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Πρωτοφανή καιρικά φαινόμενα 
πλήττουν τη βρετανία

 Το αρμόδιο τμήμα του Αρείου 
Πάγου αποφάσισε τελικά την αναί-
ρεση της απόφασης για την απο-
φυλάκιση του Γιώργου Πατέλη, πυ-
ρηνάρχη...                          Σελ. 7                                                             

Αναίρεση της απόφασης για αποφυ-
λάκιση Πατέλη ζητεί ο Αρειος Πάγο

Η ΕΚΟ διοργάνωσε διαδικτυακή 
συνάντηση του MP Π Χαραλάμπους 

Την Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου, 
η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία 
Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ) διορ-
γάνωσε και συντόνισε συνάντηση 
μεταξύ του βουλευτή Πάμπου Χα-
ραλάμπους...         Σελ. 2 &  19               

Σε ισχύ ήταν μέχρι το απόγευμα 
της Τετάρτης δύο σοβαρές προ-
ειδοποιήσεις για πλημμύρες στη 
Βρετανία, με κίνδυνο για απώλεια 
ανθρώπινης ζωής.            Σελ. 4

Εnglish Section 17-27

Με κυρώσεις 
απαντούν οι Δυτικοί 
-  Με στρατό στο 
Ντονμπάς «απαντά» 
ο Πούτιν

Με κυρώσεις 
απαντούν οι Δυτικοί 
-  Με στρατό στο 
Ντονμπάς «απαντά» 
ο Πούτιν

Σελίδες  3, 4, 5, 9, & 17Σελίδες 3, 4, 5, 9, & 17

Επικίνδυνο αντιλαϊκό κοκτέϊλ  

με κυβερνητικές αποφάσεις 
 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ

Σελ. 6

Εnglish Section 17-27

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΙΜΗΣ ME 

ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Σελ. 8 &9   Σελ. 6

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΙΜΗΣ ME 

ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Σελ. 8 &9   
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Συνάντηση στελεχών της ΕΚΟ 
στο Λονδίνο με τον Προεδρικό 
Επίτροπο Φώτη Φωτίου

Το Σάββατο 19 Φεβρουαρίου, μέλη του Εκτε-
λεστικού Συμβουλίου της Εθνικής Κυπριακής 
Ομοσπονδίας ΗΒ συναντήθηκαν με τον Προ-
εδρικό Επίτροπο κ. Φώτη Φωτίου, κατά την επί-
σκεψη εργασίας του στο Λονδίνο για τον εορτα-
σμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής 
Γλώσσας. Παρόντες ήταν επίσης ο Ύπατος Αρ-
μοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ηνω-
μένο Βασίλειο κ. Ανδρέας Κακουρής και ο Γενι-
κός Πρόξενος κ. Θεόδωρος Γκότσης. 
Κατά τη συνάντηση, οι εκπρόσωποι της Ομο-

σπονδίας και ο κ. Φωτίου αντάλλαξαν γνώμες 
και απόψεις για τις προτεραιότητες για το 2022. 
Αυτό περιλάμβανε θέματα όπως την αντιμετώ-
πιση των προβλημάτων και των συνεπειών που 
έφερε η πανδημία στην ομογένεια και την επι-
στροφή στην οργάνωση των εκδηλώσεων με 
προσωπική παρουσία.  
Τα μέλη συζήτησαν επίσης καλύτερους τρό-

πους αντιμετώπισης της παραπλανητικής προ-
παγάνδας που προβάλλεται συνεχώς από το 
κατοχικό καθεστώς, τον ηγέτη του Ερσίν Τατάρ 
και την Τουρκία, που υποστηρίζουν τη λύση δύο 
κρατών. Ανταλλάχθηκαν επίσης ιδέες για την 
επιτυχή διοργάνωση της επιστροφής του Πα-
γκοσμίου Συνεδρίου της ΝΕΠΟΜΑΚ και της Συ-
νόδου του Κεντρικού Συμβουλίου ΠΟΜΑΚ & 

ΠΣΕΚΑ στη Λευκωσία στις 26-29 Ιουλίου. 
Την Ομοσπονδία εκπροσώπησαν ο Πρόεδρός 

της Χρίστος Καραολής, οι Αντιπρόεδροι Ανδρέας 
Παπαευριπίδης (Πρόεδρος, ΠΟΜΑΚ), Πάμπος 
Χαραλάμπους και Μιχάλης Έλληνας, ο Γενικός 
Γραμματέας Μιχάλης Κασσίης, ο Εκτελεστικός 
Γραμματέας Ανδρέας Καραολής και μέλη του 
εκτελεστικού συμβουλίου Σούζη Κωνσταντινίδη 
και Ανδρέας Πάτσαλος (Πρόεδρος, ΝΕΠΟΜΑΚ 
ΗΒ). 
Επίσης, ο Επίτροπος Προεδρίας για Ανθρω-

πιστικά Θέματα και Θέματα Αποδήμων, είχε την 
ευκαιρία να πραγματοποιήσει σειρά επαφών στο 
Λονδίνο όπου βρισκόταν μέχρι την Κυριακή, επί 
θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του. 
Μετά από το χαιρετισμό του την Πέμπτη στα 

εγκαίνια λειτουργίας της διαδικτυακής πλατφόρ-
μας εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας "staelli-
nika" στο δημοτικό σχολείο Αγίου Κυπριανού 
στο νότιο Λονδίνο (ρεπορτάζ στη σελ 9), ο κύριος 
Φωτίου είχε διμερή συνάντηση με τον Υφυ-
πουργό Εξωτερικών της Ελλάδας αρμόδιο για 
τους απόδημους Ανδρέα Κατσανιώτη. 
Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν  

οι διεθνείς συνεργασίες, τα θέματα αποδήμων 
και αγνοουμένων.

Την Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου, η Εθνική Κυ-
πριακή Ομοσπονδία Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ) 
διοργάνωσε και συντόνισε συνάντηση μεταξύ του 
βουλευτή Πάμπου Χαραλάμπους και κυπρίων ψη-
φοφόρων που διαμένουν στην εκλογική περιφέ-
ρεια την οποία εκπροσωπεί στο Enfield, South-
gate. Η εκδήλωση ήταν μια ευκαιρία για τους 
ψηφοφόρους να υποβάλουν ερωτήσεις στον βου-
λευτή της περιφέρειας τους Πάμπο Χαραλάμπους. 
Τα θέματα που συζητήθηκαν περιλάμβαναν ερω-
τήσεις για το Κυπριακό, το Βαρώσι, την έξοδο του 
ΗΒ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον κορωνοϊό, 
τοπικά ζητήματα στο Enfield και άλλα θέματα. 
Την συνάντηση συντόνισε Πρόεδρος της Ομο-

σπονδίας, Χρίστος Καραολής, ο οποίος ξεκίνησε 
την εκδήλωση καλωσορίζοντας τον κ. Χαραλά-
μπους και τους ψηφοφόρους στην εκλογική του 
περιφέρεια. Σημείωσε ότι ο κ. Χαραλάμπους είναι 
ο μόνος βουλευτής κυπριακής καταγωγής στη 
Βουλή των Κοινοτήτων, και πως ανεξαρτήτως με 
το πιο πολιτικό κόμμα και να υποστηρίζουν τα 
μέλη της παροικίας, είμαστε όλοι υπερήφανοι για 
αυτόν. Στη συνέχεια, ο κ. Χαραλάμπους ενημέ-
ρωσε τους συμμετέχοντες για τις πρόσφατες συ-
ναντήσεις και πρωτοβουλίες του ως βουλευτής 
για το Enfield, Southgate και το νέο του ρόλο ως 
σκιώδης υπουργός για τη Μέση Ανατολή και τη 
Βόρεια Αφρική. 
Ερωτηθείς για την πολιτική του Εργατικού Κόμ-

ματος στο Κυπριακό, ο κ. Χαραλάμπους είπε ότι 
οι Εργατικοί «στηρίζουν την επανένωση της Κύ-
πρου ως διζωνική, δικοινοτική, ομοσπονδία και 
θέλουν να δουν την εφαρμογή των ψηφισμάτων 
του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την Κύ-
προ και το Βαρώσι». Ο κ. Χαραλάμπους μίλησε 
επίσης για το σημαντικό ρόλο τον οποίο μπορεί 
να διαδραματίσει η Βρετανία, ως στρατηγικός εταί-
ρος της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ, θυμίζοντας τους τα 
ψηφίσματα του ΟΗΕ και το διεθνές δίκαιο, που 
δεν επιτρέπουν τις παράνομες ενέργειες τους στην 
Κύπρο και στην ευρύτερη περιοχή. Είπε ότι ο νέος 
του ρόλος ως σκιώδης υπουργός για τη Μέση 
Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική σημαίνει ότι συζητεί 
τις συνέπειες της επιθετικότητας και του αυταρχι-
σμού του Προέδρου Ερντογάν σε καθημερινή 
βάση. 
Υπήρχαν επίσης ερωτήσεις σχετικά με τα δι-

καιώματα των Κυπρίων προσφύγων στο HB, που 
έχασαν περιουσίες ή γη κατά την παράνομη ει-
σβολή και κατοχή. Ο κ. Χαραλάμπους συνέστησε 
στους πρόσφυγες να διαβάσουν τις νομικές υπο-

θέσεις ορόσημο για αυτό το θέμα, συμπεριλαμ-
βανομένων Λοϊζίδου κατά Τουρκίας και Αποστο-
λίδης κατά Όραμς και να κατανοήσουν τα δικαιώ-
ματά τους. Συνέστησε επίσης, όπου κι αν 
βρίσκονται στο ΗΒ, να ενημερώσουν τους βου-
λευτές τους ότι έχασαν τα περιουσία ή τα κτήματα 
τους λόγω της εισβολής. Σημείωσε ότι τα δικαιώ-
ματα των προσφύγων είναι μια από τις κύριες 
προτεραιότητες της Διακομματικής Κοινοβουλευ-
τικής Ομάδας για την Κύπρο, οι οποίοι επισκέ-
φτηκαν την Κύπρο τον Νοέμβριο. 
Πολλοί ψηφοφόροι εξέφρασαν την ανησυχία 

τους για τις πρόσφατες διαφημίσεις που μεταδό-
θηκαν στο ITV για διακοπές στις κατεχόμενες πε-
ριοχές της Κύπρου. Ο κ. Καραολής ενημέρωσε 
τους παρευρισκόμενους ότι η Ομοσπονδία απέ-
στειλε επιστολή στην OfCom, το Advertising Stan-
dards Authority (ASA) και στην Υπουργό Πολιτι-
σμού, Μέσων Ενημέρωσης και Αθλητισμού, 
Nadine Dorries. Ο κ. Χαραλάμπους είπε ότι οι 
διαφημίσεις είναι απαράδεκτες και πρόσθεσε ότι 
θα αποστείλει και ο ίδιος επιστολή στην Υπουργό 
κα. Nadine Dorries. 
Ο κ. Χαραλάμπους μίλησε για τη σημασία της 

ολοένα και μεγαλύτερης εμπλοκής των Κυπρίων 
του ΗΒ στη βρετανική πολιτική, ενθαρρύνοντας 
τους να θέσουν ακόμη και υποψηφιότητα στις 
επερχόμενες τοπικές εκλογές. Είπε ότι είναι ση-
μαντικό για μια τόσο μεγάλη και δυναμική κοινό-
τητα να έχει εκπροσώπηση σε όλα τα επίπεδα 
της βρετανικής πολιτικής ζωής και αυτό αρχίζει με 
την ένταξη σε πολιτικά κόμματα που τους εκφρά-
ζουν και τη βοήθεια στις τοπικές τους εκστρατείες. 
Μίλησε επίσης για το πόσο περήφανος είναι που 
μπορεί να κάνει πραγματική διαφορά στις ζωές 
των ανθρώπων, ιδιαίτερα τώρα ως βουλευτής, 
αλλά και προηγουμένως ως δημοτικός σύμβουλος 
στο Enfield για πολλά χρόνια. 
Οι κάτοικοι της περιοχής τόνισαν σημαντικές 

ανησυχίες σχετικά με τις νέες πρωτοβουλίες του 
δήμου όπως τις «γειτονιές χαμηλής κυκλοφορίας» 
(LTN). Ο κ. Χαραλάμπους είπε ότι πιστεύει ότι τα 
LTN έχουν αποδειχθεί «αναποτελεσματικά» και 
ότι πρέπει να διακοπούν. 
Η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία ΗΒ ευχαριστεί 

τον κύπριο βουλευτή κ. Χαραλάμπους για τον 
χρόνο που αφιέρωσε για να απαντήσει στις ερω-
τήσεις των ψηφοφόρων της εκλογικής του περι-
φέρειας, για τις ειλικρινείς απαντήσεις του και το 
συνεχές ενδιαφέρον και την μεγάλη βοήθεια που 
δίνει για την επίλυση του εθνικού μας θέματος.

Η ΕΚΟ διοργάνωσε διαδικτυακή 
συνάντηση του MP Πάμπου Χαραλάμπους 
με ψηφοφόρους της περιοχής του



Σε δήλωση του παλατιού του Μπάκιγχαμ αναφέ-
ρεται: «Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ επιβεβαι-
ώνουν ότι η Βασίλισσα βρέθηκε  θετική στον κο-
ρωνοϊό. Η Αυτού Μεγαλειότης αντιμετωπίζει ήπια 
συμπτώματα που μοιάζουν με κρυολόγημα, αλλά 
αναμένεται να συνεχίσει τα ελαφρά καθήκοντά 
της στο Ουίνδσορ την ερχόμενη εβδομάδα. Θα 
συνεχίσει να λαμβάνει ιατρική φροντίδα και θα 
ακολουθήσει όλες τις κατάλληλες οδηγίες». Η βα-
σίλισσα είναι τριπλά εμβολιασμένη έχοντας κάνει 
την πρώτη δόση τον Ιανουάριο του 2021 και τη 
δεύτερη τον Μάρτιο, ενώ πηγές απο το παλάτι 

αναφέρουν πως έχει κάνει την αναμνηστική τρίτη 
δόση τον περασμένο Οκτώβριο.  
Το παλάτι διαθέτει τους δικούς του βασιλικούς 
γιατρούς και οι γιατροί της Βασίλισσας θα είναι 
σε ετοιμότητα για τη φροντίδα και την παρακο-
λούθηση της υγείας της. Υπεύθυνος αναμένεται 
να είναι ο καθηγητής Sir Huw Thomas, επικεφα-
λής του Ιατρικού Οίκου και γιατρός της Βασίλισ-
σας. 
Ο πρίγκιπας Κάρολος βρέθηκε θετικός στον κο-
ρωνοϊό για δεύτερη φορά αυτόν τον μήνα, με 
πηγές του παλατιού να λένε ότι είχε δει τη μητέρα 

του λίγες ημέρες πριν από αυτό. 
Τις τελευταίες ημέρες επικρατούσε ανησυχία 
στους κόλπους της βασιλικής οικογένειας της Με-
γάλης Βρετανίας καθώς η βασίλισσα Ελισάβετ 
φερόταν να έχει πει σε εργαζόμενους των Ανα-
κτόρων ότι «δεν μπορεί να κινηθεί» και πολύ, 
στην πρώτη δια ζώσης εκτέλεση των καθηκόντων 
της αφότου ο γιος της, ο πρίγκιπας Κάρολος, 
βρέθηκε θετικός στην Covid-19. 
Την περασμένη εβδομάδα ο 73χρονος διάδοχος 
του θρόνου αποχώρησε από μια εκδήλωση, 
αφού προσβλήθηκε για δεύτερη φορά από τον 

κορωνοϊό. Μια πηγή των Ανακτόρων είπε ότι η 
95χρονη μονάρχης δεν έχει εμφανίσει συμπτώ-
ματα, αλλά είναι υπό παρακολούθηση. 

Το διάταγμα Πούτιν με το οποίο αναγνωρίζει τις 
αποσχισθείσες δημοκρατίες του Ντόνετσκ και του 
Λουχάνσκ και αποστέλλει ειρηνευτικές δυνάμεις 
σε αυτές προκαλώντας νέα ένταση στις σχέσεις 
Ρωσίας-Δύσης συνιστά την κυρίαρχη είδηση στις 
βρετανικές εφημερίδες.  
Ενδεικτικοί οι πρωτοσέλιδοι τίτλοι της Τετάρτης 
23/02: "Ο Πούτιν οδηγεί την Ευρώπη στο χείλος 
του πολέμου" - ο τίτλος της εφημερίδας i. 
Η Daily Mail χαρακτηρίζει “ψυχρό θέαμα” την  
εικόνα των ρωσικών τανκς που στροβιλίζουν  
λάσπη “καθ’ οδόν  για μάχη στην Ουκρανία”. 
Η απόφαση του κ. Πούτιν να στείλει στρατό για 
να υποστηρίξει τους φιλορωσικούς θύλακες 
ανταρτών έχει εντείνει τους φόβους της Δύσης 
για μια ευρύτερη επίθεση, σημειώνουν οι Finan-
cial Times. 
"Stop Mad Vlad"-  ο πηχυαίος τίτλος της Sun,  
η οποία αναφέρει ότι η Βρετανία θα στείλει πε-
ρισσότερα όπλα στην Ουκρανία μέσα σε λίγες 
ημέρες. "Πολύ λίγο πολύ αργά" είναι η άποψη 
της Daily Mirror για τις "αδύναμες κυρώσεις του 
Μπόρις Τζόνσον εναντίον της Ρωσίας" – όπως 
γράφει. Η εφημερίδα επισημαίνει ότι βουλευτές 
και ακτιβιστές έχουν εκφράσει την έντονη δυσα-
ρέσκεια τους για το πακέτο των κυρώσεων.  
Θα ήθελαν είναι πολύ αυστηρότερες.  
Ένας ακτιβιστής υπογραμμίζει στην Daily Mirror 
ότι ο πρωθυπουργός θα μπορούσε να σταματήσει 
την εισβολή στην Ουκρανία στοχεύοντας τα  
περιουσιακά στοιχεία των 50 ολιγαρχών που σύμ-
φωνα με τις εκτιμήσεις ορισμένων ελέγχουν τα 
δισεκατομμύρια του Βλαντιμίρ Πούτιν στο Ηνω-
μένο Βασίλειο. 
Η ρωσική εφημερίδα Nezavisimaya Gazeta 
εκτιμά επίσης ότι οι κυρώσεις της Δύσης ήταν 
"πιο ήπιες από τις αναμενόμενες". 
Συνοψίζοντας το πακέτο γράφει : "Οι Ρώσοι βου-
λευτές δεν θα μπορούν να πάνε για ψώνια στο 
Μιλάνο". Ωστόσο, η εφημερίδα σημειώνει την 
προειδοποίηση του προέδρου Μπάιντεν ότι οι κυ-
ρώσεις που έχουν επιβληθεί “είναι μόνο η αρχή”. 
Αναλυτές στην Washington Post θεωρούν ότι οι 
κυρώσεις είναι ένα  βήμα που είναι απίθανο να 
αλλάξει τα σχέδια του κ. Πούτιν βραχυπρόθεσμα. 
“Η απάντηση της Δύσης θέτει τις βάσεις για μια 
παρατεταμένη εκστρατεία πίεσης, με το Κρεμλίνο 
και τους Ευρωπαίους ηγέτες να ζυγίζουν όλες τις 
επόμενες κινήσεις τους”, γράφει η Washington 
Post.  
“Η Ρωσία σε πορεία σύγκρουσης με τη Δύση”  

"Ο Πούτιν θέτει τη Ρωσία σε πορεία σύγκρουσης 
με τη Δύση σε ό,τι αφορά  Ουκρανία" -  ο πη-
χυαίος τίτλος του Guardian της Τρίτης (22/02). 
Η εφημερίδα σημειώνει ότι ο κ. Πούτιν έχει  
δηλώσει ότι οι συνομιλίες με τη Δύση βρίσκονται 
“σε αδιέξοδο”. Ο ανταποκριτής του Guardian 
στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, Σον Γουό-
κερ, κάνει λόγο για “δυσοίωνα” λόγια για την  
Ουκρανία από έναν ολοένα και πιο απομονωμένο 
και “θυμωμένο” Βλαντιμίρ Πούτιν. 
Η απόφαση του προέδρου Πούτιν είναι επίσης 
πρωτοσέλιδο θέμα στους Financial Times.  
Η εφημερίδα σημειώνει ότι ο Ρώσος πρόεδρος 
έχει θέσει τη Ρωσία σε "πολεμική βάση", επανα-
σχεδιάζοντας τα σύνορα. 
Αναφέρει ότι οι αγορές έχουν αντιδράσει με ανη-
συχία, συμπεριλαμβανομένου του χρηματιστη-
ριακού δείκτη Moex στη Μόσχα. Ο δείκτης της 
FT σημείωσε πτώση 10,5% -  “η πιο απότομη 
πτώση από τότε που η Ρωσία κατέλαβε την Κρι-
μαία το 2014”. 
"Ο Πούτιν προειδοποιεί για αιματοχυσία καθώς 
μεταφέρει στρατεύματα στην Ουκρανία", είναι  
ο τίτλος της Daily Telegraph. Η εφημερίδα γράφει 
ότι ο τόνος του Ρώσου ηγέτη και η περιγραφή 
της Ουκρανίας “ως επικείμενης απειλής” για την 
ασφάλεια αφήνουν “ελάχιστες ελπίδες” ότι ο πό-
λεμος μπορεί να αποφευχθεί. 
Η εφημερίδα The Times εκφράζει την ανησυχία 
της για την ανάπτυξη των ρωσικών στρατευμάτων 
στην Ουκρανία που ο πρόεδρος της Ρωσίας τα 
χαρακτήρισε  "ειρηνευτικά". “Στην πραγματικότητα 
ο κ. Πούτιν στέλνει άρματα μάχης στην Ουκρα-
νία", υπογραμμίζει η εφημε-
ρίδα.  
Οι Times προειδοποιούν τον 

πρόεδρο Πούτιν ότι η Βρετανία και οι δυτικοί σύμ-
μαχοί της είναι “έτοιμοι να αντεπιτεθούν με  
κυρώσεις”. 
"Πούτιν και 'κακός οιωνός'" - ο τίτλος της Daily 
Mirror. Η εφημερίδα προβάλλει την αντίδραση  
του Μπόρις Τζόνσον και κατηγορεί τον Ρώσο 
πρόεδρο ότι “άναψε τις φλόγες πολέμου στην Ου-
κρανία”. 
Κινείται ο πρόεδρος Πούτιν σε ένα παράλ-
ληλο σύμπαν;   
“Μεγάλο μέρος του διαγγέλματος του Βλαντιμίρ 
Πούτιν για την Ουκρανία ακουγόταν σαν ένα κακό 
όνειρο”, σημειώνει ο διπλωματικός συντάκτης 
του BBC (21/02).  
Κατά τον Paul Adams επρόκειτο για ένα εφιαλ-
τικό όραμα μιας χώρας οικονομικά ανάπηρης, 
εντελώς διεφθαρμένης, αποφασισμένης να ανα-
πτύξει πυρηνικά και άλλα όπλα μαζικής κατα-
στροφής και αχάριστης για όλη τη γενναιόδωρη 
προσοχή που της έχει δοθεί από τη Ρωσία μετά 
την ανεξαρτησία της. Η εκδοχή Πούτιν για την 
Ουκρανία δεν κάτι το καινούργιο. Ο Ρώσος πρό-
εδρος έγραψε ένα μακροσκελές άρθρο το περα-
σμένο καλοκαίρι, αναπτύσσοντας πολλά από  
τα ίδια επιχειρήματα. To γεγονός αυτό πάντως 
δεν έκανε λιγότερο σοκαριστικό το διάγγελμά του 
Πούτιν, συνεχίζει ο Paul Adams.  Είναι πλέον 
σαφές, για όποιον έχει αμφιβολίες, ότι ο κ. Πούτιν 
μιλάει από μια τελείως διαφορετική οπτική γωνία. 
Δεν πρόκειται απλά για μία διαφορετική ερμηνεία 
της ιστορίας. Μερικές φορές ο κ. Πούτιν με την 
ομιλία του έμοιαζε να κινείται σε ένα  “παράλληλο 
σύμπαν 

Αλλά υπάρχουν και μαθήματα 
για τη Δύση; Γιατί, αναρωτή-
θηκε ο κ. Πούτιν, το ΝΑΤΟ 

έγινε εχθρός της Ρωσίας; 
Η δυτική συμμαχία σίγουρα δεν είχε ποτέ ως 
στόχο να κάνει κάτι τέτοιο. Αλλά οι μύδροι του 
Ρώσου ηγέτη αναδεικνύουν, για άλλη μια φορά, 
ότι το Κρεμλίνο παραμένει βαθιά ενοχλημένο για 
τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε η ιστορία.  
Το κέρδος του ΝΑΤΟ ήταν, κατά την άποψη του 
κ. Πούτιν, η απώλεια της Ρωσίας. 
Ο Εμμανουέλ Μακρόν έχει μιλήσει για την αντι-
μετώπιση «των λαθών του παρελθόντος» μετά 
τη συνάντησή του με τον κ. Πούτιν στη Μόσχα 
πριν από δύο εβδομάδες. Υπονοώντας, ίσως,  
ότι η Δύση φέρει κάποια ευθύνη που επέτρεψε 
σε αυτή τη σχέση να επιδεινωθεί τόσο άσχημα. 
Εάν πότε  επιλυθεί η κρίση για την Ουκρανία, 
πώς μπορούν το ΝΑΤΟ και η Ρωσία να περιμα-
ζέψουν τα κομμάτια; Ένα από τα πολλά ερωτή-
ματα που προκύπτουν από την κρίση και που 
αναμένουν απάντηση, επισημάνει ο  Paul Adams 
του BBC.   
   
Η Ρωσία σχεδιάζει τον μεγαλύτερο πόλεμο 
στην Ευρώπη από το 1945, ισχυρίζεται  
ο  Μπόρις Τζόνσον 
Τα στοιχεία δείχνουν ότι η Ρωσία σχεδιάζει "τον 
μεγαλύτερο πόλεμο στην Ευρώπη από το 1945", 
δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις 

Τζόνσον. Σε συνέντευξη του στη Sophie Raworth 
του BBC (20/02) o κ. Τζόνσον υπογράμμισε : 
“Όλα δείχνουν ότι το σχέδιο (ρωσική εισβολή) 
έχει ήδη ξεκινήσει κατά κάποιο τρόπο”. 
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Ρωσία σκοπεύει 
να εξαπολύσει εισβολή η οποία θα περικυκλώσει 
την ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο, επεσήμανε  
ο πρωθυπουργός της Βρετανίας.  
"Οι άνθρωποι πρέπει να κατανοήσουν το κόστος 
για την ανθρώπινη ζωή που θα μπορούσε να συ-
νεπάγεται από αυτή την απόφαση ", σημείωσε. 
Ο Μπόρις Τζόνσον έκανε τις σχετικές δηλώσεις 
στην 58η Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφά-
λεια. Ο κ. Τζόνσον ανέφερε επίσης ότι το Ηνω-
μένο Βασίλειο θα επιβάλλει ακόμη πιο εκτεταμέ-
νες κυρώσεις κατά της Ρωσίας από αυτές που  
η Δύση σκόπευσε να επιβάλλει στο παρελθόν. 
Σημείωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ 
 είναι σε θέση να  παρεμποδίσουν τις ρωσικές 
εταιρείες να "εμπορεύονται σε λίρες και δολάρια" 
- μια κίνηση που, όπως είπε, “θα έχει πολύ επώ-
δυνες συνέπειες”.  Ερωτηθείς εάν μια ρωσική  
εισβολή εξακολουθεί να θεωρείται επικείμενη,  
ο κ. Τζόνσον είπε: “Φοβάμαι ότι αυτό δείχνουν τα 
στοιχεία, δεν υπάρχει λόγος αυτό το γεγονός να 
το αγνοούμε”. Ο Βρετανός πρωθυπουργός πρό-
σθεσε  ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν 
έχει πει στους Δυτικούς ηγέτες ότι οι μυστικές 
υπηρεσίες υποστήριξαν ότι οι ρωσικές δυνάμεις 
όχι μόνο σχεδιάζουν να εισβάλουν στην Ουκρανία 
από τα ανατολικά, μέσω του Ντονμπάς, αλλά και 
από τη Λευκορωσία και την περιοχή γύρω από 
το Κίεβο. "Φοβάμαι ότι το σχέδιο που βλέπουμε, 
από την άποψη του μεγέθους.  θα μπορούσε να 
εξελιχθεί στον μεγαλύτερο πόλεμο στην Ευρώπη 
από το 1945", υπογράμμισε ο πρωθυπουργός 
της Βρετανίας. “Οι άνθρωποι πρέπει να αναλογι-
σθούν όχι μόνο την πιθανή απώλεια ζωών  
Ουκρανών, αλλά και νεαρών Ρώσων", πρόσθεσε. 
Ο κ. Τζόνσον έκανε τις σχετικές δηλώσεις μετά 
τη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο  
Βολοντίμιρ Ζελένσκι και την ομιλία του στη Διά-
σκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια στην οποία 
τόνισε ότι  οποιαδήποτε εισβολή της Ρωσίας στην 
Ουκρανία θα “έχει αντίκτυπο σε όλο τον κόσμο”. 
 
Ενίσχυση της ουκρανικής αντίστασης   
Ο Observer της Κυριακής 20/02 αναφέρει ότι 
είναι σε εξέλιξη μυστικές συνομιλίες μεταξύ των 
δυτικών συμμάχων για το πώς να εξοπλίσουν 
τους Ουκρανούς που αναμένεται να προβάλλουν 
ισχυρή αντίσταση σε περίπτωση ρωσικής εισβο-
λής. 
Η εφημερίδα γράφει ότι η έκταση της στρατιωτικής 
βοήθειας και ο βαθμός στον οποίο αυτή θα είναι 
εμφανής εξακολουθούν να είναι υπό συζήτηση.  
Η Δύση δεν θα επιθυμούσε να θεωρηθεί ότι υπο-
θάλπει μια μάταιη και αιματηρή αντίσταση η οποία 
θα διακινδύνευε μια ευρύτερη σύγκρουση μεταξύ 
ΝΑΤΟ και Ρωσίας, σημειώνει ο Observer. 
 
Ρωσικές επιθέσεις στον κυβερνοχώρο   
Τα βρετανικά συμφέροντα ενδέχεται να κινδυ-
νεύουν από κυβερνοεπιθέσεις της Ρωσίας, επι-
σημαίνουν η υπουργός των Εσωτερικών Πρίτι 
Πατέλ και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών του 
Ηνωμένου Βασιλείου  (GCHQ) στην Sunday 
Telegraph. Η κα. Πατέλ εκφράζει τις ανησυχίες 
της σε ένα άρθρο που δημοσιεύει η  εφημερίδα, 
ενώ η Λίντι Κάμερον, επικεφαλής της GCHQ,  
σε ένα ξεχωριστό κομμάτι στην ίδια εφημερίδα 
υπογραμμίζει τους κινδύνους για το Ηνωμένο  
Βασίλειο. Οι εταιρείες και οι δημόσιες υπηρεσίες 
καλούνται να λάβουν "προληπτικά μέτρα" για να 
ενισχύσουν την ασφάλεια ενάντια σε μια τέτοια 
επίθεση στον κυβερνοχώρο. Η Βρετανία θεωρεί-
ται πιθανός στόχος, δεδομένων των θέσεων της 
για την επιθετικότητα της Ρωσίας τις τελευταίες 
εβδομάδες, προσθέτει η εφημερίδα. 

 3      | Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2022

Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου                                                                                       με τον Βύρωνα Καρύδη

“Η Ευρώπη στο χείλος του πολέμου”

Θετική στον κορωνοϊό η βασίλισσα Ελισάβετ
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Σε ισχύ ήταν μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης 
δύο σοβαρές προειδοποιήσεις για πλημμύρες 
στη Βρετανία, με κίνδυνο για απώλεια ανθρώ-
πινης ζωής. 

Οι προειδοποιήσεις αφορούσαν δύο περιοχές 
από τις οποίες περνά ο ποταμός Σέβερν στα 
δυτικά της Αγγλίας, στα σύνορα με την Ουαλία, 
ο οποίος υπερχείλισε σε ορισμένα σημεία τη νύ-
χτα της Τρίτης. 

Συγκεκριμένα, τα ύδατα του ποταμού κατέβα-
λαν τα αντιπλημμυρικά φράγματα στο Μπιού-
ντλεϊ, ενώ απειλούν να πλημμυρίσουν σπίτια 
και στο Άιρονμπριτζ. 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος Τζορτζ Γιούστις 
είπε πως περίπου 400 οικίες πλημμύρισαν, αλλά 
ακόμα 40.000 σπίτια προστατεύθηκαν από τα 
αντιπλημμυρικά φράγματα. 

Στις ίδιες περιοχές υπήρχαν πλημμύρες με 
αποτέλεσμα να χρειαστεί επέμβαση της πυρο-
σβεστικής για εκκένωση οικιών κατά τη διάρκεια 
της περασμένης εβδομάδας, όταν η χώρα 

επλήγη από τρεις διαδοχικές ισχυρές καταιγίδες, 
τις Ντάντλεϊ, Γιούνις και Φράνκλιν. 

Συνολικά υπάρχουν σε ισχύ 14 ηπιότερες 
προειδοποιήσεις για πλημμύρα σε περιοχές 

όπου ρέει ο Σέβερν, ενώ συνολικά σε όλη τη 
χώρα έως αργά τη νύχτα ίσχυαν συνολικά σχε-
δόν 140 προειδοποιήσεις και συναγερμοί για 
πλημμυρικά φαινόμενα. 

Παράλληλα σε ισχύ τέθηκαν δύο ακόμα σο-
βαρές προειδοποιήσεις για καιρικά φαινόμενα. 
Αρχικά, υπήρχε προειδοποίηση για ισχυρούς 
ανέμους στη βόρεια Αγγλία και σε περιοχές της 

Σκωτίας, ενώ έως το απόγευμα της Πέμπτης 
ισχύει προειδοποίηση για ανέμους και χιονο-
πτώσεις για το μεγαλύτερο μέρος της Σκωτίας 
και περιοχές της Β. Ιρλανδίας. 

Η προειδοποίηση αναφέρεται σε χιόνι που θα 
φτάσει τα 10 εκατοστά κατά τόπους και ανέμους 
ταχύτητας σχεδόν 110 χιλιομέτρων την ώρα σε 
παράκτιες περιοχές. 

Τη Δευτέρα, χιλιάδες κάτοικοι στην περιοχή 
του Σπρότμπρο στο νότιο Γιόρκσιρ της ΒΑ Αγ-
γλίας και στο Ντίντσμπερι στο ευρύτερο Μά-
ντσεστερ υποχρεώθηκαν να εκκενώσουν τις οι-
κίες τους τη νύχτα της Κυριακής, όταν 
υπερχείλισαν οι ποταμοί Ντον και Μέρσεϊ. 

Αντίστοιχες οδηγίες έλαβαν κάτοικοι στις κο-
μητείες Λοντοντέρι και Τάιρον στη Βόρεια Ιρλαν-
δία, όπου υπερχείλισαν οι ποταμοί Ντράμραχ 
και Φιν. Οι πλημμύρες ήταν αποτέλεσμα της 
Καταιγίδας Φράνκλιν που έπληξε περιοχές του 
Ηνωμένου Βασιλείου από το βράδυ της Κυρια-
κής, η τρίτη ισχυρή καταιγίδα στη χώρα μέσα 

σε μία εβδομάδα μετά από την Καταιγίδα Ντά-
ντλεϊ και την πιο σφοδρή από όλες, την Καται-
γίδα Γιούνις. Αντιπλημμυρικά φράγματα έχει 
χρειαστεί να ανεγερθούν επίσης σε περιοχές 
από όπου περνά ο ποταμός Σέβερν στα δυτικά 
της χώρας. 

Παράλληλα στην Αγγλία τέθηκαν σε ισχύ 175 
προειδοποιήσεις για πλημμύρα, που σημαίνει 
ότι αναμενόταν υπερχείλιση υδάτων και 172 συ-
ναγερμοί για πλημμύρα που σημαίνει ότι μια 
πλημμύρα θεωρούταν πιθανή. H Καταιγίδα 
Φράνκλιν συνοδευόταν, κυρίως τη νύχτα, από 
ισχυρότατους ανέμους, με τη μετεωρολογική 
υπηρεσία να εκδίδει πορτοκαλί προειδοποίηση 
για κίνδυνο απώλειας ανθρώπινης ζωής λόγω 
ανέμων στη Βόρεια Ιρλανδία, προειδοποίηση 
που εξέπνευσε στις 7 το πρωί τοπική. Για πολλά 
σημεία της Βρετανίας είναι σε ισχύ ηπιότερες 
κίτρινες προειδοποιήσεις μέχρι νωρίς το από-
γευμα. Αρκετές σιδηροδρομικές εταιρείες ακύ-
ρωσαν πρωινά δρομολόγια.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΖΟΝΣΟΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ

Ολική άρση περιοριστικών μέτρων στην Αγγλία - «Living with Covid»
Από σήμερα Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου καταργούνται στην Αγ-

γλία και τα τελευταία περιοριστικά μέτρα κατά της πανδημίας, 
όπως ενημέρωσε τη Βουλή των Κοινοτήτων ο  Μπόρις Τζόνσον. 
Η άρση όλων των περιορισμών στο εσωτερικό της χώρας έρχεται 
ως μέρος του σχεδίου της κυβέρνησης «Living with Covid». 
Έτσι, ακόμη και όσοι εντοπίζονται θετικοί στον κορωνοϊό δεν θα 
υπόκεινται στη νομική υποχρέωση της απομόνωσης. Ωστόσο, 
όσοι είναι θετικοί στον ιό θα εξακολουθούν να ενθαρρύνονται να 
μείνουν στο σπίτι. 

Προστατεύουμε τους εαυτούς μας χωρίς να χάσουμε τις ελευ-
θερίες μας και να διατηρήσουμε τις δυνατότητές μας, ώστε να 

μπορούμε να ανταποκριθούμε γρήγορα σε οποιαδήποτε νέα 
παραλλαγή, είπε ο Τζόνσον.  

Καταργείται επίσης η ιχνηλάτηση των επαφών επιβεβαιωμένων 
φορέων, όπως και η υποχρέωση των εμβολιασμένων (ενηλίκων 
και ανηλίκων) να υποβάλλονται σε καθημερινά τεστ αντιγόνου 
επί επτά ημέρες σε περίπτωση επαφής με φορέα. Παύει και η 
υποχρέωση απομόνωσης των ανεμβολίαστων στενών επαφών 
φορέων του ιού. 

Σύμφωνα με τον Μπόρις Τζόνσον, υπάρχει πλέον “επαρκής 
ανοσία” στον πληθυσμό και ως εκ τούτου πρέπει να σταματή-
σουν οι κυβερνητικές παρεμβάσεις για την προστασία των πολι-

τών. Άλλωστε, οι πολίτες έχουν πλέον τα εμβόλια και τις θερα-
πείες ως  “πρώτη γραμμή άμυνας”. 

Ο κ.Τζόνσον επισήμανε ακόμη ότι αν και η πανδημία δεν έχει 
τελειώσει, έχουμε περάσει την κορύφωση της έξαρσης της πα-
ραλλαγής Όμικρον, όπως επιβεβαιώνουν οι σταθερά βελτιούμε-
νοι επιδημιολογικοί δείκτες. 

Σύμφωνα με τις δηλώσεις Τζόνσον από την 1η Απριλίου στα-
ματούν τα δωρεάν διαγνωστικά τεστ αντιγόνου για τους πολίτες 
είτε έχουν είτε δεν έχουν συμπτώματα. Το κόστος κάλυψης αυτών 
των δωρεάν τεστ έφτασε τα 15,7 δισεκατομμύρια λίρες. Δωρεάν 
τεστ θα έχουν μόνο οι πιο ηλικιωμένοι και οι ευπαθείς ομάδες.

ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΛΗΤΤΟΥΝ ΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Νέες προειδοποιήσεις για πλημμύρες και ο βαρύς απολογισμός των καταιγίδων

ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 75

Οι ευπαθείς πολίτες και όλοι οι κάτοικοι στο 
Ηνωμένο Βασίλειο άνω των 75 ετών θα έχουν 
τη δυνατότητα να κάνουν και τέταρτη δόση του 
εμβολίου κατά της COVID-19 την άνοιξη, ανα-
κοίνωσε ο Βρετανός Υπουργός Υγείας Σάτζιντ 
Τζάβιντ. Η απόφαση προσφοράς της τέταρτης 
δόσης ακολουθεί σχετική σύσταση από την Ενι-
αία Επιτροπή Εμβολιασμού και Ανοσοποίησης.  

Το σκεπτικό της απόφασης έγκειται στο ότι η 
ανοσία ακόμα και από την τρίτη δόση φθίνει με 
τον καιρό, με τους πιο ηλικιωμένους και τους 
πιο ευπαθείς, που είναι και πιο ευάλωτοι έναντι 
του κορωνοϊού, να έχουν κάνει την αναμνηστική 
δόση εδώ και μήνες, ορισμένοι ακόμα και τον 
Σεπτέμβριο του 2021. Η πρόσθετη ενισχυτική 
δόση θα προσφερθεί λοιπόν σε περίπου 7 εκα-

τομμύρια πολίτες, δηλαδή στους άνω των 75, 
στους τροφίμους οίκων ευγηρίας και στους ανο-
σοκατεσταλμένους κατοίκους της χώρας από 12 
ετών και πάνω. Σύμφωνα με τον κ. Τζάβιντ, θα 
συνεχίσει να εξετάζεται το κατά πόσο το πρό-
γραμμα χορήγησης της νέας δόσης θα πρέπει 
να επεκταθεί και σε άλλες ευπαθείς ομάδες.

Τέταρτη δόση εμβολίου στο ΗΒ την άνοιξη
ΕΠΙΚΗ ΓΚΑΦΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΖΟΝΣΟΝ

Η βρετανική κυβέρνηση μπέρδεψε τη διεύ-
θυνση της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας με 
εκείνη μιας ιδιωτικής τράπεζας που διατηρεί στε-
νούς δεσμούς με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ 
Πούτιν, όταν ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον 
ανακοίνωσε τις κυρώσεις που επιβάλλει σε βά-
ρος της Μόσχας. 

Ο Τζόνσον επέβαλε κυρώσεις σε πέντε ιδιω-
τικές τράπεζες, μεταξύ των οποίων είναι και η 
Bank Rossiya. Το Λονδίνο υποστηρίζει ότι «ανή-
κει σε Ρώσους δισεκατομμυριούχους» που 
έχουν «απευθείας δεσμούς» με τον Πούτιν. Στον 
κατάλογο των κυρώσεων όμως δεν περιλαμβά-
νεται, τουλάχιστον προς το παρόν, η Κεντρική 
Τράπεζα της Ρωσίας. 

Κατά λάθος, η βρετανική κυβέρνηση ανέφερε 

ότι οι κυρώσεις αφορούν την Bank Rossiya, που 
βρίσκεται στην «οδό Νεγκλινάγια 12, στη Μόσχα, 
107016, Ρωσία». Μόνο που αυτή είναι η διεύ-
θυνση της Κεντρικής Τράπεζας, η οποία απο-
καλείται επίσης Bank Rossiya. 

Η ιδιωτική Bank Rossiya βρίσκεται στην Αγία 
Πετρούπολη. 

Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας (και της 
πρώην ΕΣΣΔ) στεγάζεται στην οδό Νεγκλινάγια 
εδώ και τουλάχιστον έναν αιώνα. 

Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι οι κυρώσεις 
αφορούν την Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας. Το 
Φόρεϊν Όφις δεν απάντησε σε ένα αίτημα να 
σχολιάσει το μπέρδεμα αυτό.

Επέβαλαν κυρώσεις σε λάθος τράπεζα!
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«Δεν αλλάζει κάτι για 
τον αγωγό East Med»
Επιφυλακτικός ως προς την 

ελκυστικότητα του αγωγού 
East Med παρουσιάστηκε ο 
ειδικός σε θέματα υδρογοναν-
θράκων, Τσαρλς Έλληνας, εν 
μέσω της ουκρανικής κρίσης 
που δημιουργεί νέα δεδομένα 
στην αγορά ενέργειας στην 
Ευρώπη. Στον απόηχο της 
απόφασης της Ρωσίας να 
αναγνωρίσει τις αποσχισθεί-
σες περιοχές της ανατολικής 
Ουκρανίας η Δύση αντέδρασε 
με κυρώσεις κατά της Ρω-
σίας, η Γερμανία πάγωσε τον 
αγωγό φυσικού αερίου Nord 
Stream 2, ενώ ήδη οι τιμές 
του πετρελαίου και του φυσι-
κού αερίου κινούνταν ανοδικά 
λόγω της ανάκαμψης από την 
πανδημία του Covid-19.

                    
      Ειδήσεις σε 2’ 76 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΜΑΖΙΚΗ�Σ ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑΣ

Αυλαία με εξευτελιστική ποινή για το κατασκοπευτικό
Με την εξευτελιστική ποινή των 76 χιλιάδων ευρώ 

έπεσε χθες η αυλαία του τεράστιου σκανδάλου μαζικής 
κατασκοπείας πολιτών μέσω του κατασκοπευτικού βαν. 
Η ποινή ανακοινώθηκε από το Κακουργιοδικείο Λάρ-
νακας και αφορά μόνο την ιδιοκτήτρια εταιρεία Ws Wis-
pear Systems Limited, αφού ως γνωστόν τα τρία στε-
λέχη της εταιρείας, που ήταν επίσης στο κατηγορητήριο, 
απαλλάχθηκαν από τις κατηγορίες με απόφαση του Γε-
νικού Εισαγγελέα. 
Ο Γενικός Εισαγγελέας αποφάσισε αναστολή ποινι-

κής δίωξης για όλα τα κατηγορούμενα στελέχη της εται-
ρείας που διαχειρίζονταν το βαν την ώρα που η εταιρεία 
παραδέχθηκε ενοχή για εξαιρετικά σοβαρά αδικήματα 
μαζικής κατασκοπείας πολιτών και όχι μόνο, χωρίς μέ-
χρι στιγμής να έχει απαντηθεί πάνω σε ποια νομική 
βάση απαλλάχθηκαν τα στελέχη μιας εταιρείας που 
ομολογεί ενοχή. 
Να σημειώσουμε ότι από την αναστολή ποινικής δίω-

ξης στα τρία φυσικά πρόσωπα που είναι ο Ισραηλινός 
Ταλ Ντίλιαν και οι Ελληνοκύπριοι Ανδρέας Χριστοφόρου 
από τη Λεμεσό και Δημήτρης Χριστοδούλου από το 
Τραχώνι, μέχρι σήμερα ο Γενικός Εισαγγελέας δεν έχει 
ακόμα δώσει εξήγηση ως προς τη νομική βάση πάνω 
στην οποία βάσισε την αναστολή ποινικής δίωξης. 

Στις 30 Νοεμβρίου 2021, ο συνήγορος της εταιρείας 
Ws Wispear Systems Limited παραδέχθηκε εκ μέρους 
της εταιρείας ενοχή σε 42 από τις 91 κατηγορίες. 
Συγκεκριμένα, παραδέχθηκε κατηγορίες που αφο-

ρούν κατασκευή ηλεκτρονικών μηχανημάτων, παρά-
νομη υποκλοπή του διεθνούς αριθμού συνδρομητή 626 
καρτών κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιούνταν 
από πολίτες, διάθεση προγράμματος υπολογιστή που 
είχε σχεδιαστεί με σκοπό τη διάπραξη του αδικήματος 
της παράνομης υποκλοπής ηλεκτρονικών δεδομένων, 
παράνομη δημιουργία δικτύου ηλεκτρονικών υπηρε-
σιών,  χρήση ραδιοσυχνοτήτων χωρίς εξουσιοδότηση 
και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πολιτών. 
Ενδεικτικό της μαζικότητας των παρακολουθήσεων 

πέραν της υποκλοπής της διεθνούς ταυτότητας συν-
δρομητή από 626 χρήστες είναι και η παράνομη συλ-
λογή και αποθήκευση πέραν των 100 χιλιάδων μονα-
δικών αριθμών διευθύνσεων που αντιστοιχούσαν σε 
ηλεκτρονικές συσκευές! 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η υπεράσπιση της εταιρείας, 

ζητώντας μετριασμό της ποινής, υποστήριξε στο δικα-
στήριο ότι αυτά τα δεδομένα αποθηκεύτηκαν από αν-
θρώπινο λάθος στο πλαίσιο παρουσιάσεων που έκανε 
η εταιρεία σε πελάτες της! 
Επίσης, για το γεγονός ότι το βαν εισήχθη στην Κύ-

προ ως μετεωρολογικός σταθμός, η θέση της υπερά-
σπισης ήταν ότι αυτό έγινε από καλόπιστο λάθος και 
απερισκεψία! 
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το δικαστήριο απο-

δέχθηκε τη θέση ότι η παραβίαση προσωπικών δεδο-
μένων ήταν τυχαία και η αποθήκευση έγινε εκ παρα-
δρομής! Ανάμεσα στους παράγοντες επιείκειας προς 
την εταιρεία ήταν επίσης, κατά το δικαστήριο, η αρνη-
τική, όπως τη χαρακτήρισε, δημοσιότητα με το δικα-
στήριο να καταλογίζει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης 
ότι υπερέβαλαν, δεν προσέφεραν την καλύτερη υπη-
ρεσία στην κοινωνία και εξέθεσαν τα πρόσωπα που 
αφορούσαν τα δημοσιεύματα!

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Ουκρανικές εταιρείες προτίθενται να μεταφερθούν στην Κύπρο

Επικίνδυνη η απόφαση της Βρετανίας να άρει όλα τα μέτρα
Επικίνδυνο στην παρούσα φάση της πανδημίας, χαρακτήρισε 

την απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης να άρει όλα τα μέτρα 
κατά του κορωνοϊού, ο καθηγητής Πέτρος Καραγιάννης. 
Αυτό, εκτίμησε, θα οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη μετάδοση του 

ιού, ωστόσο φαίνεται ότι εάν υπάρχει αύξηση των νοσηλειών, 
οι Βρετανοί θεωρούν ότι μπορούν να τις αντιμετωπίσουν. 
Ερωτηθείς για το αν θα φύγει ο κορωνοϊός με την έλευση του 

καλοκαιριού, ο κ. Καραγιάννης τόνισε ότι αυτό δεν μπορεί να 
λεχθεί, ότι ο ιός ενδέχεται να παρουσιάσει νέες μεταλλάξεις, οι 
οποίες ευχήθηκε να μην είναι ισχυρότερες από τις παρούσες. 

Πρόσθεσε ότι υπάρχει μια ανησυχία για τους καλοκαιρινούς 
μήνες αφού αναμένονται περισσότεροι τουρίστες, ωστόσο επε-
σήμανε ότι θα γίνεται στοχευμένος έλεγχος. 
Όσον αφορά το θέμα του πρωτοκόλλου για το χορό, ο κ. Κα-

ραγιάννης ανέφερε ότι για την περίοδο των καρναβαλιών, το 
πρωτόκολλο πιθανόν να προνοεί ότι τα άτομα θα πρέπει να 
έχουν κάνει προηγουμένως τέστ ανίχνευσης. 
Εξήγησε ότι αυτό είναι θα ισχύσει για δέκα μέρες και στη συ-

νέχεια θα εξεταστεί και πάλι η κατάσταση. Ερωτηθείς για το θε-
σμό του test to stay, ανέφερε είναι επιτυχημένος.

Πρόοδος 
στις έρευνες της ΔΕΑ 
«Επτά συνεργεία της ΔΕΑ 

εργάζονται πυρετωδώς καθώς 
έχουμε ένα “καλάθι” υποθέ-
σεων που έχουν περάσει από 
την έγκριση των μελών και εί-
ναι προς ανασκαφή. Υπάρ-
χουν ακόμα 100 περιπτώσεις 
που είναι αυτή τη στιγμή προς 
ανασκαφή και για ακόμα 200+ 
περιοχές υπάρχουν πληροφο-
ρίες τις οποίες επεξεργαζόμα-
στε». Αυτό ανακοίνωσε ο εκ-
πρόσωπος της ε/κ κοινότητας 
στη ΔΕΑ, Λεωνίδας Παντελί-
δης, μετά από ενημερωτική για 
το έργο της Επιτροπής συνά-
ντηση που είχε με την Κοινο-
βουλευτική Επιτροπή Προ-
σφύγων στην έδρα του 
Ελληνοκυπριακού Γραφείου 
της ΔΕΑ στη Λευκωσία. 
Κατά τη συνάντηση, τα μέλη 

της Κοινοβουλευτικής Επιτρο-
πής ενημερώθηκαν για τις δυ-
σκολίες που συναντά κατά την 
έρευνα η ομάδα της ΔΕΑ, 
τόσο στη συγκέντρωση και κα-
ταγραφή μαρτυριών για τον 
προσδιορισμό θέσεων ταφής, 
όσο και κατά τον προσδιορι-
σμό των συνθηκών εξαφάνι-
σης του θύματος και του προ-
φίλ του θύτη σε κάθε 
περίπτωση.

Ουκρανικές εταιρείες προτίθενται να μεταφέρουν 
την έδρα τους στην Κύπρο, δήλωσε ο Υπουργός 
Εσωτερικών, Νίκος Νουρής, σημειώνοντας ότι υπάρ-
χει συνεννόηση με το Υπουργείο Εξωτερικών για 
την έκδοση σχετικών αδειών. Οι δηλώσεις έγιναν 
στο περιθώριο συνάντησης που είχε ο κ. Νουρής 
την Τετάρτη, με τον Πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμ-
ματος, Νικόλα Παπαδόπουλο και αντιπροσωπεία 
του κόμματος για το μεταναστευτικό. Η συνάντηση 
πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών. 
Ερωτηθείς κατά πόσο τον ανησυχούν οι εξελίξεις 

στην Ουκρανία και αν αυτές είναι πιθανόν να μει-
ώσουν το ενδιαφέρον για την Κύπρο, ο ΥΠΕΣ απά-
ντησε ότι «η Κύπρος έχει να υποστεί πολλά προ-
βλήματα από μια ενδεχόμενη ουκρανική κρίση». 
Επιπρόσθετα, ανέφερε ότι ορισμένες εταιρείες που 

έχουν έδρα στην Ουκρανία έχουν εκφράσει στο 
Υπουργείο Εσωτερικών την πρόθεσή τους για με-

ταφορά των δραστηριοτήτων τους στην Κυπριακή 
Δημοκρατία. «Είμαστε έτοιμοι για να υποδεχθούμε 

τους οποιουδήποτε ανθρώπους ενδεχόμενα θα ήθε-
λαν να μετακινηθούν», είπε. 
Ο κ. Νουρής δήλωσε ότι «η Ουκρανία είναι μια 

χώρα με την οποία είχαμε μεταξύ άλλων και έντονη 

δραστηριοποίηση στο θέμα του τουρισμού», προ-
σθέτοντας ότι εάν η ΕΕ προχωρήσει στις κυρώσεις 
προς τη Ρωσία, θα πρέπει και η Κύπρος να είναι 
συμμέτοχη στη συγκεκριμένη διαδικασία με ό,τι αυτό 
συνεπάγεται. Εξέφρασε την ελπίδα ότι θα αποφευ-
χθεί το «ανεπιθύμητο σενάριο της σύρραξης». 
Σε ερώτηση αν υπάρχει οποιαδήποτε προετοιμα-

σία για υποδοχή προσφύγων από την Ουκρανία, ο 
κ. Νουρής δήλωσε ότι υπάρχει συνεργασία και συ-
νεννόηση με τον Υπουργό Εξωτερικών, Ιωάννη Κα-
σουλίδη. «Ειδικά για όσους θα μετακινηθούν με την 
πρόθεση να παραμείνουν για εργασία θα δίνονται 
ξεχωριστές άδειες από το ΥΠΕΞ στο Κίεβο και στη 
συνέχεια το ΥΠΕΣ έχει μεριμνήσει με την άφιξη στο 
αεροδρόμιο Λάρνακας να εκδίδονται οι σχετικές 
άδειες, νοουμένου πάντοτε ότι είναι δικαιούχοι», κα-
τέληξε ο ΥΠΕΣ.



•ΖΗΤΟΥΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ, ΕΞΩΣΕΩΝ, ΩΡΑΡΙΩΝ 
ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
•ΑΚΕΛ: Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΝΕΡ-
ΓΟΠΟΙΗΣΕΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΟΥ 
ΕΧΕΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ 
ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ, ΤΗΝ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
 
•Οι κυβερνώντες δεν έχουν ιδέα τι περνά  
η πλειοψηφία της κοινωνίας. Δεν θέλουν να 
συγκρουστούν με τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέ-
ροντα, τους μεγαλοεπιχειρηματίες και την αι-
σχροκέρδεια 
 
•Απέναντι στην κραυγή αγωνίας της κοινω-
νίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων  
οι κυβερνώντες «νίπτουν τας χείρας»!  
 
 

Ακρίβεια και αισχροκέρδεια σε συνδυα-
σμό με ενέργειες της κυβέρνησης της 
Δεξιάς που ευνοούν την πλουτοκρατία, 

συνθλίβουν τους εργαζόμενους, τις ευρύτερες  
λαϊκές μάζες, αλλά και τους μικρομεσαίους που 
οδηγούνται στο κλείσιμο των βιοτεχνιών και των 
μικρής κλίμακας επιχειρήσεις τους, και προστί-
θενται στις στρατιές των ανέργων και των πολιτών 
χωρίς εισοδήματα! 
Συνειδητά η κυβέρνηση του ΔΗΣΥ, του Αναστα-
σιάδη και του Αβέρωφ Νεοφύτου με συγκεκριμέ-
νες πολιτικές και μέτρα που λαμβάνουν σε  
κυβερνητικό επίπεδο, ρίχνουν δίκτυα προστασίας 
των συμφερόντων των μεγαλοεπιχειρηματιών και 
αφήνουν στο έλεος τους, τούς πολίτες. 
Η ακρίβεια ροκανίζει το βιοτικό επίπεδο των  
Κυπρίων. Οι αυξήσεις έγιναν χιονοστιβάδα, από 
τα τρόφιμα μέχρι το ρεύμα, τα καύσιμα και τις 
χρεώσεις των τραπεζών. Την ίδια ώρα, οι μισθοί, 
οι συντάξεις, τα κοινωνικά επιδόματα είναι καθη-
λωμένα, καταγγέλλει ο Χάρης Πολυκάρπου,  
Μέλος του Π.Γ. της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ ζητώντας από 
την κυβέρνηση μέτρα εδώ και τώρα.  
Ωστόσο, κυβέρνηση και  Δημοκρατικός Συναγερ-
μός αδιαφορούν, αναφέρει για να προσθέσει:  
Δεν έχουν ιδέα τι περνά η πλειοψηφία της κοινω-
νίας. Δεν θέλουν να συγκρουστούν με τα μεγάλα 
ιδιωτικά συμφέροντα, τους μεγαλοεπιχειρηματίες 
και την αισχροκέρδεια. Και προπαντός απέναντι 
στην κραυγή αγωνίας της κοινωνίας και των  
μικρομεσαίων επιχειρήσεων επιμένουν ότι δεν 
έχουν τίποτα να ανακοινώσουν.  
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΠΙΔΑ ΜΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ   
 
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ  ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ 
 
Το ΑΚΕΛ υψώνει κοινωνική ασπίδα απέναντι στην 
ακρίβεια. Το Σάββατο, 26 Φεβρουαρίου θα βρεθεί 
για άλλη μια φορά στο δρόμο με αίτημα τη λήψη 
μέτρων άμεσης εφαρμογής για προστασία της 
κοινωνίας. 
Το Κόμμα οργανώνει εκδηλώσεις διαμαρτυρίας 
για την ακρίβεια σε όλες τις πόλεις, ως ακολού-
θως:  
•Λευκωσία Ι 15:30 Ι Άνοιγμα της Οδού Λήδρας  
•Λεμεσός Ι 11:00 Ι Οίκημα ΠΕΟ Λεμεσού 
•Αμμόχωστος Ι11:30 Ι Κυκλικός κόμβος Δερύνειας 
– Παραλιμνίου 
•Λάρνακα Ι 11:00 Ι Πλατεία Αλκής 
•Πάφος Ι 10:30 Ι Πλατεία Κέννετυ 
Το ΑΚΕΛ, δήλωσε ο Γ.Γ. της Κ.Ε. του Κόμματος 
Στ. Στεφάνους, στοχεύει να ενεργοποιήσει την 
κοινωνία και να ασκήσει πίεση στην Κυβέρνηση 
να πάρει μέτρα για το θέμα. 
Μιλώντας στα ΜΜΕ μετά από συνάντηση του με 
τον Πρόεδρο του Παγκύπριου Συνδέσμου Κατα-
ναλωτών, Μάριο Δρουσιώτη , ο Στ. Στεφάνου 
αναφερόμενος στις διεθνείς αυξήσεις σε καύσιμα 
και πρώτες ύλες, σημείωσε ότι «εν μέρει η αύξηση 
των τιμών οφείλεται και σε δεδομένα έξω και πέρα 
από τη δική μας βούληση». Ωστόσο, πρόσθεσε, 
«υπάρχουν περιθώρια και δυνατότητες για να 
μπορέσουμε να προστατεύσουμε τους κατανα-
λωτές». 
«Δυστυχώς δεν διακρίνουμε να υπάρχει η πολι-
τική βούληση», για το θέμα, ανέφερε, καθώς 
όποτε το ΑΚΕΛ αναδεικνύει το θέμα της ακρίβειας 
«η Κυβέρνηση αρνείται να αναγνωρίσει και να 
αξιολογήσει το πρόβλημα. Αρνείται να ενεργο-
ποιήσει εργαλεία και πολιτικές που έχει στα χέρια 

του το κράτος για να βοηθήσει τους καταναλωτές, 
την κοινωνία και την οικονομία να αντιμετωπίσουν 
αυτή τη δύσκολη περίοδο», σημείωσε. 
Τόνισε ότι η Κυβέρνηση αρνείται να υλοποιήσει 
ακόμα και αποφάσεις που λήφθηκαν από τη 
Βουλή για το θέμα, όπως η μείωση του ΦΠΑ στον 
ηλεκτρισμό από 19% σε 9%, αφού «ο Πρόεδρος 
ανέφερε τον νόμο στο Ανώτατο». 
Σημείωσε ότι το ΑΚΕΛ έχει δημοσιοποιήσει πολ-
λές φορές τις προτάσεις του. Ανέφερε ότι η  
συνάντηση με τον Σύνδεσμο Καταναλωτών ήταν 
πολύ επωφελής, καθώς «ακούσαμε επιπρόσθε-
τες απόψεις για να ενισχύσουμε τους μηχανι-
σμούς και τις αποφάσεις για να αντιμετωπιστεί 
από τη μια η ακρίβεια και από την άλλη να  
ενισχύσουμε το δίχτυ προστασίας προς τους κα-
ταναλωτές για αντιμετώπιση και της αισχροκέρ-
δειας», κατέληξε. 
«Κάτι πρέπει να γίνει», ανέφερε από την πλευρά 
του ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου  
Καταναλωτών, εκεί όπου μπορεί να παρέμβει το 
κράτος. Το κράτος πρέπει να βοηθήσει αυτούς 
που έχουν ανάγκη, έστω και προσωρινά,  
συμπλήρωσε. 
Σε ερώτηση κατά πόσο πρέπει να μπει πλαφόν 
στο γάλα, ο κ. Δρουσιώτης σημείωσε ότι πρέπει 
να επιβληθεί. Αυτό, σημείωσε, έχει ξαναγίνει για 
δύο συνεχείς περιόδους των 45 ημερών με από-
λυτη επιτυχία. Παρόλο που η Κυβέρνηση  
ανακοίνωσε ότι δικαιολογούνται οι αυξήσεις, πρό-
σθεσε, το πλαφόν δεν επιβάλλεται όταν δικαιο-
λογούνται οι αυξήσεις, αλλά στον νόμο ορίζεται 
ξεκάθαρα ότι το πλαφόν επιβάλλεται «όταν επι-
κρατούν ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες για τους 
καταναλωτές». 
Απαντώντας σε άλλη ερώτηση για την αύξηση 
στα καύσιμα, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου σημεί-
ωσε ότι δεν προβλέπεται να σταθεροποιηθούν ή 
να μειωθούν οι τιμές στα καύσιμα και αυτό  
θα φέρει ένα νέο κύμα ανατιμήσεων τον Μάιο. 
«Όταν έρθει αυτό το νέο κύμα ανατιμήσεων εμείς 
ως καταναλωτές θα παρακαλούσαμε να είμαστε 
στο σημερινό επίπεδο. Δυστυχώς οι προβλέψεις 
είναι δυσοίωνες και κάτι πρέπει να γίνει εδώ και 
τώρα», κατέληξε. 
 
ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
 
ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΛΟΓΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 
 
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 
«Μέγα Επιχειρηματικής Έρευνας», την οποία  
διεξήγαγε η εταιρεία CMRC CYPRONETWORK 
LTD, η πανδημία επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τις 
γενικές λειτουργίες των περισσότερων μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων, με επτά στις δέκα να ανα-
φέρουν ότι έχουν επηρεαστεί πάρα πολύ/αρκετά 
(68%), ιδιαίτερα στον τομέα του τουρισμού (74%).  
Επιπλέον, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων (68%) 
φαίνεται να μην έχουν μείνει ικανοποιημένες από 
τη βοήθεια που έλαβαν μέσω των μέτρων στήρι-
ξης της κυβέρνησης, με μόλις το 5% των επιχει-
ρήσεων να θεωρούν ότι βοήθησαν πολύ και 22% 
να θεωρούν ότι τα μέτρα βοήθησαν αρκετά. 
Όπως σημειώνεται επίσης, μόλις μία στις είκοσι 
(6%) επιχειρήσεις δηλώνει πολύ/ απόλυτα ικανο-
ποιημένη από την πορεία της τον τελευταίο 
χρόνο, 40% δηλώνουν αρκετά ικανοποιημένες, 
ενώ το 49% των επιχειρήσεων δηλώνουν καθό-
λου/λίγο ικανοποιημένες. 
Τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπί-
ζουν οι επιχειρήσεις σήμερα παραμένουν η μει-
ωμένη πελατεία/ πωλήσεις/ εργασίες και η  
έλλειψη ρευστότητας, για την αντιμετώπιση των 
οποίων προβαίνουν σε ενέργειες που αφορούν 
κυρίως σε νέους τρόπους προώθησης προ-
ϊόντων, την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπι-
κού καθώς και την εκπαίδευση υπάρχοντος προ-
σωπικού. 
Σε ό,τι αφορά τους λοιπούς επιμέρους δείκτες, 
ποσοστό 13% αναφέρει ότι ο κύκλος εργασιών 
της επιχείρησης έχει αυξηθεί κατά τον τελευταίο 
χρόνο, ενώ το 59% δηλώνει μείωση του κύκλου 
εργασιών τους. Την ίδια στιγμή, ελαφρά αυξητική 
τάση επικρατεί στον δείκτη κερδοφορίας καθώς 
και στον δείκτη εισπράξεων/ ρευστότητας, ενώ 
σημαντική αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα 
χρόνια παρουσιάζει το κόστος εργατικού δυναμι-
κού, με το 15% να αναφέρει ότι έχει αυξηθεί.  
Σημαντική αύξηση, σύμφωνα με την έρευνα,  
παρουσιάζει και το κόστος χρηματοδότησης της 
επιχείρησης (13%). 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός πως έξι 
στις δέκα επιχειρήσεις (62%) αναφέρουν αύξηση 
στο κόστος αγορών της επιχείρησης, ποσοστό 
πολύ υψηλό ακόμη και σε σύγκριση με όλα  
τα προηγούμενα χρόνια διεξαγωγής της έρευνας, 
ενώ σημαντικά αυξημένο σε σχέση με όλα τα 
προηγούμενα κύματα της έρευνας ήταν και το 
ποσοστό των επιχειρήσεων που δήλωσε ότι  
η αξία της επιχείρησης έχει μειωθεί, αντιστοιχώ-
ντας στο 22%. 
Αναφορικά με τις προβλέψεις των επιχειρήσεων 
για τον κύκλο εργασιών τους τον επόμενο χρόνο, 
το 33% δήλωσαν ότι θα παραμείνει ο ίδιος, 27% 
ότι θα παρουσιάσει μείωση και το 24% αύξηση. 
Τέλος, από την έρευνα προέκυψε πως οι απόψεις 
αναφορικά με τις ενέργειες που θα πρέπει να 
αναληφθούν εκ μέρους του κράτους, ώστε να 
βοηθηθούν οι επιχειρήσεις, συγκλίνουν προς  
φορολογικές διευκολύνσεις και απαλλαγές, σχέδια 
χρηματοδότησης, την υποβολή νέων πιο στοχευ-
μένων μέτρων στήριξης για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας του Covid-19, καθώς και τη συνέχιση 
των υφιστάμενων μέτρων. 
 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΚΕΛ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ  
 
ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ 
 
Την ανάγκη για στήριξη των μικρομεσαίων  
επιχειρήσεων τόνισε εκ νέου ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέ-
φανος Στεφάνου, καταγγέλλοντας παράλληλα ότι 
δεν υπάρχει ολοκληρωμένος σχεδιασμός, αλλά 
ούτε πολιτική βούληση από την κυβέρνηση προς 
αυτή την κατεύθυνση. Αντίθετα, πρόσθεσε, έχουν 
ληφθεί αποφάσεις και έχουν γίνει ενέργειες που 
εξυπηρετούν τα μεγάλα συμφέροντα σε βάρος 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 
Σε δηλώσεις του μετά από συνάντηση με τον ΓΓ 
της ΠΟΒΕΚ, Στέφανο Κουρσάρη, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ 
επανέφερε την πρόταση του κόμματος για απευ-
θείας στήριξη των επιχειρήσεων με στοχευμένο 
τρόπο. Τόνισε επίσης την ανάγκη για ρύθμιση ζη-
τημάτων όπως τα ενοίκια, οι εξώσεις, τα ωράρια, 
οι χρεώσεις και το αυξημένο κόστος, το οποίο 
αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις το τελευταίο  
διάστημα. 
Η ΠΟΒΕΚ κατέθεσε τις ακόλουθες προτάσεις: 
• Στοχευμένη απευθείας στήριξη των επιχειρή-
σεων, οι οποίες συνεχίζουν να παρουσιάζουν  
μείωση στον κύκλο εργασιών τους, με παράλληλη 
στήριξη των εργαζομένων. 
• Η παραχώρηση κρατικών εγγυήσεων για χρη-
ματοδότηση των επιχειρήσεων μέσω των τραπε-
ζών αποτελεί «δώρον άδωρον» για τις υπερχρε-
ωμένες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Πολύ 
πιο ωφέλιμο θα ήταν η επιδότηση του επιτοκίου, 
η μείωση των χρεώσεων και υπερχρεώσεων των 
τραπεζών και η αύξηση πιέσεων προς τις τράπε-
ζες για βιώσιμες αναδιαρθρώσεις δανείων. 
• Επιδότηση του ενοικίου τουλάχιστον για την  
περίοδο που οι επιχειρήσεις έμειναν κλειστές 
λόγω διαταγμάτων. Απαιτείται επίσης νομοθετική 
ρύθμιση για αποφυγή εξώσεων και προστασία 
της επαγγελματικής στέγης. 

• Εκπόνηση προγραμμάτων χορηγιών που να 
αφορούν τον εκσυγχρονισμό, την ψηφιακή ανα-
βάθμιση, την κατάρτιση και την παροχή συμβου-
λευτικών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις. 
• Λήψη μέτρων για μείωση του κόστους της ενέρ-
γειας και των καυσίμων. 
• Κατάργηση του ετήσιου τέλους των 350 ευρώ. 
• Μείωση της γραφειοκρατίας και του διοικητικού 
κόστους των επιχειρήσεων. Προτείνεται επίσης 
η δημιουργία Φορέα Μικρομεσαίων Επιχειρή-
σεων και Μονοθυρική Πύλη Εξυπηρέτησης των 
επιχειρήσεων. 
• Παραχώρηση αντισταθμιστικών μέτρων στις πε-
ριπτώσεις κατασκευής έργων δημόσιας ωφέλειας. 
Επίσης, το κλείσιμο εμπορικών δρόμων, τα χρο-
νοδιαγράμματα και οι καθυστερήσεις εκτέλεσης 
έργων, και οι διαχωριστικές λωρίδες και νησίδες 
θα πρέπει να είναι αντικείμενο μελέτης εμπορικών 
επιπτώσεων για παροχή ουσιαστικής στήριξης 
στους εμπορευόμενους και καταστηματάρχες. 
• Θέσπιση και λειτουργία Εμποροβιοτεχνικού  
Επιμελητηρίου. 
 
Μαζικά λουκέτα 
 
Η ΠΟΒΕΚ προειδοποιεί ότι τα προβλήματα των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων «δεν αντιμετωπίστη-
καν με ουσιαστικό τόπο, με αποτέλεσμα αρκετές 
επιχειρήσεις να οδηγηθούν στο κλείσιμο». Ανα-
φέρεται επίσης ότι με βάση έρευνα το 83% των 
επιχειρήσεων θεωρούν ότι τα μέτρα στήριξης που 
πήρε το κράτος ήταν ανεπαρκή και μη ικανοποι-
ητικά. Σε δηλώσεις του, ο Γενικός Γραμματέας 
της ΠΟΒΕΚ, Στέφανος Κουρσάρης, τόνισε ιδιαί-
τερα την ανάγκη στοχευμένης απευθείας στήριξης 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της επιδότησης 
ενοικίου για τις κλειστές περιόδους της πανδημίας 
και τερματισμού των εξώσεων όλων όσοι έχουν 
καθυστερημένα ενοίκια λόγω της πανδημίας. 
Ο Στ. Κουρσάρης εστίασε και στο Σχέδιο κρατι-
κών εγγυήσεων για χρηματοδότηση των επιχει-
ρήσεων μέσω τραπεζών, σημειώνοντας ότι πρα-
κτικά δεν βοήθησε για το λόγο ότι οι τράπεζες 
ακολουθούν δικές τους πολιτικές. 
Ο Γενικός Γραμματέας της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ επε-
σήμανε ότι για να αντιμετωπιστούν τα προβλή-
ματα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων χρειάζεται 
ολοκληρωμένη πολιτική αλλά πρώτα απ’ όλα πο-
λιτική βούληση από την κυβέρνηση κάτι που 
όπως τόνισε δεν διαθέτει η παρούσα κυβέρνηση. 
Τουναντίον, τόνισε ο Στ. Στεφάνου, έχουν ληφθεί 
αποφάσεις κι έγιναν ενέργειες που εξυπηρετούν 
τα μεγάλα συμφέροντα σε βάρος των Μικρομε-
σαίων Επιχειρήσεων . Επεσήμανε ότι υπάρχει 
μεγάλη ανάγκη για εξέταση του θέματος της 
απευθείας στήριξης των επιχειρήσεων με στο-
χευμένο τρόπο ενώ συζητήθηκε όπως είπε, το 
θέμα των ωραρίων λειτουργίας των καταστημά-
των που βάζει, ανέφερε, μεγάλη πίεση στις Μι-
κρομεσαίες Επιχειρήσεις. Ο Στ. Στεφάνου ανα-
φέρθηκε και στα προβλήματα με το ύψος των 
ενοικίων, τις εξώσεις αλλά και του κόστους της 
που είναι ιδιαίτερα αυξημένο, όπως είπε, το τε-
λευταίο διάστημα.
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Επικίνδυνο αντιλαϊκό κοκτέϊλ με κυβερνητικές αποφάσεις 
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ  ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση  
Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΕΙΑ ΤΣΑΚΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΜΑΖΕΣ
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Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, σε 
αυτό το διάστημα θα διατίθενται πέντε 
δωρεάν self test από τα φαρμακεία, προ-
κειμένου να καλύψουν τις ανάγκες ελέγ-
χου των ημερών από 1 Μαρτίου έως και  
15 Μαρτίου 2022. 
 
Υπενθυμίζεται ότι: 
 
–  Ο προσυμπτωματικός διαγνωστικός 
έλεγχος για τον νέο κορωνοϊό μέσω αυ-
τοδιαγνωστικής δοκιμασίας (self-test)  
είναι υποχρεωτικός για όλους τους μα-
θητές και τις μαθήτριες, εμβολιασμένους 
και μη, καθώς και για τους εμβολιασμέ-
νους εκπαιδευτικούς. 
 
–  Βεβαίωση αρνητικού self-test οφεί-
λουν να φέρουν όλοι οι μαθητές από 4 
έως 18 ετών καθώς και οι εμβολιασμένοι  
εκπαιδευτικοί. 
– Οι γονείς/κηδεμόνες των 
μαθητών/τριών που φοιτούν σε δημόσιες 
σχολικές μονάδες και οι εμβολιασμένοι 
εκπαιδευτικοί που απασχολούνται σε αυ-

τές καταχωρίζουν τη δήλωση και το  
αποτέλεσμα στην πλατφόρμα 
edupass.gov.gr, από την οποία εκδίδεται 
και η Σχολική Κάρτα για COVID-19. 
 
– Η δωρεάν διάθεση self-test από τα 
φαρμακεία γίνεται μόνο κατά τις εργάσι-
μες μέρες και ώρες, ώστε κατά τις διη-
μερεύσεις και διανυκτερεύσεις να μπο-
ρούν να εξυπηρετούν έκτακτες ανάγκες. 
 
Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών 
που φοιτούν σε ιδιωτικές σχολικές μο-
νάδες και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί 
που απασχολούνται σε αυτές εξακολου-
θούν να δηλώνουν το αποτέλεσμα τ 
ων self-test στην πλατφόρμα self-test-
ing.gov.gr και να εκδίδουν την Σχολική 
Κάρτα για COVID-19. 
 
Συνεχίζουμε να παροτρύνουμε τους γο-
νείς μαθητών 5 ετών και άνω να εμβο-
λιάσουν τα παιδιά τους, να αξιοποιήσουν 
το ισχυρό αυτό όπλο της επιστήμης  
απέναντι στην COVID-19. 

 ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ 

ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ

Χρυσή Αυγή: Στη φυλακή στέλνει ξανά τον Γιώργο Πατέλη ο Άρειος Πάγος

Το αρμόδιο τμήμα του Αρείου Πάγου 
αποφάσισε τελικά την αναίρεση της 
απόφασης για την αποφυλάκιση του 
Γιώργου Πατέλη, πυρηνάρχη της 
Χρυσής Αυγής, κρίνοντας ότι θα πρέ-
πει να μην εφαρμοστεί η κρίση του 
Εφετείο. Έτσι ο καταδικασθείς σε 
ποινή κάθειρξης 10 ετών για ένταξη 
σε εγκληματική οργάνωση και συνέρ-
γεια στη δολοφονία του Παύλου 
Φύσσα, θα επιστρέψει στη φυλακή 
για να συνεχίσει να εκτίει την ποινή 
του. 
Υπενθυμίζεται ότι ο αντεισαγγελέας 
του Αρείου Πάγου κατά τη συζήτηση 
της αίτησης αναίρεσης, είχε υποστη-
ρίξει ότι για το Γ. Πατέλης δεν συντρέ-
χουν οι προϋποθέσεις του νόμου, κα-

θώς όπως είχε αναφέρει στην εισή-
γηση του, με την κρίση του Εφετείου 
“δεν εξηγείται για ποιο λόγο επέρχεται 
ανεπανόρθωτη βλάβη". Αντίθετα, 
"διαλαμβάνεται αόριστα ότι δεν θα 
διαπράξει άλλα εγκλήματα", προσθέ-
τοντας πως "πρόκειται για άτομο που 
αν αφεθεί ελεύθερο, είναι πιθανό να 
τελέσει νέες αξιόποινες πράξεις". Τον 
περασμένο Οκτώβριο, το Πενταμελές 
Εφετείο Αναστολών είχε κάνει κατά 
πλειοψηφία δεκτή την αίτηση αποφυ-
λάκισης. Η πλευρά του καταδικασθέ-
ντα της Χρυσής Αυγής είχε επικαλε-
στεί ψυχολογικά θέματα του παιδιού 
του, προσκομίζοντας ψυχιατρικές 
γνωματεύσεις, ενώ εισαγγελικός λει-
τουργός είχε προτείνει την αποφυλά-

κισή του, υποστηρίζοντας πως «δεν 
υπάρχει σοβαρά μεγάλη πιθανότητα 
τέλεσης νέας πράξης καθώς το συ-
γκεκριμένο αδίκημα τελέστηκε για συ-
γκεκριμένους λόγους εν όψει συγκε-
κριμένων συνθηκών». 
Άμεση ήταν τότε η αντίδραση της οι-
κογένειας του Παύλου Φύσσα. Σε 
ανακοίνωσή τους, οι πληρεξούσιοι δι-
κηγόροι, Χρύσα Παπαδοπούλου και 
Ελευθερία Τομπατζόγλου, είχε τονίσει 
μεταξύ άλλων: “Όταν άλλοι κρατού-
μενοι με άλλα εθνολογικά ή πολιτικά 
χαρακτηριστικά ζητούν την χορήγηση 
ανασταλτικού αποτελέσματος στην 
έφεση, η ελληνική δικαιοσύνη εξαντλεί 
την αυστηρότητά της, ακόμα και κατά 
παράβαση ενίοτε των προϋποθέσεων 
του νόμου. 
Εν προκειμένω λοιπόν αναρωτιόμα-
στε τι εννοούσε ο εισαγγελέας της 
έδρας ισχυριζόμενος ότι : «δεν υπάρ-
χει σοβαρά μεγάλη πιθανότητα τέλε-
σης νέας πράξης καθώς το συγκεκρι-
μένο αδίκημα τελέστηκε για 
συγκεκριμένους λόγους, ενόψει συ-
γκεκριμένων συνθηκών», σκεπτικό το 
οποίο υιοθετήθηκε και από το δικα-
στήριο. Προφανώς, για την πλει-
οψηφία της σύνθεσης του Πενταμε-
λούς Εφετείου οι δράστες-μέλη 
εγκληματικής οργάνωσης και συνερ-
γοί σε ανθρωποκτονία από πρόθεση 
δεν είναι επικίνδυνοι όταν είναι ναζι-
στές”.

Οινούσσες: Επεισόδιο με τουρκικό αλιευτικό και  
σκάφος του Λιμενικού

Επεισόδιο με τουρκικό αλιευτικό και σκά-
φος του Λιμενικού Σώματος σημειώθηκε 
την Τρίτη το απόγευμα, σε θαλάσσια πε-
ριοχή βορειοδυτικά των Οινουσσών σε 
ελληνικά χωρικά ύδατα. 
Σύμφωνα με το ΛΣ, σκάφος του Λιμενι-
κού Σώματος προσέγγισε το τουρκικό 
αλιευτικό και του ζήτησε να αποχωρή-
σει. 

Το τουρκικό αλιευτικό δεν υπάκουσε και 
προσπάθησε να εμβολίσει το σκάφος 
του Λιμενικού. Στη συνέχεια τα στελέχη 
του ΛΣ έκαναν χρήση ηχητικών σημάτων 
και προειδοποιητικών πυρών. 
Τελικά, το τουρκικό αλιευτικό αποχώρησε 
και κατευθύνθηκε προς τα τουρκικά πα-
ράλια.

2 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο για τα μεγάλα προβλήματα 
με τα χιόνια

 O Υπουργός Υποδομών 
και Μεταφορών κ. Κώστας 
Καραμανλής αποφάσισε 
την επιβολή του ανώτατου 
προστίμου που προβλέπει 
ο Νόμος 4663/2020 στις 
εταιρείες Αττική Οδός Α.Ε. 
(Παραχωρησιούχος Εται-
ρεία) και ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟ-
ΜΕΣ Α.Ε. (εταιρεία Λειτουρ-
γίας και Συντήρησης της 
Αττικής Οδού) για την υπαι-

τιότητά τους σχετικά με τη 
διακοπή της κυκλοφορίας 
και τα παρεπόμενα προ-
βλήματα που προέκυψαν 
μετά τη χιονόπτωση της 
24ης Ιανουαρίου 2022. Συ-
γκεκριμένα, επιβλήθηκε 
πρόστιμο από 1 εκατομμύ-
ριο ευρώ σε κάθε εταιρεία. 
Η απόφαση του Υπουργού 
βασίστηκε στο Πόρισμα 
που του παρέδωσε η Επι-

τροπή Διερεύνησης που 
είχε συγκροτήσει το Υπουρ-
γείο. Ο κ. Καραμανλής δή-
λωσε σχετικά: «Μετά από 
όσα ανεπίτρεπτα συνέβη-
σαν στην Αττική Οδό, η  
Κυβέρνηση του Κυριάκου 
Μητσοτάκη δεσμεύθηκε να 
αποδοθούν ευθύνες. Για να 
γίνει αυτό, η το Υπουργείο 
είχε προνοήσει να θεσπίσει 
από το 2020 το νομικό 
πλαίσιο για απόδοση ευθυ-
νών στους παραχωρησιού-
χους όταν κλείνουν οι  
αυτοκινητόδρομοι. Με το 
άρθρο 65 του νόμου 4663, 
βάλαμε ένα οριστικό τέλος 
στο φαινόμενο να δημιουρ-
γούνται προβλήματα στο 
οδικό δίκτυο και μετά να 
μην πληρώνει κανένας.  
Κι έτσι σήμερα, για πρώτη 
φορά μπορούμε να επιβά-
λουμε πρόστιμα συνολικού 
ύψους 2 εκατομμύρια 

ευρώ. Επιτέλους στην Ελ-
λάδα γίνονται τα αυτονόητα, 
που μέχρι πρόσφατα ήταν 
αδιανόητα. Μέσα σε λιγό-
τερο από ένα μήνα,  
συγκροτήθηκε Επιτροπή 
Διερεύνησης, μελέτησε τα 
δεδομένα, κατέληξε σε συ-
μπεράσματα για τους υπαί-
τιους και τις ευθύνες τους 
και τους επιβάλαμε το ανώ-
τατο πρόστιμο. Το οποίο βέ-
βαια είναι ανεξάρτητο από 
τα ποσά που δίνει η εταιρεία 
στους πολίτες μετά από 
προσωπική παρέμβαση του 
Πρωθυπουργού. Γιατί αυτά 
είναι τα ελάχιστα που μπο-
ρούμε -και οφείλουμε- να 
κάνουμε μετά από ένα τόσο 
σοβαρό περιστατικό, ώστε 
να καταλάβουν όλοι ότι εί-
μαστε πλέον μια σύγχρονη, 
ευνομούμενη Πολιτεία στην 
οποία ο καθένας αναλαμ-
βάνει τις ευθύνες του.»

Διανομή self-test σε μαθητές και  
εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς 
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Φεύγεις και δεν με Χαιρετάς

Γωνιά Ποίησης 

    Της Εύας Λυσάνδρου Άγιος Ανδρόνικος

Φεύγεις και δεν με χαιρετάς 

για πες μου τι σου έχω κάνει 

όλα εδώ θα μίνουσιν, 

ησύχασε πια πάλι. Την 

νύχτα εις τον ύπνο μου, σε 

βλέπω και δακρύζω, και ότι 

έκανες για μένανε δεν σε υπολογίζω. 

Τα αφήνω όλα στον θεόν, και καρτερώσε  

να έρθεις 

για να χαρώ, και εγώ ξανά 

μα να καθησυχάζεις. Τα χρόνια 

πάνε δύσκολα, κάποιος 

πρέπει να αλλάξει, και όμορφα 

να ζήσουμε και θα ει’μεθα 

εν τάξη. Εν οι καρδιές μας 

που διψούν θελωμεν  ευγνωμοσύνη  

να βλέπει ο καθένας μας 

αγάπη και γαλήνη. Έως εδώ σας χαιρετώ, 

και πάντα θα 

είμαι κοντά σας, μα είσαι όλοι σας,  

καλά και όλα 

τα παιδιά σας…

Την Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε  στο Ηνωμένο Βασίλειο 
 η  έναρξη εφαρμογής της ψηφιακής πλατφόρμας staellinika

Την ενεργοποίηση της ψηφιακής 
πλατφόρμας εκμάθησης της Ελλη-
νικής γλώσσας staellinika στο 
Ηνωμένο Βασίλειο εγκαινίασαν  
ο Υφυπουργός Εξωτερικών Αν-
δρέας Κατσανιώτης και ο Γενικός 
Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού 
και Δημόσιας Διπλωματίας Ιωάννης 
Χρυσουλάκης. 

 
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε 

την Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2022 
στο Ελληνορθόδοξο Σχολείο του 
Αγίου Κυπριανού στο Λονδίνο και 
συνδιοργανώθηκε από τη Γενική 
Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού 
και Δημόσιας Διπλωματίας του 
Υπουργείου Εξωτερικών και το 

ανωτέρω σχολείο, σε συνεργασία 
με την Αρχιεπισκοπή Θυατείρων & 
Μεγάλης Βρετανίας και την Πρε-
σβεία της Ελλάδος στο Ηνωμένο 
Βασίλειο. 

 
Η πλατφόρμα staellinika είναι μια 

πρωτοβουλία της Γενικής Γραμμα-
τείας σε συνεργασία με το Κέντρο 
Ελληνικών Σπουδών του Ιδρύματος 
Σταύρος Νιάρχος (SNF) στο Πανε-
πιστήμιο Simon Fraser (SFU), στο 
Βανκούβερ 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 εκπαιδευτι-
κός σχεδιασμός της πλατφόρμας 
βασίζεται σε καινοτόμες μεθόδους 
διδασκαλίας. 

 
Το Δημοτικό Σχολείο του Αγίου  

Κυπριανού είναι το πρώτο σχολείο 
στο Ηνωμένο Βασίλειο που συνερ-
γάζεται με την πλατφόρμα staelli-
nika στο πλαίσιο της προώθησης 
και διάδοσης της ελληνικής γλώσ-
σας στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ ταυ-
τόχρονα θα εμπλουτίσει το ελληνικό 
πρόγραμμα σπουδών που προσφέ-
ρει. Στη συνέχεια θα διαδοθεί σε όλα 
τα σχολεία που διδάσκουν ελληνικά 
στη Μεγάλη Βρετανία. 

 
Ο Ανδρέας Κατσανιώτης, Υφυ-

πουργός Εξωτερικών της Ελλάδος, 
αρμόδιος για τον Απόδημο Ελληνι-
σμό, απηύθυνε χαιρετισμό στην  
εκδήλωση, τονίζοντας, μεταξύ  
άλλων: «Σήμερα αισθάνομαι πολύ 
περήφανος που βρίσκομαι ανάμεσά 
σας, καθώς στο πρόσωπό σας 
βλέπω τους αναρίθμητους νεαρούς 
Έλληνες και Ελληνίδες του Εξωτε-
ρικού που κρατάνε άσβεστη τη 
φλόγα της πατρίδας τους. Εσείς 
τους εκπροσωπείτε επάξια, συμμε-
τέχοντας στην προσπάθεια της δια-
τήρησης της  γλώσσας, των εθίμων 
και των ηθών της Ελλάδας, την 
οποία ποτέ δεν ξεχνάτε», ενώ υπο-
γράμμισε πως η πλατφόρμα «stael-
linika» φιλοδοξεί «να δώσει την ευ-
καιρία σε μια ηλικιακή ομάδα που 
ξεκινά από την προσχολική ηλικία 
και φθάνει μέχρι την ενηλικίωση, να 
επανασυνδεθεί με την ελληνική 

γλώσσα και τον ελληνικό πολιτι-
σμό». 

 
Την επίσημη έναρξη της εφαρμο-

γής της πλατφόρμας κήρυξε ο Ιωάν-
νης Χρυσουλάκης, Γενικός Γραμμα-
τέας Απόδημου Ελληνισμού  
και Δημόσιας Διπλωματίας του 
Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος 
και παρουσίασε την πλατφόρμα 
staellinika, ενώ υπογράμμισε τη  
δέσμευση της Γενικής Γραμματείας 
στη διατήρηση και διάδοση της  
ελληνικής γλώσσας, που καθίστα-

ται εφικτή σε κάθε γωνιά του πλα-
νήτη με τη βοήθεια αυτού του και-
νοτόμου εκπαιδευτικού εργαλείου. 
Στην εκδήλωση απηύθυναν  

επίσης χαιρετισμό ο Σεβασμιότατος 
Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και  
Μεγάλης Βρετανίας Νικήτας, ο  
Φώτης Φωτίου, Επίτροπος Προ-
εδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας 
για Ανθρωπιστικά Θέματα και  
Θέματα Αποδήμων και ο Ιωάννης 
Ραπτάκης, Πρέσβυς της Ελλάδος 
στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η επίδειξη 
λειτουργίας της εκπαιδευτικής πλατ-
φόρμας  πραγματοποιήθηκε από 
τον καθηγητή Δημήτριο Κράλλη,  
Διευθυντή του Κέντρου Ελληνικών 
Σπουδών  του Ιδρύματος Σταύρος 
Νιάρχος και τον κ. Διονύσιο Αρκα-
διανό, Συντονιστή Έρευνας στο 
SNF New Media Lab του Κέντρου 
Ελληνικών Σπουδών  του Ιδρύμα-
τος Σταύρος Νιάρχος στο Πανεπι-
στήμιο Simon Fraser του Βανκού-
βερ Καναδά.

Συνάντηση του Αρχιεπισκόπου Θυατείρων με τον 
Υφυπουργό κ. Κατσανιώτη

Επίσκεψη στην έδρα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας στο Λονδίνο 
πραγματοποίησε χθες ο Υφυπουργός Εξωτερι-
κών της Ελλάδος, αρμόδιος για τον απόδημο Ελ-
ληνισμό, κ. Ανδρέας Κατσανιώτης. 
 
Τον κ. Υπουργό συνόδευαν ο Εξοχώτατος Πρέ-
σβης της Ελλάδος στο Ηνωμένο Βασίλειο κ. Ιωάν-
νης Ραπτάκης και ο Γενικός Γραμματέας Αποδή-

μου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του 
Υπουργείου Εξωτερικών κ. Ιωάννης Χρυσουλά-
κης. 
Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος κ. Νικήτας, μετά 
των συνεργατών του, καλωσόρισαν τον κ. 
Υπουργό και την συνοδεία του και ακολούθησε 
συζήτηση για θέματα που αφορούν την ομογένεια 
και την Ιερά Αρχιεπισκοπή Θυατείρων και Μεγά-
λης Βρεταννίας. 

Χειροτονία νέου Πρεσβυτέρου από τον  
Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων

Την Κοινότητα των 
Παμμεγίστων Ταξιαρ-
χών Margate επισκέ-
φθηκε ο Σεβασμιώτα-
τος Αρχιεπίσκοπος 
Θυατείρων και Μεγά-
λης Βρεταννίας κ. Νι-
κήτας, το Σάββατο 19 
Φεβρουρίου, μνήμη 
της Οσίας Μητρός 
ημών Φιλοθέης της 
Αθηναίας. 
Ο Σεβασμιώτατος προ-
εξήρχε της Θείας Λει-
τουργίας κατά την 
οποία ετέλεσε την εις 

Πρεσβύτερον χειροτο-
νία του Ιερολογιωτάτου 
Διακόνου κ. Δαυίδ 
Gillchrist. 
 
Συλλειτούργησαν ο ιε-
ρατικώς Προϊστάμενος 
Αρχιμ. κ. Βησσαρίων 
Κοκλιώτης, ο Αρχιμ. κ. 
Χριστόδουλος Κοκλιώ-
της, ο Πρεσβύτερος π. 
Ιωάννης Garnett, ο 
νέος Πρεσβύτερος  π. 
Δαυίδ Gillchrist και ο 
Αρχιδιάκονος κ. Γεώρ-
γιος Τσουρούς. 

Ο χειροτονούμενος 
απηύθυνε συγκινημέ-
νος λόγο προς τον Σε-
βασμιώτατο, ευχαρι-
στώντας τόσο τον ίδιο 
όσο και τον π. Βησσα-
ρίωνα για τη στήριξη 
και την πνευματική κα-
θοδήγηση, καθώς ευ-
χαρίστησε και όλη τη 
κοινότητα. 
Ο Σεβασμιώτατος 
επαίνεσε τον π. Δαυίδ 
για τη ενάρετη διακονία 
του και τόνισε την ανά-
γκη για την προσέ-

λευση νέων αυτοχθό-
νων πιστών στην δια-
κονία και τον κλήρο της 
Ορθοδόξου Εκκλησίας 
στο Ηνωμένο Βασίλειο.  
Στο γεύμα που ακολού-
θησε, ο Σεβασμιώτα-
τος είχε την ευκαιρία να 
συνομιλήσει με τους 
πιστούς, τους νέους 
και τα παιδιά της κοι-
νότητος.

ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΜΑΣ
Η επιτροπή του συνδέ-
σμου των Κυπρίων 
Υπερηλίκων Enfield  
και των περιχώρων 
συνεχίζει τις προσπά-
θειες για την επαναλει-
τουργία του.  
Οι συνεδριάσεις έχουν 
επανέλθει σιγά σιγά και 
πρώτη κάνει την αρχή  
η Συνεδρίαση της Επι-
τροπής η οποία πρα-
γματοποιείτε κάθε  Τε-
τάρτη στο Κέντρο, 311 
Fore Street N9 OPZ 

από τις 11:00πμ έως 
τις 3:00μμ. Ενώ η Συ-
νεδρίαση των μελών 
της Οργάνωσης πρα-
γματοποιείτε κάθε 
Τρίτη από τις 12:00μμ 
έως τις 3:00μμ. Να ση-
μειωθεί ότι ο αριθμός 
των ατόμων αυξάνεται 
σταδιακά και έχουμε 
φτάσει τα 18 με 20 
άτομα. Επίσης να ση-
μειωθεί ότι δύο συνε-
δριάσεις πραγματοποι-
ούνται στον ίδιο χώρο.  

Τα μέλη που παρακο-
λουθούν τις συνεδριά-
σεις αναπτύσσουν τη 
μόρφωσή τους, βοη-
θούν τον σύνδεσμο κα-
ταθέτοντας προοδευτι-
κές εισηγήσεις. Εκ 
τούτων παίζουν και 
διάφορα παιχνίδια 
Bingo και τάβλι, πολλές 
φορές διοργανώνουν 
διαγωνισμούς ταβλιού. 
Πολλές μάλιστα από 
τις συναντήσεις περι-
λαμβάνουν ευχάριστές 

και χαρούμενες κουβέ-
ντες. Υπάρχει και η δυ-
νατότητα γεύματoς 
από γνωστό Κυπριακό 
εστιατόριο σε προσιτές 
τιμές. Για περισσότερες 
πληροφορίες επικοι-
νωνήστε με την Προ-
έδρο της Οργάνωσης 
Λία στο 07837793965 
ή την Ταμία της Οργά-
νωσης  Κατερίνα στο 
07720015625. 

Του Αντώνη Αντωνιάδη
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ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Εκδήλωση τιμής της Ελληνικής Γλώσσας στο Λονδίνο
Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ελ-

ληνικής Γλώσσας (9 Φεβρουαρίου) στην 
αίθουσα εκδηλώσεων του Καθεδρικού 

Ναού Κοίμησης της Θεοτόκου στο βόρειο Λον-
δίνο πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου, 
παρουσία του Επιτρόπου Προεδρίας για Αν-
θρωπιστικά Θέματα και Θέματα Αποδήμων 
Φώτη Φωτίου. 
Στην ομιλία του κατά την έναρξη της εκδήλω-
σης ο κ. Φωτίου σημείωσε μεταξύ άλλων ότι 
«το μέλλον της ελληνικής γλώσσας ταυτίζεται 
με το μέλλον του Ελληνισμού και χρέος των Ελ-
λήνων και των Ομογενών είναι να στηρίζουν και 
να τιμούν την ελληνική γλώσσα και παιδεία, ιδι-
αίτερα εκεί όπου επιζούν γλωσσικές νησίδες και 
θύλακες ελληνοφωνίας, παροικίες και ιστορικές 
εστίες της ομογενειακής διασποράς, οι οποίες 
διατηρούν το πρώτιστο αυτό στοιχείο της πολι-
τιστικής τους ταυτότητας». 
Για το λόγο, αυτό, πρόσθεσε, η κυπριακή κυ-
βέρνηση προωθεί μεταξύ των αποδήμων ειδικά 
προγράμματα εκμάθησης και διάδοσης της ελ-
ληνικής γλώσσας, όπως και της ιστορίας, σε συ-
νεργασία με πανεπιστήμια και άλλα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα και φορείς, όπως και με τις οργανώσεις 
των απανταχού αποδήμων. 
Σημείωσε δε πως η περισσότερο ομιλούμενη 
στον κόσμο αγγλική γλώσσα έχει 490 χιλιάδες 
λέξεις και από αυτές οι 41.616 λέξεις προέρχο-
νται από την ελληνική γλώσσα, η οποία διαθέτει 
90 εκατομμύρια λέξεις! 
Αναφερόμενος στο εθνικό ζήτημα, ο κ. Φωτίου 
είπε ότι «κάθε μέρα που περνά η ψυχή και η 
καρδιά μας παραμένουν προσηλωμένες στο 
στόχο μας για τερματισμό της κατοχής και κα-
τάργηση του συμβόλου του διαχωρισμού που 
είναι χαραγμένο στον Πενταδάκτυλο και δια-
περνά τα σπλάχνα της μαρτυρικής μας γης. Την 
ίδια ώρα η Ελλάδα δοκιμάζεται καθημερινά με 
ποικίλες προκλήσεις. 

«Επιμένουμε σε μια λύση του Κυπριακού προ-
βλήματος που θα δικαιώνει τις θέσεις μας και 
θα διασφαλίζει την επιβίωση του Ελληνισμού 
της Κύπρου στην εσχατιά της Ανατολικής Με-
σογείου όπου γεννήθηκε και ριζώθηκε». 
Σε δήλωσή του για τη σημασία της εκδήλωσης, 
ο κ. Φωτίου είπε πως «η καθιέρωση της Πα-
γκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας είναι μια 
ευκαιρία ευαισθητοποίησης, περισσότερο της 
νέας γενιάς της διασποράς που θέλουμε να γνω-
ρίζει τη γλώσσα μας, καθώς και βασική προ-
ϋπόθεση για να συνεχιστεί το έργο των παροι-
κιακών οργανώσεων». Συμπλήρωσε ότι για το 
λόγο αυτό η εκδήλωση για τον εορτασμό της 
ημέρας ελληνικής γλώσσας μεταφέρεται σε διά-
φορες χώρες, όπως έχει γίνει π.χ. στην Ιταλία 
και όπως θα γίνει τον Μάρτιο στον Καναδά. 
Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Υφυπουργός Εξω-
τερικών της Ελλάδας αρμόδιος για τους απόδη-
μους Ανδρέας Κατσανιώτης, και ο Θεοφιλέστα-
τος Επίσκοπος Κλαυδιουπόλεως κ. Ιάκωβος, ο 
οποίος εκπροσώπησε τον Σεβασμιώτατο Αρ-
χιεπίσκοπο Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας 
κ. Νικήτα. 
Ο Ανδρέας Κατσανιώτης, είπε μεταξύ άλλων: 

«Σήμερα αισθάνομαι πολύ περήφανος που βρί-
σκομαι ανάμεσά σας» και υπογράμμισε πως η 
πλατφόρμα «staellinika» φιλοδοξεί «να δώσει 
την ευκαιρία σε μια ηλικιακή ομάδα που ξεκινά 
από την προσχολική ηλικία και φθάνει μέχρι την 
ενηλικίωση, να επανασυνδεθεί με την ελληνική 
γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό». 
Στην ομιλία του Επίσκοπος Καλυδιουπόλεως 
τόνισε μεταξύ άλλων ότι «τα Παροικιακά Σχολεία 
στον Απόδημο Ελληνισμό έχουν τεράστια προ-
σφορά. Διατηρούν τη γλώσσα, αναπτύσσουν 
διανθρώπινες σχέσεις και καλλιεργούν πολιτι-
σμό. Διδάσκουν τη Γλώσσα, τα ήθη και τα έθιμά 

μας, σηματοδοτούν την πορεία των απόδημων 
ελληνόπουλων, προσφέρουν ζωντάνια και χα-
ρές, τροφοδοτώντας την Ομογένεια με ελληνό-
φρονα στελέχη, ενώ την ίδια ώρα συνδράμουν 
τους νέους μας να πραγματώσουν τα όνειρά 
τους στις τοπικές κοινωνίες όπου εγκαταβιούν, 
μέσα από τις εξετάσεις που παρέχουν σε επί-
πεδο G.C.S.E. και A’ Level’s». Είπε ακόμη ότι 
«είναι μια γλώσσα στην οποία μίλησαν για 
πρώτη φορά το Θέατρο και η Ποίηση, τα Μαθη-
ματικά και η Ιατρική, η Ρητορική και η Πολιτική, 
το Δίκαιο και η Ηθική». 
Κύριος ομιλητής ήταν ο Σάββας Παυλίδης, 
πρώην Επιθεωρητής-Προϊστάμενος Κυπριακής 
Εκπαιδευτικής Αποστολής στη Βρετανία, ο 
οποίος αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα της ελ-

ληνικής γλώσσας «ως αληθινό θησαυρό τερά-
στιας αξίας» για τον απόδημο ελληνισμό. 
Σημείωσε ότι «ο πόθος των αποδήμων μας 
να διατηρήσουν τα παιδιά τους την θρησκευτική, 
εθνική και πολιτιστική τους ταυτότητα, οδήγησε 
από τις πρώτες μέρες της εγκατάστασής τους 
στις χώρες υποδοχής στην αναζήτηση τρόπων 
στήριξης και καθοδήγησης των απογόνων τους, 
ώστε να μην αποκοπούν από τις ρίζες τους. Με 
πυξίδα την πίστη τους και με όχημα τη γλώσσα 
και την κουλτούρα τους κατάφεραν, αφού υπε-
ρέβησαν τεράστια όντως εμπόδια, όπως θα 
δούμε πιο κάτω, να οργανωθούν σε εκπαιδευ-
τικούς συνδέσμους και σε ελληνικές κοινότητες 
και να ιδρύσουν και λειτουργήσουν στις νέες 
τους πατρίδες πάμπολλες εκκλησίες και σχολεία 
σε κάθε σχεδόν γειτονιά των τόπων διαμονής 
και διαβίωσής τους. Το τεράστιο αυτό επίτευγμα 
είχε σύντομα και τους ανάλογους καρπούς. 
Ο άθλος αυτός οφείλεται βασικά στις αξιέπαι-
νες συνεχείς προσπάθειες των απόδημων γο-
νιών τους και στη δική τους έντονη επιθυμία να 
διατηρήσουν την εθνική, θρησκευτική και πολι-
τιστική τους ταυτότητα μαθαίνοντας πρώτα την 
ελληνική γλώσσα και συγχρόνως την παρά-
δοση, τα θαυμάσια ελληνικά τραγούδια και τους 
λεβέντικους ελληνικούς χορούς, καθώς και τα 
ήθη και έθιμα των προγόνων τους. Κατάφεραν 
έτσι να μεταφέρουν γνήσιο τον ελληνισμό στις 
νέες πατρίδες τους και να αναπνέουν με ικανο-
ποίηση και περηφάνια τον δροσερό αέρα της 

λατρεμένης μητέρας πατρίδας τους, που πά-
ντοτε την νοσταλγούν και την έχουν στην καρδιά 
τους. Δικαιολογημένα, λοιπόν, περηφανεύονται 
σήμερα οι πρώτες γενιές των αποδήμων Ελλή-
νων καμαρώνοντας τα παιδιά και τα εγγόνια 
τους να μιλούν την ελληνική γλώσσα, να διατη-
ρούν την εθνική τους ταυτότητα  και παράλληλα 
να αποκτούν ανώτατα ακαδημαϊκά προσόντα, 
να μορφώνονται αποκτώντας υψηλούς τίτλους 
σπουδών, να προσφέρουν στιην κοινωνία εξαι-
ρετικές υπηρεσίες και να προοδεύουν συνεχώς 
στη ζωή τους. Ιδιαίτερη είναι η χαρά όλων μας, 
γιατί οι νέες γενεές, γαλουχημένες μέσω της ελ-
ληνικής μας γλώσσας, βρίσκονται σήμερα στο 
τιμόνι της παγκόσμιας ελληνικής ομογένειας και 
οργανωμένοι σε οργανώσεις νεολαίας, όπως οι 

Εθνικές Ελληνικές και Κυπριακές Ομοσπονδίες 
και τα ελληνικά lobbies, η ΝΕΠΟΜΑΚ και η ΠΟ-
ΜΑΚ,  εκπροσωπούν τον Ελληνισμό ανά την 
υφήλιο και αποδεικνύονται οι καλύτεροι πρέ-
σβεις της Ελλάδας και της Κύπρου στο εξωτε-
ρικό.  
Αυτή η σημαντικότατη κατάκτηση αποδεικνύει 
από μόνη της τη σπουδαιότητα της ελληνικής 
γλώσσας και την ανάγκη της συνέχισης της δι-
δασκαλίας και της καλλιέργειάς της στα ελληνικά 
παροικιακά μας σχολεία και τις εκκλησίες μας 
στις χώρες υποδοχής των αποδήμων Ελλήνων.  
Η σπουδαιότητα ωστόσο της ελληνικής γλώσ-
σας επισημαίνεται και από πλειάδα άλλων φω-
τισμένων ανθρώπων του πνεύματος και της τέ-
χνης, ακαδημαϊκών και πολιτικών. Θα αναφέρω 
ελάχιστα μόνο παραδείγματα παραδείγματα:  

[Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διπλωματίας 
και Απόδημου Ελληνισμού Ιωάννης Χρυσουλά-
κης ανέφερε σε περσινή συνέντευξή του: «Η ελ-
ληνική γλώσσα αποτελεί άυλη πολιτιστική κλη-
ρονομιά (ολόκληρης) της ανθρωπότητας. Τα 
ελληνικά ομιλούνται εδώ και 4,000 χρόνια. Πρό-
κειται για την γλώσσα και την σκέψη πάνω στην 
οποία θεμελιώθηκε ο δυτικός πολιτισμός. Ξέ-
ρουμε πως η αγγλική γλώσσα, που σήμερα χρη-
σιμοποιείται ευρέως, περιλαμβάνει γύρω στις 
30,000 ελληνικές λέξεις...»] 
Ο Επίτροπος Προεδρίας, αρμόδιος για θέματα 
αποδήμων, Φώτης Φωτίου, που παρευρίσκεται 
στην εκδήλωσή μας, σε ομιλία του στις 18 Φε-

βρουαρίου 2021 σημείωσε: «Το μέλλον της ελ-
ληνικής γλώσσας ταυτίζεται με το μέλλον του 
ελληνισμού. Χρέος των Ελλήνων και των (απο-
δήμων) ομογενών είναι να στηρίζουν και να τι-
μούν την ελληνική γλώσσα και παιδεία, ιδιαίτερα 
εκεί όπου επιζούν παροικίες και (υπάρχουν) 
ιστορικές εστίες της ομογενειακής διασποράς, 
οι οποίες διατηρούν (την ελληνική γλώσσα), το 
πρώτιστο αυτό στοιχείο της πολιτιστικής τους 
ταυτότητας.»  
Ο καθηγητής Γεώργιος Μπαμπινιώτης, μιλώ-
ντας σε εκδήλωση στο Παγκύπριο Γυμνάσιο 
Λευκωσίας, σημείωσε: «Η γλώσσα είναι ταυτό-
τητα, είναι ιστορία, είναι πολιτισμός, είναι σκέψη 
πάνω απ΄όλα, είναι η προέλευσή μας, είναι ο 
ψυχισμός μας. Η γλώσσα είναι αξία...» 
Θα μπορούσα να συνεχίσω την παράθεση 
ισχυρών απόψεων, που συνηγορούν απόλυτα 
με την γενικότερη πεποίθηση ότι όντως η σπου-
δαιότητα της ελληνικής γλώσσας είναι μοναδική 
και ότι επιβάλλεται όχι μόνον η διατήρησή της 
αλλά και η καλλιέργεια και διάδοσή της σε όλα 
τα μήκη και πλάτη της οικουμένης. Θεωρώ όμως 
ότι έχει καλυφθεί αρκούντως ικανοποιητικά και 
αυτός ο στόχος της σημερινής εισήγησής μου.» 
Παράλληλα, ο κύριος Παυλίδης ανέπτυξε και 
το θέμα της οικουμενικής διάστασης της Ελλη-
νικής Γλώσσας. «Πιστεύω ακράδαντα ότι η ελ-
ληνική γλώσσα έχει όντως οικουμενική διάσταση 
και διαθέτει όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές 
για να καταστεί ξανά μια διεθνής γλώσσα, φτάνει 
να πιστέψουμε ότι το αξίζει πραγματικά και να 
το επιδιώξουμε μεθοδικά και επίμονα αξιοποι-
ώντας τη σύγχρονη επιστημονική και παιδαγω-
γική γνώση, καθώς και τα πάμπολλα προσφε-
ρόμενα σήμερα διδακτικά τεχνολογικά ηλεκτρ-
ονικά μέσα, που είναι δυνατό να διευκολύνουν 
σε μεγάλο βαθμό την υλοποίηση αυτού του με-
γαλεπίβολου σκοπού. Υπήρξε άλλωστε στο πα-
ρελθόν η γλώσσα του Ευαγγελίου, που διαδό-
θηκε ανά την οικουμένη. 
Εντυπωσιακή είναι και η δήλωση της Γαλλίδας 
ακαδημαϊκού και Ελληνίστριας Jacqueline de 
Romilly, που παραδέχεται ότι «αν η Ελλάδα ζη-
τούσε να αφαιρέσουμε από τη γλώσσα μας τις 
ελληνικές λέξεις που μάς δάνεισε, ο δυτικός πο-
λιτισμός θα κατέρρεε»! 
Ο Καναδός καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολο-
γίας στο Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ Ζακ 
Μπουσάρ δήλωσε σε συνέντευξή του: «Η ελλη-
νική γλώσσα δεν συγκρίνεται με την αγγλική ή 
τη γαλλική γλώσσα. Είναι το αγκωνάρι του πο-
λιτισμού μας και η μητρική γλώσσα του Δυτικού 
Πολιτισμού.»  
Γι’ αυτό είναι απόλυτα πεπεισμένος ότι οι γονείς 
οφείλουν να δίδουν στα παιδιά τους την ευκαιρία 
της εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας. Προ-
καλώντας τους δε ευθέως, τούς καλεί επιτακτικά 
να μην αμελήσουν αυτό το καθήκον. Λέγει χα-
ρακτηριστικά: «Είστε εγκληματίες, όταν δεν δί-
νετε τον θησαυρό της ελληνικής γλώσσας στα 
παιδιά σας!»  
Ας αποδεχτούμε, λοιπόν, την πρόκληση του 
καθηγητή Ζακ Μουσάρ και, σηκώνοντας τον 
πήχυ ψηλότερα, ας επιδιώξουμε να αξιοποι-
ήσουμε την οικουμενική διάσταση της γλώσσας 
μας, να την αναβαθμίσουμε και να την αναδεί-
ξουμε ξανά ως μια από τις επίσημες γλώσσες 
της οικουμένης. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος 
να τιμήσουμε επάξια την Παγκόσμια Ημέρα Ελ-
ληνικής Γλώσσας... Ιδού η Ρόδος, ιδού και το 
πήδημα!» κατέληξε ο κ. Παυλίδης. 
Η εκδήλωση έκλεισε με καλλιτεχνικό πρό-
γραμμα που προσέφεραν μαθητές παροικιακών 
σχολείων του Λονδίνου και του Μπέρμιγχαμ.
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ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης - 
Αναμένεται έγκριση του κοινοβουλίου

Το σχέδιο για κήρυξη της Ουκρανίας σε κατά-
σταση έκτακτης ανάγκης, ενέκρινε το Εθνικό 
Συμβούλιο Ασφαλείας της χώρας, όπως μεταδί-
δει η DWΗ ενώ η σύσταση του συμβουλίου 
απαιτεί έγκριση από το κοινοβούλιο πριν τεθεί 
σε ισχύ. 
Η απόφαση αφορά ολόκληρη την επικράτεια 

εκτός από τις ανατολικές περιοχές του Ντόνετσκ 
και Λουγκάνσκ, που ελέγχονται από τους φιλο-
ρώσους αποσχιστές, καθώς εκεί ήδη ισχύει κα-
τάσταση έκτακτης ανάγκης από το 2014. Η κα-
τάσταση έκτακτης ανάγκης αναμένεται αρχικά 
να διαρκέσει για 30 ημέρες κατά τις οποίες θα 
αυξηθούν οι έλεγχοι.  
Την ίδια ώρα το Κίεβο ζητά από τη Δύση πε-

ρισσότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Με 
ανάρτησή του στο Twitter ο Ουκρανός υπουργός 
Οικονομικών, Ντμιτρο Κουλέμπα, υποστήριξε 
ότι: «Τώρα είναι αναγκαίο να αυξηθεί η πίεση. 

Χτυπήστε τη ρωσική οικονομία και το περιβάλ-
λον του Πούτιν». 
Εν τω μεταξύ η Ουκρανία άρχισε να επιστρα-

τεύει εφέδρους ηλικίας 18-60 ετών μετά την έκ-
δοση σχετικού διατάγματος από τον πρόεδρο 
Βολοντίμιρ Ζελένσκι. 
Η Ουκρανία έχει περισσότερους από 200.000 

εφέδρους επιπλέον των 250.000 μελών των τα-
κτικών ένοπλων δυνάμεών της. Η άρνηση εφέ-
δρων να παρουσιαστούν κατά την επιστράτευση 
χωρίς εύλογο λόγο θα τιμωρείται με «διοικητικές 
και ποινικές κυρώσεις», διευκρίνισαν οι ένοπλες 
δυνάμεις. 
Το Κίεβο κάλεσε επίσης σήμερα τους πολίτες 

του να εγκαταλείψουν το συντομότερο τη Ρωσία, 
σ' ένα πλαίσιο «εντατικοποίησης των επιθέσεων 
της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας», εξηγεί σε 
ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Περισσότερο αμυντικό οπλισμό 
στέλνει στην Ουκρανία η Βρετανία 

Ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου 
Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσε στη Βουλή των 
Κοινοτήτων πως η κυβέρνησή του θα στείλει 
περαιτέρω πακέτο στρατιωτικής βοήθειας προς 
την Ουκρανία λόγω της «αυξανόμενα επιθετικής 
συμπεριφοράς της Ρωσίας». Όπως πρόσθεσε, 
το πακέτο θα περιλαμβάνει τόσο θανάσιμη όσο 
και μη θανάσιμη βοήθεια, περιλαμβανομένου 
περισσότερου αμυντικού οπλισμού. 
Η Βρετανία μέχρι τώρα έχει στείλει περίπου 

χίλια αντιαρματικά όπλα δύο διαφορετικών τύ-
πων στον ουκρανικό στρατό. 
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης με ερωτή-

σεις προς τον Πρωθυπουργό ο ηγέτης των Ερ-
γατικών της αντιπολίτευσης σερ Κιρ Στάρμερ 
ζήτησε πιο αυστηρές βρετανικές κυρώσεις κατά 

της Ρωσίας από αυτές που ανακοινώθηκαν την 
Τρίτη κατά πέντε τραπεζών και τριών ολιγαρχών. 
Ο κ. Τζόνσον απάντησε ότι «υπάρχουν περισ-
σότερες κυρώσεις» έτοιμες να επιβληθούν γρή-
γορα σε περίπτωση κλιμάκωσης στην Ουκρανία, 
προσθέτοντας ότι θα στοχεύουν όλες τις ρωσικές 
τράπεζες και τους Ρώσους ιδιώτες που επωφε-
λούνται από τη βρετανική χρηματαγορά. 
Ο Βρετανός Πρωθυπουργός είπε επίσης ότι 

η Υπουργός Πολιτισμού και ΜΜΕ Ναντίν Ντόρις 
έχει ζητήσει με επιστολή από το αρμόδιο επο-
πτικό όργανο Ofcom να ελέγξει την πιθανή δια-
σπορά παραπληροφόρησης στη Βρετανία από 
το ρωσικών συμφερόντων τηλεοπτικό κανάλι 
RT.

ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ «ΑΝΑΤΡΙΧΙΑΣΤΙΚΕΣ» ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Συμφωνία Τζόνσον-Μακρόν για ανάγκη 
κυρώσεων κατά χρηματοδοτών του Πούτιν

Οι ηγέτες Βρετανίας και Γαλλίας συμφώνησαν 
σε τηλεφωνική επικοινωνία το απόγευμα ότι 
«πρέπει να συνεχίσουν να εργάζονται συντονι-
σμένα για να στοχεύουν Ρώσους ιδιώτες και 
οντότητες που χρηματοδοτούν την επιθετική 
προσέγγιση του Προέδρου Πούτιν», ανέφερε η 
Ντάουνινγκ Στριτ. 
Οι κ.κ. Τζόνσον και Μακρόν συζήτησαν τις 

«ανατριχιαστικές» εξελίξεις στην Ουκρανία, προ-
σθέτει η ανακοίνωση, καθώς και τις σημερινές 
κυρώσεις που επέβαλε το Λονδίνο σε ρωσικά 
συμφέροντα. 
Συμφώνησαν πως οι ενέργειες του Ρώσου 

Προέδρου συνιστούν κατάφωρη παραβίαση του 
διεθνούς δικαίου και ότι η αποστολή δυνάμεων 

στην Ανατολική Ουκρανία έχει «σκίσει» τις συμ-
φωνίες Βουδαπέστης και Μινσκ. 

«Οι ενέργειες της Ρωσίας δεν απειλούν μόνο 
την κυριαρχία της Ουκρανίας, αλλά είναι κραυ-
γαλέα επίθεση κατά της ελευθερίας και της δη-
μοκρατίας, συμφώνησαν οι ηγέτες», συμπλή-
ρωσε το βρετανικό πρωθυπουργικό γραφείο. 
Εν τω μεταξύ, η Υπουργός Εξωτερικών του 

Ηνωμένου Βασιλείου Λιζ Τρας κάλεσε εκ νέου 
όσους Βρετανούς υπηκόους έχουν παραμείνει 
στην Ουκρανία να φύγουν από τη χώρα, εν 
μέσω φόβων για διευρυμένη εισβολή των ρω-
σικών δυνάμεων. 
Μέσω Twitter η κα Τρας επανέλαβε το κάλε-

σμα του Foreign Office σημειώνοντας ότι η 
ασφάλεια και η προστασία των Βρετανών στην 
Ουκρανία συνιστά κορυφαία προτεραιότητα. 

«Όλοι οι Βρετανοί θα πρέπει να φύγουν τώρα 
μέσω εμπορικών οδών όσο είναι διαθέσιμοι. 
Ενισχύουμε τις ομάδες μας στην περιοχή για να 
υποστηρίξουμε τους Βρετανούς πολίτες καθώς 
φεύγουν και αφού έχουν διασχίσει τα σύνορα», 
έγραψε η Λιζ Τρας. 
Με δεύτερη ανάρτηση ανέφερε πως συναντή-

θηκε με την Πρόεδρο της αμερικανικής Βουλής 
των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι, με την οποία 
συμφώνησαν ότι οι ενέργειες του Προέδρου 
Πούτιν «είναι κατάφωρη παραβίαση του διε-
θνούς δικαίου». 

ΜΠΑΪΝΤΕΝ

Απαντά στον Πούτιν 
με οικονομικές κυρώσεις - «Θα 
πληρώσει το τίμημα»

Ρωσία θα πληρώσει το τίμημα, ήταν το μή-
νυμα που έστειλε ο Τζο Μπάιντεν ο οποίος ανα-
κοίνωσε κυρώσεις κατά της Μόσχας εν μέσω 
κλιμάκωσης της έντασης της κρίσης στην Ανα-
τολική Ουκρανία. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε 
μάλιστα λόγο για «τρομακτική απειλή τις επό-
μενες ημέρες» αναφορικά με το ενδεχόμενο να 
ξεσπάσει πόλεμος στην περιοχή. 
Όπως σημείωσε ο ίδιος σε διάγγελμά του, 

πρόκειται για την πρώτη δέσμη μέτρων που με-
ταξύ άλλων προβλέπει κυρώσεις που αφορούν 
στο ρωσικό χρέος, καθώς θα ανακοπεί χρημα-
τοδότηση από τη Δύση. «Δεν θα μπορεί πλέον 
να αντλεί χρήματα από τη Δύση» τόνισε. 
Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθαρίζοντας ότι 

«θα κλιμακώνουμε τις κυρώσεις όσο η Ρωσία 
κλιμακώνει την ένταση στην Ουκρανία», ανα-
κοίνωσε ότι δεν θα αποσυρθούν τα στρατεύματα 
των ΗΠΑ από τη Λευκορωσία σημειώνοντας ότι 
έχει ήδη δώσει εντολή για περεταίρω αύξησή 
τους. 
Δεν έχουμε καμία πρόθεση να πολεμήσουμε 

με τη Ρωσία», σημείωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, 
ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι «θα υπερασπι-
στούμε κάθε σπιθαμή νατοϊκού εδάφους», αν 
και η Ουκρανία δεν είναι ακόμη μέλος του ΝΑΤΟ. 
Παράλληλα, ο ίδιος εξέφρασε την εκτίμηση ότι 

η Μόσχα θα προχωρήσει σε «μαζική επίθεση 
εναντίον της Ουκρανίας», σημειώνοντας 
ωστόσο ότι ελπίζει να κάνει λάθος. 
Περισσότεροι από 150.000 Ρώσοι στρατιώτες 

βρίσκονται γύρω από την Ουκρανία, επεσήμανε 
ο Τζο Μπάιντεν σχολιάζοντας ότι αν δεν θέλεις 
να κάνεις πόλεμο δεν μεταφέρεις φιάλες αίματος 
κοντά στα σύνορα. 
Ο Τζο Μπάιντεν έκανε λόγο για πρόκληση και 

ξεκάθαρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου ανα-
φορικά με την αναγνώριση της ανεξαρτησίας 
του Ντόνετσκ και του Λουχάνσκ από τη Ρωσία, 
περιοχές οι οποίες σύμφωνα με το Αμερικανό 
πρόεδρο βρίσκονται εντός ουκρανικού εδάφους. 
Αναφερόμενος στα ενδεχόμενο αποτέλεσμα 

των κυρώσεων εναντίον της Μόσχας ο πρό-
εδρος των ΗΠΑ τόνισε ότι έχει «κόστος η υπε-
ράσπιση της ελευθερίας» σημειώνοντας παράλ-
ληλα ότι θα ληφθούν τέτοια μέτρα ώστε να 
πληγεί η Ρωσία και να μην πληγούν οι ΗΠΑ. 
Καταλήγοντας, ο Μπάιντεν δεν παρέλειψε να 

σχολιάσει τη συνέντευξη του Ρώσου προέδρου, 
σημειώνοντας ότι «ο Πούτιν επιτέθηκε στο δι-
καίωμα ύπαρξης της Ουκρανίας».



Κάποιες απώλειες 
δεν συνηθίζονται 
ποτέ! Πού πάει 
ένας άνθρωπος 
όταν φεύγει από 
εδώ; Πέθανε σου 
λένε. Και πότε θα 
γυρίσει, ρωτάς; Δε 
θα γυρίσει. Πάει… 
Κι αυτό το «πάει», 
αυτό το τελεσίδικο, 

το μαύρο του θανάτου, αδυνατείς να 
το καταλάβεις. Δεν μπορείς να  
δεχτείς ότι πέθανε, δεν μπορείς να 
δεχτείς πως δε θα τον ξαναδείς, δε 
θα ξανακούσεις τη φωνή του, δε θα 
μοιραστείς πράγματα μαζί του. 
Είναι λάθος τελικά αυτό που λένε 
ότι τα παιδιά χρειάζονται τους γονείς 
τους όταν είναι μικρά. Όταν μεγα-
λώνουν, τους χρειάζονται περισσό-
τερο. Ίσως γιατί το ηλικιακό χάσμα 
δείχνει μικρότερο, ίσως γιατί η  
αίσθηση ότι μεγαλώνουμε ησυχάζει 
μέσα μας, με την ύπαρξη κάποιου 
δικού μας ανθρώπου μεγαλύτερου 
από μας. 
Δύσκολο πράγμα οι απώλειες.  
Δύσκολο να τις δεχτείς, δύσκολο να 
συμβιβαστείς με την ιδέα τους. Κι  
είναι κι αυτή η αγάπη που δεν τελει-
ώνει, που περιπλέκει τα πράγματα. 
Αγαπάς κι όταν όλα έχουν τελειώσει. 
Αγαπάς κι ας μη βλέπεις, ας μην αγ-

γίζεις, ας μην ακούς τον άλλο πρα-
γματικά. 
Τους ανθρώπους που έχουν φύγει 
από την ζωή και τους αγαπούσαμε 
πολύ τους νοσταλγούμε κάθε μέρα 
και κάθε στιγμή. Ωστόσο, παρά την 
απουσία τους, η σκέψη μας παρα-
μένει κοντά τους. Αυτό, διότι η 
αγάπη μας για εκείνους δεν σταμά-
τησε ποτέ να υπάρχει και δεν θα 
σταματήσει ποτέ!.  
Πέρασαν σαράντα μέρες από τότε 
και όμως κάποιες στιγμές είναι σαν 
να έφυγες μόλις χθες.  
Εδώ και σαράντα ολόκληρα χρόνια, 
από τότε που είμαι εδώ σ΄αυτήν την 
πόλη, φοβόμουνα αυτό το τηλεφώ-
νημα με τα μαύρα μαντάτα. Ιδιαίτερα 
το βράδυ που όλα καταλαγιάζουν και 
δεν χωράει μαράζι η καρδιά. Ευτυ-
χώς, δεν συνέβη πιο πριν αλλά 
τώρα ήτανε γραφτό να γίνει, όμως 
πολύ επώδυνο είναι  και καθόλου 
υποφερτό. Ποτέ δεν είναι η κατάλ-
ληλη στιγμή γιατί ποτέ δεν θα είσαι 
έτοιμος.  
Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω αν με 
ακούς. Θα το ήθελα πολύ όμως. Δεν 
ξέρω αν με βλέπεις, αν με νιώθεις, 
αν με αισθάνεσαι, όμως εγώ τα 
κάνω και τα τρία. Μάλλον η ανάγκη 
με σπρώχνει. Μάλλον αυτογιατρεύο-
μαι από την έλλειψη σου, θεωρώ-
ντας ότι ακόμα είσαι κάπου εδώ 

γύρω. Πόσο θα ήθελα να είσαι εδώ 
γύρω.  
Ακόμα φωνάζω «αχ ρε μάνα», όπως 
τότε. Όπως πάντοτε. Ίσως γιατί αυτό 
το «αχ» μου δίνει το δικαίωμα να 
λέω ακόμα τη λέξη που δεν μου 
αναλογεί πια. 
Παρηγορούμαι όταν την ακούω απ΄ 
το παιδί μου, αισθάνομαι και εγώ 
όπως αισθανόσουν εσύ - εκεί συνα-
ντιόμαστε μάνα- αλλά δεν είναι το 
ίδιο. Μου λείπεις μάνα. Ξέρω ότι 
κάθε άσπρη τρίχα που φυτρώνει στο 
κεφάλι μου με φέρνει ακόμα πιο  
κοντά σου, αλλά δεν είναι παρηγο-
ριά αυτό, να ξέρεις. Αντιγράφω 
πλέον λέξεις σου, κινήσεις σου, αντι-
δράσεις σου, χωρίς να το καταλα-
βαίνω, χωρίς να το πολυσκέφτομαι. 
Έχω στο τετράδιο των συνταγών  
μου κάποια παραδοσιακά φαγητά 
και γλυκά από εσένα όταν  σε 
έπαιρνα τηλέφωνο και μου τις έλεγες 
με τόσο καμάρι γιατί ήξερες ότι  
δοκιμασμένες είναι και πάντα πετυ-
χημένες. «Κουλουρούθκια με το χα-
ρουπόμελο», «Παλουζέ», «λουκου-
μάδες», «Paris on ice», «σιαρλότα» 
με πολλά πολλά κυπριακά γλυκά του 
κουταλιού. Έχω αρκετά δικά σου 
γλυκά που έφτιαξες το καλοκαίρι για 
μένα και πίστεψέ με, δεν θέλω να 
τα φάω τώρα. Θέλω να βλέπω και 
να νοιώθω ότι είσαι εδώ. Κι από την 

άλλη όταν κλαίω που μου λείπεις 
βάζω ένα το βάζο του γλυκού μπρο-
στά μου και το μυρίζομαι. Κι έρχονται 
οι μυρωδιές από το φούλι ή την  
κανέλα ή τα γαρύφαλλα να σκεπά-
σουν την μυρωδιά του δωματίου και 
μοιάζει σαν να είναι η δική σου  
μυρωδιά που βγαίνει και πλημμυρί-
ζει όλο το σπίτι. Είναι το τελευταίο 
ζωντανό πράγμα που μου έχει μείνει 
από σένα!  
Ηλέκτρα μου, μάνα μου αγαπημένη! 
Πάντα ένοιωθα όμορφα να λέω το 
όνομά σου όταν με ρωτούσαν πώς 
λέγεσαι και άρχιζα να συμπληρώνω 
τα ονόματα όλης της μεγάλης οικο-
γένειας του παππού: Μενέλαος, 
Μιλτιάδης, Ευριπίδης, Ελένη, Αντι-
γόνη, Θάλεια, Ερατώ και τόσα άλλα 
βγαλμένα από την μυθολογία και την 
ιστορία.  
Δεν θα ήθελα να πω πολλά γιατί 
όσα και να πω λίγα θα είναι. Αρχό-
ντισσα, περήφανη, δυναμική, έξυ-
πνη, δραστήρια, καλοσυνάτη, πο-
νόψυχη, φιλόξενη. Όλα τα έφερνες 
βόλτα στο πι και φι. Το σπίτι μας  
πάντα γεμάτο κόσμο… φίλους, γνω-
στούς αλλά και πολλούς που είχαν 
ανάγκη. Τελικά ήμουνα πολύ τυχερή 
που ήσουν εσύ η μάνα μου!  
Και θα ήθελα να ήσουν εδώ...  
Ας ήσουν εδώ, κι εγώ δεν θα σε 
χρειαζόμουν ποτέ… 
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Της Έλισσας 
Ξενοφώντος  

Φιλολόγου

Για όσους αγαπήσαμε κι «έφυγαν» από κοντά μας

  Οι αποφά-
σεις της Διά-
σκεψης της 
Γιάλτας υπήρ-

ξαν σημαντικές από κάθε 
άποψη. 

1. Στο Πολωνικό Ζήτημα,  
οι στοχεύσεις των Αμερικανο-
Βρετανών απέτυχαν. Αντί να  
καταφέρουν την αναγνώριση 
της πολωνικής εμιγκρέδικης 
(απόδημης) κυβέρνησης του 
Λονδίνου, (στο Λονδίνο είχε  
καταφύγει) αποδέχτηκαν την 
αναγνώριση της Εθνικής Δημο-
κρατικής Κυβέρνησης που είχε 
συγκροτηθεί στο εσωτερικό της 
Πολωνίας. Καθορίστηκαν χωρίς 
μεγάλες διαφωνίες, τα σύνορα 
της νέας Πολωνίας. 

 
2. Αποφασίστηκε η στρατιω-

τική προετοιμασία για το τελει-
ωτικό χτύπημα στη Γερμανία 
και υιοθετήθηκε η θέση της  
σοβιετικής αντιπροσωπείας ότι 
ο πόλεμος δεν στοχεύει στην 
εκμηδένιση του γερμανικού 
λαού. Διατρανώθηκε η θέληση 
και των τριών  μεγάλων συμμά-
χων – ΗΠΑ, Βρετανία, Σοβιετική 
Ένωση - για εκμηδένιση του 
γερμανικού μιλιταρισμού και του 
ναζισμού και για τη δημιουργία 
προϋποθέσεων, ώστε η ειρήνη 
να μην ξανααπειληθεί από τη 
Γερμανία.  

 
3. Ο επικεφαλής της σοβιετι-

κής αντιπροσωπείας, Στάλιν 
απέρριψε την πρόταση του  
επικεφαλής της αμερικανικής 
αντιπροσωπείας, Ρούζβελτ και 

του επικεφαλής της βρετανικής 
αντιπροσωπείας,  Τσώρτσιλ για 
τον διαμελισμό της Γερμανίας. 
Αποφασίστηκαν οι ζώνες κα-

τοχής του γερμανικού κράτους 
και κλήθηκε και η Γαλλία να 
 καταλάβει ζώνη κατοχής. 

 
4. Συμφωνήθηκαν τα χρονο-

διαγράμματα και τα ύψη των 
επανορθώσεων και των αποζη-
μιώσεων. 

 
5. Αποφασίστηκε να διευρυν-

θεί το Αντιφασιστικό Συμβούλιο 
(Βέτσε) Εθνικής Απελευθέρω-
σης της Γιουγκοσλαβίας, με 
αντιφασίστες της τελευταίας  
γιουγκοσλαβικής Βουλής και 
έτσι να δημιουργηθεί μια προ-
σωρινή Βουλή. 

 
6. Έγινε αποδεκτή η φόρ-

μουλα Ρούζβελτ για τις ψηφο-
φορίες στο Συμβούλιο Ασφα-
λείας και ορίστηκε η Ιδρυτική 
Διάσκεψη του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών να γίνει στον 
Άγιο Φραγκίσκο των ΗΠΑ στις 
25 Απριλίου 1945. 

 
7. Συμφωνήθηκε ότι η είσοδος 

της Σοβιετικής Ένωσης στον 
πόλεμο κατά της Ιαπωνίας θα 
γινόταν δύο η τρεις μήνες μετά 
τη λήξη του πολέμου στην  
Ευρώπη. Επίσης συμφωνήθη-
καν και οι πολιτικοί και άλλοι 
όροι με τους οποίους θα γινόταν 
αυτό. Συγκεκριμένα, επιτεύ-
χθηκε η επίσημη αναγνώριση 
της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας 
της Μογγολίας, η επιστροφή 

των νησιών Κουρίλες στη Σο-
βιετική Ένωση και η συμμετοχή 
της Σοβιετικής Ένωσης στην 
εκμετάλλευση της σιδηροδρομι-
κής γραμμής της βόρειας Κίνας 
και της  σιδηροδρομικής γραμ-
μής  της νότιας Μαντζουρίας. 
Στη Διάσκεψη της Γιάλτας εγκρί-
θηκε και η Διακήρυξη για την 
απελευθερωμένη Ευρώπη, που 
μεταξύ άλλων προέβλεπε ότι  
οι τρεις μεγάλες δυνάμεις θα 
βοηθούσαν από κοινού τις  
απελευθερωμένες χώρες να 
ανορθωθούν οικονομικά και να 
σχηματίσουν προσωρινές κυ-
βερνήσεις, που θα αντιπροσώ-
πευαν ευρέως όλα τα δημοκρα-
τικά στοιχεία του πληθυσμού, 
καλύπτοντας τα πολιτικά κενά 
που δημιούργησε ο πόλεμος. 
Οι θέσεις αρχών που περιείχε 
η Διακήρυξη αυτή και ιδιαίτερα 
αυτές που θα διασφάλιζαν τη 
δυνατότητα αυτοδιάθεσης του 
κάθε απελευθερωμένου από το 
φασιστικό ζυγό λαού, αποτέλε-
σαν αντικείμενο ιδιαίτερης φρο-
ντίδας και επεξεργασίας από τη 
σοβιετική αντιπροσωπεία που 
συμμετείχε στη Διάσκεψη και 
συνιστούσαν μια σημαντική 
προσφορά της Σοβιετικής Ένω-
σης στη μεταπολεμική Ευρώπη. 
Οι θέσεις αυτές θα μπορούσαν, 
βεβαίως, να αποτελέσουν και τη 
βάση για τη δημοκρατική και 
ωφέλιμη για το λαό λύση του 
Ελληνικού Ζητήματος, αν  
η ανεκδιήγητη ηγεσία της Ελλη-
νικής Αριστεράς, με επικεφαλής 
τους Γιώργο Σιάντο και  Μήτσο 
Παρτσαλίδη (και όχι ο Στάλιν 

στη Γιάλτα ή στη συνάντησή του 
με τον Τσώρτσιλ στη Μόσχα τον 
Οκτώβριο του 1944 όπου δήθεν 
μοίρασαν τα Βαλκάνια με συμ-
φωνίες που έγραψε πάνω σε 
χαρτομάντιλο ο δεύτερος, 
Τσώρτσιλ, και ενέκρινε ύστερα 
από μικρές αλλαγές  που έκανε 
με μπλε μολύβι ο πρώτος,  
Στάλιν...  ιστορίες για αγρίους!) 
δεν συνθηκολογούσε και δεν 
υπέγραφε το  Σύμφωνο του   
Λιβάνου στις 20 Μαΐου 1944, τη 
Συμφωνία της Καζέρτας στις 26 
Σεπτεμβρίου 1944 και τη Συμ-
φωνία της Βάρκιζας στις 12 Φε-
βρουαρίου 1945. 
Η συνθηκολόγηση της ηγεσίας 

της Ελληνικής Αριστεράς στο  
Λίβανο και στην Καζέρτα προ-
ηγήθηκε της Διάσκεψης της 
Γιάλτας.  
Τα πολιτικά πλεονεκτήματα, 

ατού, που είχε η Σοβιετική 
Ένωση έναντι των Αμερικανο-
Βρετανών στη Διάσκεψη της 
Γιάλτας δεν της τα χάρισε κανέ-
νας. Ούτε τα πήρε γιατί δήθεν 
παζάρεψε με τον Τσώρτσιλ τη 
Ρουμανία, τη Βουλγαρία, τη  
Γιουγκοσλαβία ή την Ελλάδα, 
όπως ανυπόστατα ισχυρίζονται, 
διάφοροι κατά φαντασία  
ερευνητές που βασίζουν απο-
κλειστικά ή στην καλύτερη  
περίπτωση περιορίζουν τις πλη-
ροφορίες τους, τις πηγές τους, 
στα απομνημονεύματα του κάθε 
Βρετανού πολιτικού απατεώνα 
και σε αποδεσμευμένο από τα 
Βρετανικά Αρχεία υλικό.  
Τα σημαντικά, τα σπουδαία, 

ποτέ δεν αποδεσμεύονται!  

Ειρήσθω  εν παρόδω, οι Αμερι-
κανοί ουδέποτε επιβεβαίωσαν 
το παραμύθι του Τσώρτσιλ για 
το δήθεν μοίρασμα των χωρών 
των Βαλκανίων σε σφαίρες βρε-
τανικής και σοβιετικής επιρ-
ροής. Σιγά που η ανερχόμενη 
υπερδύναμη, οι ΗΠΑ, που δεν 
δίστασε να εισβάλει στην Κίνα 
για να εμποδίσει την άνοδο των 
Κινέζων κομμουνιστών στην 
εξουσία, θα άφηνε τον Τσώρτσιλ 
να κόβει και να ράβει στα Βαλ-
κάνια. Τα πολιτικά της πλεονε-
κτήματα, η Σοβιετική Ένωση τα 
κέρδισε με τους αξεπέραστους 
αγώνες και τις θυσίες του λαού 
της και των υπολοίπων λαών 
της Ευρώπης. Τα κέρδισε με το 
σπαθί της, με τις σημαντικές, 
αποφασιστικές νίκες του Κόκκι-
νου Στρατού και τους ηρωικούς 
αγώνες των απελευθερωτικών 
κινημάτων στην Ευρώπη, επι-
κεφαλής των οποίων ήταν η 
Αριστερά. Ας μην ψάχνουν  
κάποιοι ανέμελοι μελετητές της 
ιστορίας να ανακαλύψουν και να 
αποδείξουν μέσα από βρετα-
νικά έγγραφα ότι για  την ήττα 
του ελληνικού λαϊκοδημοκρατι-
κού κινήματος ευθύνεται η  
Σοβιετική Ένωση, γιατί το μόνο 
που κατορθώνουν είναι η συγ-
γραφή ιστοριών για αγρίους!  
Οι ορθοί, ιστορικά, χειρισμοί της 
σοβιετικής καθοδήγησης, δι-
καίωσαν, πέρα για πέρα, την 
εμπιστοσύνη που είχαν οι απλοί 
άνθρωποι της οικουμένης στη 
σοβιετική εξουσία και τον  
σοσιαλισμό. Επιβεβαίωσαν τον 
λαϊκό, ανθρώπινο χαρακτήρα 

και την ανώτερη ηθική του  
συστήματος που κατάργησε την 
εκμετάλλευση ανθρώπου από 
άνθρωπο. Η καθοδήγηση της 
Ελληνικής Αριστεράς, που 
δρούσε μέσα στην Ελλάδα το 
1941- 1944 (ο Γενικός Γραμμα-
τέας του Κομμουνιστικού  
Κόμματος Ελλάδας, Νίκος Ζα-
χαριάδης βρισκόταν στον στρα-
τόπεδο Νταχάου) δεν στάθηκε 
και δεν έφτασε στο ύψος της 
Εθνικής Αντίστασης.  
Η Εθνική Εποποιία 1941 - 

1944 στο μεγαλείο της στέκει 
εφάμιλλη δίπλα στο 1821.  
Από την πλευρά της πραγμα-
τοποίησης της εθνικής παλλαϊ-
κής ενότητας δεν έχει ανάλογό 
της στην ιστορία της Ελλάδας. 
Ποτέ οι συνθήκες δεν ήταν αντι-
κειμενικά τόσο ευνοϊκές για να 
νικήσει ο λαός. Η καθοδήγηση 
(με εξαίρεση θρυλικές μορφές 
της Εθνικής Αντίστασης, ΕΑΜ-
ΕΛΑΣ, όπως ο Άρης Βελουχιώ-
της) δεν φάνηκε αντάξια της 
εμπιστοσύνης και του μεγαλείου 
του λαού. Αυτό βρήκε το απο-
κορύφωμά του στη συνθηκολό-
γηση της Βάρκιζας και της  
παράδοσης των όπλων, πρά-
γμα που δεν έκανε κανένα άλλο 
κίνημα εθνικής αντίστασης στην 
Ευρώπη.  
Μετά τη Βάρκιζα και την  

παράδοση των όπλων μόνο 
εντελώς ανεύθυνοι ή πολύ κα-
κοί, σύμβουλοι θα υποστήριζαν 
εισβολή ή άλλης μορφής παρό-
μοια  ανάμειξη από μέρους  
της Σοβιετικής Ένωσης για την 
απελευθέρωση της Ελλάδας.

Του Βασίλη 
Κωστή

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ  
Η ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΓΙΑΛΤΑΣ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ  1945  

Β' Μέρος 



Την στιγμή που 
η Κυβέρνηση 
του “περιβόη-
του”  Johnson,  
αύξησε τους φό-
ρους και την ίδια 
ακριβώς στιγμή 
αρνήθηκε  να 
επέμβει για να 

σταματήσει τις εταιρίες στο να 
αυξήσουν  τις τιμές βενζίνης, 
γκαζιού και ηλεκτρισμού. Βλέ-
πουμε ότι  οι τιμές ανεβαίνουν 
καθημερινά, από την στιγμή  
θα έπρεπε να μείνουν στάσιμες  
για τουλάχιστον 2 χρόνια.  
Ο πληθωρισμός όλο και αυξά-
νετε και έχει φθάσει στο 6%, 
όπου οι τόκοι και οι τιμές αυξά-
νονται ραγδαία. Δεν περνάει  
έστω και  μία μέρα που να μην 
πάρουμε μία επιστολή από κά-
ποια εταιρία που να μας πλη-
ροφορούν για αύξηση των  
τιμών τους.  
Το κόστος ζωής ανυπόφερτο, 
ως αποτέλεσμα μίας απαράδε-
κτης πολιτικής από μία “αχά-
παρη” και ανεύθυνη γεμάτη  
από partygates σκάνδαλα  και 
ψέματα. Αντί να  διαθέσει τον 
καιρό να φέρει εις πέρας την  
λιτότητα και την φτώχεια, σε μία 
χώρα που δεν θα έπρεπε να 
έχει 4 εκατομμύρια παιδιά να 
ζουν στην φτώχεια και την 
πείνα.   
Η όλη  απαράδεκτη συμπερι-
φορά και τα μεγάλα σκάνδαλα, 
που η Κυβέρνηση έχει κατεβεί 
όχι μόνο ηθικά  και οικονομικά, 
δυστυχώς έχουν θέσει την 
χώρα σε τέτοιο χαμηλό επίπεδο  
που θα χρειασθούν αρκετά χρό-
νια να βρει τα πόδια της, νοου-
μένου ότι με το καλό θα έχουμε 
σύντομα αλλαγή Κυβέρνησης. 
Ξετυλίγονται μπροστά μας τό-
σες αδικίες και σκάνδαλα, όπου 
πολλές οικογένειες νιώθουν 

αβεβαιότητα για το αύριο και το 
μέλλον τους σε αυτή την χώρα. 
Η Συντηρητική Κυβέρνηση επέ-
φερε τόση αβεβαιότητα τόσο σε 
ολόκληρη την χώρα αλλά και 
στο κάθε Δημαρχείο.   
Υπάρχουν όμως και αυτοί που 
νοιάζονται.  
Μόλις  χθες η Εργατική Διοί-
κηση  στο Enfield  αποφάσισε   
να μη αυξήσει  τον φόρο των 
Council Tax  για το έτος 
2022/2023. 
Ούτε μία  πέννα αύξηση φέτος 
και του χρόνου στα Council Tax 
στο δημαρχείο Enfield. Όλοι οι 
Εργατικοί Δημοτικοί Σύμβουλοι 
ψήφισαν υπέρ της zero αύξη-
σης και οι Συντηρητικοί δεν 
υποστήριξαν την ZERO  
αύξηση. 
Ούτε μια ψήφο σε κανένα  
Συντηρητικό στις 5 Μαΐου 2022.  
Στείλτε ένα μήνυμα σε κάθε Συ-
ντηρητικό ότι δεν συμφωνείτε 
με την πολιτική τους. Τις συνε-
χείς περικοπές και την μιζέρια 
που επικρατεί στις κοινότητες 
εξαιτίας της εκάστοτε πολιτικής. 
Όσοι ακόμη ισχυρίζονται ότι  
όλα τα κόμματα είναι το ίδιο και 
ότι όλοι είναι το ίδιο, δεν μπορεί 
να είναι ποιο μακριά από την 
αλήθεια. Αυτό είναι ακόμη ένα 
σημείο για να φανεί ξεκάθαρα 
η διαφορά μεταξύ των κομμά-
των.  
Η Μεγάλη διαφορά μεταξύ των 
δύο κομμάτων ήταν για όλους 
ολοφάνερη. Το Εργατικό Κόμμα 
και οι Εργατικοί Δημοτικοί Σύμ-
βουλοι που υποστήριξαν την 
μηδέν αύξηση των Council  
Tax  γιατί νοιάζονται για τον 
κάθε πολίτη, και από την  άλλη 
οι Συντηρητικοί, που δεν τους 
καίγεται καρφί και έχουν την 
κακή συνήθεια να κλείνουν υπη-
ρεσίες  όπως βιβλιοθήκες) και  
γενικά  να κάνουν περικοπές σε 

όλες τις υπηρεσίες. 
Το έφεραν το  NHS στα γόνατα 
του και εάν συνεχίσει ο Johnson 
με τον ίδιο ρυθμό  το NHS θα 
εξαφανισθεί.  
Το αφήνω σε κάθε ψηφοφόρο 
στο να αποφασίσει να ψηφίσει 
αυτούς και αυτό το κόμμα που 
νοιάζετε και δεν είναι κανένα 
άλλο από το Εργατικό κόμμα  
που κάνει κάθε θυσία να κρα-
τήσει  όλες τις υπηρεσίες σε ένα 
υψηλό επίπεδο, ασχέτως στο 
ότι η Κυβέρνηση δεν επιχορηγεί 
τις τοπικές αρχές.  
Βεβαιωθείτε ότι είσθε στους 
εκλογικούς καταλόγους. 
 Για τις φετινές Δημοτικές Εκλο-
γές έχουν γίνει μερικές αλλαγές  
όσον αφορά τις περιοχές η  κα-
λύτερα ας πούμε  τις έδρες. Θα 
έχουμε όσον φυσικά αφορά το 
Enfield περισσότερες έδρες, άλ-
λες θα είναι μικρότερες και άλ-
λες μεγαλύτερες. Ο αριθμός 
όμως των Δημοτικών Συμβού-
λων  στο Enfield παραμένει  
ο ίδιος.   
Εξαρτάτε από τον πληθυσμό 
κάθε  έδρας  θα υπάρχουν 
έδρες που θα αντιπροσωπεύο-
νται από δύο Δημοτικούς Συμ-
βούλους και σε μεγαλύτερες 
έδρες από πληθυσμό που θα 
αντιπροσωπεύονται από τρεις 
Δημοτικούς Συμβούλους.    
Σε προηγούμενες εκλογές και  
συγκεκριμένα από  το 2002 
όλες οι έδρες αντιπροσωπεύο-
νταν  από τρεις Δημοτικούς 
Συμβούλους εξ’ ου και όπου 
κάθε ψηφοφόρος είχε το  
δικαίωμα να ψηφίσει 3 υποψη-
φίους. Τα  μεγάλα κόμματα  
κατέρχονται με τρεις ή δύο υπο-
ψηφίους εξαρτάτε σε ποια πε-
ριοχή θα αντιπροσωπεύσουν. 
Πολλοί ψηφοφόροι έχουν απο-
ταθεί να ψηφίσουν  μέσον τα-
χυδρομείου  και υπάρχει ακόμη 

καιρός να το κάνετε  και εσείς. 
Βεβαιωθείτε επίσης ότι όλοι οι 
ψήφοι σας δοθούν στους Εργα-
τικούς Υποψηφίους. Ούτε μία 
ψήφος στους Συντηρητικούς 
διότι δεν τους αξίζει και τους  
λόγους τους έδωσα σε αυτό το 
άρθρο αλλά και σε προηγού-
μενα άρθρα.  
Είναι λυπηρό που το Εργατικό 
κόμμα κατεβαίνει στις εκλογές 
με τρεις μόνο υποψηφίους  που 
θα σταθούν σε διάφορες περιο-
χές. Το κόμμα δεν φταίει διότι 
αναδεικνύει υποψηφίους από 
αυτούς που εχει στην διάθεση  
και  ότι έχει  ως μέλη, αλλά μάλ-
λον δείχνει  σε ποιο βαθμό βρί-
σκετε η Παροικία όσον αφορά 
την συμμετοχή μας στα πολιτικά 
δρώμενα στην χώρα όπου 
ζούμε. Είναι ένα κωμικοτραγικό 
γεγονός διότι αυτοί που μπο-
ρούν να εργασθούν για να διορ-
θωθεί η όλη θλιβερή αυτή κα-
τάσταση θα είναι οι πρώτοι που 
θα έλθουν να παραπονεθούν 
γιατί τόσες άλλες εθνικές μει-
ονότητες κατέρχονται στις εκλο-
γές της χώρας αυτής με ρεκόρ 
αριθμό υποψηφίων και τους 
συγχαίρω. 
Περιμένω αυτά τα κοροΐδα  και 
τους συμφεροντολόγους  υπο-
κριτές να τους ακούσω να  
κατακρίνουν. Και μία παρά-
κληση αφού προτού το κάνουν  
αυτά τα κορόιδα, ας   δώσουν 
αυτοί οι χαφιέδες μια ματιά στο 
καθρέπτη. Ωστόσο καλύτερα να 
σταματήσω εδώ για αν μην πω 
και καμμιά κουβέντα βαριά αλλά 
θα έλθει η  ημέρα και η ώρα 
που θα τους το πω προσωπικά 
«Ουαί εις εσάς, γραμματείς και 
Φαρισαίοι, υποκριταί».
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Του Γιώργου 
Α. Σάββα

Στο Δημαρχείο Enfield στο μηδέν η αύξηση του 
Council Tax 

Οι ρίζες μου, το δικό μου ταξίδι! Η δική μου Ιθάκη!  
Αφορμή για το σημερινό θέμα ήταν η συνάντηση 
μου με τους καλούς μου φίλους για καφέ, και μιλώ-
ντας για διάφορα άλλα είπα στους φίλους μου την 
πρόθεση μου να γράψω κάτι για να διατηρήσω την 
μνήμη και ταυτόχρονα να φέρω στην επιφάνεια για 
την μεγάλη αγάπη που είχα και έχω για τα ζώα και 
αδιαίρετα τα σκυλιά.  
Είπα ότι θέλω να γράψω κάτι για να θυμηθώ το 

σκυλί μου. Το σκυλί μου που το έθαψα στο χωράφι δίπλα από το 
σπίτι μας, και όταν μας έδιωξαν οι ξενόφερτοι κατακτητές, για 
πολλά χρόνια δεν μπόρεσα να πάω εκεί για να το μνημονέψω.  
Με αυτή την αφορμή άρχισα να κάνω ταξίδια στο παρελθόν για να 
φρεσκάρω τη μνήμη.  
Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στο ποίημα του Ιθάκη αρχίζει με αυτούς 
τους στοίχους: “Σὰ βγεῖς στὸν πηγαιμὸ γιὰ τὴν Ἰθάκη, νὰ εὔχεσαι 
νἆναι μακρὺς ὁ δρόμος, γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις. 
Τοὺς Λαιστρυγόνας καὶ τοὺς Κύκλωπας, τὸν θυμωμένο Ποσειδῶνα 
μὴ φοβᾶσαι, τέτοια στὸν δρόμο σου ποτέ σου δὲν θὰ βρεῖς, ἂν 
μέν᾿ ἡ σκέψις σου ὑψηλή, ἂν ἐκλεκτὴ συγκίνησις τὸ πνεῦμα καὶ  
τὸ σῶμα σου ἀγγίζει. Τοὺς Λαιστρυγόνας καὶ τοὺς Κύκλωπας, τὸν 
ἄγριο Ποσειδώνα δὲν θὰ συναντήσεις, ἂν δὲν τοὺς κουβανεῖς μὲς 
στὴν ψυχή σου, ἂν ἡ ψυχή σου δὲν τοὺς στήνει ἐμπρός σου.” 
Ο κάθε ένας από εμάς διανύει το δικό του ταξίδι προς τη δική του 
Ιθάκη. Την Ιθάκη που ξεκινάει από την γέννηση του, μέχρι και το 
τέλος του ταξιδιού,   μέχρι να φτάσει στην Ιθάκη τελικά. Το θέμα 
είναι το ταξίδι και όχι η Ιθάκη.  
“Μὴ βιάζῃς τὸ ταξείδι διόλου. Καλλίτερα χρόνια πολλὰ νὰ διαρκέσει. 
Καὶ γέρος πιὰ ν᾿ ἀράξῃς στὸ νησί, πλούσιος μὲ ὅσα κέρδισες στὸν 
δρόμο, μὴ προσδοκώντας πλούτη νὰ σὲ δώσῃ ἡ Ἰθάκη”. 
Οι ρίζες μας και ότι πήραμε από το δικό μας ταξίδι προς την δική 
μας Ιθάκη είναι τα πιο σημαντικά, και όχι το φτάσιμο εκεί.  
Το δικό μου ταξίδι πιστεύω πως  με έδωσε πολλά Ιδανικά μυρω-

