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Ο βρετανικός Τύπος χαιρετίζει  
τη μέλλουσα "βασίλισσα Καμίλα"

Εκτενή συζήτηση για θέματα διε-
θνούς και διμερούς ενδιαφέροντος 
μεταξύ των οποίων το Κυπριακό 
είχαν το απόγευμα της Δευτέρας 
στο Φόρειν Όφις στο Λονδίνο ο Έλ-
ληνας...                              Σελ. 8                                                              

Δένδιας: Το Κυπριακό, η τουρκική 
στάση, το Ουκρανικό...

Καταγγέλλει στην ΕΕ η Κυβέρνηση 
την παρενόχληση γεωργού

Η Κυπριακή Κυβέρνηση θα  
καταγγείλει και στην ΕΕ το περι-
στατικό παρενόχλησης Ελληνο-
κύπριου γεωργού στη Δένια, από 
τις κατοχικές δυνάμεις, είπε σή-
μερα...                      Σελ. 5 & 17                 

Τον τίτλο της βασίλισσας όταν ο 
Κάρολος γίνει βασιλιάς, θα λάβει 
η σύζυγος του πρίγκιπα Καμίλα, 
όπως ανακοίνωσε η βασίλισσα 
Ελισάβετ της Βρετανίας.    Σελ. 3

«Πάρτε ταξί, μην περιμένετε ασθενοφόρο», λένε σε θύματα καρδιακής προσβολής!

«Πάρτε ταξί, μην περιμένετε ασθενοφόρο», λένε σε θύματα 
καρδιακής προσβολής!

!
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Μίνι ανασχηματισμός από τον Τζόνσον &  
κατάργηση όλων των μέτρων κατά του Covid
Μίνι ανασχηματισμός από τον Τζόνσον &  
κατάργηση όλων των μέτρων κατά του Covid

Σελίδες  4, 7, 8, 9, 10, 17 & 18

Σελ. 6

Κατάργηση όλων των περιορισμών κατά του κορωνοϊού ! - Το σχέδιο της κυβέρνησης είναι να «ζει με τον Covid»

Οργή λαού για τις αυξήσεις «φωτιά» και το κόστος ζωής

Παραιτούνται ο ένας μετά τον άλλον οι σενεργάτες του Τζόνσον - Τα νέα προσώπα

Κλίμα αλλαγής κι απαλλαγής από  
την αμαρτωλή διακυβέρνηση ΔΗΣΥ 

 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ

Βραδιά Bingo 
 στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο

Βραδιά Bingo 
 στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο

Σελ. 2 &17   Σελ. 6
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Σελίδες  4, 7, 8, 9, 10, 17 & 18

Σελ. 2 &17   
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ΣΤΑΘΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΣΗ ΤΟ ΗΒ

Στήριξη σε λύση ΔΔΟ 
από τον Κρις Χίτον-Χάρις

Στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Shep-
herd’s Bush του Δυτικού Λονδίνου χορο-
στάτησε ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος 
Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νι-
κήτας την Κυριακή ΙΖ΄ Ματθαίου. 
Λειτούργησε ο ιερατικώς Προϊστάμενος 

του Ιερού Ναού, Πρωτοπρεσβύτερος κ. 
Σταύρος Σολωμού, μετά του Αρχιδιακόνου 
κ. Γεωργίου Τσουρούς. 
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ο 

Σεβασμιώτατος συναντήθηκε με τον ιερα-
τικώς Προϊστάμενο Πρωτοπρεσβύτερο κ. 
Σταύρο Σολωμού και μέλη της Εκκλησια-
στικής Επιτροπής για να συζητήσουν θέ-
ματα που αφορούν την Κοινότητα καθώς 
και τις επερχόμενες εορταστικές εκδηλώ-
σεις επί τη ευκαιρία της εκατονταετηρίδος 
της Ι. Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μεγά-
λης Βρετανίας.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 4 
Φεβρουαρίου, η Βραδιά Bingo, στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέ-
ντρο στο Wood Green. 
Ήταν μια βραδιά που έδωσε την ευκαιρία στην κυπριακή 

κοινότητα του Λονδίνου (και όχι μόνο) να έρθει ξανά κοντά, 
και φυσικά, έδωσε την ευκαιρία σε πολλούς συμπατριώτες 
μας να απολαύσουν μια ευχάριστη νύχτα μετά από πολύ 
καιρό. Για όσους είχαν παραστεί στο παιχνίδι ήταν μια ευκαι-
ρία να κερδίσουν βραβεία, να γευτούν νόστιμα σουβλάκια, 
να συναντηθούν με παλιούς φίλους και συγγενείς, να γελά-
σουν με την καρδιά τους και να χαλαρώσουν από το άγχος 
της καθημερινότητας. 
Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν και η επίτημη προ-

σκεκλημένη, Όλγα Τόμπσον, η γνωστή Κύπρια κωμικός που 
θα δώσει την παράσταση «Edinburgh Fringe one-woman 
show», στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο στις 19 Μαρτίου. 
Την επιτυχημένη βραδιά διοργάνωσε εκ μέρος του Κυ-

πριακού Κοινοτικού Κέντρου η διευθύντρια, Χρυστάλλα Ευ-
δοκίμου, η οποία, ως οικοδέσποινα, είχε και το ρόλο της πα-
ρουσιάστριας του bingo, που μοίρασε τα βραβεία σε όλους 
τους τυχερούς νικητές. 
Πάντως, όσοι δεν κατάφεραν να παραυρεθούν, να μην 

απογοητεύονται, καθώς θα διοργανωθεί νέα βραδιά bingo 
στο εγγύς μέλλον και θα έχουν την ευκαιρία μπορούν να την 
απολαύσουν.  

Σοφία Κωνσταντινίδη

Βραδιά Bingo στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο

Ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων Νικήτας στον Άγιο Νικόλαο Shepherd’s Bush

Το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να παρέχει στήριξη στη 
διαδικασία για το Κυπριακό υπό τα Ηνωμένα Έθνη «υποστηρί-
ζοντας μια λύση σύμφωνη με τις παραμέτρους των Ηνωμένων 
Εθνών που θα βασίζεται στο μοντέλο της διζωνικής, δικοινοτικής 
ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα», ανέφερε σε απαντητική επι-
στολή προς τον Πρόεδρο της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας 
ΗΒ ο Κρις Χίτον-Χάρις, πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών της 
κυβέρνησης Τζόνσον με αρμοδιότητα τα ευρωπαϊκά θέματα. «Η 
βρετανική κυβέρνηση πιστεύει πως αυτό το μοντέλο λύσης είναι 
αρκετά ευρύ ώστε να αντιμετωπίζει τις ανησυχίες αμφοτέρων 
των πλευρών» και ότι μία επιτυχής επίλυση του Κυπριακού «θα 
αυξήσει την ευημερία της Κύπρου και θα ενδυναμώσει την ασφά-
λεια και τη σταθερότητα της περιοχής» αναφέρει χαρακτηριστικά. 
Πρόσθεσε πως Βρετανοί υπουργοί και αξιωματούχοι του For-

eign Office συνδιαλέγονται ενεργά με όλες τις πλευρές, «όχι 
μόνο για να προτρέψουν σε πρόοδο, αλλά για να προτρέψουν 
σε συγκράτηση από οποιεσδήποτε ενέργειες ή ρητορική που θα 
μπορούσαν να υπονομεύσουν τις προοπτικές μίας λύσης». 
Επισήμανε παράλληλα τη στήριξη του Λονδίνου στα ψηφί-

σματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Βαρώσια και σε άλλες συναφείς επίσημες δηλώσεις. Ομοίως, 
συνέχισε, η βρετανική κυβέρνηση συνεχίζει να εκφράζει την υπο-
στήριξή της για κυπριακές δραστηριότητες αξιοποίησης υδρο-
γονανθράκων στη διεθνώς αναγνωρισμένη ΑΟΖ.  

«Αυτά τα σύνθετα ζητήματα υπογραμμίζουν τη σημασία επί-
τευξης μιας συνολικής λύσης του Κυπριακού», συμπέρανε. Ο κ. 
Χίτον-Χάρις ανέφερε επίσης πως είχε αναλάβει τα νέα του κα-
θήκοντα σε μια περίοδο που οι διμερείς σχέσεις Ην. Βασιλείου-
Κύπρου «δεν ήταν ποτέ πιο δυνατές», με συνεργασία σε ένα 
ευρύ φάσμα τομέων, ενώ σημείωσε και την «θετική και παρα-
γωγική» σχέση με την παροικία. Στην αρχική επιστολή του εκ 
μέρους της Ομοσπονδίας ο Πρόεδρος Χρίστος Καραολής συνέ-
χαιρε τον κ. Χιλ τον-Χάρις για τον τότε διορισμό του και εξέθετε 
την κατάσταση αναφορικά με το Κυπριακό, επισημαίνοντας ότι 
η Τουρκία «κρατά το κλειδί της λύσης, αλλά δείχνει μια διακριτή 
έλλειψη υποστήριξης για την επανένωση». Καλούσε δε τον νέο 
υπουργό να παίξει «θετικό και εποικοδομητικό ρόλο» στις προ-
σπάθειες επανένωσης του νησιού και τη βρετανική κυβέρνηση 
«να κάνει περισσότερα για να ασκήσει πραγματική πίεση επί 
της Τουρκίας να συνδιαλεχθεί θετικά και εποικοδομητικά προς 
μία δίκαιη και με διάρκεια λύση στην Κύπρο».



Τ  ον τίτλο της βασίλισσας όταν ο Κά-
ρολος γίνει βασιλιάς, θα λάβει η σύ-
ζυγος του πρίγκιπα Καμίλα, όπως 

ανακοίνωσε ηβασίλισσα Ελισάβετ της Βρε-
τανίας. Σε επιστολή της με αφορμή τα 70 
χρόνια από την άνοδό της στον θρόνο η 
βασίλισσα Ελισάβετ ανέφερε ότι η επέτειος 
αυτή της έδωσε την ευκαιρία να σκεφτεί την 
αφοσίωση και την αγάπη που της δείχνουν 
οι Βρετανοί. Πρόσθεσε ότι ελπίζει ο Κάρο-
λος και η Καμίλα να λάβουν αντίστοιχη στή-
ριξη.  «Είναι ειλικρινής μου επιθυμία, 
όταν έρθει η ώρα, η Καμίλα να ονομάζε-

ται Βασιλική Σύζυγος καθώς συνεχίζει 
το βασιλικό της έργο», επεσήμανε η Ελι-
σάβετ. Ο Κάρολος και η Καμίλα, παντρεύ-
τηκαν το 2005 σε μια πολιτική τελετή στο 
Ουίνδσορ. Η κίνηση της Ελισάβετ αντικα-
τοπτρίζει και τη γενικότερη αποδοχή της θέ-
σης της Καμίλας στη βασιλική οικογένεια 
της Βρετανίας. Η Καμίλα, ο τίτλος της 
οποίας τώρα είναι δούκισσα της Κορνουά-
λης, πλέον εκπροσωπεί τακτικά τη βασιλική 
οικογένεια στο πλευρό του Καρόλου σε επί-
σημες εμφανίσεις.Ο Κάρολος ευχαρίστησε 
ην βασίλισσα λέγοντας. «Έχουμε βαθιά συ-

νείδηση της τιμής που αντιπροσωπεύει  
η επιθυμία της μητέρας μου». «Καθώς επι-
διώξαμε μαζί να υπηρετήσουμε και να υπο-
στηρίξουμε την Αυτή Μεγαλειότητα και τους 
ανθρώπους των κοινοτήτων μας, η αγαπη-
μένη μου σύζυγος ήταν το σταθερό μου στή-
ριγμα καθ’ όλη τη διάρκεια. Η χρονιά αυτού 
του πρωτοφανούς Πλατινένιου Ιωβηλαίου 
φέρνει μια ευκαιρία για όλους μας να γιορ-
τάσουμε την υπηρεσία της Βασίλισσας,  
το παράδειγμα της οποίας θα συνεχίσει να 
μας οδηγει τα επόμενα χρόνια»

Τ  ον Νοέμβριο οι λίστες αναμονής ασθενών 
στο βρετανικό σύστημα υγείας (NHS) έφτα-
σαν τον ιστορικό αριθμό-ρεκόρ των 6 εκα-

τομμυρίων. Κάποιοι από αυτούς περιμένουν έως 
και δύο χρόνια για να λάβουν τη φροντίδα που 
χρειάζονται, όπως χειρουργεία ή άλλες ιατρικές 
πράξεις. Ωστόσο, το ανησυχητικό στοιχείο όσον 
αφορά την πίεση που υφίσταται το NHS, ως συ-
νέπεια και της πανδημίας, είναι ότι ο αριθμός  
αυτός θα συνεχίσει να αυξάνεται έως και το 2024, 
σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, Σατζίντ Τζα-
βίντ. 
Αρχικός στόχος της κυβέρνησης ήταν οι λίστες 
αναμονής ασθενών που περιμένουν έως δύο 
χρόνια να μειωθούν έως τον Ιούλιο φέτος, 
ωστόσο καθώς φαίνεται, αυτό δεν είναι εφικτό. 
Μιλώντας στο βρετανικό Κοινοβούλιο, ο Σατζίντ 
Τζαβίντ υποσχέθηκε ότι μέχρι το 2025 θα έχει 
μειωθεί ο αριθμός των ασθενών που περιμένουν 
έως και ένα χρόνο για να υποβληθούν σε χει-
ρουργείο, ενώ επιβεβαίωσε ότι παρατάθηκε έως 
το 2023 η προθεσμία να μειωθεί ο αριθμός των 
ασθενών που περιμένουν πάνω από δύο μήνες 
για να υποβληθούν σε αντικαρκινική θεραπεία. 
Επίσης, είπε ότι το NHS στοχεύει να αποκατα-
στήσει τους χρόνους διάγνωσης στο μέγιστο διά-
στημα των 6 εβδομάδων, δηλαδή στα επίπεδα 
προ πανδημίας, έως το 2025. 
Ο Βρετανός υπουργός Υγείας είπε ότι το επό-
μενο διάστημα εκτιμάται ότι 10 εκατομμύρια  
πολίτες θα ζητήσουν υπηρεσίες υγείας και συνε-
πώς υπολογίζεται ότι για να μειωθούν οι λίστες 
θα περάσουν ακόμη δύο χρόνια, φτάνοντας έως 
τον Μάρτιο του 2024. Πολλές εφημερίδες της  
Τετάρτης 09/02 είχαν πρωτοσέλιδο θέμα το σχέ-
διο του υπουργού Υγείας  για την αντιμετώπιση 
του προβλήματος των καθυστερήσεων στο NHS 
της Αγγλίας. Στην Daily Telegraph ο Σατζίντ  
Τζαβίντ υπογραμμίζει ότι η "σκληρή αλήθεια" είναι 
ότι οι λίστες αναμονής θα συνεχίσουν να αυξά-
νονται μέχρι το 2024 ανεξάρτητα από το επίπεδο 
"των επενδύσεων ή των μεταρρυθμίσεων". 
Ο υπουργός Υγείας σημειώνει ότι το πρόβλημα 
οφείλεται στο γεγονός ότι οι άνθρωποι που έμει-
ναν μακριά από το NHS κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας “τώρα επιστρέφουν για αξονικές  
τομογραφίες και ιατρικές εξετάσεις”.  
Αλλά ο κ. Τζαβίντ προσθέτει  ότι από το 2025, 

“περίπου το 99% των ασθενών θα περιμένουν 
λιγότερο από ένα χρόνο”. Η Daily Mail εκφράζει 
την απογοήτευσή της από την παραδοχή ότι  
οι λίστες αναμονής δεν θα μειωθούν νωρίτερα. 

Η εφημερίδα αναρωτιέται : "Aυτό είναι το μόνο 
πράγμα που θα περιμένουμε μετά από μία  
δαπάνη για 12 δις λιρών ;". Το ποσό αυτό η κυ-
βέρνηση έχει αποφασίσει να διαθέτει για το NHS, 
ποσό που θα αυξάνεται κάθε χρόνο με τις  υψη-
λότερες εισφορών Εθνικής Ασφάλισης. Ο Μαρκ 
Χάρπερ, ανώτερος βουλευτής των Τόρις, τονίζει 
στην Daily Mail ότι οι οικογένειες στην Αγγλία 
“θα περίμεναν καλύτερα αποτελέσματα από την 
αύξηση των φόρων”. 
Στην Daily Express, ο διευθύνων σύμβουλος 
του NHS, Μάθιου Τέιλορ, χαιρετίζει το σχέδιο της 
κυβέρνησης, αλλά προειδοποιεί ότι αφήνει ένα 
μεγάλο ερώτημα αναπάντητο: “Πού είναι το προ-
σωπικό για να τεθεί σε εφαρμογή ;” . Αναφέρει 
ότι σύμφωνα με την τελευταία καταμέτρηση  
υπάρχουν περίπου 100.000 κενές θέσεις εργα-
σίας στο NHS και "μια πλήρως κοστολογημένη 
στρατηγική για το εργατικό δυναμικό είναι αισθητή 
από την απουσία της". 

 
Βρετανός υπουργός Άμυνας:  

«Τι θα κάνουμε εάν η Ρωσία κάνει το "ηλί-
θιο" λάθος να εισβάλει στην Ουκρανία» 

 
Σε δηλώσεις προχώρησε την Δευτέρα  ο υπουρ-
γός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, Μπεν 
Γουάλας, σχετικά με την πιθανότητα εισβολής της 
Ρωσίας στην Ουκρανία. 
Ο  κ. Γουάλας, δήλωσε ότι έχουν ξεκινήσει οι 
συζητήσεις για την περίπτωση που η Ρωσία  
εισβάλλει στην Ουκρανία. «Συζητάμε τι θα κά-
νουμε εάν η Ρωσία κάνει το "ηλίθιο λάθος" να  
εισβάλει στην Ουκρανία». Ο κ. Γουάλας τόνισε 
πως η Πολωνία και η Βρετα-
νία βρίσκονται σε προχωρη-
μένες συζητήσεις σχετικά με 

το τι θα μπορούσαν να κάνουν, για να αποτρέ-
ψουν μια πιθανή εισβολή της Ρωσίας. 
Η Βρετανία θα στείλει 350 επιπλέον στρατιώτες 
στην Πολωνία εν μέσω της έντασης στις σχέσεις 
της Δύσης με τη Ρωσία γύρω από την Ουκρανία, 
ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Άμυνας 
Μπεν Γουάλας. Αυτά τα στρατεύματα είναι επι-
πλέον των 100 στρατιωτών του Βασιλικού  
Σώματος Μηχανικών που ήταν ήδη παρόντες στη 
χώρα, οι οποίοι είχαν σταλεί για να αντιμετωπί-
σουν την εισροή μεταναστών στα πολωνικά  
σύνορα με τη Λευκορωσία. Ο Βρετανός υπουργός 
Άμυνας υπογράμμισε τον αμυντικό χαρακτήρα 
της Ατλαντικής Συμμαχίας και ότι η ρωσική επι-
θετικότητα στην Ουκρανία θα ήταν αντιπαραγω-
γική για τη Μόσχα, στο βαθμό που θα οδηγούσε 
σε “περισσότερη παρουσία του ΝΑΤΟ, ακριβώς 
αυτό που δεν θέλει ο Πρόεδρος Πούτιν”. 
Οι Times (08/02) γράφουν στο πρωτοσέλιδο 
τους: “Η Βρετανία δεν θα δειλιάσει για την  
Ουκρανία λέει ο πρωθυπουργός” και στο κύριο 
άρθρο τονίζουν ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός 
Μπόρις Τζόνσον έχει προειδοποιήσει τον Βλαντι-
μίρ Πούτιν ότι μια εισβολή στην Ουκρανία θα  
ενδυναμώσει το ρόλο του ΝΑΤΟ προσθέτοντας 
ότι η στήριξή του στην Ευρώπη και την Ατλαντική 
Συμμαχία θα παραμείνει σταθερή υπό οποιεσδή-
ποτε συνθήκες.  

 
Ελισάβετ B’  : “H Καμίλα θα γίνει Βασίλισσα”  
 
Η βασίλισσα Ελισάβετ B’ ανακοίνωσε ότι επι-
θυμεί η Καμίλα, η σύζυγος του γιου της Καρόλου 
, να έχει τον τίτλο της βασίλισσας, όταν αυτός 

ανέβει στον θρόνο. 
Σε μήνυμα της με αφορμή τα 

70 χρόνια από την άνοδό της 

στον θρόνο η βασίλισσα Ελισά-
βετ B’  υπογραμμίζει ότι  “ειλικρινή επιθυμία” της 
είναι  η Καμίλα να έχει αυτόν τον τίτλο. Η Βασί-
λισσα είναι η πρώτη Βρετανίδα μονάρχης που 
γιορτάζει ένα Πλατινένιο Ιωβηλαίο. Η βασιλεία 
της Ελισάβετ Β’  ξεκίνησε όταν ήταν 25 ετών, 
μετά το θάνατο του πατέρα της, Γεωργίου ΣΤ', 
στις 6 Φεβρουαρίου 1952. Στο μήνυμα της η μο-
νάρχης σημειώνει ότι: “70 χρόνια μετά , την ημέρα 
αυτή  θυμάται τόσο το θάνατο του πατέρα μου, 
βασιλιά Γεωργίου ΣΤ ́ , όσο και  την έναρξη της 
βασιλείας μου”. 

H 95χρονη Βασίλισσα τονίζει επίσης: “Θα ήθελα 
να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όλους σας 
για την υποστήριξή σας. Παραμένω αιώνια  
ευγνώμων και ταπεινωμένη από την αφοσίωση 
και την αγάπη που συνεχίζετε να μου δίνετε”.  
Το Ιωβηλαίο είναι το πρώτο της βασίλισσας  
Ελισάβετ Β’ χωρίς τον Φίλιππο, τον Δούκα του 
Εδιμβούργου, τον επί 73 χρόνια σύζυγό της, ο 
οποίος πέθανε πέρυσι. Η Ελισάβετ Β’ κατά τη 
διάρκεια της βασιλείας της είδε 14 Βρετανούς 
πρωθυπουργούς να “καταλαμβάνουν” το Νο 10 
της Ντάουνινγκ Στριτ. Ο πρωθυπουργός Μπόρις 
Τζόνσον απέτισε φόρο τιμής, λέγοντας: “Καθ' όλη 
τη διάρκεια της εβδομηκονταετούς βασιλείας της, 
έχει δείξει μια εμπνευσμένη αίσθηση καθήκοντος 
και ακλόνητη αφοσίωση σε αυτό το έθνος”. 
Πολλά πρωτοσέλιδα της Κυριακής (06/02)  επι-
κεντρώθηκαν στην απόφαση της βασίλισσας Ελι-
σάβετ Β’ – “η Καμίλα θα γίνει Βασίλισσα” – την 
οποία η Sunday Mirror χαρακτηρίζει  "ιστορική”.   
Η Sunday Express θεωρεί ότι πρόκειται για "το 
πλατινένιο δώρο της Αυτής Μεγαλειότητας στον 
Κάρολο", ενώ για την Sun on Sunday  η απόφαση 
της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ είναι η  "70η επετει-
ακή δέσμευσή της". 
Σύμφωνα με την Sunday Telegraph, η ανα-
φορά της Βασίλισσας στη διαδοχή της είναι ”ιδι-
αίτερα σημαντική” μετά την πρόσφατη ασθένειά 
της. 
Η Daily Star ισχυρίζεται ότι η Ελισάβετ Β΄- “μπο-
ρεί σύντομα να αποφασίσει να ξεκουραστεί” -  
και ότι δόθηκαν οδηγίες στην ηγεσία των ενόπλων 
δυνάμεων να προετοιμάζεται για να ανέλθει στο 
θρόνο ο Κάρολος , ο μεγαλύτερος γιος της , “εν-
δεχομένως μέσα σε ένα χρόνο”. 
Αλλά η Mail on Sunday και οι Sunday Times 
εκτιμούν ότι η τελευταία ανακοίνωση της Ελισάβετ 
Β’ με αφορμή τη συμπλήρωση 70 ετών από  
τη στέψη της διαψεύδει τις εικασίες ότι μπορεί να 
παραιτηθεί.

 3      | Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου 2022

Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου                                                                                       με τον Βύρωνα Καρύδη

H πανδημία προκαλεί “ασφυξία” στο NHS – Άνοδο στις λίστες αναμονής των ασθενών έως το 2024 

Ο βρετανικός Τύπος χαιρετίζει τη μέλλουσα "βασίλισσα Καμίλα"
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Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις 
Τζόνσον, που αγωνίζεται για την πολιτική επι-
βίωσή του, προχώρησε σε έναν μίνι ανασχημα-
τισμό της κυβέρνησής του σήμερα, σε μια προ-
σπάθεια να κατευνάσει τους βουλευτές των 
Συντηρητικών μετά τα αλλεπάλληλα σκάνδαλα 
που αποκαλύφθηκαν την τελευταία περίοδο. 
Οι αλλαγές δεν περιλαμβάνουν κανένα από 

τα πρωτοκλασάτα υπουργεία. 
Αφού διόρισε νέους συμβούλους στην ομάδα 

της Ντάουνινγκ Στριτ, ο Τζόνσον άλλαξε τους 
υπεύθυνους κομματικής πειθαρχίας ώστε να 
διασφαλίσει ότι οι βουλευτές θα στηρίζουν την 
κυβερνητική πολιτική. 
Ο Μαρκ Σπένσερ, που ήταν επικεφαλής τους, 

αντικαταστάθηκε από τον βουλευτή Κρις Χίτον-
Χάρις, στενό σύμμαχο του πρωθυπουργού ο 
οποίος τον στήριξε σθεναρά όταν αποκαλύ-
φθηκε ότι γίνονταν πάρτι στην Ντάουνινγκ Στριτ 
εν μέσω της πανδημίας, ενώ η χώρα ήταν σε 
lockdown. Ο Σπένσερ αναλαμβάνει επικεφαλής 
της Βουλής των Κοινοτήτων, στη θέση του Τζέι-
κομπ Ρις-Μογκ, ο οποίος με τη σειρά του ανέ-
λαβε υπουργός ευκαιριών μετά το Brexit και αρ-
μόδιος για την αποτελεσματικότητα της 
κυβέρνησης. 
Ο Μάικλ Έλις διορίστηκε εξάλλου υπουργός 

προεδρίας της κυβέρνησης, αλλά θα διατηρήσει 
και τα καθήκοντά του ως Γεν. Ταμίας, με τα οποία 
είναι αρμόδιος για τις πληρωμές μισθών, συμ-
βάσεων, αποζημιώσεων και άλλων υπηρεσιών. 
Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Τζόνσον είπε 

ότι ο πρωθυπουργός προέτρεψε τους κορυφαί-
ους υπουργούς του να συνεχίσουν το έργο τους 
και να υλοποιήσουν την πολιτική της κυβέρνη-
σης ώστε να βελτιωθεί η ζωή των πολιτών. Κατά 
την έναρξη του υπουργικού συμβουλίου ο πρω-
θυπουργός παρουσίασε τις αλλαγές που έγιναν 
την περασμένη εβδομάδα και τόνισε ότι είναι 
αναγκαίο να ανταποκριθεί η κυβέρνηση «στις 
προτεραιότητες των πολιτών», πρόσθεσε ο εκ-
πρόσωπος. 

Την περασμένη εβδομάδα παραιτήθηκαν τέσ-
σερις στενοί συνεργάτες του Τζόνσον. Νέος προ-
σωπάρχης του ανέλαβε ο Στίβεν Μπάρκλεϊ, ενώ 
το Σαββατοκύριακο είχε διορίσει τον Γκούτο Χάρι 
νέο διευθυντή επικοινωνιών της Ντάουνινγκ 
Στριτ. Πολλοί Συντηρητικοί βουλευτές, καθώς 
και οι ηγέτες των τριών μεγαλύτερων κομμάτων 
της αντιπολίτευσης ζητούν την παραίτηση του 

Τζόνσον. Η αντιπολίτευση τον κατηγορεί ότι ψεύ-
δεται και παραπλανά το κοινοβούλιο, κατηγορίες 
τις οποίες ο ίδιος απορρίπτει. 
Αφορμή για να βρεθεί ο Μπόρις Τζόνσον στο 

στόχαστρο έντονης κριτικής ακόμα και από Συ-
ντηρητικούς βουλευτές στη Βρετανία έχει δώσει 
ο προπηλακισμός του αρχηγού του Εργατικού 
Κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης από 
πλήθος διαδηλωτών το βράδυ της Δευτέρας. 

 Ο σερ Κιρ Στάρμερ χρειάστηκε να φυγαδευτεί 
με περιπολικό καθώς διαδηλωτές κατά του εμ-
βολιασμού για Covid άρχισαν να τον βρίζουν, 

ΟΡΓΗ ΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ «ΦΩΤΙΑ» ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΖΩΗΣ

Η μεγαλύτερη αύξηση που έγινε ποτέ στους λογαριασμούς ενέργειας
Εκατομμύρια νοικοκυριά στη Βρετανία θα δουν τους λογαρια-

σμούς ενέργειας να αυξάνονται κατά 54% κατά μέσο όρο από 
τον Απρίλιο, μετά από τη μεγαλύτερη αύξηση που έγινε ποτέ 
στο πλαφόν χρεώσεων για τυπική κατανάλωση ενέργειας που 
ανακοίνωσε η αρμόδια εποπτική αρχή Ofgem. 
Πλέον ένας τυπικός λογαριασμός φυσικού αερίου και ηλεκτρι-

κού ρεύματος θα φτάνει τις 1.971 λίρες (2.369 ευρώ) το χρόνο, 
με τη μέση ετήσια αύξηση να είναι της τάξης των 693 λιρών. 
Αυτή η μέση αύξηση αφορά τα πάνω από 22 εκατομμύρια νοι-
κοκυριά που υπάγονται σε βασικά προγράμματα εταιρειών πα-
ροχής ενέργειας. 

Η αύξηση του ορίου χρεώσεων έρχεται μετά από μία ακόμα 
αύξηση στους λογαριασμούς κατά 12% τον περασμένο Οκτώ-
βριο. Η απόφαση της Ofgem λήφθηκε εν μέσω ανησυχιών για 
τις εταιρείες παροχής ενέργειας στη χώρα, λόγω του τετραπλα-
σιασμού της τιμής του φυσικού αερίου στην παγκόσμια αγορά 
χονδρικής για διάφορους λόγους. Μόνο τους τελευταίους μήνες 
πάνω από 20 βρετανικές εταιρείες ενέργειας έχουν κηρύξει πτώ-
χευση, επηρεάζοντας 3,8 εκατομμύρια πελάτες. 
Η ανακοίνωση πυροδοτεί περαιτέρω τις ήδη έντονες ανησυχίες 

για την αύξηση του κόστους διαβίωσης στη Βρετανία, με τον 
πληθωρισμό να έχει εκτοξευθεί στο 5,4% τον Δεκέμβριο, στο 

υψηλότερο ποσοστό εδώ και σχεδόν 30 χρόνια. Υπολογίζεται 
ότι τουλάχιστον ένα στα τέσσερα νοικοκυριά στη χώρα θα πέσουν 
κάτω από το όριο της «ενεργειακής φτώχειας». Μάλιστα, εντός 
των ημερών προγραμματίζεται και μεγάλη εκδήλωση διαμαρτυ-
ρίας στο Λονδίνο για το κόστος ζωής που αυξάνεται δραματικά 
στο ΗΒ. 
Σημειώνεται ότι από τον Απρίλιο αυξάνονται κατά 1,25% οι ει-

σφορές κοινωνικής ασφάλισης για εργαζόμενους και εργοδότες. 
Αντιδρώντας στην αναμενόμενη κίνηση της Ofgem, η νομισματική 
επιτροπής της Τράπεζας της Αγγλίας ανακοίνωσε την αύξηση 
του βασικού επιτοκίου από το 0,25% στο 0,5%.

ΠΑΡΑΙΤΟΥΝΤΑΙ Ο ΕΝΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΑΛΛΟ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΤΖΟΝΣΟΝ - ΠΟΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Μίνι ανασχηματισμός από τον Τζόνσον που αγωνίζεται για την πολιτική του σωτηρία

ΜΕΤΑ ΤΟΝ «ΜΙΝΙ» ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ

Νέα αλλαγή προσώπου στο πόστο του Υφυ-
πουργού Εξωτερικών με αρμοδιότητα τα ευρω-
παϊκά θέματα ανακοινώθηκε στη Βρετανία, στο 
πλαίσιο μερικού ανασχηματισμού. Νέος αρμό-
διος Υφυπουργός ορίστηκε ο Τζέιμς Κλέβερλι, ο 
οποίος ήταν μεν ήδη Υφυπουργός Εξωτερικών 
αλλά αρμόδιος για θέματα Μέσης Ανατολής και 
Βορείου Αφρικής. 
Ο 52χρονος κ. Κλέβερλι, πρώην αξιωματικός 

του βρετανικού στρατού, εκπροσωπεί ως Βου-
λευτής από το 2015 την περιφέρεια του Braintree 
στο Έσεξ της ΝΑ Αγγλίας. 
Διαδέχεται τον Κρις Χίτον-Χάρις, ο οποίος 

έμεινε στο πόσο μόλις επί δύο μήνες, έχοντας 
αντικαταστήσει τη Γουέντι Μόρτον. 
Ο κ. Χίτον-Χάρις αναλαμβάνει το πόστο του 

κυβερνητικού υπευθύνου για την τήρηση της 
κομματικής πειθαρχίας στο Συντηρητικό Κόμμα 
σε μια περίοδο αναβρασμού και εσωκομματικής 
αμφισβήτησης του Πρωθυπουργού.

Νέος Υφυπ. Ευρώπης ο Τζέιμς Κλέβερλι

κυρίως χαρακτηρίζοντάς τον «παιδόφιλο» και 
να κινούνται απειλητικά εναντίον του όταν τον 
αντιλήφθηκαν να περπατά στο Γουέστμινστερ. 
Η επίθεση αυτή έχει αποδοθεί από βουλευτές 

της αντιπολίτευσης αλλά και του κυβερνώντος 
κόμματος στην κατηγορία που διατύπωσε μέσα 
στη Βουλή των Κοινοτήτων ο Βρετανός Πρω-
θυπουργός κατά του σερ Κιρ πως τον καιρό 
που ήταν προϊστάμενος της εισαγγελίας δεν 
άσκησε δίωξη κατά του παιδεραστή παρουσια-
στή του BBC Τζίμι Σάβιλ. 

 Πρόκειται για μια κατηγορία που όπως έχει 
αποδεχθεί από έρευνα δεν ευσταθεί και πλέον 
διακινείται στο διαδίκτυο από ακροδεξιά στοιχεία. 
Η άρνηση του Μπόρις Τζόνσον να απολογηθεί 
οδήγησε στην παραίτηση την επί 14 χρόνια 
έμπιστη σύμβουλό του Μούνιρα Μίρζα, η οποία 
έγραψε στην επιστολή παραίτησης πως επρό-
κειτο για «αβάσιμη», «παραπλανητική» και «συ-
κοφαντική» κατηγορία. 
Ο Πρωθυπουργός επιχείρησε μετά από μέρες 

να «διευκρινίσει» αυτό που είπε, λέγοντας ότι 
αναφερόταν στη συνολική ευθύνη του οργανι-
σμού του οποίου προΐστατο ο κ. Στάρμερ και 
όχι σε ατομική του ευθύνη. 
Ωστόσο, ακόμα και ο πρώην Υπουργός Β. Ιρ-

λανδίας των Τόρις, Τζ. Σμιθ έγραψε στο Twitter 
πως «είναι πραγματικά σημαντικό για τη δημο-
κρατία μας και για την ασφάλεια (του κ. Στάρμερ) 
οι ψευδείς συκοφαντίες περί του Σάβιλ που έγι-
ναν εναντίον του να αποσυρθούν πλήρως». 
Μαζί του συμφώνησαν ακόμα τουλάχιστον πέντε 
Συντηρητικοί βουλευτές, εκ των οποίων ο Τ. Έλ-
γουντ, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής επιτρο-
πής άμυνας, κάλεσε ευθέως τον Πρωθυπουργό 
να απολογηθεί και να σταματήσει τη διολίσθηση 
προς αυτό το «στιλ πολιτικής του Τραμπ». 
Βουλευτές της αντιπολίτευσης όπως ο Εργα-

τικός Κρις Μπράιαντ, επικεφαλής της κοινοβου-
λευτικής επιτροπής διαγωγής στο δημόσιο βίο, 
σχολίασε πως ο Μπόρις Τζόνσον εν γνώσει του 
έριξε μία «χειροβομβίδα» στη Βουλή.
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Βουλευτές ΔΗΣΥ 
εναντίον… Κυβέρνησης
Τρεις νομοθεσίες με στόχο 
την προστασία των πολιτών 
έναντι των χρεώσεων των 
τραπεζών και ενδεχόμενων 
αθέμιτων πρακτικών θα συ-
σταθεί από την Επιτροπή 
Εμπορίου. 
Ο πρόεδρος της Επιτροπής 
Κυριάκος Χατζηγιάννης μί-
λησε για νομοσχέδια που 
αφορούν στην προστασία του 
καταναλωτή έναντι υπερχρε-
ώσεων των τραπεζών και τις 
καταχρηστικές ρήτρες. 
Μάλιστα ο βουλευτής του 
ΔΗΣΥ επισήμανε ότι δεν 
υπάρχει ανταπόκριση από 
την εκτελεστική εξουσία και 
τους αρμόδιους επιτρόπους 
για την νομοθεσία των κατα-
χρηστικών ρητρών.

                    
      Ειδήσεις σε 2’ ΠΛΗΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Και τώρα... «παράρτημα» της CYTA στο προεδρικό μέγαρο
Πληθαίνουν οι αποσπάσεις της CYTA στο προεδρικό 

σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η ΕΔΥ και το 
υπουργείο Οικονομικών και διαβιβάστηκαν στους βου-
λευτές του ΑΚΕΛ Άριστο Δαμιανού, Χρίστο Χριστοφίδη, 
και Αντρέα Καυκαλιά, μέσω του Γενικού Ελεγκτή από 
τον οποίο ζητήθηκαν. 
Σύμφωνα με τα όσα γράφει η εφημερίδα Φιλελέυθε-

ρος, αποσπάστηκαν πέντε εργαζόμενοι της CYTA από 
τους δώδεκα που μετακινήθηκαν εκεί από το 2017, 
οπόταν εφαρμόστηκε o περί Απόσπασης Υπαλλήλων 
Δημόσιας Υπηρεσίας και των Οργανισμών Δημοσίου 
Δικαίου Νόμος. 
Πέρα από τους πέντε υπαλλήλους της cyta που απο-

σπάστηκαν στο Προεδρικό τα τελευταία χρόνια, άλλοι 
επτά υπάλληλοι (συνολικά 12) εκ των οποίων δύο από 
τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, δύο από τον 

Οργανισμό Νεολαίας, ένας από το Πανεπιστήμιο Κύ-
πρου, ένας από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών 
Πληρωμών και ένας από το ΤΕΠΑΚ. Συνολικά από το 

2017 αποσπάστηκαν σε διάφορες υπηρεσίες του δη-
μόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα 171 υπάλ-
ληλοι. 
Όπως σημειώνεται στο ρεπορταζ της εφημερίδας, 

από την ΑΤΗΚ, η «οποία θεωρείτο ο βασικός Οργανι-
σμός που οδηγείτο σε ιδιωτικοποίηση, μετακινήθηκαν 
με απόσπαση 19 από τους 171 υπαλλήλους». 
Αξίζει επίσης να σημειωθεί, πως μία απόσπαση 

αφορά υπάλληλο που εργοδοτείτο στον Κυπριακό Ορ-
γανισμό Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέ-
ταλλα και μεταφέρθηκε στον Οργανισμό Ασφάλισης 
Υγείας. 
Σε άλλη περίπτωση υπάλληλος από τον Οργανισμό 

Ασφάλισης Υγείας αποσπάστηκε στην Εθνική Αρχή 
Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου.

ΤΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

«Το κλειδί για την αρμονική εργασία είναι η γνώση της αλήθειας»

Καταγγέλλει στην ΕΕ η Κυβέρνηση την παρενόχληση γεωργού
Η Κυπριακή Κυβέρνηση θα καταγγείλει και στην ΕΕ το 

περιστατικό παρενόχλησης Ελληνοκύπριου γεωργού στη 
Δένια, από τις κατοχικές δυνάμεις, είπε σήμερα ο Κυβερνη-
τικός Εκπρόσωπος κ. Μάριος Πελεκάνος. 
Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο Προεδρικό 

Μέγαρο, ο Εκπρόσωπος είπε πως σε ό,τι αφορά την παρε-
νόχληση Ελληνοκύπριου γεωργού στη Δένεια από τις κατο-
χικές δυνάμεις «το Υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη καταγ-
γείλει το περιστατικό στα Ηνωμένα Έθνη, τα οποία έχουν 
ξεκινήσει τη διερεύνηση. Όπως μας έχουν ήδη ενημερώσει 
τα Ηνωμένα Έθνη, αναμένουμε ότι το περιστατικό αυτό θα 
συμπεριληφθεί και στις επόμενες εκθέσεις που θα ετοιμα-

στούν για τις υπηρεσίες της ΟΥΝΦΙΚΥΠ στην Κύπρο». 
Ερωτηθείς είπε ότι «όλα τα περιστατικά κατά τα οποία 

παραβιάζονται τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας 
και η πράσινη γραμμή καταγγέλλονται. Βεβαίως, και αυτό 
το περιστατικό θα καταγγελθεί στην ΕΕ». 
Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι φθάνουν στην Κύπρο 

ο Διευθυντής της FRONTEX και ο Αντιπρόεδρος της Κομι-
σιόν για το θέμα της παράνομης μετανάστευσης, ο Εκπρό-
σωπος είπε ότι «είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, έρχονται 
μετά από πρόσκληση του Υπ. Εσωτερικών και θα συζητη-
θούν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης τους τα θέματα που 
αφορούν την επιτήρηση της πράσινης γραμμής.

