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 Το Enfield Council συνεργάζε-
ται με οργανισμούς NHS, εθε-
λοντικές και κοινοτικές ομάδες 
και τοπικές αρχές  να παραδώ-
σουν το πρόγραμμα εμβολια-
σμού COVID-19...       Σελ 2&20

Πρόγραμμα εμβολιασμού Enfield
Εκατοντάδες διαδηλωτές συμμε-
τείχαν σε πορείες και συγκεντρώ-
σεις σε ολόκληρη τη Βρετανία 
την Κυριακή στο πλαίσιο των κι-
νητοποιήσεων ενός «Σαββατο-
κύριακου δράσης»...         Σελ 3

Aστυνόμευση και διαδηλώσεις UNESCO - Cultural heritage
Νine new additions to  Cyprus’ na-
tional inventory of Intangible Cul-
tural Heritage have been an-
nounced by Unesco Cyprus and 
the   ministry of education...          
                                   Σελ 18

σελ  

Πρόεδρος: Ο στόχος της Τουρκίας για δύο κράτη δεν 
είναι δυνατόν να πραγματωθεί  (σελ 6) 
 
Σκοτώνουν την ελπίδα προτού γεννηθεί! (σελ 5) 
 
Turkish aims for two-state solution will not materialise 
(page 17) 
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Ξεκίνησε η χορήγηση εμβολίου της Moderna  (Σελ 3&17)

Αναστέλλονται οι δοκιμές του εμβολίου της Οξφόρδης/AstraZeneca σε παιδιά  (Σελ 3)

Ξανανοίγουν καταστήματα, κομμωτήρια και παμπ (Σελ 4)

UK trial of Oxford vaccine on children halted as adult clot link probed (Page 18)
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Νέο εμβόλιο, μερικό άνοιγμα 
και αίσθημα αισιοδοξίας!
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Το Enfield Council συνεργάζεται με ορ-
γανισμούς NHS, εθελοντικές και κοινοτι-
κές ομάδες και τοπικές αρχές σε όλο το 
Βόρειο Λονδίνο, συμπεριλαμβανομένων 
των Barnet, Camden, Enfield, Haringey 
και Islington, για να παραδώσουν το 
πρόγραμμα εμβολιασμού COVID-19. 
Θα επικοινωνήσετε με τον ιατρό σας ή 
το NHS όταν είναι η σειρά σας να προ-
χωρήσετε. Θα μπορούσατε να λάβετε 
ένα μήνυμα, μια τηλεφωνική κλήση ή μια 
επιστολή, που σας προσκαλεί σε ένα ρα-
ντεβού. 
Πρέπει να διατηρήσετε τα ραντεβού εμ-
βολιασμού και να φτάσετε στην ώρα και 
την τοποθεσία που σας έχουν δοθεί. Εί-
ναι πολύ σημαντικό να βάλετε και τις δύο 
δόσεις του ίδιου εμβολίου για να σας πα-
ρέχει την καλύτερη προστασία. 
Εάν δεν είστε ηλικίας 50 ετών και άνω, 
μην επικοινωνήσετε με τον γιατρό σας 
σχετικά με τον εμβολιασμό COVID-19. 

Θα επικοινωνήσουν μαζί σας μόλις είναι 
η σειρά σας να προχωρήσετε. 
Εάν είστε άνω των 50 ετών και δεν είχατε 
την πρώτη δόση εμβολιασμού COVID-
19, μπορείτε τώρα να κλείσετε ραντεβού 
με την επίσκεψη στην εθνική υπηρεσία 
κρατήσεων NHS. Θα μπορείτε να επιλέ-
ξετε ένα χρονικό διάστημα και μια τοπο-
θεσία που σας ταιριάζει. Μπορείτε επί-
σης να καλέσετε το 119 δωρεάν για να 
κλείσετε ραντεβού. Οι γραμμές είναι ανοι-
χτές κάθε μέρα, 7 π.μ. έως 11 μ.μ. 
Κέντρο εμβολιασμού Dugdale 
Το Dugdale Center στο Enfield Town με-
τατράπηκε προσωρινά σε κέντρο μαζι-
κού εμβολιασμού NHS. Είναι μια από τις 
πολλές τοποθεσίες στο δήμο όπου οι κά-
τοικοι μπορούν να πάρουν εμβόλιο κο-
ροναϊού κατόπιν ραντεβού.

Πρόγραμμα εμβολιασμού του Enfield
  

Το Κυπριακό Κέντρο Μελετών & η 
Agora Dialogue σας προσκαλούν 

στην διαδικτυακή συζήτηση με θέμα:  
 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ  
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
Υπό την αιγίδα του Υπουργού Εσωτερικών  
κ. Νίκου Νουρή 
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 12 Απριλίου 2021  
18:00-20:00 (ώρα Κύπρου)  
Δείτε ζωντανά & συμμετέχετε με ερωτήσεις 
https://www.youtube.com/watch?v=Au0qqvnEylI  
https://fb.me/e/4aCGdDrPb  
 
Θα συζητηθούν: 
●Νέα μέτρα και ρυθμίσεις μεταναστευτικής  
πολιτικής κατά το 2020.  
●Αιτητές ασύλου και πολιτικοί πρόσφυγες.  
●Ο έλεγχος των θαλάσσιων συνόρων και των 
ακτών της Κ.Δ. δημογραφικές επιπτώσεις/ 
προεκτάσεις. 
●Εξουδετέρωση κυκλωμάτων διακίνησης  
παράτυπων  μεταναστών και εμπορίας  
προσώπων. Συνεισφορά των ΜΚΟ.  
●Ένταξη παιδΙών με μεταναστευτική βιογραφία 
στο Κυπριακό Εκπαιδευτικό Σύστημα. 
●Η γκετοποίηση των πόλεων και πως  
αντιμετωπίζεται. Το παράδειγμα στη Χλώρακας.  
●Το συρματόπλεγμα στον Αστρομερίτη και τα 
πρώτα αποτελέσματα. 
 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 
κ. Ανδρέας Μορφίτης  
Αντιπρόεδρος Κ.Δ.Σ. του ΚΥ.ΚΕ.Μ 
 
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 
κ. Τώνης Τουμαζής  
Πρόεδρος Κ.Δ.Σ. του ΚΥ.ΚΕ.Μ. 
κ. Ντίνος Τουμάζος  
CEO of ΑGORA DIALOGUE 
κ. Νίκος Νουρής  
Υπουργός Εσωτερικών 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 
κ. Λοϊζος Μιχαήλ  
Διευθυντής Γραφείου του ΥΠ.ΕΣ 
κ. Πέτρος Ζένιος  
Υπεύθυνος Επιχειρήσεων Υ.Α.Μ. Αστυνομίας  
Κύπρου 
κ. Νικόλας Λιασίδης  
Πρόεδρος Κοινότητας Χλώρακας 
Δρ. Παυλίνα Χατζηθεοδούλου-Λοϊζίδου  
Προϊστάμενη Τομέα Επιμόρφωσης Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο Κύπρου 
κ. Παντελής Κακουλλή  
Πρόεδρος Κοινότητας Περιστερώνας 
 
Πληροφορίες: Ανδρέας Μορφίτης Τηλ. 
99572467 & Ντίνος Τουμάζος Τηλ. 97676712

  
Γιώργος Σάββα:Τιμήστε το  
δικαίωμα ψήφου σας στις 6 Μαΐου

Οι εκλογές του Δήμαρχου του 
Λονδίνου και του Λονδίνου θα 
διεξαχθούν την Πέμπτη 6 Μαΐου 
2021. 
Ο Δήμαρχος του Λονδίνου 
Sadiq Khan επιδιώκει μια δεύ-
τερη θητεία στο αξίωμα και αυτή 
τη στιγμή προηγείται κατά 25 
έως 28 πόντους περισσότερο 
από τον αντίπαλο του Συντηρη-
τικού κόμματος. 
Κρίνοντας από όσα αναφέρουν 
οι εφημερίδες και τα τηλεοπτικά 
κανάλια, βαδίζει για μια άλλη 
ιστορική νίκη. 

Κάθε ψηφοφόρος έχει 3 ψή-
φους. Η μια είναι για τον Sadiq 
Khan, η δεύτερη για ένα μέλος 
της συνέλευσης, ο οποίος στην 
περίπτωση του Enfield και του 
Haringey είναι ο Joanne 
McCartney, και η τρίτη ψηφο-
φορία θα είναι φυσικά για το Ερ-
γατικό Κόμμα. 
Όσο για το Enfield, οι υποεκλο-
γές θα διεξαχθούν σε τρεις 
έδρες για τους Τοπικούς Συμ-
βούλους - Στο Chase Ward, ο 
υποψήφιος είναι ο Chris James, 
στο Jubilee Ward είναι το 
Chinelo Anywanwu και στο 
Southbury Ward, είναι το Ayten 
Guzel. 
Βεβαιωθείτε ότι είστε στο εκλο-
γικό μητρώο. Σας τιμά το δι-
καίωμα ψήφου και συμμετοχής 
σε αυτές τις σημαντικές εκλογές 
ψηφίζοντας τους υποψηφίους 
της επιλογής σας. Ψηφίστε στο 
εκλογικό τμήμα ή υποβάλετε αί-
τηση για ψηφοφορία νωρίς 
μέσω ταχυδρομείου. 
Η κοινότητα ως σύνολο καλείται 
να ψηφίσει την Πέμπτη 6 Μαΐου 
2021.

  
Ομογενείς ζητούν από Βρετανούς πολιτικούς να στηρίξουν  
ελευθεροτυπία και ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία

Τον αποτροπιασμό τους για τις από-
πειρες του «ισλαμικού καθεστώτος» 
του Προέδρου Ερντογάν να σιγήσει 
τους αντιπάλους του εντός και εκτός 
τουρκικών συνόρων εκφράζουν με 
επιστολές τους προς Βρετανούς πο-
λιτικούς τα μέλη του Συμβουλίου 
Βρετανοκυπρίων. 
Οι επιστολές τονίζουν την ανάγκη 
σεβασμού της ελευθεροτυπίας, της 
δημοκρατίας και των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και επισημαίνουν ότι η 
ασφυκτική λαβή του Προέδρου Ερ-
ντογάν στην εξουσία της Τουρκίας 
«αλλάζει τη χώρα πέρα κάθε ανα-
γνώρισης» με την οικονομική, εκ-
παιδευτική και κοινωνική ατζέντα να 
καθορίζεται όλο και περισσότερο 
από μια ισλαμιστική ατζέντα. 
Σημειώνεται η περιθωριοποίηση 
τμημάτων του κυβερνώντος κόμμα-
τος και καταδυνάστευσης θεσμών 
όπως ο στρατός, οι υπηρεσίες πλη-
ροφοριών ασφαλείας και η δικαιο-
σύνη, που χρησιμοποιούνται ως 
«πολιτικά εργαλεία» για την κατα-

πίεση αντιδραστικών φωνών. 
Με επίκληση αναφορών της δεξα-
μενής σκέψης Middle East Forum, 
επισημαίνονται οι διώξεις και φυλα-
κίσεις δεκάδων χιλιάδων υπερασπι-
στών των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των, ακαδημαϊκών, διπλωματών, 
στρατηγών, αστυνομικών διευθύ-
νων, δικαστών και εισαγγελέων και 
η αντικατάστασή τους από ισλαμι-
στικά στοιχεία. Επίσης τονίζεται η 
αυξημένη επιτήρηση αντιπολιτευό-
μενων στοιχείων στο εξωτερικό από 
τις υπηρεσίες πληροφοριών ασφα-
λείας. 
Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στον «αποδε-
κατισμό» των ελεύθερων και ανε-
ξάρτητων μέσων ενημέρωσης, με 
την Τουρκία να έχει γίνει «νούμερο 
ένα στον κόσμο ως προς τις φυλα-
κίσεις δημοσιογράφων». 
Σημειώνεται ότι Τούρκοι δημοσιο-
γράφοι στο εξωτερικό υφίστανται την 
εκστρατεία εκφοβισμού της κυβέρ-
νησης Ερντογάν με υπαλλήλους 
τουρκικών πρεσβειών και προξε-

νείων να υποχρεώνονται να κατα-
σκοπεύουν τους επικριτές του Τούρ-
κου Προέδρου. 
Οι υπογράφοντες τις επιστολές κα-
λούν ως Βρετανοί πολίτες τους πα-
ραλήπτες πολιτικούς και όλα τα μέλη 
του βρετανικού κοινοβουλίου, της 
«Μητέρας της Δημοκρατίας», να 
ενεργήσουν προς στήριξη της ελευ-
θερίας των μέσων ενημέρωσης και 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην 
Τουρκία, «χωρίς την οποία ο κόσμος 
θα είναι ένα πολύ φτωχότερο και πιο 
επικίνδυνο μέρος». 
Οι επιστολές έχουν απευθυνθεί στον 
σερ Γκρέιαμ Μπρέιντι, Πρόεδρο της 
επιδραστικής Επιτροπής 1922 που 
απαρτίζεται από βουλευτές του κυ-
βερνώντος Συντηρητικού Κόμματος, 
τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξω-
τερικών Υποθέσεων της Βουλής των 
Κοινοτήτων Τομ Τάγκενχατ και την 
Πρόεδρο της Ενιαίας Κοινοβουλευ-
τικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων Χάριετ Χάρμαν.
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με τον Βύρωνα Καρύδη

Αναστέλλονται οι δοκιμές του εμβολίου της Οξφόρδης/AstraZeneca σε παιδιά   
 Το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης ανακοίνωσε ότι 
αναστέλλει τις δοκιμές σε παιδιά και εφήβους του 
εμβολίου κατά της Covid-19 που ανέπτυξε μαζί 
με τη βρετανο-σουηδική φαρμακοβιομηχανία As-
traZeneca, αναμένοντας τη γνωμοδότηση της αρ-
μόδιας βρετανικής ρυθμιστικής αρχής. 
"Παρότι δεν υπάρχει ανησυχία όσον αφορά την 
ασφάλεια της παιδιατρικής κλινικής δοκιμής", στο 
πλαίσιο μικρής μελέτης στη Βρετανία, "αναμένουμε 
συμπληρωματικές πληροφορίες από τη Ρυθμι-
στική Αρχή Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας 
(MHRA), για τα σπάνια κρούσματα θρόμβωσης 
που αναφέρθηκαν σε ενήλικες, πριν προχωρή-
σουμε σε νέους εμβολιασμούς στην κλινική δο-
κιμή", αναφέρει το βρετανικό πανεπιστήμιο σε ανα-
κοίνωση. 
Οι εφημερίδες της Τετάρτης (07/04/2021) σε με-
γάλο βαθμό επικέντρωσαν την προσοχή τους στον 
προβληματισμό ορισμένων επιστημόνων για την 
ασφάλεια του εμβολίου  της AstraZeneca κατά του 
κορωνοϊού.  
Ο Guardian προβάλλει αποσπάσματα από τις δη-
λώσεις του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον ο 
οποίος προέτρεψε τον κόσμο να συνεχίσει να εμ-
βολιάζεται με αυτό το εμβόλιο παρά την απόφαση 
της αναστολής των δοκιμών σε παιδιά.  
Η συντάκτρια της εφημερίδας για θέματα υγείας, 
Σάρα Μπόσλεϊ, επισημαίνει ότι όλα τα φάρμακα 
έχουν παρενέργειες, οι οποίες πιστεύει σε αυτή 
την περίπτωση αντισταθμίζονται κατά πολύ από 
τα οφέλη του μαζικού εμβολιασμού. 
Κατά την άποψη των Times, οποιαδήποτε από-
φαση για τον περιορισμό της χρήσης του εμβολίου 
της AstraZeneca δεν θα είναι μόνο μια μεγάλη 
οπισθοδρόμηση για το πρόγραμμα εμβολιασμού 
του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά και "θα προκαλέσει 

σοβαρό πλήγμα στις ελπίδες ότι ο κόσμος μπορεί 
να θέσει την πανδημία υπό έλεγχο φέτος". 
Η πρώτη σελίδα της Daily Telegraph περιλαμβά-
νει μια πρόταση από ένα μέλος της συμβουλευτι-
κής επιτροπής ανοσοποίησης της κυβέρνησης ότι 
ο εμβολιασμός πρέπει να σταματήσει για άτομα 
κάτω των 50 ετών μέχρι να αποκατασταθεί πλή-
ρως η ασφάλεια του εμβολίου της Οξφόρδης/ As-
traZeneca.  
Η Δρ Μάγκι Ουέρμαουθ σημείωσε στην εφημερίδα 
ότι αυτή η απόφαση ίσως να είναι απαραίτητη για 
τη διατήρηση της εμπιστοσύνης  του κοινού. 
Ένας άλλος εμπειρογνώμονας, ο Δρ. Σάιμον 
Κλαρκ από το πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ, υπο-
γραμμίζει στη διαδικτυακή έκδοση της Independent 
ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει τη δυνατότητα να 
κρατήσει προς το παρόν επιφυλακτική στάση όσον 
αφορά τη χρήση του AstraZeneca, επειδή έχει 
πρόσβαση σε μια σειρά από άλλα εμβόλια. 
Επιστροφή στη μερική κανονικότητα στις 12 
Απριλίου. 
Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου επι-
βεβαίωσε την Δευτέρα (05/04/2021) ότι 
εστιατόρια, παμπ 
και τα καταστή-
ματα θα ανοίξουν 
την επόμενη 
εβδομάδα, αλλά 
η απαγόρευση 
ταξιδίων στο εξω-
τερικό ενδέχεται 
να παραμείνει για 
περισσότερο διά-
στημα. 
Η νωρίτερη ημε-
ρομηνία για την 

επανέναρξη των μη απαραίτητων διεθνών ταξι-
διών θα είναι η 17η Μαΐου με τους αξιωματούχους 
να προειδοποιούν τη Δευτέρα ότι ενδεχομένως να 
χρειαστεί μια παράταση αυτής της ταξιδιωτικής 
απαγόρευσης λόγω της έξαρσης των λοιμώξεων 
σε πολλές περιοχές στον κόσμο.   
Οι περισσότερες εφημερίδες της Τρίτης 
(06/04/2021) είχαν πρωτοσέλιδο θέμα την επιβε-
βαίωση του  πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον ότι 
τα καταστήματα, τα γυμναστήρια και τα κομμωτή-
ρια στην Αγγλία μπορούν να ανοίξουν ξανά την 
επόμενη εβδομάδα, μαζί με την υπαίθρια φιλοξε-
νία. 
Η Daily Mirror χαιρετίζει αυτό που αποκαλεί "η 
μεγάλη επαναλειτουργία" της χώρας. "Στην υγειά 
μας, ανοίγουμε τις δουλειές", γράφει χαρακτηρι-
στικά η Daily Express. 
Σημειώνει η Express ότι οι παμπ θα ανοίξουν 
ξανά την επόμενη Δευτέρα, ωστόσο δεν είναι 
ακόμη σαφές τι πρόκειται να αποφασίσει η κυβέρ-
νηση για τις διακοπές στο εξωτερικό. Σύμφωνα με 
τη Sun όσον αφορά αυτό το θέμα -  "το ποτήρι 

είναι μισογεμάτο". 
Παράλληλα στο βρετανικό τύπο 
υπάρχει επίσης μια αίσθηση 
απογοήτευσης για το γεγονός “ότι ο δρόμος μπρο-
στά για την επάνοδο στην κανονικότητα είναι απί-
θανο να είναι ομαλός και είναι γεμάτος αβεβαι-
ότητες”. 
"Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αυτό το πράγμα 
λέγεται Ελευθερία;" – αναρωτιέται η Daily Mail 
που επισημαίνει ότι για το εγγύς μέλλον προβλέ-
πονται  εβδομαδιαία τεστ κορωνοϊού, διακοπές 
χωρίς να επιτρέπονται τα ταξίδια στο εξωτερικό, 
πιστοποιητικά εμβολιασμού ή αρνητικών τεστ ενώ 
για το απώτερο μέλλον παρά τον εμβολιασμό της 
μεγαλύτερης μερίδας του πληθυσμού συνιστάται 
η χρήση της μάσκας και η εφαρμογή του μέτρου 
της κοινωνικής αποστασιοποίησης.  
Οι ειδικοί  προειδοποιούν για το ενδεχόμενο να 
έχουμε ένα τρίτο κύμα της πανδημίας και “μια νέα 
καταστροφή”, τονίζει η Mail.   
Στην Αγγλία, η πτώση των ποσοστών νοσηλείας 
και θανάτων και η επιτυχής διάθεση των εμβολίων, 
που έχουν χορηγηθεί σε περισσότερους από 31,5 
εκατομμύρια ανθρώπους τουλάχιστον μία δόση, 
σημαίνει ότι η χώρα βρίσκεται σε πορεία να συνε-
χίσει σταδιακά την άρση των περιορισμών που 
ισχύουν από τις αρχές Ιανουαρίου. 
 Δύο δωρεάν αυτοδιαγνωστικά τεστ την εβδομάδα 
για όλους τους Άγγλους     
Η απόφαση της κυβέρνησης για δωρεάν self-test 
κορωνοϊού για όλους τους κατοίκους της Αγγλίας 
ήταν πρωτοσέλιδο θέμα στις περισσότερες εφη-
μερίδες της Δευτέρας (05/04/2021).  
"Τα αυτοδιαγνωστικά οικιακά τεστ δύο φορές την 
εβδομάδα θα μας απελευθερώσουν”, γράφει η 
Daily Express. 

Aστυνόμευση και διαδηλώσεις

Εκατοντάδες διαδηλωτές συμμετείχαν 
σε πορείες και συγκεντρώσεις σε ολό-
κληρη τη Βρετανία την Κυριακή στο 
πλαίσιο των κινητοποιήσεων ενός 
«Σαββατοκύριακου δράσης» κατά του 
προτεινόμενου νόμου, που θα δίνει 
στην αστυνομία επιπλέον εξουσίες για 
τον περιορισμό των διαδηλώσεων. 
Το νομοσχέδιο περί Αστυνομίας, 
Εγκλήματος, Καταδίκης και Δικαστη-
ρίων προβλέπει την αυστηροποίηση 
των μέτρων που μπορούν να λάβουν 
αστυνομικοί προκειμένου να διαλύ-
σουν διαδηλώσεις, μεταξύ άλλων να 
επιβάλουν χρονικά όρια και όρια θο-
ρύβου. Οι επικριτές του νομοσχεδίου 
φοβούνται ότι αυτό θα χρησιμοποι-

ηθεί για την καταστολή κάθε διαφω-
νίας. 
Από τότε που το νομοσχέδιο κατατέ-
θηκε στο κοινοβούλιο τον περασμένο 
μήνα, οι κινητοποιήσεις ήταν σπορα-
δικές, κυρίως στο Μπρίστολ, στη νο-
τιοδυτική Αγγλία, όπου σημειώθηκαν 
βίαια επεισόδια μεταξύ αστυνομίας-
διαδηλωτών και ένα αστυνομικό 
τμήμα δέχθηκε επίθεση με τούβλα και 
μπουκάλια, ενώ ένα περιπολικό πυρ-
πολήθηκε. 
Η οργάνωση κατά της κλιματικής αλ-
λαγής Extinction Rebellion (XR) και 
το κίνημα Black Lives Matter (BLM) 
ένωσαν τις δυνάμεις τους με άλλους 
ακτιβιστές στο πλαίσιο των κινητοποι-

ήσεων με σύνθημα "kill the bill, στο 
Λονδίνο και σε άλλες πόλεις, μεταξύ 
αυτών στο Μάντσεστερ, το Σέφιλντ, 
το Λιντς και το Μπράιτον. 
«Η κυβέρνηση προσπαθεί να περιο-
ρίσει τις διαμαρτυρίες… αυτό είναι το 
νομοσχέδιο. Θέλουμε τα άρθρα σε 
αυτό το νομοσχέδιο σχετικά με τις δια-
δηλώσεις να αποσυρθούν», δήλωσε 
ο Μαρκ Ντάνκαν, ένας διαδηλωτής 
που συμμετείχε στην κινητοποίηση 
στο κέντρο του Λονδίνου μαζί με πε-
ρισσότερους από 500 ανθρώπους, 
που χτυπούσαν ντραμς και φώναζαν 
συνθήματα. 
Οι κινητοποιήσεις δεν επιτρέπονταν, 
ενώ βρισκόταν σε ισχύ το λοκντάουν 
κατά του νέου κορωνοϊού, ωστόσο οι 
περιορισμοί χαλάρωσαν αυτήν την 
εβδομάδα, κάτι που σημαίνει ότι ορ-
γανωμένες διαδηλώσεις μπορούν να 
πραγματοποιηθούν υπό την προϋπό-
θεση να είναι «Covid ασφαλείς». 
Στο Λονδίνο, η αστυνομία προειδο-
ποίησε ότι «θα αναληφθεί δράση επι-
βολής του νόμου, εφόσον χρειαστεί, 
προς το συμφέρον της δημόσιας 
υγείας».

Nόμος με επιπλέον εξουσίες της αστυνομίας στις διαδηλώσεις

Το εμβόλιο της Moderna είναι το τρίτο 
που θα χρησιμοποιηθεί στη Βρετανία 
Η Βρετανία άρχισε τη διάθεση του εμβο-
λίου κατά της COVID-19 της Moderna 
στην Ουαλία, ενώ τις ερχόμενες ημέρες 
αναμένεται η διάθεσή του στο υπόλοιπο 
Ηνωμένο Βασίλειο ενισχύοντας το υγει-
ονομικό σύστημα της χώρας αφότου άρ-
χισαν να επιβραδύνονται οι προμήθειες 
δόσεων εμβολίων. 
Το εμβόλιο της Moderna είναι το τρίτο 
που θα χρησιμοποιηθεί στη Βρετανία 
κατά της νόσου που προκαλεί ο νέος κο-
ρωνοϊός έπειτα από αυτά των Astra-
Zeneca/Πανεπιστημίου της Οξφόρδης 
και των Pfizer/BioNTech και η διάθεσή 
του αρχίζει την ώρα που η προμήθεια 

δόσεων από την AstraZeneca αρχίζει να 
επιβραδύνεται λόγω ζητημάτων παρα-
γωγής, συμπεριλαμβανομένων σε εγκα-
τάσταση στην Ινδία. 
"Χαίρομαι που μπορούμε να αρχίσουμε 
σήμερα στη Δυτική Ουαλία τη διάθεση 
στο Ηνωμένο Βασίλειο του εμβολίου της 
Moderna", δήλωσε ο υπουργός Υγείας 
Ματ Χάνκοκ."Σήμερα ξεκινάμε με το 
τρίτο εγκεκριμένο εμβόλιο. 
Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις 
Τζόνσον κάλεσε τους πολίτες να κάνουν 
το εμβόλιό τους αμέσως μόλις κληθούν. 
Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει εμβολιάσει 
31,6 εκατομμύρια ανθρώπους με μια 
πρώτη δόση εμβολίου κατά της COVID-
19 και έχει χορηγήσει και τη δεύτερη 
δόση σε 5,5 εκατομμύρια ανθρώπους. 
Σύντομα θα έχει εμβολιάσει τον μισό από 
τον συνολικό πληθυσμό του. 
Ο υφυπουργός Επιχειρήσεων Πολ Σκάλι 
δήλωσε στο Sky News ότι το εμβόλιο 
της Moderna, το οποίο χρησιμοποιεί την 
ίδια τεχνολογία αγγελιαφόρου mRNA 
όπως αυτό των Pfizer/BioNTech, αλλά 
είναι πιο εύκολο στη μεταφορά, θα φτά-
σει στο υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο τις 
ερχόμενες ημέρες.

Ξεκίνησε η χορήγηση εμβολίου της Moderna 
Εμβόλιο Moderna
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Ένα σχέδιο του υπουργού Οι-
κονομικών της Βρετανίας, Ρίσι 
Σουνάκ για τη χρήση μιας διε-
τούς περιόδου φορολογικής 
"υπέρ-έκπτωσης" και αναστο-
λής των πληρωμών, προκειμέ-
νου να ενθαρρυνθούν οι επι-
χειρήσεις και να επενδύσουν, 
φαίνεται ότι αποδίδει, σύμφωνα 
με τα αποτελέσματα μιας έρευ-
νας που πραγματοποιήθηκε 
στον τομέα της βιομηχανίας. 
Η Ομοσπονδία Κατασκευα-
στών Make UK, ανακοίνωσε ότι 
περίπου το ¼ των εταιριών που 
έλαβαν μέρος στην έρευνα, 
προγραμματίζουν να προχωρή-
σουν σε αύξηση των επενδύ-
σεών τους, αντιδρώντας θετικά 
και άμεσα στην πολιτική του 
υπουργείου των Οικονομικών, 
ενώ ποσοστό μεγαλύτερο του 
25%, προγραμματίζουν να πα-
ρουσιάσουν τα επενδυτικά σχέ-
δια τους. 
Η πρωτοβουλία αυτή, χαρακτη-
ρίζεται από το 1/3 των 149 εται-
ριών που έλαβαν μέρος στην 
έρευνα, ως το μέτρο που είχε 
το καλύτερο αποτέλεσμα, στην 
ετήσια ομιλία του Σουνάκ για 
τον προϋπολογισμό, το Μάρτιο. 
Ο προϋπολογισμός που κατάρ-
τισε ο Σουνάκ έχει σχεδιαστεί 
με τέτοιο τρόπο, ώστε, η βρε-
τανική οικονομία να αντιμετω-
πίσει την κρίση της COVID-19, 
με μεγαλύτερες δαπάνες, αλλά 
και σχέδια για την αύξηση της 
εταιρικής φορολογίας από το 
2023, ώστε να υπάρξει βοή-
θεια, στην αποκατάσταση των 
δημόσιων οικονομικών της 
Βρετανίας.

Ο πρωθυπουργός της Βρετα-
νίας Μπόρις Τζόνσον επιβεβαί-
ωσε ότι η σχεδιαζόμενη επανεκ-
κίνηση της οικονομίας στην 
Αγγλία θα γίνει όπως ήταν προ-
γραμματισμένο την επόμενη 
εβδομάδα, με το άνοιγμα όλων 
των καταστημάτων, των γυμνα-
στηρίων, των κομμωτηρίων και 
της εστίασης, αλλά μόνο σε 
εξωτερικούς χώρους. 
Καθώς το πρόγραμμα ανοσο-
ποίησης προχωρά με γοργούς 
ρυθμούς στο Ηνωμένο Βασίλειο 
και ο αριθμός των μολύνσεων 
από τον νέο κορωνοϊό μει-
ώνεται, ο Τζόνσον είπε ότι η Αγ-
γλία θα περάσει στη Φάση 2 του 
«οδικού χάρτη» για την άρση 
του λοκντάουν από τις 12 Απρι-
λίου. Είπε μάλιστα ότι και ο ίδιος 
θα πάει στην παμπ «για να πιεί 
μια μπίρα» ενώ απέκλεισε το 
ενδεχόμενο να ζητείται από τους 
πολίτες να επιδεικνύουν πιστο-
ποιητικό εμβολιασμού στα κα-
ταστήματα ή στα εστιατόρια.  
Η κυβέρνηση επιβεβαίωσε 
ωστόσο ότι εξετάζει αν θα μπο-
ρούσε να οργανώσει ένα «σύ-
στημα επιβεβαίωσης» της κα-
τάστασης του καθενός όσον 

αφορά την Covid-19 (αν κά-
ποιος έχει προσβληθεί και 
αναρρώσει ή αν έχει εμβολια-
στεί) που θα μπορούσε να βοη-
θήσει ώστε να ξαναρχίσουν οι 
εκδηλώσεις με συμμετοχή με-
γάλου πλήθους ατόμων. 
Ο Τζόνσον επισήμανε ότι υπάρ-
χουν «περίπλοκα, ηθικά και 
πρακτικά ζητήματα (…) που 
εγείρονται» από την ιδέα εισα-
γωγής ενός πιστοποιητικού, το 
οποίο θα βασίζεται αποκλει-
στικά στον εμβολιασμό. «Πρέ-
πει να είμαστε πολύ προσεκτι-
κοί στο πώς θα το χειριστούμε, 
δεν θέλουμε να ξεκινήσουμε ένα 
μεροληπτικό σύστημα», τόνισε 
στη συνέντευξη Τύπου που πα-
ραχώρησε. 
Παρά το άνοιγμα αυτό, όσοι 
μπορούν θα πρέπει να συνεχί-
σουν την τηλεργασία. 
Ελπίδα ότι θα ξαναρχίσουν τα 
διεθνή ταξίδια τον Μάιο 
Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι 
προς το παρόν η κυβέρνηση 
συμβουλεύει τους πολίτες να 
μην κλείσουν διακοπές στο εξω-
τερικό, μέχρι να ξεκαθαρίσει η 
κατάσταση. «Ελπίζουμε ότι 
μπορούμε να προχωρήσουμε 

μετά τις 17 Μαΐου», είπε ανα-
φερόμενος στα διεθνή ταξίδια, 
προσθέτοντας: «Όμως δεν 
θέλω να υποτιμήσω τις δυσκο-
λίες σε ορισμένες χώρες προ-
ορισμού» γιατί «δεν θέλουμε να 
επανεισάγουμε τον ιό στη 
χώρα». 
Ο Τζόνσον διαβεβαίωσε ότι 
«πολύ πριν» τις 17 Μαΐου η κυ-
βέρνησή του θα καθορίσει «τι 
είναι λογικό» να γίνει με τα ταξί-
δια. «Θα επιβεβαιώσουμε εκ 
των προτέρων αν τα μη απολύ-
τως αναγκαία διεθνή ταξίδια 
μπορούν να ξαναρχίσουν στις 
17 Μαΐου ή αν θα χρειαστεί να 
περιμένουμε περισσότερο», δή-
λωσε. Παραδέχτηκε ότι τα πι-
στοποιητικά εμβολιασμού θα δι-
ευκολύνουν τις μετακινήσεις και 
είπε ότι η Βρετανία θα συνερ-
γαστεί με άλλες χώρες για την 
αμοιβαία αναγνώρισή τους. 
Αφού ξαναρχίσουν τα διεθνή τα-
ξίδια, η Βρετανία σχεδιάζει να 
κατηγοριοποιεί τις χώρες «χρω-
ματίζοντάς» τις κόκκινες, πορ-
τοκαλί ή πράσινες, ανάλογα με 
τον βαθμό κινδύνου που θεωρεί 
ότι υφίσταται στην καθεμιά. Εί-
ναι όμως ακόμη πολύ νωρίς για 
να πει από τώρα ποιες θα είναι 
οι «πράσινες» χώρες, που ση-
μαίνει ότι για να τις επισκεφθεί 
κανείς θα χρειάζεται μόνο να 
υποβληθεί σε διαγνωστικό τεστ 
πριν και μετά το ταξίδι. 
Ο Τζόνσον είπε ότι είναι «κρίσι-
μης» σημασίας να πετάξουν 
ξανά οι εταιρείες, τονίζοντας ότι 
θα ενημερωθούν όσο το δυνα-
τόν νωρίτερα για το πότε μπο-
ρούν να ξαναρχίσουν τα ταξί-
δια.

Ξανανοίγουν καταστήματα, κομμωτήρια και παμπ

Η βρετανική κυβέρνηση έκανε  
γνωστό ότι προβλέπει να δοκι-
μάσει, από τα μέσα Απριλίου, 
στην Αγγλία ένα σύστημα υγει-
ονομικού διαβατηρίου, προκει-
μένου να επιτρέψει την επανέ-
ναρξη δραστηριοτήτων που 
έχουν πληγεί σφόδρα από την 
πανδημία του νέου κορωνοϊού, 
όπως τους αγώνες ποδοσφαί-
ρου και τις εκδηλώσεις σε αί-
θουσες.  
Σε αυτό το πλαίσιο, ένα «πιστο-
ποιητικό κατάστασης Covid», 
που θα επιβεβαιώνει ότι ένας 
πολίτης έχει εμβολιαστεί, είναι 
αρνητικός στον κορωνοϊό και ότι 
διαθέτει αντισώματα, θα ανα-
πτυχθεί «τους επόμενους μή-
νες», ώστε να επιτρέψει μαζικές 
συναθροίσεις. Δεν θα απαιτείται 
στα μέσα μαζικής μεταφοράς 
και τα καταστήματα με απαραί-
τητα προϊόντα, ούτε στις παμπ, 
όταν επαναλειτουργήσουν.          

Εννέα πιλοτικές δοκιμές θα ξε-
κινήσουν από τα μέσα Απρι-
λίου, μεταξύ άλλων για τον ημι-
τελικό, κατόπιν τον τελικό του 
αγγλικού Κυπέλλου ποδοσφαί-
ρου στο στάδιο Γουέμπλεϊ, για 
μια βραδιά σε ένα νυχτερινό κέ-
ντρο και ένα συνέδριο στο Λί-
βερπουλ. 
Η Εθνική Αρχή Υγείας εργάζεται 
σε ένα εργαλείο που θα επέ-
τρεπε να δείχνει κανείς την “κα-
τάστασή” του μέσω μιας εφαρ-
μογής ή ενός εγγράφου, 
σύμφωνα με την Ντάουνινγκ 
Στριτ. 
Αυτό το σχέδιο ενός υγειονομι-
κού διαβατηρίου δεν έγινε δεκτό 
με ενθουσιασμό από περισσό-
τερους από 70 Βρετανούς βου-
λευτές από όλο το πολιτικό φά-
σμα, για το οποίο θεωρούν ότι 
ευνοεί τις «διακρίσεις».

Σύστημα υγειονομικού διαβατηρίου Σχέδιο ενθάρρυνσης 
επιχειρήσεων 
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Σκοτώνουν την ελπίδα προτού γεννηθεί! 
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΒΑΖΟΥΝ ΤΑ ΜΙΚΡΟΚΟΜΜΑΤΙΚΑ, ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣ!

Άντρος Κυπριανού: Ανησυχία ΑΚΕΛ για την πενταμερή

Την ανησυχία του ΑΚΕΛ εξέφρασε ο ΓΓ της Κε-
ντρικής Επιτροπής ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού από 
τον τρόπο που εξελίσσονται τα ζητήματα σε ό,τι 
αφορά την επικείμενη πενταμερή διάσκεψη στην 
Γενεύη, εκφράζοντας παράκληση προς τον Πρό-
εδρο της Δημοκρατίας να επικεντρωθεί στο πώς 
θα καταφέρει να πετύχουμε ένα θετικό αποτέλε-
σμα.  
Σε δηλώσεις κατά τη διάρκεια περιοδείας του στην 
Πάφο, ο Α. Κυπριανού ανέφερε πως η Τουρκία 
κλιμακώνει περαιτέρω την επιθετικότητα και την 
αδιαλλαξία της, επιμένει σε απαράδεκτες αξιώ-
σεις, οι οποίες καθιστούν πάρα πολύ δύσκολη 
την προσπάθεια επιτυχίας ενός θετικού αποτε-
λέσματος, που θα μπορέσει να οδηγήσει, όπως 
είπε, σε επανάληψη ουσιαστικών διαπραγματεύ-
σεων, με στόχο να φτάσουμε το συντομότερο δυ-
νατό σε συμφωνία, η οποία θα εδράζεται στο 
συμφωνημένο πλαίσιο. 
Την ίδια στιγμή όμως, συνέχισε , “μας ανησυχεί 
και ο τρόπος που αντιδρά η Κυβέρνηση”, προ-
σθέτοντας πως “ακούγοντας τις δηλώσεις του κ. 

