 Βασούλλα Χρυστοδούλου 
Lifestyles 13:00 Τραγούδια από 
τον Ελληνικό Κινηματογράφο 
14:00 Απογευματινή απόλαυση 
με τον Γιάννη Κυριακίδη 16:00 
Home-Run με τον Ανδρέα Μιχαη-
λίδη 19:00 Olympia #Throw-
backThursday 21:00 Tony 
Neophytou #ThirstyThursday 
23:00 In The Mix ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
00:00 ΡΙΚ 07:00 Γιάννης Ιωάννου 
The Big Greek Breakfast. 10:00 
Λίγο πριν το μεσημέρι με την 
Κατερίνα Νεοκλέους 12:00   Με-
σημέρι Λαϊκά με Γιάννη Κυρια-
κίδη 14:00 Απογευματινή 
απόλαυση με τη Βασούλα Χρι-
στοδούλου 16:00 Home-Run με 
τον Ανδρέα Μιχαηλίδη 19:00 
One-Man-Band με τον Πανα-
γιώτη Μπαλαλάς 21:00 Kostas 
Voudouris #FridayFunday 
23:00 In The Mix Nightshift  
ΣΑΒΒΑΤΟ 00:00 LGR Juke 
Box 07:00 The Big Greek 
Breakfast με τη Σούλλα Βιολάρη 
10:00 Λίγο πριν το μεσημέρι με 
την Κατερίνα Μπαροτσάκη 13:00 
Λίγο πριν το μεσημέρι με την 
Κατερίνα Νεοκλέους και στη αυ-
νέχεια Απογευματινή από-
λαυση 16:00 Στέλιος Σιδερίδης 
#SaturdayShoutOut 19:00 Νεό-
φυτος Παλιά Λαϊκά 21.00 #Sat-
urdayShowdown με τον Τόνυ 
Νεοφύτου,  22:00 Όλα του 
γάμου δύσκολα Knock-Out 
ΚΥΡΙΑΚΗ 07:00 The Big 
Greek Breakfast με τη Σούλα 
Βιολάρη 10:00 Church Broad-
cast From St J / 12 A / AA Au-
tumn Gardens 10:45 Θεία 
Λειτουργία 12:30 Μουσικές Επι-
λογές 13:00 Απογευματινή 
απόλαυση με τον Γιάννη Ιωάν-
νου 16:00 Μιχάλης Γερμανός 
#WeekendWindDown 19:00 
#SundayFunday με τον Φανή  
Ποταμίτη 22:00 #Soothing Sun-
day με τον Τόνυ Νεοφύτου 23:00 
In The Mix Nightshift  
ΔΕΥΤΕΡΑ 07:00 Γιάννης Ιωάν-
νου The Big Greek Breakfast 
10:00 Λίγο πριν τη μια το μεση-
μέρι με τη Σούλα Βιολάρη 13:00 
Απογευματινή απόλαυση με 
την Κατερίνα Μπαροτσάκη 17:00 
Home-Run με τον Τόνυ Νεοφύ-
του 19:00 LGR’s WISH [W.eekly 
I.nformation & S.upport H.our]  
20.00 Kostas Voudouris #Mon-
dayMayhem 23:00 In The Mix 
Nightshift ΤΡΙΤΗ 00:00 ΡΙΚ 
07:00 Γιάννης Ιωάννου The Big 
Greek Breakfast. 
10:00 Σούλα Βιολάρη Λίγο πριν 
το μεσημέρι 13:00 Τραγούδια 
από τον Ελληνικό Κινηματο-
γράφο 14:00 Απογευματινή 
απόλαυση με τον Γιάννη Κυρια-
κίδη 16:00 Home-Run με τον Αν-
δρέα Μιχαηλίδη 19:00 
Scandalous 21:00 Tony Neophy-
tou #ThirstyThursday 23:00 In 
The Mix ΤΕΤΑΡΤΗ 00:00 ΡΙΚ 
07:00 Λονδίνο Καλημέρα από 
τον LGR 10:00 Λίγο πριν το με-
σημέρι με τη Σούλα Βιολάρη 
13:00 Απογευματινή απόλαυση 
με την Βασούλα Χριστοδούλου 
16:00 Home-Run με τον Ανδρέα 
Μιχαηλίδη  19:00 Μιχάλης Γερμα-
νός #WednesdayWisdom 21:00 
Στέλιος Σιδερίδης #WiseWed-
nesday

ΠΕΜΠΤΗ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα  
15:25 Καμώματα τζι Άρώματα   
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Προκλήσεις - ΡΙΚ 
21:00 ΝΕΟ Πρόγραμμα: ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΥΕΞΙΑ με την Βασούλλα Χριστο-
δούλου 
21:30 Ελληνική Ταινία: Ο Φόβος  
23:10 Ελληνική Ταινία: Ου Κλέψεις  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:05 Χάλκινα Χρόνια  
20:00 Ομογένεια Εδώ Λονδίνο με 
την Δήμητρα Νικητάκη 
21:30 Ελληνική Ταινία: Γρηγόρης 
Αυξεντίου  
22:50 Ελληνική Ταινία: Ένας Άλλος 
Κόσμος 
00:40 Ελληνική Ταινία: Ο Φονιάς  
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
12:00 Δελτίο Ειδήσεων  
14:00 Κύπριοι του Κόσμου  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:30 Αύριο είναι Κυριακή με τον 
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ι.Παλιούρα 
20:05 Με το Φακό του Hellenic TV: H 
Ιφιγένεια Μουμτζή φιλοξενεί τον Νε-
κτάριο Μπουγδάνη, Υποψήφιο Διδά-
κτωρα Πολιτικών Επιστημών στο Πά-
ντειο Πανεπιστήμιο. Θέμα: η ιστορία 
των πολιτικών και θρησκευτικών ορ-
γανώσεων στην Μέση Ανατολή και οι 
σχέσεις τους με τις ΗΠΑ. 
21:20 Ακάλυπτος S2E13 
22:50 Ελληνική Ταινία: Σαπουνόπε-
τρα: Το Χρήμα στο Λαιμό σας  
22:30 Κυπριακή Ταινία:  Η Υπογραφή  
ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
11:00 Ζωντανή μετάδοση Θείας 
Λειτουργίας από τον Ιερό Ναό των 
Δώδεκα Αποστόλων 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:00 Αθλητική Κυριακή 

19:30 Παραδοσιακή Βραδιά 
21:30 Διαλέγω Καριέρα με την 
Ελευθερία Σωφρονίου 
22:00 Πρόσωπα με τον Β.Παναγή 
22:50 Ελληνική Ταινία: Η 7η Μέρα 
της Δημιουργίας  
ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Ν.ΚΥΚΛΟΣ- Χαλκινα Χρόνια 
20:00 Greekstories: με τον  
Αυγουστίνο Γαλιάσσο 
20:30 "Ανάδειξέ το" με την Άννα Νι-
κολαΐδη και την Ρούλα Σκουρογιάννη  
21:05 Θέατρο της Δευτέρας: Οι 
Παίχτες  
22:50 Το ταξίδι της ζωής με την 
Άντζυ Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Ν.ΚΥΚΛΟΣ- Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Δράξασθε παιδείας με τον 
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ι.Παλιούρα 
20:30 Hellenic Showroom με την Σε-
μίνα Τσοκανά 
21:00 Ελληνική Τανία: Ποτέ δεν σε 
Ξέχασα.   
22:35 Ελληνική Τανία: Ο Παπασού-
ζας  Φαντομάς  
ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ§ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Ν.ΚΥΚΛΟΣ- Χαλκινα Χρόνια 
20:00 Οι Ταινίες της Εβδομάδας με 
την 'Αντα Μουράτη  
21:30 Ελληνική Ταινία: Μάνα μου Πα-
ραστράτησα (  
22:40 Ελληνική Ταινία: Καπετάνιος για 
Κλάματα 
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PROTECT YOUR BANK 
Advice from your Safer Neighbourhood Team. 

While at an ATM machine, 
cover your PIN and keep an 
eye on your card at all times. 
Be aware of who is around you. 

       BE VIGILANT  1 

Look out for devices attached to the 
ATM. Some devices are more 
obvious than others. If you do see 
something suspicious, contact the 
bank or the Police. 

      CHECK THE ATM BEFORE USE 3 

CARD 

Thieves employ a wide range of 
tactics to distract you. When you 
have left the ATM put your card 
and your money away 
immediately.  

       REDUCE THE OPPORTUNITY  2 

If in doubt, do not use the 
machine. 

      TRUST YOUR INSTINCTS  4 

Be careful with contactless cards. 
You can obtain an RFID Protective 
Sleeve, or cover that will prevent the 
electronic card details from being 
inadvertently read. 

   CONTACTLESS CARDS 5
 

Created by Hornsey Safer 
Neighbourhood Team 
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Με νίκες ξεκίνησαν τα μεγάλα φαβορί, Αγγλία,  
Γερμανία και Ιταλία τα προκριματικά του Μουντιάλ

Με νίκες ξεκίνησαν την περα-
σμένη εβδομάδα την πορεία 
τους τα μεγάλα φαβορί των 
προκριματικών Ομίλων του 
Μουντιάλ 2022, Αγγλία, Γερμα-
νία και Ιταλία. 
 
Η Γερμανία κέρδισε την Ισλαν-
δία εύκολα με 3-0, η Αγγλία δεν 
είχε κανένα πρόβλημα να συ-
ντρίψει το Σαν Μαρίνο με 5-0, 
και η Ιταλία πήρε τη νίκη κόντρα 
στην Β. Ιρλανδία με 2-0. 
 
Στον όμιλο της Εθνικής Ελλά-
δας η Σουηδία ξεκίνησε με το 
δεξί, επικρατώντας δύσκολα της 
Γεωργίας με 1-0. Η Ελβετία 
πήρε μια σημαντική εκτός έδρας 
νίκη επί της Βουλγαρίας με 3-1 
στον 3ο όμιλο ενώ σπουδαία 
εκτός έδρας νίκη πέτυχε και η 
Δανία στο "Μπλουμφιλντ Στά-
ντιουμ" του Τελ Αβίβ, επί του Ισ-
ραήλ με 2-0. 
 Συνοπτικά, τα αποτελέσματα 
και οι σκόρερ στους 10 ομίλους 
των προκριματικών της ευρω-
παϊκής ζώνης για το Παγκόσμιο 
Κύπελλο 2022 του Κατάρ: 

ΠΕΜΠΤΗ 25/03 
 
2ος Όμιλος  
Ισπανία-ΕΛΛΑΔΑ                 1-1 
(33` Μοράτα - 57` πέν. Μπακα-
σέτας) 
Σουηδία-Γεωργία                 1-0 
(35` Κλάεσον) 
 
3ος Όμιλος 
Βουλγαρία-Ελβετία              1-3  
(46` Ντεσπόντοφ - 7` Εμπολό, 
10` Σεφέροβιτς, 13` Σακίρι) 
Ιταλία-Β. Ιρλανδία              2-0 
(14` Μπεράρντι, 39` Φλορέντσι) 
 
6ος Όμιλος 
Ισραήλ-Δανία                    0-2 
(13` Μπρέιθγουεϊτ, 67` Βιντ) 
Μολδαβία-Ν. Φερόε             1-1 
(9` Νικολαέσκου - 83` Όλσεν) 
Σκωτία-Αυστρία                  2-2 
(71` Χάνλεϊ, 85` ΜακΤζιν - 55`, 
80` Κάλαϊτζιτς) 
 
9ος Όμιλος 
Ανδόρα-Αλβανία                  0-1 
(41` Λενγιάνι) 
Αγγλία-Σαν Μαρίνο              5-0 
(14` Γουάρντ-Πράουζ, 21`, 53` 
Κάλβερτ-Λιούιν, 31` Στέρλινγκ, 

83` Γουότκινς) 
Ουγγαρία-Πολωνία              3-3 
(6` Ρ. Σαλάι, 53` Α. Σαλάι, 78` 
Ορμπάν - 60` Πιάτεκ, 61` Γιόζ-
βιακ, 83` Λεβαντόφακι) 
10ος Όμιλος 
Γερμανία-Ισλανδία               3-0 
(3` Γκορέτσκα, 7` Χάβερτς, 56` 
Γκιντογκάν) 
Λιχτενστάιν-Αρμενία             0-1 
(83` αυτ. Φρόμελτ) 
Ρουμανία-Β. Μακεδονία       3-2 
(28` Τανάσε, 50` Μιχάιλα, 86` 
Χάτζι - 82` Αντέμι, 83` Τραϊκόφ-
σκι) 
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/03 
1ος Όμιλος 
Πορτογαλία -Αζερμπαϊτζάν         
1-0 
(37` αυτ. Μεντβέντεφ) 
Σερβία-Ιρλανδία                 3-2 
(40` Βλάχοβιτς, 69`, 76` Μίτρο-
βιτς - 18` Μπράουνι, 86` Κόλινς) 
 
4ος Όμιλος 
Φινλανδία-Βοσνία                2-2 
(58`, 78` Πούκι - 55` Πιάνιτς, 
85` Στεφάνοβιτς) 
Γαλλία-Ουκρανία                 1-1 
(19` Γκριεζμάν - 57` αυτ. Κιμπε-
μπέ) 

 
5ος Όμιλος 
Βέλγιο-Ουαλία                   3-1 
(22` Ντε Μπρόινε, 28` Τοργκάν 
Αζάρ, 73` πέν. Λουκάκου - 10` 
Γουίλσον) 
Εσθονία-Τσεχία                  2-6 
(12` Σάπινεν, 86` Ανιέρ - 18` 
Σικ, 27` Μπάρακ, 32`, 43`, 48` 
Σούτσεκ, 56` Γιάνκτο) 
7ος Όμιλος 
Τουρκία-Ολλανδία                4-2 
(15`, 34` πέν., 81` Γιλμάζ, 46` 
Τσαλχάνογλου - 75` Κλάασεν, 
76` Λουκ ντε Γιόνγκ) 
Γιβραλτάρ-Νορβηγία            0-3 
(43` Σόρλοθ, 45` Τόρστβεντ, 57` 
Σβένσον) 
Λετονία-Μαυροβούνιο          1-2 
(40` Ικάουνιεκς - 41`, 83` Γιόβε-
τιτς) 
8ος Όμιλος 
Κύπρος-Σλοβακία               0-0 
Μάλτα-Ρωσία                     1-3 
(56` Εμπόνγκ - 23` Ντζούμπα, 
35` Φερνάντες, 90` Σομπόλεφ) 
Σλοβενία-Κροατία                1-0 
(15` Λόβριτς)

Θλίψη στην οικογένεια της 
Ομόνοιας καθώς ο παλαίμαχος 
ποδοσφαιριστής των πρασί-
νων, Νίκος Χαραλάμπους 
έχασε την σύζυγο του Γιόλα. Η 
οικογένεια του «τριφυλλιού» 

μέσω ανάρτησης εκφράζει τα 
συλλυπητήρια της. 
Αναλυτικά: «Εκφράζουμε ειλι-
κρινή συλλυπητήρια στην οικο-
γένεια του παλαίμαχου ποδο-
σφαιριστή και προέδρου του 
Ομίλου Παλαιμάχων της ομά-
δας, Νίκου Χαραλάμπους, για 
την απώλεια της συζύγου του 
Γιόλας. Η Γιόλα έδωσε με αξιο-
πρέπεια τα τελευταία χρόνια 
μάχη με την επάρατη νόσο. Αι-
ώνια της η μνήμη».

Tένις-Τσιτσιπάς

Στα προημιτελικά του τουρνουά 
Masters στο Μαϊάμι προκρί-
θηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, 
αφού επικράτησε του Ιταλού 
Λορέντσο Σονέγκο, με 2-0 σετ. 
Ο Έλληνας πρωταθλητής φτά-
νει για πρώτη φορά στα προ-
ημιτελικά του συγκεκριμένου 

τουρνουά.      
Ο Τσιτσιπάς πήρε το πρώτο σετ 
με 6-2 και το δεύτερο με 7-6 και 
πλέον στρέφει το ενδιαφέρον 
του στον Ουμπέρ Χουγκάζ, που 
θα είναι ο αντίπαλος του στα 
προημιτελικά του Μαϊάμι.

Με το δεξί, μετά από μια μεστή 
εμφάνιση, μπήκε η Ελλάδα στα 
προκριματικά του Μουντιάλ 
2022, αποσπώντας ισοπαλία με 
1-1 από την πανίσχυρη Ισπανία 
και μάλιστα μέσα στην έδρα της. 
Η Εθνική Ελλάδας, ανήμερα της 
εθνικής επετείου, σήκωσε ανά-
στημα και πήρε ένα ανέλπιστο 
αποτέλεσμα, ειδικά έτσι όπως 
εξελίχθηκε το παιχνίδι. 
Η Ισπανία άνοιξε το σκορ με τον 
Μοράτα στο 33’ και για την Ελ-
λάδα ο Μπακασέτας στο 57’ με 

πέναλτι διαμόρφωσε το τελικό 
1-1.  
Στο πρώτο ημίχρονο η Ελλάδα 
μπήκε με αμυντικό προσανατο-
λισμό και δεν μπόρεσε σε καμία 
περίπτωση να πιέσει την Ισπα-
νία. Οι «Φούριας Ρόχας» ήταν 
οι απόλυτοι κυρίαρχοι στην ανα-
μέτρηση και είχαν τη συντρι-
πτική κατοχή της μπάλας.  
Στο 32’ ο Όλμο με σουτ έξω 
από την περιοχή, βρήκε το δο-
κάρι του Βλαχοδήμου και ένα 
λεπτό αργότερα ο Κόκε βρήκε 

τον Μοράτα, ο οποίος αυτός με 
ιδανικό τρόπο έκανε το 1-0, που 
ήταν και το σκορ του ημιχρόνου.  
Στην επανάληψη η Ελλάδα κέρ-
δισε πέναλτι στο 56’, όταν ο 
Ίνιγο Μαρτίνεθ ανέτρεψε τον 
Μασούρα. Την εκτέλεση ανέ-
λαβε ο Μπακασέτας, ο οποίος 
σημείωσε το 1-1. 
Η συνέχεια ήταν ένας επιθετικός 
μονόλογος για τους Ισπανούς 
οι οποίοι όμως, δεν μπόρεσαν 
να απειλήσουν την εστία του 
Οδυσσέα Βλαχοδήμου.