Πρόταση για αλλαγή 
στο πρότυπο 

του χαλλουμιού
Πρόταση για αλλαγή στην 
ποσόστωση του γάλακτος με 
το οποίο θα παράγεται το χαλ-
λούμι υπό το καθεστώς της 
Προστατευόμενης Ονομασίας 
Προέλευσης (ΠΟΠ), υπέβαλε 
ο Υπουργός Γεωργίας, Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Περιβάλ-
λοντος προς τους εμπλεκόμε-
νους στην παραγωγή του 
χαλλουμιού.  
Η αλλαγή αυτή, εφόσον γίνει 
αποδεκτή από τους εμπλεκό-
μενους, θα προωθηθεί στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην 
οποία εναπόκειται κατά πόσο 
θα την κάνει αποδεκτή. 
Σύμφωνα με την πρόταση 
του Υπουργείου, ημερομηνίας 
5 Φεβρουαρίου, που είδε το 
ΚΥΠΕ, «στόχος της πρότασης 
είναι η ενδυνάμωση της προ-
στασίας του προϊόντος, υπό 
το καθεστώς της Προστατευό-
μενης Ονομασίας Προέλευσης 
(ΠΟΠ) αλλά και η διασφάλιση 
της συνέχισης της εμπορικής 
επιτυχίας του προϊόντος, προς 
όφελος των άμεσα εμπλεκο-
μένων στην αλυσίδα παραγω-
γής του και κατ’ επέκταση 
προς όφελος της οικονομίας 
του τόπου».

Με δέος και ταπεινότητα προσεγγίζει τα μνημεία 
του τόπου ο Τάκης Χατζηδημητρίου που διερωτάται 
«αν μεταφέραμε την έννοια της σεμνότητας και της 
ταπεινότητας και στη ζωή μας και στα ελεύθερα 
εδάφη μας δε θα γινόμαστε πιο σωστοί και πιο χρή-
σιμοι για τον τόπο;». Σε συνέντευξή του στο ΚΥΠΕ 
ο κ. Χατζηδημητρίου μιλάει για την «γνώση της αλή-
θειας» που ήταν κλειδί για την αρμονική εργασία 
της Επιτροπής, ότι με τις αντιπαραθέσεις, Ελληνο-
κυπρίων και Τουρκοκυπρίων σε διεθνή βήματα τα 
μνημεία δε διασώζονται. 

«Η πολιτιστική διάσταση της καταστροφής είναι 
απέραντη και ανεκτίμητη. Ένα μέγα τραύμα στην 
ιστορική διαδρομή της Κύπρου», δήλωσε. 
Ο απελθών συμπρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής 

για την Πολιτιστική Κληρονομιά, ο οποίος πρόσφατα 
βραβεύθηκε με το Μετάλλιο Εξέχουσας Προσφοράς 
από την Κυπριακή Δημοκρατία, θεωρεί ότι πρόκειται 
για βράβευση της συλλογικής προσπάθειας όσων 
εργάστηκαν αρμονικά όλα αυτά τα χρόνια για τη διά-
σωση των μνημείων. Θεωρεί επίσης ότι δεν χρει-
άζεται να στείλει κανένα μήνυμα προς τα μέλη της 
Επιτροπής, η οποία «είναι εμποτισμένη από το 
πνεύμα της συμπόρευσης της ειλικρίνειας και της 

εμπιστοσύνης για την διάσωση της κοινής πολιτι-
στικής κληρονομιάς». Ο Σώτος Κτωρής, ανέφερε, 
«που έχει πια την ευθύνη της Ελληνοκυπριακής πέ-
ρας αυτό το πνεύμα εκφράζει». Σύμφωνα με τον κ. 
Χατζηδημητρίου «η επιτυχία της Τεχνικής Επιτροπής 
βρίσκεται στη συλλογικότητα της δράσης. Η Τεχνική 
Επιτροπή προχωρεί πλησίστια με έργα και σχεδια-
σμούς για πάνω από πενήντα μνημεία». 
Η Επιτροπή, πρόσθεσε, θεώρησε εξαρχής ως πο-

λιτιστική κληρονομιά οτιδήποτε βρίσκεται στις μνή-
μες, την παράδοση και το δημιουργικό πνεύμα των 
ανθρώπων. Φυσικά, προτεραιότητα δόθηκε στα μνη-
μεία κοσμικού και θρησκευτικού χαρακτήρα που 
συνδέονται με την ίδια την ιστορία της Κύπρου και 
του λαού της, είπε. 
Στην ερώτηση σε ποια μνημεία αισθάνθηκε δέος 

και ποιες οι τελετές που θα του μείνουν ανεξίτηλα 
στην μνήμη, ο κ. Χατζηδημητρίου σημείωσε την εκ-
κλησία της Παναγίας στο Τραχώνι της Κυθραίας, 
λέγοντας ότι ήταν «η αφετηρία που έδωσε δύναμη 
και ορμή για τη συνέχιση του έργου μας». 
Το κάθε μνημείο, είπε, μας χάριζε ξεχωριστή συ-

γκίνηση, συγκέντρωνε εξ αρχής όλη μας την αγάπη 
και αφοσίωση. Δεν ήταν σπάνιες οι περιπτώσεις 

που ενώ ξεκινούσαμε για μια απλή συντήρηση να 
βρισκόμαστε μπροστά σε θαυμαστά έργα που πα-
ρέμεναν άγνωστα μέσα σε μεσοτοιχιές ή καλυμμένα 
επιχρίσματα, εξήγησε, αναφέροντας ότι στον Άγιο 
Αυξέντιο ανακάλυψαν την Σταυρούλα δεομένη, μια 
τοιχογραφία που παρέμενε κρυμμένη για αιώνες. Το 
ίδιο, ανέφερε, συνέβη στον Αρχάγγελο Μιχαήλ στο 
Λευκόνοικο, στη Γιαλούσα, στην Αφάνεια και τελευ-
ταία στον Κορμακίτη. 
Στα έργα με ιδιαίτερη σημασία ιστορική και πολιτι-

στική, ο κ. Χατζημητρίου ανέφερε τον Άγιο Επιφάνιο, 
τον Άγιο Φίλωνα, την Αγία Τριάδα και την Καμπανό-
πετρα στη Σαλαμίνα. «Απλά και μόνο ότι μας δόθηκε 
η δυνατότητα να προχωρήσουμε σε έργα συντήρη-
σης στη Σαλαμάνκα ήταν από μόνο του ένα συμβάν 
με τεράστια σημασία», σημείωσε. Πρόσθεσε δε τον 
Πύργο του Οθέλλου, «ένα σύμβολο της Αμμοχώστου 
και παγκόσμιο». Συμβολική σημασία που άγγιξε τη 
ψυχή του κάθε Κυπρίου είχε η παραλαβή συντηρη-
μένου του Αποστόλου Ανδρέα, είπε μεταξύ άλλων . 
Τελετές παραλαβής αξέχαστες θεωρεί εκείνες στο 

Λευκόνοικο, στην Ευρέτου και των Οθωμανικών 
Λουτρών στην Πάφο με τη συμμετοχή πολλών Τουρ-
κοκυπρίων.



 6    | Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου 2022

Κλίμα αλλαγής κι απαλλαγής από την αμαρτωλή διακυβέρνηση ΔΗΣΥ 

MONDIAL FORWARDING LTD - VACANCY
 
Mondial Forwarding are an independent family run freight forwarder and warehouse service provider. We specialise in the transportation of goods to and from Greece, Corfu,  
Crete and Cyprus as well as both long- and short-term storage solutions. We require the following positions to be filled at our UK depot in Enfield. Import and Export Clerks 
 
Requirements of the role: 

-Liaising with customers and the overseas offices to arrange international cargo shipments 
-Providing customers with shipping quotations  
-Responsible for issuing specific shipping documents and raising customer invoices 
-Understanding of freight forwarding procedures (training will also be provided) 
Skills 
-Computer literacy, competency in Microsoft office is essential  
-Excellent communication skills both written and verbal (Greek speaking preferred but not essential) 
-A good degree of numeracy  
-Team player and ability to multitask  
-Fast learner and capability to meet tight deadlines  
-A quick thinker with a ‘can do it’ attitude  
 
If you feel you are the suitable candidate and would like to enquire about the role, please email your CV along with a brief covering letter to George - exports@mondialtransport.co.uk 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ 2023: ΕΝΤΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ   ΑΚΕΛ – ΔΗΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ 

•ΑΝΕΛΑΒΑΝ ΔΡΑΣΗ ΤΑ ΠΑ-
ΠΑΓΑΛΑΚΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗ-
ΣΗΣ ΝΑ ΕΝΣΠΕΙΡΟΥΝ ΖΙΖΑ-
ΝΙΑ ΑΛΛΑ Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ 
ΤΟΥΣ ΠΕΦΤΕΙ ΣΤΟ ΚΕΝΟ 
 
•ΕΝΤΟΝΗ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ 
ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΚΟ ΓΙΑ ΣΥ-
ΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑΚΕΛ  
 
•ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ 
(ΔΗΚΟ): Η ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΟΡΕΙ 
ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΑΥ-
ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΑΠΕ-
ΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
 
•Τ. ΤΣΕΛΕΠΗΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ 
ΝΑ ΣΩΘΕΙ Η ΚΥΠΡΟΣ 
 
 
 
Δυναμική συγκρότησης συμμα-
χιών για τις προεδρικές εκλογές 
στο χώρο της αντιπολίτευσης 
δημιουργείται μετά τις Αποφά-
σεις της Ολομέλειας της Κ.Ε. 
του ΑΚΕΛ και των Συνεδρίων 
του ΔΗΚΟ και της ΕΔΕΚ, την 
ώρα που πέφτουν στο κενό οι 
συντονισμένες κινήσεις μέσων 
ενημέρωσης που ελέγχονται 
από το Προεδρικό και το ΔΗΣΥ 

να ενσπείρουν ζιζάνια με υπο-
βολιμαία, προβοκατόρικα  δη-
μοσιεύματα. 
Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι 
την αμέσως επόμενη μέρα του 
Συνεδρίου του ΔΗΚΟ οι μεγά-
λες καθημερινές εφημερίδες 
της Δεξιάς, ο «Φιλελεύθερος και 
ο «Πολίτης» εντελώς… τυχαία 
βγήκαν με πρωτοσέλιδα επιχει-
ρώντας να «σκοτώσουν το 
παιδί προτού γεννηθεί». Λίγο 
πολύ μας είπαν πως το ΔΗΚΟ 
«πάει με Νικόλα Παπαδό-
πουλο» στις προεδρικές και δεν 
έχει καμιά διάθεση να συζητή-
σει στα σοβαρά με άλλα  κόμ-
ματα. Προφανώς δεν ήθελαν να 
προβάλουν το γεγονός ότι απο-
κλείστηκε εκ προοιμίου η συ-
νεργασία με τον ΔΗΣΥ ο οποίος 
ούτως ή άλλως επέλεξε να συ-
μπεριφερθεί με αυταρχισμό και 
για να επιβάλει τον πρόεδρο 
του Αβέρωφ Νεοφύτου ως  
υποψήφιο.  
 
•Η κίνηση της κυβερνητικής 
παράταξης τους γύρισε 
μπούμερανγκ αφού ειδικά 
στο συνέδριο του ΔΗΚΟ «το 
βρισίδι» έλειψε για τον Αβέ-
ρωφ Νεοφύτου. Αντίθετα, 
ήταν διάχυτη και εκφράστηκε 
έντονα η επιθυμία πλείστων 
στελεχών του κόμματος για 
συνεργασία με το ΑΚΕΛ και 
άλλα κόμματα της αντιπολί-

τευσης, πλην του φασιστικού 
ΕΛΑΜ. 
 
Παρ’ όλα αυτά ο «Πολίτης» είδε 
στο Συνέδριο του «ΔΗΚΟ να 
προτάσσει Νικόλα και να κλείνει 
το μάτι στο ΑΚΕΛ» και ο «Φι-
λελεύθερος» ανακάλυψε ότι… 
«Βάζουν Νικόλα στη λίστα»,  
δημιουργώντας και οι δυο εφη-
μερίδες του κατεστημένου την  
εικόνα αδιεξόδου στις προσπά-
θειες για συγκλίσεις μεταξύ των 
κομμάτων της αντιπολίτευσης! 
Όμως «το ψέμα (και η διαστρέ-
βλωση), έχουν κοντά ποδάρια. 
Οι δηλώσεις της ηγεσίας του 
ΔΗΚΟ και του ΑΚΕΛ ότι αρχί-
ζουν εντός των  ημερών επίση-
μες συναντήσεις για τις προ-
εδρικές, σε συνέχεια των 
ανεπίσημων επαφών, έβαλαν 
τα πράγματα στη θέση τους και 
οι φιλοκυβερνητικές εφημερίδες 
αναγκάστηκαν μεσοβδόμαδα 
να επιχειρήσουν να διασκεδά-
σουν τις αρνητικές για τις ίδιες 
εντυπώσεις που δημιούργησαν 
στην κοινή γνώμη. 
Γι΄ αυτό και την Τετάρτη κυκλο-
φόρησαν ο «Πολίτης» με τίτλο 
«ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ εισέρχονται 
σε φάση εντατικών διαβουλεύ-
σεων» και «σαν έτοιμοι από 
καιρό βάζουν μπρος για τη συ-
μπόρευση στις προεδρικές 
εκλογές» και ο «Φιλελεύθερος» 
με τίτλο «Πρώτα το πρόγραμμα 

και μετά το όνομα του υποψη-
φίου – ανταλλάσσουν μηνύ-
ματα Νικόλας και Στέφανος». 
Βεβαίως από το Σαββατοκυ-
ρίακο μέχρι την Τετάρτη τίποτα 
απολύτως δεν άλλαξε, παρά 
μόνο το «ξεφωνητό» του  
κόσμου για την εναγώνια προ-
σπάθεια του Αβέρωφ Νεοφύ-
του και του ΔΗΣΥ να κρύψουν 
το γεγονός της «παγερής μο-
ναξιάς» τους μέσα στο πολιτικό 
καταχείμωνο που τους περι-
βάλλει. 
 
•Κι όμως, στην αντίπερα 
όχθη οι εξελίξεις των τελευ-
ταίων ημερών δημιουργούν 
κλίμα αισιοδοξίας για τις 
προοπτικές συγκρότησης 
εκλογικήςσυμμαχίας στη 
βάση ενός προοδευτικού και 
φιλολαϊκού προγράμματος 
διακυβέρνησης με κοινωνι-
κές ευαισθησίες. 
 
Άνκαι ακόμα στα αρμόδια σώ-
ματα των κομμάτων που εισέρ-
χονται σε διαβουλεύσεις, και 
αναφερόμαστε στα κόμματα 
της αντιπολίτευσης, δεν άρχι-
σαν συζητήσεις για ονόματα, 
πληροφορούμαστε ότι στο τρα-
πέζι υπάρχουν ήδη τουλάχι-
στον δυο δεκάδες ονομάτων. 
Πρόκειται για άτομα που είτε 
εκδήλωσαν ενδιαφέρον είτε 
προτάθηκαν από τρίτα πρό-
σωπα ως υποψήφια για το χρί-
σμα του υποψηφίου των δυνά-
μεων της αντιπολίτευσης. 
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός 
ότι αξιόλογες προσωπικότητες 
του τόπου με πλούσια διαχρο-
νική  εμπλοκή στην πολιτική και 
κοινωνική / οικονομική ζωή του 
τόπου καταθέτουν την ετοιμό-
τητα τους να συστρατευθούν με 
το Κόμμα της Κυπριακής  
Αριστεράς και τις άλλες δυνά-
μεις της αντιπολίτευσης για 
απαλλαγή από τη σαθρή δια-
κυβέρνησης του Συναγερμού. 
 
«ΑΔΕΙΑΣΕ» ΤΑ ΠΑΠΑ-

ΓΑΛΑΚΙΑ… 
 
Η αναπληρώτρια πρόεδρος του 
ΔΗΚΟ κα Χριστιάνα Ερωτοκρί-

του με δηλώσεις της διέλυσε 
την όποια σύγχυση επιχειρή-
θηκε με υπόθαλψη από το 
προεδρικό και τον ΔΗΣΥ να δη-
μιουργηθεί. Προτεραιότητα για 
το ΔΗΚΟ, είπε, είναι η αναζή-
τηση συνεργασιών με την  
ευρύτερη αντιπολίτευση για τις 
επερχόμενες προεδρικές εκλο-
γές, προσθέτοντας ότι η αλλαγή 
μπορεί να έρθει μόνο από  
αυτούς που βρίσκονται απένα-
ντι από την παρούσα διακυβέρ-
νηση. 
Η αναπληρώτρια πρόεδρος του 
ΔΗΚΟ είπε ότι πρέπει να εκπο-
νηθεί ένα πολιτικό πρόγραμμα 
στο οποίο θα είναι ξεκάθαρες 
οι κόκκινες γραμμές. 
Η κα Ερωτοκρίτου είπε ακόμα 
ότι είναι φυσιολογικό για κάθε 
κόμμα, η καλύτερη επιλογή να 
θεωρείται ο ηγέτης του κόμμα-
τός του, λέγοντας ότι αυτό δεν 
είναι εμμονή. Ακόμα ανέφερε 
ότι το θέμα του προέδρου της 
Δημοκρατίας δεν καθορίζεται 
από το φύλο αλλά από την ικα-
νότητα ενός υποψηφίου.  
Σχολιάζοντας τα του Κυπρια-
κού, η Χριστιάνα Ερωτοκρίτου 
είπε ότι ευθύνη για τις αστοχίες 
της κυβέρνησης φέρει και  
ο τέως Υπουργός Εξωτερικών. 
Επίσης απέρριψε τις αναφορές 
ότι προσφέρθηκε το Βαρώσι 
από οποιαδήποτε κυβέρνηση, 
λέγοντας ότι αυτοί που το προ-
βάλλουν, είναι είτε ανιστόρητοι 
είτε αφελείς είτε και τα δυο. 
 

ΣΤΟΧΟΣ Η ΣΩΤΗΡΙΑ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

 
Την επιτακτική ανάγκη  το 
ΑΚΕΛ σε συνεργασία και με 
 άλλες πολιτικές δυνάμεις της 
αντιπολίτευσης να κερδίσουν 
τις προεδρικές εκλογές του 
2023, καταβάλλοντας προσπά-
θεια για αποτροπή της οριστι-
κής διχοτόμησης της πατρίδας 
μας και επίτευξη της πολυπό-
θητης λύσης του Κυπριακού, 
υπογράμμισε ο το μέλος της 
Κεντρικής Γραμματείας του 
ΑΚΕΛ Τουμάζος Τσιελεπής. 
Μιλώντας σε πολιτική συγκέ-
ντρωση στη Λεμεσό, υπέδειξε 

ότι πάση θυσία θα πρέπει να 
απομακρυνθεί από το Προ-
εδρικό ο Νίκος Αναστασιάδης, 
ο οποίος ήταν ο πρώτος Πρό-
εδρος στην ιστορία της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας που πρότεινε 
στην Τουρκία λύση διχοτόμη-
σης, και «να αποκλειστεί ένας 
πιθανός διάδοχός του με τα ίδια 
μυαλά». 
Αυτές οι εκλογές, όπως ανέ-
φερε, είναι πλέον σημαντικές 
για τον τόπο και τα λαό και θα 
γίνουν σε ένα πάρα πολύ κρί-
σιμο σταυροδρόμι, με δεδομένη 
την κατάσταση στο Κυπριακό 
που από το 2017 βρίσκεται στη 
χειρότερη κατάσταση που ήταν 
ποτέ και αυτό δεν είναι σχήμα 
λόγου, αλλά η σκληρή πραγμα-
τικότητα για τον απλούστατο 
λόγο ότι το 2017 στο Κραν  
Μοντανά έγιναν οι χείριστοι χει-
ρισμοί από τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα 
για πρώτη φορά ο Γ.Γ. του ΟΗΕ 
να αθωώσει την Τουρκία και να 
επιρρίψει την ευθύνη για το 
αδιέξοδο στη δική μας πλευρά. 
«Και μπορεί να προσπαθούν 
να καταδείξουν ότι δεν έχουν 
ευθύνη, αλλά τα ίδια τα έγ-
γραφα που επικαλούνται απο-
δεικνύουν πέραν πάσης αμφι-
βολίας τις βαρύτατες ευθύνες 
τους», ανέφερε ο Τουμάζος 
Τσιελεπής, επισημαίνοντας ότι 
«είμαστε στα πρόθυρα της ορι-
στικής διχοτόμησης και θα χρει-
αστεί πολύ μεγάλος αγώνας για 
να καταφέρουμε να την απο-
τρέψουμε και δεν μπορούμε να 
περιμένουμε τίποτε μέχρι τις 
προεδρικές εκλογές». 
Η τεχνητή κινητικότητα που 
προσπαθούν να δημιουργή-
σουν σήμερα προτείνοντας 
τάχα μέτρα εμπιστοσύνης δεν 
θα οδηγήσει πουθενά, όπως 
υπέδειξε, τονίζοντας ότι «ενόσω 
υπάρχει αυτή η κατάσταση με 
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, 
με τις συγκεκριμένες πολιτικές 
του, με την απροθυμία του να 
αναλάβει ουσιαστικές πρωτο-
βουλίες, είμαστε πολύ εύκολος 
αντίπαλος για την Τουρκία».

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση  
Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ



 7  | Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου 2022 

Νίκος Κάτσικας: Η ομολογία του δολοφόνου του Έλληνα δημοσιογράφου

Ο δράστης της δολοφονίας του 
άτυχου Νίκου Κάτσικα, ένας 
διανομέας εστιατορίου, ομο-

λόγησε το έγκλημά του στις Αιγυ-
πτιακές αρχές μετά τον εντοπισμό 
του. Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι είχε 

γνωριστεί με το θύμα στο εστιατόριο 
που δούλευε και είχαν ανταλλάξει 
τηλέφωνα. Ανέφερε ακόμα πως ο 
δημοσιογράφος τον κάλεσε στο 
σπίτι του όπου και τον επισκέφθηκε 
λίγες ημέρες μετά τη συνάντησή του. 

Οι αρχικές πληροφορίες έκαναν 
λόγο ότι το κίνητρο της δολοφονίας 
είναι η ληστεία, κάτι που δεν έχει 
αποκλειστεί. Σύμφωνα ωστόσο με 
δημοσίευμα του elrai.net, εξετάζεται 
και το σεξουαλικό έγκλημα.  
 
Τι αναφέρει στην ομολογία του ▪

ο δράστης 
 
Σύμφωνα πάντα με το συγκεκριμένο 
δημοσίευμα ο δράστης στην ομολο-
γία του ισχυρίστηκε τα εξής: 
Βρισκόμενος στο σπίτι του θύματος, 
ο Έλληνας δημοσιογράφος ρώτησε 
τον δράστη για τις συνθήκες διαβίω-
σής του με τον κατηγορούμενο να 
παραπονιέται για την κακή οικονο-
μική του κατάσταση. Τότε σύμφωνα 
πάντα με τα λεγόμενα του δράστη, 
το θύμα του ζήτησε να έχουν  
σεξουαλική επαφή με αντάλλαγμα 
κάποιο χρηματικό ποσό, κάτι που  
ο κατηγορούμενος δέχτηκε. 

Είχαν δύο φορές σεξουαλική επαφή 
και όπως λέει ο κατηγορούμενος το 
θύμα αρνήθηκε να του δώσει τα 
χρήματα την πρώτη φορά ενώ την 
δεύτερη μάλωσαν και ο δράστης του 
επιτέθηκε χτυπώντας τον ενώ στη 
συνέχεια τον έριξε στο έδαφος και 
τον μαχαίρωσε μέχρι θανάτου. 
Ο κατηγορούμενος παραδέχτηκε 
ακόμα ότι, αφού σιγουρεύτηκε για 
τον θάνατο του Νίκου Κάτσικα,  
άρπαξε το ποσό των 260 ευρώ,  
3 κινητά τηλέφωνα και κάποια από 
τα αντικείμενα του θύματος και στη 
συνέχεια διέφυγε από τον τόπο του 
εγκλήματος. 
Από την πλευρά της, η Εισαγγελία 
ανακοίνωσε ότι η σορός του δολο-
φονηθέντος Έλληνα δημοσιογρά-
φου παραδόθηκε στην πρεσβεία της 
χώρας του, αφού η ιατροδικαστική 
υπηρεσία ολοκλήρωσε τη νεκροψία 
– νεκροτομή, για να διαπιστωθούν 
όλες οι συνθήκες της υπόθεσης.

Δολοφονία Κάτσικα

Δίκη Παναγιωτόπουλου Δολοφονία Αλκη

Παναγιωτόπουλος: Ο πρώην παρουσιαστής των  
Ράδιο Αρβύλα δεν εμφανίστηκε για τη δίκη του

Η δίκη του Στάθη 
Παναγιωτόπου-
λου ξεκίνησε την 

Τρίτη (08.02.2022) στη 
Θεσσαλονίκη, με τον ίδιο 
να μην εμφανίζεται. Η 
30χρονος πρώην σύντρο-
φός του, η οποία έκανε 
πρώτη την καταγγελία σε 
βάρος του πρώην παρου-
σιαστή των Ράδιο Αρ-
βύλα, ήταν σε πολύ 
άσχημη ψυχολογική κατά-
σταση το τελευταίο διά-
στημα γιατί πλησίαζε  
η ώρα που θα βρισκόταν 
αντιμέτωπη με τον Στάθη 
Παναγιωτόπουλο. 

Η 30χρονη είχε καταγγεί-
λει την ανάρτηση ενός  
βίντεο με πολύ προσωπι-
κές στιγμές της από τον 
παρουσιαστή χωρίς τη 
συγκατάθεσή της, μια 
υπόθεση του 2019. Στην 
πρώτη δίκη ο Στάθης Πα-
ναγιωτόπουλος δεν είχε 
βρεθεί και πάλι στη δικα-
στική αίθουσα, επικαλού-
μενος λόγους υγείας.  
Η Αντιγόνη Πρίλη, δικη-
γόρος της καταγγέλλου-
σας, μίλησε στις κάμερες, 
τονίζοντας πως δεν υπάρ-
χει μετατροπή σε κακούρ-
γημα.  

«Περιμένουμε να δούμε τι 
θα γίνει σήμερα. Με την 
εντολέα μου εμπιστευόμα-
στε τη δικαιοσύνη. Θερμή 
παράκληση, το έχω πει σε 
όλους σας, έχω αποστεί-
λει δελτίο τύπου, σας πα-
ρακαλώ πάρα πολύ να 
μην καταγραφεί με κανέ-
ναν τρόπο. Όπως βλέ-
πετε, δεν είναι δίπλα μου 
και δεν θα τη δείτε δίπλα 
μου σε εξωτερικούς χώ-
ρους. Παρακαλώ θερμά, 
έχει κάνει έκκληση και η 
ίδια να μην καταγραφεί με 
κανέναν απολύτως τρόπο. 
Η πελάτισσά μου θέλει να 
καταδικαστεί για τις πρά-
ξεις τις οποίες ο κατηγο-
ρούμενος έχει κάνει σε 
βάρος της. Η ψυχολογία 
της είναι πολύ δύσκολα, 
ειδικά σήμερα που η κο-
πέλα θα τον ξαναδεί, αν 
παραστεί αυτοπροσώ-
πως. Δεν υπάρχει μετα-
τροπή σε κακούργημα, 
επειδή από τον νόμο αυτό 
προβλεπόταν και στον 
προηγούμενο νόμο.  
Σήμερα είμαστε ενώπιον 
του πλημμελειοδικείου, 
από εκεί και πέρα το 
πλημμελειοδικείο θα κρίνει 
για όλα τα υπόλοιπα», 
είπε η δικηγόρος.

Ποιος είναι ο 25χρονος που παραδόθηκε 
για την εν ψυχρώ εκτέλεση του 19χρονου

Συμπληρώνεται όσο περ-
νούν οι ώρες το παζλ της 
άγριας επίθεσης στον 

19χρονο Αλκη Καμπανό, στην 
περιοχή Χαριλάου της Θεσσα-
λονίκης. Μετά και την παρά-
δοση του 25χρονου «Αθη-
ναίου» που καταζητούνταν, 
πλέον οι Αρχές έχουν εξαπολύ-
σει ανθρωποκυνηγητό για τη 
σύλληψη του 20χρονου που 
φαίνεται να έχει διαφύγει στην 
Αλβανία, ενώ ερευνάται και  
ο ρόλος ενός δωδέκατου εμπλε-
κόμενου. 
 
O επονομαζόμενος ως «Αθη-
ναίος», ο οποίος έλαβε προθε-
σμία για να απολογηθεί την 
προσεχή Παρασκευή, ήταν  
ο μόνος από τους κατηγορού-
μενους που δεν είχε έδρα τη 

Θεσσαλονίκη. Οι αστυνομικοί 
της Ασφάλειας είχαν πραγματο-
ποιήσει πολλές έρευνες για τον 
εντοπισμό του 25χρονου στην 
Αθήνα. Μάλιστα, είχαν γίνει 
έφοδοι σε χώρους όπου θα 
μπορούσε να βρίσκεται, ενώ 
δεν ήταν τυχαία και η έρευνα 
που είχε γίνει προ ημερών σε 
κεντρικό σύνδεσμο του ΠΑΟΚ 
στην Ομόνοια. 
Τελικά, ο 25χρονος παραδό-
θηκε την Τρίτη στη Γενική Αστυ-
νομική Διεύθυνση Θεσσαλονί-
κης, όπου μετέβη συνοδεία  
του συνηγόρου του. Μετά τη 
σύλληψη του 25χρονου, δια-
φεύγει πλέον μόνο ένας από 
τους 11 κατά των οποίων έχει 
σχηματιστεί δικογραφία για το 
άγριο έγκλημα. 

Σκρέκα: 39 ευρώ η επιδότηση του 
ρεύματος για τον Φεβρουάριο

Στα 39 ευρώ διαμορ-
φώνεται η επιδότηση 
προς τα νοικοκυριά 
για τους λογαρια-
σμούς ηλεκτρικού ρεύ-
ματος, όπως ανακοί-
νωσε το πρωί της 
Τετάρτης ο υπουργός 
Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Κώστας 
Σκρέκας, στο πλαίσιο 
των μέτρων στήριξης 
κατά των ανατιμήσεων 
στην ενέργεια.  
Όπως και τον Ιανουά-
ριο η επιδότηση για τα 
οικιακά τιμολόγια θα 
αφορά όλες τις παρο-
χές κύριας κατοικίας, 
όπως αυτές δηλώνο-
νται στο Ε1 (4,2 εκατ. 
παροχές), ανεξαρτή-
τως εισοδήματος,  
εμβαδού κατοικίας ή 
παρόχου. 
Οι πρώτες 150 KWh 
κατανάλωσης θα επι-
δοτηθούν με 150 
ευρώ/MWh και οι κα-
τανάλωση από 151-
300 KWh με 110 
ευρώ/MWh. Έτσι, η 
μέση ενίσχυση για τον 
Φεβρουάριο, διαμορ-
φώνεται στα 39 ευρώ 
το μήνα έναντι 42 
ευρώ τον Ιανουάριο. 
Στα νοικοκυριά που 
είναι ενταγμένα στο 
Κοινωνικό Οικιακό  
Τιμολόγιο (ΚΟΤ) η επι-
δότηση θα ανέλθει στα 
170 ευρώ/ MWh για 
τις πρώτες 300 KWh 
από 180 ευρώ/MWh 
τον Ιανουάριο, ενώ 
δεν ισχύει για τη συ-
γκεκριμένη κατηγορία 
το κριτήριο της πρώ-
της κατοικίας. 
Με 170 ευρώ/MWh θα 
επιδοτηθούν και οι  
δικαιούχοι του Τιμολο-
γίου Υπηρεσιών Αλλη-
λεγγύης, ανεξαρτήτου 
ορίου κατανάλωσης.  

Για τις επιχειρήσεις, 
ανεξαρτήτως επιπέ-
δου και τάσης η επι-
δότηση παραμένει στο 
ποσό των 65 
ευρώ/MWh.  
Οι νέες επιδοτήσεις 
έχουν ήδη αποσταλεί 
με επιστολή στους 
προμηθευτές ρεύμα-
τος από την Δευτέρα 
για να αρχίσουν να τις 
περνάνε στις τιμολο-
γήσεις τους. 
 
Φυσικό αέριο 
 
Σε ό,τι αφορά τη συ-
νολική ενίσχυση των 
καταναλωτών για το 
φυσικό αέριο, αυτή 
διαμορφώνεται στα 40 
ευρώ/MWh, με το συ-
νολικό ύψος του μέ-
τρου στα 47 εκατ. 
ευρώ.  
Συγκεκριμένα, σε 20 
ευρώ/MWh ανέρχεται 
η επιδότηση του φυσι-
κού αερίου, ενώ επι-
πλέον έκπτωση 20 
ευρώ παρέχεται από 
τη ΔΕΠΑ στους πελά-
τες της. Ο κ. Σκρέκας 
ανακοίνωσε επίσης 
την παράταση του 
προγράμματος «Εξοι-
κονομώ» έως τις 15 
Μαρτίου, σημει-
ώνοντας ότι μέχρι  
στιγμής έχουν υπο-
βληθεί 80.000 αιτή-
σεις.  
Αναφέρθηκε επίσης 
και στο πρόγραμμα 
αντικατάτασης ηλε-
κτρικών συσκευών,  
το οποίο θα προκηρυ-
χθεί τον Απρίλιο, και 
θα επιδοτεί την αντι-
κατάσταση έως τριών 
ηλεκτρικών συσκευών 
ανά νοικοκυριό.  
Ο προϋπολογισμός 
του θα ανέλθει στα 
100 εκατ. ευρώ. 

Οικονομία
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Το Κυπριακό, η τουρκική στάση, το Ουκρανικό και η συνεργασία ΗΒ – Ελλάδας στην ατζέντα

Εκτενή συζήτηση για θέματα διεθνούς και 
διμερούς ενδιαφέροντος μεταξύ των 
οποίων το Κυπριακό είχαν το απόγευμα 

της Δευτέρας στο Φόρειν Όφις στο Λονδίνο ο Έλ-
ληνας Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας και  
ο πρώην Βρετανός Υφυπουργός Εξωτερικών  
αρμόδιος για ευρωπαϊκά θέματα Κρις Χίτον-Χά-
ρις. Αναφορικά με το Κυπριακό και τις εξελίξεις 
στην Ανατολική Μεσόγειο, διπλωματικές πηγές 
ανέφεραν πως ο κ. Δένδιας έδωσε ιδιαίτερη  
έμφαση στη στάση της Τουρκίας και εξέθεσε  
λεπτομερώς τις ελληνικές θέσεις στον κ. Χίτον-
Χάρις, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του τον 
περασμένο Δεκέμβριο. 
Ως προς την κρίση στην Ουκρανία, ο κ. Δένδιας 
σημείωσε την ανάγκη προστασίας της εδαφικής 
ακεραιότητας και της κυριαρχίας όλων των κρα-
τών, καθώς και τη σημασία διατήρησης διαύλων 
επικοινωνίας με τη Μόσχα. Σημειώνεται ότι  σή-
μερα Πέμπτη τη Μόσχα θα επισκεφθεί η Υπουρ-

γός Εξωτερικών της Βρετανίας Λιζ Τρας, που 
πλέον αναρρώνει από τον κορονοϊό.  
Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών επισήμανε 
παράλληλα την ανάγκη προστασίας των ομογε-
νών στην Ουκρανία, αναφερόμενος στην πρό-
σφατη επίσκεψή του στη Μαριούπολη.  
Οι Δένδιας και Χίτον-Χάρις έθιξαν επίσης τις σχέ-
σεις του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση στη μετά το Brexit εποχή. Συζήτησαν, 
εξάλλου, τη στενότερη διμερή συνεργασία που 
προνοεί το Μνημόνιο Κατανόησης για το Στρα-
τηγικό Διμερές Πλαίσιο που υπέγραψε ο κ. Δέν-
διας με την κ. Τρας στο Φόρεϊν Όφις τον περα-
σμένο Οκτώβριο. 
Ο Βρετανός Υφυπουργός Ευρώπης εξέφρασε 
μέσω Twitter τη χαρά του για τη συνάντηση προ-
σθέτοντας ότι συζητήθηκαν περιφερειακά θέματα, 
όπως το ουκρανικό και “η συνέχιση της προώθη-
σης των δεσμών ΗΒ – Ελλάδας υπό το πλαίσιο 
που υπογράψαμε τον Οκτώβριο”. 

Με τους πρέσβεις χωρών αφρικανικών, 
ασιατικών και νοτιοαμερικανικών χω-
ρών, με παράλληλη διαπίστευση στην 
Ελλάδα, συναντήθηκε στην Ιταλία ο Νί-
κος Δένδιας. 
 
Ειδικότερα, συναντήθηκε από την Αφρική με τους 
πρέσβεις των χωρών: Αγκόλα, Αιθιοπία, Ακτή 
Ελεφαντοστού, Γκαμπόν, Γκάνα, Δημοκρατία 
Γουινέας, Ζάμπια, Ζιμπάμπουε, Ισημερινή Γουι-
νέα, Κένυα, Λεσότο, Μαδαγασκάρη, Μάλι, Μαυ-
ριτανία, Μοζαμβίκη, Μπουρκίνα Φάσο, Νίγηρας, 
Ουγκάντα και Σενεγάλη. 
Στην ατζέντα βρέθηκαν οι θέσεις της χώρας μας, 
η ενδυνάμωση των σχέσεων με χώρες της Αφρι-
κής και η παρουσίαση της υποψηφιότητας Ελλά-
δας στο ΣΑ του ΟΗΕ, αναφέρεται σε ανάρτηση 
του Νίκου Δένδια στο Twitter. 
Από τη Νότια Αμερική, ο Νίκος Δένδιας συναντή-
θηκε με τους πρέσβεις Γουατεμάλας, Δομινικανής 
Δημοκρατίας, Ελ Σαλβαδόρ, Ισημερινού, Κολομ-
βίας, Κόστα Ρίκα, Ονδούρας και Παραγουάης. 
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο υπουργός 
Εξωτερικών εξέφρασε την επιθυμία να επισκεφθεί 
τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική στο άμεσο 
μέλλον και παρουσίασε τις θέσεις της Ελλάδας 
και την υποψηφιότητα της χώρας στο ΣΑ ΟΗΕ, 
εξετάσθηκαν τρόποι περαιτέρω ενίσχυσης των 
σχέσεων της Ελλάδας με χώρες της Λατινικής 
Αμερικής και Καραϊβικής και επιβεβαίωσαν την 
κοινή προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασ-
σας, υπογραμμίζεται σε αντίστοιχη ανάρτηση του 
υπουργείου Εξωτερικών. 
Επίσης, συναντήθηκε με τον πρέσβη του Ουζ-
μπεκιστάν, όπου, πέρα από την υποψηφιότητα 
της Ελλάδας, συζητήθηκε η διμερής συνεργασία, 
με έμφαση τις οικονομικές, εμπορικές και πολιτι-
στικές σχέσεις, ενόψει προσεχούς επίσκεψης του 
Νίκου Δένδια στην Τασκένδη. Συνάντηση είχε 
ακόμα και με την πρέσβη της Υεμένης. Στο επί-
κεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι εξελίξεις 

στην Υεμένη, θέματα διμερούς συνεργασίας υπό 
το φως της συνάντησης του κ. Δένδια με τον ομό-
λογό του από την Υεμένη, Άχμεντ μπιν Μουμπά-
ρακ, τον περασμένο Νοέμβριο, και η υποψηφιό-
τητα της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του 
ΟΗΕ. Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του στην 
Ιταλία, ο υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με 
τον πρέσβη του Ομάν, με παράλληλη διαπί-
στευση στην Ελλάδα. Οι συζητήσεις εστίασαν 
στις σχέσεις Ελλάδας-Ομάν, σε συνέχεια της  
επίσκεψης του Νίκου Δένδια στη Μουσκάτ, στις 
εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στον Κόλπο,  
καθώς και στην κοινή προσήλωση στο Δίκαιο της 
Θάλασσας. Στο πλαίσιο των επαφών του στη 
Ρώμη, ο Νίκος Δένδιας συναντήθηκε και με την 
ειδική σύμβουλο του γενικού γραμματέα των 
Ηνωμένων Εθνών για τη Λιβύη και τον εκτελε-
στικό διευθυντή του Παγκόσμιου Επισιτιστικού 
Προγράμματος ΟΗΕ. Κατά τη διάρκεια της  
συνάντησης με την ειδική σύμβουλο του γενικού 
γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τη Λιβύη, 
Στέφανι Τούρκο Γουίλιαμς, συζητήθηκαν οι τελευ-
ταίες εξελίξεις στη Λιβύη, με τον κ. Δένδια να υπο-
γραμμίζει το θέμα της ακυρότητας του παράνομου 
και ανυπόστατου τουρκο-λιβυκού «μνημονίου» 
και να επαναλαμβάνει την εποικοδομητική θέση 
της Ελλάδας για την προώθηση της σταθερότητας 
στη Λιβύη. Σε ό,τι αφορά τη συνάντηση με τον 
εκτελεστικό διευθυντή του Παγκόσμιου Επισιτι-
στικού Προγράμματος ΟΗΕ, Ντέιβιντ Μπίσλεϊ 
(David Beasley), ο Νίκος Δένδιας αναφέρει σε 
ανάρτησή του πως είχε εποικοδομητική συνομιλία 
σχετικά με τη βοήθεια στην ανάπτυξη της Λιβύης, 
στο πλαίσιο της ενεργού παρουσίας της Ελλάδας 
στη χώρα. Περαιτέρω, γνωστοποίησε πως ανα-
κοίνωσε στον Ντέιβιντ Μπίσλεϊ, εκ μέρους της 
ελληνικής κυβέρνησης, δωρεά για χρηματοδό-
τηση προγράμματος του WFP, με σκοπό την ανοι-
κοδόμηση του λιμένα της Βεγγάζης στη Λιβύη,  
ο οποίος αποτελεί κρίσιμο σημείο εισόδου για 
τρόφιμα και ανθρωπιστική βοήθεια.