Αναστασιάδη, ο οποίος μιλά για άσκηση βέτο στο 
ενδεχόμενο, που δεν θα υπάρξει αποτέλεσμα στη 
συνάντηση στην Γενεύη μάς δημιουργείται η εντύ-
πωση ότι εκείνο που ενδιαφέρει τον κ. Αναστα-
σιάδη, είναι όχι πώς να έχει θετική έκβαση η πε-
νταμερής διάσκεψη, αλλά το πώς θα ικανοποιήσει 
ένα μέρος του εκλογικού σώματος ενόψει των 
βουλευτικών εκλογών”.  
O Α. Κυπριανού είπε πως η προσπάθεια της δι-
κής μας πλευράς θα πρέπει να επικεντρωθεί στο 
πώς μπορούμε να πετύχουμε θετικό αποτέλεσμα, 
σημειώνοντας πως όταν λέμε θετικό αποτέλεσμα, 
δεν έχουμε αυταπάτες.  
Ξέρουμε, συνέχισε, ότι είναι δύσκολα τα πρά-
γματα, αναφέροντας πως εκείνο που έχει τερά-
στια σημασία είναι όπως οι χειρισμοί της δικής 
μας πλευράς να υποχρεώσουν την Τουρκία, την 
τουρκική πλευρά, να εγκαταλείψει τις απαράδε-
κτες της αξιώσεις και να επιστρέψει στο συμφω-
νημένο πλαίσιο για να δημιουργηθούν οι προ-
ϋποθέσεις επανέναρξης ουσιαστικών 
διαπραγματεύσεων. 

Ο Α. Κυπριανού είπε πως όπως είναι διαμορφω-
μένα αυτή τη στιγμή τα πράγματα, φαίνεται ότι 
πάμε για αποτυχία. Μια αποτυχία, όπως είπε, 
“θα συσσωρεύσει τεράστια προβλήματα στην εξέ-
λιξη των πραγμάτων σε ό,τι αφορά το Κυπριακό”. 
Πρόσθεσε, επίσης, πως υπάρχει σοβαρό ενδε-
χόμενο η Τουρκία να προχωρήσει σε νέα τετελε-
σμένα, τα οποία θα μας φέρουν ολοένα και πιο 
κοντά στην οριστική διχοτόμηση, με ανυπολόγι-
στες συνέπειες σε βάρος της Κύπρου και του κυ-
πριακού λαού.  
Απηύθυνε, επίσης, παράκληση στον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας «να επικεντρωθεί στο πώς κα-
ταφέρνουμε να πετύχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα 
και όχι να επικεντρώνεται στο πώς θα καταφέρει 
να συσπειρώσει μια μερίδα των ψηφοφόρων με 
συνθήματα», τα οποία, όπως είπε, αποδείχτηκε 
από τις ίδιες εξελίξεις των τελευταίων χρόνων ότι 
είναι κενά περιεχομένου. 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση  
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ  
Σκοτώνουν την ελπίδα για θετικό αποτέλεσμα 
στην άτυπη Πενταμερή Διάσκεψη στη Γενεύη στις 
27-29 Απριλίου! Νίκος Αναστασιάδης, συνεπικου-
ρούμενος από την ηγεσία του κυβερνώντος ΔΗΣΥ 
και Ερσίν Τατάρ, άρχισαν ήδη το παιχνίδι αλλη-
λοεπίρριψης ευθυνών για το προδιαγεγραμμένο, 
εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, ναυαγίου και 
της νέας υπό τον Γ. Γ. του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέ-
ρες, προσπάθειας για συμφωνία στη βάση ανα-
ζήτησης λύσης στο Κυπριακό. 
Τρεις μόλις βδομάδες πριν από το κρίσιμο ρα-
ντεβού των ηγετών των δυο Κυπριακών Κοινο-
τήτων με τους εκπροσώπους των τριών εγγυη-
τριών δυνάμεων (Ελλάδας, Τουρκίας, Βρετανίας), 
κάθε άλλο παρά οι κυρίαρχοι κύκλοι δημιουργούν 
περιρέουσα ατμόσφαιρα ότι είναι δυνατή η επί-
τευξη τέτοιων συγκλίσεων που να αναγεννούν 
την ελπίδα.  
Ν. Αναστασιάδης, Αβέρωφ Νεοφύτου και ΔΗΣΥ, 
βάζουν προφανώς πάνω από την Κύπρο και το 
λαό της, τα μικροκομματικά και προεκλογικά συμ-
φέροντα τους και αντί προετοιμασίας για διαπρα-
γμάτευση και δημιουργικές προσεγγίσεις για γε-
φύρωση των διαφορών, επιδίδονται στην 
προετοιμασία της κοινής γνώμης για την αποτυ-
χία. Βεβαίως εάν άλλες ήταν οι προθέσεις τους, 
θα φρόντιζαν να καλλιεργούν κουλτούρα λύσης 
και διάθεσης για το κτίσιμο της Κύπρου του αύριο, 
χωρίς διαχωριστικές γραμμές και συρματοπλέ-
γματα είτε της κατοχικής δύναμης, είτε της κυ-
βέρνησης Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ, τάχατες για πα-
ρεμπόδιση ξένων να εισέλθουν στις ελεγχόμενες 
από την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
περιοχές.  
Με τις πράξεις τους ανοίγουν το δρόμο για ορι-

στικοποίηση της διχοτόμησης. Ούτε επανένωση 
έχουν στην ατζέντα τους, ούτε λύση δυο κρατών 
αλλά «συγκατοίκηση» σε ένα συνοποσπονδιακό 
μόρφωμα ανεξάρτητα από την τελική ονοματο-
λογία της νομικής οντότητας, όπως ακριβώς προ-
νοεί η Βρετανική φόρμουλα, όπως προκρίνει το 

Φόρεϊν Όφις το οποία για το μόνο που γνοιάζεται 
είναι μέσα από τις όποιες συμφωνίες να μην θι-
γούν τα συμφέροντα του στην Κύπρο και ειδικό-
τερα να διασφαλιστεί η συνέχιση του στάτους κβο 
των εδώ ζωτικής σημασίας για τη Βρετανία και 
τη Δυτική Συμμαχία του ΝΑΤΟ, Αγγλικών στρα-
τιωτικών Βάσεων καθώς και τα άλλα προνόμια 
και διευκολύνσεις που εξασφάλισε είτε με τις Συμ-
φωνίες του 1960 είτε μετέπειτα από τις κυβερνή-
σεις της Κυπριακής Δεξιάς. 
Επί του προκειμένου δεν είναι τυχαία η κάθοδος 
πρόσφατα στο νησί του Βρετανού υπουργού 

Εξωτερικών ο οποίος έκανε βολιδοσκοπήσεις για 
λύση «μέσης απόστασης» ενώ αυτή τη βδομάδα 
βρέθηκε στην Κύπρο για συνέχιση των Βρετανι-
κών παρεμβάσεων, η Υφυπουργός Εξωτερικών 
της χώρας Γουέντι Μόρτον 
«Είναι σημαντικό όλα τα μέρη να αδράξουν την 

ευκαιρία που παρουσιάζουν οι συνομιλίες πέντε 
συν ενός του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ για να 
υπάρξει ώθηση για μια λύση, η οποία θα ωφελή-
σει όλους τους Κύπριους και θα ενδυναμώσει πε-
ριφερειακή σταθερότητα», έγραψε σε ανάρτηση 
της στο twitter η κα Μόρτον. 
Οι Βρετανοί διπλωμάτες έχουν θέσει παρασκη-
νιακά «ιδέες» για το πώς θα  μπορούσε να εξευ-
ρεθεί φόρμουλα για συμφωνία η οποία να ανα-
φέρεται μεν σε ομοσπονδιακό κράτος, αλλά την 
ίδια ώρα να αποτελεί την κοινή στέγη δυο αυτό-
νομων οντοτήτων.  

Η φόρμουλα της κυριαρχικής ισότητας που προ-
βάλλει η τουρκική πλευρά φαίνεται να παρουσιά-
ζει αδυναμίες στην αποδοχή της από την Ελλη-
νοκυπριακή πλευρά. Γι’ αυτό και οι Βρετανοί, 
εμφανίστηκαν μελετημένοι και ρίχνουν στο τρα-
πέζι την ιδέα της «μέσης απόστασης». Στην πρα-
γματικότητα προτείνουν συνέχιση της υφιστάμε-
νης οντότητας με ομοσπονδιακή μορφή στην 
οποία όμως να μετέχουν δυο «νέες οντότητες».  
Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του Κυβερνητικού 
Εκπροσώπου, Κυριάκου Ι. Κούσιου, κατά τη συ-
νάντηση τους, ο Πρόεδρος   Αναστασιάδης επα-
νέλαβε   στην Υφυπουργό Εξωτερικών του Ηνω-
μένου Βασιλείου, την ετοιμότητα και 
αποφασιστικότητά του να εμπλακεί δημιουργικά 
στις συνομιλίες, «νοουμένου ότι ο ουσιαστικός 
διάλογος για την επιδιωκόμενη λύση δεν εκφεύγει 
των παραμέτρων, όπως καθορίστηκαν από τα 
σχετικά Ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, το 
Κοινό Ανακοινωθέν της 11ης Φεβρουαρίου 2014, 
των συγκλίσεων που έχουν επιτευχθεί, την ανα-
κοίνωση της 25ης Νοεμβρίου 2019  και τις αρχές 
και αξίες της ΕΕ, με τη συνέχιση του διαλόγου 
από το σημείο που διακόπηκε». 
Σύμφωνα με τον κυβερνητικό Εκπρόσωπο, ο 
Πρόεδρος Δημοκρατίας κατέστησε σαφές πως 
επιδίωξη του είναι η επίτευξη μιας λύσης που θα 
διασφαλίζει τη λειτουργικότητα και, συνεπώς, τη 
βιωσιμότητα, χωρίς την παρουσία ξένων στρα-
τευμάτων, εγγυητικών δικαιωμάτων ή και εξαρ-
τήσεων από την όποια τρίτη χώρα, προστίθεται. 
Από την πλευρά της η κ. Μόρτον εξέφρασε την 
πλήρη στήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου στις 
προσπάθειες που καταβάλλονται για επιτυχή κα-
τάληξη της άτυπης Διάσκεψης με στόχο την επα-
νέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, κατα-
λήγει στην ανακοίνωσή του ο κ. Κούσιος.

Έγνοια του Ανσταδιάσδη οι βουλευτικές εκλογές!  
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Συνέντευξη Αναστασιάδη

Ανεργία
Αύξηση 25% ή 6.580 πρό-
σωπα σημείωσε τον Μάρτιο 
του 2021, ο αριθμός των εγγε-
γραμμένων ανέργων, σε σύ-
γκριση με τον περσινό Μάρτιο, 
λόγω κυρίως της αύξηση των 
ανέργων στους τομείς του 
εμπορίου και των κατασκευών, 
σύμφωνα με τα στοιχεία που 
τηρούνται στα Επαρχιακά Γρα-
φεία Εργασίας, τα οποία δημο-
σιοποίησε την Τρίτη η Στατι-
στική Υπηρεσία. 
Αυτό οφείλεται, όπως σημει-
ώνει, στην εφαρμογή από τη 
Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλη-
σης των έκτακτων μέτρων που 
ανακοινώθηκαν από το Υπουρ-
γείο Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων για 
διενέργεια αυτόματων ανανε-
ώσεων των εγγεγραμμένων 
ανέργων χωρίς φυσική παρου-
σία με στόχο την αποφυγή της 
εξάπλωσης του κορωνοϊού. 
Πιο αναλυτικά, με βάση τα 
στοιχεία που τηρούνται στα 
Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, 
ο αριθμός των εγγεγραμμένων 
ανέργων στο τέλος Μαρτίου 
2021, έφτασε τα 32.933 πρό-
σωπα.

                    
      Ειδήσεις σε 2’

«Ο στόχος της Τουρκίας για δύο κράτη 
δεν είναι δυνατόν να πραγματωθεί κα-
θώς δεν είναι μία λύση αποδεκτή από 
κανέναν»,  τόνισε ο Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, σε συ-
νέντευξη του στην ΕΡΤ. 
Απαντώντας σε ερώτηση αναφορικά με 
την άτυπη πενταμερή διάσκεψη για το 
Κυπριακό, ο Νίκος Αναστασιάδης υπο-
γράμμισε την αποφασιστικότητα του να 
συμμετάσχει με καλή θέληση σε έναν 
δημιουργικό διάλογο που θα δημιουργή-
σει, όπως είπε, τις προοπτικές συνέχισης 
των συνομιλιών για λύση του Κυπριακού, 
από το σημείο που έμειναν στο Κρανς 
Μοντανά. 
«Έχουμε επιτύχει μέχρι σήμερα σωρεία 

συγκλίσεων, τα θέματα Νομοθετικής και 
Δικαστικής εξουσίας έχουν συμφωνηθεί. 
Παραμένουν βεβαίως σημαντικά προ-
βλήματα προς λύση. Τα θέματα εκτελε-
στικής σε ένα βαθμό, τα θέματα του πε-
ριουσιακού, τα θέματα των εδαφικών 
αναπροσαρμογών, τα εξίσου και πάρα 
πολύ σημαντικά θέματα των εγγυήσεων 
και της παρουσίας στρατευμάτων», τό-
νισε ο κ. Αναστασιάδης εκφράζοντας, 
παράλληλα, την απαισιοδοξία του λόγω 
των τουρκικών θέσεων. 
«Ακούγοντας τις θέσεις που εκφράζονται 
από τουρκικής κυβερνήσεως και από τον 
τ/κ ηγέτη, εάν αυτή θα είναι η εμμονική 
θέση, δηλαδή η θέση των δύο κρατών, 
όπως και της κυριαρχικής ισότητας, 

όπως την ερμηνεύουν, δεν θα έλεγα ότι 
είμαι αισιόδοξος. Αυτό που ξέρω είναι 
ότι μεταβαίνω, θα είμαι θετικός, θετικό-
τατος στο να δημιουργηθούν οι συνθήκες 
που θα μας επιτρέψουν επιτέλους να ξε-
περαστούν οι όποιες αντιλήψεις που δεν 
έχουν να κάνουν με το συμφέρον των 
Κυπρίων  Ελληνοκυπρίων και Τουρκο-
κυπρίων, αλλά με τα συμφέροντα της 
Τουρκίας», σημείωσε.  
Κληθείς να σχολιάσει τις θέσεις που εκ-
φράζει η τουρκική πλευρά, ο Πρόεδρος 
της Κυπριακής Δημοκρατίας κάλεσε την 
Άγκυρα να συνειδητοποιήσει «μετά και 
την αντίδραση της διεθνούς κοινότητας, 
της ΕΕ, σημαντικών χωρών, όπως η 
Αμερική, η Ρωσία, η Κίνα, άλλες χώρες 
μόνιμα μέλη και μη των ΗΕ και μη τα 
οποία σαφώς και ρητώς έχουν κάνει ξε-
κάθαρο πως ο στόχος της για δύο κράτη 
δεν μπορεί να πραγματωθεί. Δεν θεω-
ρείται ότι είναι μια λύση, αποδεκτή από 
κανένα. Ούτε από εμάς, ούτε από τη διε-
θνή ή Ευρωπαϊκή κοινότητα». 
Παράλληλα, ο κ. Αναστασιάδης υπο-
γράμμισε ότι υπάρχει σύμπτωση θέσεων 
Ελλάδας και Κύπρου για την προάσπιση 
των δικαιωμάτων δύο κυρίαρχων ανε-
ξάρτητων κρατών, σημειώνοντας ότι οι 
όποιες εχθρικές ενέργειες εναντίον είτε 
της Ελλάδας είτε της Κύπρου έχουν γνώ-
ρισμα την επιθετικότητα και την παρα-
βίαση του Διεθνούς Δικαίου. Πρόσθεσε, 
ότι Αθήνα και Λευκωσία έχουν κοινές θέ-
σεις για τον τρόπο που αντιμετωπίζεται 
η τουρκική προκλητικότητα. 
«Συνεπώς υπάρχει και αυτό είναι σημα-

ντικό, η κοινή πρόκληση, σε δύο κράτη, 
που τα συντηρούν προαιώνιοι δεσμοί, 
που δεν παύουν να είναι ανεξάρτητα 
κράτη, αλλά και πού δεν παύουν να 
έχουν κοινές αντιλήψεις και κοινά συμ-
φέροντα όσον αφορά την παραβατική 
συμπεριφορά της Τουρκίας», τόνισε.  
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης υπογράμ-
μισε ότι αυτό το οποίο επεδίωξε και πέ-
τυχε η Κύπρος είναι η θετική ατζέντα και 
η προοπτική βελτίωσης των σχέσεων 
μεταξύ Ευρώπης-Τουρκίας, να περνά και 
από την μη παραβίαση των κυριαρχικών 
δικαιωμάτων της Ελλάδας ή την μη επα-
νάληψη των παραβατικών συμπεριφο-
ρών έναντι της Κύπρου.  
Τέλος, ο κ. Αναστασιάδης τόνισε, ότι η 
Λευκωσία έχει καταστήσει σαφές ότι την 
ενδιαφέρει η βελτίωση των ευρωτουρκι-
κών σχέσεων αλλά υπό την αίρεση ότι 
δεν θα επαναληφθεί η παρουσία τουρ-
κικών πλοίων, και άλλων προκλητικών 
ενεργειών.  «Αυτό θα πρέπει να διαπι-
στωθεί ότι θα είναι διάρκειας και όχι πρό-
σκαιρα χάριν του επιδιωκόμενου στόχου, 
δηλαδή να τύχει μιας απόφασης για συ-
ζήτηση θεμάτων που αφορούν την Τουρ-
κία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως εί-
ναι η τελωνειακή ένωση και η 
απελευθέρωση θεώρησης διαβατηρίων» 
ανέφερε ο Κύπριος Πρόεδρος και σημεί-
ωσε ότι δεν θα διστάσει να θέσει βέτο 
στην τελωνειακή σύνδεση Ευρωπαϊκής 
Ένωσης – Τουρκίας αν η τελευταία δεν 
τηρήσει τις υποχρεώσεις της έναντι των 
κρατών μελών.

Έφυγε από τη ζωή ο πρώην ΥΠΕΣ Σωκράτης Χάσικος Το ΥΠΑΜ καλεί τους ανέντακτους έφεδρους 

Πρόεδρος: Ο στόχος της Τουρκίας για δύο κράτη δεν είναι δυνατόν να πραγματωθεί 

Άμοιξε η Πύλη Εμβολιασμού 
για άτομα 61 ετών και πάνω 
χθες Τετάρτη και σήμερα Πέ-
μπτη, με τα διαθέσιμα ραντεβού 
να ανέρχονται σε 19.378, ενη-
μερώνει το Υπουργείο Υγείας. 
Σε ανακοίνωσή του, το Υπουρ-
γείο αναφέρει επίσης ότι μέχρι 
τις 5 Απριλίου έγιναν 165.116 
εμβολιασμοί (1η δόση: 117.615 
και 2η δόση: 47.501). Προστί-
θεται ότι εμβολιάστηκε τουλάχι-
στον με την 1η δόση το 81,65% 
των ατόμων ηλικίας 80 ετών και 
άνω και το 76,34% των ατόμων 
ηλικίας 70-79 ετών. 
Συγκεκριμένα. 
Θα διατεθούν 19,378 ραντεβού 
σε όλα τα Κέντρα Εμβολιασμού 
σε όλες τις Επαρχίες. 
Το Εθνικό Πλάνο Εμβολιασμού, 
σημειώνεται, «προχωρά βάσει 
του προγραμματισμού που είχε 
καταρτιστεί και επικεντρώνεται 
τόσο στον εμβολιασμό του γε-
νικού πληθυσμού με ηλικιακά 
κριτήρια όσο και στον εμβολια-
σμό κατά προτεραιότητα των 
ατόμων που εμπίπτουν στις ευ-
παθείς ομάδες».

Πύλη Εμβολιασμού 

Έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της 
Δευτέρας, ο πρώην Υπουργός Εσωτε-
ρικών Σωκράτης Χάσικος, σε ηλικία 64 
ετών, έπειτα από πολύχρονη μάχη με 
τον καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα ο 
πρώην Υπουργός Εσωτερικών, νοση-
λευόταν σε ιατρικό κέντρο στη Γερμανία. 
Το 2019 ο Σωκράτης Χάσικος, βίωσε την 
απώλεια της συζύγου του Έλλης Κου-
λέρμου, σε ηλικία 54 ετών, λόγω της 
ασθένειας του καρκίνου. 
Ο Σωκράτης Χάσικος γεννήθηκε στη 
Λευκωσία στις 12 Απριλίου 1956. Μεγά-
λωσε στο Κάτω Δίκωμο.  Σπούδασε νο-
μική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών. Ήταν 
επιχειρηματίας. Από το 2003 μέχρι τον 

Φεβρουάριο του 2013 ήταν Πρόεδρος 
του διοικητικού συμβουλίου της AlfaMe-
diaGroup. Υπήρξε ιδιοκτήτης της εφη-
μερίδας Αλήθειας, του ραδιοφωνικού 
σταθμού Sport-Fm και μεγαλομέτοχος 
του τηλεοπτικού σταθμού Omega. Ήταν 
νυμφευμένος με την Έλλη Κουλέρμου. 
Έχει δύο υιούς και μία κόρη. 
Διετέλεσε αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ και 
μέλος του Πολιτικού Γραφείου του κόμ-
ματος.Εκλέγηκε για πρώτη φορά βου-
λευτής στις βουλευτικές εκλογές του 
1991 στην Εκλογική Περιφέρεια Κερύ-
νειας με τον συνασπισμό Δημοκρατικός 
Συναγερμός-Κόμμα Φιλελευθέρων.  
Την 1 Μαρτίου 2013 διορίστηκε Υπουρ-
γός Εσωτερικών στην κυβέρνηση Νίκου 
Αναστασιάδη, θέση στην οποία παρέ-
μεινε μέχρι τις 10 Μαΐου 2017 που υπέ-
βαλλε την παραίτηση του για προσωπι-
κούς και οικογενειακούς λόγους. Στη 
διάρκεια της θητείας του διετέλεσε πα-
ράλληλα, για δύο βδομάδες, Υπουργός 
Άμυνας, μετά τον θάνατο του τότε 
Υπουργού Άμυνας Τάσου Μητσόπου-
λου.

Να διευθετήσουν την ένταξη τους στην 
εφεδρεία καλεί το Υπουργείο Άμυνας 
όλους τους ανέντακτους έφεδρους των 
κλάσεων από το 1989 ως 2019. 
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, καλού-
νται σε επιστρατευτική τακτοποίηση όλοι 
οι ανέντακτοι έφεδροι στα Τμήματα Επι-
στράτευσης μέχρι την 30 Απριλίου 2021 
οι οποίοι υπάγονται στις πιο κάτω κα-
τηγορίες: 
- Κλάσεων 1989 έως 2019 (Που έχουν 
γεννηθεί από το 1971 έως το 2001). 
- Όσων οι λόγοι της προσωρινής ανα-
στολής της εφεδρικής τους υπηρεσίας 
δεν ισχύουν πλέον. 
- Αυτών που δεν έχουν στην κατοχή 
τους Φύλλο Ατομικής Πρόσκλησης 
(ΦΑΠ) για το έτος 2021. 
- Όσων δεν έχει επικαιροποιηθεί το Ει-
δικό Φύλλο Πορείας. 
Το Υπουργείο σημειώνει πως κατά την 
προσέλευση τους στα Τμήματα Επι-
στράτευσης να έχουν μαζί τους το δελτίο 
ταυτότητας ή διαβατήριο ή οποιοδήποτε 
άλλο επίσημο έγγραφο της Δημοκρα-
τίας, από το οποίο να προκύπτει η ταυ-

τοπροσωπία τους, το Ειδικό Φύλλο Πο-
ρείας καθώς και αποδεικτικά, στη περί-
πτωση αλλαγής του τόπου διαμονής 
(λογαριασμό κοινής ωφελείας). 
Εξαιρούνται από την πρόσκληση οι έφε-
δροι όλων των κλάσεων που έχουν τύχει 
οριστικής διαγραφής. 
Το Υπουργείο τονίζει πως έφεδρος, που 
παραλείψει να συμμορφωθεί μετά την 
30 Απριλίου 2021 διαπράττει αδίκημα 
και σε περίπτωση καταδίκης του, υπό-
κειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει 
το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή 
που δεν υπερβαίνει τις δυο χιλιάδες 
ευρώ (€2000) ή και τις δυο (2) αυτές 
ποινές. 
Τέλος, ενημερώνει πως τα τηλέφωνα 
επικοινωνίας των Τμημάτων Επιστρά-
τευσης ανά Επαρχία παρουσιάζονται 
αναλυτικά στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΦ 
(κατηγορία εφεδρεία), στον πιο κάτω 
σύνδεσμο:http://www.army.gov.cy/el/con
tact
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Υπόθεση βιτριόλη

Ομολόγησε την επίθεση με το βιτριόλι

Επιστροφή στα θρανία για το λύκειο εισηγούνται οι ειδικοί

Την επιστροφή των μαθητών του λυκείου 
στα θρανία στις 12 Απριλίου εισηγούνται 
οι ειδικοί της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων, 
μετά από τη συνεδρίασή τους χθες Τε-

τάρτη.  
Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της συνεδρία-
σης υπήρξαν έντονες διαφωνίες μεταξύ 
των μελών της επιτροπής, με ορισμένα 

άτομα να αντιδρούν σφόδρα στο άνοιγμα 
των σχολείων. 
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες η 
Επιτροπή Λοιμωξιολόγων εισηγείται 
στην υπουργό Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, 
το άνοιγμα των Λυκείων, και για τις τρεις 
τάξεις, σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας 
από την ερχόμενη Δευτέρα. 
Σημειώνεται ότι το υπουργείο Παιδείας 
είχε εισηγηθεί να ανοίξουν και οι τρεις 
τάξεις του Λυκείου και όχι μόνο η Γ', 
όπως είχε αρχικά εξεταστεί, καθώς θεω-
ρείται δύσκολο για τους καθηγητές να 
κάνουν τα μαθήματα της Γ' Λυκείου δια 
ζώσης και των άλλων δύο βαθμίδων 
μέσω τηλεκπαίδευσης. 
Κυβέρνηση και ειδικοί θεωρούν ότι το 
άνοιγμα των λυκείων μπορεί να γίνει με 
ασφάλεια χάρη στο νέο «όπλο» των self 
test, η παραλαβή των οποίων έχει ξεκι-
νήσει. 
Η διανομή τους θα γίνεται δωρεάν από 
τα φαρμακεία, κατά προτεραιότητα σε 
εκπαιδευτικούς και μαθητές από 16 έως 
18 ετών. 

Ερώτημα πάντως αποτελεί ποια θα είναι 
η εισήγηση της επιτροπής των λοιμω-
ξιολόγων για τη λειτουργία των εκπαι-
δευτικών στις περιοχές που εμφανίζουν 
αυξητική επιδημιολογική επιβάρυνση. 
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, 
υπάρχει διαφωνία μεταξύ των ειδικών 
για τις περιπτώσεις της Θεσσαλονίκης, 
της Κοζάνης και της Αχαΐας, των τριών 
περιοχών, δηλαδή, στις οποίες δεν 
άνοιξε ούτε το λιανεμπόριο τη Δευτέρα - 
όπως συνέβη στην υπόλοιπη Ελλάδα - 
λόγω του επιβαρυμένου επιδημιολογικού 
φορτίου. 
Για τα δημοτικά πάντως, μεταξύ άλλων, 
υπάρχει η εκτίμηση ότι υφίστανται ακόμη 
χρονικά περιθώρια μέχρι να επιτραπεί 
εκ νέου η δια ζώσης διδασκαλία, ενώ 
υπάρχει η δυνατότητα παράτασης του 
σχολικού έτους. 
Τα επιδημιολογικά στοιχεία των εξαιρε-
τικά επιβαρυμένων περιοχών έχουν ήδη 
περάσει από το μικροσκόπιο της υποε-
πιτροπής των ειδικών κατά την έκτακτη 
συνεδρίαση της Τρίτης.

Περισσότερες από 3.370 αιτή-
σεις υποβλήθηκαν για το νέο 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
επαγγελματικής κατάρτισης με 
πιστοποίηση ΟΑΕΔ - Google για 
νέους ανέργους, ηλικίας έως 29 
ετών. 
Όπως αναφέρεται σε σχετική 
ανακοίνωση, η νέα δράση υλο-
ποιείται στο πλαίσιο της συνερ-
γασίας ΟΑΕΔ-Google Ελλάδας 
και περιλαμβάνει τη δωρεάν κα-
τάρτιση σε τέσσερις τομείς ψη-
φιακών δεξιοτήτων υψηλής ζή-
τησης, που οδηγούν στην 
απόκτηση των εξής πιστοποι-
ητικών: 
- IT Support Specialist Certifi-
cate (τεχνική υποστήριξη πλη-
ροφορικής). 
- UX Designer Certificate (σχε-
διασμός εμπειρίας χρήστη). 
- Project Manager Certificate 
(διαχείριση έργου). 
- Data Analyst Certificate (ανά-
λυση δεδομένων). 
Τα προσφερόμενα πιστοποι-
ητικά κατάρτισης παρέχονται 
αποκλειστικά στα αγγλικά. Κάθε 
ωφελούμενος θα πρέπει να ολο-
κληρώσει τουλάχιστον μία θεμα-
τική ενότητα, αλλά, εάν επιθυμεί, 
μπορεί να τις ολοκληρώσει όλες.

Bασμός
Μια σοκαριστική καταγγελία 
εξετάζουν οι Αρχές, αναφορικά 
με τη σεξουαλική κακοποίηση 
ανήλικης από τον παππού της 
για επτά χρόνια. 
Σύμφωνα με το Mega, ο 
83χρονος συνελήφθη σε πε-
ριοχή των βορείων προαστίων 
και ο ηλικιωμένος κατηγορείται 
για τον βιασμό της ανήλικης εγ-
γονής του επί επτά χρόνια. 
Ο 83χρονος, που είναι παπ-
πούς της ανήλικης από την 
πλευρά της μητέρας της, φέ-
ρεται να βίαζε την εγγονή του 
από την ηλικία των 10 ετών μέ-
χρι και τα 17 της. 
Πώς αποκαλύφθηκε η υπό-
θεση 
Η ανήλικη αποκάλυψε στη μη-
τέρα της τα όσα βίωνε και η 
γυναίκα απευθύνθηκε στη συ-
νέχεια στο τμήμα Ανηλίκων της 
Ελληνικής Αστυνομίας. 
Η νεαρή πήρε θάρρος να απο-
καλύψει για το περιστατικό, 
όταν ο 83χρονος παρακολου-
θούσε με όλα του τα εγγόνια 
ένα ρεπορτάζ για την υπόθεση 
της Σοφίας Μπεκατώρου.

ΟΑΕΔ - Google

Συμπληρωματική απολογία με την οποία 
ομολόγησε την επίθεση με βιτριόλι σε 
βάρος της 35χρονης Ιωάννας, πριν από 
ένα χρόνο έδωσε η μοναδική κατηγο-
ρούμενη στην υπόθεση η 36χρονη Έφη. 
Σύμφωνα με πληροφορίες κατά την απο-
λογία της στον ανακριτή η νεαρή γυναίκα, 
η οποία είναι ήδη προφυλακισμένη για 
τη συγκεκριμένη υπόθεση, που συγκλό-
νισε το πανελλήνιο, ομολόγησε ότι επι-
τέθηκε στην άτυχη Ιωάννα Παλιοσπύρου 
και ζήτησε συγγνώμη για την αποτρό-
παια πράξη της. 
Αμέσως μετά τη συμπληρωματική της 
απολογία η κατηγορούμενη επέστρεψε 
στις φυλακές, όπου κρατείται προσωρινά 
από τις 16 Ιουνίου. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η νεαρή κατηγο-
ρουμένη ενώπιον του ανακριτή τον πε-
ρασμένο Ιούνιο είχε κάνει χρήση του δι-
καιώματος της σιωπής. 
Ο συνήγορος της 36χρονης κατηγορού-
μενης Σάκης Κεχαγιόγλου δήλωσε: 
«Η εντολέας μου απολογήθηκε σήμερα, 
Δευτέρα, 05.04.2021 και ώρα 10π.μ. κα-
τόπιν σχετικού αιτήματός της ενώπιον 

της κ Ανακρίτριας του 17ου Τακτικού Τμή-
ματος Αθηνών. Η κατηγορουμένη ανέ-
λαβε την ευθύνη της πράξης της, ζήτησε 
με συντριβή, όπως είπε, συγγνώμη από 
το θύμα και την οικογένεια της – την 
οποία ελπίζει να αποδεχτούν- για τον 
πόνο και την οδύνη που προκάλεσε και 
τόνισε ότι δεν επεδίωκε σε καμία περί-
πτωση το θάνατό της. 
Χαρακτηριστικά δε είπε ότι θα ευχόταν 
να γύριζε το χρόνο πίσω και να μην είχε 
συμβεί απολύτως τίποτα από όσα συνέ-
βησαν. 
Ως κίνητρο δε της εν λόγω πράξης της 
ανέφερε την εμμονή της με το θύμα, 
λόγω της εμπλοκής του, κατά δήλωσή 
της, σε ένα πολύ σημαντικό προσωπικό. 
Τέλος, διέψευσε κατηγορηματικά τα όσα 
στο παρελθόν έχουν αναφερθεί δημο-
σίως και από διάφορες πλευρές περί δή-
θεν απόπειράς της να συλλέξει πληρο-
φορίες, ώστε να επιτεθεί εκ νέου στο 
θύμα, κατά το χρονικό διάστημα της νο-
σηλείας του».

Διπλό φονικό στη Μακρινίτσα

Σκότωσε την πρώην σύζυγό του και τον αδελφό της

Διπλό φονικό σημειώθηκε το βράδυ της 
Δευτέρας στη Μακρινίτσα, στην περιοχή 
της Αγίας Τριάδας,με θύματα δύο αδέλ-
φια, ηλικίας 28 και 30 ετών. 
Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφο-
ρίες, ο δράστης που ήταν πρώην σύζυ-
γος της μίας εκ των δύο θυμάτων τσα-
κώθηκε μαζί τους και τους κατάφερε 
θανάσιμες μαχαιριές. 
Ο δράστης διέφυγε από το σημείο, αλλά 
τελικά εντοπίστηκε από την Αστυνομία 
και συνελήφθη. 
O δολοφόνος, που εκτός από πρώην 
σύζυγος της νεαρής γυναίκας ήταν και 
πατέρας του ηλικίας 2 ετών παιδιού της, 
μπήκε στο σπίτι, όπου βρισκόταν με τον 
αδελφό της και την πρώην πεθερά του 
και μετά από έντονο καυγά τους κατά-
φερε θανατηφόρες μαχαιριές. 

Η άτυχη γυναίκα φαίνεται να δέχτηκε τις 
μαχαιριές στην κοιλιά και στα πλευρά, 
με αποτέλεσμα να υποκύψει στα τραύ-
ματά της καθ’ οδόν προς το νοσοκομείο 
και ο άνδρας στην κοιλιά και στην καρ-
διά, κάτι που του επέφερε ακαριαία τον 
θάνατο. 
Πληροφορίες αναφέρουν επίσης, ότι ο 
δράστης ενοχλούσε τη γυναίκα και την 
οικογένειά της, που μάλιστα είχαν ζητή-
σει δικαστική συνδρομή για να σταματή-
σει να τους ενοχλεί. 
Οι σοροί των δύο άτυχων νεαρών μετα-
φέρθηκαν στο Νοσοκομείο από το 
ΕΚΑΒ, ωστόσο εκεί διαπιστώθηκε ο θά-
νατός τους.

Άνοιγμα σχολείων
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Ο Πούτιν υπέγραψε νόμο που του δίνει το δικαίωμα 
να διεκδικήσει δύο ακόμη θητείες έως το 2036  

Ο ηλικίας 68 ετών Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν 
υπέγραψε νόμο, ο οποίος μεταξύ άλλων του δίνει το 
δικαίωμα να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα για το αξίωμα 
του πρόεδρου της χώρας, όπως και να διεκδικήσει δύο 
ακόμη θητείες, μετά την λήξη της θητείας του το 2024, 
και να παραμείνει στην εξουσία έως το 2036. 

Το κείμενο εγκρίθηκε οριστικά από το Κοινοβούλιο τον 
Μάρτιο, μετά από δημοψήφισμα για τη συνταγματική 
αναθεώρηση που διοργανώθηκε το καλοκαίρι του 2020. 
Σύμφωνα με τον νέο νόμο, το ίδιο και αυτό πρόσωπο 
μπορεί να εκλεγεί στο αξίωμα του προέδρου και να 
ασκήσει δύο θητείες, χωρίς να λαμβάνονται υπόψιν 
όσον αφορά στον εν ενεργεία πρόεδρο, οι προηγού-
μενες προεδρικές του θητείες. 
Τον "μηδενισμό" των προηγούμενων προεδρικών θη-
τειών του προέδρου Πούτιν κατά την περίοδο της συ-
ζήτησης που είχε θέμα την συνταγματική αναθεώρηση 
είχε προτείνει πριν ένα χρόνο, η βουλευτής της Κρατι-
κής Δούμας εκ μέρους του κόμματος "Ενιαία Ρωσία", 
Βαλεντίνα Τερεσκόβα (που υπήρξε και η πρώτη γυναίκα 
κοσμοναύτης στον κόσμο). 
"Πρέπει εντίμως, ανοιχτά, δημόσια να προβλέψουμε 
και γενικά να καταργήσουμε τους περιορισμούς ως 
προς τον αριθμό των προεδρικών θητειών που υπάρ-
χουν στο Σύνταγμα" είχε δηλώσει τότε η Τερεσκόβα. 
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος βρίσκεται στο τιμόνι της 
χώρας από το 2000, έχει εκτοπίσει μέσα σε διάστημα 
δύο δεκαετιών κάθε πραγματικό πολιτικό ανταγωνισμό 
στη Ρωσία, περιορίζοντας την αντιπολίτευση και τα ανε-

ξάρτητα μέσα ενημέρωσης, ενώ πάντα αρνούνταν να 
συζητήσει τη διαδοχή του. 
Ο Πούτιν, το 2036, που είναι θεωρητικά η ημερομηνία 
κατά την οποία θα πρέπει να εγκαταλείψει το Κρεμλίνο, 
θα είναι 83 ή 84 ετών. Ο Γιεβγκένι Ρόιζμαν επικριτής 
του Κρεμλίνου και πρώην δήμαρχος της πόλης Γιεκα-
τερίνεμπουγκ, μιας από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ρω-
σίας, δήλωσε σε ανάρτηση του στο Twitter ότι ο νόμος 
αυτός καθιστά τον Πρόεδρο Πούτιν ισόβιο πρόεδρο. 
Η ομάδα του φυλακισμένου Αλεξέι Ναβάλνι και επικριτή 
του Κρεμλίνου, ανάρτησε ένα βίντεο που χρονολογείται 
από τη δεκαετία του 2000, στο οποίο ο Βλαντιμίρ Πούτιν 
λέει ότι είναι αντίθετος με το να παραμένει ο πρόεδρος 
στην εξουσία για περισσότερες από δύο θητείες. 
Ο νόμος ορίζει ότι αρχηγός κράτους μπορεί να εκλεγεί 
Ρώσος πολίτης, ηλικίας 35 ετών και άνω, ο οποίος διέ-
μενε μόνιμα στην Ρωσία όχι λιγότερο από 25 χρόνια 
και ο οποίος δεν είχε ποτέ κατά το παρελθόν υπηκοό-
τητα άλλου κράτους ή άδεια παραμονής σε άλλο κρά-
τος.