Η Εθνική Ελλάδας πήρε μια ιστορική ισοπαλία από την Ισπανία  

Την ήττα με 1-0 γνώρισε η 
Εθνική Κύπρου εκτός έδρας 
κόντρα στην Κροατία σε αγώνα 
για τη 2η αγωνιστική του 8ου 
προκριματικού ομίλου του 
Μουντιάλ 2022 την περασμένη 
εβδομάδα.   
Ενώ την περασμενη Τρίτη με 
γκολ του Γιάννη Πίττα στο 42ο 
λεπτό, η Εθνική Κύπρου νίκησε 
τη Σλοβενία με 1-0, σε αγώνα 
που ολοκληρώθηκε το βράδυ 

της Τρίτης στο ΓΣΠ για την 3η 
αγωνιστική του 8ου ομίλου της 
προκριματικής φάσης του Μου-
ντιάλ 2022. 
Πρόκειται για την πρώτη νίκη 
της Εθνικής σε τρεις αγώνες 
και έπειτα από την ισοπαλία 0-
0 με την Σλοβακία ανεβαίνει 
στη δεύτερη θέση του 8ου ομί-
λου και στους τέσσερις βαθ-
μούς.

Mια νίκη και μια ήττα για την 
Εθνική Κύπρου   

Απεβίωσε ο παλαίμαχος  
ποδοσφαιριστής της Ομόνοιας 
Νίκος Χαραλάμπους
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Boris Johnson urges caution 
as England lockdown eases

England’s stay-at-home 
lockdown order ended 
on Monday with people 

allowed to meet up outside in 
groups of six for the first time 
in nearly three months, though 
Prime Minister Boris Johnson 
urged caution due to rising 
coronavirus cases in Europe. 

Johnson announced a third 
national lockdown in England 

on January 4, but has said         
he plans to proceed with a  
“cautious and irreversible” route 
out of restrictions, underpinned 
by a quick rollout of COVID-19 
vaccines. 

That contrasts with much      
of Europe, with Germany and 
France among countries con-
tending with a third wave of 
COVID-19 infections and hospi-

talisations. 
Johnson has also warned 

that coronavirus variants pose 
a risk to Britain’s vaccine rollout, 
which is the fourth fastest in      
the world after Israel, United 
Arab Emirates and Chile. 

“We must remain cautious, 
with cases rising across Europe 
and new variants threatening our 
vaccine rollout,” Johnson said. 

“Despite today’s easements, 
everyone must continue to stick 
to the rules, remember hands, 
face, space, and come forward 
for a vaccine when called.” 

Up to six people, or two house-
holds in England, can now meet 
outside whilst outdoor sporting 
facilities such as swimming 
pools, tennis and basketball 
courts can be used with social 
contact limits in place. 

But more substantial changes, 
including the re-opening of  
non-essential retail and outdoor   
hospitality settings, will not take 
place until April 12 at the earliest, 

with indoor entertainment        
venues shut until at least May 
17. 

With relatively stringent      
rules still in place, a new public           
information campaign showing 
how fresh air reduces the risk 
of transmission will run from 
Monday as part of efforts to       
remind people not to go indoors 
as they socialise. 

“The evidence is very clear 
that outdoor spaces are safer 
than indoors. It is important to 
remember this as we move      
into the next phase,” England’s 
Chief Medical Officer Chris 
Whitty said. 

The government will also    
set up a new Office for Health       
Promotion to help tackle        
obesity, improve mental health 
and promote exercise. 

Obesity is a major risk factor 
for serious Covid-19, and 
Johnson himself said he was 
“too fat” when he became gravely 
ill with Covid-19 last year.

Main opposition AKEL’s 
social policy ahead 
of parliamentary elec-

tions on May 30 was outlined 
by leader Andros Kyprianou 
at a press conference on 
Monday. 

AKEL’s suggestions spanned 
policies affecting families, the 
property market, the elderly and 
disabled and welfare services 
as a whole. 

Cyprus lacks a proper welfare 
state, which in turn reflects the 
current government’s lack of 
a comprehensive social policy, 
Kyprianou said. 

First, he pointed towards the 
need to adapt to the changing 
needs of families and single 
parents, such as the need for 
paid maternity or paternity leave 
and more funding to local com-
munities for the formation of a 
better support network for the 
care of children and the elderly. 

A second issue Kyprianou 
identified was the inaccessibility 
of the property market, suggest-
ing the formation of a housing 
policy body that will regulate rent 
and mortgages for different 
population groups and imple-

ment a rent subsidy plan accord-
ing to socio-economic criteria. 

Suggestions also included tax 
relief for young homeowners 
and incentives for landlords 
renting to students, as well as 
a reworking of student rent 
subsidy criteria. 

AKEL also pointed towards 
the need to ensure adequate 
and respectable pensions and 
a dignified retirement for all  
by scrapping the 12 per cent  
penalty for those retiring at 63 
and improving regulations for 
retirement homes. 

In addition, Kyprianou em-
phasised the need to consult 
with disabled groups in order 
to better cater to their needs 
and ensure that government 
policies do not violate the UN 
declaration of human rights. 

Lastly, AKEL’s plan to     
modernise the welfare system 
includes the decentralisation 
of social policy from central      
to local governments. This will 
allow the implementation of 
community-based social servi-
ces that will extend to schools, 
healthcare, mental health care, 
the army and prisons.

AKEL election pledge 
focuses on welfare 

Halloumi PDO ‘a historic, positive development’
President Nicos Anas-     

tasiades hailed the          
registration of halloumi 

cheese as a Protected Desig-
nation of Origin (PDO) product 
as historic, which also sent     
a strong message to Turkish 
Cypriots on the advantages 
of operating as a state inside 
the European Union. 

“I think yesterday (Monday) 
was a truly historic day for Cyprus, 
especially for the economy, farm-
ing, cheesemaking, and in gen-
eral the efforts that the Republic 
of Cyprus made for years to      
register one of the most important 
GDP contributors,” Anastasiades 
said after a visit to a Halloumi 
producer in Athienou. 

The president said he hoped 
the PDO would multiply the        
financial benefits from halloumi 
exports, which reached €225m 
in 2019. 

“These benefit a primary       
sector that will not only benefit 
Greek Cypriots but also our 
Turkish Cypriot compatriots,”  
he said. “And it is a strong mes-
sage regarding the advantages 
we could have when we operate 
as a state.” 

Turkish Cypriot producers will 
be able to sell their product as 
Hellim. 

Cyprus officially filed to the 
European Commission its appli-
cation for the registration of the 

names Halloumi/Hellim as a PDO 
for cheese made predominantly 
from sheep and/or goat milk in 
July 2014. The application covers 
producers from the whole island 
and foresees the protection of 
the name in the two languages, 
Greek and Turkish – halloumi / 
hellim. 

Agriculture Minister Costas 
Kadis said registering halloumi 
was a collective success, which 
can bring huge benefits to         
Cyprus if properly employed. 

Kadis said it was an historic 
positive development for the 
country and an exceptional        
investment for future generations.  

It is expected, he said, that this 
success and exclusivity would 
bring significant investment      
across the halloumi production 
chain but also the country’s 
economy and society. 

“Halloumi constitutes our  
second most important export 
after medicines,” Kadis said. 

Between 2017 and 2019,   
halloumi exports rose from 
23,431 tonnes to 33,672 tonnes, 
a 43 per cent rise, the minister 
said. The value of halloumi       
exports in 2019 reached €224m. 

In a written announcement, 
goat and sheep farmer unions 
welcomed the move, saying it 
will turn a new leaf for all those 
involved. They said the expected 
results of the PDO status will 

be positive for Cypriot interests 
and producers. 

Kadis said cheese from the 
north would be traded under 
strict conditions, rejecting sug-
gestions animals and milk  
would be imported from Turkey 
without checks. 

Turkish Cypriot halloumi       
producers will start trading      
their cheese in one year, after           
ensuring the area is clear of   
animal illnesses. 

Kadis said the decision also 
conveyed the message to      
Turkish Cypriots that through a 
reunified country they would 
reap more benefits. 

The minister said the path       
towards registering the national 
cheese was filled with obstacles, 
complications, and setbacks. 

“It was certainly not an accident 
since the rising value of our       
national product has increased 

pressures and made it vulnerable 
to imitations with all the apparent 
dangers it entails.” 

It was expected, he said, that 
the cheese’s huge success would 
attract foreign companies that 
started producing similar products 
and marketed them as halloumi 
at attractive prices. 

At present, such products show 
a rapid increase with Cyprus 
being engaged in more than 80 
ongoing legal procedures seek-
ing sanctions against companies 
using the halloumi brand. 

The registration as a PDO 
product would force imitators       
to drop the name and shield  
halloumi, “safeguarding the        
interests of all involved in the 
production chain,” Kadis said. 

The adoption and publica- 
tion of halloumi/hellim as a  
PDO product are expected  
mid-April.

The remains of around 
40 missing persons in 
Cyprus are expected to 

be identified in the near future, 
the parliamentary committee 
on refugees heard on Tuesday 
during a visit at the anthropo-
logical laboratory of the Com-
mittee on Missing Persons.  

MPs were also informed about 
the problems encountered in the 
process of finding and identifying 
remains, including the negative 
impact the pandemic has had 
on it. 

The parliamentary committee’s 
chairwoman Skevi Koukouma 
said that there have been many 
delays. Unfortunately, she noted, 
“the pandemic and the restrictive 
measures have led to further 

problems and a loss of about 5 
months of productive time while 
work resumed in the beginning 
of March.”  

In 2020, 25 remains were 
identified and remains belonging 
to 10 people have been located 
from various excavations. 

The committee was informed 
that “the identification of another 
35 to 40 missing persons will be 
completed in the near future.” 

Koukouma said that parliamen-
tarians stressed that the number 
of crews working excavation sites 
should be increased and spoke 
of the need to take all necessary 
steps in order for excavations 
to take place in areas which have 
been categorised as military by 
the Turkish occupying army.

Around 40 missing persons 
close to identification



The Cyprus health ministry 
on Monday upgraded the 
UK, Russia and Israel, 

the three biggest markets for 
Cyprus in terms of tourism, from 
grey to red category, meaning 
passengers arriving from those 
countries do not have to self-
isolate upon arrival. 

They will, however, have to 
present two negative PCR tests, 
one within 72 hours before     
departure and another upon   
arrival in Cyprus. 

Other countries that moved 
from grey to red include the 
United Arab Emirates, Ukraine, 
Jordan, Lebanon, Egypt and 
Belarus. Serbia, the USA,          
Armenia, Georgia, Bahrain and 
Qatar have also been included 
in the list of red countries.  

On the other hand, only a 
week after being upgraded to 

orange, Ireland has moved 
back to the red category. 

The new classification of 
countries, which is based on their 
epidemiological conditions, will 
be effective from April 1.  

The categories are in line with 
the guidelines of the European 
Centre for Disease Prevention 
and Control (ECDC). The health 
ministry ranks countries based 
on the weekly evaluation of the 
ECDC. In cases of countries not 
assessed by the ECDC, this 
evaluation is done by the health 
ministry. 

Travellers from countries in 
the Orange category require a 
negative PCR test certificate   
not older than 72 hours prior to      
departure while those coming 
from Red category regions      
require two negative PCR tests, 
one within 72 hours before       

departure and another upon      
arrival in Cyprus. Green category 
travellers have no restrictions. 

Passengers from Grey, or 
special permit category, coun-
tries, must submit a negative 
PCR test not older than 72 hours 
before departure and must self-
isolate upon arrival in accordance 
with the instructions of the 
health ministry. 

Green Category countries – 
Low risk countries at current stage 

Schengen member states:       
1) Iceland 

Third countries: 1) Australia, 
2) New Zealand, 3) Singapore, 
4) Saudi Arabia 

Passengers coming from the 
Green Category countries are 
not required to hold a Covid-19 
test certificate or self-isolate. 

Orange Category countries – 
Countries with possibly low risk 
but greater uncertainty compared 
to the Green Category 

European Union Member 
States: 1) Portugal 

Third Countries: 1) China (in-
cluding Hong Kong and Macau), 
2) South Korea, 3) Thailand. 

Red Category countries –        
Increased risk countries com-
pared to the Green and Orange 
Categories: 

European Union Member 
States: 1) Austria, 2) Belgium, 
3) Bulgaria, 4) France, 5) Croatia, 
6) Luxemburg, 7) Romania,        

8) Spain, 9) Italy, 10) Greece 
11) Malta, 12) Netherlands, 13) 
Hungary, 14) Poland, 15) Finland, 
16) Slovakia, 17) Slovenia, 18) 
Czech Republic, 19) Estonia, 
20) Latvia, 21) Lithuania, 22) 
Sweden, 23) Germany, 24) 
Denmark, 25, Ireland 

Small states: 1) Andorra,         
2) Monaco, 3) Vatican City,         
4) San Marino 

Schengen member states:      
1) Switzerland, 2) Liechtenstein, 
3) Norway 

Third Countries: 1) United 
Kingdom, 2) Israel, 3) Russia, 
4) United Arab Emirates,              
5) Ukraine, 6) Jordan, 7) Lebanon, 
8) Egypt, 9) Belarus, 10) Qatar, 
11) Serbia, 12) USA, 13) Armenia, 
14) Georgia, 15) Bahrain, 16) 
Rwanda 

Countries not belonging in 
Green, Orange or Red categories 
belong to the Grey Category. 

For the Grey Category        
(Special Permission) countries, 
entry into the Republic of Cyprus 
is only allowed for specific       
categories of passengers. 

All passengers, regardless of 
country category, are obliged      
to submit an application for the 
CyprusFlightPass within 24 hours 
prior to their departure flight. 
Moreover, sample molecular      
laboratory testing of passengers 
on selected arriving flights will 
be carried out. 
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Cyprus upgrades UK to red category Prince Charles receives 
Athens’ highest honour

The Prince of Wales 
rounded off a two-day 
visit to Greece last Thurs-

day by receiving Athens’ highest 
distinction, the Gold Medal of 
Honour.  

Charles said he was “enormous-
ly touched” by the gesture at the 
culmination of a packed second 
day of the whistle-stop visit with 
the Duchess of Cornwall.  

Their day began at a wreath-
laying ceremony at the Monument 
of the Unknown Soldier and a 
Greek Independence Day Military 
Parade at Syntagma Square. 

The royals then joined Presi-
dent Katerina Sakellaropoulou 
for tea at the Presidential Man-
sion, before visiting the Presiden-
tial Guard Barracks to inspect the 
first rank. As a gift, Prince Charles 
received a miniature Greek mili-
tary uniform, and he, in turn, gifted 
the Guards with a framed photo 
of Prince Philip as a child dressed 
in the Evzone Guard uniform. 

Prince Charles then met with 
Greek Prime Minister Kyriakos 
Mitsotakis and later with Mayor 
of Athens, Kostas Bakoyannis, 
and Greek Foreign Minister, 
Nikos Dendias, at Athens City 
Hall. He also met with business 
representatives and CEOs who 
have signed onto his Terra Carta 
environmental guidelines. 

During this meeting, the 
Prince received the Gold Medal 
of Honour for the City of Athens. 
This is Athens’ highest honour 
and is usually reserved, per 
Clarence House, “for Heads of 
State, Heads of Government or 
other senior dignitaries for servi-
ces to the City or to the Greek 

nation more widely, following a 
decision by the City Council.” 

In a brief speech, Prince 
Charles expressed his gratitude 
at receiving the honour, saying, 
“I didn’t realise that people of my 
age might actually win a gold 
medal! So, I am even more grate-
ful and if I may say so, I am parti-
cularly touched that you, as the 
Mayor, have agreed to sign up 
to this Terra Carta project which 
we have established in the last 
year. The fact that you yourself 
have made such strides in      
ensuring that Athens becomes 
a great example of sustainability 
because it is of crucial importance, 
it seems to me, that cities, like 
Athens, all around the world, are 
much more involved in the drive 
towards greater sustainability, 
decarbonisation of the economy 
and indeed the regeneration of 
biodiversity. And so, all these 
things come together in terms 
of sustainable urbanism and 
sustainable urban planning and 
this is something we spoke 
about and something which I 
hope we can together help to 
make further progress with. 

“In the meantime, I shall wear 
this medal with great pleasure and 
pride, as you will always remain, 
as something I shall treasure as 
a result of this visit to Athens but 
also of your great kindness and 
consideration to me after all these 
years. As I said three years ago 
when I was here, I know there is 
quite a bit of Greek blood that’s 
flowing around me so this will     
always remind me of my connec-
tions to this remarkable country 
so thank you. Thank you.”

Labour Party politicians reject  
Jack Straw’s comments
Labour Party politicians 

have rejected the former 
Foreign Secretary (2001-

2006) Jack Straw’s comments, 
made during a Turkish Cypriot 
event, in which he supported a 
two-state future for the island of 
Cyprus and blamed the Greek 
Cypriot side for the impasse in 
settlement talks. 

North London Labour MP 
Bambos Charalambous told  the 
Cyprus News Agency that “Jack 
Straw does not speak for Labour, 
he is not even a member and 
he hasn’t been involved in policy 
making in many years.” 

Mr Charalambous added that 
the position of the Labour Party 
for many years has been that it 
supports a bi-zonal, bi-communal 
federation in Cyprus.  

“This position remains the 
same under Keir Starmer and 
that’s what we will be working 
for.” 

The Labour Party’s policy on 
Cyprus was also reiterated by 
a spokesperson for Shadow 
Minister for Peace and Disarma-
ment, Fabian Hamilton. 

“Labour remains committed 
to a bi-zonal, bi-communal        
federal political settlement for 

the island of Cyprus. Ahead of 
the P5+1 talks in April, we are 
working closely with both commu-
nities to ensure a lasting agree-
ment can be reached in the        
interests of the people of Cyprus 
and regional stability,” the 
spokesperson added. 

