
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ  ΠΕΜΠΤΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022  |  ETOΣ 47ο  |  ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 2455 |  £1

Ένα λιμάνι... σκάνδαλα καταδεικνυεί 
ειδική έκθεση

 Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας 
(ΥΠΑ) ανακοινώνει ότι εκδόθηκε 
αεροπορική οδηγία (notam), για 
την απαγόρευση πτήσεων αερο-
σκαφών της Ρωσίας ...         Σελ. 7                                                             

Ελλάδα: «Μπλόκο» στις πτήσεις  
ρωσικών αεροσκαφών  

Συνέντευξη P. Antoniou: Υποψήφιος 
στις Δημοτικές εκλογές - Labour 

«...ανέφερε μεταξύ άλλων ότι 
ένα από τα κίνητρά του να διεκ-
δικήσει θέση στα πολιτικά πρά-
γματα της Βρετανίας, είναι η 
σχέση του παππού του με το 
ΑΚΕΛ,...                     Σελ. 2 & 18                   

Η κυβέρνηση και ο ΔΗΣΥ διαφη-
μίζουν τα κέρδη των εταιρειών 
στο λιμάνι Λεμεσού. Από πού 
προέρχονται όμως αυτά τα 
κέρδη; ...                             Σελ. 4

ΖΕΛΕΝΣΚΙ:  
ΠΟΛΕΜΑΜΕ ΓΙΑ  
ΤΗ ΓΗ ΜΑΣ ΚΑΙ  
ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ

«Ξύπνησε» και πάλι ο εφιάλτης πυρηνικών στην Ευρώπη 

Οι 5 όροι του Ζελένσκι αν η Ουκρανία δεν μπει στο ΝΑΤΟ

«ΦΟΒΑΣΤΕ! Το ΝΑΤΟ δεν θα αμυνθεί» είπε δημοσιογράφος στον Τζόνσον 

Άνεμος αισιοδοξίας πνέει 
στο χώρο της αντιπολίτευσης 

 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ

Σελ. 6ΨΗΦΙΣΜΑ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΤΗΣ 
ΕΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

ΖΖΕΕΛΛΕΕΝΝΣΣΚΚΙΙ::    
ΠΠΟΟΛΛΕΕΜΜΑΑΜΜΕΕ  ΓΓΙΙΑΑ    
ΤΤΗΗ  ΓΓΗΗ  ΜΜΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ    
ΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΘΘΕΕΡΡΙΙΑΑ  ΜΜΑΑΣΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΤΗΣ 
ΕΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ
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Ψήφισμα καταδίκης της ΕΚΟ 
για την Ουκρανία
Με τρόπο σαφή και κατηγορηματικό, η Εθνική 

Κυπριακή Ομοσπονδία ΗΒ, καταδίκασε με ανα-
κοίνωσή της την εισβολή της Ρωσίας στην Ου-
κρανία, εκφράζοντας παράλληλα την ανησυχία 
της για το ενδεχόμενο να μείνουν ατιμώρητες 
σοβαρές παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου. 
Ακολουθεί αυτούσιο το ψήφισμα καταδίκης. 
«Τα ξημερώματα της Πέμπτης 24 Φεβρουα-

ρίου, ο Πρόεδρος Πούτιν διέταξε τα ρω-
σικά στρατεύματα να εισβάλουν πα-
ράνομα στην Ουκρανία, 
παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο 
και την κυριαρχία και την εδαφική 
ακεραιότητα της Ουκρανίας. Κα-
ταδικάζουμε ανεπιφύλακτα αυτήν 
την εισβολή και αντιτιθέμεθα σθε-
ναρά σε πράξεις απόσχισης ή προ-
σάρτησης. Οι σκέψεις μας είναι με τον 
λαό της Ουκρανίας που βιώνει βαθιά τα-
λαιπωρία ως αποτέλεσμα των ενεργειών του 
Προέδρου Πούτιν. 
Ο Πρόεδρος Πούτιν δεν έκρυψε ποτέ τις προ-

θέσεις του προς την Ουκρανία και έχει επανει-
λημμένα απειλήσει με μεγάλη κλιμάκωση. Δυ-
στυχώς, αποδείχθηκαν ανεπαρκή τα μέτρα του 
παρελθόντος ως απάντηση σε αυτές τις απειλές 
και ο Πρόεδρος Πούτιν ήταν απτόητος. Είναι 
σαφές ο κίνδυνος πως άλλοι ηγέτες με παρό-
μοιες φιλοδοξίες και ισχυρή εθνική φρουρά θα 
έχουν παρακολουθήσει στενά και θα έχουν εν-
θαρρυνθεί. Ο Πρόεδρος Ερντογάν και η τουρ-
κική κυβέρνηση έχουν ένα ανησυχητικά συγκρί-
σιμο ιστορικό τρομακτικών απειλών προς την 
Κύπρο – μια μικρή, δημοκρατική, ευρωπαϊκή 
χώρα. Τέτοιες απειλές, είτε κατά της Ουκρανίας, 
της Κύπρου ή οποιασδήποτε άλλης κυρίαρχης 

χώρας, δεν μπορούν πλέον να μένουν ατιμώ-
ρητες από τη διεθνή κοινότητα. Πρέπει να παρ-
θούν σοβαρά μέτρα αξία για να αντιμετωπιστούν 
γρήγορα με ουσιαστικούς και σημαντικούς απο-
τρεπτικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων 
των κυρώσεων. 
Η ταχύτητα και η ευκολία με την οποία συνέ-

βησαν οι εξελίξεις στην Ουκρανία άφησε τους 
Κύπριους του Ηνωμένου Βασιλείου να 
ανησυχούν για την προοπτική ατι-

μώρητων παραβιάσεων του διε-
θνούς δικαίου κατά της Κύπρου. 
Η Τουρκία έχει μείνει ατιμώρητη 
για τις ενέργειές της προς την Κύ-
προ, παρά την παράνομη ει-
σβολή της στο βόρειο τμήμα του 
νησιού το 1974. Η συνεχιζόμενη κα-

τοχή του νησιού μας από 40.000 
Τούρκους στρατιώτες, η συνεχή υπο-

στήριξή της Τουρκίας σε ένα αποσχιστικό πα-
ράνομο καθεστώς, η αδιαφορία της για τις απο-
φάσεις της ΕΔΑ για τους αγνοούμενους και τα 
δικαιώματα των προσφύγων, τις πρόσφατες ει-
σβολές της στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη 
της Κύπρου, και το «άνοιγμα» του 2021 της πε-
ριφραγμένης περιοχής στο Βαρώσι κατά παρά-
βαση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφα-
λείας του Ο.Η.Ε. Ο κατάλογος παράνομων 
ενεργειών της Τουρκίας κατά της Κύπρου δεν 
μπορεί πλέον να μείνει ατιμώρητος, καθώς 
έχουμε δει τώρα τις νηφάλιες και τραγικές συνέ-
πειες για την Ουκρανία. 
Οι σκέψεις και οι προσευχές μας απευθύνο-

νται στον λαό της Ουκρανίας.  
Η Εκπρόσωποι της Γενικής Συνέλευσης  της 

Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Η.Β.»

Για άλλη μια εκλογική αναμέτρηση της Μεγάλης 
Βρετανίας, Κύπριοι που διαμένουν μόνιμα στο 
ΗΒ, διεκδικούν με αξιώσεις πολιτικά αξιώματα με 
στόχο και όραμα να προσφέρουν στα κοινά αλλά 
και να προωθήσουν προβλήματα που απασχο-
λούν έντονα την καθημερινότητα μας. 
Ανάμεσα τους, οι Αγγλοκύπριοι Tony Vourou, ο 

οποίος διεκδικεί θέση στο Δημοτικό Συμβούλιο 
του Brunswick Park στο Barnet και Panny Anto-
niou ο οποίος διεκδικεί θέση στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο του Highgate Ward στο Camden. Και οι 
δύο, κατέρχονται ως υποψήφιοι με ψηφοδέλτια 
του κόμματος των Εργατικών (Labour Party). 
Μιλώντας στην «Παροικιακή», ο γεννημένος 

στο Λονδίνο και με καταγωγή από το Ριζοκάρπασο 
και την Κόμη Κεπίρ, Tony Vourou, αναφέρθηκε 
στην αγάπη του για το Barnet, για το πάθος και 
τις ευαισθησίες που έχει στα ζητήματα εκπαίδευ-
σης, καθώς και το όραμά του να δει την περιοχή 
να βελτιώνεται ακόμη περισσότερο. Όπως είπε, 
«ζω στο Barnet από το 1973, όπου μεγάλωσα 
δύο παιδιά και δημιούργησα μια μικρή τοπική 
επιχείρηση, η οποία μου επέτρεψε να συνερ-
γαστώ με ένα ευρύ φάσμα της κοινότητάς μας 
και να κατανοήσω τις προκλήσεις που αντι-
μετωπίζουμε. Ως κάποιος που επωφελήθηκε 
από το να είναι μέρος μιας υποστηρικτικής 
κοινότητας, είμαι υπέρ της ανάπτυξης ενός 
κοινοτικού κέντρου στο Brunswick Park το 
οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους 
τους κατοίκους για τη βελτίωση της κοινοτικής 
συνοχής. Η εκπαίδευση είναι το πάθος μου. 
Είμαι Επίτροπος στη Σχολική Εφορεία στο 
Barnet τα τελευταία 25 χρόνια και επί του πα-
ρόντος κατέχω τη θέση του Προέδρου σε ένα 

από αυτά τα σχολεία. Έχω δει από πρώτο χέρι 
τη σημασία της επαρκούς και κατάλληλης σχο-
λικής χρηματοδότησης, και ως εκ τούτου θα 
αντισταθώ με όλους τους τρόπους σε οποι-
εσδήποτε προθέσεις ή ενέργειες για περικο-
πές των κονδυλιών αυτών. 
Επίσης, έχω ταχθεί υπέρ και είμαι έτοιμος 

να ξεκινήσω εκστρατεία για τον καλύτερο φω-
τισμό των δημόσιων δρόμων, καθώς και για 
την εγκατάστασης περισσότερων καμερών 
ασφαλείας προκειμένου να βελτιωθεί η ασφά-
λεια στο δήμο μας. Επίσης, έχω θέση και είμαι 
έτοιμος να υποστηρίξω σθεναρά τις πολιτικές 
που μας οδηγούν σε έναν πιο πράσινο τρόπο 
ζωής». 
Στην «Π» παραχώρησε συνέντευξη και ο υπο-

ψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος των Εργατικών στο 
Highgate Ward του Camden, Panny Antoniou 
(ολόκληρη συνέντευξη στον Πάμπο Χαραλάμπους 
στη σελ 18), ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι   
ένα από τα κίνητρά του να διεκδικήσει θέση στα 
πολιτικά πράγματα της Βρετανίας, είναι η σχέση 
του παππού του με το ΑΚΕΛ, με το οποίο αγωνί-
ζεται για μια καλύτερη Κύπρο από το 1950 ως 
ενεργό μέλος. 
Γεννημένος κι αυτός στο Λονδίνο το 1994 από 

Κύπριους γονείς οι οποίοι κατάγονται από την 
Άχνα και τον Άγιο Θεόδωρο, ο Panny Antoniou 
είπε ακόμη στη συνέντευξη του ότι για αυτό έχει 
τεράστια σημασία να μπορέσει να διεκδικήσει κάτι 
καλύτερο για τους πολίτες του Camden, καθώς 
και για την Κύπρο μας, εκεί και όπου θα του δοθεί 
η ευκαιρία. 
Η «Παροικιακή» εύχεται στον Tony και στον 

Panny καλή επιτυχία.

Δύο Κύπριοι υποψήφιοι στις Δημοτικές 
Εκλογές της 5ης Μαΐου μιλούν στην «Π» 
για το όραμά τους

Ψήφισμα Φιλελελευθέρων για το Κυπριακό
Την Τρίτη 22 Φεβρουαρίου, η αρμόδια Εξω-

τερικών Υποθέσεων των Φιλελευθέρων Δημο-
κρατών και Μέλος της Διακομματικής Κοινοβου-
λευτικής Ομάδας (APPG) για την Κύπρο, 
βουλευτής Layla Moran, κατέθεσε ψήφισμα στην 
βουλή των κοινοτήτων, για να τονίσει ότι «το 
διεθνώς προτεινόμενο μοντέλο διζωνικής, δικοι-
νοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, με 
ομοσπονδιακή κυβέρνηση με ενιαία διεθνή κυ-
ριαρχία και ιθαγένεια» είναι ο καλύτερος τρόπος 
για να επιτευχθεί συμφωνία για επανένωσης της 
Κύπρου που να σέβεται το κράτος δικαίου και 
τα θεμελιώδη δικαιώματα όλων των Κυπρίων. 
Το ψήφισμα συνυπογράφηκε αμέσως από 

όλους τους Φιλελεύθερους Δημοκράτες βουλευ-
τές, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού του 
κόμματος σερ Ed Davey και της Αντιπροέδρου 
του APPG  για την Κύπρο, Christine Jardine. Σε 
συναντήσεις με την Ομοσπονδία, ο αρχηγός του 
κόμματος, σερ Ed Davey είχε δηλώσει ότι «η 
Κύπρος θα πετύχει καλύτερα ως ανεξάρτητο και 
επανενωμένο κράτος, με λύση του Κυπριακού 
σύμφωνη με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου 
Ασφαλείας του ΟΗΕ». 
Στις 10 Δεκεμβρίου εκδόθηκε δήλωση από το 

τοπικό κόμμα των Φιλελευθέρων Δημοκρατών 
στο Waltham Forest, υποστηρίζοντας την 
έπαρση της σημαίας της αυτοαποκαλούμενης 
«Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου» 
(«ΤΔΒΚ») στις 15 Νοεμβρίου έξω από το Δη-
μαρχείο του Waltham Forest. Η Εθνική Κυ-

πριακή Ομοσπονδία (ΕΚΟ), σε κοινή δήλωση 
με τον Δημοτικό Σύμβουλο των Φιλελεύθερων 
Δημοκρατών Άντον Γεωργίου, χαρακτήρισαν τη 
δήλωση ως «εξαιρετικά απογοητευτική, απαρά-
δεκτη και ότι παραβλέπει το διεθνές δίκαιο». 
Εκπρόσωποι της ΕΚΟ έθεσαν επίσης το θέμα 

με στελέχη του κόμματος και σε βουλευτές, στο 
πλαίσιο της συνεχούς ενημέρωσης της Ομο-
σπονδίας προς την κυβέρνηση, τα πολιτικά κόμ-
ματα της αντιπολίτευσης και τους βουλευτές για 
το Κυπριακό. 
Μετά την ταχεία ανταπόκριση και τη μακρο-

πρόθεσμη δέσμευση της Ομοσπονδίας, η συ-
νυπογραφή αυτού του ψηφίσματος, από όλους 
τους Φιλελεύθερους Δημοκράτες βουλευτές, επι-
βεβαιώνει με ξεκάθαρο τρόπο την πολιτική και 
την θέση του κόμματος στο εθνικό μας θέμα.

PANNY ANTONIOU

TONNY VOUROU 



    Εφιαλτικές στιγμές εκτυλίσσονται στην Ουκρανία 
με ανηλεείς βομβαρδισμούς από τους Ρώσους 
σε έναν πόλεμο που μπήκε στην όγδοη μέρα του 
και γίνεται όλο και πιο σκληρός για τον ουκρανικό 
λαό. Αερομεταφερόμενες μονάδες της Ρωσίας  
εισέβαλαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 
στη Χάρκοβο, όπως ανακοίνωσε ο ουκρανικός 
στρατός, κάνοντας λόγο για μάχη σε εξέλιξη στην 
πόλη της ανατολικής Ουκρανίας. 
Την ίδια ώρα, πάνω από εκατό κάτοικοι της  
Μαριούπολης φέρονται να έχουν τραυματιστεί 
εξαιτίας ρωσικών αεροπορικών επιδρομών, όπως 
δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης, ο Βαντίμ Μποϊ-
τσένκο. Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν το 
βράδυ της Τρίτης όταν χτυπήθηκαν σπίτια στην 
ουκρανική πόλη Ζιτόμιρ (βορειοδυτικά) από  
ρωσικό πύραυλο Κρουζ που κατά τα φαινόμενα 
είχε στόχο παρακείμενη αεροπορική βάση, ανέ-
φερε μέσω Telegram ο Αντόν Γκερασένκο, σύμ-
βουλος του ουκρανικού υπουργείου Εσωτερικών. 
Παράλληλα, ο ουκρανός υπουργός Υγείας Βίκτορ 
Λιάσκο ανέφερε μέσω Facebook ότι οι ρωσικές 
δυνάμεις σκότωσαν παιδίατρο αναισθησιολόγο 
ανοίγοντας πυρ εναντίον του αυτοκινήτου της κα-
θώς μετέφερε τραυματισμένο ανιψιό της σε νο-
σοκομείο από το χωριό Κουχάρι, στην περιφέρεια 
του Κιέβου. Κατά το ουκρανικό υπουργείο Άμυ-
νας, καταστράφηκαν “πολυκατοικίες, σχολεία,  
νηπιαγωγεία και άλλες υποδομές” και “δεκάδες 
κάτοικοι του Χαρκόβου, ανάμεσά τους παιδιά, 
σκοτώθηκαν”.  
Οι δραματικές εξελίξεις στον πόλεμο της Ουκρα-
νίας αποτέλεσαν και χθες Τετάρτη 02/03 την κυ-
ρίαρχη ιστορία του βρετανικού τύπου ο οποίος  
υπογραμμίζει ότι η Ουκρανία αντιστέκεται και αντι-
μετωπίζει τις “βαρβαρικές επιθέσεις” της Ρωσίας.   
“Ο Πούτιν προετοιμάζεται να βομβαρδίσει το 
Κίεβο”, γράφουν οι Times. “Προσευχηθείτε για 
το Κίεβο”, ο πρωτοσέλιδος τίτλος στην Daily Mail. 
Την οργή της δεν κρύβει η διεθνής κοινότητα για 
τη ρωσική πυραυλική  επίθεση σε πύργο επικοι-
νωνιών – τηλεόρασης στο Κίεβο, σημειώνει η 
Sun. Την έκκληση του Ουκρανού προέδρου  
Βολοντίμιρ Ζελένσκι  προς τη Δύση να παρέμβει 
ώστε να αποφευχθεί η “γενοκτονία του ουκρανι-
κού λαού”, προβάλλει η Daily Telegraph. O Ζε-
λένσκι υπόσχεται ότι ο Πούτιν “θα πληρώσει για 
εγκλήματα πολέμου”, διαβάζουμε στην Daily Mir-
ror. Καθώς οι ρωσικές δυνάμεις πλησιάζουν το 
Κίεβο πολλοί κάτοικοι προσπαθούν να εγκατα-
λείψουν την πόλη, μας ενημερώνει η εφημερίδα 
The Guardian.   
Η Μόσχα προειδοποίησε τους κατοίκους του  
Κιέβου να φύγουν, ενώ εξαπέλυσε πλήγματα με 
ρουκέτες εναντίον της δεύτερης μεγαλύτερης ου-
κρανικής πόλης, του Χαρκόβου, την έκτη ημέρα 
της ρωσικής εισβολής, καθώς η τακτική των  
Ρώσων διοικητών μοιάζει να μεταβάλλεται και να 
βάζει πλέον στο στόχαστρο αστικά κέντρα.    
Το Κρεμλίνο θέτει σε ετοιμότητα και τις πυρη-
νικές δυνάμεις αποτροπής  
Στα βρετανικά πρωτοσέλιδα της Δευτέρας 28/02 
κυριάρχησε η απόφαση του  Βλαντιμίρ Πούτιν να 
θέσει σε κατάσταση συναγερμού το ρωσικό πυ-

ρηνικό οπλοστάσιο. Η Daily Telegraph επιση-
μαίνει  ότι υπάρχουν αυξανόμενοι φόβοι ότι ο κ. 
Πούτιν θα μπορούσε να αναπτύξει όπλα μαζικής 
καταστροφής “για να αποφύγει μια ταπεινωτική 
ήττα στην Ουκρανία μετά από τέσσερις ημέρες 
συγκρούσεων”. Η εφημερίδα προσθέτει ότι οι ρω-
σικές δυνάμεις έχουν “εγκλωβιστεί” καθώς συνε-
χίζονται οι “σφοδρές μάχες” στο Κίεβο και το Χάρ-
κοβο. Η κίνηση του Ρώσου προέδρου "σε μεγάλο 
βαθμό" κλιμακώνει την ένταση, υπογραμμίζουν 
οι Times, “μολονότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βο-
λοντίμιρ Ζελένσκι έχει συμφωνήσει να γίνουν ει-
ρηνευτικές συνομιλίες”, γράφει η εφημερίδα. Σύμ-
φωνα με τους Times, το Κίεβο παραμένει 
αποκλεισμένο, με τις ουκρανικές δυνάμεις να ανα-
ζητούν άτομα - πράκτορες της Μόσχας για τα 
οποία υπάρχουν υποψίες ότι εισήλθαν στην πόλη 
για να δολοφονήσουν τον πρόεδρο Ζελένσκι. Ο 
πυρηνικός συναγερμός προορίζεται ως απειλή 
για τις χώρες του ΝΑΤΟ μετά την απόφαση της 
Δύσης για την παροχή περισσότερης στρατιωτι-
κής βοήθειας στην Ουκρανία, και την επιβολή 
των αυστηρών οικονομικών κυρώσεων εις βάρος 
της Μόσχας, προσθέτουν οι Times. 
Η κίνηση  Πούτιν σημειώθηκε  καθώς οι σύμμαχοι 
των ΗΠΑ και της Δύσης συμφώνησαν να επιβά-
λουν κυρώσεις στην κεντρική τράπεζα της Ρωσίας 
και να αποκλείσουν μια ομάδα δανειστών της 
από το σύστημα διατραπεζικών συναλλαγών 
Swift, γράφουν οι  Financial Times. Η εφημερίδα 
σημειώνει ότι οι κυρώσεις είναι μερικές από τις 
πιο σκληρές ενέργειες που έχουν ληφθεί ποτέ 
εναντίον μιας χώρας της ομάδας των G20. Οι FT 
προβάλλουν τις προειδοποιήσεις των ΗΠΑ ότι η 
απόφαση του Κρεμλίνου είναι μια προσπάθεια 
"εκφοβισμού της ανθρωπότητας". 
Σύμφωνα με τον Guardian, η ενεργοποίηση των 
δυνάμεων πυρηνικής αποτροπής της Ρωσίας  
σημαίνει ότι ο κ. Πούτιν είναι “έτοιμος να τραβήξει 
τα πράγματα στα άκρα  για να επιτύχει νίκη στην 
Ουκρανία”. Η εφημερίδα προσθέτει ότι η απά-
ντηση της Δύσης - συμπεριλαμβανομένης της 
αποφόρτισης του μεριδίου της BP κατά 19,75% 
από τη ρωσική κρατική πετρελαϊκή εταιρεία Ros-
neft – είναι πιθανό να αποβεί καταστροφική για 
τη ρωσική οικονομία .  
Στην πρώτη σελίδα του Guardian κυριαρχεί η 
φωτογραφία μιας τεράστιας 
διαδήλωσης στο Βερολίνο, 
όπου δεκάδες χιλιάδες συγκε-