Η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στην επανέναρξη των 
συνομιλιών επίλυσης, ως "ενεργός παρατηρητής", υπο-
στηρίζει πλήρως τη διαδικασία των Ηνωμένων Εθνών 
και προσβλέπει στην άτυπη συνάντηση που θα πρα-
γματοποιηθεί σε λίγες εβδομάδες, δήλωσε ο Πρόεδρος 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ μετά το πέ-
ρας της συνάντησής του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν 
στην Άγκυρα, όπου επεσήμανε στον Τούρκο Πρόεδρο 
ότι η δέσμευσή της ΕΕ προς την Τουρκία θα είναι προ-
οδευτική αναλογική και αναστρέψιμη. 
Συγκεκριμένα, μετά το πέρας της συνάντησης ο Πρό-
εδρος Μισέλ δήλωσε ότι "σήμερα είχαμε ειλικρινή συ-
ζήτηση με τον Πρόεδρο Ερντογάν, για το μέλλον των 
σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας. Στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου τον περασμένο μήνα, συζητήσαμε την κα-
τάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και τη σχέση της 
ΕΕ με την Τουρκία. Το στρατηγικό ενδιαφέρον της ΕΕ 
παραμένει ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον στην 
Ανατολική Μεσόγειο και μια αμοιβαία επωφελής και θε-
τική σχέση με την Τουρκία." 
"Χαιρετίζουμε τη συνέχιση των διμερών διερευνητικών 
συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και χαιρετί-
ζουμε την επικείμενη επίσκεψη του Έλληνα Υπουργού 
Εξωτερικών στην Τουρκία", ανέφερε. 
"Όσον αφορά την Κύπρο, η ΕΕ παραμένει προσηλω-
μένη στην επανέναρξη των συνομιλιών επίλυσης, ως 
ενεργός παρατηρητής. Η ΕΕ υποστηρίζει πλήρως τη 
διαδικασία των Ηνωμένων Εθνών και προσβλέπουμε 
στην άτυπη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί σε 
λίγες εβδομάδες", σημείωσε. 
"Έχουμε δει μια αποκλιμάκωση, αυτή είναι μια θετική 
εξέλιξη που πρέπει να διατηρηθεί και να ενισχυθεί", 
παρατήρησε. 
"Είπαμε στον Πρόεδρο Ερντογάν ότι η ΕΕ είναι έτοιμη 
να θέσει μια συγκεκριμένη και θετική ατζέντα στο τρα-
πέζι, η οποία βασίζεται σε 3 πυλώνες, την οικονομική 
συνεργασία, τη μετανάστευση και τις επαφές μεταξύ 
των ανθρώπων και την κινητικότητα. Η δέσμευσή μας 
θα είναι προοδευτική αναλογική και αναστρέψιμη", ση-
μείωσε ο Σαρλ Μισέλ. 
Ο Πρόεδρος έθεσε ως ορόσημο το Ευρωπαϊκό Συμ-
βούλιο του Ιουνίου για να κριθούν όλα τα παραπάνω. 
Σύμφωνα με κοινοτική πηγή, πριν από τη συνάντηση 
με τον Ερντογάν, τη Δευτέρα το απόγευμα, ο Πρόεδρος 
είχε συνάντηση με τον Πρέσβη των ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ και η 
ΕΕ συμμερίζονται ορισμένες ανησυχίες, αλλά εξίσου 
ευθυγραμμίζονται πλήρως με την ανάγκη για ένα στα-

θερό και ασφαλές περιβάλλον στην Ανατολική Μεσό-
γειο, καθώς και για μια θετική και αμοιβαία επωφελής 
σχέση μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας. Οι ΗΠΑ και η ΕΕ συμ-
φωνούν ότι εναπόκειται στην Τουρκία να εκμεταλλευτεί 
την ευκαιρία, ανέφερε η κοινοτική πηγή. 
Η ίδια πηγή τόνισε ότι την Τρίτη το πρωί, ο Πρόεδρος 
συναντήθηκε με εκπροσώπους της Ύπατης Αρμο-
στείας, του ΔΟΜ, των Γυναικών του ΟΗΕ, της UNICEF 
και του UNDP στην Τουρκία. Οι παραπάνω νημέρωσαν 
τον Πρόεδρο για την κατάσταση των δικαιωμάτων των 
γυναικών μετά την απόσυρση της Τουρκίας από τη 
Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, σχετικά με την κα-
τάσταση των προσφύγων στην Τουρκία και σχετικά με 
την κατάσταση στα νοτιοανατολικά σύνορα και στις 
ελεγχόμενες από την Τουρκία περιοχές στη βόρεια Συ-
ρία. 
Στη συνάντηση των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τον Πρό-
εδρο Ερντογάν, κατέστη σαφής η ισορροπημένη πρό-
ταση της ΕΕ, ότι   μια προοδευτική, αναλογική και 
αναστρέψιμη ατζέντα μπορεί να τεθεί επί τάπητος και 
πως η Κομισιόν θα αρχίσει να το επεξεργάζεται. Αυτό 
θα συμβεί εάν συνεχιστεί η αποκλιμάκωση και η Τουρ-
κία λάβει περαιτέρω θετικά μέτρα για τα γνωστά ζητή-
ματα, όπως Ελλάδα, Κύπρος, περιφερειακά θέματα, 
ανέφερε η κοινοτική πηγή. 
Οι δυο εξήγησαν επίσης τη σημασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των γυναικών, της ελευ-
θερίας του λόγου και της ελευθερίας των μέσων ενη-
μέρωσης. Χωρίς βελτίωση σε αυτούς τους τομείς, δεν 
θα υπάρξει αποδοχή από τα κράτη μέλη και τις κοινές 
γνώμες τους για μια θετική ατζέντα με την Τουρκία, 
αναφέρθηκε.

Σαρλ Μισέλ: Προοδευτική, αναλογική και αναστρέψιμη η θετική ατζέντα με την Τουρκία  

Μιανμάρ
Ο στρατός της Μιανμάρ διέ-
λυσε τις σκηνές που είχαν στή-
σει διαδηλωτές κατά του πρα-
ξικοπήματος χθες. Τετάρτη, 
δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας, 
μια επιχείρηση που πραγμα-
τοποιήθηκε τα ξημερώματα και 
στη διάρκεια της οποίας, σύμ-
φωνα με τα τοπικά μέσα ενη-
μέρωσης, σκοτώθηκαν και 
τραυματίστηκαν αρκετοί διαδη-
λωτές. 
Η Μιανμάρ έχει βυθιστεί στο 
χάος μετά το πραξικόπημα της 
1ης Φεβρουαρίου που έθεσε 
αιφνιδιαστικά τέλος σε μια πα-
ρένθεση δημοκρατίας στη 
χώρα και προκάλεσε διαδηλώ-
σεις και απεργίες εναντίον της 
χούντας, παρά τη χρήση θα-
νατηφόρας βίας από τις δυνά-
μεις ασφαλείας. 
Βίαια επεισόδια σημειώθηκαν 
την ώρα που ο στρατός ει-
σήλθε στον καταυλισμό των 
διαδηλωτών σήμερα στην 
πόλη Κάλε στην επαρχία Σαϊ-
γκάνγκ, επίκεντρο των κινητο-
ποιήσεων κατά της στρατιωτι-
κής χούντας.

«Eμβόλιο των 
φτωχών»

Ένα νέο αποτελεσματικό και 
φθηνό εμβόλιο κατά της Covid-
19 το επονομαζόμενο «εμβόλιο 
των φτωχών» υποβάλεται σε 
κλινικές δοκιμές σε τέσσερις 
χώρες. 
Πρόκειται για το εμβόλιο NDV-
HXP-S που δοκιμάζεται σε 
Βραζιλία, Μεξικό, Ταϊλάνδη και 
Βιετνάμ με τους επιστήμονες 
να ευελπιστούν ότι μπορεί να 
αλλάξει τον τρόπο αντιμετώπι-
σης της πανδημίας παγκο-
σμίως. 
Το εμβόλιο NDV-HXP-S, το 
πρώτο σε κλινικές δοκιμές, 
χρησιμοποιεί ένα νέο μοριακό 
σχεδιασμό, χάρη στον οποίο 
αναμένεται να δημιουργεί πε-
ρισσότερα ισχυρά αντισώματα 
κατά του κορωνοϊού, σε σχέση 
με την πρώτη γενιά εγκεκριμέ-
νων εμβολίων Covid-19. Επι-
πλέον, το νέο εμβόλιο είναι χα-
μηλού κόστους και πολύ πιο 
εύκολο στην παραγωγή του, 
σύμφωνα με τους «Τάιμς της 
Νέας Υόρκης».
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Η προσφορά των Λευκαριτών στην Μεγάλη Βρετανία 

Το δεύτερο από τα δύο 
άρθρα γύρω από την 
προσφορά  Λευκαριτών 
στην Παροικία.  
Όταν  ρώτησα μερικούς 
Λευκαρίτες εάν έχουν 
ιστορίες γύρω από την 
ζωή και δράση Λευ-
καριτών  στην Με-

γάλη Βρετανία δεν ήταν μόνο ένα ή δύο 
αλλά πάμπολλα   τα παραδείγματα και 
έργα των Λευκαριτών. Δεν νομίζω ο δι-
ευθυντής της Παροικιακής να ήθελε να 
τα δημοσιεύσουμε όλα, αλλά διάλεξα 
κατά τη γνώμη μου (αν και δεν ήταν  εύ-
κολο) ίσως ένα από τα καλύτερα που 
αυτή την φορά έγραψε ο μακαριστός 
Επίσκοπος Τελμησού  Τιμόθεος  πριν 
χρόνια. Η Θκειά Αννού.  Η Άννα Χριστο-
φίδη   Λευκαρίτες που έγραψαν και άφη-
σαν ιστορία. Επ’ ευκαιρίας συμπληρώ-
σεως 35 χρόνων του Συνδέσμου 
Λευκαριτών ΜΒ το ακόλουθο άρθρο που 
γράφηκε πριν 50 χρόνια, το αφιερώ-
νουμε στην Θεία Άννα και όλους τους 
Λευκαρίτες και όλους γνωστούς και αφα-
νείς ήρωες, που πρόσφεραν και που συ-
νεχίζουν προσφέρουν στον πολιτικό, πο-
λιτιστικό και Ελληνοχριστιανικό τομέα 
ανά την υφήλιο. 
Ετσι για εισαγωγή αναφέρω το ποιο 
κάτω και έπειτα ακολουθεί το άρθρο του 
μ Επισκόπου Τελμησού Τιμοθέου Mικρό 
παιδί σαν ήμουν γνώρισα την αείμνη-
στην Αννα Χριστοφίδη αφού με τον έγ-
γονα της (Πανίκο) Πάνο Παπανικολάου 
είμεθα παιδικοί φίλοι, και τις Κυριακές 
συχνάζαμεν και   νυν  ιερέας σε ενορία 
Λεμεσού)  ήταν τότε επίτροπος της εκ-
κλησιαστικής επιτροπής μαζί με την μα-
καριστή γυναίκα του Ελενίτσα που υπη-
ρετούσε στη φιλανθρωπική αδελφότητα. 
Ο πατήρ Τιμόθεος και αργότερα Αρχι-
μανδρίτης και ακολούθως επίσκοπος 
Τελμησού, που διορίσθηκε στην Αγία Σο-
φία, γνώριζε πολύ καλά την οικογένεια 
αυτή και συνεργάσθηκε με την μακαρι-
στή Άννα Χριστοφίδη για το καλό της κοι-
νότητας και του Ελληνικού Σχολείου Κα-
τωτέρω θα διαβάσετε το κείμενο που 
δημοσιεύθηκε στην Παροικιακή στις 24 
Μαρτίου του 1971 γύρω από το έργο 
της “Θκειάς Άννας” όπως την αποκαλεί.  
Η θκειά Άννα λοιπόν ήταν θεία του Αν-
δρέα Παπανικολάου Το κείμενο το αεί-
μνηστου Τιμοθέου Επισκόπου Τελμησού 
αν και γράφηκε πριν 50 τόσα χρόνια, 
αλλά είναι και τόσο επίκαιρο σήμερα για 
την Ελληνική Εκπαίδευση όσο ποτέ άλ-
λοτε. Αποτελεί δε παράδειγμα προς μί-
μηση  από τέτοιους αφανής ήρωες που 
κρατούσαν την σκυτάλη γερά για να τη 
παραδώσουν στις κατοπινές γενεές 
Τόσο συγκινητικά τα λόγια του αείμνη-
στου τότε παν, Τιμοθέου και που κάθε 
πατέρας μητέρα γιαγιά, παππούς ας τα 
φέρει εις γνώσιν στις σημερινές γενεές. 
Η θκειά Αννού υιοθέτησε την Ελενίτσα 

και τότε δεν υπήρχαν νόμοι υιοθετήσεως. 
Η θκειά Αννού πάντρεψε την Ελενίτσα 
με τον αδελφότεχνο της Ανδρέα αφού 
δεν υπήρχε καμμία συγγένεια μεταξύ της 
υιοθετήσας Ελενίτσας και του αργότερα 
Πατήρ Ανδρέα Παπανικολάου Δέον να 
σημειωθεί ότι η θκειά Αννα είναι  η γιαγιά 
της Αννα Κουνί Γραμματέα της Επιτρο-
πής του Συνδέσμου Λευκαριτών ΜΒ Το 
ακόλουθο άρθρο δημοσιεύθηκε την Τε-
τάρτη 24 Μαρτίου 1971 στην Παροικιακή 
του Λονδίνου από τον αείμνηστο πανο-
σιολογιότατο Τιμόθεο και μετέπειτα επί-
σκοπο Τελμησού Ηρωες Της Ελληνικής 
Εκπαιδεύσεως  Η Θκειά Αννού Του μ. 
Επισκόπου Τελμησού Τιμοθέου. 
Κάθε φορά που διαβάζω σχόλια και 
ακούω νέα για την εκπαίδευση των Ελ-
ληνοπαίδων της Αγγλίας, η μορφή της 
Θκειάς Αννούς προβάλλει ζωηρή στην 
μνήμη μου. 
 Είναι πάντα για μένα το παράδειγμα πο-
λύτιμης αφανούς και ουσιαστικής συμ-
βολής στη ανάπτυξη του Ελληνικού Σχο-
λείου στο Λονδίνο. Οταν την γνώρισα 
κατοικούσε στη γειτονιά του Αποστόλου 
Ανδρεά και η δημιουργία της καινούργιας 
αυτής εκκλησίας κοντά στο σπίτι της και 
με το όνομα του Μεγάλου Αποστόλου 
Ανδρεά την είχε ενθουσιάσει. 
Η θκειά Αννού ήταν τότε γερόντισσα. Θυ-
μάμαι την ωραία μορφή της, να λάμπει 
πάντα από χαρά και ευτυχία. Μέσα στο 
μαύρο μαντήλι της το ήρεμο πρόσωπο 
της έπαιρνε μορφή αγίας . Μέσα όμως 
στο γεροντικό σώμα και πίσω από την 
ήρεμη μορφή, κρυβόταν μία ψυχή δυ-
νατή αγία ενεργητική. Η ξενιτιά την τρό-
μαζε. Ζούσε για την πατρίδα κι ήθελε 
στη οικογένεια της στη γειτονιά και σ ‘όλο 
το περιβάλλον της η πατρίδα να μη ξε-
θωριάσει κι η θρησκεία να μην ξεχαστεί.  
Σηκωνόταν πρωί πρωί και αφού τέλει-
ωνε τις δουλειές της του σπιτιού, άρχιζε 
τη περιοδεία  της . Επισκεπτόταν από 
το πρωί όλες τις γειτόνισσες της και με 
τα μητρικά της λόγια τους έδινε χάρη και 
παρηγοριά όταν καμιά φορά είχαν οικο-
γενειακές στενοχώριες.  
Ήταν Άγγελος της γειτονιάς. Όλοι την 
αγαπούσαν και όλους τους αγαπούσε 
Όπως τότε στις αρχές του 1958 η θκειά 
Αννού είχε μία ανησυχία. Εβλεπε ότι τα 
εγγόνια της και τα άλλα Ελληνόπουλλα 
της γειτονιάς αφομοιώνονταν ραγδαία 
από τα Αγγλικό Σχολείο χωρίς να υπάρ-
χει τρόπος κανείς να αντιδράσει , αφού 
και τα σχολεία ήταν λίγα και το ενδιαφέ-
ρον γι’ αυτά όχι πολύ ανεπτυγμένο.  
Μιά μέρα το θυμάμαι σαν να ήταν χθες 
με πλησιάζει και άρχισε με τόνο παρα-
πόνου. Καλέ πάτερ δεν θα κάνετε και 
στην Εκκλησία μας Ελληνικό Σχολείο; 
Παίρνω τα εγγόνα μου στο Σχολείο των 
Αγίων Πάντων, αλλά τον χειμώνα βρέχει 
χιονίζει δεν είναι εύκολο να πηγαίνει κα-
νείς ς εκεί κάτω. 
 Την κοίταξα σαστισμένος . Να κάνουμε 

σχολείο θκειά Αννού; Ναι αλλά με τι παι-
διά ; Παδιά; Άρχισε το σχολείο και αμέ-
σως θα βρούμε παιδιά. Εχουμε τα παιδιά 
της Ανδριανής, της Χρυστάλλας που θα 
έλθουν αμέσως στο σχολείο και τόσα 
άλλα. Έτσι κάναμε με τη θκειά Αννού το 
συμφωνητικό Εγώ θα έκανα το (σχολείο) 
το μάθημα κι εκείνη θα μου έβρισκε τα 
παιδιά. Και τα βρήκε. Φάνηκε πολύ συ-
νεπής στο συμφωνητικό της η θκειά Αν-
νού. Κι έγινε ο μεγάλος υποστηρικτής 
του Σχολείου. Αλίμονο εάν καμιά γειτό-
νισσα ξεχνούσε να στείλει τα παιδιά της 
στο Σχολείο . Η θκειά Αννού τα έβλεπε 
όλα. Κόρη Ανδριανού τα έστειλες τα παι-
διά σου στο Ελληνικό σχολείο. Αχ θκεια 
Αννού το ξέχασα. Ντροπή κόρη. Τα παι-
διά μας δα μέσα θα γίνουν Εγγλεζούδ-
κια.* Το σχολείο που η θκεια Αννού είχε 
γίνει αφορμή η αφορμή να ιδρυθεί μεγά-
λωσε πολύ. Κι όταν αργότερα το 1960 
καμιά φορά ερχόταν να πάρει τα εγγόνια 
της, καμάρωνε βλέποντας τα παιδιά της 
γειτονιάς καθισμένα στα θρανία του Ελ-
ληνικού Σχολείου και το πρόσωπο της 
έλαμπε από χαρά όταν μετά το τέλος του 
μαθήματος στριμωχνόταν μέσα στην αν-
θρωποθάλασσα των παιδιών που ξεχύ-
νονται  σαν  χείμαρρος στους γειτονικούς 
δρόμους. Έβλεπα το κρυφό χαμόγελο 
της γεμάτο εθνική υπερηφάνεια. Η ανη-
συχία της είχε χαθεί. Τα παιδιά της τα 
εγγόνα της και όλα τα παιδιά της γειτο-
νιάς δεν θα γινόταν Εγγλεζούδκια Κι 
όμως η θκειά Αννού που την χάσαμε κά-
πως πρόωρα από την ζωή ποτέ δεν κα-
τάλαβε το μεγάλο ρόλο που είχε παίξει 
στη δημιουργία ενός Σχολείου και στη 
ανάπτυξη μίας εκκλησίας Ποτέ δεν κα-
τάλαβε πως η δυνατή ψυχή της ήταν το 
αλάτι που προφύλαξε από την σήψη της 
αφομοιώσεως*. Πάντοτε αυτή φρόντιζε 
για το Σχολείο και για τη Εκκλησία μόνο 
και μόνο γιατί τα αγαπούσε. Κι όταν η 
αγάπη γι’αυτά η πιο αγνή και ανυστερό-
βουλη που είδα μέχρι σήμερα στον κύ-
κλο της αποστολής μου. Κάθε μέρα λοι-
πόν που διαβάζω σχόλια για την 
εκπαίδευση ο νους πάει στην θκειά Αν-
νού. Τώρα για την εκπαίδευση φροντί-
ζουν μεγάλοι παράγοντες. Αναμφίβολα 
όμως οι σκοποί μας και ελατήρια μας 
δεν φθάνουν το ηθικό ύψος και το χρι-
στιανικό μεγαλείο που είχαν τα άγια αι-
σθήματα για το Ελληνικό Σχολείο που 
έκλεινε την μεγάλη καρδιά της η αφανής 
ιεραπόστολος και ηρωϊδα η θκειά  Αννού. 
Ηταν έτοιμη να δουλέψη για το Σχολείο 
να τρέξει για το Σχολείο, χωρίς να ζητά 
τίποτε, χωρίς να διεκδικεί το ελάχιστον 
δικαίωμα. Εργάτες της εκπαιδεύσεως 
σαν την θκειά Αννού αφανής και άγιοι 
δεν θα λείψουν ποτέ από την Ελληνική 
Κοινωνία. Κι’ είναι εργάτες πολύτιμοι, πιο 
πολύτιμοι και από τους δασκάλους πιο 
πολύτιμοι από τους παπάδες , πιο πο-
λύτιμοι κι από τους μεγάλους παράγο-
ντες. Γιατί αυτοί οι αφανής οι γιαγιάδες 
οι παππούδες, οι  θκειές, δημιουργούν 
και συντηρούν το ενδιαφέρον για την Ελ-
ληνική μας παράδοση . Ενδιαφέρον που 
το βρίσκουμε εμείς οι παράγοντες έτοιμο 
και με βάση αυτό, “οργανώνουμε” και 
“συστηματοποιούμε”. Από τον Ναό του 
Αποστόλου Ανδρέα την θκειά Αννού την 
θυμόμουν πάλι. Αντίκρυσα τις παλιές γει-
τόνισσες πιο γερασμένες πιο κυρτωμέ-
νες. Δεν υπήρχε στη ζωή. Όμως τα κα-
ντηλάκια που είχε χαρίσει κάποτε στον 
ναό είναι ακόμα εκεί. Και φέγγουν τις ει-
κόνες. Οπως έφεξε κι εκείνη με το αγνό 
φως της ψυχής της την κοινωνία που 
πέρασε.  
Αιωνία η Μνήμη  
Αρχιμανδρίτης Τιμόθεος Κατσιγιάννης 
Ο ποιο γηραιός  Λευκαρίτης ιερέας.   Πα-
τήρ Ανδρέας Παπανικολάου Κατωτέρω 
παραθέτουμε την μορφή του  π  Ανδρεά 

Παπανικολάου που σήμερα είναι σχεδόν 
100 χρόνων και υπηρετεί σε ιερό ναό 
της Λεμεσού Υπηρέτησε δε παλαιότερα 
στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στο 
Edmonton στις αρχές την ιδρύσεως της 
εν λόγω κοινότητας. 
Πατήρ Ανδρέας Παπανικολάου Ένας 
πολύ καλός, αγαπητός και ταλαντούχος 
ιερέας Πατήρ Ανδρέας Παπανικολάου ο 
ποιο γηραίος Λευκαρίτης στα 100. Ο πα-
τήρ Ανδρέας υπηρέτησε ως ιερέας στο 
Λονδίνο στην Εκκλησία του Σωτήρος στο 
Woolwich και έπειτα στον ιερό ναό Αγίου 
Δημητρίου όπου και έγραψε αυτό το ποί-
ημα όταν πριν 40 χρόνια το εκκλησίασμα 
δεν ήτο περισσότερο των 10 ατόμων, εν 
συγκρίσει με σήμερα που φθάνει τις 250 
και πλέον πιστούς κάθε Κυριακή Μετά 
τον επαναπατρισμό του στην ιδιαίτερη 
πατρίδα, υπηρέτησε στον ιερό ναό Πέ-
τρου και Παύλου ενορία Κάψαλου και 
σήμερα υπηρετεί στον ιερό ναό Αποστό-
λου Ανδρέα στην Λεμεσό ενορία Χαράκη 
Ένα από τα πολλά ποιήματα του. Το 
πρώτο ποίημα που έγραψε το Λονδίνο 
όταν υπηρετούσε ως ιερέας ιερέας στον 
Άγιο Δημήτριο στο Edmonton. 
Στο Edmonton λίγο πίσω από την αγορά 
 ένα ακοίμητο καντήλι σκορπάει τριγύρω 
τη χαρά. Εκεί όπου έρχονται όλοι ν’ αγο-
ράσουν κάτι για να φάσιν. Υπάρχει μία 
Εκκλησιά μ’ ένα μικρό Εικονοστάσι. 
Δεν έχει ψηλό καμπαναριό κι ούτε πολ-
λές καμπάνες. Και ούτε στα μανουάλια 
της υπέρογκες λαμπάδες. Στον Μεγαλο-
μάρτυρα Αη Δημήτρη το μικρό κεράκι 
αρκεί. Φτάνει να είναι όλοι ενωμένοι , τί-
μιοι εργατικοί. Στην ωραία Εκκλησούλα 
όλοι μας εκεί στην μέση Του Θεού το Με-
γαλείο αισθανόμενα τρανοί.  
Με τους ψάλτες μας που ψάλλουν από 
την δική τους θέση Το λιβάνι που καπνί-
ζει και κατάνυξη σκορπίζει. Ως ψηλά 
στον Ουρανό Εκεί όλους προσκαλούμε 
και μεγάλους και μικρούς. Για ν ’ανάψουν 
ένα κεράκι και να συμπροσευχηθούν.   
Στον Σωτήρα τον Χριστό μας με τη χάρη 
του Αγίου του Μεγάλου και ένδοξου του 
Αγίου Δημητρίου  
Πατήρ Ανδρέας  Παπανικολάου  
*Σημείωση  Γιώργου Α Σάββα 
Τα “Εγλεζούθκια”    που αναφέρει η Θκειά 
Αννού δεν είναι τίποτε άλλο από το γε-
γονός  στο ότι  αν δεν υπάρχουν τα Ελ-
ληνικά σχολεία δεν θα γνωρίζει η νέα γε-
νεά τα ήθη και έθιμα τις παραδόσεις τη 
γλώσσα ως επί το πλείστο την πλούσια 
ιστορία της πατρίδας την Ελληνορθό-
δοξο  θρησκεία μας. Θα πηγαίνουμε 
στην πατρίδα και θα μας αποκαλούν 
“τσιάρληδες.   
Να αφομοιωθούμε με την κοινωνία σε 
ξένη χώρα δεν είναι κακό. Εφόσον συ-
νεχίζουμε να κρατούμε γερά το λάβαρο 
του Ελληνισμού των παραδόσεων μας 
κλπ.   
Η κοινωνία μοιάζει  σαν έναν μεγάλο  και 
ωραίο δάσος, όπου όλα τα δένδρα με 
τα διάφορα σχήματα ποικιλίες χρωμάτων 
και μεγέθους   συντελούν όλα μαζί στο 
να παρουσιάσουν ένα θέαμα για να το 
απολαύσουν όλοι.   
Οι Εβραίοι έχουν καταφέρει να αφομοι-
ωθούν με την  ζωή του Κράτους αλλά 
περηφανεύονται για τη θρησκεία τους 
την γλώσσα και τις παραδόσεις.  Η Πα-
ρασκευή  τους  θεωρείτε μεγάλη μέρα 
για αυτό που αν κάποιος οργανώσει μία 
δημόσια εκδήλωση τη Παρασκευή αμέ-
σως γίνονται διαμαρτυρίες για να ανα-
βληθεί και πάντοτε γίνετε το δικό τους.   
Να τι θα πει συνεργασία και ενότητα.  Να 
τι πάει να πει άνθρωπος  με αξία  και 
αξιοπρέπεια. 

του  
Γιώργου A.Σάββα

Πρόσφατα σε 
μια τυχαία συνά-
ντηση μου με 
ένα γνωστό μου 
νομικό, κουβέντα 
στην κουβέντα 
καταλήξαμε στα 

όσα διαδραματίζονται σήμερα 
στην παροικία με την Αρχιεπι-
σκοπή στο θέμα της εξουδετέ-
ρωσης του Τροπαίου Αθανά-
σιου από την έδρα του και την 
αδράνεια οργανωμένων συνό-
λων στο σχετικό θέμα. Ο φίλος 
νομικός με έθεσε σε προβλη-
ματισμό σχετικά με την περι-
ουσία της Αρχιεπισκοπής και 
γενικά της εκκλησίας στην πα-
ροικία. Τον προβληματισμό 
μου σας τον μεταφέρω ως ακο-
λούθως. Με ρώτησε για  τα δι-
καιώματα του Πατριαρχείου 
στα ακίνητα της Αρχιεπισκο-
πής. Το Πατριαρχείο είναι ο 
καθ’ όλα νόμιμος διαχειριστής 
ιδιοκτήτης αυτής της ανεκτίμη-
της περιουσίας της Αρχιεπισκο-
πής Θυατείρων και Μεγάλης 
Βρετανίας ; Τι νομική δύναμη 
έχουν οι θεματοφύλακες(trust-
ees) της εν λόγω ανεκτίμητης 
περιουσίας; Ο σκεπτικισμός 
του φίλου νομικού ήταν ως 
εξής. Εάν σε κάποια στιγμή ο 
νεοσουλτάνος  Ερντογάν  απο-
φασίσει να βγάλει ένα φιρμάνι, 
διαταγή που να λέει ότι λόγω 
εθνικού  συμφέροντος, δε-
σμεύεται όλη η περιουσία του 
Πατριαρχείου ποιος θα τον 
εμποδίσει; Εδώ μετέτρεψε σε 
τζαμί ένα ιστορικό μνημείο, την 
Αγία Σοφία και δεν έλαβε κα-
νένα υπόψη του. Κάποιες με-
μονωμένες διαμαρτυρίες έπε-
σαν στο κενό και ξεχάστηκαν 
πρώτου ακόμη δημοσιοποι-
ηθούν, Εάν λέω ο νεοσουλτά-
νος  Ερντογάν  αποφασίσει 
όταν ο ίδιος το κρίνει, ότι λόγω 
δημόσιου συμφέροντος πρέπει 
να  κατάσχει να δεσμεύει αν το 
θελήσει την περιουσία του Πα-
τριαρχείου που θα είναι η θέση 
και η τύχη της περιουσίας της 
Αρχιεπισκοπής Θυατείρων  και 
Μεγάλης Βρετανίας; Κάποιοι 
σώφρονες θα μου πούνε πως 
αυτές οι σκέψεις δεν είναι της 
παρούσης. Ο Ερντογάν όμως 
που κατά γενική ομολογία είναι 
απρόβλεπτος ηγέτης, όπως  το 
απέδειξε πρόσφατα με τις κα-
θημερινές παραβιάσεις από 
ξηρά θάλασσα και αέρα, δεν 
λογαριάζει τίποτα. Ακόμη και 
χθες εισηγήθηκε να θέσει εκτός 
νόμου ένα εκλεγμένο κόμμα 
των Κούρδων.Και τον αρχηγό 
του κόμματος απελευθέρωσης 
των λαών  τον έχει εδώ και 
χρόνια παράνομα στη φυλακή. 
Πού είναι η Διεθνής κοινή 
γνώμη εκτός από κάποιες τυ-
πικές διαμαρτυρίες; Ο γνωστός 
μουσουλμάνος ηγέτης Φετουλ-
λάχ που διέφυγε στην Αμερική 
μετά το αποτυχημένο πραξικό-
πημα στις 15 Ιουλίου. Ο  Ερ-
ντογάν τον  θεώρησε ως τον 
ηγέτη του πραξικοπήματος και  
προσπαθεί από την επόμενη 
της φυγής του να πείσει τις 
αμερικανικές αρχές να τον πα-
ραδώσουν στις τουρκικές αρ-
χές.  Όμως επανέρχομαι στο 
θέμα της περιουσίας της Αρχιε-
πισκοπής Θυατείρων και Με-
γάλης Βρετανίας. Πόσο  ασφα-
λισμένη είναι  από το στόμα του 
λύκου; Ας το χειριστούν με 
προσοχή οι νομικοί σύμβουλοι 
και οι θεματοφύλακες της κάθε 
εκκλησιαστικής επιτροπής και 
ενορίας για  να μην βρεθούμε 
προ εκπλήξεων ούτε εμείς 
αλλά ούτε και αυτοί που θα έρ-
θουν μετά από εμάς. Ας έχουν 
πάντα στη σκέψη τους τα όσα 
πράττει ο Ερντογάν. 
Α.Χαραλάμπους Έρικ 
Ποιητής συγγραφέας

Ερωτήματα που 
χρήζουν απάντησης
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Ρατσισμός 

Ο ρ α τ σ ι -
σ μ ό ς , 
φυλετι-

σμός, είναι μια 
αντ ιδραστ ική 
θεωρία που 
σ τ η ρ ί ζ ε τ α ι 
πάνω στην 
άποψη της 

βιολογικής τάχα ανισότητας των 
ανθρώπων και που διακηρύσ-
σει ότι η ιστορία της κοινωνίας 
και του ανθρώπινου πολιτισμού, 
υπακούει δήθεν σε αιώνιους και 
αμετάβλητους νόμους.  
Η εσφαλμένη αυτή θεωρία, είναι 
συμφέρουσα εν τούτοις στις 
εκμεταλλεύτριες τάξεις.  
Μετά την πρώτη  εμφάνιση του 
ρατσισμού που έγινε μέσα 
στους κόλπους της δουλοκτητι-
κής κοινωνίας,οι αντιδραστικές 
κοινωνικές θεωρίες όλων των 
εποχών τον χρησιμοποιούν για 
να δικαιολογήσουν την εθνική 
και την κοινωνική καταπίεση. 
Οι οπαδοί του ρατσισμού δια-
στρεβλώνουν συνειδητά τα δε-
δομένα της επιστήμης, στην 
προσπάθειά τους ν' αποδείξουν 
ότι ο κόσμος γνώριζε ανέκαθεν 
ανώτερες και κατώτερες φυ-
λές,ότι οι κατώτερες, που δεν 
μπορούν να  αναπτύξουν κά-
ποιον πολιτισμό, είναι καταδι-
κασμένες να παραμείνουν στη 
δουλεία,ενώ οι ανώτερες,  
που αφομοιώνουν τον πολιτι-
σμό, έχουν τον ιστορικό προ-
ορισμό  να διοικούν, να εκμε-
ταλλεύονται τις κατώτερες. Ήδη 
οι δουλοκτήτες της αρχαίας 
Ανατολής πίστευαν ότι,από τη 
φύση τους,είναι τελείως διαφο-
ρετικοί από τους δούλους τους ! 
Η άποψη αυτή υποστηρίχθηκε 
επίσης και από ορισμένους 
συγγραφείς της αρχαίας Ελλά-
δας, και μάλιστα από τον Αρι-
στοτέλη,τον πιο μεγάλο στοχα-
στή της αρχαιότητας,που ήταν 
στενά συνδεδεμένος με την ελ-
ληνική αριστοκρατία της Μακε-
δονίας, και ήταν ο εκφραστής, 
από πολλές απόψεις, της ιδεο-
λογίας της. 
Η φεουδαρχία με τις στεγανές 
κοινωνικές της διακρίσεις,με 
τους ευγενείς, που τα συμφέρο-
ντά τους επέβαλαν να διαφέ-
ρουν απο τους δούλους και 
τους δουλοπάροικους, αλλά και 

από τους εργαζόμενους της πό-
λης,επαναλάμβανε τις ίδιες αντι-
λήψεις για την τάχα έμφυτη ανι-
σότητα των ανθρώπων. 
Στα μέσα του 19ου αιώνα οιφυ-
λετικές θεωρίες, χρησιμοποι-
ήθηκαν σε μεγάλη κλίμακα από 
τους κήρυκες της δουλείας και 
της άγριας εκμετάλλευσης των 
Νέγρων στις Ηνωμένες Πολι-
τείες.  
Ο ρατσισμός συνδέθηκε επίσης 
στενά με τον μαλθουσιανισμό 
και τον σοσιαλ-δαρβινισμό. 
Ο μαλθουσιανισμός είναι αντιε-
πιστημονική θεωρία που τη δια-
τύπωσε ο πάστορας,κληρικός, 
Μάλθους(1766-1834), Άγγλος 
αστός οικονομολόγος. Στο έργο 
του "Πραγματεία πάνω στη θε-
ωρία περί πληθυσμού"(1798), 
ο Μάλθους βεβαιώνει ότι η αύ-
ξηση του πληθυσμού της γης  
γίνεται κατά γεωμετρική πρό-
οδο, (1,2,4,8,16,κλπ.) ενώ τα 
μέσα ύπαρξης αυξάνουν κατά 
αριθμητική πρόοδο (1,2,3,4,5..). 
Δηλώνει ότι αυτή η δυσαναλο-
γία ανάμεσα στον πληθυσμό και 
στην ποσότητα των μέσων 
ύπαρξης αποτελεί ένα αιώνιο 
φυσικό νόμο και ότι τα δυσμενή 
αποτελέσματά του θα μπορού-
σαν να μετριασθούν μόνο με 
την κατάργηση του "πλεονά-
σματος" του πληθυσμού(υπερ-
πληθυσμού),δηλαδή,αν καταδι-
καζόταν ένα τμήμα του 
πληθυσμού στην αγαμία και 
στην πείνα. 
Σύμφωνα με τους οπαδούς αυ-
τής της θεωρίας, δεν φταίει το 
καπιταλιστικό σύστημα για τα 
δεινά των εργαζομένων και κα-
ταπιεζομένων μαζών,ούτε  οι 
εκμεταλλευτές τους, αλλά οι ίδιοι 
οι εργαζόμενοι και οι καταπιεζό-
μενοι που, εξαιτίας του τερά-
στιου αριθμού τους,φέρνουν τις 
ευθύνες των δεινών τους,της 
πείνας τους και της εξαθλίωσής 
τους! 
Ο σοσιαλ-δαρβινισμός είναι ένα 
αντιδραστικό ρεύμα μέσα στους 
κόλπους της αστικής κοινωνιο-
λογίας που στηρίζεται σε μια 
ψευτο-επιστημονική ερμηνεία 
του δαρβινισμού,που τον εφαρ-
μόζει στα κοινωνικά φαινόμενα 
και προσπαθεί να ερμηνεύσει 
τους νόμους της κοινωνικής εξέ-
λιξης και την κοινωνική συμπε-

ριφορά των ανθρώπων, ξεκινώ-
ντας από τις αρχές του δαρβινι-
σμού. 
Θεωρώντας τον αγώνα για την 
ύπαρξη σαν γενικό νόμο της 
φύσης, οι σοσιαλ-δαρβινιστές 
βεβαιώνουν πως ο νόμος αυτός 
ισχύει και στην περίπτωση της 
ανθρώπινης  κοινωνίας. Όπως 
λένε, στην ανθρώπινη κοινωνία 
επιζούν τα δυναμικότερα, τα κα-
λύτερα προσαρμοσμένα άτομα, 
ενώ τα αδύνατα υποκύπτουν.Η 
ουσία αυτών των ιδεών συνί-
σταται στο να δικαιολογήσει τις 
πιο ειδεχθείς αδικίες και τα 
εγκλήματα της κοινωνικής ζωής 
κάτω από τον καπιταλισμό. Θέ-
λουν να θολώσουν τη συνεί-
δηση της εργατικής τάξης και να 
την αποτρέψουν από τους αγώ-
νες της ενάντια στον καπιταλι-
σμό. 
Μερικοί αντιδραστικοί βιολόγοι 
και κοινωνιολόγοι στηριζόμενοι 
στον σοσιαλ-δαρβινισμό και τον 
μαλθουσιανισμό επιχειρούν να 
δικαιολογήσουν τις φυλετικές 
διακρίσεις, την απάνθρωπη με-
ταχείριση των μαύρων και όχι 
μόνο, τους ιμπεριαλιστικούς πο-
λέμους και τις οικονομικές και 
πολιτικές κρίσεις. 
Οι ιδεολόγοι του ιμπεριαλισμού 
στηρίζονται πάνω στη μαλθου-
σιανή θεωρία του υπερπληθυ-
σμού για να εξωθήσουν τα 
ιμπεριαλιστικά κράτη στην εξο-
λόθρευση του πληθυσμού των 
"κατωτέρων" λαών. 
Στη Γερμανία,ύστερα από την 
αναρρίχηση του Χίτλερ στην 
εξουσία, ο ρατσισμός κηρύ-
χθηκε η επίσημη ιδεολογία της 
φασιστικής δικτατορίας.  
Οι φυλετικές αντιλήψεις καλλιερ-
γήθηκαν επίσης και σε άλλες 
επιθετικές χώρες και κυρίως 
στην Ιταλία και στην Ιαπωνία. 
Και σήμερα ακόμη ο ρατσισμός 
χρησιμοποιείται πλατιά από την 
ιμπεριαλιστική αστική τάξη και 
τους κάθε λογής υπηρέτες της.  
Μια σειρά αντιεπιστημονικές και 
ανιστόρητες θεωρίες που συν-
δέονται με τον ρατσισμό και που 
πρόσφατα άρχισαν να διαδίδο-
νται, λόγω και της πανδημίας 
του κορωνοϊού,συνιστούν ανοι-
κτά την ελάττωση των γεννή-
σεων και την εξολόθρευση του 
"πλεονάζοντος πληθυσμού". 