Reacting first to Mr Straw’s 
comments, the President of the 
National Federation of Cypriots 
in the UK, Christos Karaolis, 
had criticised them as “utterly 
reprehensible” but “not surpris-
ing”, noting the former politician’s 
close links to Turkey and that 
he has been honoured by the 

Turkish state. 
“Clearly, anything he says       

regarding Turkey, or Cyprus, is 
not from the perspective of an 
impartial observer.  

“Thankfully today he repre-
sents nobody but himself,”        
Karaolis added.
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Former homeless UK Cypriot man  
now runs a successful global business

UK Cypriot Kyri Kyriacou, 
45, was born at Whitting-
ton Hospital and grew up 

in Tufnell Park, north London, 
before his family moved to Seven 
Kings in Ilford. His parents were 
from Cyprus; his father from Ayios 
Amvrosios and his mother from 
Patriki. 

He attended Chadwell Heath 
School followed by Havering 
College where he studied to be 
an electrician. 

16 years ago, Kyri found himself 
at rock bottom. He explained,  
“I made some bad life choices  
and ended up on the wrong 
path. A failed, very toxic and   
volatile relationship, and some 
bad choices led me into a very 

dark place; I do however have 
two beautiful children from      
that relationship. My mum, dad 
and sister were always a great      
support but sometimes you can 
be so ashamed and so lost, that 
you cannot turn to anyone. 

“Homeless and lost, the     
council gave me a B&B in Ilford 
which was basically a drug den 
- I had a small loft room which 
wouldn’t even fit a double bed. 
The slope of the ceiling was       
directly above my bed so I had 
to slide out of the bed sideways 
to avoid banging my head. 

It was during my darkest hour 
that I met my wife Susan and I 
also turned to my Spiritual     
Mentor, Archbishop Dr Costakis 

Evangelou MBE. He took me 
under his wing and gave me an 
opportunity that nobody else 
would. 

“I started attending and          
volunteering at the Apostolic 
Christian Church and that was 
the start of my new life. Archbishop 
showed me how to have a      
personal relationship with Jesus 
Christ and how to apply the      
biblical principles in my everyday 
life, which I later went on to apply 
in my businesses. If it wasn’t for  
the support of Archbishop and the 
leadership of the church, I would 
definitely not be where I am today. 
I strongly believe ‘I can do all things 
through Christ who strengthens 
me,’ - Philippians 4:13. 

“I also started helping at the 
Edmonton Eagles Boxing club 
which was part of Community 
Heart London and helped with 
many other projects they ran. 
Slowly I grew mentally, physically 
and spiritually. 

“After nearly a year, the council 
gave me my own one bedroom 
flat and I was on the right path. 
Susan and I got married, we 
have a lovely son together. 
Combined we are now a family 
of four children and three grand-
children. 

“By the grace of God, I started 
a business and marketing busi-
ness, Just Productions Interna-
tional Ltd. By low, sell for a small 
margin was my only business 
plan. Margins as small as £1 

were fine with me – my principle 
was if I can do 100 deals like that 
a day, £100 per day would be 
great in those days, to me that 
was a lot of money. 

“I would go to the internet café 
regularly checking for emails, I 
started targeting takeaways   
and small local businesses and  
after just one year, the business  
grew and eventually became  
international, serving clients as 
far as the Democratic Republic 
of Congo and our clients included 
charities and schools, small 
businesses to large corporates 
such as Harrods, Olympus, 
Honda and Nike. 

“We bought our first home       
together and have gone from 
strength to strength ever since. 
In 2016, I followed my true      
passion and launched Property 
Vine, a self-employed UK        
Real Estate model which was             
recently mentioned nationwide 
in The Property Industry Eye 
and worldwide on various press 
releases as far as China. 

“I really want to encourage 
others that if I can do it, anyone 
can. In life there are always set-
backs. Our decisions will deter-
mine if we allow that setback to 
destroy us, or use it as a stepping 
stone to move onwards and      
upwards. I believe for every three 
steps forward, we may keep  
falling two steps back, however 
that will always leave us one 
step ahead.” 

Placing Cyprus on world innovation map

Cyprus Seeds is a pioneer-
ing, non-profit organisa-
tion based in Nicosia. Its 

mission is to assist the commer-
cialisation of innovative research 
from Cypriot universities and 
place Cyprus on the world map 
of innovation. 

To achieve its objectives, it 
offers a very competitive 12-month 
funding programme that includes 
pre-seed funding in the form of 
grants, mentoring, business skills 
training, and networking with 
potential customers and private 
investors in Cyprus and abroad. 

The organisation finds its        
inspiration from similar successful 
initiatives in the US and Europe. 

Designed by Oxford-educated 
Maria Markidou Georgiadou, with 
the help of Greeks and Cypriots 
of the Diaspora in the US, Cyprus 
Seeds attracts donations from 
world-class organisations. These 

include the Hellenic Initiative (THI) 
and the A.G. Leventis Foundation 
and private corporations in Cyprus, 
including Eurobank, EY Cyprus, 
Medochemie Pharmaceuticals 
and Alpha Mega. 

Since the beginning, the     
Cypriot government has suppor-
ted the Cyprus Seeds pro-
gramme through funding that 
matches privately raised funds. 

Cyprus Seeds runs its second 
cycle and currently supports 12 
talented academics and resear-
chers from universities in Cyprus 
and two centres of excellence, 
including CYENS and KIOS. 

The 12 projects range from 
different sectors of the economy, 
including health, solar energy, 
water technology, devices & amp; 
materials, arts, agriculture, and 
computer science. 

It targets talented researchers, 
academic faculty, post-docs, 

and MS/PhD students engaged 
in innovative scientific research 
with strong IP value and the      
potential to scale up. 

Cyprus Seeds is a lean organi-
sation with an extensive network 
of partners, including the MIT 
Deshpande Centre for Techno-
logical Innovation in the USA  
and the MIT Enterprise Forum 
Greece, one of the Global MITEF 
Chapters Athens offers the        
accelerator programme for 
start-ups in Greece. 

Cyprus Seeds also has a big 
international network of experi-
enced mentors who offer pro-bono 
advice and support to the research 
teams, helping them accelerate 
the commercialisation of their 
innovative research and network 
with private investors abroad. 

Even though two years old, 
Cyprus Seeds has gained an 
excellent reputation in the       
academic research community, 
attracting around 60 applica-
tions to its annual competition 
call. The annual funding cycle 
of the programme includes: 

- Pre-Seed funding in the form 
of grants ranging from €10,000 
to €100,000. 

- A mentoring programme   
that assigns experienced high-      
calibre mentors from abroad to 
each research team. 

- A series of training workshops 
on practical training on topics 
critical to commercialising scien-
tific research, including filing for 
an IP. Market exploitation and 
pitching to investors. 

- Networking events that  
allow research teams to meet 
and connect with private-sector         
industry leaders. 

At the end of each funding 
period, a Demo Day is organised, 
giving grantees the opportunity 
to pitch in front of investors, 
business angels, and venture 
capital funds. 

Cyprus Seeds is a national      
effort with enormous benefits for 
the country, including establish-
ing technology companies, oppor-
tunities for high-skilled jobs and 
keeping Cypriot scientists at home. 

Under the motto “Planting     
the Seed of Future Success”, 
the organisation stimulates a 
new-technology driven entrepre-
neurial culture in Cyprus and 
helps improve links between     
academia and the industry. 

Finally, it creates an ecosystem 
of new companies that will render 
Cyprus attractive to international 
investment. 

To learn more visit         
www.cyprusseeds.com. 

  
By Demetra Molyva

The Mayor of London       
and London Assembly 
Elections will be held on 

Thursday 6 May 2021. 
London Mayor Sadiq Khan is 

seeking a second term in office 
and is currently leading by 25 to 
28 points more than his Conser-
vative rival. 

Judging by what the news-
papers and TV channels are   
reporting, he is marching for 
another historic victory. 

Each voter has 3 votes; one 
is for Sadiq Khan, the second 
for an Assembly Member,      
who in the case of Enfield and     
Haringey is Joanne McCartney, 
and the third vote will of course 
be for the Labour Party. 

As for Enfield, By-elections will 
be held in three seats for Local 
Councillors - In Chase Ward, 
the candidate is Chris James, 
in Jubilee Ward it’s Chinelo 

Anywanwu and in Southbury 
Ward, it’s Ayten Guzel.  

Make sure you are on the 
electoral register. Honour you 
right to vote and participate in 
these important elections by 
voting for the candidate/s of 
your choice. Vote at the polling 
station or apply to vote early by 
post. 

The community as a whole is 
invited to vote on Thursday 6 
May 2021. 

Non-essential shops able 
to stay open until 10pm 
when restrictions ease

All retailers will be able to 
stay open until 10pm six 
days a week when they 

welcome back customers after 
months of closures due to the 
Covid-19 pandemic, the govern-
ment has announced. 

Communities Secretary,  
Robert Jenrick, has said exten-
ded opening hours from Monday 
to Saturday will help shoppers 
return to high streets safely when 
non-essential shops reopen from 
April 12 in England. 

Shops will be able to extend 
their opening hours from 7am to 
10pm to help customers to avoid 
peak times and ease transport 
pressures, according to the  
Ministry of Housing, Communi-
ties and Local Government. 

Under the road map for easing 
lockdown measures, non-essen-
tial retailers could open again 
from April 12, at the earliest, 
provided conditions are met. 

Announcing the temporary 
measures, Mr Jenrick said: "To 
support businesses to reopen and 
recover, I’ve extended measures 
to allow shops to stay open for 
longer. This is part of a package 
of support to help reopen our 
shops and high streets safely – 

backed by £56 million. 
"This will provide a much-

needed boost for many busines-
ses – protecting jobs, reducing 
pressure on public transport 
and supporting people and 
communities to continue to visit 
their high streets safely and 
shop locally." 

The government has also   
announced it will extend flexible 
working hours on construction 
sites, and will allow food delive-
ries to supermarkets over more 
time periods. 

Other measures also included 
keeping the flexibility for pubs 
and restaurants to put up mar-
quees to help increase seating 
capacity in a Covid-secure way. 

Pubs and restaurants are set 
to open on April 12, but for out-
door seating only at this stage. 

There will be no substantial 
meal requirement for alcohol  
orders and the rule of six will 
still apply. In terms of opening 
hours, no curfews will be set. 

Indoor seating will open after 
May 17, with the rule of six        
restrictions still in place. After 
this date, there will be no limits 
to the number socialising     
outdoors.

George Savva: Honour your 
right to vote on 6 May
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Climate & Ecological Emergency Bill: Environmental 
and political groups join nationwide banner drop

As part of a nationwide   
action, volunteers suppor-
ting the Climate and  

Ecological Emergency (CEE), 
on Friday 26 March, hosted 
Covid-compliant nationwide 
banner drops calling on their MP 
to back the CEE Bill.  

Volunteers messaged their 
Members of Parliament saying 
that we need stronger environ-
mental action.  

We’re seeing endless reports 
coming out, many from the  
Government’s own committees, 
highlighting that Boris Johnson 
isn’t going far enough to tackle 
the climate and ecological emer-
gency.  

Many Labour MPs support 
the aims of the Bill, but fall short 
of supporting it as they see it as 
a symbolic act rather than offer-
ing a serious and necessary 
piece of legislation. 

Many areas in the country are 
set to disappear below sea-level 
regularly by 2050. Our home will 
be flooded. Slow and unambi-
tious action on climate changes 
does nothing to prevent this 
happening. In London, we have 
been fighting against the con-

struction of the Silvertown Tunnel, 
which will add over 150,000 tons 
of carbon in the atmosphere 
and increase air pollution, with 
thousands of new HGV trucks 
journeys made each day in an 
already congested area.  

Hundreds of mature trees are 
being felled to make way for the 
construction. Who is going to 
suffer? All of us, and particularly 
young people who are in the      
40 schools directly affected by 
air pollution on the Greenwich 
peninsula alone.  

We are also fighting the           
expansion of City Airport, and 
Heathrow Airport which would 
be a disastrous blow. We want 
our grandchildren to live clean 
and healthy lives. We want health 
and wellbeing to be key drivers 
for change towards a sustain-
able future, and that means pro-
tecting our ecology and nature. 

Caroline Lucas MP presented 
the CEE Bill in Parliament on        
2 September 2020. The Bill was 
scheduled for debate in the 
House of Commons on Friday 
26 March, but the pandemic      
impacted parliamentary process 
postponing the second reading. 

The Bill is currently waiting for 
a new date to be set, but what-
ever happens, the CEE Bill     
will have a very low chance of 
progressing in this Parliament 
due to the sheer volume of       
private members’ bills lined up, 
further delaying the urgent         
action that’s required to tackle 
the climate and nature emer-
gencies. 

The CEE Bill is supported        
by over 100 MPs from eight      
political parties - including         
Labour, SNP, Plaid Cymru,        
the Liberal Democrats and the 
Greens. The Bill calls on the 
Government to take account of 
the UK's entire carbon footprint, 
to protect nature in the UK and 
to prevent ecological damage 
along supply chains. It also       
establishes a citizens’ assembly 
to ensure that these changes 
are achieved in a fair and just 
way. 

In 2019, the Government 
committed to a legally binding 
target of net zero emissions        
by 2050. However, earlier this 
month, the Public Accounts 
Committee (PAC) reported that 
Ministers still don't have a       

coordinated strategy to achieve 
its aim.  

The CEE Bill is the only legis-
lative plan before MPs that aims 
to tackle the climate-nature       
crisis at the speed and scale 
that science demands. The Bill 
sets out a viable roadmap for 
the UK to play its full and fair role 
in restoring nature and limiting 
its emissions. With eight months 
to go before the UK hosts the 
vital UN climate conference, 
COP26, in Glasgow, the CEE 
Bill represents Boris Johnson’s 
last best opportunity of having 
a serious and comprehensive 
plan to tackle the greatest      
challenge humanity faces. 

Kate Osamor MP is a staunch 
supporter of the bill. We are        
inviting those North London 
MPs who are not yet supporting 
to have a discussion with their 
constituents about the CEE Bill. 

We cannot wish the problem 
away. Every passing day is a 
day lost and a day nearer the 
point of no return, but certainly 
more difficult and costly to miti-
gate. So this in itself is rendering 
inaction as an economic madness 
as well.

“When I enter there, inside of a               
Greek church … my thoughts turn to the 

great glories of our race, to the splendour       
of our Byzantine heritage” 

– C.P. Cavafy 
  
The Thyateira Project aims to record the history, 

buildings, and tangible and intangible cultural   
heritage assets of the Eastern Orthodox commu-
nities in the UK.   

It’s a study led by Dr Dimitris Salapatas, of the 
Alperton Community School and Dr Konstantinos 
Trimmis, of the Department of Anthropology and 
Archaeology, University of Bristol. This collabo-
rative project has received financial backing from 
the National Lottery Heritage Fund.  

The scope is primarily Greek and Greek-Cypriot, 
but also includes British, Russian, Belarusian, 
Serbian, Romanian, Latvian and other Eastern 
Orthodox followers.  

Thyateira was historically a real place and is 
the name given to Great Britain’s Orthodox       
Archdiocese. This recognised the first European 
convert to Christianity. A woman called Lydia      
“from the city of Thyateira, a dealer in purple cloth”, 
heard St Paul speak, and said, “Come into my 
house, and abide there” (Acts, 16:14).  

 
Fieldwork 

 
The project aims to record the oral micro-history 

of our communities in the UK, starting in the 
Greater London area with the boroughs of Brent, 
Harrow and Camden. And further afield. Our          
esteemed elders, who have been the benefactors 
of this heritage, are keen for this knowledge and 
inheritance to be passed onto younger genera-
tions.   

There is much that this project can contribute 

to sociology, language teaching, history and        
Religious Studies education in schools, by          
capturing the stories of our Greek speaking            
experience. It is all underpinned by the promotion 
of British values: rule of law, personal freedom, 
active participation, inclusion, tolerance, empathy 
and understanding. 

There are some questions that the project 
seeks to answer and record. Who founded / 
funded these churches? What does the architec-
ture and the archaeology tell us? What do people 
remember? How did it shape their outlook? What 
lessons can we draw, and pass on to our children 
and grandchildren? 

All this comes in the great tradition of eminent 
historians of social experience. The first Greek 
Orthodox church in the UK was built in 1677, in 
London’s Soho. In fact, Greek Street takes its 
name from this Greek church that was there. The 
church no longer stands but it is depicted in the 
great English painter and cartoonist William        
Hogarth’s ‘Noon’ from 1738 (left in the picture).  

 
Community fellowship  

 
The project will capture the historical and           

archaeological importance of the communal reli-
gious experience that has successfully sustained 
generations. Whilst the study begins in London, 

the ambition is to go further. 
The project will conclude later this year and has 

presented interim findings on some Zoom calls. 
The project is already showcasing pictures and 
insights on social media (search for “Thyateira 
Project”).  There are some stunning pictures from 
the drone of Thyateira’s Official Photographer, 
Alexios Gennaris.  

We anticipate the project’s rich findings.  
In Dr Salapatas’ book on “Fellowship” among 

Orthodox and Anglicans, one finds this truly        
compelling passage: “The Anglicans are united 
in outward organisation, but deeply divided in 
their beliefs. The Orthodox, on the other hand, 
are divided only in outward organisation, but firmly 
united in beliefs and worship.” (from Kallistos 
Ware’s ‘The Inner Kingdom”). 

In its own way, the Thyateira Project is uniting 
the outward Orthodox organisation as well.        
Religious practice in the UK is a minority activity 
– around 1.5% of the population regularly attends 
church, although 27% declare a Christian faith 
(Office for National Statistics).  However, we see 
new Orthodox churches and communities spring-
ing up – most recently in Ipswich and Hull & East 
Yorkshire. 

 
James Neophytou

Living Fellowship: The Thyateira Project and our Orthodox inheritance

The new book from Lon-
don-born Greek Cypriot 
author Angelo Marcos is 

a gripping psychological thriller 
about parenthood, faith and just 
how far a man will go to protect 
his family. 

Whoever Fights Monsters    
follows Nathaniel Bennett,            
a family man who has been  
told that three men are about 
to begin the worst bombing 
campaign in history, targeting 
schools in order to kill as      
many innocent children as they      
can. 

