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Π. ΑΝΤΡΙΟΥ:Εξωδικαστικός συμβιβα-
σμός για το σεξουαλικό σκάνδαλο 

Η υπόθεση του θανάτου των τριών 
παιδιών της οικογένειας Δασκα-
λάκη από την Πάτρα δεν φαίνεται 
να ανατέθηκε τυχαία στο Τμήμα  
Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας 
Αττικής...                            Σελ. 7                                                             

Θάνατος τριών παιδιών στην Πάτρα - 
Πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα

Α. Δημητρίου και σερ Λίντσεϊ Χόιλ 
συζήτησαν τη μετά Brexit εποχή

Η συνεργασία Κύπρου και Βρε-
τανίας στη μετά Brexit εποχή σε 
διάφορους τομείς και ιδιαίτερα 
στον τομέα της ανώτερης και 
ανώτατης εκπαίδευσης όπου 
αποφασίστηκε...         Σελ. 5 & 17                    

Σε εξωδικαστικό συμβιβασμό κα-
τέληξαν ο πρίγκιπας Άντριου, και 
η Βιρτζίνια Τζιούφρε που τον κα-
τηγορεί ότι την κακοποίησε σε-
ξουαλικά όταν ήταν... Σελ. 3 & 17

   Να φύγουν από την Ουκρανία καλεί τους Βρετανούς το Foreign Office

Εnglish Section 17-27

Ρωσικές δυνάμεις αποχωρούν  
επισήμως από την Κριμαία

Συνεχίζει το «τρολάρισμα»της κινδυνολογίας των ΗΠΑ η Μόσχα

Κινήσεις απελπισίας από 
τον υποψήφιο του ΔΗΣΥ 

 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ

Σελ. 6

Εnglish Section 17-27

Σελίδες  3, 9, 10, & 17

Σελ. 2 Σελ. 2 Σελ. 6

Ρωσικές δυνάμεις αποχωρούν  
επισήμως από την Κριμαία

Σελίδες  3, 9, 10, & 17
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Έναρξη εφαρμογής της ψηφιακής πλατφόρμας staellinika
Τη 17η Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 10.00 π.μ. η Γενική Γραμματεία Από-

δημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών 
και το Δημοτικό Σχολείο Άγιος Κυπριανός του Λονδίνου διοργανώνουν, σε 
συνεργασία με την Αρχιεπισκοπή Θυατείρων και Μεγάλης 
Βρετανίας και την Πρεσβεία της Ελλάδος στο ΗΒ, την επί-
σημη τελετή εγκαινίων εφαρμογής της ψηφιακής πλατφόρμας 
διδασκαλίας ελληνικών staellinika στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
Η τελετή θα λάβει χώρα στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου 
Άγιος Κυπριανός (Springfield Road, Thornton Heath CR7 
8DZ). 
Η πλατφόρμα staellinika είναι μια πρωτοβουλία της Γενικής 

Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλω-
ματίας του Υπουργείου Εξωτερικών σε συνεργασία με το 
Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος 
(SNF) στο Πανεπιστήμιο Simon Fraser (SFU), στο Βανκού-
βερ του Καναδά, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Η 
πλατφόρμα staellinika προσφέρει μαθήματα ελληνικών που απευθύνονται 
σε αρχάριους μαθητές στα σχολεία, αλλά και για κατ’ οίκον εκμάθηση. Ο εκ-
παιδευτικός σχεδιασμός της πλατφόρμας βασίζεται σε καινοτόμες μεθόδους 
διδασκαλίας.  
Το Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Κυπριανού είναι το πρώτο σχολείο στο ΗΒ 

που συνεργάζεται με την πλατφόρμα staellinika στο πλαίσιο της προώθησης 
και διάδοσης της ελληνικής γλώσσας στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ ταυτόχρονα 
θα εμπλουτίσει το ελληνικό πρόγραμμα σπουδών που προσφέρει.  

Την εκδήλωση θα χαιρετίσουν ο Σεβασμιότατος Αρχιεπί-
σκοπος Θυατείρων και Μ. Βρετανίας Νικήτας, ο Ανδρέας 
Κατσανιώτης, Υφ. Εξωτερικών της Ελλάδος, αρμόδιος για 
τον Απόδημο Ελληνισμό, ο Φώτης Φωτίου, Επίτροπος Προ-
εδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας για Ανθρωπιστικά Θέματα 
και Θέματα Αποδήμων και ο Ιωάννης Ραπτάκης, Πρέσβυς 
της Ελλάδος στο ΗΒ, ενώ θα παραστεί η Αικατερίνη Σοφια-
νού, Αρχόντισσα Εκκλησιών και Πρέσβειρα Ελληνικής Δια-
σποράς του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής. 
Ο Ιωάννης Χρυσουλάκης, Γεν. Γραμματέας Απόδημου Ελ-
ληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπ. Εξωτερικών, 
θα παρουσιάσει την πλατφόρμα και θα εγκαινιάσει την εφαρ-

μογή της. Στη συνέχεια ο Καθηγητής Δημήτρης Κράλης, Δντής του Κέντρου 
Ελληνικών Σπουδών  του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και ο Διονύσιος Αρ-
καδιανός, Συντονιστής Έρευνας στο SNF New Media Lab του Κέντρου Ελ-
ληνικών Σπουδών  του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στο Πανεπιστήμιο 
Simon Fraser του Βανκούβερ Καναδά, θα προβούν σε επίδειξη λειτουργίας 
της καινοτόμου εκπαιδευτικής πλατφόρμας.

Πρόσκληση στην Εκδήλωση 
Ελληνικής Γλώσσας στο Η.Β.
Το Σάββατο 19 Φεβρουαρίου 

2022 θα πραγματοποιηθεί στην 
Αίθουσα Εκδηλώσεων του Κα-
θεδρικού Ναού Κοίμησης της 
Θεοτόκου, στο Βόρειο Λονδίνο, 
Ηνωμένου Βασιλείου, Εκδή-
λωση για την Ημέρα της Ελλη-
νικής Γλώσσας. 
Στην Εκδήλωση θα απευθύ-

νουν χαιρετισμό ο Επίτροπος 
Προεδρίας της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας, Φώτης Φωτίου, και 
ο Υφυπουργός Εξωτερικών Ελ-
λάδας, αρμόδιος για θέματα 
Αποδήμων, Ανδρέας Κατσανιώ-
της. Η πρόσκληση είναι ανοικτή 
για όσους επιθυμούν να τιμή-
σουν με την παρουσία τους την 
Εκδήλωση.



Η προοπτική ενός ευρύτερου πολέμου στην 
Ουκρανία είναι μια τρομερή εξέλιξη για  
να την αναλογιστούμε. Αν εισβάλει η Ρω-

σία, χιλιάδες άνθρωποι μπορεί να χάσουν τη ζωή 
τους. Πολλοί περισσότεροι θα προσπαθήσουν να 
διαφύγουν και να αναζητήσουν προστασία σε χώ-
ρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ είναι σχεδόν 
βέβαιο ότι ορισμένοι θα επιδιώξουν να έρθουν 
στη Βρετανία.   
Στην περίπτωση που η Μόσχα αποφασίσει να  
εισβάλλει το οικονομικό κόστος θα ήταν τεράστιο 
ενώ θα γινόμασταν μάρτυρες μιας ανθρωπιστικής 
καταστροφής, σημειώνει ο διπλωματικός συ-
ντάκτης του BBC James Landale.  
Η Ρωσία συνεχίζει να διατηρεί μεγάλες στρατιω-
τικές δυνάμεις γύρω από την Ουκρανία και  
η Δύση εξακολουθεί να προειδοποιεί για τις  
ολέθριες συνέπειες  εάν ο ρωσικός στρατός κάνει 
έστω και ένα βήμα πέρα από τα ρωσο-ουκρανικά 
σύνορα.  
Είναι λοιπόν δυνατή η διέξοδος με τη βοήθεια 
της διπλωματίας, μια διέξοδος από αυτή την αντι-
παράθεση που να είναι ειρηνική και ανθεκτική 
στον χρόνο;  -  αναρωτιέται ο συντάκτης του BBC 
για διπλωματικά θέματα. Είναι γεγονός ότι στην 
παρούσα φάση της κρίσης οι διπλωμάτες αναζη-
τούν έναν τρόπο που να ικανοποιεί όλες οι πλευ-
ρές , έναν δρόμο που να μην οδηγεί στο πόλεμο. 
Αλλά το να βρεις ένα τέτοιο μονοπάτι δεν είναι 
εύκολο. Οποιοσδήποτε συμβιβασμός θα είχε ένα 
τίμημα. Υπάρχουν όμως ορισμένες πιθανές  
διαδρομές που δεν καταλήγουν απαραίτητα σε 
στρατιωτική σύγκρουση και συνεπώς σε αιματηρό 
αποτέλεσμα. Η κρίση στην Ουκρανία ήταν η κύρια 
είδηση στις εφημερίδες The Times και The Fi-
nancial Times της Τετάρτης (16/02).  
 
Σύμφωνα με τους Financial Times, ο πρόεδρος 
Πούτιν έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμος να διεξαγάγει 
συνομιλίες με τη Δύση για τους πυρηνικούς  
πυραύλους μέσου βεληνεκούς και για μέτρα  
οικοδόμησης εμπιστοσύνης εάν οι ΗΠΑ και το 
ΝΑΤΟ συμφωνήσουν να συζητήσουν τις αιτιάσεις 
της Μόσχας - συμπεριλαμβανομένου και του  
κύριου αιτήματός της Μόσχας το ΝΑΤΟ να μην 
δεχθεί να συμπεριλάβει στους κόλπους του την 
Ουκρανία. 
Η εφημερίδα προσθέτει ότι τα σχόλια του Ρώσου 
προέδρου ήταν η ισχυρότερη ένδειξη του κ. Πού-
τιν είναι έτοιμος να προχωρήσει στην αποκλιμά-
κωση της έντασης. 
Οι Times  πάντως είναι επιφυλακτικές όσον 
αφορά την ανακοίνωση της Ρωσίας ότι αποσύρει 
ορισμένες από τις δυνάμεις της από τα ουκρανικά 

σύνορα. Η εφημερίδα σημειώνει ότι οι ρωσικές 
παραχωρήσεις είναι πάντοτε κινήσεις τακτικής. 
Οι Times υποστηρίζoυν ότι εάν οι μονάδες που 
αποσύρονται - επειδή έχουν ολοκληρώσει τις 
στρατιωτικές ασκήσεις - αφήνουν στη θέση του 
όλο τον βαρύ εξοπλισμό που απαιτείται για μια 
εισβολή, θα μπορούσαν κάλλιστα να έχουν μείνει 
εκεί που ήταν. Οι αντικαταστάτες αυτών των στρα-
τιωτών έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν 
μέσα σε λίγες ώρες, προσθέτει η εφημερίδα.  
 

Μπάιντεν και Τζόνσον εξακολουθούν  ▪
να ελπίζουν σε διπλωματική λύση 
 
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων της Τρίτης 
(15/02) επικεντρώθηκαν στις ελπίδες του προ-
έδρου Τζο Μπάιντεν και του πρωθυπουργού 
Μπόρις Τζόνσον ότι ο πόλεμος μπορεί να απο-
τραπεί στην Ουκρανία. 
"Η διπλωματία μπορεί ακόμα να σώσει την Ου-
κρανία" είναι ο τίτλος των Times, ενώ η Daily 
Telegraph εκτιμά ότι ""Το παράθυρο για ειρήνη 
παραμένει ανοιχτό". 
Οι Financial Times αναδεικνύουν τα σχόλια του 
υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι  
Λαβρόφ, ότι ενδέχεται να υπάρξει διπλωματικός 
"δρόμος προς τα εμπρός". 
Ο Guardian τονίζει το μήνυμα του κ. Τζόνσον - 
ότι η κατάσταση είναι "πολύ, πολύ επικίνδυνη" 
ενώ η εφημερίδα i και η Daily Mirror υποστηρί-
ζουν ότι η Δύση καταβάλλει "ύστατες προσπά-
θειες" για να σταματήσει μια σύγκρουση, ή όπως 
το θέτει η Daily Express – “η Δύση έχει προειδο-
ποιήσει τον πρόεδρο Πούτιν για τελευταία φορά”.  
Στο κύριο άρθρο της, η Sun τονίζει τη σημασία 
που έχει η διατήρηση της ενότητας της Δύσης.  
Επιμένει ότι εάν εισβάλει η 
Ρωσία, η Μόσχα θα πρέπει 
να μείνει "εντελώς απομονω-

μένη οικονομικά". Στους Times, ο πρώην ηγέτης 
των Συντηρητικών, Ουίλιαμ Χέιγκ, αναφέρει ότι ο  
κ. Πούτιν είναι αποφασισμένος να ανοικοδομήσει 
τη ρωσική αυτοκρατορία και πιστεύει ότι οποι-
αδήποτε εισβολή θα δημιουργούσε κρίση για τη 
Δύση και όχι για τον Ρώσο πρόεδρο . Κατά τον  
κ. Χέιγκ – “η Ρωσία δεν μπορεί να αγνοηθεί”.  
Ο συντάκτης της εφημερίδας i εκφράζει την 
άποψη  ότι είναι απίθανο ο Ρώσος ηγέτης να  
καθυστερήσει οποιαδήποτε στρατιωτική επιχεί-
ρηση με αποτέλεσμα οι ευρωπαϊκές χώρες να 
μην έχουν τον απαραίτητο χρόνο για να βελτιώ-
σουν την ενεργειακή ασφάλεια και τις αλυσίδες 
εφοδιασμού τους. Το άρθρο γνώμης στον Guard-
ian σημειώνει ότι ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ 
Σολτς μπορεί να είναι ο τελευταίος Δυτικός ηγέτης 
που διεξάγει συνομιλίες στη Μόσχα πριν τα ρω-
σικά στρατεύματα εισβάλλουν στην Ουκρανία.  
Ο αρθρογράφος εκτιμά ότι οι συνομιλίες του Σολτς 
στη Μόσχα έχουν ειδικό βάρος, δεδομένων των 
στενών οικονομικών δεσμών της Γερμανίας με 
τη Ρωσία. 
 

Οι τελικές σύντονες προσπάθειες για να ▪
αποτραπεί η εισβολή και ο πόλεμος  
 
Την Δευτέρα 14/02 υπό τον τίτλο: "Ξέφρενες 48 
ώρες για να σώσουμε την Ευρώπη από τον πό-
λεμο", η Daily Mail μας ενημερώνει ότι ο Μπόρις 
Τζόνσον θα ηγηθεί μιας τελευταίας "διπλωματικής 
αιφνιδιαστικής επίθεσης" για να αποτρέψει μια 
επικείμενη ρωσική εισβολή. 
Η Daily Telegraph επικαλείται πηγές του White-
hall που αναφέρουν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο 
είναι αποφασισμένο να διαδραματίσει ηγετικό 
ρόλο στη διαμόρφωση της απάντησης της Δύσης 

στον Βλαντιμίρ Πούτιν εν μέσω 
ανησυχιών ότι η χώρα ήταν 
“πολύ απούσα” όταν η Μόσχα 

προσάρτησε παράνομα την Κριμαία το 2014. 
Σύμφωνα με την Telegraph και την Daily  
Express, ο Βρετανός πρωθυπουργός θα επικε-
ντρωθεί στη συνεργασία με τις σκανδιναβικές και 
βαλτικές χώρες, με τις οποίες η Βρετανία έχει 
ισχυρούς αμυντικούς δεσμούς. Το βράδυ της  
Κυριακής (13/02), η Ντάουνινγκ Στριτ έκανε λόγο 
για ένα “παράθυρο ευκαιρίας” για να πειστεί  
η Μόσχα να “απομακρυνθεί από το χείλος του 
γκρεμού”. Ωστόσο, η Metro σημειώνει ότι η Ρω-
σία “γελάει με την απειλή των κυρώσεων”. Κάτω 
από έναν τίτλο, "Η Δύση δεν μπορεί να τρομάξει 
τον Πούτιν", η Metro αναφέρει ότι ο Ρώσος πρε-
σβευτής στη Σουηδία, Βίκτορ Ταταρίντσεφ, 
έσπευσε να χλευάσει την ιδέα των οικονομικών 
αντιποίνων σε “ένα χυδαίο παραλήρημα”.  
Ο Guardian γράφει ότι δεκάδες δυτικοί διπλω-
μάτες στο Κίεβο μάζευαν τις βαλίτσες τους το 
βράδυ της Κυριακής , καθώς πολλές χώρες εξέ-
δωσαν μια σαφή προειδοποίηση προς τους  
πολίτες τους που εξακολουθούν να βρίσκονται 
στην Ουκρανία: “φύγετε τώρα”.  
Οι Financial Times αναφέρουν ότι οι γειτονικές 
με την Ουκρανία χώρες ετοιμάζονται να δεχτούν 
μια “πλημμύρα προσφύγων” σε περίπτωση στρα-
τιωτικής δράσης. Επισημαίνει ότι η Ουάσινγκτον 
έχει προβλέψει ότι μέχρι και πέντε εκατομμύρια 
άνθρωποι θα μπορούσαν να διασχίσουν τα  
δυτικά σύνορα της χώρας. Σύμφωνα με την i,  
με έως και 150.000 στρατιώτες που έχουν συ-
γκεντρωθεί τώρα κοντά στην Ουκρανία, “ο Πούτιν 
έχει δημιουργήσει ένα κλίμα δραματικής έντασης”. 
Η Daily Mirror εκτιμά ότι “έχει αρχίσει η αντί-
στροφη μέτρηση για τον πόλεμο” καθώς “ο Πούτιν 
έχει κλιμακώσει τις πιέσεις” και ο κόσμος “κρατάει 
την ανάσα του”.  
Οι Times παρατηρούν ότι από την εποχή της 
έναρξης του πολέμου στο Ιράκ, οι ΗΠΑ Αμερική 
και οι σύμμαχες χώρες “έχουν προχωρήσει στην 
αποδέσμευση τόσων μυστικών πληροφοριών”. 
H εφημερίδα σημειώνει ότι μια καλύτερη σύγκριση 
της ουκρανικής κρίσης είναι με την κρίση των πυ-
ραύλων της Κούβας, επειδή σε αντίθεση με το 
Ιράκ, η κυβέρνηση Μπάιντεν μιμείται τον πρόεδρο 
Κένεντι στην διεξαγωγή της εκστρατείας ενημέ-
ρωσης της παγκόσμιας κοινής γνώμης με στόχο 
την αποφυγή του πολέμου.  
Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η ανταλ-
λαγή πληροφοριών ίσως αποτρέψει τον Βλαντιμίρ 
Πούτιν από το να αποφασίσει την εισβολή στην 
Ουκρανία.
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Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου                                                                                       με τον Βύρωνα Καρύδη

Κρίση  στην  Ουκρανία  :  Μπορεί  η   
διπλωματία  να  αποτρέψει  τον  πόλεμο;  
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Σε εξωδικαστικό συμβιβασμό κατέληξαν ο πρίγκιπας Άντριου, 
και η Βιρτζίνια Τζιούφρε που τον κατηγορεί ότι την κακοποίησε 
σεξουαλικά όταν ήταν έφηβη. 
Τα δύο μέρη θα συμφωνήσουν στο χρηματικό ποσό που θα 

πληρώσει ο Δούκας της Υόρκης, το οποίο θα παραμείνει εμπι-
στευτικό. 
Όπως αναφέρεται σε δικαστικό έγγραφο που είδε το φως της 

δημοσιότητας, «o πρίγκιπας Άντριου σκοπεύει να κάνει μια ση-
μαντική δωρεά στη φιλανθρωπική οργάνωση της κυρίας Τζιούφρε 
για την υποστήριξη των δικαιωμάτων των θυμάτων». 
Σημειώνεται ακόμα: «Ο πρίγκιπας Άντριου δεν είχε ποτέ την 

πρόθεση να κακοχαρακτηρίσει την κυρία Τζιούφρε και αποδέχεται 
ότι έχει υποφέρει τόσο ως θύμα κακοποίησης όσο και ως αποτέ-
λεσμα άδικων δημοσίων επιθέσεων. 

«Είναι γνωστό ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν "διακινούσε" αμέτρητα νε-
αρά κορίτσια για πολλά χρόνια. Ο πρίγκιπας Άντριου λυπάται για 
τη σχέση του με τον Έπσταϊν και επαινεί τη γενναιότητα της κας 
Τζιούφρε και άλλων θυμάτων να υπερασπίζονται τον εαυτό τους 
και τους άλλους» προστίθεται. 

«Δεσμεύεται να αποδείξει το γεγονός ότι λυπάται για τη σχέση 
του με τον Έπσταϊν, υποστηρίζοντας την καταπολέμηση της σε-
ξουαλικής εμπορίας ανθρώπων και των θυμάτων της» καταλήγει 
το έγγραφο. 

Εδώ και πολλά χρόνια η 38χρονη σήμερα Βιρτζίνια Τζιούφρε 
Ρόμπερτς, Αμερικανίδα η οποία πλέον κατοικεί στην Αυστραλία, 
κατηγορεί δημοσίως τον πρίγκιπα Άντριου για σεξουαλική κακο-
ποίηση. Το περασμένο καλοκαίρι αποφάσισε όμως να προσφύγει 
στα δικαστήρια, κατηγορώντας τον ότι ήταν ένας από τους «ισχυ-
ρούς φίλους» στον οποίο την παρέδωσε ο Τζέφι Επστάιν για να 
την κακοποιήσει σεξουαλικά όταν ήταν ανήλικη. Υποστηρίζει ότι 

κακοποιήθηκε τρεις φορές το 2001, στο Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη 
και τις αμερικανικές Παρθένες Νήσους. 
Ο πρίγκιπας προσπαθούσε εδώ και έξι μήνες να πείσει τους 

Αμερικανούς δικαστές να απορρίψουν την αγωγή της Τζιούφρε. 
Ο 61χρονος πρίγκιπας, δευτερότοκος γιος της 95χρονης βασί-
λισσας Ελισάβετ, αρνείται τις κατηγορίες της Τζιούφρε ότι την 
ανάγκασε να κάνει σεξ πριν από περισότερες από δύο δεκαετίες 
στο σπίτι στο Λονδίνο της πρώην συντρόφου του Επστάιν Γκιλέν 
Μάξγουελ και ότι την κακοποίησε σε δύο ιδιοκτησίες του Επ-
στάιν. 
Ο πρίγκιπας Άντριου έχει βρεθεί σε δύσκολη θέση τα τελευταία 

χρόνια λόγω της σχέσης του με τον Επστάιν, ο οποίος αυτοκτό-
νησε στη φυλακή το 2019. Η πρώην σύντροφος του Επστάιν, 
Γκισλέιν Μάξγουελ, κρίθηκε ένοχη τον Δεκέμβριο για σωματε-
μπορία από δικαστήριο του Μανχάταν και κινδυνεύει να καταδι-
καστεί σε πολυετή κάθειρξη. Έχουν κυκλοφορήσει πολλές φωτο-
γραφίες που δείχνουν τον πρίγκιπα συντροφιά με τον Επστάιν, 
τη Μάξγουελ και την Τζιούφρε, όταν η τελευταία ήταν ακόμη ανή-
λικη. Ο πρίγκιπας αναγκάστηκε να παραιτηθεί από δημόσια κα-
θήκοντά του το 2019 λόγω των διασυνδέσεών του με τον Επστάιν 
και έπειτα από μια ολέθρια συνέντευξη στην τηλεόραση του BBC 
όπου ήλπιζε ότι θα καθάριζε το όνομά του, αλλά οδήγησε, αντί-
θετα, στη γελοιοποίησή του και σε περαιτέρω ερωτήματα.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΩ ΟΙ ΑΝΑΤΑΡΑΞΕΙΣ ΣΤΙΑ ΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ

Ερωτηματολόγιο από τη Σκότλαντ Γιαρντ για το partygate έλαβε ο Τζόνσον
Η βρετανική αστυνομία ολοκλήρωσε την έρευνά της για το λε-

γόμενο «Partygate» -τα πάρτι που διοργανώθηκαν στην Ντάου-
νιγκ Στριτ στη διάρκεια της καραντίνας- και τώρα πρέπει να δη-
μοσιοποιήσει σε πόσα άτομα επιβλήθηκαν πρόστιμα – και για 
ποιους λόγους, γράφει η βρετανική εφημερίδα Telegraph. 
Σύμφωνα με δημοσίευμα, η Σκότλαντ Γιαρντ θα δημοσιεύει 

τον αριθμό των ατόμων που θα πρέπει να πληρώσουν πρόστιμο 
για παραβίαση των κανόνων του lockdown, αλλά όχι τα ονόματα 
των εμπλεκόμενων. 
Ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος δέχεται μεγάλη 

πίεση λόγω της συμμετοχής του σε κάποια πάρτι, δεν χρειάζεται 

να φοβάται πάντως ότι θα κατονομαστεί από την αστυνομία.  
Ωστόσο, μια συνάντηση στην Ντάουνινγκ Στριτ συγκεκριμένα, 

θα μπορούσε να βάλει τον Τζόνσον σε μπελάδες – εάν επιβλη-
θούν κυρώσεις γι’ αυτήν: τον Νοέμβριο του 2020, αρκετοί καλε-
σμένοι λέγεται ότι συγκεντρώθηκαν στο διαμέρισμα του Τζόνσον 
– όχι στις αίθουσες εργασίας της Ντάουνινγκ Στριτ όπως σε 
άλλα πάρτι. Σύμφωνα πάντως με την Telegraph, η υπεράσπιση 
του Τζόνσον θα στηριχθεί στο γεγονός ότι το γραφείο του είναι 
και το σπίτι του και ότι συνδυάζονται οι ιδιωτικές συναντήσεις με 
την εργασία του πρωθυπουργού. 
Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, ο Τζόνσον πρέπει να συμπλη-

ρώσει ένα ερωτηματολόγιο από τους ερευνητές για την υπόθεση 
«Partygate», αφού ολοκληρωθεί η αστυνομική έρευνα. Μέχρι 
στιγμής, ο πρωθυπουργός αφήνει να εννοηθεί πώς δεν θα πα-
ραιτηθεί εάν του επιβληθεί πρόστιμο για παραβίαση των κανόνων 
της πανδημίας. Πολλοί συντηρητικοί βουλευτές πάντως, δηλώ-
νουν πώς θα περιμένουν το αποτέλεσμα της αστυνομικής έρευ-
νας πριν αποφασίσουν εάν θα αποσύρουν την εμπιστοσύνη 
τους στον Τζόνσον. Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο ITV, 15 
μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας των Τόρις έχουν πλέον κα-
λέσει δημόσια τον Τζόνσον να παραιτηθεί, ενώ κάποιοι βουλευτές 
φέρεται ότι απέσυραν σιωπηρά την εμπιστοσύνη τους.

ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΑΝΤΡΙΟΥ

Εξωδικαστικός συμβιβασμός για την κατηγορία περί σεξουαλικής κακοποίησης

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Η διοικήτρια της Μητροπολιτικής Αστυνομίας 
του Λονδίνου, Κρέσιντα Ντικ, υπέβαλε την πα-
ραίτησή της, καθώς κατέστη σαφές ότι ο δήμαρ-
χος Λονδίνου, Σαντίκ Καν, στον οποίο είναι υπό-
λογος ο εκάστοτε επικεφαλής της Σκότλαντ 
Γιαρντ, απώλεσε την εμπιστοσύνη στο πρό-
σωπό της. Σε ανακοίνωσή του, ο δήμαρχος ανέ-
φερε πως ήταν πλέον ξεκάθαρο ότι «ο μόνος 
τρόπος για να αρχίσει η υλοποίηση της κλίμακας 
της αλλαγής που απαιτείται (στο σώμα) είναι να 
έχουμε νέα ηγεσία». Είχε προειδοποιήσει την 
περασμένη εβδομάδα την κα. Ντικ ότι ανέμενε 
ένα στιβαρό σχέδιο, που θα εξασφάλιζε την αλ-
λαγή διαγωγής μελών του σώματος μετά τη δη-
μοσιοποίηση μηνυμάτων μεταξύ αστυνομικών, 
που χρησιμοποιούσαν σεξιστική, ρατσιστική και 

ομοφοβική γλώσσα. Τα μηνύματα αποκαλύφθη-
καν από το αρμόδιο εποπτικό όργανο, που διε-
ρευνούσε καταγγελίες. Η ανταπόκριση της Ντικ 
δεν τον ικανοποίησε, και ως εκ τούτου η ίδια του 
ανακοίνωσε πως εγκαταλείπει τη θέση της.

ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ... ΓΟΝΑΤΙΖΟΥΝ

Οι βρετανικές τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν 
με τον ταχύτερο ετήσιο ρυθμό εδώ και σχεδόν 
30 χρόνια τον περασμένο μήνα, εντείνοντας την 
πίεση στα νοικοκυριά και ενισχύοντας τις πιθα-
νότητες η Τράπεζα της Αγγλίας (ΤτΑ) να αυξήσει 

τα επιτόκια για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση. 
Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού των τιμών 

καταναλωτή αυξήθηκε στο 5,5% τον Ιανουάριο, 
το υψηλότερο από τον Μάρτιο του 1992, ανα-
κοίνωσε την Τετάρτη η Εθνική Στατιστική Υπη-
ρεσία, πάνω από τις προσδοκίες των οικονομο-
λόγων σε δημοσκόπηση του Reuters ότι θα 
διατηρηθεί στο 5,4% του Δεκεμβρίου. 
Νωρίτερα αυτό το μήνα, η Τράπεζα της Αγ-

γλίας αναθεώρησε τις προβλέψεις της για τον 
πληθωρισμό για να προβλέψει ότι ο πληθωρι-
σμός θα κορυφωθεί γύρω στο 7,25% τον Απρί-
λιο, όταν θα τεθεί σε ισχύ μια αύξηση 54% στους 
ρυθμισμένους λογαριασμούς ενέργειας των νοι-
κοκυριών, πιέζοντας σκληρά τα νοικοκυριά.

Νέο ρεκόρ 30ετίας για τον πληθωρισμό! Εξαναγκάστηκε σε παραίτηση η Δκτρια
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Τακτικές πτήσεις 
γαλλικών μαχητικών
Σε πτήσεις γαλλικών μαχη-

τικών αεροσκαφών στον 
εθνικό εναέριο χώρο της Κύ-
πρου, κατά το δίμηνο Φε-
βρουαρίου – Μαρτίου, αναφέ-
ρεται το Τμήμα Πολιτικής 
Αεροπορίας. Συγκεκριμένα, 
σε ανακοίνωση το Τμήμα Πο-
λιτικής Αεροπορίας πληροφο-
ρεί το κοινό ότι «κατά την πε-
ρίοδο Φεβρουαρίου-Μαρτίου 
2022, θα πραγματοποιούνται 
ανά τακτά διαστήματα, ασκή-
σεις με γαλλικά μαχητικά αε-
ροσκάφη σε χαμηλά ύψη, 
στον Εθνικό Εναέριο Χώρο». 
Σημειώνεται ότι οι χαμηλές 

πτήσεις των μαχητικών, ειδικά 
στην περιοχή της Πάφου 
όπου βρίσκεται και η Αεροπο-
ρική Βάση είχαν προκαλέσει 
μερική αναστάτωση μεταξύ 
των κατοίκων.

                    
      Ειδήσεις σε 2’ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΤΙ ΑΚΡΟΔΕΞΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΑΥΤΟΣΗΜΕΣ

Κι’ άλλοι ισχυρισμοί ότι ΕΛΑΜίτες εμπλέκονται στο φόνο
Υπόκοσμος και ακροδεξιά είναι έννοιες συνώνυμες 

και στην Κύπρο μας, αφού σχεδόν σε κάθε εγκληματική 
υπόθεση φαίνεται να κρύβεται και κάποιος υποστηρι-
κτής του «κυπριακού παραρτήματος της Χρυσής Αυ-
γής». Το ίδιο εικάζεται ότι ισχύει και στην υπόθεση δο-
λοφονίας του Ανδρέα Ευαγγέλου τον περασμένο 
Δεκέμβριο στη Λάρνακα. 
Πληροφορίες θέλουν τρεις από τους συλληφθέντες 

που φαίνεται να έχουν διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο 
στη δολοφονία να είναι ακροδεξιοί. 
Υπάρχει ισχυρισμός ότι ο ένας από αυτούς είναι υπο-

στηρικτής του ΕΛΑΜ και στις πρόσφατες βουλευτικές 
εκλογές λέγεται ότι είχε εργαστεί για την εκλογή υπο-
ψήφιου βουλευτή του ΔΗΣΥ στη Λάρνακα (τελικά δεν 
εξελέγη) και ο οποίος δεν κρύβει την υποστήριξή του 
προς την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής 

ούτε την αγάπη του προς τον Γρίβα. Ο ισχυρισμός ότι 
πρόκειται για υποστηρικτή του ΕΛΑΜ υπάρχει και για 
το δεύτερο πρόσωπο, το οποίο φαίνεται να εξασφάλισε 
τη μοτοσικλέτα η οποία χρησιμοποιήθηκε από τους φε-
ρόμενους ως δράστες για να διαπράξουν το φόνο. 
Το πρόσωπο αυτό, σύμφωνα με έγκυρη πληροφό-

ρηση της εφημερίδας μας, αμέσως μετά το φόνο δέ-
χθηκε κλήση από έναν εκ των δραστών, η οποία διήρ-
κεσε 8 δευτερόλεπτα. Στην υπόθεση φαίνεται να εμπλέ-
κεται ακόμη ένας υποστηρικτής του ΕΛΑΜ. 
Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουν το φως της 

δημοσιότητας εγκληματικές ενέργειες από άτομα για 
τα οποία υπάρχει ισχυρισμός ότι είναι μέλη ή υποστη-
ρικτές του ΕΛΑΜ. Παρόμοιες καταγγελίες υπήρξαν στο 
παρελθόν για υποθέσεις εμπορίας ναρκωτικών και πα-
ροχής «προστασίας». 
Σημειώνεται ότι, παρά τα πολλά δημοσιεύματα που 

εμπλέκουν μέλη, στελέχη και υποψηφίους του ΕΛΑΜ 
σε κυκλώματα του υπόκοσμου, το «παράρτημα της 
Χρυσής Αυγής στην Κύπρο» δεν έχει τοποθετηθεί, έστω 
και αν έχει κληθεί επανειλημμένα. Οι αστυνομικές Αρχές 
τι κάνουν;

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Α. Δημητρίου και σερ Λίντσεϊ Χόιλ συζήτησαν τη μετά Brexit εποχή 

Οι βρετανοί έστειλαν μεραρχία στην Κύπρο ενόψει Ουκρανίας
Μεραρχία στρατού έστειλε στην Κύπρο η Βρετανία καθώς 

προετοιμάζεται για πιθανή διαμάχη στην Ουκρανία, σύμ-
φωνα με το τ/κ σοσιαλιστικό κόμμα Κύπρου, το οποίο υπο-
στηρίζει ότι έχει τέτοια πληροφόρηση και εκφράζει αντίθεση 
στη χρήση στρατιωτικών ή και πολιτικών βάσεων, λιμανιών 
και αεροδρομίων στην Κύπρο σε μια πιθανή σύγκρουση 
στην Ουκρανία. Ανακοίνωση του γενικού γραμματέα του 
κόμματος, Μεχμέτ Μπιριντζί αναφέρει ότι ο κίνδυνος ενός 
βάναυσου πολέμου αποτελεί απτή απειλή όχι μόνο για την 
ευρωπαϊκή ειρήνη, αλλά και για την παγκόσμια ειρήνη. «Αυ-
τός ο πόλεμος έχει τη δυνατότητα να μετατραπεί σε πυρη-
νική σύγκρουση. Μια τέτοια σύγκρουση αποτελεί πραγμα-

τική απειλή για την ανθρωπότητα, καθώς και για την ίδια 
την ύπαρξη του πλανήτη μας». Ο κ. Μπιριντζί υποστηρίζει 
ότι το ΝΑΤΟ προετοιμάζεται για έναν πόλεμο στην Ουκρανία, 
λέγοντας ότι «πρέπει να σταματήσουμε αυτή την ιμπεριαλι-
στική επίθεση». Η Βρετανία, συνεχίζει, έχει αποθέματα 
όπλων στην Ουκρανία κι επιπλέον έχουν ακούσει ότι στο 
πλαίσιο των προετοιμασιών για μια σύγκρουση στην Ου-
κρανία, έφερε στην Κύπρο μια μεραρχία στρατού. Εκφράζει 
την αντίθεση του κόμματός του οι βρετανικές βάσεις στην 
Κύπρο, οι στρατιωτικές βάσεις, τα λιμάνια και τα αεροδρόμια 
χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε λόγο σε μια σύγκρουση 
στην Ουκρανία. 

Νέα συνάντηση 
για τις ποσοστώσεις 

γάλακτος στο χαλούμι
Το θέμα των ποσοστώσεων 

γάλακτος στην παρασκευή του 
χαλουμιού τέθηκε στο επίκε-
ντρο χτεσινοβραδινής συνά-
ντησης κτηνοτρόφων της 
επαρχίας Πάφου με τους εκ-
προσώπους των αγροτικών 
οργανώσεων. 
Στο πλαίσιο της συνάντησης 

ο  Ευαγόρας Χρυσάνθου εκ 
μέρους των κτηνοτρόφων ανέ-
φερε ότι θα αποστείλουν επι-
στολή στον Υπουργό Γεωρ-
γίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος Κώστα Καδή, 
ζητώντας διευκρινίσεις ιδιαί-
τερα για το θέμα του ποσο-
στού αιγοπρόβειου γάλακτος 
στην παρασκευή του χαλου-
μιού. Επεσήμανε επίσης πως 
από τις  απαντήσεις που θα 
δοθούν στην συνάντηση που 
αναμένεται να πραγματοποι-
ηθεί  προσεχώς, θα εξαρτη-
θούν τα περαιτέρω βήματα 
των αιγοπροβατοτρόφων . 
Ευχήθηκε επίσης όπως το 

συντομότερο δυνατό υπάρξει 
κατάληξη. Σημείωσε ταυτό-
χρονα ότι ο κλάδος της κτηνο-
τροφίας θα επιβιώσει μόνο αν 
δοθεί μια συμβατική λύση στο 
πρόβλημα.