ντρώθηκαν για να διαμαρτυρηθούν κατά της ρω-
σικής εισβολής. Η απόφαση του κ. Πούτιν χαρα-
κτηρίστηκε “επικίνδυνη και ανεύθυνη” από το 
ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ, σημειώνει η Metro.  Σύμφωνα 
με την εφημερίδα, αξιωματούχος του Πενταγώνου 
έχει δηλώσει: “Είναι σαφές ότι έχουν ενεργοποι-
ηθεί δυνάμεις που, αν υπάρξει λάθος, θα μπο-
ρούσαν να κάνουν τα πράγματα πολύ, πολύ πιο 
επικίνδυνα”. Η Daily Mail αναφέρει ότι η Ρωσία 
έχει το δεύτερο μεγαλύτερο οπλοστάσιο πυρηνι-
κών όπλων στον κόσμο και μεγάλο αριθμό βαλ-
λιστικών πυραύλων. "Ο Ελεύθερος κόσμος κατά 
Πούτιν" - ο τίτλος της Daily Express. Η Daily 
Star εκτιμά ότι  ο  Πούτιν “έχει πραγματικά χάσει 
το παιχνίδι”. "Ο Mad Vlad γίνεται πυρηνικός",  
γράφει η Sun.  
"Έφοδος στα σύνορα" - ο πηχυαίος τίτλος στην 
εφημερίδα i. Το σχετικό άρθρο συνοδεύεται από 
μια ολοσέλιδη φωτογραφία ανθρώπων που προ-
σπαθούν να εγκαταλείψουν εσπευσμένα την  
πολεμική ζώνη. Η εφημερίδα γράφει ότι έχουν 
σχηματιστεί ουρές  που εκτείνονται για πολλά μί-
λια καθώς πρόσφυγες από την Ουκρανία προ-
σπαθούν να εισέλθουν σε γειτονικές χώρες. Η 
εφημερίδα προσθέτει ότι οι αριθμός των ανθρώ-
πων που έχουν αποφασίσει να εγκαταλείψουν τη 
χώρα τους μετά τη ρωσική εισβολή ανέρχεται σε 
368.000. Τέλος, η Daily Mirror δημοσιεύει μια 
φωτογραφία ενός πατέρα που αποχαιρετά τον 
γιο του καθώς το παιδί επιβιβάζεται σε ένα τρένο 
μαζί με τη μητέρα και την αδελφή του. "Να είσαι 
γενναίος για τη μητέρα σου" - είναι ο τίτλος της 
εφημερίδας. Οι άνδρες στην Ουκρανία ηλικίας 18 
έως 60 ετών καλούνται να παραμείνουν στη χώρα 
και να πολεμήσουν. 
“Ο Πούτιν βομβαρδίζει αμάχους και πρέπει 
να τιμωρηθεί”   
Δεκάδες άμαχοι σκοτώθηκαν νωρίτερα την  
Δευτέρα 28/02 σε ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις 
στη δεύτερη πόλη της Ουκρανίας, το Χάρκοβο, 
σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών. Μια φω-
τογραφία ενός τραυματιοφορέα που προσπαθεί 
να βοηθήσει ένα ετοιμοθάνατο εξάχρονο κορίτσι 
που χτυπήθηκε από  κέλυφος στην ουκρανική 
πόλη Μαριούπολη είναι η φωτογραφία που κυ-
ριαρχεί στις  πρώτες σελίδες πολλών εφημερίδων 
της Τρίτης 01/03. Μια απελπισμένη γυναίκα - η 

οποία πιστεύεται ότι είναι η μη-
τέρα της - περιμένει αβοήθητη 
κοντά στο ασθενοφόρο. "Δείξτε 

αυτό στον Πούτιν"  -  ο κύριος τίτλος στην Daily 
Telegraph και στην εφημερίδα Μetro. Και οι δύο 
εφημερίδες  επικαλούνται τον γιατρό που δεν 
μπόρεσε να σώσει τη ζωή του κοριτσιού. Οι 
Times θεωρούν ότι το τραγικό συμβάν συνιστά 
ένα  “τραγικό σύμβολο” των παιδιών που παγι-
δεύτηκαν στην Ουκρανία, “καθώς ο Ρώσος πρό-
εδρος έχει διατάξει  επιθέσεις εναντίον αμάχων”. 
Η Daily Mirror σημειώνει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν 
πιστεύει ότι είναι ένας “σκληρός άνδρας”, αλλά 
στην πραγματικότητα είναι ένας “δειλός” που 
“σκοτώνει μικρά κορίτσια με παντόφλες και  
πιτζάμες”. Η Daily Express έχει τον απλό τίτλο, 
"Τερατώδης". Το πρωτοσέλιδο της Sun παρου-
σιάζει μια μεγάλη φωτογραφία της Πολίνα - μιας 
10χρονης που σκοτώθηκε με τους γονείς της όταν 
το αυτοκίνητο της οικογένειάς της δέχθηκε επί-
θεση στο Κίεβο. Η εφημερίδα αναφέρει ότι του-
λάχιστον 16 παιδιά έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο 
μέχρι στιγμής.  "Πόσα παιδιά πρέπει να πεθά-
νουν, Πούτιν;" – αναρωτιέται η Sun.  "Ο Πούτιν 
βομβαρδίζει αμάχους" είναι o πρωτοσέλιδος τί-
τλος στην εφημερίδα i, καθώς επισημαίνει ότι δε-
κάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και εκατοντάδες 
έχουν τραυματιστεί σε επιθέσεις με ρουκέτες από 
τις ρωσικές δυνάμεις. Ο Guardian υπογραμμίζει 
την ευρεία χρήση όπλων από τη Ρωσία, όπως τη 
χρήση  εκτοξευτών ρουκετών στην επίθεση κατά 
της  δεύτερης πόλη της Ουκρανίας, το Χάρκοβο. 
Η επίθεση αυτή  υποδηλώνει ότι το Κρεμλίνο είναι 
έτοιμο να καταφύγει σε “πιο απελπισμένες μεθό-
δους”, έχοντας αποτύχει να καταφέρει ένα "νοκ-
άουτ χτύπημα" τις πρώτες ημέρες του πολέμου. 
Η ηλεκτρονική σελίδα της Independent επικε-
ντρώνεται στους φόβους των Δυτικών συμμάχων 
ότι ο “απογοητευμένος” Ρώσος πρόεδρος θα 
μπορούσε να στραφεί σε πιο “τυφλά πυρά” με 
αποτέλεσμα να έχουμε “εκατόμβες θυμάτων”. Οι 
Financial Times επικαλούνται έναν ανώνυμο Δυ-
τικό αξιωματούχο, ο οποίος ανησυχεί ότι μια τέ-
τοια ενέργεια θα οδηγήσει σε αύξηση του αριθμού 
των νεκρών από τον άμαχο πληθυσμό. Αλλού, η 
Mirror αναφέρει ότι βετεράνοι της SAS συμμετέ-
χουν στον αγώνα της Ουκρανίας κατά της ρωσι-
κής εισβολής - σε μια επιχείρηση που χρηματο-
δοτείται από μια ανώνυμη ευρωπαϊκή χώρα, 
μέσω ιδιωτικής εταιρείας. Η εφημερίδα γράφει ότι 
12 βετεράνοι της SAS είναι ήδη εκεί και άλλοι  
δώδεκα θα φύγουν αυτή την εβδομάδα. Η Sun 
ισχυρίζεται ότι Βρετανοί "εγγράφονται μαζικά" για 
να πάνε να πολεμήσουν στην Ουκρανία. Πολλοί 
από αυτούς είναι οικοδόμοι , εργάτες και αγρότες. 
Αναμεσά τους και ένας 60χρονος πρώην έφεδρος 
του στρατού. “Όλοι τους κατευθύνονται στην πρε-
σβεία της Ουκρανίας στο Λονδίνο για να προ-
σφερθούν εθελοντικά” , σύμφωνα με την Sun. 
Στο μεταξύ αξιωματούχοι του Whitehall προσπα-
θούν να καθορίσουν την πολιτική της κυβέρνη-
σης, αφού η υπουργός Εξωτερικών Λιζ Τρας  
δήλωσε ότι υποστηρίζει τους Βρετανούς που πη-
γαίνουν στην Ουκρανία ως εθελοντές να πολε-
μήσουν τους Ρώσους μαζί με τις ουκρανικές  
δυνάμεις, διαβάζουμε στην εφημερίδα The Times.  
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Για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου στην Ου-
κρανία κατηγόρησε τον Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν 
ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου 
Μπόρις Τζόνσον από το βήμα της Βουλής των 
Κοινοτήτων. 
Κατά τη διάρκεια της τακτικής συνεδρίασης 

με ερωτήσεις προς τον Πρωθυπουργό το μεση-
μέρι της Τετάρτης, ο ηγέτης του Εθνικού Κόμ-
ματος Σκωτίας Ίαν Μπλάκφορντ είπε απευθυ-
νόμενος στον κ. Τζόνσον ότι «ο Βλάντιμιρ Πούτιν 
είναι εγκληματίας πολέμου και πρέπει να αντι-
μετωπίσει τη δικαιοσύνη στη Χάγη». 
Απαντώντας ο Βρετανός Πρωθυπουργός είπε: 

«Έχουμε ήδη δει από το καθεστώς του Βλάντιμιρ 
Πούτιν τη χρήση πυρομαχικών που έχουν ριφθεί 
επί αθώων πολιτών. Κατά την άποψή μου αυτό 
ήδη πιάνεται ως έγκλημα πολέμου και ξέρω ότι 
ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστη-
ρίου ήδη ερευνά». 
Το μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης περι-

λάμβανε ερωτήματα από την αντιπολίτευση για 

τους λόγους για τους οποίους η βρετανική κυ-
βέρνηση δεν έχει ήδη επιβάλει κυρώσεις σε πε-
ρισσότερους Ρώσους ολιγάρχες με περιουσία 
στη Βρετανία, με ιδιαίτερη έμφαση στον Ρόμαν 
Αμπράμοβιτς. 
Ο Τζόνσον απάντησε ότι η κυβέρνηση κάνει 

ό,τι μπορεί για να εκθέσει την «παράνομη ρω-
σική λεία» και ότι ο κλοιός γύρω από το καθε-
στώς Πούτιν θα συνεχίσει να σφίγγει. 
Η συνεδρίαση άρχισε με τους βουλευτές να 

χειροκροτούν όρθιοι τον Ουκρανό πρέσβη στο 
Λονδίνο Βαντίμ Πριστάικο που παρακολουθούσε 
από το θεωρείο, σε μια σπάνια κίνηση για το 
σώμα. Απευθυνόμενος στον Ουκρανό διπλω-
μάτη ο Πρόεδρος της Βουλής σερ Λίντσεϊ Χόιλ 
είπε ότι το χειροκρότημα συνήθως απαγορεύεται 
στην αίθουσα, αλλά με την τρόπο αυτό το νομο-
θετικό σώμα θέλησε να δείξει το σεβασμό και τη 
στήριξή του στον ουκρανικό λαό. 
Εν τω μεταξύ, την Τρίτη, ανακοινώθηκε ότι η 

βρετανική Κυβέρνηση αποφάσισε τη διεύρυνση 

των κριτηρίων για την έκδοση βίζας προς Ου-
κρανούς, που θέλουν να βρουν καταφύγιο στο 
ΗΒ. Στελέχη της αντιπολίτευσης έχουν επικρίνει 
την Κυβέρνηση για τη μη εξαίρεση των Ουκρα-
νών προσφύγων από το σύστημα θεώρησης 
εισόδου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η αρμόδια Υπ. 
Εσωτερικών Πρίτι Πατέλ επανέλαβε ότι αυτό δεν 
μπορεί να γίνει για λόγους ασφαλείας. 

 Αυτό που ανακοινώθηκε, ωστόσο, είναι η δι-
εύρυνση του είδους της συγγένειας που θα επι-
τρέπει την επανένωση Ουκρανών προσφύγων 

με μέλη της οικογένειάς που ζουν ήδη επί βρε-
τανικού εδάφους. Πλέον, εκτός από συζύγους 
και εξαρτώμενα τέκνα, βίζα θα δίνεται σε γονείς, 
παππούδες και γιαγιάδες, ενήλικα τέκνα και 
αδέρφια. Όπως είχε προαναγγείλει από την Πο-
λωνία ο Μπόρις Τζόνσον, η αλλαγή αυτή υπο-
λογίζεται ότι θα διπλασιάσει τον αριθμό των Ου-
κρανών που θα έχουν δικαίωμα να μετοικήσουν 
εδώ από 100 σε 200 χιλιάδες. 
Παράλληλα, θα δίνεται η ευκαιρία σε ιδιώτες 

και επιχειρήσεις στο να δηλώνουν χορηγοί Ου-
κρανών πολιτών, δημιουργώντας έτσι μία οδό 
έλευσης στο ΗΒ ακόμα και χωρίς συγγενείς στη 
χώρα. Οι Ουκρανοί πρόσφυγες θα αποκτούν 
δικαίωμα διαμονής, εργασίας και πρόσβασης 
στις δημόσιες υπηρεσίες, αρχικά για διάστημα 
12 μηνών, χωρίς την υποχρέωση επαρκούς 
γνώσης αγγλικών ή εξασφαλισμένου μισθού. 
Θα παραταθεί, εξάλλου, η ισχύς της βίζας που 
μπορεί να λήγει για τους Ουκρανούς, που είναι 
ήδη επί βρετανικού εδάφους.

ΜΕ ΔΑΚΡΥΑ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΕΠΙΤΕΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

«Φοβάστε! Το ΝΑΤΟ δεν θα αμυνθεί» είπε δημοσιογράφος στον Τζόνσον
Δακρυσμένη, μια Ουκρανή δημοσιογράφος 

επέκρινε τον Τζόνσον για την αποτυχία της Δύσης 
να προστατεύσει τη χώρα της από τη Ρωσία και 
τον Πούτιν. Στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου 
του πρωθυπουργού με αφορμή την επίσκεψή του 
στην Πολωνία, η δημοσιογράφος Ντάρια Καλενι-
ούκ τον κατηγόρησε ότι «φοβάται» να υπερασπι-
στεί τον κόσμο της Ουκρανίας. 
Με φωνή που έτρεμε και δάκρυα στα μάτια, η 

δημοσιογράφος απευθύνθηκε στον Μπόρις Τζόν-
σον, λέγοντάς του ότι γυναίκες και παιδιά «δέχο-

νται τα χτυπήματα» επειδή το ΝΑΤΟ δεν επιβάλλει 
ζώνη απαγόρευσης πτήσεων. «Δεν έρχεστε στο 
Κίεβο, κ. πρωθυπουργέ. Δεν έρχεστε στο Λβιβ. 
Έρχεστε στην Πολωνία γιατί φοβάστε» είπε, προ-
σθέτοντας ότι «το ΝΑΤΟ δεν είναι διατεθειμένο 
να αμυνθεί γιατί φοβάται τον Τρίτο Παγκόσμιο 
Πόλεμο, αλλά αυτός έχει ήδη ξεκινήσει». Η Καλε-
νιούκ αναφέρθηκε, επίσης, και στις περαιτέρω 
κυρώσεις τις οποίες σκοπεύει να επιβάλει ο Βρε-
τανός πρωθυπουργός σε εκπροσώπους της πο-
λιτικής και οικονομικής ζωής της Ρωσίας, λέγο-

ντας: «Μιλάτε για περισσότερες κυρώσεις, πρω-
θυπουργέ, αλλά ο Αμπράμοβιτς δεν έχει υποστεί 
κυρώσεις, είναι στο Λονδίνο. Τα παιδιά του δεν 
είναι στους βομβαρδισμούς, είναι εκεί, στο Λον-
δίνο. Τα παιδιά τού Πούτιν βρίσκονται στην Ολ-
λανδία, στη Γερμανία, σε επαύλεις. Τερματίστηκαν 
όλα αυτά που ανέφερα; Δεν το βλέπω», σημείωσε 
μεταξύ άλλων η δημοσιογράφος. Επειτα από μια 
αμήχανη σιωπή, ο Τζόνσον απάντησε ότι έκανε 
ό,τι μπορούσε, αλλά «δεν μπορεί να προσποι-
ηθεί» ότι η Δύση θα παρέμβει στρατιωτικά. «Δυ-
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Ουκρανικό: Έχει ήδη διαπράξει εγκλήματα πολέμου, λέει για τον Βλ. Πούτιν ο Τζόνσον

«ΦΩΤΙΑ» ΣΤΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΣΚΑΚΙΕΡΑ

Απορρίπτεται από την Υπουργό Εξωτερικών του 
HB Λιζ Τρας η κατηγορία από τη Μόσχα ότι η αυ-
ξημένη κατάσταση επιφυλακής του ρωσικού πυ-
ρηνικού αποτρεπτικού οπλοστασίου που ανακοί-
νωσε την Κυριακή ο Πρόεδρος Πούτιν ήρθε ως 
απάντηση σε δικές της επιθετικές δηλώσεις. 
Ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, 

είχε αποδώσει την αυξημένη ετοιμότητα του πυρη-
νικού αποτρεπτικού οπλοστασίου της Ρωσίας σε 
δηλώσεις της Λιζ Τρας, χωρίς να διευκρινίσει σε 
ποιες δηλώσεις αναφέρεται. «Δηλώσεις που έγιναν 
από διάφορους εκπροσώπους σε διάφορα επίπεδα 
επί πιθανών αψιμαχιών ή ακόμα και συγκρούσεων 
και συμπλοκών μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας. Πι-
στεύουμε ότι τέτοιες δηλώσεις είναι απολύτως απα-
ράδεκτες. Δε θα κατονόμαζα τους συντάκτες αυτών 

των δηλώσεων, αν και ήταν η Βρετανίδα Υπουργός 
Εξωτερικών», είπε ο κ. Πεσκόφ. Κύκλοι της Βρε-
τανίδας Υπ. Εξωτερικών απέρριψαν τη θέση αυτή, 
λέγοντας ότι «τίποτα από όσα έχει πει η Λιζ δεν δι-
καιολογεί τέτοιου είδους κλιμάκωση - είναι ξεκάθαρα 
σχεδιασμένη να αποσπάσει την προσοχή από την 
κατάσταση επί του εδάφους στην Ουκρανία».

Και... πόλεμος δηλώσεων για τα πυρηνικά
ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Η βασίλισσα Ελισάβετ παραχώρησε την Τρίτη 
δύο ακροάσεις μέσω διαδικτύου, μετά από ακύ-
ρωση υποχρεώσεών της την περασμένη εβδο-
μάδα λόγω προσβολής της από τον κορωνοϊό. 
Όπως είχε ανακοινωθεί, η σχεδόν 96 ετών 

μονάρχης είχε εκδηλώσει ήπια συμπτώματα που 
έμοιαζαν με αυτά του κρυολογήματος, αλλά 
παρά την ακύρωση των εμφανίσεών της είχε 
συνεχίσει να εκτελεί ελαφρά καθήκοντα. 
Σήμερα δέχθηκε τα διαπιστευτήρια των νέων 

πρέσβεων Ανδόρρας και Τσαντ στο Ηνωμένο 
Βασίλειο. 
Είχε ανακοινωθεί πως διαγνώστηκε θετική 

στην COVID-19 στις 20 Φεβρουαρίου. Είχαν 
προηγηθεί οι θετικές διαγνώσεις του διαδόχου 
Πρίγκιπα της Ουαλίας Καρόλου και της συζύγου 

του Δούκισσας της Κορνουάλης Καμίλα. 
Οι εορτασμοί στη Βρετανία για το Πλατινένιο 

Ιωβηλαίο της βασίλισσας, δηλαδή τα 70 χρόνια 
στο θρόνο που έκλεισε στις αρχές Φεβρουαρίου, 
έχουν προγραμματιστεί για τις αρχές Ιουνίου.