Ο ρατσισμός και ο αστικός εθνι-
κισμός, δύο ρεύματα που συν-
δέονται με στενούς δεσμούς, 
έχουν σαν δεύτερη μορφή τους 
τον κοσμοπολιτισμό,που κη-
ρύσσει την αδιαφορία για τα 
εθνικά συμφέροντα,τις εθνικές 
παραδόσεις, τον εθνικό πολιτι-
σμό (κουλτούρα), που κηρύσσει 
την αδιαφορία για την εθνική κυ-
ριαρχία. 
Ιδεολογία της ιμπεριαλιστικής 
αστικής τάξης, ο κοσμοπολιτι-
σμός σκεπάζει το αληθινό του 
πρόσωπο διακηρύσσοντας ότι 
ο κάθε άνθρωπος έχει το σύ-
μπαν (κόσμο) για πατρίδα.  
Στην πραγματικότητα, ο κοσμο-
πολιτισμός, που προπαγανδίζε-
ται και διαδίδεται με ιδιαίτερο 
ζήλο από τους ιδεολόγους του 
ιμπεριαλισμού, αποτελεί ένα 
τρομερό όπλο στα χέρια των 
μονοπωλίων στην προσπάθειά 
τους να υποδουλώσουν τους 
λαούς, ένα ιδεολογικό μέσο για 
την πολιτική και οικονομική 
υποδούλωση των μικρών ελεύ-
θερων λαών. 
Ένα ιδεολογικό μέσο για την 
πολιτική και οικονομική υποδού-
λωση εθνών και ανεξάρτητων 
κρατών. Προπαγανδίζοντες τον 
κοσμοπολιτισμό, οι ιμπεριαλι-
στές και οι υπηρέτες τους, έχουν 
σαν στόχο την κατασίγαση της 
εθνικής επαγρύπνησης των 
λαών,και την καλλιέργεια του μι-
κροβίου της προδοσίας της πα-
τρίδας. 
Ο ρατσισμός, ο αστικός εθνικι-
σμός και ο κοσμοπολιτισμός δεν 
έχουν κανένα επιστημονικό στή-
ριγμα. 
Ο ταξικός αγώνας των εργαζο-
μένων ανεξαρτήτως εθνικότητας 
για την επίτευξη άμεσων στό-
χων και πιο σημαντικό για την 
επίτευξη του απώτερου στόχου 
(κοινωνική αλλαγή) 
είναι άρρηκτα δεμένος με τον 
αγώνα ενάντια στον 
ρατσισμό,τον αστικό εθνικισμό 
και τον κοσμοπολιτισμό.

του 
Βασίλη Κωστή 

Της Μαρίας Παπαλαζάρου 
Φράγκου* 

Η ε/κ πλευρά, αλλά και ο 
κυπριακός λαός στο σύ-
νολό του, δεν έχουν τί-

ποτε να χάσουν από την επικεί-
μενη άτυπη πενταμερή 
διάσκεψη στη Γενεύη. Ειδικά 
εμείς ως ε/κ κοινότητα, εάν μεί-
νουμε πιστοί, σταθεροί και συ-
νεπείς στις αποφάσεις και τα 
ψηφίσματα του Συμβουλίου 
Ασφαλείας του ΟΗΕ, στις συμ-
φωνίες Κορυφής του 1977 και 
1979, στις ομόφωνες αποφά-
σεις του Εθνικού Συμβουλίου 
του 1989, αλλά και στις συγκλί-
σεις Χριστόφια – Ταλάτ, όπως 
επίσης και στο Πλαίσιο Γκουτέ-
ρες, δεν έχουμε να φοβηθούμε 
τίποτε. Με τέτοια σταθερότητα 
και συνέπεια, οι όποιοι κίνδυνοι 
εκτροπής της διαπραγματευτι-
κής διαδικασίας σε επικίνδυνες 
ατραπούς, ελαχιστοποιούνται. 
Αντίθετα, διασφαλίζεται η συνέ-
χεια και η ορθή βάση των 
όποιων συνομιλιών ήθελαν ακο-
λουθήσει.  
Η σταθερή επιμονή σε λύση Δι-
ζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπον-
δίας θα αποτρέψει το ενδεχό-
μενο συζήτησης γι οποιοδήποτε 
άλλο κρατικό μόρφωμα υπό τη 
μορφή προτεινόμενης λύσης. Η 
σταθερή επιμονή και αναγνώ-
ριση της πολιτικής ισότητας με-
ταξύ των δύο κοινοτήτων, χωρίς 
παλινωδίες και ασάφειες, θα 
σταθεί ανάχωμα στη συζήτηση 
της όποιας νεοφανούς ιδέας για 
κυριαρχική ισότητα και ούτω κα-
θεξής.  
Επί του προκειμένου, οι ξανα-
ζεσταμένες προτάξεις εκ μέρους 
μερίδας των ε/κ κομμάτων δεν 
έχουν τίποτε το εποικοδομητικό 

να προσφέρουν προς την κα-
τεύθυνση της αναζωογόνησης 
της διαπραγματευτικής διαδικα-
σίας. Κατά τον ίδιο τρόπο, δεν 
εξυπηρετούν ούτε οι όποιοι 
ισχυρισμοί περί κινδύνου απο-
αναγνώρισης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, συγκεκαλυμένης 
συνομοσπονδίας κλπ.  
Εάν όλα τα πιο πάνω τηρηθούν 
με προσήλωση, σοβαρότητα, 
συλλογικότητα, σταθερότητα και 
ωριμότητα όπως αρμόζει, τότε 
όλη η πίεση, όλες οι παροτρύν-
σεις για διαλλακτικότερη στάση, 
θα κατευθυνθούν  προς την 
τουρκική και την τ/κ πλευρά. 
Τούτη τη φορά ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιά-
δης ας σταθεί στο ύψος που 
επιβάλλει το αξίωμά του αλλά 
και η θέση του ως επικεφαλής 
της ε/κ κοινότητας. Ας φανεί 
έστω και την ύστατη στιγμή συ-
νεπής μια φορά στα όσα λεκτικά 
διακηρύττει, τουλάχιστον το τε-
λευταίο διάστημα.  
Η επικείμενη πενταμερής άτυπη 
διάσκεψη για το Κυπριακό στη 
Γενεύη είναι επιβεβλημένο - για 
λόγους που έπρεπε να είναι αυ-
τονόητοι από όλους - να έχει 
επιτυχή έκβαση. Και κάθε πολι-
τική δύναμη του τόπου οφείλει 
να τηρήσει τέτοια στάση που να 
συμβάλλει στη συλλογική προ-
σπάθεια αυτή η διάσκεψη να εί-
ναι επιτυχής.  
Το ΑΚΕΛ θα είναι παρόν στη Γε-
νεύη διά του Γ.Γ. του κόμματος 
Άντρου Κυπριανού, αλλά και διά 
του επικεφαλής του Γραφείου 
Κυπριακού Τουμάζου Τσελεπή. 
Αδιαμφισβήτητα, η στάση που 
θα τηρήσει η Αριστερά στη διά-
σκεψη της Γενεύης θα είναι 
στάση εποικοδομητική, δημι-
ουργική, υπεύθυνη, θα είναι 
στάση σοβαρή, ορθολογιστική 
και πραγματιστική. Έτσι έμαθε 
το ΑΚΕΛ να λειτουργεί και έτσι 
λειτουργεί πάντα, λογοδοτώντας 
μονίμως όχι μόνο στις παρού-
σες γενιές του λαού μας, αλλά 
και στις επερχόμενες. Μακάρι 
να λειτουργούσαν αναλόγως 
όλες οι πολιτικές δυνάμεις του 
τόπου.  
*Υποψήφια βουλευτής Πάφου, 
ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες Δυνάμεις 

Στην πενταμερή με σταθερότητα 
θέσεων και συνέπεια αρχών 
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H ευαισθησία δεν είναι αδυναμία Οι καλές πραμάτειες της ζωής!

Της Έλισσας Ξενοφώντος 
Φιλόλογος 

Οι ευαίσθητοι άνθρωποι 
πληγώνονται από τις λε-
πτομέρειες… ίσως γιατί τε-

λικά η λεπτομέρεια είναι που κάνει 
τη διαφορά! H ευαισθησία δεν εί-
ναι αδυναμία, ακριβώς έτσι. Μην 

περάσει από κανενός το μυαλό ότι είναι αδύνατοι 
αυτοί οι άνθρωποι. Ίσα- ίσα είναι και πολύ δυνατοί 
αν με ρωτάτε γιατί πολλές φορές αναγκάζονται 
να ζήσουν σε ένα κόσμο που δεν μοιάζει με τον 
δικό τους και αναγκάζονται να επιβιώσουν. Οι 
ευαίσθητοι άνθρωποι δεν είναι μόνο ευαίσθητοι 
στα κοινωνικά και συναισθηματικά ερεθίσματα 
αλλά και στα φυσικά. Κι έχουν γεννηθεί με μια 
ευαισθησία στο νευρικό τους σύστημα. Ο ίδιος 
άνθρωπος που βλέπει στη γωνιά έναν άστεγο κα-
κομοίρη και τον πιάνει στην κουβέντα και του παίρ-
νει και φαγητό από το διπλανό φασφουντάδικο, 
είναι ο ίδιος που όταν δει ένα γατάκι στο δρόμο 
εγκαταλειμμένο το παίρνει αυθόρμητα αγκαλιά και 
το πάει στο σπίτι του για να το φροντίσει, είναι το 
ίδιο άτομο που δε μπορεί να ανεχθεί την ετικέτα 
που ξέχασε να βγάλει από το μπλουζάκι που αγό-
ρασε χθες γιατί τον τσιμπάει. Είναι το ίδιο άτομο 
που τον ενοχλούν και οι κάλτσες του… οι μάλλινες! 
Άρα έχει να κάνει και με μία φυσιολογική ευαι-
σθησία που προέρχεται από τον τρόπο που είναι 
φτιαγμένο το νευρικό του σύστημα. 
Πολλοί περιγράφουνε το ευαίσθητο άτομο με αρ-
νητικό τρόπο και λένε παρα-είναι ευαίσθητη, 
παρα-είναι ευαίσθητος  και αν είναι και άντρας 
«…τον καημένο». Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι οι 
ευαίσθητοι άντρες είναι υπέροχοι φίλοι και σύ-
ντροφοι γιατί έχουν άλλο τρόπο δύναμης αλλά 
πολλές φορές ο περίγυρος τους τούς μειώνει.  
Και για να γνωρίζουν όλοι, η ευαισθησία δεν είναι 
διάγνωση, αλλά είναι ένα χαρακτηριστικό της προ-
σωπικότητας μας. Απλά το ευαίσθητο άτομο «απα-
ντά» πιο εύκολα σε αρνητικά αλλά και σε θετικά 
ερεθίσματα που δέχεται από το περιβάλλον. 
 Αυτή η κατηγορία ανθρώπων έχουν κάποια γενικά 
χαρακτηριστικά. Και τι νομίζετε αποφεύγουν; 
Απλό… Τις συγκρούσεις με τους φίλους τους, με 
τα συγγενικά πρόσωπα, με τους συναδέλφους, 
με τα αφεντικά τους. Επίσης αποφεύγουνε τις 
πολύ βίες ταινίες. Δεν θα παρακολουθήσουν ται-
νίες με πολλά αίματα, βία, πιστολίδι και δεν ξέρω 
τι άλλο. Απλά κλείνουν τα ματάκια τους και τα πα-
ρακολουθούν κάπως έτσι... Είναι οι άνθρωποι που 
ενθουσιάζονται από ένα ηλιοβασίλεμα, ένα τοπίο, 
ένα λουλούδι. Έχει, θα έλεγα,  αυτό το άτομο μια 
αυξημένη ομορφιά στην ζωή του. Την βλέπει την 
ομορφιά και την αυξάνει. Γι΄αυτό και πάντα είναι 
πολύ αγαπητοί στην παρέα. Φυσικά πρέπει να 
πω ότι τους ενοχλούν τα πολλά ερεθίσματα όπως 
η δυνατή μουσική, οι πολλοί άνθρωποι, ο πολύς 
θόρυβος. Τα ρούχα τους, μπορεί να τα βρίσκουν 
πολύ τραχιά, πολύ λεπτά κλπ. Αυτοί οι άνθρωποι 
πολλές φορές χρειάζονται ένα διάλειμμα. Πολλές 
φορές νοιώθουν μια ανάγκη να αποσυρθούν, να 
φύγουν από την παρέα. Νοιώθουν ότι πήραν μια  
πολύ μεγάλη δόση από το  όλο που συμβαίνει 
γύρω τους  και  χρειάζονται ένα διαλειμματάκι 
έστω να βγουν έξω, να πάνε να πιούνε ένα ποτήρι 
νερό. Το κάνουν για να ξεφορτιστούν και να επι-
στρέψουνε πίσω και να είναι λειτουργικοί.  
Ξέρετε πώς μπορούν να το πετύχουν αυτό με ένα 
εύκολο τρόπο; Αν έχουν ένα κατοικίδιο…θα το 

πάρουν, θα το αγκαλιάσουνε, θα το φιλήσουν και 
σε λίγο θα είναι μια χαρά. Αυτή η ενασχόληση 
τους ηρεμεί, είναι το διάλειμμα που τους χρειάζεται 
και τους βοηθάει να μπούνε ξανά πίσω στη 
δράση. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να ξέρετε γρά-
φουνε ωραίους στοίχους, ωραία μουσική, παί-
ζουνε ωραία στο θέατρο, ζωγραφίζουν. Πάντα δια-
βάζουνε και καταλαβαίνουν το συναίσθημα και 
του άλλου ανθρώπου. Φυσικά εδώ σκοντάφτουνε 
πολλές φορές γιατί κάποιος μπορεί να το εκμε-
ταλλευτεί αυτό και να τους κακομεταχειριστεί με 
κάποιον τρόπο. 
 Πολλές φορές μπορούν να γίνουν και πολύ σκλη-
ροί συγχρόνως γιατί είναι ένας τρόπος να αμυν-
θούν από αυτά που τους συμβαίνουν γύρω γύρω 
και γίνονται σαν την χελώνα ή τον σκαντζόχοιρο 
για να προστατεύσουν τον εαυτό τους. 
Τι κάνουν λοιπόν αυτοί οι ευαίσθητοι άνθρωποι 
στην καθημερινότητά τους; Τι αποφεύγουν; Ας 
πούμε αποφεύγουνε ότι θεωρούν βαβούρα, σύ-
γκρουση και ό,τι νομίζουν ότι θα τους δημιουργή-
σει ένταση. Μπορεί να σκέφτεται πολύ αυτός ο 
άνθρωπος πριν αποδεχτεί μια πρόσκληση.  
 Έχει όμως πολλές ζεστές σχέσεις με άλλους αν-
θρώπους κι αυτό λοιπόν τον κάνουν περιζήτητο 
κοινωνικά γιατί οι πιο πολλοί άνθρωποι θέλουν 
αυτή την κοντινή σχέση. Ένας τέτοιος άνθρωπος  
αισθάνεται και μεγάλη ευγνωμοσύνη για όλα τα 
καλά που έχει στη ζωή του και  βλέπει  πράγματα 
από τη θετική πλευρά άσχετα ότι άλλοι του βάζουν 
πού και πού τρικλοποδιά και του λένε «μην βάλεις 
τα κλάματα!».  
Δυστυχώς όμως πολλές φορές οι ευαίσθητοι άν-
θρωποι δυσκολεύονται να λένε όχι, δυσκολεύονται 
να βάλουν όρια και πολλές φορές αυτή η ευαι-
σθησία τους γυρίζει μπούμερανκ γιατί ζορίζονται 
μέσα στη μέρα τους από τις πολλές υποχρεώσεις, 
νοιώθουν ότι το πρόγραμμα τους είναι ασφυκτικά 
γεμάτο και δεν μπορούν  να πάρουν μια αναπνοή 
και στρεσάρονται πολύ και βάζουν τα κλάματα. Κι 
όλα αυτά γιατί έχουνε και υψηλές προσδοκίες και 
από τον εαυτό τους και από τους άλλους. Γι΄ αυτό 
όλοι πρέπει να είναι ενημερωμένοι  και να ξέρουν 
πώς νοιώθει ένα τέτοιο άτομο γιατί δεν  πρέπει 
να το πάρουμε προσωπικά εάν συμβεί αυτό. Απλά 
να το σεβόμαστε.  
Επίσης έχουνε υψηλές κεραίες που πιάνουν 
πολλά μηνύματα όμως και πολλές φορές  βγάζουν 
και λάθος συμπεράσματα γιατί αναλύουν πολύ 
παραπάνω κάποια πράγματα, κάποιες γκριμάτσες 
ίσως και στεναχωριούνται  πολύ, ενώ ο άνθρωπος 
απέναντί τους μπορεί να μην είχε κακή πρόθεση.  
Αυτοί οι άνθρωποι είναι ευαίσθητοι και στην κοι-
νωνική σύγκριση. Μπορούν να νοιώθουν τα αρ-
νητικά συναισθήματα των άλλων ανθρώπων και 
είναι σαν να τα έχουνε και τα βιώνουν οι ίδιοι  και 
τα έχουν στο πετσί τους. Νοιώθουν έντονα το πέν-
θος, την στενοχώρια, το θυμό του άλλου, κι έτσι 
επιβαρύνονται και μπορεί αυτό να τους φέρει λίγο 
πίσω στη ζωή τους. Και το θυμό ή την στενοχώρια 
τους δεν την αφήνουνε στο γραφείο αλλά τη με-
ταφέρνουνε στο σπίτι τους. Και αυτό γιατί νοι-
ώθουν και τα  συναισθήματα των άλλων και τα 
δικά τους. Γι΄αυτό ίσως τα παίρνουν όλα πιο βαριά 
γιατί δεν θέλουνε να νοιώσουν την απώλεια. Είναι 
επίσης πιο ευαίσθητοι όχι μόνο στην κριτική που 
τους ασκούνε οι άλλοι αλλά είναι και οι ίδιοι πολύ 
αυστηροί  και κάνουν αυτοκριτική και δεν συγχω-
ρούν τον εαυτό τους εύκολα. 
Τώρα πώς ένας τέτοιος άνθρωπος μπορεί να με-
ταστρέψει τη ζωή του και να την κάνει λίγο πιο 
διαφορετική; Θα πρέπει να βάλει θετικότητα στη 
ζωή του. Να βάλει στην καθημερινότητα του πρά-
γματα που τον κάνουν να χαμογελάει, που να του 
δίνουν μια ανάσα και να πει δόξα τον Θεό! Να 
μάθει επίσης στρατηγικές διαχείρισης του στρες, 
πώς να το μειώνει, πώς να μην αφήνει το στρες 
να τον κατακλείσει. Επίσης να μάθει στην οριοθέ-
τηση και να λέει στον άλλο «Όχι! Θα ήθελα να σε 
βοηθήσω αλλά πνίγομαι δυστυχώς και δεν μπορώ 
αυτήν την εβδομάδα ίσως την επόμενη, ή μακάρι 
να μπορούσα να σε βοηθήσω, αλλά να ξέρεις 
πως έχεις την αμέριστη μου συμπαράσταση!». 
Είναι επίσης πολύ βοηθητικό να έχουνε τη δική 
τους γωνίτσα ή μέρος που να μπορούν να που 
«Αχ εδώ είναι το μέρος μου, που ηρεμώ και χα-
λαρώνω, που νοιώθω καλά!» Και να μπορούν να 
κρατήσουνε αυτό το πράγμα.  
Εκατομμύρια άνθρωποι έχουν αποφασίσει να μην 
είναι ευαίσθητοι. Έχουν αναπτύξει χοντρό δέρμα 
για να αποφύγουν να πληγωθούν από κάποιο. 
Αλλά πληρώνουν ένα βαρύ τίμημα. Κανένας δεν 
μπορεί να τους πληγώσει αλλά ούτε και να τους 
κάνει ευτυχισμένους.

Τόσο ψεύτικη λοιπόν είναι η 
ζωή που έχουμε πλέον συνη-
θίσει να ακούμε για τον χαμό 
αγαπημένων προσώπων και 
απλά να το αντιμετωπίζουμε 
με ηρεμία και με την συνηθι-
σμένη πια ευχή....Αιώνια του 
η μνήμη. 
Μια Φορά και ένα καιρό ήταν  
ένα παλικάρι που αγαπούσε 
την Ελλάδα και πίστευε στα 
ιδανικά στην ιδέα της ένωσης 
με την μητέρα πατρίδα, και 

ήρθε η ώρα να πάει στο στρατό για να υπηρετή-
σει την πατρίδα. Κατατάχθηκε λοιπόν και υπη-
ρέτησε την στρατιωτική του θητεία με άριστα απο-
τελέσματα, και ήταν υπερήφανος για τον εαυτό 
του και για τους φίλους του που τον επαινούσαν 
για όλα όσα έκανε. Και έγινε η εισβολή και αφού 
είχε καλές συστάσεις μετά την εισβολή ο δεύτε-
ρος πρόεδρος της Δημοκρατίας τον έκανε και 
υπουργό αφού πρώτα εκλέγετέ βουλευτής.  
Υπηρέτησε σαν υπουργός, μετά και πάλι βου-
λευτής και μετά και πάλι υπουργός.  
Στα ενδιάμεσα έκανε τον γάμο του, έκανε επιχει-
ρήσεις, και διακρίθηκε. Έκανε πολλά λεφτά, αγό-
ραζε ότι ήθελε, ήταν κύριο άτομα στον τομέα του 
και όλοι έσκυβαν το κεφάλι όταν τον συναντού-
σαν. Ο άλλος φίλος ήταν από άλλο χωριό, από 
την ίδια παράταξη, και είχε και αυτός όνειρα να 
γίνει μεγάλος και τρανός. Κάπου όμως τα πρά-
γματα δεν του ήρθαν και πολύ βολικά και παρέ-
μεινε σε λίγα σκαλιά πιο κάτω από τον υπουργό 
τον φίλο μσς. Κάποιοι περίμεναν να πάρουν την 
ευκαιρία της γνωριμίας τους με τον υπουργό και 
να βάλουν μέσα, όπως συνήθως γίνεται, για να 
κερδίσουν ή κάποια θέση εργασίας, ή να πάρουν 
κάποια σύσταση για να διευθετήσουν κάποιο 
πρόβλημα τους που είχε να κάνει με κάποιο σχε-
τικό κυβερνητικό γραφείο που ο υπουργός πι-
θανό να είχε πρόσβαση, για να γίνει η δουλειά 
χωρίς χάσιμο χρόνου.  
Έλα όμως που αυτός ο υπουργός ήταν ο διαφο-
ρετικός και δεν πρόσβλεπε  στα συνηθισμένα 
ρουσφέτια!  
Δεν είχε ανάγκη τα ρουσφέτια και δεν μπορούσε  
κανείς να τον προσπεράσει. 
Έκανε αυτό που έπρεπε και πιστός στα ιδανικά 
του δούλευε για τον αρχικό σκοπό που έταξε. 
Να υπηρετήσει την πατρίδα του και να πολεμάει 
για την ελευθερία της. 
Και όπως λένε συνήθως τους καλούς τους θέλει 
και ο Θεός, έτσι και ο ειλικρινής καλός υπουργός 
έκανε τη δουλειά του και δεν είχε να φοβηθεί κα-
νένα. Έβγαινε πάντα μπροστά και τους τα έλεγε 
ντόμπρα και σταράτα. Δεν είχε να κρύψει τίποτα. 
Η μοίρα όμως καμιά φορά παίζει παιχνίδια 
άσχημα στους ανθρώπους. Έτσι και τούτη τη 
φορά έπαιξε ακόμα ένα παιχνίδι μα πρωταγωνι-
στή τον καλό μας ονειροπόλο που πάλευε για τα 
αγαθά της ζωής με κύριο αγαθό την προώθηση 
του θέματος της μικρής πατρίδας που δυστυχώς 
σπάραζε και σπαράζει ακόμα κάτω από την 
μπότα του κατακτητή. 
Ίσως η αδικία που παρατηρούσε γύρω του, ίσως 
τα πράγματα που έβλεπε να γίνονται στον κύκλο 
του, και που δεν μπορούσα να τα σταματήσει, 
ίσως ο καημός οικογενειακών προβλημάτων 
υγείας, δεν μπορούμε να πούμε ακριβώς, αλλά 
ένα από αυτά ή όλα μαζί τον αρρώστησαν με 
αποτέλεσμα να αρχίσει να εγκαταλείπει ένα -ένα 
τα ενδιαφέροντα του. Στο ενδιάμεσο έφυγε από 
τη ζωή η αγαπημένη του γυναίκα, που αυτό ήταν 
και το τελειωτικό από τα κτυπήματα που είχε 
υποστεί. Τα άφησε λοιπόν όλα για την μεγαλύ-
τερη πάλη της ζωής του. Άφησε το υπουργείο, 
τα ενδιαφέροντα του στα μέσα μαζικής επικοι-
νωνίας, τους αγώνες του για την πολυπόθητη 
ελευθερία της μικρής πατρίδας, και μπήκε στην 
πάλη ενάντια στον μεγαλύτερο εχθρό του. Να 
γιατρέψει το πονεμένο του σώμα που το βασάνιζε 
η αρρώστια και που χρειαζόταν να φύγει με προ-
ορισμό μια ξένη χώρα για να την αντιμετωπίσει 
το πρόβλημα του. Όλα εκείνα που έταξε να υπη-
ρετήσει έτσι ξαφνικά θα έπρεπε να τα αφήσει και 
να τρέξει να σώσει τη ζωή του. 
Και είναι η ζωή τόσο μικρή και σύντομη! Δεν έχει 
σημασία  ποσό καλός είναι ο κάθε άνθρωπος, 
δεν έχει σημασία  ποσό άνετος είναι οικονομικά, 
αν είναι και τελειώνει το λάδι στο κοντύλι του..... 
τότε δεν μπορεί κανείς να κάνει τίποτα! 
Είναι όλα μάταια! Όποιοι  και να είναι οι αγώνες 
που κάνει ο καθένας, όποιοι  και να είναι οι σκο-
ποί του, όποιά  και να είναι τα καλά που προ-
σφέρει στους συνανθρώπους του, άμα είναι να 
τελειώσει το καντήλι του, δεν αλλάζει τίποτα! 
Έτσι και ο καλός μας παλιός φίλος που αγαπούσε 
την πατρίδα του και αγωνιζόταν για αυτή, που 
ήταν πάντα τίμιος και καλοκάγαθος, που δεν έδινε 
σε κανένα λόγο να τον εκθέσει, βρέθηκε τελικά 

σε μια ξένη χώρα παλεύοντας για τη ζωή του, 
αλλά δυστυχώς το μοιραίο επήλθε!  
Έφυγε από τούτη τη ψεύτικη ζωή μακριά από 
την αγαπημένη του πατρίδα, μακριά από τα ιδα-
νικά του, και δυστυχώς δεν πρόλαβε να δει ούτε 
αυτός την πατρίδα ελεύθερη, όπως τόσοι άλλοι. 
Έφυγε και αυτός χωρίς να προλάβει να χαρεί 
καλά - καλά τα όσα με όρεξη και τιμιότητα απέ-
κτησε. Τούτη η ζωή είναι μυστήρια, είναι δύσκολη, 
είναι και προβληματική, δεν μπορεί κανείς να την 
προβλέψει. 
Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι ερχόμαστε γυ-
μνοί και το ίδιο φεύγουμε γυμνοί! 
Κανείς από εμάς δεν παίρνει τίποτα μαζί  του 
φεύγοντας, και όταν φύγουμε….  κανείς δεν γύ-
ρισε για να μας πει που πάμε! 
Ας ευχηθούμε όλα όσα πιστεύουμε θα γίνουν. 
Ας ελπίζουμε ότι ο παντοδύναμος Θεός θα μας 
κρατάει μια θέση στον  παράδεισο. 
Πριν από αυτό όμως ας κάνουμε το πάν δυνατό 
να ζήσουμε τις στιγμές της ζωής που βρίσκονται 
μπροστά μας. Ας κάνουμε ότι είναι δυνατόν να 
δώσουμε και να πάρουμε λίγη αγάπη που μας 
λείπει τούτες τις δύσκολες μέρες που διατρέ-
χουμε. Ας χαμογελούμε  έστω και πίσω από τη 
μάσκα προφύλαξης. Μια εμπειρία  που έπρεπε 
να τη βιώσουμε κι’ αυτή. 
Ας προσευχηθούμε να έρθουν καλύτερες μέρες 
και ας μην μας προβληματίζουν σχέδια αύξησης 
των εισοδηματικών μας απολαβών! 
Εδώ που φτάσαμε σήμερα σημασία έχουν μόνο 
οι στιγμές της ζωής. 
Ας κάνουμε μια προσπάθεια να χαρίσουμε ευ-
χάριστες στιγμές της ζωής σε εμάς και στους άλ-
λους γύρω μας.  
Ένα χαμόγελο δεν κοστίζει τίποτα. Έχει όμως 
μεγάλη αξία για τους διπλανούς μας.  
Ας το δώσουμε απλόχερα λοιπόν! Ας είναι πλατύ 
το χαμόγελο για να ξεχειλίσει πέρα από τη μάσκα 
και να φτάσει στους ανθρώπους που το έχουνε 
ανάγκη. Ας αγαπήσουμε αλλήλους και ας συγ-
χωρήσουμε αυτούς που μας έχουνε πληγώσει 
για να συγχωρεθούμε το ίδιο και μείς!  
Μόνο έτσι θα δώσουμε αξία στην ύπαρξη μας 
σε τούτο τον άδικο κόσμο που έτυχα να βρε-
θούμε! Όλοι μας έχουμε την ίδια αξία και όλοι 
μας τις ίδιες ιδιότητες και τις ίδιες δυνατότητες. 
Ας κάνουμε ότι είναι δυνατόν να γίνουμε ακόμα 
καλύτεροι! Έκλαψα για τον χαμό του αγαπημένου 
φίλου Σωκράτη Χάσικου που τον είχα ζήσει τότε 
στο χωριό του το Δίκωμο όταν ακόμα στην εφη-
βεία ζούσε τον ενθουσιασμό του για όλα εκείνα 
που διδάχθηκε και έπλαθε όνειρα να τα πραγμα-
τοποιήσει. Έκλαψα και για τον χαμό του φίλου 
μου του Σωτήρη Καμπανέλα που έφυγε και αυτός 
τόσο ξαφνικά και θα μας στερήσει εκείνο το χα-
μόγελο που συνοδευόταν με τον Κυπριακό καφέ 
και με την ξεχωριστή φιλοξενία πάντα πηγαίνο-
ντας εκεί στην αίθουσα εκδηλώσεων όπου και 
τον συναντούσαμε με όλη την καλοσύνη του και 
τη διάθεση του να μας εξυπηρετήσει.  
Και οι δύο αυτοί φίλοι είναι φορτωμένοι πραμά-
τειες και ιδανικά μυρωδικά που θα πάρουν μαζί 
τους στην αιωνιότητα για να έχουν κάτι να λένε 
όταν βρεθούν με τις ψυχές που φεύγουν. Δεν γί-
νεται αλλιώς. Κάπου θα πηγαίνουν οι ψυχές και 
κάπου θα συναντιούνται μεταξύ τους!  
Δώστε λοιπόν όσα και  ότι μπορείτε στους συ-
νανθρώπους σας. Μαζέψτε όσα πιο πολλά ιδα-
νικά μυρωδικά, όλες τις καλές πραμάτειες της 
ζωής για να έχετε να λέτε όταν έρθει εκείνη η 
ώρα.  Ένα χαμόγελο είναι αρκετό να μας  αλλάξει 
τη διάθεση, έστω και ένα καλό λόγο. Μια ευχή 
για μια καλή μέρα! 
Κανείς από εμάς έχει προνόμια!  
Όλοι κάποτε θα φύγουμε και κανείς δεν παίρνει 
μαζί του τίποτα! 
Μόνο τα όσα έχουμε μαζέψει στη ψυχή μας και 
την μνήμη μας!  
Ποιος ξέρει.... ίσως εκεί που θα πάμε στην αι-
ωνιότητα, να έχουμε να  λέμε όπως έχω πει πιο 
πάνω, για το διάβα μας σε τούτο τον κόσμο! 
Ας αποθηκεύσουμε ότι το καλύτερο για να  
έχουμε να λέμε τα καλύτερα του κόσμου! 
Ποτέ δεν είναι αργά. Αρχίστε από τώρα να μα-
ζεύεται ότι το καλύτερο υπάρχει.  
Αγαπήστε και δώστε αγάπη σε αυτούς που τη 
χρειάζονται! 
Χαρίστε χαμόγελα έστω και μισά χωμένα πίσω 
από τη μάσκα! 
Είναι κάποιοι άνθρωποι  μοναχοί! Δώστε τους 
λίγη σημασία, λίγη αγάπη.  Πέστε τους ένα  καλό 
λόγο! Μην χάνετε λοιπόν χρόνο.  
Αρχίστε να μαζεύετε πραμάτειες, ιδανικά μυρω-
δικά,  για να έχετε να πείτε για τα καλά που κά-
νατε όταν έρθει η ώρα της απολογίας!  
 
Καλή σας μέρα 
Με την αγάπη μου 
Βασίλης Παναγής 

του 
Βασίλη Παναγή 
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Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Δ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΑ 2008-2013. Η ΚΥΒΈΡΝΗΣΗ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ  2013 -2018
Του Δρα ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΦΑΛΛΗ 
Μέρος 45o  
   
Τον Οκτώβριο 2009 έγιναν 
εκλογές στην Ελλάδα και το 
ΠΑΣΟΚ με ηγέτη τον Γεώργιο 
Παπανδρέου κέρδισε τις 160 
από τις 300 έδρες της Ελληνι-
κής Βουλής. Ο Παπανδρέου 

μετά την εκλογή του επισκέφτηκε την Κύπρο και 
συναντήθηκε με τον Πρόεδρο Χριστόφια. 
Στις 7 του Γεννάρη 2010 ο Τουρκοκύπριος ηγέτης 
Μεχμέτ Αλί Ταλάτ έδωσε  στην ελληνοκυπριακή 
ηγεσία τις πιο κάτω πέντε προτάσεις για τη λύση 
του Κυπριακού.  
Οι προτάσεις αυτές είχαν την έγκριση της Άγκυ-
ρας και ήταν οι ακόλουθες: 
1.Για τα πέντε χρόνια στο Προεδρικό αξίωμα τα 
τρία χρόνια να είναι Ελληνοκύπριος  και δύο χρό-
νια Τουρκοκύπριος. 
2.Το Υπουργικό Συμβούλιο να αποτελείται από 
12 μέλη και εφτά να είναι Ελληνοκύπριοι και πέντε 
Τουρκοκύπριοι. 
3.Στη Νομοθετική εξουσία να υπάρχει ίση αντι-
προσώπευση. 
4.Γις διοικητικά θέματα η αντιπροσώπευση να εί-
ναι σε αναλογία 4 : 3. 
5.Στις διεθνείς σχέσεις τα δύο κράτη θα είναι ελεύ-
θερα να συνάπτουν τις δικές τους συμφωνίες. 
Η Συνάντηση Παπανδρέου και Ερτογάν 
Τον Μάιο 2010 ο Τούρκος πρωθυπουργός Ταγίπ 
Ερτογάν μαζί με δέκα από τους υπουργούς του 
συναντήθηκαν στην Αθήνα με τον Γεωργιο Πα-
πανδρέου και συζήτησαν διάφορα θέματα και 
υπόγραψαν κάποιες συμφωνίες. Τόσο η συνά-
ντηση Παπανδρέου και Ερτογάν καθώς και η συ-
νάντηση Χριστόφια με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη 
Έρογλου αναπτέρωσαν τις ελπίδες των Κυπριων 
για σύντομη και μόνιμη λύση στο Κυπριακό. 