Δένδιας 
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ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ

Πρωτοβουλία Μακρόν για την εκτόνωση της κρίσης

Εμφανίζεται ως απεσταλμένος της Δύσης 
αλλά μάλλον εκπροσωπεί περισσότερο την Ευ-
ρώπη, που βέβαια έχει κάθε λόγο να θέλει να 
αποφύγει ακόμη έναν καταστροφικό πόλεμο 
στην επικράτειά της, τη Γαλλία, η οποία δεν 
έκρυψε ποτέ τη φιλοδοξία της να αναδειχτεί σε 
διπλωματική υπερδύναμη στην Ε.Ε., και φυσικά 
τον εαυτό του ενόψει των κρίσιμων προεδρικών 
εκλογών του Απριλίου στη χώρα του. 
Ο Εμανουέλ Μακρόν συγκεντρώνει από προ-

χθες πάνω του όλα τα βλέμματα καθώς εμφανί-
ζεται ως εκφραστής μιας πρωτοβουλίας που θα 
μπορούσε, όπως υποστηρίζει ο ίδιος, να συμ-
βάλει άμεσα στην αποκλιμάκωση της έντασης 
στην Ανατολική Ευρώπη. Προτού αναχωρήσει 
για τη Μόσχα για συνομιλίες με τον Ρώσο ομό-
λογό του Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι το ζητού-
μενο είναι μια “νέα ισορροπία” που θα προστα-
τεύει τις ευρωπαϊκές χώρες καθησυχάζοντας 
παράλληλα τις ρωσικές ανησυχίες. 
Όπως άλλωστε τόνισε στη συνέντευξη που 

παραχώρησε πριν από το ταξίδι του στην εφη-
μερίδα Journal du Dimanche, ο πραγματικός 
στόχος της Μόσχας “δεν είναι η Ουκρανία, αλλά 
η αποσαφήνιση των κανόνων” στις σχέσεις της 
με το ΝΑΤΟ και την Ε.Ε. 
Ο Γάλλος Πρόεδρος, ο οποίος ασκεί αυτό το 

εξάμηνο την εναλλασσόμενη ευρωπαϊκή προ-
εδρία και προτού αναχωρήσει για τη Μόσχα είχε 
40λεπτη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερι-
κανό ομόλογό του Τζο Μπάιντεν, σημείωσε επί-
σης ότι κανείς δεν μπορεί να περιμένει από τη 
Ρωσία να λάβει μονομερώς μέτρα για την εκτό-
νωση της κρίσης και εξέφρασε κατανόηση για 
τις ανησυχίες της χώρας για την ασφάλειά της. 
Εμφανίστηκε πεπεισμένος πως ο διάλογος με 

τη Ρωσία δεν μπορεί να γίνει μέσω της “αποδυ-
νάμωσης οποιασδήποτε ευρωπαϊκής χώρας”, 

αλλά φρόντισε να δώσει επίσης έμφαση στον 
“σεβασμό απέναντι στη Ρωσία και την κατα-
νόηση των σύγχρονων τραυμάτων αυτού του 
μεγάλου λαού και έθνους”.  
Και στο Κίεβο...  
Το ταξίδι του Εμανουέλ Μακρόν στη Μόσχα, 

και στη συνέχεια σήμερα στο Κίεβο, αποτελεί 
ίσως την κορύφωση των μέχρι τώρα κινήσεών 
του στην ουκρανική κρίση. Μόλις τον περασμένο 
μήνα ο Γάλλος Πρόεδρος είχε ζητήσει από την 
Ε.Ε. να ανοίξει απευθείας διάλογο με τη ρωσική 
κυβέρνηση αντί απλώς να αντιδρά στις πρωτο-
βουλίες της Ουάσιγκτον, ενώ αρκετές φορές στο 
παρελθόν είχε αναφερθεί στην ανάγκη “ανανέ-
ωσης” της σχέσης μεταξύ Ε.Ε. και Ρωσίας. 
Το Κρεμλίνο υποδέχτηκε θετικά τη γαλλική 

πρωτοβουλία επισημαίνοντας πως ο Γάλλος 
Πρόεδρος προσέρχεται στη Μόσχα με συγκε-
κριμένες προτάσεις. “Γνωρίζουμε -και ο ίδιος ο 
Μακρόν το είπε στον Πούτιν- ότι έχει συγκεκρι-
μένες ιδέες για να βρεθούν τρόποι αποκλιμά-
κωσης των εντάσεων στην Ευρώπη και σκο-
πεύει να μοιραστεί αυτές τις ιδέες με τον Πούτιν” 
δήλωσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας 
Ντμίτρι Πεσκόφ. 
Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η προσέγ-

γιση Μακρόν αφορά σε γενικές γραμμές τη δια-
τήρηση του “πλαισίου της Νορμανδίας”, των δια-
πραγματεύσεων που διεξάγονται σήμερα μεταξύ 
Ρωσίας, Ουκρανίας, Γαλλίας και Γερμανίας για 
τις συγκρούσεις στην Ανατολική Ουκρανία, με 
στόχο η Μόσχα να πειστεί να αποσύρει τα στρα-
τεύματά της από τα ουκρανικά σύνορα και τελικά 
να συμφωνήσει σε μια μακροπρόθεσμη συνεν-
νόηση για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. 
Η συνάντησή του με τον Πρόεδρο Πούτιν θα 

μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο προς μια τέτοια 
κατεύθυνση.

ΙΣΠΑΝΙΑ

Κατώτατος μισθός στα 1.000 ευρώ 
και φορολογία στον πλούτο
Στα 1.000 ευρώ τον μήνα, και μάλιστα ανα-

δρομικά από την 1η Ιανουαρίου του 2022, θέλει 
να οδηγήσει το συντομότερο δυνατόν τον κατώ-
τερο μισθό στην Ισπανία η υπουργός Εργασίας, 
αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και επικεφαλής 
του Unidas Podemos Γιολάντα Ντίαθ, σε σχέση 
με τα 965 ευρώ που κυμαίνεται σήμερα ο κατώ-
τατος μισθός. 

«Θα μου άρεσε να δω τον κατώτατο μισθό 
στα 1.000 ευρώ» τόνισε η Ντίαθ, κατά τη διάρ-
κεια της συνέντευξης Τύπου, μετά τη συνάντησή 
της με τους εκπροσώπους του κοινωνικού δια-
λόγου, τους επικεφαλής των δύο μεγαλύτερων 
συνδικαλιστικών συνομοσπονδιών, τις Εργατι-
κές Επιτροπές CC.OO. και UGT και τις οργα-
νώσεις των εργοδοτών με αιχμή τη CEOE, λίγες 
ημέρες μετά την επεισοδιακή ψήφιση του νέου 
νόμου για τα εργασιακά, που επαναφέρει τις 
συλλογικές συμβάσεις, καταργεί την ελαστικο-
ποιημένη εργασία και υιοθετεί νέο καταστατικό 
των εργαζομένων, προκαλώντας μεγάλη ρήξη 
με την αντεργατική μεταρρύθμιση του δεξιού 
Μαριάνο Ραχόι. 
Την ίδια στιγμή, το Podemos παρουσίασε στη 

Μαδρίτη τις προτάσεις του για τη φορολογία πα-
ρουσία ενός σημαντικού επισκέπτη, του πρώην 
ηγέτη του βρετανικού Εργατικού Κόμματος Τζέ-
ρεμι Κόρμπιν. Για τον λόγο ίσως αυτόν η εκδή-

λωση του Podemos είχε τον τίτλο της στα αγ-
γλικά, «Φορολογήστε τον πλούτο», με τον Κόρ-
μπιν να αποτελεί ένθερμο υποστηρικτή των προ-
τάσεων του κόμματος της ισπανικής Αριστεράς. 
Οι συνολικές προτάσεις του Podemos για τη 

φορολογία με τίτλο «Η απαραίτητη δημοσιονο-
μική μεταρρύθμιση για να φέρουμε σε πέρας τη 
συμφωνία συνασπισμού» στοχεύουν στην αύ-
ξηση της φορολογίας στον πλούτο, στη φορο-
λόγηση των ιδιοκτητών άδειων κατοικιών και 
στην κερδοφορία των ηλεκτρικών εταιρειών, που 
αποτελούν ιστορικές διεκδικήσεις του Podemos, 
και φιλοδοξούν να αυξήσουν τα φορολογικά 
έσοδα κατά 30 δισ. ευρώ.

ΕΜΒΟΛΙΟ PFIZER

Στο «μικροσκόπιο» του ΕΜΑ η αναμνηστική 
δόση για 12 έως 15 ετών

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) 
ξεκίνησε αξιολόγηση προκειμένου να αποφασί-
σει αν το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού της Pfizer 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αναμνηστική δόση 
σε εφήβους 12-15 ετών. Παράλληλα σημειώνει 
ότι συνεχίζει την αξιολόγηση του αντίστοιχου αι-
τήματος της Pfizer για την ηλικιακή ομάδα 16-
17 ετών. 
Ο ΕΜΑ επαναλαμβάνει σε ανακοίνωσή του 

ότι οι αναμνηστικές δόσεις των εμβολίων χορη-
γούνται σε εμβολιασμένα άτομα, δηλαδή σε 
άτομα που έχουν ολοκληρώσει τον αρχικό εμ-
βολιασμό τους με τις δύο δόσεις,  για την απο-
κατάσταση της προστασίας μετά την εξασθέ-

νησή της.  Μια αναμνηστική δόση του εμβολίου 
Comirnaty των εταιρειών BioNTech/Pfizer μπο-
ρεί αυτή τη στιγμή να χορηγηθεί μόνο σε άτομα 
ηλικίας 18 ετών και άνω. 
Η Επιτροπή Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση 

(CHMP) του EMA θα πραγματοποιήσει ταχεία 
αξιολόγηση των δεδομένων που υποβάλλονται 
από την εταιρεία που εμπορεύεται το εμβόλιο 
εξετάζοντας και πραγματικά στοιχεία επί του πε-
δίου από το Ισραήλ. 
Όπως τονίζει ο ΕΜΑ οι εθνικοί φορείς δημό-

σιας Υγείας μπορούν να εκδίδουν επίσημες συ-
στάσεις σχετικά με τη χρήση αναμνηστικών δό-
σεων και τις σχετικές απαιτήσεις πιστοποίησης 
ταξιδιού, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα απο-
τελεσματικότητας και τα περιορισμένα δεδομένα 
ασφάλειας. 
Το εμβόλιο Comirnaty είναι για την πρόληψη 

του κορωνοϊού. Περιέχει ένα αγγελιοφόρο RNA 
(mRNA) με οδηγίες για την παραγωγή μιας πρω-
τεΐνης, γνωστής ως πρωτεΐνη spike, που υπάρ-
χει φυσικά στον SARS-CoV-2, τον ιό που προ-
καλεί τον κορωνοϊό. Το εμβόλιο λειτουργεί 
προετοιμάζοντας τον οργανισμό να αμυνθεί κατά 
του SARS-CoV-2.

ΙΡΑΝ

Γύρισαν 17χρονη πίσω από Τουρκία 
και την αποκεφάλισε ο σύζυγος!

Σοκ έχει προκαλέσει εντός και εκτός Ιράν ο 
αποκεφαλισμός μίας 17χρονης από τον σύζυγό 
της και στη συνέχεια η περιφορά στους δρόμους 
του κεφαλιού της από το δράστη, σε μία επίδειξη 
«αποκατάστασης της τιμής» της οικογένειας, 
που συνέβαλε ενεργά στον φόνο. Ταυτόχρονα, 
πληροφορίες για το τι προηγήθηκε δείχνουν ότι 
η άτυχη νέα προσπάθησε να διαφύγει, αλλά 
ενώ είχε φτάσει στην Τουρκία, την εντόπισαν και 
την ανάγκασαν -πιθανότατα παρά τη θέλησή 
της- να επιστρέψει στην πόλη όπου τελικά δο-
λοφονήθηκε. Σημειώνεται ότι στο Ιράν επιτρέ-
πονται οι γάμοι γυναικών από την ηλικία των 13 
ετών, αλλά η 17χρονη είχε εξαναγκαστεί σε γάμο 
από τα 12 και είχε ήδη από το γάμο ένα αγόρι 3 
ετών. 
Όπως γράφει το Iran International (που 

εδρεύει στη Βρετανία και δημοσιεύει ειδήσεις 
του Ιράν στα αγγλικά και διεθνείς στα φαρσί) η 
17χρονη Μόνα Χεϊνταρί είχε βρεθεί στην Τουρκία 
για «αδιευκρίνιστους λόγους». Ήταν ο ίδιος ο 
πατέρας της που βοήθησε τον σύζυγό της και 
ανιψιό του, να «φέρουν την γυναίκα πίσω» στο 
Ιράν και στην πόλη Αχβάζ.  
Εκεί, ο σύζυγος μαζί με τον αδερφό του την 

Κυριακή αποκεφάλισαν την άτυχη γυναίκα και 
περιέφεραν το κεφάλι της στους δρόμους, βι-
ντεοσκοπώντας μάλιστα την πράξη τους. Οι 
πληροφορίες θέλουν το οικογενειακό περιβάλ-
λον να την κατηγορούσε για μοιχεία. Και οι δύο 
συνελήφθησαν από τις Αρχές. Το βίντεο πήρε 
δημοσιότητα μέσω του πρακτορείου Rokna, στο 
οποίο επεβλήθη απαγόρευση από την ρυθμι-
στική αρχή των ΜΜΕ του Ιράν. 

«Ένα ανθρώπινο πλάσμα αποκεφαλίστηκε, 
το κεφάλι του επιδείχθηκε στους δρόμους και ο 
φονιάς ήταν υπερήφανος γι' αυτό. Πώς μπο-
ρούμε να δεχτούμε μια τέτοια τραγωδία; Οφεί-
λουμε να δράσουμε ώστε να μην γίνονται πια 
γυναικοκτονίες», ανέφερε υπογράμμισε η εφη-
μερίδα Sazandegi που πρόσκειται στην προ-
οδευτική παράταξη. 
Το ίδιο θα πρέπει να αναρωτηθούν και όσοι 

στηρίζουν και υλοποιούν τις πολιτικές αποκλει-
σμού στην Τουρκία των προσφύγων που προ-
σπαθούν να φτάσουν στην Ευρώπη. Αυτή την 
«ασφαλή χώρα» από όπου «πήραν πίσω» την 
άτυχη 17χρονη ο πατέρας και ο σύζυγος, για να 
την εκτελέσουν...
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Ο Μπόρις Τζόνσον προειδοποιεί με άρθρο του 
τον Βλάντιμιρ Πούτιν ότι μια ρωσική εισβολή 
στην Ουκρανία θα λάβει απάντηση από ένα εν-
δυναμωμένο ΝΑΤΟ, με τη Βρετανία να προετοι-
μάζει πέρα από οικονομικές κυρώσεις και την 
ανάπτυξη πεζοναυτών, μαχητικών αεροσκαφών 
και πολεμικών πλοίων στην Ανατολική Ευρώπη. 
Γράφοντας στους Times, ο Βρετανός Πρωθυ-
πουργός τονίζει ότι η χώρα 
του δεν θα υποχωρήσει 
έναντι της ρωσικής επιθε-
τικότητας και θα συνεχίσει 
να προσφέρει «ανεπιφύλα-
κτη και αμετακίνητη» στή-
ριξη σε Ευρώπη και Βορει-
οατλαντική Συμμαχία. 
Το άρθρο έρχεται λίγες 
ώρες μετά από την ανακοί-
νωση του Βρετανού 
Υπουργού Άμυνας Μπεν 
Γουάλας πως θα αποστα-
λούν επιπλέον 350 στρατιώτες στην Πολωνία, 
για την αποτροπή πιθανών απειλών κατά της 
ακεραιότητας της χώρας. 
Ο κ. Τζόνσον γράφει ότι είναι διατεθειμένος να 
προβεί σε περαιτέρω κινήσεις, όπως η απο-
στολή μαχητικών αεροσκαφών τύπου Typhoon 
και πολεμικών πλοίων στην περιοχή, με τους 
Times να αναφέρονται σε σχέδια αποστολής αε-
ροσκαφών σε Ρουμανία και Βουλγαρία και 
πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα. Ο Βρετανός Πρω-
θυπουργός αναφέρεται και σε προετοιμασία ενί-
σχυσης της βρετανικής δύναμης στο πλαίσιο 
της νατοϊκής αποστολής στην Εσθονία. 
Τονίζει επίσης ότι οι διευρυμένες βρετανικές 
οικονομικές κυρώσεις θα είναι έτοιμες να εφαρ-

μοστούν αν γίνει ρωσική επίθεση, ενώ αναφέ-
ρεται σε επικείμενη επιλογή της Δύσης «μεταξύ 
διοχέτευσης ακόμα περισσότερων ρωσικών 
υδρογονανθράκων μέσω γιγάντιων νέων αγω-
γών ή υπεράσπισης της Ουκρανίας». Ως εκ τού-
του, χαιρετίζει τη δήλωση της Γερμανίας περί 
επανεξέτασης του Nord Stream 2 σε περίπτωση 
ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. 

Αφού αναφέρει ότι αυτή 
τη στιγμή «είμαστε μάρτυ-
ρες της μεγαλύτερης στρα-
τιωτικής συγκέντρωσης δυ-
νάμεων στην Ευρώπη από 
τον Ψυχρό Πόλεμο», προ-
ειδοποιεί τον Πρόεδρο 
Πούτιν πως αν εισβάλει 
στην Ουκρανία «θα υπο-
χρεώσει τη Δύση να προβεί 
σε πολλά από αυτά που ο 
ίδιος επιδιώκει να αποτρέ-
ψει». 

Συμπληρώνει ότι στις δύο επικοινωνίες του με 
τον Ρώσο ηγέτη τον προειδοποίησε για το τί-
μημα που θα πληρώσει η χώρα του αν εισβάλει 
στην Ουκρανία, αλλά και ότι υποστηρίζει την 
επίλυση των ρωσικών ανησυχιών μέσω «ανοι-
χτού και ειλικρινούς διαλόγου». 
Την ίδια στιγμή, χαρακτηρίζει την αποκλιμά-
κωση της έντασης από τη Ρωσία ως προαπαι-
τούμενο για έναν επιτυχή διάλογο. «Δεν μπο-
ρούμε να ανταμείψουμε - και επομένως να 
ενθαρρύνουμε - τη διπλωματία του εξαναγκα-
σμού. Η δέσμευση της Βρετανίας στην ασφάλεια 
της Ευρώπης, με το ΝΑΤΟ ως απαραίτητο εγ-
γυητή, θα παραμείνει ανεπιφύλακτη και αμετα-
κίνητη», γράφει ο κ. Τζόνσον.

Προειδοποιήσεις Τζόνσον προς Πούτιν

Η έξοδος της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση έχει έως τώρα καταστήσει το εμπόριο 
πολύ πιο ακριβό λόγω καθυστερήσεων και γρα-
φειοκρατίας και μπορεί να υπάρξουν περαιτέρω 
προβλήματα στα σύνορα καθώς ανακάμπτει η 
επιβατική κίνηση μετά την πανδημία της COVID, 
όπως ανακοίνωσε σήμερα η Επιτροπή Δημο-
σίων Λογαριασμών. 
Υποστηρικτές του Brexit έλεγαν ότι η έξοδος 
θα έδινε στο Ηνωμένο Βασίλειο ανεξαρτησία και 
τη δυνατότητα να ξεφύγει από την Ευρωπαϊκή 
Ενωση, ένα γερμανικής κυριαρχίας οικοδόμημα 
που οδηγεί σε στασιμότητα και υπολείπεται με-
γάλων δυνάμεων όπως οι ΗΠΑ και η Κίνα. 
Ωστόσο, οι αντίπαλοι του Brexit προειδοποι-
ούσαν ότι η έξοδος από την ΕΕ μοιάζει με κίνηση 
αυτοτραυματισμού που θα έχει ως αποτέλεσμα 
το Ηνωμένο Βασίλειο να υποβαθμιστεί, να γίνει 
φτωχότερο και περισσότερο απομονωμένο. 
Ενώ το εμπόριο υπέστη πιέσεις λόγω της παν-
δημίας της COVID-19 και άλλων περιορισμών 
στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες, η κοι-
νοβουλευτική Επιτροπή Δημοσίων Λογαρια-

σμών κατέληξε ότι η «έξοδος από την ΕΕ είχε 
αντίκτυπο και ότι οι νέες συνοριακές ρυθμίσεις 
πρόσθεσαν κόστος στο επιχειρείν». 

«Μια από τις μεγαλύτερες υποσχέσεις του 
Brexit ήταν η αποδέσμευση των βρετανικών επι-
χειρήσεων, που θα τους έδινε το περιθώριο να 
μεγιστοποιήσουν την παραγωγικότητά τους και 
τη συνεισφορά τους στην οικονομία», δήλωσε 
η Μεγκ Χίλιερ, επικεφαλής της επιτροπής. 
«Ωστόσο, ο μόνος αντίκτυπος που μπορεί να 
εντοπιστεί έως τώρα είναι αυξημένο κόστος, 
γραφειοκρατία και καθυστερήσεις στα σύνορα». 
Οι υπέρμαχοι του Brexit είπαν ότι βραχυπρό-
θεσμα θα υπάρξουν πρόσθετα κόστη καθώς το 
Ηνωμένο Βασίλειο προσαρμόζεται στη νέα κα-
τάσταση, αλλά ότι μακροπρόθεσμα θα υπάρ-
ξουν σημαντικά πολιτικά και οικονομικά οφέλη 
από την αποχώρηση από το ευρωπαϊκό μπλοκ. 
Η Επιτροπή Δημοσίων Λογαριασμών προειδο-
ποίησε ότι η κυβέρνηση έχει σημαντικό έργο να 
υλοποιήσει προκειμένου να καταστήσει το δια-
συνοριακό εμπόριο πιο εύκολο για επιχειρήσεις.

ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Το Brexit κατέστησε το εμπόριο πιο ακριβό

BREXIT

Αναταραχή έχει προκληθεί στο εύθραυστο πο-
λιτικό σκηνικό της Βόρειας Ιρλανδίας μετά από 
την εντολή που έδωσε την Τετάρτη ο Υπουργός 
Περιβάλλοντος της αποκεντρωμένης κυβέρνη-
σης να τερματιστούν από τα μεσάνυχτα οι έλεγ-
χοι στα προϊόντα που εισάγονται από τη Μεγάλη 
Βρετανία όπως επιβλήθηκαν με το Πρωτόκολλο 
Βόρειας Ιρλανδίας στο πλαίσιο της συμφωνίας 
του Brexit. 
Ο υπουργός Έντουιν Πουτς είπε ότι προέβη 
στη μονομερή κίνηση, που αφορά αγροτικά προ-
ϊόντα και τρόφιμα, αφού πρώτα έλαβε νομική 
γνωμάτευση. 
Την εντολή του φημολογείται ότι θα ακολουθή-
σει εντός των ημερών, αν όχι εντός της Πέμπτης, 
η παραίτηση του Πρωθυπουργού της αποκε-
ντρωμένης κυβέρνησης Πολ Γκίβαν. 
Αμφότεροι εκπροσωπούν στην κυβέρνηση το 
Δημοκρατικό Ενωτικό Κόμμα (DUP) και οι ενέρ-
γειες τους εκλαμβάνονται ως έμπρακτη διαμαρ-
τυρία κατά του Πρωτοκόλλου για τη Βόρεια Ιρ-
λανδία στο πλαίσιο του Brexit, το οποίο 

προβλέπει ελέγχους σε προϊόντα που διασχί-
ζουν τη Θάλασσα της Ιρλανδίας. 
Οι Ενωτικοί στη Βόρεια Ιρλανδία, κατά κανόνα 
προτεστάντες, είναι ένθερμοι υποστηρικτές της 
διατήρησης υπαγωγής της Βόρειας Ιρλανδίας 
στο βρετανικό στέμμα και θεωρούν ότι το Πρω-
τόκολλο υπονομεύει την ακεραιότητα του Ηνω-
μένου Βασιλείου. 
Η μονομερής κίνηση καταδικάστηκε από την 
κυβέρνηση της Ιρλανδίας ως παραβίαση μίας 
διεθνούς συμφωνίας. Η ΕΕ αντέδρασε σχολιά-
ζοντας ότι η κίνηση από τον Βορειοϊρλανδό 
Υπουργό Περιβάλλοντος «δε βοηθά» και ότι θα 
παρακολουθεί τις εξελίξεις. 
Από την πλευρά της η κυβέρνηση Τζόνσον 
στη Βρετανία, που δεν έχει κρύψει την αντίθεσή 
της στο Πρωτόκολλο της Βόρειας Ιρλανδίας, δια-
βεβαιώνει ότι δεν έχει παίξει κανέναν ρόλο στις 
τελευταίες εξελίξεις και προσθέτει ότι δεν προτί-
θεται να επέμβει σε αποφάσεις που αφορούν 
την τοπική κυβέρνηση και το τοπικό κοινοβούλιο 
του Στόρμοντ.

Αναταραχή  λόγω όρων πρωτοκόλλου

Σε μια αναπάντεχη κίνηση προχώρησε χθες 
Τετάρτη ο Μπόρις Τζόνσον που ανακοίνωσε την 
άρση όλων των περιορισμών κατά του κορω-
νοϊού από το τέλος του μήνα.  
Η δραματική ανακοίνωση για την κατάργηση 
των μέτρων, ακόμη και της καραντίνας για όσους 
είναι θετικοί στον κορωνοϊό, έγινε στη Βουλή 
των Κοινοτήτων. Στις 21 Φεβρουαρίου, ο Βρε-
τανός πρωθυπουργός θα παρουσιάσει την 
πλήρη στρατηγική του. Ωστόσο, ανέφερε ότι 
όσο συνεχίζονται οι ενθαρρυντικές τάσεις, οι πε-
ριορισμοί μπορούν να αρθούν τέσσερις εβδο-
μάδες νωρίτερα απ ότι αρχικά προτάθηκε.  
Πολλοί εκτιμούν ότι η άρση των απαγορεύ-
σεων θα βελτιώσει την εικόνα του Τζόνσον, που 
έχει πληγεί μετά το σκάνδαλο Partygate και τις 

αποκαλύψεις για πάρτι εν μέσω περιορισμών 
στην Ντάουνινγκ Στριτ. Την ίδια ώρα, τα κρού-
σματα κορωνοϊού φαίνεται ότι υποχωρούν, ενώ 
ο αριθμός των θανάτων δεν έφτασε σε ανησυ-
χητικά επίπεδα.  
Ο Μπόρις Τζόνσον ανέφερε ότι θα παρουσιά-
σει τη στρατηγική του, που προβλέπει τη «ζωή 
με τον Covid».  
Με δεδομένα τα τρέχοντα ενθαρρυντικά στοι-
χεία, «η προσδοκία μου είναι ότι θα μπορέσουμε 
να τελειώσουμε τους τελευταίους εγχώριους πε-
ριορισμούς, συμπεριλαμβανομένης και της νο-
μικής υποχρέωσης αυτοαπομόνωσης, εάν κά-
ποιος διαγνωστεί θετικός, ένα μήνα νωρίτερα», 
είπε. Οι κανονισμοί επρόκειτο να λήξουν στην 
Αγγλία στις 24 Μαρτίου. 

Μπ. Τζόνσον: Κατάργηση όλων 
των περιορισμών κατά του κορωνοϊού !



Στις 21 του περασμένου μήνα, 
Ιανουαρίου 2022, έκλεισαν 98                  
χρόνια από τον θάνατο του Ρώ-
σου μαρξιστή, κομμουνιστή 
(αυτά τα δύο είναι συνώνυμα), 
Βλαντιμίρ Ίλιτς Ουλιάνοφ Λένιν, 

ηγέτη της Οκτωβριανής Σοσιαλιστικής Επανά-
στασης και πρώτου Πρόεδρου της πρώτης σο-
σιαλιστικής χώρας στον κόσμο. Ο Λένιν γεννή-
θηκε στις 22 Απριλίου του 1870 στην πόλη 
Σιμπίρσκ της Ρωσίας, σημερινή πόλη Ουλια-
νόβσκ. Ήταν κορυφαίος θεωρητικός του επιστη-
μονικού σοσιαλισμού. Στη σημερινή μακρά εποχή 
του ιμπεριαλισμού και των κοινωνικών επανα-
στάσεων, οι αναλύσεις και οι θέσεις του παρα-
μένουν ζωντανές, είναι επίκαιρες όσο ποτέ. 
Ο Λένιν και άλλοι επιφανείς επαναστάτες ίδρυσαν 
το  κομμουνιστικό κόμμα της Ρωσίας, που οργά-
νωσε και πραγματοποίησε τη Σοσιαλιστική  
Επανάσταση στη Ρωσία τον Οκτώβριο του 1917. 
Ο Λένιν ήταν ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης του κόμ-
ματος. Ο  αδιαμφισβήτητος ηγέτης της νικηφόρας 
Σοσιαλιστικής Επανάστασης και του κράτους της 
πρώτης σοσιαλιστικής χώρας στον κόσμο και  
μεγαλοφυής ηγέτης του παγκόσμιου κομμουνι-
στικού και εργατικού κινήματος.  
Μελέτησε τα έργα των θεμελιωτών του κομμου-
νισμού Μαρξ και Ένγκελς όταν ήταν ακόμα  
φοιτητής. Πολύ νωρίς, γίνεται μέλος κύκλου μαρ-
ξιστών, κομμουνιστών.  
Το 1891 αποφοιτά από τη Νομική Σχολή του  
Πανεπιστημίου της Πετρούπολης με άριστα.  
Με τις γνώσεις και τη δράση του αναγνωρίζεται 
ως ο ηγέτης των μαρξιστών της Πετρούπολης. 
Το 1894 γράφει πρώτο του έργο "Τι είναι οι φίλοι 
του λαού και πώς πολεμούν τους σοσιαλδημο-
κράτες"(τότε σοσιαλδημοκράτες ήταν οι μαρξι-
στές) και το 1923 το τελευταίο του "Καλύτερα  
λιγότερα, αλλά καλύτερα". 
Το 1895 πρωτοστατεί στην ίδρυση της ενιαίας  
μαρξιστικής οργάνωσης της Πετρούπολης  
" Ένωση πάλης για την απελευθέρωση της  
εργατικής τάξης." Την ίδια χρονιά συλλαμβάνεται 
και φυλακίζεται. Το 1897εξορίζεται από τη  
φυλακή  στη Σιβηρία και μένει εκεί  μέχρι το 1900. 
Στη φυλακή και στην εξορία ολοκληρώνει το  
μεγαλειώδες έργο του "Η ανάπτυξη του καπιτα-
λισμού στη Ρωσία" που συγκρίνεται με το  
"Κεφάλαιο" του Μαρξ. Αμέσως μετά τη λήξη της 
εξορίας του το 1900, ο Λένιν φεύγει στο εξωτερικό 
όπου ιδρύει τη μαρξιστική πολιτική εφημερίδα 
"Ίσκρα" (Σπίθα) που κυκλοφορεί σε όλη τη  

Ρωσία.  
Το 1903 στο 2ο Συνέδριο του κόμματος,που τότε 
έφερε το όνομα Εργατικό Σοσιαλ-δημοκρατικό 
Κόμμα Ρωσίας (ΕΣΔΚΡ) εξασφαλίζεται η υπερί-
σχυση του μαρξισμού επί του οπορτουνισμού, 
με τη σφραγίδα του Λένιν που έπαιξε αποφασι-
στικό ρόλο. Ωστόσο, στην πορεία μέσα στους 
κόλπους του κόμματος δημιουργούνται δύο  
ομάδες. Οι Μπολσεβίκοι (πλειοψηφία) και οι  
Μενσεβίκοι (μειοψηφία). Αρχικά οι διαφορές  
αφορούσαν ζητήματα οργανωτικής υφής. 
Το 1905 ο Λένιν ιδρύει τη μπολσεβίκικη εφημε-
ρίδα "Εμπρός" επειδή η "Ίσκρα" είχε περάσει 
στα χέρια των Μενσεβίκων. Την ίδια χρονιά  
επιστρέφει στη Ρωσία για ν' αναλάβει την καθο-
δήγηση της επανάστασης. Όμως, το Δεκέμβριο 
του 1907, μετά την ήττα της επανάστασης, φεύγει 
ξανά στο εξωτερικό. Το 1909 κυκλοφορεί το έργο 
του "Υλισμός και εμπειριοκριτικισμός" που υπε-
ρασπίζεται τις θεωρητικές αρχές του διαλεκτικού 
και ιστορικού υλισμού. 
Το 1912 στη Συνδιάσκεψη της Πράγας, οι Μπολ-
σεβίκοι με επικεφαλής τον Λένιν κερδίζουν τις 
ψηφοφορίες σ' όλα τα ζητήματα αρχών και οι 
Μενσεβίκοι θέτουν τους εαυτούς τους εκτός  κόμ-
ματος.  
Την ίδια χρονιά ιδρύεται στην Πετρούπολη η  
νόμιμη μπολσεβίκικη  εφημερίδα  "Πράβδα"  
(Αλήθεια) με διευθυντή τον Γεωργιανό, Ιωσήφ 
Βησσαριόνοβιτς Τζουγκασβίλι Στάλιν. 
Τον Φεβρουάριο του 1917 εν μέσω του Α' Πα-
γκοσμίου Πολέμου, στον οποίο συμμετέχει και  
η Ρωσία, πραγματοποιείται αστικό-δημοκρατική 
επανάσταση που ανατρέπει το τυραννικό τσαρικό 
καθεστώς. Σχηματίζεται Προσωρινή Επαναστα-
τική Κυβέρνηση, η οποία αρνείται να σταματήσει 
τη συμμετοχή της χώρας στον ιμπεριαλιστικό 
 πόλεμο παρά την απαίτηση του λαού.  
Ο Λένιν επιστρέφει στη Ρωσία  τον Απρίλιο και 
γράφει τις περίφημες "Θέσεις του Απρίλη" για το 
πέρασμα της Ρωσίας από την αστικο-δημοκρα-
τική επανάσταση στη σοσιαλιστική επανάσταση 
προβάλλοντας το  σύνθημα "Όλη η εξουσία στα 
Σοβιέτ". Στα ελληνικά, Σοβιέτ είναι το Συμβούλιο. 
Τα Σοβιέτ, Συμβούλια αντιπροσώπων εργατών, 
στρατιωτών και ναυτών που δημιουργήθηκαν 
κατά την επαναστατική ανατροπή του τσαρικού 
καθεστώτος. Τον Ιούλιο, η Προσωρινή Επανα-
στατική Κυβέρνηση καταστέλλει ειρηνικές εκδη-
λώσεις/διαδηλώσεις του λαού και εκδίδει ένταλ 
μα σύλληψης του Λένιν. Ο Λένιν με απόφαση 
του κόμματος περνά στην παρανομία  και κατα-

φεύγει στη γειτονική Φιλανδία. 
Τον Σεπτέμβριο, οι Μπολσεβίκοι εξασφαλίζουν 
την πλειοψηφία στα δύο μεγαλύτερα Σοβιέτ της 
χώρας, Σοβιέτ Πετρούπολης και Σοβιέτ της  
Μόσχας. Το σύνθημα του κόμματος "Όλη η εξου-
σία στα Σοβιέτ" που είχε εγκαταλειφθεί προσω-
ρινά, επανέρχεται. Έχουν ωριμάσει οι συνθήκες 
για τη μεγάλη αλλαγή και το κόμμα είναι έτοιμο 
όσο ποτέ, ιδεολογικά, πολιτικά και οργανωτικά. 
Επικεφαλής επιτελείου δοκιμασμένων στελεχών 
ο Λένιν. 
Οι ξεκάθαρες θέσεις, οι ξεκάθαροι στόχοι του 
κόμματος  κερδίζουν το λαό. Τώρα είναι η ώρα. 
Πριν ήταν νωρίς. Αύριο θα είναι αργά. Ο Λένιν 
επιστρέφει από τη Φινλανδία  στις 7 Οκτωβρίου 
και είναι εκεί στην Πετρούπολη. Στις 10 Οκτω-
βρίου, η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος απο-
φασίζει την κατάληψη της εξουσίας με ένοπλη 
εξέγερση ύστερα από εισήγηση του Λένιν.  
Στις 25 Οκτωβρίου (7 Νοεμβρίου με το νέο ημε-
ρολόγιο) πραγματοποιείται με επιτυχία η κατά-
ληψη της εξουσίας με τη βία, με τα όπλα.  
(Ειρήσθω εν παρόδω στο μυαλό μου έρχεται το 
ποίημα του Μενέλαου Λουντέμη " Είδα τον Λένιν 
" που περιγράφει τον Λένιν μέσα στην Επανά-
σταση, τις σκέψεις και τη δράση του Λένιν τις 
ώρες που αναπτύσσεται η Επανάσταση). 
Την επομένη, 26 Οκτωβρίου στο 2ο Συνέδριο 
των Σοβιέτ, ψηφίζονται τα ιστορικά διατάγματα 
για την ειρήνη και τη γη μετά από πρόταση του 
Λένιν. Το Συνέδριο εγκρίνει το Συμβούλιο  
Επιτρόπων του Λαού (Υπουργικό Συμβούλιο) και 
τον Λένιν ως Πρόεδρο του Συμβουλίου. Η πρώτη 
κυβέρνηση εργατών και αγροτών στον κόσμο, 
εκλεγμένη από αντιπροσώπους του λαού σε επα-
ναστατικά Συμβούλια, σε επαναστατικά Σοβιέτ. 
Για την υπεράσπιση της νεαρής Σοβιετικής  
Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας, δημιουργείται  ο Κόκ-
κινος Στρατός. Αποφασιστικός ο ρόλος του Λένιν. 
Αποφασιστικός ο ρόλος του και στην ίδρυση της 
Κομμουνιστικής Διεθνούς για την οργάνωση της 
παγκόσμιας εργατικής τάξης. Ο Λένιν παρόλο 
που τραυματίζεται σοβαρά και είναι ημιπαράλυ-
τος (δολοφονική απόπειρα  λεγόμενων σοσιαλε-
παναστατών τον  Αύγουστο του 1918) συνεχίζει 
να εργάζεται ακούραστα. 
Διευθύνει τη συλλογική προσπάθεια για την 
ανόρθωση της κατεστραμμένης από τον εμφύλιο 
και την εισβολή των ξένων οικονομίας της χώρας 
και επεξεργάζεται το σχέδιο εξηλεκτρισμού της 
χώρας και το πέρασμα από την οικονομία του " 
Πολεμικού Κομμουνισμού " στην οικονομία της 

"ΝΕΠ"(Νέα Οικονομική Πολιτική). 
Στον τελευταίο δημόσιο λόγο του στη Γενική  
Συνέλευση των Σοβιέτ της Μόσχας στις 22  
Νοεμβρίου 1922, ο Λένιν εκφράζει την πεποίθησή 
του ότι "από τη Ρωσία της Νέας Οικονομικής  
Πολιτικής (ΝΕΠ) θα ξεπεταχτεί η σοσιαλιστική 
Ρωσία. “Πράγματι η σοσιαλιστική Ρωσία ξεπε-
τάχτηκε μετά το θάνατό του.  
Μετά από  εκβιομηχάνιση και κολεκτιβοποίηση 
σχεδόν όλα τα μέσα παραγωγής έγιναν παλλαϊκή 
κοινωνική ιδιοκτησία, όπως παλλαϊκή και κοινω-
νική έγινε και η παραγωγή. 
Σε εχθρικές συνθήκες, σε συνθήκες ιμπεριαλι-
στικής περικύκλωσης, η λενινιστική καθοδήγηση 
του κόμματος πραγματοποίησε θαύματα, εκτε-
λώντας τις εντολές του Λένιν, τιμώντας το όνομα 
και το έργο του, τη βαριά κληρονομιά του. 
Οι σκληρές συνθήκες της ζωής κάτω από το τσα-
ρικό καθεστώς, η εντατική δουλειά και οι συνέ-
πειες του σοβαρού τραύματός του είχαν υπονο-
μεύσει την υγεία και συντόμευσαν τις μέρες του 
Λένιν. Στις 21  Ιανουαρίου του 1924  άφησε την 
τελευταία του πνοή στο Γκόρκι κοντά στη Μόσχα 
τρεις μήνες πριν κλείσει τα 54 του χρόνια.  
Για τους κομμουνιστές, μα και για εκατομμύρια 
σύγχρονους δούλους, ο Λένιν είναι εδώ και φω-
τίζει άπλετα το δρόμο για να περάσει το Μέλλον! 
 