δικά.  Γεννήθηκα εκεί που η μέρα άρχιζε με την ανατολή του ήλιου. 
Εκεί που οι άνθρωποι δούλευαν με τα γυμνά τους χέρια τη Γη για 
το καθημερινό μερίδιο στο βραδινό τραπέζι. Εκεί που η ελιά και το 
κρεμμύδι έγινε συνήθεια και το κρασί κρατούσε ζωντανό το αίμα 
στις φλέβες των ανθρώπων. Γεννήθηκα εκεί που ο ήλιος κρατούσε 
συντροφιά στο ζευγολάτη, μέχρι την ώρα που θα δύσει. Εκεί που 
η καλημέρα έγινε ο σύνδεσμος της ράτσας μας, και η κουβέντα 
ήταν απαραίτητη να λάβει χώρα σε κάθε μας συνάντηση.  
Μεγάλωσα εκεί που τα βράδια στο πεζούλι τη γειτονιάς μας έπρεπε 
να κάνουμε συνάντηση. Εκεί που ανταμώναμε για να μάθουμε τα 
νέα. Συντροφιά με το φεγγάρι θα έπρεπε να λέμε τα μαντάτα, και 
να μάθουμε για τους ερωτευμένους. Μεγάλωσα εκεί που η καλη-
νύχτα ήτανε κουράγιο για την επόμενη τη μέρα.  
Μεγάλωσα εκεί που στο τραπέζι  μας ήταν ο νόμος να κρατάμε 
σιωπή. Εκεί που το ψωμί το βρέξαμε με δάκρυ και ιδρώτα.  
Εκεί που οι καρέκλες στο τραπέζι ήταν πέντε, και θα έπρεπε να 
ήταν κρατημένες. Εκεί που υπήρχε η ευλογία του Θεού.  
Μεγάλωσα εκεί που ο πατέρας ήτανε ο φάρος που οδηγούσε στη 
στεριά. Εκεί που το “όνομα” άνοιγε τις πόρτες. Εκεί που η οικογένεια 
έτρωγε το φαγητό από την ίδια κούπα. Εκεί που η αγάπη βασίλευε 
στα σπλάχνα των ανθρώπων, και η καρδιά μας ήταν πάντοτε γιο-
μάτη.  Από αυτό τον τόπο με έδιωξαν. Αυτό τον τόπο αφίσα πίσω 
μου. Εκεί σταμάτησε η ζωή μου. Εκεί γεννήθηκαν τα όνειρα μου. 
Εκεί περιμένω να γυρίσω. Να πάρω και πάλι τα όνειρα μου και να 
αρχίσω και πάλι απ’ την αρχή. Να ξαναβρώ τον εαυτό μου.  
Και όσο υπάρχει ελπίδα, θα την κρατώ και θα προσμένω.  
Γιατί μόνο με την ελπίδα μπορούμε να φτάσουμε στην πραγματο-
ποίηση των ονείρων.  
•Δανείζομαι λίγες γραμμές από το βιβλίο του Αλέξανδρου Ταπάκη, 
“Συγχαρί – Βουνό – Κουτσοβέντης.”  
Το χωριό μου το Συγχαρί Βρίσκεται στον Πενταδάχτυλο. Χωρίζεται 
από το χωριό Βουνό με τον ποταμό του Βλού, και υπήρξε ένα από 
τα πρώτα χωριά που ίδρυσαν Μαρωνίτες. Ιδρυτές του ήταν κάτοικοι 

του χωριού Συχάρ της Σαμαρείας. “ Όπως παρά το Συχάρ υπήρχε 
το Φρέαρ του Ιακώβ, απ’ όπου ηθέλησε ο Ιησούς να πιεί ύδωρ, 
ούτω και εις Συγχαρίν υπάρχει άφθονο ύδωρ.” Οι μετανάστες  
λοιπόν  έκτισαν το χωριό Συγχαρί ή Συχαρί για να τους θυμίζει την 
αρχική τους πατρίδα. Πιθανό όμως να είναι ότι το Συγχαρί διατηρεί 
το Φράγκικο όνομα του , από την εποχή δηλαδή του Γούιδου  του 
Λουζινιανού το 1191. Φαίνεται λοιπόν πως ιδρύθηκε από κάποιο 
Φράγκο φεουδάρχη που ονομαζόταν Σίρ Χάριν. Ο Σίρ Χάριν είχε 
την έπαυλη του εκεί και γύρω του Φεουδάρχη ονομάστηκε το 
Χωριό Συγχαρί, για να προσαρμοστεί στην γλωσσική μορφή των 
Κυπρίων. Εκεί γεννήθηκα και εγώ. Εκεί έκανα όλα μου τα όνειρα. 
Εκεί ξεκίνησε η δική μου Ιθάκη. Από εκεί άρχισα να μαζεύω τα 
δικά μου Ιδανικά μυρωδικά. Και όπως λέει και ο Κωνσταντίνος Κα-
βάφης, “Μὴ βιάζεις τὸ ταξίδι διόλου. Καλλίτερα χρόνια πολλὰ νὰ 
διαρκέσει. Καὶ γέρος πιὰ ν᾿ ἀράξῃς στὸ νησί, πλούσιος μὲ ὅσα 
κέρδισες στὸν δρόμο, μὴ προσδοκώντας πλούτη νὰ σὲ δώσῃ  
ἡ Ἰθάκη. Ἡ Ἰθάκη σ᾿ ἔδωσε τ᾿ ὡραῖο ταξίδι. Χωρὶς αὐτὴν δὲν 
θἄβγαινες στὸν δρόμο. Ἄλλα δὲν ἔχει νὰ σὲ δώσει πιά. Κι ἂν 
πτωχικὴ τὴν βρῇς, ἡ Ἰθάκη δὲν σὲ γέλασε. Ἔτσι σοφὸς ποὺ ἔγινες, 
μὲ τόση πείρα, ἤδη θὰ τὸ κατάλαβες ᾑ Ἰθάκες τί σημαίνουν”.  
Δεν είναι λοιπόν το φτάσιμο εκεί. Είναι το ” τι σε έδωσε ο δρόμος 
προς τα εκεί”. Να μην φοβηθείς. Να τολμήσεις και να κάνεις πρά-
γματα που πήρες από το δρόμο προς τα εκεί. Και έτσι όπως φτιά-
χτηκες, μέσα από τα όσα ιδανικά μυρωδικά βρήκες στον δρόμο 
σου, την κουλτούρα και τον πολιτισμό σου που ζυμώθηκες μαζί 
τους, να τολμήσεις. Να τολμήσεις  και να πάρεις τις πιο όμορφες 
στιγμές και να πάρεις αρώματα. Ιδανικά μυρωδικά. Να πάρεις  
 τις καλύτερες πραμάτειες.   
Και να τα δώσεις όλα τούτα στους ανθρώπους που είναι γύρω 
σου. Και όταν φτάσεις στην Ιθάκη σου, τότε θα καταλάβεις, ……… 
η “Ιθάκη”… τι σημαίνει!  
Καλό ταξίδι!

Του Βασίλη 
Παναγή

Τότε θα καταλάβεις ,“Ιθάκη” τι σημαίνει!

Χαλλούμι: 
περιπέτειες χωρίς τέλος
Του Βαλεντίνου Φακοντή* 

* Βουλευτής Πάφου ΑΚΕΛ-
Αριστερά-Νέες Δυνάμεις 
 
Ο φάκελος καταχώρισης του 
«χαλλουμιού» ως προϊόντος 
ΠΟΠ υποβλήθηκε στην Ευρω-
παϊκή Επιτροπή τον Ιούλιο του 
2014. Η εγγραφή ενός προ-
ϊόντος στους καταλόγους προ-
ϊόντων ΠΟΠ έχει συνήθως 
πολλαπλά οφέλη, τόσο για 
τους παραγωγούς όσο και για 
την αγροτική οικονομία της πε-
ριοχής και της χώρας που το 
παράγει. 
Από το 2014 ζητήσαμε μετα-
βατική περίοδο 10 χρόνια για 
να μπορέσουμε να καλύψουμε 
τις ανάγκες γάλακτος από την 
εγχώρια παραγωγή, όπως 
απαιτεί η συμφωνία ΠΟΠ. Με 
ποσόστωση: 51% αιγοπρόβειο 
γάλα και 49% αγελαδινό. 
Μετά από διάφορες περιπέ-
τειες, καταφέραμε από τον 
Οκτώβριο του 2021 να κατοχυ-
ρώσουμε το χαλλούμι ως προ-
ϊόν Προστατευόμενης Ονομα-
σίας Προέλευσης, ΠΟΠ. 
Τέσσερις μήνες μετά την κατο-
χύρωσή του ως προϊόντος 
ΠΟΠ, βλέπουμε την κυβέρ-
νηση να προσπαθεί με αλχη-
μείες να αλλοιώσει τη φιλοσο-
φία και το ισοζύγιο 51-49%, με 
τη δικαιολογία ότι δεν μπορούν 
να καλυφθούν οι ανάγκες σε 
γάλα. 
Η πρόταση του Υπουργού μει-
ώνει την ποσόστωση αιγοπρό-
βειου που πρέπει να περιέχει 
το χαλλούμι από 50%+ σε ελά-
χιστη ποσόστωση 20% και 
μέση ετήσια ποσόστωση 35% 
αιγοπρόβειου και 65% αγελα-
δινού γάλακτος. Κάτι τέτοιο, 
όμως, αλλάζει άρδην την όλη 
φιλοσοφία του προϊόντος και 
είναι αμφίβολο αν θα γίνει απο-
δεκτό από την Ε.Ε.  Αυτό πώς 

προέκυψε τώρα; 
Για οκτώ χρόνια η κυβέρνηση 
δεν έχει κάνει τίποτα το ουσια-
στικό για να στηρίξει τον κλάδο 
της κτηνοτροφίας και να δια-
σφαλίσει έτσι την ποσόστωση 
που η ίδια συμφώνησε. Έχει 
μείνει στο παρά 5 και αντί να 
προσπαθήσει μέσα σε αυτά τα 
2 χρόνια να δώσει κίνητρα και 
εργαλεία στους κτηνοτρόφους, 
ψάχνει την εύκολη λύση για αλ-
λαγή της ποσόστωσης, με το 
αγελαδινό να υπερισχύει του 
αιγοπρόβειου γάλακτος. Επω-
φελούνται από την ακρίβεια και 
την αδυναμία των αιγοπροβα-
τοτρόφων να αντεπεξέλθουν 
για να επιβάλουν τη μείωση 
του ποσοστού του αιγοπρό-
βειου, εκμηδενίζοντας όμως 
την προοπτική του κλάδου. 
Σε αυτή τη δεκαετή περίοδο 
(2014-2024), ενώ αυξήθηκε το 
αιγοπρόβειο γύρω στο 65%, 
εντούτοις η ανεξέλεγκτη αύ-
ξηση του αγελαδινού διατή-
ρησε το ισοζύγιο που υπήρχε 
το 2014. Οπότε αναμένεται να 
προταθεί όπως ζητηθεί παρά-
ταση για άλλα 3 χρόνια για την 
εφαρμογή της ποσόστωσης, 
ώστε να αυξηθεί ακόμη περισ-
σότερο η παραγωγή (σύμφωνα 
και με το σχεδιασμό). 
Η ουσία του θέματος: αντί να 
δούμε πώς στηρίζουμε τη συμ-
φωνηθείσα ποσόστωση, μέσα 
σε 4 μήνες πάμε να αλλοι-
ώσουμε τη συμφωνία και να τη 
βάλουμε σε περιπέτειες. 
Αυτή η κυβέρνηση, όπως και 
στα υπόλοιπα μείζονος σημα-
σίας ζητήματα, δεν έκανε τί-
ποτε στην ώρα του. Για εννιά 
χρόνια αδιαφορούσε. Τώρα 
ψάχνει άλλες λύσεις, με άγνω-
στες συνέπειες για την κυ-
πριακή οικονομία και το εθνικό 
μας προϊόν.
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Παγκόσμια Ημέρα Μηδενικών Διακρίσεων 
η 1η Μαρτίου

H 1η Μαρτίου καθορίστηκε για 
πρώτη φορά το 2014 από τον 
ΟΗΕ ως η ημέρα Μηδενικών 

Διακρίσεων. Στην ΕΕ το 1997, κομβική 
χρονιά για την καταπολέμηση των δια-
κρίσεων, ένα νέο άρθρο, το άρθρο 13, 
εισάγεται στη Συνθήκη για την ίδρυση 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΣΕΚ) (το 
σημερινό άρθρο 19 της Συνθήκης Λει-
τουργίας της ΕΕ (ΣΛΕΕ) εξουσιοδοτεί 
το Συμβούλιο να αναλαμβάνει δράση 
για την καταπολέμηση των διακρίσεων 
για πολλούς νέους λόγους, μεταξύ των 
οποίων η φυλετική ή εθνοτική κατα-
γωγή, η θρησκεία ή οι πεποιθήσεις, η 
ηλικία, η αναπηρία και ο σεξουαλικός 
προσανατολισμός. Το 2003, το εν λόγω 
άρθρο τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη 
της Νίκαιας, ώστε να καταστεί δυνατή 
η θέσπιση μέτρων ενθάρρυνσης. 
 
Φυλετικές και εθνοτικές διακρίσεις 
 H EE με σχετική νομοθεσία απαγο-
ρεύει τις διακρίσεις λόγω φυλετικής ή 
εθνοτικής καταγωγής στους περισσό-
τερους τομείς της ζωής, όπως για πα-
ράδειγμα η απασχόληση, η εκπαί-
δευση και η επαγγελματική κατάρτιση, 
η κοινωνική προστασία και η πρό-
σβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, συ-
μπεριλαμβανομένης της στέγασης. Σε 
περίπτωση άνισης μεταχείρισης υπάρ-
χουν μηχανισμοί που διευκολύνουν την 
απόδοση δικαιοσύνης. Οι χώρες της 

ΕΕ υποχρεούνται να διασφαλίζουν ότι 
οι δικαστικές και διοικητικές διαδικασίες 
είναι διαθέσιμες σε όλους, ενώ παράλ-
ληλα η νομοθεσία της ΕΕ διευκολύνει 
την προσφυγή σας στα δικαστήρια. 
Επίσης, το δίκαιο της ΕΕ απαγορεύει 
αυστηρά την παρενόχληση λόγω φυ-
λετικής ή εθνοτικής καταγωγής, καθώς 
και την υποκίνηση σε διακρίσεις ή μί-
σος, συμπεριλαμβανομένης της ρητο-
ρικής μίσους στο διαδίκτυο. Χάρη στην 
ΕΕ, τα εγκλήματα σε βάρος ανθρώπων 
λόγω της φυλετικής ή εθνοτικής κατα-
γωγής τους τιμωρούνται δυνάμει του 
ποινικού δικαίου. Τέλος, η ΕΕ χρημα-
τοδοτεί προγράμματα που βοηθούν τις 
μειονότητες, συλλέγει επιτόπια δεδο-
μένα και βοηθά τις χώρες να ανταλ-
λάσσουν βέλτιστες πρακτικές. 
 
Άτομα με αναπηρία 
Πάνω από 70 εκατομμύρια άνθρωποι 
στην ΕΕ ζουν με κάποια μορφή ανα-
πηρίας (μακροχρόνια σωματική ή ψυ-
χική κατάσταση που περιορίζει τις κι-
νήσεις, τις αισθήσεις ή τις 
δραστηριότητές τους). Τα άτομα με 
αναπηρίες έρχονται συχνά αντιμέτωπα 
με φραγμούς που τα αποτρέπουν από 
την συμμετοχή τους στην κοινωνία σε 
ισότιμη βάση με τα άλλα άτομα. 
 
Γυναίκες  
Η ΕΕ καταπολεμά όλα τα στερεότυπα 

που μπορούν να περιορίσουν τις επι-
λογές απασχόλησης των ατόμων, κα-
θώς και τις διαφορές μεταξύ των φύ-
λων όσον αφορά τις αποδοχές και τη 
λήψη αποφάσεων. Χρηματοδοτεί επί-
σης έργα που στηρίζουν τις γυναίκες 
οι οποίες εργάζονται ήδη ή επιθυμούν 
να εργαστούν σε ανδροκρατούμενους 
τομείς Οι πολιτικές για την ισότητα, οι 
διαφανείς διαδικασίες επιλογής και η 
ευέλικτη εργασία μπορούν να βοηθή-
σουν τις γυναίκες να αντιμετωπίσουν 
τα εμπόδια που παρουσιάζονται κατά 
τη σταδιοδρομία τους. Το δίκαιο της ΕΕ 
προστατεύει ήδη τις γυναίκες από τις 
διακρίσεις και την παρενόχληση στην 
εργασία, ενώ επίσης απαιτεί από ορι-
σμένες μεγάλες εταιρείες να υποβάλ-
λουν εκθέσεις σχετικά με την πολιτική 
τους για τη διαφορετικότητα.Η νέα νο-
μοθεσία της ΕΕ ενδέχεται να προχω-
ρήσει περισσότερο, απαιτώντας από 
ορισμένες εταιρείες να επιλέγουν του-
λάχιστον το 40 % από κάθε φύλο στη 
σύνθεση των διοικητικών τους συμβου-
λίων, με διεύρυνση των ισχυόντων δι-
καιωμάτων άδειας και των ευέλικτων 
ρυθμίσεων εργασίας. Μεταξύ 2014 και 
2016, η ΕΕ διέθεσε 5 εκατομμύρια 
ευρώ σε 23 προγράμματα για τη βελ-
τίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης 
των φύλων σε όλα τα επίπεδα διοίκη-
σης. Η «Ισότητα στη λήψη αποφά-
σεων» ήταν ένα από τα πέντε βασικά 

θέματα της στρατηγικής για την ισότητα 
μεταξύ ανδρών και γυναικών που 
εφάρμοσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 
περίοδο 2010-2015. Η στρατηγική για 
την περίοδο 2016-2019 συνεχίζει στην 
ίδια κατεύθυνση.  
 
Πολίτες ΛΟΑΔΜ 
Η ΕΕ απαγορεύει τις διακρίσεις εις βά-
ρος των ΛΟΑΔΜ ατόμων (λεσβίες, 
ομοφυλόφιλοι, αμφιφυλόφιλοι, διεμφυ-
λικοί ή μεσοφυλικοί). Ένα παράδειγμα 
της προάσπισης της ισότητας για 
όλους από μέρους της ΕΕ είναι η νο-
μοθεσία για την ίση μεταχείριση στην 
εργασία και στην επαγγελματική κα-
τάρτιση, ανεξάρτητα από τη θρησκεία 
ή τις πεποιθήσεις, τις αναπηρίες, την 
ηλικία ή τον γενετήσιο προσανατολι-
σμό. Ακόμη ένα παράδειγμα αποτελεί 
η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης του 2018, σύμ-
φωνα με την οποία οι ομοφυλόφιλοι 
σύζυγοι έχουν δικαιώματα σε όλες τις 
χώρες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 

των χωρών που δεν επιτρέπουν τον 
γάμο μεταξύ ομοφυλοφίλων. Στην προ-
ώθηση των δικαιωμάτων των πολιτών 
ΛΟΑΔΜ περιλαμβάνονται επίσης κον-
δύλια άνω των 439 εκατομμυρίων 
ευρώ μέσω του προγράμματος 
 
«Δικαιώματα, ισότητα και ιθαγένεια» 
της ΕΕ, το οποίο καταπολεμά τις δια-
κρίσεις και συμβάλλει στην καταπολέ-
μηση της ομοφοβίας και άλλων μορ-
φών μισαλλοδοξίας. Η απαγόρευση 
των διακρίσεων και η προάσπιση των 
δικαιωμάτων των σεξουαλικών μει-
ονοτήτων περιλαμβάνονται επίσης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο 
πρόγραμμα Erasmus+ και στο Ευρω-
παϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα 
Δικαιώματα του Ανθρώπου, το οποίο 
προάγει την ανοχή εκτός της ΕΕ. Κα-
τόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου, η Επιτροπή έχει παρουσιά-
σει έναν κατάλογο δράσεων για την 
προώθηση της ισότητας των ΛΟΑΔΜ 
τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ.



Ο Γιωρκάτζης θέλει την  
Μεραρχία υπό τον έλεγχο του! 

 
Σε μια συνάντηση μεταξύ των 
Παπανδρέου, Μακαρίου, Γρίβα, 
Πέτρου Γαρουφαλιά (Υπουργού 
Εθνικής Άμυνας) και Πολύκαρ-

που Γιωρκάτζη, η οποία πραγματοποιήθηκε στο 
Καστρί στην Αθήνα (κατοικία του Γεωργίου Πα-
πανδρέου), ο Κύπριος Υπουργός Εσωτερικών 
και Άμυνας, Πολύκαρπος Γιωρκάτζης, υποστή-
ριξε ότι θα έπρεπε να είναι επικεφαλής όλων των 
Ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο. Ο ομόλογός 
του Έλληνας Υπουργός, Πέτρος Γαρουφαλιάς, 
εξοργισμένος αντέδρασε, λέγοντας ότι όσο εκεί-

νος θα είναι Υπουργός Άμυνας "όλα τα ελληνικά 
στρατεύματα θα λογοδοτούν σε εκείνον".  

 
Ο Γαρουφαλιάς υπενθύμισε επίσης στον  
Κύπριο Υπουργό τις Συμφωνίες της Ζυρίχης-
Λονδίνου, όπου αναφέρεται συγκεκριμένα ότι τη 
θέση του Υπουργού Άμυνας στην Κύπρο θα πρέ-
πει να κατέχει ένας Τουρκοκύπριος και ότι ο ίδιος 
(ο Γιωρκάτζης) θα πρέπει να θεωρείται απλώς 
ως Υπουργός Εσωτερικών.  
Εκείνο που ο Έλληνας Υπουργός παραδόξως 
δεν είπε ήταν ότι τόσο η Ελληνική όσο και η 
Τουρκική κυβέρνηση παραβίαζαν συνεχώς τις 
Συμφωνίες της Ζυρίχης-Λονδίνου και το  
Κυπριακό Σύνταγμα τοποθετώντας παράνομα 
χιλιάδες στρατιώτες στο έδαφος μιας ανεξάρτη-
της Δημοκρατίας με τη συγκατάθεση μάλιστα της 
νόμιμης κυβέρνησης και της τουρκοκυπριακής 
ηγεσίας! 

Ελλάδα, Τουρκία και Κυπριακή ηγεσία  
παραβιάζουν τις Συμφωνίες 

 
Την ίδια ώρα που η ελληνική κυβέρνηση 
έστελνε στρατιωτική βοήθεια στην κυβέρνηση 
του Μακαρίου παραβιάζοντας έτσι τόσο το Σύ-
νταγμα όσο και τις Συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου, 
το ίδιο έκανε και η τουρκική κυβέρνηση ενισχύο-
ντας στρατιωτικά τους τουρκοκυπρίους στην πε-
ριοχή της Μανσούρας - Κόκκινα.  Η Τ.Μ.Τ. με 
βάρκες εκφόρτωνε στρατιωτικό υλικό τα βράδυα 
από τουρκικά πλοία που αγκυροβολούσαν στα 
ανοιχτά.  

 
Εκπρόσωπος των Ενωμένων Εθνών δήλωσε 
στις 11 Ιουλίου 1964 στο Γαλλικό Πρακτορείο Ει-
δήσων ότι τις προηγούμενες μερικές μέρες απο-
βιβάζονταν στην περιοχή της Μανσούρας – Κόκ-
κινα, 500 άντρες την ημέρα. Αυτό το επιβεβαίωνε 

και εκπρόσωπος της τουρκικής κυβερνησης στο 
Ραδιοσταθμό του Λονδίνου λέγοντας ότι η απο-
βίβαση αποτελούσε αντίμετρο για την ελληνική 
στρατιωτική αποστολή. 

 
Παρόλο που ο Μακάριος είχε συμφωνήσει για 
αποστολή 2,000 αξιωματικών και οπλιτών, τον 
Αύγουστο του 1964 βρίσκονταν στην Κύπρο 
7,328 οπλίτες και 958 αξιωματικοί.  Με τον τρόπο 
αυτό, τόσο οι κυβερνήσεις των δύο χώρων,  
όσο και οι ηγεσίες των ελληνοκυπρίων και τουρ-
κοκυπρίων, όχι μόνο παραβίαζαν τις Συνθήκες 
και την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας 
που υπέγραψαν, αλλά με τις πράξεις τους τορ-
πίλιζαν την συνύπαρξη των κατοίκων και έβαζαν 
λάδι στη φωτιά γιατί μετέτρεπαν την Κύπρο σε 
ένα πολύ επικίνδυνο οπλοστάσιο. 
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Του Δρα  
Κύπρου  
Τοφαλλή

ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ  ΤΟΥ DEAN ACHESON
Ο Γ. Παπανδρέου υπέρ της ΝΑΤΟποίησης ▪

της Κύπρου 
 
Από τις αρχές του 1964, ιδιαίτερα με την προ-
σφυγή της Κύπρου στα Ενωμένα Έθνη, η Αμερι-
κανική κυβέρνηση έδειξε ένα αυξανόμενο ενδια-
φέρον για την Κύπρο και τις ελληνο-τουρκικές 
σχέσεις. Οι Αμερικανοί είχαν φτάσει στο συμπέ-
ρασμα ότι η καλύτερη λύση για την Κύπρο ήταν 
η Ένωση με την Ελλάδα με ανταλλάγματα στην 
Τουρκία. Ο υφυπουργός Τζορτζ Μπολ είχε  
διανοηθεί ένα σχέδιο όπου πρότεινε την Ένωση 
της Κύπρου με αντάλλαγμα τα Δωδεκάνησα στην 
Τουρκία. Το επιχείρημα του ήταν ότι μπορούσε 
να γίνει ανταλλαγή πληθυσμού αφού ο τουρκικός 
πληθυσμός της Κύπρου ήταν σχεδόν παρόμοιος 
με εκείνων των Δωδεκανήσων. Φυσικά η πρό-
ταση αυτή είχε απορριφτεί.  
Τον Ιούνιο 1964 ο Τζορτ Μπολ συναντήθηκε 
στην Αθήνα με τον Γ. Παπανδρέου όπου του είχε 
μεταβιβάσει την πρόσκληση του Πρόεδρου Τζόν-
σον για μια τριμερή σύσκεψη στον Λευκό Οίκο 
(Τζόνσον, Παπανδρεόυ, Ινονού). Στη συνάντηση 
αυτή ο Παπανδρέου εξέφραζε την προσήλωση 
του προς το ΝΑΤΟ και τον αντικομμουνισμό του, 
έλεγε στον Μπολ ότι 

 
«Η Κύπρος είτε θα γίνει ΝΑΤΟ, είτε θα οδη-
γηθεί εις το να γίνει Κούβα της Μεσογείου.  
Η Ένωσις έπαυσε πλέον να είναι σκοπός και 
αποτελεί μέσον. Μέσον, δια να γίνει η Κύπρος 
ΝΑΤΟ... Υπάρχουν 450,000 Έλληνες έναντι 
80,000 Τούρκων. Αν δοθεί άλλη λύσις οι 
450,000 θα γίνουν κομμουνισταί και θα καλέ-
σουν τον Χρουτσιώφ.....». 

 
Η επίσκεψη Παπανδρέου  στον Τζόνσον ▪

 
Ο Γ.Παπανδρέου δέχτηκε να συναντήσει τον 
Πρόεδρο Τζόνσον ξεχωριστά και όχι μαζί με τον 
Ινονού. Η συνάντηση έγινε στις 23 Ιουνίου 1964 
με τον Αμερικανό πρόεδρο, στο Λευκό Οίκο. Μαζί 
με τον Γ. Παπανδρέου ήταν ο υπουργός εξωτερι-
κών Σταύρος Κωστόπουλος, ο γιος του Ανδρέας 
Παπανδρέου (που ήταν αναπληρωτής υπουργός 
Συντονισμού) και εκτελούσε επίσης χρέη μετα-
φραστή και ο πρεσβευτής Αλέξανδρος Μάτσας.  
Μαζί με τον Τζόνσον ήταν ο Τζορτζ Μπολ, ο Μα-
κανμάρα (υπουργός Άμυνας) και ο Ντην Άτσεσον.  
Ο Παπανδρέου επανέλαβε τα ίδια επιχειρήματα 
στον Τζόνσον για μια «αδέσμευτον ανεξαρτη-

σίαν και αυτοδιάθεσιν... Ταύτα συμφέρουν εις 
τον ελεύθερον κόσμον. Διότι ο εν Κύπρω κομ-
μουνισμός θα μειωθή ως εμειώθει εν Ελλάδι. 
Με την αυτοδιάθεσιν θεωρώ βέβαιον ότι η  
μεγάλη πλειοψηφία του λαού της Κύπρου θα 
αποφασίση δια την Ένωσιν με την Ελλάδα.... 
Τοιουτοτρόπως και η Κύπρος εισέρχεται εις 
το ΝΑΤΟ. Και αποτελεί πλέον πλήρη εγγύησιν 
δια την ασφάλειαν και της Τουρκίας και του 
ελευθέρου κόσμου». 
Ο Παπανδρέου προσπαθούσε να πείσει τον 
Αμερικανό Πρόεδρο ότι δεν ήταν δυνατόν η Ελ-
λάδα να συμμαχήσει με την Τουρκία για να δια-
μελίσουν την Κύπρο. 

 
Ο Ντην Άτσεσον Μεσολαβητής ▪

 
Ο Τζόνσον ασκούσε πίεση στην ελληνική αντι-
προσωπεία να δεχτούν σαν Μεσολαβητή τον 
Ντην Άτσεσον και πρότεινε να πραγματοποιηθεί 
μια συνάντηση στο Camp David για να γίνει μια 
προσπάθεια για την επίτευξη συμφωνίας.  
Οι Αμερικανοί υπουργοί George Ball και Robert 
ΜcNamara προειδοποιούσαν τον Παπανδρέου 
ότι «αν η Τουρκία επιτιθόταν κατά της Κύπρου 
και ενδεχόμενα κατά της Ελλάδας, οι Η.Π.Α. δεν 
θα ήταν διατεθειμένες να επέμβουν». 
Ο Παπανδρέου ενέδωσε στην αμερικανική 
πίεση και δέχτηκε ο Ντην Άτσεσον να συνεργα-
στεί στενά με τον επίσημο μεσολαβητή των  
Ηνωμένων Εθνών, τον Τουομιόγια, στη Γενεύη. 
Ο Μακάριος αγνοήθηκε εντελώς. Όπως έδειξαν 
τα γεγονότα που ακολούθησαν, ο Άτσεσον ορί-
στηκε να παίξει το ρόλο ενός "ανώτερου μεσολα-
βητή" και ο Φινλανδός  μεσολαβητής του ΟΗΕ 
Τουομιόγια θα εργαζόταν ως "σύμβουλός" του. 

 
Ο Μακάριος που δεν ήθελε εκτροχιασμό του 
κυπριακού από τα Ενωμένα Έθνη, αντέδρασε 
στον διορισμό του Αμερικανού Μεσολαβητή και 
τον χαρακτήρισε σαν «κίνδυνον εμπλοκής του 
θέματος εις άλλους κύκλους, έξω των Ηνωμένων 
Εθνών».  Στο θέμα αυτό δεν υπήρξε καθόλου 
συνεννόηση μεταξύ Παπανδρέου και Μακαρίου 
και ενώ ο πρώτος αποδεχόταν τον Άτσεσον σαν 
Μεσολαβητή και ο δεύτερος τον απέρριπτε, 
άφηνε και την Αθήνα και τη Λευκωσία εκτεθειμέ-
νες.  
Ο Αμερικανός μεσολαβητής Ντην Άτσεσον,  
ήταν πρώην Υπουργός των Εξωτερικών (1949-
1953) και διετέλεσε επίσης σύμβουλος του Κένε-

ντι και του Τζόνσον. 
 

Το Σχέδιο Άτσεσον ▪
 
Ο Άτσεσον ετοίμασε δύο προσχέδια: Το πρώτο 
Σχέδιο που παραχωρούσε μια βάση στην Τουρκία 
(με κυριαρχικά δικαιώματα) απορρίφτηκε. Στις 28 
Ιουλίου 1964, υπέβαλε τη δεύτερη και "τελική" 
μορφή του σχεδίου του. Η «φιλοσοφία» του Σχε-
δίου ήταν να επαναφέρει το κυπριακό στα πλαίσια 
των διαφορών Ελλάδας-Τουρκίας και των συμ-
φερόντων του ΝΑΤΟ και να αγνοήσει την έννοια 
του Ανεξάρτητου Κυπριακού κράτους όπως το 
τοποθετούσε ο ΟΗΕ. Στο Σχέδιο αυτό υπήρχαν  
15 όροι (πρόνοιες)  για τη λύση. Αυτές οι πρόνοιες 
ήταν οι ακόλουθες: 

 
1. Η Κύπρος  να ενωθεί αμέσως με την Ελλάδα.  
 
2. Να διοριστεί ένας  Έλληνας Γενικός Διοικητής 

(Υπουργός) για την Κύπρο  από την Ελληνική 
Κυβέρνηση. 

 
3. Η Τουρκία να έχει μια στρατιωτική βάση  με 
ενοίκιο για μια περίοδο 50 χρόνων στην Καρπα-
σία που να μην ξεπερνά το 4,5% της συνολικής 
έκτασης της Κύπρου. (Προτάθηκε η περιοχή από 
την Κώμη Κεπίρ ως το Ακρωτήρι του Αποστόλου 
Ανδρέα).  

 
4. Οι υφιστάμενες έξι επαρχίες (Λευκωσία,  
Λεμεσός, Αμμόχωστος, Λάρνακα, Πάφος και Κε-
ρύνεια)  να μην  αυξηθούν πέραν των  οχτώ.  
Η Ελληνική Κυβέρνηση να διορίσει Τούρκους 
Επάρχους  σε  δύο από αυτές τις περιφέρειες. 

 
5. Να διοριστεί Σύμβουλος σε θέματα της μου-
σουλμανικής θρησκείας, ο οποίος θα συνεργά-
ζεται  στενά με τον Έλληνα Υπουργό (Διοικητή). 

 
6. Οι Τούρκοι της Κύπρου να αναγνωριστούν 
ως μειονότητα, παρόμοια με την τουρκική μει-
ονότητα της Θράκης. 

 
7. Ένας Εκπρόσωπος του Οργανισμού Ηνω-
μένων Εθνών να διαμένει μόνιμα στην Κύπρο 
για να παρακολουθεί τις εξελίξεις στο καθεστώς 
της μειονότητας και την εφαρμογή των σχετικών 
συμφωνιών.  

 
8. Η Ελλάδα και η Τουρκία θα έχουν το δικαίωμα 

ατομικών προσφυγών σχετικά με τυχόν παρα-
βιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

 
9. Η Ελληνική κυριαρχία (επικράτεια) θα περιε-
λάμβανει και την Καρπασία, ακόμη κι αν η  
περιοχή αυτή είχε δοθεί στην Τουρκία επί μισθώ-
σει. 

 
10. Θα εξαιρούνταν τα κυριότερα χωριά της 
Καρπασίας και το Μοναστήρι του Αποστόλου  
Ανδρέα από την περιοχή που θα παραχωρούνταν 
επί μισθώσει στην Τουρκία 

 
11. Να δημιουργηθεί  μια κοινή στρατιωτική 

(αμυντική) μονάδα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας 
με Αμερικανό εκπρόσωπο. 

 
12. Η κοινή ελληνοτουρκική μονάδα να μην  
περιορίζεται μόνο σε στρατιωτικά ζητήματα, αλλά 
να επεκτείνεται και σε πολιτικά και τουριστικά  
ζητήματα. 

 
13. Η κοινή στρατιωτική μονάδα να συνέρχεται 
τακτικά με σκοπό την συνένωση των προσπα-
θειών προς το κοινό καλό των δύο χωρών. 

 
14. Η Τουρκία θα δεσμευόταν να δεχτεί όλους 
τους εξόριστους Έλληνες από την Κωνσταντινού-
πολη και τις άλλες τουρκικές πόλεις και να ανα-
γνωρίσει το δικαίωμά τους ως μειονότητας υπό 
καθεστώς παρόμοιο με εκείνο των Τούρκων της 
Θράκης. 

 
15. Η Τουρκία θα δεσμευόταν να σέβεται τα  
δικαιώματα των πληθυσμών των νήσων Ίμβρος 
και Τένεδος.  

 
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...