Η έκρηξη στη Ναυτική Βάση Ε. Φλωράκης 
(στο Μαρί). 
Στις 11 Ιουλίου 2011 έγινε έκρηξη στη Ναυτική 
Βάση Ευάγγελος Φλωράκης στο Μαρί (κοντά στο 
Ζύγι). Εκεί είχαν τοποθετηθεί τα προηγούμενα 
δυομιση χρόνια από Ρωσικό πλοίο 98  κιβώτια 
με  πολέμικο υλικό που προοριζόταν για άλλο 
προορισμό. Τα κιβώτια αφέθηκαν στον ήλιο για 
δυομιση χρόνια και η έκρηξη σκότωσε 13 άτομα 
και τραυμάτισε άλλους 62. Ανάμεσα στους νε-
κρούς ήταν και ο ηγέτης του Ναυτικού Ανδρέας 
Ιωαννίδης. Η έκρηξη,  ο θάνατος και ο τραυματι-

σμός  τόσων ατόμων προκάλεσε θύελλα διαμαρ-
τυρίών ενάντια στην κυβέρνηση και στον ίδιο τον 
Πρόεδρο Χριστόφια που ζητούσαν την άμεση πα-
ραίτηση του. Σαν αποτέλεσμα των διαμαρτυριών 
παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας Κώστας Πα-
πακώστας και ο αρχηγός της Εθνικής Φρουράς.  
Εκλογές στην Κύπρο – Φεβρουάριος 2013 
Τον Φεβρουάριο 2013 έγιναν Προεδρικές εκλογές 
στην Κύπρο και οι κυριότεροι υποψήφιοι ήταν ο 
Νίκος Αναστασιάδης ηγέτης του Δημοκρατικού 
Συναγερμού, ο Σταύρος Μαλάς που υποστηριζό-
ταν από το ΑΚΕΛ, η Πραξούλα Αντωνιάδου των 

Ενωμένων Δημοκρατών και ο Γιώργος Λιλλήκας 
που υποστηειζόταν από την ΕΔΕΚ. Τα αποτελέ-
σματα ήταν τα ακόλουθα: Ο Νίκος Αναστασιάδης 
πήρε 236,965 ψήφους ή  57,46% και ο Σταύρος 
Μαλάς 175,267 ψήφους ή   42.52%. Ο νέος Πρό-
εδρος διόρισε τον Γιαννάκη Κασουλίδη ως 
Υπουργό Εξωτερικών, τον Σωκράτη Χάσικο στο 
Υπουργείο Εσωτερικών και  τον Χάρη Γεωργιάδη 
στο Υπουργείο Οικονομικών. 
Στα κατεχόμενα  ο Μουσταφά Ακιντζί ανέλαβε ως  
«Πρόεδρος» των κατεχομένων το 2015. 
Εκλογές στην Ελλάδα 
Τον Γενάρη 2015 έγιναν εκλογές στην Ελλάδα. 
Την εξουσία διεκδικούσαν τα δύο μεγάλα κόμματα  
η Νέα Δημοκρατία με ηγέτη τον Αντώνη Σαμαρά 
και το νεο-ιδρυθέν κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ με ηγέτη 
τον Αλέξη Τσίπρα. Το κόμμα του Τσίπρα πήρε 
149 από τις 300 έδρες της Βουλής και συμμάχισε 
με το κόμμα των Ανεξάρτητων Ελλήνων του Πά-
νου Καμένου και ίδρυσαν τη νέα Κυβέρνηση. Ο 
νέος πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας  επισκέ-
φτηκε την Κύπρο και έκανε αρκετά ταξίδια στις 
χώρες της Ευρωπαικής Ένωσης.  
Ο θάνατος του Δ. Χριστόφια 
Ο Δημήτρης Χριατόφιας πέθανε τον Ιούνιο 2019 
στη Λευκωσία. Ήταν παντρεμένος με την Έλση 
Χριστόφια και απέκτησαν τρία παιδιά. Στην κηδεία 
του παρευρέθηκε πολύς κόσμος και ηγέτες από 
άλλα κομμουνιστικά κόμματα γιατι ήταν αρκετά 
δημοφιλής. 
Οι ενδιαφερόμενοι να αποκτήσουν τα βιβλία 
του Δρα Κύπρου Τοφαλλή μπορούν να  
επικοινωνήσουν με τον ίδιο στο τηλέφωνο  
020 8360 7968 ή στο e-mail:   
Tofallis@greekinstitute.co.uk.
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Έρευνα για διαχείριση της κρίσης Covid-19 από τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις - Συνέντευξη στη Σούλλα Ορφανίδου 
Παναγιώτης Κυριακόπουλος 

Έρευνα για διαχείριση της κρίσης Covid-
19 από τις ελληνικές μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις 

Ένα νέο book chapter είναι έτοιμο να κυκλο-
φορήσει ο ερευνητής Παναγιώτης Κυριακό-
πουλος για ένα πολύ σημαντικό και επίκαιρο 
θέμα για την Ελλάδα, αλλά και για όλο τον 
κόσμο γενικότερα. Η έρευνα του αφορά το 
πως οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
ανταποκρίθηκαν στην κρίση Covid-19. Στη 
συνέντευξη του που ακολουθεί στην Σούλλα 
Ορφανίδου, ο Παναγιώτης Κυριακόπουλος 
μας εξηγεί περισσότερα για αυτό το εξαιρετικά 
ενδιαφέρον θέμα.  
 
1. Πότε πραγματοποιήθηκε η έρευνα σας και 
που πρόκειται να εκδοθεί; 

Η έρευνα μου πραγματοποιήθηκε όταν ξέ-
σπασε η πανδημία στην Ελλάδα καθώς 
κίνητρο μου ήταν να δω πως οι ελληνικές 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανταποκρίθηκαν στην 
κρίση Covid-19. Την έρευνα αυτή την έχω πρα-
γματοποιήσει με τον διεθνούς φήμης καθηγητή 
του Πανεπιστημίου της Γλασκώβης, Παύλο Δη-
μητράτο, ο οποίος δυστυχώς μας άφησε νωρίς 
φέτος αφήνοντας πίσω του τεράστιο ερευνητικό 
έργο. Το book chapter θα κυκλοφορήσει από τον 

εκδοτικό οίκο Edward Elgar Publishing.   
2. Τί περιμένετε να πετύχετε μέσα από αυτή 
την έρευνα; 

Στόχος της έρευνας μου είναι να αποτελέσει 
ένα εργαλείο για να βοηθήσει τους ιδιοκτή-
τες των επιχειρήσεων ή/και τα διευθυντικά 

στελέχη των εταιριών να κατανοήσουν ότι υπάρ-
χουν διαφορετικοί τρόποι να ¨απαντήσουν¨ οι 
εταιρίες τους σε μία κρίση. Κάποιες εταιρίες έβα-
λαν λουκέτο αδυνατώντας να ανταποκριθούν στα 
μερικά, αλλά και στα ολικά lockdown. Ωστόσο, 
βλέπουμε άλλες εταιρίες που αξιοποιώντας και 
αναπτύσσοντάς τις ψηφιακές τους δεξιότητες, 
π.χ. δημιουργία e-shop,  κατάφεραν να επιβιώ-
σουν και να διαχειριστούν επιτυχώς τη αβεβαι-
ότητα του εξωτερικού περιβάλλοντος.  
3. Ποιο είναι το αντικείμενο της έρευνας σας 
και γιατί επιλέξατε την Ελλάδα; 

Η  έρευνα μου αφορά τις διαφορετικές στρα-
τηγικές που χρησιμοποιήσανε οι ελληνικές 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατά τη διάρ-

κεια της κρίσης με σκοπό την επιβίωση τους. Άλ-
λες εταιρίες επέλεξαν να καινοτομήσουν ανα-
πτύσσοντας ψηφιακές δεξιότητες, άλλες επέλεξαν 
να υιοθετήσουν μία στρατηγική περιορισμού στα 
κόστη, ενώ άλλες επέλεξαν να κλείσουν. Όλες 
αυτές οι στρατηγικές αναλύονται στο book chap-
ter, αλλά αναλύονται και γενικότερα οι προκλήσεις 
που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν κατά τη διάρ-
κεια της πανδημίας οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 
Οι προκλήσεις αυτές μπορεί να αφορούν τη δια-
χείριση του ανθρώπινου δυναμικού τους, τη δια-
χείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας τους, αλλά 
και τη διαχείριση της ψηφιακών τους ικανοτήτων. 

Η Ελλάδα αποτελεί ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον 
πλαίσιο για την παρούσα έρευνα καθώς στον πα-
ρελθόν είχε υποστεί την ελληνική οικονομική 
κρίση του 2008.  
 
4. Πώς διαφέρει η οικονομική κρίση του 2008 
με την παρούσα κρίση?  

Αν και τα συμπτώματα των δύο κρίσεων στις 
χρηματαγορές και στην πραγματική οικο-
νομία ομοιάζουν, η υποκείμενη νόσος δεν 

θα μπορούσε να είναι πιο διαφορετική. Η κρίση 
του 2008 ήταν μια ενδογενής κρίση αφού δημι-
ουργήθηκε είτε από την ίδια την οικονομία, είτε 
από το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η εκτεταμένη 
μόχλευση σε συνδυασμό με την ανάληψη υπερ-
βολικών κινδύνων οδήγησαν στην κατάρρευση 
του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος. 
Στην Ελλάδα συγκεκριμένα, η ενδογενής κρίση 

αποδίδεται στην έλλειψη ανταγωνιστικότητας και 
της σαθρής δομής της εγχώριας οικονομίας. 
Αντιθέτως, στην τρέχουσα κρίση η νόσος είναι 
εξωγενής. Η πανδημία δεν προήλθε από κάποια 
ανισορροπία του χρηματοπιστωτικού συστήματος 
ούτε από την ίδια την οικονομία. Μάλιστα, οι προ-
βλέψεις πριν από την εξάπλωση του ιού μίλησαν 
για παγκόσμια ανάπτυξη, οι τράπεζες είχαν 
επαρκή κεφάλαια και οι επιχειρήσεις προέβλεπαν 
αύξηση της κερδοφορίας τους. Μοναδική παρα-
φωνία ήταν οι υψηλές αποτιμήσεις μέρους των 
αξιών λόγω της μακράς περιόδου ανόδου των 
χρηματαγορών, ωστόσο οι περισσότερες αποτι-
μήσεις δικαιολογούνταν από τα χαμηλά επιτόκια 
και την ισχυρή εταιρική κερδοφορία. Συνεπώς, η 
οικονομική κρίση από την πανδημία δεν μπορεί 

να αποδοθεί ούτε στη σπατάλη του ευρωπαϊκού 
Νότου, ούτε στη λιτότητα του ευρωπαϊκού Βορρά, 
ούτε σε κάποια υπερβολή των χρηματαγορών. 
 
5. Ποιους βρήκατε συμπαραστάτες στην 
έρευνα σας και με ποιους συνεργάζεστε για 
τη διεκπεραίωσή της; 

Βασικός συμπαραστάτης αποτελεί ο εκδοτι-
κός οίκος Edward Elgar Publishing, αλλά 
και ο διεθνούς φήμης καθηγητής του Πα-

νεπιστημίου της Γλασκώβης, Παύλος Δημητράτος 
με τον οποίο και συνέγραψα αυτό το book chap-
ter.  
 
6. Πότε αναμένεται να εκδοθεί το book chapter 
σας; 

Το book chapter αναμένεται να κυκλοφορή-
σει εντός του 2021.   

 
Βιογραφικό  

Ο Παναγιώτης Κυριακόπουλος είναι ερευ-
νητής και υπ. Διδάκτορας στο University 
of Glasgow – Adam Smith Βusiness 

School του Ηνωμένου Βασιλείου. Aποφοίτησε με 
άριστα από το τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) και πραγματοποίησε μετα-
πτυχιακές σπουδές στο International Manage-
ment στο Strathclyde Business School του Ηνω-
μένου Βασιλείου συγκεντρώνοντας τη μεγαλύτερη 
βαθμολογία στο σύνολο των αποφοίτων τόσο σε 
προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. 
Η διπλωματική του διατριβή χαρακτηρίστηκε 
«Outstanding» και βραβεύτηκε ως η καλύτερη δι-
πλωματική διατριβή του μεταπτυχιακού προγράμ-
ματος. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμ-
βάνουν τη διεθνοποίηση μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, τη διεθνή επιχειρηματικότηα και 
τη διεθνή στρατηγική επιχειρήσεων. Του έχουν 
χορηγήθεί τιμητικά βραβεία ακαδημαϊκής επίδο-
σης από το Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού 
Πολιτισμού, το Ίδρυμα Αλέξανδρου Ωνάση και 
άλλα ιδρύματα. Έχει εργασθεί στην αμερικάνικη 
πολυεθνική Marsh & McLennan Companies και 
στο Όμιλο Intrakat (Ιntracom Holdings). 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ:  ΣΟΥΛΛΑ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ 
 

Το τρίο του ντράμερ Ιωάννη Βαφέα δημι-
ουργήθηκε το 2018, από τρεις σημαντικούς 
μουσικούς της Κυπριακής σκηνής. Ο Βα-

φέας και ο Μέσσιος μετρούν μια κοινή πορεία 
πολλών χρόνων που τους πάει πίσω στα φοιτη-
τικά τους χρόνια και έχουν αναπτύξει ένα μονα-
δικό κώδικα επικοινωνίας πάνω στη σκηνή. Ο 
Χρίστος Γερολατσίτης συπλήρωσε το σχήμα μετά 
την επιστροφή του στην Κύπρο από τις σπουδές 
του στην Ολλανδία με το εξαιρετικό του ταλέντο 
το εκρηκτικό παίξιμο και την αφοσίωσή του, προ-
σθέτοντας ανανέωση και ενέργεια.   
  Το νέο άλμπουμ του τρίο με τίτλο CATHARSIS, 
ηχογραφήθηκε τέλος Αυγούστου 2020 . Το άλ-
μπουμ είναι μια καθαρά Κυπριακή δημιουργία 
καθώς αποτελείται κυρίως από πρωτότυπες συν-
θέσεις των Κύπριων συνθετών Γλαύκου Κοντε-
μενιώτη και Μιχάλη Μέσσιου. Ηχογραφήθηκε 
στην Κύπρο και φέρει το label της επίσης  
Κυπριακής AVJ Productions (www.avjproduc-
tions.com). Το άλμπουμ περιλαμβάνει επίσης 
κομμάτια από το κλασσικό ρεπερτόριο της τζαζ 
σε arrangements του Χρίστου Γερολατσίτη. Ηχο-
γραφώντας το άλμπουμ το τριο δεν ακολούθησε 

μια συγκεκριμένη πορεία κάποιου στυλ αλλά κυ-

ρίως αφέθηκε στα μουσικά μονοπάτια που , ο 

καθένας τους ξεχωριστά κουβαλά, να αναμει-

χθούν και να πειραματιστούν φτάνοντας σε ένα 

εντελώς καινούργιο αποτέλεσμα με μεγάλη δυ-

ναμική, έντονους ρυθμούς και ιδιαίτερα μοτίβα.    

Ο πολιτιστικός οργανισμός A.VAFEA JAZZ 

PROJECTS (www.avafeajazzprojects.com) που 

εκπροσωπεί την μπάντα, σε πείσμα των καιρών 

και του τεράστιου πλήγματος που έχει υποστεί ο 

καλλιτεχνικός χώρος, προσπαθεί με νέες συνερ-

γασίες να δώσει βήμα στους Κύπριους καλλιτέ-

χνες που εκπροσωπεί και ετοιμάζεται, μόλις η 

πανδημία το επιτρέψει να παρουσιάσει το CA-

THARSIS σε μια μικρή περιοδεία στην Ευρώπη. 

Στα πλαίσια αυτά έχει πρόσφατα συνεργαστεί με 

το Ελληνικό ποιοτικό ραδιόφωνο  ETERNAL 

RADIO (https://eternal-radio.net/) και μέσω της 

εκπομπής JAZZ BREEZE του Δημήτρη Πιερου-

τσάκου παρουσιάζει τους καλλιτέχνες που εκ-

προσωπεί και τις νέες δημιουργίες τους. 

"ΤΡΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΦΕΑ" 
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Τη διαμαρτυρία τους κατά της πρόσφατης απόφασης της τουρκικής 
κυβέρνησης να αποσυρθεί από τη Σύμβαση της Κωνσταντινού-
πολης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυ-
ναικών και της ενδοοικογενειακής βίας καταγράφουν με επιστολές 
τους προς Βρετανούς πολιτικούς τα γυναικεία μέλη της Εκτελεστι-
κής Επιτροπής του Συμβουλίου Βρετανοκυπρίων. 
Επισημαίνουν ότι η απόφαση λήφθηκε την ώρα που εκατοντάδες 
γυναίκες στην Τουρκία χάνουν τη ζωή τους ως αποτέλεσμα των 
βίαιων σχέσεων με συντρόφους τους, δημοσιογράφοι φυλακίζονται 

και η ελευθερία έκφρασης περιορίζεται. 

Οι υπογράφουσες στέλνουν την αλληλεγγύη τους στις γυναίκες 

της Τουρκίας και καταλογίζουν στον Πρόεδρο Ερντογάν αυταρχικές 

μεθόδους, εχθρότητα έναντι της δημοκρατίας και ασέβεια έναντι 

της ελευθερίας λόγου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που επη-

ρεάζουν και τις γυναίκες της Κύπρου. 

Σημειώνουν πως όσες ζουν στα κατεχόμενα χάνουν σταδιακά τα 

δικαιώματά τους καθώς ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ προ-

ωθεί την ατζέντα Ερντογάν. Την ίδια ώρα, τονίζουν οι επιστολές, 

ολόκληρος ο πληθυσμός της Κυπριακής Δημοκρατίας συνεχίζει 

να αντιμετωπίζει καθημερινές απειλές, εισβολές και παραβιάσεις 

του εναέριου χώρου και των χωρικών υδάτων από το τουρκικό κα-

θεστώς. 

«Ως υπερήφανες και τυχερές Βρετανοκύπριες γυναίκες εκλιπα-

ρούμε την κυβέρνησή μας στο Ηνωμένο Βασίλειο να συνταχθεί με 

τις ευρωπαϊκές και αμερικανικές αρχές στην πιο δυνατή πιθανή 

καταδίκη των πράξεων του Ερντογάν και να μετέλθει όλα τα κα-

τάλληλα μέσα για να αποκατασταθούν τα δικαιώματα των γυναικών 

στην Τουρκία», καταλήγουν οι επιστολές, που ζητούν επίσης συ-

ζήτηση του θέματος στη Βουλή των Κοινοτήτων. 

Οι συνυπογράφουσες Μαρί Νίκολσμπι, Στέλλα Πρωτόπαπα-Δινένη 

και Ελίσα Έλληνα έχουν απευθύνει τις επιστολές προς την επικε-

φαλής της Επιτροπής Γυναικών και Ισότητας της Βουλής των Κοι-

νοτήτων Κάρολαϊν Νόουκς, την Υφυπουργό Γυναικών και Ισότητας 

Λιζ Τρας και τον Υπουργό Δικαιοσύνης Ρόμπερτ Μπάκλαντ. 

Πέρα από τις τρεις κυρίες που υπογράφουν τις επιστολές, την 

Εκτελεστική Επιτροπή του Συμβουλίου Βρετανοκυπρίων απαρτί-

ζουν οι κ.κ. Κίκης Χριστοφίδης, Παντελής Δημοσθένους, Σεραφείμ 

Διάκου, Ηλίας Δινένης, Νικόλας Γαλάζης, Γιώργος Γεωργίου, Γιώρ-

γος Χατζηπαυλής, Ιωάννης Κούβαρος, Λεωνίδας Λεωνίδου, Σπύ-

ρος Νεοφύτου, Σπύρος Παπαχαραλάμπους, Δώρος Παρτασίδης, 

Γιώργος Πίππας, Τάσος Πογιατζής, Ορέστης Ρωσίδης, Νίκος Σαβ-

βίδης, Αντώνης Σαββίδης, Τζον Στεργίδης, Ανδρέας Ταμπουρίδης, 

Γλαύκος Βασιλείου και Ντένις Ζήνων.

Αλληλεγγύη προς τις γυναίκες της Τουρκίας  
εκφράζουν με επιστολές τους Κύπριες της Βρετανίας 

Γωνιά Παροικιακής ποίησης 
Αν είσαι πλάσμα  

Αν είσαι  πλάσμα  απου μισά τη φτώσεια τζιαι το ψέμα 

Τζιαι τ'άδικο άμαν θωρείς σκουλλίζει σε το γαίμα 

Τζι άμαν ακούεις πόλεμο να κλαίει η καρκιά σου 

Τζιαι τα μωρά τα ορφανά θωρείς τα σαν μωρά σου 

Αν εισαι πλάσμα που διψάς να μάθεις την αλήθκεια 

Τζι άμαν σου λάχει βάλλεις τα μόνος σου με τα φίθκια 

Τζιαι πολεμάς τζιαι μάσιεσαι νάβρεις δικαιοσύνη 

Τζιαι στα παιθκιά σου δείχνεις τους να μάθουσιν τζιαι τζείνοι 

 Αν είσαι πλάσμα που χωρεί ο κόσμος στη καρκιά σου 

Δεν θέλω ούτε να σε δω 

Έτσι χωρίς να το σκεφτώ είμαι τζιαι γιω μητά σου

Tου Χρίστου Αλέκου 

Πανσέληνος 
Κλαίω απόψε για μια πανσέληνο. 

 
Μοιρασμένη. Η μπότα βαριά. 
Ασφυκτιούν οι ανάσες. 

 
Βαθιά σιωπή, κομμένα κεφάλια. 
Απορία στ’ αθώα βλέμματα: 

Γυναίκες και οδύνη και μάρμαρα. 
 

Τον ύπνο ταράζουν σημάδια 
δακρύων, σ’ αόρατο τείχος 

 
Φλόγες ανάβουνε. 
Φωνές σπαραγμού. 

Φυλακή της ελευθερίας. 
 

‒ Μητρώα αγνοούμενα ‒ 
 

Μοιρασμένη η πανσέληνος.

Της Στέλλας Ρωτού 
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ΠΕΜΠΤΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  21:30  
Μάνα μου Παραστράτησα (1961). 
Μελόδραμα με την Χριστίνα Σύλβα, 
Ανδρέα Μπάρκουλη, Χρήστο Τσαγα-
νέα, Μαλαίνα Ανουσάκη, Παμφίλη 
Σαντοριναίου, Μαίρη Ευαγγέλου, 
Νίκο Τσαχιρίδη. Ένας πλούσιος πα-
ντρεύεται κρυφά τη φτωχή αγαπη-
μένη του και την παρουσιάζει στους δικούς του ως 
οικιακή βοηθό. Πρέπει όμως να φύγει στο εξωτερικό 
αφήνοντας πίσω την έγκυο γυναίκα του.   
ΠΕΜΠΤΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  22:45  
Καπετάνιος για Κλάματα (1961). Κωμωδία με τους 
Νίκο Φέρμα, Κώστα Χατζηχρήστο, Πάλλη Αγγελίδη, 
Άλκη Προβελέγγιο και Γιάννη Μπέρτο. Ο Σίμος Πα-
παφίγκος είναι δόκιμος ανθυποπλοίαρχος στο φορ-
τηγό πλοίο ενός ανεκδιήγητου και μέθυσου καπετά-
νιου. Με τη βοήθεια του καλόκαρδου λοστρόμου 
Φουρτούνα δέχεται να κάνει μια σοβαρή εξυπηρέ-
τηση στον υποπλοίαρχο Μάνο Σαρρή. Αυτός πρέπει 
να παντρευτεί την αδελφή ενός πρώην συναδέλφου 
του, τη Μάρω, την οποία επειδή δεν έχει δει ποτέ 
του θεωρεί μεγάλη στα χρόνια και άσχημη. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  21:30  
Ο Βασιλιάς (2002). Κοινωνικό δράμα με τους Μηνά 
Χατζησάββα, Βαγγέλη Μουρίκη, Μαριλίντα Μαυρο-
πούλου, Πάμπη Γιωτόπουλο, Βιβή  Κόκα. Μετά την 
αποφυλάκιση του, ένας πρώην κατάδικος γυρίζει στο 
χωριό του και προσπαθεί μάταια να ξαναφτιάξει την 
ζωή του.    
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  23:20  
Αυστηρώς Κατάλληλο (2004). Κωμωδία με την Δή-
μητρα Στογιάνννη, Οδησσέα Παπασπηλιόπουλο, Πυ-
γμαλίωνα  Δαδακαρίδη, Δημήτρη Τζουμάκη.  Δύο φι-
λόδοξοι σκηνοθέτες αναζητούν παραγωγό για την 
πρώτη τους ταινία.  Το έργο τους είναι φιλόδοξο, 
εμπνευσμένο από Ευριπίδη, Τολστόι και Φλομπέρ 
και  ονειρεύονται για πρωταγωνίστρια την Κατερίνα 
Λέχου.  Όμως παραγωγοί δεν βρίσκονται, πλην του 
Tάκη Πανουργιά, ο οποίος στο παρελθόν είχε διατε-
λέσει σπουδαίος παραγωγός πορνό.   
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  01:00  
Μαύρο Λιβάδι (2009). Μελόδραμα με την Σοφία Γε-
ωργοβασίλη, Χρήστο Πασσαλή, Δέσποινα Μπεμπε-
δέλη. Η Ανθή, μια έφηβη μοναχή, μεγαλώνει σε ένα 
γυναικείο μοναστήρι επί Τουρκοκρατίας, υπό την επί-
βλεψη της αυστηρής Ηγουμένης. Τη γαλήνη του μο-
ναστηριού έρχεται να ταράξει ένας Γενίτσαρος, που 

καταφτάνει βαριά τραυματισμένος. Με τη συγκατά-
θεση της Ηγουμένης, η νοσοκόμα της μονής Πελαγία 
περιθάλπει τον τραυματία, εκπαιδεύοντας παράλ-
ληλα την Ανθή ως βοηθό της.  
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  21:20  
Η Λίζα το Έσκασε  (1959). Κωμωδία με την Ξένια 
Καλογεροπούλου, Κώστα Κακαβά, Διονύση Παπα-
γιαννόπουλο, Κώστα Χατζηχρήστο. Το ζεύγος Πα-
παδέα, μαζί με την κόρη τους Λίζα περιμένουν στο 
αεροδρόμιο την πτήση για Παρίσι όπου ο Παπαδέας 
έχει κανονίσει το προξενιό της Λίζας με τον άγνωστο 
της, πλούσιο έμπορο ψυγείων Ντούρα. Η Λίζα για 
να ξεφύγει το σκάει από το αεροδρόμιο. Τυχαία μπαί-
νει στο αυτοκίνητο του Γιώργου που την πηγαίνει 
στην Αθήνα.  
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  22:35  
Λούτον (2013). Κοινωνικό δράμα με τους Νικόλα 
Βλαχάκη, Ελευθερία Κόμη, Χρήστο Σαπουντζή, Γιώτα 
Αργυροπούλου, Θαλασσινή Βο-
σταντζόγλου, Κόνυ Ζήκου, Άννα 
Κουρουπού. O Τζίμης είναι ένας 
ευκατάστατος μαθητής λυκείου, 
γύρω στα 17. Η Μαίρη, είναι μια 
ασκούμενη δικηγόρος γύρω στα 
30. Ο Μάκης, ένας 50άρης οικο-
γενειάρχης, ιδιοκτήτης ενός ψιλικατζίδικου. Τρεις 
πολύ διαφορετικοί άνθρωποι μεταξύ τους και η κα-
θημερινότητα τους, επίσης.  
KYΡIAKH 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  22:45  
Η Δύναμη της Αγάπης (1989). Μελόδραμα με τους 
Κώστα Παπαμαρκίδη, Όλγα Ποταμίτου, Σωκράτη 
Αλεξάνδρου. Δραματική ταινία που γυρίστηκε στο 
χωριό Κλήρου της Κύπρου.  Το σενάριο έγραψε ο 
Σώτος Ορείτης και τη σκηνοθέτησε ο Πέτρος Ηρα-
κλέους.  Ένα βαρύ χτύπημα της μοίρας ρίχνει ένα 
νέο σε αναπηρικό καροτσάκι.  Σα να μην έφτανε 
αυτό, ο νέος πολεμείται από τους γείτονές του και 
καταρρέει οικονομικά.  Έτσι δεν μπορεί να πληρώσει 
τα απαραίτητα για να κάνει εγχείρηση και να βρει 
την υγεία του ούτε να τελειώσει το πανεπιστήμιο και 
να πάρει το δίπλωμά του.  
ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  21:05  
Θέατρο της Δευτέρας: Ο Γλάρος (1981). Κοινωνικό 
δράμα με την Μάρω Κοντού, Ανδρέα Μπάρκουλη, 
Ντίνο Αυγουστίδη, Κούλα Αγαγιώτου, Καίτη Γρηγο-
ράτου, Παύλο Χαϊκάλη, Αλεξάνδρα Διαμαντοπούλου. 
Ο Άντον Τσέχοφ γράφει το «Γλάρο» του, το 1896 θέ-
λοντας να δείξει πώς συντρίβονται οι νέοι, χωρίς πε-

ρίσκεψη από την παλιότερη γενιά. Το έργο θίγει την 
αιώνια αντιπαλότητα των μεγαλύτερων καλλιτεχνών 
έναντι των νέων. ΤΡΙΤΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  21:00  
Μείνε Κοντά μου Αγαπημένε (1968). Μελόδραμα 
με τους Λαυρέντη Διανέλλο, Βασίλη Καίλα, Τούλα 
Δράκου, Τόλη Βοσκόπουλο, Δέσποινα Νικολαίδου, 
Αθηνόδωρο Προύσαλη. Ένας νεαρός μαθαίνει από 
την ετοιμοθάνατη μητέρα του ότι στην πραγματικό-
τητα είναι υιοθετημένο παιδί. Μετά το θάνατο της θε-
τής μητέρας του, αρχίζει να αναζητά τους πραγματι-
κούς γονείς του. 
ΤΡΙΤΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  22:35  
Ο Παραγιός μου ο Ραλλίστας (1971). Κωμωδία με 
τους Νίκο Σταυρίδη, Αλέκο Τζανετάκο, Ελένη Προ-
κοπίου, Μανώλη Δεστούνη, Μαίρη Ραζή, Μαρίνα 
Παυλίδου, Νικήτα Πλατή. Ο Μανώλης, ο οποίος ερ-
γάζεται στο καφενείο του Αγησίλαου, παραπονιέται 
στη μητέρα του ότι κουράζεται πολύ στη δουλειά του 
κι εκείνη βρίσκει τον μπελά της, όταν διαπιστώνει ότι 
το αφεντικό του γιου της, τη φλερτάρει...  
ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  20:50  
Ο Ψύλλος (1990). Κοινωνική ταινία με τους Παντελή 
Τριβυζά, Βασίλη Κολοβό, Δήμητρα Χατούπη, Αμαλία 
Γκιζά, Κωστούλα Τσέλλου και Δημήτρη Σπύρου. Ο 
Ηλίας είναι ένα δωδεκάχρονο παιδί που εκδίδει μόνος 
του μια μικρή χειρόγραφη εφημερίδα τον ΨΥΛΛΟ 
κάπου σ’ ένα χωριό στα βουνά, δίπλα στην Αρχαία 
Ολυμπία.  Οι προσπάθειές του δε χαίρουν της εκτί-
μησης των ενηλίκων του χωριού που τον πειράζουν 
και τον αποκαλούν ειρωνικά «Ψύλλο». Οι γονείς του 
πιστεύουν πως τον αποσπά από τις σοβαρές σπου-
δές και του απαγορεύουν να συνεχίσει. Οι μόνοι σύμ-
μαχοι του Ηλία είναι ο Γαλαξίας (ένας «κιχωτικός» 
εκκεντρικός τύπος) και η Κρινιώ, μια ευαίσθητη συμ-
μαθήτρια με την οποία δημιουργεί μια φιλία που εκτυ-
λίσσεται σε ειδύλλιο.  
ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  22:25  
Το Νυφοπάζαρο (1969). Κωμωδία με τους Α λ έ κ ο 
Αλεξανδράκη, Μέμα Σταθοπούλου, Γιάννη Φέρτη, 
Νίκη Τριανταφυλλίδη, Ελένη Ανουσάκη και Δημήτρη 
Μυράτ. Ο Αλέκος Αλεξανδράκης υπόσχεται στους 
ανύπαντρους φίλους του ότι θα τους βρει την ιδανική 
γυναίκα, ρίχνοντας στην θά-
λασσα μπουκάλια με προσω-
πικά μηνύματα του καθενός.  
Έτσι όποια γυναίκα βρει το μή-
νυμα θα είναι η ιδανική για τον 
αντίστοιχο άντρα.
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ΠΕΜΠΤΗ 8/4 

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 9/4 
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 10/4 
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 11/4 
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 12/4 
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 13/4 
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 14/4 

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 8 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: Μάνα μου 
Παραστράτησα  
22:45 Ελληνική Ταινία: Καπετάνιος 
για Κλάματα  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 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: Ο Βασιλιάς  
23:20 Ελληνική Ταινία: Αυστηρώς 
Κατάλληλο  
01:00 Ελληνική Ταινία: Μαύρο 
Λιβάδι   
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 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: O 
Σάββας Ζαβρός φιλοξενεί την δημο-
φιλή Ελληνοκύπρια τραγουδίστρια 
Ευρυδίκη, η οποία μιλά για τις σπου-
δές της, τα πρώτα της βήματα στο 
τραγούδι, τις συμμετοχές της στην  
Eurovision κ.α.  
20:35 Ακάλυπτος S2E14 
21:20 Ελληνική Ταινία: Η Λίζα το 
Έσκασε 
22:35 Κυπριακή Ταινία: Λούτον  
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 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 
22:45 Ελληνική Ταινία: Η Δύναμη 
της Αγάπης  
ΔΕΥΤΕΡΑ 12 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: Ο Γλά-
ρος  
23:15 Το ταξίδι της ζωής με την 
Άντζυ Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 13 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: Μείνε Κοντά 
μου Αγαπημένε  
22:35 Ελληνική Τανία: Ο Παραγιός 
μου ο Ραλλίστας  
ΤΕΤΑΡΤΗ 14 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  
20:50 Ελληνική Ταινία: Ο Ψύλλος  
22:25 Ελληνική Ταινία: Το Νυφοπά-
ζαρο 
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Ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο: Φωτιά στην κορυφή της 
Ισπανίας, η Μάντσεστερ Γ. εδραιώνεται στη 2η θέση 

Φωτιά στη μάχη για τον τίτλο 
στην Ισπανία έβαλε η Σεβίλλη, 
που κέρδισε την Ατλέτικο Μα-
δρίτης με 1-0 για την 29η αγω-
νιστική της LaLiga, καθώς η 
Ρεάλ μείωσε τη διαφορά στους 
3 και η Μπαρτσελόνα αν κερδί-
σει σήμερα την Βαγιαδολίδ θα 
μειώσει στον ένα. 
 
Ολοκληρώθηκε η 30η αγωνι-
στική της Premier League και 
μένουν ακόμη 8 για το τέλος, με 
τα δεδομένα να μην έχουν αλ-
λάξει σημαντικά από την προ-
ηγούμενη. 
 
Η Μάντσεστερ Σίτι πέρα από το 
2-0 επί της Λέστερ, με το οποίο 
πέρασε από το King Power Sta-
dium,  χρειάζεται πλέον άλλες 
τέσσερις νίκες για τη μαθημα-

τική στέψη, κατάφερε δε το απί-
θανο,  να  παίξει ολομόναχη 
μπάλα στο πρώτο ημίχρονο της 
αναμέτρησης του Σαββάτου για 
6 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα! 
 
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι 
απόλυτο φαβορί για την δεύ-
τερη θέση, η Λέστερ πολύ κοντά 
στην τρίτη και από κει και πέρα 
Γουέστ Χαμ, Τσέλσι, Τότεναμ, 
Λίβερπουλ και Έβερτον, αντα-
γωνίζονται για την είσοδο στην 
τετράδα, που σημαίνει έξοδο 
στο League. 
 
Έκπληξη πρώτου μεγέθους η 
μεγάλη νίκη της Γουέστ Μπρομ 
στο Λονδίνο επί της Τσέλσι με 
5-2, διακόπτοντας  το αήττητο 
σερί των 14 αγώνων -σε όλες 
τις διοργανώσεις- που έτρεχαν 

οι «μπλε» υπό τις οδηγίες του 
Τούχελ. 
 
Επίσης αυτό ήταν το πρώτο δι-
πλό της Γουέστ Μπρομ στο 
«σπίτι» των Λονδρέζων από το 
1978, με την ομάδα του Αλαρ-
ντάις να ελπίζει ακόμη σε πα-
ραμονή, αν και παραμένει στο -
7 από τη 17η θέση. 
  
Στην Ισπανία, τα αποτελέσματα 
της αγωνιστικής έχουν ως εξής: 
Λεβάντε-Ουέσκα                  0-2   
Γρανάδα-Βιγιαρεάλ           0-3   
Ρεάλ Μαδρίτης-Εϊμπαρ       2-0   
Οσασούνα-Χετάφε            0-0 
Αλαβές-Θέλτα                    1-3 
Έλτσε-Μπέτις                     1-1 
Κάντιθ-Βαλένθια                  2-1 
Σεβίλλη-Ατλέτικο Μαδρίτης 1-0 
Μπαρτσελόνα-Βαγιαδολίδ   1-1 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 29 αγώνες) 
Ατλέτικο Μαδρίτης              66 
Ρεάλ Μαδρίτης                    63 
Μπαρτσελόνα           62 -28αγ. 
Σεβίλη                                  58 
Μπέτις                                 46  
Βιγιαρεάλ                               46  
Σοσιεδάδ                   45 -28αγ. 
Θέλτα                                  37   
Γρανάδα                              36  
Αθλέτικ Μπιλμπάο  35 -28αγ. 
Λεβάντε                               35   
Βαλένθια                             33 
Κάντιθ                                  32 
Οσασούνα                          31 
Χετάφε                                30  
Βαγιαδολίδ               27 -28αγ. 
Έλτσε                                  26   
Ουέσκα                               24  
Εϊμπαρ                                23  
Αλαβές                                23 

Δεν θα συμμετάσχει στους 
Ολυμπιακούς η Βόρεια Κορέα  

Το Υπουργείο Αθλητισμού της 
Βόρειας Κορέας ανακοίνωσε 
την Τρίτη ότι η χώρα δεν θα πά-
ρει μέρος στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες που θα διεξαχθούν αρ-
γότερα φέτος στο Τόκιο για να 
προστατευθεί η υγεία των αθλη-
τών της, εν μέσω της πανδη-
μίας του νέου κορωνοϊού. 
Την απόφαση αυτή έλαβαν η 
Ολυμπιακή Επιτροπή της Βό-
ρειας Κορέας και ο υπουργός 
Αθλητισμού Κιμ Ιλ Γκουκ έπειτα 
από συνεδρίαση που διεξήχθη 

την 25η Μαρτίου, σύμφωνα με 
ιστότοπο του Υπουργείου Αθλη-
τισμού. 
«Η επιτροπή αποφάσισε να 
μην υπάρξει συμμετοχή στους 
32ους Ολυμπιακούς Αγώνες για 
να προστατευθούν οι αθλητές 
από την παγκόσμια υγειονομική 
κρίση που προκαλεί ο νέος κο-
ρωνοϊός», κατά την ανακοί-
νωση.

Στην 4άδα του Πρωταθλήματος 
της Σούπερ Λιγκ βρίσκεται ο 
Παναθηναϊκός, πετυχαίνοντας 
μια μεγάλη νίκη επί του ΠΑΟΚ 
στη Λεωφόρο με 3-0 και εκμε-
ταλλευόμενος τη βαριά ήττα της 
ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό με 1-
5 στο ΟΑΚΑ. 
  