One night, the mysterious  
Aurora appears and tells         
Nathaniel three things. Firstly, 
that his daughter will be one       
of the victims. Secondly, that  
he is the only one who can      
stop these atrocities from       
happening. Thirdly, to stop them 
he'll have to kill all three of the 
men. If even one is left alive, 
the bombings will still happen 
and hundreds of children -         
including his daughter - will     
die. 

We follow Nathaniel as he 
wrestles with his mission - and 
himself. Is he a soldier following 
orders and saving children,      
or is he the monster, stalking 
and killing three men who -       
so far - have done nothing 
wrong? 

This is the fourth novel         
from Angelo Marcos, whose            
previous works have included 
psychological crime thrillers 
Victim Mentality and The Artist, 
as well as supernatural thriller 
Sleep No More. 

Angelo Marcos is a writer, 
actor and stand-up comedian, 
and recently co-starred in the 
short film Our Cyprus. Drawing 
on his background in law and 

psychology, he crafts memo-
rable characters and suspense-
ful thrillers which shine a light 
on human behaviour and why 
people do what they do. 

He said: “The premise of this 
book was basically, what if a 
serial killer was right? What if 
the victims were killed for a    
reason?  

“Most people would agree 
that they would do whatever is 
necessary to protect their loved 
ones, so I wanted to push that 
idea further. Would a family 
man kill to keep his family safe? 
Probably. But, as I say in the 
tagline to the book, the question 
isn’t whether you’d kill for your 
family. The question is, how many 
times could you do it?” 

Angelo’s new book Whoever 
Fights Monsters – as well as 
his other novels and short story 
collections - are available      
both in paperback and e-book 
versions. The e-book version is 
at the introductory price of 
£1.99 for a limited period.  

You can find more informa-
tion at www.angelomarcos.com  

Whoever Fights Monsters, 
new book by Angelo Marcos



Cast of Glee to reunite at GLAAD 
awards to pay tribute to Naya Rivera 

The cast of the Glee will reunite this month, six years after its 
final episode aired. They will pay tribute to Naya Rivera, who 
played Santana Lopez on the show, who drowned last year 
while on a boat trip with her son. 

The reunion, at the GLAAD awards, will include stars such 
as Matthew Morrison, who played teacher Will Schuester;      
Jane Lynch, who played cheerleading coach Sue Sylvester, and 
Heather Morris, who played Rivera's brief on-screen partner, 
Brittany. 

The tribute will mark the 10-year anniversary of Rivera's     
character coming out as gay on the show, as well as shine a 
spotlight on her impact on LGBTQ+ teenagers and the Latinx 
community. 

Singer Demi Lovato, who played Rivera's girlfriend later on 
the show, will introduce the special tribute at the awards show 
on 8 April. Amber Riley, who played Mercedes; Chris Colfer, 
who played Kurt and Darren Criss, who played Blaine, will also 
appear in Rivera's tribute. 

Rivera was found dead in Lake Piru, northwest of Los          
Angeles, after being reported missing on 8 July 2020. 

GLAAD is an organisation that campaigns for more positive 
visibility of the LGBTQ+ community in the media, with its awards 
being hosted on YouTube on 8 April by actress Niecy Nash.
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Andrea Georgiou 

Loulaki -  
the new single 
from Anna Vissi 

 
Greek Cypriot superstar 

Anna Vissi has released her 
brand new single, titled Loulaki, 
which translates as the colour 
indigo.  

With music and lyrics by 
Nikos Karvelas, the track was 
penned during lockdown in 
Greece, to remind us that love 
is everywhere and can never 
be defeated. 

In an Instagram post,         
Vissi noted: “The new single is 
inspired by the unprecedented 
and difficult times we are        
experiencing.  

“I adore all my songs for        
different reasons but I immedi-
ately fell in love with this one 

because I saw this whole       
situation we are living through 
in a different mood, and not 
with the one we have been 
waking up with every day for a 
year now.  

“I hope you enjoy it too!” 
Babis Stokas was also            

involved in the song’s produc-
tion. Vissi’s band, who perform 
with the singer during her live 
performances, also feature on 
the track. 

In less than an hour after         
its release, Loulaki climbed         
to the top of the iTunes down- 
load charts in Greece and        
Cyprus. 

The single is available on       
all digital music stores, music   
platforms and streaming servi-
ces.  

The music video can be 
viewed on PanikRecordsTube 
channel on YouTube.

This Saturday 3 April, Greek  
TV channel Mega will air an       
exclusive music documentary 
on Konstantinos Argiros. 

The popular singer invites us 
to take a stroll through Athens, 
giving fans a glimpse inside his 
life. He will reveal what a typical 
work day involves, share special 
moments from his career, and 
perform some of his biggest hits. 
He will also present his brand 

new single. 
Konstantinos wrote: “My whole 

life revolves around music. 
Through it, you tell your own truth. 
You sing not only for yourself, 
but for those who listen to you.     
It is beautiful for them to feel      
what you feel. With every song, 
you share your story. Even when  
everything comes to a standstill, 
you bring the world closer and 
set it in motion once again.”

Konstantinos Argiros features in 
Mega TV music documentary

Petros Iacovides’ highly anticipated new 
single has been released by Minos EMI 
and it doesn’t disappoint! 

The multi-talented singer-songwriter presents, 
Mou’leipses Poli, a beautiful laiko track  written 
and composed by Petros himself, guaranteed 
to lift our spirits – something we are all in need 
of during these difficult times! 

In the accompanying video clip, edited by      
Alexandros Kostelidis / Bodega Visuals, Petros 
travels back in time, to the 40s specifically,      
narrating a unique love story filled with romance, 
nostalgia and the innocence of that era. 

The clip was shot over five days in the idyllic 
locations of Volos, Pelion and Kavala.  

Watch it at www.youtube.com/watch?v=XIy-
DOB1Wqi8&t=3s 

Meanwhile, Nikos Vertis continues his         

successful musical journey with a brand new 
single. 

Released by Theama and Heaven Music, 
Koita is the singer’s first song for 2021. 

It first aired on selected Greek radio stations 
on Monday 22nd March and is now available 
on Spotify. 

The song’s release comes eight months after 
Poso Me Pligoses, which maintained a steady 
place in the Top 20 of the Greek Airplay Chart 
for 25 consecutive weeks, gathering 3.8 million 
views on YouTube and almost 890,000 streams 
on Spotify. 

Music and lyrics for this dynamic ballad are 
by the much loved singer himself, as he once 
again shares his creative talent with us. 

You will fall in love with the song from the 
first listen!

New singles from  
Petros Iacovides and Nikos Vertis
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EUREKA! 

Travel opportunities within the ancient Greek 
world largely depended on status and profes-
sion. Nevertheless, a significant proportion of 

the population could, and did, travel across the   
Mediterranean to sell their wares, skills, go on religious 
pilgrimage, see sporting events or even travel simply 
for the pleasure of seeing the magnificent sights of 
the ancient world. Travel was not always glamorous, 
though, and three other significant groups who also 
travelled far from their homeland, were political     
envoys, slaves, and soldiers, especially mercenaries. 

 
Celebrating travel 

Travel seems to have always been held in high 
regard by the Greeks. In the earliest oral traditions 
of Greek, many of the tales, such as Jason and the 
Golden Fleece, celebrated the benefits to be gained 
from travelling whilst others, such as the myth of 
Charybdis, warned of the possible risks of voyaging 
into the unknown. In the earliest works of literature 
in the 8th century BC, both Homer and Hesiod         
describe traders, in particular, as great travellers.  

Works such as the Odyssey illustrated that the 
authors themselves had clearly travelled or at least 
spoken to those who had, and one might say that 
Odysseus’ epic journey home to Ithaca was itself a 
celebration of the adventures inherent in travel. 

The idea that the Greeks did travel widely is         
evidenced in the archaeological record which shows 
such tangible and measurable indicators of contact 
between peoples as finds of trade goods and coinage, 
uniformity in artistic styles and cultural practices, and 
the spread of disease.  

 
Practicalities 

Travel on land meant using carriages and horses 
for the better off or beasts of burden and plain old 
walking for everybody else. Greece had an extensive 
road network connecting even the most remote     
settlements; however, the easiest and most comfort-
able way to travel was by sea, especially as the vast 
majority of the more important urban centres were 
located either on or very near the coast. There were 
no ships dedicated only for travellers, though, and 
the would-be tourist had to persuade a sea-trader 
to make room amongst his cargo. 

Maps, at least those covering larger areas, seem 
to have been the reserve of scholars rather than      
everyday travellers. No doubt primitive roads, natural 
landmarks (mountains, rivers and springs) and settle-
ments were used to guide a visitor new to a particular 
area. Regarding sea travel, ship’s captains commonly 
kept logs describing landmarks along coastlines. 

Travel could be an expensive business, though, 
and if undertaken over long distances, required bag-
gage porters and other attendants. Hospitality was 
usually provided by social peers for free (at least for 
the higher classes) but there were specific enterprises 
set up to provide basic food and accommodation, 
especially in the larger cities. At ports like the Piraeus, 
secondary businesses also sprang up to capture the 
money of the passing traveller. 

The dangers of travel in the Archaic period included 
the legal problem of being in the territory of another 
state without permission whilst trying to arrive at 
one’s destination, unreliable transport, robbery and 
even abduction; the latter two were a particular danger 
when travelling by sea, where pirates operated. By 
the Classical period relations between states became 
more regularised and systems of communication 
improved, but travel remained a risky business.  

 
Commercial travellers 

Traders, highly skilled craftsmen (especially metal-
workers, gem-carvers, potters, stonemasons and 

glassworkers) and technical experts such as actors, 
writers, philosophers, and practitioners of medicine, 
commonly travelled around the Mediterranean offer-
ing their goods and services to those who could pay.  

Traders also gathered at the busy commercial 
centres like the Piraeus to sell their goods, which 
would, in turn, travel across the Mediterranean.      
Colonists established hundreds of new cities across 
the Mediterranean, and these were usually developed 
from basic trading posts. In addition, there were cen-
tres, which were exclusively set up for the purposes 
of trade. Consequently, in the summer season, traders 
continuously criss-crossed the Mediterranean in 
search of goods and business, and in so doing they 
provided a means for non-commercial travellers to 
reach far-flung destinations.  

The Greeks, as with any other civilization, also 
had their share of that most intrepid of all travellers, 
the explorer. Perhaps motivated more by commercial 
opportunities rather than pure knowledge expansion, 
Greeks did occasionally go beyond the confines of 
the Mediterranean and explore the Atlantic coasts 
of Europe and Northern Africa.  

 
Religious travellers 

Religious pilgrimages were also a common activity, 
the most popular destinations being the sanctuaries 
of Delphi and Delos. Here, the visitors could not only 
admire some of the greatest buildings of Greek       
architecture, but also great works of art in the form 
of statues, relief sculpture and fountains. They could 
leave dedicatory offerings of all kinds from simple 
clay figures to huge bronze statues or even entire 
buildings, offered in honour of the gods and usually 
in the hope of some kind of divine intervention in       
ordinary lives. Those seeking medical cures could 
also travel to centres such as Epidaurus where     
Asclepius, the god of medicine, could advise them 
on the best course of treatment. Also in the category 
of religious travel could be placed those who           
journeyed to see sites made famous by mythology 
such as caves where a god was said to have been 
born or a temple built where a god was said to have 
directly intervened in human affairs. 

Festivals such as the Panathenaia and City            
Dionysia of Athens attracted visitors from far and 
wide.  

 
Travelling for culture 

Sports fans were also great travellers, especially 
those who wished to see the great athletic events of 
the PanHellenic games at Olympia, Delphi, Isthmia 
and Nemea.  

People also travelled for their education to famous 
centres such as Plato’s Academy in Athens or the 
scientific schools in Asia Minor. Similarly, scholars 
and sophists travelled around to find students or 
people willing to pay in order to learn such skills as 
music, philosophy, or public speaking. 

Tourists were those who travelled for no other      
reason than to see for themselves the cultural sights 
made famous by literature, theatre, storytelling,    
warfare and even coinage. Especially popular were 
the large urban centres such as Athens and Sparta.  

By the 3rd century BC, literature, too, sprang up 
which described the great sights to be seen, with 
some of the earliest texts being On the Cities in 
Greece by Heraclides Criticus and the Epidēmiai by 
the poet Ion of Chios.  

Travel in the Greek world was considered an        
important way to broaden the mind, learn about other, 
older civilizations or contemporary cultures and see 
for oneself the places made so famous by literature. 

 
By Mark Cartwright 

Pytheas the Greek 
Sometime around 330 BC, Pytheas, a little-known 

Greek merchant, embarked on an astonishing       
voyage. It was a voyage that would take him far beyond 
the known boundaries of the Mediterranean, into 
lands thought to exist only in myth and legend.  

Pytheas was a citizen of the western Greek city 
of Massilia (modern-day Marseille), which became 
a major trading power in the western Mediterranean 
as a result of its favourable location along the southern 
coast of Gaul (France). He was known as a skilled 
navigator, astronomer, and mariner. His account of 
the voyage, called On the Ocean (Peri tou Okeanou), 
documented a sea journey to Britain, the North Sea, 
and the coastline of northeastern Europe, the       
mysterious northern lands that were the sources of 
the Mediterranean’s supply of tin, amber, and gold.  

Written in Greek sometime around 325 BC, it is 
perhaps the earliest documented description of the 
British Isles and its inhabitants. Significantly, it also 
contains tantalizing evidence that Pytheas may have 
reached as far north as Iceland and the Arctic Ocean.  

Unlike many of the maritime-focused writings of the 
time, On the Ocean is not considered a document 
that lists the ports and coastal landmarks. It is a        
first-hand account of Pytheas’s voyage and contains 
a multitude of astronomical, geographic, biological, 
oceanographic, and ethnological observations.  

 
The Voyage 

Based on these (and other) scattered fragments, 
modern scholars have attempted to piece together 
aspects of the voyage, though many details remain 
speculative. For example, the kind of vessel Pytheas 
may have used has never been determined with 
any degree of certainty.  

Equally speculative is his precise route. However, 
it is generally accepted that Pytheas began his       
voyage from Massalia and sailed west through the 
Pillars of Hercules (the modern Straits of Gibraltar). 

He pushed out into the Atlantic, cruising north along 
the western coasts of Spain and France and possibly 
made landfall on Brittany. From there, he crossed 
the English Channel to a spot he called 'Belerion,' 
which modern scholars believe to be Cornwall. It was 
here he witnessed the British inhabitants mining tin 
for trade to Gaul and thence to the Mediterranean.  

The precise location of this island is unknown but 
has been variously proposed as St. Michaels’ Mount 
in Cornwall, the Mount Batten peninsula in Devon, 
or the Isle of Wight. 

 
Pytheas' Legacy 

Pytheas apparently wrote On the Ocean at some 
point after he returned to Massalia. It was afterward 
widely circulated and apparently studied, dissected, 
and argued about for at least the next two centuries. 
For a long time, On the Ocean was likely the only source 
of information about Britain and the northern latitudes. 
Over the centuries, however, On the Ocean was lost, 
and with it an account of one of classical antiquity's 
most significant voyages of discovery.  

As for Pytheas himself, scholars know next to 
nothing about him. Except for a very brief description 
in the writings of Polybius, who scornfully refers to 
him as a 'private citizen' and a 'poor man'. Modern 
historians have nothing concrete with which to         
describe his personality, his physical appearance, 
or even the motivations for his voyage. Such         
descriptions, if they exist at all, can only be divined 
from the scattered fragments of his writings, or what 
others have written about him. What these reveal, 
however, is a man not only skilled in navigation       
and the ways of the sea but also possessed of a       
capacious intellectual curiosity, a curiosity that         
exceeded the bounds of his Mediterranean world. 

 
By Thomas S. Garlinghouse 

 
Other Sources: ancient.eu

Travel in  
ancient Greece

George.M.Georgiou
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

The Mauritanian 
 
Kevin Macdonald began his  

remarkable career making award 
winning documentaries, such as 
ONE DAY IN SEPTEMBER and 
TOUCHING THE VOID, before he 
made an effortless leap into direc-
ting feature films - mostly based 
on true stories like THE LAST 
KING OF ENGLAND. His latest 
is based on the New York Times 
memoir “Guantanamo Diary” by 
Mahamedou Ould Slahi which 
tells his story after he is captured 
and imprisoned without charge or 
trial by the U.S Government for 
years. But just when Slahi is about 
to sink into the abyss of despair, 
he sees a light at the end of the 
tunnel when defence attorney 
Nancy Hollander (Jodie Foster) 
and her associate Teri Duncan 
(Shailene Woodley) decide to take 
his case to court seeking justice… 

This is undoubtedly one of the 
most powerful and moving films I 
have seen in a long time. Tahar 
Rahim is phenomenal as the dig-
nified protagonist who never loses 
hope despite his circumstances. 
Jodie Foster is also outstanding 
as the no nonsense attorney and 
veteran activist who first stood up 
against U.S policy during Vietnam. 
Foster delivers one of best perfor-
mances in ages and is a worthy 
winner for the Golden Globe award 
for Best Supporting Actress.  

Highly Recommended! 
 

Minari 

This beautiful film written and 
directed by Lee Isaac Chung is 
based on his own experiences 
when he was boy in the eighties.  

A Korean/American family 
moves to a remote Arkansas farm 
in search of the America Dream. 
The children easily adapt to this 

new environment while the parents 
struggle to make ends meet by 
working in a chicken factory. And 
things take an unexpected turn 
when the eccentric grandmother 
arrives on the scene… 

The themes of this sensitive film 
are universal, and everyone will 
to identify with this family’s quest 
for happiness. The performances 
are delightful and little Alan Kim 
steals every scene he is in. It is this 
year’s underdog at the Oscars and 
deserves to win every award going. 

  

Tom & Jerry  
The Movie 

The legendary rivalry between 
Tom & Jerry continues for this     
big screen adventure where the       
animated animals blend their lives 
in live action sequences with the 
humans. One day Jerry moves into 
New York City’s most luxurious 
hotel which is preparing for a big 
celebrity wedding. Meanwhile Tom 
is hired by a newly appointed 
wedding planner (Chloe Grace 
Moretz) to catch the mischievous 
mouse before he ruins everything… 

It is a fun premise and unsurpri-
singly the animated sequences 
between Tom & Jerry are much 
more successful than the live action 
ones. Not as funny as it should 
be but still, an enjoyable family 
film ideal for younger children. 