Η συνεργασία Κύπρου και Βρετανίας στη μετά 
Brexit εποχή σε διάφορους τομείς και ιδιαίτερα στον 
τομέα της ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης 
όπου αποφασίστηκε ανάληψη συγκεκριμένης πρω-
τοβουλίας, βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης 
της Προέδρου της Βουλής Αννίτας Δημητρίου με τον 
Πρόεδρο της Βουλής των Κοινοτήτων του Ηνωμένου 
Βασιλείου, σερ Λίντσεϊ Χόιλ. 
Παράλληλα κατά τη διάρκεια κοινών δηλώσεων 

στα ΜΜΕ, ο Πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων 
εξέφρασε την ελπίδα ότι παρά τις τρέχουσες προ-
κλήσεις, η Κύπρος να επανενωθεί σε μια διζωνική, 
δικοινοτική ομοσπονδία, μια διευθέτηση, όπως είπε, 
που θα επιτρέψει στους Κύπριους να ζουν σε συν-
θήκες ευημερίας και ασφάλειας και θα έχει την υπο-
στήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου. 
Ο σερ Λίντσεϊ Χόιλ, τόνισε ότι αυτή είναι η πρώτη 

φορά που ένας εν ενεργεία Πρόεδρος της Βουλής 
των Κοινοτήτων επισκέπτεται την Κύπρο, σημείωσε 
ότι αυτό έρχεται με πολύ μεγάλη καθυστέρηση και 
ότι ήταν επιτέλους καιρός να γίνει κάτι τέτοιο. 
Ανέφερε ότι συνάντησε την κ. Δημητρίου για 

πρώτη φορά το περασμένο Φθινόπωρο στην Αθήνα 
στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης, οπότε 

και τον προσκάλεσε στην Κύπρο. 
«Οι δεσμοί φιλίας ήταν ήδη εκεί – έχουμε τόσα 

κοινά σημεία όσον αφορά την ασφάλεια, την ποικι-
λομορφία και του μη αποκλεισμού στα κοινοβούλια», 
ανέφερε. Πρόσθεσε ότι ήλπιζε να έρθει στην Κύπρο 
το  2020 για το εορτασμό της 60ης επετείου της Κυ-
πριακής Βουλής των Αντιπροσώπων, αλλά δυστυ-
χώς, η πανδημία τον εμπόδισε. 
Παράλληλα αναφέρθηκε σε μια από τις προκατό-

χους του στο αξίωμα την Βαρόνη Betty Boothroyd 
που ήταν η πρώτη και μοναδική γυναίκα στο αξίωμα, 
η οποία απολαμβάνοντας τις διακοπές της στην Κύ-
προ περιέγραψε το νησί ως επίγειο παράδεισο. «Αρ-
χίζω να καταλαβαίνω γιατί», είπε ο Πρόεδρος της 
Βουλής των Κοινοτήτων. 
Περαιτέρω ανέφερε ότι το  Ηνωμένο Βασίλειο και 

η Κύπρος έχουν μακρά ιστορία φιλίας και κοινών 
αξιών ενώ είναι και οι δύο μέλη της Κοινοπολιτείας. 

«Συνεργαζόμαστε με πολλούς διαφορετικούς τρό-
πους, από το εμπόριο μέχρι την άμυνα, από την εκ-
παίδευση έως την έρευνα. Με περισσότερους από 
300.000 Κύπριους να ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο 
και 50.000 ή περισσότερους Βρετανούς να  έχουν 
κάνει την Κύπρο το σπίτι τους. Περισσότεροι από 

ένα εκατομμύριο τουρίστες από το Ηνωμένο Βασί-
λειο επισκέπτονται (την Κύπρο)κάθε χρόνο», είπε. 
Αναφερόμενος στην ομιλία του ενώπιον της Βου-

λής των Αντιπροσώπων το απόγευμα της Τρίτης, 
είπε ότι αυτή θα είναι η πρώτη σε ένα ξένο Κοινο-
βούλιο από την εκλογή του τον Νοέμβριο του 2019 
και ευχαρίστησε την Πρόεδρο της Βουλής που του 
επέτρεψε να έχει αυτή τη «μεγάλη τιμή».    
Από πλευράς της η Πρόεδρος της Βουλής ανέφερε 

ότι η πρώτη επίσημη επίσκεψη του σερ Λίντσεϊ Χόιλ 
στο εξωτερικό, αλλά και η πρώτη επίσημη επίσκεψη 
Προέδρου της Βουλής των Κοινοτήτων στην Κύπρο, 
υπογραμμίζει την ιδιαίτερη σχέση που συνδέει την 
Κυπριακή Δημοκρατία με το Ηνωμένο Βασίλειο κα-
θώς και την κοινή βούληση να εργαστούν για την 
περαιτέρω ενδυνάμωση του διαλόγου και της συ-
νεργασίας μεταξύ των δύο Κοινοβουλίων. 
Ανέφερε ότι με τον ομόλογό της συμφώνησαν στην 

αύξηση των διακοινοβουλευτικών ανταλλαγών σε 
διάφορα επίπεδα, καθώς και στην ανάληψη κοινών 
πρωτοβουλιών και δράσεων, στο πλαίσιο των αρ-
μοδιοτήτων τους, «γιατί μόνο με συλλογική δράση 
μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις μικρές και μεγά-
λες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας».



•ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΕ ΟΛΟ ΤΟ 
ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ 
ΑΝΩΤΑΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ 
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΣΤΟ 
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΤΟΥ! 
 
•ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΝΑ-
ΝΤΙΟΝ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΝΘΥΠΟ-
ΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΙ-
ΚΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
 
•ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΔΡΑΣΗ ΤΑ ΠΑΠΑ-
ΓΑΛΑΚΙΑ ΤΟΥ ΔΗΣΥ ΣΤΑ 
ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕ-
ΞΙΑΣ 
 
Ως κυρίαρχη τάση στην             
κυπριακή κοινωνία   εμπεδώνε-
ται η αποστροφή από την κατα-
στροφική διακυβέρνηση Ανα-
στασιάδη – Συναγερμού.  
Τα μηνύματα απαρέσκειας που 
πυκνώνουν όλο και περισσό-
τερο προκαλούν σύγχυση και 
πανικό στην Πινδάρου με τον 
Αβέρωφ Νεοφύτου πρόεδρο και 
υποψήφιο του ΔΗΣΥ για την 
προεδρία της Δημοκρατίας να 

προβαίνει σε κινήσεις απελπι-
σίας. 
Γιατί δεν ήταν τίποτε άλλο 
παρά κίνηση εντυπωσιασμού 
η από κάθε άποψη αντιδεοντο-
λογική ενέργεια του να  
μαζέψει στα Γραφεία του ΔΗΣΥ 
όλους τους υπουργούς της  
κυβέρνησης Αναστασιάδη και 
να τους επιστρατεύσει για την 
προεκλογική του εκστρατεία. 
Ένα ολόκληρο χρόνο πριν από 
τις προεδρικές του Φλεβάρη του 
2023, ο Αβέρωφ Νεοφύτου και 
οι επιτελείς του διαπιστώνοντας 
τη λαϊκή απαρέσκεια ακολου-
θούν την πεπατημένη, αξιοποι-
ούν τα «μεγάλα όπλα» τους:  
Καπηλεύονται τον κρατικό μη-
χανισμό και την ίδια ώρα ανα-
θέτουν στα παπαγαλάκια τους 
στα  μέσα ενημέρωσης να  
κάνουν την βρόμικη δουλειά.  
 
•Γιατί άλλο είναι ένας υπουρ-
γός να εκφράζει την άποψη 
του και άλλο είναι να υπα-
κούει στα κελεύσματα του  
αρχηγού του κυβερνώντος 
κόμματος και υποψηφίου 
προέδρου.  Ακόμα και η  
κα Αννίτα Δημητρίου σύρθηκε 

στα πόδια του Αβέρωφ Νεο-
φύτου πλήττοντας την ίδια 
ώρα το θεσμό της Προεδρίας 
της Βουλής. 
 
•Γιατί άλλο είναι ένα μέσο 
ενημέρωσης να τοποθετείται 
υπέρ της μιας ή της άλλης 
υποψηφιότητας που εκφράζει 
συγκεκριμένες πολιτικές και 
άλλο είναι να χρησιμοποιείται 
ως «όπλο» από τον Αβέρωφ 
Νεοφύτου για να υποσκάπτει 
τους ενδοπαραταξιακούς 
αντιπάλους τους, ακόμη να 
κτυπά προληπτικά τους  
δυνητικούς αντιπάλους του, 
προσωπικότητας που φέρο-
νται πιθανοί υποψήφιοι της 
αντιπολίτευσης.  
 
Κι αυτό ανεξάρτητα εάν τελικά 
θα είναι ή όχι ένας από αυτούς 
ο υποψήφιος. Το θέμα είναι η 
πολιτική πράξη του προέδρου 
του ΔΗΣΥ ο οποίος «αμόλυσε» 
τα δημοσιογραφικά λαγωνικά 
του και επιχειρεί να διαμορφώ-
σει εξελίξεις στο αντίπαλο στρα-
τόπεδο.  
Έτσι ενεργώντας ως πεμπτο-
φαλαγγίτες, εφημερίδες και δια-

δικτυακά μέσα ενημέρωσης 
που έχουν αποκτήσει πρό-
σβαση σε ομάδες ψηφοφόρων 
της αντιπολίτευσης ενσπείρουν 
ζιζάνια. 
Το έγραψαν  και το είπαν μια, 
και δυο και τρεις. Διαψεύσθηκαν 
αλλά επιμένουν. Ακολουθούν 
την τακτική του Γκέμπελς:  
Επαναλαμβάνουν το ψέμα  
μέχρι να το πιστέψουν και οι 
ίδιοι.  
Γνωρίζουν πολύ καλά πως στο 
χώρο της  Αριστεράς μόλις 
τώρα άρχισαν οι διαδικασίες με 
εμπλοκή της βάσης του κόμμα-
τος και των φίλων του ΑΚΕΛ, 
ενώ σε ηγετικό επίπεδο έγιναν 
δηλώσεις που ξεκαθαρίζουν 
πως δεν άρχισε η συζήτηση 
ονομάτων. Επιμένουν να γρά-
φουν, όπως ο ΠΟΛΙΤΗΣ της 
Κυριακής πως η συζήτηση  
επικεντρώνεται σε τρεις προσω-
πικότητες. Μάλιστα, προβοκα-
τόρικα παραθέτουν βιογραφικά 
και αυθαίρετα συμπεράσματα 
περί της αποδεκτικότητας τους 
μέσα στο κόμμα της αριστεράς. 
Παντελώς έξω από κάθε λογική 
στους «υποψηφίων» που  
επιλέγουν τα παπαγαλάκια του 
Αβέρωφ  Νεοφύτου περιλαμβά-
νουν και καθαρόαιμους Συνα-
γερμικούς! 
 Το κάνουν συνειδητά για να δη-
μιουργήσουν προβλήματα στο 
χώρο της Αριστεράς.   
 
•Γνωρίζουν πως αυτή την  
περίοδο συνεδριάζουν οι ορ-
γανώσεις του ΑΚΕΛ και υπο-
βάλλουν ονόματα με την… 
ελπίδα να υιοθετηθούν και να 
πέσουν στο τραπέζι, δίνοντας 
επιχειρήματα στο στρατό-
πεδο της Δεξιάς αλλά κυρίως 
με την ελπίδα να «πνίξουν» 
εν τη γενέσει της την κυοφο-
ρούμενη συμμαχία της Αρι-
στεράς και κομμάτων του  
κέντρου. 
 
Ωστόσο ενώ σεναριολογούν και 
γράφουν για ονόματα κρύβουν 
γεγονότα τα οποία δεν βο-

λεύουν το Συναγερμό και τον 
κομματικό υποψήφιο του, τον 
Αβέρωφ Νεοφύτου.  
Ούτε λέξη δεν γράφουν για το 
γεγονός ότι σημαντικές προσω-
πικότητες της χώρας, (γίνεται 
λόγος για πέραν των 20 μέχρι 
στιγμής), θέτουν εαυτούς στη 
διάθεση των δυνάμεων της  
ΑΛΛΑΓΗΣ. Δεν λένε λέξη για 
άλλες προτάσεις για την προ-
εδρία γιατί ακριβώς θα διαφανεί 
η τάση συσπείρωσης με προ-
οπτική συγκρότησης μετώπου 
που θα δώσει την εκλογική 
μάχη για απαλλαγή από τη   
Συναγερμική διακυβέρνηση και 
τις καταστροφικές πολιτικές της.  
 
«ΕΝ ΝΑ ΦΥΟΥΜΕΝ ΠΟΥ 
ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ»! 
 
Την ίδια ώρα κρύβουν το γεγο-
νός ότι ακόμη και παράγοντες 
της Δεξιάς εκφράζονται δημόσια 
με τα χειρότερα λόγια για την 
υποψηφιότητα του Συναγερμού. 
Είναι άνθρωπος των παρασκη-
νίων και των πάσης φύσεων 
διαπλοκών, ακόμη και στα  
ποδοσφαιρικά πράγματα του 
τόπου. 
Στα  πολιτικά πηγαδάκια ακούς 
όλο και πιο συχνά την φράση 
«αν εκλεγεί ο Φούλλης ο άν-
θρωπος  εν να φύουμεν που 
την Κύπρο». Και  αυτό δεν το 
λένε μόνο άτομα από το χώρο 
της αντιπολίτευσης αλλά και 
πρόσωπα που είναι   γνωστό 
ότι ανήκουν στη  Δεξιά. 
Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι 
ενώ ο Αβέρωφ Νεοφύτου εξάγ-
γειλε την υποψηφιότητα του 
εδώ και δυο μήνες (και πολλούς 
μήνες πριν είχε αρχίσει την πρε-
κλογική του καμπάνια), δεν κα-
τάφερε μέχρι στιγμής να πείσει 
κανένα παράγοντα του τόπου 
να τον υποστηρίξει δημόσια, 
ενώ άκαρπες απέβησαν ως τα 
τώρα και οι προσπάθειες του 
για συμμαχίες με κόμματα και 
άλλους οργανωμένους φορείς. 
 
•Όπως πληροφορούμαστε, 

ανοικτή γραμμή επικοινωνίας 
ο Αβέρωφ Νεοφύτου έχει με 
την ηγεσία του εθνικιστικού 
ΕΛΑΜ, του εδώ Παραρτήμα-
τος της φασιστικής, εγκλημα-
τικής οργάνωσης «Χρυσή 
Αυγή».  
 
Ωστόσο, όπως μαθαίνουμε και 
εδώ τίποτα δεν είναι σίγουρο. 
Η ηγεσία του ΕΛΑΜ φέρεται να 
προβληματίζεται για κάθοδο 
στον πρώτο γύρο των προεδρι-
κών με δικό της υποψήφιο και 
ζητά αλληλοϋποστήριξη στο 
δεύτερο γύρο, ανάλογα με το 
ποιος θα μπορέσει να περάσει. 
 
•Ενημερωμένες πηγές αναφέ-
ρουν σχετικά ότι ηγετικά στε-
λέχη του εθνικιστικού ΕΛΑΜ 
τις τελευταίες μέρες βολιδο-
σκοπούν σωματεία και  
άλλους φορείς για το ενδεχό-
μενο στήριξης τους σε τυχόν 
δική τους υποψηφιότητα. 
 
Στο στρατόπεδο του ΔΗΣΥ προ-
φανώς και «πήραν είδηση» τις 
κινήσεις του «αδελφού» κόμμα-
τος της Ακροδεξιάς και οι επιτε-
λείς τους εκτιμούν ότι σε συν-
δυασμό με τη δράση του πρώην 
υπουργού Εξωτερικών Νίκου 
Χριστοδουλίδη, δημιουργείται 
σοβαρό πρόβλημα για την υπο-
ψηφιότητα Αβέρωφ Νεοφύτου. 
Η σύγχυση και η απογοήτευση 
στην Πινδάρου δεν είναι άσχετη 
με τα γεγονότα αυτά.  
Σύμφωνα με κομματική πηγή 
δεν είναι τυχαία η «αιφνιδια-
στική» κίνηση του προέδρου 
του ΔΗΣΥ ο οποίος «επίταξε» 
ολόκληρο σχεδόν το Υπουργικό 
Συμβούλιο και άλλους ανώτα-
τους κρατικούς αξιωματούχους 
στην προεκλογική του μηχανή.
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Κινήσεις απελπισίας από τον υποψήφιο του ΔΗΣΥ 
ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ: ΣΥΓΧΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΝΙΚΟΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση  
Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ
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Βασίλης Μποτίνος: Πέθανε από κορωνοϊό  
ο παλαίμαχος άσος του Ολυμπιακού

Η υπόθεση του θανάτου 
των τριών παιδιών της 
οικογένειας Δασκαλάκη 

από την Πάτρα δεν φαίνεται να 
ανατέθηκε τυχαία στο Τμήμα Αν-
θρωποκτονιών της Ασφάλειας 
Αττικής, στο πιο έμπειρο δη-
λαδή τμήμα της χώρας σε ό,τι 
αφορά τη διερεύνηση πιθανής 
εμπλοκής τρίτων στην υπόθεση 
θανάτου τους. Πληροφορίες 
αναφέρουν ότι αυτό έγινε επειδή 
η υποθεση πρέπει να διερευνη-
θεί απο όλες τις πλευρές και να 
εξεταστούν  και άλλες πτυχές 
της ιστορίας που έρχονται σιγά 
σιγά στο φως. 
Την υπόθεση φέρεται να παρα-
κολουθούσε ακόμη και ο ίδιος ο 
Υπουργός Δημοσίας Τάξεως τις 
τελευταίες ημέρες ενώ αποφα-
σίστηκε να σταλεί στο πολύ 
έμπειρο τμήμα των Αθηνών 
εξαιτίας της σοβαρότητας των 
στοιχείων που έχουν προκαλέ-
σει ερωτηματικά και που προ-
καλούν προβληματισμό. 
Ένα απο αυτά είναι το γεγονός 
ότι και τους τρεις θανάτους των 
παιδιών δεν ήταν παρόντες ια-
τροί πρκειμένου να έχουν 
άμεση εικόνα του τι συνέβη και 
τα παιδιά έσβησαν χωρίς κανείς 
να το περιμένει. 
 
Παραλληλα, προβληματίζει το 
γεγονός ότι πάνω από δέκα για-
τροί, νοσηλευτές και ιατροδικα-
στές, δεν μπορούν να αποφαν-
θούν για τα αίτια των αιφνιδίων 
θανάτων ενώ οι περισσότεροι 
τους περιγράφουν ως ανεξήγη-
τους. 
 
H διερευνηση της υπόθεσης ξε-
κινάει από τον θάνατο της μι-
κρής Τζωρτζίνας και ανάλογα με 
το τι θα ανακύψει από την 
έρευνα και κυρίως  από τις ιστο-
λογικές εξετάσεις, θα εξεταστεί 
το αν θα επεκταθεί η έρευνα και 
στους θανάτους των άλλων δύο 
παιδιών και πόσο εξειδικευμένη 
θα είναι αυτή.  

Ο παππούς των παιδιών περι-
γράφει τον ατελείωτο Γολγοθά 
που περνάει ο ίδιος και η οικο-
γένειά του 
 
«Η γυναίκα μου αυτήν την στι-
γμή είναι σε ένα κρεβάτι, δεν 
μπορεί ούτε να αρθρώσει πρό-
ταση. Προσπαθούσαμε να πε-
ράσουμε το σοκ του θανάτου, το 
δεύτερο που μας έδωσε η ζωή 
και έφυγε και μας ήρθε το τρίτο. 
Πόσα να ζήσουμε άλλο;». 
 
Μια οικογένεια να ζει ουσιαστικά 
επί τρία χρόνια στα νοσοκομεία 
και κάνει τα αδύνατα δυνατά για 
να σώσει τα τρία αγγελούδια 
της. Ο παππούς ξεσπάει, αφού 
η οικογένεια δεν πήρε ποτέ ικα-
νοποιητικές απαντήσεις από 
τους γιατρούς. 
 
«Αδιευκρίνιστα αίτια και το μικρό 
αδιευκρίνιστα αίτια, έφυγε και το 
μικρό είχε αγενεσία, μία σπάνια 
αρρώστια που βγαίνει, δεν ξέρω 
πόσο στον κόσμο, σε ολόκληρο 
τον κόσμο. Αδιευκρίνιστα το ένα, 
αδιευκρίνιστα το άλλο. Πες μας, 
πού είναι αυτοί που έχουν βγά-
λει τα Πανεπιστήμια να διευκρι-
νίσουμε τι ήταν τελικά». 
 
Πλέον, οι εισαγγελίες αναλαμ-
βάνουν να διερευνήσουν κάτω 
από ποιες συνθήκες «έφυγαν» 
από τη ζωή τα 3 αδερφάκια, 
ενώ οι γονείς με ανακοίνωσή 
τους δηλώνουν ικανοποιημένοι 
για αυτήν την εξέλιξη. 
 
«Με ιδιαίτερη ικανοποίηση πλη-
ροφορηθήκαμε ότι η κ.κ. Προ-
ϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρω-
τοδικών Πατρών παρήγγειλε 
προς την υποδιεύθυνση Ασφα-
λείας Πατρών τη διενέργεια 
προκαταρκτικής εξέτασης προ-
κειμένου να διαλευκανθούν 
πλήρως τα αίτια θανάτου της 
Τζωρτζίνας.

ΜΠΟΤΙΝΟΣ

ΚΡΗΤΗΠΑΤΡΑ

Φρίκη στην Κρήτη με 11χρονη να αποκαλύπτει  
στη δασκάλα της ότι τη βίαζε ο θείος της

Στη σύλληψη ενός Έλ-
ληνα ηλικίας περίπου 50 
ετών, για ασελγείς πρά-
ξεις σε βάρος της ανήλι-
κης ανιψιάς του, σε πε-
ριοχή του νομού Λασιθίου, 
προχώρησαν οι αστυνο-
μικές αρχές. 
Σύμφωνα με πληροφο-

ρίες του Creta24, ένα κο-
ριτσάκι 11 ετών, ορφανό 
από πατέρα, εκμυστηρεύ-
τηκε την κακομεταχείρισή 
του από τον θείο του και 
τη σεξουαλική παρενό-
χληση από τον ίδιο στη 
δασκάλα του.  Όπως ανα-
φέρουν οι ίδιες πληροφο-

ρίες από το σχολικό περι-
βάλλον της ανήλικης, που 
το τελευταίο διάστημα είχε 
αλλάξει συμπεριφορά και 
ήταν συνεχώς θλιμμένη 
και κλεισμένη στον εαυτό 
της, βρήκε το θάρρος και 
περιέγραψε στη δασκάλα 
του τον εφιάλτη που 
ζούσε στα χέρια του θείου 
της το τελευταίο διάστημα. 
 
Ο άνδρας, που όπως 
αναφέρουν πηγές ήταν 
ο ανάδοχος γονέας της 

11χρονης, σύμφωνα 
πάντα με την ανήλικη 
την χτυπούσε συχνά. 

 
Η ίδια μάλιστα σόκαρε 
όταν ανέφερε πως ο άν-
δρας την κακοποιούσε και 
σεξουαλικά, περιγράφο-
ντας συγκεκριμένα περι-
στατικά με ανατριχιαστι-
κές λεπτομέρειες.

Ενίσχυση 27,7 εκατ. ευρώ σε 100 
μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς 
Δήμους

Την ενίσχυση 27,7 εκατ. ευρώ σε 100 μικρούς 
νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους, ανέφερε σε 
ανάρτησή του ο Γιάννης Οικονόμου. 
«Κατανέμονται 27,7 εκατ. ευρώ από τους Κε-
ντρικούς Αυτοτελείς Πόρους σε 100 μικρούς νη-
σιωτικούς & ορεινούς δήμους σε συνεργασία με 
την ΚΕΔΕ», αναφέρει σε ανάρτησή του στο 
Twitter ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης 
Οικονόμου. «Φέτος η επιχορήγηση αυξήθηκε 
περίπου 14% & συμπεριλήφθηκαν 11 νέοι δή-
μοι.  
Με σχέδιο στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες στην 
πράξη», επισημαίνει.

Οικονομία

Θάνατος τριών παιδιών στην Πάτρα

Μητσοτάκης: Έρχεται νέα 
αύξηση του κατώτατου  
μισθού την 1η Μαΐου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Την αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η 
Μαΐου προανήγγειλε την Τρίτη από τη Βουλή ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της συζή-
τησης για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνι-
κής Άμυνας «για την ενίσχυση της αμυντικής 
θωράκισης της χώρας».  
Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε πως η αύξηση 
του κατώτατου μισθού θα είναι πολύ πιο υψηλή 
από την προηγούμενη, ενώ τόνισε πως θα συ-
νεχιστεί όσο χρειαστεί η επιδότηση σε λογα-
ριασμούς νοικοκυριών, επιχειρήσεων και αγρο-
τών, λέγοντας πως «ήδη έχουν διατεθεί 2 δισ. 
ευρώ». 
Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως «στόχος της κυ-
βέρνησης παραμένει η ανακούφιση των αδύ-
ναμων νοικοκυριών, όπως ακριβώς πράξαμε 
και με τον ΕΝΦΙΑ».

Πέθανε μετά από μάχη με 
τον κορωνοϊό ο παλαίμα-
χος άσος του Ολυμπια-
κού, Βασίλης Μποτίνος.  
Ο Βασίλης Μποτίνος που 
έφυγε από τη ζωή σε ηλι-
κία 78 ετών, νοσηλευόταν 
το τελευταίο διάστημα σε 
Μονάδα Εντατικής Θερα-
πείας στο ΚΑΤ. 
 
Ο Βασίλης Μποτίνος γεν-

νήθηκε στις 19 Οκτω-
βρίου 1944 στο Βόλο.  
Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία 
του από τον τοπικό Ολυ-
μπιακό όπου αγωνιζόταν 
ως σέντερ φορ. 
 
Το 1964 αφού προηγου-
μένως είχε αναδειχθεί 
πρώτος σκόρερ των 
«ερυθρόλευκων» της Μα-
γνησίας με 19 γκολ σε 29 

αγώνες, πήρε μεταγραφή 
στον Ολυμπιακό έπειτα 
από ενέργειες του τότε 
αντιπροέδρου της ομάδας 
Σηφαλάκη παρά το γεγο-
νός ότι ενδιαφέρον για  
την απόκτησή του είχαν 
εκφράσει τόσο ο Πανιώ-
νιος όσο και ο Ηρακλής. 
 
Στην ομάδα του Πειραιά 
αγωνίστηκε με επιτυχία 
ως εξτρέμ και παρέμεινε 
μέχρι το 1971 όταν ένας 
σοβαρός τραυματισμός, 
έβαλε πρόωρα τέρμα 
στην καριέρα του. Το 1972 
αγωνίστηκε με την φανέλα 
του Παναιγιάλειου στην Β’ 
Εθνική. 
Η τελευταία σεζόν που 
αγωνίστηκε ήταν το 1973-
'74 με τον Πανιώνιο. 
Υπήρξε 12 φορές διεθνής 
με την Εθνική Ελλάδας 
πετυχαίνοντας 3 τέρματα 
από το 1967 μέχρι το 
1969. 
 
Επίσης, κατέκτησε δύο 
φορές το Παγκόσμιο  
Κύπελλο Ποδοσφαίρου 
Ενόπλων 1968 και 1969.
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Κληρονομιά 

Γωνιά Ποίησης 

                        Του Ειρήναρχου Στεφάνου

Γυρίζω τες σελίδες μου, από μπροστά προς 
πίσω, θέλω να κάμω συλλογή -  

Διαλέγω την με προσεχή, 
κληρονομιά να αφήσω! 

Από τα καινούργια στα παλιά,  
η μνήμη εν θυμάται 

τα χρόνια τα νεανικά -Δεσπόζαν τρελές,  
μυστικά 

η σκέψη συλλογάται! 
Τες ξέγνοιαστες μας εποχές,  

καφέ με το τσιγάρο, 
θυμάστε πως τα λέγαμε – Ούτε πενιά δεν  

δίναμε, 
για νόμο και για χάρο! 

Αυτά και τώρα σκέφτομαι, την θεία μου 
Ελένη, 

που για τα λόγια τα σοφά, - για κάθετή,  
παρατζιελιά, 

ήταν φημισμένη! 
Στην ζέστη του καλοκαιριού, τα νοιώθεις 

κρυωμένα, 
Ύστερα φέρνουν την πυρά,  
Ο φούρνος και τα λογικά, 

Ερωτάμε και μένα! 
Χαράμισα τα χρόνια μου,  
τα νιάτα μου τα έρμα, 

οι ρίζες μου σαπίσανε – Δεν καρποφορήσανε 
με τράβηξέ το ρέμα! 

Ψάχνεις μες τα γεράματα, ωραία και χαμένα, 
τες ευκαιρίες τις ζωής – Να φέρεις πίσω  

προσπαθείς μεγαλεία περασμένα! 
Υπόψιν πάντα γράμματα –  

Διδάγματα, γεράματα 
όταν γλεντάς τα νιάτα, 

Ν ’ακούς τα λόγια τους γονιούς –  
Να περιπατεί μπροστά ο νους 

μεσ’ της ζωής τα στράτα! 
Με σύνεση και λογική –  

Οι πράξεις σου με ηθική, όλα μελετημένα, 
Τα βήματα με ταχτική – Με προσεχή  

και νομική 
και λόγια μετρημένα! 

Μα που να ακούσω συμβουλές,  
δες το κατάντημα μου, 

Και το δικό μου πάθημα –  
Της κοινωνίας μάθημα 
δίνω κληρονομιά μου!!!

Η εορτή του Αγίου  

Χαραλάμπους στο Birmingham

Πανηγυρικά ετελέσθη 
ο Εσπερινός του Αγίου 
Ιερομάρτυρος Χαραλά-
μπους στον Ι. Ναό 
Αγίας Τριάδος και Απο-
στόλου Λουκά Birming-
ham. 
Χοροστάτησε και 

εκήρυξε τον θείο λόγο 
ο Θεοφιλέστατος Επί-
σκοπος Μελιτηνής κ. 
Μάξιμος, πλαισιούμε-
νος υπό του Αρχιμ. κ. 

Χριστοδούλου Κο-
κλιώτη και του Οικονό-
μου κ. Νικολάου Λουκά 
Καραφυλλίδη. 
Ο Θεοφιλέστατος 

Επίσκοπος Μελιτηνής 
κ. Μάξιμος, ανήμερα 
της εορτής του Αγίου 
Χαραλάμπους χορο-
στάτησε και ομίλησε 
στον Ι. Ναό της Μετα-
μορφώσεως του Κυ-
ρίου στο Coventry.

Μελέτη της Αγίας  
Γραφής στο Μπέρμιγχαμ

Στα πλαίσια των δια-
δικτυακών ομιλιών της 
Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Θυατείρων και Μεγά-
λης Βρεταννίας και συ-
γκεκριμένα στο πρό-
γραμμα μελέτης της 
Αγίας Γραφής μέσω 
ίντερνετ, που επιμελεί-
ται ο Θεοφιλέστατος 
Επίσκοπος Μελιτηνής 
κ. Μάξιμος, την Πέ-
μπτη 10 Φεβρουαρίου 
πραγματοποιήθηκε η 
πρώτη συνάντηση με-

λέτης της Καινής Δια-
θήκης στην περιοχή 
της Κεντρικής Αγγλίας 
και συγκεκριμένα στον 
Καθεδρικό Ι. Ναό του 
Αποστόλου Ανδρέα 
Μπέρμιγχαμ.  
Τον Θεοφιλέστατο 

υποδέχθηκαν με εν-
θουσιασμό μέλη της 
Κοινότητος και μετά 
την ομιλία ακολούθησε 
κέρασμα στο πνευμα-
τικό κέντρο του Ναού.

Ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων στον Άγιο Χαράλαμπο Luton
Στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Luton  
προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας την Κυριακή 
του Τελώνου και Φαρισαίου ο Σεβασμιώτατος  
Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταν-
νίας κ. Νικήτας. 
Συλλειτούργησαν ο ιερατικώς Προϊστάμενος  
Πρεσβύτερος κ. Δαυίδ Σομαλλής και ο Αρχιδιά-
κονος κ. Γεώργιος Τσουρούς. 
Μετά το πέρας της Θ. Λειτουργίας ο Σεβασμιώ-
τατος ετέλεσε τη χειροθεσία τριών Αναγνωστών 
που επανδρώνουν τα αναλόγια του Ναού, των 
κυρίων Christian Botezatu, Christinel Herman και 
Fiorin Stefan, ενώ απέδωσε τιμητικό δίπλωμα 
στην κα Anna Griffiths για την επί σειρά ετών άμι-
σθη προσφορά της στην ενορία και επ’ ευκαιρία 
των 45 ετών από της ιδρύσεως της Κοινότητος. 
Κατόπιν ο Σεβασμιώτατος εγκαινίασε παραπλή-
σια αίθουσα της ενορίας στην οποία παρατέθηκε 
γεύμα σε εορταστικό κλίμα.  
Στο γεύμα που ακολούθησε ο Σεβασμιώτατος είχε 
την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους πιστούς, 
τους νέους και τα παιδιά της κοινότητος.

Στην ατζέντα της Ειδικής Απεσταλμένης του Βρετανού Πρωθυπουργού 
για τη Θρησκευτική Ελευθερία η Κύπρος

Κυριακή Τελώνου και  
Φαρισαίου στο Walsall

Στον Ιερό Ναό Γενεσίου της Θεοτόκου Walsall 
χοροστάτησε του Όρθρου και προεξήρχε της 
Θείας Λειτουργίας ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος 
Μελιτηνής κ. Μάξιμος την Κυριακή του Τελώνου 
και Φαρισαίου. 
Συλλειτούργησαν ο ιερατικώς Προϊστάμενος  
Πρωτοπρεσβύτερος π. Ιωάννης Nankivell και ο 
Πρεσβύτερος π. Αιμιλιανός Bratu. 
Ο Θεοφιλέστατος είχε συνάντηση με τις υπεύθυ-
νες κυρίες του κατηχητικού σχολείου και ενημε-
ρώθηκε για τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας 
του. 
Τον Επίσκοπο Μελιτηνής υποδέχθηκε με θέρμη 
η Κοινότητα και μετά το πέρας της Θείας Λειτουρ-
γίας παρέθε γεύμα προς τιμήν του.

Την πρόθεσή της να συμπε-
ριλάβει στην ατζέντα της τις 
περιπτώσεις καταστροφής 
και σύλησης μνημείων πο-
λιτιστικής κληρονομιάς στην 
κατεχόμενη Κύπρο, διατύ-
πωσε η Ειδική Απεσταλμένη 
του Βρετανού Πρωθυπουρ-
γού για την Ελευθερία  
Θρησκείας ή Πίστης, Φιόνα 
Μπρους. 
Η βουλευτής κα Μπρους 
απαντούσε σε επιστολή της 
παροικιακής οργάνωσης 
Συμβούλιο Βρετανοκυπρίων 
που αναφερόταν σε στέ-
ρηση θεμελιωδών ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων στην  
Κύπρο και σύληση της  
κυπριακής πολιτιστικής και 
θρησκευτικής κληρονομιάς, 
πέρα από την τραγωδία των 

αγνοουμένων. 
«Ζητάμε από το Ηνωμένο 
Βασίλειο, ως συνιδρυτικό 
μέλος της Διεθνούς Συμμα-
χίας Ελευθερίας Θρησκείας 
ή Πίστης, να υπερασπιστεί 
το λαό της Κύπρου στον 
αγώνα του να επιτύχει  
θεμελιώδεις ελευθερίες αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων και 
θρησκευτικών πίστεων», 
σημείωνε η επιστολή. 
Στην απάντησή της η Ειδική 
Απεσταλμένη του Μπόρις 
Τζόνσον επισήμανε τη λεγό-
μενη «Έκθεση Τρούρο» 
που είχε συνταχθεί για  
λογαριασμό της βρετανικής 
κυβέρνησης αναφορικά με 
θέματα σεβασμού της θρη-
σκευτικής ελευθερίας. 
Η έκθεση αναφερόταν με-

ταξύ άλλων στην ανάγκη 
ανάπτυξης και υλοποίησης 
απαντήσεων σε παραβιά-
σεις της ελευθερίας της θρη-
σκείας και πίστης. Η επι-
τροπή που συνέταξε την 
έκθεση είχε μάλιστα λάβει 
πληροφορίες και για την κα-
τάσταση στα κατεχόμενα, 
αναφορικά με καταστροφές 
μνημείων πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς. 
Η κα Μπρους σημείωσε ότι 
καθώς πλησιάζει η τρίτη 
επέτειος της σύνταξης της 
έκθεσης και η διορία για την 
πλήρη εφαρμογή της, η ίδια 
«κρατά τα πόδια του For-
eign Office στη φωτιά», βρε-
τανική έκφραση που σημαί-
νει ότι ασκεί πίεση για την 
εφαρμογή των συστάσεων 

της έκθεσης. 
Η κα Μπρους επισήμανε 
παράλληλα την υπουργική 
σύνοδο για την ελευθερία 
πίστης που θα φιλοξενήσει 
τον προσεχή Ιούλιο η βρε-
τανική κυβέρνηση, αλλά και 
τη Διεθνή Συμμαχία Θρη-
σκευτικής Ελευθερίας και 
Ελευθερίας Πίστης (IRFBA), 
της οποίας η ίδια προΐστα-
ται. Χαρακτήρισε αμφότερες 
τις συνόδους ως καλές ευ-
καιρίες για την ίδια να εγείρει 
θέματα σεβασμού πολιτιστι-
κής κληρονομιάς. 
Δήλωσε ότι θα προσπαθή-
σει να δοθεί έμφαση στην 
κατάσταση στην Κύπρο στο 
πλαίσιο της Ομάδας Εργα-
σίας της IRFBA, αλλά και να 
εξετάσει πώς μπορεί η  

Κύπρος να εμπλακεί στην 
Διεθνή Συμμαχία. Επίσης, 
σημείωσε την εκτενή γνώση 
και το ενδιαφέρον για την 
κατάσταση στην Κύπρο του 
Αναπληρωτή της Ντέιβιντ 
Μπάροους, πρώην βου-
λευτή βορείου Λονδίνου και 
θερμού υποστηρικτή των 
κυπριακών δικαίων.  
«Ο ρόλος μου και ο ρόλος 
του Ντέιβιντ επικεντρώνεται 
στην υπεράσπιση του θεμε-
λιώδους ανθρώπινου δι-
καιώματος της θρησκευτικής 
ελευθερίας και ελευθερίας 
πίστης, η οποία θα πρέπει 
να γίνεται σεβαστή από 
κάθε άτομο και παντού, πε-
ριλαμβανομένου ασφαλώς 
σε όλο το νησί της Κύπρου», 
σημείωσε η Φιόνα Μπρους.