Σε αναμετρήσεις για τη 2η αγω-
νιστική των πλέι οφ και πλέι 
άουτ της Super League σημει-
ώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: 
  
ΠΛΕΪ ΟΦ 
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ         3-0 
Άρης - Αστέρας Τρίπολης    2-0 
ΑΕΚ - Ολυμπιακός             1-5 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 27 αγώνες) 
Ολυμπιακός                         73   
Άρης                                    54 
ΠΑΟΚ                                  50 
Παναθηναϊκός                     49           
ΑΕΚ                                    48 
Αστέρας Τρίπολης                43 
   
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 28 αγώνες) 
ΝΠΣ Βόλος                          35 
ΠΑΣ Γιάννινα                      34 
Απόλλων Σμύρνης              29 
Ατρόμητος                             29 
Λαμία                                     27 
ΟΦΗ                                         23 
Παναιτωλικός                       21  
ΑΕΛ                                     20

Σούπερ Λιγκ: Nίκη Παναθηναϊκού επί ΠΑΟΚ, συντριβή ΑΕΚ από Ολυμπιακό

Σπουδαία νίκη για τον Απόλ-
λωνα που στο ντέρμπι της 5ης 
αγωνιστικής απέναντι στην 
Ομόνοια, κέρδισε με 1-0. Χρυ-
σός σκόρερ για τους γηπεδού-
χους ο Μπένσοπ, ο οποίος 
σκόραρε στις καθυστερήσεις 
του αγώνα με κεφαλιά. Με δέκα 
ποδοσφαιριστές ολοκλήρωσε 
το παιχνίδι η Ομόνοια, λόγω 
απευθείας αποβολής του Χού-
μποτσαν με κόκκινη κάρτα 
(83’). 
Με αυτό το αποτέλεσμα αλλά-
ζουν τα δεδομένα στο πρωτά-
θλημα, καθώς ο Απόλλωνας 
αναπτέρωσε σημαντικά τις ελ-
πίδες του για την κατάκτηση 
του τίτλου. Οι κυανόλευκοι 
έφτασαν τους 65 βαθμούς και 
μείωσαν τη διαφορά τους από 
την πρωτοπόρο Ομόνοια στον 

ένα βαθμό. Επίσης το σημερινό 
σκορ ευνοεί και την ΑΕΛ, η 
οποία αν κερδίσει αύριο τον 
Ολυμπιακό θα μειώσει και αυτή 
τη διαφορά της από την κο-
ρυφή στον ένα βαθμό. 
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ-ΑΠΟΕΛ 1-2 
Ο Μπεν Σαχάρ μίλησε στο 
90’+4 και χάρισε τη νίκη 2-1 
στον ΑΠΟΕΛ εις βάρος της 
Νέας Σαλαμίνας στο «Αμμόχω-
στος». Έτσι οι γαλαζοκίτρινοι 
θα είναι με το τέλος της 31ης 
αγωνιστικής στην πρώτη θέση 
του β’ γκρουπ, ανοίγοντας κι 
άλλο την ψαλίδα από την επι-
κίνδυνη ζώνη.

Ντέρμπι κορυφής Απόλλωνα - Ομό-

νοιας, νίκη ΑΠΟΕΛ, το πρόγραμμα 
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Turkish aims for two-state 
solution will not materialise

Turkey’s aim for two states 
in Cyprus will not come 
to fruition because it is 

an unacceptable solution, said 
Cyprus President Nicos Anas-
tasiades. 

In an interview on Monday, the 
President underlined his determi-
nation to take part in the informal 
conference on Cyprus at the end 
of the month in Geneva, for a con-
structive dialogue that will create 
prospects to continue the talks for 
a solution of the Cyprus problem 
from the point where they stopped 
at Crans Montana in 2017. 

“We have achieved a number 

of convergences, the legislative 
and judicial authority issues have 
been agreed”, the President re-
marked, noting that significant       
issues are still pending, the execu-
tive issue at some point, property, 
territorial adjustments and very 
importantly the issues of guaran-
tees and the presence of troops. 

He expressed pessimism due 
to the Turkish positions. “Listening 
to positions expressed by the 
Turkish government and the    
Turkish Cypriot leader, that of      
two states, as well as sovereign 
equality the way they interpret it, 
I wouldn’t say I am optimistic,” the 

President said, adding that he is 
going to the conference with a 
positive attitude that it will create 
the conditions that will overcome 
any perceptions which do not 
have to do with the interests of 
Greek and Turkish Cypriots, but 
with the interests of Turkey. 

President Anastasiades urged 
Ankara to realise that its aim for 
two states is considered unaccep-
table by everyone, including        
the US, Russia, China and other       
permanent and non-permanent 
members of the United Nations 
and the EU. 

There is a convergence of       
positions between Greece and 
Cyprus on defending the rights of 
two sovereign, independent states, 
adding that any aggressive actions 
against Greece or Turkey violate 
international law. Athens and     
Nicosia, he added have common 
views on how to handle Turkish 
provocations, he said. 

President Anastasiades under-
lined that what Cyprus achieved 
is that the positive agenda and 
prospects to improve European-
Turkey relations, to go beyond 
the non-violation of the sovereign 
rights of Greece and the non-
repetition of illegal actions against 

Cyprus. 
Without wanting to name coun-

tries, President Anastasiades said 
there are countries that due to 
their weapons industries or their 
banking systems position in the 
Turkish economy, would not want 
to create a problem that would 
exacerbate the already bad situa-
tion of the Turkish economy. There 
are also interests arising from the 
export of industrial goods. So, we 
see three of these large countries 
to have powerful positions in          
favour of non-sanctions against 
Turkey, something that has been 
witnessed by Greece too.  

"We have the verbal support, 
what we are missing is the practi-
cal support,” he added. 

The President stressed that 
Nicosia has made it clear it is         
interested in improving EU-Turk-
ish relations on the condition that 
the presence of Turkish troops and 
other provocative actions will not 
be repeated. 

This should be long-lasting,       
he added, noting that Cyprus will 
not hesitate to put a veto to the 
customs association between the 
EU with Turkey if the latter does 
not keep its obligations against 
member states.

Britain began rolling out 
Moderna’s COVID-19 
vaccine on Wednesday 

in Wales and expects to be 
using it in the rest of the UK 
in the coming days in a boost 
to the country’s health system 
after supplies of shots started 
to slow. 

Moderna will become the third 
vaccine to be used in Britain after 
the Oxford-AstraZeneca and 
Pfizer jabs and comes as the 
supply of shots from Astra starts 
to slow due to manufacturing  
issues including at a site in India. 

“I’m delighted we can start   
the UK rollout of the Moderna 
vaccine in west Wales today,” 
Hancock said. “Today we start 
with the third approved vaccine. 
Wherever you live, when you 
get the call, get the jab.” 

Junior business minister Paul 
Scully said the Moderna shot, 
which uses the same mRNA 
technology as Pfizer but is easier 
to transport, will be coming to the 
rest of the UK in the coming days. 

“You’ve heard the vaccine 
minister Nadhim Zahawi talking 
about the third week of April. 
We’re already just about to start 
the second week of April so 
that’s not too long to wait.” 

Prime Minister Boris Johnson 
urged people to get their shots 
as soon as they were invited. 

Earlier this week, Mr Johnson 
confirmed England will progress 
to the next stage of lockdown 
lifting on 12 April as he said the 
roadmap was on track. 

The government also            
announced it will press ahead 
with developing controversial 
coronavirus passports. 

A further easing of COVID-19 
restrictions comes after all four 
official tests - a successful vaccine 
deployment programme, corona-
virus hospitalisation and death 
rates under control, infections 
not putting pressure on the NHS, 
and the risk assessment not 
changed by variants - were met. 

Under the next step in the 
roadmap, non-essential shops, 
gyms, hairdressers, nail salons 
and libraries will reopen from 
Monday. Bars and restaurants 

will be allowed to serve custo-
mers outdoors, but groups will 
be limited to two households or 
by the "rule of six." 

Speaking at a Downing Street 
news briefing, Mr Johnson said: 
"We see nothing in our present 
data that makes us think that 
we'll have to deviate from the 
roadmap." But he also warned 
over the continuing threat posed 
by the virus and said: "We can't 
be complacent. We can see      
the waves of sickness affecting 
other countries and we have 
seen how this story goes. 

"We still don't know how 
strong the vaccine shield will be 
when cases begin to rise, as I'm 
afraid that they will, and that's 
why we are saying please get 
your vaccine - or your second 
dose - when your turn comes." 

The move to relax the rules 
came as the government pub-
lished the latest findings from its 
reviews of COVID status certifi-
cation and international travel. 

The document stated: "The 
government believes that COVID-
status certification could have 
an important role to play both 
domestically and internationally, 
as a temporary measure." 

However, the development of 
such a system faces opposition 
from MPs on both sides of         
the Commons, who argue it is 
"divisive and discriminatory". 

A certificate could take      
account of whether someone 
had received a vaccine, had a 
negative coronavirus test or had  
contracted and recovered from 
COVID-19 within the past six 
months. 

Mr Johnson said a certification 
scheme would not be introduced 
before either the 12 April easing 
of lockdown or the planned 
measures for 17 May which 
would see pubs and restaurants 
serving customers indoors.  

The review stressed that public 
transport and essential shops     
and services would never require 
COVID status certification, but it 
could play a role in allowing 
people to return to theatres, night-
clubs, and mass events such as 
festivals or sports fixtures.

UK begins rollout of 
Moderna vaccine

Anastasiades must tackle pending issues 
not open new ones, says AKEL
Main opposition AKEL 

on Monday called on 
President Nicos Anas-

tasiades to realise he must not 
only claim he wants to continue 
talks on the Cyprus problem 
from where they left off but be 
ready to tackle pending issues 
instead of opening new ones. 

AKEL leader Andros Kyprianou 
said in a press conference in       
Famagusta that just days before 
the five-party conference, the     
prevailing conditions do not allow 
for optimism since the agreed     
solution basis is being questioned 
as never before. 

Turkey’s and the Turkish Cypriot 
leader’s insistence on a two state 
solution raises serious obstacles 
to the efforts for freedom and       
reunification, Kyprianou said while 
the occupying force is becoming 
more and more provocative. 

He said the Turkish side claims 
the Greek Cypriot side was not 
willing to return to the negotiating 
table after the talks in Crans- 
Montana in 2017 and that Anasta-
siades does not accept political 

equality. The Greek Cypriot side 
is also accused of not wanting     
to share natural wealth with the 
Turkish Cypriots while the Turkish 
side uses every excuse to become 
more and more aggressive by 
creating serious problems in      
Cyprus’ exclusive economic zone 
and creating new fait accompli in 
Varosha, Kyprianou said. 

He also accused Anastasiades 
of facilitating this behaviour with 
his “back-and-forths and wrong 
way of handling things” during the 
last round of talks “that started in 
Mont Pelérin and culminated in 
the Crans Montana conference. 

“Nor has there been a substan-
tial response to the UN secretary-
general’s repeated calls for a         
resumption of talks from where 
they left off in the summer of 2017 
with a view to turning the Guterres 
framework into a strategic under-
standing. Something that would 
finally put the negotiations on the 
path to solution.” 

He said Anastasiades ignored 
AKEL’s proposals on the Cyprus 
problem “which, if taken into         

account, could facilitate the            
resumption of negotiations and 
provide a perspective for a solu-
tion on the right basis.” 

The fact that to date there        
has been no response from the       
president to AKEL’s proposal and 
that he proceeded, he said, “with 
suggestions for grandiose confi-
dence-building measures (CBMs) 
that have been tried in the past 
and failed miserably, adds to our 
concerns about the handlings that 
are being made.” 

“It has been proven beyond   
any doubt that by reopening con-
vergences, we are in fact opening 
the bag of Aeolus,” he added. 

“If the President goes to the        
informal five-party, insisting on his 
current positions that create the 
strong impression that they reject 
political equality, then we will be 
led to a new shipwreck under his 
co-responsibility,” Kyprianou said. 

He added that Anastasiades 
must show readiness to submit 
bridging proposals only to out-
standing issues of the Guterres 
Framework. He also called on the 

president to submit proposals on 
the issue of hydrocarbons that will 
ensure the interests of the Greek 
Cypriot side but also reassure the 
Turkish Cypriots and Turkey. 

“If he does, then either the way 
will be paved for the prospect of 
a solution or the Turkish side will 
be solely responsible for a new 
shipwreck,” the AKEL leader said. 

Kyprianou expressed concerns 
because Anastasiades, who invi-
ted political leaders to escort him 
in Geneva, has not made clear 
as yet what he wants or what      
he was planning on doing at the 
summit.



A trial of the Oxford-Astra-
Zeneca COVID vaccine 
on children in the UK has 

been paused while the medicines 
regulator investigates a possible 
link between the jab and rare 
blood clots in adults. 

A University of Oxford spokes-
person stressed that there were 
"no safety concerns" with this 
specific study, but that further 
information was being awaited 
from the Medicines and Health-
care products Regulatory Agency 
(MHRA). 

"Whilst there are no safety 
concerns in the paediatric clinical 
trial, we await additional informa-
tion from the MHRA on its review 
of rare cases of thrombosis/ 

thrombocytopaenia that have 
been reported in adults, before 
giving any further vaccinations 
in the trial," the statement said. 

"Parents and children should 
continue to attend all scheduled 
visits and can contact the trial 
sites if they have any questions." 

A spokesperson for the      
Department of Health and Social 
Care said: "No decisions have 
been made on whether children 
should be offered vaccinations. 

"We will be guided by the     
advice of our experts on these 
issues including the independent 
MHRA and Joint Committee on 
Vaccines and Immunisation." 

Over the weekend it was       
reported that there had been 30 

blood clotting cases recorded 
by the MHRA out of more than 
18 million doses of the Astra-
Zeneca shot administered. 

The MHRA confirmed that of 
those 30 people, seven had died 
as of 24 March. 

The European Medicines 
Agency's (EMA) head of vaccine 
strategy has said it is "increas-
ingly difficult" to say there is "no 
cause and effect relationship" 
between the Oxford-AstraZeneca 
jab and "rare cases of unusual 
blood clots." 

The World Health Organisation 
is expected to report findings 
from an assessment this week, 
but has thus far maintained   
that the benefits of the vaccine 
outweigh any risks. 

Responding to the decision to 
pause the trial involving children 
in the UK, SAGE adviser            
Professor Calum Semple told 
Channel 4: "This has been done 
out of exceptional caution and 
the big story still is that for a      
middle-aged, slightly overweight 
man, such as myself, my risk of 
death is one in 13,000 - the risk 
of this rare clot, which might not 
even be associated with the 
vaccine, is probably one in a 
million. 

"So I'm still going to say it's 
better to get the vaccine than 
not get the vaccine and we can 
pause and take time to carefully 
consider the value for children 
because they're not at risk of 
death from COVID." 

Adam Finn, professor of     
paediatrics at the University of 
Bristol, said: "There's a lot that 
remains unclear about the  
cases of thrombosis and throm-
bocytopenia being intensively 
studied by regulators and widely 
reported in the media. 

"We need to know more about 
the people affected and we 
need to understand exactly how 
the illnesses came about, while 
many other questions remain 
unanswered at this time. 

"However, there are some 
things that are very clear. The 
first is that these cases are very 
rare indeed. The second is that 
the vaccines that are available 
and in use in the UK prevent 
COVID very effectively." 

He added: "In short, if you are 
currently being offered a dose 
of Oxford-AstraZeneca vaccine, 
your chances of remaining alive 
and well will go up if you take 
the vaccine and will go down if 
you don't." 
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UK trial of Oxford vaccine on children 
halted as adult clot link probed

Too soon to say if Brits 
can take a summer 
holiday abroad

Britain said it was too  
soon to say whether or 
not international summer 

holidays could go ahead this 
year, suggesting a planned  
reopening of outbound travel 
could be pushed back beyond 
May 17. 

Britons are among the highest 
spending tourists in Europe so 
the fortunes of the continent’s 
summer season and the desper-
ate travel industry will depend on 
when tourists can return to the 
beaches, cafes and tavernas of 
southern Europe. 

Britain plans to use a traffic-
light risk system for countries 
once non-essential international 
travel resumes but the govern-
ment said it was too soon to say 
which countries could be given 
the green light that would only 
require testing before and after 
travel. 

“Taking into account the         
latest situation with variants and 
the evidence about the efficacy 
of vaccines against them, we 
will confirm in advance whether 
non-essential international 
travel can resume on 17 May, 
or whether we will need to wait 
longer before lifting the outbound 
travel restriction,” a government 
review said. 

British media suggested coun-
tries on the green list, requiring 
only testing before and after 
travel, could include Portugal, 
Malta, Israel, the United Arab 

Emirates and the United States. 
UK PM Johnson says hopeful 

international travel could    
resume from May 17 

Under the original plan,      
international travel would not 
resume until May 17 at the      
earliest. Countries on the amber 
list would require self-isolation. 
Those on the red list would       
require quarantine. 

Airlines such as easyJet, 
Ryanair and British Airways, 
plus holiday groups such as 
TUI, hope to avoid a second 
lost summer but COVID-19 
cases have risen in continental 
Europe. 

British Prime Minister Boris 
Johnson said a planned reope-
ning of the economy could take 
place next week, with the opening 
of all shops, gyms, hairdressers 
and outdoor hospitality areas in 
England. 

With the vaccine programme 
rolling out rapidly across the UK 
and infection numbers falling, 
Johnson said England could 
proceed to Stage 2 of his road-
map out of lockdown from April 
12. 

He said people should     
continue to work from home 
where they can and minimise 
domestic travel. He also con-
firmed that the government  
was looking at a COVID-status 
certification system, or vaccine 
passport, to help reopen larger 
events.

UNESCO makes 9 additions to 
list of Cyprus’ cultural heritage 
Nine new additions to      

Cyprus’ national inventory 
of Intangible Cultural 

Heritage have been announced 
by Unesco Cyprus and the   
ministry of education. 

“In addition to the hundreds of 
archaeological sites and monu-
ments, the cultural landscape  
of Cyprus includes a wealth of 
traditions and customs that have 
been preserved across genera-
tions,” a Unesco publication said. 

“These living traditions are   
an integral part of the intangible 
cultural heritage of Cyprus,”   
and the inventory was created 
to record and preserve them 

through a democratic process 
involving government agencies, 
local communities, cultural          
organisations and other stake-
holders. 

Applications were submitted by 
local communities and evaluated 
by a special committee, made 
up of academics and Unesco 
Cyprus officials. 

The new additions voted 
through are: 

1. Commandaria and the 
winemaking practices of the 
Commandaria villages 

2. Traditional diet and customs 
of Rizokarpasso 

3. Kaikanas from Kilani 

4. Tsipopita from Lefkoniko and 
surrounding Mesaoria villages 
of Gypsou, Peristeronopigi and 
Milia 

5. Knowledge and practices 
related to the cultivation, uses 
and derivatives of local traditional 
seed varieties of Cyprus 

6. Midwifery practices and 
science 

7. Lefkoniko textiles 
8. Byzantine, post-Byzantine 

and modern hagiography (port-
able icons, murals, mosaics and 
miniatures-engravings) 

9. Manufacture of bread 
troughs for kneading dough 

A new run of applications is 
currently open, with a deadline 
of April 23.
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Statement in response to the speeches made at the  
Twelve Apostles Church on 14th March 2021

Please find below a state-
ment made by members   
of the Trust of St. Barnabas 

Greek Orthodox Community Fund 
(“the Community”) in response to 
the speeches made by Fr Joseph 
Paliouras and Mr Louis Loizou       
at the Twelve Apostles Church, 
Brookmans Park on Sunday 14th 
March 2021, streamed live online, 
broadcasted via local television 
channels and distributed electron-
ically.  

This response has been made 
by those named below who also 
act as trustees of the Community 
but is not made on behalf of the 
trust itself. It is not made on behalf 
of, nor does it represent the         
sentiments of any other persons. 

We shall present a factually 
based explanation as to why 
members of our community and 
beyond feel very upset about      
the current situation surrounding     
Metropolitan Athanasios. We         
reiterate that this response has 
been triggered and necessitated 
by the speeches made by Fr        
Paliouras and Mr Louis Loizou at 
the Twelve Apostles Church, the 
video recordings of which were 
also sent to many individuals, the 
press, and posted on social media 
in the hope of widespread cover-
age. In our view, both speeches 
were inappropriate and, in many 
respects, inaccurate – only serving 
to exacerbate the already-          
sensitive situation. Until now, the 
representatives of the Community 
of St. Mary's and St. Barnabas in 
Wood Green have steadfastly 
avoided making any public state-
ments so as not to aggravate and 
worsen the situation. Our genuine 
concern is not only the plight           
of His Eminence Metropolitan        
Athanasios, but indeed the future 
of our Community - which was 
established, built and nurtured by 
the late Archbishop Gregorios and 
our Metropolitan Athanasios with 
sacrifices made, both by them and 
many other people who voluntarily 
offered their time, services and      
financial support.  

The speeches by Fr Paliouras 
and Mr Loizou were unseemly 
and ill-timed given the reduced 

number of articles published that 
week in the community press     
expressing concerns about the 
Metropolitan. Their speeches      
undoubtedly reignited the debate 
and rekindled the questioning, 
rather than putting a stop to it. 

Responding to the statements 
made by Fr Paliouras, we would 
like to make reference to the          
following three points:  

(1) whether or not the Royal 
Doors/the Church was the right 
place to make such speeches;  

(2) their respect and the respect 
of others towards the Patriarchate; 
and  

(3) that Archbishop Nikitas of 
Thyateira and Great Britain had 
nothing to do with the elevation of 
Bishop Athanasios to Metropolitan. 

We will be dealing with these 
points as follows: 

(1) It is our undivided view, that 
the Church, especially in front of 
the Royal Doors, is certainly not 
the right place to make speeches 
of this nature. Indeed, Archbishop 
Nikitas has explicitly stated, on 
more than one occasion, that he 
does not like or agree with making 
speeches in Church. Fr Paliouras 
was wrong to make a public 
speech of this nature. 

(2) We note that Fr Paliouras 
was insistent on expressing his 
respect for the Patriarchate. This 
respect is taken as a given for all 
Clergy of our Church. There have 
been no accusations stating that 
either he or the trustees of the 
Twelve Apostles Community do 
not respect the Patriarchate.  

Nevertheless, as he and they 
respect the Patriarchate, so do we 
– most of all our Metropolitan.  

In fact, Metropolitan Athanasios 
has spent almost half a century 
serving the Greek Orthodox      
Archdiocese of Thyateira and 
Great Britain and its flock and has 
always shown the utmost respect 
to the Patriarchate, speaking in its 
favour in and out of the Church.  

(3) The suggestion that           
Archbishop Nikitas had nothing  
to do with the decision to make 
the then Bishop Athanasios a 
Metropolitan, is factually incorrect. 
It is well known that a Proposal 

must precede every decision 
made by the Holy Synod of the 
Patriarchate. Without a Proposal 
a decision is not made. A proposal 
can be made by His All Holiness 
the Ecumenical Patriarch himself 
or members of the Holy Synod or 
other Hierarchs of the Patriarchate. 
However, the official announce-
ment from the Patriarchate relating 
to the then Bishop Athanasios and 
now Metropolitan Athanasios is 
clear and stated in unambiguous 
language: “προτάσει τοῦ Σεβ. 
Ἀρχιεπισκόπου Θυατείρων καί Μ. 
Βρεταννίας κ. Νικήτα, ἡ Ἁγία καί 
Ἱερά Σύνοδος ἐξέλεξε τόν Βοηθόν 
αὐτοῦ Ἐπίσκοπον Τροπαίου           
κ. Ἀθανάσιον Μητροπολίτην        
Κολωνείας (Μικρᾶς Ἀσίας) εἰς 
ἐπιβράβευσιν τῆς μακροχρονίου 
διακονίας αὐτοῦ ἐν τῇ θεοσώστῳ 
ταύτῃ Ἐπαρχίᾳ τοῦ Θρόνου”.   

The announcement clearly 
states that in this case, the decision 
to elevate Bishop Athanasios to 
Metropolitan of Kolonias, was made 
following a proposal by Archbishop 
Nikitas of Thyateira and Great   
Britain. The proposal was not made 
by His All Holiness the Ecumenical 
Patriarch nor by any of the 
members of the Holy Synod.  

Archbishop Nikitas was involved 
in the process that led to the actual 
decision of the Synod and there-
fore, anyone claiming that the 
decision to elevate the Bishop was 
entirely that of the Patriarchate is 
misinformed and incorrect.  

We must state that initially, when 
the announcement was made of 
the Bishop’s “elevation”, everyone 
was surprised and happy. Happy, 
that is, until the consequences of 
that elevation became clear. In 
summary, beyond the new title 
that came with the elevation, the 
consequences of the decision are 
as follows:  

(1) The Metropolitan is no longer 
permitted to be in charge nor deal 
in the day-to-day running of any 
Church/Community in Great Britain;  

(2) The Metropolitan will not be 
entitled to a salary because he will 
no longer belong to the Archdio-
cese of Thyateira and Great       
Britain; and  

(3) The Metropolitan must           

resign from all Ecclesiastical trusts.  
With regard to the first and third 

points surely, out of respect and 
to honour his long, devoted service 
he should have been given the 
opportunity to leave behind his 
congregation and his duties in his 
own good time. 

With regard to his remuneration, 
the Metropolitan has historically 
been paid much less than many 
other priests who serve the London 
area. Nonetheless, his only care 
and love is the church and the 
flock that he has served faithfully 
and faultlessly for decades.   

Furthermore, we must address 
the extremely sensitive matter as 
to where the Metropolitan will live 
from 31st July 2021, at which point 
not only will he reluctantly relin-
quish his position and authority at 
the St Barnabas Greek Orthodox 
Community, but also his home.  

Fr Paliouras’ speech suggested 
that Archbishop Nikitas has        
nothing to do with this decision.  
Archbishop Nikitas has also stated 
that it is the wish of the Patriarch 
that the Metropolitan leave his 
home next to the Church, in which 
he has lived for decades and      
contains all his possessions.   

However, in a recent letter dated 
10th March 2021, the Ecumenical 
Patriarch wrote to the Metropolitan 
and instructed him to obey the local 
Shepherd (Archbishop Nikitas) in 
respect of where he shall be per-
mitted to live and as to where he 
will be allowed to serve the Divine 
Liturgy and the Holy Sacraments. 
Therefore, it is clearly documented 
that the Ecumenical Patriarch, as 
recently as the 10th March 2021, 
left such decisions firmly at the 
discretion of Archbishop Nikitas. 
Hence, the comments made by 
Fr Paliouras, stating the contrary 
are factually incorrect.  

Archbishop Nikitas made the 
decision that the Metropolitan must 
leave his home in which he has 
lived for many decades and that 
he should be moved to another 
building owned by the Community. 
In fact, at first instance, the Arch-
bishop wanted the Metropolitan 
to move out of the Community       
altogether but after a meeting with 
the National Federation of Cypriots 
in the UK, he reversed his decision 
and granted the Metropolitan the 
right to stay in another building 
owned by our community.  

Metropolitan Athanasios would 
like to stay in his home, where he 
is settled and avoid the genuine 
stress and inconvenience of       
moving. However, the Metropolitan 
has been clear and respectful 
stating with all humility that he will 
of course surrender his home if 
the Archbishop insists – which is 
currently the case. 

There will also be significant 
cost to the Community should it be 
required to refurbish two residen-
ces – a new place to move the 
Metropolitan into and the current 
home of the Metropolitan to house 
his successor.  

We would also like to comment 

on another matter of concern      
surrounding the treatment of our 
Church, Clergy and Community.  

A little over a year ago, on      
Sunday 22nd March 2020, Fr 
Constantinos Theocharous served 
the Divine Liturgy in St. Barnabas 
Church and Fr Panayiotis Dik 
served the Divine Liturgy in the 
Cathedral of St Mary. This was 
before the official lockdown begun 
and guidelines set regarding 
places of worship. One of our other 
priests tested positive for Covid-19 
on the preceding Friday and the 
then Bishop Athanasios also        
became ill on the Saturday.  

The two serving priests made 
a human error and overlooked 
locking the front doors of their       
respective churches (there are      
no doors that lock between the 
Narthex and the main church). 
This resulted in approximately      
ten people following the liturgy in          
St. Barnabas and approximately 
fifteen people in the Cathedral.  

Without warning and without 
seeking explanation, reasoning, or 
apology, Archbishop Nikitas sus-
pended both priests for a week.  

We are aware of other priests 
in other churches that made the 
same mistake that same Sunday 
but were not punished or repriman-
ded. We are also aware that certain 
priests have breached other direct 
orders from the Archbishop, the 
Patriarchate, and the laws of this 
country during lockdown but again 
have not been punished.  

Reverting back to the speeches 
at the Twelve Apostles, Mr Loizou 
– introduced by Fr Paliouras as     
not just a trustee of that Commu-
nity but also as trustee of the Arch-
diocese - expressed that he was 
disturbed as to why Metropolitan 
Athanasios’ had not publicly dis-
associated himself from articles 
in the press and online that        
featured his photograph.  

It is our view, and that of many 
others, that it is not befitting for  
the Metropolitan to address these       
issues personally and publicly   
and in doing so would probably          
stimulate further debate. It is also 
not seemly for a Hierarch or indeed 
any priest to be embroiled in press 
or social media discussions.  

An official press release issued 
on 26th January 2021 by the 
Archdiocese, disassociated Met-
ropolitan Athanasios from public 
comments but this did not have 
the effect of calming the situation. 
Indeed it exacerbated it.  

Quite rightly many have said 
that the decisions that led to public 
outcry were not made or instigated 
by the Metropolitan and therefore 
it is not him who should be address-
ing the flock and calming their 
concerns. 

Our main concern is for the        
future progress of our community 
and its financial viability. Metro-
politan Athanasios is very much 
respected and much loved by his 
congregation and beyond. He        
remains the most recognisable 
and popular member of our 

Church. He is seen by thousands 
as part of their family and as an 
important spiritual leader. He is 
also central to our fund-raising  
activities supporting the Commu-
nity and our Charitable objectives.   

We wish for an orderly and         
effective transitional period during 
which the successor of Metro-      
politan Athanasios will have the        
opportunity to work with him       
to learn the culture within this         
large and diverse community and 
its history and place within the      
community at large.  

If a way is found so that Metro-
politan Athanasios is permitted to 
remain in charge of our Community 
for another two to three years, it 
will be the best way forward whilst 
at the same time engaging in a 
transitional period with the right 
candidate chosen to succeed him. 
Surely the best approach would be 
to allow Metropolitan Athanasios 
to introduce his successor to the 
flock so that he too will be able to 
earn their love and respect and 
learn the day-to-day running of the  
Church/Community in Great Britain 
rather than be thrown in at the deep-
end without any practical support 
or assistance. There is far too 
much at stake for rash decisions.  

We wish for a successor that 
will match the calibre, stature and 
devotion displayed by Metropolitan 
Athanasios, and the late Archbishop 
Gregorios before him.  

We have informed his Eminence 
Archbishop Nikitas of our desire 
for an orderly transitional period. 
As yet, no meaningful practical 
transition has begun and no       
noteworthy successor has been          
formally identified. For us this       
remains a very worrying issue.    

We hope and pray that people 
will continue to support our      
community in these difficult times.    

We live in the 21st century not 
the Middle Ages and it is important 
to have transparency and openness 
in decision-making. Questions can 
and should be asked - provided it 
is done so in a polite and cordial 
manner. Freedom of speech is an 
important element in any civilised 
society and facilitates a better-      
informed decision-making process.  

We wish to make it clear that we 
support Archbishop Nikitas in his 
mission, and we hope and pray, that 
decisions are made with wisdom, 
compassion and tolerance. We 
feel that this is the way to maintain 
unity within our communities and 
move forward harmoniously.  

 
Signed: 
P. Adamou  
D. Angeletos  
A. Burton  
C. Christofi                
A. Constantinides  
A. Herodotou  
P. Miltiadou                 
M. Minaides          
K. Nicholas  
G. Palos   
A. Pelentrides  
P. Polycarpou  
A. Vasiliou 
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Cyprus & the Greek Revolution -  
Webinar by NEPOMAK UK

NEPOMAK UK hosted an 
online event on its Face-
book page on 1 April,       

to mark the beginning of the        
1955-59 EOKA struggle against 
the colonial rule of the British 
Empire, but also to discuss the 
contribution of Cypriots to the 
Greek war of independence in 
1821, on its 200th anniversary.  

The guest speaker was the 
Republic of Cyprus Minister of 
Education, Culture, Sports and 
Youth, his excellency Mr Prodro-
mos Prodromou. In his speech, 
Minister Prodromou stressed 
that the two anniversaries “are 
a source of inspiration for the 
challenges we face today, in our 
quest for a free, united Cyprus.” 

After giving examples of the 

contribution of Cypriots to the 
Greek Revolution, the Minister 
emphasised that “only six days 
separate the two great anniver-
saries in the calendar, but 133 
years had passed between the 
two historical moments. While the 
Cypriot Hellenism participated 
in various ways in the great revo-
lution of Greece, the liberation 
struggle itself could not reach 
Cyprus. And yet, despite the   
distance in time, the two national 
anniversaries are twin brothers. 
They have the same root: the 
passion and desire freedom. It is 
as if 133 years had not passed.” 

Addressing the membership 
of NEPOMAK UK, Minister Pro-
dromou reminded them, that it 
was mostly youngsters like them, 

that sacrificed their lives in the 
Greek revolution of 1821 and the 
EOKA struggle of 1955-59, who 
“full of national pride, ordinary 
people became heroes, giving 
the world lessons of honour and 
dignity, but above all teaching us 
how to fight for freedom, against 
all odds.” 

He also referred to the presence 
of the President of the Republic 
at the celebrations in Athens and 
conveyed the greetings of the 
Republic of Cyprus President 
Mr Nicos Anastasiades to the 
youth of the Cypriot diaspora.  

In conclusion, he thanked       
NEPOMAK UK and its members, 
for their contribution towards a 
free united Cyprus, as well as  
the work done to connect young 
Cypriots with their roots via   
their visits to Cyprus, online 
Greek language course and 
their activities in the UK. 

Following the event, Mr        
Prodromou said on his Twitter 
account that: “Together with the 
new generation of our diaspora 
(NEPOMAK), I had the opportu-
nity to celebrate our two national 
anniversaries, our struggles for 
freedom. 200 and 66 years later, 
we draw conclusions and we are 
inspired. Hope and courage from 

the overseas youth, who hold 
the thread of our history.” 

The session was coordinated 
by NEPOMAK UK General  
Secretary, Adrian Patsalos.      
The   NEPOMAK UK President, 
Constantine Alexandrou also 
participated and delivered the 
closing remarks, marking the two 
important, historical occasions 
for Cypriots across the world.  

To date, more than 1600 people 
have watched the event. The 
event has been saved and can 
be watched on NEPOMAK UK’s 
Facebook page, www.facebook. 
com/NEPOMAK.UK  

NEPOMAK is run day-to-day 
by 150 volunteers. We run        
activities in over 40 cities globally, 
directly reaching 15,000 young 
Cypriots around the world.        
We are always looking for more      
enthusiastic, driven, young          
individuals to help develop our 
organisation. By getting involved, 
our members have the chance 
to learn new skills, challenge 
themselves and develop life-long 
friendships.  

Sign up as a member with 
your local organisation today by 
visiting our website or visit our 
social media pages for regular 
updates. 

“Apart from the known and the       
unknown, what else is there?” 

- The Homecoming 
 
Michael Caine tells the story of a        

fellow struggling actor friend, in the   
provincial English theatre of the 1950s. 
He was called David Baron and he 

confided to Caine that he was going to 
start writing plays using his real name. 
“What’s your real name?”, Caine asked 
him. “Harold Pinter” came the reply.  

Pinter comes from an Ashkenazi 
Jewish lineage from Odessa and      
Poland, who settled in East London. He 
was evacuated many times during the 
wartime London bombings (Blitz) of 
1940-1941. This life-and-death intensity 
left Pinter with profound memories of 
loneliness, bewilderment, separation 
and loss: themes that appear in his 
work.  

Over the next 50 years, he wrote       
29 plays, 15 dramatic sketches, several 
film screenplays and was awarded the 
2007 Nobel Prize in Literature. The 
word ‘Pinteresque’ entered the Oxford 
English Dictionary, meaning: “having a 
sense of menace and featuring dialogue 
marked by many pauses.”  

 
Impact 

 
I was bowled over by Pinter’s plays at 

school. Alongside the canon of Macbeth 

and Pride and Prejudice, we studied The 
Dumb Waiter. We were delighted by the 
sinister, punchy banter of Ben and Gus: 
“Aston Villa”, “Macaroni Pastitsio” and 
“Scampi!” were not words we normally 
found in literature. We could relate.  

Perennially revived, plays such as 
The Homecoming, Betrayal and The 
Birthday Party are classic audience      
favourites. As well as piercing dialogue, 
Pinter had a comic flair for slapstick, such 
as the fast-paced exchanging of hats 
in The Caretaker. Pinter appropriated 
this from Samuel Beckett’s Waiting for 
Godot. Beckett had himself borrowed 
this device, honouring the 1930s Marx 
Brothers films.  

 
Politics 

 
Pinter loved Bach, cricket, theatre 

and fighting injustice. He became a 
vocal critic of the West and had an   
anxiety about its influence in the world. 
Contrasting the muscular style of his 
late political works (he died in 2008), 
with the lyrical ambiguity of his early 

dramas, Pinter said, “When writing 
about war, about bombs being dropped: 
you don’t bugger about, you just write 
it as it is.”   

With the great American playwright 
Arthur Miller, Pinter went to Turkey         
for the writers’ organisation, PEN Inter-
national, to support persecuted writers.  

At a reception in the American            
Embassy, the Ambassador excused 
Turkish repression, saying, “Mr Pinter, 
you must understand the military reality, 
the diplomatic reality, the political reality.”  

Pinter replied, “The reality I’m talking 
about is the reality of an electric current 
on your genitals.” The shocked Ambas-
sador stuttered, “Sir, you are a guest in 
my house.” Pinter (bad cop) and Miller 
(good cop) were immediately escorted 
off the premises. They had to hitch a lift 
from the French Ambassador to get to 
their hotel – via the French Embassy 
for a glass of champagne.  

 
Theatre 

 
Pinter’s late play, Mountain Language, 

is a lean, biting drama about the       
persecution of the Kurds in Turkey, and 
the ban on their language. After its       
National Theatre run, it was staged, in 
a Kurdish translation, in Pinter’s native 
East London. A performance that he 
himself attended, as a guest of the 
Kurdish and Middle Eastern Women’s 
Organisation.  

Pinter spoke favourably about     
European theatre audiences, comparing 
them to English ones: “In Holland, or 
France, nobody coughs at the theatre. 
But, back home, that’s all you hear. 
There’s a distinctive contempt that the 
English have for the theatre.” 

When Pinter won the Nobel Prize, 
he received this note from fellow       
East London playwright and friend,       
Arnold Wesker: “Congratulations.     
Glad they chose one of the Hackney 
Jewboys.” 