ΥΓ 
Κομμουνισμός και μαρξισμός είναι συνώνυμα. 
Η ιδεολογία του κομμουνισμού στηρίζεται στον 
διαλεκτικό και στον ιστορικό υλισμό. 
- Ο διαλεκτικός υλισμός είναι φιλοσοφική αντί-
ληψη για τον κόσμο. Ονομάζεται διαλεκτικός  
υλισμός επειδή για να μελετήσει τη φύση,  
την ανθρώπινη κοινωνία και τη νόηση χρησιμο-
ποιεί την αντιμεταφυσική διαλεκτική μέθοδο,  
και επειδή η αντίληψή του για τα φαινόμενα,  
η φιλοσοφία του, η  θεωρία του είναι ένας υλισμός  
αυστηρά επιστημονικός. Η διαλεκτική μέθοδος 
και ο φιλοσοφικός υλισμός συγχωνεύονται η μία 
στον άλλο και αποτελούν μια ενιαία φιλοσοφική 
αντίληψη, τον διαλεκτικό υλισμό. 
- Ο ιστορικός υλισμός ή καλύτερα η υλιστική αντί-
ληψη της ιστορίας είναι η προέκταση των αρχών 
του διαλεκτικού υλισμού στη μελέτη της κοινωνι-
κής ζωής, η εφαρμογή αυτών των αρχών στα 
κοινωνικά φαινόμενα. Εν κατακλείδι, είναι η επι-
στήμη των γενικών νόμων της κοινωνικής εξέλι-
ξης.
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Του Βασίλη 
Κωστή

Λένιν - Φωτίζει τον δρόμο για να περάσει το Μέλλον! 

Α  κόμη και τα ψέματα κυκλοφορούν στο λεω-   
φορείο του Τζόνσον. Εάν ο Τζόνσον και οι        
υπόλοιποι Συντηρητικοί είναι με την ιδέα ότι 

θα ξεχασθούν έτσι εύκολα,  τότε να τους πληροφο-
ρήσω ότι λανθάνουν, εάν βέβαια κατέχουν αυτή 
την ιδέα. Δεν πρόκειται να ξεχασθούν έτσι εύκολα, 
ότι και να γίνει.  Όπως ο κόσμος που έχασε τα αγα-
πημένα του πρόσωπα λόγω COVID-19, δεν θα  

ξεχάσει ποτέ, μα ούτε και τους αίτιους του. Όσα συγνώμη και αν 
μας πει ο Τζόνσον, οι ζωές των ατόμων δεν έρχονται πίσω, μα 
ούτε συγχωρούνται έτσι εύκολα οι διασκεδάσεις στην 10 Downing 
Street, την στιγμή που το Έθνος θρηνούσε τόσους και τόσους  
θανάτους.   
Έστω και εάν υπάρχει το θέμα μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας,  
τα ψέματα δεν πρόκειται να ξεχασθούν έτσι εύκολα. Είναι ανατρι-
χιαστικό το γεγονός ότι οι αρχές της αστυνομίας θυμήθηκαν τώρα 
να ερευνήσουν, και εν τέλη το έκαναν μόνο και μόνο  διότι υπήρξε 
πίεση από τον λαό και η στήλη έθεσε την ερώτηση με το “ η αστυ-
νομία που ήταν τότε;” Σε άλλη χώρα εάν ο πρωθυπουργός ή  
ο πρόεδρος έκανε τέτοιές πράξεις και αυτά που είπε ο Τζόνσον  
θα  ήταν υπό κράτηση ή τουλάχιστον υπό διαθεσιμότητα.   
Μα θα πείτε δεν έχει δικασθεί.Την στιγμή που ο ίδιος ο Τζόνσον 
παραδέχθηκε ενοχή και ζήτησε συγνώμη όχι μόνο μία φορά, και 
συμφώνησε με τα αποτελέσματα της έρευνας της Sue Gray και 
μετά η αστυνομία τα όσα βρήκε και δεν μας τα λένε, αυτό μας λέει 
πολλά πάρα πολλά και το τι γνωρίζουμε σήμερα είναι μόνο η  
κορυφή του παγόβουνου. Η λέξη διαφθορά δεν είναι αρκετή για 
να φανερώσει την όλη βρωμιά που επικρατεί σε αυτή την χώρα. 
Όταν είσαι κομμάτι του κατεστημένου δεν έχεις φόβο να πάθεις 
κανένα κακό αφού η κλίκα των μεγάλων και  τρανών προστατεύει 
ο ένας τον άλλον την στιγμή που ο απλός κόσμος προσπαθεί να 
βρει το δίκιο του. Οι ψευτιές του Τζόνσον έχουν φέρει το κόμμα 
του σε πολύ δύσκολη θέση (οι ίδιοι οι Συντηρητικοί τώρα πανικο-
βάλλονται για την κρίση της κυβέρνησης και του κόμματος τους  
και για πιθανή ήττα στις επερχόμενες εκλογές) και οι βουλευτές 

έχουν κυριολεκτικά αγανακτήσει με τις πράξεις του, που πολλοί 
βουλευτές του στέλνουν επιστολές ότι δεν του έχουν πλέον εμπι-
στοσύνη. 
Το θέμα είναι πόσοι βουλευτές του θα υποστηρίξουν την αποχώ-
ρηση του αφού οι υπόλοιποι είναι μέλη αυτής της κλίκας.  
Σωστά τα είπε η Sue Gray ότι υπήρχε και υπάρχει έλλειψη αρχη-
γού. Δεν πρόλαβε ο κόσμος να ανταπεξέλθει από την κρίση του 
COVID-19 και τώρα έχει να αντιμετωπίσει μία άνευ προηγουμένου  
οικονομική κρίση. Οι τιμές καυσίμων έχουν αυξηθεί δύο φορές   
σε λιγότερο από 4 μήνες, τη στιγμή που ο Τζόνσον μπορούσε να 
σταματήσει τις αυξήσεις αυτές πράγμα που έχουν κάνει οι Κυβερ-
νήσεις και αρχηγοί άλλων χωρών, μα που να κάνει τέτοια πρά-
γματα, αφού δεν γνωρίζει τι λέει και τι του γίνετε. Τα λέω αυτά διότι 
εάν γνώριζε τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι  
οικογένειες στην χώρα του,  και τι ακριβώς συμβαίνει στην χώρα 
του, δεν θα επέτρεπε να αυξηθούν οι φόροι  στους εργαζόμενους. 
Μα  δυστυχώς το κρασί και οι διασκεδάσεις δεν τον άφησαν ούτε  
και θα τον αφήσουν να δει με καθαρό μυαλό τι ακριβώς γίνετε 
στην χώρα και τι προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οικογένειες. 
Σωστά ζητούν οι Βουλευτές του την παραίτηση του και το Εργατικό 
Κόμμα διεξάγει εκστρατεία για την παραίτηση του, με δεκάδες 
χιλιάδες φυλλάδια  που κυκλοφορούν σε όλα τα σπίτια.  Άλλα μας 
έλεγε εν καιρώ Brexit και τώρα άλλα  μας λέει, ότι αυξάνονται οι 
φόροι γιατί έχει έλλειψη το NHS. Ο λαός θα τα πληρώσει λόγω 
των σφαλμάτων του ίδιου, που στοίχισε στην χώρα άνω των £14 
δισεκατομμυρίων που αγόρασε παρακατιανές ενδυμασίες από 
Τουρκία και έθεσε σε κίνδυνό τις ζωές των ιατρών, νοσοκόμων και 
των ασθενών. Ένας μεγάλος αριθμός συνεργατών του έχουν δώσει 
την παραίτηση τους. Ο αριθμός είναι μεγάλος πράγμα που ποτέ 
δεν γνώρισε η χώρα στα πολιτικά δρώμενα και  που φανερώνει, 
ότι ο Τζόνσον, δεν είχε σε κανένα στάδιο τα πράγματα υπό έλεγχο. 
Τα άφηνε όλα σε άλλους και “ότι  κι’ ας γίνει”. Ρεκόρ αριθμός επι-
στολών από τους βουλευτές που δεν του έχουν εμπιστοσύνη.. 
Χονδρική ανευθυνότητα και αναισθησία σε στιγμές μεγάλης κρίσης. 
Κανένας μα κανένας δεν μπορεί να εργασθεί μαζί του. 

Τις ανοησίες δε, που εξέφρασε ότι ο Keir Starmer, δεν έφερε τον 
Jimmy Saville ενώπιον της δικαιοσύνης. Αντί να απευθύνει την 
κριτική στο BBC που τα κάλυπταν όλα πως μπορεί οποιασδήποτε 
να φέρει οποιανδήποτε ενώπιον της δικαιοσύνης. Είναι πολύ  
λυπηρό ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να κατεβεί τόσο χαμηλά στο 
ήθος που έφερε τα πολιτικά σε ένα  άνευ προηγουμένου πολύ χα-
μηλό επίπεδο. O Johnson είχε απολυθεί δύο φορές για ψέματα. 
Απολύθηκε ως δημοσιογράφος της εφημερίδας Times επειδή απλά 
έβγαζε πράγματα από το μυαλό του και απολύθηκε επειδή είπε 
ψέματα. Είπε ψέματα στη βασίλισσα όταν έκλεισε παράνομα το 
κοινοβούλιο, είπε ψέματα στη χώρα όταν είπε ότι το Brexit θα ήταν 
καλό για τη γεωργία, την αλιεία, τις εμπορικές συμφωνίες και την 
οικονομία.  Τα αποτελέσματα γύρω από την οικονομία σήμερα  
μιλούν από μόνα τους. Τόσο πολύ  τον σιχάθηκαν οι δικοί του  
συνεργάτες πού έδωσαν την παραίτηση τους, μία από  αυτούς η   
Munira Mirza  που δεν άντεξε αυτά που είπε εις βάρος του Kier 
Starmer κατά την επίθεση από τον BOJO. Ακόμη δε πλέον ενο-
χλητικό που αν και του ζήτησαν να απολογηθεί μέχρι στιγμής  δεν 
το έχει  κάνει. Το κόστος ζωής όλο και αυξάνετε, οι τόκοι αυξήθηκαν, 
ο πληθωρισμός  το ίδιο, οι τιμές καυσαερίων σε άνευ προηγουμέ-
νου  πανύψηλες  τιμές οι φόροι ανυπόφερτοι, και οι τόκοι ίσως να 
αυξηθούν όχι λιγότερο των από 4 φορές, και όλα αυτά κάτω από 
την  Συντηρητική Κυβέρνηση  και ένα Πρωθυπουργό που δεν γνω-
ρίζει που πάει ή που έρχεται. Αυτή είναι η χώρα και τα αποτελέ-
σματα μίας Συντηρητικής Κυβέρνησης. Μήπως θα τους θέλατε  
αυτούς να διοικούν και τα δημαρχεία; 
Μήπως ο κάθε ψηφοφόρος θα ξαναψηφίσει Συντηρητικό; 
Στις 5 Μαΐου 2022 ο κάθε πολίτης θα έχει την ευκαιρία να στείλει 
ένα μήνυμά στον Τζόνσον, μέσον της κάλπης (5ην Μαΐου ) και σε 
κάθε Συντηρητικό ότι αρκετά είναι αρκετά. Μήπως η επικεφαλίδα 
της στήλης αυτής είναι και τίτλος βιβλίου ακόμη και τίτλος έργου. 
Κάποιος ακούστηκε να λέει  δυνατά “Μάλιστα.” Εκλογές για αλλαγή 
σύντομα. 5ην Μαΐου 2022. Μία μπουκάλα κρασί για τον Τζόνσον 
παρακαλώ. Όχι όμως ψήφο δεν του αξίζει μα ούτε και σε κανένα 
Συντηρητικό. 

Του Γιώργου 
Α. Σάββα

O Πρωθυπουργός που ξεγέλασε ένα ολόκληρο έθνος 



Οι ιστορίες που είναι βγαλμένες μέσα από τη 
ζωή δεν μπορούν να μην συγκινήσουν. 
Θέλω να ταξιδέψουμε μαζί πολλά χρόνια 

πίσω, τότε που στη μικρή μας πατρίδα την Κύπρο 
οι άνθρωποι ζούσαν μαζί ευτυχισμένοι και δεν είχαν 
μίσος μεταξύ τους. Έτσι τουλάχιστο πιστεύω εγώ 
και βγάζω αυτό το συμπέρασμα ταξιδεύοντας και 
πάλι στις μνήμες των παιδικών μου χρόνων. 
Το χωριό μου βρίσκεται στον Πενταδάχτυλο ακρι-

βώς απέναντι από τη Λευκωσία. Πολλοί από τους κατοίκους του 
ταξίδευαν καθημερινά στη Λευκωσία για να εργαστούν ή για να 
φοιτήσουν, ή ακόμα και για καθημερινά ψώνια. Ο Ματθαίος ήταν 
ένας από αυτούς που όμως ταξίδευε με την μοτοσυκλέτα του. 
Ήταν τότε που μικρό παιδί μου έκαναν εντύπωση τα ζώα ιδιαίτερα 
τα σκυλιά. Το σπίτι μας βρισκόταν ακριβώς στο δρόμο προς τη 
Λευκωσία. Το είχαμε περιφράξει με σιδερένιο κάγκελο που ακόμα 
και τώρα διατηρεί το πράσινο του χρώμα. Οι ξένοι “πρόσφυγες”  
δεν συγκινήθηκαν και δεν σκέφτηκαν από ανάγκη να τα ξαναβά-
ψουν και να τα διατηρήσουν. 
Σήμερα δυστυχώς το πατρικό σπιτάκι μου οι άρπαγες  το κάναμε 
εργοστάσιο ξυλείας. Για να παραμείνω στην αρχική μου σκέψη, 
επειδή αγαπούσα τα σκυλιά, οι γονείς μου προσπάθησαν να μας 
φέρουν τον Αζούρ. Τον φωνάζαμε Αζούρ γιατί πραγματικά έμοιαζε 
με το Αζούρ. Το αζούρ είναι μια απόχρωση του μπλε προς γαλάζιου 
που συχνά περιγράφεται ως το χρώμα του ουρανού σε μια καθαρή 
μέρα. Πήρε το όνομα του από το έντονο μεταλλικό μπλε Λάπις  
λάζουλι. Lapis στη Λατινική γλώσσα σημαίνει πέτρα και lazuli στη  
Γενική μορφή των μεσαιωνικών λατινικών lazulum, το οποίο προ-
έρχεται από την Αραβική γλώσσα η οποία προέρχεται από την 
Περσική γλώσσα  lāžaward, που είναι η ονομασία της πέτρας στα 
περσικά  και επίσης ενός μέρους όπου εξορύσσετε το λάπις λά-
ζουλι. Έτσι σιγά σιγά και εγώ μα και τα αδέλφια μου αγαπήσαμε 
τον Αζούρ και περνούσαμε αρκετές ώρες μαζί του. Εγώ θυμάμαι 
που όταν θα έφευγα το πρωί για το σχολείο ο Αζούρ ήταν εκεί στο 
κάγκελο και με αποχαιρετούσε κουνώντας την ουρά του. Το ίδιο 
έκανε και όταν γυρνούσα πίσω από το σχολείο. 
Μετά το σχολείο πηγαίναμε βόλτα, και γίναμε δυο αχώριστοι φίλοι. 
Τον αγάπησα τον Αζούρ. Έτσι περνούσαμε όλοι καλά, και η ζωή 
κυλούσε όμορφα. Κάναμε όνειρα και ελπίζαμε. Δυστυχώς όμως 
άλλα  είχαμε στο νου και άλλα έφερε η μοίρα.  
Ο Ματθαίος με την μοτοσυκλέτα του σαν να μην ήταν και τόσο χα-
ρούμενος που κάθε φορά που περνούσε έξω από το σπίτι μας, ο 
Αζούρ τον χαιρετούσε με έντονο γαύγισμα. Έφτανε μέχρι το κά-
γκελο, αλλά το μόνο που κατάφερνε ήταν να γαβγίζει και να εκνευ-
ρίζει τον Ματθαίο. Τον Αζούρ τον αφήναμε να βγαίνει έξω στο 
δρόμο πολλές φορές αφήνοντας το κάγκελο ανοιχτό για να κάνει 
τις αναγκαίες βόλτες του. 
Σε κάποια από τις εξόδους του, κατά κακή του τύχη περνούσε και 
ο Ματθαίος. Ο Αζούρ από καλοσύνη βγήκε στο δρόμο για να τον 
χαιρετήσει. Ξαφνιάστηκε ο Ματθαίος και έχασε την ισορροπία του. 
Το πέσιμο δεν ήταν όμως και τόσο σοβαρό. Ο Ματθαίος δικαιολο-
γημένα έκανε το παράπονο του στον πατέρα μου. Ο πατέρας τον 
διαβεβαίωσε ότι δεν θα ξανασυμβεί κάτι τέτοιο.  

Πέρασαν οι μέρες και όλα πήγαιναν καλά, ώσπου και πάλι κάποια 
μέρα ο Αζούρ ακούγοντας τον ήχο της μοτοσυκλέτας του Ματθαίου 
πετάχτηκε και γαβγίζοντας μπήκε στο δρόμο του Ματθαίου  
θέλοντας να τον καλωσορίσει.  
Δυστυχώς ο αγανακτισμένος και με φόβο μήπως και πάλι πέσει 
από τη μοτοσυκλέτα του Ματθαίος, κυνήγησε με μανία τον Αζούρ, 
και τον κτύπησε αφήνοντας τον στη μέση του δρόμου.  
Το τραγικό αποτέλεσμα ήταν η απόφαση να θάψουμε κάπου τον 
Αζούρ κάνοντας ότι ήταν δυνατό να τον τιμήσουμε  και να τον  
θυμόμαστε. Διαλέξαμε λοιπόν μια γωνιά σε ένα από τα χωράφια 
μας, ανοίξαμε τον τάφο του, και τον θάψαμε κλαίγοντας τον άδικο 
χαμό του. Θυμάμαι μάλιστα που του  βάλαμε και ένα ξύλινο Σταύρο. 
Οι μέρες και τα χρόνια που ακολούθησαν δεν ήταν ίδιες δίχως τον 
αγαπημένο μου Αζούρ.  
Πέρασε ο καιρός και ήρθε η καταραμένη εκείνη μέρα του πραξικο-
πήματος και ακολούθως η εισβολή του 1974 που μας ανάγκασε 
να αφήσουμε το χωριό μας και το σπίτι μας και να ξενιτευτούμε. 
Πέρασαν αρκετά χρόνια για να φτάσει η μέρα που οι αρχές πήραν 
την απόφαση και συμφώνησαν να ανοίξουν τα σύνορα και να επι-
τρέπονται οι επισκέψεις στα κατεχόμενα.  
Εγώ μεγαλωμένος και με τόσα πολλά στο ενεργητικό μου, αποφά-
σισα σε ένα από τα ταξίδια μου στην Κύπρο να κάνω μια επίσκεψη 
εκεί που γεννήθηκα και πέρασα τα παιδικά μου χρόνια. 
Ο αδελφός μου ο Ανδρέας πήγαινε συχνά στο χωριό. Είχε κάνει 
και κάποιους φίλους και ήταν καλοδεχούμενος. Αποφασίσαμε  
λοιπόν να πάρουμε την μητέρα και να πάμε στο χωριό έτσι απλά 
για να δούμε από κοντά το πατρικό μας σπίτι, και τα όσα αφήσαμε 
τότε φεύγοντας τόσο βιαστικά πιστεύοντας ότι θα γυρίζαμε πίσω 
σε λίγες μέρες. Δεν ήταν όμως έτσι τα πράγματα.  
Πήραμε το αυτοκίνητο και τη μητέρα και τραβήξαμε για το χωριό. 
Φτάσαμε εκεί γύρω στο μεσημέρι. Στο καφενείο μας καλοδέχτηκαν 
και μας κέρασαν καφέ και γλυκό. Καθίσαμε μόνο για λίγο και μετά 
περπατήσαμε για το πατρικό μας σπίτι που δεν ήταν μακριά από 
το καφενείο. Φτάσαμε έξω από το σπίτι. Το πράσινο ξεθωριασμένο 
κάγκελο το ίδιο όπως το αφήσαμε τότε. Χτυπήσαμε την πόρτα. 
Βγήκε ένας άντρας που δεν μιλούσε τη γλώσσα μας. Ξαναμπήκε 
μέσα  και έφερε ένα άλλο άντρα ο οποίος μιλούσε σπασμένα  
Ελληνικά. Μας άφησε να μπούμε στο σπίτι. Αμέσως καταλάβαμε 
ότι το σπίτι έγινε εργοστάσιο ξυλείας.  Η μητέρα μετά δυσκολίας 
κατάφερε να κρατήσει τα δάκρυα της. 

«Πάμε γιε μου να φύγουμε». Αυτά τα λίγα είπε, γύρισε πίσω,  και 
βγήκε από το σπίτι. Αυτή ήταν η πρώτη και τελευταία φορά που 
πήγε στο χωριό της. Πριν φύγουμε περάσαμε και από τα χωράφια. 
Είπα στον αδελφό μου ότι ήθελα να δω τον τόπο που μου θύμιζε 
τόσες και τόσες αναμνήσεις. Πήγαμε εκεί που θάψαμε τότε τον 
Αζούρ. Τίποτα  δεν μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε. Μια τεράστια 
άγρια βλαστική κάλυπτε τα πάντα. 
Δεν καταφέραμε να μπούμε στο χωράφι που ήταν ο τάφος του 
Αζούρ. Φεύγοντας μας είδε κάποιος που το σπίτι που έμενε ήταν 
δίπλα από το χωράφι και από περιέργεια μας ρώτησε τι ψάχνουμε. 
Του Είπαμε ότι το χωράφι ήταν δικό μας, και ότι εκεί πριν από  
αρκετά χρόνια, θάψαμε το αγαπημένο μας σκυλί και ήρθαμε να 
δούμε το τάφο του και να θυμηθούμε τα παλιά.  
«Μην στεναχωριέστε. Όλα θα πάνε καλά. Κάποια μέρα ίσως να 
γυρίσετε και πάλι πίσω.» Αυτά είπε και μας ευχήθηκε καλό γυρισμό. 
Φύγαμε με λύπη και πόνο που δεν μπορούσαμε να αλλάξουμε τα 
πράγματα. Τον επόμενο χρόνο αποφάσισα και πάλι να πάω στην 
πατρίδα. Τα πράγματα παρέμειναν το ίδιο όπως ήταν. Καμία αλ-
λαγή. Είπα και πάλι στον αδελφό μου να πάμε στο χωριό. Η μητέρα 
όμως δεν ήθελε να ξέρει. Το ίδιο και ο πατέρας.  
«Τι να κάνω. Μόνο πόνο θα νιώσω και μαράζι. Άσε να περιμένουμε, 
ίσως και μας πουν να στραφούμε πίσω, ποιος ξέρει.»  
Φύγαμε λοιπόν για το χωριό, Η πρώτη επίσκεψη στο καφενείο και 
στη συνέχεια στο χωράφι. Πήραμε και από ένα φτυάρι ίσως και τα 
καταφέρουμε να καθαρίσουμε τα αγριόχορτα και μπορέσουμε και 
δούμε τον τόπο που θάψαμε τότε τον Αζούρ. Φτάσαμε εκεί λοιπόν 
και με μεγάλη  έκπληξη τα αγριόχορτα δεν υπήρχαν πια. Είδαμε 
τον γείτονα να πλησιάζει. «Για σας, καλώς ήρθατε. Είπαμε με τους 
γείτονες  να καθαρίσουμε το χωράφι, ώστε  άμα ξανά έρθετε να το 
βρείτε καθαρό.»  «Ευχαριστούμε.» Μπήκαμε στο χωράφι και με 
ευκολία αναγνωρίσαμε τον τάφο του Αζούρ, γιατί θυμηθήκαμε ότι 
τον θάψαμε δίπλα από μια μεγάλη πέτρα που ήταν εκεί στη γωνία 
του χωραφιού. Σταθήκαμε για λίγο εκεί και κάναμε την προσευχή 
μας ευχόμενοι να γίνει ένα θαύμα και οι άνθρωποι να δώσουν 
τόπο στην οργή. Να συνεργάζονται μεταξύ τους για το καλό όλων. 
Ο γείτονας ήταν ακόμα εκεί στην πόρτα του σπιτιού του περιμένο-
ντας με τον δίσκο με δυο ποτήρια κρύο νερό και με γλυκό του  
κουταλιού. «Πάρτε το γλυκό σας. Θα σας περιμένουμε ξανά.  
Ας ευχηθούμε ότι πολύ σύντομα θα βρεθεί μια λύση και θα γυρί-
σουμε όλοι πίσω στα χωριά  μας και τα σπίτια μας.» 
Πήραμε το γλυκό μας και πίνοντας το κρύο νερό ευχαριστήσαμε 
και πάλι τον καλό μας γείτονα ευχόμενοι το ίδιο. Να βρεθεί μια 
λύση που να μας επιτρέπει να γυρίσουμε όλοι πίσω στα χωριά  
μας και τα σπίτια μα 
Οι άνθρωποι  είμαστε όλοι το ίδιο. Έχουμε όλα τα αισθήματα κρυμ-
μένα μέσα μας. Πονάμε το ίδιο, κλαίμε το ίδιο, και γελάμε  και χαι-
ρόμαστε το ίδιο. Πήραμε το δρόμο του γυρισμού με το αίσθημα 
της ευχαρίστησης που είδαμε ότι οι άνθρωποι έχουν ακόμα καρδιά. 
Που οι άνθρωποι μπορούν, φτάνει να θέλουν, να αλλάξουν τούτο 
τον κόσμο. Φτάνει να είναι αποφασισμένοι να κάνουν πράξεις που 
να φέρουν τις συνθήκες εκείνες που θα φτιάξουν ένα καλύτερο 
μέλλον για τις νέες γενεές. Για ένα κόσμο που να ξέρει μα αγαπά.  
Ας αφήσουμε το εγώ και ας δώσουμε τόπο στο εμείς. Ας αφήσουμε 
τον εγωκεντρισμό, και ας κάνουμε ότι είναι δυνατό να φτιάξουμε 
μια κοινωνία καλύτερη από τούτη που ζούμε σήμερα.  
Ας δώσουμε τα χέρια για μια κοινωνία που να ξέρει να αγαπά!

Πέρυσι είχα έρθει αντιμέτωπη με την πρό-
θεση μιας κοπέλας να δώσει τέλος στη 
ζωή της. Η οδύσσεια της συνεχίζεται δυ-

στυχώς και σήμερα και οι ειδικοί προειδοποιούν 
τους συγγενείς και φίλους της να την έχουν από 
κοντά… κάτω από το μικροσκόπιο, για να μην 
αναγκαστούν να την εισαγάγουν σε κάποιο θά-

λαμο νοσοκομείου.  
Δύσκολο να αντιληφθεί ο απλός άνθρωπος τι οδηγεί ένα συναι-
σθηματικό, αθώο άνθρωπο σε αυτή την πράξη αλλά ας μην το συ-
ζητήσουμε τώρα. Η περιπέτεια της δυστυχώς δεν έχει τελειωμό. 
Προδοσία στη σχέση της, δουλειά της και φιλίες της. Δεν έχει μείνει 
κάτι άλλο για να πούμε ότι δεν έχει  προδοθεί και σε αυτό! Αφού 
αυτά τα πιο σημαντικά είναι στη ζωή μας! Συμβουλές και μεγάλα 
λόγια μπορεί ο καθένας να δίνει στους άλλους που περνούν  
δύσκολα αλλά όπως λέει ο απλός λαός: «Αυτός που είναι απέξω 
του χορού πολλά τραγούδια ξέρει!» 
Ο άνθρωπος γεννιέται με σκοπό να χαίρεται τη ζωή. Δυστυχώς  
οι πιο πολλοί από εμάς στην πορεία το ξεχνάμε φαίνεται αυτό και 
μπαίνουμε στη διαδικασία χωρίς να  το αντιλαμβανόμαστε και ανα-
μοχλεύουμε τις στάχτες μας... Έρμαια των ανασφαλειών και του 
εγωισμού μας κατατρώμε το μέσα μας και χάνουμε το νόημα της 
ζωής, που είναι να προχωράμε μπροστά αφήνοντας όλα όσα μας 
πλήγωσαν πίσω μας. Σαβούρα θα τα ονόμαζα κυριολεκτώντας 
γιατί αν ήτανε αξιόλογα δεν θα μας πλήγωναν. Όπωςκι αν έρθουν 
τα πράγματα, έχουμε υποχρέωση στον εαυτό μας να προχωράμε. 
Γιατί η ζωή συνεχίζεται. Και αυτό πρέπει να κάνουμε! Όμως δεν  
είμαστε όλοι οι ίδιοι. Αυτή είναι η διαφορά!   
Μπορεί να είναι δύσκολο να κάνεις κριτική στον εαυτό σου γιατί 
ακόμη ανέχεσαι να αυτομαστιγώνεσαι. Να γυρίζεις συνέχεια στο 
παρελθόν και να αποζητάς δικαίωση είναι αχρείαστο. Μα τι  
δικαίωση τελικά να αποζητάς; Τα αυτονόητα; «Αγαπημένη μου 
φίλη Μαριάνθη, δεν φταις εσύ». Όλοι αυτό της  λέμε, όλοι της το 
φωνάζουμε, όλοι την ταρακουνάμε και της τσιρίζουμε στα αυτιά: 
«Δεν φταις εσύ! Καμιά δικαίωση δεν έρχεται για τον πληγωμένο. 

Και στο κάτω κάτω της Γραφής, δεν χρειάζεται, καθόλου δεν πρέπει 
να το αποζητάς. Ό,τι έγινε έγινε και ρίξε μαύρη πέτρα πίσω σου 
που λένε! Και εννοώ όχι μόνο αυτό αλλά αν επιτρέψεις σε κανένα 
«αν» να φωλιάσει κάπου μέσα σου  ιδιαίτερα στην καρδιά σου και 
μπορέσει να βλαστήσει ή να αναπτυχθεί κατά κάποιο τρόπο… την 
πάθαμε. Αν τα πράγματα ήταν διαφορετικά, δε θα ήσουν εδώ που 
είσαι σήμερα, δε θα έκανες αυτά τα βασανιστικά ερωτήματα στον 
εαυτό σου  και το χειρότερο να έχεις δοκιμάσει να δώσεις τέλος 
της ζωής σου. Θα ήσουν προφανώς ευτυχισμένη κι όχι ένας  
άνθρωπος που δεν προσπαθεί όσο πρέπει για να σταθεί στα 
πόδια του. Αυτό θα πρέπει να κάνεις όμως! 
Όσο προχωράς θα νιώθεις τη μικρότητα όλων όσων άφησες πίσω 
και θα νιώθεις όλο και πιο δυνατή, όλο και πιο σίγουρη για την 
απόφασή σου. Απόφαση σου; Αυτό δεν θα το  έλεγα με βεβαιότητα. 
Θα έλεγα σίγουρα ύστερα από μια άσκηση μαθηματικών πιο απλά 
είναι τα πράγματα για να πάρεις τις σωστές αποφάσεις γιατί δεν 
υπάρχει αμφισβήτηση στους αριθμούς. Βάζεις τα δεδομένα από 
την μια μεριά  και σου βγάζει τα αποτελέσματα στο άψε σβήσε 
από την άλλη! Τόσο απλό! 
Όποιος σε έφερε εδώ που είσαι σήμερα, δεν πρόκειται να σε 
βγάλει απ’ το αδιέξοδο. Γιατί αν ήθελε από την αρχή να μην βρεθείς 
στο αδιέξοδο αυτό, δεν θα σε έφερνε σε αυτή την κατάσταση και 
σίγουρα δεν θα  συμπεριφερόταν όπως σου συμπεριφέρθηκε. 
 Αν δεν τον αφήσεις για πάντα πίσω σου, δεν πρόκειται ποτέ να 
ξεφύγεις απ’ το παρελθόν. Πού είναι τόσο καιρό αυτός ο άνθρωπος; 
Ζει τη ζωή του με τις επιλογές του κι εσύ δεν είσαι μέσα σ’ αυτές. 
Σεβάσου την απόφασή του και φύγε. Για σένα το κάνεις, όχι για 
κείνον. Εκείνος έχασε έναν άνθρωπο που τον ήθελε και τον αγά-
πησε πολύ. Ήταν λίγος για το πολύ σου. Δε θέλησε ούτε μια στιγμή 
να μπει στα παπούτσια σου, να σε νιώσει. Τι περιμένεις; Ρίξε την 
πέτρα και προχώρα. Μη γυρίσεις ποτέ να την ψάξεις. Δε θα τη 
βρεις μέσα στις λάσπες και στα χόρτα που την έχουν καλύψει». 
Οι αναμνήσεις είναι κακοί σύμβουλοι της λογικής. Εικόνες, φίλοι, 
μυρωδιές μπορεί να σου φέρνουν μνήμες. Ακόμη και επέτειοι, ένα 
τραγούδι. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να σηκώσεις αυτό το 
φορτίο, να ευχαριστήσεις τη μοίρα για την εμπειρία που σου έδωσε 

και να ξεκινήσεις για το επόμενο ταξίδι. Μη γυρίσεις να κοιτάξεις 
ποτέ πίσω. Να κοιτάς μόνο μπροστά. Να στέφεις τον εαυτό σου 
με αισιοδοξία για την επόμενη μέρα. Ν’ ανοίγεις τα πανιά σου για 
νέες περιπέτειες, ν’ αδημονείς να γνωρίσεις ανθρώπους άξιους να 
σ’ ολοκληρώσουν, εκείνους που θα σεβαστούν αυτό που είσαι και 
δε θα σκεφτούν ποτέ να σε πληγώσουν. Και να θυμάσαι πάντα 
πως υπάρχουν καλοί άνθρωποι γύρω μας. Δεν είναι όλοι βρομεροί 
που ορκίζονται ότι θα σε «ξεφορτωθούν» άμα τύχει! Για φαντα-
στείτε, αυτό το εξωπραγματικό! Ο άνθρωπος της ζωής σου να ορ-
κίζεται ότι θα σε ξεφορτωθεί! Αυτό έπαθε η φίλη μου. Άκουσε τον 
αγαπημένο της να λέει αυτά στην άλλη. Και πέστε μου πώς να 
αντέξει η καημένη και να μην θέλει να αυτοκτονήσει! Τρομερό! Και 
σου λένε οι γιατροί: Από κοντά να την έχετε, μην κάνει καμιά τρέλα!  
Το ξανά λέω αυτό. Δεν πρέπει επειδή πληγωθήκατε από αυτήν 
την προδοσία να κάνετε πίσω και να μην ανοίξετε την καρδιά 
στους καλούς ανθρώπους. Γιατί αυτοί, αν καμιά φορά υπερέβαλαν 
θα είναι ικανοί να ζητήσουν «συγνώμη». Μιλάμε για άλλη πάστα 
ανθρώπων. Όπως είσαι εσύ… ο καλός άνθρωπος! Εκείνοι που  
θα σε πάνε κάθε φορά ένα βήμα παραπέρα, γιατί θ’ αγαπήσουν 
αυτό που είσαι χωρίς να ζητιανεύεις, να παρακαλείς, να το απαιτείς. 
Θα το κάνουν με δική τους βούληση κι αυτό θα σε κάνει να συνει-
δητοποιήσεις, ότι τόσο καιρό έψαχνες σε λάθος μέρος. 
Είναι λύτρωση η απελευθέρωση της ψυχής μας απ’ τα δεσμά του 
παρελθόντος. Ο χρόνος που απαιτείται για να τα καταφέρεις δεν 
είναι ίδιος για όλους. Ανέβα στο σκαλοπάτι της αυτοεκτίμησης και 
ξεφορτώσου ανθρώπους που σε γεμίζουν ανασφάλειες. Το πόσο 
πολύ αξίζει, την πολυτιμότητά σου θα την δει εκείνος που είναι 
άξιος να σ’ αγαπήσει. Φόρα το πιο όμορφο χαμόγελό σου, άφησε 
το φως σου να κατακλύσει τους άλλους και να ΄σαι σίγουρη πως 
μία νέα σελίδα γεμάτη υποσχέσεις σε περιμένει. Ρίξε μια πέτρα 
πίσω σου Μαριάνθη και πίστεψε στο θαύμα της ζωής. Αυτό που 
περιμένεις ίσως να κρύβεται στο επόμενο βήμα, ίσως και παρα-
κάτω. 
Άντε, μη στέκεις. Ξεκίνα να προχωράς.
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Του Βασίλη 
Παναγή

Της Έλισσας 
Ξενοφώντος  

Φιλολόγου

Ρίξε μαύρη πέτρα και προχώρα!

Ο  Αζούρ
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Η κρίση στην Ουκρανία:  
Ποιο είναι το διακύβευμα για το Ηνωμένο Βασίλειο;

Η Βρετανία - όπως και άλλες δυτι-
κοευρωπαϊκές χώρες – έχει υπο-
σχεθεί να παράσχει βοήθεια στην 

Ουκρανία. Το Λονδίνο απειλεί με οικονο-
μικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας αν  
η Μόσχα αποφασίσει να εισβάλει και ήδη 
έχει προχωρήσει στην ενίσχυση των ου-
κρανικών ενόπλων δυνάμεων με όπλα και 
τεθωρακισμένα οχήματα. Η κυβέρνηση του 
Μπόρις Τζόνσον υπόσχεται να αναπτύξει 

βρετανικές δυνάμεις στις χώρες – μέλη του ΝΑΤΟ της 
Ανατολικής Ευρώπης εάν τα ρωσικά στρατεύματα περά-
σουν τα σύνορα της Ουκρανίας.  
Αλλά γιατί η Βρετανία είναι αποφασισμένη να εμπλακεί 
σε μια  πιθανή σύγκρουση; 
 

 Εγγύτητα  
 
Η Ουκρανία δεν είναι μια απόμακρη χώρα. Είναι μέρος 

της ευρωπαϊκής ηπείρου. Μπορεί να μην είναι μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΝΑΤΟ, αλλά είναι σύμμαχος 
των ευρωπαϊκών δυνάμεων και έχει μια κυβέρνηση φιλικά 
διακείμενη προς τη Δύση. Όπως και το μεγαλύτερο μέρος 
της υπόλοιπης Ευρώπης, πρόκειται για μια δημοκρατική 
χώρα της οποίας η πλειοψηφία των κατοίκων της δεν επι-
θυμεί την ενσωμάτωση στη Ρωσική Ομοσπονδία.  

Η Ουκρανία έχει στενούς δεσμούς με το Ηνωμένο Βασί-
λειο. Μετά την παράδοση 2.000 αντιαρματικών όπλων 
την περασμένη εβδομάδα και την άφιξη 30 εκπαιδευτών 
του βρετανικού στρατού, η φράση "God Save the Queen” 
ξαφνικά έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής στο Twitter. Ορισμένα 
μάλιστα μπαρ και εστιατόρια στο Κίεβο προσφέρουν δω-
ρεάν ποτά σε όποιον είχε βρετανικό διαβατήριο. 

 Νομικές δεσμεύσεις  
 
Το Ηνωμένο Βασίλειο φρονεί ότι έχει νομικό  

καθήκον να υπερασπιστεί την εδαφική ακεραιότητα της 
Ουκρανίας. Το 1994, η Βρετανία - μαζί με τις ΗΠΑ - υπέ-
γραψαν μνημόνιο στη διεθνή διάσκεψη της Βουδαπέστης 
στο οποίο οι δύο χώρες δεσμεύονται "να σεβαστούν την 
ανεξαρτησία και την κυριαρχία και τα υπάρχοντα σύνορα 
της Ουκρανίας". Υποσχέθηκαν επίσης να παράσχουν βοή-
θεια στο Κίεβο, εάν η Ουκρανία "γίνει θύμα επιθετικής 
ενέργειας". Σε αντάλλαγμα η Ουκρανία αποφάσισε να 
εγκαταλείψει το τεράστιο οπλοστάσιο  πυρηνικών όπλων 
που διέθετε, μια κληρονομιά της συμμετοχής της στη Σο-
βιετική Ένωση.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι μια από τις χώρες που υπέγρα-
ψαν το μνημόνιο  της Βουδαπέστης ήταν και η Ρωσία. 