The destruction of the religious heritage in the Republic of Cyprus after the Turkish invasion on 1974
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ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ

Συνεχίζει το «τρολάρισμα» 
της κινδυνολογίας των ΗΠΑ η Μόσχα

Με δηλώσεις του στην γερμανική Die Welt 
που δημοσιεύονται την Τετάρτη, ημέρα που στην 
αρχή της εβδομάδας προσδιοριζόταν ως πιθανή 
ημέρα εισβολής στην Ουκρανία, ο Ρώσος πρέ-
σβης στην ΕΕ Βλαντίμιρ Τσίζοφ συνέχισε να 
«πριονίζει» τις θέσεις των ΗΠΑ και την κινδυνο-
λογία των δυτικών ΜΜΕ. «Σε ό,τι αφορά τη Ρω-
σία, μπορώ να σας διαβεβαιώσω πως δεν θα 
γίνει καμία επίθεση σήμερα Τετάρτη. Δεν θα 
υπάρξει κλιμάκωση ούτε την επόμενη εβδομάδα, 
ούτε τη μεθεπόμενη – ούτε τον επόμενο μήνα». 
Συνεχίζοντας μάλιστα το «τρολάρισμα», μετά 

την χθεσινή ερώτηση Πούτιν αν τα δημοσιεύματα 
και οι δηλώσεις στη Δύση προσδιορίζουν και 
ακριβή ώρα επίθεσης, ο Τσίζοφ σημείωσε ειρω-
νικά ότι «οι πόλεμοι στην Ευρώπη σπανίως ξε-
κινούν Τετάρτες». 
Η Δύση προσπαθεί να βρει λύση προκειμένου 

να απαντήσει στις κινήσεις της Ρωσίας εντός 
των συνόρων της, που απειλούν να αποσταθε-
ροποιήσουν την Ουκρανία και να την απομα-
κρύνουν από την επιρροή της Ουάσιγκτον και 
του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν μοιάζει εύ-
κολα εφικτό, όταν η μόνη χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ 

στην περιοχή είναι η Τουρκία. Πούτιν και Ερντο-
γάν έχουν σχηματίσει την δική τους άτυπη «συμ-
μαχία» προκειμένου να υλοποιήσουν δικές τους 
στρατηγικές στην ευρύτερη περιοχή, το νότιο 
Καύκασο και τη Μέση Ανατολή. 
Όπως είπε ο Ρώσος πρέσβης στην ΕΕ, «όταν 

διατυπώνεις κατηγορίες, πολύ περισσότερο όταν 
διατυπώνεις εξαιρετικά σοβαρές κατηγορίες ενα-
ντίον της Ρωσίας, έχεις την ευθύνη να παρου-
σιάζεις αποδείξεις. Αλλιώς πρόκειται για συκο-
φαντία. Λοιπόν, πού είναι οι αποδείξεις; ... Όταν 
οι εταίροι μας ακούσουν επιτέλους τις θεμιτές 
ανησυχίες μας», όπως υπογράμμισε, θα μπο-
ρέσει να ξεκινήσει μια διαδικασία άμβλυνσης 
των εντάσεων, που θα είναι «προς το συμφέρον 
όλων των Ευρωπαίων, από τη Λισαβόνα μέχρι 
το Βλαδιβοστόκ, και άλλων χωρών του κόσμου». 
Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας Itar Tass αναπαράγει στο κεντρικό 
θέμα της αγγλόφωνης σελίδας του την ειρωνική 
ανάρτηση της εκπροσώπου Τύπου του υπουρ-
γείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, σχετικά με 
την προσπάθεια κυρίως των ΗΠΑ και της Βρε-
τανίας να προβάλλουν ως επικείμενη μια ρωσική 
εισβολή στην Ουκρανία. 
Σε ανάρτησή της στο Telegram η Ζαχάροβα 

σχολιάζει δηκτικά ότι «θα ήθελα να ζητήσω από 
την αμερικανική και βρετανική παραπληροφό-
ρηση: το Bloomberg, τους New York Times, τον 
όμιλο της Sun, να δημοσιοποιήσουν το χρονο-
διάγραμμα για τις επικείμενες εισβολές μας ως 
το τέλος του χρόνου. Θέλω να σχεδιάσω τις δια-
κοπές μου». 
Την Τρίτη ο Τζο Μπάιντεν με διάγγελμα επέ-

μεινε ότι μία ρωσική εισβολή στην Ουκρανία πα-
ραμένει πολύ πιθανή και οι ΗΠΑ «είναι έτοιμες 
να αντιδράσουν αποφασιστικά». Ώρες νωρίτερα, 
ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς συνα-
ντούσε τον Πούτιν στη Μόσχα και άκουγε τον 
Ρώσο πρόεδρο να δηλώνει ότι «η Ρωσία δεν 
θέλει πόλεμο στην Ευρώπη», ξεκαθαρίζοντας 
ότι περιμένει ικανοποιητική απάντηση στα αιτή-
ματα της Μόσχας για τέλος στην προς ανατολάς 
επέκταση του ΝΑΤΟ.

ΠΑΡΑ ΤΑ ΟΣΑ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΥΣΗ...

Ρωσικές δυνάμεις αποχωρούν 
επισήμως από την Κριμαία
Με ανακοίνωσή του το 

ρωσικό υπουργείο Άμυνας 
εξειδίκευσε την αντίστοιχη 
ανακοίνωση για την επι-
στροφή «κάποιων» δυνά-
μεων στις βάσεις τους, 
προσδιορίζοντας ότι αυτές 
δυνάμεις μέχρι χτες βρίσκο-
νταν στην Κριμαία. «Οι μο-
νάδες της Νότιας Στρατιω-
τικής Περιοχής, που 
ολοκλήρωσαν τη συμμε-
τοχή τους στα τακτικά γυ-
μνάσια σε περιοχές δοκι-
μών της χερσονήσου της 
Κριμαίας, κατευθύνονται με τραίνα πίσω στις 
μόνιμες βάσεις τους», ανακοίνωσε συγκεκριμένα 
το ρωσικό υπουργείο Άμυνας. 
Σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα κατα-

γράφονται τεθωρακισμένα να μεταφέρονται από 
την Κριμαία στην ρωσική ενδοχώρα μέσω της 
γέφυρας στα στενά του Κερτς (την είσοδο στην 
Αζοφική Θάλασσα), πάνω σε τρένα. 
Η αποχώρηση δεν αλλάζει σημαντικά την διά-

ταξη των ρωσικών δυνάμεων γύρω από την 
Ουκρανία, καθώς η στενή λωρίδα γης που συν-
δέει την Κριμαία με την ουκρανική ενδοχώρα 
δεν ενδείκνυται για επιθετικές κινήσεις από καμία 

πλευρά. Επιβεβαιώνει ωστόσο την κίνηση καλής 
θέλησης που είχε προαναγγελθεί λίγο πριν την 
επίσκεψη στη Μόσχα του Γερμανού καγκελάριου 
Όλαφ Σολτς και παράλληλα «διαψεύδει» τις νέες 
προειδοποιήσεις του Αμερικανού προέδρου Τζο 
Μπάιντεν για επικείμενη ρωσική εισβολή. 

 Πρακτικά, δίπλα στα βόρεια και ανατολικά 
σύνορα της Ουκρανίας παραμένουν ρωσικές 
δυνάμεις περίπου 130.000 ανδρών (100.000 
στη Ρωσία και 30.000 στη Λευκορωσία), ενώ 
την ίδια ώρα ρωσικά πολεμικά παραμένουν στη 
Μαύρη Θάλασσα, στα νότια της χώρας.

ΜΙΛΑ ΓΙΑ «ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ»

Να φύγουν από την Ουκρανία 
καλεί τους Βρετανούς το Foreign Office 

Το Foreign Office συστήνει στους Βρετανούς 
υπηκόους που βρίσκονται στην Ουκρανία να 
φύγουν από τη χώρα «όσο είναι ακόμα διαθέ-
σιμα εμπορικά μέσα» και για τους υπόλοιπους 
να μην ταξιδεύουν εκεί. 
Όπως αναφέρει η ανανέωση της ταξιδιωτικής 

σύστασης, «από τον Ιανουάριο του 2022 η συ-
γκέντρωση ρωσικών δυνάμεων στα σύνορα της 
Ουκρανίας έχει αυξήσει τον κίνδυνο στρατιωτι-
κής δράσης». 
Η ανανέωση της σύστασης έγινε την ώρα που 

ο Βρετανός Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον 
είπε στους υπόλοιπους ηγέτες που συμμετείχαν 
σε διαδικτυακή συνάντηση το βράδυ της Παρα-
σκευής ότι «φοβάται για την ασφάλεια της Ευ-
ρώπης». Η κίνηση του βρετανικού Υπουργείου 
Εξωτερικών ακολουθεί εξάλλου την αντίστοιχη 
ανακοίνωση του αμερικανικού Στέιτ Ντιπάρτμεντ 
την Πέμπτη. 
Η βρετανική πρεσβεία στο Κίεβο θα παραμεί-

νει ανοιχτή, αλλά δε θα παρέχει κατά πρόσωπο 
προξενική βοήθεια. 
Αναφορικά με τη διάσκεψη των ηγετών Βρε-

τανίας, ΗΠΑ, Ιταλίας, Πολωνίας, Ρουμανίας, Γαλ-
λίας, Γερμανίας, Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής και ΝΑΤΟ, η Ντάουνινγκ 
Στριτ δήλωσε πως ο κ. Τζόνσον τόνισε πως πρέ-
πει να καταστεί απολύτως σαφές από τους συμ-
μάχους ότι θα υπάρξει ένα βαρύ πακέτο οικο-
νομικών κυρώσεων έτοιμο να εφαρμοστεί μόλις 
η Ρωσία εισβάλει στην Ουκρανία. 
Σε περίπτωση αποκλιμάκωσης από τον Πρό-

εδρο Πούτιν, οι ηγέτες συμφώνησαν ότι θα 
υπάρχει άλλη οδός προς τα εμπρός και δεσμεύ-
θηκαν να ενισχύουν τις διπλωματικές προσπά-
θειες τις επόμενες μέρες.

ΤΟΥΡΚΙΑ

Με κατσαρόλες στα χέρια 
γυναίκες διαδήλωσαν 
κατά της ακρίβειας

Εκατοντάδες γυναίκες συγκεντρώθηκαν την 
Κυριακή στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης, 
χτυπώντας κατσαρόλες και τηγάνια σε ένδειξη 
διαμαρτυρίας για τις τεράστιες αυξήσεις των τι-
μών στην Τουρκία. 
Οι γυναίκες χτυπώντας κατσαρόλες και τηγά-

νια που κρατούσαν στα χέρια διαδήλωσαν, χό-
ρεψαν και τραγούδησαν διαμαρτυρώμενες για 
την επιδείνωση της οικονομίας της χώρας και 
το υψηλό κόστος ζωής, με τις ισχυρές δυνάμεις 
της αστυνομίας να προσπαθούν να τις αποτρέ-
ψουν, περικυκλώνοντας τη διαμαρτυρία. 
Το αυξανόμενο κόστος ζωής στη Τουρκία έχει 

ενισχύσει τη δημόσια δυσαρέσκεια, καθώς ο 
πληθωρισμός έφτασε το 48,69% τον Ιανουάριο, 
το υψηλότερο επίπεδο από τότε που το Κόμμα 

Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) του προέδρου 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ήρθε στην εξουσία πριν 
από δύο δεκαετίες. 
Το κάλεσμα έγινε από τη Συνέλευση Γυναικών 

(Kadın Meclisleri) κατά των πρόσφατων αυξή-
σεων των τιμών στους λογαριασμούς φυσικού 
αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, όπως μεταδίδει 
το duvarenglish.com. 

«Παρά τις προσπάθειες της αστυνομίας να 
εμποδίσει τη διαμαρτυρία, η Συνέλευση των Γυ-
ναικών συγκεντρώθηκε για να διαμαρτυρηθεί 
για την οικονομική κρίση και τις αυξήσεις των τι-
μών χτυπώντας κατσαρόλες και τηγάνια και χο-
ρεύοντας στο Kadıköy», έγραψε στο Twitter η 
διαδηλώτρια Zeynep Kuray.
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Διαμαρτυρία για τις παραβιάσεις 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κολομβία

Τον τερματισμό των δολο-
φονιών ανθρώπων οι οποίοι 
διαδηλώνουν ενάντια στις νε-
οφιλελεύθερες πολιτικές του 
προέδρου Ιβάν Ντούκε στην 
Κολομβία ζητεί με παρέμ-
βασή της ευρωομάδας της 
Αριστεράς. 

Παράλληλα, η ευρωομάδα 
της Αριστεράς ζητεί δικαιο-
σύνη για τα θύματα. 

Υπενθυμίζεται ότι τα εκα-
τοντάδες είναι τα θύματα των 
δολοφονιών από τις δυνά-
μεις ασφαλείας της Κολομ-
βίας κατά τη διάρκεια των 
διαδηλώσεων εναντίον της 
οικονομικής πολιτικής του 
Ντούκε, ενώ πολύ μεγάλος, 
είναι και ο αριθμός όσων 
«αγνοούνται».

Οι Times του Λονδίνου επαναλαμβάνουν με 
νέο άρθρο τη στήριξη που παρέχουν πλέον στο 
αίτημα για επανένωση των Γλυπτών του Παρ-
θενώνα στην Αθήνα. Αυτή τη φορά το άρθρο 
δημοσιεύεται με αφορμή την πρόθεση βρετανι-
κού ινστιτούτου να αναπαραγάγει με ακρίβεια 
χιλιοστού τα γλυπτά, ώστε το Βρετανικό Μουσείο 
να εκθέτει τα αντίγραφα. 
Πρόκειται για την πρόταση που είχε αποκαλυ-

φθεί προ εβδομάδων από το Ινστιτούτο Ψηφια-
κής Αρχαιολογίας έξω από την Οξφόρδη, το 
οποίο χρησιμοποιεί ένα «ρομπότ με ανθρώπινο 
άγγιγμα», όπως σχολιάζει η εφημερίδα, με ικα-
νότητα να δημιουργεί πολύ πιστά αντίγραφα αρ-
χαιολογικών μνημείων, κάτι που έχει ήδη κάνει 
με την κατεστραμμένη από τον ISIS συριακή 
Αψίδα της Παλμύρας. 
Μιλώντας στους Times, ο διευθυντής του ιν-

στιτούτου Ρότζερ Μάικλ λέει ότι αν το Βρετανικό 
Μουσείο δεν δώσει άδεια για τη φωτογράφιση 
των ελληνικών γλυπτών με κάμερες τρισδιάστα-
της απεικόνισης, θα μπορούσε να χρησιμοποι-
ηθεί τακτική «αντάρτικου», δηλαδή να καταγρα-
φούν τα Γλυπτά με κάμερες 3D που θα 
χρησιμοποιούσε δυνητικά ένας «στρατός πα-
τριωτικών Ελλήνων». 

Ο κ. Μάικλ εξηγεί πως αυτές οι τρισδιάστατες 
απεικονίσεις μνημείων φορτώνονται στο σύ-
στημα ενός ρομποτικού μηχανήματος με την 
ικανότητα να τις αναπαράγει με ακρίβεια χιλιο-
στού λαξεύοντας την πέτρα. «Μοιάζει με κάτι 
βγαλμένο από την πρώτη ταινία του Εξολο-
θρευτή, αλλά η λεπτότητα της γλυπτικής είναι 
απλά εντυπωσιακή. Είναι το ίδιο καλό με οτιδή-
ποτε μπορεί να κάνει ένας ανθρώπινος γλύ-
πτης», λέει ο κ. Μάικλ. 
Το πρόσφατο άρθρο των Times αναφέρει πως 

το Βρετανικό Μουσείο θα πρέπει να «αγκαλιά-
σει» την τεχνολογική ευκαιρία που παρέχεται. 

 «Τα μάρμαρα θα πρέπει να επιστραφούν στην 
Ελλάδα, όπου μπορούν να εκτεθούν στο θαυ-
μάσιο Μουσείο της Ακρόπολης στην Αθήνα. Το 
Βρετανικό Μουσείο θα πρέπει να συμφωνήσει 
να εκθέτει τα τρισδιάστατα αντίγραφα. Ως αντάλ-
λαγμα, η Ελλάδα θα μπορούσε να δεσμευθεί 
ότι δε θα επιτρέψει να γίνουν περισσότερα αντί-
γραφα. Με τον τρόπο αυτό οι Έλληνες μπορούν 
να ανακτήσουν την πολιτιστική τους κληρονομιά 
και το Βρετανικό Μουσείο μπορεί να διατηρήσει 
την υπόστασή του ως η σπουδαιότερη ιστορική 
συλλογή του κόσμου», καταλήγει το άρθρο των 
Times.

Υπέρ της αντικατάστασης των Γλυπτών 
του Παρθενώνα στο Βρετανικό 
Μουσείο από πιστά αντίγραφα 
τάσσονται οι Times

Όλα τα παιδιά ηλικίας από πέντε έως 11 ετών 
στη Σκωτία θα μπορούν σύντομα να κάνουν το 
εμβόλιο κατά του κορωνοϊού, ανακοίνωσε η 
Πρωθυπουργός της τοπικής Κυβέρνησης Νί-
κολα Στέρτζιον. 
Όπως είπε, αποδέχεται την ακόμα μη δημο-

σιοποιημένα σύσταση της Ενιαίας Επιτροπής 
Εμβολιασμών και Ανοσοποίησης για προσφορά 
εμβολιασμού σε αυτές τις ηλικίες. 
Οι γονείς θα λάβουν περισσότερες λεπτομέ-

ρειες το συντομότερο δυνατό, όταν ολοκληρωθεί 
η μελέτη για τα διαδικαστικά του συγκεκριμένου 
σκέλους του εμβολιαστικού προγράμματος. 
Η ανακοίνωση καθιστά τη Σκωτία το δεύτερο 

έθνος του Ηνωμένου Βασιλείου που λαμβάνει 
την απόφαση μετά από την Ουαλία, που γνω-
στοποίησε αργά την Τρίτη την πρόθεση έναρξης 

εμβολιασμού των παιδιών αυτών των ηλικιών. 
Πιστεύεται ότι σύντομα θα ακολουθήσουν η 

Αγγλία και η Βόρεια Ιρλανδία. 
Μέχρι τώρα το εμβόλιο προσφερόταν στα παι-

διά της ηλικιακής ομάδας 5-11 ετών μόνο εφό-
σον είχαν σοβαρό υποκείμενο νόσημα. 
Στις ηλικίες 12-15 ετών το εμβόλιο έχει αρχίσει 

να προσφέρεται από τα τέλη Σεπτεμβρίου, ενώ 
η δεύτερη δόση έχει αρχίσει να τους χορηγείται 
από την περίοδο των Χριστουγέννων, εφόσον 
έχουν συμπληρωθεί 12 εβδομάδες από την 
πρώτη δόση. 
Συνολικά στο Ηνωμένο Βασίλειο τη δεύτερη 

δόση έχουν κάνει σχεδόν 48,7 εκ. πολίτες, δη-
λαδή το 84,8% του πληθυσμού από 12 ετών 
και πάνω.

ΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Η ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εμβόλιο COVID θα προσφέρει 
η Σκωτία στα παιδιά 5-11 ετών

ΚΟΜΙΣΙΟΝ

Η ισπανική κυβέρνηση νομοθέτησε για τις ερ-
γασιακές σχέσεις και πήρε τα ευρωπαϊκά εύ-
σημα αφού επαναφέρει την κυριαρχία των συλ-
λογικών συμβάσεων, καταργεί τις ορισμένου 
χρόνου και ο κατώτατος μισθός θα ξεπερνάει 
πια τα 1.000 ευρώ από τα 735 ευρώ. 
Όπως μετέδωσα το EurActiv ο Ευρωπαίος 

Επίτροπος για την Απασχόληση Νίκολας Σμιτ 
συνεχάρη την Υπουργό Απασχόλησης Γιολάντα 
Ντίαζ για την πρόσφατη εργασιακή μεταρρύθ-
μιση στην Ισπανία και το σχέδιο 2030 για τον 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Πυλώνα. 
Σύμφωνα με την Eldiario, η Κομισιόν εξέφρασε 

«τεράστια ικανοποίηση» για την «ιστορική συμ-
φωνία». «Η Ισπανία όχι μόνο βρίσκεται στην 
πρώτη γραμμή, αλλά εγγυάται κεντρικές κοινω-
νικές πολιτικές και, κυρίως, με την αξιοπρεπή 
εργασία στο επίκεντρο», υπογράμμισε ο Σμιτ. 
Από την πλευρά της, η Ισπανίδα υπουργός 

αναγνώρισε «τον θετικό αντίκτυπο που έχει ήδη 
η πρόσφατα εγκριθείσα μεταρρύθμιση στην 
ισπανική αγορά εργασίας». Όπως αναφέρει το 
EurActiv, η νέα εργασιακή μεταρρύθμιση προ-
βλέπει την κατάργηση ή τον περιορισμό των 
προσωρινών συμβάσεων ορισμένου χρόνου, οι 
οποίες μετατρέπονται σε αορίστου ενώ οι συλ-
λογικές συμβάσεις υπερισχύουν των εταιρικών 
σε μισθολογικά ζητήματα. 
Επίσης, από εδώ και στο εξής, η εταιρία δεν 

θα μπορεί να επιβάλει μονομερώς θέματα όπως 
η εργάσιμη ημέρα, ο μισθός, οι βάρδιες και οι 
αρμοδιότητες του εργαζομένου χωρίς την επί-
βλεψη των περιφερειακών ή κρατικών εργατικών 
αρχών. H υπουργός υπογράμμισε τα οφέλη που 
θα έχει η αύξηση για τους πιο ευάλωτους εργα-
ζόμενους, όπως οι νέοι και οι γυναίκες, και υπεν-
θύμισε ότι από το 2019 το μισθολογικό χάσμα 
μεταξύ των δύο φύλων έχει μειωθεί.

«Τεράστια ικανοποίηση» για την 
εργασιακή μεταρρύθμιση στην Ισπανία

Παμπ που φέρεται να είναι η παλαιότερη στο 
Ηνωμένο Βασίλειο κλείνει λόγω οικονομικών δυ-
σκολιών μετά από 1.229 χρόνια λειτουργίας. 
Οι διαχειριστές της παμπ "Ye Olde Fighting 

Cocks" στο Σεντ Ολμπανς της Αγγλίας ανακοί-
νωσαν με ανάρτηση στο Facebook ότι το ιστο-
ρικό κατάστημα εστίασης κλείνει οριστικά εξαι-
τίας των οικονομικών προβλημάτων που 
επιδεινώθηκαν λόγω της πανδημίας της COVID-
19. Στον ιστότοπο της παμπ αναφέρεται ότι στην 
επιχείρηση άρχισαν να σερβίρονται ποτά το έτος 
793. "Μαζί με την ομάδα μου, έχουμε δοκιμάσει 
τα πάντα για να συνεχίσει να λειτουργεί" έγραψε 
ο Κρίστο Τοφάλι, ο οποίος διευθύνει την παμπ. 

"Ωστόσο, τα τελευταία δύο χρόνια ήταν πρω-

τόγνωρα για τον κλάδο της εστίασης και συνέ-
τριψαν όλους εμάς που κάναμε ό,τι μπορούσαμε 
για να διασφαλίσουμε η πολυβραβευμένη παμπ 
να συνεχίσει να λειτουργεί στο μέλλον" πρό-
σθεσε. Ο Τοφάλι εξήγησε ότι τα οικονομικά προ-
βλήματα της παμπ προϋπήρχαν της πανδημίας, 
αλλά τα ζητήματα επιδεινώνονται συνεχώς. 
Η "Ye Olde Fighting Cocks" με περισσότερα 

από 1.200 χρόνια λειτουργίας φέρεται να πήρε 
το σημερινό της όνομα από τις κοκορομαχίες 
που φιλοξενούσε στα τέλη του 19ου αιώνα. 
Η Mitchells & Butlers, ζυθοποιία στην οποία 

ανήκει το κτίριο ανακοίνωσε ότι εξετάζονται τρό-
ποι για ανοίξει ξανά η μπυραρία υπό νέα δια-
χείριση.

Η παλαιότερη παμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο 
κλείνει τις πόρτες της μετά από 1.229 χρόνια



Διερωτώμαι κάποτε αν  
γίναμε ποιο πολιτισμένοι,  
ή αν χάσαμε κάθε  ίχνος  
πολιτισμού και σεβασμού 
προς μικρούς  και μεγά-
λους. Μεγαλώσαμε σε  
ένα  πολύ αυστηρό περι-
βάλλον τότε που με το 
παραμικρό θα μας τιμω-
ρούσαν τόσο οι γονείς 
όσο και οι δάσκαλοι και 
καθηγητές.  
Αλλοίμονο σου αν σε 
έβλεπαν οι δάσκαλοι ή 
και παιδονόμοι να γυρί-
ζεις στους δρόμους μετά 
από κάποια ορισμένη 
ώρα. Μάθαμε να λέμε την 
όλη αλήθεια, και πάλι  
αλλοίμονο αν μας τσάκω-
ναν ότι είπαμε ψέματα. 
Ομολογώ ότι δεν πήγα 
στο ίδιο σχολείο που πή-
γαινε ο Boris αν και δεν 
λέω ότι όσοι πήγαιναν σε 
αυτό το σχολείο κατάντη-
σαν να λένε ψέματα, 
αλλά και την ευθύνη 
έχουν και οι γονείς,  εξ ’ου 
και το καλύτερο σχολείο 
και η ανατροφή αρχίζει 
πρώτα από όλα από το 
σπίτι και την οικογένεια.   
Χάθηκε πλέον ο σεβα-
σμός. Χάσαμε κάθε βα-
σική αρχή. Μας έφαγε  
ο εγωισμός και αφήσαμε 
όλες τις αρχές που κά-
ποτε είχαμε. (αν είχαν κά-
ποιοι) 
Είναι ενοχλητικό να μη 
λέμε καλημέρα στον 
άλλο.  Πες ένα καλημέρα 
και ρίξτο στο γιαλό.   
Το να πεις καλημέρα ή να 
χαιρετίσεις αποδεικνύει 
πόσο πολιτισμένος είσαι. 
Πες στον άλλον καλη-
μέρα, χαιρέτισε το συνά-
δελφο, τους άλλους, 
έστω και αν δε σου αρέ-
σει αυτός ο άλλος. 
Το απαιτεί η κοινωνία και 
όσοι είναι κοινωνικά μορ-
φωμένοι γνωρίζουν πολύ 
καλά τι λέω. (Αυτά δεν  
διδάσκονται στο Πανεπι-
στήμιο) 
Είναι λυπηρό να σπατα-
λούμε την ενέργεια μας 
στη κακία, στην ζήλεια και 
το φθόνο και το μίσος,  
την στιγμή που μπο-
ρούμε να χρησιμοποι-
ήσουμε αυτήν την ενέρ-
γεια σε κάτι ποιο θετικό 
και  δημιουργικό για τον 
εαυτό μας, διότι οι κακοί  
και  οι φθονεροί δεν θα 
γνωρίσουν ποτέ τους ευ-
τυχία ή πρόοδο αν δεν 
αλλάξουν γνώμη και 
μυαλά, μα θα  είναι πά-
ντοτε σε μία στασιμότητα  
που δεν θα  έχουν να 
κερδίσουν τίποτα.   
Αυτού του είδους άτομα 
δεν κάνουν και φιλίες έτσι 
εύκολα και αν κάνουν  
είναι προσωρινές διότι 
δεν είναι γνήσιες φιλίες. 
Είναι όχι μόνο προσωρι-
νές αλλά και επιφανει-
ακές. Δεν πρόκειται να 

αναλύσω εδώ τους λό-
γους αλλά υπάρχουν πε-
ριπτώσεις που μερικοί 
κληρονομούν αυτή την 
χαρακτηριστική κατά-
σταση και άλλοι που δεν 
πέτυχαν στην ζωή. Και σε 
άλλες περιπτώσεις ψυχο-
σωματικές βλάβες και δεν 
γνωρίζω ποιος θα είναι 
σε θέση να τους θερα-
πεύσει. Είμαι κάπως τυ-
χερός που γνώρισα κά-
ποιον άλλο τρόπο ζωής 
με ανθρώπους που το 
σέβας στον συνάνθρωπο 
τους ακολουθούσε πα-
ντού και πάντοτε. 
Εάν κάποιος στο χωριό 
θα έσφαζε χοίρο, αρνί ή 
και βόδι θα καλούσαν  
στο σπίτι τους τον ιερέα 
και τον δάσκαλο και τον 
καθηγητή για φαγητό.  
Το καλημέρα, το καλη-
σπέρα ή το γεια σας ήταν 
|ο χαιρετισμός όταν συ-
ναντούσαμε κάποιον στο 
δρόμο αν πηγαίναμε κα-
φενείο ή κάπου αλλού.  
Εάν περνούσε ιερέας θα 
σηκωνόμαστε από εκεί 
που καθόμαστε και  
αν περνούσε καθηγητής 
πάλι θα σηκωνόμαστε  
και θα βγάζαμε το σχο-
λικό καπέλο. Αλλοίμονο 
σε εκείνο που δεν το 
έβγαζε διότι οι καθηγητές 
τα έβλεπαν όλα έτσι που 
νομίζαμε ότι περνούσαν 
πρόσεχαν την συμπερι-
φορά μας δεν τους 
έφευγε τίποτα. Οι αρχαίοι 
Έλληνες φιλονικούσαν 
όταν περνούσε ηλικιωμέ-
νος και ήθελε να καθί-
σουν τότε όλοι σηκωνό-
ταν στο ποιος θα 
προσφέρει πρώτος το 
κάθισμα. Τότε είμαστε 
πολιτισμένοι μα από πότε  
αρχίσαμε να πηγαίνουμε 
στραβά ίσως τι να είναι 
αυτό που μας έκανε να 
αλλάξουμε τόσο. Όταν  
ο δάσκαλος ή ο καθηγη-
τής κάνει παρατήρηση σε 
μαθητή /τρια   θα πάνε 
σπίτι και θα καταγγείλουν 
με ένα σορό ψέματα για 
τον καθηγητή στους γο-
νείς τους. Οι γονείς  
πίστευαν τι τους είπαν τα 
παιδιά τους και έτσι πη-
γαίνουν στο σχολείο να 
ζητήσουν εξηγήσεις με  
το “γιατί έκανες παρατή-
ρηση στο παιδί μου.”  
Ε… καλά θα χάση αξία 
από το χρυσάφι του παι-
διού τους. Αντί να θυμώ-
σουν οι γονείς το παιδί 
στρέφουν τον θυμό τους 
στον εκπαιδευτικό, βασι-
σμένοι όπως πάντα στα 
ψέματα που τους είπε το 
παιδί τους. 
Αυτό δεν είναι πολιτι-
σμός, αυτό είναι χάος 
 μεγάλο που επικρατεί και 
τώρα, με τα ναρκωτικά 
που μαστίζει την νεολαία 
αν δεν λάβει ακόμη ποιο 

αυστηρά τα μέτρα της  
η αστυνομία και τα σχο-
λεία θα πάμε από το κακό 
στο χειρότερο. 
Στους δρόμους υβρί-
ζουμε τον άλλο αν μας 
εμποδίζει ή αν οδήγηση  
μπροστά  μας. Το σέβας 
πλέον χάθηκε. Δεν γίναμε 
ποιο έξυπνοι αλλά κάθε 
τι άλλο. Ναι παλιότερα 
υπήρχε το σέβας μεταξύ 
νέων και μεγάλων. 
Θυμάμαι μέχρι και σή-
μερα είναι όταν οι γονείς 
μου μάζευαν τα σταφύλια 
από τον αμπελώνα πρό-
σεξα ότι άφηναν σε κάθε 
ένα φυτό ένα τσαμπί και 
τότε ρώτησα  γιατί  άφη-
ναν από ένα  τσαμπί  
(αρχαία Ελληνική λέξη  το 
κνιζή σταφύλι)  
Και μου είπαν αυτό είναι 
για τους κυνηγούς για να 
βρούνε κάτι να δροσι-
στούν. Αυτή η συνήθεια 
φαντάζομαι να μεταδιδό-
ταν από γενεά σε γενεά. 
Φθάσαμε στο φεγγάρι και 
οι μηχανές μέχρι τον  
Άρη. Η τεχνολογία  όλο 
και προοδεύει και εμείς 
περπατάμε στους δρό-
μους με το φορητό στα 
χέρια ούτε καν να προσέ-
ξουμε ποιος περνά από 
κοντά μας ούτε και ένα 
καλημέρα και κάποτε κτυ-
πάμε και σε πάσσαλο 
αφού δεν βλέπουμε που 
παμε.  
Πρόσεξα κάποιον με το 
τηλέφωνο στο χλοεροί 
που ερευνούσε  να βρει 
τον “Pokémon”  και έτσι  
σαν ήταν προσηλωμένος 
στο φορητό δεν πρόσεξε 
ότι βάδιζε προς την λίμνη 
και έπεσε μέσα. 
 Καθόμαστε να φάμε όλοι 
με το τηλέφωνο στο χέρι 
και  έφυγε πλέον ο διά-
λογος.  Στα σπίτια στις 
μπυραρίες και αλλού 
αφού μας κυβερνά πλέον 
η τεχνολογία και τα μηχα-
νήματα και σιγά σιγά θα 
γίνουμε και  εμείς  οι ίδιοι  
σαν τα μηχανήματα που 
μας δουλεύουν οι άλλοι. 
Ναι μεν στη τεχνολογία 
και στην πρόοδο αλλά ας 
μην αφήσουμε πίσω με-
ρικές αρχές που πρέπει 
να τις κρατήσουμε, όπως 
σέβας και αλληλοσεβα-
σμός που ακόμη και τα 
ζώα όταν συναντηθούν 
θα σταματήσουν λιγάκι. 
Δεν γνωρίζω τι λεν αλλά 
τουλάχιστον  σταματούν  
ίσως για να συνεννοη-
θούν.  
Ναι μεν προοδεύουμε 
στην τεχνολογία, ξεχά-
σαμε όμως τις βασικές 
αρχές του πολιτισμού, 
του σεβασμού και της κοι-
νωνικής συμπεριφοράς.      

Ο πιο καταστροφι-
κός πόλεμος στην 
ιστορία της ανθρω-
πότητας, ο Β' Παγκό-

σμιος Πόλεμος, που προκάλεσε το 
θάνατο σε εκατομμύρια ανθρώπους 
και ανυπολόγιστες υλικές ζημιές, 
όδευε προς το τέλος του. Ο Κόκκινος 
Στρατός απείχε μόλις 60 μίλια από το 
Βερολίνο, την καρδιά του ναζισμού, 
την καρδιά του γερμανικού ιμπεριαλι-
σμού. Η πτώση της Γερμανίας των 
σιδηρόφρακτων μεραρχιών και μιας 
απαράμιλλης στρατιωτικής πειθαρ-
χίας ήταν πλέον ζήτημα χρόνου.  
Η μεγάλη στροφή είχε αρχίσει ύστερα 
από τις ιστορικές μάχες του Κουρσκ 
και του Στάλινγκραντ, βαθιά στο έδα-
φος της ΕΣΣΔ (Σοβιετική Ένωση - 
Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών  
Δημοκρατιών) της απέραντης χώρας 
των Σοβιέτ. Κανένας μυθογράφος της 
στρατιωτικής ιστορίας και παραχαρά-
κτης της ιστορίας γενικά δεν θα μπο-
ρέσει να αλλοιώσει την αλήθεια και 
τα γεγονότα, ότι οι αγέρωχες και μέχρι 
τότε αήττητες μεραρχίες του Τρίτου 
Ράιχ ηττήθηκαν στη Σοβιετική Ένωση, 
σε επικές μάχες μεταξύ Αετών και  
Τιτάνων, που άλλαξαν ουσιαστικά την 
πορεία του πολέμου και αποφάσισαν 
σε μεγάλο βαθμό το μέλλον της  
Γερμανίας. 
Όπως ήταν καθ' όλα φυσιολογικό, 
αναμενόμενο, η εικόνα του μεταπο-
λεμικού σκηνικού στην Ευρώπη και 
όχι μόνο απασχολούσε άμεσα τους 
τρεις μεγάλους συμμάχους του αντι-
χιτλερικού συνασπισμού - ΗΠΑ, Βρε-
τανία και Σοβιετική Ένωση. Στο ανα-

τολικό μέτωπο υπήρχε και η Ιαπωνία, 
η μεγάλη σύμμαχος της Γερμανίας.  
Ο παράγοντας Ιαπωνία απασχολούσε 
περισσότερο απ' όλους τις ΗΠΑ. 
Τον Φεβρουάριο του 1945 έγινε στο 
Μέγαρο της Λιβάντια, κοντά στην πα-
ραλιακή πόλη της Κριμαίας, Γιάλτα,  
η δεύτερη κατά σειρά Διάσκεψη  
Κορυφής των τριών μεγάλων συμμά-
χων (η πρώτη έλαβε χώρα στην πρω-
τεύουσα του Ιράν, Τεχεράνη) που  
πέρασε στην ιστορία ως Διάσκεψη της 
Γιάλτας. Διήρκησε οκτώ μέρες, από 
τις 4 έως τις 11Φεβρουαρίου. Για τους 
Αμερικανούς και τους Βρετανούς αυτή 
η σημαντική Διάσκεψη ήταν η τελευ-
ταία τους ευκαιρία να περισώσουν ό,τι 
ήταν πια δυνατόν από την παλιά, 
προπολεμική ζώνη γύρω από τη  
Σοβιετική Ένωση, αφού ήταν πέρα 
από φανερό ότι η προέλαση του Κόκ-
κινου Στρατού στην Ανατολική Ευ-
ρώπη και η ανάπτυξη του απελευθε-
ρωτικού, επαναστατικού κινήματος σ' 
ολόκληρο σχεδόν τον ευρωπαϊκό 
χώρο, ανέτρεπαν τον συσχετισμό  
δυνάμεων και τη ζώνη περικύκλωσης 
του σοσιαλισμού! Δεν ήταν τυχαίο που 
οι Αμερικανο-Βρετανοί έριξαν σχεδόν 
όλο το βάρος τους στο Πολωνικό  
Ζήτημα και όχι, ας πούμε, στο Ελλη-
νικό Ζήτημα,το οποίο όχι μόνο δεν 
απασχόλησε τη Διάσκεψη, αλλά δεν 
ήταν καν στην ημερήσια διάταξη των  
θεμάτων συζήτησης! 
 
Για ευνόητους λόγους - γεωγραφι-
κούς, ιστορικούς και άλλους - η Πο-
λωνία ήταν τεράστιας στρατηγικής  
σημασίας για την ασφάλεια της  

Σοβιετικής Ένωσης, που ήθελε μια 
ισχυρή, ενιαία και ελεύθερη Πολωνία, 
εδαφικά ομοιογενή και όχι κρίκο  
στα μελλοντικά σχέδια των Αμερκανο-
Βρετανών. Η Πολωνία αποτελούσε, 
πάντως, το διάδρομο για την προ-
σβολή της εδαφικής ακεραιότητας της 
Σοβιετικής Ένωσης (και της Ρωσίας 
πριν την ίδρυση της Σοβιετικής Ένω-
σης). Οι Αμερικνο - Βρετανοί το γνώ-
ριζαν αυτό πάρα πολύ καλά και ακρι-
βώς γι' αυτό επέμεναν τόσο πολύ να 
ελέγξουν τις πολιτικές εξελίξεις στην 
Πολωνία το 1945. Η στρατηγική τους, 
όμως, σκόνταφτε στην αταλάντευτη 
θέληση του πολωνικού λαού για ελεύ-
θερη πατρίδα και κοινωνική δικαιο-
σύνη και στο γεγονός ότι η στρατιω-
τική ισχύς της Σοβιετικής Ένωσης 
ήταν κάτι παραπάνω από αναγκαία 
για την κατανίκηση της Γερμανίας και 
ιδιαίτερα (και πάνω απ' όλα για τους 
Αμερικανούς) της Ιαπωνίας.  
 
Η Διάσκεψη της Γιάλτας ασχολήθηκε 
με τα εξής ζωτικής σημασίας θέματα: 
 
1. Πολωνικό Ζήτημα  
2. Στρατιωτική προετοιμασία για  
το τελειωτικό χτύπημα στη Γερμανία  
3. Μεταπολεμική Γερμανία  
4. Επανορθώσεις και αποζημιώσεις  
5. Γιουγκοσλαβικό Ζήτημα  
6. Συγκρότηση και λειτουργία Οργα-
νισμού Ηνωμένων Εθνών  
7. Είσοδο της Σοβιετικής Ένωσης 
στον πόλεμο κατά της Ιαπωνίας.
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Του Βασίλη 
Κωστή

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ  
Η ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΓΙΑΛΤΑΣ ΤΟ 1945  

Του Γιώργου 
Α. ΣάββαΑ' Μέρος 

Στα αλήθεια  
είμαστε πράγματι  
πολιτισμένοι; 

Στην Ουκρανία μυρίζει μπαρούτι…

Του 
Γιώργου Τ. Γεωργίου* 
 

∆  εν είναι η πρώτη φορά που  
η ιστορία επαναλαµβάνεται! 
Εδώ και καιρό, σοβεί ο κίνδυ-

νος για ένα νέο αιµατοκύλισµα µε επί-
κεντρο την Ουκρανία. Συντηρείται  
η ένταση µε νέες νατοϊκές δυνάµεις 
στο σχεδιασµό για περικύκλωση της 
Ρωσίας. Η Μόσχα εδώ και καιρό  
δηλώνει πως ο καλύτερος τρόπος µεί-
ωσης της έντασης είναι να αποµακρύ-
νει το ΝΑΤΟ τις δυνάµεις του από την 
Ανατολική Ευρώπη, επαναλαµβάνο-
ντας πως η Ρωσία δεν σκοπεύει να 
εισβάλει στην Ουκρανία. 
 