 
(Painting of Harold Pinter by Justin 

Mortimer, National Portrait Gallery) 
 

James Neophytou

A Pinteresque life: Theatre. (Pause). Politics.

Enfield’s vaccination programme
Enfield Council is working 

with NHS organisations, 
voluntary and community 

groups and local authorities      
across North London, including 
Barnet, Camden, Enfield, Harin-
gey and Islington, to deliver the 
COVID-19 vaccination programme. 

You will be contacted by your 
GP or the NHS when it’s your 
turn to come forward. You could 
receive a text message, phone 

call or letter, inviting you to an 
appointment. 

You should keep your vaccina-
tion appointments and arrive at 
the time and location given to you. 
It’s very important to have both 
doses of the same vaccine to 
give you the best protection. 

Unless you are aged 50 or over, 
don’t contact your GP about 
getting a COVID-19 vaccination. 
You will be contacted as soon 

as it’s your turn to come forward. 
If you are 50 or over and 

haven’t had the first COVID-19 
vaccination dose, you can now 
arrange an appointment by           
visiting the NHS national book-
ing service. You will be able to      
choose a time slot and location 
that suits you. You can also call 
119 free of charge to book an  
appointment. Lines are open 
every day, 7am to 11pm. 

Dugdale vaccination centre 
The Dugdale Centre in            

Enfield Town has temporarily 

been turned into an NHS mass 
vaccination centre. It is one of 
several locations in the borough 

where residents can get a      
coronavirus vaccine by appoint-
ment. 

Greece said on Sunday it 
was extending restric-
tions on domestic flights 

until April 12 and on international 
flights until April 19 as the number 
of new COVID-19 infections 
continues to rise. 

Under the restrictions,         
passengers flying to Greece 
must receive a negative PCR 
test 72 hours before arrival and      
undergo random testing for 
COVID-19. 

All foreign travellers are     
quarantined for seven days.       
Israeli travellers who have been 

fully vaccinated at least two 
weeks before travel will not need 
to be quarantined following a 
bilateral agreement on tourism 
between the two countries. 

Most flights from non-    
European Union member states 
are banned, with the exception 
of 10 countries including Britain. 
For domestic flights, only     
essential travel is permitted. 

Schools, non-essential shops 
and restaurants are closed       
in Greece; high schools are       
expected to resume in-person 
classes later this month.

Greece extends restrictions 
on international flights  
to April 19



Selena: The Series Part 2 premieres 
on Netflix on May 4 

Netflix has confirmed that Selena: The Series (Part 2) starring 
The Walking Dead's Christian Serratos as the titular singer, will 
air on Tuesday 4 May. In a preview for the upcoming episodes, 
we see Christian perform as Selena Quintanilla-Pérez in her 
iconic glittering jumpsuit. 

Revealing the premise for Part 2, Netflix's VP of Latin American 
Originals, Francisco Ramos, promised viewers recently that 
Selena: The Series would conclude with an unmissable "encore". 

“Fans will get to see how (she) balances family, love, and a 
burgeoning career. Part 2 of Selena: The Series chronicles the 
years of hard work and sacrifice the Quintanilla family navigate 
together as she becomes the most successful female Latin       
artist of all time.” 

Christian has also opened up about her experience of portraying 
the singer in the series, which charts the star's rise to fame      
before her tragic death, aged just 23: “The series is going to be 
very eye-opening for people because we're showing so much 
more of Selena's life that we learned because of them,” she      
explained, adding, “When I got the role, I was given her music 
from the show and there was this brief moment where I felt        
deceit. How am I such a huge fan and I hadn't heard these 
songs? That's why the series will be so great! We already know 
the iconic songs, but there's so much more music to enjoy either 
again or for the first time.” 
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Andrea Georgiou 

Ben Affleck 
praises ex-fiancée 
Jennifer Lopez  

 
Ben Affleck has praised his 

former fiancée Jennifer Lopez 
for her work ethic and her 
youthful appearance. 

Affleck was full of praise for his 
ex in the latest issue of InStyle 
magazine, which is covered by 
the Hustlers actress and features 
words by Lopez herself as well 
as contributions from the Oscar-
winning actor, her ex-husband 
Marc Anthony, former U.S. First 
Lady Michelle Obama, and more.  

Affleck told InStyle, "I thought 
I had a good work ethic, but I was 
completely humbled and blown 
away by what she was committed 
to doing day in and day out, the 
seriousness in which she took 

her work, the quiet and dedicated 
way she went about accomplish-
ing her goals, and then how she 
would go back and redouble her 
efforts." 

He continued: "She remains, 
to this day, the hardest-working 
person I've come across in this 
business. She has great talent, 
but she has also worked very 
hard for her success, and I'm so 
happy for her that she seems, 
at long last, to be getting the 
credit she deserves." 

On another note, he was com-
plimentary about the 51-year-old's 
youthful looks, and asked: "Where 
are you keeping the fountain of 
youth? Why do you look the same 
as you did in 2003 and it kind of 
looks like I'm in my 40s...at best?" 

Lopez co-starred with Affleck 
in Gigli and Jersey Girl. They were 
engaged between November 
2002 and January 2004.

Busted frontman Matt Willis 
and former Big Brother presenter 
Emma Willis have completed 
training to administer coronavirus 
vaccines.  

The couple trained with St John 
Ambulance and can now give 
the Covid-19 jabs to people in 
Hertfordshire after enrolling in the 
vaccination volunteer programme. 

Matt posted on Instagram: 
"We did it…coming to a vaccina-

tion centre near you. Thanks so 
much St John Ambulance for all 
your incredible help and training. 
It has been so challenging and 
rewarding and we have only just 
begun... cannot wait for the first 
shift!" 

This is the second medical 
qualification for Emma. In 2019, 
she qualified as a maternity care 
assistant following her experience 
on TV show Delivering Babies.

Emma and Matt Willis complete 
training to give Covid-19 jabs

Strictly Come Dancing is 
set to return in full this 
September.  

The BBC One Latin and 
ballroom show will reportedly 
be back to 13 episodes and      
is scheduled to return on      
September 25. What's more, 
the 2021 celebrity contestants 
and professional dancers will 
compete at the world famous 
home of ballroom, Blackpool 
Tower, on November 20.  

And the couple who lift the 
Glitter Ball trophy will be         
unveiled on December 18.  

A TV insider told The Sun 
newspaper: “'Strictly' and the 
BBC set the gold standard last 
year in terms of putting a show 
on during a pandemic. They 
worked incredibly hard and they 
managed to keep instances      
of Covid-19 right down. There 
were rigorous protocols in 
place.  

“They’re going to use what 
they learned to put on a full 
series this year. That means 
13 episodes will be returning - 
and all of the themed weeks.  

“The pinnacle will be the      
trip to Blackpool and that’s       
always been the way on 
'Strictly'. As things stand, the 
whole show will head to the 
North West in November.         
Everyone is really excited.”  

The report comes after 
Anton du Beke, Oti Mabuse, 
and Katya Jones were among 
the pros confirmed to be            
returning for the 2021 show.  

Alongside Anton, Oti, and 
Katya, the rest of the line-up 
includes Aljaž Škorjanec,     
Amy Dowden, Dianne Buswell,   
Giovanni Pernice, Gorka     
Marquez, Graziano Di Prima, 
Janette Manrara, Johannes 
Radebe, Karen Hauer, Luba 
Mushtuk, Nadiya Bychkova, 

Nancy Xu, and Neil Jones.  
This year sees no new 

dancers joining the ranks, but 
it will mark the first time Nancy 
Xu has been given a celebrity 
partner since joining the series 
in 2019 and taking part in        
all the choreographed group 
numbers.  

In a statement, Sarah 
James, Executive Producer, 
BBC Studios, said: “We are   
so thrilled to be welcoming 
back our incredible line-up of 
professional dancers for 2021. 
Their passion and dedication 
for ‘Strictly’ shone through more 
than ever last year as they all 
sacrificed so much to deliver 
an unforgettable series during 
unprecedented and challeng-
ing times. With so much talent 
returning to the ballroom, the 
2021 series promises more 
show-stopping choreography, 
memorable performances and 
world class dancing.”  

More information on the 
series, including which celeb-
rities are due to take part      
will be announced later in the 
year.  

Last year’s series saw 
comedian Bill Bailey crowned 
the winner with his partner      
Oti, which made her the only 
dancer in the programme’s 
history to win two consecutive 
series, having also won in 
2019 with actor Kelvin 
Fletcher.  

Strictly Come Dancing back for full 
series in September



 22      | Thursday 8 April 2021

Ensuring interested parties 
are noted correctly

Andy Patikis 

Oncover  
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is regulated  
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Conduct  
Authority

It is not uncommon for us        
to take instruction to add a 
third party’s interest onto an 

existing policy. However, any 
noted interest on an insurance 
policy needs to be noted         
correctly to ensure the policy 
reacts in the intended purpose, 
in the event of a claim. There-
fore, we need to ensure that the 
policy matches the contract, so 
we will often ask for details as 
to what the interested party       
require. 

The below identifies the      
various options available:  

 
Note of interest - There isn’t 

a defined legal position on a 
note of interest and often, note 
of interest clauses can either 
cover very little or can cover 
extremely wide. Because of this 
uncertainty, we look to ensure 
we understand what a person’s 
interest is before noting it on 
the policy, to protect our clients, 
as well as their partner’s         
interest.  

 
Joint insured - A Joint           

insured is a common request, 
meaning that more than one 
party is insured on a policy. 
This is often requested on a 
Contractors All Risk policy 
where you have two or more 

parties interested in the same 
contract. We can only add a 
joint insured whereby each        
insured has a financial interest 
in the risk, meaning in the event 
of a material loss, they would 
make a loss - which the insur-
ance is required to cover. How-
ever, a joint insurance policy 
can have its flaws, as a breach 
in contract and one insured 
party could invalidate the policy 
to all other insured parties. 
Joint insurance is used, there-
fore, where there is a  mutual 
interest such as a husband 
and wife insuring their home.  

 
First Loss Payee – This 

means that those noted will get 
paid first for their loss in the 
event of a claim, in line with the 
amounts shown on the schedule. 
For example, the policy could 
react that any small claims of 
up to £25,000 would be paid   
to the policyholder - anything 
above that £25,000 would be 
paid to the funder until they 
have exhausted their interest. 
So, in this example, if there was 
a £1,000,000 loan then they 
would only be able to claim up 
to their £1,000,000 investment 
and for claims which went 
above this, the difference would 
be paid to the policyholder.  

Hot tub accidents  
triple in lockdown 

 
Home insurance claims         

involving hot tubs bubbled over 
last year as people spent more 
time in their gardens during 
lockdown, an insurer has said. 
Insurers said there had been a 
188% year-on-year increase in 
accidental damage claims for 
hot tubs in 2020. 

Claims they accepted include 
a grass strimmer bursting an 
inflatable tub and an engage-
ment ring ripping a lining. 

The high-ticket items         
rocketed in popularity in 2020 
as more people spent summer 
in the UK. 

Last June, shopping platform 
eBay reported sales of hot tubs 
had increased by nearly five 
times. And, stock on Argos's 
website remains limited, where 
hot tubs can cost up to £6,439. 

But parasols falling into tubs 
have also caused customers 
trouble, as have birds pecking 
holes in their covers. 

The insurer added that          
accidental damage claims for 
items dropped in, or knocked 
off the side of, hot tubs in the 
UK have also increased in         
recent years. Mobile phones 
topped the list of items that 
took the plunge. 

The insurers also saw a 
small number of claims for 
stolen hot tubs. In many cases, 
deflated, out-of-use, spas were 
stolen from garages and out-
buildings. 

Many people bought hot tubs 
in 2020, while others took their 
spas out of storage, so they 
could enjoy holidays at home. 
Unfortunately this appears to 
have led to all manner of 
mishaps, both with the hot tubs 
themselves and items dropped 
in them.

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

Award winning independ-
ent Estate Agents, David 
Astburys in Crouch End, 

are looking for enthusiastic and 
hard-working self-starters who 
are passionate about delivering 
exceptional customer service to 
join their winning team.  

 
Open vacancies: 

• Sales Consultants  
• Lettings Consultants 
• Property Managers  
• Administrators 
 

Benefits:  
• Uncapped earning potential 
• Company Car 
• Yearly Company bonus 

scheme 
• Annual weekend away 

sponsored by the company 
• Employee of the month 

prizes 
• Employee of the year 

awards, voted for by your         
colleagues  

• Quarterly team building 
events  

• Internal and external train-
ing and development courses  

• Day off policy for birthdays 
and life events  

• Weekly group PT sessions 
 
Experience not necessary, 

but preferred, full training will 
be available.  

 
Yianni Aresti, Partner and 

Lettings Director at David       
Astburys said, “We have experi-
ence expediential growth over 
the past year, we have opened 
a second office and hired five 
new team members.  

“We are looking for passionate 
and hard-working likeminded 
individuals who want to be part 
of our independent agency,     
that focuses on delivering excep-
tional customer service  to our 
clients, please contact  us today 
if you think you fit bill. If you        

recommend a successful candi-
date, we will give you a £500 
referral fee.” 

 
Send your applications to       

directors@davidastburys.com 
or contact the Crouch End       
office on 020 3000 6787. 

Address:  
15 Park Road 
Crouch End 

London N8 8TE 
 

Email:  
crouchend@davidastburys.com 
 

Website:  
www.davidastburys.com 

 
Tel: 020 3000 6787 

George Sifonios 

Specialising in Sales, 
Lettings & Property 
Management 

Most FIVE STAR GOOGLE REVIEWS 
for an agency in London

Most Lets agreed on

97% of transactions achieved the 
asking price.

FREE no obligation property valuation

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

Earn up to £100,000 per annum 
- Join a winning team!
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Godzilla Vs. Kong 
 

Who would have thought that 
when KING KONG first appeared 
on the screen in the thirties and 
GODZILLA in the fifties that they 
would still be going strong all 
these decades later? This eagerly 
awaited clash of the titans is 
given a spectacular production by 
Adam Wingard, who first started 
his career by making low budget 
horror movies like THE GUEST 
and YOU’RE NEXT.  

Kong now lives in a protected 
environment deep in the forest   
by a lake, where he is kept under 
surveillance by a group of          
scientists including Ilene Andrews 
(Rebecca Hall). In captivity, Kong 
has formed a precious bond with 
Jia (Kaylee Hottle), a young deaf 
girl, who teaches him how to 
communicate in sign language. 
Meanwhile, Godzilla, totally         
unprovoked attacks Florida, which 
prompts the experts to begin a 
dangerous journey in search of 
Kong’s true home… 

The plot is too silly to take         
seriously but one watches this 
kind of spectacle for its amazing 
special effects and jaw dropping 
set pieces. The acting is strong 
especially by the younger actors 
– Hottle is terrific and so is Millie 
Bobby Brown, who returns as 
Madison Russell, Godzilla’s ally 
from KING OF MONSTERS.  

The film cries to be seen on the 
big screen and hopefully you will 
be able to do so next month. In 
the meantime enjoy this digitally! 

 

Undine 

Christian Petzold, the German 
director of YELLA and PHOENIX, 
is one of the most exciting and

 

original talents working in cinema 
today. His work is always thought 
provoking and unpredictable and 
here he tells the story of Undine 
(Paula Beer), a historian of Berlin 
urbanism giving talks about her 
city to foreign visitors. She tries to 
come to terms with a traumatic 
break from her boyfriend but an 
accidental meeting with industrial 
diver Christoph (Franz Rogowski) 
gives Undine a magical new lease 
of life… 

Beer is magnificent as the        
eponymous and a worthy multiple 
award winner as Best Actress. 
She is well supported by the brilliant 
Rogowski, her co-star to Petzold’s 
equally mesmerising TRANSIT. 

 

Sequin In A  
Blue Room 

A sexually explicit debut feature 
from Samuel Van Grinsven, who 
sets his stylish film in contempo-
rary Sydney, Australia. This is not 
a simple coming of age story      
because Sequin (Conor Leach) is 
not your average teenager - he      
is addicted to anonymous sex      
with older men he meets online 
and blocks them soon after each 
encounter. But when Sequin visits 
the Blue Room he meets an          
intriguing young stranger which 
makes him eager to go back for 
more… 

It is a daring film with an attrac-
tive young protagonist living a 
dangerous life on the edge of a 
precipice. An assured cinematic 
debut worth discovering but it is 
certainly not for those easily          
offended! 

 

A Common Crime 
 
I first saw Francisco Marquez’s 

intense psychological thriller back 
in October during the London Film 

Festival and on a second recent 
viewing, I appreciated it even 
more especially its atmospheric 
soundtrack which builds up like a 
crescendo in order to convey its 
protagonist’s inner turmoil. Single 
mother Cecilia (an amazing Elisa 
Carricajo) works hard as a           
Sociology Professor at the Univer-
sity and gets help at home by her 
loyal maid.  

One stormy night Kevin, the 
teenage son of maid knocks  
desperately on Cecilia’s door but 
she is too afraid to let him in. The 
next day Kevin is found dead in 
the river… 

A perfect study of guilt and  
conscience, which even though 
its main premise brings to mind 
the Dardenne Brothers’ THE   
UNKNOWN GIRL, it is a totally 
unique experience. 

 

I Was At Home, 
But... 

German filmmaker Angela 
Schanelec is a great visionary   
who opens her mesmerising film      
with striking images sharply        
edited before the narrative begins. 
A 13-year-old boy disappears and 
still after his return the mystery is 
yet to be resolved…  

The boy’s mother is expertly 
played by Maren Eggert, a fragile 
woman whose façade begins        
to crumble even in daily activities 
like trying to buy a second hand 
bicycle. Schanelec explores       
successfully various philosophical  
and existential ideas in the most      
poetic fashion which many film-

makers do not even dare to enter. 
(Blu-Ray from Second Run) 

 

Original Gangster 

It is a real coup for the producers 
to have Steve Guttenberg - the 
Hollywood star of POLICE 
ACADEMY and THREE MEN 
AND A BABY - on board this low 
budget British crime thriller. And 
an even bigger one to persuade 
him at act wearing a larger than life 
blonde wig as a megalomaniac 
drug lord.  

The story is seen through the 
eyes of Castor (Alex Mills), a young 
homeless man, whose family was 
executed by a group of gangsters 
when he was boy. His life was 
spared by Milo (Ian Reddington), 
a kind assassin and as fate would 
have it their paths cross again… 

Mills makes a credible hero and 
gets solid support especially by 
newcomer Mike Musicos, as the 
proud Cretan father of Milo’s wife. 
The pace and editing occasionally 
need sharpening but overall a      
decent addition to the genre.  

 
WILDNERNESS: A sweet love 

story between two strangers, 
whose one night stand leads to       
a romantic getaway in a country 
cottage by the coast. James Barnes 
& Katharine Davenport work well 
together as the lovers in this         
engaging film which is perfectly 
complimented by an evocative 
jazz score. 

 
ZANA: A powerful film from 

Kosovo by Antonella Katsrati, who 
tells the story of Lume, an Albanian 
woman living with her husband 
and mother-in-law in a small village. 
She is haunted by nightmares 
and is expected to get pregnant 
but with no success. And she is 
continually threatened of being 
replaced by a younger woman… 

A grim, solemn but touching 
film about the horrors of war and 
its many scars that never heal! 

 
THE FRIGHTENED CITY: This 

British crime thriller made in 1961 
is probably Sean Connery’s au-
dition piece for James Bond in 
DR NO, which was filmed a year 
later. He plays Paddy Damion, a 
cool Irish criminal hired by local 
mobster Harry Moucher (Alfred 
Marks) to enforce his devious 
protection schemes across Lon-
don’s West End… 

A strong cast that also includes 
Herbert Lom, as a criminal master-
mind and John Gregson as the 
Detective Inspector close on their 
tracks but finally it is Connery that 
steals the day! (StudioCanal)

George Savvides 

Lambs gambolling in a 
verdant pasture, daffodils 
singing in the breeze, a 

radiant sun providing assuring 
warmth. At once all is well  
with the world. Spring has truly 
sprung though the capricious-
ness of our weather means I 
am all wrapped up following a 
twelve degree drop in tempera-
ture from the previous day. A 
few hours earlier, drama took 
centre stage as I continued my 
vain but determined attempt   
to become an online theatre 
enthusiast.  

Antigone (National Theatre) 
is a modern adaptation of 
Sophocles’ searingly emotional 
play and this particular version 
could be subtitled “a tale of two 
doctors” as it features Jodie 
Whittaker (Antigone) and Chris-
topher Ecclestone (Creon, King 
of Thebes), the current and 
ninth Doctor Who respectively. 
Polly Findlay’s 2012 production 
borrows from recent events 
and has the look and feel of a 
presidential palace newsroom 
with staffers running around 
doing his bidding. Ecclestone 
has stature and an authoritative 
voice giving gravitas to the role 
which comes across strongly 
even while watching on my 
computer screen.  

Whittaker also impresses  
as a woman of principle and 
defiance as she stands up to 
the King’s crazy demands. He 
passes a death sentence on 
her but the gods impose their 
own retribution saying if           
Antigone dies so will his son. 
Death follows death and the 
tragedy is overwhelming and 
the spin doctor chorus,          
prophets of doom and gloom, 
although fitting for the interpre-
tation, come across as quite 
crass. The final moments are 
heavy with pathos and although 
once again this is no substitute 
for live theatre the whole  
company deserve credit for 
creating an engrossing watch. 

It made me wonder what 
Antigone would think of the 
government’s latest attempt  
to surreptitiously bring in a      
national ID card masquerading 
as a Covid vaccination       
passport. Speaking about the 
former in 2010 then Home 
Secretary Theresa May said 
“…it’s about getting the balance 
right between national security 
and civil liberties…”. Wind for-
ward eleven years and in the 
Sunday Telegraph last week-
end Michael Gove, Chancellor 
of the Duchy of Lancaster,      
expressed the following view 
point “…it’s imperative that we 
explore, with friends and allies 
(he actually asked Telegraph 
readers for their help), how 

such certificates (aka passports) 
should work. There are, of 
course, a host of practical      
and ethical questions.” No s**t 
Sherlock. Meanwhile for the 
past few months the govern-
ment have been denying plans 
to introduce any such thing 
with Health Secretary Matt 
Hancock declaring in January, 
“We are not a papers-carrying 
country.” Labour Party leader 
Keir Starmer described the 
concept as “un-British”   
whatever that means. I would        
welcome an opportunity to  
discuss that very concept. 

Scratch beneath the surface 
and the possibilities for     
discrimination are manifold. It 
is being presented as a matter 
of choice rather than imposition 
but if that means those who 
opt out are treated as moral 
lepers the choice element is a 
complete misnomer. Vaccina-
tions minister Nadhim Zahawi, 
who also talked about the   
“un-Britishness” of the idea 
even argued that they could 
be “discriminatory.” A matter of 
fact as being vaccinated is not 
mandatory. Data, data, data, 
in other words evidence, is 
what we are continually told   
to pay heed to and follow. That 
being the case where is the 
evidence that shows that the 
introduction of said passport 
would help stop the spread? 
The government have so far, 
in line with the mistakes they 
acknowledged were made 
early in the pandemic, funded 
more than eight pilot schemes 
to see whether these passports 
can actually work. 

Adding semantic fuel to       
the fire, on Monday at the        
latest Number 10 press brief-
ing in the brand spanking new 
£2.6m briefing room, the 
Prime Minister introduced us 
to “Covid Status Certification.” 
The passport. The kind of 
wordplay more commonly     
associated with regimes such 
as the Soviet Union and now 
commonplace in twenty first 
century Britain. Boris Johnson 
the libertarian is slowly but 
surely eroding some of our 
hard won liberties with contra-
dictory behaviour and mone-
tary profligacy that seems to 
pass us by, exhausted as we 
all are by the pandemic. Time 
will tell whether the passports 
lead us into a prejudicial cul 
de sac of “checkpoint Britain” 
or if, spurred on by Mr Gove, 
Telegraph readers help find 
“common-sense answers.” 
Antigone would not be 
pleased.  

 
Antigone –  

www.ntathome.com

My lockdown diary 

Barney Efthimiou

Passport to  
nowhere 
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Everyone has their own 
ways in life, the basics 
are the same for survival, 

but the method of survival can 
differ from one to another. Some 
of us like to have breakfast, some 
don't. Some of us like a light lunch 
and a big dinner, whilst others 
like a big lunch and a light dinner. 
The main thing is, we do what suits 
our individual needs or require-
ments, that works with our own 
particular daily lifestyle needs. 
Most of us are creatures of habit 
and we feel comfortable and 
secure with regular stability of 
doing the same things over and 
over again. However, sometimes 
it is necessary to make some 
changes in life for improving 
health or just because it is 'good 
for you', as trying new things 
creates change. Occasionally we 
just have to 'throw caution to the 
wind' and take a leap to create 
a bigger change in life. A little 
change can create bigger change 
- that odd night out can lead to 

meeting someone that will 
transform your life, be it work or 
socially. Trying a new hobby can 
lead to great satisfaction and 
possibly a new job transformation. 
How many have turned hobbies 
into new businesses? Making a 
change often takes a plunge into 
the unknown, and ‘he who dares 
wins’. Of course, one has to be 
careful to a degree of sensibility; 
we wouldn't jump out of a plane 
without a parachute. However, 
sitting at home waiting for every-
thing to just happen by itself is 
highly unlikely to create change. 
One has to put ingredients in a 
bowl in order to bake a cake. We 
have to plant seeds to see growth, 
but sometimes planting in the right 
area of soil and sunlight will make 
the difference to the rate and 
standard of growth. It is the same 
for making change and growth 
in virtually everything we do.  

So let's make some changes, 
let's not get bored with doing the 
same old thing or get disappointed 

when things have been put on 
hold, or held up by circumstances 
beyond our control. Let's look  
at it as a little hurdle or a route 
that has to take on a re-route plan  
with a diversion in order to get 
to the intended destination. That 
destination however may then 
be diverted again on route, and 
possibly even create a new des-
tination. The idea is to allow for 
change and don't get stuck or 
give up just because of a few road 
blocks. When we stumble along 
blocks and make that change, we 
can be pleasantly surprised with 
the new route and outcome.  

Let's not be afraid of change, it 
is healthy and good for us to work 
on challenges, it makes our brain 
work, our body work, as it shows 
us what we need to do or want 
to do for a desired result. 

The majority have been held 
up this year and we have had to 
adapt to the situation. There are 
those that can say it has set us 
back and of course there is no 

denying this delay, however many 
of our plans that have been post-
poned may now have to completely 
change in order to fit in with our 
new lifestyle. The idea is not to 
grieve the losses but to say we 
"can't change the past" and just 
have to find a new way to work 
and re-create old ideas. 

Things to do to create change: 
1. Start a new hobby to allow 

the mind to switch into a relaxed 
or different way of thinking. A 
free mind thinks better. Hobbies 
online, but interacting with others 
can work well for inspirational 
source. 

2. Talk to other people regularly 
and listen, take on board other 
people's ideas, be open and try 
to adapt to your original plan. 
Don't shut out other people's 
ideas - two heads can work better 
than one. People can inspire each 

other with new ways of thinking. 
3. If you had some original 

business plans that couldn't      
go ahead or work due to the 
pandemic, find a new way to do 
or start the business. 

4. Create a vision board with 
all ideas and outcomes you want 
to achieve. Stick pictures from 
photos, magazines or leaflets. 
The constant reminders in front 
of you can help you push forward 
with creativity. 

5. Have a 'Free Plan Day' when 
you have some time out, be open 
to changing your plans on some 
of those days. You may have 
planned to decorate or move 
some furniture round in a room, 
but if you are tired, you are more 
likely to make errors and damage 
things or even yourself. Instead 
relax and do something else con-
structive of lighter effort, then face 

and tackle that hard work project 
on another day when you are full 
of energy. You will work more 
efficiently, harder and faster. That 
way you have not wasted time, 
but just done something that 
works with your mind and body 
energy level.  

6. Every now and again, do 
something crazy and just take 
yourself out of the ordinary and 
different from your routine. Live 
with a smile in all you do; we are 
alive and that is something to 
smile about surely. Live in the 
moment as this moment is your 
life. Appreciate everything with 
gratitude and believe that all can 
change in and instant, at any 
point in the future. Dare to win! 

 
Love and Sparkles, 

Samsara x  
www.samsarabellydancer.co.uk

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

Dare to change

Cooking with Loulla Astin 
Αρακάς Γιαχνί / Peas & Potatoes Yiahni

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

of her life in Manchester where 
she owns Kosmos Taverna. 

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

This week, Loulla shares      
her recipe for Αρακάς Γιαχνί / 
Peas and Potatoes in a tomato 
sauce, a simple and very           
delicious classic Greek stew, 
suitable for vegans and for the 
Greek Orthodox Lent period.  

Greeks like to cook the peas 
and fresh beans for a long time 
until very soft and tender sweet.  

Arakas or Pizelia (peas) can 
be served as a main or side 
dish with fish or meat and with 
some rustic bread to dip in the 
juices. 

 
Ingredients (serves 4): 

100ml olive oil 
1 medium onion, chopped 
2 garlic cloves, chopped 
3 large Cyprus potatoes 
3 medium ripe tomatoes, 

blended 
2 tbsp tomato puree 
Salt and freshly ground black 

pepper 
½ tsp paprika 
2 tsp sugar 
500g Petits Pois, frozen peas 

A small bunch of dill, 
chopped 

½ litre (1 pint) warm water, 
approx 

Juice of ½ lemon 
 
Method: 

Peel the potatoes and cut 
each one into four pieces.  

Sauté the onions in olive oil 
for two minutes then add the 
potatoes and fry together until 
the onions and potatoes are 
lightly golden.  

Mix in the garlic and cook   
for a minute, followed by the 
blended tomatoes and tomato 
puree. Stir fry until tomatoes 
have softened, season with salt, 

pepper, paprika and sugar, and 
cook for about five minutes, 
then mix the peas and chopped 
dill.  

Add the warm water and half 
cover the pan with a lid, lower 
the heat and simmer on a low 
heat for 35 minutes, checking 
to see if it needs more water. 
Test the potatoes to see if they 
are tender, if not, cook for a few 
more minutes, add the lemon 
juice, taste and adjust the      
seasoning if needed. 

The sauce should have     
reduced and thickened. 

Serve lukewarm accompanied 
with raw onion, radishes, olives 
and crusty bread.
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Michael Yiakoumi

Fixtures  
Friday 9th April 2021 
Premier League 
Fulham v Wolves 20:00 BT Sport  
Saturday 10th April 2021 
Man City v Leeds United 12:30 BT Sport  
Liverpool v Aston Villa 15:00 Sky Sports  
Crystal Palace v Chelsea 17:30 Sky Sports  
Vanarama National League 

Maidenhead v Barnet 15.00pm 
Sunday 11th April 2021 
Premier League 
Burnley v Newcastle United 12:00 Sky Sports 
West Ham United v Leicester City 14:05 Sky Sports  
Tottenham Hotspur v Man Utd 16:30 Sky Sports  
Sheffield United v Arsenal 19:00 BT Sport  
KOPA League 

Komi Kebir v Omonia 
Pantel v Anorthosis 
Omonia youth v Panathinaikos 
Cinar v Akanthou 
Monday 12th April 2021 
Premier League 
West Brom v Southampton 18:00 Sky Sports  
Brighton & Hove Albion v Everton 20:15 Sky Sports  

Relegation-threatened West 
Bromwich Albion gave their Pre-
mier League survival hopes a 
huge boost with a stunning 5-2 
victory over 10-man Chelsea at 
Stamford Bridge on Saturday. 
Chelsea, fourth in the table, 
took the lead just before the 
half-hour mark when Marcos 
Alonso’s free kick came off the 
post and Christian Pulisic 
scored from the rebound, the 
American winger’s first goal 
under manager Thomas Tuchel. 
Two minutes later Chelsea de-
fender Thiago Silva was sent off 
after receiving a second yellow 
card for a reckless challenge. 
West Brom used their numerical 
advantage to good effect as 
Matheus Pereira scored two 
goals in quick succession in 
first-half stoppage time to put 
the visitors ahead at the inter-
val. They added two goals on 
the counter-attack five minutes 
apart in the second half, with 
Callum Robinson volleying 
home a Darnell Furlong cross 
before Pereira turned provider 
for Mbaye Diagne. 
Chelsea pulled one back to 
make it 4-2 when Timo Werner 
set up substitute Mason Mount 
for a simple tap-in but West 
Brom scored their fifth in stop-
page time when Robinson 
found space and chipped on-
rushing keeper Edouard Mendy. 
Liverpool finally turned on the 
style to thrash Arsenal 3-0  with 
Diogo Jota netting twice after 
coming on as a substitute. 
While their title is heading to 
Manchester City, the outgoing 
champions produced the kind 
of display that saw them romp 
to glory last season, albeit 
against a timid Arsenal. Jota 
headed Liverpool in front from 
Trent Alexander-Arnold’s cross 
in the 64th minute, three mi-
nutes after coming on. Mo-
hamed Salah doubled Liver-
pool’s lead four minutes later 
before Jota scored from close 
range in the 81st minute. 
Leeds United winger Jack Har-
rison netted in the first half and 
his cross led to an own goal in 
the second as his side moved 
into the Premier League’s top 
10 with a 2-1 win over bottom 
side Sheffield United. Pressing 
high up the pitch, Leeds took 
the lead in the 12th minute 
when Harrison scored with a 

simple tap-in after excellent 
work by Raphinha to carve 
open the Sheffield United de-
fence down the right. The vis-
itors levelled before the break 
as Ben Osborn popped up at 
the far post to steer home Oliver 
McBurnie’s deflected shot, and 
though Luke Ayling cleared the 
ball, goal-line technology 
quickly ruled that it had crossed 
the line.Leeds killed the game 
off four minutes into the second 
half when Harrison’s low cross 
was put into his own net by Phil 
Jagielka. 
 Manchester City extended their 
lead at the top of the Premier 
League to 17 points as Benja-
min Mendy and Gabriel Jesus 
fired them to a 2-0 win at third-
placed Leicester City on Sat-
urday. City now need, at most, 
11 points from their remaining 
seven matches to secure their 
third Premier League title in four 
seasons.The effects of the in-
ternational break were barely 
noticeable on Pep Guardiola’s 
side, City were finally rewarded 
for their control of the game in 
the 58th minute when, after 
keeper Kasper Schmeichel had 
parried out a Riyad Mahrez 
shot, Leicester failed to clear a 
Rodri cross and Mendy cut in-
side Marc Albrighton and side-
footed into the far corner. 
De Bruyne was at his very best 
and it was the Belgian who 
created the second with a glo-
rious defence-splitting pass to 
Jesus, who fed Raheem Ster-
ling, the England man taking his 
time before returning the pass 
to the Brazilian who poked 
home. 
Manchester United took a giant 
stride towards securing a top-
four finish as they battled back 
to beat Brighton & Hove Albion 
on Sunday after several other 
sides in the race stumbled. 
United grafted to a 2-1 victory 
thanks to second half goals by 
Marcus Rashford and Mason 
Greenwood after their former 
striker Danny Welbeck had 
given Brighton an early lead. 
It left second-placed United on 
60 points, 14 behind runaway 
leaders Manchester City but 
crucially 11 ahead of fifth-placed 
Tottenham Hotspur, Liverpool 
and West Ham United. 
 Tottenhamy led 2-1 with Harry 
Kane’s 18th and 19th league 

goals of the season after New-
castle had gone in front. But Joe 
Willock, on loan from Arsenal, 
equalised for the hosts in the 
85th minute to secure his side 
a point that by the end of the 
day looked valuable in their 
relegation battle. Spurs have 
now dropped 11 points due to 
goals conceded in the final 10 
minutes of games this season, 
the most of any Premier League 
side. 
Victory for Fulham would have 
taken them above Newcastle 
and out of the bottom three for 
the first time since December 
but Villa scored three times in 
nine minutes through Treze-
guet’s double and Ollie Watkins 
to win 3-1 and leave Fulham in 
trouble. 
Southampton all but banished 
any lingering relegation fears as 
they came from two goals down 
to win 3-2 at home to Burnley 
with Stuart Armstrong, Danny 
Ings and Nathan Redmond on 
target. 
West Ham United boosted their 
hopes of finishing in the Premier 
League top four and earning a 
Champions League berth after 
an impressive first half helped 
them to a 3-2 win at Wolver-

hampton Wanderers on Mon-
day. West Ham moved three 
places up to fourth on 52 points 
from 30 games, one more than 
fifth-placed Chelsea and three 
ahead of sixth-placed Totten-
ham Hotspur and Liverpool in 
seventh. Wolves stayed 14th on 
35 points.Jesse Lingard, Pablo 
Fornals and substitute Jarrod 
Bowen, who replaced the in-
jured Michail Antonio, fired the 
Hammers into a 3-0 lead before 
Leander Dendoncker pulled 
one back for the home side in 
an action-packed first half. 
Fabio Silva struck for the resur-
gent Wolves midway through 
the second but the home side 
were unable to make their late 
pressure count as the visitors 
held out in the closing stages. 
visitors were forced to hang on 
in the final 20 minutes after 
Silva beat visiting goalkeeper 
Lukasz Fabianski with a neat 
finish midway through the sec-
ond half. 
James Rodriguez scored on his 
return for on Saturday against 
Crystal Palace but it was not 
enough to earn his side victory 
as the Londoners snatched a 1-
1 draw with a late strike from 
Michy Batshuayi. 