 Ευρωπαϊκή ασφάλεια 
 
Το Ηνωμένο Βασίλειο αντιτίθεται στην επαναχάραξη των 

ευρωπαϊκών συνόρων με τη βία. Μια βασική αρχή της ευ-
ρωπαϊκής ασφάλειας μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο 
ήταν ότι τα κυρίαρχα έθνη έχουν το δικαίωμα να κάνουν 
τις δικές τους επιλογές. Πρόκειται για την αρχή της αυτο-
διάθεσης των λαών, και ίσως η πιο σημαντική πτυχή αυτής 
της αρχής είναι ότι τα σύνορα δεν μπορούν να αλλάζουν 
μετά την εισβολή στρατών.  

Η Ρωσία το έκανε αυτό το 2014 όταν προσάρτησε μέρος 
της Ουκρανίας, τη χερσόνησο της Κριμαίας. Στη Δύση 
πολλοί υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής επανειλημμένα έχουν 
εκφράσει  τη λύπη τους για την αποτυχία να αποτραπεί  
η ρωσική κατάληψη της Κριμαίας και δεν θα ήθελαν να 
επαναληφθεί  παρόμοια εισβολή. Σε ομιλία του την  
προηγούμενη εβδομάδα, ο υπουργός Εξωτερικών των 
ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε: "Το να επιτραπεί στη Ρω-
σία να παραβιάσει αυτές τις αρχές ατιμωρητί θα μας σύρει 
όλους πίσω σε μια πολύ πιο επικίνδυνη και ασταθή 
εποχή". 

Αντίθεση στα αιτήματα της Ρωσίας 
 
Τα ευρύτερα αιτήματα της Ρωσίας είναι απαράδεκτα για 

το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Ρωσία επιθυμεί από το ΝΑΤΟ να 
δεσμευτεί ότι η Ουκρανία δεν θα γίνει ποτέ μέλος της 
Ατλαντικής Συμμαχίας. Επιδιώκει επίσης το Κρεμλίνο,  το 
ΝΑΤΟ να αποσύρει τις δυνάμεις του από τις περισσότερες  
χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Ωστόσο, και τα δύο αυτά 
αιτήματα θα παραβίαζαν βασικές αρχές της Ατλαντικής 
Συμμαχίας, δηλαδή ότι η συμμαχία οφείλει να είναι ανοικτή 
σε οποιαδήποτε Ευρωπαϊκή χώρα επιθυμεί την ένταξη 
και ότι όλα τα μέλη του ΝΑΤΟ θα πρέπει να είναι κυρίαρχα 
έθνη. Όπως δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις 
Τζόνσον στους βουλευτές: “Δεν μπορούμε να διαπραγμα-
τευτούμε το όραμα μιας Ευρώπης,  ολόκληρης και ελεύ-
θερης που προέκυψε εκείνα τα καταπληκτικά χρόνια από  
το 1989 έως το 1991. Δεν  θα ανοίξουμε ξανά αυτό το χά-
σμα με το να συμφωνήσουμε στην ανατροπή της ευρω-
παϊκής ασφάλειας, τη στιγμή που η Ρωσία έχει βάλει το 
πιστόλι  στον κρόταφο της Ουκρανίας". 

 
Πιθανή μεταναστευτική κρίση 
 
Εάν ξεσπάσει πόλεμος στην Ουκρανία και οι ρωσικές 

δυνάμεις καταλάβουν μεγάλες περιοχές της χώρας, πολλοί 
κάτοικοι ενδέχεται να τραπούν σε φυγή. Ο υπουργός Άμυ-
νας της Ουκρανίας, Ολέσκι Ρέζνικοβ, δήλωσε στο BBC 
(Hard Talk) ότι αρκετά εκατομμύρια άνθρωποι είναι πιθανό 
να αποχωρήσουν: “Θα είναι καταστροφή όχι μόνο για την 
Ουκρανία αλλά και για την Ευρώπη”. Πολλοί μετανάστες 
μπορεί να παραμείνουν στη γειτονική Πολωνία και στις 
χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, αλλά ορισμένοι είναι βέ-
βαιο ότι θα θελήσουν να κατευθυνθούν δυτικότερα και τε-
λικά να καταλήξουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

 
Μήνυμα αποφασιστικότητας  
 
Οι δυτικές δυνάμεις έχουν πλήρη επίγνωση  

ότι αυτή η κρίση παρακολουθείται στενά από τον υπόλοιπο 
κόσμο. Ορισμένοι αυταρχικοί ηγέτες προσπαθούν να δουν 
πόσο σθεναρά η Δύση αντιστέκεται στις προσπάθειες 
υπονόμευσης της εδαφικής ακεραιότητας ενός κυρίαρχου 
έθνους. Πολλοί αναλυτές σημειώνουν ότι το Πεκίνο ειδι-
κότερα ενδιαφέρεται να δει πως θα εξελιχθεί η  
ουκρανική κρίση καθώς καταρτίζει τα δικά του σχέδια για 
επανένωση της Ταϊβάν με την ηπειρωτική Κίνα. Ο φόβος 
είναι ότι εάν επιτραπεί στη Ρωσία να εισβάλει ανεμπόδιστα 
στην Ουκρανία , αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί από  άλ-
λους ηγέτες ότι οι ημέρες που οι δυνάμεις της Δύσης επε-
νέβαιναν σε μακρινές πολεμικές συγκρούσεις έχουν πα-
ρέλθει. 

 
Ενεργειακή διαταραχή 
 
Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν παίρνει σχεδόν καθόλου φυ-

σικό αέριο από τη Ρωσία. Το μεγαλύτερο μέρος των ενερ-
γειακών αναγκών της χώρας καλύπτεται  από τη Βόρεια 
Θάλασσα και τη Νορβηγία. Ωστόσο, οποιαδήποτε σύ-
γκρουση με την Ουκρανία θα μπορούσε να διαταράξει 
τον εφοδιασμό της Ευρώπης με φυσικό αέριο. Οι αγωγοί 
που φέρνουν ρωσικό αέριο στην Ευρώπη μέσω της Ου-
κρανίας ενδέχεται να καταστραφούν. Η Ρωσία θα μπο-
ρούσε επίσης να επιλέξει να παρακρατήσει προμήθειες 
για να τιμωρήσει τη Δύση. Η ίδια η Ευρώπη είναι πιθανό 
να περιορίσει τις μελλοντικές ροές φυσικού αερίου εγκα-
ταλείποντας τον αγωγό Nord Stream 2 που θα λειτουργή-
σει κάτω από τη Βαλτική Θάλασσα μεταφέροντας αέριο 
από τη Ρωσία στη Γερμανία. Αυτός ο αγωγός  ενεργειακού 
ανεφοδιασμού είναι έτοιμος, αλλά αναμένει την έγκριση 
των ρυθμιστικών αρχών. Όλη αυτή η αναταραχή δεν απο-
κλείεται να αυξήσει μαζικά την τιμή του φυσικού αερίου 
στην Ευρώπη και, κατά συνέπεια, στο Ηνωμένο Βασίλειο.

του Βύρωνα 
Καρύδη

Απάντηση στη βαρβαρότητα:  
«Να είστε άνθρωποι…»

Του Νιαζί Κιζίλγιουρεκ 
 

Στις 27 Ιανουαρίου, 
Παγκόσµια Ηµέρα 
Μνήµης του Ολο-

καυτώµατος, η επιζήσασα 
του Άουσβιτς, Μάργκοτ 
Φρίντλαντερ, καλεσµένη 
του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου, είπε, µε πόνο και 
τρυφερότητα: «Να είστε 
άνθρωποι!» Επειδή, 
σύµφωνα µε την ίδια, οι 
άνθρωποι που διέπραξαν 
αυτή την πρωτοφανή θη-
ριωδία «το έκαναν γιατί 
δεν έβλεπαν τους ανθρώ-
πους ως ανθρώπινα 
όντα…» 

Η εχθρότητα και το 
µίσος προς τους Εβραί-
ους πάει πολύ πίσω στο 
χρόνο. Από την εποχή της 
σταύρωσης του Ιησού… 
Ωστόσο ο αντισηµιτισµός 
που εµφανίστηκε στη 
σύγχρονη εποχή είναι δια-
φορετικός από το παρα-
δοσιακό µίσος κατά των 
Εβραίων. Ο σύγχρονος 
αντισηµιτισµός εκδηλώ-
θηκε τον 19ο αιώνα, τον 
αιώνα των εθνών κρατών 
και του καπιταλισµού.  

Ο αντισηµιτισµός αντι-
λαµβάνεται τους Εβραί-
ους τόσο ως «ξένο  
στοιχείο» στην «εθνική 
κοινότητα», όσο και  
ως «κεφαλαιοκράτες-
εκµεταλλευτές». 

 
Η Γερµανία έγινε λίκνο 

του αντισηµιτισµού ήδη 
από τις αρχές του 19ου 
αιώνα. Το µίσος για τους 
Εβραίους αποτέλεσε συ-
στατικό στοιχείο του 
γερµανικού εθνικισµού και 
υποκινήθηκε συστηµατικά 
από τους θεωρητικούς 
του πατέρες. […]. Εν τέ-
λει, προωθήθηκε η ιδέα 
της αναγκαίας και άµεσης 
απαλλαγής από τους 
Εβραίους, που ορίστηκαν 
ως «ξένοι» και ως 
«λοιµός» για το γερµανικό 
έθνος.   

 
Υπό αυτές τις συνθήκες 

εµφανίστηκε η έννοια του 
αντισηµιτισµού που χρη-
σιµοποιήθηκε για πρώτη 
φορά από τον Γερµανό 
δηµοσιογράφο Βίλχελµ 

Μαρ το 1879. 
Με την άνοδο των Ναζί 

στην εξουσία, η µνησικα-
κία κατά των Εβραίων 
µετατράπηκε σε οργα-
νωµένη γενοκτονία.  
Το σηµείο καµπής του 
Ολοκαυτώµατος υπήρξε 
το έτος 1942. Στις 20  
Ιανουαρίου αυτού του 
έτους µια οµάδα υψηλό-
βαθµων Ναζί συγκεντρώ-
θηκε στο Βάνζεε, κοντά 
στο Βερολίνο. Στη συνά-
ντηση αποφασίστηκε η 
µαζική εξόντωση των 
Εβραίων. Στα επίσηµα 
πρακτικά της συνάντη-
σης, που ονοµάστηκε η 
«Η Τελική Λύση του 
Εβραϊκού Ζητήµατος» 
(Endlösung), προβλέ-
φθηκε η µαζική εξόντωση 
των 11 εκατοµµυρίων 
Εβραίων που ζούσαν 
στην Ευρώπη. 

 
Στη συνάντηση αυτή δεν 

συµµετείχαν «τέρατα». 
Ήταν νέοι άνθρωποι, µορ-
φωµένοι, οικογενειάρχες. 
Ο µέσος όρος ηλικίας 
τους ήταν γύρω στα τριά-
ντα. Κάποιοι είχαν καλλι-
τεχνικό πνεύµα, έπαιζαν 
βιολί. Ο αρµόδιος για το 
πρωτόκολλο ήταν ο περί-
φηµος Άντολφ Άιχµαν… 
Οι νέοι και µορφωµένοι 
Ναζί που συγκεντρώθη-
καν στη λίµνη Βάνζεε, 
όπως και ο Χίτλερ, θεω-
ρούσαν τους Εβραίους 
ως «µεταδοτικό ιό». Ήθε-
λαν να καθαρίσουν τη 
Γερµανία και τον κόσµο 
από «ιούς, βακτήρια και 
παράσιτα». Ο Χίτλερ απο-
καλούσε, µάλιστα, τον 
εαυτό του «Ρόµπερτ Κοχ 
της πολιτικής». (Ο 
Ρόµπερτ Κοχ ήταν ένας 
από τους πιο διάσηµους 
µικροβιολόγους της 
Γερµανίας, γνωστός ως 
ειδικός σε πανδηµίες). 

 
Στη συνάντηση στη Βάν-

ζεε αποφασίστηκε να 
µεταφερθούν οι Εβραίοι 
µε τρένα από τη ∆υτική 
Ευρώπη προς τα ανατο-
λικά. Αφού συγκεντρώνο-
νταν στα «Γκέτο ∆ιέλευ-
σης», θα διαχωρίζονταν 
ανάλογα µε το φύλο και 

τις εργασιακές τους ικανό-
τητες και θα εξαναγκάζο-
νταν σε σκληρή δουλειά. 
Στα πρακτικά της συνά-
ντησης, µάλιστα, αναφέ-
ρεται ότι «ένα µεγάλο 
µέρος των Εβραίων θα 
εξοντωθεί, ως αποτέ-
λεσµα της φυσικής µεί-
ωσης». Οι επιζώντες 
«πρέπει να υποβληθούν 
στην απαραίτητη θερα-
πεία», δηλαδή την εξό-
ντωση. Σε αντίθετη περί-
πτωση, θα σχηµάτιζαν 
νέες «εβραϊκές οντότη-
τες» ως «κύτταρα µικρο-
βίων». 

Είναι αδύνατον για ένα 
υγιές ανθρώπινο µυαλό 
να κατανοήσει τις απόψεις 
που εκφράστηκαν στη συ-
νάντηση Βάνζεε. Για προ-
στασία της «ψυχικής 
υγείας» των Γερµανών 
στρατιωτών αποφασί-
στηκε να µην οδηγούνται 
οι Εβραίοι στο εκτελεστικό 
απόσπασµα, αλλά να  
εξοντωθούν µε τη χρήση 
αερίου. Επίσης, προέτρε-
παν τους θύτες να κρα-
τούν όσο το δυνατόν 
µεγαλύτερη φυσική από-
σταση από τα θύµατά 
τους. Αυτό το τελευταίο 
σηµείο είναι ιδιαίτερα 
σηµαντικό. Στην ανά-
πτυξη και τη διατήρηση 
και της εχθρότητας και του 
µίσους, δίνεται πάντα 
προσοχή στο να µην κοι-
τάζει κανείς τον άλλο στο 
πρόσωπο. Επειδή το 
πρόσωπο του άλλου 
υπενθυµίζει ότι πρόκειται 
για άνθρωπο. 

Οι Ναζί δεν ήθελαν να 
πιστέψουν ότι εκτελούσαν 
ανθρώπους και δεν  
ήθελαν να κοιτάξουν στα 
πρόσωπα των θυµάτων 
τους. Όπως πολύ σωστά 
τόνισε η Μάργκοτ Φρί-
ντλαντερ, «το έκαναν γιατί 
δεν έβλεπαν τους ανθρώ-
πους ως ανθρώπινα 
όντα…» Ας ακούσουµε το 
κάλεσµά της, λοιπόν: Να 
µείνουµε άνθρωποι, που 
µπροστά τους βλέπουν 
ανθρώπους. 

 
* Ευρωβουλευτής 

ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες 
∆υνάµεις



Η απαγωγή του Αντώνη  
Φαρμακίδη 
 
Στις 25 του Απρίλη 1960 άγνω-

στοι υποστηριχτές της Μακαρια-
κής πολιτικής, απήγαγαν τον 
Αντώνη Φαρμακίδη, εκδότη της 

«Αλήθειας» και αρθρογράφο της «Εθνικής» και 
τον κράτησαν  σε μια σπηλιά για δώδεκα μέρες, 
με δεμένα τα μάτια, το στόμα, τα χέρια και τα 
πόδια. Κάποιοι έγραψαν ότι πίσω από αυτή την 
απαγωγή ήταν ο Πολύκαρπος Γιωρκάτζης και 
ένας από τους απαγωγείς ήταν ο Νίκος Κόσιης 
(Βλ. Μ. Δρουσιώτη: ΕΟΚΑ – Η σκοτεινή όψη, 
σελ. 360 – 366) 
Η αντίδραση για την απαγωγή του Φαρμακίδη 

πήρε μεγάλες διαστάσεις και έγινε θέμα -είδηση 
για τα διεθνή πρακτορεία γιατί προέκυπτε  
θέμα στέρησης της ελευθερίας έκφρασης και της 
ελευθερίας του τύπου. Ο Γρίβας αξίωσε από το 
Μακάριο να ανευρεθεί αμέσως ο Φαρμακίδης 
και να τιμωρηθούν οι δράστες του εγκλήματος. 
Ο Μακάριος με δήλωση του καταδίκασε την απα-
γωγή. Όταν ύστερα από δώδεκα μέρες αφέθηκε 
ελεύθερος ο Φαρμακίδης εξιστορούσε σε στενό 
του κύκλο τα βασανιστήρια του. Ο Πλουτής  
Σέρβας αναφέρει σχετικά με αυτή την εξιστόρηση 
του Φαρμακίδη:  

«Κάθε δυό τρεις μέρες τον οδηγούσαν έξω από 
τη σπηλιά. Εκεί λύνοντας του τα μάτια, αντίκρυζε 
τέσσερις νιοσκαμμένους τάφους. Και του έλεγαν: 
Αυτός ο πρώτος τάφος είναι ο δικός σου.  
Οι άλλοι τρεις είναι για το Δέρβη, το Δημητριάδη 
(Ντόριαν) και τον Σέρβα. Εδώ θα ταφείτε για όσα 

γράφετε ενάντια στο Μακάριο. Αναμένουμε την 
εντολή για την εκτέλεσή σας.»  Λίγο αργότερα  
ο Φαρμακίδης δήλωνε τα πιο κάτω αδιανόητα 
και δικαιολογούσε τους απαγωγείς του: 

«Μέχρι σήμερον επίστευα ότι όλοι ηγωνίσθημεν 
και συνεισφέραμεν εις τον αγώνα. Αι δώδεκα 
ημέραι της παραμονής μου εις το βασίλειον του 
άδου, εις εν κρησφύγετον όπου εδοκίμασα  
περίπου τις ίδιες ψυχικές αγωνίες, τις ίδιες στε-
ρήσεις και κακουχίες, λαχτάρες και κινδύνους, 
μου έδωσαν να καταλάβω, τι ετράβηξαν αυτοί, 
οι απαγωγείς μου, για τέσσερα ολόκληρα χρόνια, 
και να στέκωμαι γεμάτος θαυμασμόν εις τον 
ηρωισμόν και την υπεράνθρωπον θυσίαν των. 
Οι άνθρωποι αυτοί βλέπουν σήμερον με πόνον 
και πικρίαν εκείνο που εδημιούργησαν να κινδυ-
νεύει να καταστραφεί εξ αιτίας των διαφωνιών, 
των αντιγνωμιών και των διαιρέσεων μας.  
Είναι μοίρα κακή, κατάρα της φυλής μας, ο διχα-
σμός. Δικαιολογώ, λοιπόν πλήρως τους ανθρώ-
πους αυτούς, εγώ που εγεύθην εν μικρογραφία 
τα δεινά των.....». (Βλ. Π. Σέρβα: Κυπριακό – 
Ευθύνες,  τόμος Β΄, ημίτομος 1, σ.274-275). 
Από τότε ο Φαρμακίδης διέκοψε τις σχέσεις 

του με την «Εθνική» και η δική του εφημερίδα η 
«Αλήθεια», κατέληξε να είναι εκφραστικό όργανο 
πρώτα του Μακαρίου  και αργότερα του Γλαύκου 
Κληρίδη, μέχρι το θάνατό του το 1981. 

 
Η ασέβεια της υπογραφής των Συμφωνιών! 
 
Με την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας 

στις 16 Αυγούστου 1960 όλοι ανέμεναν, ιδιαίτερα 
η τουρκοκυπριακή ηγεσία, ότι οι δύο πλευρές  
θα εφάρμοζαν τις πρόνοιες και τις διατάξεις του  
Συντάγματος όσο παράλογες και αν φαίνονταν 
ότι ήταν! Σύμφωνα με το Σύνταγμα τόσο ο Πρό-
εδρος όσο και ο Αντιπρόεδρος διέθεταν  

το δικαίωμα του βέτο.  Αυτό  ίσχυε επίσης και 
για  τους βουλευτές. Μόνον οκτώ  από τους 15 
τούρκους βουλευτές  αρκούσαν  για να μπλοκά-
ρουν με βέτο  οιοδήποτε προτεινόμενο νομοσχέ-
διο που θα κατέθεταν οι υπόλοιποι 42 βουλευτές!  
Για τους Τουρκοκύπριους ηγέτες και βουλευτές 

δύο πρόνοιες του Συντάγματος ήταν υψίστης  
σημασίας. 1. Η πλήρης συμμετοχή τους στη  
Δημόσια Υπηρεσία, δηλαδή η  υλοποίηση της 
πρόνοιας του 70 : 30 και  2. Η δημιουργία ξεχω-
ριστων  Δήμων στη Λευκωσία, Λεμεσό, Αμμό-
χωστο, Λάρνακα και Πάφο όπως προνοούσε  
το άρθρο 173 του Συντάγματος. Η κυβέρνηση 
του Μακαρίου δεν ήταν πρόθυμη να υλοποιήση 
καμιά απ’ αυτές της δύο πρόνοιες.  

 
Κατάργηση των Δημαρχιακών Εκλογών  
και το θέμα των ξεχωριστών δήμων 

 
Τον Φεβρουάριο  1961 οι τούρκοι  βουλευτές   

που επέμεναν στην εφαρμογή της διάταξης του 
70 : 30 στη Δημόσια υπηρεσία και αφού η  
Κυβέρνηση αρνιόταν την υλοποίησή της, από 
αντίδραση, εξέφρασαν  τη διαφωνία τους για  την 
προτεινόμενη φορολογική νομοθεσία και έκαναν 
χρήση  του δικαιώματος του βέτο που διέθεταν. 
Αυτό στην πραγματικότητα σήμαινε ότι  η κυ-
βέρνηση  δεν θα ήταν σε θέση να  εισπράττει 
φόρους εισοδήματος  και δασμούς.  
Στις 2 Ιανουαρίου 1962, η κυβέρνηση του  

Μακαρίου ακολούθησε μια πολύ αντιδημοκρατική 
διαδικασία. Κατάργησε τις δημαρχιακές εκλογές  
και αντικατέστησε τους εκλεγμένους Δημάρχους 
και τα Δημοτικά Συμβούλια με «Δημοτικές  
Επιτροπές»  που διόριζε η ίδια η Κυβέρνηση και 
ήταν φυσικά της δικής της αρέσκειας!  Στο Δήμο 
της Λευκωσίας ο Ανδρέας Αραούζος αντικατέ-
στησε τον Δέρβη, στη  Λεμεσό, ο Ν. Παττίχης 

τον Κώστα Παρτασίδη, στη Λάρνακα ο Ζήνωνας 
Πιερίδης τον Γιώργο Χριστοδουλίδη και στην  
Αμμόχωστο διατηρήθηκε ο Ανδρέας Πούγιουρος 
γιατί ήταν φιλο-Μακαριακός.  
Για αυτή την αντιδημοκρατική διαδικασία, δη-

λαδή την κατάργηση των δημαρχιακών εκλογών,   
η κυβέρνηση χρησιμοποίησε το επιχείρημα των 
Ελληνοτουρκικών διαφορών στο θέμα για χωρι-
στούς δήμους. Η ηγεσία του ΑΚΕΛ, που δύο από 
τους εκλεγμένους Δημάρχους προέρχονταν από 
τον Ακελικό χώρο (Παρτασίδης και Χριστοδουλί-
δης), δεν αντέδρασε  για αυτή την αντιδημοκρα-
τική ενέργεια του Μακαρίου να αφαιρέσει από 
τους δημότες το εκλογικό τους δικαίωμα να επι-
λέγουν οι ίδιοι τους Δημάρχους και τα Συμβούλια 
τους. Η διαμάχη στο θέμα της φορολογικής  
νομοθεσίας και των χωριστών δήμων κατέληξε 
στο Συνταγματικό Δικαστήριο της Κύπρου στο 
οποίο Πρόεδρος ήταν  ο Δρ Έρνεστ Φόρτσοφ, 
γερμανός καθηγητής, ο οποίος αποφάνθηκε  ότι 
αμφότερες  οι  κινήσεις ήταν παράνομες. 
Ο Μακάριος, από την στιγμή που ανέλαβε την 

εξουσία, αποφάσισε ότι η Κύπρος θα πρέπει να 
συνδεθεί με το Κίνημα των Αδεσμεύτων. Σε αντί-
θεση με την επιθυμία των ΗΠΑ, Βρετανίας,  
Ελλάδας και Τουρκίας, που ήθελαν τον Μακάριο 
να εντάξει την Κύπρο στο ΝΑΤΟ, ο Μακάριος 
πίστευε ότι η Κύπρος θα έπρεπε να παραμείνει 
ουδέτερη και να μην γίνει το ‘‘κράτος - μαριονέτα’’ 
είτε της Δύσης είτε της Ανατολής. Στη δεκαετία 
του 50 είχε ήδη αναπτύξει φιλικές σχέσεις με τον 
Ινδό Πρωθυπουργό Νεχρού, τον Αιγύπτιο Πρό-
εδρο Νάσερ και με τον Γιουγκοσλάβο Πρόεδρο 
Τίτο. Τώρα που ήταν επίσημα στην εξουσία με 
την ιδιότητα του Αρχηγού Κράτους, επισκέφτηκε 
αυτές τις χώρες οι οποίες είχαν βοηθήσει  
την Κύπρο κατά τη διάρκεια των συζητήσεων 
της υπόθεσής της στα Ενωμένα Έθνη.
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Του Δρα  
Κύπρου  
Τοφαλλή

ΠΩΣ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΕΧΘΡΟΠΡΑΞΙΕΣ ΤΟΥ 1963  
Η ‘‘ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ’’ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ 
Οι πρώτες εχθροπραξίες 21 Δεκεμβρίου 

1963 
 
Τις πρώτες πρωϊνές ώρες της 21ης Δεκεμβρίου 

1963,  ένα αυτοκίνητο  της αστυνομίας που περι-
πολούσε  κατά μήκος  της οδού Ερμού  στην  
παλαιά Λευκωσία,  σταμάτησαν ένα όχημα για 
έλεγχο  ρουτίνας  αλλά   ρίχτηκαν πυροβολισμοί   
και ένας  από τους αστυνομικούς  τραυματίστηκε.  
Οι αστυνομικοί επέστρεψαν  τα πυρά και ένας 
νεαρός  τούρκος  σκοτώθηκε και μια  τουρκάλα   
τραυματίστηκε  και πέθανε καθ’όδόν στο νοσο-
κομείο.  Σύντομα η βία εξαπλώθηκε στην περιοχή 
της Ομορφίτας, στο δρόμο Λευκωσίας- Κερύνειας 
και  ένας τούρκος πυροβολήθηκε  καθώς  περ-
νούσε από το χωριό  Δευτερά.  

 
Ο Μακάριος  και ο Κουτσούκ  έκαναν έκκληση 

στο κοινό  για ηρεμία. Τόσο  η ελληνική κυβέρ-
νηση  όσο και η  τουρκική  κυβέρνηση  παρότρυ-
ναν  τον Μακάριο  και τον Κουτσούκ αντίστοιχα  
να ασκήσουν   την επιρροή  τους για να σταμα-
τήσουν  τη βία. Στις 23 Δεκεμβρίου τούρκοι   
ξτρεμιστές   ανάγκασαν τους κατοίκους  της  
αρμενικής  συνοικίας  στη Λευκωσία να εγκατα-
λείψουν τα σπίτια τους. Οι ελληνοκύπριοι  εξτρε-
μιστές καθοδηγούμενοι από το Νίκο Σαμψών 
προέβησαν σε αντίποινα  κατά των τουρκοκυ-
πρίων στην Ομορφίτα.        

 

Η χάραξη της Πράσινης Γραμμής 
 
Στις 27 Δεκεμβρίου  1963 ο Άγγλος ταγματάρχης 
Πήτερ Γιανγκ  και  οι  διοικητές  των ελληνικών 
και τουρκικών αποσπασμάτων που ήταν εγκατε-
στημένα στην Κύπρο, συμφώνησαν  να  ιδρύσουν  
μια κοινή  ειρηνευτική  δύναμη. Στις 28 Δεκεμ-
βρίου  ο Άγγλος Υπουργός Αποικιών Ντάνκαν 
Σάντς, έφτασε στην Κύπρο  και  πρότεινε  να συ-
γκληθεί  μια Διάσκεψη στο Λονδίνο στις 15  
Ιανουαρίου 1964 για να συζητηθεί  η μελλοντική  
διακυβέρνηση της Κύπρου.  
Στις 30 Δεκεμβρίου  1963 ο ταγματάρχης Πήτερ 

Γιανκ χάραξε  με πράσινο μολύβι μια γραμμή στο 
χάρτη της Λευκωσίας όπου χώριζε   την ελληνική 
συνοικία από την τουρκική. Αυτή η διαχωριστική 
γραμμή που χαράχτηκε με πράσινο μολύβι έμεινε 
από τότε γνωστή σαν η  Πράσινη Γραμμή  
η οποία φυλασσόταν  από βρετανικά στρατεύ-
ματα. Είχε χαραχτεί  σε ευθεία  κατά μήκος των 
προαστίων της Ομορφίτας και της Νεάπολης.  
Οι ελληνικές περιοχές  Κέρμια, Άγιος Κασιανός 
και Άγιος Ιάκωβος  έμειναν πίσω  από  τις τουρ-
κικές  γραμμές.  Τη χάραξη της Πράσινης Γραμ-
μής την ενέκριναν ο Μακάριος, ο Κουτσιούκ  
και οι διοικητές της ΕΛΔΥΚ και της ΤΟΥΡΔΥΚ.    

 
Το Τουρκικό Μυστικό Σχέδιο 
 
Κατά τη διάρκεια της διακοινοτικής σύγκρουσης 

που ξέσπασε το Δεκέμβριο 1963, οι αστυνομικές 
δυνάμεις εισέβαλαν στο γραφείο του Αντιπρο-
έδρου Δρα Φαζίλ Κουτσούκ και στο χρηματοκι-
βώτιο του βρήκαν  ένα σημαντικό έγγραφο – αξιο-
λόγηση των πρώτων τριών χρόνων της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. Δίνουμε μερικά απο-
σπάσματα:  

 
«Δυστυχώς από τις πρώτες μέρες οι Έλλη-

νες άρχισαν να επιτίθενται από τον τύπο και 
τα άλλα μέσα στις συμφωνίες Ζυρίχης. Ακόμα 
και ο Μακάριος που υπέγραψε τις συμφωνίες 
Ζυρίχης, δεν απέφυγε να ομολογήσει επ’ ευ-
καιρία της επετείου της ΕΟΚΑ το 1960 ότι  
οι συμφωνίες ήσαν εφαλτήριο για μελλοντικές 
νίκες.....  

 
Οι Έλληνες ίσως καταγγείλουν ή προσπα-

θήσουν να καταργήσουν τις συμφωνίες του 
Λονδίνου και της Ζυρίχης και το σύνταγμα.  
Ίσως προχωρήσουν με την «αναπροσαρμογή 
τακτικής» - μια πολιτική που ακολουθούν  
τα τελευταία χρόνια ώστε να μην μπορεί να 
εφαρμοσθεί το σύνταγμα και οι Τούρκοι στην 
πράξη να βρεθούν σε μειονεκτική θέση.  

 
Σε περίπτωση που οι Έλληνες καταγγείλουν 

επίσημα το σύνταγμα ή προσπαθήσουν να το 
αναθεωρήσουν, πράγμα που για μας είναι το 
ίδιο, η τουρκική κοινότητα θα πάρει τη μοίρα 

της στα χέρια της και θα εγκαθιδρύσει μια  
Κυπριακή Δημοκρατία εκτός των συμφωνιών 
της Ζυρίχης........Χωρίς αμφιβολία, ο σημαντι-
κότερος από τους εξωτερικούς παράγοντες 
θα είναι η υλική και η ηθική βοήθεια της μητέ-
ρας πατρίδας....  

 
Η Τουρκική κοινότητα πρέπει να προχωρή-

σει στην εγκαθίδρυση μιας Τουρκικής Δημο-
κρατίας.... Ο Τούρκος αντιπρόεδρος θα γίνει 
αποδεκτός ως πρόεδρος της Δημοκρατίας..... 
Η μητέρα πατρίδα θα αναγνωρίσει αμέσως 
την κυβέρνηση που θα σχηματισθεί..... 

 
 
  
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...

Μέρος 17ον  
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ 

Μέρος 18ον  
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ΠΕΜΠΤΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
21:35 Θέλω Πίσω το Παιδί 
μου (1977). Δραματική ταινία 
με τους Κώστα Κακαβά, Δη-
μήτρη Μυράτ. Στην Αθήνα 
που στενάζει κάτω από την 
Γερμανική κατοχή η Κατερίνα 
μετά από ένα βομβαρδισμό, 
βρίσκει μονάχη τη μικρή Λίνα 
και την παίρνει στο σπίτι της. 
Η οικογένεια της την υποδέ-
χεται με χαρά. Όμως ο άνδρας 
της Σταύρος, αρρωσταίνει βα-
ριά και η ίδια βρίσκεται σε δύ-
σκολη θέση. Υποκύπτει στις 
πιέσεις του έμπορου μικρών 
παιδιών και η μικρή Λίνα με-
γαλώνει με ξένη μάνα. 
ΠΕΜΠΤΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
22:50 Διακοπές στο Βιετνάμ 
(1971). Κωμωδία με τους Θα-
νάση Βέγγο, Άννα Φόνσου. 
Την ημέρα του γάμου της 
Φρόσως με τον Στέλιο Τεμπε-
σίρογλου, επιστρέφει από το 
Βιετνάμ ο άντρας της Φρό-
σως, Θανάσης, ο οποίος ήταν 
για χρόνια αγνοούμενος. Πριν 
φύγει για το Βιετνάμ ο Θανά-
σης παντρεύτηκε τη Φρόσω, 
την γραμματέα του Τεμπεσί-
ρογλου, στο εργοστάσιο πλα-
στικών του οποίου δούλευε 
σαν χημικός ερευνητής.  
Ο Θανάσης δεν ήξερε ότι η 
Φρόσω και ο Στέλιος είχαν 

σχέσεις και ότι ο γάμος του 
ήταν δικό τους σχέδιο… 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑ-
ΡΙΟΥ 21:25 Τα Παιδία δεν 
Παίζει (2010). Σε μια πυκνο-
κατοικημένη γειτονιά της Πά-
τρας τέσσερα μικρά παιδιά 
αποφασίζουν να διεκδικήσουν 
το δικαίωμα στο παιχνίδι και 
φτάνουν μέχρι τον δήμαρχο 
της πόλης, ζητώντας να τους 
φτιάξει ένα γήπεδο σ' ένα κο-
ντινό, άχτιστο οικόπεδο. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑ-
ΡΙΟΥ 22:45 Τζο ο Τρομερός 
(1955). Κωμωδία με τους 
Ντίνο Ηλιόπουλο, Μαργαρίτα 
Παπαγεωργίου, Διονύσης Πα-
παγιαννόπουλος, Γιάννης Αρ-
γύρης. Ο Τζο σχεδιάζει μαζί 
με τον φίλο του Γαρδέλη  
να ληστέψουν ένα χρηματοκι-
βώτιο. Ανοίγοντάς το, βλέπει 
ότι έχουν κλαπεί όλα τα πολύ-
τιμα αντικείμενα, εκτός από τη 
διαθήκη που κάνει πλούσια 
μια φτωχή υπηρέτρια.   
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΦΕΒΡΟΥΑ-
ΡΙΟΥ 20:50 Τρεις Άντρες 
στο Κρεβάτι μου (1986). Κω-
μωδία με την Ελένη Ερήμου, 
Βάσο Ανδριανό, Χρήστο Νο-
μικό, Αλίκη Καμινέλλη. Η Με-
λίνα θεωρεί ότι ο σύζυγος της 
δεν είναι αρκετός για αυτήν και 
έτσι συνδέεται ταυτόχρονα με 

άλλους δυο άντρες, για να 
βρεθεί μπλεγμένη σε μια 
σειρά απρόβλεπτων καταστά-
σεων.  
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΦΕΒΡΟΥΑ-
ΡΙΟΥ 22:15 Αριστοτέλης ο 
Επιπόλαιος (1970). Κωμω-
δία με τους Νίκο Σταυρίδη, 
Μίμη Φωτόπουλο,  Κατερίνα 
Γιουλάκη, Βάνα Λεκαράκου. 
Ένας εργοστασιάρχης ζυμα-
ρικών με δυο αποτυχημένους 
γάμους, ο Αριστοτέλης Κολο-
κυθάς, είναι ξετρελαμένος με 
μια λαϊκή τραγουδίστρια, τη 
Μιρέλλα, και σκορπά για χάρη 
της τα λεφτά της επιχείρησης 
του, παρά τις φιλότιμες προ-
σπάθειες του συνεταίρου του 
Ορέστη να τον συγκρατήσει 
και να τον συνετίσει.  
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑ-
ΡΙΟΥ 21:30 Περιπέτεια στο 
Αιγαίο (2014). Εξωτική περι-
πέτεια με τους Ορφέα Αυγου-
στίδη, Νουούτι Κόντινεν, Βέικα 
Βαϊνίκα, Ιφιγένεια Τζόλα. Ο νε-
αρός Φινλανδός Τόνι έχει έρ-
θει οικογενειακώς στην Κω για 
καλοκαιρινές διακοπές. Εκεί 
θα γνωρίσει τη συνομήλική 
του Ανδριάνα, η οποία θα πέ-
σει θύμα απαγωγής από 
σπείρα αρχαιοκάπηλων. Γνω-
ρίζοντας ότι και η αστυνομία 
είναι στο κόλπο, ο Τόνι και τα 

δύο μικρότερα αδέρφια του θα 
ξεκινήσουν μόνοι τους μια ρι-
ψοκίνδυνη απόπειρα απελευ-
θέρωσής της.  
ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΦΕΒΡΟΥΑ-
ΡΙΟΥ 21:00 Η Κυρία Προ-
έδρου (1978). Θέατρο της 
Δευτέρας. Κωμωδία με την 
Τζένη Ρουσσέα, Ιάκωβο 
Ψαρρά. Ο πρόεδρος Τρι-
κουάντ διασκεδάζει την πλήξη 
του παίζοντας χαρτιά μαζί με 
τους υπόλοιπους δικαστές. 
Παντρεμένος χρόνια με μια 
πρώην μαγείρισσα, την τα-
πεινή Αγλαΐα, διάγει έναν από-
λυτα ενάρετο συζυγικό βίο 
έχοντας συμβιβαστεί και με 
την καταγωγή της αλλά και τη 
δική του επαγγελματική στα-
σιμότητα. Αντίθετα, οι ατα-
κτούληδες φίλοι του κάνουν 
κακές... παρέες και σκηνοθε-
τούν μια μίνι φάρσα με τη σα-
γηνευτική Γκομπτέτ.  
ΤΡΙΤΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
20:35 Peppermint (1999). 
Μελόδραμα με την Ζωή Βου-
δούρη, Τάσο Παλαντίδη, Σο-
φία Φιλιππίδου, Γιώργο Χω-
ραφα. Ένας μηχανικός 
αεροσκαφών θυμάται την παι-
δική του ηλικία, όταν μετά από 
χρόνια πάει στη γιορτή ενός 
παλιού του συμμαθητή. Θυ-
μάται πως αγάπησε τα αερο-

πλάνα, την πρώτη του αγάπη 
με την οποία χάθηκε λίγο μετά 
την είσοδό του στην εφηβεία. 
τους παιδιά. 
ΤΡΙΤΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
22:15 Σχολή για Σωφερίνες 
(1964). Κωμωδία με τους  Θα-
νάση Βέγγο , Ανδρέα Μπάρ-
κουλη , Ντίνα Τριάντη,  Ζαν-
νίνο, Άγγελο Θεοδωρόπουλο. 
Ο Μπάμπης και ο Ντίνος 
έχουν από κοινού μια σχολή 
οδηγών στην Αθήνα. Ο γοη-
τευτικός Ντίνος ασχολείται με 
τις όμορφες και νεαρές πελά-
τισσες, ενώ οι λιγότερο ελκυ-
στικές περιπτώσεις, για τα 
γούστα του Ντίνου, μένουν για 
τον Μπάμπη. Ο Ντίνος θα 
ερωτευτεί την Άννυ, την οποία 
η μητέρα της θέλει να παντρέ-
ψει με έναν πλούσιο.  
ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑ-
ΡΙΟΥ 20:55 Πόνεσα Πολύ 
για Σένα (1965). Δραματική 
ταινία με τους Ορέστη Μακρή, 
Χρήστο Νέγκα, Άντζελα Ζή-
λεια, Δέσπω Διαμαντίδου και 
Περικλή Χριστοφορίδη. Μια 
ραδιούργα μητέρα θα προ-
σπαθήσει να χωρίσει τον γιο 
της από την θεατρίνα γυναίκα 
του. 
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ΠΕΜΠΤΗ 10/02 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη Μέρα  
9.00 Από Μέρα σε Μέρα  
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.30 Χρυσές Συνταγές 
14.30  Όλα στον Αέρα  
16.00 Ειδήσεις (Νοηματική) 
17.20 Black Forest 
19.05 Χάλκινα Χρόνια  
20.00 Art Café  
21.00 Ειδήσεις 
21.15 Εμείς κι ο Κόσμος μας 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/02 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη Μέρα  
09.00 Από Μέρα σε Μέρα  
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.30 Χρυσές Συνταγές  
14.30 Όλα στον Αέρα  
16.00 Ειδήσεις (Νοηματική)  
17.20 Black Forest 
19.05 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
20.00 Teen Manifesto  
21.00 Ειδήσεις 
22.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
23.00 Όλα στον Αέρα  
ΣΑΒΒΑΤΟ  12/02 
05.30 Βήματα στην άμμο (Ε)   
06.00 Με τη Φωνή σου (Ε) 
07.00 Ειρήνη Πάσι (Ε) 
09.00 Χρονογράφημα (Ε) 
12.00 Ειδήσεις  