Επέστρεψε στα βασιλικά της καθήκοντα
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Προτάσεις ΑΚΕΛ 
για συνταξιούχους
Το ΑΚΕΛ κατέθεσε εννέα 
προτάσεις για βελτίωση του 
βιοτικού επιπέδου των συντα-
ξιούχων και διασφάλιση αξιο-
πρεπούς διαβίωσης για όλα 
τα άτομα της τρίτης ηλικίας. 
Το θέμα συζητήθηκε σε συνε-
δρία της Επιτροπής Εργασίας 
με αφορμή την επικείμενη 23η 
Σύνοδο της Βουλής των Γε-
ρόντων. 
Ο πρόεδρος της Επιτροπής 
και βουλευτής του ΑΚΕΛ, 
Άντρος Καυκαλιάς, τόνισε ότι 
το βασικό συμπέρασμα της 
συνεδρίας είναι ότι «πρέπει 
να γίνουν ακόμα πάρα πολλά 
για να φτάσουμε σε θετικό 
πρόσημο σε ό,τι αφορά στις 
φιλικές προς την τρίτη ηλικία 
πολιτικές».

                    
      Ειδήσεις σε 2’ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΡΙΧΝΕΙ ΦΩΣ ΣΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΙΠΑΝ

Ένα λιμάνι... σκάνδαλα καταδεικνυεί ειδική έκθεση
Η κυβέρνηση και ο ΔΗΣΥ διαφημίζουν τα κέρδη των 

εταιρειών στο λιμάνι Λεμεσού. Από πού προέρχονται 
όμως αυτά τα κέρδη; 
Σύμφωνα με έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, την 

περίοδο που έγιναν οι ιδιωτικοποιήσεις των κερδοφό-
ρων εργασιών στο λιμάνι επιβλήθηκαν αυξήσεις στο 
40% των ταριφών. Επίσης, η κυβέρνηση παραχώρησε 
στους ιδιώτες το 48% των εισπράξεων από το συμβό-
λαιο της UNIFIL (3,5 εκατ. ευρώ), ενώ μετά την υπο-
γραφή των συμβολαίων άλλαξαν οι χάρτες. Ακόμη, 
λόγω των κακών σχεδιασμών που έγιναν η κυβέρνηση 
ενοικίασε γερανογέφυρες από τον έναν επενδυτή έναντι 
1,75 εκατ. ευρώ και τις παραχώρησε για χρήση στον 
άλλο επενδυτή. Επιπρόσθετα, έβαλαν πλαφόν στο λι-
μάνι Λάρνακας, προκειμένου να διασφαλίσουν τον κύ-
κλο εργασιών και τα κέρδη των ιδιωτών στο λιμάνι Λε-
μεσού. Επίσης, στα συμβόλαια τα οποία υπογράφτηκαν 
μπήκε ένας περίεργος όρος για διασύνδεση των ταρί-
φων με την τιμαριθμική αναπροσαρμογή του Εγχώριου 
Βιομηχανικού Δείκτη, αντί του Εναρμονισμένου Δείκτη 
Τιμών Καταναλωτή, όπως συνηθίζεται σε τέτοιου είδους 
συμβάσεις. Σαν αποτέλεσμα αυτού οι ιδιώτες επενδυτές 
ανακοίνωσαν πρόσφατα αυξήσεις της τάξης του 16,6%, 
ενώ μετά από «διαπραγμάτευση» με την κυβέρνηση 

δέχτηκαν να μειώσουν το ποσοστό στο 10% υπό την 
προϋπόθεση ότι η κυβέρνηση θα αποπληρώσει (με τα 
λεφτά των φορολογούμενων) δάνειο των επενδυτών 
ύψους 5 εκατ. ευρώ. 
Είναι λογικό λοιπόν ότι οι ιδιώτες διαχειριστές έχουν 

κέρδη. Εξάλλου οι εργασίες τις οποίες ανέλαβαν ήταν 
από πριν κερδοφόρες, ενώ με τα πολλά πριμ τα οποία 
πήραν από την κυβέρνηση τα κέρδη πολλαπλασιάστη-
καν. Το ερώτημα είναι γιατί η κυβέρνηση και ο ΔΗΣΥ 
διαφημίζουν τα κέρδη των εταιρειών στο λιμάνι Λεμε-
σού; Λογικά η κυβέρνηση και όλα τα κόμματα πρέπει 
να εκπροσωπούν τα συμφέροντα των πολιτών. Γιατί 

λοιπόν διαφημίζουν τα κέρδη των εταιρειών, τα οποία 
μάλιστα έρχονται σε αντίθεση με τα συμφέροντα τόσο 
των φορολογούμενων (οι οποίοι έχουν πληρώσει και 
συνεχίζουν να πληρώνουν τα πιο πάνω πριμ) αλλά και 
των καταναλωτών (οι οποίοι πλήρωσαν και συνεχίζουν 
να πληρώνουν για την αύξηση των ταρίφων και τη συ-
νεπακόλουθη ακρίβεια σε βασικά αγαθά); 
Η απάντηση είναι απλή: Η κυβέρνηση και ο ΔΗΣΥ 

εκπροσωπούν τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου. 
Δεν ενδιαφέρονται για τα συμφέροντα της κοινωνίας 
και το απέδειξαν πρόσφατα με την απάθειά τους απέ-
ναντι στην ακρίβεια. 
Την ίδια ώρα το ΑΚΕΛ έστειλε επιστολή στον Γενικό 

Εισαγγελέα για να εξεταστούν τα συμβόλαια των ιδιω-
τικοποιήσεων και να αναζητηθούν πιθανές ευθύνες, 
ενώ παράλληλα κατέθεσε σειρά προτάσεων για στήριξη 
των νοικοκυριών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
καθώς και για ανακοπή της ακρίβειας. 
Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά μεταξύ του ΑΚΕΛ και 

του ΔΗΣΥ. Αυτός είναι ένας από τους πιο σημαντικούς 
λόγους που η επόμενη κυβέρνηση πρέπει να φέρει τη 
σφραγίδα του ΑΚΕΛ.

ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΜΟΝΟ ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ...

Ο κοσμάκις πληρώνει κακές συμφωνίες κυβέρνησης–επενδυτών

Χαλλούμι: Συσκέψεις Υπουργού για αλλαγές στην ποσόστοση
Τρεις συσκέψεις έγιναν αυτό τον μήνα για τις αλλαγές στην 

ποσόστωση του χαλουμιού και ο υπουργός έχει καταθέσει την 
τελική του πρόταση στα εμπλεκόμενα μέρη, δήλωσε στον ΑΣΤΡΑ 
ο γενικός διευθυντής του υπουργείου γεωργίας Ανδρέας Γρη-
γορίου. Επιβεβαίωσε ότι η πρόταση περιλαμβάνει ποσόστωση 
με αιγοπρόβειο γάλα στο 35% και του αγελαδινού μέχρι 65 %. 
Το πρόβλημα, είπε, πρέπει να λυθεί μέχρι την Τρίτη το πρωί 

και ο υπουργός γεωργίας αναμένει τις απαντήσεις αγελαδοτρό-
φων, αιγοπροβατοτρόφων και τυροκόμων. 
Τόνισε ότι εάν δεν γίνει αποδεκτή η πρόταση του υπουργού 

τότε θα εφαρμοστεί ο φάκελος όπως έχει εγκριθεί από τις Βρυ-
ξέλλες. Eίπε ότι έχουν γίνει προκαταρκτικές διαβουλεύσεις με 
τις Βρυξέλλες και φαίνεται, είπε, ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα. 
Οι γγ της ΕΚΑ και της ΠΕΚ τονίζουν ότι αλλαγές στον φάκελο 

του χαλουμιού θα οδηγήσει σε επικίνδυνες ατραπούς καθώς η 
αλλαγή των ποσοστών θα προκαλέσει τεράστια προβλήματα. 
Ο φάκελος, τόνισαν έχει κερδηθεί με μεγάλες προσπάθειες 

και πρέπει να τον προστατεύσουμε. Υπογράμμισαν ότι η κυ-
βέρνηση οφείλει να εφαρμόσει τη νομοθεσία και εκείνοι που 
δεν την τηρούν να υφίστανται επιπτώσεις

Ακόμη περιμένουν 
οι ανάπηροι πολέμου
Χειροπιαστά αποτελέσματα 
αναμένουν οι ανάπηροι πολέ-
μου από τη συνάντηση που 
θα έχουν σήμερα Πέμπτη με 
τα Υπουργεία Οικονομικών και 
εργασίας, ως προς το αίτημα 
τους για ιατροφαρμακευτική 
βοήθεια κάτι που δόθηκε 
στους αιχμαλώτους πολέμου. 
Μιλώντας μετά τη συζήτηση 
του προβλήματος, στην Κοι-
νοβουλευτική Επ. Προσφύ-
γων, ο πρόεδρος  της Παγκ. 
Οργάνωσης Αποκατάστασης 
Παθόντων Πολέμου Γιώργος 
Γρουτίδης, εξέφρασε την ευχή, 
να υπάρξει φως στην άκρη της 
σήραγγας και κατήγγειλε ότι 
την περασμένη βδομάδα, όταν 
επικοινώνησαν με το Υπ. 
Oικονομικών για να ρωτήσουν 
γιατί δόθηκε βοήθεια μόνο 
στους αιχμαλώτους, η απά-
ντηση των λειτουργών ήταν ότι 
λαμβάνουν άλλο επίδομα και 
δεν έχουν ανάγκη. 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
Προσφύγων, Νίκος Κέττηρος 
ανέφερε ότι οι άνθρωποι αυτοί 
διεκδικούν αυτονόητα την αξιο-
πρέπεια τους και ξεκαθάρισε 
ότι το πρόβλημα τους θα επα-
νέρχεται προς συζήτηση στη 
Βουλή μέχρι να επιλυθεί».

Δεν είναι η πρώτη φορά, αλλά είναι πλέον πολιτική 
της κυβέρνησης Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ να ξεπουλάει 
την κρατική περιουσία και στη συνέχεια να αγοράζει 
υπηρεσίες από τους ιδιώτες επενδυτές και να τους 
επιχορηγεί από τα κρατικά ταμεία. Αυτό ακριβώς 
συμβαίνει με την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού Λεμε-
σού. Έγινε μια κακή και ετεροβαρής συμφωνία υπέρ 
των ιδιωτών και σε βάρος του κράτους. Το λιμάνι 
Λεμεσού πέρασε στα χέρια της ιδιωτικής διαχειρί-
στριας εταιρείας και σύμφωνα με τους όρους της 
συμφωνίας -ζητήθηκε έρευνα από τη Γενική Εισαγ-
γελία που μέχρι σήμερα δεν ανταποκρίθηκε- οι ιδιώ-
τες επενδυτές αυξάνουν αλόγιστα τις ταρίφες στα 
τέλη εισαγωγής και εξαγωγής εμπορευματοκιβω-
τίων, με αλυσιδωτές επιπτώσεις τόσο στα εισαγό-
μενα όσο και στα εξαγόμενα προϊόντα. Την ίδια στι-
γμή, η κυβέρνηση πληρώνει χιλιάδες ευρώ ως 
ενοίκια για τις εγκαταστάσεις και αποθήκες της Επι-

τροπής Σιτηρών στο λιμάνι, πληρώνουμε ενοίκια για 
τις «δικές» μας γερανογέφυρες, με αποκορύφωμα 

την ανάληψη δανείου από το κράτος ύψους €5 εκ. 
που ήταν υποχρέωση της διαχειρίστριας εταιρείας. 
Ως αντάλλαγμα, η εταιρεία αντί να αυξήσει τις τιμές 
στις ταρίφες 16,6%, τις αύξησε 10%, κι αυτό χωρίς 

να προσδιορίζεται ο χρόνος που θα ισχύσουν οι 
νέες ταρίφες. Η κυβέρνηση Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ 
το ίδιο έπραξε και σε ό,τι αφορά το ξεπούλημα του 
Συνεργατισμού. Δόθηκαν όλα τα καλά περιουσιακά 
στοιχεία του Συνεργατισμού στην Ελληνική Τράπεζα 
και η κυβέρνηση ανέλαβε ως εγγυήτρια για να πλη-
ρώνει μελλοντικές ζημιές, κάτι που πράττει δίνοντας 
μέχρι σήμερα μερικά εκατομμύρια ευρώ στην Ελλη-
νική. Επίσης, η κυβέρνηση ΔΗΣΥ επιχορηγεί κατά 
χιλιάδες ευρώ και τη διαχειρίστρια εταιρεία των αε-
ροδρομίων, η οποία επικαλείται όρους της συμφω-
νίας. Η κυβέρνηση ΔΗΣΥ έκλεισε ακόμη και τις κυ-
πριακές Αερογραμμές και η Κύπρος δεν διαθέτει 
κρατικό αερομεταφορέα, ενώ την ίδια στιγμή η κυ-
βέρνηση ζήτησε άδεια από την ΕΕ να επιχορηγήσει 
με εκατομμύρια ευρώ τις ιδιωτικές αεροπορικές εται-
ρείες για να διατηρήσουν συγκεκριμένους αεροπο-
ρικούς προορισμούς.



•ΝΤΕΜΠΟΥΤΟ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΗ-
ΜΕΣ (ΓΙΑΤΙ ΑΝΕΠΙΣΗΜΕΣ ΓΙ-
ΝΟΝΤΑΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΜΗΝΕΣ), 
ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟ-
ΕΔΡΙΚΕΣ ΕΚΑΝΑΝ ΟΙ ΗΓΕ-
ΤΕΣ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΚΟ 
ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

 
•ΔΕΝ ΤΡΑΒΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 
ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΣΥ Η ΥΠΟΨΗ-
ΦΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΒΕΡΩΦ  
ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΕΧΟΝΤΑΣ ΑΠΕ-
ΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΤΟ ΝΙΚΟ ΧΡΙΣΤΟ-
ΔΟΥΛΙΔΗ 

 
 

Δυναμική σύμπηξης 
συνεργασίας των 
κύριων πολιτικών 

δυνάμεων στο χώρο της αντι-
πολίτευσης και άλλων κοινωνι-
κών φορέων που αισθάνονται 
έντονα την ανάγκη για αλλαγή 
στη διακυβέρνηση του τόπου, 
καταγράφεται στην πολιτική 
σκηνή του τόπου το τελευταίο 
διάστημα. Η συνάντηση της πε-
ρασμένης Τρίτης, των ηγετών 
του ΑΚΕΛ Στέφανου Στεφάνου 
και του ΔΗΚΟ Νικόλα Παπαδό-
πουλου, άνκαι πολύ πρόωρο 
ακόμη για τελικά συμπερά-
σματα, έδωσε ισχυρά δείγματα 
για τις δυνατότητες κοινού εκλο-
γικού μετώπου με στόχο την 
απαλλαγή από τη διακυβέρ-
νηση του Συναγερμού και την 
αντικατάσταση της από μια 
προοδευτική διακυβέρνηση  
η οποία να είναι σε θέση να 
βγάλει τη χώρα από το τέλμα 
και να δημιουργήσει ελπιδοφό-
ρες προοπτικές για την κοινω-
νία, τους εργαζόμενους και τους 
μη προνομιούχους πολίτες. 
Δεν είναι τυχαίο εξάλλου το  
γεγονός ότι το εκλογικό επιτε-
λείο του Συναγερμικού υποψη-
φίου Αβέρωφ Νεοφύτου αλλάζει 
κάθε τρις και μια επικοινωνιακή 
τακτική. Στο Προεδρικό και στην 
Πινδάρου με την επίκληση 
της… προσαρμογής ανάλογα 
με τις εξελίξεις, αποφασίζουν 
πότε να εξαφανίζουν και πότε 

να εμφανίζουν τον αρχηγό του 
ΔΗΣΥ, ενώ την ίδια ώρα κατα-
γράφεται πολιτική αδυναμία των 
κυβερνώντων να πολιτευτούν 
ασχολούμενοι με τα πραγματικά 
προβλήματα των πολιτών. 
Έτσι ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ 
και οι επιτελείς του, μιλούν  
γενικά και αόριστα για το… «αύ-
ριο» τάσσοντας «φούρνους πα-
ξιμάδια»!  Τελικά ο Αβέρωφ Νε-
οφύτου και οι επιτελείς του 
ακολουθούν τ’ αχνάρια του 
απερχόμενου Προέδρου Νίκου 
Αναστασιάδης ο οποίος θα μεί-
νει στην ιστορία ως ο «Mίστερ 
Δεσμεύομαι» που κατέληξε να 
είναι ο πλέον αναξιόπιστος  
πολιτικός που γέννησε η Κύ-
προς και τελικά «επάξια» εξα-
σφαλίζει και τον τίτλο αντί του 
«ηγέτη της λύσης»  που επαγ-
γελλόταν προεκλογικά, του 
«ηγέτη της διχοτόμησης» της 
χώρας! 
Πασκίζει ο αρχηγός του ΔΗΣΥ 
να δώσει ώθηση στην καμπάνια 
του, αλλά δεν του βγαίνει…  
Πάντως στο χώρο της αντιπο-
λίτευσης σιγά – σιγά δημιουρ-
γείται κλίμα αισιοδοξίας για τις 
προοπτικές συνεργασιών, πρά-
γμα που διαφάνηκε και κατά τη 
συνάντηση των ηγετών του 
ΑΚΕΛ και του ΔΗΚΟ η οποία 
διεξήχθη, όπως και οι δυο δή-
λωσαν, μέσα σε άριστο κλίμα. 
Ο Νικόλας Παπαδόπουλος 
περιέγραψε ως εποικοδομητική 
τη συζήτηση με τον Στέφανο 
Στεφάνου προσθέτοντας ότι το 
ΔΗΚΟ θα συνεχίσει τις επαφές 
του με κόμματα της αντιπολίτευ-
σης με την προσδοκία να μπο-
ρέσουν να καταλήξουν σε ένα 
κοινό πολιτικό πλαίσιο για όλα 
τα σημαντικά ζητήματα που 
απασχολούν σήμερα την κοινω-
νία. 

«Θεωρούμε πως οι δυσάρε-
στες εξελίξεις στην Ουκρανία 
υποδεικνύουν την επιτακτική 
ανάγκη η χώρα μας να μπορέ-
σει ξανά να σταθεί στα πόδια 
της οικονομικά, κοινωνικά και 
στα ζητήματα που αφορούν την 

εθνική μας ασφάλεια», είπε, 
προσθέτοντας ότι το καίριο ερώ-
τημα που θα απασχολήσει την 
επόμενη περίοδο είναι ποιο  
είναι το καταλληλότερο πρό-
σωπο να ηγηθεί αυτής της προ-
σπάθειας. 
Όπως είπε, πρόθεση του 
ΔΗΚΟ  είναι να ανταποκριθεί 
στην απαίτηση της κοινωνίας 
για αλλαγή, καθώς οι επόμενες 
προεδρικές εκλογές δεν θα είναι 
μια απλή εκλογική αναμέτρηση, 
αλλά ένας αγώνας για το παρόν 
και το μέλλον του τόπου και του 
λαού. 
Ο ηγέτης του ΑΚΕΛ συμφώ-
νησε με την εκτίμηση του  
Νικόλα Παπαδόπουλου για το 
άριστο κλίμα της συνάντησης 
αλλά και για τη διαπίστωση ότι 
αυτή η χώρα χρειάζεται αλλαγή 
γιατί τα αδιέξοδα που έχει προ-
καλέσει η διακυβέρνηση Συνα-
γερμού αυτά τα χρόνια σε όλα 
τα ζητήματα που χαρακτηρίζουν 
και καθορίζουν την πορεία του 
τόπου και του λαού είναι πάρα 
πολλά.  
Γι’ αυτό, τόνισε ο Στ. Στεφά-
νου, χρειάζεται να προσπαθή-
σουμε μέσα από τη συζήτηση 
με ειλικρίνεια και ανοιχτοσύνη 
«να μπορέσουμε να συνεργα-
στούμε έτσι ώστε να δημιουρ-
γήσουμε τις προϋποθέσεις για 
να πετύχουμε την αλλαγή στις 
επόμενες προεδρικές εκλογές». 

 
•«Οι καιροί όντως είναι  
δύσκολοι, η κατοχή βαραίνει 
την Κύπρο και βλέπουμε και 
τις παρενέργειες που δημι-
ουργούνται σε σχέση με τις 
εξελίξεις που συμβαίνουν διε-
θνώς αυτή την ώρα με την κα-
τάσταση στην Ουκρανία που 
ασφαλώς επηρεάζει κι εμάς. 
Επομένως το επόμενο διά-
στημα, θα είναι διάστημα 
εντατικής δουλειάς με την 
ευχή και την ελπίδα ότι θα 
έχει θετικά αποτελέσματα», 
ανέφερε. 

 
Ερωτηθείς κατά πόσο έχουν 

τεθεί χρονοδιαγράμματα για 
εξαγγελία της υποψηφιότητας 
που θα υποστηρίξουν, ο Στ. Στε-
φάνου είπε ότι επειδή θα είναι 
εντατική αυτή η δουλειά δεν θα 
γίνει σε μάκρος χρόνου, ενώ θα 
κρίνουν και από την εξέλιξη των 
πραγμάτων. 