Οι ΗΠΑ όµως έθεσαν ήδη σε επιφυ-
λακή 8.500 χιλιάδες στρατιώτες για 
άµεση ανάπτυξη στην Ανατολική  
Ευρώπη, ενώ 6 αµερικάνικα «F-16» 
θα βρίσκονται περίπου 10 µέρες στην 
Εσθονία. Παράλληλα, έφθασαν στην 
Ουκρανία περίπου 80 τόνοι αµερικά-
νικου στρατιωτικού υλικού, µέρος της 
νέας στρατιωτικής «βοήθειας» ύψους 
200 εκ. δολαρίων. Στις ιαχές του πο-

λέµου συµµετέχουν κι άλλες χώρες 
της Ευρώπης, ∆ανία, Ισπανία, Ολλαν-
δία µε επικεφαλής τους Βρετανούς 
που σχεδιάζουν να αναπτύξουν εκα-
τοντάδες επιπλέον στρατιώτες στη 
Βαλτική. 
Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι οι Αµερικα-
νονατοϊκοί στήνουν σκηνικό πολέµου. 
Πόσο κοντά βρισκόµαστε στο ενδε-
χόµενο αυτό φαίνεται και από τις  
δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών 
της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, που 
προειδοποιεί για το ενδεχόµενο προ-
βοκάτσιας στην Ανατολική Ουκρανία. 
Χιλιάδες «εθελοντές» (ακροδεξιά και 
εθνικιστικά στοιχεία) βετεράνων του 
ουκρανικού στρατού έχουν συγκε-
ντρωθεί στη γραµµή επαφής. 
 
Οι Αµερικανονατοϊκοί γνωρίζουν πολύ 
καλά ότι η Ρωσία µέσα σε δύο ώρες 
µπορεί να φτάσει στο Κίεβο. Γνωρί-
ζουν ακόµα ότι η Ουκρανία είναι πλή-
ρως εξαρτηµένη από το ρωσικό  
φυσικό αέριο και ότι από τη στιγµή 
που κλείσει η στρόφιγγα θα καταρ-
ρεύσει. Όπως γνωρίζουν επίσης ότι 
υπάρχουν ισχυροί ιστορικοί δεσµοί 

και ένα περίπου 30% του πληθυσµού 
είναι Ρώσοι ή φιλόρωσοι. 
Εποµένως το θέµα δεν είναι ασφαλώς 
η «αγάπη» τους για την Ουκρανία και 
το λαό της. Απλά εργαλειοποιούν την 
Ουκρανία για την επιβολή των δικών 
τους ιµπεριαλιστικών σχεδιασµών, 
επιδιώκοντας τη διεύρυνση της πα-
γκόσµιας ηγεµονίας σε πολιτικό,  
οικονοµικό και στρατιωτικό επίπεδο. 
 
∆υστυχώς, µπροστά στην κρισιµότητα 
των εξελίξεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
δείχνει αδύναµη να ανταποκριθεί στα 
µείζονος σηµασίας ζητήµατα που 
αφορούν την ειρήνη, την ασφάλεια 
και σταθερότητα στην περιοχή. Στην 
ουσία και στην πράξη υπακούουν στα 
κελεύσµατα των «µαστόρων» τους, 
των Αµερικανών και του ΝΑΤΟ.  
Μάλιστα, κάποιες χώρες επιδεικνύουν 
και αξιοζήλευτη βιασύνη να δείξουν 
πόσο καλοί µαθητές είναι απέναντι 
στις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. Την ίδια ώρα 
που γνωρίζουν πολύ καλά ότι με µια 
σύρραξη, το πεδίο θα πλήξει ανεπα-
νόρθωτα την ίδια την Ευρώπη.  
Τα πάντα κρέµονται σε τεντωµένο 
σκοινί και όταν λέµε µυρίζει µπαρούτι, 
αυτό πρέπει να ερµηνεύεται και  
συμβολικά και κυριολεκτικά. 
 
Η Ευρώπη όµως δεν αντέχει ούτε να 
συντηρεί πολιτικές Ψυχρού Πολέµου 
ούτε πολύ περισσότερο νέους πο-
λέµους. Τώρα είναι η ώρα των σοφών 
ηγετών, της Ευρώπης των λαών και 
των εργαζοµένων. Η Ευρώπη χρει-
άζεται να ξαναθυµηθεί τις δικές της 
αξίες, να υπερασπιστεί την ειρήνη, 
πανανθρώπινα και οικουµενικά ιδα-
νικά, πριν να είναι αργά! 
 

*Μέλος Πολιτικού Γραφείου, 
Επαρχιακός Γραµµατέας ΑΚΕΛ 

Λεµεσού



Με όλα τα καλά 
και τα κακά που 
διαδραματίζο-
νται στην καθη-
μερινότητα, και 
με τις σκέψεις 
να μας ταλανί-
ζουν το ταλαι-

πωρημένο μας μυαλό, κάνουμε 
ταξίδια νοερά και ξυπνάμε τα 
κύτταρα της μνήμης. Κάνουμε 
σταθμούς και αναπολούμε τα 
παλιά.  Αναπλάθουμε εικόνες 
του παρελθόντος, και αναπο-
λούμε παλιές αναμνήσεις,  
συγκρίνοντας πράγματα και 
 καταστάσεις που μας φέρνουν 
σε αισθητικές διαθέσεις που 
 είχαμε … και χάσαμε, ή που 
επιθυμούμε απλά να τις ξανα-
ζήσουμε έστω και νοερά!  
Αφήνουμε τις σκέψεις να ταξι-
δεύουν, και τις λέξεις να βγά-
ζουν ήχους που ξανά παριστά-
νουν σκηνές της ζωής, και 
παραστάσεις που ξαναζωντα-
νεύουν. Κλείνουμε τα μάτια και 
αφηνόμαστε για λίγο στα νοερά 
ταξίδια για να κρατάμε ζωντα-
νές τις μνήμες, 
 
 14 του Φλεβάρη! 
 Η μέρα των ερωτευμένων!  
 
Τα σκαμπανεβάσματα του 
έρωτα!  
Ο χρόνος κυλάει.  Πάω να ηρε-
μήσω και με ξυπνάει η ανάσα 
σου. Είσαι εδώ… Η φωνή σου, 
η καρδιά σου, η ανάσα, το 
κορμί σου! Κι η καρδιά σου, 
όλος ο κόσμος! Καρδιά γιομάτη 
αγάπη, αγάπη μου! Καρδιά 
που την κλέβουν τα όνειρά μου! 
Θα αφεθώ να με λατρέψεις.  
Να γίνω αγαπημένος σου.   
Αν πονέσεις να πονέσω.  
Αν τρομάξεις να τρομάξω.  
Αν πεθάνεις να πεθάνω.  
Αν φωνάξεις σ’ αγαπώ, ν’ αντι-
λαλήσω Σ’ αγαπώ!  
Σ’ αγαπώ! Σ’ αγαπώ!  
Πώς να σε ξεχάσω λοιπόν;  
Αν πέσεις θα είμαι εδώ να σε 

κρατήσω. Να σε κρύψω στην 
καρδιά μου. Να κάνω  «τα δεν 
μπορώ» να γίνουν! Είμαστε 
καρδιά μου εμείς που επιλέ-
γουμε,  κρατάμε όσα μας αγά-
πησαν, όσα αγαπήσαμε. Θα σε 
κρατήσω στη δική μου αγκαλιά. 
Θα σε κάνω Θεό μου!  
Σε λατρεύω! Σ’ αγαπώ!  
Και… έτσι ξαφνικά! Όμορφος 
κόσμος, ηρεμία, γαλήνη, 
αγάπη. Μετά… τίποτα. Μετά 
 το σύννεφο έφερε σκοτάδι,  
Κατέβηκα στο τελευταίο σκαλο-
πάτι… Περίμενα…  Δεν πή-
γαινε άλλο. 
Ατένισα τ’ απέραντο σκοτάδι… 
Κάπου στο τέλος,... η μορφή 
σου! Τράβηξα προς τα ‘κει.  
Πλησίασα…  
Έτσι ξαφνικά…. Ένοιωσα το 
απέραντο βάθος της ψυχής 
σου. Έτσι ξαφνικά έκανα τη  
μεγάλη ανακάλυψη. Έτσι ξα-
φνικά διαλύθηκε το σύννεφο!  
Υπήρχε ομίχλη στο πέρασμα 
του χρόνου,  με σημάδια παλιά 
να βαραίνουν τη δική μου 
ψυχή.  
Την ταλαιπωρημένη ψυχή.  
Και να λοιπόν… που μπορούμε 
να ελπίζουμε! Και να λοιπόν… 
που όλα αλλάζουν! Μα ποιος 
μπορεί να μου δώσει το φως 
που λείπει απ’ τον δρόμο μου; 
Ποιος μπορεί να φωτίσει το 
σκοτάδι μου; Πρέπει… να πάω 
ένα βήμα μπροστά! 
Δεν θα τολμήσω… 
Κι έτσι ξαφνικά, γύρισα το  
κεφάλι, ανασήκωσα το βάρος 
του κορμιού μου, πήρα την  
ταλαιπωρημένη ψυχή μου, και 
ξαναγύρισα στον κόσμο μου.  
Αυτός είναι ο κόσμος μου. Μια 
ρακένδυτη ψυχή να ατενίζει, το 
απέραντο βάθος της ψυχής 
σου. Να αναζητά το λιγοστό 
φως που θα φωτίσει το δρόμο 
μου! 
Τα σκαμπανεβάσματα του 
έρωτα! Έτσι ξαφνικά… χάνεται 
η ελπίδα… Έτσι ξαφνικά… μέ-
νει μόνη της η ψυχή…. Έτσι ξα-

φνικά… ο κόσμος μου. Ο δικός 
μου κόσμος! Κι έτσι ξαφνικά… 
να χάνονται οι αξίες. Κι έτσι ξα-
φνικά… να μένω εκεί… Πάλι 
μόνος! Αναπάντεχο κάλεσμα 
εκεί που αρνήθηκες την παρου-
σία μου. Το τρεμούλιασμα της 
φωνής σου πρόδιδε την ανη-
συχία και τον φόβο σου μήπως 
δεν καταφέρεις να με φέρεις κο-
ντά σου. Είσαι μια θάλασσα 
που απόψε την εγκατέλειψε  
η τρικυμία της. Η αγάπη μου, 
βάρκα μου. Σε πλησιάζει, σε 
αγγίζει, απλώνεται στο κορμί 
σου. Ακουμπώ σπαθί πειρατικό 
στο κορμί σου.  
Καμιά ανησυχία. Παντού 
σιωπή… Γαλήνη διαπερνά για 
πρώτη φορά τ’ όνειρό μου, μετά 
την τρικυμία που με κομμά-
τιασε. Ούτε ψίθυρος, ούτε ήχος 
στην επαφή με τα γαλήνια νερά 
σου. Θαρρείς, ξεπέρασα εκείνο 
το δυνατό αίσθημα. Το αίσθημα 
της απογοήτευσης. Της άρνη-
σης. Θα φανεί… Θα φανεί… 
όταν φύγει η νύχτα. Το πρωινό 
θα μάθω αν είχα ονειρευτεί.  
Αν ναι, θα είναι τ’ όνειρο άπια-
στο. Θα χάσω πάλι το χαμό-
γελο που φτιάχτηκε απόψε  
ταξιδεύοντας με βάρκα την 
αγάπη μου! 
Η αγάπη μου, βάρκα μου που 
ταξιδεύει στο κορμί σου. Θαρ-
ρείς ξεπέρασα το δυνατό  
αίσθημα της ανάγκης για όσα 
έπρεπε να δώσω… 
Για να σε κάνω ανέγγιχτη.  
Να σε φυλάξω απ’ τα πυρά του 
κόσμου. Να σε κρατήσω σε 
πύργο ανέπαφο. Να σ’ απαλ-
λάξω απ’ όλα τα  βέλη. Να σε 
ρίξω στην δική μου αγκαλιά. Να 
σε κάνω τα όνειρά μου….  
Τα όσα με φοβίζουν…. Τα όσα 
με απογοητεύουν…. Τα όσα με 
χαροποιούν… Τα όσα με αγα-
πούν… Τα όσα με μισούν.  
Να σε κάνω τα πάντα για μένα. 
Να σ’ αγαπήσω ξανά και ξανά! 
Κάπως έτσι σ’ αγάπησα….  
Σε πρόσεξα στη διασταύρωση 

των διαδρόμων. Περνούσες με 
το πρόσωπο σκυφτό. Μ’ εντυ-
πωσίασε το θλιμμένο σου  
χαμόγελο. Σου χαμογέλασα. 
Ακολούθησα τα βήματά σου. Σε 
πρόφτασα. «Ένα τριαντάφυλλο 
που μοσχοβολούσε στο δωμά-
τιο!» Τα μάτια σου συνάντησαν 
τα δικά μου. Μια ζωγραφιά πο-
νεμένη σχημάτισαν τα μάτια 
σου. Μέσα της, ο καθρέπτης 
της ψυχής σου. Η ευωδιά του 
κόκκινου τριαντάφυλλου εσύ  
είσαι. Του τριαντάφυλλου που 
μοσχοβολούσε σ’ όλο το δωμά-
τιο. Και σου έδωσα  το μήνυμα: 
Νερό θα ρίξω στ’ όμορφο τρια-
ντάφυλλο. Ν’ ανθίσει κατακόκ-
κινο χαμόγελο. Στ’ ορκίζομαι! 
Θα ανοίξω την καρδιά μου να 
ριζώσεις. Με άφθονο νερό θα 
σε ποτίσω. Κανείς δε θα τολ-
μήσει να σε κόψει. Κι ο πόνος 
θα μισέψει απ’ την καρδιά σου. 
 Και θα περνάμε… και θα λένε: 
Να το! Το πιο όμορφο κόκκινο 
τριαντάφυλλο στον κόσμο! 
Κάθε φορά μες’  στο μυαλό μου 
ταξίδια κάνω μακρινά.  
Παίρνω τους δρόμους κι’ όπου 
βγάλει… Ζω την αγάπη μας 
ξανά. Σήμερα ο έρωτας γιορτά-
ζει και τον ακούμε να φωνάζει… 
Έλα ξανά ν’ αγαπηθούμε,   
και πάλι να ερωτευτούμε.  
Μπήκε ο Φλεβάρης και φοβά-
μαι. Την μέρα των ερωτευμέ-
νων,  μ άφησες μόνο και λυπά-
μαι. Με δίχως αγάπη πάλι  
θα ‘μαι. Αν μ’ αγαπάς να μην 
ντραπείς. Μην είσαι θύμα της 
σιωπής!  Αν μ’ αγαπάς θέλω να 
ξέρω.  Θέλω ν’ ακούσω να  μου  
πεις…..σ ’αγαπώ! Οι ερωτευ-
μένοι…. να μείνετε πάντα ερω-
τευμένοι! Καλή σας μέρα και  
να κρατάτε πάντα ζωντανές τις 
μνήμες κάνοντας νοερά ταξίδια 
και αναπλάθοντας εικόνες του 
παρελθόντος. Έτσι δίνετε την 
απαραίτητα τροφή στα κύτταρα 
της μνήμης και κρατάτε το 
μυαλό σας σε ενέργεια.

ΖΖ   ούμε τις μέρες που η 
αγένεια κυριαρχεί της 
ευγένειας. Εκείνης της 

αγένειας της βαθιά ριζωμένης 
μέσα μας. Αυτής που έχουμε 
κληρονομήσει από την εποχή 

του λίθου, ίσως και πιο παλιά… Σήμερα η ευγέ-
νεια θεωρείται ξεπερασμένη και ανήκει στο  
παρελθόν κι έχει ξεχαστεί κάπου μακριά σε ένα 
παγόβουνο στο βόρειο Πόλο. Ντεμοντέ και  
βαρετή. Και δεν μιλάμε καν για εκείνη την τυπική 
ευγένεια που έχει μέσα της το «πρέπει», αλλά 
εκείνη που στην βάζουν μέσα σου οι ρίζες της 
 οικογένειας και του σπιτιού σου, του σχολείου 
σου, του κοινωνικού σουπερίγυρου. Δεν έχει ση-
μασία αν γεννήθηκες σε πόλη  ή χωριό, σε αλάνα 
ή σαλόνι, αν είσαι φτωχός ή πλούσιος αλλά αυτές 
που σου έχει μάθει η οικογένειά σου, το σχολείο 
σου, το κοινωνικό σου περιβάλλον. (Το επανα-
λαμβάνω για εμπέδωση!) Δεν μιλάμε καν για εκεί-
νες τις προσποιητές γλυκουλίτσες και τις γλυκερές 
καλημεροκαλησπέρες της διαδικτυακής λατρείας. 
Αυτές όταν προέρχονται από αγενείς ανθρώπους 
είναι χειρότερες κι από την αγένεια την ίδια  γιατί 
είναι τόσο επιτηδευμένες, τόσο καλά σκηνοθετη-
μένες, που μας υποτιμούν σαν ανθρώπους. 
Για ποιαν ευγένεια λοιπόν μιλάμε; Μιλάμε για την 
άλλη ευγένεια την αληθινή. Εκείνη την καλά κρυμ-
μένη στην συμπεριφορά. Εκείνη που γεννιέται 

και πηγάζει μέσα από την σεμνότητα, μέσα από 
την έλλειψη αλαζονείας. Εκείνη που είναι έμφυτη 
και δεν ψάχνει να κρύψει το φόβο και την ανα-
σφάλεια πίσω από λέξεις δεικτικές, επιθετικές και 
φράσεις προσβλητικές. 
Είναι εκείνα τα μικρά που λίγο πολύ θεωρούνται 
αυτονόητα και εν τέλει, δεν είναι καθόλου μα κα-
θόλου δεδομένα. Να συζητάς, να εξηγείς, να πα-
ραθέτεις την σκέψη σου και να νιώθεις τόσο  
σίγουρος γι’αυτήν που να αντιμετωπίζεις την αντί-
θετη γνώμη όχι σαν επίθεση αλλά σαν υγιή και 
παραγωγική αντιπαράθεση. Μιλάμε για την επι-
λογή συμπεριφοράς. Την επιλογή τρόπου έκφρα-
σης και αντιμετώπισης. Καθένας μπορεί να είναι 
αγενής γιατί πολύ εύκολο είναι. Καθένας μπορεί 
να είναι αλαζόνας και καθένας μπορεί να είναι 
υπερόπτης.  
Επειδή όμως αυτά εκτός από την αγένεια συνο-
ψίζουν και την βλακεία, κάποιοι επιλέγουν τον 
άλλο δρόμο. Η ευγένεια είναι σπάνιο είδος  
συμπεριφοράς θα λέμε…ή μήπως δεν υπήρξε 
ποτέ κι εμείς την ψάχνουμε άδικα! Την καλημέρα, 
το ευχαριστώ, τη συγγνώμη, την εξήγηση και την 
καθαρότητα στην έκφραση. Αν τύχει να την συ-
ναντήσουμε ποτέ…μάς προκαλεί εντύπωση!  
Όπως και να έχουν τα πράγματα εγώ λατρεύω 
εκείνο το γλυκοφίλημα στο χέρι, να σου βάζουν 
το παλτό στην πλάτη ή ακόμη, γιατί όχι, να σου 
ανοίγουν την πόρτα του αυτοκινήτου αλλά και να 

σου τραβούν την καρέκλα ευγενικά για να καθί-
σεις στο τραπέζι. Από την άλλη, η αγένεια τριγυ-
ρίζει σαν την κακιά μάγισσα γύρω μας και  συνή-
θως πυροδοτείτε από ασήμαντα πράγματα.  
Μια αστεία διαφωνία πολλές φορές βλέπεις να 
εξελίσσεται σε μάχη ομηρική με προσβολές εκα-
τέρωθεν. Σαν να πρόκειται για μια μάχη επικρά-
τησης του χείριστου. Το χειρότερο όμως είναι πως 
αρχίσαμε να συνηθίζουμε την αγένεια των  
ανθρώπων. Έγινε μόδα και πολλές φορές το ονο-
μάζουμε και «χιούμορ».  
Η αγένεια μεταφράζεται σε «μαγκιά» στις μέρες 
μας και όποιος την ξεστομίσει νομίζει ότι εισπράτ-
τει τον θαυμασμό του περίγυρού του. Φτάσαμε 
να θεωρούμε δεδομένο την προσβολή και την 
ασέβεια. Χωρίς να λογίζεται ως έλλειψη αυτοσε-
βασμού. Κι όμως αυτό είναι εν τέλει. Εκείνος που 
δεν έμαθε να σέβεται τον εαυτό του δεν θα σεβα-
στεί ποτέ κανένα! Εκείνος που ξέρει πως έχει 
πίσω του κενά στις γνώσεις, εκείνος που νιώθει 
να απειλείται από τον απέναντί του, χάνει συνή-
θως την ψυχραιμία του και επιτίθεται. Είναι αυτό 
που λέμε «Άμυνα του είναι η επίθεση»!   
Αντιμετωπίζεται η αγένεια; Φυσικά! Αρκεί να μπο-
ρέσεις να βρεις τα κίνητρα πίσω από την συμπε-
ριφορά αυτή. Να μπορέσεις να διακρίνεις το λόγο 
που φτάνει ο άλλος να εκφραστεί με αγένεια,  
υποτιμητικά. Μπορεί να είναι εκτόνωση της έντα-
σης και των νεύρων του. Μπορεί να είναι ξέσπα-

σμα συσσωρευμένων καταστάσεων που βιώνει. 
Ακόμη μπορεί  να προσπαθεί να καλύψει την 
 έλλειψη αυτοπεποίθησης και την έντονη ανα-
σφάλειά του. Κι εσύ που δέχεσαι την επίθεση τι 
κάνεις; Τι μπορείς να κάνεις; Σίγουρα δεν είναι 
επιλογή να παίξεις με τους ίδιους όρους. Δεν είναι 
επιλογή να ακολουθήσεις την συμπεριφορά του. 
Θέτεις τα όριά σου. Δείχνεις τις γραμμές σου, τις 
καθιστάς σαφέστατες και περιμένεις να τελειώσει 
το ξέσπασμα. Μπορείς ακόμα και να γυρίσεις την 
πλάτη στην αγένεια και να απομακρυνθείς από 
την τοξικότητα της στιγμής. 
Κι αν είναι κάτι που σε νοιάζει, μπορείς να επα-
νέλθεις με αμοιβαίες και ήρεμες εξηγήσεις.  
Με λέξεις ήπιες και φράσεις κατευναστικές. 
Βέβαια υπάρχει κι η περίπτωση να είναι μάταιη 
η όποια προσπάθεια. Άλλωστε η μεγαλύτερη 
πράξη σύγχρονης ασέβειας, είναι η ελλειμματική 
προσοχή σε αυτά που λέει ο άλλος. Είναι η αδια-
φορία μας για τα λόγια του, για τις λέξεις του. 
Τότε δεν έχεις τίποτε άλλο να κάνεις παρά να  
φύγεις. Και η φυγή από την φωλιά της αγένειας, 
είναι πάντα επιλογή. Ζούμε στις μέρες που η αγέ-
νεια περισσεύει και η ευγένεια αναζητιέται με  
το μικροσκόπιο. Κι αυτό είναι ίσως το πιο ανησυ-
χητικό δείγμα της έλλειψης όχι γνώσεων,  
αλλά μόρφωσης. Είναι η αρχή του τέλους της 
 ουσιαστικής επικοινωνίας. Κρίμα!

 12 | Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2022

Του Βασίλη 
Παναγή

Της Έλισσας 
Ξενοφώντος  

Φιλολόγου

Ευγένεια ή αγένεια; Δική σου η επιλογή!

Τα σκαμπανεβάσματα του έρωτα!...Εξομολόγηση! «Σμύρνη μου  
αγαπημένη» Του 

Ανδρέα Παυλικκά* 
 
Παρακολούθησα την πολυσυζητημένη ταινία «Σμύρνη μου αγα-
πημένη». Θα πω ότι με ενθουσίασε. Χρόνια έχω να δω τέτοια  
ελληνική υπερπαραγωγή. Και με ένα θέμα καυτό που καίει τον  
Ελληνισμό εδώ και εκατό χρόνια. Τόσα συμπληρώνονται φέτος 
από την καταστροφή της Σμύρνης. 
Η ταινία έχει σκηνοθέτη τον Γρηγόρη Καραντινάκη, ενώ το σενάριο 
είναι της Μιμής Ντενίση, που παίζει έξοχα τον πρωταγωνιστικό 
ρόλο. Το καστ των υπόλοιπων ηθοποιών εξαιρετικό.  
Παίζουν Έλληνες, Τούρκοι και Βρετανοί ηθοποιοί. 
Ο προϋπολογισμός της ταινίας ξεπέρασε τα 4 εκατομμύρια ευρώ, 
γεγονός που την κατατάσσει ως την ακριβότερη παραγωγή του 
ελληνικού κινηματογράφου. 
Σκοπός ταινίας «Σμύρνη μου αγαπημένη», όπως δηλώνει η Μιμή 
Ντενίση, δεν είναι να αναμοχλεύσει πάθη του παρελθόντος, αλλά 
να μιλήσει για ένα τεράστιο διεθνές πρόβλημα, το μεγαλύτερο 
ίσως σήμερα… Το προσφυγικό. 
Να θυμίσει πως ιστορίες σαν αυτή της Σμύρνης και τους χιλιάδες 
Έλληνες πρόσφυγες που κατάφεραν να γλιτώσουν από την  
καταστροφή, συμβαίνουν και σήμερα με πρόσφυγες που ανα-
γκάζονται να εγκαταλείψουν τις πατρίδες τους εξαιτίας των πολέ-
μων.  Η ταινία αρχίζει με σκηνές από τη Μυτιλήνη του σήμερα, 
όπου χιλιάδες άνθρωποι φθάνουν από εμπόλεμες περιοχές στη 
Λέσβο και σε άλλα νησιά του Αιγαίου. 
 
Μια γηραιά κυρία διαβάζει στην εγγονή της το ημερολόγιο της  
γιαγιάς της, θυμίζοντάς της όσα έγιναν εκεί, στην απέναντι από 
τη Λέσβο ακτή. Εκεί που φαίνονται τα φώτα της πάλαι ποτέ  
κραταιάς Σμύρνης. 
Έτσι μεταφερόμαστε έναν αιώνα πριν, στην κοσμοπολίτικη 
Σμύρνη, όπου Έλληνες και Τούρκοι ζούσαν αρμονικά. 
Δεν αργούν όμως να φανούν τα διαιρετικά στοιχεία. Γι’ αυτό  
φρόντισαν οι Μεγάλες Δυνάμεις. Ενθάρρυναν την Ελλάδα να επι-
τεθεί για να καταλάβει ολόκληρη τη Μικρά Ασία, το τεράστιο λάθος 
που έκαναν οι τότε κυβερνώντες. Και μετά όταν ο Κεμάλ Ατατούρκ 
ανασύνταξε το στρατό του και αντεπιτέθηκε και οι Έλληνες υπο-
χωρούσαν, οι ίδιες αυτές δυνάμεις κράτησαν ουδετερότητα και 
άφησαν να γίνει η καταστροφή. 
Οι σκηνές της καταστροφής της Σμύρνης, με τους εμπρησμούς 
σπιτιών και περιουσιών, με τις σφαγές και τις λεηλασίες, με τους 
Έλληνες απελπισμένους να τρέχουν προς την παραλία για βρουν 
ένα μέσο να φύγουν, είναι συγκλονιστικές. Και πιο κει τα καράβια 
των Μεγάλων Δυνάμεων, ακόμη και της Ελλάδας να μην επεμ-
βαίνουν και να αφήνουν χιλιάδες ανθρώπους να πνίγονται στη  
θάλασσα. 
Βλέποντας αυτές τις σκηνές θυμήθηκα το βιβλίο της Διδώς  
Σωτηρίου «Ματωμένα χώματα», όπου τόσο παραστατικά περι-
γράφεται η καταστροφή της Σμύρνης. Όμως άλλο το βιβλίο και 
άλλο η ταινία. Εδώ έχουμε εικόνες, ήχο, σπαρακτικές κραυγές, 
την τραγωδία να ζωντανεύει μπροστά στα μάτια μας. 
Έφυγα από τον κινηματογράφο με αισθήματα λύπης και συγκί-
νησης, αλλά ταυτόχρονα με το μήνυμα ότι θα πρέπει να αγκαλιά-
σουμε κι εμείς, μ’ αγάπη και γενναιοδωρία, τους σημερινούς  
πρόσφυγες. 
 

*Οικονομολόγος – Ερευνητής
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17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
1963- Γεννιέται ο Μάικλ Τζόρ-
νταν, παλαίμαχος αμερικανός 
καλαθοσφαιριστής του ΝΒΑ. 
 
1982- Ο πολιτικός γάμος κα-
θιερώνεται στην Ελλάδα ως 
ισόκυρος με τον θρησκευτικό. 

 
18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

1883- Γεννιέται ο Νίκος Καζα-
ντζάκης, έλληνας συγγρα-
φέας. («Ζορμπάς») 
 
1952- Η Ελληνική Βουλή επι-
κυρώνει τη συμφωνία ένταξης 
της χώρας μας στο ΝΑΤΟ,  
με μόνες αρνητικές ψήφους 
τις οκτώ της ΕΔΑ και τη μία 
του Μιχάλη Κύρκου. 
 

19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
1844- Ψηφίζεται το πρώτο Σύ-
νταγμα της Ελλάδας, με το 
οποίο καθιερώνεται η συντα-
γματική μοναρχία. 
 
1959- Υπογράφεται στο Λον-
δίνο μεταξύ Βρετανίας, Ελλά-
δας, Τουρκίας, Ελληνοκυ-
πρίων και Τουρκοκυπρίων η 
τελική συμφωνία για την 
ίδρυση της Κυπριακής Δημο-
κρατίας. (Συμφωνίες Ζυρίχης 
- Λονδίνου) 
 

20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
1948- Γεννιέται ο  Χριστόφο-
ρος Πισσαρίδης, κύπριος οι-
κονομολόγος, βραβευμένος 
με Νόμπελ το 2010. 
 
2015- Η Ελλάδα και οι υπουρ-
γοί Οικονομικών της Ευρωζώ-
νης καταλήγουν σε συμφωνία 
για την παράταση της δανει-
ακής σύμβασης κατά τέσσερις 
μήνες (2ο μνημόνιο), έπειτα 
από εντατικές διαπραγματεύ-
σεις στο Γιούρογκρουπ. 
 

21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
1958- Ο άγγλος εικαστικός 
Τζέραλντ Χόρτομ σχεδιάζει το 
γνωστό σήμα της ειρήνης με 
το διχαλωτό σχήμα. 
 
1973- Ισραηλινά μαχητικά κα-
ταρρίπτουν ένα πολιτικό αε-
ροπλάνο των Λιβυκών αερο-
γραμμών πάνω από το Σινά, 
με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 
οι 108 από τους 113 επιβαί-
νοντες. 
 

22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
2016- Τα εγκληματικά δίκτυα 
διακίνησης ανθρώπων απο-
κόμισαν καθαρά κέρδη ύψους 
3 έως 6 δισεκατομμυρίων 
ευρώ το 2015 από την παρά-
νομη μεταφορά προσφύγων, 
ανακοινώνει η Europol. 
 

23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
1455- Ο εφευρέτης της τυπο-
γραφίας Ιωάννης Γουτεμβέρ-
γιος τυπώνει το πρώτο βιβλίο, 
τη Βίβλο. 
 
1966- 1.500 τηλεοπτικοί δέ-
κτες λαμβάνουν το πρώτο κα-
νονικό πρόγραμμα του ΕΙΡ, 
της σημερινής ΕΡΤ. Πρώτη εκ-
φωνήτρια, η Ελένη Κυπραίου. 
 

24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
1964- Δημοσιεύματα του  
ελληνοκυπριακού Τύπου απο-
καλύπτουν μυστικό σχέδιο 
των Τούρκων, σύμφωνα με το 
οποίο στον μελλοντικό τουρ-
κοκυπριακό τομέα θα περιλη-
φθούν η Αμμόχωστος, η Κυ-
ρήνεια και η μισή Λευκωσία.

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑΣτις 18 Φεβρουαρίου του 1883 γεννήθηκε ο Νίκος Καζαντζάκης

Μυθιστοριογράφος, ποι-
ητής, θεατρικός συγ-
γραφέας, δημοσιογρά-

φος, φιλόσοφος και πολιτικός. 
Ένα από τα μεγάλα κεφάλαια 
της νεοελληνικής λογοτεχνίας, 
με τεράστιο σε όγκο, αλλά και 
σε εύρος έργο. Κέρδισε παγκό-
σμια φήμη μεταθανάτια από τη 
μεταφορά στη μεγάλη οθόνη 
τού μυθιστορήματός του «Ο 
βίος και η πολιτεία του Αλέξη 
Ζορμπά» από τον Μιχάλη Κα-
κογιάννη το 1964.  
 
 Ο Νίκος Καζαντζάκης είναι  
 ο πιο μεταφρασμένος σύγ  
χρονος έλληνας συγγραφέας. 
 
 
 Τα Πρώτα Χρόνια

 
•

Ο Νίκος Καζαντζάκης γεννήθηκε 
στις 18 Φεβρουαρίου 1883 στο 
Ηράκλειο της Κρήτης, το οποίο 
εκείνη την εποχή αποτελούσε 
ακόμα μέρος της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας. Ο πατέρας του, 
Μιχάλης, ήταν έμπορος γεωρ-
γικών προϊόντων και καταγόταν 
από τους Βαρβάρους, όπου  
σήμερα βρίσκεται το Μουσείο 
Καζαντζάκη. Αφού ολοκλήρωσε 
τις γυμνασιακές του σπουδές 
στην γενέτειρά του και τη Νάξο, 
εγκαταστάθηκε στην Αθήνα το 
1902 για να σπουδάσει νομικά. 
Το 1906 εμφανίστηκε για πρώτη 
φορά στα ελληνικά γράμματα με 
το δοκίμιο «H Αρρώστια του 
Αιώνος» και το πρώτο του 
μυθιστόρημα «Όφις και Kρίνο». 
Το 1907 ξεκίνησε μεταπτυχιακές 
σπουδές στα νομικά, στο Πα-
ρίσι. Παράλληλα, παρακολού-
θησε τις διαλέξεις του υπαρξι-
στή φιλόσοφου Ανρί Μπερξόν 
και μελέτησε το έργο του Νίτσε. 
Και οι δύο αυτοί φιλόσοφοι 
άσκησαν τεράστια επίδραση 
πάνω του. 
Το 1907 ξεκινά τη δημοσιογρα-
φική του καριέρα και μυείται 
στον τεκτονισμό. Το 1909, με 
την επιστροφή του στην  
Ελλάδα, εκδίδει τη διδακτορική 
διατριβή του «Ο Φρειδερίκος Νί-
τσε εν τη Φιλοσοφία του Δικαίου 
και της Πολιτείας». Κερδίζει το 
ψωμί του από τις μεταφράσεις 
και συζεί με τη συμπατριώτισσά 
του διανοούμενη Γαλάτεια Αλε-
ξίου. Συμμετέχει στην κίνηση για 
την ίδρυση του Εκπαιδευτικού 
Ομίλου, της σημαντικότερης 
ομάδας πίεσης για την καθιέ-
ρωση της Δημοτικής. 
Μέσω του σωματείου αυτού 
συνδέθηκε φιλικά το 1914, με 

τον ποιητή Άγγελο Σικελιανό. 
Μαζί ταξίδεψαν στο Άγιο Όρος, 
όπου διέμειναν περίπου σαρά-
ντα ημέρες, ενώ περιηγήθηκαν 
και σε πολλά ακόμα μέρη της 
Ελλάδας. Την περίοδο αυτή, 
ήρθε σε επαφή και με το έργο 
του Δάντη, τον οποίο ο ίδιος 
χαρακτηρίζει στα ημερολόγιά 
του ως έναν από τους δασκά-
λους του, μαζί με τον Όμηρο και 
τον Μπερξόν. Με τον Σικελιανό 
ονειρεύονται τη δημιουργία μιας 
νέας θρησκείας. 
 
Τον Οκτώβριο του 1916 πρα-
γματοποιεί το πρώτο του επιχει-
ρηματικό βήμα. Ταξιδεύει στη 
Θεσσαλονίκη για να υπογράψει 
ένα συμβόλαιο για την αποκο-
μιδή ξυλείας από το Άγιο Όρος. 
Τον επόμενο χρόνο προσπαθεί 
να εκμεταλλευτεί ένα λιγνιτωρυ-
χείο στην Πελοπόννησο και 
προσλαμβάνει έναν εργάτη 
ονόματι Γιώργη Ζορμπά.  
Οι εμπειρίες αυτές θα μετουσιω-
θούν αργότερα στο μυθιστό-
ρημα «Βίος και Πολιτεία του 
Αλέξη Ζορμπά», που αναφέ-
ρεται στη φιλία ενός διανοούμε-
νου μ' έναν πρωτόγονο λαϊκό 
άνθρωπο, γεμάτο όρεξη για 
ζωή. Ο χαρακτήρας του Ζορμπά 
είναι η προσωποποίηση της 
μπερξονικής ιδέας της «ζωικής 
ορμής». Το 1918 γνωρίζει και 
συνδέεται αισθηματικά με την 
Έλλη Λαμπρίδου. 
 Από τα νεανικά του χρόνιαν  
ο νους του Καζαντζάκη είναι 
ανήσυχος, η ψυχή του βασανί-
ζεται από αγωνίες και από προ-
βλήματα θεμελιακά, μια αγωνία 
μεταφυσική και υπαρξιακή, 
όπως τονίζουν οι μελετητές του 
έργου του. Ανησυχίες θρησκευ-
τικές τυραννούν τον άπιστο 
αυτό νιτσεϊστή. Ιδιαίτερα η 
μορφή του Χριστού –«αυτή η 
ένωση, η τόσο μυστηριώδης και 
τόσο πραγματική του ανθρώ-
που και του Θεού», όπως γρά-
φει σ' ένα γράμμα του– τον πα-
ρακολουθεί σαν έμμονη ιδέα 
από τα νεανικά του χρόνια ως 
το τέλος της ζωής του.  