12.30 Μαζί/Birlikte (Ε) 
14.00 Road Story 
14.30 ΑrtCafe (Ε) 
16.00 Ειδήσεις  
19.00 Αθλητικό Σάββατο 
21.00 Ειδήσεις 
ΚΥΡΙΑΚΗ 13/02 
05.30 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ   
08.30 Σπίτι στη Φύση  
09.30 Xρυσές Συνταγές 
Weekend Edition 
10.00 BRAND NEWS  
12.00 Ειδήσεις 
13.30 Προσωπογραφίες 
15.30 Χρονογράφημα(Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
16.20 Κυπριώτικο Σκετς (Ε)  
17.20 Ειρήνη Πάσι 
18.00 Ειδήσεις 
19.30 Παραδοσιακή Βραδιά 
στο ΡΙΚ 
21.00 Ειδήσεις 
ΔΕΥΤΕΡΑ 14/02 
07.30 Όμορφη Μέρα (E) 
09.00 Από Μέρα σε Μέρα  
12:30 Εμείς κι ο Κόσμος μας  
13:30 Χρυσές Συνταγές (Ε) 
14.30 Όλα στον Αέρα  

16.00 Ειδήσεις και στη νοη-
ματική 
17.20 Black Forest 
18.00 Ειδήσεις 

19.50 Το Μυστικό της Πετα-
λούδας (Ε) 
20.40 Ειδήσεις 
22.00 Με τη Φωνή σου  
ΤΡΙΤΗ 15/02 
07.30 Όμορφη Μέρα (Ε) 
09.00 Από Μέρα σε Μέρα  
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας  
13.30 Χρυσές Συνταγές (Ε) 
14.30 Όλα στον Αέρα  
16.00 Ειδήσεις και στη  
νοηματική 
17.20 Black Forest 
18.00 Ειδήσεις 
19.50 Το Μυστικό της Πετα-
λούδας (Ε) 
20.45 EU 4U   
22.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/02 
07.30 Όμορφη Μέρα 
09.00 Από Μέρα σε Μέρα  
12.30 Εμείς και ο Κόσμος 
μας   
13:30 Χρυσές Συνταγές (Ε) 
14:30 Όλα στον Αέρα 
16:00 Ειδήσεις  
17:20 Black Forest 
   18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
19.50 Το Μυστικό της  
Πεταλούδας (Ε) 
20.45 Economic Echo  
22.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας

ΠΕΜΠΤΗ 07:00 Γιάννης  
Ιωάννου The Big Greek 
Breakfast. 10:00 Λίγο πριν το 
μεσημέρι  13:00 Τραγούδια 
από τον Ελληνικό Κινηματο-
γράφο 14:00 Απογευματινή 
απόλαυση 16:00 Home-Run  
19:00 Alternate #Community-
Chest or #ThrowbackThurs-
day 21:00 #ThrivingThursday 
23:00 #ThursdayThoughts 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
07:00 The Big Greek Break-
fast 10:00 Λίγο πριν το μεση-
μέρι 13:00 Apogevmatini 
Apólafsi 16:00 Home-Run  
19:00 Οne Man Show  21:00 
#FridayFunday  
ΣΑΒΒΑΤΟ  07:00 The Big 
Greek Breakfast 10:00 Λίγο 
πριν το μεσημέρι 12:00 Laiko 
Apogevma 14:00  
Apogevmatini Apólafsi 
16:00  #SaturdayShoutOut 
19:00 #SaturdayStyle,  21:00 
#SaturdayShowdown ΚΥ-
ΡΙΑΚΗ 07:00 The Big Greek 
Breakfast 10:00 Children’s 
Programme Followed by 
Church Broadcast From St J 
/ 12 A / AA 13:00 The Cypriot 
Hour / Apogevmatini Apólafs 
16:00 #WeekendWindDown 
19:00 #SoothingSunday 22:00 
#SundayFunday  
 ΔΕΥΤΕΡΑ 07:00 The Big 
Greek Breakfast 10:00 Λίγο 
πριν τη μια το μεσημέρι 13:00 
Απογευματινή απόλαυση  
16:00 Home-Run 19:00 #Com-
munityChest LGR’s WISH 
[W.eekly I.nformation & S.up-
port H.our]  20:00 Live At The 
Greek  23:00 #Monday-
Moods ΤΡΙΤΗ 07:00The Big 
Greek Breakfast 10:00  Λίγο 
πριν το μεσημέρι 13:00 
Laiko Compoloi 16:00 
Home-Run, 19:00 Scandalous 
22:00 #TuesdayTunes   
ΤΕΤΑΡΤΗ 07:00 The Big 
Greek Breakfast 10:00 Λίγο 
πριν το μεσημέρι 13:00 Απο-
γευματινή απόλαυση 16:00 
Home-Run 19:00 Alternate 
#CommunityChest or #Wed-
nesdayWisdom 20:00 #Wed-
nesdayWisdom 21:00 
#WindDownWednesday

ΠΕΜΠΤΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα  
17:20 Μπλακ Φόρεστ  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Χάλκινα Χρόνια   
20:05 Εκείνη & Εκείνοι  
21:05 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ με την  
Βασούλα Χριστοδούλου 
21:35 Ελληνική Ταινία: Θέλω Πίσω 
το Παιδί μου (1977) 
22:50 Ελληνική Ταινία: Διακοπές 
στο Βιετνάμ (1971) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   
09:30 Από Μέρα σε Μέρα  
17:20 Καμώματα τζ' Αρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:05 Χάλκινα Χρόνια  
20:05 Ομογένεια εδώ Λονδίνο 
21:25  Ελληνική Ταινία: Τα Παιδία 
δεν Παίζει (2010) 
22:45 Ελληνική Ταινία: Τζο ο Τρο-
μερός (1955) 
00:10  Ελληνική Ταινία: Οι Δύο 
Όψεις του Έρωτα (1972) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ    
14:00 Κύπριοι του Κόσμου  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:00 Αύριο είναι Κυριακή με τον  
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ιωσήφ 
Παλιούρα 
19:35 Mε το Φακό του Hellenic TV:  Η 
Άννα Αγγελιδάκη φιλοξενεί την Τάνια 
Μπαταλαμά, ψυχολόγο- σεξολόγο, 
σύμβουλο σχέσεων και γάμου. Με 
αφορμή την ημέρα των ερωτευμένων, 
θέμα συζήτησης Το φλερτ αλλά και η 
αναζωπύρωση της σχέσης των ζευγα-
ριών. 
20:50 Ελληνική Ταινία: Τρεις Άντρες 
στο Κρεβάτι μου (1986) 
22:15 Ελληνική Ταινία: Αριστοτέλης 
ο Eπιπόλαιος (1970) 
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ    
11:00 Ζωντανή μετάδοση Θείας  

Λειτουργίας από τον Ιερό Ναό των  
Δώδεκα Αποστόλων   
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
20:30 Διαλέγω Καριέρα με την 
 Ελευθερία Σωφρονίου 
20:45 Πρόσωπα με τον Βασίλη Παναγή 
21:15 Ελληνική Ταινία: Περιπέτεια 
στο Αιγαίο (2014) 
ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:20 Μπλακ Φόρεστ   
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:00  Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Greekstories: Αυγουστίνος  
Γαλιάσσος  
20:25 “Ανάδειξέ το'' με την Άννα Νικο-
λαΐδη και την Ρούλα Σκουρογιάννη 
21:00 Θέατρο της Δευτέρας: Η Κυ-
ρία Προέδρου (1978) 
23:25 Το Ταξίδι της Ζωής με την 
Άντζη Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:20 Μπλακ Φόρεστ   
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:05 Δράξασθε παιδείας με τον 
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ιωσήφ 
Παλιούρα 
20:35 Ελληνική Ταινία: Peppermint 
(1999) 
22:15 Ελληνική Ταινία: Σχολή για 
Σωφερίνες (1964) 
ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:20 Μπλακ Φόρεστ  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:05 Οι Ταινίες της Εβδομάδας με 
την Τζίλα Ζυλυφτάρι  
20:55 Ελληνική Ταινία: Πόνεσα 
Πολύ για Σένα (1964) 
22:20 Ελληνική Ταινία: Χαρούμενο 
Ξεκίνημα (1954)
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Το πρόγραμμα του Final Four Κυπέλλου 

Λέικερς - Μπακς 116-131: Επίδειξη δύναμης 
στο Λ.Α με 44αρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν 
κατάφερε να περάσει από την 
έδρα της Μπέρνλι, με τις δύο 
ομάδες να αναδεικνύονται ισό-
παλες 1-1 σ' ένα παιχνίδι που ο 

Ράλφ Ράνγκνικ επέλεξε να αφή-
σει τον Κριστιάνο Ρονάλντο 
εκτός αρχικής σύνθεσης. 
Ο Πορτογάλος πέρασε στον 
αγωνιστικό στο 68' στη θέση του 
Έντισον Καβάνι, δέκα λεπτά 
μετά την ισοφάριση των γηπε-
δούχων. Ωστόσο, η Γιουνάιτεντ 
δεν κατάφερε να βρει ένα δεύ-
τερο γκολ, με αποτέλεσμα να 
μείνει εκτός τετράδας, καθώς 
την προσπέρασε η Γουέστ Χαμ, 
η οποία όμως έχει και ένα παι-
χνίδι παραπάνω.  Μετά το τε-
λευταίο σφύριγμα του διαιτητή, 
ο Ρονάλντο εμφανώς απογοη-
τευμένος αποχώρησε αμέσως 
από το γήπεδο, τρέχοντας μά-
λιστα προς τη φυσούνα και τα 
αποδυτήρια.

Οι Μπακς ήταν βγαλμένοι από 
όνειρο. Το δικό τους όνειρο 
όμως ήταν ο εφιάλτης των Λέι-
κερς, με το Μιλγουόκι να κάνει 
πάρτι μέσα στο Λ.Α και να επι-
κρατεί άνετα με 116-131, σε ένα 
ματς που έφτασε ακόμα και στο 
+30.   
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο 
ήταν απολαυστικός, ολοκληρώ-
νοντας τον αγώνα με 44 πό-
ντους με 17/20 σουτ (2/2 τρίπο-
ντα), 8/13 βολές, 14 ριμπάουντ 
και 8 ασίστ, οι Μπόμπι Πόρτις 
(23 πόντοι) και Κρις Μίντλετον 

(21 πόντοι) ακολούθησαν και το 
Μιλγουόκι δεν άφησε ποτέ κα-
νένα περιθώριο στους Λέικερς, 
ξεφεύγοντας από νωρίς με  
διψήφια διαφορά, φτάνοντας σε 
μία άνετη νίκη. Βελτίωσε έτσι το 
ρεκόρ τους στο 35-21, παραμέ-
νοντας στην 2η θέση της Ανα-
τολής, με τους πρώτους Χιτ να 
έχουν ρεκόρ 35-20.  
Για τους Λέικερς, που πλέον 
έχουν ρεκόρ 26-29, ο ΛεΜπρόν 
Τζέιμς είχε 27 πόντους, ο Άντονι 
Ντέιβις 22 πόντους και ο Μαλίκ 
Μονκ 20 πόντους.

Η Μπαρτσελόνα μετονομάζει το γήπεδό 
της σε "Spotify Καμπ Νόου"

Η σημαντική συμφωνία της 
Μπαρτσελόνα με την εταιρεία 
μουσικής διανομής, Spotify, θα 
έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή 
της ονομασίας του γηπέδου, το 
οποίο όπως αναφέρει ο ραδιο-
φωνικός σταθμός RAC1 στο 
εξής θα ονομάζεται "Spotify 
Καμπ Νόου".  Η Μπαρτσελόνα 
ήρθε σε συμφωνία με την εται-
ρεία μουσικής διανομής Spotify, 
για χορηγία ύψους 280 εκατομ-
μυρίων ευρώ, σε διάστημα 
τριών ετών. 
Μάλιστα, εκτός από το ότι οι Κα-
ταλανοί θα βάλουν το λογότυπο 
της εταιρείας στη φανέλα τους 
για την επόμενη τριετία θα 

υπάρξουν αλλαγές και στο γή-
πεδο και συγκεκριμένα στην 
ονομασία αυτού. 
 
Σύμφωνα με τον καταλανικό ρα-
διοφωνικό σταθμό RAC1 στο 
εξής η επίσημη ονομασία του 
θα είναι "Spotify Καμπ Νόου", 
ενώ ο ισπανικός σύλλογος  
θα λαμβάνει περίπου 5 εκατομ-
μύρια ευρώ ετησίως για ένα γή-
πεδο που θα βρίσκεται υπό 
ανακαίνιση και είναι πιθανό να 
μην διεξάγονται αγώνες για του-
λάχιστον μία σεζόν. Το ποσό 
μάλιστα αυτό, αναμένεται να  
αυξηθεί όταν ολοκληρωθούν οι 
εργασίες.

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ:  
Ο Ρονάλντο έφυγε τρέχοντας προς τη φυ-
σούνα μετά το 1-1 με την Μπέρνλι

Η ΕΟΚ επισημοποίησε το πρό-
γραμμα του Final Four του Κυ-
πέλλου Ανδρών. 
Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετω-
πίσει τον Προμηθέα στις 17:00 
και ο Ολυμπιακός την ΑΕΚ στις 
20:00 την επόμενη Παρασκευή, 
18 Φεβρουαρίου, στους δύο 
ημιτελικούς του Final Four Κυ-
πέλλου Ανδρών, το οποίο θα 
διεξαχθεί 18 και 20 Φεβρουα-
ρίου στα «Δύο Αοράκια» του 
Ηρακλείου. 
Ο τελικός θα γίνει την Κυριακή 

στις 17:00, ενώ όλα τα ματς θα 
μεταδοθούν τηλεοπτικά από την 
ΕΡΤ. Αναλυτικά το πρόγραμμα: 
Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 
2022-Ημιτελικοί 
17:00 Προμηθέας Πάτρας-Πα-
ναθηναϊκός 
20:00 Ολυμπιακός-ΑΕΚ 
Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2022-
Τελικός 
17:00 Νικητής 1ου Ημιτελικού-
Νικητής 2ου Ημιτελικού

Στέφανος Τσιτσιπάς: «Λύγισε» τον Φοκίνα και  
συνεχίζει χωρίς τον πατέρα του στο Ρότερνταμ
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς 
επικράτησε δύσκολα με 2-
1 σετ (7-5, 6-7, 6-4) του 
Ισπανού Αλεχάντρο Ντα-
βίντοβιτς Φοκίνα (Νο. 46) 
μετά από 2 ώρες και 40 
λεπτά, χωρίς να έχει μαζί 
τον πατέρα του Από-
στολο, αλλά τον Τόμας 
Ένκβιστ. 
O Στέφανος Τσιτσιπάς 
πήγε στο Ρότερνταμ για 
να κατακτήσει τον πρώτο 
τίτλο της καριέρας του σε 
τουρνουά ATP 500, ως 
επικεφαλής του ταμπλό, 
αλλά πέρασε δύσκολα μέ-
χρι να  
λυγίσει τον Ισπανό, Αλε-
χάντρο Νταβίντοβιτς Φο-
κίνα (Νο.46) στον πρώτο 
γύρο. Ο κορυφαίος Έλλη-

νας τενίστας, που δου-
λεύει στο Ρότερνταμ με 
νέο προπονητή, τον Τό-
μας Ένκβιστ και δεν έχει 
στο πλευρό του τον πα-
τέρα του, Απόστολο Τσι-
τσιπά, έδωσε σκληρή 
μάχη και κατάφερε να 
φτάσει στη νίκη με 2-1 σετ 
(7-5, 6-7, 6-4) μετά από 2 
ώρες και 40 λεπτά απο-
λαυστικού τένις. 
Επόμενος αντίπαλος 
στους «16», την Πέμπτη 
(10/2) θα είναι ένας εκ των 
Χάρις ή Ιβάσκα, που κο-
ντράρονται την Τετάρτη 
(9/2). Σε ό,τι αφορά τα 
άλλα παιχνίδια της ημέ-
ρας, ο Ντένις Σαποβάλοφ 
αποχαιρέτησε πρόωρα τη 
διοργάνωση, καθώς ηττή-

θηκε με 6-4, 6-4 από τον 
20χρονο Τσέχο Γίρι Λεχέ-
τσκα, Νο.137 στον κόσμο 
και θα αντιμετωπίσει στον 
επόμενο γύρο Θαπάτα ή 
Βαν Ντε Σάντσχουλπ. 
Έξω, έμεινε και ο Ασλάν 
Καράτσεφ, που έχασε με 
2-6, 7-6(2), 7-6(0) από τον 
Ολλανδό Τάλο Γκρίσκπορ 
και θα συναντήσει στον 
δεύτερο γύρο Κραΐνοβιτς 
ή Φούτσοβιτς. 
Καλά ξεκίνησε, ο κάτοχος 
του τίτλου Αντρέι Ρού-
μπλεφ, που μετά το 6-4, 
6-4 σε βάρος του Χένρι 
Λάακσονεν, θα παίξει με 
τον νικητή του αγώνα Γκα-
στόν-Κβον.

Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς: Σοβαρός κίνδυνος 
για ξαφνικό τέλος στην καριέρα του

Η ΚΟΠ μεγάλωσε το απουσιολόγιο του 
Απόλλωνα εν όψει ΑΕΛ!

Όπως αναφέρουν τα ιταλικά 
ΜΜΕ, ο τραυματισμός στον 
αχίλλειο τένοντα και οι επακό-
λουθες υποτροπές που υπέ-
στη ο Σουηδός διεθνής επιθε-
τικός της Μίλαν, είναι πιθανό 
να σημαίνει ότι η μακρόχρονη 
καριέρα του θα τελειώσει στο 
τέλος της τρέχουσας σεζόν.  Ο 
40χρονος Ιμπραΐμοβιτς έχει 

χάσει 14 παιχνίδια μέχρι στι-
γμής, αλλά έχει πετύχει εννέα 
γκολ σε 19 αγώνες. Στο τέλος 
της σεζόν, σε συμφωνία με τη 
διοίκηση της Μίλαν, θα πρέπει 
να αποφασίσει εάν θα ανανε-
ώσει το συμβόλαιό το ή θα 
ανακοινώσει την αποχώρησή 
του από την ενεργό δράση.

Ήδη από τη συνέ-
ντευξη Τύπου μετά 
το νικηφόρο πέρα-
σμα του Απόλλωνα 
από το Μακάρειο 
(3-0 τη Δόξα) ο Αλε-
ξάντερ Τσόρνιγκερ 
είχε επισημάνει πως 
εν όψει του εξ ανα-
βολής ντέρμπι με 
την ΑΕΛ έχει διαθέ-
σιμους μόλις 13 πο-
δοσφαιριστές από 
την πρώτη ομάδα. 
 
Ο Γερμανός αποδεί-
χθηκε, ωστόσο, ότι 
λογάριαζε χωρίς 
τον... ξενοδόχο, ο 

οποίος στην προκει-
μένη περίπτωση 
ήταν η ΚΟΠ. Η διορ-
γανώτρια αρχή του 
πρωταθλήματος 
γνωμάτευσε πως  
ο Νικολά Ντιγκινί 
δεν έχει δικαίωμα 
συμμετοχής στον 
αγώνα της Πέμπτης 
(10/2), μολονότι ενε-
γράφη στο ρόστερ 
των «κυανολεύ-
κων» την Κυριακή  
2 Ιανουαρίου, ήταν 
μια μέρα πριν την 
αρχική ημερομηνία 
διεξαγωγής του cla-
sico της Λεμεσού. 

Ο 34χρονος επιθε-
τικός από την Ακτή 
Ελεφαντοστού προ-
στίθεται συνεπώς 
στο μακρύ απουσιο-
λόγιο, πλάι στους 
Μαλεκκίδη, Κατε-
λάρη, Αλεσαμί, Β. 
Γιοβάνοβιτς, Ζράντι, 
Νταμπό (όλοι τραυ-
ματίες), Παναγιώτου 
(τιμωρημένος), Νό-
γιοκ, Αυλωνίτη και 
Ονγκέντα (δεν είχαν 
εγγραφεί πριν την 
αρχική ημερομηνία 
διεξαγωγής του παι-
χνιδιού).

Από την Ανόρθωση… κορυφαίος Influencer!

Είναι 21 χρόνων και ασχολεί-
ται… κάπως με το ποδό-
σφαιρο αλλά πολύ περισσό-
τερο με το… Youtube. Έχει 
περάσει από αρκετές ομάδες 
αν και πολύ νεαρός μιας και 
δεν φαίνεται να είναι και το 
σούπερ ταλέντο. Σούπερ τα-
λέντο όμως είναι στο YouTube 
και στο TikTok. Δεν εξηγείται 
αλλιώς το γεγονός ότι έχει δικό 
του κανάλι.Ο Πέδρο Μπενίτο, 
ο οποίος μπορεί να παίξει ως 
εξτρέμ ή επιθετικός, είναι ένα 
σύμβολο για τα Μέσα Κοινω-
νικής Δικτύωσης. Στην παρου-
σίασή του με το San Fernando, 
σχεδόν 1.500 άτομα, οι περισ-
σότεροι από τους οποίους 
ήταν έφηβοι, πήγαν στις εγκα-
ταστάσεις για να απαθανατί-
σουν τη στιγμή. Μια selfie, ένα 
αυτόγραφο, ένα βίντεο με το 
είδωλο... 
Όλα ξεκίνησαν από την παν-
δημία. Ο ποδοσφαιριστής 
μπήκε, μέσω του κινητού, στις 
ζωές πολλών παιδιών που 
αγαπούσαν τα βίντεο που με-
τέδιδε με μοναδικό στόχο τη 
διασκέδαση. Με ιλιγγιώδη τα-
χύτητα, ο αριθμός των ακολού-
θων αυξήθηκε και είναι ήδη κο-
ντά στα δύο εκατομμύρια στο 
TikTok, ένα σύντομο κοινωνικό 

δίκτυο βίντεο που είναι στη 
μόδα στους νεότερους. Γιος 
του Αλμπέρτο Μπενίτο, πρώην 
παίκτη της Κάντιθ για τέσσερα 
χρόνια, ο Πέδρο είδε το όνειρό 
του να πραγματοποιείται στην 
Πριμέρα Ντιβιζιόν πριν από λί-
γους μήνες και συγκεκριμένα 
στις 2 Οκτωβρίου κόντρα στην 
Βαλένθιαa όταν αντικατέστησε 
τον Νεγκρέδο στο 60ο λεπτό.  
Η Σαν Φερνάντο ενδιαφέρθηκε 
για τις υπηρεσίες του και πήρε 
τον δανεισμό για να ενισχύσει 
την ομάδα για το δεύτερο μέ-
ρος της σεζόν. Έκανε το ντε-
μπούτο του στην Κορνεγιά στις 
22 Ιανουαρίου και μόλις μια 
εβδομάδα αργότερα σημείωσε 
το πρώτο του γκολ στην ηχηρή 
νίκη της ομάδας του επί της  
Βιγιαρεάλ ΙΙ. Ανεξάρτητα από 
την ιδιότητά του ως «Τiktoker», 
ο Μπενίτο σπούδασε Μάρκε-
τινγκ στις Ηνωμένες Πολιτείες 
και INEF στη Μούρθια. Άρχισε 
τα πρώτα του βήματα στην  
Αλμερία και έχει παίξει επίσης 
στην Ουαλική Σουόνσι και 
στην Ανόρθωση (εφηβική 
ομάδα), αλλά και σε Κανίγιας, 
Οκλαχόμα, Ουέσλιαν Γιουνι-
βέρσιτι, Μπουλντόγκς και 
Μούρθια ΙΙ.



THE NEWSPAPER OF THE CYPRIOT COMMUNITY IN THE UK  | THURSDAY 10 FEBRUARY 2022 | EST. 1974 | ISSUE 2452 | ENGLISH SECTION PAGES 17 - 27

Boris reshuffles team in move 
to rescue his administration

Prime Minister Boris 
Johnson, fighting for 
his political survival, 

reshuffled some ministers in 
his administration on Tuesday 
to try to appease his lawmakers 
angered by a series of scan-
dals. 

Johnson had pledged to reset 
his premiership to turn the tide 
on his gravest crisis yet, which 
is fuelled by the fall-out from a 
number of boozy events in his 
Downing Street office and resi-
dence during strict COVID-19 
lockdown restrictions. 

The changes did not include 
any of the senior Cabinet posi-
tions. 

After appointing new hires to 
his team in Number 10, Johnson 

then reshuffled his “whips” ope-
ration – the team of lawmakers 
who enforce discipline in the 
governing Conservative Party 
to make sure lawmakers back 
government policy. 

Mark Spencer, who was the 
chief whip, was replaced by 
lawmaker Chris Heaton-Harris, 
a close ally of Johnson who has 
been working to shore up support 
among lawmakers during months 
of reports about lockdown-
breaking parties in Downing Street. 

Spencer becomes the leader 
of parliament’s lower chamber, 
the House of Commons, taking 
over from Jacob Rees-Mogg, 
who was appointed minister for 
Brexit opportunities and govern-

ment efficiency. 
Johnson promised his law-

makers last week that he would 
shake up operations in his 
Number 10 office. Four of his 
closest aides resigned on Thurs-
day. 

Lawmaker Andrew Griffith was 
appointed head of Johnson’s 
policy department and Cabinet 
office minister Stephen Barclay 
has become his new chief of 
staff. He has also appointed a 
former colleague, Guto Harri, as 
his new director of communica-
tions. 

Meanwhile, the Prime Minister 
has said he plans to remove all 
remaining coronavirus restric-
tions a month early. 

"Providing the current encour-
aging trends in the data continue, 
it is my expectation that we will 
be able to end the last domestic 
restrictions, including the legal 
requirement to self-isolate if you 
test positive, a full month early," 
the prime minister told MPs. 

The current regulations were 
due to expire on 24 March. 

Under Mr Johnson's new aim, 
the rules will expire shortly after 
MPs return from February recess 
on 21 February. 

Opening Prime Minister's 
Questions with the unexpected 

announcement, the prime minis-
ter said: "It is my intention to   
return on the first day after the 
half-term recess to present our 
strategy for living with COVID. 
Provided the current encouraging 
trends in the data continue, it is 
my expectation that we will be 
able to end the last domestic 
restrictions - including the legal 
requirement to self-isolate if you 
test positive - a full month early." 

As of the end of last month, 
people with COVID-19 in England 
can end their self-isolation after 
five full days, as long as they test 
negative on day five and day six. 

The shock announcement to 
end all domestic coronavirus res-
trictions in just two weeks' time 
comes as the PM faces ques-
tions over his future in the job. 

Members of his own party as 
well as opposition leaders, have 
submitted letters of no confidence 
and demanded that Johnson    
resign, amid the ongoing party-
gate scandal. 

The Metropolitan Police is 
currently completing a probe into 
lockdown-busting parties held in 
Downing Street and across 
Whitehall, after senior civil servant 
Sue Gray's report into the matter 
found there had been "failures 
of leadership and judgement."

The UN in Cyprus have 
confirmed that an inci-
dent involving a Greek 

Cypriot farmer and Turkish 
soldiers took place in the 
buffer zone, at Dhenia village, 
in Nicosia district, on Tuesday, 
at approximately 11.30 local 
time, while the Cypriot Foreign 
Ministry noted that it’s been 
following and handling the 
whole issue. 

Dhenia community leader, 
Christakis Panayiotou, told the 
Cyprus News Agency (CNA) that 
when the Greek Cypriot farmer 
entered the buffer zone to work 
there along with some of his 
workers, armed Turkish soldiers 
appeared and asked him to 
leave, otherwise they would 
shoot him. "The UN were noti-
fied and we advised him to 
leave and so he did along with 
his workers," Panayiotou said. 

The UN peacekeeping force 
in Cyprus (UNFICYP) spokes-
person, Aleem Siddique, told 
CNA that "we can confirm there 
was an incident involving a 
local farmer and the Turkish 
forces inside the buffer zone 
today." He went on to say that 
"the incident was resolved 
peacefully and will be reported 
in the Mission’s regular reports 
to the Security Council in due 
course." Moreover, Siddique 
noted that "UNFICYP conti-
nues to engage both sides to 
ensure calm is maintained      
across the buffer zone." 

Foreign Ministry spokes-
person, Demetris Demetriou, 
told CNA, that "we are aware 
of the issue, we are following 
and handling it,” adding, "We 
are in contact with the peace-
keeping force to handle the 
issue.”

UN confirm incident 
with Turkish soldiers 

ITV adverts for holidays to “north Cyprus” spark outrage
We have received nume-

rous emails from mem-
bers of our community, 

who like us, are appalled to see 
adverts running on ITV promo-
ting holidays to the occupied 
northern part of Cyprus. “North 
Cyprus”, described as “legally 
invalid” by the UN, was occupied 
by Turkey after its illegal inva-
sions of Cyprus in 1974.  

We encourage you to make 
your voice heard and make a 
compliant to ITV at the following 
web address: www.asa.org.uk/ 
make-a-complaint.html 

We have provided a letter 
below that can be used as a 
template: 

 
I am appalled to see that ITV 

are running adverts for holidays 
to “north Cyprus”, the area of the 
Republic of Cyprus that has been 
under illegal Turkish military      
occupation since 1974. The advert 
appears to be made by the so-
called “Turkish Republic of North-
ern Cyprus Ministry of Tourism and 
Environment” and displays images 
and video clips of the territory of 
Cyprus that was illegally invaded 

and occupied by Turkey in 1974. 
To this day, Turkey occupies 37% 
of the island and 57% of its coast-
line. I am deeply upset that these 
adverts have been allowed to be 
broadcast on national television. 

Turkey’s illegal occupation of 
the northern third of Cyprus had 
devastating consequences: thou-
sands murdered; missing persons 
whose fates have yet to be deter-
mined; and thousands of refugees, 
many of whom fled to the UK. 
Since 1974, Turkey has attempted 
to alter the demographics of  
Cyprus through forced population 
settlement in the occupied areas; 
and it has pursued the destruction 
of the cultural heritage of the  
island by desecrating churches 
and cultural sites. It is therefore 
inappropriate and offensive for 
these adverts to be shown. 

The legal status of “north      
Cyprus” (shortened form of “Turk-
ish Republic of Northern Cyprus”) 
under international law and     
according to the UK Government 
is clear. UNSC resolution 550 
describes it as “legally invalid” 
and specifically calls for all actors 
“not to facilitate or in any way 

assist the aforesaid secessionist 
entity.” As a P5 UNSC member, 
this is followed by the UK Govern-
ment, which has held a consistent 
and long-standing position of 
non-recognition of the illegal 
‘North Cyprus’ regime. In 1983, 
Prime Minister Thatcher wrote 
the following to the President of 
Turkey about the illegal declara-
tion of independence of “north 
Cyprus”: “I should like to urge 
you, as President of one of the 
signatory states of the Treaty of 
Guarantee to do your utmost to 
secure the reversal of this action 
by the Turkish Cypriots and, 
meanwhile, not support the dec-
laration which they have already 
made.” 

It is therefore inappropriate and 
a breach of the UK’s obligations 
under international law for an 
advert to be broadcast that ille-
gally assists an act of secession. 
It is unbelievable that these      
adverts could have passed clear-
ance, allowing holidays to occu-
pied territory to be advertised on 
national television. I cannot imag-
ine that any other illegally occu-
pied territories would be allowed 

to run tourism adverts on British 
television – the same should 
apply to the occupied northern 
part of Cyprus. 

Furthermore, these adverts 
violate the following provisions 
of the BCAP Code: 

1. Contravention of 7.2.1 a) 
– prohibition of “an advertise-
ment which is inserted by or on 
behalf of a body whose objects 
are wholly or mainly of a politi-
cal nature” 

-The advert was produced by 
the “Turkish Republic of Northern 
Cyprus (TRNC) Ministry of Tour-
ism and Environment” and, as 
we have explained, the “TRNC” is 
an illegal, non-recognised regime. 
As a secessionist regime opera-
ting from an occupied territory, it’s 
overwhelming objective is unde-
niably political. Specifically, it seeks 
the attempted legitimisation of its 
own status by gaining international 
recognition and normalising its 
existence through tourism. 

2. Contravention of 7.2.1 b) 
– prohibition of “an advertise-
ment which is directed towards 
a political end” 

-By promoting holidays to “north 

Cyprus” to British audiences, the 
advertisers aim to achieve their 
political objective of the norma-
lisation of the occupation of       
Cyprus and/or recognition of 
their illegal secessionist regime. 
They hope that by encouraging 
British tourists to visit on holiday, 
it will normalise the status quo and 
legitimise the division of Cyprus. 
UNSC resolution 550 specifically 
prohibits this type of action with 
an obligation on UN member 
states not to “recognise, facilitate 
or in any way assist the illegal 
entity.” With this clear political end 
in mind, this advert should be 
prohibited. 

3. The adverts are aimed at 
“influencing public opinion on 
a matter which, in the United 
Kingdom, is a matter of public 
controversy” [7.2.2 f] 

-Given the aim of these      
adverts, as explained above, 
and considering Britain’s long-
standing stance of non-recogni-
tion of “north Cyprus”, these    
adverts clearly attempt to influ-
ence public opinion on a matter 
of public controversy. By seek-
ing to use tourism to legitimise 
“north Cyprus” as an entity, these 
adverts contribute towards the 
undermining of UK Government 
policy on Cyprus. They also mis-
represent the reality of the situa-
tion in Cyprus to the British public 
who could be lured into believing 
that “north Cyprus” is simply a 
holiday destination, changing 
their perception of it as a non-
recognised entity. In effect, “north 
Cyprus” is paying to change 
British public opinion of its       
illegal, secessionist status. 



Chris Heaton-Harris, the 
former Minister for Europe 
in the UK government and 

newly appointed Parliamentary 
Secretary to the Treasury (Chief 
Whip), has reiterated London’s 
support for the UN-led process 
to advocate a solution in Cyprus 
“in line with UN parameters 
based on the model of a Bi-zonal, 

Bi-communal Federation with 
political equality.” 

Responding to a letter by the 
National Federation of Cypriots 
in the UK, during his post as 
Minister for Europe, he added that 
such a model is “broad enough 
to address the concerns of both 
sides.” 

He also highlighted the benefits 

of a successful solution, such as 
the increased prosperity of Cyprus 
and the strengthened security 
and stability of the region. 

Mr Heaton-Harris said that 
UK ministers and Foreign Office 
officials actively engage with all 
parties, not only to urge progress 
but to urge “restraint from any 
actions or rhetoric that could  
undermine the prospects of a 
settlement.” 

He also referred to the tensions 
in Varosha, repeating the UK’s 
support for relevant Security 
Council resolutions and statements, 
and the British support for Cypriot 
hydrocarbon activity in its interna-
tionally recognised EEZ. 

Mr Heaton-Harris commented 
that he assumed his position at 
a time when the UK-Cyprus        
bilateral relationship “has never 
been stronger” and that he looked 

forward to continuing a “positive 
and productive relationship with 
Cypriot diaspora groups.” 

In his letter to Mr Heaton-Harris 
the Federation President Chris-
tos Karaolis had noted that “Turkey 
holds the key to a solution to the 
Cyprus issue but shows a distinct 
lack of support for reunification.” 

He had also urged the former 
Minister for Europe to play a posi-
tive and constructive role in seek-
ing the reunification of Cyprus and 
the British Government “to do more 
to exert real pressure on Turkey 
to engage positively and construc-
tively towards a just and lasting 
solution in Cyprus.” 

The Rt Hon James Cleverly 
MP was appointed Minister for 
Europe in the Foreign, Common-
wealth & Development Office on 
8 February 2022, replacing Chris 
Heaton-Harris.
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Chris Heaton-Harris reiterates 
support for a Cyprus settlement

PM urged to retract 
Jimmy Savile remark 

Boris Johnson is resisting 
fresh demands to apolo-
gise for the Jimmy Savile 

smear he levelled at Sir Keir 
Starmer after police had to      
rescue the Labour leader from 
a mob. 

Sir Keir was bundled into a 
police car for protection near 
Parliament on 7 February as he 
faced baseless allegations of 
“protecting paedophiles” from 
protesters shouting about Savile. 

At least six Conservatives,       
including a former Cabinet      
minister, joined MPs from across 
the political spectrum in linking 
the harassment to the baseless 
claim which Mr Johnson made 
while under pressure over the 
partygate scandal. 

Last week, the Prime Minister 
falsely claimed Sir Keir “used 
his time prosecuting journalists 
and failing to prosecute Jimmy 

Savile” while Director of Public 
Prosecutions (DPP). 

He pointed to the fact that the 
Labour leader apologised in his 
former role as DDP, for the Crown 
Prosecution Service having failed 
to bring Savile to justice four 
years earlier. 

There is no evidence that       
Sir Keir had any personal role in 
the failure to prosecute the man 
who was one of Britain’s most 
egregious sex offenders before 
his death in 2011. 

Sr Keir accused the PM of 
“parroting the conspiracy theories 
of violent fascists to try to score 
cheap political points.” 

Scottish First Minister Nicola 
Sturgeon compared Mr Johnson 
to former US president Donald 
Trump spreading “fake news” 
after the Savile conspiracy theory 
is said to have been spread by 
supporters of the far-right.

Queen celebrates historic 
Platinum Jubilee
The Queen became the first 

British monarch in history 
to celebrate a Platinum 

Jubilee on Sunday, as she used 
her momentous milestone to 
issue her royal seal of approval 
for the Duchess of Cornwall as 
Queen Camilla. 

In the hugely significant inter-
vention shaping the future of the 
monarchy, the Queen expressed 
her “sincere wish” that Camilla will 
be known as Queen Consort when 
the Prince of Wales becomes King. 

As she reached her 70th year 
on the throne, Elizabeth II, in the 
twilight years of her reign, set out 
her hopes for her daughter-in-law, 
once a royal mistress and now set 
to be called Queen and crowned 
at Charles’s side on his Corona-
tion Day. 

In a message from Clarence 
House on Sunday, Charles and 
Camilla congratulated the Queen 
"on the remarkable achievement 
of serving this nation, the realms 
and Commonwealth for seventy 
years." 

The message continued:  
"The Queen’s devotion to the 
welfare of all her people inspires 
still greater admiration with 
each passing year. 

"We are deeply conscious of 
the honour represented by my 
mother’s wish. As we have sought 
together to serve and support 
Her Majesty and the people of our 
communities, my darling wife has 
been my own steadfast support 
throughout. 

"The year of this unprecedented 
Platinum Jubilee brings an oppor-
tunity for us all to come together 
in celebrating the service of The 
Queen, by whose example we will 
continue to be led in the years to 
come." 

The Queen, who came to the 
throne when she was just 25, 
spent her Accession Day privately 
on the Sandringham estate in 
remembrance of her father 
George VI, whose death marked 
the start of her reign. 

This Jubilee is poignantly her 
first without her beloved husband 

of 73 years, the Duke of Edinburgh, 
who died only 10 months ago. 

National celebrations marking 
the Queen’s record-breaking ser-
vice on the throne will be staged 
during a special four-day bank 
holiday weekend from June 2-5. 

The Queen used the rarest of 
Jubilees to put her affairs in order 
on a public platform and end years 
of controversy over Camilla’s title. 

She shared her succession 
blessing for her eldest son as 
monarch, and called on the nation 
to support the pair in their future 
roles as King and Queen. 

The Queen, 95, said in the 
written message to the nation: 

“I would like to express my thanks 
to you all for your support. I remain 
eternally grateful for, and humbled 
by, the loyalty and affection that 
you continue to give me. 

“And when, in the fullness of 
time, my son Charles becomes 
King, I know you will give him and 
his wife Camilla the same support 
that you have given me; and it is 
my sincere wish that, when that 
time comes, Camilla will be known 
as Queen Consort as she conti-
nues her own loyal service.” 

Charles and Camilla were 
“touched and honoured” by       
the Queen’s gesture, Clarence 
House said.

Ofgem have announced 
an eye watering 54% rise 
in energy costs from April. 

On top of this we have growing 
inflation, food and petrol prices 
have risen, and national insurance 
tax will also rise.  

Since the Tory government 
came to power 12 years ago, we've 
seen our essential public services 
cut to the bone, rising inequality, 
skyrocketing housing costs and 
years of wage stagnation.  

Jeremy Corbyn, MP, says, "The 

cost of living crisis hurts us all, 
especially the most vulnerable 
in our society. We can no longer 
tinker round the edges - we need 
radical change, with wealth taxes 
and public ownership of energy." 