«Το εκλογικό και πολιτικό σκη-
νικό είναι ρευστό, εμείς θα συ-
νεχίσουμε τις επαφές μας, θα 
έχουμε συναντήσεις ως κόμ-
ματα και με άλλα κόμματα που 
συμμερίζονται την ανάγκη για 
να πετύχουμε αλλαγή. Μέσα 
από το διάλογο και τη συζήτηση 
θα δούμε πώς θα καταλήξουν 
τα πράγματα», είπε. 
Σε ερώτηση κατά πόσο έχει 
συζητηθεί κοινή συνάντηση και 
με τον Πρόεδρο της ΕΔΕΚ Μα-
ρίνο Σιζόπουλο, ο Στ. Στεφάνου 
είπε ότι δεν έχει συζητηθεί κάτι 
σχετικά με αυτό. Ωστόσο όπως 
είπε τόσο το ΑΚΕΛ όσο και το 
ΔΗΚΟ θα συναντηθούν και με 
άλλα κόμματα. 

«Μείναμε σε μια προκαταρ-
κτική συζήτηση αναφορικά με 
την κατάσταση στην Κύπρο, τα 
ζητήματα μπροστά μας, επιβε-
βαιώσαμε την πεποίθησή μας 
ότι χρειάζεται αλλαγή ο τόπος 
και θα επανέλθουμε σε πολύ λί-
γες μέρες», συμπλήρωσε. 
Ο Νικόλας Παπαδόπουλος 
είπε ότι πρόθεση του ΔΗΚΟ εί-
ναι να ζητήσει μια συνάντηση 
με τον Πρόεδρο της ΕΔΕΚ τις 
αμέσως επόμενες μέρες, καθώς 
τουλάχιστον σε ο,τι αφορά το 
ΔΗΚΟ θεωρούν ότι η ΕΔΕΚ  
είναι ένας δυνητικά σημαντικός 
εταίρος σε αυτή την προσπά-
θεια για αλλαγή. 

«Θεωρούμε, είπε, ότι μας 
ενώνουν κοινοί αγώνες σε ό,τι 
αφορά τις προσπάθειες βελτίω-
σης των πολιτικών και κοινωνι-
κών δεδομένων του τόπου μας 
και επομένως αυτή θα είναι η 
δική μας επιδίωξη». 

 
ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ  
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ 
 
Ερωτηθείς κατά πόσο υπήρξε 
σκιαγράφηση του προφίλ του 
πιθανού υποψηφίου που θα 
στηρίξουν, ο Ν. Παπαδόπουλος 
είπε ότι δεν έχουν μπει σε μια 
τέτοια συζήτηση και ότι αντάλ-
λαξαν προκαταρκτικές απόψεις 
σε σχέση με κάποια κριτήρια 
επιλογής που πρέπει να  
ληφθούν υπόψη. 
Απαντώντας σε ερώτηση κατά 
πόσο είναι και το δικό του 
όνομα στο τραπέζι, ο Ν. Παπα-
δόπουλος ανέφερε ότι δεν 
έχουν μπει σε αυτή τη συζή-
τηση. Όσον αφορά τα κριτήρια 
για τον προεδρικό υποψήφιο, 
είπε ότι σε ο,τι αφορά τα κριτή-
ρια υπάρχει μια συναντίληψη. 
Ο Στ. Στεφάνου πρόσθεσε ότι 
σε κάθε προσπάθεια που γίνε-
ται για συνεργασία από τη στι-

γμή που υπάρχει η γερή βάση 
της αναγνώρισης της αδήριτης  
ανάγκης να υπάρξει αλλαγή 
στον τόπο και τερματισμός αυ-
τής της διακυβέρνησης, τότε 
υπάρχει και ένας κοινά αποδε-
κτός στόχος ο οποίος μπορεί να 
τους καθοδηγήσει σε αυτή  
τη δουλειά. Με σεβασμό και αλ-
ληλοαναγνώριση των προτεραι-
οτήτων, κατέληξε, θα επιδιώ-
ξουμε συγκλίσεις και 
συναινέσεις. 
Σχετικά με το προφίλ του υπο-
ψηφίου που θα επιλεγεί για να 
ηγηθεί των δυνάμεων της αντι-
πολίτευσης, υπενθυμίζεται ότι 
το ΑΚΕΛ με απόφαση της Κε-
ντρικής Επιτροπής του δεν ευ-
νοεί την υποψηφιότητα εκ μέ-
ρους των αρχηγών των 
κομμάτων που θα συνεργα-
στούν. 
Το αμέσως επόμενο διάστημα 
αναμένονται επαφές και συνα-
ντήσεις της ηγεσίας του ΑΚΕΛ 
και με άλλα κόμματα και φορείς 
περιλαμβανομένων της ΕΔΕΚ 
και των Οικολόγων ενώ βρίσκε-
ται σε εξέλιξη και ολοκληρώνε-
ται η πρώτη επαφή με τη βάση 
και η ανταλλαγή απόψεων με 
τα μέλη και τους φίλους του κόμ-
ματος. 
Σε ότι αφορά τη διαδικασία 
που ακολουθεί το ΑΚΕΛ, προς 
το τέλος του μήνα και όταν ολο-
κληρωθούν οι συζητήσεις με τη 
βάση και τους φίλους του κόμ-
ματος θα γίνει σύνοψη των 
απόψεων που καταγράφηκαν 
και στη συνέχεια θα συνέλθει η 
Κ.Ε. για να αξιολογήσει τις το-
ποθετήσεις αυτές. Ακολούθως 
θα συγκληθούν εκ νέου οι κομ-
ματικές ομάδες βάσης όπου θα 
γίνει ενημέρωση για την κατά-
ληξη που θα έχουν επαφές του 
κόμματος με άλλες πολιτικές δυ-
νάμεις, θα συζητηθούν τα επό-
μενα βήματα, περιλαμβανομέ-
νου και ονόματος ή ονομάτων 
που θα υποδειχθούν από την 
Κ.Ε.  
Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί 
με την Παγκύπρια Συνδιάσκεψη 
του κόμματος η οποία θα λάβει 
και την τελική απόφαση τόσο 
για το θέμα των συνεργασιών 
όσο και για την επιλογή του 
υποψήφιου που θα υποστηρι-
χθεί από το ΑΚΕΛ. 

 
Ο ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΣ  
ΤΟΥ ΑΒΕΡΩΦ  
ΝΕΟΦΥΤΟΥ 

 
Στο χώρο του ΔΗΣΥ ως 

«εφιάλτη» βλέπουν τις επικεί-
μενες προεδρικές με την  υπο-
ψηφιότητα του Νίκου Χριστο-
δουλίδη απέναντι από τον 
Αβέρωφ Νεοφύτου ο οποίος 
σύμφωνα με όλες τις μετρήσεις 
της κοινής γνώμης, φαίνεται να 
«μην τραβά»!  
Ιδιαίτερα αρνητικό είναι για την 
υποψηφιότητα Αβέρωφ Νεοφύ-
του και το γεγονός ότι μέχρι στι-

γμής δεν φαίνεται να υπάρχει 
οποιαδήποτε συνεργασία του 
ΔΗΣΥ με κάποιο κόμμα και πως 
ούτε φαίνεται να προκύπτει κάτι 
τέτοιο τουλάχιστον για τον 
πρώτο γύρο των εκλογών. 
Ως αιτία αναφέρεται και το γε-
γονός πως ο Συναγερμικός 
πρόεδρος δεν τυγχάνει εμπι-
στοσύνης από το «πολιτικό σύ-
στημα». Είναι άνθρωπος των 
παρασκηνίων και το απέδειξε 
και με τον τρόπο που έθεσε τον 
Νίκο  Χριστοδουλίδη εκτός των 
διαδικασιών για το χρίσμα του 
Συναγερμικού υποψηφίου. Και 
βεβαίως τρομάζουν τι θα τους 
περιμένει τυχόν συνεργασία με 
ηγέτη τον Αβέρωφ ενώ σε 
όλους τους πολιτικούς χώρους 
συζητείται το γεγονός ότι η ηγε-
σία του ΔΗΣΥ συμπεριφέρθηκε 
«δεσποτικά» έναντι πιθανών 
δυνητικών συμμάχων. Επέλεξε 
(με τον τρόπο που το έκανε) τον 
υποψήφιο και στην ουσία καλεί 
άλλα κόμματα και φορείς να πε-
ριοριστούν στο ρόλο των ψηφο-
συλλεκτών για την υποψηφιό-
τητα του Αβέρωφ Νεοφύτου… 

 
Την ίδια στιγμή η υποψηφιό-
τητα Χριστοδουλίδη είναι ορι-
στική και αμετάκλητη, διαμη-
νύουν από το περιβάλλον του 
τέως Υπουργού Εξωτερικών 
της κυβέρνησης Αναστασιάδη - 
ΔΗΣΥ.  
Ο Ν. Χριστοδουλίδης, αναφέ-
ρουν οι ίδιοι, είναι ενθαρρυμέ-
νος από μια σειρά δημοσκοπή-
σεων (οι οποίες δεν 
δημοσιοποιούνται) αφού τον 
δείχνουν να υπερέχει κατά πολύ 
του Αβέρωφ Νεοφύτου ανά-
μεσα στις προτιμήσεις οπαδών 
και ψηφοφόρων του ΔΗΣΥ. Ήδη 
ο Ν. Χριστοδουλίδης πραγμα-
τοποιεί συνεχώς επαφές με 
πρόσωπα και παράγοντες αλλά 
και με στελέχη διαφόρων κομ-
μάτων με τους οποίους ανταλ-
λάσσει απόψεις για τα δεδομένα 
όπως διαμορφώνονται. Δεν 
απέκλεισε παράλληλα και το εν-
δεχόμενο να γίνουν δεύτερες 
σκέψεις από πλευράς ΔΗΣΥ 
αναφορικά με την υποψηφιό-
τητα Αβέρωφ Νεοφύτου, σε πε-
ρίπτωση που ο Αβέρωφ Νεο-
φύτου διαπιστώσει ότι η 
υποψηφιότητα του δεν έχει 
ανταπόκριση και δεν συγκε-
ντρώνει υποστήριξη.  
Σε μια τέτοια περίπτωση, πρό-
σθεσε, σίγουρα η επιλογή δεν 
θα είναι ο Νίκος Χριστοδουλίδης 
αλλά δεν αποκλείεται να πιεστεί 
ο Πρόεδρος Αναστασιάδης να 
επαναδιεκδικήσει, αν και ο ίδιος 
ο Πρόεδρος δεν το επιθυμεί ή 
να προταθεί ένα τρίτο πρό-
σωπο το οποίο να υποστηριχθεί 
από τον ΔΗΣΥ. 
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Άνεμος αισιοδοξίας πνέει στο χώρο της αντιπολίτευσης 
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ – ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ    Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ
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ΥΠΑ - NOTAMΚΟΡΟΝΟΙΟΣ ΑΘΗΝΑ

ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Στην Αθήνα έφθασαν 50 Έλληνες και  
Κύπριοι από την Οδησσό και Κίεβο

Λαοθάλασσα στο Σύνταγμα κατά της ρωσικής εισβολής

Σε ασφαλές ελληνικό έδαφος 
βρίσκονται πλέον 50 Έλληνες 
και Κύπριοι πολίτες με τις οι-
κογένειές τους που ξέφυγαν 
από την κόλαση του πολέμου 
στην Ουκρανία, μετά από συ-
ντονισμένες ενέργειες του 
υπουργείου Εξωτερικών. 

 
Το βράδυ της Τρίτης 1η Μαρ-
τίου, έφθασαν στην Αθήνα, και 
στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος 
Βενιζέλος» από το Βουκουρέ-
στι, με ειδική ναυλωμένη 
πτήση του υπουργείου Εξωτε-
ρικών. 

«Καλώς ήρθατε στην Πα-
τρίδα!» έγραψε στα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης ο υφυ-
πουργός Εξωτερικών Ανδρέας 
Κατσανιώτης, ο οποίος τους 
υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο 
«Ελευθέριος Βενιζέλος». 
Όπως ανέφερε σε δηλώσεις 
του κατά την υποδοχή ο υφυ-
πουργός Εξωτερικών, ήταν 
μια κοινή επιχείρηση του ελ-
ληνικού υπουργείου Εξωτερι-
κών σε συνεργασία με το κυ-
πριακό υπουργείο 
Εξωτερικών, από την Οδησσό 
και το Κίεβο, οδικώς μέχρι τη 
Ρουμανία και από εκεί με τη 
ναυλωμένη πτήση στην Ελ-
λάδα. 
Επίσης, ανέδειξε πως το ση-
μαντικό σε αυτές τις περιπτώ-
σεις είναι να φεύγουν με 
ασφάλεια οι Έλληνες πολίτες. 
Όπως είπε ναυλώθηκε ειδική 
πτήση για να έρθουν στην Ελ-
λάδα και να τελειώσει με θετικό 
τρόπο η περιπέτεια τους. 

 
Ερωτηθείς αν υπήρξε και κά-
ποια άλλη διαδικασία και αν 

υπάρχουν και άλλοι πολίτες, ο 
κ. Κατσανιώτης απάντησε: 

«Είναι μια διαδικασία που 
βλέπουμε τι συμβαίνει στο πε-
δίο και ανάλογα με το τι συμ-
βαίνει στο πεδίο παίρνουμε τις 
κατάλληλες αποφάσεις». 
Σύμφωνα με ανακοίνωση 
του υπουργείου Εξωτερικών, 
οι 50 πολίτες κατόρθωσαν να 
φύγουν από την Οδησσό και 
το Κίεβο μετά από συντονισμέ-
νες ενέργειες των υπουργείων 
Εξωτερικών, Ελλάδας και Ου-
κρανίας και να αφιχθούν στην 
Ελλάδα μέσω Ρουμανίας. 

 
Η ανακοίνωση του 

υπουργείου  
Εξωτερικών 

 
Η ανακοίνωση του υπουρ-
γείου Εξωτερικών με την 
οποία γνωστοποιούσε νωρί-
τερα την άφιξη των 50 πολιτών 
είχε ως εξής: 
Το Υπουργείο Εξωτερικών, 
με ειδική ναυλωμένη πτήση, 
μεταφέρει 50 πολίτες της Ελ-
λάδας και της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας, καθώς και μέλη 
των οικογενειών τους, από το 
Βουκουρέστι. 
Οι ανωτέρω είχαν εκκενωθεί 
από την Οδησσό και το Κίεβο, 
σε χθεσινές επιχειρήσεις, οι 
οποίες ολοκληρώθηκαν επιτυ-
χώς, σε συνεννόηση μεταξύ 
των Υπουργείων Εξωτερικών 
των δύο χωρών. 
Ο Υφυπουργός Εξωτερικών 
Ανδρέας Κατσανιώτης θα τους 
υποδεχθεί στο αεροδρόμιο 
Ελευθέριος Βενιζέλος όπου 
αναμένεται να αφιχθούν γύρω 
στις 20:00.

Μεγάλη συγκέντρωση 
κατά της ρωσικής  
εισβολής στην Ουκρα-

νία πραγματοποιήθηκε το 
βράδυ της Τρίτης στο Σύντα-
γμα. Η πλατεία Συντάγματος, 
γέμισε από ανθρώπους που 
κρατώντας τη σημαία της Ου-
κρανίας, διαδήλωναν την αντί-
θεσή τους στο πόλεμο και την 
συμπαράστασή τους στον Ου-
κρανικό λαό. 
 
Πρόκειται για μια πρωτοβουλία 
ανεξάρτητων πολιτών, που κα-
λεί «τις φίλες και τους φίλους 
της ελευθερίας και της δημο-
κρατίας στη χώρα μας, από 
κάθε εθνικότητα, να διαδηλώ-
σουν κατά της βάρβαρης ρωσι-
κής εισβολής στην Ουκρανία και 
υπέρ της αντίστασης του ου-
κρανικού λαού». Το «παρών» 
σε αυτή την πρωτοβουλία ανε-
ξάρτητων πολιτών, θα δώσουν 
και εκπρόσωποι κοινοτήτων 
από την Ουκρανία, τη Λευκο-
ρωσία και τη Γεωργία στην  

Ελλάδα, ενώ θα τοποθετηθούν 
ο Απόστολος Δοξιάδης, ο Χρή-
στος Χωμενίδης και γνωστοί 
διεθνολόγοι. 
 
Στη διάρκεια της διαμαρτυρίας, 
έχουν προγραμματιστεί συνδέ-
σεις με βουλευτές και μαχητές 
στο Κίεβο αλλά και με τις αντί-
στοιχες διαμαρτυρίες σε άλλες 
ευρωπαϊκές μητροπόλεις.  
«Είμαστε με την Ουκρανία» 
Το hashtag της εκδήλωσης είναι 
#MεΤηνΟυκρανία, ενώ οι διορ-
γανωτές στο κάλεσμά τους ανα-
φέρουν τα ακόλουθα: 
 
«Η Ουκρανία, μια χώρα ελεύ-
θερη και δημοκρατική, δίνει σή-
μερα αγώνα ύπαρξης, για την 
ανεξαρτησία, την ελευθερία και 
το δικαίωμά της να αποφασίζει 
η ίδια για την τύχη της. 
 
Αντίθετα, η Ρωσία, που της επι-
τέθηκε αναιτιολόγητα και βά-
ναυσα, βρίσκεται κάτω από τα 
δεσμά ενός τυράννου, που φτύ-

νει τη δημοκρατία, κατάργησε 
την ελευθερία του τύπου, το 
κράτος δικαίου και τις ελευθε-
ρίες των πολιτών της χώρας. Ο 
Πούτιν είναι στυγνός δικτάτορας 
με αυτοκρατορικές βλέψεις, που 
δολοφονεί, φυλακίζει, και εξα-
φανίζει πολιτικούς αντιπάλους, 
δημοσιογράφους, διανοούμε-
νους, επιστήμονες, καλλιτέχνες, 
και απλούς πολίτες που του 
ασκούν κριτική. Οι στρατιές των 
χάκερς του, και οι πληρωμένοι 
πράκτορές του σε όλες τις δυτι-
κές χώρες, δυστυχώς και στην 
Ελλάδα, διασπείρουν ψευδείς 
ειδήσεις στη Δύση για να απο-
σταθεροποιήσουν τις δυτικές φι-
λελεύθερες δημοκρατίες και την 
παγκόσμια σταθερότητα και να 
δημιουργήσουν ψευδείς εντυ-
πώσεις για τη βαρβαρότητα της 
εισβολής. 
Κάθε δημοκρατικός άνθρωπος, 
κάθε φίλος της ελευθερίας, είναι 
σήμερα με τον αγωνιζόμενο Ου-
κρανικό λαό. Αλλά ως κάτοικοι 
της Ελλάδας, Έλληνες και μη, 

και ως Ευρωπαίοι, έχουμε μια 
παραπανήσια υποχρέωση να 
στηρίξουμε τον αγώνα της Ου-
κρανίας. Ο Πούτιν, με την ει-
σβολή του, φέρνει για πρώτη 
φορά ύστερα από 70 χρόνια τον 
πόλεμο στην Ευρώπη, αναβιώ-
νοντας τους χειρότερους εφιάλ-
τες του αιματοβαμμένου παρελ-
θόντος. Και αν πέσει η 
Ουκρανία, θα κινδυνεύσουν όχι 
μόνο οι άλλες χώρες που ξέφυ-
γαν από τον σοβιετικό ζυγό, 
αλλά και οι χώρες της Βαλτικής, 
η Σουηδία, η Φινλανδία, και βέ-
βαια ολόκληρη η Ευρώπη που 
του στέκεται αντίμαχη. 
Είμαστε με την Ουκρανία γιατί 
θέλουμε να μάθουν οι δικτάτο-
ρες όλου του πλανήτη ότι οι φι-
λελεύθερες δημοκρατίες μπο-
ρούν να μετατραπούν σε 
νεκροταφεία των φιλοδοξιών 
τους. Είμαστε με την Ουκρανία 
γιατί θέλουμε να διαφυλάξουμε 
το μέλλον και των δικών μας 
παιδιών, από τις ορέξεις κάθε 
τυράννου.

6.283 κρούσματα στην Αττική,  
1.809 στη Θεσσαλονίκη 

Συνολικά 6.283 νέα κρούσματα covid 
εντοπίστηκαν στην Αττική, ενώ 1.809 
κρούσματα εντοπίστηκαν στην Θεσσα-
λονίκη, σύμφωνα με την ημερήσια έκ-
θεση του ΕΟΔΥ για την επιδημιολογική 
κατάσταση που επικρατεί στη χώρα. 
 
Αναλυτικά η κατανομή των 17.176 νέων 
κρουσμάτων από τον ΕΟΔΥ 
Ανατολική Αττική 766 
Βόρειος Τομέας Αθηνών 1053 
Δυτική Αττική 273 
Δυτικός Τομέας Αθηνών 882 
Κεντρικός Τομέας Αθηνών 1.777 
Νότιος Τομέας Αθηνών 704 
Πειραιάς 708 
Νήσοι 120 
Θεσσαλονίκη 1.809 
 
Παρόμοια εικόνα με το προηγούμενο 
διάστημα παρουσιάζουν τα μεγέθη της 
πανδημίας, σε ότι αφορά τους διασωλη-
νωμένους ασθενείς και τα νέα κρού-
σματα, ενώ ο αριθμός θανάτων εμφανί-
ζεται μειωμένος από την Δευτέρα, που 
είχαν ανακοινωθεί 70 θάνατοι. 
Αυτό τουλάχιστον δείχνει η έκθεση του 
ΕΟΔΥ την Τρίτη, 1η Μαρτίου σύμφωνα 
με την οποία εντοπίστηκαν 17.176 νέα 
κρούσματα, ενώ σημειώθηκαν 52 θάνα-
τοι και την ίδια στιγμή διασωληνωμένοι 
στις ΜΕΘ βρίσκονται 291 ασθενείς. 
Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ για 

τα κρούσματα που εντοπίστηκαν στην 
επικράτεια έχει ως εξής: 
Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα 
των τελευταίων 7 ημερών, 
285 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι 
από το εξωτερικό και 2.007 είναι σχετι-
ζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. 
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 
είναι 52, ενώ από την έναρξη της επιδη-
μίας έχουν καταγραφεί συνολικά 25.914 
θάνατοι. Το 95.1% είχε υποκείμενο νό-
σημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. 
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύο-
νται διασωληνωμένοι είναι 408 (64.2% 
άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 67 
έτη. To 89.7% έχει υποκείμενο νόσημα 
ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Μεταξύ 
των ασθενών που νοσηλεύονται διασω-
ληνωμένοι, 291 (71.32%) είναι ανεμβο-
λίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 117 
(28.68%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι. 
Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλ-
θει από τις ΜΕΘ 4.274 ασθενείς. 
Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 
στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 
299 (ημερήσια μεταβολή +7.17%).  
Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέ-
ρου είναι 303 ασθενείς. Η διάμεση ηλικία 
των κρουσμάτων είναι 35 έτη (εύρος 0.2 
έως 106 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των 
θανόντων είναι 79 έτη (εύρος 0.2 έως 
106 έτη)».