Ασκητική - Οδύσσεια •
Σε ένα διάλειμμα της συγγραφι-
κής δραστηριότητας του Καζα-
ντζάκη, ο Ελευθέριος Βενιζέλος 
τον διορίζει το 1919 Γενικό  
Διευθυντή του Υπουργείου  
Περιθάλψεως, έχοντας ως απο-
στολή τον επαναπατρισμό  
Ελλήνων από την περιοχή του 
Καυκάσου. Οι εμπειρίες αυτές 
αξιοποιούνται πολύ αργότερα 

στο μυθιστόρημα «Ο Χριστός 
ξανασταυρώνεται», με θέμα την 
αναπαράσταση των Παθών του 
Χριστού, σ' ένα ελληνικό χωριό 
της Ανατολής. Τον επόμενο 
χρόνο, μετά την ήττα του κόμ-
ματος των Φιλελευθέρων, ο Κα-
ζαντζάκης αποχώρησε από το 
Υπουργείο Περιθάλψεως και 
πραγματοποίησε αρκετά ταξίδια 
στην Ευρώπη, ξεκινώντας τη 
δική του Οδύσσεια σε όλο τον 
κόσμο. 
Το 1922 επισκέφτηκε τη Βιέννη, 
όπου ήρθε σε επαφή με το έργο 
του Φρόυντ και τον Βουδισμό. 
Επισκέφτηκε, ακόμα, τη Γερμα-
νία, ενώ το 1924 έμεινε για τρεις 
μήνες στην Ιταλία. Στο Βερο-
λίνο, ο Καζαντζάκης μυήθηκε 
στις κομμουνιστικές ιδέες  
κι έγινε θαυμαστής του Λένιν. 
Ποτέ, όμως, δεν έγινε πιστός 
κομουνιστής. Την εποχή εκείνη 
τα εθνικιστικά του ιδεώδη αντι-
καταστάθηκαν από μια πιο  
διεθνιστική ιδεολογία. 
Την περίοδο 1923-1926 πρα-
γματοποίησε, επίσης, αρκετά 
δημοσιογραφικά ταξίδια στη  
Σοβιετική Ένωση, στην Παλαι-
στίνη, στην Κύπρο και στην 
Ισπανία, όπου του παραχώ-
ρησε συνέντευξη ο δικτάτορας 
Πρίμο ντε Ριβέρα. Εργάστηκε 
ως ανταποκριτής των εφημερί-
δων «Ελεύθερος Λόγος» και 
«Καθημερινή». Το 1924 γνώ-
ρισε την Ελένη Σαμίου και το 
1926 χώρισε τη γυναίκα του Γα-
λάτεια. 
Το Μάιο του 1927 απομονώ-
θηκε στην Αίγινα, με σκοπό την 
ολοκλήρωση του πιο φιλόδοξου 
έργου του, της «Οδύσσειας». 
Τον ίδιο χρόνο ξεκίνησε την  
ανθολογία των ταξιδιωτικών του 
άρθρων για την έκδοση του 
πρώτου τόμου («Ταξιδεύο-
ντας»), ενώ το περιοδικό του 
Δημήτρη Γληνού «Αναγέννηση» 
δημοσίευσε το φιλοσοφικό του 
έργο «Ασκητική», ένα από τα 
σημαντικότερα κείμενα του  
Καζαντζάκη, στο οποίο εκφράζει 
τη μεταφυσική πίστη του. Ο 
ίδιος θεωρούσε την «Ασκητική» 
ως το σπόρο για όλο το κατο-
πινό έργο του. 
Στις 11 Ιανουαρίου 1928 μιλά 
στην Αθήνα με θέμα τη Σοβιε-
τική Ένωση, μαζί με τον φίλο 
του συγγραφέα Παναίτ Ιστράτι, 
εξυμνώντας το σοβιετικό μο-
ντέλο. Για την οργάνωση αυτής 
της ομιλίας στο θέατρο «Αλά-
μπρα», η οποία κατέληξε σε μία 
ανοιχτή διαδήλωση, τόσο ο Κα-
ζαντζάκης όσο και ο συνδιοργα-
νωτής Δημήτριος Γληνός διώ-
χθηκαν δικαστικά, ωστόσο η 
δίκη τους τελικά δεν πραγματο-
ποιήθηκε, ο δε Ιστράτι απειλή-
θηκε με απέλαση. Tον Aπρίλιο, 
ο Kαζαντζάκης ξαναβρέθηκε 
στη Ρωσία, όπου ολοκλήρωσε 
ένα κινηματογραφικό σενάριο 
με θέμα τη Ρωσική Επανά-
σταση. 
Το Μάιο του 1929 απομονώ-
θηκε σε ένα αγρόκτημα της 
Tσεχοσλοβακίας, όπου ολοκλή-
ρωσε στα γαλλικά, τα μυθιστο-
ρήματα «Toda-Raba» και 
«Kapetan Elia», προάγγελο του 
«Καπετάν Μιχάλη». Τα έργα 
αυτά εντάσσονταν στην προ-
σπάθεια του Καζαντζάκη να  
καταξιωθεί διεθνώς ως συγγρα-
φέας. Η γαλλική έκδοση του 
 μυθιστορήματος «Toda-Raba» 
κυκλοφόρησε με το ψευδώνυμο 
Νικολάι Καζάν. 
Το 1931 επέστρεψε στην Ελ-
λάδα κι εγκαταστάθηκε εκ νέου 
στην Αίγινα, όπου ανέλαβε τη 
συγγραφή ενός Γαλλοελληνικού 
λεξικού για βιοποριστικούς  

λόγους. Μετέφρασε, ακόμα, τη 
«Θεία Κωμωδία» του Δάντη κι 
έγραψε ένα μέρος των ωδών 
που αργότερα ενσωματώθηκαν 
στις «Τερτσίνες» (1960). Το 
1935 πραγματοποίησε ταξίδι 
στην Ιαπωνία και την Kίνα, 
εμπλουτίζοντας τα ταξιδιωτικά 
του κείμενα, ενώ ως απεσταλ-
μένος της «Καθημερινής» κά-
λυψε τον Ισπανικό Εμφύλιο 
(1936). 
Το 1938 ολοκλήρωσε την 
«Οδύσσεια», ένα επικό ποίημα 
στα πρότυπα της ομηρικής 
«Οδύσσειας», αποτελούμεν ο 
από συνολικά 33.333 στίχους 
και 24 ραψωδίες. Για το έργο 
αυτό, ο Καζαντζάκης εργαζόταν 
για δεκατρία χρόνια και πριν 
από την τελική του μορφή, προ-
ηγήθηκαν οκτώ αναθεωρημένες 
γραφές. Το ποίημα ξεκινά από 
την επιστροφή του Οδυσσέα 
στην Ιθάκη και αποτελεί μια νέα 
περιπλάνηση του ανικανοποί-
ητου ήρωα, που προσπαθεί να 
κατακτήσει την «πλέρια λευτε-
ριά». Ο Καζαντζάκης θέλησε να 
γράψει το έπος του σύγχρονου 
ανθρώπου, γι' αυτό θεωρούσε 
την «Οδύσσεια» ως το σπου-
δαιότερο έργο του. 
Το ίδιο διάστημα, πλήθος κειμέ-
νων του δημοσιεύτηκαν σε εφη-
μερίδες ή περιοδικά, ενώ γράφει 
στα γαλλικά το μυθιστόρημά του 
«Le Jardin des Rochers» («Ο 
Βραχόκηπος»), αντλώντας στοι-
χεία από τις πρόσφατες εμπει-
ρίες του από την Άπω Ανατολή. 
 Τα Χρόνια της Ωριμότη-•

τας 

Κατά την περίοδο της κατοχής, 
ο Καζαντζάκης παρέμεινε στην 
Αίγινα και συνεργάστηκε με τον 
Ιωάννη Κακριδή για τη μετά-
φραση της ομηρικής «Ιλιάδας». 
Μετά την αποχώρηση των Γερ-
μανών, δραστηριοποιήθηκε 
έντονα στην ελληνική πολιτική 
ζωή. Διετέλεσε πρόεδρος της 
Σοσιαλιστικής Εργατικής Κίνη-
σης, ενώ ανέλαβε υπουργός 
άνευ χαρτοφυλακίου στην  
κυβέρνησης του Σοφούλη, από 
τις 26 Νοεμβρίου του 1945 έως 
τις 11 Ιανουαρίου του 1946. Το 
Νοέμβριο του 1945 παντρεύεται 
την πιστή του σύντροφο Ελένη 
Σαμίου. 
Το 1946, η Εταιρία Ελλήνων  
Λογοτεχνών πρότεινε τον 
Kαζαντζάκη μαζί με τον Σικε-
λιανό για το Βραβείο Nόμπελ. 
Η υποψηφιότητά του, όμως,  
πολεμήθηκε από συντηρητικούς 
και αντιδραστικούς πολιτικούς 
και καλλιτεχνικούς κύκλους.  
Τον επόμενο χρόνο διορίστηκε 
στην UNESCO, αναλαμβάνο-
ντας ως αποστολή την προ-
ώθηση μεταφράσεων κλασικών 
λογοτεχνικών έργων, με απώ-
τερο στόχο τη γεφύρωση των 
διαφορετικών πολιτισμών. Πα-
ραιτήθηκε, τελικά, το 1948, προ-
κειμένου να αφοσιωθεί στο  
λογοτεχνικό του έργο. Για το 
σκοπό αυτό εγκαταστάθηκε 
στην Αντίμπ, όπου τα επόμενα 

χρόνια ακολούθησε μία ιδιαί-
τερα παραγωγική περίοδος, 
κατά την οποία δημιούργησε τις 
μεγάλες μυθιστορηματικές του 
συνθέσεις. 
Το 1952 προσβλήθηκε από μία 
μόλυνση στο μάτι, γεγονός που 
τον υποχρέωσε να νοσηλευτεί 
αρχικά στην Ολλανδία και  
αργότερα στο Παρίσι, ωστόσο 
τελικά έχασε την όρασή του από 
το δεξί μάτι. Ενώ ο Καζαντζάκης 
είχε επιστρέψει στην Αντίμπ, 
στην Ελλάδα η Ορθόδοξη  
Εκκλησία επιχειρούσε τη δίωξή 
του. Κατηγορήθηκε ως ιερόσυ-
λος, με βάση αποσπάσματα του 
«Kαπετάν Mιχάλη» (αυτοβιο-
γραφικό μυθιστόρημα για το 
Ηράκλειο της παιδικής του ηλι-
κίας) και του «Τελευταίου Πει-
ρασμού» (μυθιστόρημα με 
πρωταγωνιστή τον Χριστό, που 
παλεύει μεταξύ της θείας και αν-
θρώπινης Φύσης του), που δεν 
είχε ακόμη κυκλοφορήσει στην 
Ελλάδα. Ο ίδιος ο Καζαντζάκης, 
απαντώντας στις απειλές της 
Εκκλησίας για τον αφορισμό 
του, έγραψε σε επιστολή του: 
«Μου δώσατε μια κατάρα, Άγιοι 
Πατέρες, σας δίνω κι εγώ μια 
ευχή: σας εύχομαι να 'ναι η συ-
νείδησή σας τόσο καθαρή, όσο 
είναι η δική μου και να 'στε τόσο 
ηθικοί και θρήσκοι όσο είμαι 
εγώ». Τελικά, η Εκκλησία της 
Ελλάδος δεν τόλμησε να προ-
χωρήσει στον αφορισμό του Νί-
κου Καζαντζάκη, καθώς ήταν 
αντίθετος σε κάτι τέτοιο ο Οι-
κουμενικός Πατριάρχης Αθηνα-
γόρας. Ο «Τελευταίος Πειρα-
σμός» συμπεριλήφθηκε στον 
Κατάλογο των Απαγορευμένων  
Βιβλίων της Ρωμαιοκαθολικής 
Εκκλησίας, το καταργηθέν 
πλέον Index Librorum Prohibi-
torum. Ο Καζαντζάκης απέ-
στειλε τότε τηλεγράφημα στην 
Επιτροπή του Index, με τη 
φράση του χριστιανού απολο-
γητού Τερτυλλιανού «Ad tuum, 
Domine, tribunal apello»,  
δηλαδή «στο Δικαστήριό σου, 
Κύριε, κάνω έφεση». 
Στις αρχές του 1954 δημοσιεύ-
τηκε στη Γαλλία το μυθιστόρημά 
του «Βίος και πολιτεία του Αλέξη 
Ζορμπά», που ανακηρύχθηκε 
το καλύτερο ξένο βιβλίο εκείνης 
της χρονιάς. Το 1955 ανέλαβε 
μαζί με τον Κακριδή την έκδοση 
της μετάφρασης της Ιλιάδας, με 
προσωπικά τους έξοδα, ενώ 
την ίδια χρονιά κυκλοφόρησε  
τελικά στην Ελλάδα ο «Τελευ-
ταίος Πειρασμός». Τη χρονιά 
αυτή αρχίζει να γράφει στο Λου-
γκάνο της Ελβετίας το έργο του 
«Αναφορά στον Γκρέκο», την 
πνευματική του αυτοβιογραφία. 
Έπειτα από ένα δεύτερο ταξίδι 
στην Κίνα, προσκεκλημένος της 
κινεζικής κυβέρνησης, επέ-
στρεψε με κλονισμένη την υγεία 
του και νοσηλεύτηκε στην Κο-
πεγχάγη και το Φράιμπουργκ. 
Πέθανε στις 26 Οκτωβρίου του 
1957, σε ηλικία 74 ετών. Η σο-
ρός του μεταφέρθηκε στην 
Αθήνα, αλλά η Εκκλησία της 
Ελλάδας αρνήθηκε να την εκ-
θέσει σε προσκύνημα. Η σορός 
του μεταφέρθηκε και εκτέθηκε 
στον μητροπολιτικό ναό του 
Ηρακλείου, χωρίς εκκλησια-
στική τελετή. Οι συμπατριώτες 
του τον τίμησαν ιδιαιτέρως και 
τον έθαψαν σ' ένα προμαχώνα 
των βενετσιάνικων τειχών του 
Ηρακλείου. Στον τάφο του, χα-
ράχθηκε η επιγραφή:  
  «Δεν ελπίζω τίποτα.  
  Δεν φοβούμαι τίποτα.  
  Είμαι ελεύθερος».



Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι  
η κίνηση της τουρκικής κοινό-
τητας θα συναντήσει την αντί-
δραση των Ελλήνων, οι οποίοι 
θα αντιδράσουν έμπρακτα ενα-
ντίον των Τούρκων.... Όταν  
αρχίσει η σύγκρουση, η δια-

σκορπισμένη σ’ όλο το νησί τουρκική κοινό-
τητα πρέπει να συγκεντρωθεί δια της βίας 
σε μια περιοχή και να υποχρεωθεί να την 
υπερασπίσει. Η επιλογή της περιοχής εξαρ-
τάται από το στρατηγικό σχέδιο που θα ετοι-
μάσουν ειδικοί.....» 

 
Το έγγραφο αυτό είχε συνταχθεί από μια οργά-
νωση τουρκοκυπρίων και ανέφερε ότι οι συμ-
φωνίες της Ζυρίχης – Λονδίνου έγιναν αποδεκτές 
σαν προσωρινό μέτρο με σκοπό να γίνουν γνω-
στά τα δικαιώματα της Τουρκίας στην Κύπρο, 
και να κερδίσουν διεθνή αναγνώριση. Ανέφερε 
επίσης ότι οι συμφωνίες θα εξασφάλιζαν χρόνο 
για τους τουρκοκυπρίους για να προετοιμαστούν 
καλύτερα και να επωφεληθούν από τις γκάφες 
των ελληνοκυπρίων, οι οποίοι θα αποφάσιζαν 

να καταργήσουν τις συμφωνίες. Το Τουρκικό Σχέ-
διο, είχε ημερομηνία 14 Σεπτεμβρίου 1963,  
και έφερε την υπογραφή  του Δρα Κουτσούκ ως 
Αντιπροέδρου και του Ραούφ Ντενκτάς ως Προ-
έδρου του Τουρκικού Κοινοτικού Συμβουλίου.  

   
Η Διάσκεψη του Λονδίνου 15 Ιανουαρίου 

1964 
 
Η Διάσκεψη του Λονδίνου  συνήλθε  στο Marl-

borough House  στις 15 Ιανουαρίου 1964 και  
οι συνομιλίες  συνεχίστηκαν  ως τις  πρώτες  
μέρες  του Φεβρουαρίου. Σε αυτή  συμμετείχαν  
οι Υπουργοί Εξωτερικών  Ελλάδας και Τουρκίας 
(Παλαμάς  και Ερκίν), οι Κληρίδης και Ντενκτάς 
και  πρόεδρος ήταν ο Ντάνκαν Σάντς,  ο Βρετα-
νός Υπουργός Αποικιών. Η Διάσκεψη δεν μπο-
ρούσε  να  προτείνει  λύση.  

 
Ο Ντάνκαν Σάντς  δήλωσε ότι  οι εγγυήτριες 
δυνάμεις δεν μπορούσαν  να παίζουν πάντα τον 
αστυνομικό ρόλο  και πρότεινε το Σύνταγμα να 
παραμείνει ως έχει με τους υφιστάμενους όρους 
αναφοράς  σχετικά  με τις εγγυήσεις, να  διατη-
ρηθεί η Πράσινη Γραμμή  και να  φέρουν  στο 
νησί, για  προσωρινή  περίοδο, μια ειρηνευτική 
δύναμη  από το ΝΑΤΟ (την Ατλαντική Συμμαχία).  
Αυτή η ιδέα απορρίφθηκε από τον Μακάριο και 

τον  Χρουτσόφ.  
 
Αμερικάνικες και Νατοϊκές  προτάσεις 
 
Μερικές μέρες αργότερα, στις 31 Ιανουαρίου 

1964 οι βρετανικές προτάσεις για μια ειρηνευτική 
δύναμη στην Κύπρο παρουσιάστηκαν ως κοινές  
προτάσεις από τη βρετανική και αμερικανική  
κυβέρνη. Τα κύρια σημεία ήταν τα εξής: 

 
1. Εγκατάσταση στην Κύπρο ειρηνευτικής δύ-
ναμης προερχόμενες από κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. 

2. Οι κυβερνήσεις Ελλάδας, Τουρκίας, Βρετα-
νίας και ΗΠΑ θα στηρίξουν τη δημιουργία αυτής 
της ειρηνευτικής δύναμης. 

3. Οι κυβερνήσεις Ελλάδας και Τουρκίας θα 
αναλάβουν τη δέσμευση να μην ασκήσουν το 
δικαίωμα μονομερούς επέμβασης (σύμφωνα με 
το άρθρο 4  των Συμφωνιών) για μια περίοδο 
τριών μηνών. 

4. Οι κυβερνήσεις Ελλάδας και Τουρκίας ανα-
λαμβάνουν να εμποδίσουν τις ελληνοκυπριακές 
και τουρκοκυπριακές κοινότητες από οιαδήποτε 
εμπλοκή σε εχθροπραξίες. 

5. Οι τρεις εγγυήτριες δυνάμεις μαζί με τις ΗΠΑ 
θα ζητήσουν από τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και 
τον Δρα Κουτσιούκ (α) να δεχθούν ειρηνευτική 
δύναμη και (β) να παράσχουν εγγυήσεις ότι θα 

εμποδίσουν τις αντίστοιχες κοινότητες τους από 
εμπλοκή σε οιεσδήποτε εχθροπραξίες. 

 Η Αμερικανική κυβερνηση φοβούμενη σοβιε-
τική επιρροή στην περιοχή, απέστειλε τον εκτε-
λούντα χρέη υπουργού εξωτερικών Τζορτζ Μπολ 
στην Αθήνα, Άγκυρα και Λευκωσία τον Φεβρουά-
ριο 1964 για να πείσει τις κυβερνήσεις αυτές. 
Παρά το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση τις 
αποδέχθηκε οι προτάσεις απορρίφθηκαν από 
την κυπριακή κυβέρνηση. 

 
Ο Σοβιετικός ηγέτης, απέστειλε επιστολή  
διαμαρτυρίας στις 7 Φεβρουαρίου 1964, στις κυ-
βερνήσεις της Βρετανίας, ΗΠΑ, Γαλλίας και Τουρ-
κίας, αντιτιθέμενος σε αποστολή Νατοϊκής  
δύναμης στο νησί επειδή  την περιέγραφε  σαν 
‘‘μια ωμή καταπάτηση της κυριαρχίας, της  
ανεξαρτησίας και ελευθερίας της Κυπριακής  
Δημοκρατίας.‘’  
Ο Τζορτζ Μπολ ποτέ δεν συγχώρεσε στον  
Μακάριο αυτή την άρνηση του να συμμορφωθεί 
και να δεχθί το σχέδιο. Πέντε χρόνια αργότερα 
(1969) σε Συνέδριο στο Ίδρυμα Μπροκλιν  
περιέγραφε τον Μακάριο ως «παιδί της σκύλας 
που πρέπει να εξοντωθεί για να γίνει κάτι στην 
Κύπρο». Αρκετά χρόνια αργότερα σε συνέντευξη 
του σε Κύπριο δημοσιογράφο ο Μπολ  αρνιόταν 
ότι είχε κάνει τέτοια δήλωση.
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Ο Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑ  ΚΑΙ  
Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΓΡΙΒΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΟ 1964 
Η ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ (ΟΥΝΦΙ-▪

ΚΥΠ) 
 
Η Κυπριακή Κυβέρνηση, δεν δεχτηκε τις  δυνά-
μεις του ΝΑΤΟ στο έδαφός της και προτίμησε να 
ζητήσει τη βοήθεια του Οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών, και στις 4 Μαρτίου 1964 το Συμβούλιο 
Ασφαλείας, με την Απόφαση αρ. 186,  σύστησε 
ομόφωνα την εγκατάσταση ειρηνευτικής δύναμης 
του ΟΗΕ στην Κύπρο.    
Στις 27 Μαρτίου 1964, ο U. Thant, Γενικός Γραμ-
ματέας του ΟΗΕ, διόρισε τον Sakari Severi Tuo-
mioja  σαν τον πρώτο Μεσολαβητή. Ο Τουομιόγα 
ανταποκρινόμενος στην εντολή του ΟΗΕ άρχισε 
τις διαβουλεύσεις του στη Λευκωσία, Αθήνα και 
Άγκυρα αναζητώντας τη λύση που θα ήταν  
αποδεκτή από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. 
 
Η άνοδος του Γεωργίου Παπανδρέου στην ▪

εξουσία 
 
Στις 3 Νοεμβρίου 1963, ο Γεώργιος Παπαν-
δρέου, αρχηγός της Ένωσης Κέντρου, κέρδισε 
τις εκλογές και τερμάτισε την έξουσία του Συντη-
ρητικού Κόμματος του Κωνσταντίνου Καραμανλή 
– της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ένωσης (EΡE), 
που κράτησε για οχτώ χρόνια (1955 - 1963).  
Στις 16 Φεβρουαρίου 1964, ο Παπανδρέου επα-
νεκλέχτηκε με ακόμη μεγαλύτερη πλειοψηφία. 
Όλοι πίστευαν ότι ο Παπανδρέου θα ακολου-
θούσε μια πιο φιλελεύθερη πολιτική (σε σύγκριση 
με εκείνη του Καραμανλή) και ότι θα συνεργαζό-
ταν πιο στενά με τον Μακάριο.  
Η απόφαση του Μακαρίου να καταγγείλει τις Συμ-
φωνίες  Εγγύησης και με πρώτο βήμα την άρνηση 
του να δεχτεί την αντικατάσταση των ανδρών της 
Τουρκικής Δύναμης Κύπρου (ΤΟΥΡΔΥΚ) είχε 
εξοργίσει τον Τούρκο πρωθυπουργό Ινονού και 
έβρισκε τον Παπανδρέου αντίθετο γιατί οι μονο-

μερείς πρωτοβουλίες  του μπορούσαν να οδηγή-
σουν σε μια πολεμική σύρραξη με την Τουρκία.  
 
Η αποστολή της Ελληνικής Μεραρχίας ▪

 
Ο Παπανδρέου κάλεσε τον Μακάριο στην Αθήνα 
τον Απρίλιο 1964 και στη συνάντησή τους  
βρισκόταν και ο Γρίβας. Εκεί συμφώνησαν στο 
«Δεκάλογο του Παπανδρέου» όπου επιβεβαι-
ωνόταν ανάμεσα σ’ άλλα, ότι «οι Συνθήκες της 
Ζυρίχης αποδείχτηκαν εκ των πραγμάτων 
ακατάλληλες, ότι ήταν πρόκληση για μια  
μειοψηφία του 18% να επιβάλλει τις θελήσεις 
της στην πλειοψηφία του 80% και ότι η μόνη 
λύση είναι αυτή που επιτρέπει στον κυπρια-
κόν λαόν να αποφασίσει ελεύθερα και κυριαρ-
χικά για το μέλλον». 
Ο Παπανδρέου υποσχέθηκε στον Μακάριο στρα-
τιωτική βοήθεια και μέχρι τα μέσα του καλοκαιριού 
1964, μια Ελληνική Μεραρχία γύρω στις 10,000 
Έλληνες αξιωματικούς και στρατιώτες είχαν ήδη 
σταλεί στο νησί.  Η «μυστική» αποστολή της 
 Ελληνικής Μεραρχίας ήταν παράνομη και αντι-
συνταγματική και την ευθύνη την έφεραν ο  
Παπανδρέου και ο Μακάριος.  
Αυτό που ειπώθηκε ήταν πως η παρουσία των 
ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο είχε σκοπό να 
αποτρέψει πιθανή εισβολή των Τούρκων. Κάποιοι 
πάλι υποστήριξαν ότι ο Παπανδρέου υποπτευό-
ταν τον Μακάριο και ήθελε να τον «παρακολου-
θεί», γιατί είχε αρχίσει να "φλερτάρει" με τη  
Σοβιετική Ένωση και το ανατολικό μπλοκ!  
Όποιοι κι αν ήταν οι λόγοι, επρόκειτο για μια πολύ 
απερίσκεπτη απόφαση, γιατί τόσο ο Γεώργιος 
Παπανδρέου όσο και ο Μακάριος αγνόησαν  
εξολοκλήρου το γεγονός ότι η Κύπρος ήταν μια 
ανεξάρτητη Δημοκρατία, και κάθε απόφαση για 
την τοποθέτηση τμήματος στρατού (πέραν από 
αυτό που προσδιοριζόταν στις Συμφωνίες του 

1959) ήταν και παράνομη και αντισυνταγματική.  
 
Η άφιξη του Γρίβα και η συνάντηση του με ▪

τον Μακάριο 
 
Στις 12 Ιουνίου 1964, με τη συναίνεση της Ελλη-
νικής Κυβέρνησης, ο Γρίβας έφτασε μυστικά στην 
Κύπρο. Η επίσκεψή του θα παρέμενε μυστική 
και δε θα διαρκούσε περισσότερο από μία εβδο-
μάδα. Ο Γρίβας όμως δε γύρισε στην Αθήνα 
όπως είχε αρχικά συμφωνηθεί, αλλά παρέμεινε 
στην Κύπρο και αργότερα ανέλαβε την ηγεσία 
της Εθνικής Φρουράς.  
Την επόμενη μέρα στις 13 Ιουνίου συναντήθηκε 
με τον Μακάριο όπου πρότεινε τη δημιουργία 
 Κυπριακού Στρατού, πρόταση την οποία αποδέ-
χτηκε ο Μακάριος.  Αυτή ήταν μια ακόμη παρα-
βίαση των Συμφωνιών και του Συντάγματος, γιατί 
πουθενά δεν αναφερόταν η ύπαρξη Κυπριακού 
Στρατού. Σε έκθεση που έστειλε ο Γρίβας στην 
Ελληνική Κυβέρνηση στις 18 Ιουνίου αναφερόταν 
στις συνομιλίες που είχε με τον Μακάριο και  
ο οποίος αποδεχόταν τις προτάσεις του, δηλαδή 
τη «δημιουργία κυπριακού στρατού ικανού να 
αντιμετωπίσει τουρκικήν εισβολήν  και που είναι 
απαραίτητος δια την επίλυσιν του Κυπριακού 
συμφώνως προς τον ταχθέντα σκοπόν, ήτοι την 
δια δημοψηφίσματος έκφρασιν της θελήσεως του 
Κυπριακού λαού, η οποία δεν δύναται να είναι 
άλλη παρά η Ένωσις».    
Μιλώντας στο ραδιόφωνο λίγες μέρες μετά την 
άφιξή του, ο Γρίβας δήλωνε ότι ο σκοπός της επί-
σκεψής του αφορούσε τρία πράγματα:  
 
1. Να κηρύξει την ενότητα και την αδελφοσύνη 
ανάμεσα στους  Ελληνοκυπρίους.  
 
2. Να ασκήσει την επιρροή του ώστε να επιτευ-
χθεί ειρηνική συνύπαρξη με τους Τούρκους.  

3. Να υποστηρί-
ξει και να βοηθή-
σει τις κυβερνήσεις της Ελλάδας και της Τουρκίας 
έτσι ώστε να βρεθεί μια δίκαιη λύση και οι Κύπριοι 
να μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα της αυτο-
διάθεσης.  Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Γεώργιος 
Παπανδρέου δήλωσε σε συνέντευξή του στις 27 
Ιουνίου 1964 ότι "η παρουσία του Γρίβα στην Κύ-
προ είναι εξαιρετικά χρήσιμη γιατί συμβάλλει στη 
σταθερότητα της ειρήνης!"  Στην πραγματικότητα, 
ίσχυε το αντίθετο. Η άφιξη και ο ρόλος του Γρίβα 
έβαζαν πολλούς σε υποψίες όχι μόνο τους Τουρ-
κοκύπριους και την κυβέρνηση της Άγκυρας, αλλά 
και όσους Τουρκοκύπριους είχαν αποδεχτεί την 
Ανεξαρτησία σαν την τελική λύση. 
Η άφιξη του Γρίβα χαιρετίστηκε από εκείνους τους 
Ελληνοκύπριους που τον θεωρούσαν ως τον 
αγωνιστή της Ένωσης και που πίστευαν ότι προ-
δόθηκε από τις πολιτικές επιλογές του Μακαρίου. 
Στη συνέχεια, ο Γρίβας τοποθετήθηκε επικεφαλής 
των ελληνικών δυνάμεων στο νησί. Πολλοί είδαν 
την άφιξή του τον Ιούνιο ως έναν τρόπο για  
να παρακολουθείται ο Μακάριος στις συναλλαγές 
του με τη Σοβιετική Ένωση και τις χώρες του  
Ανατολικού μπλοκ. 
 
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...

Μέρος 18ον  
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ 

Μέρος 19ον  
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ΠΕΜΠΤΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
21:35 Ο Θείος μου ο Ιππο-
κράτης (1972). Κωμωδία με 
τους Νίκο Σταυρίδη, Αντώνη 
Παπαδόπουλο, Δήμητρα Νο-
μικού και Δημήτρη Μπισλάνη. 
Ο Ιπποκράτης προσπαθεί να 
βοηθήσει την ανιψιά του να 
παντρευτεί τον αγαπημένο 
της.  
ΠΕΜΠΤΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
23:00 Η Κλεοπάτρα Ήταν 
Αντώνης (1966). Κωμωδία με 
τους Σταύρο Παράβα, Κλεώ 
Σκουλίδη, Λαυρέντη Διανέλλο. 
Ο Αντώνης έχει τρομερό οικο-
νομικό πρόβλημα και δεν 
μπορεί να παντρευτεί την αγα-
πημένη του Σοφία. Ο Δημή-
τρης τον πληροφορεί ότι ο 
πλούσιος πελάτης Ιάκωβος 
Μελμεντής, ο οποίος ζει μόνος 
του στο εξοχικό του στην Κη-
φισιά ψάχνει για υπηρέτρια 
και έτσι ο Δημήτρης παίρνο-
ντας την μεγάλη απόφαση με-
ταμφιέζεται σε γυναίκα και πα-
ρουσιάζεται στον Ιάκωβο ως 
Κλεοπάτρα. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑ-
ΡΙΟΥ 21:25 Αντίστροφη Μέ-
τρηση (1984). Δράμα με τους 
Γιάννη Βόγλη, Νίκο Παπακων-
σταντίνου. Ο Δημήτρης Μαρ-
κούζης έζησε τα παιδικά του 
χρόνια κατά τη διάρκεια του 

εμφυλίου πολέμου στο εξωτε-
ρικό ως εξόριστος. Σε ηλικία 
πενήντα ετών, γυρίζει στην 
πατρίδα και την αρχική του 
χαρά διαδέχεται η αμφιβολία 
για το αν θα καταφέρει να αντι-
μετωπίσει τα προβλήματα 
που του παρουσιάζονται.  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑ-
ΡΙΟΥ 22:50 Ο Καμαριέρης 
της Μπουζουξούς (1971). 
Κωμωδία με τους Τάσο Γιαν-
νόπουλο, Ζωζώ Σαμπουνάκη, 
Μανώλη Δεστούνη, Μάκη Δε-
μίρη. Ο Λιάκος είναι ένας 
επαρχιώτης που δουλεύει στο 
συνεργείο αυτοκινήτων του 
Μάρκου. Η αφέλεια και η αδε-
ξιότητα του, τον βάζουν διαρ-
κώς σε μπελάδες και γίνονται 
η αιτία να χαλάσει το γύρισμα 
των σκηνών της νέας ταινίας 
της πρωταγωνίστριας του κι-
νηματογράφου Τζούλιας. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑ-
ΡΙΟΥ 00:10 Φτηνά Τσιγάρα 
(2001). Κάλτ ταινία με τους 
Ρένο Χαραλαμπίδη, Άννα Μα-
ρία Παπαχαραλάμπους. Ο Νί-
κος, επαγγελματίας περιηγη-
τής, περιδιαβαίνει την 
αγαπημένη του πόλη. Μια αέ-
ρινη γυναικεία φιγούρα, ένας 
εστέτ καφετζής, «τρελαμένοι» 
μεσήλικες σε κρίση, μπράβοι 
της συμφοράς, πόρνες με 

καλλιτεχνικές αναζητήσεις, ξε-
κινούν το σύντομο ταξίδι τους.  
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΦΕΒΡΟΥΑ-
ΡΙΟΥ 20:50 Αγάπη στα 16 
(2004). Ρομαντική περιπέτεια 
με την Μπέττυ Βαλάση, Βα-
σίλη Ανδρεόπουλο.. Αρχές της 
δεκαετίας του ’80 και μ’ ένα 
βουκολικό background δύο 
δεκαεξάχρονα αγόρια περ-
νάνε τον χρόνο τους όπως 
κάθε άλλο παιδί της ηλικίας 
τους, ήτοι: πηγαίνοντας σχο-
λείο, παίζοντας μπάλα, διαβά-
ζοντας κόμιξ, συζητώντας για 
το sex κλπ. Ιδιαίτερο χόμπι 
του Αλέξη και του Γιώργου, εί-
ναι το βραδινό μπανιστήρι 
στις τουαλέτες του χωριού.  
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΦΕΒΡΟΥΑ-
ΡΙΟΥ 22:30 Ο Δήμος απ' τα 
Τρίκαλα (1962). Κωμωδία με 
τους Κώστα Χατζηχρήστο, 
Γιάννη Γκιωνάκη, Καίτη Πά-
νου. Ο Παρασκευάς αναγκά-
ζεται να πει ψέματα στη γυ-
ναίκα του Λέλα, ότι έχει ένα 
δίδυμο και ολόιδιο αδελφό, 
τον Δήμο, για να δικαιολογήσει 
την ύπαρξη μιας φωτογραφίας 
που εικονίζει τον ίδιο με μια 
ξανθιά ύπαρξη σε ένα παρα-
θαλάσσιο κεντράκι.  
ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΦΕΒΡΟΥΑ-
ΡΙΟΥ 21:30 Από τα Αλώνια 
στα Σαλόνια (1972). Κωμω-

δία με την Δέσποινα Στυλια-
νοπούλου, Νίκο Ρίζο, Σταύρο 
Ξενίδη και Λαυρέντη Διανέλλο. 
Η Μαγδάλω εγκαταλείπει το 
χωριό της και πάει στην Αθήνα 
έχοντας κάνει όρκο να γυρίσει 
πλούσια για να πάρει πίσω τα 
κτήματα του πατέρα της από 
ένα εκμεταλλευτή γαιοκτή-
μονα. Μετά την επιτυχία της 
στο λαϊκό τραγούδι, μετατρέ-
πεται σε ‘’κυρία’’ και προσπα-
θεί να μάθει και να μιμηθεί 
τους καλούς τρόπους. 
ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΦΕΒΡΟΥΑ-
ΡΙΟΥ 21:00 Τζιν Γκέυμ 
(1992). Θέατρο της Δευτέρας 
με τους Τίτο Βανδή και Μπέτυ 
Βαλάση. Δύο ηλικιωμένοι που 
ζουν σε ένα άθλιο γηροκομείο 
μακριά από φίλους και συγγε-
νείς, περνούν την ώρα τους 
παίζοντας ένα παιχνίδι με χαρ-
τιά. Ενώ αρχικά στη διάρκεια 
του παιχνιδιού συζητούν για 
τις οικογένειές τους και την 
ζωή τους, σταδιακά η συνομι-
λία μετατρέπεται σε διαμάχη 
που έχει σκοπό να αποκαλύ-
ψει τις αδυναμίες του αντιπά-
λου και να τον ταπεινώσει. 
ΤΡΙΤΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
20:35 Ο Κάου Μπόι του Με-
ταξουργείου (1971). Κωμω-
δία με τους Νίκο Σταυρίδη. Ο 
Χαράλαμπος έχει δύο ανεψι-

ούς, τον Κίτσο και τον Κιτς 
απο την Αμερική τον οποίο και 
περιμένει να έρθει στην 
Αθήνα. Πριν τον Κιτς, όμως, 
καταφθάνει ο Κίτσος για να ζη-
τήσει από το θείο του να του 
δώσει χρήματα για την προίκα 
της αδερφής του.  
ΤΡΙΤΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
22:10 Κάλιο Πέντε και στο 
Χέρι (1965). Κωμωδία με τους 
Μίμη Φωτόπουλο, Γιάννη 
Γκιωνάκη, Γεωργία Βασιλει-
άδου και Γιώργο Οικονομίδη. 
Οι κόρες ενός μπακάλη δυσα-
νασχετούν στην προσπάθεια 
του πατέρα τους να τις πα-
ντρέψει με γαμπρούς της δι-
κής του επιλογής και με την 
βοήθεια ενός θείου που έρχε-
ται ξαφνικά από την  Αμερική, 
προσπαθούν να ανατρέψουν 
καταστάσεις. 
ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑ-
ΡΙΟΥ 20:55 Ένας Απέντα-
ρος Λεφτάς (1967). Κωμωδία 
με τους Γιάννη Γκιωνάκη, 
Ελένη Αννουσάκη. Ο λογιστής 
Γιάννης Μπακούρας, έχοντας 
ανάγκη από χρήματα για να 
μπορέσει να παντρευτεί την 
αγαπημένη του Ράνια, θα δε-
χτεί μια εποχιακή δουλειά στο 
ξενοδοχείο "Φλόριντα".
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ΠΕΜΠΤΗ 17/02 
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 18/02 
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  19/02 
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  
19.05 PlayList 
21.30 Ειδήσεις 
ΚΥΡΙΑΚΗ 20/02 
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 21/02 
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  

16.20 Κυπριώτικο Σκετς 
17.20 Black Forest 
18.00 Ειδήσεις 
20.45 Με τη Φωνή σου  

21.45 Εμείς κι ο Κόσμος μας  
23.00 Ειδήσεις  
ΤΡΙΤΗ 22/02 
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  
16.20 Κυπριώτικο Σκετς  
17.20 Black Forest 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια 
19.50 Το Μυστικό της Πετα-
λούδας (Ε) 
20.45 EU 4U   
22.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
23.00 Όλα στον Αέρα  
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/02 
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 
16:20 Κυπριώτικο Σκετς   
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 
23.00 Όλα στον Αέρα 

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 17 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: Ο Θείος μου 
ο Ιπποκράτης (1972) 
23:00 Ελληνική Ταινία: Η Κλεοπά-
τρα ήταν Αντώνης (1966) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 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: Αντίστροφη 
Μέτρηση (1984) 
22:50 Ελληνική Ταινία: Ο Καμαριέ-
ρης της Μπουζουξούς (1971) 
00:10  Ελληνική Ταινία: Φτηνά Τσι-
γάρα (2001) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 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 Ζωή Λια-
ντράκη μία σπουδαία ερμηνεύτρια της 
νέας γενιάς επιστρέφει πιο ερωτική από 
ποτέ!! 
20:50 Ελληνική Ταινία: Αγάπη στα 
16 (2004) 
22:30 Ελληνική Ταινία: Ο Δήμος απ' 
τα Τρίκαλα (1962) 
ΚΥΡΙΑΚΗ 20 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 
21:30 Ελληνική Ταινία: Από τα Αλώ-
νια στα Σαλόνια (1972)ΔΕΥΤΕΡΑ 
21 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: Τζιν 
γκέϊμ (Donald L.Coburn) (1992) 
23:40 Το Ταξίδι της Ζωής με την 
Άντζη Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 22 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: Ο Καου 
Μπόυ του Μεταξουργείου (1971) 
22:10 Ελληνική Ταινία: Κάλιο Πέντε 
και στο Χέρι (1965) 
ΤΕΤΑΡΤΗ 23 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: Η Προσφυ-
γοπούλα (1938) 
22:45 Ελληνική Ταινία: Ένας Απέ-
νταρος Λεφτάς (1967)
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Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Μπράιτον 2-0:  
Με τη σφραγίδα του Κριστιάνο

Η Γιουνάιτεντ έπειτα από 
δυο διαδοχικές ισοπα-
λίες επέστρεψε στις νί-

κες, επικράτησε 2-0 εντός έδρας 
της Μπράιτον και βρέθηκε ξανά 
στην τετράδα της Premier 
League και στο +2 από τη 
Γουέστ Χαμ. Κακό α΄μέρος, με 
τη Μάντσεστερ να έχει τον 
έλεγχο, όχι όμως και τον τρόπο 
να απειλήσει τη Μπράιτον. Μά-
λιστα, η μεγαλύτερη φάση του 
α' μέρους ήταν για τους «Γλά-
ρους», αλλά την κεφαλιά του 
Μόντερ έβγαλε ο Ντε Χέα.  Ο 
Κριστιάνο ανάλαβε δράση και 
στο 51ο λεπτό έβαλε τέλος στο 
σερί έξι αγώνων χωρίς νίκη. Ο 
Πορτογάλος σταρ με υπέροχο 
τελείωμα πέτυχε το 1-0 και 
άνοιξε το δρόμο για τη νίκη. Στο 
54' η Μπράιτον έμεινε με δέκα 

παίκτες, μετά την αποβολή του 
Ντανκ, μιας και ο τελευταίος 
ανέτρεψε τον Ελάνγκα. Ο Κρι-
στιάνο είχε μεγάλη ευκαιρία στο 
64', ενώ στο 71΄ ο Μπρούνο 
ήταν αυτός που δεν μπόρεσε 
να σκοράρει από κοντά. Η 
Μπράιτον στην πρώτη της 
φάση στην επανάληψη καρδιο-
χτύπησε τη Μάντσεστερ, μιας 
και η σουτάρα του Μόντερ 
βρήκε το δοκάρι. Ωστόσο, ο 
Μπρούνο Φερνάντες στο 90+7' 
πέτυχε το δεύτερο γκολ της Γι-
ουνάιτεντ, 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Ραλφ 
Ράνγκνικ): Ντε Χέα, Νταλότ, Λί-
ντελοφ, Μαγκουάιρ, Σο, ΜακΤό-
μινεϊ, Φρεντ (73΄ Πογκμπά), Σά-
ντσο (80΄Τέλες), Ελάνγκα 
(79΄Ράσφορντ), Μπρούνο Φερ-
νάντες, Ρονάλντο.