Call for political change that puts 
the needs of ordinary people first, 
by joining one of the Cost of Living 
Protests this Saturday in: Brighton, 
Bristol, Glasgow, Manchester, 
Newcastle, Nottingham, Lancaster, 
Liverpool and London. 
https://thepeoplesassembly.org.uk 

Join the Cost of Living 
Protests this Saturday
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UK Cypriot trader-turned-food entrepreneur  
delivering takeaways to rock stars and royalty

One evening in 2014, Peter 
Georgiou had a table 
booked at Nobu when the 

friend he was supposed to be 
dining with cancelled because he 
had to stay home with his kids. 
Georgiou, who was working as 
a fixed income trader at the time, 
joined his friend at his Chelsea 
home instead - “but we still 
wanted Nobu and thought we’d 
get it delivered,” he remembers. 
The restaurant, however, said it 
didn’t offer takeaway food. At that 
stage, you or I might have given 
up and ordered Domino’s.  

Georgiou did not. He really, 
really wanted black cod. “So we 
managed to get Nobu for take-
away via a lot of haggling and 
using a cab to bring it to us. But 
the food arrived in a bad state - 
sploshed around on the cab 
journey, and cold. I thought, ‘This 
could be done better - there must 
be a lot more people like us who 
want great food delivered from 
amazing restaurants’.”  

Fast forward eight years, and 
Georgiou, who is 50 and lives 

in Shoreditch, is the founder of 
Supper London, where 150 drivers 
in 100 branded, canopied 
scooters deliver meals from 200 
of the capital’s best restaurants 
- including Nobu (of course), 
Jean-Georges at The Connaught, 
and Sushi Samba. Turnover hit 
£10.5 million last year. 

The business started as a side 
dish: Georgiou initially kept his 
day job as a trader, while a “very 
well connected” friend managed 
to get him meetings “at a few key 
restaurants. They all said it was 
a great idea, but were very nervous 
about doing delivery.”  

To convince restaurateurs that 
their meals would arrive at       
customers’ doors as smoothly 
as a waiter would whisk a plate 
to a restaurant table, Georgiou 
decided to show them it could 
be done - using his own cash. 
“I purchased a few special bikes 
from Japan, with temperature-
controlled boxes of cold, hot  
and ambient compartments, and 
started a website. I wanted to 
show these restaurants that I was 

going to do delivery the best way 
it could be done.”  

One of the first eateries to sign 
up was Michelin-starred Indian, 
Tamarind. And the first delivery 
driver was... Georgiou. “I started 
the business with my own money, 
so I did orders every day for      
the first three months. We didn’t      
exactly launch with a bang. I didn’t 
really have a budget for market-
ing, I was trying to do everything 
myself and I didn’t know too much 
about social media and all that.” 

Still, there were perks to nipping 
around the West End doing     
deliveries: “One day, I was headed 
towards the customer’s house, 
stopped outside a very imposing 
residence, collected all the food 
together and buzzed the door. I 
handed the food over, the gentle-
man thanked me and gave me 
a tip. As I walked away, I did a 
double take and realised it was 
Peter Gabriel! I’d just delivered 
a Michelin-starred meal to a rock 
god… I thought I had arrived. That 
one moment made the whole 
Supper London journey worth it.” 

He doesn’t drive around      
London doing deliveries any 
more, but Georgiou does directly 
employ his 150 drivers unlike the 
gig economy offering of delivery 
firms like Deliveroo.  

“In a restaurant you don’t get 
a guy off the street to serve food, 
and nor do we,” he says. 

Customers include “dames, 
earls, CEOs - we deliver to Ken-
sington a lot, and the addresses 
match royalty but whether it’s 
staff or the royals, I don’t know. 
I’d love a royal warrant, though!” 

The entrepreneur often gets his 

own dinner from Supper London 
- his favourite is Japanese cuisine 
from Roka. Having launched the 
delivery business with his own 
money (“hundreds of thousands,” 
he says. “I put a bit too much 
money into a project I had no prior 
experience in”), Georgiou has 
since raised £4 million from 
backers, including a £2.4 million 
round led by private investor 
platform, Growthdeck, in Octo-
ber 2021.  

“Our model is very profitable 
on a per order basis,” Georgiou 
claims. Lockdown was certainly 
good for business: orders in-
creased by “about 1050% bet-
ween 2019 and 2020,” he says. 
“I had people who hadn’t answered 
my calls then being quite aggres-
sive about getting the restaurant 
on the platform, suddenly people 
were chasing me.”  

The average diner spends £110 
on a meal; Supper London takes 
a commission from the restaurant, 
and charges customers a delivery 
fee of around £6.50. Georgiou 
says the firm has some regulars 
including one customer who has 
ordered the same lunch and 
dinner from Mayfair Italian C 
London five days a week for weeks.  

In the coming months, Supper 
London wants to expand around 
the capital - it’s working on plans 
for “localised kitchens” run by 
prestigious restaurant brands      
in the suburbs - but Georgiou 
doesn’t plan to take on Deliveroo 
et al. “I never set out to be the 
biggest delivery company in the 
world - but I would definitely like 
to be known as the best.” 

 
Source: Evening Standard 

The Bingo Night at the Cypriot Community Centre (CCC) last 
Friday 4 February turned out to be a major hit with everyone 
present. It was a fruitful way to bring the Cypriot community 

together again and have an enjoyable evening, with the opportunity 
to win great prizes, eat delicious kebabs prepared by chef of the 
evening Louis Stavri, see familiar faces and generally have a 
laugh. Among those who joined in the fun was special guest           
Olga Thompson, the Cypriot comedian who will be performing her 
Edinburgh Fringe one-woman show at the Cypriot Community 
Centre on Saturday 19th March. 

The successful event was organised by the manager of the           
Cypriot Community Centre, Christalla Evdokimou, who also hosted 
the bingo and awarded the lucky winners with their prizes.  

For those who were unable to attend last Friday, you will be 
pleased to know there is another bingo night already in the pipeline! 

Sophia Constantinides 

Prof. Lord Robert Winston 
visits Keble Prep School 

One of the UK’s most       
famous doctors and 
scientists, Professor Lord 

Robert Winston, visited Keble 
Prep School in Winchmore Hill. 

Lord Winston is a Professor of 
Science and Society at Imperial 
College London and pioneered 
new treatments to improve in 
vitro fertilisation (IVF) and pre-
implantation diagnosis. He is well 
known for his TV and radio work 
including the long running BBC 
documentaries Your Life in Their 
Hands and Child of Our Time. 

The professor addressed all 
the boys and spoke with enthusi-
asm about his own experiences. 
He was interested to hear their 
views and concerns and took 
many questions from the rapt 
audience on a variety of topics, 
such as ethics in science and the 
pursuit of perfection. His anec-
dotal responses were both       
humorous and interesting. 

Boys learned more about the 
innovative work Lord Winston 
has done with other scientists, 
to improve fertility treatments and 
screen embryos to help parents 
carrying faulty genes to have 
healthy babies. This progress 
was made in the face of wide 
political condemnation, including 

a bill in Parliament which was 
defeated, and now seven million 
families around the world have 
had babies thanks to IVF. 

“It is wonderful that someone 
with so many amazing achieve-
ments freely gives up their time 
to inspire our boys, which is       
remarkable and humbling,” said 
Mr Perran Gill, Headmaster at 
Keble Prep. 

Lord Winston told the assem-
bled boys: “I visit schools because 
you are the future of our society. 
It’s important you understand 
your responsibility and the need 
for an ethical attitude to science.” 

Before taking questions from 
the boys, Lord Winston summed 
up his central message: “We 
should all understand science so 
that in a democratic society we 
can make wise decisions about 
how we use the science.” 

After the event, the professor 
had kind words to say about 
Keble: “I want to come back 
again….” he commented, “I visit 
a lot of schools and I think Keble 
students scored very highly – they 
asked a lot of good questions. 
The teachers here can be proud 
of their students – and of course 
the students of their teachers: 
it’s a two-way situation after-all.” 

Conservatives,  
the Party for closures 
It’s beggars belief that Boris 

Johnson is still desperately 
trying to cling on his job         

despite the public backlash. It 
has been weeks now that he has 
been caught lying to parliament 
and the general public about 
partygate. 

Most normal people would do 
the decent thing by admitting their 
mistake, resign and move on with 
their life, but it is clear that Boris 
Johnson is power crazy. I cannot 
see what benefits the govern-
ment and the good people of 
the UK have in keeping him on.  

To compound matters, the local 
Conservatives in Enfield have 
refused to condemn his behaviour 
because it seems they have no 
morals themselves. The reality is 
that the Conservative party, both 
on a national and local level, are 
behaving just like Boris, especially 
their internal investigations regar-
ding various allegations. The Tories 
are a law on to themselves and 
cannot be trusted.  

On Thursday 5th May 2022, we 
have the London local elections; 
the Tories will take the public vote 
for granted. In Enfield, the Tories 
have been spinning a web of lies 
and they should not get away with 
it. On May 5th, we vote Labour.  

The Tories like to say that it was 
a Labour Council which imposed 
LTN's (low traffic neighbourhood 
schemes). We didn't impose this 
- residents were consulted and 
the plans were implemented 
using government funded money 
because the LTN's are govern-
ment initiative.  

The Tories claim they will bring 
crime down, this is a load of lies. 
They say this when in the last 
10 years it was a Tory govern-
ment that closed Southgate and 
Winchmore Hill Police stations. 

The Tories will deliver leaflets 
with fake news; treat these leaflets 
with contempt because it is just 
an insult to people's intelligence.  

 
By George Savva 

CCC holds successful Bingo Night
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Hikikomori: Flying solo

Hikikomori is Japanese for 
"pulling inward, being con-
fined." It is also known  

as acute social withdrawal from   
society and seeking extreme 
degrees of social isolation. 

Hikikomori have been des-
cribed as modern-day hermits. 
Estimates suggest that half a 
million Japanese youths have 
become social recluses, as well 
as more than half a million      
middle-aged individuals. 

The Japanese government 
defines hikikomori as a condition 
in which the affected individuals 
refuse to leave their parents’ house, 
do not work or go to school, and 
isolate themselves away from 
society and family in a single room 
for a period exceeding six months. 
The psychiatrist Tamaki Saitō 
defines hikikomori as "a state that 
has become a problem by the late 
twenties, that involves cooping 
oneself up in one's own home and 

not participating in society for six 
months or longer, but that does 
not seem to have another psycho-
logical problem as its principal 
source." 

According to Japanese govern-
ment figures released in 2010, 
there are 700,000 individuals 
living as hikikomori within Japan, 
with an average age of 31. These 
include the hikikomori who are 
now in their 40s and have spent 
20 years in isolation. This group 
is generally referred to as the 
"first-generation hikikomori." 

A 2015 Cabinet Office survey 
estimated that 541,000 recluses 
aged 15 to 39 existed. In 2019, 
another survey showed that there 
are roughly 613,000 people aged 
40 to 64. 

While hikikomori is mostly a 
Japanese phenomenon, cases 
have been found in the United 
States, United Kingdom, Oman, 
Spain, Italy, India, Sweden, South 

Korea, and France. Hikikomori 
interviewed say they have dis-
covered independent thinking 
and a sense of self that the      
current social environment could 
not accommodate. Most hikiko-
mori are from middle-and upper-
middle-class families.  

Indications are that advanced 
industrialised societies fail to 
provide sufficient meaningful 
transformation rituals for promo-
ting certain types of youth into 
mature roles. Many societies 
exert pressure on adolescents 
to be successful and perpetuate 
the existing social status quo.  

Middle class affluence in a 
post-industrial society allows 
parents to support and feed an 
adult child in the home indefinitely. 
Lower-income families do not 
have hikikomori children because 
a socially withdrawing youth is 
forced to work outside the home.  

A decade of flat economic       
indicators and a shaky job market 
makes the pre-existing system 
requiring years of competitive 
schooling for elite jobs appear 
like a pointless effort to many. 
Although the connection between 
modern communication techno-
logies, such as the Internet, social 
media and video games, and the 
phenomenon is not conclusively 
established, it is very often con-
sidered an exacerbating factor.  

Echoing the traditional values 

of society, the educational system 
is viewed as playing an important 
part in society's overall producti-
vity and success. In this social 
frame, students often face signifi-
cant pressure from parents and 
the society in general to conform 
to its dictates and doctrines. 
These doctrines, while part of 
modern society, are increasingly 
being rejected by youth in varying 
ways such as hikikomori and 
NEET (Not currently engaged in 
Employment, Education, or Train-
ing). The term "Hodo-Hodo zoku" 
(the "So-So tribe") applies to 
younger workers who refuse pro-
motion to minimize stress and 
maximize free time. 

Some remediation has been 
planned to include educational 
intervention programmes (e.g. lec-
tures, role-play) that are geared 
towards reducing any adverse 
stigma that family members have. 
Experts predict an increase in 
focus on issues such as the health 
problems now affecting youth, 
and also on mental health speci-
fically through effective teleme-
dicine services to the affected 
individuals. Furthermore, with 
hikikomori becoming more preva-
lent amid a pandemic, experts 
consider that it will bring out 
more empathy and constructive 
attention towards the issue. 

 
James Neophytou

It all begins in the hotel bar. 
We are waiting to be shown 
to our seats in the restaurant. 

As we tittle tattled our gossip is 
interrupted by a grumpy husband 
and disciplinarian wife while 
running around us like a petulant 
puppy is a manic waiter.  

Yes it is the one and only BBC 
series Fawlty Towers, though 
here it has morphed into Faulty 
Towers The Dining Experience 
at The President Hotel in central 
London.  

I have to be careful how much 
I say without going into spoiler 
territory but this is a real hoot of 
an experience with Rob Langston 

(Basil), Karina Garnett (Sybil) 
and Ben Hood (Manuel). They 
say they are paying homage to 
the original show and if so they 
do it with elan and an abundance 
of hysterical episodes…while 
we try and eat! The food is good 
too. 

Superb immersive theatre, 
witty actors who improvise at      
a whim and keep all their       
customers satisfied. As for that 
bit with the soup…you’ll just 
have to go and see for yourself.  
 
www.torquaysuitetheatre.com 

 
By Barney Efthimiou 

Marquinhos Havana is still 
laughing...into his soup!



The Real Dirty Dancing – ten celebrities 
prepare to have the time of their life 

Ten celebrities are in for the time of their life as they prepare 
for an immersive and nostalgia packed dance experience like 
no other – The Real Dirty Dancing is coming to E4! 

The series is co-hosted by Dirty Dancing superfan, Keith 
Lemon and Heart FM showbiz host and Pussycat Doll, Ashley 
Roberts, along with dance expertise from creative director of 
Dreamboys, Jordan Darrell.  

Across eight episodes, The Real Dirty Dancing, will follow 10 
famous faces as they move into a stunning Lakeside location 
reminiscent of the original Kellermans resort, where their dance 
moves will be well and truly put to the test. 

In couples, they’ll compete as they take on challenges and 
dance routines based on iconic scenes from the classic film - from 
Hungry Eyes to the jaw dropping Mambo dance, but can they 
muster the strength for the lake lift, or the elegance required to 
balance on a fallen log? Each couple has one thing in common 
– they all want to be the last Baby and Johnny standing. 

The celebs taking part are: presenter Anthea Turner, Blue’s 
Lee Ryan, TOWIE’s James Argent, reality TV star Marnie Simpson, 
social media star & TV personality Saffron Barker, comedian 
Darren Harriott, comedian and actor Verona Rose, former Goggle-
boxer and performer Tom Malone Jr, teacher, author and celebrity 
quizzer Bobby Seagull and actress Chelsee Healey.  

The Real Dirty Dancing will culminate in the showstopping finale 
where the top two couples take on the moment every fan dreams 
of – the last dance of the season, with that gravity defying lift! 
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Andrea Georgiou 

Peter Andre to 
make West End 
debut as Vince 
Fontaine in Grease 

 
Peter Andre has played both 

Teen Angel and Vince Fontaine 
in regional productions of Grease 
in the past, but the singer will 
now make his West End debut 
when he returns as Vince Fon-
taine in certain performances in 
a new production of the musical 
at the Dominion Theatre. 

Pete said: "I'm beyond excited 
to be making my West End debut 
playing Vince Fontaine in Grease 
at the beautiful Dominion Theatre. 
Grease is such an iconic musical 
and we can guarantee audiences 
will have the most wonderful 
evening listening to songs we all 

know and love. We can't wait to 
see you there!" 

Previews begin on May 3, 2022, 
with the show officially opening 
on May 17, 2022. 

The new production of Jim 
Jacobs and Warren Casey's  
classic musical is directed by 
Nikolai Foster and choreo-
graphed by Arlene Phillips. 

The cast also includes Dan 
Partridge as Danny and Olivia 
Moore as Sandy, while Jocasta 
Almgill plays Rizzo and Paul 
French plays Kenickie. 

Rounding out the main per-
formers are Mary Moore (Jan), 
Jake Reynolds (Doody), Lizzy-
Rose Esin-Kelly (Marty), Damon 
Gould (Sonny), Eloise Davies 
(Frenchie), Jessica Croll (Patty 
Simcox), Katie Lee (Cha Cha), 
Ronan Burns (Johnny Casino) 
and Corinna Powlesland (Miss 
Lynch).

Adam Sandler and Jennifer 
Aniston are at work cracking 
the case - again! 

The actors shared a                
behind-the-scenes glimpse at 
their sequel, Murder Mystery 2, 
on their Instagram accounts on 
Monday. 

In the first slide, Aniston, 52, 
and Sandler, 55, pose amid an 
ocean backdrop in Hawaii. The 
second shows a video of cast 

and crew milling about, including 
Sandler, who throws up two 
peace signs. 

"Back to work with my buddy. 
#MurderMystery2," the caption 
read. 

The two stars are returning to 
their characters Nick and Audrey 
Spitz, after the first film debuted 
on Netflix in 2019. They were 
photographed on the set of the 
film in Oahu, Hawaii, last month.

Jennifer Aniston and Adam Sandler 
share photo from Murder Mystery 2 set
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Victor Fleming, (1889 - 1949), 
American filmmaker, was 
one of Hollywood’s most 

popular directors during the 1930s. 
He was best known for his work 
on the 1939 classics Gone with the 
Wind and The Wizard of Oz. 

 
Early work 

Fleming started in the film indus-
try as a stunt car driver in 1910. By 
1915 he was handling the camera 
for the director D.W. Griffith. During 
World War I he served as a photo-
grapher for the U.S. Army. Fleming’s 
first feature film, When the Clouds 
Roll By (1919), starred Douglas 
Fairbanks, and he directed several 
more movies before signing a 
contract with Paramount in 1922. 
Among the many prestigious silents 
he helmed were The Way of All 
Flesh (1927) with Emil Jannings, 
Hula (1927) with Clara Bow, and 
Abie’s Irish Rose (1928), an adap-
tation of the long-running Broadway 
show. In 1929 Fleming directed 
Gary Cooper in two westerns, The 
Wolf Song and The Virginian, an 
adaptation of Owen Wister’s popu-
lar novel. Although the latter was 
filmed several times, Fleming’s early 
talkie remains definitive, thanks to 
Cooper’s star-making turn as a 
charismatic ranch foreman. 

 
The 1930s 

After The Wolf Song and The 
Virginian, Fleming left Paramount 
and subsequently directed (with 
Fairbanks) the travelogue Around 
the World in 80 Minutes with   
Douglas Fairbanks (1931). Fleming 
signed at MGM in 1932 and quickly 
became one of the studio’s top   
directors. The Wet Parade (1932), a 
well-received adaptation of Upton 
Sinclair’s book about Prohibition. 
More popular was Red Dust (1932), 
arguably the best of several 
teamings of Clark Gable and Jean 
Harlow. A major box-office hit, the 
steamy jungle romance was filmed 
before censorship rules were 
tightened, and it featured teasing 
sexual banter that soon vanished 
from the screen. Fleming reteamed 
with Harlow on another success, 
Bombshell (1933), a satire of 
Hollywood. 

In 1934, Fleming turned to family 
fare with Treasure Island, a solid 
adaptation of the oft-filmed        
Stevenson novel. Reckless (1935), 
however, was one of Fleming’s 
rare misfires at MGM. The musical 
featured Harlow and it proved con-
troversial for a plotline that seemed 
to draw on the 1932 suicide of       
her husband, Paul Bern. Fleming      
rebounded with the hugely success-
ful Captains Courageous (1937). 
The family drama was a senti-
mental but affecting version of the 
Rudyard Kipling novel about a 
spoiled rich boy who learns about 
life after falling from an ocean liner 
and being rescued by fishermen. 
The snappy Test Pilot (1938) was 

almost as good, with Gable, Myrna 
Loy, and Tracy forming an atypical 
but interesting romantic triangle. 

In 1939 Fleming helped make 
two of Hollywood’s all - time clas-
sics - though neither began with 
him as the director. The Wizard of 
Oz, a musical based on L. Frank 
Baum’s novel, was initially directed 
by Richard Thorpe, but he was 
fired soon after filming began. 
Several directors subsequently 
worked on the production, though 
Fleming was the only one to receive 
credit; King Vidor was responsible 
for the black-and-white Kansas 
scenes. A box-office disappoint-
ment when first released, it later 
became a family classic and an 
icon of pop culture, with numerous 
memorable songs, quotes, and 
characters. It also made a star of 
Judy Garland. 

The Wizard of Oz was nomi-
nated for a best picture Oscar, but 
it lost to Fleming’s second 1939 
classic, Gone with the Wind. Here 
again, Fleming was not the original 
director. He replaced George Cukor. 
The production problems continued 
as Fleming suffered a nervous 
breakdown during the shoot, and 
Sam Wood was brought in to direct 
while he recovered. The final cut 
includes work by Cukor, Fleming, 
and Wood, but only Fleming was 
awarded an Oscar for best director. 
The film won a total of 10 Academy 
Awards (two of which were honor-
ary), and it became one of the 
highest-grossing movies of all time. 

Why is Fleming so little known 
and celebrated? Why did it take 
70 years before we got the first 
critical biography, Michael Sragow's 
excellent, scrupulously researched 
Victor Fleming: An American Movie 
Master (Pantheon Books)? 

Was Victor Fleming more than 
the reliable journeyman filmmaker 
doing his job with anonymous      
efficiency? Sragow's biography 
suggests that he was in fact a 
highly emotional man whose com-
mitment to his work was so extreme 
that he frequently drove himself 
to a state of extreme physical and 
nervous exhaustion. The final in-
stance was Joan of Arc, the troubled 
epic he hoped would surpass Gone 
With the Wind but which brought 
about his untimely death in 1949.  

 
Gone With the Wind  

Gone With the Wind presents a 
sentimental view of the American 
Civil War, in which the “Old South” 
takes the place of Camelot and 
the war was fought not so much 
to defeat the Confederacy and 
free the slaves as to give Scarlett 
O’Hara her comeuppance.  

For the story it wanted to tell, it 
was the right film at the right time. 
Scarlett O’Hara is not a creature 
of the 1860s but of the 1930s: a 
free-spirited, wilful modern woman.  

Scarlett’s lusts and headstrong 
passions have little to do with 

myths of delicate Southern flowers, 
and everything to do with the sex 
symbols of the movies that shaped 
her creator, Margaret Mitchell. She 
was a woman who wanted to con-
trol her own sexual adventures, 
and that is the key element in her 
appeal. She also sought to control 
her economic destiny in the years 
after the South collapsed, first by 
planting cotton and later by running 
a successful lumber business.  

Of course, she could not quite 
be allowed to get away with marry-
ing three times, coveting sweet 
Melanie’s husband Ashley, shooting 
a plundering Yankee, and banning 
her third husband from the marital 
bed in order to protect her petite 
waistline from the toll of childbear-
ing. It fascinated audiences to see 
her high-wire defiance in a male 
chauvinist world, but eventually 
such behaviour had to be punished, 
and that is what “Frankly, my dear, 
I don’t give a damn” is all about.  

Rhett Butler tells Scarlett in a 
key early scene, “You need kissing 
badly. That’s what’s wrong with you. 
You should be kissed, and often, 
and by someone who knows how.”  

Scarlett’s confusion is between 
her sentimental fixation on a tepid 
“Southern gentleman” (Ashley 
Wilkes) and her unladylike lust for 
a bold man (Rhett Butler). The 
most thrilling struggle in “GWTW” 
is not between North and South, 
but between Scarlett’s lust and 
her vanity. 

Clark Gable and Vivien Leigh 
were well matched in the two most 
coveted movie roles of the era.  

 
The Wizard of Oz  

 
The Wizard of Oz is one of the 

most iconic films in American      
cinematic history. The film has 
captured the hearts of adults      
and children worldwide since its          
release, yet initially the film was 
not an instant box office success.  

Dorothy Gale (Judy Garland), 
a young girl from Kansas, decides 
to run away from her aunt and 
uncle’s farmhouse with her dog, 
Toto, who is in danger of being put 
down for biting a neighbour. After 
an encounter on the road with 
fortune-teller Professor Marvel, a 
well-meaning charlatan, Dorothy 
is persuaded to return home to her 
family. Before they can be reunited, 
however, she is knocked uncon-
scious during a tornado. When she 
awakens, she and her farmhouse, 
along with Toto, are being trans-
ported to the Land of Oz, a magical 
place inhabited by strange charac-
ters, including munchkins, talking 
trees, and witches. Dorothy’s house 
lands in the midst of Oz’s Munch-
kinland, and she soon realizes it 
has fallen on and killed the Wicked 
Witch of the East, whose powerful 
ruby slippers are magically trans-
ported onto Dorothy’s own feet. 
Though the munchkins celebrate 

Dorothy for her inadvertent act, the 
evil witch’s sister, the Wicked Witch 
of the West (Margaret Hamilton), 
vows to kill Dorothy in order to 
avenge her sister and retrieve the 
powerful ruby slippers. Glinda the 
Good Witch (Billie Burke) instructs 
Dorothy to follow the yellow brick 
road that runs to the Emerald City, 
where it is said that a powerful 
wizard will be able to grant her 
wish to return home. 

On her way Dorothy befriends 
a Scarecrow (Ray Bolger) in search 
of a brain, a Tin Man (Jack Haley) 
looking for a heart, and a Cowardly 
Lion (Bert Lahr) in need of some 
courage. They are tormented by 
the witch on their journey but man-
age to reach the Emerald City. 
Before the Wizard of Oz will grant 
their wishes, however, he demands 
that they bring him the Wicked 
Witch of the West’s broomstick. 
After battling flying monkeys, they 
infiltrate her castle, where Dorothy 
drenches the witch with a bucket 
of water, causing her to melt into 

a harmless puddle. Dorothy and 
her friends return to the Emerald 
City with the witch’s broomstick 
only to discover that the Wizard is 
a fraud, possessing no real powers. 
With the help of her magical     
ruby slippers and Glinda, however, 
Dorothy is able to return to Kansas, 
where she is reminded that 
“there’s no place like home.” In a 
departure from Baum’s book,      
her trip to Oz is portrayed as an 
elaborate dream sequence. 

The film’s casting of Dorothy 
though was fraught with drama. 
Shirley Temple was the favourite 
to play Dorothy, but her studio 
Fox declined to loan her to MGM. 
The role was ultimately a big 
break for Garland.  

The song, “Over The Rainbow” 
earned Garland, immortality. We 
hear from her aspirational longing 
for the idyllic, which captures the 
emotional core of the film’s narra-
tive. As Garland’s sings to the 
heavens her superb vocals make 
this a perfect film moment! 

Somewhere over the rainbow 
way up high, 

There’s a land that I heard of 
once in a lullaby.  

Somewhere over the rainbow 
skies are blue, 

And the dreams that you dare to 
dream, 

Really do come true.  
Someday I’ll wish upon a star, 
And wake up where the clouds 

are far behind me. 
Where troubles melt like lemon 

drops, 
Away above the chimney tops, 

That’s where you’ll find me.  
Somewhere over the rainbow 

bluebirds fly, 
Birds fly over the rainbow. Why 

then, oh, why can’t I? 
If happy little bluebirds fly, 

Beyond the rainbow, why, oh 
why, can’t I?   

Source: 
www.britannica.com and 

en.wikipedia.org 

Victor Fleming - Director
My Movie Icons George.M.Georgiou
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Flee 
 
Danish director Jonas Poher 

Rasamussen wanted to make a 
documentary about the life of 
his close friend and high school 
classmate Amin Nawabi (a 
pseudonym) but because Amin 
wanted to remain anonymous 
the film ended up as an animated 
feature. It is a unique combina-
tion, an animated documentary 
with inserts of live action archive 
material from the late eighties 
and early nineties in Afghanistan 
and Russia.  

When Amin was a small boy, 
his father is taken away by the 
mujahedeen and soon after his 
family begins a journey across 
Europe as refugees. He travels 
with his mother, two sisters and 
older brother and their first stop 
is Moscow where they remain 
for a couple of years but always 
in fear of being deported. The 
sisters travel to Sweden to join 
this older brother but the others 
remain in Russia until Amin gets 
an opportunity to travel to Copen-
hagen through a trafficker. He 
is advised to say that his whole 
family perished back home in 
order to be accepted for asylum 
by the authorities and this      
decision haunts Amin for the rest 
of his life… This is much more 
than a film about the perils of 
asylum seekers but also a story 
about love and also of the anxiety 
and thrill of coming out of a gay 
teenager.  

A touching and truly inspira-
tional film worth seeking out! 

 

Death On  
The Nile 
 

Kenneth Branagh’s first played 
Hercule Poirot in MURDER   
ON THE ORIENT EXPRESS       
a couple of years ago with a      
phoney, inconsistent Belgian 

accent and bearing the most 
ridiculous moustache in the  
history of cinema. Now this 
vanity project extends to another 
Agatha Christie murder mystery 
with a preposterous prologue 
and an even more preposterous 
epilogue focusing on that dread-
ful moustache.  

A newlywed heiress (Gal 
Gadot) is murdered while on a 
board a luxurious cruise down 
the Nile and everybody is a 
suspect…  

The only positive thing about 
this unfortunate project is Haris 
Zambarlouko’s luscious cinema-
tography - as for the rest poor 
Agatha Christie must be turning 
in her grave!  

 

Petrov’s Flu 

This epic Russian film is based 
on Alexey Sainikov’s novel and 
is imaginatively directed by Kirill 
Serebrennikov with a lovely  
absurdist touch! In post-Soviet 
Russia, a city is suffering with a 
flu epidemic, particularly comic 
book artist Petrov (Semyon 
Serzin) who spends a day drifting 
in and out of fantasy and reality. 
A surreal, almost Kafkaesque tale 
told by a great visionary director 
which demands attention from 
its remarkable opening sequence 
on the bus until the final credits.  

It is a long film but don’t let that 
put you off because it is also one 

of the most original of the year. 
The action effortlessly flows by, 
boasting remarkable set pieces 
strikingly photographed and 
masterfully directed. A hypnotic 
experience! 

 

Jackass 
Forever 

It is 20 years since Johnny 
Knoxville and his crazy group of 
friends were first let loose to 
create havoc on the big screen. 
Now they are back and their 
sense of enjoyment and hilarity 
in causing themselves pain is 
as strong as ever.  

A head of a man, like that in a 
guillotine, is ready to be bitten by 
a Texan rattlesnake snake, while 
a woman wants to have liposuc-
tion with the help of a scorpion. 
A canon is about to shoot Knox-
ville in the air to the delight of 
his colleagues who like a bunch 
of naughty schoolchildren carry 
on cheering. Crazy fun! 

 

Moonfall 

A preposterous premise for the 
latest sci-fi extravaganza from 
Roland Emmerich, the director 
of INDEPENDENCE DAY and 
THE DAY AFTER TOMORROW. 
It seems as if he is remaking the 
same film all over again but this 
time his lame script has to be 

seen to be believed. A myste-
rious force knocks the moon off 
balance and the earth is on the 
brink of catastrophe…  

It opens like GRAVITY before it 
becomes ARMAGEDDON when 
NASA executive (Halle Berry) and 
former astronaut (Patrick Wilson) 
set out to save the world. It is 
big and hollow lacking in any 
tension but the real mystery here 
is how Berry manages to keep 
a straight face while delivering 
ludicrous dialogue Avoid! 

 

The Wanting 
Mare 

This highly original film from 
Nicolas Ashe Bateman is partly 
science fiction partly experimen-
tal fantasy. In the city of Whithren, 
wild horses are a valuable export 
for shipping across the sea once 
a year. Meanwhile, a group of 
women pass a single dream 
through generations.  

Bateman also plays a key 
role in this lyrical fantasy which 
boasts strong visuals and relies 
heavily on atmosphere rather 
than narrative clarity.  

A talent to watch! 
 
A VIOLENT MAN: A familiar 

premise and setting but told from 
a fresh and engaging perspective 
by first time director Ross McCall, 
who has written an original, sharp 
screenplay about a dangerous, 
prisoner. Craig Fairbrass is well 
known for playing thugs and 
criminals but here he gets the 
opportunity to deliver smart, intel-
ligent dialogue as Steve Mack-
leson, the violent man in question 
and he excels in it. The whole 
action takes place in a cell high-
lighting the claustrophobic world 
of Steve’s predicament. The 
strong supporting cast includes 
Jason Flemying, Stephen Odu-
doba as fellow prisoners as  
well as Rosie Sheehy as Steve’s 
daughter. 

 
LIBORIO: A rare film from the 

Dominican Republic by first time 
director Nino Martinez Sose, who 
tells the story of folk hero Liborio. 
After a hurricane he returns to 
his small community in the jungle 
as a prophet…It is an engaging, 
mystical film shot on a beautiful 
landscape and focuses on reli-
gion as well as exposing the dark 
heart of colonialism. (MUBI)  

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

George Savvides 

Nick Lane’s adaptation, 
The Strange Case of 
Dr Jekyll and Mr Hyde 

(Yvonne Arnaud Theatre), of 
Robert Louis Stevensons’ classic 
is a cleverly crafted piece of  
writing, tweaking the original in 
subtle and effective ways, and is 
given an excellent production by 
Blackeyed Theatre. It is a strange 
tale indeed, one in which Doctor 
Henry Jekyll is close to discover-
ing something that will change 
medical science and he is willing 
to do whatever it needs to achieve 
his goal. Threatened by a friend 
who will expose his unethical 
ways he begins experimenting 
on himself. It goes horribly wrong 
and Jekyll soon has a new friend, 
the brutal Edward Hyde. 

Victoria Spearing’s set is atmos-
pheric and portentous. You can 
almost smell the stench coming 
up from the sewers of London’s 
foggy streets, the perfect setting 
for this deed most foul. Stylised 
movement, especially the slow 
motion, by Enric Ortuño adds an 
ethereal dimension to the show 
where the more violent scenes 
become a dichotomous blend of 
artistic and heinous. The trans-
formation from doctor to monster 
is a thing of horror and Blake 
Kubena relishes the opportunity 
to play the role impressing with 
his ability to use his body and f 
acial expression in portraying the 
change. His eyes are almost  
demonic when he becomes Hyde.  

Claire Childs’ lighting design 
gives an already evocative setting 
added threat with shadows cast 
long and short suggesting some-
thing awful is about to happen, 
yes just like the movies. Silhou-
etted characters loom large from 
the alleyways and there is the 
tacit implication Hyde is not the 
only mutant that can be found in 
the rat infested gutters. A classic 
made anew and an ideal produc-
tion to treat young (11+ according 
to their publicity though my nine-
year-old niece would love the 
gore) and old with its sinewy and 
intriguing storyline. This strange 
case is well worth investigating 
as it continues to tour the UK. 

Meanwhile Sotira Kyriakides 
is feeling underwhelmed… 

When it comes to contemporary 
dance, Pina Bausch's Tanz-
theater Wuppertal (Sadler’s 
Wells) is up there in the pantheon. 
The company should be praised 
for keeping the Bausch flame 
alive long after the choreographer 
herself passed away. At its best, 
Bausch's choreography manages 
to convey  a gamut of emotional 
states and moods, vividly and 
viscerally, pulling at the heart-
strings and creating empathy with 
a spectrum of characters and 
feelings. 

Kontakthof, however, is a let-
down by comparison to Bausch’s 

later work, and I speak as a sea-
soned Bausch observer who has 
taken every opportunity to see 
her work. This piece stutters along 
the same wavelength for far too 
long, wallowing in pedantically 
faltering scenarios of unrequited 
love, emotional desolation and 
despair. At three hours long, the 
emotional monotony and match-
ing clichéd choreography sym-
bolising unfulfilled desire, breed 
boredom and ennui, especially 
for those of us who know what 
Bausch is capable of. The com-
pany should expend its energies 
on presenting the more mature 
and sophisticated works by 
Bausch, which do justice to her 
capabilities.  

Finally, Athasha Lyonnais goes 
through a gamut of emotions… 

The Glow (Royal Court) is 
Alistair McDowall's arresting new 
play. I say 'arresting' because more 
than anything I've seen recently 
this play managed to pull the rug 
out from underneath me multiple 
times, leaving me feeling tender 
in places, frightened in others, 
uplifted in some and finally moved 
to tears. It would be a huge mis-
take to spoil the events of the play, 
especially after McDowall and 
director Vicky Featherstone did 
such a good job of producing a 
unique and vital piece of theatre. 
However, I would like to do my 
best to convince you to see this 
play, so I'll try and give a little bit 
of an overview. 

In 1863, a wealthy woman visits 
an asylum, and finds a girl, barely 
able to speak, with no recollection 
of her name or past, abandoned 
in a windowless cell. The woman 
is a spirit medium, and the girl will 
be her assistant. That describes 
the first fifteen minutes of the play, 
and seems like the set up for an 
extremely effective, but also     
extremely well-trodden Victorian 
Gothic horror tale. Nothing goes 
the way it should, and instead 
McDowall lifts off from this pre-
mise to deliver an incredibly 
moving meditative piece on the 
impermanence of life, and the 
importance of building connec-
tions in the here and now. This is 
a play that will stay with me for 
a very long time. 

 
‘Dr Jekyll and Mr Hyde - 

www.blackeyedtheatre.co.uk 
 

The Glow -  
www.royalcourttheatre.com

Theatre Reviews 

Barney Efthimiou

Stranger  
than fiction 
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With Valentine's day  
approaching, so many 
seem to get wrapped 

or fixated with the idea of roman-
tic love and all expectations that 
go with it. When a person is  
single, they may hope for finding 
that loving companion, when in a 
relationship, there may be other 
hopes and dreams of what it 
should be like. If one has to work 
at it on either, there may be diffi-
culties. Love should come natu-
rally from within, it should be 
about loving in a natural form, 
being kind, caring, sharing time, 
thoughts and all for another, as 
well as yourself.  

There are many people who 
are selfless, and many who are 
selfish, a balance of knowing 
when putting another's feelings 
and needs along with your own, 
to make you and another person 
feel loved and happy, is what 
counts.  

Romantic relationships usually 
start with a first look, and then 

maybe a subtle second glance, 
just to confirm that we are physi-
cally attracted to that person. 
That part seems natural enough, 
but it is not until we first start talk-
ing to that person that we truly 
begin to decide whether we 
would like to take that friendship 
or relationship further. How many 
times have we met someone, 
thought they were attractive and 
then been totally disappointed and 
left wondering why that person 
did not live up to expectations. 
So looks really are not everything!  

When people connect on a 
deeper level and become close, 
it's as though auras begin to 
merge. If from the beginning one 
tuned into their intuitive feelings 
for another, they will feel com-
fortable with someone's good 
vibration or possibly sense that 
something is not quite right. 
Going against that 'something is 
not quite right' instinct can cause 
a lot of problems in the future. 
So learning to trust and believe 

in your instincts can save a lot 
of grief.  

Relationships of any sort, in 
order to run smoothly, need to 
learn to communicate, to tune 
up, rehearse and work alongside 
each other for some time, similar 
to instruments in a band before 
playing, so that they can play in 
harmony with one another for 
powerful and sweet music, other-
wise it could be a musical disaster. 
It should not be a constant battle 
of who knows what works best all 
the time, it should be a balance; 
there will be mistakes, errors 
made on either party here and 
there, lack of communication and 
often some compromise. So a 
little allowance for the odd error 
in the usual harmonic sound, isn't 
so bad, as it allows for future 
improvement. If however the band 
just has no communication and 
the members insist on constantly 
being right, the sound of sweet 
music will not be very often and 
the band may not last too long. 

Valentine's day is  also called 
Saint Valentine's day or the Feast 
of Saint Valentine, and is celebra-
ted usually on 14th February. It 
is a Christian feast day honour-
ing one or two early Christian 
Martyrs named Saint Valentine 
and through later folk traditions, 
it became a significant cultural, 
religious and commercial cele-
bration of romance and love in 
many parts of the world. 

The ancient Romans may also 
be responsible for this name of 
our modern day love. It was told 
that Emperor Claudius II executed 
two men both named Valentine 
on February 14th of different 
years in the 3rd Century A.D; 
their Martyrdom was honoured 

with the celebration of St Valen-
tine's. 

Biblical verses about love 
and affection: love is kind, love 
is patient. It does not dishonour 
others, it is not self-seeking, it is 
not easily angered, it keeps no 
record of wrongs. Love does not 
delight in evil but rejoices with 
the truth. 

Love is not just about romantic 
love, but having love, compassion, 
and empathy for all others. Often 
it is not said, but is shown with 
kindness and consideration by 
action of another. 

Valentine celebrations and 
traditions include exchanging 
gifts such as chocolates and 
roses, children would exchange 

Valentine's cards that would 
contain candy, spending time and 
sharing food and drink with a 
loved one.  

Cards and decorations would 
feature Cupid and his arrows, 
hearts and doves. Cupid became 
the symbol of Valentine's day 
because he is associated with 
the erotic passionate type of love, 
and the arrows cause his targets 
to fall in love. 