«Μπλόκο» στις πτήσεις 
ρωσικών αεροσκαφών 

Η Υπηρεσία Πολιτικής 
Αεροπορίας (ΥΠΑ) 
ανακοινώνει ότι εκδό-
θηκε αεροπορική οδη-
γία (notam), για την 
απαγόρευση πτήσεων 
αεροσκαφών της Ρω-
σίας στον Εθνικό Ενα-
έριο Χώρο της Ελλά-
δας.  
Η αεροπορική οδηγία 
για την απαγόρευση 
χρήσης του Εθνικού 
Εναέριου Χώρου Ελ-
λάδος από αερομετα-
φορείς Ρωσίας εφαρ-
μόζεται μετά την 
απόφαση της Ευρω-
παϊκής Ένωσης να 
κλείσει τον εναέριο 
χώρο της για την Ρω-
σική Ομοσπονδία. 
Ειδικότερα η notam 
προβλέπει τα ακό-
λουθα: 
 
 - Αεροσκάφη ρωσικής 
ιδιοκτησίας, ρωσικών 
αεροπορικών εται-
ρειών (AOC) ή ρωσι-

κού ελέγχου, συμπερι-
λαμβανομένων των 
ιδιωτικών τζετ απαγο-
ρεύεται να προσγει-
ωθούν, να απογει-
ωθούν, να εισέρχονται 
και να πραγματοποι-
ούν διελεύσεις στον 
Εθνικό Εναέριο Χώρο 
της Ελλάδας. 
 
 - Από την αεροπορική 
οδηγία εξαιρούνται οι 
πτήσεις ανθρωπιστι-
κού ενδιαφέροντος, νο-
σοκομειακές πτήσεις 
και πτήσεις για σκο-
πούς έρευνας και διά-
σωσης κατόπιν έγκρι-
σης της ελληνικής 
κυβέρνησης καθώς και 
όλες οι πτήσεις αερο-
σκαφών σε κατάσταση 
εκτάκτου ανάγκης.  
 
- Η notam θα έχει τρί-
μηνη διάρκεια και 
ισχύει ήδη από σήμερα 
Δευτέρα 28 Φεβρουα-
ρίου 2022.
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Ζωής Γραμματική

Γωνιά Ποίησης 

   Του Ειρήναρχου Στεφάνου

Θεός στην Ονομαστική πυξίδα και το φως 
σου, 

Σ’όλες τες πράξει της ζωής – πνευματικής και 
υλικής, αυτός ο ναν ο οδηγός σου! 
Ο εαυτός σου γενική - πάντα να  

πρωταγωνιστεί, σ ’όλες τες καταστάσεις,  
Ρόλους θα παίξεις στην σκήνη – Θέατρο εί-

ναι η ζωή, μ ’άπειρες παραστάσεις! 
Δωτική η τιμιότης – Ηρεμία Ομαλότης, 

και το μέτωπα ψηλά. 
Υπηρεσία στα κοινά – Ευγενικά ανθρώπινα, 

με το βλέμμα χαμηλά! 
Αιτιατική η λογική – με σκέψη πάντα θετική  

και ταπεινοσύνη, 
Ελπίδες, δρόμος θετικός – Μακρά σκληρός 

εγωισμός πάντα με καλοσύνη, 
Ελπίδες, δρόμος θετικός Μακρά σκληρός 

εγωισμός πάντα με καλοσύνη! 
Κλητική Ευχαριστίες αντοχή – υπομονή, 

Σ’όλε μας τις δυσκολίες- στες χαρές και ευκο-
λίες μια νάνε η φωνή! 

Αρχών, Μέγα Ποιητή, του κόσμου και της 
πλάσης όπου βρεθείς και όπου σταθείς – με 

σεβασμό να θυμηθείς, 
Σεμνά να τον Δοξάσεις! 

Στην σκέψη μας και προσεχή – Μίαν να είναι 
η σύχη, η αναγνώριση του, 

Εις της ζωής γραμματική – Να ζούμε στην 
πνευματική, Βούληση θέληση του! 

΄Ηλθε η δύναμής αυτής – που μας μοιράζει 
στην ζωή, Χαρά και Δυστυχία 

Να σ ’έχει πάντοτε καλά – Μ ’όλου του κό-
σμου τα αγαθά, 

να ζεις στην ευτυχία! 
Όσο για μένα δυστυχώς – είναι μαγκομένος 

ο τροχός, τρίζει και δεν γνωρίζει, 
Ασσόδυο κάθε ζαριά – Δρόμος μ ’αγκάθια και 

καρφιά, ζωή με βασανίζει!!!

Κυριακή της Απόκρεω 
στο Mansfield
Την Ελληνορθόδοξη 
Κοινότητα του Mans-
field επισκέφθηκε  
ο Θεοφιλέστατος Επί-
σκοπος Μελιτηνής κ. 
Μάξιμος την Κυριακή 
της Απόκρεω όπου χο-
ροστάτησε του Όρ-
θρου και προεξήρχε 
της Θείας Λειτουργίας. 
Συλλειτούργησε ο ιερα-
τικώς Προϊστάμενος 

του Ναού Πρεσβύτε-
ρος π. Μιχαήλ Πετρά-
κης. 
Τον Θεοφιλέστατο κα-
λωσόρισαν στην Κοι-
νότητα το Εκκλησια-
στικό Συμβούλιο και οι 
πιστοί και του παρέθε-
σαν επίσημο γεύμα 
στην αίθουσα της Κοι-
νότητος.

Με επιστολή καλούν τον νέο Υφυπουργό 
Ευρώπης Η.Β. Τζέιμς Κλέβερλι  
τα μέλη της παροικιακής οργάνωσης  
Συμβούλιο Βρετανοκυπρίων

Να συμπεριλάβει την Κύ-
προ στην ατζέντα του 
καθώς «η στρατηγική 

της θέση την καθιστά εξαιρετικά 
ευάλωτη», καλούν με επιστολή 
τους τον νέο Υφυπουργό Ευρώ-
πης Ηνωμένου Βασιλείου 
Τζέιμς Κλέβερλι τα μέλη της πα-
ροικιακής οργάνωσης Συμβού-
λιο Βρετανοκυπρίων. Σημει-
ώνουν πως η Κυπριακή  
Δημοκρατία έχει κάνει γενναι-
όδωρες παραχωρήσεις με 
στόχο να επιτευχθεί μία δίκαιη 
και λειτουργική λύση, αλλά η 
αδιαλλαξία της Τουρκίας καθι-
στά κάτι τέτοιο «μάλλον μία 
απομακρυσμένη προοπτική». 
 
 «Αισθανόμαστε σθεναρά ότι 
τώρα είναι η ώρα να επιλυθεί 
το Κυπριακό πρόβλημα στη 
βάση μιας λειτουργικής,  
δικοινοτικής, διζωνικής ομο-
σπονδίας, σύμφωνα με σχε-
τικά ψηφίσματα των ΗΕ και 
του Συμβουλίου Ασφαλείας, 
με ρητές αναφορές στο ψήφι-
σμα 1251. Αυτό απορρίπτει τη 
θέση της τουρκικής Κυβέρνη-

σης και της τουρκοκυπριακής 
πλευράς για μια λύση δύο 
κρατών», αναφέρουν οι συντά-
κτες. Καλούν επίσης τον Υφυ-
πουργό να αναλάβει την πρω-
τοβουλία για να διευκολύνει τις 
προσπάθειες επανέναρξης 
«ενός εποικοδομητικού δια-
λόγου και θετικών διαπρα-
γματεύσεων χωρίς εντάσεις 
και απειλές η ενέργειες αντί-
θετες προς το διεθνές δί-
καιο». 
Τονίζουν ότι η Τουρκία πρέπει 
να σταματήσει αμέσως οποι-
εσδήποτε νέες προκλήσεις είτε 
στα Βαρώσια είτε στην ΑΟΖ της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, οι 
οποίες επηρεάζουν αρνητικά 
όλο τον πληθυσμό, ελληνοκυ-
πριακό και τουρκοκυπριακό. 
 Η επιστολή επισημαίνει ότι οι 
σοβαρές και επανειλημμένες ει-
σβολές της Τουρκίας στα χω-
ρικά ύδατα και στον εναέριο 
χώρο της Δημοκρατίας, καθώς 
και οι αλλαγές στο στάτους κβο 
της κατεχόμενης Αμμοχώστου 
«υπονομεύουν τις προσπά-
θειες των Ηνωμένων Εθνών 

για έναν εποικοδομητικό διά-
λογο» μεταξύ των δύο πλευ-
ρών. 
Προτρέπουν, τέλος, τον νέο 
Βρετανό Υφυπουργό Ευρώπης 
να μεταφέρει στον Πρόεδρο  
Ερντογάν ότι η στρατηγική του 
είναι αντιπαραγωγική, ότι οι  
πολιτικές του παραβιάζουν το 
διεθνές δίκαιο και απειλούν την 
ειρήνη στην Ανατολική Μεσό-
γειο. Την επιστολή υπογράφουν 
εκ μέρους του Συμβουλίου Βρε-
τανοκυπρίων οι Ηλίας Δινένης, 
Δώρος Παρτασίδης, Ελίσσα 
Έλληνα, Στέλλα Πρωτόπαππα-
Δινένη και Αντώνης Σαββίδης. 
Παρόμοια επιστολή έχει στείλει 
η παροικιακή οργάνωση και στη 
βουλευτή Άννα Φερθ, που πρό-
σφατα κέρδισε για το Συντηρη-
τικό Κόμμα την έδρα που  
χήρεψε μετά από τη δολοφονία 
του φιλοκύπριου σερ Ντέιβιντ 
Έιμες
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Ημέρα της Μητέρας στην Αγγλία

Η γιορτή της μητέρας είναι μια μο-
ντέρνα γιορτή η οποία είναι αφιερω-
μένη φυσικά σε όλες τις μητέρες, στη 

μητρότητα, στους μητρικούς δεσμούς και στην 
επιρροή των μητέρων στη κοινωνία συνολικά.  
Αντίστοιχα υπάρχει και η γιορτή του πατέρα για 
τους πατεράδες όλου του κόσμου. 

 
Κατά μία άποψη η γιορτή της μητέρας σχετίζε-
ται με τη γιορτή της Κυβέλης, μητέρας θεών και  
ανθρώπων στην αρχαία Ελλάδα ή με τα αντί-
στοιχα Ιλάρια στην αρχαία Ρώμη αν και οι γιορτές 
αυτές δεν ήταν αφιερωμένες στην μητρότητα 
αυτή καθεαυτή. 
Κατά μία άλλη άποψη, η πρώτη γιορτή της μη-
τέρας ήταν αφιερωμένη στη θεά Ρέα, μητέρα του 
Δία και του Ποσειδώνα. 

 
Στην πραγματικότητα, ο εορτασμός της μέ-

ρας αυτής, με την μορφή που έχει σήμερα 
ξεκίνησε από τις ΗΠΑ στις αρχές του 20ου 
αιώνα. 

 
Εμπνευστής της γιορτής φέρεται να είναι η 

Anna Marie Jarvis η οποία μετά τον θάνατο της 
μητέρας της το 1905 προσπάθησε να καθιερώσει 
τη γιορτή της μητέρας προς τιμήν της δικής της 
μητέρας. 
Επανέφερε το θέμα το 1908 στο μνημόσυνο 
για τα τρία χρόνια από τον θάνατο της μητέρας 
της με το σλόγκαν ήταν ότι “πρέπει να τιμούμε 
αυτήν που έχει κάνει τα περισσότερα πράγματα 
για εμάς”. 
Τελικά δυο χρόνια αργότερα η πολιτεία της Βιρ-
τζίνια από όπου καταγόταν η Anna Jarvis ανα-
γνώρισε την ημέρα ως επίσημη γιορτή και ακο-
λούθησαν και άλλες πολιτείες. 

 
Πότε πέφτει όμως η γιορτή της μητέρας κάθε 
χρόνο.  
Η ημερομηνία αλλάζει από χώρα σε χώρα. Στην 
συντριπτική πλειοψηφία γιορτάζεται μέσα στον 
μήνα Μάιο με εξαίρεση τις χώρες του νοτίου ημι-
σφαιρίου που την γιορτάζουν κατά τους δικούς 
μας χειμερινούς μήνες. 

 
Στην Ελλάδα και στην Κύπρο, όπως και στις 
περισσότερες χώρες η ημέρα της μητέρας είναι 
κινητή και γιορτάζεται πάντα τη δεύτερη Κυριακή 
του Μαΐου. 

 
Σε κάποιες άλλες γιορτάζεται την πρώτη Κυ-
ριακή του Μάη ή στο τέλος Μαϊού. 

 
Γαλλία ✓

Το 1950 ένας νόμος στην Γαλλία, καθιέρωση 
την τέταρτη Κυριακή του Μαΐου ως την «γιορτή 
της μητέρας». Οι Γάλλοι, γιορτάζουν την γυναίκα 
που τους έφερε στη ζωή, με κάρτες, δώρα, λου-
λούδια και οικογενειακά γεύματα. 

 
Κίνα ✓

Αν και καθιερώθηκε σχετικά πρόσφατα στην 
Κίνα, γιορτάζεται την δεύτερη Κυριακή του Μαΐου 
με δώρα και εκδηλώσεις. 

 
Μεγάλη Βρετανία ✓

Από τον 16ο αιώνα, οι Άγγλοι είχαν καθιερώσει 
την τέταρτη Κυριακή της Σαρακοστής ως την 
ημέρα που είναι αφιερωμένη στην μητέρα και οι 
οικογένειες ενώνονται και πηγαίνουν στην εκ-
κλησία. Κατά τον 20ο αιώνα, η ημέρα αυτή, αν 
και διατήρησε την παράδοση που θέλει τις οικο-
γένειες να μαζεύονται στο σπίτι, είχε και μία πιο 
σύγχρονη νότα, με τα παιδιά να χαρίζουν ευχα-
ριστήριες κάρτες στις μητέρες τους. Έτσι συνή-
θως η ημέρα της Μητέρας στην Βρετανία είναι 
μέσα στον Μάρτιο. 

 
Μεξικό ✓

Στο Μεξικό η Ημέρα της Μητέρας είναι ιδιαίτερα 
σημαντική. Για την ακρίβεια, η 10η Μαΐου, ανε-
ξάρτητα με το τι μέρα πέφτει είναι η μέρα όπου 
τα εστιατόρια είναι πιο γεμάτα από ποτέ. Τα λου-
λούδια είναι πάντα ένα καλό δώρο, και τους εορ-
τασμούς συμπληρώνει μουσική και το φαγητό.
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ΟΥΚΡΑΝΙΑ

«Ξύπνησε» και πάλι ο εφιάλτης 
πυρηνικών στην Ευρώπη

Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λα-
βρόφ, δήλωσε πως, αν γίνει Τρίτος Παγκόσμιος 
Πόλεμος, θα εμπλακούν σε αυτόν πυρηνικές 
δυνάμεις και θα είναι καταστρεπτικός, μετέδωσε 
το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, σύμφωνα 
με το πρακτορείο Reuters. 
Ο Λαβρόφ είπε πως η Ρωσία θα βρεθεί αντι-

μέτωπη με έναν «πραγματικό κίνδυνο», αν το 
Κίεβο αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Σύμφωνα με 
το πρακτορείο ειδήσεων TASS το οποίο επικα-
λείται το Reuters, ο Λαβρόφ υπογράμμισε ότι η 
Ρωσία δεν θα επιτρέψει στην Ουκρανία να απο-
κτήσει πυρηνικά όπλα. 
Σε μια άλλη εξέλιξη η επίσημη εκπρόσωπος 

του ρωσικού Υπ. Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα 
δήλωσε ότι «τα πειράματα του ΝΑΤΟ και η εκ-
κωφαντική σιωπή της δυτικής κοινής γνώμης εί-
ναι οι αιτίες της ανθρωπιστικής και πολιτικής κα-
ταστροφής στην Ευρώπη», υποστηρίζοντας ότι 

«πρέπει σε αυτό να τεθεί ένα τέλος, εφόσον η 
Δύση αρνήθηκε να προχωρήσει σε οποιεσδή-
ποτε συνομιλίες και χαιρέτισε τις επιθετικές δη-
λώσεις και ευθείες απειλές από τις μαριονέτες 
του Κιέβου εναντίον της Ρωσίας». 

«Η Ρωσία δεν άρχισε τον πόλεμο, αλλά τον 
τελειώνει» έγραψε η Ζαχάροβα σε προσωπικό 
της λογαριασμό και υπενθύμισε ότι όλα αυτά τα 
χρόνια η ρωσική πλευρά καλούσε τη διεθνή κοι-
νότητα να αποκρούσει την προσχεδιασμένη εξο-
λόθρευση του πληθυσμού του Ντονμπάς. «Πρό-
κειται για εκατομμύρια ανθρώπους, οι οποίοι 
καθημερινά έχαναν συγγενείς τους και ζούσαν 
στα υπόγεια, για να καλυφθούν από τα πυρά» 
είπε η Ρωσίδα εκπρόσωπος και αναρωτήθηκε: 
«Πού ήταν όλες οι χώρες και η κοινή τους γνώμη, 
όταν διαρκούσε ο πόλεμος και με ποιον τρόπο 
καταδίκασαν τη δολοφονία τουλάχιστον 13.000 
ανθρώπων τα χρόνια αυτά;»

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΥΣ

Οι 5 όροι του Ζελένσκι 
αν η χώρα του δεν μπει στο ΝΑΤΟ

Κάλεσμα στη Ρωσία να σταματήσει τους βομ-
βαρδισμούς πόλεων της Ουκρανίας προτού ξε-
κινήσει ο β' γύρος συνομιλιών απευθύνει ο Βο-
λοντίμιρ Ζελένσκι. 
Ο Ουκρανός πρόεδρος σε κοινή συνέντευξή 

του στο Reuters και στο CNN, μέσα από ένα 
καλά φυλασσόμενο κυβερνητικό συγκρότημα 
προέτρεψε τα μέλη του ΝΑΤΟ να επιβάλουν μια 
ζώνη απαγόρευσης πτήσεων για να σταματή-
σουν τη ρωσική πολεμική αεροπορία, υπογραμ-
μίζοντας ότι αυτό θα συνιστούσε προληπτικό 

μέτρο και δεν θα έφερνε τη Συμμαχία σε τροχιά 
πολέμου με τη Ρωσία. 

«Η Ουκρανία θα απαιτήσει νομικά δεσμευτικές 
εγγυήσεις ασφαλείας εάν το ΝΑΤΟ κλείσει την 
πόρτα στις προοπτικές ένταξης της Ουκρανίας» 
τόνισε. «Οι εταίροι μας, εάν δεν είναι έτοιμοι να 
πάρουν την Ουκρανία στο ΝΑΤΟ, επειδή η Ρω-
σία δεν θέλει θα πρέπει να επεξεργαστούν κοι-
νές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία», 
είπε ο Ζελένσκι. «Αυτό σημαίνει ότι έχουμε την 
εδαφική μας ακεραιότητα, ότι τα σύνορά μας 
προστατεύονται, έχουμε ιδιαίτερες σχέσεις με 
όλους τους γείτονές μας, είμαστε απόλυτα ασφα-
λείς και οι εγγυητές που μας παρέχουν ασφά-
λεια, το εγγυώνται νομικά». Θέτοντας τους όρους 
του για περαιτέρω συνομιλίες με τη Ρωσία, ο 
Ουκρανος πρόεδρος είπε: «Είναι απαραίτητο 
να σταματήσουμε τουλάχιστον να βομβαρδί-
ζουμε ανθρώπους, απλώς να σταματήσουμε 
τους βομβαρδισμούς και μετά να καθίσουμε στο 
τραπέζι των διαπραγματεύσεων». 
Όπως αναφέρει το Reuters, την ώρα που ο 

Ζελένσκι μιλούσε, έγινε γνωστό ότι ρωσικός πύ-
ραυλος έπληξε τον πύργο τηλεπικοινωνιών στο 
Κίεβο.

ΒΡΕΤΑΝΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΜΥΝΑΣ

Η κατοχή της Ουκρανίας θα είναι «πολύ 
δύσκολη για τις ρωσικές δυνάμεις»

Ο Υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου 
Μπεν Γουάλας υπερασπίστηκε μιλώντας στο 
ραδιόφωνο του BBC τη μορφή της στήριξης που 
παρέχεται στην Ουκρανία, δηλαδή επιβολή κυ-
ρώσεων κατά της Ρωσίας και παροχή αμυντικού 
οπλισμού στους Ουκρανούς. 
Ερωτηθείς για την προοπτική δημιουργίας 

μιας ζώνης απαγόρευσης πτήσεων πάνω από 
την Ουκρανία από το ΝΑΤΟ, που έχει ζητήσει 
το Κίεβο, ο κ. Γουάλας απάντησε ότι κάτι τέτοιο 
θα προκαλούσε πανευρωπαϊκό πόλεμο.  