Μέρος 19ον  
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ 

Μέρος 20ον  
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ΠΕΜΠΤΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
21:35 Ζήτημα Ζωής και Θα-
νάτου (1973). Θρίλερ με τους 
Άγγελο Αντωνόπουλο, Βάσο 
Ανδρονίδη, Κώστα Καζάκο, 
Έλενα Ναθαναήλ. Ο εφοπλι-
στής Αντώνης Μαράς, άνθρω-
πος καθ' όλα σοβαρός κι από-
λυτα αφοσιωμένος στη 
γυναίκα του Όλγα, αναστατώ-
νεται όταν υποψιάζεται ότι 
εκείνη τον απατά.  
ΠΕΜΠΤΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
22:45 Ο Θησαυρός του Μα-
καρίτη (1959). Κωμωδία με 
την Γεωργία Βασιλειάδου, Βα-
σίλη Αυλωνίτη. Η κυρία Θε-
ώνη και η ανιψιά της Λουκία, 
βρίσκουν έναν πολύ πρωτό-
τυπο τρόπο για να νοικιάσουν 
τα δωμάτια του σπιτιού τους. 
Δίνουν στον βιβλιοπώλη Στέ-
λιο να πουλήσει διάφορα βι-
βλία, στα οποία έχουν τοπο-
θετήσει ψεύτικες διαθήκες του 
μακαρίτη ιδιοκτήτη του σπιτιού 
Βρασίδα Παρτσαλοπούλου, 
που αναφέρουν σχετικά με 
κάποιο θησαυρό που υπάρχει 
στο σημείο Κάπα του σπιτιού. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑ-
ΡΙΟΥ 21:25 Έγκλημα στο 
Κολωνάκι (1960). Αστυνο-
μικό θρίλερ με τους Χρήστο 
Τσαγανέα, Μάρω Κοντού, Μι-
χάλη Νικολινάκο, Ανδρέα 

Μπάρκουλη. Μετά τη δολοφο-
νία του ζωγράφου Νάσου 
Καρνέζη, σε διαμέρισμα του 
Κολωνακίου, η αστυνομία 
συλλαμβάνει σαν ύποπτο τον 
χρηματιστή Κώστα Φλωρά.  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑ-
ΡΙΟΥ 23:15 Οι Χαρούμενοι 
Αλήτες (1958). Αισθηματική 
κομεντί με την Αλίκη Βουγιου-
κλάκη, Κούλη Στολίγκα, Ηλία 
Σταματίου. Δύο χαριτωμένοι 
κομπιναδόροι που αγωνίζο-
νται να επιβιώσουν, μπαίνουν 
κρυφά σε ένα θέατρο και γνω-
ρίζουν τον ηθοποιό Τώνη, ο 
οποίος είναι άστεγος. Τον κα-
λούν να μείνει μαζί τους.  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑ-
ΡΙΟΥ 00:50 Τα Παιδιά των 
Λουλουδιών (1973). Ερωτικό 
δράμα με την Μαρία Βασι-
λείου, Χρήστο Νομικό. Η Μά-
για είναι ένα ανεξάρτητο κορί-
τσι που βρέθηκε στη Ρόδο. 
Θα γνωριστεί με τον Τζίμη και 
τον Χάρη και θα κάνει παρέα 
μαζί τους. Όταν έρθει στη 
Ρόδο ένας φίλος των αγοριών, 
θα τους προτείνει να συνερ-
γαστούν με μια σπείρα επαγ-
γελματιών, για να ληστέψουν 
το Καζίνο της Ρόδου.                                                    
ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΦΕΒΡΟΥΑ-
ΡΙΟΥ 21:00 Έξοδος Κινδύ-
νου (1980). Περιπέτεια με 

τους  Γιώργο Φούντα,  
Αλμπέρτο Εσκενάζυ. Μια  
νεαρή υπαστυνόμος της Δίω-
ξης Ναρκωτικών, εκτός από 
τους κινδύνους του επαγγέλ-
ματός της, αντιμετωπίζει  
και το δίλημμα να επιλέξει 
ανάμεσα σε δύο άνδρες: το  
διοικητή της, που του είχε  
σώσει τη ζωή σε μια ληστεία 
τράπεζας, και ένα χρήστη  
ναρκωτικών, που μπήκε στο 
σπίτι της για να κλέψει.  
ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΦΕΒΡΟΥΑ-
ΡΙΟΥ 23:00 Απιστίες με Συ-
νταγή Γιατρού (1988). Κω-
μωδία με τους Σωτήρη 
Μουστάκα, Μαίρη Φαρμάκη, 
Σπύρο Ιωάννου. Ο Μιχάλης 
δουλεύει στο λογιστήριο μιας 
από τις μεγαλύτερες διαφημι-
στικές εταιρείες. Η γυναίκα του 
όμως ζηλεύει γιατί στο περι-
βάλλον της δουλειάς του κυ-
κλοφορούν πολλά μοντέλα.  
Τα πράγματα δυσκολεύουν 
για εκείνον όταν αναβαθμίζε-
ται στην δουλειά του και δου-
λεύει καθημερινά με τα μο-
ντέλα της επιχείρησης. 
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑ-
ΡΙΟΥ 21:30 Και ο Πρώτος 
Ματάκιας (1982). Κωμωδία 
με τους Στάθη Ψάλτη, Καίτη 
Φίνου, Μίμη Φωτόπουλο, 
Αθηνόδωρο Προύσαλη. Ένας 

αδιόρθωτος ηδονοβλεψίας, ο 
Σίμος, εργάζεται σε ένα ξενο-
δοχείο σαν γκρουμ. Η κόρη 
του ξενοδόχου, η Μυρτώ, βλέ-
ποντας ότι το ξενοδοχείο δεν 
πάει καλά οικονομικά, και πι-
στεύοντας ότι κάποιοι σαμπο-
τάρουν την επιχείρηση, παρι-
στάνει την ρεσεψιονίστ, με 
σκοπό να μάθει εκ των ένδον 
τι ακριβώς συμβαίνει.  
ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΦΕΒΡΟΥΑ-
ΡΙΟΥ 21:00 Καφενείον ο Άνι-
φτος (1984). Κυπριακή  
κωμωδία παραγωγή του  
Πέτρου Ηρακλέους με τους 
Ανδρέα Μαυρομμάτη, Σώτο  
Φιλιππίδη. Ο Άνιφτος είναι  
ο καφετζής, καθώς και ο  
κτηνίατρος του χωριού και 
προσπαθεί να πείσει τον ιερέα 
του χωριού να συνωμοτήσουν 
για να καθαιρεθεί ο Μουχτά-
ρης (Πρόεδρος του χωριού),  
με απώτερο σκοπό να  
γίνει αυτός Μουχτάρης. 
ΤΡΙΤΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 20:35 
Όταν Ξυπνά το Παρελθόν 
(1962). Μελόδραμα με την 
Αντιγόνη Βαλάκου, Ανδρέα 
Μπάρκουλη, Καίτη Πάνου, 
Μαίρη Ευαγγέλου. Μια νεαρή 
δασκάλα είναι ερωτευμένη με 
ένα φέρελπι διπλωμάτη. 
Όμως ο έρωτάς τους ναυαγεί 
όταν η μητέρα του θέλει να τον 

στείλει στο Λονδίνο για  
σπουδές. Θα συναντηθούν 
μετά από χρόνια... 
ΤΡΙΤΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 21:50 
Κορόιδο Ρωμιέ (1981). Κω-
μωδία με τους Διονύση Παπα-
γιαννόπουλο, Γιάννη Γκιω-
νάκη. Ο Πότης Πίκουλας και 
ο Φώτης Φιρίκης έχουν συνε-
ταιρικά το σούπερ μάρκετ Πι 
και Φι, αλλά οι δουλειές τους 
δεν πάνε καθόλου καλά τελευ-
ταία. Ο Πότης, σαν μεγαλομα-
νής που είναι, παροτρύνει μια 
δήθεν αριστοκράτισσα, με την 
οποία συνηθίζει να γλεντάει τα 
βράδια, την Τζένη Δελαστίπα, 
να πείσει τον Φώτη να  
αγοράσουν ένα πλοίο και  
να γίνουν εφοπλιστές.  
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 20:55 
Κωμωδία με τους Αλέκο Αλε-
ξανδράκη, Ζωή Λάσκαρη,  
Κώστα Βουτσά. Παρόλο που 
ο Κίμων και ο Άρης είναι αδέλ-
φια, είναι εντελώς διαφορετι-
κοί χαρακτήρες. Ο Κίμων,  
ο μεγαλύτερος, είναι σοβαρός, 
μελετηρός και αρνείται  
πεισματικά να παντρευτεί.  
Ο Άρης είναι ζωηρός και γλε-
ντζές. Η μεγαλύτερη αδελφή 
τους Πολυξένη, προσπαθεί να 
τους φέρει κοντά. 

www.hellenictv.net 
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ΠΕΜΠΤΗ 24/02 
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 25/02 
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 26/02 
05.30 Βήματα στην άμμο (Ε)   
06.00 Με τη Φωνή σου (Ε) 
07.00 Ειρήνη Πάσι (Ε) 
09.00 Χρονογράφημα (Ε) 
12.00 Ειδήσεις  

12.30 Μαζί/Birlikte (Ε) 
14.00 Road Story 
14.30 ΑrtCafe (Ε) 
16.00 Ειδήσεις  
19.00 Αθλητικό Σάββατο 
21.00 Ειδήσεις 
ΚΥΡΙΑΚΗ 27/02 
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 28/02 
07.30 Όμορφη Μέρα (E) 
09.00 Από Μέρα σε Μέρα  
12:30 Εμείς κι ο Κόσμος μας  
13:30 Χρυσές Συνταγές (Ε) 
14.30 Όλα στον Αέρα  

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

19.50 Το Μυστικό της Πετα-
λούδας (Ε) 
20.40 Ειδήσεις 
22.00 Με τη Φωνή σου  
ΤΡΙΤΗ 1/03 
07.30 Όμορφη Μέρα (Ε) 
09.00 Από Μέρα σε Μέρα  
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας  
13.30 Χρυσές Συνταγές (Ε) 
14.30 Όλα στον Αέρα  
16.00 Ειδήσεις και στη  
νοηματική 
17.20 Black Forest 
18.00 Ειδήσεις 
19.50 Το Μυστικό της Πετα-
λούδας (Ε) 
20.45 EU 4U   
22.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/03 
07.30 Όμορφη Μέρα 
09.00 Από Μέρα σε Μέρα  
12.30 Εμείς και ο Κόσμος 
μας   
13:30 Χρυσές Συνταγές (Ε) 
14:30 Όλα στον Αέρα 
16:00 Ειδήσεις  
17:20 Black Forest 
   18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
19.50 Το Μυστικό της  
Πεταλούδας (Ε) 
20.45 Economic Echo  
22.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας

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

ΠΕΜΠΤΗ 24 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: Ζήτημα 
Ζωής και Θανάτου (1973) 
22:45 Ελληνική Ταινία: Ο Θησαυ-
ρός του Μακαρίτη (1959) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 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: Έγκλημα 
στο Κολωνάκι (1960) 
23:15 Ελληνική Ταινία: Οι Χαρούμε-
νοι Αλήτες (1958) 
00:50  Ελληνική Ταινία: Τα Παιδιά 
των Λουλουδιών (1973) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 26 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:  
Ελληνική Πρεσβευτική Κατοικιά 
εκδήλωση Ελληνικων́  
Σχολείων με αφορμη ́την ημέρα της  
Ελληνικής Γλώσσας 
21:00 Ελληνική Ταινία: Έξοδος Κιν-
δύνου (1980) 
23:00 Ελληνική Ταινία: Απιστίες με 
Συνταγή Γιατρού (1988) 
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 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: Και ο Πρώ-
τος Ματάκιας (1982) 
ΔΕΥΤΕΡΑ 28 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 Κυπριακή ταινία: Καφενείον ο 
Άνιφτος (1984) 
22:30 Το Ταξίδι της Ζωής με την 
Άντζη Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ   
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: Όταν Ξυπνά 
το Παρελθόν (1962) 
21:50 Ελληνική Ταινία: Κορόιδο 
Ρωμιέ (1981) 
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ  
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: Ένα Κορίτσι 
για Δύο (1963) 
22:25 Ελληνική Ταινία: Πορτοφολά 
Αγάπη μου (1988)
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Θλίψη στον Βόλο: Πέθανε ο Τόμμης 
Κουκουλέτσος

Θλίψη έχει προκαλέσει στον 
Βόλο ο θάνατος του παλαίμα-
χου καλαθοσφαιριστή Χρυσό-
στομου Κουκουλέτσου, ο 
οποίος ήταν γνωστός και  
ως Τόμμη, σε ηλικία 63 ετών.  
Ο ΑΣ Ολυμπιακός Βόλου του 
οποίου τη φανέλα φόρεσε επί 
σειρά ετών, αλλά και εργά-
στηκε ως προπονητής, ανα-
φέρει σε ανακοίνωσή του:  
«Με θλίψη η οικογένεια του 
Ολυμπιακού Βόλου πληροφο-
ρήθηκε την απώλεια του πα-
λαίμαχου καλαθοσφαιριστή 
του συλλόγου Τόμμη Κουκου-
λέτσου. 
Ο Τόμμης, ταλαντούχος καλα-
θοσφαιριστής, αγωνίστηκε με 
τα χρώματα του Ολυμπιακού 
Βόλου από την εφηβική του 
ηλικία και για σειρά ετών έως 
το 1985, οπότε και αποσύρ-
θηκε από την ενεργό δράση, 
ακολουθώντας προπονητική 
καριέρα. 
Διετέλεσε προπονητής των 
τμημάτων υποδομών καλαθο-
σφαίρισης του συλλόγου, έχο-

ντας αθλητές τους Νίκο Μπου-
ντούρη και Λάμπρο Πρέκα. 
Στη συνέχει ως προπονητής 
της Ανάληψης Βόλου συνέ-
δεσε το όνομά του με την 
άνοδο και εδραίωση της ομά-
δας στην Α1 ΕΣΚΑΘ. Ακολού-
θησαν οι ομάδες των ΓΣ Καρ-
δίτσας, ΓΣ Βόλου, Θεσσαλικού 
και Προφήτη Ηλία. 
Υποχρεώθηκε να αποσυρθεί 
από την προοπτική μιας αξιό-
λογης προπονητικής καριέ-
ρας, μόλις σε ηλικία 32 ετών, 
όταν άρχισαν να εκδηλώνονται 
τα συμπτώματα της σοβαρής 
νόσου, η οποία σημάδεψε και 
την υπόλοιπη ζωή του, περιο-
ρίζοντας κάθε δραστηριότητα. 
Η Διοίκηση της ΑΣ Ολυμπια-
κός Βόλου 1937 εκφράζει θα 
ειλικρινή συλλυπητήριά του 
στους οικείους του και  
δεσμεύεται η μνήμη του να  
παραμείνει ανεξίτηλη στο  
πέρασμα των χρόνων. Καλό 
ταξίδι αγαπητέ Τόμμη»

Μαρία Σάκκαρη: Πέρασε εύκολα την Αν Λι στην 
Ντόχα και συνεχίζει κόντρα στην Πεγκούλα

Η Μάρια Σάκκαρη ξεκίνησε εντυπωσιακά το τουρνουά της Ντόχα, 
κόντρα στην Αμερικανίδα Αν Λι. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια 
επικράτησε σχετικά εύκολα με 2-0 σετ (6-3, 6-3) και πήρε την πρό-
κριση για τον τρίτο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει την Τζέσικα  
Πεγκούλα.

Φιλική νίκη της Εθνικής  
Γυναικών απέναντι στην Ομόνοια

Φιλική νίκη με σκορ 4-1 σημεί-
ωσε η Εθνική Γυναικών που 
επικράτησε της Ομόνοιας σε 
αγώνα που πραγματοποιήθηκε 
στο Βοηθητικό Γήπεδο Παρεκ-
κλησιάς.  
Η Ομόνοια προηγήθηκε στο 
σκορ με γκολ της Ελίνας Πανα-
γιώτου στο 12′. Στο 29′ ισοφά-
ρισε η Κριστίνα Φρέντα ενώ στο 
32′ η Φιλίππα Σάββα σημείωσε 
το 2-1. Στο δεύτερο ημίχρονο 
σκόραρε η Έλενα Αριστοδήμου 
στο 81′ και η Χαρίκλεια Κώστα 
στο 90′. 
 
Ο Άγγελος Τσολάκης είχε την 
ευκαιρία να βγάλει συμπερά-
σματα ενόψει του αγώνα με την 
Ολλανδία τον ερχόμενο Απρί-
λιο, ενώ έδωσε χρόνο συμμε-
τοχής σε παίκτριες που αγωνί-
στηκαν πρώτη φορά. 
 
Είναι αξιοσημείωτο ότι στην αρ-
χική εντεκάδα βρέθηκε η Αντω-
νία Γρηγορίου, με σταδιοδρομία 
σε ομάδες της Αγγλίας. 
 
Από την πλευρά του, ο Σάββας 

Θεόδωρου είχε την ευκαιρία να 
διατηρήσει τις παίκτριες που 
είχε στην διάθεση του σε αγω-
νιστική εγρήγορση, ενώ έδωσε 
χρόνο συμμετοχής σε νεαρές 
ποδοσφαιρίστριες. 
 
Οι εντεκάδες του αγώνα: 
 
ΚΥΠΡΟΣ: Ματθαίου, Ζαμπά, 
Γρηγορίου, Ιωάννου, Πίτσιλλου, 
Παναγιώτου, Γιάννου, Σάββα, 
Γεωργίου, Βιολάρη, Φρέντα. 
 
Στον πάγκο: Γιώρκα, Κλείτου, Ρ. 
Ανδρέου, Ε. Ανδρέου, Πανταζή, 
Αδάμου, Αριστοδήμου, Σια-
καλλή, Κώστα. 
 
ΟΜΟΝΟΙΑ: Κουζάλη, Τάνεβα, 
Μπόβελεθ, Κλεάνθους, Πα-
ναγή, Ρήγα, Ράσελ, Πολυδώ-
ρου, Αστανιού, Παναγιώτου, 
Παπαδοπούλου. 
 
Στον πάγκο: Γεωργίου, Χατζη-
γρηγορίου, Μεσολογγίτου, Χρυ-
σάνθου, Μέλιου

Λίβερπουλ: Aμφίβολοι Φιρμίνο και 
Ζότα για τον τελικό με την Τσέλσι

Δύο σημαντικούς 
αγωνιστικούς «πο-
νοκεφάλους» κα-
λείται να διαχειρι-
στεί ο Γιούργκεν 
Κλοπ, εν όψει τόσο 
της εξ αναβολής 
αναμέτρησης της 
Λίβερπουλ με τη 
Λιντς για τη 19η 
αγωνιστική της 
Premier League, 
όσο και του τελικού 
του League Cup με 
την Τσέλσι στο 
«Γουέμπλεϊ», κα-
θώς ο Ρομπέρτο 
Φιρμίνο αντιμετω-
πίζει μυϊκό τραυμα-
τισμό, ενώ ο Ντιό-
γκο Ζότα έχει 

χτυπήσει στον 
αστράγαλο. 
 
Ο Γιούργκεν Κλοπ 
στις δηλώσεις του 
για το παιχνίδι της 
Τετάρτης (23/02, 
21:45) με το σύ-
νολο του Μαρσέλο 
Μπιέλσα στο «Άν-
φιλντ» ξεκαθάρισε 
πως οι δυο επιθε-
τικοί του δεν θα εί-
ναι διαθέσιμοι, ενώ 
δεν εμφανίστηκε 
ιδαίτερα αισιόδοξος 
για τη συμμετοχή 
τους στον τελικό 
της Κυριακής 
(27/2, 18:30) κό-
ντρα στην πρωτα-

θλήτρια κόσμου. 
 
«Δεν υπάρχει ελ-
πίδα να παίξουν 
κόντρα στη Λιντς, 
ενώ για τον τελικό 
θα δούμε. Δεν 
ξέρω τη δεδομένη 
χρονική στιγμή. Θα 
ήταν εύκολο να 
απαντήσω "όχι", 
αλλά θα δούμε. 
Προσπαθούν αλλά 
δεν προπονήθηκαν 
και αυτό δεν είναι 
καλό σημάδι», ανέ-
φερε ο τεχνικός της 
Λίβερπουλ.

Ο Σάλα ήταν αναίσθητος πριν την 
συντριβή του αεροσκάφους

Το τραγικό δυστύχημα, που  
συνέβη τον Ιανουάριο του 2019 
και συγκλόνισε τον πλανήτη, 
είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 
του Αργεντινού ποδοσφαιριστή, 
η σορός του οποίου εντοπί-
σθηκε λίγες ημέρες αργότερα 
στην θάλασσα της Μάγχης. 
 
Η δίκη που αφορά στην υπό-
θεση, αρχίζει στην Αγγλία, 
ωστόσο, η αγγλική εφημερίδα 
«Mirror» αποκαλύπτει νέα στοι-
χεία για το τραγικό δυστύ-
χημα.Όπως αναφέρεται σε σχε-
τικό δημοσίευμα, οι εξετάσεις 
έδειξαν ότι ο Σάλα είχε επίπεδο 
κορεσμού μονοξειδίου του άν-

θρακα στο αίμα, σε ποσοστό 
58%. 
 
Γεγονός, που σύμφωνα με τους 
ειδικούς, χαρακτηρίζεται ως 
«σοβαρή δηλητηρίαση» και 
αποδίδεται πιθανώς, σε δυσλει-
τουργία των συστημάτων του 
αεροσκάφους. 
 
Και όπως προσθέτουν, ο Σάλα 
είχε χάσει τις αισθήσεις του, 
πριν την συντριβή του αεροπλά-
νου στην θάλασσα, που προ-
κάλεσε στον άτυχο ποδοσφαι-
ριστή, σοβαρά τραύματα στο 
κεφάλι και στο στήθος

ΠΑΟΚ: Υπέγραψε ο Ίνγκασον, 
απομένουν οι ανακοινώσεις

Ο Ίνγκι Ίνγκασον θα είναι παί-
κτης του ΠΑΟΚ τα επόμενα τρία 
χρόνια. Ο Ισλανδός αμυντικός 
είχε συμφωνήσει σε όλα με τους 
ανθρώπους του Δικεφάλου και 
πλέον έχει υπογράψει το νέο 
του συμβόλαιο με την ομάδα 
της Θεσσαλονίκης. 
 
Στο νέο συμβόλαιό του, που 
ανεβάζει τις αποδοχές του σε 
επταψήφιο νούμερο, δεν έχει 
οριστεί ρήτρα για την εξαγορά 

των δικαιωμάτων του. 
Κάτι που σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ 
ορίζει την αξία του ποδοσφαιρι-
στή του σε περίπτωση που 
προκύψει ενδιαφέρον για την 
απόκτηση του από άλλη ομάδα.  
ο σίγουρο είναι ότι η ανανέωση 
του συμβολαίου ικανοποιεί και 
τον ΠΑΟΚ που ήθελε να τον 
κρατήσει αλλά και τον ποδο-
σφαιριστή που εκτός των άλλων 
παίρνει ένα συμβόλαιο με τους 
όρους που επιθυμούσε.

Τέλος το τουρνουά στο Ακα-
πούλκο για τον Αλεξάντερ Ζβέ-
ρεφ καθώς αποβλήθηκε μετά 
την απαράδεκτη επίθεση στον 
διαιτητή. 
  
Με γρήγορες διαδικασίες, οι 
διοργανωτές στο Ακαπούλκο 
ανακοίνωσαν πως ο Αλεξάντερ 
Ζβέρεφ αποβάλλεται από το 
τουρνουά! 
 Ο Γερμανός έκανε μία εντελώς 
απαράδεκτη επίθεση στον διαι-
τητή του αγώνα του στο διπλό, 
χτυπώντας με μανία την ρακέτα 
του σε απόσταση αναπνοής 
από τα πόδια του και βρίζοντάς 

τον χυδαία μετά από έναν πό-
ντο που θεώρησε ότι θα έπρεπε 
να έχει δοθεί υπέρ του ίδιου και 
του συμπαίκτη του, του Βραζι-
λιάνου Μέλο. 
 
 Το ξέσπασμά του έχει γίνει αμέ-
σως viral στα σόσιαλ και όλοι 
ζητούσαν να αποβληθεί καθώς 
δεν είναι η πρώτη φορά που  
ξεσπάει με αυτόν τον τρόπο. 
Ξέφυγε για τα καλά και τρόμαξε 
τον διαιτητή που απομακρύν-
θηκε, με τους διοργανωτές να 
ανακοινώνουν ότι δεν θα υπε-
ρασπιστεί τον τίτλο που κατέ-
κτησε πέρυσι

Αποβλήθηκε ο Ζβέρεφ λόγω 
επίθεσης στον διαιτητή
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Ukraine to introduce  
nationwide state of emergency

Ukraine is to declare a 
nationwide state of 
emergency lasting 30 

days amid fears of a broader 
Russian invasion, the country's 
national security council has 
decided. 

Top security official Oleksiy 
Danilov said the state of emer-
gency would cover all Ukrainian 
regions except Donetsk and  
Luhansk - which were declared 
independent states by Russia 
this week. However, it still needs 
parliamentary approval. 

Ukraine has also urged its  
citizens to leave Russia imme-
diately and advised against travel 
to the country, saying Moscow's 

“aggression” could lead to a  
significant reduction in consular 
services. 

The foreign ministry said in a 
statement: "We emphasise that 
ignoring these recommenda-
tions will significantly complicate 
ensuring proper protection of 
Ukrainian citizens in the Russian 
Federation." 

The state of emergency an-
nouncement came after President 
Vladimir Putin warned Russia's 
interests and the security of its 
people are "an indisputable      
priority" after the West slapped 
Moscow with economic sanctions 
as tensions continue to rise over 

Ukraine. 
He said Russia's "appeals        

to build a system of equal and        
indivisible security" - that he 
claims would benefit all coun-
tries - remain "unanswered". 

The US, the UK and European 
leaders imposed sanctions on 
Russian banks and billionaires 
after President Putin ordered 
"peacekeeping" troops into      
Ukraine's separatist Donetsk 
and Luhansk regions, just hours 
after he recognised them as      
independent. 

The European Union agreed 
to blacklist banks involved in        
financing separatist activities       
in eastern Ukraine and will ban 
EU investors from trading in 
Russian state bonds. 

The EU measures will "target 
the ability of the Russian state 
and government to access        
the EU's capital and financial        
markets and services, to limit 
the financing of escalatory and 
aggressive policies," according 
to a statement from the bloc. It 
also imposed sanctions on five 
people involved in a Russian 
parliamentary election in annexed 
Crimea in September 2021   
earlier this week. 

Russia's parliament later 

granted Mr Putin permission to 
use force outside of the country, 
further fuelling fears of a broader 
attack on Ukraine with an estima-
ted 190,000 troops amassed on 
the border. 

Speaking in a video messaged 
released on Wednesday to mark 
Defender of the Fatherland Day, 
Mr Putin said: "We can see the 
difficult international situation 
and the threats posed by current 
challenges, such as the erosion 
of the arms control system and 
NATO's military activities. 

"And yet, Russia's appeals       
to build a system of equal and        
indivisible security that would 
reliably defend all countries,      
remain unanswered." 

He added that his country         
is "always open to a direct and 
honest dialogue and ready to 
search for diplomatic solutions 
to the most complicated issues."  

"But I want to repeat that 
Russia's interests and the secu-
rity of our people are an indispu-
table priority," he added. 

"So, we will continue to 
strengthen and modernise our 
army and navy, striving to           
increase their effectiveness,       
so they are fitted out with the 
most cutting-edge equipment."

Motorists will be able 
to drive into central 
London after 6pm 

from Monday without having 
to pay the congestion charge. 

Mayor Sadiq Khan has deci-
ded to return the charge to its 
pre-pandemic weekday hours 
of 7am-6pm, having extended 
it until 10pm as a temporary 
measure in June 2020 to en-
courage walking and cycling 
and discourage car travel. But 
the charge will remain at £15, 
rather than returning to £11.50, 
and will also be enforced from 
midday to 6pm at weekends. 

The changes are expected 
to generate an additional £60m 
to £80m a year for Transport for 
London when compared with 

pre-pandemic income. However, 
shortening the zone’s operating 
hours from 10pm to 6pm will lose 
TfL about £60m to £70m a year 
in levies and penalty fines. 

Campaigners have previously 
warned that the C-charge may 
have to be re-imposed after 6pm 
if traffic increases dramatically.

Congestion charge 
returns to pre-Covid 
weekday hours

All coronavirus restrictions to lift in England

All of England's coronavirus 
rules will be lifted today 
after Boris Johnson set 

out his plan for living with Covid 
but without any restrictions on 
people's lives, returning the 
country to the same levels of 
freedom enjoyed before the 
pandemic for the first time 
since the first lockdown began 
in March 2020. 

Face coverings will no longer 
be required on London Under-
ground as of today.  

All of England's coronavirus 
laws were due to expire on March 
24, however, the Prime Minister 
announced two weeks ago at 

PMQs that "encouraging" data 
was allowing him to bring forward 
the date by a whole month. 

The rule to self-isolate after a 
positive coronavirus test will be 
lifted today. There will no longer 
be any requirement to self-iso-
late following a positive test for 
anyone in England, whether or 
not they have been vaccinated. 
The law will instead become gui-
dance, with people being urged 
to act responsibly to reduce the 
spread of Covid-19. 

Vaccinated people will also  
no longer need to test for seven   
consecutive days if they've been 
in contact with a positive case 

and do not wish to isolate, and 
unvaccinated people will no 
longer need to remain at home 
if they have been. Anyone who 
has severe symptoms is advised 
to act responsibly. 

The provision of free testing 
for the general public will cease 
from April 1 and the contact 
tracing programme will stop from 
February 24. 

People in health and social 
care settings, such as hospitals 
and care homes will continue to 
have access to free tests, as well 
as the most vulnerable people. 
But the vast majority of people 
in England will have to pay from 
the end of March if they want to 
be tested for coronavirus. 

The government is also          
removing twice weekly asymp-
tomatic testing for anyone in 
school settings. 

Self-isolation support pay-
ments will cease from Thursday 
24 February. 

From March 24, the extra Covid 
provision on statutory sick pay 
as well as the employment and 
support allowance will also lift. 

Vaccines will continue to be 

rolled out and an additional 
Covid-19 booster jab will be      
offered to the UK's most vulner-
able to the virus from spring.  

A wide range of anti-viral 
treatments, which have been 
developed during the pandemic, 
will remain available to help      
the most vulnerable people fight      
off Covid-19. These, alongside 
vaccines, will form the core of 
Mr Johnson's plan to avoid any 
further lockdowns. 

From April 1, large venues will 
no longer be advised to require 
Covid certification from the people 
they admit.  

The NHS app, however, will 
continue to allow people to indi-
cate their vaccination status for 
international travel. It is expected 
that many countries around the 
world will still require proof from 
travellers before allowing them 
to enter and the NHS Covid pass 
will facilitate that for people who 
have been vaccinated. 

The passenger locator form, 
which travellers, including British 
citizens, are required to fill out 
before entering the UK, will also 
be reviewed, the PM said.

London’s Heathrow said 
passenger numbers fell 
to 19.4 million last year, 

the lowest since 1972, as it was 
hit by COVID-19 travel restric-
tions. 

Britain’s biggest airport, which 
recorded a pretax loss of 1.79 
billion pounds for 2021, said on 
Wednesday that passenger num-
bers were currently 25% behind 

forecast but it expected a strong 
summer for outbound tourism. 

It said it expected to meet its 
target of 45.5 million passengers 
this year. 

“Demand is now starting to re-
cover and we are working closely 
with airlines to scale-up our ope-
rations and reopen Terminal 4 for 
the summer travel peak,” said 
Chief Executive John Holland-
Kaye. 

Heathrow said that while de-
mand for outbound tourism had 
been boosted by the removal of 
restrictions in Britain, inbound 
tourism and business travel re-
mained suppressed because of 
testing in other countries. It said 
it did not expect travel to return 
to pre-pandemic levels until all 
restrictions had been removed 
and passengers were confident 
they would not be reimposed.

Heathrow records lowest annual 
passenger numbers since 1972

AKEL will on Saturday 
hold protests against 
the surge in the cost of 

living and the government’s 
failure to act, the party’s Secre-
tary General Stephanos Steph-
anou announced yesterday.  

“We understand that part of the 
increases is linked to international 
factors outside our government’s 
will. However, the government 
must always protect consumers 
and I can’t see it doing so,” he said. 

“The government refuses to 
implement state policies aiming 
at protecting the consumer and, 
in general, the economy to cope 
in this difficult period.” He also 
said the government ignored a 
decision taken by the House of 
Representatives to reduce VAT 
on electricity bills from 19% to 9%. 

Trade union confederation 
PEO quickly backed the decision 
to hold protests and urged the 
public to participate. 

AKEL to protest government’s 
inaction over rising prices



Cyprus has removed its 
requirement for pre-     
departure testing for fully 

vaccinated arrivals. 

The rule came into effect from 
February 21, the UK Foreign 
Office (FCDO) confirmed on 
Tuesday with an update to its 

travel advice. 
However, all travellers aged 

12 and above must still take        
a PCR test on arrival at the          
airport. This is at the cost of      
the passenger, which can be 
between €15 – €19. 

Arrivals are asked to self-     
isolate in their accommodation 
until they receive their result, 
which should be within three 
hours. If a test returns positive, 
tourists must remain self-        
isolated and await instructions 
from the Cypriot Ministry of 
Health. 

Cyprus also may ask visitors 
to take a further rapid Covid  
test 72 hours after arrival at a 
mobile unit. This is free of 

charge to those presenting a 
boarding pass at the testing 
site. Those who have received 
a booster jab are exempt from 
these further tests. 

All travellers are required to 
complete a Cyprus Flight Pass 
before travel. 

The UK’s NHS App is an        
accepted form of proof of        
vaccination status. Vaccination 
must have taken place at least 
14 days before travel. 

Quarantine requirements        
for all passengers arriving in  
the kingdom have also been      
removed. 

However, vaccination certifi-
cation may be needed for entry 
to some venues.
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Cyprus removes pre-departure 
Covid test requirement

£3 lateral flow tests 
from 1 April

Britons will face paying £3 
per lateral flow test from 
April after Prime Minister 

Boris Johnson announced he will 
scrap 'free' lateral flow tests as 
part of his 'living with Covid' blue-
print. 

Britons can currently pick up 
the tests in pharmacies or order 
them through the Government's 
website at no cost. But the scheme 
costs No10 £2 billion per month.  

People who opt to keep testing 
face spending £20 for a box of 
seven — around £3 per test.  

The Government said testing 
has been a 'crucial' part of its Covid 
response and more than 2 billion 
kits have been dished out since 
2020. But lateral flow and PCR 
tests will no longer be available 
to the general public for free. How-
ever, at-risk groups and social 
care staff will be able to take a 
test for free if they have symptoms. 

Britons can currently buy the 
tests for £12.99 at some retailers. 

The UK's online portal to apply 
for seven lateral flow tests was 
quietly changed on Tuesday 

morning to restrict how many 
could be ordered. 

Previously people worrying 
they had Covid were able to put 
an order in every 24 hours for 
a set. But now the Government 
portal says they can only be       
ordered once every three days. 

Meanwhile, Boots is to offer 
individual lateral flow tests for 
£5.99, including delivery. 

The UK’s biggest pharmacy 
business said customers would 
be able to order one test online or 
pay £17 for a pack of four, inclu-
ding delivery within two days. 
These tests will include the option 
to send results to the UK Health 
Security Agency (UKHSA) but 
they cannot be used for travel 
requiring a negative antigen test 
certificate. 

From early March, Boots said 
it would be possible to pick up 
lateral flow tests in more than 
400 of its stores for £2.50 for      
one or £12 for a pack of five. 
These cheaper tests will also 
be available online with four 
tests priced at £9.50.

Federation meets with  
Presidential Commissioner
On Saturday 19th Feb-

ruary, members of the 
Executive Committee 

from the National Federation of 
Cypriots in the UK met with 
Presidential Commissioner Mr 
Photis Photiou, during his work-
ing visit to London to mark and 
celebrate International Greek 
Language Day.  

Also in attendance were High 
Commissioner of the Republic 
of Cyprus in the UK, Mr Andreas 
Kakouris, and the Consul Gene-
ral Mr Theodoros Gotsis. 

During the meeting, the Fede-
ration representatives and Mr 

Photiou discussed priorities for 
the upcoming year. This included 
topics such as how to respond to 
and address the consequences 
of the COVID-19 pandemic in  
our community and the return 
of in-person flagship events.  

Members also discussed how 
best to address and combat the 
misleading information promoted 
by the occupation regime and its 
leader Ersin Tatar, who are advo-
cating for two state solution.  

Ideas were also exchanged  
on how to successfully organise 
the return of the in-person World 
Conference of NEPOMAK and 

Central Council of POMAK & 
PSEKA in Nicosia on 26-29 July.  

The Federation was represen-
ted by its President Christos Kara-
olis, Vice Presidents Andreas     
Papaevripides (POMAK Presi-
dent), Bambos Charalambous 

and Michalis Ellinas, General 
Secretary Michael Kashis,      
Exe-cutive Secretary Andreas 
Karaolis, and Executive Members 
Susie Constantinides and Adrian 
Patsalos (NEPOMAK UK Presi-
dent). 

Queen cancels virtual appointments as she recovers from Covid

The Queen has cancelled 
her planned virtual        
engagements as she  

continues to suffer mild Covid 
symptoms, Buckingham Place 
has said. 

The palace confirmed the      
95-year-old monarch tested  
positive for coronavirus on Sun-
day and was planning to conti-
nue carrying out "light duties" 

at Windsor Castle. 
A spokesman on Tuesday 

said: "As Her Majesty is still     
experiencing mild cold like 
symptoms, she has decided not 
to undertake her planned virtual 
engagements today, but will 
continue with light duties." 

Next Wednesday, the Queen 
she is due to meet hundreds      
of members of the Diplomatic 

Corps at Windsor for a reception, 
and attend the Commonwealth 
Service at Westminster Abbey 
on 14 March, and then a service 
of thanksgiving for Prince Philip 
on 29 March. 

Doctors expected anti-viral 
treatments to be made available 
to Her Majesty - who is under-
stood to be triple vaccinated - 
by a team of royal physicians. 

Her positive test result comes 
after she was seen holding a 
walking stick at an engagement 
last Wednesday, where she told 
her audience: "Well, as you can 
see, I can't move." 

Less than two weeks ago, 
Prince Charles contracted Covid 
for a second time and the  
Duchess of Cornwall tested 
positive just days later. 
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Federation organises community meeting 
with Bambos Charalambous MP

On Thursday 17th February, 
the National Federation 
of Cypriots organised  

and coordinated a Q&A session       
between Bambos Charalambous 
MP and a group of his constituents 
from Enfield, Southgate. The event 
was an opportunity for constituents 
to ask Mr Charalambous questions 
about issues that matter to them, 
and questions were asked about 
the Cyprus issue, Varosi, Brexit, 
COVID-19, some local issues in 
Enfield, and other topics. 

The meeting was hosted by 
Christos Karaolis, President of the 
National Federation of Cypriots 
in the UK, who began the event 
by welcoming Mr Charalambous 
and the group of constituents  
to the Q&A and then mediated 
throughout. He noted that Mr 
Charalambous is the only MP       

of Cypriot origin in the House      
of Commons and said that he 
is someone that the entire UK 
Cypriot community is incredibly 
proud of.  

Mr Charalambous then spoke 
about some of his recent work 
as MP for Enfield, Southgate 
and his new role as the Shadow 
Minister for the Middle East and 
North Africa. 

Asked about Labour Party 
policy on the Cyprus issue, Mr 
Charalambous said that Labour 
“supports the reunification of 
Cyprus as a bi-zonal, bi-commu-
nal, federation and wants to see 
UN Security Council resolutions on 
Cyprus and Varosi implemented.”  

Mr Charalambous also spoke 
about the importance of Britain 
holding President Erdogan of 
Turkey to account for his illegal 

actions towards Cyprus and in 
the wider region. He said that his 
new role as Shadow Minister for 
the Middle East and North Africa 
means that he has become even 
more aware of President Erdo-
gan’s aggression and authorita-
rianism. 

There were also questions 
about the rights of UK Cypriot 
refugees who lost property or 
land during Turkey’s illegal inva-
sion and occupation of Cyprus in 
1974. Mr Charalambous recom-
mended that refugees read the 
landmark legal cases on this 
issue, including Loizidou v Turkey 
and Apostolides v Orams, to   
understand their rights. He also 
advised that Cypriot refugees, 
wherever they are in the UK, to 
write to their MPs to make them 
aware that they have lost property 
or land due to the invasion in 1974.  

He noted that the rights of  
refugees are one of the All-Party 
Parliamentary Group for Cyprus’ 
main priorities and that there  are 
many strong cross-party advocates 
for Cypriot refugees in the House 
of Commons. 

Many constituents raised  con-
cerned about the recent adverts 
being broadcast on ITV for holi-
days to the occupied areas of  
Cyprus. Mr Karaolis informed the 
attendees that, earlier in the day, 
the Advertising Standards Autho-
rity (ASA) had responded to the 
Federation’s complaints and said 
that they will be taking no further 
action regarding the adverts. Mr 

Karaolis said the Federation has 
escalated the Federation’s com-
plaint on behalf of the community 
to Ofcom and the Secretary of 
State for Culture, Media and 
Sport, Nadina Dorries MP.  

Mr Charalambous said that 
the adverts are unacceptable and 
added that he would also raise 
a complaint with the Secretary of 
State for Culture, Media and Sport. 

Mr Charalambous spoke about 
the importance of UK Cypriots 
becoming increasingly involved 
in British politics and even stand-
ing for election where possible. 
He said that it’s important for such 
a large and dynamic community 
to have representation at all levels 
of British political life and that starts 
by joining political parties and 
helping with local campaigning. 
He also spoke about how proud 
he is to be able to make a real 
difference to people’s lives, parti-
cularly as a MP, but also as a local 
councillor in Enfield for many years. 

Local residents highlighted 
major concerns about the Low 
Traffic Neighbourhoods (LTNs) 
that have been introduced by 
Enfield Council to parts of Enfield, 
Southgate over the past couple of 
years. Mr Charalambous said that 
he believes that LTNs have been 
shown to be “ineffective” and 
that they should be discontinued. 