Man City need 11 points from their remaining 
seven matches to secure their third Premier 
League title

The Championship is 
hotting up in Cyprus

Apollon beating Omonia 1-0 in 
Cyprus has made it interesting 
for the Cyprus Championship 
play offs with only one point 
separating the league leaders 
Omonia from second and third 
placed AEL and Apollon. 
Omonia have 66 points and 
AEL and Apollon on 65 points. 
Apollon beat Omonia with an 
added time winning goal from 
Benschop who headed the ball 
into the back of the net from the 
centre of the penalty box. 
AEL beat Olympiakos 2-0 with 
a goal in each half from Danilo 
in the 42nd minute after a shot 
was parried by the Olympiakos 
keeper into his path Danilo drib-
bled past one player before hit-
ting the ball into the corner of 
the goal and a great individual 
goal from Mmaee in the 68th 
minute when he received the 
ball just inside the Olympiakos 
half and went on a 60 yard run 

before slotting the ball past the 
oncoming keeper.. 
AEK beat Anorthosis 2-1 with a 
late comeback after Anorthosis 
took the lead in the second mi-
nute through Okriashvili and 
AEL replied in the 60th and 75th 
minute through Thandi and 
Trickovski in the 75th minute. 
In the relegation play offs Apoel 
beat Nea Salamina 2-1 in a 
close fought game with Apoel 
leading 1-0 from the 5th minute 
with a goal from Garner, Nea 
Salamina fought back to equal-
ise through Wagner in the 73rd 
minute and Apoel surprisingly 
pulled off a winning goal in 
added time through Sahar. 
Ethnikos Achna beat Ermis Ara-
dippou 2-1 Roushias scored an 
early goal for Ermis and Ethni-
kos replied with two late first half 
goals from Ouali and Majdevac 
to the the game.The matches 
are held behind closed doors.
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Michael Yiakoumi

UK Cypriot community pays tribute to football legend  
Nikos Charalambous who sadly passed away

The last goodbye to  
Nikos Charalambous 
"10 the good". 
Nikos Charalambous, a 
brilliant footballer and a 
great leader, the captain of 
Omonia Nicosia and of the 
National team of Cyprus, 
was taken to his last home, 
accompanied by relatives 
and friends, at noon on Sat-
urday, April 3, 2021, at the 
age of 71. Nikos Charalam-
bous passed away on 
March 31, 2021 seven 
months after he lost his 
wife Yiola. If it were not for 
the measures against the 
coronavirus pandemic, 
thousands of people would 
undoubtedly "run" to say 
goodbye to "10 the good". 
The funeral of Nikos Cha-
ralambous took place at the 
Church of Agios Konstanti-

nos and Agia Eleni in Nico-
sia. All Expenses of the fu-
neral have been paid by 
Omonia Nicosia Fc. The 
Omonia Nicosia Veterans 
Club posted on social 
media images from the last 
goodbye of Nikos Chara-
lambous along with the 
post: 
Have a great journey chief! 
We will never forget you"! 
 The committee of Omonia 
Veterans Club was present 
at the funeral and laid a 
wreath, while delivering a 
funeral speech in memory 
of the deceased. At the 
same time, by a decision of 
the Board of Omonia Fc, 
the flag, waved halfway 
through for 3 days at the 
club house and at the train-
ing grounds of"Elias Pul-
los". Also, a book of con-

dolences has been opened 
by decision of the Board of 
Omonia, which were lo-
cated for 3 days at the club 
house. 
“Today is a very difficult day 
for us,” Omonia said in a 
statement following his 
passing. 
“Nikos Charalambous will 
forever be etched on all of 
our fans’ memory for ha-
ving permanently linked his 
name with the club’s his-
tory.” 
Born in 1950, Charalam-
bous, universally rec-
ognised as one of the best 
ever players in Cyprus’ 
football history, played for 
Omonia from 1969 to 1978 
and led the team to six 
league titles and two na-
tional cups. 
Throughout his time at 

Omonia, Charalambous 
played 289 matches and 
scored a total of 56 goals. 
Fans still regard him as one 
of the most skilled and in-
telligent players ever to 
wear the no. 10 jersey for 
the club, as well as a natu-
ral leader on and off the 
pitch. 
He also made 19 caps for 
the Cyprus national team, 
scoring a memorable goal 
against the Soviet Union in 
1971. 
He also played for Omonia 
London  couple of games 
when they were managed 
by Nick Kyprianou. 
Fans also have the chance 
of signing a book of con-
dolences at the club’s 
headquarters in Nicosia. 
Parikiaki extend their con-
dolences to the family.

L/R Bambos Charalambous, Gregory Savva, Nikos Charalambous and 
Andreas Sifounas at an Omonia event at the Cypriot Community Centre 
in London.

KOPA League kicks off again

Back out there for four of the 
KOPA League clubs on Sunday. 
There was a minute’s silence at 
both games to remember lost 
ones including major supporters 
and ex-players. No spectators 
were allowed at either game. 
The first game of the day was 
at Whittington Park Olympia 
versus Pantel. I expected a 

slow start but i got it wrong both 
teams let themselves go and it 
was attacking football full on 
from both sides from the start. 
And it was Olympia who set the 
ball rolling when they scored in 
the 32nd minute when after a 
Pantel free kick just outside the 
Olympia box which they failed 
to take advantage of allowed 

the Olympia striker Reuben to 
break away from his own half 
on an amazing run past two 
players and laid it off for Ilz Kat-
soloudis who shot from the 
edge of the box only for the 
Pantel keeper to parry it into the 
path of the oncoming Olympia 
striker Dimi Christou to bang it 
into the back of the net.Olympia 

scored again in the 40th minute 
when Ilz was pulled down in the 
penalty box and Furlong scored 
from the spot for Olympia to go 
into the break 2-0 up.Pantel re-
duced the score to 2-1 when 
Antonio hit a perfect shot into 
the top right hand corner of the 
Olympia goal  
Pantel created a couple of 

chances but not enough to stop 
Olympia winning 2-1. 
The second match was be-
tween Nissi and Cinar. Rusty 
Cinar missed a hatful of 
chances in the first half and it 
ended 0-0. 
The second half could see tiring 
legs but Cinar’s Yannick Kama-
nan was put through on goal 

and shimmied past the Nissi 
keeper for a very accomplished 
finish for 0-1.Nissi never gave 
up and their persistence forced 
a penalty and a chance for a 
equaliser. Theo’s kick was bril-
liantly saved by Cinar keeper 
Ali. Cinar pushed on and de-
servedly got another from Kyri 
Kyriacou for 0-2.  

Action from Olympia versus Pantel
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Πέτρος Χρυσοστόμου 
(από το Παλαιομέτοχο, Κύπρος)

† 1st year Memorial 

Katerina Anastassi  
(from Episkopi, Paphos)

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα, παππού και θείου που απεβίωσε στις 25 Φεβρουαρίου 2021.  

Ο Πέτρος απεβίωσε από φυσικό θάνατο, σε ηλικία 84 ετών. 
Ο Πέτρος γεννήθηκε τον Σεπτέμβριο του 1936 και ήρθε στην Αγγλία τη  
δεκαετία του 1960 και λίγο μετά την άφιξή του παντρεύτηκε τη Λούσι.  

Ο Πέτρος και η Λούσι απέκτησαν 4 γιους, τον Ανδρέα, τον Χρυσόστομο, τον 
Αδάμο και τον Σάββα οι όποιοί λάτρευαν τον πατέρα τους. Η οικογένεια 

ζούσε στο Enfield, Βόρειο Λονδίνο. Ο Πέτρος αφήνει πίσω την σύζυγο του  
Λούσι, 4 γιους και 4 εγγόνια, που λάτρευε από καρδιάς. 

Ο Πέτρος ήταν ο πιο φιλόξενος, εύσπλαχνος και ευγενικός άνθρωπος του 
οποίου τα πάντα ήταν η οικογένεια. Ήταν ένας εργατικός άνθρωπος που 

αφιέρωσε τη ζωή του στην ευτυχία και την ευημερία εκείνων που αγαπούσε. 
Ένας αφοσιωμένος και στοργικός σύζυγος, πατέρας και παππούς. Θα τους 
λείψει πολύ. Σε αγαπάμε μπαμπά. Μας έδωσες τόσο ευτυχισμένες στιγμές 

και γέμισες τον κόσμο μας με αγάπη και καλοσύνη. Θα είσαι πάντα στις 
καρδίες μας. Η κηδεία θα τελεσθεί τη Δευτέρα 12 Απριλίου στις 13:00 στην 
Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, Έντμοντον. Λόγο τρέχων περιορισμών η 
συμμετοχή στην εκκλησία είναι 30 άτομα, και είναι μόνο με πρόσκληση.

Katerina Anastassi passed away last April following a stroke and has left a huge void 
since she left us. She was born in Episkopi Paphos in 1929, and moved to North London 

with her four young daughters joining her husband, Nisiforos Anastassi. The family  
eventually settled in Wood Green (and had a fifth daughter), and Yiayia Katerina, how we 
used to refer to her, would spend the next 56 years living here, building community and 

family roots. 
She was a budding gardener (she loved her fig trees) and was loved by the community. 

She will always be remembered for her quick wit and being surrounded by her loving 
family. She leaves behind four daughters (and her late daughter Xenia),  

10 grandchildren, and 6 great-grandchildren.  
She was a true matriarch, at the heart of our family and is terribly missed every day. 

Remembering her today on her 1 year anniversary. 
With love from her daughters (Panayiota, Paraskeva, Maria, Demetra), her sons-in-laws 

(Andreas, Andrikos, George, Andreas), her grandchildren, and great-grandchildren.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Petros Chrysostomou 
(from Paliometocho, Cyprus)

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved  
husband, father, grandfather and uncle who passed away on  

25th February 2021. Petros died of natural causes aged 84 years old. 
Petros was born in September 1936 and came to England in the 1960s 

and married Lucy shortly after arriving.  Petros and Lucy had 4 sons,  
Andreas, Chrysostomos, Adamos and Savvas who adored their father. 

The family settled and spent their time in Enfield, North London. 
Petros leaves behind Lucy, their 4 sons and 4 grandchildren who he 

loved will all his heart. Petros was the most caring, kind and gentle man 
to whom family was everything.  He was a hardworking man who  

dedicated his life to the happiness and wellbeing of those he loved.   
A devoted and loving husband, father and grandfather, he will be dearly 
missed by everyone forevermore.  We love you dad. You gave us such 

happy lives and filled our world with love and kindness.   
You will always be in our hearts. 

The funeral will be held on Monday 12th April at 1pm, St Demetrios 
Church, Edmonton. Current restriction limit church attendance to 30 

people so it may not be possible to allow all into the church if attendance 
is not confirmed in advance. 

† 1ο ετήσιο Μνημόσυνο  

Κατερίνα Αναστάση  
 (από την Επισκοπή, Πάφος)

Η Κατερίνα Αναστάση πέθανε τον περασμένο Απρίλιο μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο και άφησε ένα 
τεράστιο κενό από τότε που μας άφησε. Γεννήθηκε στην Επισκοπή Πάφου το 1929 και  

μετακόμισε στο Βόρειο Λονδίνο με τις τέσσερις μικρές της κόρες να ενώσουν τον σύζυγό της,  
Νίσιφορο Αναστάση. Η οικογένεια τελικά εγκαταστάθηκε στο Wood Green (και είχε μια πέμπτη κόρη), 

και η Yiayia Katerina, όπως συνηθίζαμε να την φωνάζουμε, πέρασε τα επόμενα 56 της χρόνια  
ζώντας εδώ, οικοδομώντας κοινότητες και οικογενειακές ρίζες. 

Ήταν μια καλή κηπουρός (αγαπούσε τα σύκα της) και αγαπήθηκε από την κοινότητα.  
Θα τη θυμόμαστε πάντα για το γρήγορο πνεύμα της και για το γεγονός ότι της άρεσε να περιβάλλεται 

από την αγαπημένη της οικογένεια.  
Αφήνει πίσω, τις τέσσερις κόρες (και την αείμνηστη κόρη της Ξένια), 10 εγγόνια και  

6 εγγόνια. Ήταν μια πολύ καλή μητέρα και θα μείνει στην καρδιά της οικογένειάς μας. 
Την μνημονεύουμε σήμερα για την 1η επέτειό της. 

Με αγάπη από τις κόρες της (Παναγιώτα, Παρασκευά, Μαρία, Δήμητρα), τους γαμπρούς της  
(Ανδρέας, Ανδρίκος, Γιώργος, Ανδρέας), τα εγγόνια της και τα δισέγγονα της. 
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ-ΔΕΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΩΝ  
ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ 
Συμπληρώθηκε κιόλας, ένας ολόκληρος χρόνος από τότε που ο 
συναγωνιστής Θεολόγος υπέκυψε στον κορωνοϊό σε νοσοκομείο 
του Λονδίνου. Ἠταν 3 Απριλίου 2020 όταν η είδηση  
διαδόθηκε σαν αστραπή σε όλη την Κυπριακή Παροικία του  
Λονδίνου. Πέθανε ο Θεολογος. Μόνος σε ένα δωμάτιο του  
νοσοκομείου χωρίς τα αγαπημένα του πρόσωπα τριγύρω του. 
Κι η μονοξιά του συνεχίστησκε και στην κηδεία του. 
Ούτε στην τελευταία του κατοικία δεν μπόρεσαν οι φίλοι του να 
τον συνοδεύσουν. 
Ένα χρόνο μετά, η οικογένεια του και η ΕΔΕΚ Ην.Βασιλείου σε 
μια συγκινητική αμόσφαιρα, ταπεινά, τελέσαμε στο κοιμητήριο 
του Ένφιλτ, μνημόσυνο - δέηση προς τιμη του μ. Θεολόγου.  
Παρέστησαν πάρα πολλοί. Τη θρησκευτική του μορφή ανάλαβε ο 
προϊστάμενος της εκκλησίας της Αγίας Αικατερίνης πατέρας  
Δαμιανός βοηθούμενος και από τον Μιχάλη Κασιή ως ψάλτη. 
Βουνό τα στεφάνια από τους φίλους του. Σε μια μεταφυσική 
ατμόσφαιρα η σύζυγος του Πέννυ με δακρυσμένα μάτια ατένιζε 
την μορφή του αγαπημένου της Θεολόγου. Η κόρη του 

Ελένη(Helen)  μαγνήτισε τους παρευρισκόμενους με μια παρα-
στατική περιγραφή της ζωής του πατέρα της. Τα πράγματα που 
αγαπούσε,το μπουζούκι του, ξαφνικά ακούστηκε να  
σιγανοακούεται στο ήρεμο περιβάλλο του νεκροταφείου, στη  
φαντασία όλων μας παρουσιάστηκε ο Θεολόγος με ένα ποτήρι  
ζιβανία στο χέρι , το αγαπημένο του ποτό κι ο  γιός του Μιχάλης  
να αναπαραστά τον  πατέρα του υψώνοντας τη φωνή και  
λέγοντας στους τυχερούς παρόντες ,"στην υγειά σας" .... "πατέρα 
αιωνία σου η μνήμη" . Όλοι μαζί τότε ψάλλαμε με κατάνυξη  
"Αιωνία η μνήμη   ... αιωνία η μνήμη... αιωνία η μνήμη". 
Δεν φύγαμε από το τάφο . Μείναμε εκεί για πολλή ώρα μιλώντας 
για τη ζωή του Θεολόγου. 
Καταθέσαμε λουλλούδια αγάπης. Ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ  
Μιχάλης Κασιής κατάθεσε λουλλούδια καθώς επίσης κια ο  
πρόεδρος του συνδέσμου συγγενών πεσόντων αντιστασιακών  
Στέλιος Μιχαηλίδης. Λουλλούδια αγάπης κατάθεσαν και όλοι όσοι 
παραυρέθηκαν στην εκδήλωση αυτή.

Christofis Tzortzi  We would like to extend our gratitude to all our 
family and friends who have supported us 

through this very sad and difficult time  
We thank you for your kind words, messages, 

flowers and touched by the generous  
donations that were made to our chosen  
charities. Total raised £4036.00 for Marie 

Curie and St Mary’s Church. 
 † Ευχαριστήριο 

Χριστοφής Τζωρτζή 
Θα θελαμε να ευχαριστήσουμε όλη την  

οικογένεια και τους φίλους μας για την στήριξη 
τους σε αυτές τις δύσκολες στιγμές και για τις 
ευγενικές  εισφορές τους για την εκκλησία της 
Παναγίας και το Marie Curie που έφτασαν το 

ποσό των £4036.00.

† Note of thanks  

† DEATH ANNOUNCEMENT 

George Pomakides 
(From Toumba, Thessaloniki)

Our dearly beloved George  
Pomakides born in Toumba,  

Thessaloniki on the 27th February 
1947 passed away peacefully at 

home on Sunday 28th March.  
He leaves behind his heartbroken 

family, wife Andry from Gastria 
Amohostou, daughters Maria and 

Demetra, son in law Mario and 
grandchildren Andry-Zoe,  
Stefano-George and Kyri. 

 
Due to restrictions the funeral will 
be limited to family by invitation. 
If anyone would like to make a  

donation in his memory please do 
so at www.justgiving.com/ 

fundraising/inmemoryofgeorgey

†  ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Γιώργος Πομακίδης  
 (από την Τούμπα, Θεσσαλονίκη)

Ο αγαπητός μας Γιώργος Πομακίδης 
γεννημένος στην Τούμπα της  

Θεσσαλονίκης στις 27 Φεβρουαρίου 
1947 πέθανε ειρηνικά στο σπίτι την 
Κυριακή 28 Μαρτίου. Αφήνει, την  
σύζυγό του Άντρη από τη Γαστρία  

Αμμοχώστου, τις κόρες του Μαρία και 
Δήμητρα, τον γαμπρό του Μάριο και 

τα εγγόνια τους Άντρη-Ζωή,  
Στέφανο-Γιώργο και Κύρη. 

 
Λόγω περιορισμών, η κηδεία θα  
περιορίζεται στην στενή οικογένεια 

κατόπιν πρόσκλησης. 
Εάν κάποιος θα ήθελε να κάνει μια 
δωρεά στη μνήμη του, κάντε το στη 
διεύθυνση www.justgiving.com/ 

fundraising/inmemoryofgeorgey27.02.1947 - 28.03.2021
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† DEATH ANNOUNCEMENT 

Maroulla Georgiou 
Christodoulides  

(From Kyrenia, Cyprus)
It is with great sadness that we announce the 

death of our beloved mother, sister and  
grandmother Maroulla Georgiou Christodoulides 

on Tuesday, March 30th at the age of 98. she 
died quietly in her home near St John the  

Baptist Church where she has lived with her 
family a little after she came to London with her 

children and husband George in 1961.  
She stood out for her good character, all who 

knew her loved and respected her. 
She leaves behind three siblings in Cyprus, 

Irene, Giorgoulla and Demetris, her children and 
their families Nina and Kyriakos, Achilleas and 

Tina, Katina, Anna and Andy, Andreas and  
Martha, Rena and Theodoros, Antonitsa, Despo, 

Kyproulla and Nicholas, grandchildren,  great 
grandchildren and great great-grandchildren and 

many relatives and friends. We lost her son  
Savvas in 2013 and our father and grandfather 

George left us in 2004 
The funeral will be held on April 26, 2021 at 
12:30 p.m. at St.John the Baptist Church on 

Wightman Road, Hornsey N8 0LY. The burial will 
follow at 2 p.m. at New Southgate Cemetery. 

Brunswick Park Rd, New Southgate,  
London, N11 1JJ. 

Covid 19 restrictions allow only 30 close  
relatives to attend the church service. 

Flowers can be sent to Demetriou & English 131 
Myddleton Road, London N22 0NG, before 

Monday 26 April or can be taken to the cemetery 
at the time of burial.  

†  ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ  

Μαρούλλα Γεωργίου 
Χριστοδουλίδη 

 (από την Κερύνεια, Κύπρος)
Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε το θάνατο της  
αγαπημένης μας μητέρας, αδερφής και γιαγιάς  

Μαρούλλας Γεωργίου Χριστοδουλίδη την Τρίτη 30 
Μαρτίου σε ηλικία 98 ετών. Aπεβίωσε ήσυχα στο 
σπίτι της κοντά στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του 
Βαπτιστή, όπου έμενε με την οικογένεια της αφότου 
ήρθε στο Λονδίνο με τα παιδιά της και τον άνδρα της 
Γιώργο το 1961. Η Μαρούλλα ξεχώριζε για τον καλό 
της χαρακτήρα, όσοι την γνώρισαν την αγάπησαν και 

την εκτίμησαν. 
Αφήνει πίσω τρία αδέλφια στην Κύπρο, την Ειρήνη, 
την Γιωργούλλα τον Δημήτρη, τα παιδιά της και τις  
οικογένειες τους Νίνα και Κυριάκο, Αχιλλέα και Ντίνα, 
Κατίνα, Άννα και Αντυ, Αντρέα και Μάρθα, Ρένα και 
Θεόδωρο, Αντωνίτσα, Δέσπο, Κυπρούλλα και Νικόλα  

εγγόνια, δισέγγονα, τρισέγγονα και πολλούς  
συγγενείς και φίλους. Τον γιό της Σαββα τον χάσαμε 
το 2013 και ο πατέρας και παππούς Γιώργος έφυγε 

το 2004 
H κηδεία θα γίνει την Δευτέρα 26 Απριλίου 2021 στις 
12:30 μ.μ. στην εκκλησία του St.John the Baptist στο 

Wightman Road, Hornsey N8 0LY  .  
H ταφή θα ακολουθήσει στις 2 μ.μ. στο κοιμητήριο 
του New Southgate. Brunswick Park Rd, New  

Southgate, London N11 1JJ. 
Οι περιορισμοί του Covid 19 επιτρέπουν μόνο σε 30 
στενούς συγγενείς να παρευρεθούν στην κηδεία.  
Λουλούδια μπορούν να σταλούν στο Demetriou & 

English 131 Myddleton Road, London N22 0NG πριν 
τη Δευτέρα 26 Απριλίου ή μπορούν να μεταφερθούν 

στο κοιμητήριο κατά τον χρόνο ταφής. 
Τηλ. Οικείων 02083480249 και 07840862623

23/02/1923  -  30/3/2021 
Αναπαύσου εν ειρήνη. Αιωνία σου η μνήμη. 

Rest in peace. Your memory is eternal. 
† DEATH ANNOUNCEMENT 

Michalis Vassili  
Mesaritis  

(From Kyrenia, Cyprus)
It is with great sadness and heavy hearts that we 

announce the death of our beloved father,  
grandfather, brother and uncle, who passed away 

on Sunday 14th March 2021, at the age of 91.  
He leaves behind a daughter, Antigoni, two  
granddaughters, Alexandra and Michaela,  

two brothers, Andrea and Demetris, also numerous 
nieces and nephews. 

Michalis (known to most as Michael) was an  
extremely hard-working gentleman, who expressed 

a genuine warmth towards others, and who  
possessed a wonderful sense of humour.  

He owned a barber shop in East Finchley, happily 
working alongside his brother for over four 

decades. The two brothers were well known and 
highly thought of within the community. His passion 
for his homeland of Cyprus, was equaled only by 

the love he held for his family, particularly his 
daughter and granddaughters.  

His sad passing has left an enormous void in our 
lives, but treasured memories of him will forever 

remain in all of our hearts.  
The funeral will be held Thursday 15th April 2021 
at The Greek Orthodox Church of St. Demetrius, 

Edmonton, 1pm. Due to Covid-19, church  
attendance is restricted to 30 people.  

The burial will be held at Islington and Camden 
Cemetery (East Finchley High Road) at 2.30pm. 
Floral tributes may be sent to Churchills Family 
 Funeral Directors, 263, East Barnet Road, EN4 

8SX - no later than Wednesday 14th April at 4pm, 
for further inquires please ring Churchills family  

funeral Directors at 0208 440-1413.  
Alternatively, flowers may be brought to the  

cemetery at the time of burial.

†  ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ  

Μιχάλης Βασίλης  
Μεσαρίτης 

 (από την Κερύνεια, Κύπρος)
Με μεγάλη θλίψη και βαριά καρδιά ανακοινώνουμε το 

θάνατο του αγαπημένου μας πατέρα, παππού,  
αδελφού και θείου Μιχάλη Βασίλη Μεσαρίτη, που  

απεβίωσε την Κυριακή 14 Μαρτίου 2021,  
σε ηλικία 91 ετών. 

Αφήνει πίσω τη κόρη του, Αντιγόνη, δύο εγγονές,  
Αλεξάνδρα και Μιχαέλα, δύο αδέλφια, Αντρέα και  

Δημήτρη, επίσης πολλά ανίψια. 
Ο Μιχάλης (γνωστός ως Μίκαελ) ήταν ένας εξαιρετικά 

εργατικός άνθρωπος, ο οποίος έκπεμπε μια  
πραγματική ζεστασιά και είχε υπέροχο χιούμορ.  
Ήταν ιδιοκτήτης κουρείο στο East Finchley και για  

τέσσερις δεκαετίες εργαζόταν μαζί με τον αδερφό του. 
Τα δύο αδέλφια ήταν γνωστά και έτρεφαν μεγάλη  
εκτίμηση στην παροικία μας. Το πάθος του για την  
πατρίδα του την Κύπρο, ήταν εξίσου το ίδιο με την 

αγάπη που είχε για την οικογένειά του, ιδιαίτερα για την 
κόρη και τις εγγονές του. 

Ο θλιβερός θάνατος του, άφησε ένα τεράστιο κενό στη 
ζωή μας, αλλά οι ωραίες αναμνήσεις του θα  
παραμείνουν για πάντα στις καρδιές μας. 

Η κηδεία θα τελεσθεί την Πέμπτη 15 Απριλίου 2021 
στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου  

Δημητρίου, Έντμοντον, 13:00. Λόγω του Covid-19, η 
συμμετοχή στην εκκλησία περιορίζεται σε 30 άτομα. 

 Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του Islington και  
Camden (East Finchley High Road) στις 2.30 μ.μ. 

Λουλούδια  μπορούν να σταλούν στο γραφείο κηδειών  
Churchills Family, 263, East Barnet Road, 

EN4 8SX - το αργότερο την Τετάρτη 14 Απριλίου στις  
4 μ.μ. για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ  

επικοινωνήστε με το Churchills family  
funeral Directors στο 0208 440-1413. Τα λουλούδια  
επίσης μπορούν να μεταφερθούν στο κοιμητήριο.24.04.1929 - 14.03.2021
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Ανθούλα Ηροδότου 
(από τη Βατιλή, Κύπρος )

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Anthoulla Erodotou 
(from Vatili, Cyprus)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο της αγαπημένης μας 
μητέρας Ανθούλας Ηροδότου, την Τρίτη 9 Μαρτίου 2021,  

σε ηλικία 90 ετών. 
Η Ανθούλα γεννήθηκε στην Βατιλή, Κύπρου στις 17 Ιουνίου 1930. 

Αφήνει πίσω τα 5 παιδιά της, 13 εγγόνια και 15 δισεγγόνια. 
Η κηδεία θα τελεσθεί στις 12.30μμ στην Εκκλησία των  

12 Αποστόλων τη Δευτέρα 19 Απριλίου 2021. 
Λόγω των τρεχόντων περιορισμών, στην κηδεία θα παρευρεθεί  

μόνο η στενή οικογένεια. 
Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του New Southgate στις 2.30 μ.μ. 

Στη μνήμη της έχει δημιουργηθεί ιστοσελίδα συγκέντρωσης  
χρημάτων για τη βοήθεια του Οργανισμού αντιμετώπισης της άνοιας 
και εισφορές μπορούν να γίνονται μέσω του παρακάτω συνδέσμου 

anthoullaerodotou.muchloved.com

It is with great sadness that we announce the passing of our 
beloved mother Anthoulla Erodotou on Tuesday 9th March 

2021, at the age of 90yrs 
Anthoulla was Born in Vatili Cyprus on the 17th June 1930 
She leaves behind her 5 children, 13 Grandchildren and  

15 Great Grandchildren. 
The Funeral will be held at 12.30pm at the 12 Apostles 

Church on Monday 19th April 2021. 
Due to current restrictions the Church service is limited to 

 immediate family only. 
The burial will be at New Southgate Cemetery at 2.30pm  

A fundraising page has been set up in her memory in aid of 
Dementia through the following link 
anthoullaerodotou.muchloved.com17.06.1930-09.03.2021

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Sophoulla Ioannou 
(From Flasou, Cyprus)

We sadly announce the death of 
our beloved wife, mother, and 

sister, who passed away at Barnet 
Hospital on Monday 22nd March 

2021, at the age of 76. 
She leaves behind her husband 
Socratis, her son John, her two 

brothers Andreas, and Sotiris, her 
sister Nicky, and other friends and 

relatives, Sophoulla was a very 
kind and caring lady who will be 
sorely missed by everyone who 

knew her. 
Her funeral will take place on 

Thursday 15th April 2021, at St 
John the Baptist, Wightman Road, 
N8, at 1.00pm, followed by burial 

at New Southgate Cemetery.

†  ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Σοφούλα Ιωάννου 
 (από το Φλάσου, Κύπρος)

Δυστυχώς ανακοινώνουμε το θάνατο 
της αγαπημένης μας συζύγου,  

μητέρας και αδελφής, Σοφούλας 
Ιωάννου που απεβίωσε στο  

Νοσοκομείο Barnet, τη Δευτέρα  
22 Μαρτίου 2021, σε ηλικία 76 ετών. 

Αφήνει πίσω τον σύζυγό της  
Σωκράτη, γιο της Ιωάννη, δύο  
αδέλφια Ανδρέα και Σωτήρη,  

την αδερφή της Νίκη, και άλλους  
συγγενείς και φίλους.  

Η Σοφούλα ήταν μια πολύ ευγενική 
και εύσπλαχνη κυρία που θα λείψει σε 

όλους όσοι την γνώριζαν. 
Η κηδεία της θα τελεσθεί την Πέμπτη 
15 Απριλίου 2021, στο Άγιο Ιωάννη 
τον Βαπτιστή, Wightman Road, N8, 

στις 1.00 μ.μ., και η ταφή στο  
κοιμητήριο του New Southgate.10.10.1944 - 22.03.2021

Συλλυπητήρια
Ο Πρόεδρος και η Γραμματεία 
της Εθνικής Κυπριακής Ομο-
σπονδίας Ηνωμένου Βασιλείου 
εκφράζουν τα θερμά συλλυπητή-
ρια, τη συμπάθεια και συμπαρά-
σταση τους, στην Κλεοπάτρα 
Καμπανέλλα, για τα θάνατο του 
αγαπημένου της συζύγου Σω-
τήρη, πολύ καλού μας φίλου και 
συνεργάτη, που επήλθε ξαφνικά 
την Κυριακή 28 Μαρτίου 2021. 
O αείμνηστος Σωτήρης, πρό-
σφυγας από το Πατρίκι και την 
Κώμη Κεπίρ, αφού πολέμησε 
υπερασπίζοντας την ανεξαρτη-
σία της Κυπριακής Δημοκρατίας 
από τον τούρκο εισβολέα το 
1974, αναγκάστηκε να μετανα-

στεύσει στο Λονδίνο, όπου γνώ-
ρισε και παντρεύτηκε τη σύζυγο 
του Κλεοπάτρα. Ήταν από τα 
ιδρυτικά μέλη του Συνδέσμου 
Κώμη Κεπίρ και στέλεχος της 
ποδοσφαιρικής του ομάδας. 
Μαζί με τη σύζυγο του ίδρυσαν 
το Cypria Maris Catering.  Ακού-
ραστος, τίμιος και εργατικός, κέρ-
δισε την εμπιστοσύνη  της 
ομογένειας μας, και άρχισε την 
οργάνωση εκδηλώσεων γάμων 
και χοροεσπερίδων στα ξενοδο-
χεία του Λονδίνου. Εδώ και 15 
περίπου χρόνια ανέλαβε τη δια-
χείριση του εστιατορίου της 
Αδελφότητας, όπου εξυπηρέ-
τησε και μαγείρεψε για πολλές χι-

λιάδες συμπατριώτες μας. 
Αγαπούσε πολύ την οικογένεια 
του,  το χωριό του, την Αμμόχω-
στο και την Κύπρο μας.  Αγαπή-
θηκε και εκτιμήθηκε εξίσου από 
την ομογένεια μας. Δυστυχώς η 
καρδιά του τον πρόδωσε και δεν 
τον άφησε να δει την αγαπημένη 
του Κώμη Κεπίρ, το Πατρίκι και 
την Κύπρο μας ελεύθερη.  
Συμβούλiο Eλληνικής  
Κυπριακής Αδελφότητας και 
του Τράστ 
Αγαπητοί φίλοι, 
Τα θλιβερά νέα του ξαφνικού και 
αδόκητου θανάτου του φίλου και 
συνεργάτη μας,  Σωτήρη Καμπα-
νέλλα, που επήλθε το βράδυ της 

Κυριακής 28 Μαρτίου, μας λύπη-
σαν όλους βαθύτατα. Στέλνουμε 
στη σύζυγο του Κλεοπάτρα και 
στα παιδιά τους, Ανδρέα, Συλ-
βάνα, Μαρία, στο σύζυγο της 
Πέτρο και στα εγγονάκια τους 
Κλεοπάτρα και Θεόδωρο, όπως 
και στα υπόλοιπα μέλη της οικο-
γένειας, θερμά και ειλικρινή συλ-
λυπητήρια, εκ μέρους των μελών 
του Συμβουλίου της Αδελφότη-
τας και του Τραστ. 
Αιωνία του η μνήμη.   
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα 
τον σκεπάσει.
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Το ύστατο αντίο στον Νίκο Χαραλάμπους 
«Tο 10 το καλό» 

  
Στην τελευταία του κατοικία οδηγήθηκε, συνοδεία συγγενών και φίλων, μεσημέρι 

του Σάββατου 3 Απριλίου 2021 , σε ηλικία 71 ετών, ο μεγάλος και  σπουδαίος 
ποδοσφαιριστής και αρχηγός της Ομόνοιας Λευκωσίας και Εθνικής Κύπρου, 

Νίκος Χαραλάμπους. Ο Νίκος Χαραλάμπους απεβίωσε στις 31 Μαρτίου 2021. 
Εάν δεν υπήρχαν τα μέτρα κατά της πανδημίας του κορωνοϊού, χιλιάδες κόσμου 
αναμφίβολα θα «έτρεχαν» για να αποχαιρετήσουν «το 10 το καλό». Η κηδεία του 
Νίκου Χαραλάμπους να σημειωθεί ότι έγινε στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου 

και Αγίας Ελένης στη Λευκωσία και όπως είχε γίνει γνωστό προ ημερών, έγινε με 
δαπάνη της Ομόνοιας. Ο Όμιλος Παλαίμαχών Ομόνοιας Λευκωσίας ανάρτησε 

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικόνες από το τελευταίο αντίο του Νίκου  
Χαραλάμπους μαζί με την ανάρτηση: 

 Καλό ταξίδι ΑΡΧΗΓΕ! Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ»!  
Από εκεί και πέρα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Όμιλου Παλαίμαχών της  

Ομόνοιας ήταν σύσσωμο στην κηδεία και κατέθεσε στεφάνι, ενώ εκφώνησε και  
επικήδειο λόγο στη μνήμη του εκλιπόντος. Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό τις 
προηγούμενες μέρες η σημαία της Ομόνοιας, μετά από απόφαση του Δ.Σ. του 

σωματείου, κυμάτιζε μεσίστια για 3 μέρες στο οίκημα της ομάδας και στο «Ηλίας 
Πούλλος». Επίσης, έχει ανοιχθεί βιβλίο συλλυπητήριων με απόφαση του Δ.Σ. της 

Ομόνοιας, το οποίο θα βρισκόταν για 3 μέρες στο οίκημα του σωματείου. 
Παραθέτουμε το ποίημα που διαβάστηκε στην κηδεία του αείμνηστου Αρχηγού 

από τον φίλο του Οδυσσέα Βιολάρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Να σημειώσουμε πριν περίπου 7 μήνες ο Νίκος Χαραλάμπους έχασε την σύζυγο 
του Γιόλα.  

 Συλλυπητήρια 
Το Αθλητικό Σωματείο ΟΜΟΝΟΙΑ Λονδίνου, η Παροικιακή, το ΑΚΕΛ Βρετανίας 

και οι οικογένειες, Πάμπου Χαραλάμπους, Αντρέα Γρηγορίου, Κώστα Σακκά, Άντι 
Κωνσταντίνου, Gregory Σάββα, Δώρου Παστού, Ηλία Παστού,  

Χριστόδουλος Ανδρέου και Σάββας Σάββα, Τόνυ Φιλίππου, Κύπρος Κυπριανού, 
Τόνυ Αντωνίου, Άντυ Σάββα, Τζόν Ματσίλλα, Μιχάλη Πιερή και Φώτης,  

εκφράζουν τα ειλικρινά τους συλλυπητήρια στους οικείους  
του Μεγάλου Αρχηγού Νίκου Χαραλάμπους.   

ΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ !  
ΟΜΟΝΟΙΑ που πράσινη 

στα μαύρα στολισμένη 
μα'ν το παιδί σου πο' χασες 

το 10 που σε τίμησε 
τζιαι είσαι λυπημένη 

 
Τετάρτη μέρα χάραμα 

ετζιλυσε με πόνο 
τζι'ο χάρος ετζινυησε 

τον Νίκο να' ναι μόνος 
 

Το φως τη μέρα χάραξε 
τζι' η άνοιξη εχαθην 

τζιαι το τριφύλλιν πάνω σου 
άνθισε τζιαι εσταθην 

 
Άκουσε Νίκο να σου πω 

μεσ' τον ντουνιά σε ξερουν 
την αδρωπιαν που δίδαξες 

μαζί τους θα την φέρουν 
 

Με δόξαν εταξίδεψες 
το σύμπαν φωτισμένο 

τζι' η Γιόλα σου φωνάζει σου 
έλα σε περιμένω 

We wish to thank all those who attended the funeral on the 25 March 2021, 
of our beloved husband, father and grandfather Neophytos Nicolaou. Due 
to coronavirus restrictions, there was a limit on the number of attendees at 
the church, but we are certain under normal circumstances, it would have 
been packed to the brim with relatives and friends paying their respects.  

We would also like to thank everyone for all your prayers, love and support 
during this extremely difficult time, for the beautiful funeral flowers and kind 

donations to charities and organisations close to Neophytos’ heart. We 
greatly appreciate your kindness and generosity. We have raised close to 

£10,000 both online and cash donations. If you would like to make a 
 donation in his memory, please visit www.justgiving.com/crowdfund-

ing/neophytos-nicolaou 
Friends and family wishing to view the televised recording of the funeral 

can do so by visiting https://youtu.be/Wmo-Ia5ULow. 
 

His wife Evoulla, daughter Egli - husband Stelios, son Alex - wife Helen, six 
grandchildren: Jimmy, Stephanie, Evie, Chris, Leo and Zoe, three sisters: 

Maro, Savoulla and Lala and relatives. 
 

Ευχαριστήριο 
 

Ευχαριστούμε όλους εκείνους που παρευρέθηκαν στην κηδεία τις  
25 Μαρτίου 2021, του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού  

Νεοφύτου Νικολάου Λόγω των περιορισμών του κορωνοϊού, ο αριθμό των 
παρευρισκόμενων στην εκκλησία ήταν περιορισμένος, αλλά είμαστε  

σίγουροι υπό κανονικές συνθήκες, θα ήταν γεμάτο με γνωστούς, συγγενείς 
και φίλους για να αποτιμήσουν φόρο τιμής.  

Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε όλους για την αγάπη σας, τα καλά 
σας λόγια και την υποστήριξή σας σε αυτήν την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή,  

που περνά η οικογένεια για τα όμορφα λουλούδια και τις ευγενικές εισφο-
ρές  σε φιλανθρωπικές οργανώσεις και οργανισμούς κοντά στην καρδιά του 
Νεόφυτου. Εκτιμούμε πολύ την καλοσύνη και τη γενναιοδωρία σας. Έχουμε 

συγκεντρώσει περίπου  £ 10.000 τόσο διαδικτυακά όσο και εισφορές σε  
μετρητά. Εάν θέλετε να κάνετε εισφορά εις μνήμη του, επισκεφθείτε τη 
 διεύθυνση www.justgiving.com/crowdfunding/neophytos-nicolaou 
Φίλοι και συγγενείς που επιθυμούν να δουν την τηλεοπτικά την κηδεία 

 μπορούν να το κάνουν, μεταβαίνοντας στη διεύθυνση  
https://youtu.be/Wmo-Ia5ULow. 

 
 Η σύζυγό του Ευούλλα, θυγατέρα του Αίγλη και σύζυγό Στέλιο, γιο Άλεξ και 

σύζυγό Ελένη, έξι εγγόνια: Τζίμι, Στέφανη, Εύη, Κρις, Λέο και Ζωή,  
 αδελφές: Μάρω, Σαβούλλα και Λάλα και λοιποί συγγενείς.

Note of Thanks 
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