«Για να κάνω μια ζώνη απαγόρευσης πτή-

σεων θα έπρεπε να βάλω βρετανικά μαχητικά 
αεροσκάφη εναντίον ρωσικών μαχητικών αερο-
σκαφών. Το ΝΑΤΟ θα έπρεπε στην ουσία να 
κηρύξει πόλεμο στη Ρωσία, διότι αυτό θα έκανε. 
(…) Η πραγματικότητα είναι πως η Ουκρανία 
δεν είναι στο ΝΑΤΟ. Αυτό που λέω είναι ότι δεν 
θα θέσουμε βρετανικό (στρατιωτικό) προσωπικό 
σε απευθείας μάχες. Αν επιτιθέμεθα ευθέως 
κατά ρωσικών αεροσκαφών θα είχαμε έναν πό-
λεμο σε όλη την Ευρώπη, επειδή είμαστε σύμ-
μαχος του ΝΑΤΟ, η Ρωσία θα επιτίθετο σε εμάς, 
το ΝΑΤΟ θα ενεργοποιούνταν υπό το Άρθρο 5 
και θα είχαμε ένα πόλεμο σε όλη την Ευρώπη», 
εξήγησε. 
Ο κ. Γουάλας συνέχισε λέγοντας ότι θα κάνει 

ό,τι μπορεί για να παραδώσει οπλισμό στην Ου-
κρανία, καθώς, όπως προειδοποίησε, «ο Πούτιν 
δεν είναι λογικός - προσπαθεί να εισβάλει στην 
Ουκρανία, δεν θα σταματήσει με την Ουκρανία. 
Δε νομίζει ότι τα βαλτικά κράτη είναι πραγματικά 
χώρες και θα πρέπει να εναντιωθούμε σε αυτό». 
Κατέληξε τονίζοντας: «Δεν μπορώ να προκα-

λέσω πόλεμο στην Ευρώπη και δεν θα προκα-
λέσω έναν ευρωπαϊκό πόλεμο. Αλλά αυτό που 
θα κάνω είναι να βοηθήσω την Ουκρανία να 
πολεμήσει σε κάθε δρόμο με κάθε κομμάτι εξο-
πλισμού που μπορούμε να τους δώσουμε και 
θα τους υποστηρίξουμε και αυτή είναι η πρα-
γματικότητα». 

ΥΠΟ ΤΟ ΦΟΒΟ ΣΟΒΑΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ

Πώληση της Τσέλσι και 
ακινήτων στο Λονδίνο φέρεται 
να επιδιώκει ο Αμπράμοβιτς
Το πόσο των 3 δισεκατομμυρίων λιρών φέρε-

ται να ζητά για την πώληση της ποδοσφαιρικής 
ομάδας της Τσέλσι ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς, σύμ-
φωνα με βρετανικά ΜΜΕ, ενώ πιστεύεται ότι 
έχει αρχίσει επίσης διαδικασίες για πώληση ακι-
νήτων του στο Λονδίνο. 
Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι κινήσεις αυ-

τές έχουν ως στόχο να προλάβουν οικονομικό 
πλήγμα από πιθανές κυρώσεις σε βάρος του 
από τη βρετανική κυβέρνηση μετά από τη ρω-
σική εισβολή στην Ουκρανία, λόγω των συμφε-
ρόντων του στη Μόσχα. 
Ο Ελβετός δισεκατομμυριούχος επιχειρημα-

τίας Χανσγιόργκ Βις ισχυρίστηκε μιλώντας σε 
μέσο της χώρας του ότι προσεγγίστηκε με πρό-
ταση για να αγοράσει τις μετοχές του λονδρέζι-
κου ποδοσφαιρικού συλλόγου, πιθανώς ως συμ-
μετέχων σε μια κοινοπραξία επενδυτών. Έκανε 
χαρακτηριστικά λόγο για «πανικό» του Ρόμαν 
Αμπράμοβιτς, όπως και των υπολοίπων Ρώσων 
ολιγαρχών που έχουν μπει στο στόχαστρο των 
δυτικών κυβερνήσεων. 
Προ ημερών ο Ρωσοϊσραηλινός μεγιστάνας 

είχε ανακοινώσει πρόταση εκχώρησης της δια-
χείρισης του συλλόγου στο φιλανθρωπικό 
ίδρυμα της Τσέλσι, προσφορά που δεν έγινε 
άμεσα δεκτή πάντως από τους υπεύθυνους του 
οργανισμού. 
Εν τω μεταξύ, η Daily Mail αποκάλυψε πως ο 

κ. Αμπράμοβιτς βρέθηκε το τελευταίο διάστημα 
στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξετάζοντας την 
προοπτική να μεταφέρει εκεί μέρος της περιου-
σίας του, που πιστεύεται ότι ανέρχεται σε 12 δι-
σεκατομμύρια λίρες. 
Την Τρίτη ο Βουλευτής των Εργατικών Κρις 

Μπράιαντ έκανε χρήση της βουλευτικής  του 

ασυλίας για να καταγγείλει ότι ο Ρόμαν Αμπρά-
μοβιτς σπεύδει να πουλήσει δύο ακίνητα στη 
βρετανική πρωτεύουσα συνολικής αξίας 172 
εκατομμυρίων λιρών ώστε να αποφύγει το πλή-
γμα των πιθανών κυρώσεων. 
Σημειώνεται ότι ακόμη και στις ΗΠΑ, η εφημε-

ρίδα Washington Post γράφει την Τετάρτη πως 
η χώρα ετοιμάζεται να επεκτείνει τις κυρώσεις 
κατά Ρώσων ολιγαρχών, των εταιρειών και των 
μελών των οικογενειών τους, μετά τη ρωσική ει-
σβολή στην Ουκρανία. Σύμφωνα με την εφημε-
ρίδα, ο Λευκός Οίκος και το Υπ. Οικονομικών 
ετοιμάζουν κατάλογο ατόμων κάποια εκ των 
οποίων αφορούν και οι κυρώσεις της ΕΕ που 
αποφασίστηκαν τη Δευτέρα, περιλαμβανομένου 
του Άλισερ Ουσμάνοφ.
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Το κέντρο του κόσμου 

Σ αν όνειρο μας φαίνεται που  
η διάρκεια του κράτησε 
πολύ. Ξυπνούμε πιστεύο-

ντας ότι τα πράγματα έχουν  
αλλάξει! Αλήθεια περάσαμε  
δύσκολους καιρούς, δύσκολες 

στιγμές, κλάψαμε τον χαμό αγαπημένων προ-
σώπων! Τώρα μας φαίνεται σαν όνειρο. Σαν μια 
μεγάλου μήκους κινηματογραφική ταινία που 
πρωταγωνιστές της είμασταν εμείς! Κάτι ασυνή-
θιστο βασανιστικό, κάτι που νομίζω μας ταρα-
κούνησε και μας ξύπνησε από το λήθαργο της 
αδιαφορίας, της αναισθησίας θα μπορούσα να 
πω! Τώρα μετά από το ξύπνημα όλες οι αισθήσεις 
μας ξανά ενεργοποιούνται  και μπαίνουν στη δια-
δικασία της αντιμετώπισης των καταστάσεων που 
έρχονται στο δρόμο μας.  
Οι στιγμές της ζωής αποκτούνε την δίκη τους 
αξία, και φτιάχνουμε και πάλι τις παραστάσεις 
ζωής, ή καλύτερα τα παιχνίδια της ζωής, γιατί για 
παιχνίδια πρόκειται, εφόσον ότι και να κάνουμε 

είναι κατά κύριο λόγο ή τις πε-
ρισσότερες φορές παιχνίδια. 
Παίζουμε δηλαδή ένα οποι-

οδήποτε ρόλο ανάλογα με το καθημερινό μας 
πρόγραμμα.  
Να λοιπόν που τώρα πιστέψαμε ότι και πάλι θα 
μπούμε στην κανονικότητα! 
Να λοιπόν που ότι και να έγινε έτσι ξαφνικά σαν 
να μην έγινε τίποτα. Αλίμονο σε αυτούς που δεν 
τα κατάφεραν! Αλίμονο σε αυτούς που χάσανε 
αγαπημένους δικούς τους ανθρώπους! 
Τώρα διανύουμε αγνώριστα μονοπάτια! 
Χαμένα τα χαρακτηριστικά των υπάρξεων που 
αδίκως πληγώθηκαν σε χρόνο μηδέν. Που να 
κρύβονται άραγε; Τα χείλια που γεννάνε απλό-
χερα τα χαμόγελα, απελευθερώνονται!  
Οι καλοκάγαθοι επανέρχονται στη πολυπόθητη 
ομαλότητα! Σήμερα γράφουμε ιστορίες μοναδικές 
που θα τις διαβάζουμε οι ίδιοι σαν αναγνώστες! 
Γιατί όλοι θα γίνουμε αναγνώστες αυτών των ιστο-
ριών. Των ιστοριών που οι πρωταγωνιστές είμα-
στε εμείς οι ίδιοι! 
Οι συγγραφείς των ιστοριών ταξιδεύουν από μό-

νοι τους στα ταξίδια που οι ίδιοι οργανώνουν! Και 
γινόμαστε όλοι διοργανωτές αυτών των ταξιδιών! 
Γιατί όλοι μας ζήσαμε και διανύουμε τις ίδιες πα-
ραστάσεις ζωής! Ζούμε τα ίδια στημένα παιχνίδια! 
Συνταξιδεύουμε εκεί που μας παρέσυρε η φύση!  
Η εξέλιξη της αποστασιοποίησης που μας έφερε 
η ανεπιθύμητη πανδημία μπήκε στα ανθρώπινα 
κεφάλια, να  ζήσει τη μεγαλοσύνη της! 
Ο νους ζαλίστηκε! Τα βλέμματα των ανθρώπων  
εκπέμπουν αισθήματα χαμένων αισθησιακών 
 καταστάσεων! Πιο δρόμο να πάρουμε τώρα; 
Πια δύναμη θα μας φέρει την πολυπόθητη  
ομαλότητα! Την πολυπόθητη καθημερινότητα!  
Απαλλαγμένη από τις βασανιστικές σκέψεις!  
Που να μπορεί να σβήσει τα του παρελθόντος, 
και να ηρεμίσει το νου μας που ζαλίστηκε! 
Ποια δύναμη θα μας φέρει τη λευτεριά μας και 
ποια δύναμη θα φέρει τη λύτρωση! 
Η σειρά σου τώρα  Παντοδύναμε! Εσυ που όλα 
τα  μπορείς! Δώσε στο ποίμνιο σου τη χαρά και 
τη λύτρωση! Αφαιρέσει τη μάσκα των χειλιών και 
δώσε πίσω το χαμόγελο στο ταλαιπωρημένο ποί-
μνιο! 

Φυλάκισε τα κακά πνεύματα να καθαρίσει το οξυ-
γόνο των παιδιών σου. Κάνε Θεέ μου και πάλι το 
θαύμα σου! 
Δώσε στους ανθρώπους το πολυπόθητο αγαθό! 
Την υγεία τους! 
Ελευθέρωσε τους σκλάβους και φώτισε τους πά-
σχοντες στο νου να πάρουν αποφάσεις για το 
καλό του πλανήτη και για το καλό της ανθρωπό-
τητας! Δώσε στους καλοσυνάτους φώτιση και 
αγάπη να την χαρίσουν απλόχερα σε όλο τον κό-
σμο! Να γεμίσει αγάπη όλος ο κόσμος! 
Σε εμάς απομένει να κάνουμε ταπεινά ακόμα μια 
προσευχή, Κύριε ελέησον μας και απάλλαξε μας 
από τα κακά  που μας περιβάλουν!   
Φώτισε τα θηρία να βγάλουν την κακιά από μέσα 
τους, και να μην είναι εγωκεντρικοί! 
Να μην νοιάζονται μόνο για τον εαυτό τους, αλλά 
και για τους άλλους! Γιατί στο τέλος κανείς δεν 
μένει εδώ! Η ζωή είναι μικρή. Όλοι θα φύγουμε 
και με τον ίδιο τρόπο! Κανείς δεν εξαιρείται!  
Αυτό…. Κατάλαβε το άνθρωπε! 
Καλή μέρα να έχετε!

Του Βασίλη 
Παναγή

Σ  ήμερα η μεγάλη κόρη 
μου, μου είπε ότι ο προ-
ϊστάμενος της αποκά-

λεσε κέντρο του κόσμου την 
Πάτρα. Γέλασε και του είπε ότι 
αυτό το λέει και ο μπαμπάς μου,  
για την Λήδρας.  
Η Λήδρας λοιπόν εκεί στα 

1977 ήταν το κέντρο του κό-
σμου. Προφανώς του δικού μου 
κόσμου.  
Μετά τα γεγονότα του Ιούλη 
του '74, το πραξικόπημα που 
πίσω του βρίσκονταν οι Αμερι-
κανοί και την τουρκική εισβολή 

που και από εκεί πίσω ήταν οι 
Αμερικανοί είχαμε την τύχη, δεν 
τολμώ να το πω ευτυχία να βρε-
θούμε πρόσφυγες στην Λευκω-
σία. Και μάλιστα στο κέντρο, 
λίγο έξω από τα Ενετικά τείχη. 
Σε απόσταση ποδών από την 
Λήδρας. Το κέντρο του κόσμου 
την εποχή εκείνη. Κάθε από-
γευμα επίσκεψη, σαν προσκύ-
νημα σε ναό.  
Η διαδρομή μέχρι την Λήδρας 
ακόμα αποτυπωμένη στο 
μυαλό μου. Βγαίνω στην Λεω-
φόρο Στασίνου και στρίβω δεξιά 

στην τότε πλατεία Κάνιγγος και 
νυν γέφυρα Δώρου Λοΐζου. Στο 
τέλος της πλατείας, ουσιαστικά 
είναι δρόμος, στα δεξιά είναι το 
περίπτερο "ΟΧΙ" εγώ στρίβω 
αριστερά και πλέον βρίσκομαι 
στην εντός των τειχών Λευκω-
σία. Περπατώ από την πλευρά 
των Φοινικούδων, στην οδό 
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου,  
προχωρώντας έχω στο δεξί μου 
χέρι το κτήριο της ΕΔΕΚ με τον 
χαρακτηριστικό κυπριακό πο-
ρόλιθο. Σε λίγο είμαι στην εί-
σοδο της Λήδρας.  

Με τα στενά πεζοδρόμια, να 
χωρούν μόνο ένα άτομο τα αυ-
τοκίνητα να κατεβαίνουν την 
Λήδρας και λίγο πριν το οδο-
φραγμα να στρίβουν δεξιά και 
να ανεβαίνουν την Ονασαγό-
ρου μέχρι να ξαναφτάσουν στην 
πλατεία Ελευθερίας.  
Από την μια πλευρά το Δη-
μαρχείο και δίπλα το ταχυδρο-
μείο και πιο δίπλα η δημόσια 
δανειστική βιβλιοθήκη από, 
από όπου δανείστηκα και διά-
βασα πολλά αριστουργηματα 
της παγκόσμιας λογοτεχνίας. 

Από την άλλη το Lucky spot με 
τα φλίπερ.  
Κάθε κάγκουρας της εποχής 
που σεβόταν τον εαυτό του 
όταν αγόραζε αυτοκίνητο το κυ-
κλοφορούσε στην Λήδρας με 
την μουσική στην διαπασών και 
τα παράθυρα ανοιχτά ανεξαρ-
τήτως εποχής. Μερικές φορές 
κάποια αυτοκίνητα ήταν φροντι-
σμένα με σκυλάκια που με την 
κίνηση του αυτοκινήτου κουνιό-
ταν το κεφάλι τους πάνω σε 
ψεύτικες φλοκάτες.  
Οι περιπατητές της Λήδρας, 

γιατί περιπατητές ήταν σχεδόν 
όλοι τακτικοί στις συνήθειες 
τους και γνωστοί ολοι μεταξύ 
τους. Αραιά και που κυρίως 
πριν νυχτώσει μπορούσε καμιά 
φορά να δεις κορίτσια από την 
Νοτιοανατολική Ασία που πή-
γαιναν για δουλειά στην οδό 
Ρηγαίνης. Άλλους ξένους δεν 
έβλεπες τότε. Και έτσι περνού-
σαν οι μέρες και νοιώθαμε πως 
δεν μας λείπει τίποτα γιατί ζού-
σαμε στο κέντρο του κόσμου.  

 
Δημήτρης Κουρουσιακλής 

Σαν όνειρο!



Λένε ότι αν δύο 
ά ν θ ρ ω π ο ι 
προορίζονται 
να είναι μαζί, η 
αγάπη θα βρει 
τρόπο να τους 
ενώσει. Αυτό 
είναι κάρμα,  
είναι τυχερό, τα 
φέρνει έτσι η 
τύχη… κάτι  

τέτοιο. Αυτό που δεν χρειάζεται 
να κάνεις είναι να κινήσεις εσύ 
το χέρι σου. Άρα το «Συν Αθηνά 
και χείρα κίνει»…πάει περίπατο! 
Κι όλα αυτά γιατί λένε ότι η 
αγάπη έχει τόση μα τόση με-
γάλη δύναμη που κάνει πολλές 
φορές και θαύματα!  
Πόσο γλυκιά και απρόβλεπτη 
μπορεί να είναι η αγάπη;  
Μπορεί να είναι κρυμμένη σε 
μια ματιά σε ένα άγνωστο χώρο  
ή στο απέναντι πεζοδρόμιο,  
σε μια τυχαία συνάντηση.  
Τα πιο απρόσμενα και τυχαία 
περιστατικά της ζωής μπορούν 
να δημιουργήσουν μια σπίθα 
που θα πυροδοτήσει την πιο 
ισχυρή φωτιά μέσα στην καρδιά 
σου. Αυτό που ονομάζουν  
κεραυνοβόλο έρωτα. Με την 
πρώτη ματιά! 
Οι πιο συνηθισμένες και βαρε-
τές στιγμές της ζωής σου ίσως 
δημιουργήσουν μια ισχυρή και 
γρήγορη σειρά γεγονότων που 
θα αλλάξουν την ζωή σου εντε-
λώς με αποκορύφωμα το να 
βρεις την μοναδική σου αγάπη. 
Όταν όλα πάνε χάλια και νομί-
ζεις πάτησες κόκκινο, είσαι  
γεμάτος απογοητεύσεις και στε-
νοχώρια, κάπου εκεί, όλα αλλά-
ζουν. Γίνεται βασικά ένα  
μικρούλι θαυματάκι. Έτσι λένε! 
Ωστόσο, υπάρχουν πάντα άν-
θρωποι που πιστεύουν πως  
είναι οι μόνοι δημιουργοί του 
πεπρωμένου τους. Αυτό ακού-

γεται πιο λογικό.  Πιστεύουν 
πως η ζωή είναι ακριβώς έτσι 
όπως την φτιάχνουμε. Πως αν 
θέλεις κάτι να σου συμβεί πρέ-
πει να πάρεις δραστικά μέτρα 
για την διαμόρφωση της ζωής 
σου και να κατευθύνεις την 
μοίρα σου. Ακόμα πως οι σχέ-
σεις συμβαίνουν μόνο αν δου-
λέψεις σκληρά γι΄ αυτές. Δεν 
ακούγεται λογικό να καθίσεις και 
να περιμένεις να γίνει κάτι που 
θες χωρίς εσύ να κάνεις την πα-
ραμικρή προσπάθεια. Μπορεί 
αυτό που θες πολύ να έχει να 
κάνει με την δουλειά σου αλλά 
μπορεί να αφορά μόνο τα συ-
ναισθηματικά και συγκεκριμένα 
στην αγάπη, στο πρόσωπο που 
περιμένεις να μπει στην καρδιά 
σου και να μείνει εκεί για πάντα.  
Αλλά, όσο και αν συμφωνώ με 
αυτό, πιστεύω επίσης πως οι 
άνθρωποι της ζωής μας έρχο-
νται για έναν συγκεκριμένο λόγο 
που είναι ήδη προκαθορισμέ-
νος. 
Δεν αρνούμαι το γεγονός πως 
για να αγαπήσεις και να προ-
σελκύσεις καλούς ανθρώπους 
πρέπει πρώτα να βρεις και να 
αγαπήσεις τον εαυτό σου.  
Δεν αρνούμαι το γεγονός πως 
για να ανθήσει μια σχέση πρέ-
πει συνεχώς να προσπαθείς. 
Απλώς λέω πως υπάρχει κάτι 
μεγαλύτερο από εμάς. Υπάρχει 
κάτι πιο δυνατό και ξεχωριστό. 
Κάτι που δεν το περιμένεις και 
σε ξαφνιάζει θετικά. 
Ίσως να μην πιστεύεις στην 
μοίρα, αλλά σίγουρα όλα συμ-
βαίνουν για κάποιο λόγο. Υπάρ-
χει μια φωνή μέσα σου που το 
επιβεβαιώνει. Την ακούς κάπου 
από μακριά αλλά επειδή έμαθες 
να μην περιμένεις ωραία πρά-
γματα να έρχονται στη ζωή σου 
χωρίς προσπάθεια τότε λες: 
«Αααα… δεν νομίζω, λες; Μπο-

ρεί; Αποκλείεται… Δεν υπάρ-
χουν τυχαία γεγονότα, ούτε 
τύχη». 
Αν δύο άνθρωποι προορίζονται 
να συναντηθούν, αν είναι γρα-
φτό να γνωριστούν θα βρουν 
έναν τρόπο.  
 