We would like to thank Mr 
Charalambous for taking the time 
to answer constituents’ questions 
and for his thoughtful and honest 
responses.

Tsemberi Fashion Project 
is the first sustainable      
fashion project that brings 

together young Cypriot fashion 
designers from across the island 
and invites them to create new 
sustainable and zero-waste       
designs inspired by the Cypriot 
cultural heritage.  

Their creations will be presented 
at an exhibition that will take place 
in May 2022 in Nicosia, Cyprus. 
The team envisions transferring 
this exhibition to different countries 
of the world, to promote Cypriot 
culture and the young designers 
of Cyprus.  

The Tsemberi Fashion Project 
team consists of 20 young      
Cypriots living both in Cyprus, the 
UK and the Netherlands, working 
remotely in different departments 
from Marketing, Coordination to 
Event Curation.  

Climate change has been a 
primary concern for citizens and 
governments across the globe. 
Notably, the fashion industry is 
one of the main contributors to 
this issue, as it is the second 
most polluting industry in the 
world (when it comes to ocean 
pollution). Therefore, this project 
aims to raise awareness on the 

various fashion sustainability 
practices everyone can adopt in 
their everyday lives to minimise 
their clothing waste. Likewise, 
Tsemberi Fashion Project draws 
inspiration from the sustaina-   
bility practices utilised by their 
ancestors, as they like to remind 
their community that sustain-
ability has always been a key 
aspect of Cypriot culture.  

Regarding the sustainable 
fashion aspect of the project, 
the fashion designers are using 
only second-hand fabrics along-
side zero-waste technics to mini-
mise their fashion waste. Like-
wise, the project is in collaboration 
with Fashion Revolution (Cyprus 
branch), which is an NGO that 
fights for more a sustainable and 
ethical fashion industry that is 
helping us achieve their goals. 
(www.instagram.com/fashrev_cy/)  

In September, the Tsemberi 
team had the honour of meeting 
His Excellency the High Commis-
sioner of Cyprus in the UK Mr 
Andreas Kakouris to present their 
fashion project. The presentation 
was also attended by the Cultural 
Counsellor of the Ministry of 
Education and Culture of Cyprus 

at the High Commission of Cyprus 
in the UK Dr. Marios Psaras 
@culturalchcuk, the COO of the 
@royalcwsociety Mr. Nathan 
McKenzie and Head of Public 
Affairs Miss Elizabeth Van Der 
Valk.  

The fashion project is sponsored 
by the Royal Commonwealth 

Society, is done in collaboration 
with Fashion Revolution Cyprus 
and has the support of the British 
High Commission in Cyprus, the 
Commonwealth Fashion Council, 
University of Cyprus, Cyprus Inno, 
NIMAC and Stelios Foundation.  

Founders: Anastasia Phillipou 
and Christina Dymioti.  

 Follow Tsemberi for further 
information:  

www.facebook.com/tsemberi 
www.linkedin.com/company/  

tsemberi-fashion-project 
www.instagram.com/tsem-

beri/ 
www.youtube.com/watch?v=c

nZ1NKY_Cbg 

The culture of lying within 
the Tory Party must stop

Nothing ceases to amaze 
me anymore with the 
Conservative Party, on 

a national and local level. With 
less than 10 weeks away from 
the council elections, the Enfield 
Tories are running a desperate 
campaign based on lies and 
propaganda. 

They have been engaging 
with local residents and promi-
sing them that they will restore 
weekly bin collections, protect 
the Green Belt for housing deve-
lopers and remove all LTNs. 
The reality is that it's all a pack 
of lies! 

If people are not happy with 
the LTNs, they should direct 
their complaints and views to 
the Tory Government who are 
forcing local authorities to         
implement such schemes.  

This is what the local Tories 
are keeping from you and do 
not want you to know. They     
are just happy in dishing out all 
sorts of lies.  

The Tory government has 
slashed central funding to all 
local authorities and this includes 
the grant to collect weekly bin 
collections.  

The Tories make promises 
but can't explain how they       
are going to achieve it. They 

oppose the proposal for build-
ing 5,000 affordable homes on 
Green Belt land. The problem 
is that this target is set by their 
own government and the Labour 
Council has no alternative but 
to develop a small part of the 
Green Belt. 

The issue of LTNs is a      
contentious one, but the reality 
is that the government has 
forced local authorities to imple-
ment LTNs and if we don't 
comply, government funding will 
be cut. 

The Tories in Enfield do not 
have a proper manifesto and 
like the Liberal Democrats, are 
opportunists. All they care 
about is getting elected and 
protecting their positions. They 
do not care about ordinary 
hardworking people.  

They are liars, who lie to the 
general public thinking we      
are all fools. The biggest liar is 
Boris Johnson and that is 
where the problem lies with the 
Tory Party. To quote an old      
saying: “When a fish stinks from 
the head down." The Tory 
Prime Minister should lead by 
example. However, this is the 
operative word, Boris Johnson 
is leading by example on how to 
be a liar and the biggest crook. 
It was under his oversight      
that has allowed his friends to      
benefit from contracts worth      
billions. 

There is no doubt the Tories 
are corrupt and in Enfield, it's 
no exemption.

Tsemberi Fashion Project - creating sustainable zero-waste             
designs inspired by Cypriot culture and history

by  
 
George A. 
Savva
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Culture club: The futuristic Air Force of the U.S.A.

Καρπόν ων έσπειρε θερίζειν. 
You reap what you sow.  

– Plato, “Phaedrus” 
 
Three households, all alike in 

dignity, in the USA, where we lay 
our scene. The U.S. Army, the 
U.S. Navy, and the U.S. Air Force.  

Whilst many of us, who don’t 
have first-hand experience of 
defence matters, tend to lump 
these three branches of the 
American military into one, they 
each, in fact, have a distinct  
culture and outlook. How they 
behave and make decisions is 
driven by just how different their 
viewpoints are. To prove this 
point, writer Malcolm Gladwell, in 
his new book, “The Bomber Mafia” 
– about statistical techniques 

used to reduce civilian casualties 
in warfare – took a look at the 
chapels on each of the service 
academy campuses.  

The Army chapel at West Point 
military academy stands high 
above the Hudson River domina-
ting the skyline. Completed in 
1910, the Gothic style chapel is 
made of sombre grey granite, 
with tall narrow windows. It looks 
like a medieval fortress – solid, 
plain, unmovable.  This is a quiet 
place for simple ceremonies with 
people who are close to each 
other and to the land that brought 
them up.  

That’s the Army: deeply patriotic, 
rooted in service to country.  

Then there’s the chapel at the 
Naval Academy, in Annapolis, 

near Washington D.C., with its 
massive dome and its enormous 
stained glass windows. That’s 
very Navy: arrogant, independent, 
secure in the global scale of its 
ambitions.  

But compare those two with 
the cadet chapel at the Air Force 
Academy, in Colorado Springs.  
This is a chapel from another 
universe. (See picture). It was 
finished in 1962, but if I told you 
that it was finished last month, 
you would say, “Wow, that’s a 
futuristic building.” It looks like 
someone lined up a squadron of 
fighter jets like dominoes with 
their noses pointed toward the 
heavens.  

The cathedral has twenty-four 
thousand pieces of stained glass, 
in twenty four different colours. 
Outside, four jet fighters are 
jauntily parked, as if some pilots, 
on whim, had dropped by for 
Sunday morning communion.  

This is a group who desperately 
want to differentiate themselves 
as much as possible from the 
older branches of the military, 
the Army and the Navy. The       
Air Force is utterly uninterested 
in heritage and tradition – it 
wants to be modern. They aren’t 
spending their time studying  
the Peloponnesian War or the 
Battle of Trafalgar.  

The culture of the modern air 
force is to be obsessed with       

tomorrow, and with how techno-
logy will prepare it for tomorrow.  

The chapel’s architect was 
Walter Netsch who said he wanted 
to “create something as inspiring 
and aspiring as Chartres.” The 
design was so resilient that even 
when it developed leaks, these 
were resolved by adding long 
plastic panels over the stained 
glass. This is so Air Force. You 
build a twenty-first century chapel 
in the middle of the twentieth 
century, and it’s so far ahead of 
its time that you have to do an 
engineering workaround to  
handle the weather patterns.  

Meanwhile, what’s happening 
back at the Naval Academy? 
They’re polishing the brass rails 
in their chapel by hand.  

And the Army is standing on 
ceremony. I was once at a confe-
rence in Dallas, and experienced 
a keynote speech by General 
Tommy Franks, Commander in 
Chief of the U.S. Armed Forces 
in the second Iraq War. He said 
that when he retired from the 
Army, “it took me three months 
to figure out that to make a car 
go forwards, you have to sit in 
the front.” 

 
(Source: The Bomber Mafia, 

by Malcolm Gladwell)  
 

James Neophytou

Five-year-old Arianna was 
diagnosed with high-risk 
neuroblastoma in Novem-

ber 2021. Her family are fund-
raising so that she can access 
potentially life-saving treatment 
options abroad. This could cost 
hundreds of thousands of pounds. 

David Astburys Estate Agents, 
who are based in North London, 
are passionate about supporting 
local communities and helping 
people in their time of need. 

Arianna's story has sincerely 
impacted all of those at David 
Astburys, especially as many of 
the team have young families of 
their own.  

The whole team are committed 
to raising funds for Arianna's treat-
ment and supporting this brave 
little superstar and her family to 

meet their financial target to get 
her the treatment she deserves.  

“We are sure that all of the 
wonderful people we have worked 
with and helped since our com-
pany's formation will join us in this 
campaign, and are confident our 
combined efforts will help this 
sweet little girl battle back to 
health,” said Managing Director 
George Sifonios. 

To donate, please visit 
www.justgiving.com/fund-
raising/david-astburys 

Donations are paid into Solving 
Kids’ Cancer’s general funds for 
their charitable activities. They help 
families affected by neuroblastoma 
through the provision of support 
and information, as well as invest-
ing in research and advocating 
for access to better treatment.

David Astburys Estate Agents 
fundraising for Arianna



Peter Andre and family enjoy  
Bulgarian skiing trip 

Peter Andre and wife Emily hit the slopes with all four of his 
children - Junior, 16, Princess, 14, Amelia, 8, and 5-year-old Theo 
- on a Crystal Ski Holiday in Borovets, Bulgaria during the half-
term holiday. 

Adding a photo to his Instagram story, proud dad Pete said it 
was "literally heaven".  

He revealed that as well as skiing, the family had taking          
advantage of everything on offer in the resort, from snowmobiling 
and horse riding to tobogganing and even enjoyed a Valentine's 
Day meal together.  

"I had no idea Bulgaria is a ski destination and it's been wonder-
ful," shared Peter.  

"We were originally going to France, but entry requirements meant 
we couldn't as Junior wasn't able to get his second vaccination 
in time. We had to find an alternative and I'm so grateful we did. 
Bulgaria has been amazing – the people, the food, the place, 
and of course, the skiing. We are definitely coming back." 

The singer recommends a ski holiday as a special bonding 
experience: "Go as a family; it's such a good bonding experience 
because you're doing activities together. The kids can learn on 
the nursery slopes, you can all learn – even the adults....It really 
is a special holiday."
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Andrea Georgiou 

Take a sip and dig 
into the Revolution 
X Nikki Lilly  
cafe collection! 

 
UK Cypriot charity campaigner, 

YouTuber, author and television 
presenter, Nikki Lilly Christou, 
has launched her Revolution X 
Nikki Lilly collaboration make-
up range. 

The products include: – 
Sweet Neutrals Palette – 

the perfect nude palette contain-
ing 4 sweet shimmers and 5 
mug-nificent mattes;  

Pastel Delights Palette – 
add a pop of colour to your make-
up look with 5 sweet shimmers 
and 4 mouth-watering mattes;  

Juicy Pout Set – a menu of 
3 luscious and long-lasting lip 

oils to give your lips some         
serious TLC, containing 3        
fabulous flavours: Vanilla Latte, 
Café Miel and Caramel Apple 
Macchiato; 

Better Than Coffee Palette – 
this multi-use must have is the 
way to begin your morning      
routine, containing 8 beverage 
inspired shades, this palette is 
the perfect recipe for a dewy 
base and tinted lip; 

A set of exclusive Nikki Lilly 
synthetic mink lashes. 

The complete vegan and 
cruelty free make up range          
is on sale now online and in  
Superdrug, Boots and other 
stores.  

Nikki said, “As a little girl, I 
used to visit shops and look at 
all the make-up and palettes 
but wow, now I have my own! 
Always dream big, anything is 
possible xx.”

From his Wham! days to his 
world-conquering solo career, 
George Michael wrote many 
classic hits, including Last Christ-
mas, A Different Corner, Care-
less Whisper and Father Figure. 

The late popstar's song lyrics 
have now been put together in an 
awesome new book titled Words. 

In what promises to be a fan-
tastic collectors' item, Words will 
feature every song written by 

George that was recorded by 
himself or Wham! 

Words was originally put toge-
ther by The Lyric Book Company 
in 2011 for George’s Symphonica 
tour. Fans can now pre-order the 
book on George’s official store 
https://store.georgemichael.com 

All profits from this book will 
be donated to Macmillan Cancer 
Support Nurses, which was a 
charity close to George’s heart. 

George Michael’s song lyrics to be    
released in special new book Words
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EUREKA! 

“We Greeks are one in blood and one in language; 
we have temples to the gods and religious rites in 
common, and a common way of life."  

So the fifth-century historian Herodotus has some 
Athenians declare, in explanation of why they would 
never betray their fellow Greeks to the enemy, the 
"barbarian" Persians.  

And he might have added further common features, 
such as clothing, food ways, and political institutions. 
But if the Greeks knew that they were kin, why did 
many of them side with the Persians against fellow 
Greeks, and why, more generally, is ancient Greek 
history so often the history of internecine wars and 
other forms of competition with one another? This is 
the question acclaimed historian Robin Waterfield 
sets out to explore in this magisterial history of       
ancient Greece.  

With more information, more engagingly presen-
ted, than any similar work, this is the best single-    
volume account of ancient Greece in more than a 
generation. Waterfield gives a comprehensive narra-
tive of seven hundred years of history, from the emer-
gence of the Greeks around 750 BC to the Roman 
conquest of the last of the Greco-Macedonian king-
doms in 30 BC. Equal weight is given to all phases 
of Greek history - the Archaic, Classical, and Helle-
nistic periods. But history is not just facts; it is also a 
matter of how we interpret the evidence. Without 
compromising the readability of the book, Waterfield 
incorporates the most recent scholarship by classical 
historians and archaeologists and asks his readers 
to think critically about Greek history. A brilliant, up-
to-date account of ancient Greece, suitable for        
history buffs and university students alike, Creators, 
Conquerors, and Citizens presents a compelling 
and comprehensive story of this remarkable civiliza-
tion's disunity, underlying cultural solidarity, and 
eventual political unification.  

Ancient Greece was one of the greatest civilisa-
tions in history. They put an emphasis on the value 
of the person and education. It was their people that 
made them great. Here is only a small list of the 
most famous people from Ancient Greece:  

 
AESCHYLUS 

Aeschylus (525 BC – 456 BC) was a playwright of 
ancient Greece, and the earliest of the three greatest 
Greek tragedians. Like Sophocles and Euripides, 
who would follow him, Aeschylus is one of the seminal 
figures in the development of drama in the Western 
world. 

If Sophocles was the dramatist whose primary 
theme was fate, Aeschylus was dramatist who exa-
mined the relation of the gods to the lives of mortal 
men. More than the other tragedians, Aeschylus was 
concerned about the role of the divine, the path to 
moral rectitude, and the nature of justice. His most 
famous cycles of plays, the Oresteia, uses the retell-
ing of the myth of the House of Atreus in the aftermath 
of the Trojan War to explain the transition from the 
ancient law of revenge, the lex talionis, to the new 
system of trial by jury. This is seen as mythically   
representing one of the important turning points in 
the development of civilisation. 

Aeschylus's concerns were no doubt influenced by 
his own turbulent and morally confusing times - the 
Athenian republic had just begun its experiment in 
democracy, and was constantly in danger of being 
usurped by local tyrants and foreign invaders. Aes-
chylus not only fought for Athenian democracy as a 
writer, but also as a soldier - he was wounded pro-
tecting Greece at the Battle of Marathon - and would 
later consider his achievements as a soldier, rather 
than a playwright, to be his greatest contribution to 
history. 

As a playwright, Aeschylus made important con-

tributions to the dramatic art form. He was the first 
playwright of ancient Greece to include scenes      
containing multiple actors. Prior to his work, all Greek 
plays consisted of a single actor and a chorus that 
served as a sort of narrator. This development      
presaged the shift towards character and individual 
actors that would become the hallmark of modern 
theatre. His plays are striking because they so closely 
resemble the modern conception of drama. The 
"Father of Tragedy," as he has been called, Aeschylus 
is also the father of character - driven drama as a 
whole. 

Aeschylus provides an important example of how 
closely art participates in human development. In the 
case of Aeschylus his plays engage the full range of 
human transformation from the nature divine human 
relations, through political, juridical, and social trans-
formation. This foreshadows the enormous responsi-
bility of artists, as their work not only reflects but 
influences human directions for better or for ill. 

 
AESOP  

Aesop is the figure traditionally credited with the 
collection of fables identified with his name. A Greek 
contemporary of Croesus and Solon in the mid-sixth 
century BC, Aesop is thought to have been a slave 
who was freed but eventually died at the hands of 
the Delphians, but nothing is known about Aesop 
from credible records. In fact, the obscurity shrouding 
his life has led some scholars to doubt his existence 
altogether. 

Greek oral tradition, which for centuries preserved 
the Homeric epics, similarly passed down Aesop's 
Fables, and they were among the best-known stories 
from the ancient world circulated in vernacular       
European languages. The fables, which today are part 
of humankind's moral heritage, present essential 
truths about human nature and right and wrong 
through colourful anthropomorphic tales. 

The fable is based on a literary convention of moral 
turpitude or fortitude meeting its natural consequence. 
Thus, the tortoise unexpectedly wins the race against 
the haughty, indolent hare; the lazy grasshopper 
learns the lesson of hard work from the industrious 
ants when the winter comes; and the boy who frivo-
lously cries "wolf!" suddenly discovers no one believes 
him when the wolf really comes. Underscoring values 
such as honesty, integrity, and frugality, Aesop's 
Fables are still taught in schools throughout the world 
and used as subjects for various entertainments, 
especially children's plays and cartoons. 

 
ALCIBIADES  

Alcibiades (c. 450–404 BC), was a prominent 
Athenian statesman, orator, and general. He was 
the last famous member of his mother's aristocratic 
family, the Alcmaeonidae, which fell from prominence 
after the Peloponnesian War. He played a major role 
in the second half of that conflict as a strategic         
advisor, military commander, and politician. 

During the course of the Peloponnesian War,         
Alcibiades changed his allegiance on several occa-
sions. In his native Athens in the early 410s BC, he 
advocated for an aggressive foreign policy, and was 
a prominent proponent of the Sicilian Expedition, but 
fled to Sparta after his political enemies brought 
charges of sacrilege against him. In Sparta, he served 
as a strategic advisor, proposing or supervising       
several major campaigns against Athens. In Sparta 
too, however, Alcibiades soon made powerful enemies 
and was forced to defect to Persia. There he served 
as an advisor to the satrap Tissaphernes until his 
Athenian political allies brought about his recall. He 
then served as an Athenian General (Strategos) for 
several years, but his enemies eventually succeeded 
in exiling him a second time. 

The Sicilian Expedition was Alcibiades' creation, 
and modern scholars have argued that, had that     
expedition been under Alcibiades' command instead 
of Nicias', the expedition might not have met its 
eventual disastrous fate. In the years that he served 
Sparta, Alcibiades played a significant role in Athens' 
undoing; the capture of Decelea and the revolts of 
several critical Athenian subjects occurred either at 
his suggestion or under his supervision. Once restored 
to his native city, however, he played a crucial role in 
a string of Athenian victories that eventually brought 
Sparta to seek a peace with Athens. He favoured 
unconventional tactics, frequently winning cities over 
by treachery or negotiation rather than by siege.        
Alcibiades' military and political talents frequently 
proved valuable to whichever state currently held 
his allegiance, but his capacity for making powerful 
enemies ensured that he never remained in one 
place for long; and, by the end of the war he had 
helped rekindle in the early 410s, his days of political 
relevance were a bygone memory. 

 
ALEXANDER THE GREAT        

Alexander III of Macedon, better known as               
Alexander the Great, single-handedly changed the 
nature of the ancient world in little more than a        
decade. 

Alexander was born in Pella, the ancient capital of 
Macedonia in July 356BC. His parents were Philip 
II of Macedon and his wife Olympias. The philosopher 
Aristotle educated Alexander. Philip was assassinated 
in 336BC and Alexander inherited a powerful yet 
volatile kingdom. He quickly dealt with his enemies 
at home and reasserted Macedonian power within 
Greece. He then set out to conquer the massive 
Persian Empire. 

Against overwhelming odds, he led his army to 
victories across the Persian territories of Asia Minor, 
Syria and Egypt without suffering a single defeat. 
His greatest victory was at the Battle of Gaugamela, 
in what is now northern Iraq, in 331BC. The young 
king of Macedonia, leader of the Greeks, overlord 
of Asia Minor and pharaoh of Egypt became 'great 
king' of Persia at the age of 25. 

Over the next eight years, in his capacity as king, 
commander, politician, scholar and explorer, Alex-
ander led his army a further 11,000 miles, founding 
over 70 cities and creating an empire that stretched 
across three continents and covered around two 
million square miles. The entire area from Greece in 
the west, north to the Danube, south into Egypt and 

as far to the east as the Indian Punjab, was linked 
together in a vast international network of trade and 
commerce. This was united by a common Greek 
language and culture, while the king himself 
adopted foreign customs in order to rule his millions 
of ethnically diverse subjects. 

Alexander was acknowledged as a military genius 
that always led by example, although his belief in his 
own indestructibility meant he was often reckless 
with his own life and those of his soldiers. The fact that 
his army only refused to follow him once in 13 years 
of a reign during which there was constant fighting, 
indicates the loyalty he inspired. 

 
APPIAN 

Appian of Alexandria, (c. 95AD - 165AD), Greek 
historian of the conquests by Rome from the republi-
can period into the 2nd century AD. 

Appian held public office in Alexandria, where he 
witnessed the Jewish insurrection in 116AD. After 
gaining Roman citizenship he went to Rome, practiced 
as a lawyer, and became a procurator (financial 
agent of the government) under the emperor        
Antoninus Pius (138AD -161AD) through the good 
offices of his friend Marcus Cornelius Fronto. 

In addition to a lost autobiography, Appian wrote in 
Greek the Romaica, or history of Rome, in 24 books, 
arranged ethnographically according to the peoples 
(and their rulers) conquered by the Romans. The 
books that survive (the preface, Books VI–VII, most 
of VIII and IX, most of XI, and XII–XVII) deal with 
Spain, Carthage, Illyria, Syria, Hannibal, Mithradates 
VI, and the Roman civil wars. Books I–V and parts 
of VIII, IX, and XI are fragmentary; X and XVIII–XXIV 
have been lost. Extracts from other books survive 
in Byzantine compilations and elsewhere. 

Appian wrote in a Greek that was no longer Clas-
sical. Not himself an able historian, he nevertheless 
preserved much information of value by his trans-
mission of earlier sources. His work on the civil wars, 
dealing with the period from Tiberius Gracchus       
(tribune 133 BC) to Lucius Sulla (died 78 BC), is a 
major historical source. Scholars have noted, however, 
that Appian used his sources rather creatively to 
support his views of the importance of Alexandria and 
the virtues of the Romans. As a conservative supporter 
of the imperial system, he was often critical of and 
unsympathetic toward republican institutions and 
popular movements. 

 
Source: en.wikipedia.com,  

newworldencyclopedia.org and britannica.com

A-Z of Ancient Greeks 
Part 1

George.M.Georgiou



 23      | Thursday 24 February 2022

Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

The Duke 
 
This delicious British comedy 

proved to be the last by Roger 
Michell, who sadly died last year 
- the talented director of such 
delights as NOTTING HILL and 
LE WEEK-END. The story is 
based on true events and takes 
place in 1961, in Newcastle and 
follows the story of Kempton Bun-
ton (Jim Broadbent), a 60- year-
old taxi driver determined to do 
anything in his power in order to 
turn the world into a more humane 
place. At first he fights the govern-
ment for a free television licence 
to pensioners but when his actions 
fall into deaf ears, he goes for 
bigger fish. He steals Goya’s 
portrait of the Duke of Wellington 
from the National Gallery in London 
and instead of ransom money 
he demands more care for the 
elderly… 

The superb screenplay, written 
by Richard Bean and Clive Cole-
man, shines with originality and 
wit and offers Jim Broadbent one 
of his most wonderfully eccentric 
roles in years. He is brilliant and 
delivers a mischievous perform-
ance with a childlike enthusiasm. 
He is well supported by Helen 
Mirren as his no nonsense wife 
Dorothy, fed up with her husband’s 
master plans and shenanigans. 
There is also a lovely performance 
from rising star Finn Whitehead 
as their decent, loyal son Jackie 
and a scene stealing performance 
from Matthew Good as Jeremy 
Hutchinson QC. A real treat! 

 

Petite Maman 
 

Celine Sciamma’s name is 
rapidly becoming synonymous 
with strong female led movies 
like PORTRAIT OF A LADY ON 
FIRE, GIRLHOOD and TOMBOY. 
The action here is seen through 
the eyes of Nelly, an eight-year-
old girl, who after her grand-
mother’s death she befriends 

Marion, a mysterious girl in the 
woods. Marion is the same age 
as Nelly with whom she bears an 
uncanny resemblance and the 
two new friends embark on a 
journey of discovery as well as 
of healing… 

It is a deceptively simple story, 
it is economical and mystical 
told with eloquence and style. It 
is superbly directed by the great 
Sciamma and is assuredly played 
by Josephine Sanz and Gabrielle 
Sanz, two of the best child actors 
I have seen in a very long time. 
(MUBI) 

 
La Mif 

The title of this new film is the 
French slang word for family and 
the action takes place in a resi-
dential care home in Geneva, 
where a group of teenage girls 
share this community with social 
workers. Writer/director Fred Bai-
liff is a former social worker and 
spent two years developing this 
compelling film which is performed 
by non-professional actors.  

Bailiff’s powerful film is divided 
into different sections which focus 
on a particular girl before it moves 
into the life of a care worker and 
that of the group as a whole. It is 
a clever device where we get to 
know each one individually, learn 
about their stories and empathise 
with their predicament.  

It is a powerful, perfectly 
structured film, realistic and   
authentic like a Ken Loach at its 
finest! 

Rurangi 
 

I first saw this touching film 
from New Zealand at last year’s 
BFI Flare London LGBTQIA+ 
Film Festival and enjoyed it even 
more on a recent second viewing. 
It is based on a successful TV 
mini-series and follows the story 
of Caz (Elz Davis), a transgender 
man who returns home to the 
farming community of Rurangi 
after almost a decade and the 
first time since his tradition.  

Max Currie directs with sensi-
tivity this moving story of Caz, a 
man still haunted by past memo-
ries and now struggling to recon-
nect with friends especially with 
his estranged father. Davis’ com-
mitted performance is a true la-
bour of love and it shows!  

Cry Macho 

A new film from veteran actor/ di-
rector Clint Eastwood is always an 
eagerly awaited event and his la-
test certainly doesn’t disappoint. 
The action takes place in 1979 
and follows the story of Mike Milo 
(Clint Eastwood), a past rodeo star, 
who has fallen from grace and 
now he reluctantly agrees to take 
a job from his ex-boss (Dwight 
Yoakam). His assignment is to go 
to Mexico and bring this man’s 
estranged son Rafo (Eduardo 
Minett) back home to Texas... 

It is evident from the opening 
shots of this modern day western 

that we are in the safe hands of 
a master. It is sensitively directed 
and beautifully photographed. 
Eastwood is as generous to his 
actors as ever- not only as a       
director but also as an actor. 
(Now on DVD) 

 
F@ck This Job 

Vera Krichevskaya’s fascinating 
documentary opens with a quote 
by Jim Morrison “Whoever con-
trols the media controls our mind” 
before she tells the story of      
Natasha Sindeeva, an ambitious, 
confident woman determined to 
build Dozhd TV ( also known as 
TV Rain) thanks to her husband’s 
wealth back in 2008. At first it is 
all very amateurish - the reporters 
are inexperienced but as the time 
goes by and after its journalists 
start to comment on Putin’s rule 
and greed for power their ratings 
begin to soar… 

An ambiguous film that spans 
until the present day with a provo-
cative tittle and an opening which 
at first suggests satire but finally 
this is one woman’s struggle and 
determination to keep her beloved 
TV station afloat in a corrupt and 
dangerous status quo which sadly 
gets worse by the day! 

 
THE FILMS OF PATRICK 

WANG: Following last week’s 
amazing A BREAD FACTORY 
which was released in two parts 
here are two of Patrick Wang’s 
earlier features:. IN THE FAMILY 
is his debut feature in which he 
also plays a leading role. Two gay 
men adore their six year-old son 
but when one of them dies his 
partner then faces massive oppo-
sition from the diseased man’s 
family. It is an epic story of love 
written and directed with great 
dignity and sensitivity. In his sec-
ond film THE GRIEF OF OTHERS 
Wang examines a family’s strug-
gle with a tragic loss and its  
consequences when an outsider 
enter their lives. Both are mature, 
assured pieces of filmmaking! 

LOOKING FOR VENERA: A 
confident directorial debut from 
Norika Sefa, who sets the action 
of her engaging film on a remote 
Kosovan village. Venera is a teen-
age girl living under strict rule by 
her conservative father until she 
befriends the free spirited      
Dorina…Superbly photographed 
in a beautiful yet harsh landscape 
that reflects the claustrophobic 
world of these two young women. 
(MUBI) 

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

George Savvides 

Seeing lots of theatre as I 
do and being of a parti-
cular personality type, I 

am drawn to productions that 
dare to challenge the status quo 
and fly in the face of tradition. 
That risk taking sometimes ends 
in disaster but fearlessness is 
a commendable trait and can 
result in terrific theatre. Sean 
Holmes’s Hamlet (Sam Wana-
maker Playhouse, Globe 
Theatre) is terrifically entertain-
ing, it’s also way too long but the 
sum total of many crazy parts is 
just the kind of theatre to attract 
a younger crowd into such 
lauded venues. My companion, 
a niece in her early teens who 
lives on her phone, didn’t actually 
check her social media tidal 
wave until well towards the end 
of a romp that lasts over three 
hours.  

The first clue of the playfulness 
to come is a set by designer 
Grace Smart that consists of a 
round pool (perfect for paddling 
and we were tempted) surroun-
ded by walls which throughout 
the duration of the play, turn 
into the kind of thing you find on 
a council estate or the skate-
board park on the Southbank, a 
blank page for street art though 
in this case it is more scrawling 
than Banksy. Nevertheless it 
remains as a constant reminder 
of the dichotomous nature of 
Holmes’s approach which is 
mad but meaningful, bearing 
in mind this is a tragedy all 
about madness. 

Where else would you find the 
grief stricken and surly Prince 
of Denmark, played by George 
Fouracres, dressed as though 
he has escaped from an episode 
of The Young Ones. Clad in 
charity shop clothing and bovver 
boots, sounding as though 
Adrian Edmondson was his voice 
tutor, a man riddled with contra-
dictions and prone to voluminous 
exclamations. Meanwhile his 
mother Gertrude (Polly Frame) 
could easily be mistaken for Edna 
the Inebriate Woman, a 1970’s 
drama character, permanently 
under the influence. When she 
drinks a cup of poison destined 
for her son, she mutters the line  
“No, no, the drink,—O my dear 
Hamlet—The drink, the drink! 
I am poison'd”. And so she dies 
sipping champagne, an ‘Ab Fab’ 
way to go. Quite a family. 

Those expecting Shakes-
pearean language, this is what 
could be best described as a 
variation in a theme with scope 
for improvisation. Best portrayed 
by the production’s resident 
guitarist (Ed Gaughan) who later 
becomes a gravedigger and 
takes every opportunity to take 
the mickey out of the Bard and 
those who revere formal theatre 
so to speak. He is the beating 

insolent heart of the piece and 
Holmes endows him with wit 
and wisdom, a working class 
anti-hero.  

Throw in an eclectic musical 
soundtrack, which ranges from 
rap to Tchaikovsky and its  
embracing of a gender fluid 
world (please don’t ask me to 
explain), you realise that this 
is poetic license running free. 
Love it or hate it you cannot 
but admire its bold, innovative 
and for the most part hilarious 
approach. 

And Sotira Kyriakides goes 
down musical memory lane… 

If, like me, you went to see 
Saturday Night Fever (Peacock 
Theatre) at the cinema when 
it was released in that heady 
year of 1977, it has become 
part of your nostalgia spectrum, 
and all those Bee Gee classics 
evoke a whole era. This is un-
avoidably the case with this pro-
duction too, as it pays homage 
to disco. Richard Windsor, who 
plays the Travolta role in this 
production, is undeniably cute, 
but lacks Travolta's presence 
and dance floor skills. The whole 
cast has a lot to live up to and, 
by and large, falls short on the 
dance moves. The exception 
is Olivia Fines, who plays the 
female lead. 

Don't get me wrong - every-
thing else about this production, 
including the choreography - 
rather than its execution - is 
exceptional. The live music and 
singing of all the Bee Gee tracks 
are stunning, as is the clever 
set design. Despite the fact that 
the dancing does not live up to 
the high expectations set by the 
film, as the evening unfolds you 
can't help but bop to the beat 
in your seat. And for the Cypriot 
talent spotters amongst you, 
look out for the talented Marios 
Nicolaides, who plays Frank 
Junior.   

HAMLET -  
www.shakespearesglobe.com 

 
SATURDAY NIGHT FEVER 

- www.sadlerswells.com

Theatre Reviews 

Barney Efthimiou

The insane Dane 
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We obtain far more sun-
light in the summer, 
and although we may 

expose our hair to the sun a lot 
more and dry it out if not covered, 
the one good thing that we do 
benefit from in the summertime, 
it that valuable sunshine vitamin 
- vitamin D. Add our dose of protein 
in our eating plan and our locks 
can look and feel great. So with 
some tender loving care, and a 
top up of that lacking sunshine 
vitamin, we can grow lustrous, 
shining hair in the winter too.  

For hair to grow at its best, it 
needs protein, iron, zinc, vitamins 
D, B, E, C and A. With a healthy 
eating regime, it should be attain-
able. Those on diets to lose weight 
may be lacking those essentials. 
The hair may even start to lose 
its sheen and lack that lustre, it 
may seem weak and brittle, and 
even start to thin and fall out a 
lot more. 

Each individual hair has an 
average life that varies between 

three and five years, the average 
growth rate is about 1.27cm (half 
an inch) a month. Therefore, if the 
hair was left a year, it would be 
about 15.24 cm (6”) in length.  

Those who have significantly 
long hair, that reaches down the 
centre of backs and beyond, either 
have exceptionally fast growing 
hair, long living hair, or a combina-
tion of both.  

A human hair consists mainly 
of a protein called keratin. The 
only real actual living part of the 
hair is its root, the dermal papilla 
that lies close below the surface 
of the scalp. This dermal papilla 
is made of cells that are fed by 
the bloodstream. Each hair strand 
is made up of three layers; the 
outer layer, the cuticle, is the pro-
tective layer that has overlapping 
scales that resemble a Christmas 
tree or a tiled roof. When in a 
healthy state, these scales lay 
flat and reflect the light which 
makes the hair have a healthy 
sheen. If these cuticles are dam-

aged or broken, be it physically or 
chemically, the hair will appear 
dull, tangle or break easily.  

The cortex layer is made up of 
fibre like cells that give hair it's 
strength and elasticity. It contains 
melanin that gives it it's natural 
colour. It is here that any chemical 
permanent colour, perming and 
straightening takes place.  

The most inner layer is the 
medulla and consists of soft 
keratin. It is the most fragile and 
may serve as the pith of the hair. 
Some believe that the actual func-
tion is that it carries nutrients to 
the cortex and cuticle. Poor eating 
habits and lack of exercise, which 
promotes good blood circulation, 
can soon reflect in the state of 
the hair, even minor ill health can 
make the hair look dull, dry and 
tangled with more hair loss. 

So if you want to maximise  
its potential, step up with some 
caring assistance that can aid 
and make all the difference for 
long and/or glossy hair. 

Dietary requirements 
Protein is important for hair 

growth. Include meat, poultry, fish, 
eggs, milk and nuts in your diet. 
Protein in meat aids growth, helps 
repair and strengthen hair follicles.  

Eggs contain biotin, zinc 
selenium and other hair healthy 
nutrients. 

Nuts are a good source of 
protein; 28 grams of almonds can 
provide 37% of daily vitamin E 
needs, with added in vitamin B and 
essential fatty acids, all required 
for a healthy scalp full of hair. 

Beans can be a good source 
of plant based protein. 

Vitamin D is as we said, found 
from our sunshine, but we can get 
it from foods like tuna, salmon 
swordfish, sardines, cod liver oil or 
beef liver. It is also found in egg yolk, 
fortified cereals, dairy and plant 
milks fortified with vitamin D. 

Milk and milk products like 

cream, yoghurt, cottage cheese, 
cream cheese and quark, are a 
form of protein and lipids in it work 
to strengthen hair, the calcium 
promotes hair growth and can 
help prevent hair loss. Milk also 
has vitamin A, vitamin B6, biotin 
and potassium to help keep it 
soft and shiny. 

Biotin, also called B7, is crucial 
for metabolism regulation and 
function of the nervous system. It 
helps the body carry nutrients 
through the body, and is essential 
for healthy hair, skin and nails.  

Vitamin A helps the skin and 
glands produce sebum, an oily 
substance that helps moisturise 
the scalp and keep it healthy. One 
cup of spinach can provide 54% 
of daily vitamin A required, and it 
is also good for plant based iron. 
Iron helps the red blood cells carry 
oxygen throughout the body to 
fuel the metabolism for growth 

and repair.  
Sweet potatoes are a great 

source of beta carotene. The body 
converts this compound into     
vitamin A. Oily fish like salmon 
and mackerel, are an excellent 
source of omega 3 and omega 6, 
along with antioxidants. Avocados 
are full of good fats and a good 
source of Vitamin E that can pro-
mote hair growth. Vitamin C for 
the hair helps with the necessary 
property within the vitamin that 
creates the protein of its well-
known name, collagen. Lack of 
vitamin C can result in dry hair, 
split ends and or even hair loss. 

Watch what you eat. Don't lose 
out on all those nutrients if you 
want beautiful hair. 

 
Love and Sparkles, 

Samsara x 
 
www.samsarabellydancer.co.uk

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

Hair-raising

Cooking with Loulla Astin 
Orange segments in syrup

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

of her life in Manchester where 
she owned and ran Kosmos 
Taverna for 40 years. 

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

This week, Loulla shares her 
recipe for Orange segments in 
syrup / Πορτοκαλί Γλυκό.  

 
A colourful Greek winter pre-

serve using the whole orange, 
they taste delicious and make 
fantastic gifts. 

The orange glyko looks gor-
geous and is nice to eat on its 
own or with ice cream or cream, 
also excellent for decorating 
cakes and trifles.  

You need thin skinned oranges; 
Valencia are the best as they 
have fine skins (peel) and only 
a few seeds.  

 
Ingredients:  

5-6 (1kilo) small oranges  
1 kilo sugar  
600-700 ml water  
1 cinnamon stick  
Few whole cloves   
2 star anise   
Few rose geranium leaves 

(fkioli optional) 
Juice of 1 lemon  

Few drops of vanilla extract   
 

Method:   
Wash fruit and pat dry, them 

grate them lightly on a fine grater 
to remove zest and bitterness.  