Πρωταθλήτρια κόσμου για πρώτη φορά η Τσέλσι 
στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγου

Πρωταθλήτρια κό-
σμου για πρώτη 
φορά στην ιστο-

ρία της αναδείχθηκε η 
Τσέλσι, καθώς νίκησε την 
Παλμέιρας με 2-1 στον τε-
λικό του Παγκοσμίου Κυ-
πέλλου Συλλόγων, που 
διεξήχθη στα Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα. 
Η Τσέλσι ήταν πιο δυνα-
μική και είχε υπέρ της την 
κατοχή της μπάλας (69%) 
όμως από τις 10 τελικές 
της προσπάθειες σε αυτό 
το διάστημα μόνο 2 ήταν 
εντός στόχου, με αποτέ-
λεσμα να μην απειλήσει. 
Αντίθετα, η Παλμέιρας δεν 
μπόρεσε να κινηθεί ελέυ-
θερα στον επιθετικό τομέα 
κι έτσι ο τερματοφύλακας 
των «μπλέ,» Μεντί, δεν 
χρειάστηκε να επέμβει κα-
θώς η λειτουργία της άμυ-
νας ήταν πολύ καλή. 

Στο 54’ η Τσέλσι άνοιξε το 
σκορ με τον Ρομέλου 
Λουκάκου, καθώς ο Χά-
ντσον-Οντόι έβγαλε μία 
όμορφη σέντρα από τα 
αριστερά και ο Βέλγος πε-
τάχτηκε εντυπωσιακά στο 
ύψος της μικρής περιοχής 
για να νικήσει τον Γουέ-
βερτον με κεφαλιά. 
Η Παλμέιρας ισοφάρισε 
δέκα λεπτά αργότερα, 
όταν ο Ραφαέλ Βέιγκα 
ανέλαβε την εκτέλεση πέ-
ναλτι (που κέρδισε νωρί-
τερα έπειτα από το χέρι 
του Τιάγκο Σίλβα μέσα 
στη μεγάλη περιοχή) και 
νίκησε τον Μεντί για να 
κάνει το 1-1. 
Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι 
την συμπλήρωση των 90 
λεπτών και πήγε στην πα-
ράταση, εκεί όπου ο διαι-
τητής έδωσε πέναλτι 
στους Λονδρέζους καθώς 

το σουτ του Αθπιλικουέτα 
που βρήκε το χέρι του 
Λουάν, και ο Χάβερτς το 
εκτέλεσε στο 117ο λεπτό 
στέλνοντας από την άλλη 
γωνία τον Γουέβερτον. 
 
ΤΣΕΛΣΙ: Μεντί, Τιάγκο 
Σίλβα, Κρίστενσεν, Ρίντι-
γκερ, Αθπιλικουέτα, Χά-
ντσον-Οντόι (76′ Βέρνερ), 
Κόβατσιτς (91′ Ζιγές), Κα-
ντέ, Χάβερτς, Μάουντ (31′ 
Πούλισικ), Λουκάκου (76′ 
Σαούλ) 
 
ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ: Γουέβερ-
τον, Πικέρες, Γκόμες, 
Λουάν, Ρότσα, Ντανίλο, 
Βέιγκα (78′ Ατουέστα), 
Σκάρπα, Ραφαέλ (60′ 
Ζαΐλσον), Ντούντου (103′ 
Ναβάρο), Ρόνι (77′ Γουέσ-
λεϊ)

Τζόκοβιτς: 
 «Δεν είμαι αντιεμβολιαστής, αλλά θα  
θυσιάσω τρόπαια αν με υποχρεώσουν 
να εμβολιαστώ!»

Διατεθειμένος να χά-
σει κι άλλα τουρνουά 
τένις, αν τον υποχρε-
ώσουν να εμβολια-
στεί, δηλώνει ο Νόβακ 
Τζόκοβιτς. Ο Σέρβος 
τενίστας μίλησε στο 
BBC σπάζοντας τη 
σιωπή του για πρώτη 
φορά μετά την απαγό-
ρευση συμμετοχής 
του στο Αυστραλιανό 
Open και την απέ-
λασή του από τη Μελ-
βούρνη επειδή δεν 
είχε κάνει το εμβόλιο 
κατά του κορωνοϊού.   
«Δεν ήμουν ποτέ κατά 
του εμβολιασμού, 
αλλά πάντα υποστή-
ριζα την ελευθερία της 
επιλογής για το τι θα 
βάζεις στο δικό σου 
σώμα», τόνισε ο Σέρ-
βος τενίστας, ενώ 
ερωτηθείς αν θα θυ-
σίαζε τη συμμετοχή 
του σε Grand Slam 
όπως το Γουίμπλε-
ντον και το Γαλλικό 
Open για τη στάση 
του για το εμβόλιο 
απάντησε κατηγορη-
ματικά. «Ναι, αυτό εί-
ναι το τίμημα που εί-
μαι διατεθειμένος να 
πληρώσω». 
 
Εξηγώντας τη στάση 
του, είπε: «Η αρχή του 
να αποφασίζω τι θα 
κάνω με το σώμα μου 
είναι πιο σημαντική 
από οτιδήποτε άλλο. 
Πάντα ήμουν οπαδός 
της καλής ζωής, της 
υγείας και της σωστής 
διατροφής. Αυτό έχει 
να κάνει με την θετική 
επίδραση που είχαν 
σε μένα η δίαιτα που 
ακολουθώ και ο τρό-
πος που κοιμάμαι». 
 
Πάντως δεν απέ-
κλεισε να εμβολιαστεί. 
«Έχω ανοιχτό το 
μυαλό μου, γιατί όλοι 
προσπαθούμε να 
βρούμε μια λύση συλ-
λογικά, ώστε να βά-
λουμε ένα τέλος στον 
κορωνοϊό. Ποτέ δεν 
ήμουν κατά του εμβο-
λιασμού. Καταλα-
βαίνω πως παγκο-
σμίως όλοι κάνουν 
μεγάλη προσπάθεια 
για να διαχειριστούν 
αυτή την κατάσταση 
και ελπίζω σύντομα 
να ξεμπερδεύουμε με 

αυτό», είπε. 
 
Απαντώντας σε όσους 
τον κατηγόρησαν πως 
είχε κολλήσει επίτηδες 
κορωνοϊό τον Δεκέμ-
βριο για να μπορεί να 
αγωνιστεί στο Αυ-
στραλιανό Open (πα-
ρότι τελικά δεν του 
επετράπη), ο 20 φο-
ρές νικητής Grand 
Slam είπε: «Κατανοώ 
ότι υπάρχει πολλή κρι-
τική και καταλαβαίνω 
τον κόσμο που έχει 
πολλές θεωρίες για το 
πόσο τυχερός ήμουν 
ή πόσο βολικό ήταν 
που κόλλησα τον Δε-
κέμβριο. Όμως κανέ-
νας δεν είναι τυχερός 
όταν κολλάει κορω-
νοϊό. Εκατομμύρια άν-
θρωποι ακόμη ταλαι-
πωρούνται, συνεπώς 
το αντιμετωπίζω με 
μεγάλη σοβαρότητα. 
Δεν μου αρέσει που 
κάποιοι σκέφτονται ότι 
ενήργησα έτσι ώστε 
να βγάλω ένα θετικό 
PCR και να πάω στην 
Αυστραλία». 
 
Σχετικά με την απαγό-
ρευση που του επι-
βλήθηκε να λάβει μέ-
ρος στο Grand Slam 
της Μελβούρνης σχο-
λίασε: «Απογοητεύ-
τηκα με τον τρόπο 
που τελείωσε για 
μένα. Δεν ήταν εύ-
κολο. Ο κόσμος νομί-
ζει πως με απέλασαν 
από την Αυστραλία 
επειδή δεν ήμουν εμ-
βολιασμένος ή επειδή 
είχα κάνει λάθος στην 
αίτηση της βίζας. 
Όμως όλα αυτά είχαν 
εγκριθεί από το ομο-
σπονδιακό δικαστήριο 
της Αυστραλίας και το 
αρμόδιο υπουργείο. 
Απελάθηκα γιατί ο 
υπουργός Μετανά-
στευσης έκανε χρήση 
της ισχύος του για να 
ακυρώσει τη βίζα μου 
με το σκεπτικό ότι 
μπορεί να δημιουρ-
γούσα αντιεμβολια-
στικό κίνημα στη 
χώρα, κάτι με το 
οποίο διαφωνώ κά-
θετα».

Πέφτει στο νούμερο 8 της παγκόσμιας κατάταξης η Σάκκαρη- 
Δεν έσπασε η κατάρα στα 500αρια για τον Στέφανο
Μία θέση θα 

χάσει η Μα-
ρία Σάκκαρη 

στην παγκόσμια κατά-
ταξη, μετά την ήττα της 
στον τελικό της Αγίας 
Πετρούπολης. Η κορυ-
φαία Ελληνίδα τενί-
στρια έχασε τον τίτλο 
από την Εσθονή, Άνετ 
Κονταβέιτ, η οποία 
μετά τον θρίαμβό της 
θα ανέβει στο νούμερο 
έξι. Αυτό, θα φέρει αυ-
τόματα την Μουγκου-
ρούθα από το νούμερο 
6 στο νούμερο 7, και τη 
Σάκκαρη στο νούμερο 
8, τέσσερις βαθμούς 
πίσω από την Ισπα-
νίδα. 
 
Από την άλλη, ο Στέ-
φανος Τσιτσιπάς  ήταν 
σε κακή ημέρα καθώς 
είχε μέτρια ποσοστά 
στο πρώτο σερβίς 
(56%), ενώ ο Καναδός 
είχε τις επιστροφές 
που ήθελε και κρα-
τούσε εύκολα τα δικά 
του service game φτά-
νοντας σχετικά άνετα 
στη νίκη και τον τίτλο. 
Είχε ελάχιστα λάθη στο 
ματς (8 αβίαστα και 20 

winners) και ότι έκανε 
του βγήκε, ακόμη και 
σε θέση άμυνας απέ-
ναντι σε έναν Τσιτσιπά 
που δεν ήταν σε καλή 
μέρα.. 
 
Στο πρώτο σετ ο Στέ-
φανος δέχτηκε με το 
καλημέρα ένα break 
που δεν κατάφερε να 
το πάρει πίσω, σερβί-
ροντας άσχημα καθώς 
είχε 4 διπλά λάθη, κα-
νέναν άσο και 50% επι-
τυχία στο πρώτο σερ-
βίς. Στο δεύτερο ο 
Καναδός συνέχισε να 
σημαδεύει το μπάκ-
χαντ του Τσιτσιπά και 
δικαιώθηκε, φτάνοντας 
άνετα στον πρώτο του 
τίτλο. 
 
Break με το καλη-
μέρα, έδωσε το 1-0 
στον Αλιασίμ 
 
Με break από λάθος 
τοποθέτηση του Στέφα-
νου, ξεκίνησε το ματς 
ο Αλιασίμ, που με love 
service game έφτασε 
στο 2-0. Ενα χαμένο 
φόρχαντ στο φιλέ του 
Καναδού έφερε την 

μείωση του σκορ από 
τον Τσιτσιπά σε 2-1. 
Το 3-1 έγινε από χα-
μένη επιστροφή του 
Στέφανου, με τον Κα-
ναδό να έχει break 
point στη συνέχεια, 
αλλά ο Τσιτσιπάς με 
δύο καλά σερβίς μεί-
ωσε σε 3-2. 
 
Με άσο και ένα εξαιρε-
τικό σερβίς σε όλο το 
game ο Αλιασίμ έκανε 
το 4-2, με τον Τσιτσιπά 
να βελτιώνει το πρώτο 
του σερβίς στο ματς και 
να φτάνει στην μείωση 
του σκορ σε 4-3, με 
δύο λάθη του αντιπά-
λου του που ήταν σε 
θέση άμυνας. 
 
Με άσο και σμας ο 
Αλιασίμ έφτασε στο 5-
3, με τον Στέφανο να 
μένει στο σετ χάρη σε 
δύο καλά ράλι που τε-
λείωσαν με λάθος του 
Καναδού σε άμυνα. 
Με εξαιρετικά σερβίς ο 
Καναδός έκλεισε το σετ 
μετά από 40 λεπτά και 
έκανε το 1-0. 
Στο ίδιο έργο θεατές… 
Με τον ίδιο ακριβώς 

τρόπο άρχισε το δεύ-
τερο σετ. Μέτρια σερ-
βίς του Στέφανου, εξαι-
ρετικές επιστροφές του 
Αλιασίμ που ανάγκασε 
τον Ελληνα σε αβίαστα 
λάθη, για να κάνει το 
break και το 1-0. 
Ο Στέφανος βρέθηκε 
πίσω με 0-2 και 15-40 
του Καναδού, αλλά 
βελτίωσε το σερβίς του 
και κατάφερε να σώσει 
το τρίτο game για να 
μειώσει σε 2-1. 
 
Ο Αλιασίμ συνέχισε να 
σερβίρει καλά και με 
ένα σμας έφτασε στο 
υπέρ του 3-1. Τα λάθη 
του Στέφανου στο σερ-
βίς και στο backhand 
έφεραν κι άλλο break 
για τον Καναδό που 
έφτασε σε 4-1 και με το 
σερβίς στα χέρια του. 
 
Με άσο ο Αλιασίμ 
έφτασε στο 5-1, με τον 
Στέφανο να μειώνει σε 
5-2, αλλά ο Καναδός 
έκλεισε το ματς στο 
επόμενο game.

Ολυμπιακός: Οριστικό με Αλκαράθ,  
Πολυκάρπου μέχρι νεωτέρας
Οριστικά παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού απο-
τελεί ο Λούκας Αλκαράθ. Η διοίκηση των μαυροπρασίνων είναι 
ήδη στην αναζήτηση του επόμενου προπονητή, που θα αντικατα-
στήσει τον Ισπανό. Μέχρι να εντοπιστεί ο κατάλληλος, το πόστο 
αναλαμβάνει ο Κυριάκος Πολυκάρπου, ο οποίος έχει αναλάβει 
και άλλες φορές την ομάδα σαν προσωρινή λύση και τυγχάνει σε-
βασμού από τη διοίκηση, τους παίκτες και τον κόσμο.
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Russia started pulling back 
some of its Troops

Russia said on Tuesday 
some of its military units 
  were returning to their 

bases after exercises near Uk-
raine, following days of U.S. 
and British warnings that Mos-
cow might invade its neighbour 
at any time. It was not clear how 
many units were being with-
drawn, and by what distance, 
after a build-up of an estimated 
130,000 Russian troops to the 
north, east and south of Uk-
raine. 

On Wednesday, it also an-
nounced that military drills in 
Moscow-annexed Crimea had 
ended. 

"Units of the Southern Military 
District, having completed their 
participation in tactical exer-

cises, are moving to their per-
manent deployment points," the 
defence ministry said in a state-
ment, without detailing how 
many troops were leaving. 

Footage broadcast on state 
television appeared to show 
military vehicles crossing the 
bridge to leave Crimea. 

The development drew a 
cautious response from Ukraine 
and Britain and Western 
leaders remain wary, but 
prompted a sharp rally on finan-
cial markets. Western military 
analysts said it was too soon to 
be sure of the extent of any de-
escalation. 

 
On Tuesday, Ukraine said the 

websites of its Defense Ministry 

and two banks came under a 
cyber-attack. The cause is not 
clear but Ukraine has suffered 
large-scale attacks before on its 
online infrastructure and has 
pointed the finger at Russia. 

There has long been con-
cerns that, rather than a full-
scale invasion, Russia could 
use less obvious means to de-
stabilise Ukraine, for example 
through cyber-attacks on critical 
infrastructure. President Biden 
said on Tuesday the US was 
prepared to respond to any 
such move. 

Mr Biden's speech came 
hours after Russian President 
Vladimir Putin said Moscow's 
security concerns should be ad-
dressed and taken seriously. 

Mr Putin has always denied 
planning an incursion, and said 
Russia did not want another 
war in Europe. However, ten-
sions have been rising since 
November. 

Russia has deep cultural and 
historic ties with Ukraine, which 
is a former Soviet republic. Mr 
Putin wants assurances that it 
will not join the Western Nato 
military alliance because he 
sees any expansion of it as a 
threat to Russia. Nato has re-
jected that demand. 

Meanwhile The German 
chancellor, Olaf Scholz Speak-

ing at a joint press conference 
with Vladimir Putin, after their 
meeting, in Russia on Tuesday 
has welcomed the pullback of 
some Russian troops from near 
Ukraine on, adding that a dip-
lomatic solution remained pos-
sible but he restated Germany’s 
position that the conviction of 
Russian opposition leader Al-
exei Navalny was not in line 
with the rule of law. 

Asked about the Nord Stream 
2 pipeline connecting Russia 
and Germany, Scholz said his 
government was committed to 
ensuring gas transit works via 
Ukraine. The Nord Stream 2 
pipeline has long been seen by 
western analysts as a way to 
weaken Ukraine, by allowing 
Russia to bypass the country. 

Russian president Vladimir 
Putin has said there has been 
no constructive response to 
Russia’s proposals on security 
and once again claimed there 
are “human rights violations” in 
the Donbass in eastern Uk-
raine. On a day when the Rus-
sian Duma called for rec-
ognition of the self-declared 
“republics” of Donetsk and Lu-
hanks in eastern Ukraine, Putin 
also repeated his claim there 
was genocide in the Donbass 
region.

The Duke of York has set-
tled the sex assault case filed 
against him by Virginia Giuffre 
for an undisclosed sum, spar-
ing him the humiliation of giv-
ing evidence in a trial and pro-
tecting the royal family from 
further reputational damage. 

The out-of-court settlement 
in the US civil case 
means Prince Andrew makes 
no admission of guilt over 
claims by Giuffre that he sex-
ually assaulted her on three 
occasions when she was 17, 
allegations he has repeatedly 
denied. The American lawyer 
Lisa Bloom representing Vir-
ginia Giuffre said it was a huge 
victory for Ms Giuffre. “This is 
a monumental win for Vir-
ginia," said Ms Bloom, who 
represents several of sex of-
fender Jeffrey Epstein's vic-
tims. This case she said, it was 
a win "for everyday people... 
standing up against the rich 
and powerful. 

It is well known that Ms Gi-
uffre had been suing the Duke 
of York, claiming he sexually 
assaulted her on three occa-
sions when she was 17 - 
which Prince Andrew has re-
peatedly denied. On Tuesday 
15 February it was announced 
that the Duke of York and Ms 
Giuffre had reached an out-of-
court settlement. 

A statement from their law-
yers said the duke would pay 
an undisclosed sum to Ms Gi-
uffre and make a "substantial 
donation" to Ms Giuffre's cha-
rity in support of victims' rights. 
It also said the duke regretted 
his association with Jeffrey Ep-
stein. Prince Andrew had pre-
viously told Newsnight (BBC) 
in 2019 he did not regret being 
friends with Epstein. Details of 
the payout has not been made 
public but reports suggest that 
the financial settlement could 
run to millions. There are pub-
lic concerns where the money 
for the settlement was coming 

from. Taxpayers would want to 
know; The duke receives a 
Royal Navy pension and a sti-
pend from the Queen's Duchy 
of Lancaster income. 

That royal disaster zone has 
been averted by an out of 
court settlement. If Prince An-
drew had gone to court in 
USA, it would have made big 
headlines and would have 
been very damaging for the 
monarchy. But it comes with 
high costs to Prince Andrew, 
both financial and reputational, 
and it will be a long road back 
before there is any chance of 
clearing his name in terms of 
public opinion. 

He won't get back any of the 
royal patronages, military links 
or the HRH title that were 
taken away from him. But he 
has now lost a series of UK 
military titles: Colonel of the 
Grenadier Guards - one of the 
most senior infantry regiments 
in the British army. He took this 
role over from his father Prince 
Philip in 2017, Honorary air 
commodore of RAF Lossiem-
outh, Colonel-in-chief of the 
Royal Irish Regiment, Colonel-
in-chief of the Small Arms 
School Corps, Colonel-in-chief 
of The Royal Lancers (Queen 
Elizabeth's Own), Colonel-in-
chief of the Yorkshire Regi-
ment, Commodore-in-Chief of 
the Fleet Air Arm, Royal colo-
nel of the Royal Highland Fu-
siliers, Royal colonel of the 
Royal Regiment of Scotland. 

He has also lost a number 
of overseas honorary military 
titles: Colonel-in-Chief of the 
Queen's York Rangers (Ca-
nada), Colonel-in-Chief of the 
Royal Highland Fusiliers of 
Canada, Colonel-in-Chief of 
the Princess Louise Fusiliers 
(Canada), Colonel-in-Chief of 
the Royal New Zealand Army 
Logistic Regiment 

Prince Andrew retains his 
service role as a Vice-Admiral 
in the Royal Navy.

Prince Andrew settles 
Virginia Giuffre sexual 
assault Civil case in 
United States of America

Cyprus and UK Parliament Presidents stress strong ties 
between the two countries

The belief that the strong ties 
between Cyprus and Britain will 
be further strengthened, was 
expressed on Tuesday by the 
President of the House of Rep-
resentatives of Cyprus, Annita 
Demetriou, and the Speaker of 
the House of Commons of the 
United Kingdom, Sir Lindsay 
Hoyle. The UK maintains unwa-
vering support for the reunifica-
tion of the island in a bizonal, 
bicommunal federation, Hoyle 
said. During a special session 
of the House of Representa-

tives, in the capital, Nicosia, on 
the occasion of Hoyle`s official 
visit to Cyprus, Demetriou said 
that this visit marks "the begin-
ning of a new era in the rela-
tions between the two Parlia-
ments, laying the foundations 
for enhanced dialogue and joint 
initiatives and actions, where 
necessary, to address the mul-
tiple challenges we are called 
upon to manage.” 

Demetriou said this was 
Hoyle`s first official visit abroad, 
but also the first official visit of 

a Speaker of the House of 
Commons to Cyprus, at bilat-
eral level, and this seals the 
long course of relations and co-
operation between the Parlia-
ments of the two countries. 

She also referred to the 
strong ties between Cyprus and 
Britain which, she said, continue 
to develop after the United 
Kingdom left the European 
Union, through exchanges and 
cooperation between the two 
countries in a wide range of 
sectors such as trade, tourism, 
justice, education, culture, but 
also security issues and many 
others. 

“As the UK`s diversified rela-
tionship with the European 
Union evolves, our co-operation 
will continue to grow, both bilat-
erally and within the Common-
wealth, where Cyprus is actively 
involved,” she added. 

Referring to the Cyprus prob-
lem, Demetriou reaffirmed the 
sincere will of the Greek Cypriot 
side for a just and lasting solu-
tion, in accordance with inter-

national and European law and 
the resolutions of the United 
Nations Security Council on Cy-
prus. She said that 47 years is 
too much, and that this country 
was entitled to hope for a solu-
tion that will ensure a peaceful, 
auspicious and promising fu-
ture, and that will allow young 
people to build a common fu-
ture. Demetriou stressed that 
declarations of support on this 
issue were not enough but that 
practical support was needed 
for the restoration of legality and 
the prevalence of peace and se-
curity for all legal residents of 
the country. As regards the re-
lations between the Parliaments 
of the UK and Cyprus, Demet-
riou said they have developed 
good cooperation, mainly within 
the Commonwealth Parliamen-
tary Association, but also other 
international parliamentary or-
ganisations, "to promote com-
mon goals, such as peace, se-
curity, stability, the progress and 
prosperity of our peoples."



NEPOMAK are delighted to announce the return of our two flagship 
programmes, NDCP and NCCT, after two years of cancellations 
due to the COVID-19 pandemic. 
NCDP and NCCT offer young diaspora Cypriots from across the 
globe the opportunity to visit Cyprus and learn more about the  
island’s culture and history. Both programmes are heavily subsi-
dised thanks to the incredible support of the Government of Cyprus 
and the Youth Board of Cyprus. 
Applications are now open for both NDCP and NCCT and will 

close on Sunday 20th February at midnight. Don’t miss these fan-
tastic opportunities to explore your culture, history and heritage! 
 
Note: If you applied and were accepted for either of the cancelled 
2020 trips, your place has been automatically deferred and you 
should have been contacted by your local NEPOMAK branch with 
information about how to confirm your place for 2022. If you haven't 
heard anything or have any questions, please contact us via 
info@nepomak.org
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NDCP & NCCT ARE BACK! 
EXPERIENCE CYPRUS LIKE NEVER BEFORE 

Oxford scientists to study 
effects of COVID variants, 
shots in pregnancy

Oxford University 
scientists said on 
Tuesday they would 

evaluate the effects of new 
coronavirus variants on 
pregnant women and new-
borns, as well as COVID-19 
vaccination effects on com-
plications during pregnancy 
and after birth. The study 
comes less than a year after 
the university found that 
pregnant women with 
COVID-19 and their new-
born children faced higher 
risks of complications, such 
as premature birth and 
organ failure risk, than was 
previously known. 
The researchers said the 
study aimed to fill gaps, in-
cluding the effects of new 
variants of the virus such as 
Omicron in a high-risk group 
that has seen "alarmingly" 
low rates of vaccination. 
"The effects of COVID-19 in 
pregnancy have been un-
derestimated and insuffi-
ciently studied," said Oxford 
University professor José 
Villar, who is also the co-
lead of the study. 

"Pregnant women were not 
even included in vaccine 
trials, which has allowed un-
scientific, scary 'information' 
to be widely disseminated." 
Many global health au-
thorities have said vaccina-
tions during pregnancy is 
safe, with a U.S. study last 
month finding that they were 
not associated with preterm 
delivery or underweight 
newborns. 
In November, data from the 
UK Health Security Agency 
showed that COVID-19 vac-
cination was safe for preg-
nant women and not asso-
ciated with higher rates of 
complications. 
The upcoming British study 
will enroll about 1,500 
women who have tested 
positive for the virus at any 
stage of pregnancy and 
compare them with 3,000 
non-infected women over 
four months. Oxford scien-
tists said they expect the 
trial's results in May.

The NEPOMAK Discover Cyprus Programme (NDCP) is a 
unique three-week experience that gives participants a crash 
course in Cypriot culture and heritage. Participants take 
Greek language classes and visit historical sites. It is also a 
fantastic way to meet and build lifelong friendships with 
people from across the world with around 50 young diaspora 
Cypriots from the UK, USA, Australia, South Africa, Canada 
and Greece taking part every year. 
 
NDCP highlights: 
• Connect with your Cypriot culture and heritage 
• Visit historical and religious sites, natural wonders and cul-
tural hotspots accompanied by expert guides 
• Learn language and history through an engaging and cer-
tified course at the University of Cyprus 
• Try traditional dancing with a professional dance teacher 
• Enjoy tasty cuisine and experience Cyprus’ unique night-
life 
• Meet fellow young Cypriots from around the world 
• Participate in the NEPOMAK World Conference (where 
you will get to hear from the President of  
Cyprus and other top policy makers) 
 
More info: nepomak.org/ndcp  
Apply: nepomak.org/ndcp-app 

The NEPOMAK Cypriot Culture Tour gives young  
Cypriots an unforgettable experience in Cyprus where they 
can learn about their heritage and culture, and  
explore Cyprus through professionally guided tours and au-
thentic interactive experiences. It is a gateway for participants 
to get more involved in NEPOMAK and receive training to be-
come future leaders in the diaspora. 
 
NCCT highlights: 
• Visit historical, archaeological, and natural wonders plus 
some of the many cultural hotspots, accompanied by expert 
guides 
• Swim at world-class beaches 
• Learn about your history and culture through interactive 
experiences 
• Taste and create authentic Cypriot cuisine 
• Experience Cyprus' unique nightlife 
• Participate in the NEPOMAK World Conference (where 
you will get to hear from the President of  
Cyprus and other top policy makers) 
 More info: nepomak.org/ncct 
Apply: nepomak.org/ncct-app

NDCP 

Ages: 18-22 
Dates: 4 – 29 July 2022 
Application Deadline: 20 February 2022

NCCT 

Ages: 23-30 
Dates: 21– 31 July 2022 
Application Deadline: 20 February 2022 

If you have any questions or enquiries please email us at info@nepomak.org and find us  
on Facebook, Instagram and Twitter (@NEPOMAK) 
NEPOMAK was founded in 2002 and is a global organisation run by, and for,  
young overseas Cypriots. 

“A truly unique experience. After only a few weeks in Cy-
prus, I left with lifelong friends from all corners of the globe! 
All whilst forging a deeper connection to our Cypriot tradi-
tions, culture and language. Wish I could do it all again!” 
– Nethie Savva, UK, NDCP 2017 

“You will always learn something new through the places you 
visit, through conversations with the locals and through the 
friendships you form with other participants on the trip. Take the 
leap of faith and learn about your roots, your culture and who 
you are.”– Nicholas Nicou, UK, NCCT 2017 



Schemes to build 263 new 
homes in Edmonton and 
Ponders End have 

moved a step closer to delivery 
after Enfield Council appointed 
a constructor partner to deliver 
the Council led schemes. 
  
As well as the new homes in 
the Upton and Raynham Road 
and Exeter Road development 
projects, the schemes, worth 
more than £126 million, will see 
improvements made to the es-

tates to improve residents’ qual-
ity of life and tackle anti-social 
behaviour.  The majority of 
homes built will be affordable 
and homes for sale will be prio-
ritised for local people. 
  
Existing estate residents will be 
the primary beneficiaries of the 
schemes and will have priority 
in purchasing the new homes 
or moving into affordable prop-
erties on the new devel-
opments. 

 The Leader of Enfield Council, 
Cllr Nesil Caliskan, said: “We 
will be providing affordable 
family homes in the areas 
where they are desperately 
needed and improving our es-
tates to improve the quality of 
life for our residents. 
  
“Local people will be the primary 
beneficiaries of this project and 
existing estate residents will be 
given priority on moving into the 
new homes through a local let-

tings plan. People currently liv-
ing on the estate will also be 
given first priority to purchase 
the new properties. 
“In addition to the new homes, 
this development will also im-
prove the supply of housing in 
the area, however the scheme 
will also boost the local econ-
omy and create 40 apprentice-
ships for local people.”
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A.I. and prejudice:  
better or worse than 
humans?
UK financial regulators 

have warned banks 
starting to use artificial 

intelligence to approve loan ap-
plications that they can only  
deploy the technology if they 
can prove it will not worsen dis-
crimination against minorities, 
who already struggle to borrow. 
 

  High street banks are explor-
ing ways to automate more of 

their lending, including the use 
of AI and more advanced algo-
rithms, to decide who to lend to, 
based on the historical data of 
different types of borrowers, 
who can be segmented by post-
codes and employment profiles. 
 

  Banks believe using machine 
learning to make lending deci-

sions will reduce discrimination 
against ethnic groups who have 
historically struggled to access 
reasonably priced loans. They 
feel AI would not make the 
same subjective and unfair 
judgments as humans. 
 

  “The banks would quite like 
to get rid of the human deci-
sion maker because they 

perceive that is the potential 
source of bias,” said Simon 
Gleeson, a lawyer at Clifford 
Chance. 

  But regulators and campaign 
groups fear that use of AI in 
credit models could have the 

opposite effect. “If somebody is 

in a group which is already dis-
criminated against, they will 
tend to often live in a postcode 
where there are other similar 
people; but living in that post-
code doesn’t actually make you 
any more or less likely to default 
on your loan,” said Sara  
Williams, of Debt Camel, a per-
sonal finance blog. 

  “The more you spread the 
big data around, the more 
you’re going after data which 

is not directly relevant to the 
person. There’s a real risk of 
perpetuating stereotypes.” 
James Daley, founder of advo-
cacy group Fairer Finance, said 
there were already concerns 
about the way data was used 
to price both credit and insur-
ance because it “isolates the 
most vulnerable” by offering the 
same high pricing that those 
types of customers have tradi-
tionally received. 
 

  This leads to a cycle where 
those in groups who have 
traditionally had high defaults 

are charged higher interest 
rates, which in turn makes them 
more likely to default. “The idea 
that you add machine learning 
into that makes the whole cock-
tail even worse,” Daley said. 
 

  Last year, the chairs of two 
US congressional commit-
tees urged regulators to en-

sure the country’s biggest 

lenders implemented safe-
guards to ensure AI improved 
access to credit for low and mid-
dle-income families and people 
of colour, rather than amplifying 
historic biases. 

  In their submission on regu-
lating digital finance, the EU’s 

financial regulators last week 
called on lawmakers to consider 
“further analysing the use of 
data in AI / Machine Learning 
models and potential bias lead-
ing to discrimination and exclu-
sion”. 
 

  Banks in the UK were 
cleared of racism in loan 
decisions by a government 

review a decade ago, but were 
still found to be lending less to 
ethnic minorities. 

  Gleeson said that recent con-
versations with regulators fo-
cused on issues such as 

built-in safeguards to prevent 
AI-led lending from charging 
higher rates to minorities who 
have typically paid more in the 
past. 

  A roundtable convened by the 
Bank of England and the Fi-

nancial Conduct Authority dis-
cussed an ethical framework 
and training around AI, including 
some human oversight and a 
requirement that banks can 
clearly explain the decisions 
taken. 

  One executive at a large UK 
bank said everyone in the in-

dustry was “thinking about and 
doing work on” how to deploy 
AI in an ethical way. Other 
banks are exploring how to use 
it.  
 

  UK Finance, the lobby group, 
said it recognised “the essen-

tial need to maintain public trust” 
as the industry explored the use 
of AI and acknowledged “poten-
tial unfair bias” was an issue.  
 
 
 
(Source: Financial Times)  

 
 

James Neophytou

Fly-tippers, are you ready 
for your close-up? 
The latest CCTV technol-

ogy is being installed 
around Enfield to catch 

rubbish dumpers red-handed at 
fly-tipping hotspots. 
Enfield Council has acquired 
six new CCTV cameras that 
have been placed at areas 
known to be blighted by fly-tip-
ping in the continued fight 
against rubbish dumpers. 
Seven more CCTV cameras 
will follow.  
Most of the cameras will initially 
be deployed in the Upper Ed-
monton area and will then be 
moved frequently to other hot-
spots across the borough to re-
spond to dumping issues, 
meaning fly-tippers are going 
to find it very difficult to escape 
the Council’s gaze. 
Enfield Council’s Cabinet 
Member for Environment, Cllr 
Rick Jewell, said: “Fly-tipping is 
a London-wide, and indeed a 
national problem perpetrated by 
a few selfish people. This 
Council has been working hard 
to find, clear and investigate 
dumped rubbish. We also re-
cently launched a free bulky 
waste collection service, mak-
ing it even easier for people to 
dispose of their unwanted items 
if they cannot get down to Bar-
rowell Green Recycling Centre. 
“But it’s now time to get tough 
– enough is enough. Along with 
our fantastic enforcement team, 
we will now have the latest 
CCTV technology to ensure 
those who blight our streets 
with rubbish will be held ac-
countable. We will also have a 
dedicated officer to feedback 
regularly on hotspots and our 
findings, and we will release 
footage where we need the 
public to help us identity people 
who appear to be involved in 
fly-tipping. We will name and 
shame. We will take action.” 
Video footage can be used as 
evidence to help prosecute 
people suspected of dumping 
rubbish. If caught, someone 
dumping rubbish can be given 
a fixed penalty notice of up to 
£400.  