Ό,τι και αν είναι αυτό που βιώ-
νουν, ό,τι και αν τους δυσκο-
λεύει, αν είναι γραφτό να είναι 
μαζί, κάθε πτυχή της ζωής τους 
θα βρει την θέση της και θα χτί-
σει την γέφυρα που θα βοηθή-
σει τις ψυχές να βρουν η μία την 
άλλη. Φανταστείτε μια γέφυρα 
να χτιστεί για να συναντηθούν 
δύο αδελφές ψυχές στολισμένη 
με λουλούδια που μυρίζουν 
τόσο όμορφα… που μεθάνε το 
μυαλό και την ψυχή. 
Είτε πιστεύεις στην μοίρα είτε 
νομίζεις πως μόνο εσύ έχεις την 
ευθύνη για το πεπρωμένο σου, 
δεν θα το αρνηθώ αλλά υπάρχει 
μια πανίσχυρη δύναμη πέρα 
από εμάς που μας βοηθά να 
επανενωθούμε με τους ανθρώ-
πους που προοριζόμαστε να 
συναντήσουμε. Οπότε, μην 
εγκαταλείπεις την ιδέα της αγά-
πης. 
Ξέρω πως νιώθεις λες και κινεί-
σαι σε κύκλους, αλλά πρέπει να 
με πιστέψεις. Υπάρχει κάποιος 
εκεί έξω που έχει τις ίδιες  
πεποιθήσεις, ιδέες, απόψεις, 
φόβους και ανασφάλειες με 
εσένα. Το άλλο μισό! 
Υπάρχει κάποιος εκεί έξω που 
σε αναζητεί απεγνωσμένα. Και 
οι δύο δεν το γνωρίζετε, αλλά 
το σύμπαν δουλεύει για χάρη 
σας. 
Οπότε, σε παρακαλώ δώσε μια 
ευκαιρία στην μοίρα. 
Αν προορίζεστε να είστε μαζί,  
η αγάπη θα βρει έναν τρόπο να 
σας ενώσει.
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Της Έλισσας 
Ξενοφώντος  

Φιλολόγου

Γνωστός ο 
υπονομευτι-
κός ρόλος του 
ΝΑΤΟ στην 
Ουκρανία από 
το 1991 που 

διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση 
και εντεύθεν.  
Η Ουκρανία  αναγνωρίστηκε ως 
ανεξάρτητο κράτος τον Δεκέμ-
βριο του 1991.Τη Δευτέρα 21 
Φεβρουαρίου 
2022, ο  πρόεδρος της Ρωσίας 
Βλαντίμιρ Πούτιν αναγνώρισε 
την ανεξαρτησία του Ντονέτσκ 
και του Λουχάνσκ, των δύο 
αποσχισθεισών περιοχών της 
ανατολικής Ουκρανίας, κατά τη 
διάρκεια  διαγγέλματός του για 
την ουκρανική κρίση. «Κρίνω 
απαραίτητο να λάβω αυτήν την 
απόφαση που ήταν ώριμη εδώ 
και καιρό: Να αναγνωρίσω  
αμέσως την ανεξαρτησία της 
Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντο-
νέτσκ και της Λαϊκής Δημοκρα-
τίας του Λουγκάνσκ», είπε.  
Η ρωσική κρατική τηλεόραση 
μετέδωσε πλάνα του Ρώσου 
προέδρου να υπογράφει το 
σχετικό διάταγμα. Ο Πούτιν κα-
τήγγειλε, ότι αμερικανικά μη 
επανδρωμένα αεροσκάφη κα-
τασκοπεύουν συνεχώς τη Ρω-
σία. Υποστήριξε πως η όλη κα-
τάσταση αποτελεί μια κάλυψη 
για την ταχεία ανάπτυξη στρα-
τευμάτων του ΝΑΤΟ στην  
Ουκρανία. Η ένταξη, μάλιστα, 
της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ θα  
αποτελεί μια άμεση απειλή στην 
ασφάλεια της Ρωσίας, σύμ-
φωνα με τον ίδιο. Την ίδια ώρα, 
είπε πως τα κέντρα εκπαίδευ-
σης του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία 
ισοδυναμούν με στρατιωτικές 
βάσεις. 
Σε αυτό το πλαίσιο και η Ρωσία 
έχει το δικαίωμα να λάβει αντί-
μετρα. Η Ρωσία έχει κάθε δι-

καίωμα να προστατεύσει την 
ασφάλειά της κι αυτό κάνουμε, 
υπογράμμισε ο Ρώσος πρό-
εδρος. 
Κατηγόρησε την Ουκρανία για 
κλοπή ρωσικού φυσικού αερίου 
κατά το παρελθόν, για τη χρήση 
της ενέργειας ώστε να εκβιάσει 
τη Ρωσία.  
Η Ουκρανία δεν είχε ποτέ την 
παράδοση ενός γνήσιου κρά-
τους, δήλωσε προσθέτοντας ότι 
η σύγχρονη Ουκρανία είναι 
 δημιούργημα των Μπολσεβί-
κων από την εποχή του Λένιν.  
«Η Ανατολική Ουκρανία είναι 
αρχαία ρωσική γη. Η Ουκρανία 
είναι αναπόσπαστο μέρος της  
ιστορίας μας» τόνισε. 
Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ουκρα-
νία διοικείται από ξένες δυνά-
μεις κι αυτό επηρεάζει όλα τα 
επίπεδα των αρχών.  
Η Ουκρανία είναι μια αποικία 
των ΗΠΑ με ένα καθεστώς «μα-
ριονέτα», κατήγγειλε ο επικεφα-
λής του ρωσικού κράτους.  
Οι ελεγχόμενες από φιλορώ-
σους αυτονομιστές περιοχές 
του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ 
- γνωστές συνολικά ως Ντον-
μπάς - αποσχίστηκαν από τη 
διοίκηση της ουκρανικής κυβέρ-
νησης το 2014 και αυτοανακη-
ρύχθηκαν ανεξάρτητες «Λαϊκές 
Δημοκρατίες», μέχρι σήμερα μη 
αναγνωρισμένες από άλλη 
χώρα. Έκτοτε, η Ουκρανία ανα-
φέρει ότι περίπου 15.000 άν-
θρωποι έχουν σκοτωθεί σε συ-
γκρούσεις στις δύο περιοχές.  
Η Ρωσία αρνείται ότι είχε οποι-
ονδήποτε ρόλο στη σύρραξη, 
αλλά φέρεται να στήριξε τους 
αυτονομιστές με διάφορους 
τρόπους, μεταξύ άλλων  
με κρυφή στρατιωτική υποστή-
ριξη και οικονομική βοήθεια. 
 Η Μόσχα έχει αρνηθεί κατηγο-
ρηματικά μέχρι σήμερα ότι σχε-

διάζει εισβολή στην Ουκρανία. 
Για πρώτη φορά η Ρωσία  
δηλώνει ότι δεν θεωρεί το Ντον-
μπάς τμήμα της Ουκρανίας.  
Η αναγνώριση από τη Ρωσία 
της ανεξαρτησίας των αυτοαπο-
καλούμενων «Λαϊκών Δημοκρα-
τιών του Ντονέτσκ και του Λου-
γκάνσκ» ουσιαστικά βάζει τέλος 
στις συμφωνίες του Μινσκ, οι 
οποίες αν και δεν είχαν εφαρ-
μοστεί αντιμετωπίζονταν από 
όλες τις πλευρές (συμπεριλαμ-
βανομένης της Ρωσίας) ως  
η καλύτερη ευκαιρία για την επί-
λυση της κρίσης. Οι συμφωνίες 
προέβλεπαν μεγάλο βαθμό αυ-
τονομίας για τις δύο συγκεκρι-
μένες περιοχές της ανατολικής 
Ουκρανίας. Η αναγνώριση θα 
επιφέρει μία ισχυρή απάντηση, 
συμπεριλαμβανομένης της επι-
βολής αυστηρών οικονομικών 
κυρώσεων από τις ΗΠΑ, την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνω-
μένο Βασίλειο και όχι μόνο. 
Ανεξάρτητα από την ανάμειξη 
των δυτικών δυνάμεων στην 
Ουκρανία, η αναγνώριση  υπο-
νομεύει περαιτέρω την κυριαρ-
χία και την εδαφική ακεραιότητα 
της Ουκρανίας και συνιστά  
κατάφωρη παραβίαση του διε-
θνούς δικαίου. 
Ορθά, η κυπριακή κυβέρνηση 
και τα κυπριακά πολιτικά κόμ-
ματα καταδίκασαν την αναγνώ-
ριση του Ντονέτσκ και του Λου-
χάνσκ από τη Ρωσία που 
παραβιάζει την κυριαρχία της 
Ουκρανίας.  
Να μην ξεχνάμε και να μην κου-
ραζόμαστε να υπενθυμίζουμε 
στους ξένους που εφαρμόζουν 
δύο μέτρα και δύο σταθμά ότι 
εδώ και 48 χρόνια η Τουρκία 
παραβιάζει την κυριαρχία της 
Κύπρου. Η συνέχεια στην επό-
μενη έκδοση.

Του Βασίλη 
Κωστή

Ουκρανία  Α' Μέρος Η αγάπη βρίσκει τον τρόπο…

Πολύ συχνά παίρνω αιτήσεις για 
να γράψω τι γίνετε στο Δημαρχείο 
Enfield. Έτσι θα γράψω εν συντο-
μία μερικά πράγματα  για το δικό 
μου τμήμα υπηρεσιών. Προτού 
όμως αναφερθώ σε αυτά και 
επειδή δεν υπήρχε χώρος στη 
στήλη την περασμένη  εβδομάδα, 
θα πληροφορήσω εν συντομία  τα 
ποιο κάτω.  

Αφού οι Συντηρητικοί δεν υποστήριξαν την μη 
αύξηση του Council Tax που αποδεικνύει ακόμη 
μία άλλη φορά ότι ουδέποτε θα ήθελαν να αφή-
σουν το Council Tax χωρίς αύξηση,  και  μας 
πληροφόρησαν ότι θα έδιδαν δωρεάν ηλεκτρικές 
λάμπες  σε 500 σπίτια (στο Enfield υπάρχουν 
130,000).   
Η αίθουσα Συνεδριάσεων ξέσπασε στα γέλια 
διότι ακριβώς αυτοί είναι οι κωμικοί Clowns του  
Συντηρητικού Κόμματος, ακριβώς όπως και ο αρ-
χηγός τους. Την στιγμή που αυξάνονται οι τιμές 
καυσίμων θα δώσουν  λάμπες αν φυσικά ο κό-
σμος θα έχει να πληρώσει τον ηλεκτρισμό. Κού-
νια που τους κούναγε.  Και τώρα άλλη ενημέ-
ρωση  
Ιδιωτικά ενοικιαζόμενα  σπίτια (πρόσθετη και  
επιλεκτική αδειοδότηση) Private Landlords 
Scheme και Additional License. 
Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε εφαρμόσει συ-
στήματα αδειοδότησης για την ιδιωτικές  ενοικια-
ζόμενες  κατοικίες στο Δήμο  του Enfield. Σκοπός 
των συστημάτων αδειοδότησης είναι να αντιμε-
τωπιστούν τα ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία και τα 
ευρήματα των κακών συνθηκών διαβίωσης στον 
τομέα. Τα συστήματα αδειοδότησης απαιτούν 
από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων να υποβάλουν  
αίτηση για άδεια που καλύπτει την περίοδο των 
5 ετών για κάθε οικία.  
Η εμπειρία των ιδιωτικών ενοικιαστών μας: 
* κακές συνθήκες στέγασης που δεν διαχειρίζο-

νται επαρκώς 
* παράγοντες που κάνουν τις εργασίες στέρησης 
(όπως οι φτωχοί Ενεργειακοί χαρακτηρισμοί και 
ο υπερπληθυσμός (overcrowded) και επίσης 
* επίμονη αντικοινωνική συμπεριφορά. 
Τον Σεπτέμβριο του 2020, εφαρμόσαμε  ένα πρό-
σθετο σύστημα αδειοδότησης σε ολόκληρο το 
Δήμο για HMOs όπου ζουν 3-4 άτομα και μοιρά-
ζονται ανέσεις όπως την κουζίνα και μπάνιο. 
Τον Σεπτέμβριο του 2021 (μετά από έγκριση του 
Υφυπουργού για το Υπουργείο Στέγασης, Κοινο-
τήτων και Τοπικής Αυτοδιοίκησης) θεσπίσαμε  
ένα επιλεκτικό σύστημα αδειοδότησης το οποίο 
καλύπτει  μόνο μία οικογένεια.  
Το σύστημα επιλεκτικής αδειοδότησης καλύπτει 
14 περιοχές στα ανατολικά και νότια του Δήμου 
και είναι σήμερα γνωστές ως Bowes, Edmonton 
Green, Enfield Highway, Enfield Lock, Haselbury, 
Jubilee, Lower Edmonton, Palmers Green, 
Ponders End, Southbury, Southgate Green,  
Turkey Street, Upper Edmonton και Chase 
Λάβετε υπόψη ότι όταν τα όρια Περιοχών αυτών 
αλλάζουν τον Μάϊο του 2022, και οι περιοχές  
αυτές εξακολουθούν να καλύπτονται από επιλε-
κτική αδειοδότηση. 
Το κόστος μιας άδειας (Private Landlords Licen-
sing Scheme) για 5 χρόνια  στο πλαίσιο του  
συστήματος επιλεκτικής αδειοδότησης είναι £600. 
Αυτά τα προγράμματα θα βελτιώσουν την  
ποιότητα ζωής και τις συνθήκες διαβίωσης των 
ιδιωτικών ενοικιαστών στο Enfield και θα βοηθή-
σουν και τους ιδιοκτήτες. 
Από τις 8/2/22, είχαν υποβληθεί πάνω από 
11.000 αιτήσεις αδειών: 
* 11.000 επιλεκτικές αιτήσεις αδειών 
* 220 επιπρόσθετες αιτήσεις αδειών HMO 
• (επίσης 238 αιτήσεις αδειών στο πλαίσιο του 
υποχρεωτικού συστήματος αδειοδότησης HMO) 
Μια εκστρατεία επικοινωνίας που υποστηρίζει τα 
προγράμματα και ενημερώνει τους ιδιοκτήτες για 

την ανάγκη αδειοδότησης των ακινήτων τους, και 
το Enfield Council κυκλοφόρησε βίντεο για να 
υποστηρίξει αυτό το μήνυμα. 
Οι ενέργειες επιβολής για τον εντοπισμό και την 
επιβολή εναντίον ιδιοκτητών που δεν έχουν  
αδειοδότηση τις περιουσίες τους έχουν ξεκινήσει 
με πολλές αστικές κυρώσεις και διώξεις. 
                                     Άλλες Άδειες: 
Η ομάδα αδειοδότησης συνέχισε να επεξεργάζε-
ται και να χορηγεί ένα ευρύ φάσμα αδειών τα τε-
λευταία δύο χρόνια, όπως χώρους με άδεια  
αλκοόλ, τυχερά παιχνίδια, καταστήματα θερα-
πείες ομορφιάς (ινστιτούτα καλλονής και άδειες 
παγκακιών και καρεκλών στα πεζοδρόμια). 
Συγκεκριμένα, προκειμένου να υποστηρίξουμε 
τις επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
Covid-19, απλοποιήσαμε τη διαδικασία υποβολής 
αιτήσεων για να διασφαλίσουμε ότι οι άδειες πε-
ζοδρομίου για τραπέζια και καρέκλες στα πεζο-
δρόμια θα μπορούσαν να διαχειριστούν ομαλά. 
Είχαμε εκδώσει πάνω από 66 άδειες για χρήση 
πεζοδρομίων που ο αριθμός αυτό ξεπέρασε κάθε 
άλλη τοπική διοίκηση του Λονδίνου.  
Συμβουλευτήκαμε επίσης γύρω από την προ-
σέγγιση τυχερών παιχνιδιών που εγκρίθηκε πρό-
σφατα. Γνωρίζουμε ότι το Συμβούλιο έχει πολύ 
μικρό έλεγχο στις εγκαταστάσεις τυχερών  
παιχνιδιών στην περιοχή λόγω του τρόπου με 
τον οποίο πλαισιώνεται η νομοθεσία και το καθε-
στώς, οπότε η αρχηγός του Δημαρχείου και εγώ 
εκμεταλλευτήκαμε την ευκαιρία  για να  απαντή-
σουμε  στην κυβερνητική αναθεώρηση του νόμου 
περί τυχερών παιχνιδιών και γράψαμε στους  
Υπουργούς και ζητήσαμε αναθεώρηση με σκοπό 
να δοθεί περισσότερη δύναμη στα Δημαρχεία  
ούτως ώστε να αφεθούν οι τοπικές αρχές να  
αποφασίσουν για το μέλλον του Δημαρχείου.  
Για να το αναφέρω απλά εάν το Δημαρχείο είχε 
την δύναμι θα έκλεινε τα περισσότερα πρατήρια 
ιδιαίτερα τα Casino. Δυστυχώς η Κυβέρνηση έχει 

την δύναμι σε αυτό το θέμα.  
Ήταν μια πολύ δύσκολη διετία για τις επιχειρήσεις 
και τους κατοίκους μας. Η πανδημία Covid-19 
είδε πολλούς νομικούς περιορισμούς και μέτρα 
Covid-19 για να μας κρατήσει όλους ασφαλείς. 
Παρουσιάσαμε τους Covid marshals κατά τα ύψη 
της πανδημίας και στη συνέχεια ξανά μεταξύ  
Δεκεμβρίου 2020 και Ιουλίου 2021 για να βοη-
θήσουμε στην παροχή συμβουλών και υποστή-
ριξης στις επιχειρήσεις και το κοινό με μέτρα 
ασφαλείας Covid, όπως κοινωνική απόσταση και 
χρήση μάσκας. 
Οι Covid marshals περιπολούσαν περιοχές όπως  
δρόμους και πάρκα  και καταστήματα . Έδιδαν 
συμβουλές στις επιχειρήσεις και ενθάρρυναν 
όπως ακολουθούνται τα μέτρα κατά του Covid-
19. Κατά  την περίοδο 19 Δεκεμβρίου 2020 έως 
15 Ιουνίου 2021 είχαμε: 
* Πραγματοποίησε 44.500 επισκέψεις σε επιχει-
ρήσεις 
* ΟΙ  Marshals /διασκόρπισαν   σχεδόν 4.900 
ομάδες. Που συναθροίζονταν είτε στους δρόμους 
η υποστατικά. 
* Πραγματοποίησαν πάνω από 2.100 περιπολίες 
σε πάρκα 
Ανίχνευση Επαφών Covid-19 
Όπως γνωρίζουμε, η κυβέρνηση ανακοίνωσε την 
περασμένη εβδομάδα το τέλος της ανίχνευσης 
επαφών και σταμάτησε την περασμένη Πέμπτη 
24/02/2022. Ωστόσο, το προσωπικό στις ρυθμι-
στικές υπηρεσίες στο Enfield  ήταν ένας από τους 
πρώτους που το υιοθέτησε.  Υποστηριζόμενης 
ανίχνευσης επαφών και από τον Αύγουστο του 
2020 έχουν ληφθεί πάνω από 13.000 περιπτώ-
σεις για διερεύνηση. 
Αυτή η γρήγορη και οργανωμένη ομάδα, μας  
επέτρεψε να ελέγξουμε ότι οι περιπτώσεις και οι 
στενές επαφές τους ήταν αυτο-απομονωμένες, 
και παρακολουθούσαμε τυχόν εγκαταστάσεις που 
ήταν πιθανές πηγές μετάδοσης Covid-19. 

Του Γιώργου 
Α. Σάββα

Τι έχει επιτύχει το Συμβούλιο του Enfield κατά τη διάρκεια 2020/2022
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Ένα νέο βιβλίο που κυκλοφορεί σε όλα 
τα βιβλιοπωλεία, αλλά και online  
κυκλοφόρησε ο ερευνητής του Πανε-

πιστημίου της Γλασκώβης Παναγιώτης Κυριακό-
πουλος για ένα πολύ σημαντικό και επίκαιρο θέμα 
για την Ελλάδα, αλλά και για όλο τον κόσμο  
γενικότερα. Το θέμα του αφορά τη γυναικεία  
κοινωνική επιχειρηματικότητα. Στη συνέντευξη 
του που ακολουθεί στην Σούλλα Ορφανίδου,  
ο Παναγιώτης Κυριακόπουλος μας εξηγεί περισ-
σότερα για αυτό το εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα.  
 
 
1. Πείτε μας λίγα λόγια για το καινούργιο σας 
βιβλίο με τίτλο ¨Γυναικεία κοινωνική επιχει-
ρηματικότητα – Μελέτες περιπτώσεων από 
το Ηνωμένο Βασίλειο¨ που κυκλοφορεί (στα 
ελληνικά) από τις εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη. 
 