Cut top and bottom of each 
orange, place them in a preserve 
pan and cover with cold water. 
Bring to the boil and boil gently 
for 10 minutes, drain, them dis-
card the water. Cover with fresh 
water and bring to the boil again, 
repeat this process 3 times.  

Drain the oranges and place 
on a tea towel for a couple of 
hours to drain and go cold.  

When cold, cut the oranges 
into 4-6 segments, depending 
how big you like them. With 
scissors, cut the white pith from 
each segment. 

Place sugar, water and spices 
in the preserve pan and bring to 

a simmering point, stirring from 
time to time until the sugar      
dissolves.  

Gently place the oranges in 
the syrup, bring to the boil and 
boil for 20 minutes, then remove 
from heat. Allow to stand in the 
syrup overnight.  

The next day, place back on 
the heat and bring to the boil for 
about 20-25 minutes, skimming 
any froth from the top. Mix in the 
lemon juice and vanilla extract 
and check if the syrup has set.  

Place orange segments in 
sterilised jars and cover with the 
syrup, close the jars, label and 
keep in a dark place. They should 
keep for a year. 

 
Follow Loulla on Facebook: 

www.facebook.com/groups/ 
1250641761674966



Michael Yiakoumi

Fixtures  
Thursday 24th February 2022 
Premier League 
Arsenal v Wolves 19.45pm Amazon Prime 
Friday 25th February 2022 
Premier League 
Southampton v Norwich 20.00pm Sky Sports 
Cyprus Football League 
Pafos v Aris 
Omonia v Apoel 
Saturday 26th February 2022 
Premier League 
Leeds United v Tottenham Hotspur 12.30pm BT Sport 
Brentford v Newcastle United 15.00pm 
Brighton v Aston Villa 15.00pm 
Crystal Palace v Burnley 15.00pm 
Manchester United v Watford 15.00pm 
Everton v Manchester City 17.30pm Sky Sports 

League One 
Leyton Orient v Carlisle 15.00pm 
National League 
Halifax v Barnet 15.00pm 
Isthmian League 
Haringey Borough v Merstham 15.00pm 
Combined Counties League 
St Panteleimon v Spelthorne Sports 15.00pm Enfield FC, The 
Queen Elizabeth Stadium, Donkey Lane, Enfield, EN1 3PL 
Cyprus football 
AEK v Ael 
Apollon v Anorthosis 
Sunday 27th February 2022 
Carabao Cup Final 
Chelsea v Liverpool 16.30pm Wembley Stadium Sky Sports 
Premier League 
West Ham v Wolves 14.00pm Sky Sports 

KOPA League 
Olympia v Pantel 10.15am Whittington Park, Holloway road,  
London, N19 4RS 
Omonia v  Apoel 11.30am Powerleague Enfield, Edmonton County 
School, Enfield, EN1 1HQ 
Nissi FC  v Komi Kebir 12.00pm Enfield Fields, Great Cambridge 
Road, Enfield EN1 3SD 
Cyprus Football 
Doxa v Paeek 
Olympiakos v Ethnikos Achna 
Tuesday 1st March 2022 
League One 
Colchester v Leyton Orient 19.45pm 
Isthmian League 
Corinthian Casuals v Haringey Borough 19.45pm 
Spartan South Midlands League 
Harefield v New Salamis 19.45pm 
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KOPA goals galore Bright future for  
New Salamis 

10 man New Salamis 
held to a draw

New Salamis had their 
AGM on Monday February 
the 21st 2022 at their 

clubhouse in Myddleton Road, 
Wood Green, London N22. 

The meeting was chaired by 
current Chairman Michalakis 
Michael. A minutes silence was 
held in memory of the late Kyria-
cos Spyrris, a previous club Chair-
man and committee member. 

Michalakis Michael then went 
onto speak about the club’s rise 
from the Sunday KOPA League 
and now on top of the Spartan 
South Midlands League, and if 
they get promoted they will be 
playing in the Isthmian League. 
They also have a thriving youth 
club that now has several teams 
playing in the Watford Friendly 
League. 

The Chairman stepped down, 
said he would not be standing for 

re-election and thanked the club 
members for their support. 

The Club financial accounts 
were reported by the treasurer 
Athos Aristidou, followed by 
questions from the club members 
on the finances and the status 
of the club. 

Bambos Charalambous then 
took the chair and an election 
followed. The new committee is 
as followes - Chairman: Stathis 
Efstathiou, Secretary: Lysandros 
Demetriou and Treasurer: Athos 
Aristidou. 

The New Salamis Committee 
members are Sotiris Louca, Chris 
Charalambous, Pany Panayiotou, 
Poly Christofides, Tony Paraschou, 
Serge Costa, Mario Georgiou, Joe 
Neophytou, George Artimatis, 
Chris Kalli, MIchali Papageorgiou 
and Aristos Aristidou.

Michalakis Michael and Stathis EfstathiouNew Salamis played 70 
minutes of their game 
with ten men due to one 

of their defenders getting sent off. 
It was all uphil after that they 

fail behind 1-0 just before half 
time through a own goal. New 

Salamis equalised within a minute 
through Derek Asamoah. 

The game stayed and finished 
at the score of 1-1, with New 
Salamis still holding the top spot 
in the Spartan South Midlands 
League.

Apoel took Pantel by Eunice 
storm in scoring eleven 
goals and winning 11-0 to 

keep their championship hopes 
going. 

They were 4-0 up half time with 
their goals coming from Alex  
Michaelides 2, Charlie Georgiou 
and George Lutaaya. 

The second half continued just 
like the first half very one sided 
the fifth goal came when a cross 
from the right found George Lu-
taaya who slotted the ball home. 

For the sixth, Danny Coolridge 
cut in from the left and placed it 
wide to the right hand bottom 
corner of the goal. 

Danny Coolridge was at it again 
when he took a shot the Pantel 
keeper Ronaldo saved it but it 
rebounded into Danny’s path to 
bang it into the back of the net. 

Charlie Georgiou got his second 
goal when he stroked the ball 
home from just inside the box. 

Alex Michaelides made it a 

hat trick with the Apoel 9th goal 
that he blasted home. 

Alex Roussis got the tenth 
when he cut into the box and 
placed it into the back of the net. 

Alex Michaelides made it four 
for himself and eleven for his 
team when he shot but the Pantel 
keeper saved it and Alex was on 
hand to hit the rebound into the 
back of the net. 

A Dominant performance from 
Omonia Youth in their last home 
league game today beating Nissi 
in every department, 

A strong performance was  
important to get the confidence 
back after last week’s loss. And 
that’s exactly what we got. 

A midfield bossed by Captain 
Marco Geremia set the pace for 
some very good individual per-
formances all over the pitch. 
Their goalscorers were Charlie 
Constanti, Markos Touroukis and 
Andreas Kyprianou a hat trick.

Apoel’s Danny Coolridge and Alex Michaelides

Barnet battle to draw

The Bees came from behind 
to earn a point on the road 
– drawing 2-2 at Torquay 

United in the Vanarama National 
League. 

Torquay broke the deadlock      
in the 9th minute as Connor 
Lemonheigh-Evans pounced on 
Sam Woods’ failed clearance 
and rifled it in off the underside 
of the crossbar. 

Gary Johnson’s side doubled 
their lead in the 27th minute as 
Duke-McKenna’s inviting cross 
into the centre of the box found 
Lemonheigh-Evans who conver-
ted from close-range to score 

his second of the afternoon. 
The visitors pulled one back 

before half-time as Ephron Mason-
Clark threaded through Reece 
Grego-Cox. 

The Bees’ newest recruit took 
advantage of a defensive error 
and squared the ball to Marriott 
who tucked it into an empty net 

Dean Brennan’s side were  
on level terms in the 60th minute 
after Flanagan played a quick 
pass out to Ephron Mason-Clark 
who looked up and bent his shot 
into the top corner beyond Shaun 
MacDonald. 

The Bees had a huge chance 
to win the match late on as  
Marriott broke away and played 
through Louis Walsh who darted 
towards goal and had his power-
ful shot saved by the Torquay 
stopper. 

In the closing stages Daniel 
Powell rifled the ball goalwards 
from distance and forced Mac-
Donald into a save – leaving the 
Bees to settle for a point at 
Plainmoor. 
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Michael Yiakoumi

Premier League

Harry Kane’s double      
gave Tottenham Hotspur 
a shock 3-2 win away at 

leaders Manchester City after 
Liverpool came from a goal down 
to beat Norwich City 3-1 on what 
could prove to be a pivotal day in 
the Premier League title race on 
Saturday. 

City seemed to have salvaged 
a point when Riyad Mahrez fired 
home a penalty in stoppage time 
at the Etihad, but Kane capped 
a superb display to head home 
a dramatic winner three minutes 
later. 

Chasers Liverpool had earlier 
been give a fright when they 
trailed struggling Norwich midway 
through the second half at        
Anfield. But goals by Sadio Mane, 
Mohamed Salah and Luis Diaz 
allowed Juergen Klopp’s side to 
close the gap to six points at the 
top, and they also have a game 
in hand over City. 

A week after becoming world 
club champions third-placed 
Chelsea got back to domestic 
duty with a 1-0 victory at Crystal 
Palace, with Hakim Ziyech   
scoring late on. 

In the race for a top-four finish, 
West Ham United faltered in a 1-1 
home draw with resurgent New-
castle United, It was a big day at 
the bottom as well with Burnley 
moving off the foot of the table 
with a 3-0 win at Brighton and 
Hove Albion, new signing Wout 
Weghorst scoring one and crea-
ting another. 

Watford earned a first win 
under new manager Roy Hodg-
son, Emmanuel Dennis securing 
the 1-0 victory at Aston Villa. 

Frank Lampard’s Everton lost 
2-0 at Southampton and are only 
four points above the relegation 
zone. 

It was his pass that sent away 
Son Heung-min in the fourth  
minute to roll the ball in to Dejan 
Kulusevski to slot home. Gundo-
gan capitalised on a fumble by 
Hugo Lloris to equalise before 
halftime, but Kane produced a 
silky 59th-minute finish from Son’s 
pass to restore Tottenham’s lead. 

It was the 36th time the two had 
combined for a Premier League 
goal, equalling the record of former 
Chelsea players Frank Lampard 
and Didier Drogba. 

But Kulusevski then set up a 
late headed winner from Kane, 
opening the door for Liverpool 
in the title race. 

With a game in hand and a trip 
to City in April, Juergen Klopp’s 
side are now serious contenders 
again having fallen 12 points 
behind in January. 

Second-half goals from substi-
tutes Fred and Anthony Elanga 
earned Manchester United a 4-2 
victory over Leeds United in a 
thriller at Elland Road in the 
Premier League on Sunday. 

In a red-hot atmosphere, the 
visitors took the lead in the 34th 
minute, with captain Harry Maguire 
heading home to score his side’s 
first league goal from a corner 
all season. 

As the rain became more       
torrential, United compounded the 
home side’s woes when Bruno 
Fernandes, who scored a hat-trick 
in the reverse fixture earlier      
this season, squeezed another 
header into the net in first-half 
stoppage time. 

Leeds turned the match on its 
head with two goals in less than 
a minute early in the second half. 
First Spanish forward Rodrigo’s 
cross looped over United stopper 
David de Gea and into the net, 
and then Dan James squared for 
Leeds substitute Raphinha to 
level, lifting the roof off the stadium. 

Wolverhampton Wanderers’ 
boosted their chances of Euro-
pean football next season as they 
held off a resurgent Leicester City 
to secure a 2-1 win at the Molineux 
in the Premier League on Sunday. 

The home side got off to the 
perfect start when Ruben Neves 
fired them in front in the ninth 
minute with a superb strike from 
the edge of the box after being 
teed up by Raul Jimenez. 

Ademola Lookman put the ball 
in the back of the net but the goal 
was created by Youri Tielemans, 
who threaded a fine pass to Marc 
Albrighton before the winger 
squared it to Lookman. 

Leicester carried that momen-
tum into the second half but 
Wolves struck against the run of 
play in the 66th minute when 
Podence’s low drive from outside 
the area beat Kasper Schmeichel. 
It was the Portuguese’s first league 
goal of the season. 

Harry Kane, Tottenham goal hero in their 3-2 win 
over Manchester City

Solid first leg victory 
for Chelsea in Europe

Goals in each half from 
Kai Havertz and Christian 
Pulisic earned defending 

champions Chelsea a solid 2-0 
first-leg victory over Lille in the 
Champions League last 16 on 
Tuesday, but the London side will 
be concerned about injuries to 
key players. 

Germany forward Havertz, who 
had already had two attempts on 
goal early in the game, headed 
down a Hakim Ziyech corner in 
the eighth minute and the ball 
bounced high off the turf into the 
net. Chelsea left struggling striker 
Romelu Lukaku on the bench and 
it was American Pulisic who hit 

the second in the 63rd minute with 
a curling finish after N’Golo Kante’s 
surging run and pinpoint pass. 

The action was at times frenetic 
as Ligue 1 champions Lille sought 
to take something from the game 
into the second leg at home on 
March 16. 

The French side, who topped 
their qualifying group ahead of 
Salzburg, VfL Wolfsburg and 
Sevilla, kept Chelsea busy going 
forward with buzzing runs from 
Renato Sanches, Benjamin Andre 
and Jonathan Bamba. 

In the other Tuesday night 
game, Villareal drew 1-1 with 
Juventus. 

Gus Poyet is the new coach 
of Greece’s national team 
in a change of leadership 

after its failure to qualify for the 
World Cup in Qatar.  

The Greek Soccer Federation 
said it had reached an agreement 
with the former Chelsea, Totten-
ham and Uruguay midfielder.  

Poyet’s contract is to the end of 
2023 with a 12-month extension 
option.  

The 54-year-old replaces 
Dutch coach John van’t Schip 
who resigned in November after 
Greece finished third in its World 
Cup qualifying group behind 
Spain and Sweden. 

“I have great respect for Greek 
football players and their abilities 
and from what I have seen so far, 
I believe that there is the right 

material and all the conditions to 
do well at the upcoming events. 
I can’t wait to meet the players 
and get started,” Poyet said  
during a signing ceremony. 

Poyet, seen above with our 
Michael Yiakoumi, has coached 
teams in several countries, inclu-
ding China, Spain and France, 
with spells at the helm of Brighton 
and Sunderland in England, and 
Greek club AEK Athens.  

The 2004 European Champion, 
Greece has struggled in recent 
years to reach major tourna-
ments. Greece is placing its 
hopes in a youthful side that       
includes 25-year-old Liverpool 
defender Kostas Tsimikas to try 
and qualify for the 2024 European 
Championships.

Gus Poyet new head 
coach of Greece

Gus Poyet (left), new head coach of Greece, with 
Parikiaki’s Michael Yiakoumi

Kai Havertz of Chelsea in football mode

Women’s football

With the UEFA Women’s 
Euros coming to Eng-
land this summer, and 

major broadcasting deals struck 
with the BBC and Sky to show 
women’s football, you may be 
wondering what you need to 
know to get you up to speed with 
one of England’s fastest growing 
sports. 

Most football clubs have a 
women’s team, but their rankings 
don’t necessarily mirror the  
Premiership. The Women’s 
Super League is the equivalent 
of the Premier League, with      
Arsenal Women currently sitting 
at the top, and Chelsea Women 
hot on their heels.  

There are also some surprises 
as Liverpool Women are not in 
the top league but are currently 
running away with the Champion-

ship title in the league below. 
And with just twelve teams in 
each league, there’s only room 
for one promotion and one rele-
gation each season, and no 
playoffs for those reaching the 
top spots in the table, so there 
really is everything to play for. 

If you’re looking to impress 
with your newfound knowledge 
of women’s football, a few names 
to watch are Samantha Kerr of 
Chelsea who has so far netted 
9 goals this season, and Arsenal’s 
Vivianne MIedema with a total 
of 8 goals scored. 

You can catch the next games 
on Wednesday 2nd March with 
Aston Villa Women facing Everton 
Women, and Arsenal Women play-
ing 6th placed Reading Women. 

 
Maria Georgiou

Community Youth
U18 
AEK 3 Whetstone Wanderers 3 
U16 
AEK Black 4 Abbots 0,  
Edmonton 5 Omonia White 0 
Edmonton 2 AEK Gold 2 
Aldenham 1 Olympiacos 4 
OmoniaGreen1 Alexandra Pk 2 
U15 
West Herts 3 Omonia Green 4 
Olympiacos 7 Colney 2 

U14 
Hadley Wood 1 AEK Black 4 
Maccabi 0 Omonia White 0 
AEK Gold 3 AC Finchley 2 
AC Finchley 10 Olympiacos 1 
U13 
Edmonton 3 Omonia Gold 2 
U12 
Oaklands 0 Omonia gold 2 
Omonia Silver 3 St Albans 1 
Omonia White 3 Hadley 5

Another five-goal thriller in the U18 Omonia Youth 
Derby U18 White won 3-2

A fantastic performance and result for the Omonia 
Youth U16 Gold, winning 6-1
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Παύλος Αντωνίου Θεοδούλου 

(από Ομορφίτα, Λευκωσία)

†  DEATH ANNOUNCMENT-FUNERAL 

Pavlos Antoniou Theodoulou 

(from Omorphita, Nicosia) 

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

It is with great sadness that we announce the passing of our  
beloved father, grandfather and great-grandfather  

Pavlos Antoniou Theodoulou on February 7th, 2022, aged 72.   
 Pavlos leaves behind his daughters Ireenie and Margarita,  
son Anthony,10 grandchildren and great-grandson Angelo,  

2 sisters and 3 brothers.  
He was an amazing father, grandfather and uncle  

who will be deeply missed by all who knew and loved him.  
For those wanting to pay their last respects the funeral service  

will be held on February 28th 2022, at St. Mary’s Church,  
Wood Green,Trinity Road, London N22 8LB, at 12:30pm  

and the burial will take place at New Southgate  
Cemetery, Brunswick Park Road N11 1EZ, at 2pm.

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας 
πατέρα, παππού και προπάππου Παύλου Αντωνίου Θεοδούλου 

στις 7 Φεβρουαρίου 2022, σε ηλικία 72 ετών. 
Ο Παύλος αφήνει πίσω τις κόρες του Ειρήνη και Μαργαρίτα,  
τον γιο του Αντώνη, 10 εγγόνια και τον δισέγγονο του Άγγελο, 

 2 αδερφές και 3 αδέρφια. 
Ήταν ένας καταπληκτικός πατέρας, παππούς και θείος που θα  
λείψει βαθιά σε όλους όσοι τον γνώριζαν και τον αγάπησαν. 

Η κηδεία θα τελεσθεί στις 28 Φεβρουαρίου 2022 στην εκκλησία  
της Παναγιάς στο Wood Green, Trinity Road, London N22 8LB,  
στις 12:30 μ.μ. και η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του New  

Southgate Cemetery, Brunswick Park Road N11 1EZ, στις 2 μ.μ.30.01.1950 - 07.02.2022

† 20ον ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ †  20 YEARS MEMORIAL 
In loving memory of… 

George Zacharia (from Ayia Triada) 

 
Our dad, husband and bapou,  

who passed away 20 years ago (01/03/2002) 
 

We love you. 
We miss you.  

 
Your voice. 
Your smile. 
Your laugh. 

Everything about YOU. 
 

We miss you. 
Every day. 

Today. 
Tomorrow. 

Always & Forever. 
 

We meant the world to you and you to us. 
Never forgotten. 

Until we meet again…

Εις μνήμην του… 

Γιώργος Ζαχαρία (από την Αγία Τριάδα) 

 
Ο μπαμπάς, ο σύζυγός και ο παππούς μας, 

ο οποίος απεβίωσε πριν από 20 χρόνια (01/03/2002) 
 

Σε αγαπάμε. 
Μας λείπεις. 

 
Η φωνή σου. 

Το χαμόγελο σας. 
Το γέλιο σου. 
Τα πάντα σου. 

 
Μας λείπεις. 
Κάθε μέρα. 
Σήμερα. 
Αύριο. 

Πάντα και για Πάντα. 
 

Ήσουν ο κόσμος για εμάς και εμείς για εσένα.  
Ποτέ δεν θα ξεχαστείς.  

Μέχρι να συναντηθούμε ξανά…

Χριστόδουλος (Χρίστος) Τσαγγαρίδης 
(από Τσέρι, Λευκωσία) 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 27.02.2022,  
στην εκκλησία του Αγίου Δημητριου,  

το 6ον ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου  
και αξέχαστού μας συζύγου, πατέρα, παππού και 
αδελφού ιεροψάλτου Χριστόδουλου (Χρίστου)  
Τσαγγαρίδη και καλούμε όλους όσοι τιμούν  

τη μνήμη του όπως παρευρεθούν.  
Είναι πικρή η θύμηση είναι βαρύς ο πόνος, 
 θλίψη της απουσίας σου είναι ο 6ος χρόνος. 

Αιωνία σου η μνήμη. 
Η σύζυγος Χρυσούλλα, κόρη Κατερίνα-σύζυγος 
της Παναγιώτης, υιός Πέτρος, εγγόνια: Χριστιάνα 

και Αντρέας, αδελφή και λoιποί συγγενείς.



 29 | Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2022

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Καλομοίρα (Μιρούλλα) Νικόλας 

(από τη Νήσου, Κύπρος)

         † ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΜΟΣΥΝΟ 

With great sadness and hearts broken, we announce that our  
precious and beautiful mother, grandmother, sister and auntie,  
Miroulla, passed away peacefully with her family by her side  
on Sunday 6th February aged 81. She leaves behind her proud  

children: Anita, Marino, John, Soula and Solo,  
daughters-in-law: Andry and Christina, sons-in-law: Jordanis  
and Akis and the six grandchildren she doted on: Christopher,  

Alexandra, Stephan, Maria, Andrew and Grace.  
Also her siblings: Maroulla, Julie, Andrew and Pantelis,  

nephews, nieces, cousins and many more relatives and friends.  
 

Miroulla emigrated to England with her family in 1955 where she 
met and married her beloved late husband, Christos (Takis) from 

Morphou.  She was a dressmaker, best known from Myra Fashions, 
the family factory set up in Holloway Road in the 70s and named 

after her.  She was very religious, enjoyed reading the Bible, 
 listening to music and singing along to her favourite tunes.   

Miroulla was a remarkable, well-respected, hard-working, sweet, 
kind-hearted, and wonderful lady who was admired by many and 
loved by all. She left us much sooner than expected and will be 

greatly missed. 
 

The funeral service will be held on Tuesday 1st March at St Demet-
rios Church, Logan Road, Edmonton, N9 0LP at 1pm.  Miroulla 

will then be laid to rest with her Takis at the Edmonton Cemetery, 
Church Street, N9 9HP at 2.30pm.  Floral tributes may be sent to 
Demetriou & English Funeral Directors, 131 Myddleton Road,  

N22 8NG by 5pm on Monday 28th February. For those who prefer 
to make a charitable donation instead of flowers, a collection box 

will be available for the Alzheimers Society.    
 

Rest in eternal peace dear mother 
You will be forever loved and remembered always

Με μεγάλη θλίψη και ραγισμένη καρδιά, ανακοινώνουμε ότι  
η πολύτιμη και όμορφη μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία μας,  
Μιρούλλα, απεβίωσε ειρηνικά στο πλευρό της οικογένειά της,  
την Κυριακή 6 Φεβρουαρίου, σε ηλικία 81 ετών. Αφήνει πίσω  
τα παιδιά της, Ανίτα, Μαρίνο, Γιάννη, Σούλα και Σόλο,  
 νύφες Άντρυ και Χριστίνα, γαμπροί Ιορδάνης και Άκης  

και τα έξι εγγόνια που λάτρευε πολύ, Χριστόφερ, Αλεξάνδρα,  
Στέφανος, Μαρία, Ανδρέας και Γκρέις. Επίσης, τα αδέρφια της,  
Μαρούλλα, Τζούλη, Ανδρέας και Παντελής, ανιψιοί, ανίψια,  

ξαδέρφια και πολλοί ακόμη συγγενείς και φίλοι. 
 

Η Μυρούλλα μετανάστευσε στην Αγγλία με την οικογένειά της το 
1955 όπου γνώρισε και παντρεύτηκε τον αγαπημένο της 

 αείμνηστο σύζυγο, Χρήστος (Τάκης) Νιόνιο από τη Μόρφου.  
Ήταν μοδίστρα, γνωστή από το Myra Fashions, το οικογενειακό  
εργοστάσιο που δημιουργήθηκε στο Holloway Road τη δεκαετία  
του '70 και πήρε το όνομά της. Ήταν πολύ θρησκευόμενη,  

της άρεσε να διαβάζει την Αγία Γραφή να ακούει  
μουσική και να τραγουδά μαζί με τα αγαπημένα της τραγούδια.  
Η Μιρούλλα ήταν μια αξιόλογη, αξιοσέβαστη, εργατική, γλυκιά,  
καλόκαρδη και υπέροχη κυρία που την θαύμαζαν πολλοί και την 
αγαπούσαν όλοι. Μας άφησε πολύ νωρίτερα από το αναμενόμενο  

και θα μας λείψει πολύ. 
 

Η κηδεία θα τελεσθεί την Τρίτη 1η Μαρτίου στην εκκλησία  
του Αγίου Δημητρίου, Logan Road, Edmonton, N9 0LP,  

στη 13:00μμ. Στη συνέχεια, η Μιρούλλα θα κηδευτεί με τον Τάκη  
της στο κοιμητήριο του Έντμοντον, Church Street, N9 9HP,  

στις 14.30μμ. Τα λουλούδια μπορούν να σταλούν στα γραφεία  
κηδειών του  Demetriou & English, Funeral Directors,  

131 Myddleton Road, N22 8NG  
έως τις 5μμ τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου.  

Για όσους προτιμούν να κάνουν μια φιλανθρωπική δωρεά  
αντί για λουλούδια, ένα κουτί συλλογής θα είναι διαθέσιμο 

 για την Alzheimers Society. 
 

Αναπαύσου εν ειρήνη αγαπημένη μας μητέρα 
Θα σε αγαπάμε και θα σε θυμόμαστε για πάντα.

†  DEATH ANNOUNCMENT-FUNERAL 

Kalomira (Miroulla) Nicholas 
(from Nisou, Cyprus)

06.09.1940 – 06.02.2022

† 1st YEAR MEMORIAL 
The 1st year memorial service of our beloved wife, mother and grandmother,  

Anna Pavli from Kalograia, will take place on Sunday 27th February 2022,  

at Panayia Church, Wood Green and we invite anyone who honours her memory. 

Her family: husband Varnavas, daughters, Androulla, Helen, Louisa,  

son in laws, Demos, Charlie and Rob, grandchildren,  

Joanna, Marcus, Anna, Barnaby and Nicholas.

Τελούμε την προσεχή Κυριακή, 27.02.2022 το πρώτο ετήσιο μνημόσυνο της  

αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας και γιαγιά, Άννα Παυλή,  

από Καλογραια, στην Εκκλησία της Παναγίας στο Wood Green  
και καλούμε όλους όσοι τιμούν την μνήμη της όπως παραβρεθούν. 

Οι τεθλιμμένοι σύζυγος Βαρνάβας, παιδιά, Ανδρούλα, Χελεν,  
Λουίζα, γαμπροί, Δήμος, Charlie, Rob, και εγγόνια, Joanna,  

Μάρκος, Άννα, Βαρνάβας και Νικόλας. 

 
The day God took you home 

A million times we’ve needed you 
A million times we’ve cried. 

If love alone could have saved you 
You never would have died. 
In life, we loved you dearly 
In death, we love you still. 

In our hearts you hold a place, 
No one else can ever fill. 

It broke our hearts to lose you 
But you didn’t go alone. 
Part of us went with you 

The day that God took you home.

† NOTE OF THANKS
We would like to thank all those who attended the funeral of 

our wonderful mum, yiayia and aunty  
Eleni Michael (Malekkidou) (from Agros)  

on Wednesday 16.02.2022, and those who gave their  
condolences and support in this difficult time.   

With thanks from her family: children Stella, George,  
Myroulla, Neophytos, Kostas, Andreas, sons-in-law Lakis 

and Andy, daughters-in-law Georgia, Despo, Anna, Elpida, 
grandchildren and great grandchildren.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους βρεθήκαν στην 
κηδεία της αγαπημένης μαμάς, γιαγιάς και θείας   

Ελένη Μιχαήλ (Μαλεκκίδου) (από τον Αγρό) την 
Τετάρτη 16.02.2022 και όσους έδωσαν τα συλλυπητήριά 
τους και την υποστήριξή τους σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.  
Οι τεθλιμμένοι: παιδιά Στέλλα, Γιώργο, Μυρούλλα, Νεοφύ-
τος, Κώστας, Ανδρέας, γαμπρούς Λάκης και Άντη, νύφες 

 Γεωργία, Δέσπω, Άννα και Ελπίδα, εγγόνια και δισέγγονα 

Τελούμε  την  προσεχή  Κυριακή  27.02.2022, 
στην Εκκλησία των Αγίων Πάντων, Camden 

Street, London NW1 0JA, το 30ον ετήσιο  
μνημόσυνο της πολυαγαπημένης και αξέχαστής 

μας μητέρας και γιαγιάς 

Φλώρας Μιχάλη Πρωτόκλη 
( από Γιαλούσα) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν 
τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Η θυγατέρα της Εύα, 
εγγόνια, δισέγγονα, 
κουνιάδα Angela 

και λοιποί συγγενείς.
Πάντα θα είσαι στην καρδιά 

και στη σκέψη μας.
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† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL 

Yiannis Nicola (John Nicola)  

(from Nikitas, Morphou)

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL 

Georgios (Kokos) Andreou 

(from Tseri, Nicosia, Cyprus) 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ- ΚΗΔΕΙΑ 

Γιάννης Νικόλα (John Nicola) 

(από τον Άγιο Νικήτα, Μόρφου)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ- ΚΗΔΕΙΑ 

Γεώργιος (Κόκος) Ανδρέου 

(από το Τσέρι, Λευκωσία, Κύπρος) 

18th October 1934 - 2nd February 2022

It is with great sadness that we announce the passing of Georgios (Kokos)  
Andreou on Wednesday 26th January 2022. He leaves behind, 

 3 children, Androulla, Lambros & Nicholas, sister Maria, brother Chistodoulos,  
son-in-law, daughter’s-in-law, 6 grandchildren and 9 great grandchildren.  
George left Cyprus and came to London in 1960 with his wife Anastasia  

and his baby daughter Androulla. George worked in many  
different jobs, but was mainly known for his days as a cab driver.  

He was a bubbly character, had a large personality, a great love for music, 
 films and socialising. He was also known for being a choir singer  

in the church in Cyprus.  
The funeral will take place on the 4th of March, at 10am, at St. John the Baptist church, 

Wightman Rd, N8 0LY, and the burial at 12pm, at New Southgate  
Cemetery, Brunswick Park Rd, N11 1EZ. 

Due to Covid the wake will be held at the cemetery. A donation box will be  
available to whoever wants to make donations to the family’s chosen charities  

or flowers. All funeral tributes to be sent to Demetriou & English,  
131-133 Myddleton Rd, London N22 8NG.  

The family would like to express their gratitude and appreciation in advance.  
For all attendances, donations or floral tributes and support.

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Γεωργίου (Κόκου) Ανδρέου  
την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022, σε ηλικία 87 ετών. Αφήνει πίσω του, 3 παιδιά,  

την Ανδρούλλα, τον Λάμπρο και τον Νικόλαο, αδερφή Μαρία, αδελφό Χιστοδούλου, γα-
μπρό, νύφη, 6 εγγόνια και 9 δισέγγονα. Ο Γιώργος έφυγε από την Κύπρο και ήρθε στο 
Λονδίνο το 1960 μαζί με την σύζυγο του Αναστασία και την μικρή τους κόρη Ανδρούλλα. 
Ο Γιώργος εργάστηκε σε πολλές διαφορετικές δουλειές αλλά ήταν κυρίως γνωστός για τις 
μέρες του ως οδηγός ταξί. Ήταν φιλικός, είχε μεγάλη προσωπικότητα, μεγάλη αγάπη για 
τη μουσική και τον κινηματογράφο αλλά και τις συναναστροφές. Ήταν επίσης γνωστός ως 

χορωδός στην εκκλησία της Κύπρου.  
Η κηδεία θα τελεθσεί στις 4 Μαρτίου, στις 10π.μ.,  

στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Rd, N8 0LY, και η ταφή στις 
12μ.μ. στο κοιμητήριο του New Southgate, Brunswick Park Rd, N11 1EZ. 

Λόγω του Covid η παρηγοριά θα γίνει στο κοιμητήριο. Ένα κουτί δωρεών θα είναι  
διαθέσιμο σε όποιον θέλει να κάνει δωρεές στα φιλανθρωπικά ιδρύματα που έχει  
επιλέξει η οικογένεια. Τα λουλούδια μπορούν να σταλθούν στα γραφεία κηδειών  

του Demetiou & English, 131-133 Myddleton Rd, London N22 8NG. 
Η οικογένεια θα ήθελε να εκφράσει εκ των προτέρων την ευγνωμοσύνη και την εκτίμησή 

της για όλες τις παρουσίες, δωρεές ή τα λουλούδια  
και την στήριξη στην οικογένεια σε αυτη την δύσκολη στιγμή.  

It is with broken hearts that we announce the passing of our beloved husband, father and grandfather 

Yiannis Nicola (John Nicola) on the 2nd February 2022 aged 87. He leaves behind wife Vasoulla, 

daughters Martha & Olympia and grandchildren Tallyia-Marie, Bradley & Christian.  

He was the perfect bappou, a legend, the light of our lives and will be missed by all that knew  

him and those that were lucky enough to have their hair cut by him.  

Yiannis’ funeral will take place on Monday 28th February at St Katherines Church, Friern Barnet 

Ln, N20 0NL at 12:30 and burial will follow at Hendon Cemetery NW7 1NB.  

Family flowers only; donations will be gratefully accepted for our chosen charities on the day or  

online: https://www.justgiving.com/crowdfunding/john-nicola?utm_term=RZ7VJ5xG7

Με ραγισμένες καρδιές ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και 
παππού Γιάννη Νικόλα (John Nicola) στις 2 Φεβρουαρίου 2022, σε ηλικία 87 ετών. Αφήνει πίσω  
τη σύζυγο του Βασούλλα, τις κόρες του Μάρθα και Ολυμπία και τα εγγόνια του Τάλλια-Μαρί, 
Βενέριος και Χρήστος. Ήταν ο τέλειος παππούς, ένας θρύλος, το φως της ζωής μας και θα λείψει 
σε όλους όσοι τον γνώριζαν και σε όσους είχαν την τύχη να κουρευτούν από αυτόν. 
Η κηδεία θα τελεσθεί τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου στην εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης,  
Friern Barnet Ln, N20 0NL, στις 12:30μμ και η ταφή στο κοιμητήριο του Hendon Cemetery NW7 1NB.  
Λουλούδια μπορούν να σταλθούν μόνο από την οικογνεία, ένω οι δωρεές σας θα εκτιμηθούν  
ιδιαίτερα για τις φιλανθρωπικές οργανώσεις που έχουμε επιλέξει τόσο την ημέρα της κηδείας  
όσο και στον παρακάτω σύνδεσμο:  
https://www.justgiving.com/crowdfunding/john-nicola?utm_term=RZ7VJ5xG7

DOB: 06.02.1935 
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†  DEATH ANNOUNCMENT-FUNERAL 

NICOS CHRISTODOULOU SOUIDHOS (Anggele Mou) 

(from Leonarisso, born in Nicosia, Cyprus)

It is with great sadness that we announce the passing of Nicos  
Christodoulou Souidhos on Monday 14th February 2022,  

at the age of 73. He leaves behind his beloved wife Despo,  
sons Andrew & John, daughter Flora, grandchildren, Nicholas,  

Christopher, Jason & Luke, daughter-in-law Helen, his two sisters,  
brother-in-law’s, sister-in-law, nieces and nephews and his beloved 

dog Zeus along with many more relatives and friends. 
Nicos came to the UK when he was 12. He was married to his 

 cherished wife Despo from the age of 17 for 56 wonderful years and 
had 3 children and 4 grandchildren. Nicos was a loving and  

caring devoted husband, father, grandfather, brother and  
brother-in-law who lived for his family and ensured they were  

always looked after and wanted for nothing. Nicos would always help 
anyone in need he was very kind and generous. He was  

a joker and always made you laugh with the many jokes and stories  
he had to tell, he never took life too seriously and lived for the 

moment. Nicos was a jack of all trades but his main career  
was where his passion was as a motor mechanic which started  

at the young age of 11 and many people learned from him.  
 Nicos is missed more than words can say and life without him here 

will never be the same. 
The funeral will take place on Thursday 10th March 2022,  
at 12:30, at St Demetrios Orthodox Church, 2 Logan Road,  

N9 OLP, and the burial at Durant’s Park Cemetery, Hertford Road,  
Enfield, EN3 5JE. The wake will also take place at the cemetery by 

using St Raphaels markee opposite the church. Υou are all welcome. 

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Νίκου  
Χριστοδούλου Σουιδος τη Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2022,  

σε ηλικία 73 ετών. Αφήνει πίσω την αγαπημένη του σύζυγο Despo, 
τους γιους του Andrew & John, την κόρη του Flora, τα εγγόνια του 

Nicholas, Christopher, Jason & Luke, την νύφη του Helen,  
τις δύο αδερφές του, τους κουνιάδους και την κουνιάδα του,  

τα ανίψια κια τις ανηψιές του καθώς και το αγαπημένο του σκυλί 
Zeus, μαζί με πολλούς ακόμη συγγενείς και φίλους. Ο Νίκος ήρθε  

στο Ηνωμένο Βασίλειο όταν ήταν 12 ετών. Ήταν παντρεμένος με την 
αγαπημένη του σύζυγο Despo από την ηλικία των 17 ετών για 56  
υπέροχα χρόνια και απέκτησαν μαζί 3 παιδιά και 4 εγγόνια.  

Ο Νίκος ήταν ένας αγαπητός και στοργικός αφοσιωμένος σύζυγος, 
πατέρας, παππούς, αδερφός και κουνιάδος που ζούσε για την  
οικογένεια του και τους παρείχε τα πάντα, χωρίς να χρειαστεί  

να ζητήσουν τίποτα. Ο Νίκος πάντα βοηθούσε όποιον είχε ανάγκη, 
ήταν πολύ ευγενικός και γενναιόδωρος. Ήταν αστείος και πάντα σε 
έκανε να γελάς με τα πολλά αστεία αλλά και τις ιστορίες που έλεγε, 
ποτέ δεν έπαιρνε τη ζωή πολύ στα σοβαρά και ζούσε για τη στιγμή. 

 Ο Νίκος ήταν ένας άντρας όλων των επαγγελμάτων,  
αλλά η κύρια καριέρα του ήταν το πάθος του ως μηχανικός  
αυτοκινήτων που ξεκίνησε στην νεαρή ηλικία των 11 ετών  

και πολλοί άνθρωποι έμαθαν από αυτόν. 
Ο Νίκος λείπει περισσότερο από ό,τι μπορούν να πουν οι  
λέξεις και η ζωή χωρίς αυτόν εδώ δεν θα είναι ποτέ ίδια. 

Η κηδεία θα τελεσθεί την Πέμπτη 10 Μαρτίου 2022, στις 12:30μμ, 
στην Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, 2 Logan Road,  
N9 OLP, και η ταφή στο κοιμητήριο του Durant’s Park Cemetery,  

Hertford Road, Enfield, EN3 5JE. Η παρηγοριά επίσης θα δοθεί στο  
κοιμητήριο χρησιμοποιώντας τον χώρο του Αγίου Ραφαήλ  
απέναντι από την εκκλησία. Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι. 

24 July 1948 -14 February 2022
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