Enfield Council’s enforcement 
team issued 211 fixed penalty 
notices in January alone for 
dumped rubbish. If the fixed 
penalty notice is not paid, the 
Council can pursue a prosecu-
tion through the courts.  
Convicted parties often end up 
paying more than the fixed pen-
alty amount and can be fined 
an unlimited amount and/or 
face imprisonment for up to five 
years. 
While the CCTV cameras will 
be an extremely effective tool 
in the fight against fly-tipping, 
the Council still needs 
members of the public to help 
report instances of rubbish 
dumping. This will support the 
gathering of evidence and will 
help the Council issue fixed 
penalty notices or prosecutions. 
Here are the simple steps you 
can follow: 
•If you spot someone dumping 
waste, it’s helpful to have a  
description of the offender (s), 
a name and address if you 
have them. 
 
•If a vehicle is being used, jot 
down the model, make, colour 
and registration, location of the 
vehicle and in which direction 
they came from / left 
 
•If possible take a photo  
(without placing yourself at risk) 
 
•Report fly-tipping and rubbish 
dumpinghttps://new.enfield.gov.
uk/services/rubbish-and-recy-
cling/fly-tipping-and-litter/ 
 
•Be prepared to provide a wit-
ness statement to a Council of-
ficer 
“We need to work together to 
stop people dumping on our 
streets,” added Cllr Jewell.  
If the dumped rubbish is on the 
public highway or Council hou-
sing land, Enfield Council  
officers will remove it within 24 
hours. The Council has eight 
crews working in pairs to clear 
rubbish they spot and reported 
by residents. 

Enfield Council appoints contractors to deliver new homes 
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Ethnography: East and West

Rory Stewart is a Senior 
Fellow at Yale University. 
He was the Member of 

Parliament for Penrith (2010 to 
2019), and a former regional 
governor in Iraq. He previously 
ran a charity in Afghanistan. He 
is interviewed here on the Royal 
United Services Institute for      
Defence and Security Studies 
podcast.  

 
 “British diplomats are not       

experts on the rural areas of 
countries. They operate from 
embassies, they deal with minis-
ters, they live in capital cities.  

When I hear them say that 
every Afghan is committed to a 
“gender sensitive, multi-ethnic, 

centralised state, based on        
democracy, human rights and the 
rule of law,” I think, I literally  
cannot translate this into words 
that anyone in an Afghan village 
can understand. I don't know how 
to say that in Dari. Obviously it's 
not true. I've just been walking for 
thirty two days through villages 
which were at war with each 
other, and I haven't seen a woman 
for thirty two days, what do you 
mean “gender sensitive?” 

They're not talking about         
Afghanistan at all.  

The Department for Interna-
tional Development (DFID) in 
Afghanistan did a project on 
carpentry and I was running a 
carpentry shop and school in 

Kabul. We were training very 
fine carpenters over three years 
with a lot of investment.  

So I went to DFID and I said, 
'Terrific, you’ve got a £50 million 
programme for carpentry train-
ing, can we have some of the 
money?'  

'No, because you are not 
training enough people, we want 
to train 10,000 people and we are 
going to put them through a two 
week course.'  So I said, 'Look, 
nobody can learn carpentry in 
just two weeks.' They said, 'Yes, 
but if it’s longer than a two week 
course, we can't train 10,000 
people.'  

Another example from DFID: 
‘We are paying teachers’ salaries.' 
Who can possibly disagree with 
that? An Afghan charity did a 
study in Ghor province in central 
Afghanistan and found that 
three thousand teachers being 
paid by DFID didn't exist, simply 
weren't there. They were just 
names collecting money and 
were nowhere near a school.  

They haven't spent enough 
time in the rural areas to say,   
'Is it likely that we can train 
10,000 carpenters in Helmand? 
Is it likely that there are three 
thousand teachers in Ghor pro-
vince receiving a salary?' No. 
Something must be wrong here.  

I try to describe Afghanistan. 
Women don't leave their houses, 

the literacy rates are 8%, there's 
no electricity. There's no allegiance 
to the central state and we're 
going to try over twenty years to 
make it a little more like Pakistan, 
a little less like the Congo. They 
would say, ‘We can't say that. It 
doesn't matter whether it's true 
or not.' We can’t create a func-
tioning state. We can get aid in 
to feed some children if we        
accept the militia's going to steal 
some of the food, we'll keep a 
few people alive. 

The ideal would be to spend 
six weeks in a village. That makes 
you understand who they are. 
From then onwards for the rest 
of your career, when somebody 
says, 'Could we have a Facebook 
revolution in Western Nepal?' 
you say, 'Well, let me think about 
this. We didn't have electricity. 
Nobody was literate. How are 
we going to do a Facebook revo-
lution?'  

They question whether they 
need anyone in the field at all, 
because it's cheaper to base 
them in East Kilbride and hope 
they’ll run the programme from 
there.  

One of the things that young 
people are missing is exposure 
to how people live in poorer,      
remoter areas of the world.” 

 
James Neophytou

The late Max Von Sydow 
(The Exorcist, Star Wars: 
The Force Awakens) gives 

a striking and tender-hearted 
final performance in Echoes of 
the Past, a poignant and power-
ful drama inspired by true events 
– one of the darkest moments 
in modern Greek history.  

Helmed by lauded Greek       
director Nicholas Dimitropoulos 
(Alter Ego), Echoes of the Past 
is the first film to explore the 
Kalavryta Holocaust and the      
infamous massacre of Kalavryta 
by Nazi troops on December 13, 
1943. The film opened in Greece 
in November 2022 to the #1 spot 
at the Greek Box Office and won 
the Youth Audience Award at 
Thessaloniki International Film 
Festival, now this moving and 
momentous feature is set to      
arrive on digital platforms on      
21 February from Reel 2 Reel 
Films.  

When the Greek government 
launches a multi-billion legal claim 
for war reparations, Caroline 
Martin (Astrid Roos – Dreamland) 
a high-flying lawyer representing 
the German government visits 
Kalavryta to investigate.  

An unexpected encounter with 
the last survivor of the tragedy, 
Nikolaos Andreou (Max Von 
Sydow) leads them both down 
a dark chapter of history as the 
traumatic past comes to light 
once again. As the pair grapple 
with the painful Echoes of the 
Past they are changed forever. 

Harrowing yet resoundingly 
hopeful, Dimitropoulos’ feature 
tenderly pleas with us all to hon-
ourably remember the Echoes of 
the Past and ensure that, against 
all odds, humanity prevails. 

Echoes Of The Past,  
a tragic historical drama 
inspired by true events
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The Australian Cypriot who became one of 
the world’s greatest living violin makers
Charalambos Vatiliotis,      

or Harry, is considered 
Australia’s greatest living 

violin maker, and his own hands 
have seen hundreds of violins 
pass through them. 

Today the 84-year-old reflects 
on the one fateful mathematics 
test that changed the course of 
his life forever. 

“I was 16 and I had three years’ 
experience in the motor garage, 
because I’ve always wanted to 
be a mechanic or something to 
do with machines. When I came 
here, I picked up the language 
very quickly, very easily. Maths 
was impossible because I left 
school at 12 and started working, 
so I didn’t pass the entrance exam 
to get an apprenticeship at the 
railway workshop.”  

“The people working in metal 
always seemed to want to work 
with wood as a hobby. All the 
chaps I was working with at the 
rail workshops had woodworking 
hobbies, so for a bit of ‘one-up-
manship’ I decided to make a 
violin. That’s where my career was 
launched, everything seemed to 
fall into my lap.” 

Mr Vatiliotis’ mentor and friend 
Jackie Pearson recognised the 
young immigrant’s talent and 
encouraged him to go and ask for 

a job at A.E. Smith & Co. Ltd, after 
reading a piece on the violin maker 
in the newspaper. This little push 
began the decades long career 
creating a violinist’s dream. 

Director and producer Carla 
Thackrah teamed up with pro-
ducer, professional violinist and 
composer Romano Crivici to 
create a documentary about the 
legendary violin maker, who Mr 
Crivici has known for 48 years. 

“Harry had a passion and an 
affinity for the violin from an early 
age. Once he really found the way, 
he followed his path to the end, 
not being interested in the promise 
of fame and fabulous fortune; he 
just loved creating things with his 
hands and seeing students and 
professionals that make his instru-
ments ‘sing’,” Mr Crivici said. 

The documentary titled The 
Last Violin takes us into Mr        
Vatiliotis’ home in the suburbs of 
Sydney, unmoved from the house 
he and his wife purchased over 
60 years ago. 

“This place is actually ideal for 
me because I’ve got quite noisy 
hobbies as well as the violins. For 
me it was better than winning the 
lottery when I found this house. 
It’s surrounded by backyard and 
the house next door is quite a 
distance from mine. I can make 

all the noise I want without        
annoying everybody,” he said. 

Mr Vatiliotis shares the process 
of making his last ever violin for 
his dear friend Mr Crivici and in 
doing so, the documentary reveals 
a story encompassing the love, 
friendship and care that each of 
the three protagonists shares. 

Perhaps the most palpable of 
his loves is that for his wife Maria. 
While they both came to Australia 
from Cyprus in the 1950s, the two 
didn’t meet until some time had 
passed after their arrival. 

“We were introduced. Maria 
used to live in Brisbane. My mother, 
like all Greek women, the minute 
we landed here, was really worried 
about me, trying to keep me on 
the straight and narrow. They were 
always trying to marry me off to 
a Cypriot girl. Somebody rang from 
Brisbane, a family friend, and said 
‘I’ve got this smart, beautiful girl, 
I’m going to send her out to see 
you’. I thought, ‘If she’s as good 
as you say, I’m going to marry her’. 
When I saw Maria, it was like love 
at first sight. I get tears of joy think-
ing about it, I love her so much,” 
Mr Vatiliotis said. 

The self-professed “stoic” is 
humble about his life’s work, and 
although Mr Vatiliotis doesn’t hold 
anything too close to his heart 

other than his beloved Maria, 
there have been a couple of 
moments in his career that have 
truly moved him. 

“Some highlights of my life were 
when some really talented kids 
came up. One was a bass player, 
a genius. He would play things 
that were difficult on the violin, on 
the bass. He would perch on the 
corner of my dining table with one 
of my double bass’ and perform. 
That gave me a lot of pleasure. 
Another one was a little Chinese 
girl. She came in as an 11-year-
old, she played so beautifully. She 
was going into a competition. She 
played so beautifully, I couldn’t 
believe it. Her teacher said she’s 
using the half size, she wants to 
go on to a quarter size,” he said. 

Mr Vatiliotis reworked the young 
girl’s old violin for an improved 
competition ready instrument and 
“put the sound in it” free of charge. 

“When she played the new violin 
I had tears running down my face.” 

Ms Thackrah has been spend-
ing many months capturing the 
stoicism, the magic and above 
all the dedication of Mr Vatiliotis’ 
age old craft. 

“Romano’s original intent for 
the film was to make a record for 
posterity, of Harry’s knowledge 
and experience, gleaned over a 

lifetime as he made a violin for him. 
Having made a few documentaries 
– Sex, Drugs & String Quartets 
for ABC TV and One Tango Moment 
as an independent production – 
I knew the extreme challenges that 
are encountered in both making 
the film, finding finance and finally 
getting it out there into the world; 
I was not jumping at the chance 
of doing it again unless it felt like 
a sure winner. Romano managed 
to talk me into at least coming along 
for a day to film,” she explained. 

“It appeared unpromising at 
first – a long slow day of making 
squeezed up in Harry’s tiny work-
shop but as the day progressed, 
I began to see that the wonderful, 
loving interactions between Harry 
and Maria, his wife of 62 years, 
and Romano were unique. This as 
a backdrop to Harry’s meditational 
focus in making a fine violin from 
a few lumps of wood, captured me 
as I think it will capture an audience 
starved of seeing what is both 

gentle and beautiful on television.” 
While Mr Vatiliotis’ craft is 

centuries old, it still lives on. 
While he might retire from his 
career after making his last        
violin, it won’t be the last of him. 

“People ask me ‘When are you 
going to retire?’ I’ve said I’ll make 
my last violin as a professional, 
and then turn to an amateur, 
making them in my own time for 
friends. I still want to teach and 
pass on the trade,” he concluded. 

The documentary is slated to 
be finished up early this year, but 
given the challenges of COVID-19 
the director and co-producers are 
making sure they can wrap up 
filming as safely as possible. 

The Last Violin is still in its 
production stage and if you would 
like to help fund the final phases 
you can head to www.documen-
taryaustralia.com.au/project/the
-last-violin/ 

 
Source: Neos Kosmos 
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Bamboo plant causes devas-
tating £100,000 damage to 
horrified neighbour's home

Andy Patikis 
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Bamboo planted at a 
Hampshire home some-
how grew under the 

neighbour's property and 
broke through its concrete floor 
- causing a huge £100,000 
worth of damage. The only 
way to solve the problem was 
to dig up the ground floor of the 
Hampshire house. 
Homeowners have been is-
sued an urgent warning after a 
home faced £100,000 worth of 
damage caused by a running 
bamboo plant. Bamboo was 
planted at the property to form 
some of the border hedge, but 
allegedly it was left unmon-
itored and grew as a result.  
The plant's roots grew under-
neath the next-door home and 
broke through its concrete 
floor. It then continued to grow 
through the property's cavity 
walls and eventually it would 
have forced the walls apart if it 
hadn't been tackled.  
The only way to solve the prob-
lem was to dig up the ground 
floor of the Hampshire house 
and remove hundreds of me-
tres of bamboo rhizomes. 
The home insurance claim for 
the damage was apparently 
more than £100,000. Japa-
nese Knotweed is famously a 
nightmare, but experts have 
said bamboo can be just as 
bad if it's left to grow unmon-
itored. The roots of bamboo 
can travel up to a whopping 10 
metres and they can break 
through all sorts of surfaces, 
from bricks and drains to cavity 
walls and patios. 'Running' va-
rieties of bamboo like the one 
found at the Hampshire prop-
erty are particularly prolific as 
they send lateral shoots out 
underneath the ground which 
can sometimes pop up on 
neighbours' plots. Founder and 
MD of Environet UK, Nic Seal, 
told "Through no fault of their 
own, the homeowners have 

suffered significant financial 
cost, stress and inconven-
ience, being required to vacate 
their home for several months.  
The truth is most bamboos are 
invasive if planted directly into 
the ground and left to their own 
devices." Experts advise it's 
best to choose a clumping va-
riety of bamboo. Flash flooding 
is on the rise. Increasing urban 
populations mean that there 
are more roads less open 
ground and fewer gardens. So, 
during heavy downpours, drai-
nage systems are more likely 
to be overwhelmed, and water 
can flood into people’s homes. 
While a large proportion of 
flooding occurs in winter, the 
wettest season, it’s becoming 
increasingly common in 
summer too. Flash flooding is 
therefore typically more local-
ised in nature, and when and 
where it will hit is less easy to 
predict than flooding from 
rivers or the sea. 
Is your home at risk? In the 
UK, many homes are built in 
areas at risk of flooding. 
Around 3 million homes are at 
risk of surface water runoff – 
sometimes caused by flash 
floods – and another 2.7 mil-
lion from rivers and the sea. 
What to do if a flash flood is im-
minent? Summer flash floods 
are unpredictable and can 
happen quickly. If the weather 
takes a turn for the worst, there 
are a few steps you can take to 
help minimise the damage 
caused, especially if you need 
to act fast. For example: Move 
furniture, soft furnishings and 
electronics – including tables, 
chairs, rugs, curtains, TVs and 
laptops – to an upper floor 
Important documents – such 
as passports, drivers’ licences 
and home insurance details – 
should also be moved to a safe 
place at a higher level 
Wedge old clothes, towels and 

blankets into gaps under and 
around external facing doors 
and windows – this won’t com-
pletely prevent water seeping 
through, but it should reduce 
how much does 
Secure garden furniture in stor-
age areas such as garages or 
sheds, or, again, move into the 
house on an upper floor 
Switch off utilities – such as the 
water, gas and electric – at the 
mains switches and valves 
Put together an emergency kit 
– which might consist of a 
torch, first aid kit, prescription 
drugs, spare battery chargers, 
water, blankets, pillows, 
matches and candles. Also, 
fully charge mobile phones 
and tablets Planning ahead. If 
you live in a high-risk flood 
area, then flash floods aside, 
you’ll probably want to invest in 
some longer-term solutions to 
help reduce any potential dam-
age caused by a flood. Non-re-
turn valves fitted to drains, 
pipes and toilets to prevent 
wastewater flowing back up 
during flooding Electrical 
sockets, power-points and 
electrical items moved above 
1.5metres Replace wooden 
flooring with tiles, which are 
less likely to be damaged by 
water Removable flood bar-
riers bought for doors and win-
dows. Tanking’ any basement 
rooms and cellars – essentially 
sealing the walls and floors so 
that water can’t get through 
Consider replacing existing air 
bricks with ones that are water-
resistant Landscaping outside 
areas to help divert water away 
from your property 
Although the risk of flooding 
varies depending on where 
you live, it’s always worth ha-
ving a plan in place so that 
should a major peril like flood-
ing occurs, you’re ready to 
leap into action.

Insurance making sense...ADVERTISING FEATURE  
The Highway Code changes - 
are you aware of the new rules?

An update to The Highway 
Code has introduced a 
hierarchy of road users, 

which creates ‘clearer and stron-
ger priorities’ for pedestrians. 
The Department for Transport 
claims that the changes, which 
are split into three main rules, 
ultimately aim to improve safety 
for pedestrians, cyclists and 
horse riders.  

The changes came into force 
on 29 January. Below are the 
major changes laid out in the 
updated The Highway Code. 

 
At a glance: How has The 
Highway Code changed? 
  

- Drivers of large passenger 
vehicles and HGVs now have 
‘the greatest responsibility to    
reduce the danger posed to 
other road users’  

- Drivers at a junction should 
give way to pedestrians crossing 
or waiting to cross a road that 
they’re turning into  

- Drivers should give way to 
pedestrians waiting to cross a 
zebra crossing, and pedestrians 
and cyclists waiting to cross a 
parallel crossing  

- Cyclists should give way       
to pedestrians that are using 
shared-use cycle tracks  

- Drivers should not cut across 
cyclists going ahead when turn-
ing into or out of a junction or 
changing direction or lane  

- New ‘Dutch Reach’ technique 
tells road users how to open the 
door of their vehicle while looking 
over their shoulder 

 
Three new rules added to  
The Highway Code  

 
Rule H1:  
hierarchy of road users  

The first (and most significant) 
rule in the refreshed The Highway 
Code sets out the hierarchy of 
road users. Road users who 
can do the greatest harm (those 
driving large vehicles) have the 
greatest responsibility to reduce 
the danger they pose to other 
road users. Pedestrians (children, 
older adults and disabled people 
in particular) are identified as ‘the 
most likely to be injured in the 
event of a collision’.  

Here’s a look at what the      
hierarchy of road users looks like:  

1. Pedestrians  
2. Cyclists  
3. Horse riders  

4. Motorcyclists  
5. Cars/taxis  
6. Vans/minibuses  
7. Large passenger vehicles/ 

heavy goods vehicles 
 
As you can see, cyclists and 

horse riders will also have a      
responsibility to reduce danger 
to pedestrians. Even so, the   
updated The Highway Code em-
phasises that pedestrians them-
selves still need to consider the 
safety of other road users. The 
Department for Transport says 
this system will pave the way for 
a ‘more mutually respectful and 
considerate culture of safe and 
effective road use’. 

 
Rule H2:  
clearer and stronger priorities 
for pedestrians  

This rule is aimed at drivers, 
motorists, horse riders and        
cyclists. The Highway Code now 
states clearly that, at a junction, 
you should give way to pedes-
trians crossing or waiting to cross 
a road that you’re turning into. 
Previously, vehicles had priority 
at a junction. Drivers should also 
give way to pedestrians waiting 
to cross a zebra crossing, and 
pedestrians and cyclists waiting 
to cross a parallel crossing (a 
combined pedestrian and cycle 
crossing). Meanwhile, cyclists 
should give way to pedestrians 
on shared-use cycle tracks, and 
are reminded that only pedes-
trians (including those using 
wheelchairs and mobility scooters) 
can use the pavement. Pedes-
trians are allowed to use cycle 
tracks unless there’s a road sign 
nearby that says doing so is 
prohibited. 

 
Rule H3:  
drivers to give priority to       
cyclists in certain situations  

The updated The Highway 
Code urges drivers and motor-
cyclists not to cut across cyclists 
when turning into or out of a 
junction or changing direction or 
lane. This rule applies whether 
the cyclist ahead is using a cycle 
lane, a cycle track or simply riding 
on the road ahead. Drivers are 
meant to stop and wait for a safe 
gap when cyclists are:  

- Approaching, passing or 
moving away from a junction  

- Moving past or waiting along-
side still or slow-moving traffic  

- Travelling on a roundabout 

Are these rules  
legally enforceable?  
 

These updates are aimed to 
keep road users as safe as  
possible, but not everything in 
The Highway Code is legally 
enforceable. While some of the 
rules are legal requirements     
(and you’re committing a criminal      
offence if you disobey them), 
many simply serve as guidance. 
If you scroll through The Highway 
Code, you’ll see some rules       
include ‘must’ or ‘must not’ – 
these rules are supported by 
existing laws. For example:  

- You must give way to pedes-
trians on a zebra crossing, and 
pedestrians and cyclists on a 
parallel crossing  

Those that include ‘should’ or 
‘should not’ are only guidance 
and not supported by existing 
laws, but may be used in evi-
dence to establish liability. For 
example:  

- You should give way to     
pedestrians waiting to cross a 
zebra crossing 

 
What else is changing?  
 

Rules H1, H2 and H3 aside, 
there are some other changes 
to The Highway Code in 2022, 
including EV owners being       
reminded that the charging 
cables for their cars can present 
a trip hazard for pedestrians.  

 
The Dutch Reach  
 

The ‘Waiting and parking’ 
section of The Highway Code 
has also been updated to des-
cribe the ‘Dutch Reach’. This 
suggests you should open your 
door using your hand on the  
opposite side to the door you’re 
opening. So, you would use your 
left hand to open a door on your 
right side – this naturally makes 
you turn your head to look over 
your shoulder. 

 
You can find a summary of 

all the changes in The Highway 
Code updates list on GOV.UK. 

The Highway Code is essen-
tial reading for everyone. It’s  
updated regularly, so it’s impor-
tant that everyone reads it – not 
just learner drivers. 

You can:  
- read the full updated version 

of The Highway Code, free of 
charge, on GOV.UK now 

- buy and download The 
Highway Code iOS app – it costs 
£3.49 and will be updated with 
all the changes in spring 2022 
(an Android version is also 
being developed) 

- pre-order an updated copy 
of The Highway Code book      
online now – it costs £4.99 

- buy an updated copy of      
The Highway Code book at 
most high street bookshops 
from April 2022 

 
Source: Which?
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

THE REAL  
CHARLIE  
CHAPLIN 
This brilliant documentary was 
one of the highlights at last Oc-
tober’s London Film Festival 
and on a second viewing I still 
found it an equally engaging 
and rewarding experience. Di-
rectors Peter Middleton and 
James Spinney received great 
acclaimed for the previous doc-
umentary NOTES ON BLIND-
NESS and now repeat their 
winning formula with this intelli-
gent film about the life and work 
of the greatest comedian the 
world has even seen. Charlie 
Chaplin grew up in Lambeth’s 
East London from a Victorian 
vaudeville family and spend his 
early years struggling to make 
ends meet. But when an oppor-
tunity came up for a trip to Hol-
lywood young Charlie never 
had to look back and a few 
years later in the early twenties 
he received superstardom in si-
lent movies and effortlessly be-
coming the most famous and 
recognisable figure in the 
world.  His talent was unques-
tionable and his appetite for 
younger teenage women re-
ceived a lot of criticism but his 
way of life was not properly 
challenged until the release of 
THE GREAT DICTATOR in 
1940, where he passionately 
expresses his feeling for the 
common man and his hatred 
against tyranny. However, the 
anti-communist committee 
soon began a vitriolic campaign 
against him which lasted for al-
most a decade before they fi-
nally took away his American 
citizenship... This remarkable 
film is complimented with terrific 
clips from Charlie’s films as well 
as with rare archive material 
with his family and children. A 
must for any cinema lover and 

a real treat for Charlie’s fans! 
 

HERE BEFORE 

  An impressive debut from 
writer/director Stacey Gregg, 
who sets the action of her intri-
guing film in Northern Ireland 
and follows the story of Laura 
(Andrea Riseborough), a mar-
ried woman still haunted by 
memories of her late daughter. 
And when a new family moves 
next door Laura begins an af-
fectionate relationship with their 
young daughter Megan (Niamh 
Dornan)…It is an engaging film 
thanks to Gregg’s assured 
 direction and the actors’ com-
mitted performances. Risebo-
rough is on fine form and 
shares a winning chemistry 
with talented newcomer Dor-
nan. A promising newcomer 
and an even more promising di-
rector! 

 
A BREAD FACTORY 

This terrific new film from Pat-
rick Wang is split in two parts 
and is worth experiencing as a 
double even though each part 
works on its own. In PART 
ONE: FOR THE SAKE OF 
GOLD Wang sets his action in 
the fictional town of Checkford, 
where a community arts theatre 
is facing closure. But Dorothea 
(Tyne Daly) and Greta (Eliza-
beth Henry) who turned Bread-

Factory into this creative space 
are determined to fight this 
decision at all costs. In PART 
TWO: WALK WITH ME WHILE 
Dorothea continues rehearsing 
her production of Euripides 
“Hecuba” with Greta playing the 
title role. The joy of watching 
this double bill is not only for 
Wang’s intelligent dialogue and 
expert development of fully 
fleshed characters but also for 
the exquisite acting. A multi-lay-
ered story that brings to mind 
the style and work of Robert Alt-
man but still entirely original in 
its content and sense of hu-
mour.  

BLACK MEDUSA 

An atmospheric black and 
white feature from Tunisia by 
Ismael Youssef Chebbi, who 
tells the story of a young 
woman out on nine consecutive 
nights seeking revenge. She al-
lows men to pick her up in clubs 
and bars or in the street and 
then like a modern day Medusa 
she kills them. It brings to mind 
another stylish black and white 
feminist thriller A GIRL WALKS 
HOME ALONE AT NIGHT. 
Worth catching! (MUBI) 

 
DISAPPEARANCE 
AT LAKE ELROD 

The original title of this Amer-
ican psychological thriller is 

THROUGH THE GLASS 
DARKLY which I believe is 
more suitable for this story of a 
woman still hoping to find her 
daughter following her dis-
appearance. And now a year 
later another girl goes missing 
and Charlie (Robyn Lively) gets 
hopeful that they may be new 
clues about her daugh-
ter’swhereabouts…It is an intri-
guing premise but unfortunately 
as the mystery develops it sinks 
deeper into sentimentality and 
melodrama despite a couple of 
clever twists. 

 THE MONOPOLY OF  
VIOLENCE  

This powerful documentary 
by David Dufresne paints a 
clear but upsetting picture on 
the police violence against pro-
testers in France. He interviews 
numerous victims of violence 
who tell their stories and share 
their experiences in front of a 
giant screen where filmed ev-
idence of their attack is 
screened. Dufresne also gives 
the opportunity to the other side 
to defend their case, who claim 
that it is the police that are the 
real victims of brutality in this 
scenario. Best of all is an eld-
erly man who attacks the police 
with his bitter words calling their 
kind inhuman and Nazi collabo-
rators. Disturbing but crucial! 
(MUBI) 

 
HORROR NOIRE: An 

eclectic anthology of six black 
horror stories from Black direc-
tors and screenwriters. THE 
LAKE is an atmospheric tale of 
a young woman unware of the 
past legend when she buys a 
house by the lake. BRAND OF 
EVIL is a modern Faustian tale 
of an artist who sells his art to 
the devil. BRIDE BEFORE 
YOU is a period piece about a 
mysterious birth which haunts a 
young mother through the 
years. In FUGUE STATE a cou-
ple is puzzled by the strange 
goings especially by the weird 
behaviour of people with red 
faces. DADDY seems to be a 
loving father to a small boy until 
he begins to change personal-
ity. In SUNDOWN a group of 
volunteers are distributing leaf-
lets in a small sleepy town but 
when it gets dark things begin 
to go bump in the night. A good 
selection for everybody! 
(SHUDDER) 
Any feedback is welcome: 
georgesavvides@hotmail.co.uk

George Savvides 

It’s not often, using today’s 
banal vernacular, that you get 
two critics for the price of one, 

we could probably add every little 
helps, but this week we have an 
opera review from a dual perspec-
tive. I was invited at the last minute 
by colleague Vivat Stactou to  
attend a performance of Handel’s 
Theodora (Royal Opera House) 
and what follows is an amalgama-
tion of our views. The work, 
Handel’s favourite of his oratorios, 
had its first performance here on 
16 March 1750, since which time 
it has not returned to Covent 
Garden, until today. It may have 
something to do with the plot. To 
quote the composer himself “The 
Jews will not come to it because 
it is a Christian story; and the 
ladies will not come because it 
is a virtuous one”. Political correct-
ness and the eighteenth century 
were not natural bedfellows.  

In an alternative modern-day 
reality, Theodora (Julia Bullock), 
a  religious fundamentalist, plots 
for the resistance against the 
Roman occupation. But when 
her secret plan to destroy the 
Roman embassy is discovered, 
she learns the true brutality of 
her oppressors. Director Katie 
Mitchell has updated the 4th 
century setting and it becomes 
an allegory for modern day slav-
ery, terrorism and the brutality of 
dictatorship in horribly evocative 
settings by designer Chloe Lam-
ford. From the drab embassy to 
the dingy and threatening pole 
dancing club to which Theodora 
is condemned to be a sex worker 
for the Roman soldiers having been 
caught plotting with her friend 
Irene (Joyce DiDonato). One of 
the Roman guards, Didymus 
(Jakob Jósef Orliński) is secretly 
in love with Theodora which 
suggests a tearful ending. Oh ye 
of little faith.  

Mitchell’s production is a diffi-
cult yet compelling watch. The 
listening however is magnificent. 
DiDonato has the kind of voice 
that wakes the dead while simul-
taneously having a mellifluous 
tone and her interpretation of 
Irene is worth the ticket price 
alone. Bullock is tremendous as 
Theodora, even in a tight fitting, 
diaphragm restricting, dress when 
in captivity she manages to sing 
with great clarity and passion. 
Among the male roles the un-
doubted stand out performance 
comes from Orliński, a man smitten 
by the heroine he sings the part 
with beauty and heartfelt emotion. 
This is as fine a trio of leads in 
an opera house that you will hear, 
all equally thrilling in their own 
way. The icing on the cake is pro-
vided by the Opera House chorus 
who add a welterweight of inten-
sity and superb quality under the 
direction of chorus master William 
Spaulding. An interpretation that 

will undoubtedly divide opinion, 
nevertheless memorable. 

Meanwhile Athasha Lyonnais 
feels trapped on a wily, windy 
moor… 

Sarah-Louise Young delivers 
an impressive vocal performance 
in An Evening Without Kate 
Bush (Soho Theatre). Directed 
by Russell Lucas it is a breezy, 
occasionally heartfelt tribute to 
Kate Bush, and the intense fan-
dom that her music inspires in 
people, using an inventive array 
of costume and staging choices. 
A combination of music, standup 
and improvisation, Young's tribute 
to the remarkable performer's 
career is going to go down well 
with super-fans, but might wear 
thin if you're not a devotee.       
Unfortunately I’m an etsi j’etsi 
kinda gal and toward the end of 
this one hour paean the formula 
wears thin. Nonetheless Young 
is a proper entertainer capable 
of wooing Heathcliff.  

Finally, and ironically, Rubina 
Kangaris, wants to be on that 
wily, windy moor… 

Emily Brontë’s story of love, 
revenge and redemption, 
Wuthering Heights (National 
Theatre) in the hands of Emma 
Rice’s Wise Children Company in 
a co-production with the Bristol 
Old Vic and York Theatre Royal, 
opens with a storm and transitions 
into a celebratory ensemble piece 
featuring eclectic music, slick 
choreography and melancholic 
musing from the tormented lovers 
Catherine (Lucy McCormick) and 
Heathcliff (Ash Hunter). It is a 
strange experience with the open-
ing hour being an enjoyable, if 
somewhat surreal production. Its 
ebbs and flows are initially tangible 
but the overall effect is compro-
mised, especially in the final thirty 
minutes, when the show becomes 
a mushy Disney film with a notice-
able increase in decibel level 
especially from McCormick who 
screeches many of her lines as 
though she is lost on a foggy moor 
in search of a gallant rescuer. 
Much as I admire the daring and 
creativity of Rice and her team 
this is a production that provides 
little nuance and did few favours 
to my ear drums.  

Theodora -  
www.roh.org.uk 

An Evening Without Kate  
Bush – www.sohotheatre.com 

Wuthering Heights 
www.nationaltheatre.org.uk

Theatre Reviews 

Barney Efthimiou

A point  
of view 
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W  ith the long 
winter we have, it 
may have taken 

its toll on a lot of us, as we stay 
wrapped up in layers of cloth-
ing. Some of us that really feel 
the cold, have heating on a lot 
more of the time, wearing so 
much clothing inside and even 
more clothing when out. All this 
is not too great in reality, for our 
skin. The constant rubbing fric-
tion between skin and clothing 
can cause the skin to shed 
more, get dry and flaky, add in 
the dehydrating effect of central 
heating. It is no wonder skin 
disorders occur.  

Any extreme weather con-
ditions of cold or heat, can play 
havoc with its natural heat con-
trol system. The body has an 
amazing heat and cooling sys-
tem but obviously severe in-
tense exceptional conditions, 
make it more difficult and cause 
other problems. 

If the body needs to cool 

down, these amazing mech-
anisms within the body which 
include perspiring, help to  
reduce the body temperature. 
The sweat glands release 
sweat, which cools down the 
system as it evaporates, this 
then helps to lower the internal 
temperature. The perspiration 
is the process in which a large 
number of glands beneath the 
surface of the skin, within the 
entire body, will begin to  
secrete moisture. 

For the body to warm natu-
rally, some movement physical 
movement with the air tempera-
ture and humidity helps by  
increasing the core body tem-
perature. With exercise the 
muscles warm up and you feel 
sweat form the brow, even 
breath feels hot, heat is created 
when muscles make energy, 
the body works hard to regulate 
temperature change, to keep it 
within a safe range.  

 So exercise helps raise the 

body temperature, going for  
a brisk walk or run, or if it really 
is beyond your chosen option of 
being outdoors in the winter, 
doing some other form of phy-
sical exercise to warm up, like 
attending a comfortable tem-
perature gym, where you can 
do other exercise, just makes a 
lot of sense, and with less 
prone of injury. Not only will it 
warm you up, but it will improve 
muscles, that also require more 
calories to burn and help make 
more body heat.  

Fingers and toes may be the 
first parts of the body to start to 
feel numb from the cold, power 
the body does have a built-in 
heating centre. So, placing 
hands under armpits that many 
of us do naturally, actually 
works. Just as bundling up next 
to each other and sharing each 
other's body heat.  

The hairs on our skin, also 
helps control body temperature. 
The hairs lie flat when we are 

warm and raise to stand and 
trap a layer of air above the skin 
to help insulate the skin against 
heat loss. So, when we are cold 
the hair erector muscles con-
tract to keep us warm. 

   The hairs on the most parts 
of the body, stand up to trap  
a layer of air for insulation. 

All this working system with 
all the layers, we wear from lots 
of clothing along with, hats, 
gloves, socks, combined with 
air drying out of central heating 
systems, will no doubt change 
our natural skins moisture. Help 
improve the skin with a regular 
exfoliation routine, to remove 
any surface hanging dead skin 
cells, followed by some good 
moisture body lotions to restore 
the skins moisture. 

Exfoliation, is simple enough, 
can be done whilst in the bath 

or shower. It involves using  
a loofah or sponge with either 
 a bought exfoliating wash bath 
creme or shower gel. Or other-
wise making one at home,  
by simply adding some form  
of granular assistance like nat-
ural oats for a gentle scrub or 
granulated sugar for a little 
more abrasive scrub, wanting 
to make it more conditioning 
and softer, adding some sugar 
granules or granular sea salt to 
some sunflower oil in a jar, 
works amazingly that will leave 
an absolutely glowing soft skin.  
All exfoliate products should be 
applied and worked in, with 
some circular movements and 
then simply washed or sho-
wered off with some comfort-
ably warm/hot water. 

Following this and always  
rehydrating the skins natural 

moisture, by using moisture 
cream or lotion after any 
shower bath, but also in be-
tween clothing change, or whe-
never necessary as it may feel 
dry a lot more of the time.  
It plumps up the skin and will 
look and feel younger with 
more natural youthful plump 
appearance and texture. 

Top all this with drinking 
plenty of fluid, water, teas, fruit 
juices, a combination of wha-
tever fluids you enjoy, in order 
to keep hydrated from within 
and help keep the skin  
hydrated. 

 
 

Love and Sparkles, 

Samsara x 
 
www.samsarabellydancer.co.uk

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

SUPER SKIN FRESH

Cooking with Loulla Astin 
Mince meat pie with mushrooms

Greeks and Cypriots adore 
pies, and this village pie 
is perfect for the colder 

weather. It’s often made with 
homemade pastry or filo pastry, 
but I have made this one with 
shop bought ready rolled short-
crust pastry which I found in my 
freezer; it’s also good with puff 
or filo pastry and is a delicious 
pie whether eaten hot or cold.  

 
Ingredients:  

 
For the filling:  
2 tbsp olive oil  
1 onion, finely chopped  
1 leek, white only, finely 

chopped  
700g (1½ lb) mince beef, lamb, 

pork, or any two mixed  
1 glass white wine  
1 tbsp tomato puree  
Salt and freshly ground black 

pepper  
1 tsp cumin  
½ tsp cinnamon  
½ tsp oregano  
300g chestnut mushrooms, 

chopped  
300g feta cheese, crumbled  
3 tbsp chopped parsley  
3 eggs beaten  
 
For the pastry:  
2 x 375g ready rolled short-

crust pastry  
1 egg to glaze   
1 x 24 (10 inch) greased tart 

or pie tin  

Method:  
Heat the olive oil in a large fry-

ing pan or a wok, sauté the onions 
and leeks for few minutes until 
softened, then add the mince 
meat. Cook the mince until it turns 
brown, add the spices with a 
pinch of salt and pepper, and 
mix in the tomato puree. Cook for 
a minute or two and pour in the 
wine, bring to the boil and simmer 
for 10 minutes. Mix in the chopped 
mushrooms and parsley and 
continue simmering for another 
15 minutes, until most of the liquid 
has evaporated, then remove 
from the heat and leave to cool. 

Mix in the cheese and eggs. 
Preheat the oven to 180c / 350f 

/ gas 4, and place a flat/sheet 
tray in the oven to heat up so you 
can place the pie on it; it will  

ensure that the base of the pie 
is cooked - no soggy bottom! 

Place one piece of the ready 
rolled pastry in the tin, and with 
a fork, make a few holes all over 
the base. Spoon the filling in and 
cover with the remaining pastry, 
trim off the excess and press 
the edges together. Score into 8 
portions and brush all over with 
beaten egg.   

Place the pie on the hot tray 
and bake for 50-55 minutes, 
checking after 25 minutes and 
revolving it so it browns evenly. 
Remove from the oven, cool for 
10 minutes before cutting and 
serving it. 