Religious celebrations would 
be of Church services or feasts.  

Show a little love Y 
 

Love and Sparkles, 

Samsara x 
 
www.samsarabellydancer.co.uk

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

Happy Valentine’s Day

Cooking with Loulla Astin 
Olive pies with sesame seeds

The pastry for these olive 
pies (Ελιοπίτες Ρολά Με 
Σουσάμι) is easy to make, 

but you can use readymade puff 
pastry if you prefer. This pastry 
is very different because it has 
orange juice in it which is a 
Cypriot method; it complements 
the saltiness of the olives. I re-
member my grandmother eating 
black olives with fresh orange 
and bread - try it, it’s delicious! 

I recommend you use            
Kalamata olives, the Rolls-Royce 
of olives, and pit them yourself 
as they taste better than the 
ready pitted ones.   

If you are not vegan or fasting, 
you can brush the pasties with 
a beaten egg.  

 
Ingredients (makes 6):   

 
For the pastry:  
500g plain flour  
250g self-raising flour   
½ tsp sugar  
A pinch of salt  
2 tsp baking powder   
150ml olive oil   
260ml fresh orange juice   
 
For the filling:  
350g (12oz) pitted black olives   
2 medium shallots, chopped   
4 spring onions, chopped   
2 tbsp olive oil   
1/2 bunch of fresh coriander  
4 tbsp of fresh mint chopped 

or 2 tbsp dried mint 

Freshly ground black pepper 
to taste  

2 tbsp olive oil + extra for 
brushing, if not using the egg  

Sesame seeds  
Black sesame seeds  
 

Method:  
Sift the flour, sugar, salt and 

baking powder into a large bowl, 
pour in the olive oil and mix       
together. Slowly add the orange 
juice, mixing all the time until        
it comes together - it should be 
soft, smooth and a little sticky - 
you may need to add more       
orange juice. Knead for a few 
minutes, cover and leave to rest 
for 30 minutes.   

Place shallots, spring onions, 
olives, olive oil and herbs in a 
food processor until coarsely 
chopped. Empty the mixture into 
a bowl, add the olive oil and 
season with lots of freshly ground 
black pepper’ no salt is required 
as the olives are already salty.   

Preheat the oven to 180c / 
350f / gas mark 4.  

Knead the pastry and shape 
into a large, thick sausage. Divide 
into 6 equal pieces and shape 
each one into a ball. Roll each 
ball thinly, on a lightly floured 
board, into a large rectangular 
shape. Spread some of the filling 
at the end of the pasty nearest 
to you and roll the pastry into 
rolls. Brush with olive oil or with 
egg, and roll them into the      
sesame seeds.  

Place the rolls on a baking 
tray lined with baking paper and 
repeat with the rest of the pastry 
and filling. Cover and let them 
rest for 15 minutes.  

Bake for 35 minutes or until 
golden. They are delicious warm 
or cold at any time of the day.  

 
Follow Loulla on Facebook: 

www.facebook.com/groups/ 
1250641761674966
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FA Cup Fever

West Ham United and 
Chelsea both narrowly 
avoided ignominious 

FA Cup exits with narrow wins 
against lower-league opposition 
but Everton marked Frank Lam-
pard’s first game in charge by 
sauntering past Brentford into 
the fifth round on Saturday. 

A day devoid of shocks also 
had Premier League leaders 
Manchester City crush second-
tier Fulham 4-1 while relegation 
strugglers Norwich City enjoyed 
a morale-boosting 1-0 win at 
top-flight rivals Wolverhampton 
Wanderers. 

Harry Kane scored twice as 
Tottenham Hotspur overcame 
Brighton & Hove Albion 3-1 in the 
day’s late game. 

After Middlesbrough’s incre-
dible penalty shoot-out win at 
12-time winners Manchester 
United on Friday, the stage was 
set for sixth-tier Kidderminster 
Harriers to supply some FA Cup 
magic as they hosted high-       
flying West Ham United. 

And how close they came. 
Kidderminster led for 72        

minutes thanks to Alex Penny’s 
side-footed goal in the 19th       
minute but with one of the great 
FA Cup shocks brewing, Declan 
Rice levelled in stoppage time. 

Then, as penalties loomed        
at the end of extra time, Jarrod 
Bowen broke Kidderminster’s 
hearts to earn West Ham a 2-1 
win. 

It was cruel on the side 121 
places below West Ham in the 
standings and visiting manager 
David Moyes, while delighted at 
his side’s let-off, reserved some 
sympathy for the minnows. 

“In truth I think Kidderminster 
deserved the opportunity to take 
it to penalty kicks,” Moyes said. 

“Kidderminster were excellent 
today, they prepared well for us. 
They’ve had games when we 
haven’t so we should have come 
into it as the fresher team but 
they looked more ready for the 
whole situation.” 

Kidderminster manager Russell 
Penn said his side had put their 
“heart and soul” into the game. 

“Of course we’re disappointed 
by the timing of the goals, but I 
couldn’t be any more proud,” he 
said. 

Chelsea did not leave it quite 

so late but also had to come from 
behind to beat third-tier Plymouth 
Argyle 2-1 after extra time at 
Stamford Bridge. 

Plymouth shocked the Premier 
League side when defender 
Macaulay Gillesphey nodded the 
ball home from a free kick by 
former Chelsea player Jordan 
Houghton in the eighth minute. 

Captain Cesar Azpilicueta 
equalised in the 41st minute with 
a neat flick and fellow Spaniard 
Marcos Alonso then struck in the 
16th minute of extra time. 

Even then Plymouth were not 
done and they were awarded a 
penalty five minutes from time 
when Malang Sarr brought down 
Ryan Hardie in the box but 
Spain’s Kepa Arrizabalaga dived 
low to his left to save ardie’s shot. 

Chelsea coach Thomas Tuchel 
was not at the game after testing 
positive for COVID-19. 

“We put ourselves in trouble 
with the penalty at the end but 
everybody would say in the FA 
Cup the most important thing is 
to go through and that’s what 
we did,” Tuchel’s stand-in for the 
day Arno Michels said. 

Man City fell behind to an early 
goal by Liverpool target Fabio 
Carvalho at the Etihad Stadium 
but Ilkay Gundogan quickly 
equalised and John Stones put 
them ahead before halftime. 

Riyad Mahrez scored twice in 
the second half. 

Everton fans gave Lampard a 
rousing reception at Goodison 
Park and went home happy as 
the Toffees easily beat Brentford. 

Yerry Mina powered in a 
header in the 31st minute and 
Richarlison doubled Everton’s 
advantage three minutes later. 

Ivan Toney got Brentford back 
in the tie with a penalty but 
Mason Holgate restored Ever-
ton’s two-goal lead and Andros 
Townsend wrapped up the win 
in stoppage time. 

Crystal Palace beat fourth-  
tier Hartlepool United 2-0 while           
in a match between former         
FA Cup winners, Southampton 
beat second-tier Coventry City 
2-1 after extra time. 

Kenny McLean was on target 
for Norwich as they beat Wolves 
to reach the fifth round for only 
the second time in 10 seasons. 

The Cup action continues on 

Sunday with holders Leicester 
City at Nottingham Forest        
after Liverpool host Cardiff City 
emerged victorious in a nail-      
biting 16-shot penalty shootout.. 

FA Cup holders Leicester City 
suffered a shock fourth-round 
loss to east Midlands rivals   
Nottingham Forest in a pulsating 
game at the City Ground. 

Forest, eighth in the         
Championship, took the lead 
with a well-worked goal that saw 
Keinan Davis head down Bren-
nan Johnson’s cross and Philip 
Zinckernagel poking the ball past 
Danny Ward. 

Within 30 seconds, the hosts 
had doubled their advantage, 
Johnson finishing after a terrible 
backpass from James Justin.        
It became 3-0 when returning 
captain Joe Worrall powered in 
a header at the back post from 
James Garner’s corner. 

Premier League Leicester 
were handed a lifeline when home 
goalkeeper Brice Samba made 
an error and that enabled Kele-
chi Iheanacho to roll the ball into 
an unguarded net, but they were 
not able to fight back. 

Forest restored their three-goal 
advantage when Djed Spence 
raced through and slid the ball 
past Ward to set up a fifth-round 
home tie against fellow Cham-
pionship side Huddersfield Town. 

Liverpool reached the fifth 
round of the FA Cup for only the 
second time in seven seasons 
as they saw off a weakened but 
spirited Cardiff City. 

Liverpool eventually made their 
domination count in the second 
half as Diogo Jota headed in 
from Trent Alexander-Arnold’s 
free-kick. 

New signing Luis Diaz came on 
to set up Takumi Minamino for 
the Reds’ second, before Harvey 
Elliott marked his return after 
five months out injured with an 
elegant swivel and finish. 

Substitute Rubin Colwill’s 
powerful low drive gave Cardiff’s 
large and noisy travelling sup-
porters late reason to cheer,  
but it is Liverpool who will host 
Norwich City in the last 16. 

Non-league Boreham Wood 
stunned Bournemouth as 37-
year-old Mark Ricketts scored 
to knock the Championship club 
out of the FA Cup and set up a 
6fth-round tie at Everton. 

Captain Ricketts – a qualified 
personal trainer – found the net 
from the edge of the box with a 
shot which went in off the post 
after a poor clearance by Gavin 
Kilkenny. It sparked jubilant 
scenes among 1,400 travelling 
Wood fans – 500 more than their 
average home attendance in the 
National League. 

FA Cup 
Last 16 
Luton Town v Chelsea 
Crystal Palace v Stoke City 
Peterboroughv Man City 
Liverpool v Norwich City 
Southampton v West Ham  
Middlesbrough v Tottenham  
Nottingham For v Huddersfield 
Everton v Boreham Wood

Cyprus Football

The second and third places 
remain the same in Cyprus 
with the same two teams 

Aris and AEK in second and third 
places both on 35 points with 
Aris in second spot on a superior 
goal average. 

Olympiakos versus Paeek 
was called off. 

At the Pafos v Anorthosis 
game both goals came within 
eight minutes in the 11th and 19th 
minute with Anorthosis leading 
through a Dekectic diving header 
goal and Pafos equalising 

through a Valakari penalty. 
A five goal thriller took place 

in Limassol between AEL v 
Apoel, The home team AEL took 
the lead twice at 1-0 and 2-1 and 
both times they lost the leads. 

The AEL scorers were Balde 
18th minute a shot just outside 
the box and Milincenau 35th  
minute when he turned a defen-
der befire shooting the ball into 
the top corner of the net. 

For Apoel Kvilitaia 21st header 
in a goalmouth scramble and 75th 
minute with a shot from the right 

into the far corner of the net and 
Mahlica 66th minute with a shot 
just inside the six yard box. AEL 
also missed a penalty in the 
eleventh minute that was saved 
by the Apoel keeper. 

The biggest shock of the day 
was bottom of the table Ethnikos 
Achna beating Omonia 2-0 in 
Nicosia and that’s a good result 
for Ethnikos coming off the draw 
they had with AEK last week.  

Their goals came in the 50th 
minute from Duris with a close 
range tap in and then in added 
time, from Wojtkowski who was 
left on his own to run from the 
middle of park and with only the 
keeper to beat, he shot into goal 
from just inside the box. 

Apollon beat Doxa 3-0 to        
increase their lead to six points 
over second placed Aris. Their 
goals coming from Pittas in the 
11th minute when he tapped it 
from a cross from the left, Alba-
nis in the 57th minute with a shot 
just inside the box, and in the 
61st Albanis chested the ball 
down and shot into goal.

Senegal win Africa Cup

Sadio Mane netted the 
winning spot-kick as 
Senegal beat Egypt 4-2 

on penalties to clinch their first-
ever Africa Cup of Nations, after 
the final ended goalless follow-
ing extra time. 

The Liverpool forward had 
earlier seen a seventh-minute 
penalty saved by Pharaohs 
keeper Gabaski. 

Chelsea’s Edouard Mendy 
denied Mohanad Lasheen to 
give Mane the chance to win it 
in Yaounde’s Olembe Stadium. 

Gabaski had made three good 
saves from Senegal’s Bamba 
Dieng in extra time. 

And in a match billed as a  
battle between Liverpool forwards 
Mane, of Senegal, and Egypt 
captain Mohamed Salah, it was 
the former who had the decisive 
word. After two previous final 
defeats, Senegal are Africa Cup 
of Nations winners at last, while 

Egypt missed out on a record-
extending eighth continental 
crown that would also have been 
a first for Salah. 

“It just shows that if you work 
hard, if you persevere, you will 
get what you want,” Senegal 
coach Aliou Cisse said. 

“I am very emotional because 
the people of Senegal have 
wanted this trophy for 60 years.” 

All four of Egypt’s knockout 
games at the tournament went 
the distance, and the North        
Africans had beaten Ivory Coast 
and hosts Cameroon on spot-
kicks en route to the final. 

Gabaski had already saved 
four penalties at the tournament 
by the time the match went to a 
shootout, but on this occasion 
the 33-year-old ended on the 
losing side.

The lighting of the Olympic 
cauldron symbolised the 
start of Beijing 2022 and 

brought a mesmerising Opening 
Ceremony to a climactic end. 

Athletes from 91 NOCs marched 
into the Beijing National Stadium 
for the Parade of Nations at the 
Opening Ceremony stirring a 
strong sense of déjà vu.  

The Beijing National Stadium, 
or Bird's Nest as it is affectiona-

tely known, became the first 
venue to host Opening Ceremo-
nies of both the Olympic Winter 
and Summer Games. 

The "One World, One Family" 
theme of the Opening Ceremony 
was represented by the image 
of a single snowflake and was 
central to the showpiece from 
beginning to the end of the       
Ceremony. The theme was based  
on an ancient Chinese saying 

which meant that "a truly wise 
person sees the whole world as 
a family." 

World-renowned Chinese film-
maker Zhang Yimou played master 
of ceremonies for a second time, 
becoming the first person to direct 
two Opening Ceremonies in the 
same city. Zhang was also the 
mastermind behind the specta-
cular Beijing 2008 Opening Cere-
mony. 

China opens winter olympics
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Fixtures  
Thursday 10th February 2022 
Cyprus Football 
Apollon v AEL 
Anorthosis v Aris 
Saturday 12th February 2022 
Premier League 
Manchester United v Southampton 12.30pm BT Sport 
Brentford v Crystal Palace 15.00pm 
Everton v Leeds United 15.00pm 
Watford v Brighton 15.00pm  
Norwich City v Manchester City 17.30pm 
National League 
Barnet v Wealdstone 15.00pm The Hive, Camrose Avenue, Edg-
ware HA8 6AG 
Isthmian League 
Potters Bar v Haringey Borough 15.00pm 

Spartan South Midlands League 
New Salamis v Baldock 15.00pm Haringey Borough, White Hart 
Lane, London N17 7PJ 
Sunday 13th February 2022 
Premier League 
Burnley v Liverpool 14.00pm 
Newcastle United v Aston Villa 14.00pm Sky Sports 
Tottenham Hotspur v Wolves 14.00pm 
Leicester City v West Ham United 16.30pm Sky Sports 
KOPA League 
Komi Kebir v Olympia 10.00am Southgate School, Sussex Way, 
Barnet EN4 0BL 
Omonia Youth vs Apoel 12.00pm Enfield Grammar Parsonage 
Lane, Enfield, EN1 3EX 
Cyprus Football 
Ethnikos Achna v Pafos 

Monday 14th February 2022 
Cyprus Football 
Anorthosis v Olympiakos 
Apoel v AEK 
Tuesday 15th February 2022 
Isthmian League  
Haringey Borough v Bishops Stortford 19.45pm Haringey Borough, 
White Hart Lane, London N17 7PJ 
Spartan South Midlands Premier Cup  
Harefield Utd v New Salamis 19.45pm  
Cyprus Football 
AEL v Doxa 
Paeek v Apollon 
Wednesday 16th February 2022 
Cyprus Football 
Aris v Omonia 
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KOPA Cup fever New Salamis go top

Omonia Youth beat Nissi 6-1 in a very convincing all 
round performance. There were two hat tricks, one 
from Andreas Kyprianou and the other from Markos 
Touroukis. Nissi scored their goal when it was 3-0.

New Salamis AGM

Apoel reach LFA semi

The strong wind did not 
stop a good turnout of 
people for the Omonia v 

Olympia cup tie. 
There was good football from 

both sides and it looked like 
Omonia were taking advantage 
of the windy conditions and 
seemed to be on top. Both teams 
never really got close to scoring 
and if they did, there was no   
finishing touch. 

Full time ended 0-0 and they 
went into extra time. 

Omonia took the lead when 
from a Charlie Nelson throw in, 
he found his brother Jamie who 
headed the ball home to give 
Omonia the lead. 

Omonia withstood the pressure 
from Olympia that was to follow. 
And with two minutes left in the 
second period of extra time, 

Omonia broke away Frankie  
Silinou charging down the left, he 
passed to Charlie Nelson who shot 
pulling off a save, but Omonia’s 
Antonio Michael was laying in 
wait to tap the ball home. 

In the other cup games, Pana-
thinaikos beat Pantel 3-2 to go 
into the next round; their goals 
came from Andrew Yiasoumi who 
took on two players and managed 
to squeeze the ball in at the      
near post. Anthony Constantinou 
scored from a penalty and Umar 
Sauban tapped in the ball at the 
far post from a cross from the 
far left. Pantel goals came from 
Nicholas Constantinides and 
Chris Papacosta. 

 
Semi finals to be played: 
Omonia Youth v Panathinaikos 
Apoel or Komi Kebir v Omonia

Apoel had a scare and a 
tough battle to win this 
game versus Doverhouse. 

Doverhouse took the lead in 
the 20th minute and Apoel never 
equalised until just before the 
half time break through an Inarh 
Martin penalty. 

Apoel took the lead in the 60th 

minute with a 40 yard screaming 
shot from Alex Michaelides. 

Then in the 78th minute George 
Lutayaa scored the decisive final 
goal when he placed the ball 
past the oncoming goalkeeper 
to give Apoel a 3-1 win and a 
place in the LFA semi finals to 
play East Elite.

The Annual General meet-
ing of New Salamis FC will 
be taking place this year 

on Monday 21st February, 7pm 
at New Salamis Clubhouse, 68 
Myddleton Rd, London N22 8NW. 

For more information, please 
call 07734 167 209. 

New Salamis are welcoming 
new members to be part of this 
prestigious Club that have won 
numerous cups at Sunday 
League level through the KOPA 
League, and won the top London 
Cups and the FA All England 
Cup. 

New Salamis are now playing 

at a very high level in Saturday 
football, second placed in the 
Spartan South Midlands League 
Premier. New Salamis are also 
able to play in the FA Cup and 
FA Vase. New Salamis are also 
four levels below playing in the 
Football League. 

They also have a Youth aca-
demy with several youth teams 
under their umbrella playing in 
the Watford Friendly League and 
will be looking for these players 
to develop into future talent.  

For anyone who enjoys football, 
it is a chance not to be missed.

New Salamis go top of the 
Spartan South Midlands 
League after beating 

Letchworth Green 2-0 away. 
They are one point in front      

of Risborough Rovers who are 
second one point behind and two 
games in hand. New Salamis will 
be looking to continue to be top 

and hopefully be promoted to 
the Isthmian League. 

Their first goal came in the 
15th minute through a Elijah shot 
just inside the box. The second 
came in the 55th minute from 
an Antonio Michael cross who 
found Charne to score with a 
phenomenal header. 

Haringey Borough drew  
3-3 against Hornchurch 
in a Isthmian League six 

goal thriller and were quick off 
the mark scoring in the sevond 
minute through Mcleod who shot 
past the opposing Hornchurch 
keeper Wright.  

Hornchurch equalised in the 
22nd minute through a Nash 
header. In the 29th minute, they 
took the lead when Ruff scored 
from close range after the Harin-
gey keeper saved the previous 
shot. 

Just after the half time Sambu 
shoots from the edge of the box 
to see his shot go flying wide past 
Wright the Hornchurch keeper to 
make it 2-2. 

In the 54th minute, Hornchurch 
regain the lead when Nash, who 
just inside the box, cuts inside 
and shoots across the goalkeeper 
into the far corner of the net.  

In the 70th minute, Haringey 
Borough equalised when they 
were awarded a penalty; Olufemi 
took it to see it saved by the 

keeper Wright who pushed it onto 
the bar, but the Haringey striker 
followed up and scored. Final 
score 3-3. 

The Bees returned to winning 
ways after beating Aldershot 
Town 3-1 in the Vanarama        
National League at The EBB 
Stadium.  

Dean Brennan’s side opened 
the scoring in the 5th minute after 
Rob Hall took the ball down the 
right flank and fired it across goal, 
Sam Beard hammered home the 
second. The Bees added a third 
in the 53rd minute after Fonguck 
won the ball high up the pitch 
and threaded it through to Adam 
Marriott who took the ball in his 
stride and rifled it into the bottom 
corner to score his second in as 
many games. 

Willard scored the Shots’ first 
of the afternoon with just minutes 
remaining Bees secured the 
points. 

St Panteleimon lost 3-2 to Ascot 
FC at home in the Combined 
Counties League Premier match.

Local football
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† NOTE OF THANKS 

The Evangelou family would like  

to thank Grace Archbishop  

Nikitas, the Holy Fathers,  

the family and the people  

who attended the funeral  

of Andreas Evangelou.  

Wife Patricia,  

daughter Margarita  

and son John. 

The poem is for my dad who sadly 

passed away early hours of  

Wednesday 8th December 2021 at the 

age of 81.  

My dad was the love of my life. He 

was born in Cyprus in 1940.

Όταν Πεθάνω 

 

Όταν πεθάνω γιέ μου 

δεν θέλω να ξεχάσεις 

στο μέρος που κοιμάμαι 

έναν τσαιρη να ανάψεις 

Όταν πεθάνω γιέ μου 

δεν θέλω να ξεχάσεις 

στο τάφο που κοιτάμε 

ν ‘αρθείς να μιλάς 

μαζί με εμένα. 

†  DEATH ANNOUNCMENT-FUNERAL 

Alexandra Koutsoudes 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Αλεξάνδρα Κουτσούδη

06.01.1997 – 19.01.2022

It is with unbearable grief another angel was called,  
Alexandra Koutsoudes beautiful daughter, sister, aunty and niece,  
who passed away on Wednesday 19th January, at the age of 25.  

She leaves behind her mother Helen, father Mario, sister Christina,  
nephew George, niece Eliana, brother-in-law Christopher,  

grandparents Melani and Christina, aunts, uncles  
and many cousins and friends.  

She will be truly missed, and her memory will be always eternal.  
The funeral service will be held on Thursday 17th February,  

at 12.30pm, at St. Panteleimon Greek Church, 660 Kenton Rd, Harrow HA3 
9QN and the burial at Hendon Cemetery Holders Hill Rd, London NW7 1NB.  

The wake will take place at St. Panteleimon Greek Church.  
Those wishing to send flowers can send them to Demetriou & English  

131-133 Myddleton Rd, London N22 8NG.  
A donation box will also be available at the service for our chosen charities.  

Με αφόρητη θλίψη ένα άλλο αγγελούδι ονόματη Αλεξάνδρα Κουτσούδη 
μια όμορφη κόρη, αδερφή, θεία και ανιψιά, απεβίωσε την Τετάρτη 19  
Ιανουαρίου, σε ηλικία 25 ετών. Αφήνει πίσω της μητέρα Ελένη,  

πατέρα Μάριο, αδελφή Χριστίνα, αδελφότεχνα Γιώργο και Ελιάνα,  
κουνιάδο Χριστόφορο, γιαγιάδες Μέλανι και Χριστίνα, θείες, θείοι  

και πολλά ξαδέρφια και φίλοι. Θα μας λείψει πραγματικά πολύ, και  
η μνήμη της θα είναι πάντα αιώνια. Η κηδεία θα τελεσθεί την Πέμπτη  

17 Φεβρουαρίου, στις 12.30 μ.μ., στην Ελληνική Εκκλησία του Αγίου 
Παντελεήμονα, 660 Kenton Rd, Harrow HA3 9QN και η ταφή στο  

κοιμητήριο του Hendon Cemetery Holders Hill Rd, London NW7 1NB.  
Η παρηγοριά θα γίνει στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα.  

Όσοι επιθυμούν να στείλουν λουλούδια μπορούν να επικοινωνήσουν  
με τα γραφεία κηδειών του Demetriou & English 131-133 Myddleton 
Rd, London N22 8NG. Ένα κουτί δωρεών θα είναι επίσης διαθέσιμο 
στην εκκλησία για τις φιλανθρωπικές οργανώσεις που επιλέξαμε.

’I’m the resurrection and the life. The one who believes in me will live, even 
though they die; and whoever lives by believing in me will never die.’’ 

''Εγώ είμαι η ανάσταση και η ζωή. Αυτός που πιστεύει σε μένα θα ζήσει, 
ακόμα κι αν πεθάνει, και όποιος ζει με πίστη σε μένα δεν θα πεθάνει ποτέ.»

† NOTE OF THANKS 

† ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 

We would like to thank all those who attended the funeral of  

Maria (Tsioupra) Yiakoumi  
(from Komi Kebir, Cyprus) on Monday 31st January 2022 and those who gave their condolences and support in this difficult time and for the kind donations to the 

Alzheimers Society and Cypriot Community Centre in Wood Green. We greatly appreciate your kindness and generosity.  

We raised £2,655 both online and cash donations.  

With thanks from her family: sons Michael, Louis, daughter Doulla, brother Kyriacos Tsioupras, son in law Andy and daughter in law Andry.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους βρεθήκαν στην κηδεία της 

Μαρία (Τσιούπρα) Γιακουμή 

 (από Komi Kebir, Κύπρος) τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022 και όσους έδωσαν τα συλλυπητήριά τους και την υποστήριξή τους σε αυτή τη δύσκολη στιγμή 

και για τις ευγενικές δωρεές στο Alzheimers Society και το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο στο Wood Green.  

Εκτιμούμε πολύ την καλοσύνη και τη γενναιοδωρία σας. 

Συγκεντρώσαμε το ποσό των £2.655 τόσο διαδικτυακά όσο και με τις δωρεές σας σε μετρητά. 

Οι τεθλιμμένοι: γιοι Michael, Λούη, κόρη Ντούλλα, αδερφός Κυριάκος Τσιούπρας, γαμπρός Andy και νύφη Andry.
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Τίνα Ιωσηφίδη 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Θεόδουλος Κυριάκου 
(από Χανδριά, Κύπρος)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Χρήστος Αναστάσης Χριστοδούλου 

(από Κάιρο, Αίγυπτος) 

†  DEATH ANNOUNCMENT-FUNERAL 

Panayiotis (Peter) Michael

10.08.1970 – 27.01.2022

It is with great sadness that we announce  
the passing of our beautiful mother, wife  

and sister, Tina Josephides, daughter of Nick  
and Helen (Nitsa) Karous.  

Tina passed away peacefully on Thursday  
27th January 2022 at the age of 51,  
leaving behind her husband Andy 

 and two daughters Elena and Natalie.  
She also leaves her sister Katia, brother Harry, 

nieces, nephews, cousins and many friends.  
Tina was a beautiful, loving soul who lived life  

to the full and will be missed  
by all her friends and family.  

The funeral service will take place on Tuesday 
22nd February 2022, at 10:30am, at The Greek 

Orthodox Church of the Holy Cross and  
St. Michael, Golders Green Road, NW11 8HL. 

The burial will follow at 12:30pm, 
 at New Southgate Cemetery,  

Brunswick Park Road, N11 1JJ. 
 The wake will be held at Ariana Banqueting Hall, 

Brunswick Park Road, N11 1GN.  
Floral tributes are most welcome and there  

will be a collection box for monetary donations 
for the North London Hospice  

and Pancreatic Cancer UK.

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο 
της όμορφης μητέρας, συζύγου και αδερφής 

μας, Τίνα Ιωσήφιδη, κόρη του Νίκου  
και της Ελένης (Νίτσα) Καρούς.  

Η Τίνα απεβίωσε ειρηνικά την Πέμπτη  
27 Ιανουαρίου 2022, σε ηλικία 51 ετών, 
 αφήνοντας πίσω τον σύζυγό της Άντι  

και δύο κόρες, την Έλενα και την Νάταλι. 
Αφήνει επίσης την αδερφή Κάτια, τον αδερφό 
της Χάρη, τα ανίψια της, τους ανιψιούς της,  

τα ξαδέρφια της και πολλούς φίλους.  
Η Τίνα ήταν μια όμορφη, στοργική ψυχή  
που έζησε τη ζωή στο έπακρο και θα λείψει  
σε όλους τους φίλους και την οικογένειά της. 

Η κηδεία θα τελεσθεί την Τρίτη 22  
Φεβρουαρίου 2022, στις 10:30 π.μ.,  

στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του  
Τιμίου Σταυρού και του Αγίου Μιχαήλ, 

Golders Green Road, NW11 8HL  
και η ταφή στις 12:30 μ.μ. στο κοιμητήριο  

του New Southgate Cemetery,  
Brunswick Park Road, N11 1JJ.  

Η παρηγοριά θα δοθεί στο Ariana Banqueting 
Hall, Brunswick Park Road, N11 1GN. 

Τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα και θα  
υπάρχει ένα κουτί συλλογής για χρηματικές 

δωρεές για το North London Hospice  
and Pancreatic Cancer UK.

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved  
husband, father and grandfather Panayiotis (Peter) Michael on Saturday 

29th January 2022, aged 72. He leaves behind his wife Anna,  
his daughter Gina and her partner Julie, his son Mike and wife Anastasia, 

his grandchildren Yiodi and George and many saddened siblings,  
family and friends in London and Cyprus. Panayiotis was born in Kaimakli 
on 14th February 1949 and grew up in Aglantzia before arriving to the UK  

in 1963 where he first worked as a barber, then as a bus driver.  
He was an avid football fan and had a love for Arsenal and Apoel Nicosia.  
His funeral will take place on Tuesday 15th February 2022, at 10:30am,  
at The Greek Orthodox Cathedral of the Dormition of the Mother of God, 

Trinity Road, Wood Green London N22 8LB. His burial will take place  
at 1:00pm, at Edmonton Cemetery, Church Street, London N9 9HP,  

followed by a wake at the Cypriot Community Centre Earlham Grove,  
Wood Green, London N22 5HJ. Instead of flowers, the family kindly ask  
for donations to support the charity closest to his heart- Ambitious about  

Autism. Donations can be made via the just giving page:  
https://www.justgiving.com/fundraising/mike-michael14 

†  DEATH ANNOUNCMENT-FUNERAL 

Tina Josephides  

†  DEATH ANNOUNCMENT-FUNERAL 

Theodoulos Kyriacou  
(from Chandria, Cyprus)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του 
Χρήστου Αναστάση Χριστοδούλου το Σάββατο  

15 Ιανουαρίου 2022, σε ηλικία 90 ετών.  
Αφήνει πίσω του τον γιο του Νικόλα  

και την κόρη του Τζένη.  
Η κηδεία θα τελεσθεί τη Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 

2022, στις 10.30π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίων Αντωνίου 
του Μεγάλου και Ιωάννου Βαπτιστού, 1 Sussex Way, 

Holloway Islington London N7 6RT και η ταφή στον 
Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, Λεμεσός, Κύπρος.  
Αντί για λουλούδια, η οικογένεια θα εκτιμούσε  

τις δωρεές σας στην εκκλησία.

  2 Απριλίου 1931 - 15 Ιανουαρίου 2022

It is with great sadness that we announce the passing of Theodoulos 
on the 20th of January 2022, aged 85. He leaves behind his devoted 

wife Bobby, son, daughter in law, 2 grandsons  
and 6 great grandsons, his brothers, and his sisters. 

The funeral service will be held on Thursday 17th February  
at 12.00pm at St John the Baptist church Wightman Road London  

N8 OLY. The burial will be held at 2.00pm New Southgate cemetery 
Brunswick Park Road N11 IEZ.The wake will follow at the Ariana 

banqueting Hall Oakleigh Road South London N11 1GN. 
Instead of flowers the family kindly ask for donations which will  

be shared and given to Shooting Star Children’s Hospices 
https://www.justgiving.com/shooting-star and Τhe British heart  
foundation https://www.bhf.org.uk/how-you-can-help/donate 

There will be a collection box at the church.

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Θεόδουλου στις  
20 Ιανουαρίου 2022, σε ηλικία 85 ετών. Αφήνει πίσω την αφοσιωμένη 

σύζυγό του Μπόμπι, γιο, νύφη, 2 εγγονούς και 6 δισέγγονα,  
τα αδέρφια του και τις αδερφές του. 

Η κηδεία θα τελεσθεί την Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου, στις 12.00μ.μ., 
στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road  

London N8 OLY. Η ταφή θα γίνει στις 2:00μ.μ., στο κοιμητήριο του 
New Southgate Brunswick Park Road N11 IEZ. Η παρηγοριά θα  

ακολουθήσει στο Ariana Hall Oakleigh Road South London N11 1GN. 
Αντί για λουλούδια, η οικογένεια ζητά ευγενικά δωρεές οι οποίες θα 
μοιραστούν και θα δοθούν στο Shooting Star Children’s Hospices 

https://www.justgiving.com/shooting-star και στο Τhe British Heart 
Foundation https://www.bhf.org.uk/how-you-can-help/donate 

Στην εκκλησία θα βρίσκεται ένα κουτί συλλογής. 30.05.1936-20.01.2022



It is with great sadness and a heavy heart that we announce the loss of our beloved father, grandfather and great grandfather, 
 Pambos Filis, who passed away on the 28th January, at the age of 81. 

 He leaves behind his lovely daughter Helena, 2 sons Tony and Nick, 2 grandchildren Chrystianna and Panay,  
1 great grandchild, his brother Fili, and his lovely wife Androulla. He was the life and soul of any party, and an amazing strong man 

who continued to defy the odds against him with great pride. He is our much loved 'great warrior' and will be truly missed.  
The funeral will take place on the 21st February at 10:00am, at St John the Baptist Greek Orthodox Church,  

Wightman Road, London, N8 0LY, followed by the burial at New Southgate, Brunswick Park Road, London N11 1EZ.  
 

Gone but never forgotten,  
will always be in our hearts. 

 
Please follow the Covid 19 guidelines: 

 Please do not attend if you have a high temperature, a new and persistent cough, or a loss or change in taste or smell even if these are mild, ▪
 or recently tested positive for Covid 19.  

If you have not been double vaccinated or had your vaccine booster, please complete a rapid lateral flow test within 12hrs. ▪
 Face covering must be worn in the church and if approaching the elderly or a vulnerable persons. Thank you for being considerate.▪
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† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERALS 

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL 

Charalambos (Pambos) Filis 

(from Cyprus)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ- ΚΗΔΕΙΑ 

Χαράλαμπος (Πάμπος) Φίλης 

(από Κύπρο)

 31.08.1940 - 28.01.2022

Με μεγάλη θλίψη και βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας πατέρα, παππού και προπάππου, Πάμπο Φίλη,  
ο οποίος απεβίωσε στις 28 Ιανουαρίου, σε ηλικία 81 ετών. Αφήνει πίσω την κόρη του Έλενα, τους 2 γιους Τόνι και Νίκο,  

2 εγγόνια τη Χριστιάννα και τον Παναγή, 1 δισέγγονο, τον αδερφό του Φίλη και την σύζυγό του Ανδρούλλα. 
Ήταν η ζωή και η ψυχή της παρέας, ένας εκπληκτικός ισχυρός άνδρας που συνέχιζε να αψηφά τις πιθανότητες εναντίον του με μεγάλη  

περηφάνια. Είναι ο πολύ αγαπημένος μας «μεγάλος πολεμιστής» και θα μας λείψει πραγματικά. 
Η κηδεία θα τελεσθεί στις 21 Φεβρουαρίου, στις 10:00π.μ. στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή,  

Wightman Road, N8 0LY, και θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate, Brunswick Park Road, London N11 1EZ. 
 

Έφυγες αλλά ποτέ δεν θα ξεχαστείς, 
θα είσαι για πάντα στις καρδιές μας. 

 
Παρακαλώ πολύ ακολουθήστε τις οδηγίες για τον Covid 19: 

Παρακαλούμε μην παρευρεθείτε εάν έχετε υψηλή θερμοκρασία, επίμονο βήχα ή απώλεια ή αλλαγή στη γεύση ή την όσφρηση σας,  ▪
ακόμα κι αν αυτά είναι ήπια ή αν έχετε πρόσφατα βρεθεί θετικός στον Covid 19.  

Εάν δεν έχετε κάνει διπλό εμβόλιο ή δεν έχετε κάνει το booster, ολοκληρώστε ένα rapid lateral flow test εντός 12 ωρών.  ▪
Πρέπει να φοράτε μάσκα στην εκκλησία, ειδικότερα όταν πλησιάζετε ηλικιωμένους ή ευάλωτα άτομα. Σας ευχαριστώ για την κατανόηση σας.  ▪

BROTHER IN LAWS

ANASTASIS PAVLOU PAPANDRONIKOU 
(FROM LIMNIA, FAMAGUSTA) 

 
WE SADLY ANNOUNCE THE PASSING  
OF OUR FATHER, GRANDFATHER & 

GREAT GRANDFATHER ON THE 21ST 
JANUARY 2022 AT THE AGE OF 100. 

 
THE FUNERAL SERVICE WILL BE AT 12PM  

THURSDAY 24TH FEBRUARY  
AT ST. KATHERINE'S ORTHODOX 

CHURCH, FRIEN BARNET LANE, N20 0NL. 
FOLLOWED BY THE CEMETERY SERVICE 

AT 2PM AT ISLINGTON & ST. PANCRAS 
CEMETERY, 278 HIGH ROAD,  

EAST FINCHLEY, N2 9AG.

CHRISTOPHIS COSTA CHRISTOFIS 
(FROM ENKOMI, FAMAGUSTA) 

 
IN LOVING MEMORY OF OUR FATHER, 

GRANDFATHER & GREAT GRANDFATHER. 
WE ANNOUNCE HIS PASSING ON THE 

14TH JANUARY 2022 AGED 87. 
 

THE FUNERAL SERVICE WILL BE AT 10:30 
AM TUESDAY 15TH FEBRUARY 2022  

AT ST. KATHERINE'S ORTHODOX CHURCH 
FRIEN BARNET LANE, N20 0NL. 

FOLLOWED BY THE BURIAL SERVICE AT 
ISLINGTON & ST. PANCRAS CEMETERY 

278 HIGH ROAD, EAST FINCHLEY N2 9AG.

It is with great sadness that we announce the  
passing of Eleni Panayi, married to Savvas  

from Arnadi. She departed to be with her husband 
on 19 January 2022. She leaves behind her sons,  

Panagiotis, Michael, Andreas  
and daughter Athanasia.  

The funeral will take place on Friday 11th  
February at St Marys Greek  

Orthodox Church, Wood Green, at 1pm.  
Internment with Savvas at New Southgate  

Crematorium, at 2.30pm.   
Donations to the Heart and Cancer Foundation 
https://www.bhf.org.uk. People are welcome  

to join the family for refreshments.

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL 

Eleni Panayi 
(from Patriki, Cyprus)

26.04.1929 – 19.01.2022 
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†  DEATH ANNOUNCMENT-FUNERAL 

Andreas Petrou Miltiadous 
(from Kalo Chorio, Larnaca, Cyprus)

07.12.1940 – 29.01.2022 
It is with great sadness and a heavy heart that  

we announce the passing of our beloved brother, 
uncle and papou Andreas Petrou Miltiadous  
who passed away on the 29th January 2022, 

aged 81.  
 

Those we love, don’t go away. 
They walk beside us every day. 

Unseen, unheard, but always near.  
Still loved, still missed, and very dear.  

 
The funeral service will be held on Wednesday 

23rd February, at 12.30pm, at St. Demetrios 
Greek Orthodox Church, 2 Logan Road N9 0LP.  

He will be laid to rest at New Southgate  
Cemetery, Brunswick Park Rd, London N11 1EZ. 

Instead of flowers the family kindly ask for  
donations to Great Ormand’s Street Children’s 

Hospital. There will also be a donation box 
 at the church. 

Με μεγάλη θλίψη και βαριά καρδιά  
ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας 

αδελφού, θείου και παππού Ανδρέα Πέτρου  
Μιλτιάδου, o οποίος απεβίωσε στις 29  
Ιανουαρίου 2022, σε ηλικία 81 ετών. 

 
Όσους αγαπάμε, δεν φεύγουνε. 

Περπατούν δίπλα μας κάθε μέρα. 
Αθέατο, ανήκουστο αλλά πάντα κοντά. 

Ακόμα αγαπητός, ακόμα λείπει  
και πολύ αγαπημένος. 

 
Η κηδεία θα τελεσθεί την Τετάρτη 23  

Φεβρουαρίου, στις 12.30μμ, στην Ορθόδοξη  
Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, 2 Logan Road  

N9 0LP, και η ταφή στο κοιμητήριο του 
 New Southgate Cemetery, Brunswick Park Rd, 

London N11 1EZ. Αντί για λουλούδια, η οικογένεια 
θα εκτιμούσε τις δωρεές στο Great Ormand’s Street  

Children’s Hospital. Ένα κουτί συλλογής θα  
βρίσκεται και στην εκκλησία.
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