 

Made In Italy 

James D’Arcy, the elegant actor 
from last week’s SIX MINUTES 
TO MIDNIGHT, makes an assured 
feature film debut as writer/director. 

He tells the story of Jack (Micheál 
Richardson), a young man in need 
of cash to buy his wife’s London 
art gallery following his divorce. 
His only way out is to sell a country 
house in Tuscany co-owned     
with his artist father Robert (Liam 
Neeson). But when they travel to 
Italy Jack is in for a big shock - the 
beautiful house originally owned 
by his late mother is left in a terrible 
condition… 

A touching film beautifully acted 
by real life father and son who sadly 
shared a similar tragedy when their 
beloved Natasha Richardson died 
in an accident a few years ago.  

A perfect blend of comedy and 
pathos - a true cathartic experience! 

 

The Drifters 

This marks Benjamin Bond’s 
impressive directorial debut which 
tells the story of Fanny (Lucie 
Bourdeu), a French waitress      
and Koffee (Jonathan Ajayi), an           
African migrant. These two free 
spirited individuals form a bond 
following their role-playing scene 
at an English learning class in 
London. They decide to escape 
from their asphyxiated life in the 
big city for a change of scene by 
the sea… 

The film works thanks to the 
winning chemistry between its two 
charismatic leads, who deliver 
engaging and unpretentious      
performances. A lot of fresh talent 
here worth discovering! 

 

The Night 
 

The opening sequence of this 
atmospheric horror where a group 
of Iranian Americans are enjoying 
a dinner party recalls the main 
premise of the recent Israeli 
American comedy HAPPY TIMES. 
But once the young couple leave 
the party with their baby the film 
changes gear and it becomes 
truly creepy especially after they 

decide to spend the night in a 
mysterious hotel… 

Director Kourosh Ahari keeps 
the suspense and the madness 
going particularly when the couple 
begin to be tormented by ghosts 
of the past.  

A fine addition to the haunted 
house genre with some genuine 
chilling moments. 

 
MEMORIES OF MY FATHER: 

Fernando Trueba, the director       
of the Oscar winning BELLE 
EPOQUE, brings to the screen 
Abad Faciolince’s book which 
tells the story of Colombian 
human rights activist Hector 
Abad Gomez.  

An ambitious project with       
superb production values filmed 
in black and white and in colour 
for the flashback sequences. 

 
HE DREAMS OF GIANTS: 

The passion and determination of 
Terry Gilliam to bring Cervantes’ 
DON QUIXOTE to the screen 
first began in the eighties. Twenty 
years later in 2000 Gilliam began 
shooting in Spain but the film 
stopped production following a 
series of disasters which were 
documented in Keith Fulton and 
Louis Pepe’s film LOST IN LA 
MANCHA. Their new documentary 
follows Gilliam as he tries one  
last time to resurrect his beloved 
project with a new cast… 

Essential for any movie lover or 
potential filmmakers. 

 
TINA: This terrific documentary 

celebrates the life and career of 
the remarkable Tina Turner and 
is perfectly complimented by rare 
archive material. Tina talks openly 
about the years of abuse by her 
husband Ike and subsequently 
how she managed to reinvent 
herself.  

Her story was made into the 
powerful 1993 film WHAT’S LOVE 
GOT TO DO WITH IT starring 
Angela Bassett, one of the many 
contributors, also including Oprah 
Winfrey.  

 
NEMESIS: This mediocre      

British gangster movie follows   
the story of John Morgan (Billy 
Murray), a hideous criminal whose 
return to London sparks a series 
of vengeful acts amongst his 
friends and enemies…  

An overfamiliar premise where 
the actors struggle with thin        
dialogue packed with every cliché 
in the book. Give this a miss!  
Any feedback is welcome: 
georgesavvides@hotmail.co.uk

George Savvides 

My morning stroll on the 
first day of Spring was 
a delight. The cherry 

blossom trees in full bloom  
are a spectacular sight. A      
singularly wonderful pink pro-
fusion. Intense single colours 
such as these are a joy to      
behold but Nature provides us 
with an amazing diversity that 
thrill the world over on a daily 
basis.  

Use the D word today and 
you may well light a fuse that 
ignites a debate so polarised 
and entrenched that any 
thought of an adult discussion 
have already been blown to 
smithereens. We can’t even 
agree on what the word diver-
sity means and Google provides 
you with several million options 
so what hope is there. 

The following statement is 
factual. We are all unique and 
by definition therefore diverse 
but we are not all equal. This 
starting point is straightforward 
enough but try stepping out of 
that simple paradigm and the 
world becomes a complicated 
and confused place.  

Racism, xenophobia, homo-
phobia, Islamaphobia, anti-Semi-
tism, blasphemy, misogyny, and 
so it goes on. Whichever way 
you look at it, and more impor-
tantly whichever way you say 
it, someone somewhere is going 
to be offended.  

A perfectly reasonable         
assumption to make in a plural-
istic society such as ours.     
The ‘solutions’ also come in all 
shapes and sizes such as     
Unconscious Bias, Diversity 
and Inclusion, Equal Opportu-
nities and a range of other 
training courses that promise 
to rid  you of any concealed     
or overt prejudices. A promise 
that is ultimately undeliverable      
because like it or lump it we  
all have bias. If we really have 
embraced diversity we should 
find emotionally intelligent 
ways of discussing our differ-
ing views and what we can do 
to improve and change.  

BAME (Black, Asian and  
Minority Ethnic) is one acronym 
used when trying to encapsu-
late the diversity of communities 
now resident in Britain. Coming 
from all corners of the globe 
we have been here for decades, 
in some cases centuries, and 
yes we make up the colours  
of the rainbow that give the 

country its rich tapestry. Never-
theless, when you think BAME 
where in that wheel of diversity 
do you think you fit? Are you 
comfortable being described 
as a “person of colour”? How 
did you complete that question 
in the recent Census? When 
people ask me, I say my home 
is here and my roots are in the 
Med. I am a proud ‘Gringlish’ 
speaking BBC (British born 
Cypriot).  

Easy to say but never that 
easy to put into practice. Let 
me give you an example. In my 
early twenties, when starting 
out in the performing arts, I 
approached the Arts Council 
to talk about their ‘Black Arts’ 
funding programme and where 
we featured, as a “white” or 
“non-black” minority, when using 
that terminology. The answer 
was clear, we didn’t unless  
we identified as Black, which 
some of us did. To cut a very 
long story short, it was as a   
result of this intervention from 
me and a friend that we got 
them to change that funding 
stream into one of ‘Cultural  
Diversity’. Finally, we had an 
umbrella term that could be   
relevant to even the most      
diverse communities. 

So yes we are a diverse       
society which also means      
that we argue, we agree, we 
disagree, we are passionate 
but we are never right or wrong. 
We are just different and even 
as you read this you will be 
having your own thoughts 
about what all this means.  

I love cherry blossoms but 
personally speaking I’m more 
an Autumn person when that 
astonishing kaleidoscope of 
colour fills my heart and soul 
with unbridled joy and pleasure. 
So be you BAME, or identify 
as something else, come join 
the pulchritudinous party of 
beauty and inspiration. You will 
find friend and foe but once 
you begin the journey you will 
never look back. 

Back in the blocked Suez 
Canal the four hundred metre 
Ever Given cargo ship has finally 
been set free, a metaphor for 
our times. Setting sail into the 
sunset may happen for us soon 
but remember today is the day 
of fools and some still believe 
that we are living through one 
enormous hoax. Gathenas me 
din bellara dou. 

My lockdown diary 

Barney Efthimiou

BAME and  
beyond 
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Time to get out and be 
your true self with some 
bold colour fashion state-

ments that reflect how you are 
feeling or want to feel.  

Many people have hidden at 
home in leggings, tracksuits and 
loungewear for too long now. I 
know the highlight of the week 
for many was going to the grocery 
store, and I’m sure you weren’t 
dressing up in tiaras and ball-
gowns or a suit for that occasion! 
However it doesn't matter where 
you go or what you choose to 
do, make it fashionable and  
colourful. I have always been one 
of those people that whether I 
am training at the gym or out-
doors, going to do my groceries, 
or just staying at home in com-
fortable loungewear, everything 
needs to be co-ordinated; it can 
be a main colour or colours that 
work well together. I don't do it 
for anyone else but me.  

Colours reflect our mood and 
can transform the way we feel, 

they can take us from a low mood 
to a higher mood state. So what-
ever you decide to wear, make 
it count and don't look boring 
and miserable, show off your true 
self with some zany humour that 
others will want to radiate from. 
Shine bright like the sun that 
makes everyone want to smile, 
especially yourself. 

Not sure how colour works, 
check out a colour wheel and 
see what works well together - 
it will surprise you. It works for 
ladies and menswear, and there 
is no need to be afraid of any 
colour. For example, one can 
wear the colour navy but it may 
be bland on its own and going 
nowhere, for a subtle change 
adding a wine/burgundy colour 
tie or shirt to a suit, or add a scarf, 
shoes/bag accessories to a dress, 
and it automatically changes 
the look completely. To give that 
same navy suit or dress a bold 
impact, one just needs to change 
those same accessories to bright 

pink or lemon and it has a quirky 
fun twist element. That is just 
one example, but imagine the 
same navy suit or dress in brown 
and then do the same with those 
exact accessory colours - it 
transforms those bland colours 
by a small fraction change and 
then a larger fraction change. 

One doesn't have to go out 
and buy new clothes, just work 
with what you have if you can. 
Outfits can look new just with a 
few swaps, from scarves, belts, 
shoes and boots to hair acces-
sories and jewellery. 

Make things look different -       
a baggy dress or top can be        
altered swiftly by adding an 
elastic hair band on one side at 
the hip or waist area. Use a scarf 
as a belt, a hair band or neck 
scarf. Use things creatively; A 
simple black dress changes with 
silver or gold accessories, or add 
a jacket with gold or silver buttons 
and that's a different outfit       
altogether.  

Play with a variety of colours, 
fabrics and textures. Winter and 
summer fabrics can layer up to 
keep warm along with the textures 
and patterns that can add some 
dimension to the look itself. Two 
to three colours can work really 
well if they are on that co-ordi-
nating colour wheel. Don't worry 
what others will think, always 
do things for you, so that when 
you wear it and look at it, you like 
the look and it feels energizing 
for you but a little enigmatic, if 
you don't want to be fully read.  

You can add some change to 
hair colour temporarily now, from 
bright pink and blue to a subtle 
hint of copper red tones or other 
simple colours. With spray in 
colours and chalks, it has never 
been so easy and they simply 

wash out straight away. 
Nail colour doesn't have to be 

one colour either, you can do two 
tones, coloured patterns or add 
some sparkles to mix it up a little. 

All this colour statement has 
an impact from the inside and 
out. A simple colour choice, be 
it on hair or nails, says so much 
about how you are feeling at the 
time of choice and what you 
want. Others will naturally see 
what you are saying and be 
drawn to it, even if not familiar 
with the psychology of it all. 

Here are some examples of 
colour choices and what they 
can reflect: 

Soft shades of dusky pink 
tones - in the mood for romance, 
love and understanding.  

Bright orange - reclaiming 

power back.  
Red - confidence boosted 

power siren.  
Brown - in a mellow mood but 

open to suggestion.  
Mauve - desire for opulence 

and luxury indulgence.  
Khaki - in need of a little peace 

and enjoying my space right now.  
Black and white worn together 

- associated with feeling a little 
classical chic finesse.  

 
Be who you want to be with a 

little colour and style that will 
make you happy.  

 
Love and Sparkles, 

Samsara x  
www.samsarabellydancer.co.uk

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

Fashionable statement

Cooking with Loulla Astin 
Kalamarakia Yiovetsi / Pasta with Squid 

Molluscs, (meaning soft-
bodied), such as squid, 
cuttlefish, octopus,   

mussels, lobster, crabs, crayfish, 
shrimps, prawns, clams, oysters, 
scallops and snails, are important 
foods during this time of Greek 
Orthodox Lent.  

I was inspired to make this 
comforting, classic one-pot dish 
by two dishes, one made with 
octopus and rice, which I had  
at a little local works café in 
Larnaca, Cyprus, and the other 
made with small macaroni and 
cuttlefish that I sampled at a 
local tavern in Corfu town.  

Every time I cook this meal,  
it takes me back to Cyprus and 
Greece and my house is filled 
with beautiful aromas.  

 
Ingredients (serves 4): 

50ml olive oil  
500g small squid, cleaned, 

washed and drained  
350g orzo (Κριθαράκι) 
1 small onion, chopped  
3 garlic cloves, chopped  
1 shot of Ouzo or Tsipouros 

(Raki)  
4 fresh ripe tomatoes, 

blended  
1 tbsp tomato puree  
3 allspice (μπαχάρι) corns  
1 cinnamon stick  
1-2 bay leaves  
½ tsp oregano  
½ tsp ground cinnamon  
½ tsp chilli flakes  

1-2 tsp sugar  
Salt and freshly ground black 

pepper  
Juice of ½ lemon  
700ml (1 ¼ pint) hot water  
1 vegetable stock cube  
Juice ½ lemon  
Chopped parsley  
 

Method:  
Open out the clean squid, 

scrape skin with the back of a 
knife and cut into four. Leave the 
tentacles whole, but cut them just 
below the eyes and remove the 
pick.  

Warm olive oil in a medium 
heavy saucepan and sauté the 
onion and garlic for a few       
minutes. Mix the squid and stir 
fry for 4-5 minutes, then pour the 
alcohol and allow to evaporate.  

Add allspice, cinnamon stick, 

oregano, bay leaves, chilli flakes, 
blended tomatoes, tomato puree 
and cook for 5 minutes.  

Pour the hot water with the 
vegetable stock cube, mix and 
simmer for 20 minutes or until 
squid is nearly tender.  

Preheat the oven to 180c / gas 
mark 4. Mix the orzo (Κριθαράκι) 
and place in an earthenware or   
ovenproof dish and add the 
lemon juice. Place in the hot 
oven and bake uncovered for 
about 20 minutes, mixing once 
or twice to avoid sticking and 
until most of the liquid has been 
absorbed by the orzo, but still 
has some sauce; if too dry, add 
more hot water. 

Remove from the oven (it will 
still absorb its liquid as it rests), 
sprinkle with chopped parsley 
and serve in warm bowls. 
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Michael Yiakoumi

Fixtures  
Friday 2nd April 2021 
Vanarama National League 
Barnet v Solihull Moors 15.00pm 
Saturday 3rd April 2021 
Premier League 
Chelsea v West Brom 12:30 BT Sport  
Leeds United v Sheffield United 15:00 Amazon Prime 
Leicester City v Man City 17:30 Sky Sports  

Arsenal v Liverpool 20:00 Sky Sports  
Sunday 4th April 2021 
Premier League 
Southampton v Burnley 12:00 Sky Sports  
Newcastle United v Tottenham Hotspur 14:05 Sky Sports  
Aston Villa v Fulham 16:30 Sky Sports  
Man Utd v Brighton 19:30 BT Sport  
KOPA League 

Olympia v Pantel 10.15am Whittington Park, Holloway road, N19  
Nissi v Cinar 12.00pm Enfield Astro, Great Cambridge Road, EN1  
Monday 5th April 2021 
Premier League 
Everton v Crystal Palace 18:00 Sky Sports  
Wolves v West Ham 20:15 Sky Sports  
Vanarama National League 
Wealdstone v Barnet 15.00pm 

Greece draw with Spain 
on  Greek anniversary day

Greece shocked Spain with a 
1-1 result at Granada on Thurs-
day, as despite the hosts’ com-
plete domination of this opening 
match for the 2022 World Cup 
qualifiers, the Greeks managed 
to escape defeat thanks to a 
second-half penalty. 
Spain’s typical “tiki-taka” game 
had the hosts enjoy 80% of pos-
session in the first half, mostly 
passing the ball around as the 
Greek team waited in defense. 
After a fairly quiet first half-hour, 
the Spaniards hit the crossbar 
with a powerful shot by Dani 
Olmo, and seconds later a 
clever arching ball by Koke 
found Alvaro Morata at the back 
of the Greek defense for the Ju-
ventus striker to open the score 
on the 33rd minute. 
The Greeks were completely in-
existent in attack throughout the 
first 55 minutes of the game, re-
duced to watching their oppo-
nents play a slow game of pos-

session. 
Then out of the blue the Greeks 
came forward, Iñigo Martinez 
stretched his leg inside the box 
to meet Giorgos Massouras’ 
knee and conceded an unlikely 
penalty that Tasos Bakasetas 
converted masterfully 11 mi-
nutes into the second half. 
Some substitutions Greece 
manager John van ’t Schip 
made in the second half, with 
the introduction of Manolis Sio-
pis, Kostas Fortounis and even 
Giorgos Giakoumakis, im-
proved Greece’s presence in 
the opposite half, but without 
really creating any chances for 
the visitors. 
The hosts put some pressure, 
missed a great chance on the 
75th minute with Jose Gaya and 
Mikel Oyarzabal, but did not 
really threaten Greece with the 
strength they had shown when 
they trounced Germany 6-0 last 
November. 