 
Follow Loulla on Facebook: 

www.facebook.com/groups/ 
1250641761674966
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Fixtures  
Thursday 17th February 2022 
Cyprus Football 
Apoel v Anorthosis 
Cyprus Football 
Friday 18th February 2022 
Doxa v Pafos 
AEL v Paeek 
Saturday 19th February 2022 
Premier League 
West Ham v Newcastle United 12.45pm BT Sport 
Arsenal v Brentford 15:00pm 
Aston Villa v Watford 15:00pm 
Brighton v Burnley 15:00pm 
Crystal Palace v Chelsea 15:00pm 
Liverpool v Norwich City 15:00pm 
Southampton v Everton 15:00pm 
Manchester City v Tottenham Hotspur 17.30pm Sky Sports 
League One 
Harrogate v Leyton Orient 15.00pm 
National League 

Torquay v Barnet 15.00pm  
Isthmian League 
Cray Wanderers v Haringey Borough 15.00pm 
Spartan South Midlands League 
New Salamis v Harpenden 15.00pm Haringey Borough, White 
Hart Lane, London N17 7PJ 
Combined Counties League 
CB Hounslow v St Panteleimon 15.00pm 
Sunday 20th February 2022 
Premier League 
Leeds United v Manchester United 14.00pm Sky Sports 
Wolverhampton Wanderers v Leicester City 16.30pm Sky Sports 
KOPA League 
Omonia Youth v Nissi 12.00pm Enfield Grammar Parsonage Lane, 
Enfield, EN1 3EX 
Panathinaikos v Komi Kebir 12.00pm Enfield Playing Fields, 
Great Cambridge Road, Enfield EN1 3SD 
Pantel v Apoel 12.00pm Southgate School, Sussex Way, Barnet 
EN4 0BL 
Tuesday 22nd February 2022 

UEFA Champions League Last 16 
Chelsea v Lille 19.45pm BT Sport 
Villareal v Juventus 19.45pm BT Sport   
League One 
Leyton Orient v Bristol Rovers 
National League 
Barnet v Kings Lynn 19.45pm The Hive, Camrose Avenue, Edg-
ware HA8 6AG 
Velocity Cup. 4th round 
Brightlingsea Regent v Haringey Borough 
Spartan South Midlands League 
New Salamis v London Colney 19.45pm Haringey Borough, White 
Hart Lane, London N17 7PJ 
Cyprus Football 
Olympiakos v Paeek 
Wednesday 23rd February 2022 
UEFA Champions League last 16 
Atletico Madrid v Manchester United 19.45pm BT Sport 
Benfica v Ajax 19.45pm BT Sport.
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Focus on KOPA League Six of the best from 
New Salamis

New Salamis AGM

The Annual General meeting 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 in-
formation, please call 07734 
167 209. New Salamis are wel-
coming 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 de-
velop into future talent.  

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

An eventful day for New Sala-
mis on saturday with their cap-
tain Ryan Hervil playing his 
100th game for the club. 
It was important for the reds to 
get back to winning ways after 
a disappointing 2-2 ‘home draw 
versus Tring in midweek where 
they fought back with goals from 
Derek Asamoah and Harrison 
Georgiou. 
They did it in style on saturday 
by beating Baldock FC 6-1. 
The New Salamis goals came 
from Harrison Georgiou 2, 
Derek Asamoah, George Lu-
taaya and the top man for the 
day Ryan Hervil.Baldock scored 
their goal at 6-0. Ryan Hervil

Komi started brightly playing the 
better football in this champion-
ship chasing game. 
Olympia went one up Yemi Bu-
riahmon with a great strike from 
the edge of the box top corner. 
Sam Badders made it 2-0 with 
a diving header. 

Just before half time Olympia 
keeper Luke Ward made a 
wonder save to keep them in 
the game. 
Komi pulled a goal back 2-1 
through striker Uljan Tafa. 
Another great stop from Ward 
kept Komi from equalising. 

Olympia made the game safe 
with a smart finish from Elia Kat-
soloudis. The 3-1 win further 
strengthens Olympias hold on 
the league title 
Omonia Youth gave second 
placed title chasers Apoel a 
tough game their goal came 

from Hadi Power and Apoel’s 
from Alex Michaelides and two 
from George Lutaaya. Omonia 
Youth have seen a vast im-
provement in their games as 
you judge from recent results 
and I envisage them nicking a 
few points from now.

Players and fans brave the cold weather at the Komi Kebir versus Olympia match last Sunday.

Action from Omonia Youth against Apoel

Local Football
Barnet suffered defeat at The 
Hive London as goals from Na-
than Ferguson, Josh Umerah 
and Jadyn Mundle-Smith saw 
Wealdstone to a 3-1 win in the 

Vanarama National League 
Barnet scored through Rich-
ards-Everton 
when they were 2-1 down..Ha-
ringey Borough away at Potters 

Bsr fell behind within four mi-
nutes through a Boache goal 
and it got worse when Androni-
cos Georgiou got sent off just 
before the half time break leav-

ing Haringey Borough to play 
the whole of the second half 
with ten men leaving Potters 
Bar with a 1-0 win. over Harin-
gey Borough. 
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Premier League

Manchester City’s relentless 
pursuit of the Premier League 
title continued with a thumping 
4-0 win at Norwich City but 
Manchester United’s troubles 
continued as a 1-1 draw with 
Southampton further damaged 
their top-four hopes on Sat-
urday. Raheem Sterling scored 
a hat-trick with Phil Foden also 
on target.  
After being held to a draw by 
Burnley in midweek, United 
desperately needed a win at 
home to Southampton, but de-
spite taking the lead when Mar-
cus Rashford set up Jadon San-
cho in the 21st minute they 
were again found wanting. 
Southampton, beaten 9-0 on 
their last trip to Old Trafford, re-
sponded three minutes after 
halftime when Che Adams 
slotted into the corner via the 
post. 
Everton claimed a first league 
win under Frank Lampard to 
ease their relegation fears, 
beating Leeds United 3-0 to 
move five points clear of third-
from-bottom Norwich. But they 
responded in resounding fash-
ion on Saturday as goals by 
captain Seamus Coleman, Mi-
chael Keane and Anthony Gor-
don rewarded them for an im-
pressive display 
Roy Hodgson’s first home game 
in charge of Watford went badly 
as a 2-0 home defeat by 
Brighton and Hove Albion left 
them one place off the bottom 
of the table. 
Brentford ended a five-match 
losing run in the league with a 
0-0 home draw against Crystal 
Palace with the only real high-
light coming before kickoff as 
new signing Christian Eriksen 
was presented to the crowd 
eight months after he suffered 
a cardiac arrest at Euro 2020. 
Liverpool closed the gap at the 
top of the Premier League with 
a 1-0 win at Burnley in difficult 
conditions on Sunday,Fabinho 
pounced to score what proved 
to be the winner in the 40th mi-
nute. It was the Brazilian’s fifth 

goal since the turn of the year. 
West Ham United capitalised on 
Spurs dropping further points in 
the race for a spot in the top 
four as Craig Dawson snatched 
the Hammers a last-gasp equal-
iser in a 2-2 draw at Leicester 
City, while Newcastle United 
boosted their survival hopes 
with a 1-0 win over Aston Villa. 
Kieran Trippier’s deflected free-
kick was enough for Eddie 
Howe’s side to earn their third 
league win in a row. 
Tottenham Hotspur slipped to a 
third consecutive league defeat 
as they succumbed 2-0 at home 
to Wolverhampton Wanderers.. 
Spurs were up against from 
early in the game, with Raul 
Jimenez volleying Wolves into 
the lead inside six minutes. 
Things quickly went from bad to 
worse as Leander Dendoncker 
doubled Wolves’ lead in the 
19th minute. 
Tottenham improved in the sec-
ond half but the closest they 
came was a deflected Harry 
Winks shot against the post, al-
lowing Wolves to leapfrog the 
London club into seventh place 
with 37 points, only four behind 
fourth-placed West Ham. 
The major talking point of West 
Ham’s trip to Leicester occurred 
before the match, with Kurt 
Zouma named in the visitors’ 
starting XI despite widespread 
condemnation over a video on 
social media this week, in which 
the defender was seen abusing 
his pet cats, only for him to pull 
out in the pre-match warm-up. 
Jarrod Bowen fired West Ham 
into a 10th minute lead, but 
goals from Youri Tielemans and 
Ricardo Pereira turned the 
match on its head and put 
Leicester on course for a first 
win in five games in all compe-
titions. 
Dawson, however, had the final 
say as he salvaged the draw 
West Ham from a corner in the 
91st minute, moving his side 
onto 41 points from 25 matches, 
a point above Manchester 
United in fifth.

Manchester City keeping pole position in the Premier 
League to themselves

No slip up for Man City
UK Cypriot women’s football star Antonia Gregoriou on  
trial for Cyprus National team

27 year old UK Cypriot Antonia 
Gregoriou has been invited for 
a trial in Cyprus for the Cypriot 

national womens football team. 
Antonia plays in midfield. 
She has played for Watford, 

West Ham and London Bees 
womens teams. 
She has also worked as coach 

for the academies of Chelsea, 
Watford and Reading. We wish 
her continued success.

Chelsea were crowned FIFA 
Club World Cup champions for 
the first time as Kai Havertz 
struck home a penalty deep into 
extra time to break the hearts 
of Brazilian club Palmeiras on 
Saturday. 
Havertz, scorer of the winning 
goal in last season’s European 
Champions League final, was 
as cool as a cucumber as he 
converted in the 117th minute 
after Palmeiras’s Luan had con-
ceded the spot kick with a hand-
ball. 
Palmeiras’s misery was com-
plete when Luan was sent off 
in stoppage time for a desper-
ate tackle on Havertz 
Chelsea have now won every 
major club trophy since Russian 
billionaire Roman Abramovich 
took control in 2003. 
Chelsea, who lost the 2012 final 

to Brazilian side Corinthians, 
became increasingly dominant 
though and took the lead in the 
55th minute when Romelu Lu-
kaku powered in a header. 
Palmeiras hit back shortly after-
wards when Thiago Silva was 
adjudged to have handled the 
ball and Raphael Veiga con-
verted from the spot to send the 
Brazilian fans wild. 
Chelsea looked stronger in 
extra time but a penalty shoot-
out loomed until Luan’s raised 
arm was struck by Cesar Azpil-
icueta’s volley from close range 
and after a VAR check referee 
Chris Beath went to check a 
pitch-side monitor. 
He returned to point to the spot 
and Havertz did the rest. 
Egyptian side Al Ahly won the 
third-placed playoff, beating Al 
Hilal 4-0

Chelsea FIFA World 
Club Champions

Fourth seed Stefanos Tsitsipas 
made it to the final of the ABN 
Amro-tournament in Rotterdam 
on Sunday, but lost against 
Félix Auger-Aliassime. Greece’s 
star player struggled with his 
serve making four double-faults 
and only 31 of 55 first serves. 
His second serve performance 
was poorer than usual, too. 
“He was playing very good ten-
nis, producing good shots and 
serving incredibly well through-
out the match. I wasn’t able to 
respond,” Tsitsipas said about 
his opponent. 
“I wasn’t able to respond. I was-
n’t able to serve well today and 
my percentages were so low.” 
“Thank you very much,” Tsitsi-
pas said. ” I would like to con-
gratulate Aliassime on his first 
title. It’s special and I under-
stand how he feels. Whatever 
effort you’ve put in has paid off. 
I wish you all the best and again 
congratulations. I wish you win 
more titles, but not when I’m 
playing at the tournament,” he 
added laughingly. 
“The tournament would not 
mean as much to me if Richard 
Krajicek hadn’t invited me; he 
believed in me and every year I 
have the opportunity to come 
here. My team who are beside 
me. It’s beautiful to have them 
here, they are people that I love 
by my side. There are several 
people who were not here today 
like my parents. Without them I 
wouldn’t be here today. Thank 
you Netherlands, I hope I see 
you again next year.” 
Meanwhile in Russia top-

seeded Maria Sakkari was de-
feated by second seed Anett 
Kontaveit 5-7, 7-6 (4), 7-5 in the 
final of the St Petersburg Ladies 
Trophy, a loss that left her 
visibly upset. In a match that 
lasted nearly three hours, Kon-
taveit had an early 5-2 lead in 
the first set, only for Sakkari to 
win the final five games and 
take the set 7-5. 
“This is quite familiar. Anett, 
here we are again. It’s dis-
appointing for me, but you truly 
deserve it. You played great 
tennis and showed great char-
acter,” Sakkari said after the 
match. 
“For those who don’t know it, 
we are really good friends and I 
am so happy for you and your 
achievements. I’m happy for 
your team. You are an amazing 
player, but you are also a very 
good human, which for me, is 
far more important. Congratu-
lations.” Sakkari’s heartfelt 
speech brought tears to Konta-
veit’s eyes, who in turn, got 
even more emotional, struggling 
to finish her speech. 
“I want to thank you all. It’s one 
of the best, or the best for all of 
us in the year. I am proud and 
happy I have participated and 
that you treated us in the best 
possible way,” Sakkari con-
tinued. 
“I want to thank my entire team. 
I know you believe in me. I also 
want to thank my family back 
home. Lastly, a big thank you 
to each and everyone of you 
that came here every day.”

Sakkari and Tsitsipas 
speeches wins fans hearts

Cyprus Football Results 
 

Paeek 2 Apollon 2 
AEL 3 Doxa 2 
Apoel 1 AEK 0 
Anorthosis 3 Olympiakos 1 
Ethnikos Achna 0 Pafos 1 
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Χαράλαμπος (Πάμπος) Φίλης 

(από Κύπρο) 

 31.08.1940 - 28.01.2022

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 Panico,1 great grandchild, his brother Fili and his lovely wife Androulla, 
 & daughter in-law Koula. 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.  

*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 person.  
Thank you for being considerate.

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 Πανίκο, 1 δισέγγονο, τον αδερφό του Φίλη και την 

 σύζυγo του Ανδρούλλα, νύφη Κούλα. 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.  

*Εάν δεν έχετε κάνει διπλό εμβόλιο ή δεν έχετε κάνει το booster, ολοκληρώ-
στε ένα rapid lateral flow test εντός 12 ωρών. Πρέπει να φοράτε μάσκα  

στην εκκλησία, ειδικότερα όταν πλησιάζετε ηλικιωμένους ή ευάλωτα άτομα.  
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση σας.

† 3-MONTH MEMORIAL † 3 ΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

The 3-month memorial service of our beloved and dearly 

missed mother, grandmother, aunt and friend  

Christalla Mintikki Aristidou  
(from Akanthou) 

will take place on Sunday 20th February at the Greek  

Orthodox Church of St. Mary, Trinity Road, Wood Green, 

London N22 8LB. Relatives and friends are invited to attend. 

We would also like to take this opportunity to  

extend our gratitude to everyone who has supported us during 

this difficult time and for the donations to our chosen charity.

Το 3μηνο μνημόσυνο της αγαπημένης μας μητέρας,  

γιαγιάς, θείας και φίλης  

Χριστάλλας Μιντίκκη Αριστείδου  
(από την Ακανθού)  

θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 20 Φεβρουαρίου  

στην εκκλησία της Παναγιάς, Trinity Road, Wood Green,  

London N22 8LB. Καλούνται συγγενείς και φίλοι να  

παρευρεθούν. Θα θέλαμε επίσης να εκμεταλλευτούμε  

αυτή την ευκαιρία για να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας  

σε όλους όσους μας στήριξαν σε αυτή τη δύσκολη στιγμή  

αλλά και για τις δωρεές τους προς την επιλεγμένη  

φιλανθρωπία μας.

†  DEATH ANNOUNCMENT-FUNERAL 

Charalambos (Pambos) Filis 

(from Cyprus)

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 20.02.2022, στην εκκλησία του Αγίου 
Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, London N8 0LY,  

το 11ον ετήσιο μνημόσυνο της πολυαγαπημένης και αξέχαστής  
μας μητέρας  

 Ιφιγένειας Γιάννη Λευτέρη  
(από το Τσέρι)  

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παρευρεθούν.  
Υιοί: Σταύρος και Λευτέρης.

 † ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

†ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 20.02.2022, στην Εκκλησία της 
Παναγίας, Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB,  

το 7ον ετήσιο μνημοσυνο του πολυαγαπημένου και αξέχαστού 

μας Ανίκητου Νεοφύτου (Φασούλα, Λεμεσό)  

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν.  
Η σύζυγος Florence, παιδιά: Christopher, Anthony, Nicola, 

εγγόνια, νύφες, γαμπρός & αδέλφια.
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† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

† MEMORIAL 

Monday the 21st February 2022 will mark the second year since our beloved  

Christina Angeli passed away. All her family and friends miss her dearly  

and still struggle with the void that she has left behind. In some ways time has flown by and 
in other ways time has stood still as we remember so many wonderful memories, especially 

those times when we would gather together to celebrate special events that will never be 
quite the same again. We cherish those special memories that will never fade, and we 

hope and pray that she is in a happy place full of peace and love once again. We are told 
that time is a healer, but time doesn’t heal a loss this deep when the person you would turn 

to at such times is no longer there to guide and support you, to be your listening ear. We 
hope our beloved mother, sister, aunty, grandmother and friend takes comfort in how this 
tragedy has brought us all together so close, always there for each other, to support each 
other, to reminisce and smile as we recount so many good times. We love and miss you 

and simply can’t believe that you are gone from this earth but forever in our hearts. 

Την Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022 συμπληρώνεται δύο χρόνια από τότε που απεβίωσε η αγαπημένη μας  

Χριστίνα Αγγελή. Σε όλη την οικογένεια και τους φίλους της λείπει πολύ και εξακολουθούν 

να παλεύουν με το κενό που άφησε πίσω της. Κατά κάποιο τρόπο ο χρόνος πέρασε και με άλλους τρόπους  
ο χρόνος έχει σταματήσει καθώς θυμόμαστε τόσες υπέροχες αναμνήσεις, ειδικά εκείνες τις στιγμές που  
μαζευόμασταν μαζί για να γιορτάσουμε σημαντικές περιστάσεις οι οποίες δεν θα είναι ποτέ ξανά τα ίδια.  

Θυμόμαστε αυτές τις αναμνήσεις οι οποίες δεν θα σβήσουν ποτέ, και ελπίζουμε και προσευχόμαστε να είναι  
σε ένα ένα χαρούμενο μέρος γεμάτο ειρήνη και αγάπη για άλλη μια φορά. Λένε ότι ο χρόνος είναι θεραπευτής, 

αλλά ο χρόνος δεν θεραπεύει μια απώλεια τόσο βαθιά όταν το άτομο στο οποίο θα απευθυνόσασταν σε  
αυτές τις δύσκολες στιγμές δεν είναι πια εκεί για να σας καθοδηγήσει και να σας υποστηρίξει,  

να είναι το στήριγμα μας. Ελπίζουμε η αγαπημένη μας μητέρα, αδερφή, θεία, γιαγιά και φίλη μας να  
παρηγορηθεί για το πώς αυτή της απώλεια μας έφερε όλους κοντά, να είμαστε εκεί δίπλα ο ένας για τον άλλον, 
να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον, να αναπολούμε και να χαμογελάμε καθώς αφηγούμαστε αυτές τις όμορφες 
στιγμές. Σε αγαπάμε και μας λείπεις και απλά δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι έφυγες από αυτή τη γη,  

θα είσαι για πάντα στις καρδιές μας.     

Γιάννης Σοφοκλέους  

( από Ερήμη - Λεμεσού) 
 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 20.02.2022, 
στην εκκλησία της Παναγίας, Trinity Road, 

Wood Green, London N22 8LB,  
το 20ον ετήσιο μνημόσυνο του  

πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας  
πατέρα, παππού και αδελφού  

Γιάννη Σοφοκλέους  
και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη τoυ 

όπως παρευρεθούν.  
Παιδιά: Ευούλλα και Σοφοκλής, εγγόνια,  
δισέγγονα, νύφη Μαίρη και αδέλφια.

Απεβίωσε το Σάββατο 5 Φεβρουαρίου 2022 

στην Ελλάδα ο Άκης Θωμάς ηχολήπτης ο οποίος ήλθε 
στο Λονδίνο μαζί με τον Γιάννη Πλούταρχο το 2017  

στο Φεστιβάλ Κρασιού.  
Συλλυπητήρια στους οικείους τους.  

Αιωνία του η μνήμη. 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

 † ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Νίκος Σταύρης Πάρπα 

(από την Ακανθού, Κύπρος)

 † DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL 

Kyriacou Antoniou 

04.06.1939 – 27.01.2022 30. 03.1934 - 29.01.2022

It is with deepest sympathy we announce the passing of our 
dearest mother Kyriacou Antoniou (the wife of the deceased 
Stelios Antoniou o psomas). She leaves behind her children 
Anthoulla, George, Tony, Michael and Penny grandchildren 

Maria, Sophia, Steven, Marie, Steven, Michael, Melissa, 
Christopher, Dean, Remy, Zoe, Sophia, Emily, Kyriakos and 

Helen also 10 great grandchildren. 
Kyriakou was the best mum and Yiayia ever, she never  

had a bad word to say about anyone and everyone  
who knew her absolutely loved her.  

She was truly loved by all her family and will be sadly missed,  
and heaven has gained another angel. 

The funeral will take place on Friday the 25th February 2022, 
 at 10.00am, at St. Demetrios Greek Orthodox Church,  

2 Logan Road, Edmonton, London N9 0LP and the burial  
at New Southgate Cemetery Brunswick Park Road  

London N11 1EZ. The family have requested instead  
of flowers there will be a donation box.

Με μεγάλη θλίψη και βαριά καρδιά ανακοινώνουμε  
τον θάνατο του Νίκου Σταυρή Πάρπα το Σάββατο  

29 Ιανουαρίου 2022, σε ηλικία 87 ετών. Αφήνει πίσω  
τη σύζυγό του Χριστίνα, 2 κόρες Χρυσούλα και Σωτήρα,  

2 γιούς τον Σταύρο και τον Σάββα, τις νύφες Ευδοκία  
και Ανδρούλλα, γαμπρός Σωτήρης και τα εγγόνια του  

Χριστόδουλος, Νικόλαος, Μάριος, Νικόλαος,  
Λουκία, Νικόλαος, Πρόδρομος και Φώτης. 

Η μια λειτουργία πραγματοποιήθηκε στο Ηνωμένο  
Βασίλειο την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου. 

 Η κηδεία θα γίνει στην Κύπρο την Κυριακή 20  
Φεβρουαρίου, στις 11π.μ., στο Leron Pareklision  

Χρυσοσωτήρος Ακανθού, Οδός Σταδίου Μεταξή Λιβαδιών 
& Oroklini, πίσω από το Sveltos Hotel  

και η ταφή στο κοιμητήριο του Παραλίμνι, στη 1μ.μ.

Ο πρόεδρος και τα μέλη του Συνδέσμου Λευκαριτών 

Μ.Β. & η οικογένεια του Γιώργου και της Έλλης 
Σάββα εκφράζουν τα θερμά τους Συλληπητήρια   

στον Νίκο και την Νίτσα Καρούς  για τον άδικο χαμό  

της κόρης τους Τίνας.
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 † ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Γεωργία Ανδρέου 

(Λεμεσός, Κύπρος)

 † DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL 

Maria Michael 
It is with great sadness that we announce the passing 

of our beloved mother, wife and grandmother  
Maria Michael on Saturday 29th January 2022,  

at the age of 68.    
The funeral will be held on the 25th February 2022,  

at St. Barnabas Greek Orthodox Church,  
Finsbury Road, London N22 8PA, at 1pm. 

 Interment will be at New Southgate Cemetery,  
Brunswick Park Road, London M11 1EZ, at 2.30pm. 

The funeral reception will follow interment at the 
church hall of St. Barnabas Greek Orthodox Church. 
Flowers can be sent to Demetriou & English unreal  

Directors, 131-133 Myddleton Road,  
London N22 8NG by 9am on the 25th February 2022.  

 
 For more information contact the family 

at 0757204670827.

 † MEMORIAL
The 1-year memorial service of our beloved  

Georgios Loizou Pakkou  

(from Eftakomi)  
will take place on Sunday 20th February 2022  
at St Mary's Church, Trinity Rd, Wood Green  

N22 8LB & we invite all those who honour  
his memory to attend. 

A priest will also be blessing his grave at 1.15pm  
at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Rd, 

N11 1JJ.  
Many Thanks his wife, children, grandchildren  

& great grandchildren & other relatives.

19.09.1953 – 29.01.2022 07.06.1948 - 27.01.2022 

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της  
μητέρας μας Γεωργίας Ανδρέου την Πέμπτη  

27 Ιανουαρίου 2022 στο νοσοκομείο του Whittington  
Hospital. Αφήνει πίσω της τον γιο της Λουκά, τη νύφη της 

Μαρία, 2 εγγονές, συγγενείς και φίλους.   
Η κηδεία θα τελεσθεί στις 22 Φεβρουαρίου 2022, στις 12μ.μ. 
στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία της Παναγίας στο 
Wood Green, Trinity Road, Λονδίνο N22 8LB. Η ταφή θα 
γίνει στις 2:00μ.μ. στο κοιμητήριο του Edmonton Cemetery, 

Church Street, London N9 9HP. Η παρηγοριά θα γίνει επίσης 
στο κοιμητήριο. Αντί  λουλούδια στην εκκλησία θα  

βρίσκεται ένα κουτί δωρεών με όλα τα έσοδα να πηγαίνουν 
στο Great Ormond Street Hospital. Δωρεές μπορούν να  
πραγματοποιηθούν και στο παρακάτω σύνδεσμο 

  https://georgiaandreou.muchloved.com  
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε  
την οικογένεια στο  07771906645 

† 1ον ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ †  1st YEAR MEMORIAL 

       The 1st year memorial service  

of our beloved and dearly missed 

 husband, father,  

grandfather and brother  

Neophytos Nicolaou  

(from Erimi, Limassol)  

will take place on Sunday 

20.02.2022  

at the Greek Orthodox Church of  

St. Mary, Trinity Road, Wood 

Green, London N22 8LB and  

we invite anyone who honour  

his memory to attend. 

 MEMORY ETERNAL

Τελούμε την προσεχή Κυριακή  

20.02.2022, στην Εκκλησία της  

Παναγίας, Trinity Road,  

Wood Green, London N22 8LB, 

το πρώτο ετήσιο μνημόσυνο 

του πολυαγαπημένου και  

αξέχαστού μας συζύγου,  

πατέρα, παππού και αδελφού  

Νεόφυτου Νικολάου 

 (από Ερήμη, Λεμεσό)  

και καλούμε όλους όσους  

τιμούν τη μνήμη του όπως  

παραβρεθούν.   

ΑΙΩΝΙΑ ΤΟΥ Η ΜΝΗΜΗ
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†  Μνημόσυνο στον αδελφό μου  

Γιώργο Ζ. Χριστοδουλίδη  
1926-2021

 
Είναι δύσκολο να μιλήσω για τον 
μεγάλο μου αδελφό, ιδιαίτερα όταν 
εκείνος απουσίαζε στο μεγαλύτερο 
μέρος της παιδικής μου ηλικίας. 
Έτσι οι μνήμες μου είναι σποραδι-
κές. 
Με τον Γιώργο είχαμε 11 χρόνια  
διαφορά ηλικίας. Όταν ήμουν εγώ 
ενός έτους, ο Γιώργος ήδη ήταν 
 μαθητής Γυμνασίου Αμμοχώστου.  
Σε ηλικία 17 χρονών διέκοψε τις 
σπουδές του και με το σύνθημα του 
ΑΚΕΛ εντάχθηκε ως εθελοντής  
(λέγοντας ότι ήταν 18 ετών) στο  
Κυπριακό Σύνταγμα, μέρος του  
Αγγλικού στρατού, Λόχος 474, όπου 
Τούρκοι και Έλληνες Κύπριοι εντά-
χθηκαν, πιστεύοντας ότι μ’ αυτή 
τους την ενέργεια έκαναν το καθή-
κον τους για ένα ειρηνικό μέλλον για 
όλη την ανθρωπότητα.  
Τον Γιώργο δεν τον είδα πια παρά 
όταν ήμουνα 11 χρονών όταν επέ-
στρεψε από την Αίγυπτο. Αμέτρητες 
ήτανε οι ιστορίες του πολέμου που 
μας διηγούνταν. Το πως ανάμεσα 
στα καθήκοντα του ως στρατιώτης 
έβρισκε καιρό και εξέδιδε μία δακτυ-
λογραφημένη εφημερίδα “Μαχό-
μενη Κύπρος” προς όφελος των 
συντρόφων του και πολλά άλλα. 
Εκείνο όμως που μου έκανε περισ-
σότερη εντύπωση είναι δύο εμπει-
ρίες του που συνέβησαν μετά τη 
λήξη  του πολέμου. Όταν τελείωσε 
ο πόλεμος, το Κυπριακό Σύνταγμα 
που υπηρετούσε στην Ιταλία μετε-
φέρθη στην Κύπρο σ’ ένα από τα 
Αγγλικά στρατόπεδα όπου εκεί τους 
κράτησαν για ένα μικρό χρονικό 
διάστημα, αρνούμενοι να τους αφή-
σουν ελεύθερους. Μίαν ημέρα τους 
μάζεψαν και τους ανακοίνωσαν ότι 
θα τους μεταφέρουν στην Αίγυπτο, 
δίχως να τους πουν τους λόγους 
γιατί το κάνουν αυτό αλλά ούτε και 
για πόσο χρονικό διάστημα.  
Απλούστατα οι “σύμμαχοι” Άγγλοι 
για δικούς τους και μόνο λόγους 
αποφάσισαν έτσι. Όλοι τους μείναν 
άναυδοι μ’ αυτήν την ανακοίνωση 
και είναι τότε που ακούστηκε η 
φωνή του Τάκη Κυθρεώτη ,που για 
να εμψυχώσει τους συντρόφους του 
είπε μόνο δύο λέξεις. “Κουράγιο 
παιδιά”. Και αμέσως ο Άγγλος αξιω-
ματικός, παίρνει το όπλο από τον 
Γκόυρκα που στεκόταν πλάι του και 
εκτελεί τον Κυθρεώτη επί τόπου. 
Πώς μπορώ να ξεχάσω κάτι τέτοιο; 

Η άλλη εμπειρία του Γιώργου 
που θυμάμαι, που είναι τε-
λείως διαφορετική από την πιο 
πάνω είναι κάτι που του συ-
νέβη στην Αίγυπτο. Εκεί ήταν 
υπεύθυνος της βιβλιοθήκης 
του στρατού η οποία στεγαζό-
ταν  κάτω από μία τέντα όπου 

εκεί μέσα ο Γιώργος είχε το κρεβάτι 
του. Ένα βράδυ ξύπνησε από  
θόρυβο, αλλά από φόβο δεν το κού-
νησε. Μόνο όταν σιγουρεύθηκε  
ότι ο θόρυβος σταμάτησε άνοιξε 
σιγά σιγά τα μάτια του και όπως 
είπε, “ξαφνικά βρήκα τον εαυτό μου 
κάτω από τα άστρα και βιβλία, 
τέντα, όλα γίναν άφαντα”. 
Στην Αίγυπτο τους κράτησαν περί-
που ένα χρόνο και από εκεί τους  
μετέφεραν πίσω στην Κύπρο όπου 
και τους απολύσαν. Στην Κύπρο ο 
Γιώργος δούλεψε για ένα χρόνο και 
στη συνέχεια έφυγε για την Αφρική, 
στο Γαλλικό Καμερόυν, όπου εκεί 
ήταν και ο θείος μας Γ. Ακρίδας. Κατ’ 
ακρίβεια ο Γιώργος είχε ενδοι-
ασμούς για την Αφρική αλλά η 
αδελφή μας Ανδρούλλα τον έπεισε 
να πάει μετά από πολλή προσπά-
θεια, λέγοντας του ότι η Αφρική θα 
ήταν “το γεφύρι που θα του έδινε 
την ευκαιρία να αφοσιωθεί αργό-
τερα στη λογοτεχνία που αυτή ήταν 
και η επιθυμία του”. 
Στην Αφρική αργότερα επήγα κι εγώ 
σε ηλικία 18 χρονών και εκεί για 
πρώτη φορά είχα την ευκαιρία να 
γνωρίσω σαν ενήλικας τον αδελφό 
μου ο οποίος με βοήθησε πολύ στο 
να προσαρμοστώ στο καινούργιο 
μου περιβάλλον. Αλλά και πάλι δε 
ζήσαμε μαζί παρά ενάμιση χρόνο, 
γιατί ο Γιώργος έφυγε πια για πάντα 
στην Ευρώπη. Πήγε Αθήνα όπου 
σπούδασε κινηματογραφία το 57/58 
και τον Οκτώβρη του 1959 επέ-
στρεψε Κύπρο, παντρεύτηκε την  
Ειρηνούλλα και εν συνέχεια το 1960 
εγκαταστάθηκαν Λονδίνο όπου  
ο Γιώργος συνέχισε τις σπουδές το 
στο “School of Cinematography”. 
Στο Λονδίνο ο Γιώργος δραστηριο-
ποιήθηκε ανάμεσα σε διάφορες  
οργανώσεις όπως ΕΚΑ, ΑΚΕΛ, 
Ομοσπονδία και ΣΕΓ γιατί όπως και 
ο ίδιος συχνά έλεγε “θέλω να είμαι 
κοντά στον κόσμο μας, ν’ ακούω τον 
παλμό της παροικίας”. Το 1974 ήταν 
ένας από τους πρώτους που ενήρ-
γησε για την έκδοση της “Παροικια-
κής Χαραυγής” όπου και έγραφε 
τακτικά άρθρα κάτω από τη στήλη 
“χρονογράφημα”. Το 1976 μαζί με 
τον Χρ. Παπαδάκη ίδρυσαν την 
ΕΚΑΒ (Ένωση Κυπρίων Αποστρά-
των Βρετανίας) όπου σαν γραμμα-
τέας αντιπροσώπευε την οργάνωση 
στα διάφορα συνέδρια  βετεράνων 

της κοινοπολιτείας όπως και στις  
τελετές για τον “Άγνωστο Στρα-
τιώτη”. Τον ίδιο χρόνο (1976) εξέ-
δωσε μία εκτεταμένη μελέτη με τίτλο 
“Κυπριακή Αγωγή Μακριά από την 
Πατρίδα” που είχε μεγάλη απήχηση 
στην παροικία. Η Ομοσπονδία Εκ-
παιδευτικών Συλλόγων Αγγλίας το 
εξέδωσε σε 2.000 αντίτυπα και σε 
συνέχεια η Κυπριακή Αντιπροσω-
πεία, συμπεριλαμβανομένου και 
του Γιώργου το παρουσίασε στο 
πρώτο Συνέδριο Απόδημων που 
έλαβε χώρα στην Κύπρο (1976).  
Το 1986 ο Γιώργος και η Ειρη-
νούλλα αποφάσισαν να εγκαταστα-
θούν στην Ελλάδα, στο αγαπημένο 
τους νησί Πόρο. Όμως κράτησαν 
την επαφή τους τόσο με το Λονδίνο 
όσο και την Κύπρο. 
Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον του 
Γιώργου ήταν η λογοτεχνία και ιδιαί-
τερα η ποίηση. Στην Ελλάδα  
εξέδωσε τρία βιβλία: α) “Η Ελλάδα 
στην ξένη ποίηση” που είναι μετα-
φράσεις ποιημάτων που γράφτηκαν 
για την Ελλάδα από Ευρωπαίους 
και Αμερικανούς ποιητές. β) “Βροχή 
Θανάτου” μεταφράσεις αντιπολεμι-
κών ποιημάτων και γ) “Δύο Ευρω-
παίοι Ποιητές: Μιροσλάβ Χόλουπ 
και Ζμπίγκνιου Χέρμπερτ” που  
η ποίηση τους είναι βαθιά επηρεα-
σμένη από την Ελληνική σκέψη στο 
χώρο της τέχνης και του πολιτι-
σμού. Ο ίδιος από μικρός ασχολείτο 
με την ποίηση και πολλά από  
τα ποιήματα του δημοσιεύθηκαν σε 
περιοδικά όπως “Νέα Εποχή”  
“Κυπριακά Γράμματα” “Τομές” και 
“Άνευ”. Στα χέρια μου έχω μία συλ-
λογή ποιημάτων του Γιώργου και 
διαβάζοντας τα βλέπω τη ζωή του 
αδελφού μου να ξετυλίγεται μπρο-
στά μου. Αν είχα να διαλέξω ένα  
απ’ αυτά θα διάλεγα το ποίημα  
“Η Προσευχή του Μεθυσμένου” που 
έγραψε όταν ήταν μόνο 17 χρονών, 
ένα ποίημα όλο λαχτάρα και ζωντά-
νια. 
Ο Γιώργος μπορούσε ν’ απαγγείλει 
σελίδες ολόκληρες από μνήμη, 
τόσο από δικά του ποιήματα όπως 
και άλλων π.χ. από την Ιλιάδα, τον 
Σεφέρη, Σολομό, Καβάφη. Είχε το 
χάρισμα να κρατά μία καλή, ενδια-
φέρουσα και ευχάριστη ατμόσφαιρα 
στην παρέα κι έτσι τον θυμούνται 
αυτοί που τον γνώρισαν κι ασφα-
λώς κι εμείς η οικογένεια του. 
 

Μίκης Ζ. Χριστοδουλίδης.

Η Προσευχή του  
Μεθυσμένου

Τσουγκρίστε τα, κι ακούστε μου την  

προσευχή! 

Δεν τρέμω εγώ! Μες την ταβέρνα μια φυλή 

μικρή, δειλή, νιογέννητε Θεέ σε τριγυρίζει! 

Σαν Προμηθέας μας έφερες το νέο φως 

κ’ είναι για ‘μας ο ερχομός σου ένας χορός 

που το κρασί μία Δύναμη μας καίει και μας 

 κουρδίζει! 

 

Φωνές, βλαστήμιες προσευχές στο καπηλειό! 

Θα ‘χεις γι’ αγίασμα κρασί θαυματουργό 

στις λειτουργίες εκτελέστηκε ο γέρος  

ταβερνιάρης! 

Κι αντίς που πνίγουν τον Θεό στις εκκλησίες, 

μες της ταβέρνας τις φωνές και τις βρισιές 

τα θέμελα του θρόνου σου θα στήνουμε με χάρη! 

 

Άστες να λεν μ’ αποστροφή:”οι Αμαρτωλοί!” 

Εμείς σε θέλουμε να σταζοβολάς κρασί 

όλοι του κόσμου οι ταπεινοί και καταφρονημένοι! 

Θα ‘χεις προσκέφαλα τα στήθια γυναικών 

ναούς, ταβέρνες να δοξάζουν τον Θεόν 

κ’ οι μάγκες Θεέ κ’ οι μόρτηδες ψαλτάδες  

ζηλεμένοι! 

 

Γεια σου! Οι νέοι με σέ. Κ’ εσύ με μια μισή 

ας πεις: “Πιέτε εξ αυτού είναι κρασί” 

και στ’ όνομα σου κι Θεέ το κύπελο μου αδειάζω. 

Γιατί είσαι ΄σύ ο Μοναχός κι ο Δυνατός 

που μας κερνάς ότι μας έκλεψε ο “Θεός” 

γι’ αυτό κ’ εγώ σε αγαπώ Θεέ και σε δοξάζω! 

 

Τσουγκρίστε τα και τελείωσε η προσευχή! 

Μες τις ταβέρνες μεταλαμβάνω το κρασί 

που ‘ναι αίμα σου νιογέννητε Θεέ κι σε θυμίζει! 

Σαν Προμηθέας μας έφερες το νέο φως 

κ’ είναι για ‘μας ο ερχομός σου ένας χορός 

που το κρασί μια Δύναμη μας καίει κι μας  

κουρδίζει. 

 

Γιώργος Ζ. Χριστοδουλίδης 1943 

Κυπριακά Γράμματα
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