Two wins on the trot  
for England

Harry Kane scored his first Eng-
land goal since 2019 to lead his 
side to a comfortable 2-0 win 
against Albania in a World Cup 
qualifier on Sunday to top 
Group I. 
Albania initially made things dif-
ficult for England but once 
skipper Kane headed home in 
the 38th minute for his 33rd goal 
for his country it was a relatively 
straightforward assignment for 
Gareth Southgate’s team. 
Kane also hit the woodwork, as 
did Phil Foden, before mid-
fielder Mason Mount doubled 
England’s lead just past the 
hour mark with a deft finish from 
Kane’s pass. 
Albania were left to rue an early 
chance squandered by Myrto 
Uzuni, after which they rarely 
threatened an England side 
who followed up their 5-0 rout 
of San Marino on Thursday with 
a sure-footed display against 
much stiffer opposition. 
They top the standings with six 
points from two games ahead 
of their home clash with most-
likely group rivals Poland at 
Wembley on Wednesday. Alba-
nia have three points following 
their victory over Andorra in 
midweek. 
Kane did not hit the target in six 
appearances for England in 
2020 and was deprived of clos-
ing the gap on record scorer 
Wayne Rooney when he was 
rested for the San Marino 
game. 
But the Tottenham Hotspur for-
ward got his total ticking again 
when he escaped his marker to 
glance in Luke Shaw’s cross to 
settle his side down after a dis-
jointed start. 
“I thought it was a good per-
formance, it’s never easy play-

ing away against a tough side,” 
Kane, whose last goal came in 
Nov. 2019 against Kosovo in a 
Euro 2020 qualifier, told ITV. 
“Maybe we were a bit slow to 
start but we changed the forma-
tion a bit halfway through the 
first half and got more runners 
in the box. 
“Getting the goal before halftime 
was great and we controlled the 
second half well.” 
England had struggled for flu-
ency in the early stages on a 
clingy pitch and Albania had the 
first real chance when they 
seized on a loose pass and 
broke forward dangerously but 
Uzuni blazed over to the relief 
of the visitors. 
Kane should have made it 2-0 
when he met Raheem Sterling’s 
dangerous cross at the far-post 
but his half-volley crashed 
against the face of the cross-
bar. 
England were far sharper in the 
second half and Foden, part of 
a three-pronged England at-
tack, forced a fine save from 
home keeper Etrit Berisha who 
turned his shot against the post. 
Albania gifted away possession 
in a dangerous area in the 63rd 
minute and were duly punished 
as Kane slipped a pass to 
Mount who calmly dispatched 
his shot past Berisha. 
England were in cruise control 
from then on as keeper Nick 
Pope, deputising for the injured 
Jordan Pickford, became the 
first England keeper not to con-
cede a goal in his first six ap-
pearances. The only blemishes 
for England were yellow cards 
showns to Kyle Walker and 
Kane.England are looking good 
for Qatar Finals.

Harry Kane on form for England

Cyprus shock win in 
World Cup qualifier

Stefanos Tsitsipas  
reaches last 16 in Miami

Second seed Stefanos Tsitsipas 
overcame a mid-match wobble 
against Kei Nishikori as he 
sealed a 6-3, 3-6, 6-1 victory on 
Monday to reach the fourth 
round at the Miami Open pre-
sented by Itau. 
Tsitsipas moved into the fourth 
round in Miami for the second 

edition in a row, and will face 
24th seed Lorenzo Sonego for 
a spot in the quarter-finals. 
Masters 1000. Sonego, who de-
feated Daniel Elahi Galan 7-
6(6), 6-3, is into the fourth round 
at this level for just the second 
time after a run to the 2019 
Monte Carlo quarter-finals. 

Slovenia’s hopes of qualifying 
looked bright after beating Cro-
atia last week but now are fad-
ing fast after a surprise 1-0 loss 
to Cyprus. The hosts Cyprus 
scored against the run of play 
in the 42nd minute when Ioan-
nis Pittas fired low past Jan 
Oblak. Cyprus defended deep 
and held on for only their sec-
ond win in 14 games. 
Croatia beat Malta 3-0 at home 
after second-half substitutes 
Ivan Perisic, Luka Modric and 
Josip Brekalo struck to force the 
rugged visitors into submission. 
The Group H result lifted 2018 
World Cup runners-up Croatia 
to the top of the standings on 
six points from three games, 
ahead of Russia on goal differ-
ence, after the Russians suf-
fered a 2-1 defeat at third-
placed Slovakia, who have five 
points.Cyprus have made a 
good start to their World Cup 
qualifying campaign with a win 
against Slovenia, a draw with 
Slovakia and a 1-0 defeat to the 
group leaders Croatia.. 
A late Dan James goal sees 
Wales beat the Czech Republic, 
with both sides having a man 
sent off; Turkey held to a 3-3 
draw against Latvia;  
 The Netherlands and Belgium 
pick up big wins; Belgium, top 
of the FIFA rankings,inflicted 
Belarus’ heaviest ever defeat. 
Belgium’s second-string used 
the opportunity of a rare start to 

impress coach Roberto Marti-
nez as they thumped Belarus 
8-0. 
Cristiano Ronaldo scored his 
first goal in this World Cup Qual-
ifying campaign but then inex-
plicably missed a sitter as Por-
tugal were forced to come from 
behind to beat Luxembourg 3-
1. Luxembourg went into the 
game full of confidence after 
winning 1-0 against the Repub-
lic of Ireland and they took a 
shock lead against the Euro-
pean champions when Por-
tuguese-born Gerson Rodri-
gues, who scored against 
Ireland, glanced in a header on 
the half-hour mark. 
Diogo Jota headed in their 
equaliser in the second minute 
of added time at the end of the 
first half.Ronaldo, who had 
been denied a goal in the 2-2 
draw against Serbia on Sat-
urday despite the ball clearly 
crossing the line, put Portugal 
in charge early in the second 
half, firing into the far bottom 
corner after combining with 
Joao Cancelo.Substitute Joao 
Palhinha put Fernando Santos’s 
side further ahead in the 80th 
minute by heading home a 
Pedro Neto corner, also scoring 
for the first time for his country, 
The victory lifted Portugal to the 
top of Group A on seven points 
after three games, level with 
Serbia, while Luxembourg are 
third with three points.

There are rumours that the  Cy-
prus FA have plans to build a 
40,000 seated stadium near 
Larnaca Airport. It will be the 
home of the Cyprus Inter-
national  football games. 
They have plans that the sta-
dium will be able to hold con-

certs and major international 
events. The Jacksonville Jag-
uars will become the first NFL 
team to play their games out-
side the United States in Cy-
prus by hopefully appearing in 
Larnaca when the all seated 
stadium is completed 

Cyprus FA to build new  
National Stadium in Larnaca
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Πολυνίκης (Paul) Ευάγγελου            
(από Κλήρου)

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Polynikis (Paul) Evangelou    
(from Klirou)

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε ότι ο Πολυνίκης  
(Paul) Ευάγγελου απεβίωσε το Σάββατο 20.03.2021 σε 

ηλικία 91 ετών. 
Ήρθε στην Αγγλία το 1950. Ο Πολυνίκης (Paul)  
αφήνει πίσω τα 2 παιδιά του, Λίνα και τον Αντρέα,  

3 εγγόνια: John, Paul, James και πολλούς συγγενείς  
και φίλους. 

Η κηδεία θα τελεσθεί την Τρίτη 06.04.2021 στην  
Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης, 

Friern Barnet. 
 Ο τελικός χώρος ανάπαυσης του Πολυνίκης (Paul)  θα 
είναι με την αγαπημένη του σύζυγο, Λουκία (Lucy).

It is with great sadness that we announce that  
Polynikis (Paul) Evangelou passed away on  

Saturday 20.03.2021 at the age of 91. 
He came to England in 1950. Polynikis (Paul) leaves 

behind his 2 children: Lina and Andrew,  
3 grandchildren: John, Paul, James and many other 

relatives and friends. 
The funeral will take place on Tuesday 06.04.2021  
at the Greek Orthodox Church of St. Katherine’s, 

Friern Barnet. 
 Polynikis (Paul) final resting place will be with his  

beloved wife, Loukia (Lucy).10.03.1930 - 20.03.2021

† 1ο Μνημόσυνο  

Κώστας και Αθηνά Θεοφίλου 
 (από τους Στύλλους και Ταύρου, Κύπρος)

Στην Αγαπημένη Μνήμη του Κώστα και της Αθηνάς Θεοφίλου 
Η 4η Απριλίου 2021 σηματοδοτεί ένα χρόνο από το θάνατο των αγαπημένων μας Κώστα και  

Αθηνάς Θεοφίλου, που απεβίωσαν από την πανδημία του COVID - 19 μέσα σε μόλις 15 ημέρες  
διαφοράς, ο ένας από τον άλλο. Ο Κώστας σε ηλικία 93 ετών, πέθανε στις 20 Μαρτίου 2020 και η 

Αθήνα η γυναίκα του, 88 ετών, πέθανε μόλις 15 ημέρες αργότερα, στις 4 Απριλίου 2020.  
Η μητέρα και ο πατέρας μας, η γιαγιά και ο παππούς μας, η προγιαγιά και ο προπαππούς μας, ήταν 
πάντα μαζί στη ζωή και έχουν φύγει μαζί. Η οικογένειά μας κατέρριψε έχοντας χάσει ξαφνικά τα δύο 
άτομα που ήταν η κεφαλή της οικογένειας. Τώρα, αναπαύονται ειρηνικά μαζί στην αιωνιότητα. 

Αφήνουν πίσω τα τρία παιδιά τους, Φίλιππο, Νίνα και Μελίνα, τέσσερα εγγόνια, όπου τα δύο πήραν 
το όνομά τους και ένα δισέγγονο. Για τον Κώστα και την Αθηνά, η οικογένειά τους ήταν στο  

επίκεντρο της ζωής τους. Η άνευ όρων αγάπη τους, η ευτυχία που έδωσαν στους γύρω τους δεν θα 
ξεχαστούν ποτέ. Ο Κώστας είχε πάντα ένα χαμόγελο στο πρόσωπό του όταν με την οικογένειά του, 
έπαιζε ραμί με τα εγγόνια του και μαγειρεύοντας ό, τι ήθελαν ακόμη και τα τελευταία του χρόνια.  
Η Αθηνά ως η πιο αγαπημένη και συμπονετική γιαγιά, έβαζε πάντα την οικογένειά της σε πρώτη 
μοίρα και φρόντιζε τους γύρω της. Μας αφήνουν με τις πιο όμορφες και πολύτιμες αναμνήσεις από 

τη μακρά και ολοκληρωμένη ζωή τους. 
Ο Κώστας έφυγε από την Κύπρο και έφτασε στην Αγγλία το 1948. Ήταν από τους Στύλους.  
Η Αθηνά ήρθε από την Κύπρο το 1951, ήταν από ένα μικρό χωριό που ονομάζεται Ταύρου.  

Γνώρισαν και παντρεύτηκαν στην Κύπρο το 1957, όταν και οι δύο εκεί επισκέπτονταν συγγενείς. 
Έζησαν στο Neasden όλη την έγγαμη ζωή τους, περιτριγυρισμένες από οικογένεια και φίλους,  

πολλοί από αυτούς ζούσαν στον ίδιο δρόμο. Το σπίτι τους ήταν το στέκι της ευρύτερης οικογένειας. 
Και οι δύο εργάστηκαν σκληρά όλη τη ζωή τους. Ο Κώστας ήταν επικεφαλής σεφ για πολλά χρόνια 
στο Angus Steakhouse στην πλατεία Leicester, όπου αφηγείτο ιστορίες για τις πολλές διασημότητες 
που συχνάζουν στο εστιατόριο. Η Αθηνά, ήταν μια υπέροχη μοδίστρα, που βρήκε χρόνο να φτιάξει 

ρούχα για τα παιδιά όταν ήταν μικρά. 
Όσο για εμάς και για πολλούς, αυτή ήταν μια πολύ δύσκολη και δύσκολη χρονιά. Δυστυχώς, η  
οικογένεια δεν μπόρεσε να είναι μαζί τους ή να κρατήσει το χέρι στις τελευταίες ώρες. Λόγω των  
περιορισμών του COVID, δεν μπορέσαμε να τους δώσουμε την αποστολή που τους άξιζε και μόνο 
λίγοι άνθρωποι παρακολούθησαν την κηδεία. Ωστόσο, η οικογένεια θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους 
εκείνους που συνέβαλαν στη συγκέντρωση χρημάτων στη μνήμη του Κώστα και της Αθηνάς, που 
συγκέντρωσαν ένα σημαντικό ποσό για το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, για να υποστηρίξουν την 
έρευνα για το πλέον επιτυχημένο εμβόλιο COVID. Μόνο για αυτό το πέρασμα τους δεν θα είναι  
μάταιο. Ο Κώστας και η Αθηνά και οι δύο ανιδιοτελείς μέχρι το τέλος, θα είναι πολύ περήφανοι για 
αυτή τη χειρονομία. Ενώ προσαρμοζόμαστε σε μια ζωή χωρίς αυτούς και τους λησμονούμε με όλη  

μας την καρδιά. Δεν θα ξεχαστούν ποτέ.
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It is with great sadness and broken hearts that we announce 
the death of our beloved Husband and Father who passed 
away on 23rd March 2021.  
He leaves behind his loving wife, daughter and many relatives 
and friends.  
He was a true, honest hard-working gentleman with a warm 
and welcoming personality who showed kindness to everyone. 
He was known for his sense of humour, his adventures over 
the years travelling the world and his barbering skills. He loved 
his family with all his heart.  
We would like to extend our deepest thanks and gratitude to 
family and friends for their love and support. 
The funeral will be held on 23rd April at 1:00pm at St John The 
Baptist Greek Orthodox Church Wightman Rd, Hornsey,  
London N8 0LY and will be laid to rest at 2:30pm  
at New Southgate cemetery, Brunswick Park Rd,  
New Southgate, London N11 1JJ.

† DEATH ANNOUNCEMENT 
Leonidas Panayiotou 

Λεωνίδας Παναγιώτου
(Aπό το Πισσούρι - Λεμεσός)

13.02.1939 - 23.03.2021 

(From Pissouri - Limassol)

Με μεγάλη θλίψη και ραγισμένη καρδιά ανακοινώνουμε το 
θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου και πατέρα που  
απεβίωσε στις 23 Μαρτίου 2021. 
Αφήνει πίσω την αγαπημένη του σύζυγο, θυγατέρα και  
πολλούς συγγενείς και φίλους. Ήταν ένας αληθινός,  
ειλικρινής  και εργατικός κύριος με ζεστή και φιλόξενη  
προσωπικότητα που έδειχνε καλοσύνη σε όλους.  
Ήταν γνωστός για το χιούμορ του, τις περιπέτειες του  
ταξιδεύοντας σε πολλά μέρη του  κόσμου και τις δεξιότητες 
του στο κούρεμα.  
Αγαπούσε  από καρδιάς όλη την οικογένειά του.  
Θα θέλαμε εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη και ευχαριστίες 
μας στην οικογένεια και τους φίλους μας για την αγάπη και 
την υποστήριξή τους. 
Η κηδεία θα τελεσθεί στις 23 Απριλίου στις 1:00 μ.μ. στο  
St John The Baptist Greek Orthodox Church Wightman Rd, 
Hornsey, London N8 0LY και η ταφή στις 2:30 μ.μ. στο 
κοιμητήριο του New Southgate, Brunswick Park Rd,  
New Southgate, London N11 1JJ.
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† DEATH ANNOUNCEMENT 

          Sotiris Spyrou  
(Born Holloway, North London  

Grew up in South London) 
It’s with heavy hearts and great sadness that we announce that our beloved father,  

grandfather, brother and uncle sadly passed away on his birthday, 20th March aged 61.  
He leaves behind two daughters Christina and Marina and 4 grandchildren Leo, Cienna,  
Elia and Demi, also many other family and friends but will forever remain in our hearts.  

The funeral will be held on Wednesday 21st April at The Greek Orthodox Church of  
St Nectarios, Battersea at 12:00pm. Church attendance is restricted to 30 people.  

The burial will be held at Croydon Cemetery at 2pm.  
If you wish to send flowers they are to be sent by 5pm on the 20/04/21 to the address:  

co-op Funeral care, 178 Addington Road, Selsdon, CR2 8BL. 20.03.1960 - 20.03.2021 

Λεωνίδας Παναγιώτου 
(από την Λεμεσό και νυν κάτοικος  

Λονδίνου)  
Με μεγάλη μας θλίψη σας ανακοινώνουμε 

ότι απεβίωσε στις 23/3/2021 ο  
αγαπημένος μας αδελφός και θείος  

Λεωνίδας Παναγιώτου, (στο σπίτι του 
όπως επιθυμούσε). Όσοι τον γνωρίζαν, 

τον αγάπησαν για το χιούμορ τον  
αυθορμητισμό και την καλοσύνη του. 
Στο καλό αδελφέ μας και θείομακαρια,  

η οδός της ψυχή σου. 
  

Οι τεθλιμμένοι  
έξι αδέλφια και πολλά ανίψια 

Η ημερομηνία της κηδείας θα ανακοινωθεί 
αργότερα.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Eleni Antoniou 
(Kapedes, Nicosia) 

It is with great sadness that we announce the death of our beloved 
mother, grandmother, great-grandmother and sister Eleni Antoniou who 

passed away on Wednesday 24th February 2021, aged 87. 
Eleni was loved by all - since coming to London in 1953, she dedicated 

her life to her family, her faith and establishing the Greek Orthodox 
Church of St Mary's and its community. She was completely selfless, 
opening her heart and home to care for all; the most loving and kind  

person you could meet. Eleni married Evangelos who passed away in 
2001. They had two daughters, Elizabeth and Antonia. She will be deeply 

missed and forever in our hearts and thoughts. May she rest in peace. 
The funeral service will be at St. Mary's Greek Orthodox Church,  

Wood Green on Friday 9th April 2021 at 10 am followed by the burial  
at New Southgate Cemetery at 11am. Due to COVID-19 restrictions the 
funeral service will be invitation only. Donations will be accepted outside 

the church and cemetery and will be donated to St. Mary's Greek  
Orthodox Church, Wood Green.    1933 - 2021

Με βαθιά θλίψη και πόνο ψυχής αναγγέλλουμε το θάνατο της  
λατρευτής μας μητέρας, γιαγιάς, και αδελφής, Ελένης Αντωνίου, που 

απεβίωσε τη Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021, ετων 87. 
Η εκλιπούσα γεννήθηκε στους Καπέδες, Λευκωσίας. Σε νεαρή  

ηλικία μετανάστευσε στο Λονδίνο, όπου γνώρισε και παντρεύτηκε τον 
αείμνηστο Ευάγγελο από το Αλεθρικό, Λάρνακας και  

απέκτησαν δυο θυγατέρες. Η Ελένη ήταν εργατική και πολύ  
φιλότιμη. Μεγάλη ήταν η πίστη της στο Θεό και η αγάπη της στην  
πατρίδα. Ήταν ενεργό μέλος της εκκλησιάς της Παναγίας και της  
κοινότητας στο Wood Green. Η νεκρώσιμη ακολουθία της θα γίνει  

στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία της Παναγίας στο Wood Green,  
την Παρασκευή 9 Απριλίου, στις 10 πμ. Θα ακολούθηση η ταφή στο  

νεκροταφείο του New Southgate στις 11πμ. 
Οι τεθλιμμένοι συγγενείς: Οι θυγατέρες της Ελισάβετ και Αντωνία, οι  

γαμπροί, τα εγγόνια, δισέγγονα, τα αδέρφια και λοιποί συγγενείς. 
Λόγω του Covid-19 η παρουσία στη νεκρώσιμη ακολουθία θα είναι 

μονό με πρόσκληση. Οι δωρεές θα γίνονται δεκτές έξω από την  
εκκλησία και το νεκροταφείο και θα δοθούν στην Εκκλησία της  

Παναγίας στο Wood Green. Αιωνία της η μνήμη.

ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ 

Ελένη Αντωνίου 
(από Καπέδες, Λευκωσία)

Thursday 8th April 2021 will be the first anniversary of the sudden and still unbelievable passing of Andrew 
Georgiou, the much loved husband of Irene, father of Alexandra and Kristina, grandfather of Ocean and 
brother of Dora Capsalis, Julie Chrysostomou and Thalia Paschali. 
Andrew’s love, friendship, smile, infectious laughter and giggles, sense of humour and even his  
stubbornness have been sorely missed by all his family and his many, many friends. Not a day goes by 
when his name is not mentioned in conversation, whether in relation to family, football or golf. 
A memorial service is to be held at St Katherine’s Church, Friern Barnet Lane at 11.45 am on Saturday  
3rd April 2021. 
The family had hoped to be able to celebrate Andrew’s life on this first anniversary of his passing, but  
unfortunately due to the current circumstances and restrictions, only the immediate family and a few close 
friends will be able to attend the service at the Church and cemetery’. 

† 1st Year Memorial 

Andrew Georgiou 
 (Famagusta) 

16.11.1949 - 08.04.2020
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The 3-month memorial services will take place on the 11/04/21 at the New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, New Southgate, 
N11 1JJ at 11:30am. Those wishing to pay their respects must adhere to government guidelines. 

  
We would like to take this opportunity to thank you all for your generous donations, flowers and heartfelt support. 

  
Our mother would be extremely touched, humbled and above all, grateful. May our beautiful mother Rest In Eternal Peace. 

  
The UK Thalassaemia Society have confirmed that the funds raised will be used to purchase five AirGlove machines for treating patients in 

the UK. One of the units will be donated to the Royal Free Hospital in our mothers loving memory. 

† MEMORIAL ANNOUNCEMENT 
Sotira (Sindy) Constantinou 

Σωτήρα (Sindy) Κωνσταντίνου
(από το Λονδίνο)

07.08.1953 - 12.01.2021

To 3μηνο μνημόσυνο της αγαπημένης μας Σωτήρας, θα πραγματοποιηθεί στις 11/04/21 στο κοιμητήριο του New Southgate,  Brunswick 
Park Road, New Southgate, N11 1JJ στις 11:30 π.μ. Όσοι επιθυμούν να παρευρεθούν θα πρέπει να τηρούν τις κυβερνητικές οδηγίες. 

 
Θα θέλαμε να εκμεταλλευτούμε αυτήν την ευκαιρία για να σας ευχαριστήσουμε όλους για τις γενναιόδωρες δωρεές, τα λουλούδια και την 

εγκάρδια υποστήριξή σας. 
 

Η μητέρα μας θα ήταν πολύ συγκινημένη, ταπεινή και πάνω απ 'όλα ευγνώμων. Ας αναπαυθεί η όμορφη  μητέρα μας εις αιώνια ειρήνη. 
 

Η UK Thalassaemia Society  επιβεβαίωσε ότι τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν θα χρησιμοποιηθούν για την αγορά πέντε μηχανημάτων 
AirGlove για τη θεραπεία ασθενών στο Ηνωμένο Βασίλειο.  Μία από τις μονάδες θα δωριστεί στο Royal Free Νοσοκομείο στη μνήμη της 

μητέρας μας. 

(From London)
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Tony Petrou  
(From Enfield)   

It is with great sadness that we announce the 
passing of my beloved husband Tony, who fell  
asleep on Monday 8th March at the age of 52.   
Tony was born in Eastbourne in 1968 and lived 

most of his life in Enfield and left behind  
3 wonderful kids, Christopher, Sophia and  

Katerina, and a brother Peter, as well as many  
loving friends and relatives.  

Due to the pandemic, we have limited numbers for 
the church on the day of the funeral, but all who 
knew him are welcome to join us at the Church 

Street cemetery in Edmonton (Church St, London 
N9 9HP). This will be held on Wednesday  

14th April at 14:30.   
If people would like to send flowers, please send 

them to Demetriou and English, 131-133  
Myddleton Road, Wood Green, London N22 8NG, 

on Tuesday the 13th April by 5pm the latest. 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

15.05.1968 – 08.03.2021

Michael Miltiades 
(From Lysos)   

It's with a very broken heart to announce the pass-
ing of Michael Miltiades. A wonderful father and a 

playful, happy grandfather. 
He was the most kind and caring man in the world. 

He was best known for being the life and soul of 
the party and always had a smile on his face. 

He will be deeply missed not just by family but by 
all. His whimsical and mischievous ways will be 

truly cherished in our memories. 
14th April 1pm 

The service is being held at St Nicholas Church, 
Shepherds Bush and burial will be at Chiswick 

New Cemetery. 
Please, be advise Covid rules will be applied 

for capacity of 30 persons.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

01.03.1934 - 04.03.2021

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Κυριακού Πιερή Λιασίδη 
(από Kώμη Κεπήρ,  Αμμόχωστος)

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Kyriacou Pieri Liassides 
(from Komi Kebir, Famagusta)

Γεννήθηκε την 20η Φεβρουαρίου 1924 – Απεβίωσε την 18η 
Μαρτίου 2021. 

Καταγόταν από την Κώμη Κεπήρ, επαρχία Αμμοχώστου της 
Κύπρου. 

Αφήνει πίσω της τον γιό της, την κόρη της, τα εγγόνια και τον 
δισέγγονό της. 

Η κηδεία της θα γίνει το Σάββατο, 10 Απριλίου, στις 11πμ 
στην εκκλησία All Saints, Pratt Street, Camden Town, 

Και η ταφή στο New Southgate Cemetery. 
Η αείμνηστη Κυριακού ήταν μια αξιοσημείωτη γυναίκα,  
γνωστή και αγαπητή για την ανιδιοτέλεια της και την  

καλοσύνη που έδειχνε σε όλους.

Born on 20th February 1924 – Deceased 18th March 2021. 
From Komi Kebir, Famagusta District, Cyprus. 

She leaves behind her Son, Daughter, Grandchildren and 
Great Grandchild. 

The Funeral will be on Saturday, 10th April, at 11.00am,  
at All Saints Church, Pratt Street, Camden Town, 

Followed by New Southgate Cemetery.  
Kyriacou was an extraordinary lady, well known and much 

loved for her selflessness and kindness to all. 
The Family requests that friends and relations bear in mind, 

and comply with, current Covid regulations:  
Church: with restrictions on numbers, we request Family  

by invitation. 
Cemetery: we request that social distancing is observed. 

Floral Tributes will be accepted from those who wish to offer 
these.20.02.1924 - 18.03.2021

Η κηδεία του πολυαγαπημένου Νεόφυτου Νικολάου προβλήθηκε από το 
Hellenic TV, την 25 Μαρτίου 2021, με κάποια καθυστέρηση, λόγω τεχνικού 
προβλήματος. Παρ’ ΄όλα τα προβλήματα, υπολογίζεται ότι πάνω από  
3 χιλιάδες κόσμου παρακολούθησε την κηδεία από το Hellenic TV.  
Οι μετρήσεις που μας έστειλε το WiX (η εταιρία που διαχειρίζεται την  
ιστοσελίδα του Hellenic TV, κατέγραψε γύρω στους 725 συνδέσεις στην 
Βρετανία, την ώρα της μετάδοσης της ακολουθίας.  Υπερδιπλάσια νούμερα 
ακροαματικότητας είχαμε στο FREEVIEW στο κανάλι 271 καθώς και πάνω 
από χίλια άτομα στο ROKU Box/Stick της CytelUK Telecom (πρώην CYTA 
UK). Στην Κύπρο καταγράφηκαν 445  συνδέσεις μέσω της ιστοσελίδας του 
Hellenic TV. Το σύνολο υπολογίζεται γύρω στις 3500 συνδέσεις. 
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 0208 292 7037. 
Η μαγνητοσκοπημένη ακολουθία είναι στο YOUTUBE στο link:  
https://youtu.be/Wmo-Ia5ULow

Η Κηδεία του Νεόφυτου Νικολάου στο HELLENIC TV

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Αργυρός (Ανδρέας) Αντωνίου Αργύρου 
(από  τη Δρομολαξιά, Λάρνακα)

† DEATH ANNOUNCEMENT 
Argyros (Andreas) Antoniou Argyrou 

(from Dromolaxia, Larnaca)
Με λύπη ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου μας θείου 
Ανδρέα (Φλόκα) που πέθανε στις 25 Φεβρουαρίου 2021, σε 

ηλικία 89 ετών. 
Αφήνει πίσω δύο αδελφές, την Καλλιόπη και τη Γεωργία.  

Πολλούς ανιψιούς και ανιψιές και τους Κυριάκο, Μαρία, Ανδρέα, 
Αναστασία, Λίζα και Μαρούλα. H κηδεία θα πραγματοποιηθεί 
στις 8 Απριλίου 2021 στις 12:30 μ.μ. στην εκκλησία του St.John 

the Baptist στο Wightman Road, Haringey. Μετά η ταφή θα 
ακολουθήσει στις 2 μ.μ. στο κοιμητήριο του New Southgate. 
Λόγω των περιορισμών COVID-19, η εκκλησιαστική υπηρεσία 

περιορίζεται σε 30 μέλη της στενής οικογένειας. 
Λουλούδια μπορούν να σταλούν στο Demetriou & English 131 
Myddleton Road, London N22 0NG το αργότερο στις 4.30 μ.μ. 

την Τετάρτη 7 Απριλίου, ή μπορούν να μεταφερθούν στο  
νεκροταφείο κατά τον χρόνο ταφής της, την Πέμπτη 8 Απριλίου. 

We are sad to announce the death of our beloved uncle  
Andreas (Flokas) who passed away on 25 February 2021,  

at the age of 89 years. 
He leaves behind two sisters, Calliopi and Georgia. 

His many nephews, nieces and Kyriacos, Maria, Andreas, 
Anastasia, Lisa and Maroulla. 

The funeral will take place on 8th April 2021 at 12:30pm at 
St.John the Baptist Church in Wightman Road, Haringey. After 

which it will be burial at 2pm at New Southgate Cemetery. 
Due to COVID-19 restrictions, the church service is limited to 

30 immediate family members. 
Flowers can be sent to Demetriou & English 131 Myddleton 

Road, London N22 0NG no later than 4.30 pm on Wednesday 
7th April, or they can be brought to the cemetery during the 

burial time on Thursday 8th April.
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Tην Πέμπτη 25 Μαρτίου τελέσθηκε η κηδεία του αξέχαστου  
Νεόφυτου Νικολάου, στην Ελληνορθόδοξη Εκκλησία της  
Παναγιάς στο Wood Green στις 1.00μμ, ενώ ακολούθησε η ταφή 
στο κοιμητήριο του Έντμοντον, Church Street στις 3.μμ.  
Λόγω των περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας, η κηδεία  
τελέσθηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο, κατόπιν πρόσκλησης. 
Τον επικήδειο εκφώνησε ο Διευθυντής της Παροικιακής Πάμπος 
Χαραλάμπους. 
 
ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΓΙΑ ΝΕΟΦΥΤΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Του Πάμπου Χαραλάμπους  
 
Θεοφιλέστατε, σεβαστό ιερατείο, Γενικέ πρόξενε της Κυπριακής 
Ύπατης Αρμοστείας, Πρόεδρε της ΕΚΟ, της Εθνικής Κυπριακής 
Ομοσπονδίας Ηνωμένου Βασιλείου,  
Επαρχιακέ Γραμματέα ΑΚΕΛ Βρετανίας, Πρόεδρε των Ελληνορ-
θοδόξων Κοινοτήτων, αγαπητή Ευούλλα και υπόλοιπα μέλη της  
οικογένειας του Νεόφυτου Νικολάου,  συντρόφισσες, σύντροφοι,  
φίλες και φίλοι, 
Είναι δύσκολο έως και αβάσταχτο, να στέκομαι  εδώ μπροστά 
σας για να εκφωνήσω, αποχαιρετιστήριο λόγο για ένα φίλο, ένα 
σύντροφο , ένα συνεργάτη ένα φιλάνθρωπο, ένα  ανθρωπιστή, 
τον αδελφό Νεόφυτο Νικολάου που προσέφερε τόσα πολλά στην 
κοινωνία.  Ο Νεόφυτος  όχι μόνο διαδραμάτισε βαρυσήμαντο 
ρόλο στην παροικία μας, αλλά και στην ίδια μας την πατρίδα, την 
Κύπρο. 
Η ζωή και το έργο του Νεόφυτου μπορούσε να γραφτεί σε βιβλίο 
για να διαφωτίσουμε τους νέους και τις επόμενες γενιές, για το τι 
θα πει άνθρωπος με αρχές, ιδανικά και ήθος,   και να αποτελέσει 
παράδειγμα προς μίμηση. Αξιόλογη, λαμπρή ήταν  η  πορεία του 
Νεόφυτου. Εργάστηκε με  σεβασμό, εκτίμηση, αντικειμενικότητα, 
καλοσύνη, ανθρωπιά και  πατριωτισμό από όλα τα πόστα που 
του ζητήθηκε  να υπηρετήσει. Με τη  δράση του, το έργο του, γε-
νικά με την ανεκτίμητη προσφορά  του, στο κόμμα μας το ΑΚΕΛ, 
στην εφημερίδα μας ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ, στην παροικία μας, στην πα-
τρίδα μας  Κύπρο και στα  κοινά, άφησε ανεξίτηλη σφραγίδα. 
Στις 6.30 το πρωί της Κυριακής 21 Φεβρουαρίου 2021, ο Νεό-
φυτος άφησε την τελευταία του πνοή  στο University College 
Hospital στο κεντρικό Λονδίνο, όπου νοσηλευόταν για πέντε βδο-
μάδες δίνοντας άνιση μάχη με τον κορωνοϊό. Είχε μεταφερθεί 
εκεί από το North Middlesex University Hospital στο βόρειο Λον-
δίνο. Το κακό μαντάτο δεν άργησε να μαθητευτεί σε ολόκληρη 
την παροικία μας, στην Κύπρο και σε άλλες χώρες που ζουν Κύ-
πριοι. Τα τηλέφωνα πήραν φωτιά. Τα μηνύματα στα μέσα κοινω-
νικής  δικτύωσης αμέτρητα. Άλλοι για να εκφράσουν τα ειλικρινή 
συλλυπητήριά τους και άλλοι που δεν το πίστεψαν και ήθελαν 
επιβεβαίωση ότι ο άνθρωπος που ήταν αποδεκτός απ’ όλους, 
ανεξάρτητα από ιδεολογική, πολιτική ή κομματική τοποθέτηση, 
ο άνθρωπος που ήταν ένας καλός Σαμαρείτης, πέθανε.  Στέκεις 
αμήχανος και σκέφτεσαι. Ο Νεόφυτος, ο Φυτής ,ο φίλος μας δεν 
είναι πιά μαζί μας. Το  μυαλό σου είναι  σε εγρήγορση και οι σκέ-
ψεις ταξιδεύουν  πολύ γρήγορα. Πάει πίσω και φέρνεις μπροστά 
σου τα τόσα και τόσα  καλά πράγματα και φιλανθρωπίες που 
έκανε αυτός ο καλός άνθρωπος. Από πού να ξεκινήσω και πού 
να τελειώσω; Ήταν παρών και δραστήριος σ’ όλα, στα μικρά  και 
στα μεγάλα. Πρωτοπόρος. Στους εράνους  του κόμματός μας 
ΑΚΕΛ, στην εφημερίδα μας  ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ, στις ανεπανάληπτες 
Γιορτές του Κρασιού, στις εκδηλώσεις για  παιδιά με ειδικές ανά-
γκες, στο  Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, στις εκλογικές αναμετρή-
σεις. Σ' όλα πρωτοπόρος. Υπόδειγμα και παράδειγμα. Στο νου 
μου έρχονται τα άτομα που βοηθούσε και η λίστα μεγαλώνει και 
μεγαλώνει. 
Άφησε έργο που φέγγει! Σαν αστραπή η σκέψη σου αλλάζει, 
σκοτεινιάζει το μυαλό σου και λες: πόσα  τράβηξε η οικογένεια 
του ανθρώπου αυτού! Πόσα κακά, πόσες τραγωδίες. Το  2016   
έχασαν  την πρωτότοκη θυγατέρα τους, Μαρία σε ηλικία  μόλις 
46 ετών. Βαρύ, πολύ βαρύ χτύπημα  για την οικογένεια πού 
άφησε μεγάλη πληγή και ένα δυσαναπλήρωτο κενό. 
Το  2018 έχασαν  τον αδελφό του Νεόφυτου, Κόκο σε ηλικία 59 
ετών  και το  2020 τον γαμπρό του Πανίκο, σύζυγο της μικρής 
αδελφής του Λάλλας, σε ηλικία 63 ετών, και αν πας και λίγα χρό-
νια πίσω το 2011, έχασε τον αδελφό του Αντωνάκη σε ηλικία 61 
ετών. Δεν ήταν  δυνατό  να χάσουν και τον Νεόφυτο! Πόσα χτυ-
πήματα να δεχθεί αυτή η οικογένεια; Και πώς παρηγορείς τη σύ-
ζυγό του Νεόφυτου, Ευούλλα, τα παιδιά του Αίγλη και  Άλεξ και 
τα λατρευτά του εγγόνια; 
Όμως, πρέπει εμείς οι οικογενειακοί φίλοι  να σταθούμε δίπλα 
τους. Να τους συμπαρασταθούμε όπως θα έκανε και ο Νεόφυτος 
εάν η κατάσταση ήταν αντίθετη. 
 Ο Νεόφυτος γεννήθηκε στο χωριό  Ερήμη της Επαρχίας Λεμε-
σού στις  11 Δεκεμβρίου 1946 στην  πολυμελή οικογένεια του Νι-
κόλα και της Αίγλης. Σύνολο εφτά παιδιά. Τέσσερις γιοι, ο  
Αλέξανδρος, ο Αντωνάκης, ο  Νεόφυτος  και ο  Κόκος.  Και τρεις 
κόρες, η Μάρω, η  Σαβούλλα και  η Λάλλα. Το  Νοέμβριο του 
1963  ο Νεόφυτος σε ηλικία 17 ετών  μετά από πρόσκληση του 
θείου του, Ιγνατίου Αποστόλου έρχεται στο Λονδίνο για ένα κα-
λύτερο μέλλον.  Αρχίζει δουλειά στο εργοστάσιο ενδύματο-βιο-
μηχανίας του θείου του και ταυτόχρονα πηγαίνει νυκτερινό 
κολλέγιο και παίρνει δίπλωμα στα αγγλικά και εμπορικά. 
Το 1969 παντρεύεται  την εκλεκτή της καρδιάς του Ευούλλα. Για 
τον γάμο επιστρέφουν πίσω  στην μεγαλόνησο διότι εκείνη την 
εποχή δεν ήταν καθόλου εύκολο να μεταβούν οι συγγενείς στο 
Λονδίνο για να παρευρεθούν στους γάμους τους. Έτσι  ο Νεό-
φυτος και η Ευούλλα συνδύασαν τον γάμο τους με διακοπές. Οι 
νιόπαντροι επιστρέφουν στο Λονδίνο, με μεγάλα όνειρα και 
όρεξη για πολύ δουλειά και καταφέρνουν το 1971 να πάρουν και 
το πρώτο δικό τους σπίτι. Είχαν και την χαρά να φιλοξενήσουν 
και τον μεγάλο αδελφό του Νεόφυτου, Αλέξανδρο που είχε έρθει 
στο Λονδίνο  από την Σοβιετική ένωση,  τελειωμένος γεωπόνος 

για να μάθει αγγλικά. 
Δυστυχώς το 1972  η κακή μοίρα δεν άργησε  να κτυπήσει την 
οικογένεια. Ο   Αλέξανδρος, μαζί με την σύζυγο του Λύδα που 
ήταν και έγκυος, επιστρέφοντας στην Κύπρο σκοτώνεται  σε αυ-
τοκινητιστικό δυστύχημα στη Λεμεσό. Οι γιατροί προσπάθησαν  
να σώσουν το βρέφος αλλά δεν τα κατάφεραν. Αυτό κόστισε 
πάρα πολύ στον  Νεόφυτο επειδή ο Αλέξανδρος ήταν το ίνδαλμά  
του. Αλλά δεν τα βάζει κάτω. Μπαίνει στη δουλειά, φεύγει από 
το ένα εργοστάσιο και πηγαίνει στο άλλο, κάνει τον σιδερά, τον  
βοηθό κόπτη, τον οδηγό, παίρνει δουλειά στις ράπτριες και 
ακόμα του πωλούν ενδύματα cabbage clothing  που τα μεταπω-
λεί για ίδιον όφελος. Δεν υπήρχε δουλεία μέσα στο εργοστάσιο 
που δεν την έκανε. Βλέπετε τώρα είχαν και τρία παιδιά. Την 
Μαρία, την Αίγλη και τον Αλέξανδρο. Παρόλο που εργαζόταν και 
η Ευούλλα, οι οικονομικές απαιτήσεις ήταν πολλές. Ο Νεόφυτος  
ήταν ο στύλος του σπιτιού, το στήριγμα της οικογένειας και αυτός 
έπρεπε να δουλεύει έξτρα.  Έτσι η οικογένεια μπαίνει σε ένα 
ρυθμό, όπως και πολλές άλλες οικογένειες των Κύπριων μετα-
ναστών. 
 Ο κρυφός όμως πόθος του κάθε μετανάστη είναι η επιστροφή 
του στα πάτρια εδάφη. Ο Νεόφυτος είχε και αυτός τον ίδιον 
πόθο.  Παρόλο που το 1974 έγινε το προδοτικό πραξικόπημα 
και μετά η εισβολή από την Τουρκία, όπου το ένα τρίτο της Κύ-
πρου μας πέρασε υπό κατοχή, το 1981 παίρνουν την απόφαση. 
Πωλούν το σπίτι τους και επαναπατρίζονται στην Κύπρο για να 

είναι κοντά στα αδέλφια και πατέρα του Νεόφυτου στην Ερήμη 
και ταυτόχρονα να δώσουν  μια καλύτερη, ποιοτική και πιο ξέ-
γνοιαστη ζωή στα παιδιά τους. Δυστυχώς, όμως, τα πράγματα 
δεν ήρθαν   όπως τα υπολόγιζαν  και το 1986 παίρνουν  το δρόμο 
της επιστροφής στο Λονδίνο. Προσαρμόζονται πάλι  στη  ζωή 
του Λονδίνο, και με σκληρή δουλειά καταφέρνουν και παίρνουν 
ξανά  δικό τους σπίτι. Ο Νεόφυτος  πίσω στα εργοστάσια κάνο-
ντας  τις ίδιες δουλείες, χρησιμοποιώντας  τις καλές σχέσεις που 
είχε με τους ιδιοκτήτες πού ήταν υπερευχαριστημένοι μαζί του, 
διότι ήταν τίμιος και καλοδούλευτής και δεν είχε κανένα πρό-
βλημα για δουλειά. 
 Ο Νεόφυτος καταγόταν από αριστερή οικογένεια της Ερήμης. 
Με  την ίδρυση του ΑΚΕΛ Βρετανίας το 1972 εντάσσεται στο 
κόμμα. Η  δράση του, όμως αρχίζει το 1986 όταν επιστρέφει στο 
Λονδίνο. Εντάσσεται στην κομματική ομάδα του Palmers Green 
και σύντομα γίνεται γραμματέας της εν λόγω κομματικής ομάδας. 
Επανεκλέγεται σ' όλες τις εκλογές και διατηρεί το πόστο αυτό 
μέχρι τον θάνατον του. 
Οι οργανωτικές  ικανότητές του  και οι σωστές προσεγγίσεις του  
αναγνωρίστηκαν  το 1993 όταν ο τότε οικονομικός  διαχειριστής 
της εφημερίδας μας ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ αείμνηστος  Ανδρέας Τσια-
λούφας, τον κάλεσε να βοηθήσει εθελοντικά στη Γιορτή του  Κρα-
σιού που γινόταν στο Alexandra Palace. Η τότε ηγεσία της 
εφημερίδας μας  είδε από πρώτο χέρι τα προσόντα του, τη συ-
μπεριφορά του προς τους απλούς ανθρώπους και έτσι με την 
συνταξιοδότηση του αείμνηστου Ανδρέα Τσιαλούφα εκλέγεται 
διαχειριστής της εφημερίδας μας το 1995 και για τα επόμενα τέσ-
σερα  χρόνια είχε μια άψογη ,πετυχημένη   συνεργασία με τον 
διευθυντή της εφημερίδας   Κυριάκο Τσούπρα. Μεταξύ άλλων, 
διοργάνωσαν μαζί τέσσερις  πετυχημένες Γιορτές του Κρασιού. 
Πετυχημένες ήταν και οι Γιορτές του Κρασιού που ακολούθησαν 
με διευθυντή τον  Χαμπή Προδρόμου που διαδέχθηκε τον Κυ-
ριάκοΤσούπρα,οποίος  συνταξιοδοτήθηκε το 1999.  
 Τον  Νοέμβριο του 2001 διευθυντής της εφημερίδας μας ανέ-
λαβα εγώ . Η συνεργασία μας ήταν εξαιρετική σ' όλα τα επίπεδα. 
Μπορώ να πω ότι  οι σχέσεις μας ήταν αδελφικές μέχρι τη μέρα  
που έφυγε από τη ζωή. Αδελφικές σχέσεις έξω και πέραν από 
τα  καθήκοντα της δουλειάς . Γνώριζα τον  Νεόφυτο από στο 
1989 που ήμουν γραμματέας της Ομόνοιας Λονδίνου. Το 2003 
ο Νεόφυτος  εκλέγεται  οργανωτικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Βρε-
τανίας, πόστο στο οποίο εκλεγόταν για τρεις συνεχόμενες θητείες 
μέχρι την αφυπηρέτηση του στις  αρχές το 2015. Είχε και  μια 
πολύ καλή συνεργασία  με τον τότε  γραμματέα του ΑΚΕΛ Βρε-
τανίας Χριστόδουλο Στυλιανού, ο οποίος αφυπηρέτησε στις  
αρχές 2012. Μετά, είχε και μια εξίσου πολύ καλή συνεργασία  

μαζί μου που διαδέχθηκα τον Χριστόδουλο Στυλιανού στη θέση 
του Γραμματέα του ΑΚΕΛ Βρετανίας. 
Μεγαλύτερη τιμή για τον αγαπημένο σύντροφό μας ,Νεόφυτο, η 
εκλογή του στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος μας, ΑΚΕΛ 
στην Κύπρο. Διετέλεσε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του 
ΑΚΕΛ για δύο θητείες. Μέχρι τον θάνατο του ήταν και μέλος την 
Επαρχιακής επιτροπής ΑΚΕΛ Βρετανίας Το 2003 ο Νεόφυτος 
εκλέγεται για πρώτη φορά στη Γραμματεία της Εθνικής Κυπρια-
κής Ομοσπονδίας Ηνωμένου Βασιλείου (ΕΚΟ) και στην συνέχεια  
εκλέγεται στο Εκτελεστικό της εν λόγω Ομοσπονδίας, πόστο στο 
οποίο εκλεγόταν μέχρι το 2019. Ενδιάμεσα είχε και μια διετή θη-
τεία ως εκλεγμένος Γραμματέας της.  Μέχρι τον θάνατο του, ο 
Νεόφυτος ήτα μέλος της Γραμματείας της ΕΚΟ. 
Ήταν ο άνθρωπος που αξιοποιούσε τις θέσεις που κατείχε και 
τις διασυνδέσεις του για το καλό της Κύπρου μας ,της παροικίας 
μας, της εφημερίδας μας ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ, του κόμματός μας 
ΑΚΕΛ, φιλανθρωπικών οργανισμών και πολλών απλών ανθρώ-
πων. Πάντοτε ανιδιοτελής και εξυπηρετικός με σωστή προσέγ-
γιση. Ιδιαίτερα, βοηθούσε πολύ άτομα φτωχά, αρρώστους που 
έρχονταν εδώ  από την  Κύπρο ή από την Ελλάδα για ιατρικές 
εξετάσεις. 
Γνώριζε ποιες πόρτες να χτυπήσει για να εξασφαλίσει  διαμονή, 
οικονομική ενίσχυση και άλλη βοήθεια για τον κόσμο που την 
είχε μεγάλη ανάγκη. Δίπλα του είχε και ανθρώπους που τον  βοη-
θούσαν .Ανθρώπους που είχαν τις ίδιες έγνοιες. Είμαι  γνώστης 
πολλών καταστάσεων  διότι η ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ και το ΑΚΕΛ είναι 
δέκτες πολλών εκκλήσεων από άτομα για βοήθεια. Ο Νεόφυτος 
ήταν ο άνθρωπός μας που αναλάμβανε τις υποθέσεις .Ήταν ο 
υπεύθυνος. Του έδινες τις λεπτομέρειες μιας υπόθεσης, ενός 
προβλήματος και το άφηνες κοντά του γνωρίζοντας ότι θα έκανε 
το παν για θετικό αποτέλεσμα. 
Ακόμα και μετά που αφυπηρέτησε δεν σταμάτησε να αναλαμβά-
νει υποθέσεις και να επιλύει προβλήματα. Ποτέ δεν θα ξεχάσω 
ένα περιστατικό που αφορούσε μια περίπτωση έκκλησης  για 
βοήθεια. Στα γραφεία της εφημερίδας μας ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ, αρχί-
σαμε μια κουβέντα ,εγώ, ο Νεόφυτος και η Δώρα, μέλος του προ-
σωπικού μας. Η Δώρα επειδή έβλεπε τον Νεόφυτο, που 
βασανιζόταν, να  το διευθετήσει, αυθόρμητα τον ρωτά: «Νεόφυτε 
αφυπηρέτησες τώρα και τόσον καιρό γιατί τα κάνεις όλα αυτά και  
βασανίζεσαι και υποφέρεις; »  Ο Νεόφυτος γυρίζει και της λέει 
με υπερηφάνεια « Δώρα θέλω όταν πεθάνω κάποια στιγμή ο κό-
σμος να με θυμάται για τα καλά που έκαμα.»  Πράγματι Νεόφυτε 
τα κατάφερες. 
Στην άσβεστη θύμησή μας και στη θύμηση των γενιών που θα 
έρθουν θα είναι όλα τα καλά που έκανες και θα δείχνουν το 
δρόμο της ανθρωπιάς και της αγάπης. 
Αυτός ήταν ο Νεόφυτος Νικολάου. Τα έργα του μιλούν δυνατό-
τερα από όλα τα λόγια και εγκώμια που θα μπορούσαμε εμείς να 
πούμε. Τα βιώματα του, το έργο του θα μείνει εδώ να μας θυμίζει 
πως μια είναι η ζωή του καθενός, της καθεμιάς. Έχει μεγάλη ση-
μασία, πώς τη ζεις, ποιος είναι ο σκοπό σου και τι επιτυγχάνεις 
σε αυτή τη ζωή. Παρόλο αγαπητέ Νεόφυτε πού έφθασες στα 74 
χρόνια που με τα σημερινά δεδομένα είσαι μικρός και παρόλο  
που μπορούσες να προσφέρεις και πολλά άλλα ακόμα, εσύ Νε-
όφυτε την ζωή σου την αξιοποίησες στο μέγιστο με έργα, με αγώ-
νες, με δράση και με την ωραία προσωπικότητά σου. 
 Ο Νεόφυτος αφήνει πίσω την πολυαγαπημένη σύζυγό του για 
52 χρόνια ,Ευούλλα, τα αγαπημένα του παιδιά, την θυγατέρα του 
Αίγλη και σύζυγό Στέλιο, τον γιο του  Άλεξ και τη σύζυγό Ελένη, 
τα λατρευτά του εγγόνια, Τζίμη, Στέφανη, Εύη, Κρις Λέο και Ζωή, 
τις αξιαγάπητες αδελφές του, Μάρω, Σαβούλλα και Λάλλα  και 
οικογένειες  τους που ζουν στην Κύπρο, οι οικογένειες των αδελ-
φών του Κόκο και Αντωνάκη και πολλούς συγγενείς και φίλους. 
Ο Νεόφυτος Νικολάου  αφήνει  επίσης πίσω  του, τους καλούς 
του φίλους, συντρόφους, συνεργάτες που θρηνούν για την απου-
σία ενός ανθρώπου που ευτυχώς δεν θα ξεχαστεί ποτέ, αφού η 
δράση και το έργο του θα παραμένουν γραμμένα με φωτεινά 
γράμματα στην ιστορία της παροικίας μας και όχι μόνο. 
 Εμείς εδώ, με φάρο το έργο και τους αγώνες σου θα έχουμε πυ-
ξίδα εσένα αλλά και ονόματα άλλων συντρόφων αγωνιστών, για 
να θυμόμαστε πάντα ποια είναι η θέση μας στον κόσμο, η υπο-
χρέωση μας για αγώνα και δράση προς τον συνάνθρωπό μας, 
τον βιοπαλαιστή τον αδικημένο. Θα  είσαι φάρος που θα μας 
οδηγεί και εμάς αλλά και τις γενιές του αύριο, φως που θα μας 
υπενθυμίζει το σκοπό κάθε πραγματικού  αριστερού, κάθε αγω-
νιστή, κάθε αληθινού ανθρώπου. 
 Το ΑΚΕΛ Βρετανίας, η ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ, οι συγγενείς σου, οι φίλοι 
σου, η παροικία και είμαι σίγουρός μίλησα για όλη την παροικία 
και η Κύπρος  σε αποχαιρετούν. σήμερα, Νεόφυτε.  Σε αποχαι-
ρετώ με τα λόγια του τραγουδιού : 
«Goodbye to you my trusted friend, it is as if we know each other 
since we were 9 or 10, Goodbye to you is hard to die” Στο καλό 
Νεόφυτε. Είμαι σίγουρος ότι έχεις ήδη συναντηθεί με τα αγαπη-
μένα σου πρόσωπα. Την κόρη σου  Μαρία που  λάτρευες τόσο 
πολύ, τα αδέλφια σου Κόκο, Αντωνάκη, Αλέξανδρο, τον γαμπρό 
σου Πανίκο και τους γονείς σου. 
Φίλε Νεόφυτε ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει, 
Αιωνία σου η μνήμη!! 
Λόγω των περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας η κατά-
θεση στεφανιών δεν έγινε με τον καθιερωμένο τρόπο, αναφέρο-
ντας μόνο τα στεφάνια που στάλθηκαν από την Πρεσβεία της 
Κύπρου στο Λονδίνο καθώς και του Υπουργού εξωτερικών της 
Κύπρου, κ.Νίκου Χριστοδουλίδη. Η κατάθεση στεφανιών έγινε 
από τον Γενικό Πρόξενο Θεόδωρο Γκότση. Παρ’ όλα αυτά στε-
φάνια κατατέθηκαν, από την Κ.Ε ΑΚΕΛ, το ΑΚΕΛ Βρετανίας, την 
Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία Κυπρίων στο Η.Β, ΕΔΟΝ, ΑΟ 
Προοδευτική, την Παροικιακή, το Cypriot Wine Festival και τον 
Σύνδεσμο Αμμοχώστου.
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