Στο βιβλίο μου αναλύω την έννοια της γυναικείας 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Τονίζω, επίσης, 
τις προκλήσεις για μια γυναίκεια επιχείρηση στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και  το πως η γυναικεία 
επιχειρηματικότητα δημιουργεί αξία στην οικονο-
μία και στην κοινωνία. Περιλαμβάνει επίσης  
μια εμπεριστατωμένη ανάλυση και παρουσίαση 
επιτυχημένων γυναικείων επιχειρήσεων με  
κοινωνικό αντίκτυπο στο Ηνωμένο Βασίλειο.  
Οι διεθνείς πρακτικές που επιτελούνται σε διεθνές 
επίπεδο μπορούν να αποτελέσουν παράδειγμα 
για υφιστάμενες κοινωνικές ή μη επιχειρήσεις που 
επιθυμούν να έχουν μια σφαιρικότερη εικόνα των 
διεθνών πρακτικών, αλλά και για κερδοσκοπικές 
ή μη επιχειρήσεις και οργανισμούς που επιθυ-
μούν να εισέλθουν στην επιχειρηματικότητα μέσω 
της δημιουργίας μια νέας επιχείρησης. Υιοθετώ-
ντας κάποιες από τις πρακτικές αυτές, θα μπο-
ρέσουν οι κερδοσκοπικές ή μη επιχειρήσεις  
και οργανισμοί να ανταποκριθούν καλύτερα στον 
έντονο ανταγωνισμό σε ένα ιδιαίτερα αβέβαιο  
περιβάλλον. 
 
2. Με απλά λόγια τι είναι η κοινωνική επιχει-
ρηματικότητα; 
 
Με απλά λόγια, με τον όρο κοινωνική επιχειρη-
ματικότητα, εννοούμε επιχειρήσεις οι οποίες 
έχουν ως στόχο κάποιον κοινωφελή σκοπό.  
Το φαινομ́ενο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 
υπάρχει εδώ και πολλές δεκαετίες και μπορεί να 
πάρει τη μορφή ενός Μη Κυβερνητικού Οργανι-
σμού (Μ.Κ.Ο.) που στόχο δεν έχει την επίτευξη 
κέρδους, αλλά σαν όρος κοινωνικής επιχειρημα-
τικότητας έχει εδραιωθεί τα τελευταία 20-25 
χρόνια. Αξίζει να σημειώσω πως η διεθνής  
βιβλιογραφία συμφωνεί στο ότι ο κοινωνικός και 
περιβαλλοντικος́ αντικ́τυπος είναι οι κύριοι σκοποι ́
μιας κοινωνικής επιχείρησης 
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαιτεί-
ται η υιοθέτηση ¨ηθικών και κοινωνικά αποδεκτών 
αρχών¨ από τις επιχειρήσεις με στόχο την κοινω-
νική συνοχή και ευημερία της κάθε χώρας.  
Τονώνοντας την κοινωνική επιχειρηματικότητα  
μειώνεται και η φτώχεια που αποτελεί σημαντικό 
στόχο του Ο.Η.Ε., καθώς δημιουργούνται νέες 
θέσεις εργασίας και αυξάνεται το Ακαθάριστο 
Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) κάθε χώρας. Όπως  
τονίζουν οι Porter και Kramer σε επιστημονική 
μελέτη τους στο Harvard Business Review πρέπει 
να επαναξιολογηθεί η σχέση των επιχειρήσεων 
με την κοινωνία. Πολλές φορές βλέπουμε κερδο-
σκοπικές επιχειρήσεις να αναπτύσσουν ένα ολο-
κληρωμένο πλάνο δράσεων εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης (Ε.Κ.Ε.) αποκτώντας έτσι μια καλύτερη 
εικόνα στα μάτια του τελικού καταναλωτή δημι-
ουργώντας μια υπεύθυνη κοινωνικά ταυτότητα. 
Είναι σημαντικό, δηλαδή, όλες οι κερδοσκοπικές 
επιχειρήσεις να δημιουργούν δράσεις εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης αυξάνοντας έτσι τον κοινω-
νικό τους αντίκτυπο. 
 
3. Τα οφέλη κοινωνικής επιχειρηματικότητας 

είναι ακόμα μεγαλύτερα όταν δημιουργούνται 
από γυναίκες; 
 
Ακριβώς, όταν η δημιουργία κοινωνικών επιχει-
ρήσεων γίνεται από γυναίκες τότε τα οφέλη για 
την οικονομία και την κοινωνία είναι πολλαπλά. 
Όπως τονίζω και στο καινούργιο μου βιβλίο η  
δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων από γυναί-
κες αμβλύνει το μισθολογικό χάσμα μεταξύ 
ανδρών και γυναικων́ μειώνοντας ταυτόχρονα και 
την ανεργία στο γυναικείο πληθυσμό. 
 
4. Πώς συνδέεται η κοινωνική επιχειρηματι-
κότητα με την ανάπτυξη μια χώρας; 
 
Η μείωση της ανεργίας και της φτώχειας για κάθε 
χώρα αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την 
ανάπτυξή της. Για αυτό το λόγο, προτείνεται  
η έμφαση στην έννοια της κοινωνικής επιχειρη-
ματικότητας και μέσα από τα πανεπιστημιακά 
ιδρύματα, καθώς τα περισσότερα πανεπιστη-
μιακά προγράμματα είναι προσανατολισμένα 
στην επιχειρηματικότητα κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα. Η έμφαση στην κοινωνική επιχειρη-
ματικότητα από όλα τα κράτη μπορεί να συμβάλ-
λει στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων σε 
παγκόσμιο επίπεδο. 
 
5. Τί περιμένετε να πετύχετε μέσα από αυτό 
το βιβλίο; 
 
Στόχος του βιβλίου μου είναι να αποτελέσει ένα 
εργαλείο για να βοηθήσει τους ανθρώπους που 
χαράσσουν πολιτικές να κατανοήσουν τα μέτρα 
που χρειάζονται για την μείωση φυλετικών δια-
κρίσεων, αλλά και τη μείωση ανεργίας.  
Παράλληλα, το βιβλίο αυτό μπορεί να βοηθήσει 
όλους του κοινωνικούς επιχειρηματίες να κατα-
νοήσουν πρακτικές που συντελούνται σε διεθνές 
επίπεδο.  
 
6. Ποια τα επόμενα σχέδια σας για το βιβλίο 
σας; 
 
Στόχος μου είναι το βιβλίο να κυκλοφορήσει  
και στα αγγλικά για να ταξιδέψει ανά τον κόσμο. 
 
 
Βιογραφικό  ▪

 
Ο Παναγιώτης Κυριακόπουλος είναι ερευνητής 
στο Adam Smith Βusiness School – University of 
Glasgow του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι, επίσης, 
επισκέπτης ερευνητής στο University of Dundee 
– Dundee Business School του Ηνωμένου Βασι-
λείου, στο Tecnológico de Monterrey στο Μεξικό 
και στο NEOMA Business School στη Γαλλία. 
Αποφοίτησε με άριστα από το τμήμα Οργάνωσης 
και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού  
Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) και πραγμα-
τοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές International 
Management στο Strathclyde Business School 
του Ηνωμένου Βασιλείου συγκεντρώνοντας τη 
μεγαλύτερη βαθμολογία στο σύνολο των αποφοί-
των τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυ-
χιακό επίπεδο. Η διπλωματική του διατριβή  
χαρακτηρίστηκε “Outstanding” και βραβεύτηκε ως 
η καλύτερη διπλωματική διατριβή του μεταπτυ-
χιακού προγράμματος. 
 
Τιμήθηκε, επίσης, με το βραβείο το βραβείο αρι-
στείας 2021 του Adam Smith Business School 
του Πανεπιστημίου της Γλασκώβης για την 
έρευνά του στα τεχνολογικά πάρκα, τη διεθνο-
ποίηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τη διεθνή 
επιχειρηματικότητά και τη διεθνή στρατηγική  
επιχειρήσεων. Του έχουν χορηγηθεί, επίσης,  
τιμητικά βραβεία ακαδημαϊκής επίδοσης από το 
Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, το 
Ίδρυμα Αλέξανδρου Ωνάση και άλλα ιδρύματα. 
Έχει εργασθεί στην αμερικάνικη πολυεθνική 
Marsh & McLennan Companies και στον Όμιλο 

Intrakat (Ιntracom Holdings). 
Έχει εργασθεί, επίσης, σαν σύμβουλος σε ερευ-
νητικό πρόγραμμα του Dundee Business School 
του Ηνωμένου Βασιλείου, χρηματοδοτούμενο 
από την κυβέρνηση της Σκωτίας, για τη χαρτο-
γράφηση των χρηματοοικονομικών πρωτοβου-
λιών για την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρή-
σεων στη Σκωτία τη χρονική περίοδο 2020-2022. 
Έχει εργασθεί, επίσης, σαν ερευνητής σε ερευ-
νητικό πρόγραμμα του University of Glasgow, 
χρηματοδοτούμενο από το Βρετανικό Συμβούλιο 
του Ηνωμένου Βασιλείου, για μελέτη τεχνολογι-
κών πάρκων στο Μεξικό.  
 
Έχει συμμετάσχει σε πληθώρα επιστημονικών 
συνεδρίων και έχει δημοσιεύσει έρευνες του 
στους διεθνείς εκδοτικούς οίκους Edward Elgar 
και Routledge. Το συγγραφικό του έργο περιλαμ-
βάνει, επίσης, και το βιβλίο (στα ελληνικά)  
¨Γυναικεία Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: Μελέ-
τες Περιπτώσεων από το Ηνωμένο Βασίλειο¨ 
(2021, Εκδόσεις Μ. Σιδέρης)

Με την Σούλα Ορφανίδου

Παναγιώτης Κυριακόπουλος 
Παρουσίαση του βιβλίου  
¨Γυναικεία κοινωνική επιχειρηματικότητα –  
Μελέτες περιπτώσεων από το Ηνωμένο Βασίλειο¨ 



Αρχικά ο Παπανδρέου έδειξε 
υπέρμετρο ενθουσιασμό για το 
Σχέδιο Άτσεσον και το χαρακτή-
ρισε σαν «μια προσφορά μιας 
πολυκατοικίας και να δίνεις ένα 
διαμέρισμα με ενοίκιο για 50 
χρόνια». Στις 21 Αυγούστου 

1964, ο Ιωάννης Σωσσίδης, Διευθυντής του Δι-
πλωματικού Γραφείου, στάλθηκε στη Γενεύη για 
να πληροφορήσει τον Άτσεσον ότι (ο Παπαν-
δρέου) αποδέχεται το Σχέδιο και ότι ασκούσε την 
επιρροή του στο Μακάριο για να το δεχτεί και 

εκείνος. Στο μήνυμά του στον Άτσεσον, ο Πα-
πάνδρεου έγραφε:  

«Ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Γα-
ρουφαλιάς, πήγε στην Κύπρο, με τη διπλή απο-
στολή  να επιτύχει αναβολή της σύναψης συμ-
φωνίας με τη Μόσχα και να βολιδοσκοπήσει τις 
απόψεις του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου (σχετικά 
με το Σχέδιο Άτσεσον). Ο κ. Γαρουφαλιάς κατά-
φερε να εμποδίσει, προς το παρόν, τον Υπουργό 
Εξωτερικών από το να επισκεφθεί τη Μόσχα. Πέ-
τυχε, επίσης να αναβάλει την επίσκεψη του Αρ-
χιεπισκόπου στο Κάιρο, όπου θα συναντούσε τον 
Πρόεδρο Νάσερ. Ο Αρχιεπίσκοπος  απορρίπτει 
απόλυτα την εκχώρηση βάσης είτε στο ΝΑΤΟ 
είτε στην Τουρκία. 
Εμείς βέβαια, θα προτιμούσαμε να επιτύχουμε 

την Ένωση χωρίς κανένα ανταλλάγμα.  Αυτό θα 
ήταν δίκαιο, αφού η τουρκική μειονότητα θα είχε 
πλήρη προστασία, κάτω από ελληνική διοίκηση, 
όπως ακριβώς απολαμβάνει την προστασία αυτή  
η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης.   

 
Η Ελλάδα δέχεται να υποστηρίξει την ιδέα της 
Τουρκικής βάσης, ακόμη κι αν ο Αρχιεπίσκοπος 
διαφωνεί σ’ αυτό, αρκεί η έκταση της βάσης να 
είναι περιορισμένη, να αντιστοιχεί π.χ.  στην 
έκταση των βρετανικών βάσεων που υπάρχουν 
σήμερα στην Κύπρο».  (Βλ. Λ. Γ. Παπαδόπουλος: 
Το Κυπριακό Ζήτημα  Κείμενα 1959-1974, σελ.  
181). 

 
Ο Μακάριος απορρίπτει και αποκαλεί το 

Σχέδιο «Συγκαλυμμένη Διχοτόμηση 
 
Ο Γεώργιος Παπανδρέου και ο Γρίβας είχαν 
αποδεχτεί το Σχέδιο Άτσεσον. Ο Παπανδρέου 
σύστησε την αποδοχή του Σχεδίου επειδή ήθελε 
να πετύχει την Ένωση και ήταν έτοιμος να κάνει 
παραχωρήσεις προς την Τουρκία. Ο Μακάριος, 
από την άλλη, που δεν ήθελε την μόνιμη πα-
ρουσία της Τουρκίας στην Κύπρο το απέρριπτε. 
Απεκάλεσε το Σχέδιο σαν «συγκαλυμμένη Διχο-
τόμηση». Τελικά με τις πιέσεις του Μακαρίου, ο 
Παπανδρέου απέρριψε και αυτός το Σχεδιο. Δύο 
χρόνια αργότερα, στις 27 Οκτωβρίου 1966, σε 
ένα λόγο του στο Κολέγιο Samuel στη Βόρεια 
Καρολίνα, ο Άτσεσον παραδέχτηκε ότι «η διχο-
τόμηση ήταν η καλύτερη λύση για την Κύπρο».
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Του Δρα  
Κύπρου  
Τοφαλλή

Η ΕΚΘΕΣΗ ΓΚΑΛΟ ΠΛΑΖΑ - Η ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
– ΟΙ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Λίγο μετά την απόρριψη του Σχεδίου Acheson, 

ο Γ. Παπανδρέου προσπάθησε να «εκδικηθεί» 
το Μακάριο που δε «συμμορφωνόταν πολιτικά» 
με την Αθήνα, συνάπτοντας στενότερες σχέσεις 
με το Στρατηγό Γρίβα.  

 
Η κυβέρνηση Παπανδρέου λέγεται ότι δώρισε 

£12,000 στο Σωκράτη Ηλιάδη (στενό φίλο και 
συνεργάτη του Γρίβα) για να εκδόσει στην Κύπρο 
τη προ-Ενωτική εφημερίδα «Πατρίς».  Η εφημε-
ρίδα αυτή δημοσίευσε στο πρώτο της τεύχος χαι-
ρετιστήρια μηνύματα από το Γεώργιο Παπαν-
δρέου και το Γεώργιο Γρίβα. Το μήνυμα του 
Παπανδρέου κατέληγε με τη φράση «είμαστε 
ενωμένοι για την Ένωση». 

 
Η αγορά όπλων από τη Σοβιετική Ένωση 
 
Στις 12 Σεπτεμβρίου 1964, ο Υπουργός Εμπο-

ρίου Ανδρέας Αραούζος, ηγήθηκε της εμπορικής 
αποστολής που πήγε στη Μόσχα με σκοπό τη 
διεύρυνση των εμπορικών σχέσεων της Κύπρου 
με τη Σοβιετική Ένωση.  Στις 30 Σεπτεμβρίου, ο 
Σπύρος Κυπριανού, Υπουργός Εξωτερικών, υπέ-
γραψε για λογαριασμό της Κυπριακής Κυβέρνη-
σης συμφωνία για την αγορά  οπλισμού (πυραύ-
λων) από τη Σοβιετική Ένωση.  

 
Η προμήθεια των σοβιετικών όπλων θα γινόταν 

μέσω της Αιγύπτου. Η Αμερικάνικη Κυβέρνηση, 
που παρακολουθούσε κάθε κίνηση της Κυπρια-
κής Κυβέρνησης και ασκούσε την ίδια ώρα με-
γάλη επιρροή στην Ελληνική Κυβέρνηση, επέμενε 
ότι έπρεπε να χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους 
στο Μακάριο για να σταματήσουν την προμήθεια 
των όπλων αυτών. Όταν τελικά οι σοβιετικοί πύ-
ραυλοι φορτώθηκαν σε ένα πλοίο και ήταν καθο-
δόν από την Αλεξάνδρεια για την Κύπρο, η επέμ-
βαση και η αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης 
ήταν τόσο ισχυρή που το πλοίο έλαβε εντολή να 
επιστρέψει στην Αίγυπτο! 

 
Ο Ανδρέας Παπανδρέου στην Κύπρο 
 
Στις 5 Οκτωβρίου του 1964, ο Ανδρέας Παπαν-

δρέου (γιος του Έλληνα Πρωθυπουργού), σε συ-
νέντευξή του στη Γαλλική εφημερίδα Le Monde, 
αποκάλυψε ότι οι Αμερικανοί προσπαθούσαν να 
επιβάλουν μια διχοτομική λύση στην Κύπρο. Αυτή 
η συνέντευξη προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων 
από τους φιλο-αμερικανικούς κύκλους στην Ελ-
λάδα, και ο Ανδρέας Παπανδρέου, που ήταν 

Υπουργός Συντονισμού, υπέβαλε την παραίτησή 
του.  Ο Μακάριος άδραξε την ευκαιρία για να συ-
νεργαστεί με τον «επαναστάτη» γιο Ανδρέα Πα-
πανδρέου, καθότι οι σχέσεις του με τον Γεώργιο 
Παπανδρέου, είχαν ήδη ψυχρανθεί λόγω της αρ-
νητικής του στάσης  στο Σχέδιο Άτσεσον. 

 
Τον ίδιο μήνα (Οκτώβριο του 1964)), ο Ανδρέας 

Παπανδρέου προσκλήθηκε στη Λευκωσία ως επί-
σημος φιλοξενούμενος της κυπριακής κυβέρνη-
σης. Η σύντομη παραμονή του στην Κύπρο χρη-
σιμοποιήθηκε από το Γρίβα στην Αναφορά του 
προς τον Π. Γαρουφαλιά, τον Έλληνα Υπουργό 
Άμυνας, όπου έλεγε ότι ο Ανδρέας ήταν ο αρχη-
γός μιας οργάνωσης στο στρατό που ονομαζόταν 
Ασπίδα. Ο Ανδρέας Παπανδρέου είπε ότι όλα 
αυτά ήταν επινοήματα των Γρίβα - Γαρουφαλιά 
για να ρίξουν την κυβέρνηση Παπανδρέου.  

 
Η Έκθεση  Galo Plaza 
 
O Φιλανδός μεσολαβητής Τουομιόγια πέθανε 

στις 9 Σεπτεμβρίου 1964. Στις 16 Σεπτεμβρίου 
1964, o U Thant, Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, 
διόρισε τον Galo Plaza,  πρώην πρόεδρο του 
Ισημερινού (Εκουαδόρ), ως το νέο μεσολαβητή 
των Ενωμένων Εθνών για την Κύπρο. Επιδίωξη 
και αποστολή του Γκάλο Πλάζα ήταν  να βρει μια 
λύση που να ικανοποιεί τις τρεις διαφορετικές και 
συγκρουόμενες απόψεις: 

  
1. Την επιμονή της κυβέρνησης Μακαρίου   για 

αδέσμευτη ανεξαρτησία.  
2. Την επιμονή των τούρκων για Διχοτόμηση.  
3. Την προτίμηση της Ελληνικής κυβέρνησης 

για Ένωση.  
 
Ο Γκάλο Πλάζα, μετά από πολλούς μήνες μελέ-
της του Κυπριακού προβλήματος και μιλώντας 
με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, παρουσίασε στις 
26 Μαρτίου 1965 στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ 
την Έκθεσή του για την Κύπρο και συνέστησε 
μεταξύ άλλων τα εξής: 

 
1. Να αρχίσουν συνομιλίες μεταξύ των Ελλήνων 
και Τούρκων της Κύπρου, γιατί η λύση του προ-
βλήματος πρέπει να είναι μια λύση με την οποία 
θα συμφωνούσαν τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

  
2. Η επιστροφή στις Συμφωνίες Ζυρίχης-Λον-
δίνου δεν ήταν ούτε εφικτή ούτε επιθυμητή. 

 

3. Η αδέσμευτη ανεξαρτησία, η αρχή της πλει-
οψηφίας, με διεθνώς κατοχυρωμένα ανθρώπινα 
δικαιώματα και δικαιώματα μειοψηφίας, ήταν η 
καλύτερη λύση, υπό τον όρο ότι η κυβέρνηση της 
Κύπρου θα αναλάμβανε από μόνη της τη μονο-
μερή δέσμευση, για χάρη της ειρήνης, να μην 
ασκείται το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης, και η ανε-
ξαρτησία της Κύπρου θα διατηρούνταν. 

 
Οι αντιδράσεις στην Έκθεση Πλάζα 
 
Ο Μακάριος και η Ελληνική Κυβέρνηση χαιρέ-

τισαν την Έκθεση Γκάλο Πλάζα, για τα εποικοδο-
μητικά της στοιχεία, ειδικά την πρόταση για συ-
νομιλίες μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Πρόβαλαν 
όμως τις αντιρρήσεις τους, ιδιαίτερα στο θέμα 
του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης. Η Τουρκική 
κυβέρνηση απέρριψε την Έκθεση Πλάζα γιατί κα-
ταδίκαζε το γεωγραφικό διαμελισμό. Ενάντια στην 
Έκθεση εκδηλώθηκε και ο Γρίβας ο οποίος μιλώ-
ντας στην δέκατη επέτειο της ΕΟΚΑ (1η Απριλίου 
1965) διακήρυσσε: « Η απόφαση ελήφθη. Ή ατό-
φια λευτεριά,  ή ολοκαύτωμα!»  Με το ίδιο πνεύμα 
υπέρ της Ένωσης μίλησε και ο Μακάριος στην 
πασχαλινή συνεστίαση της ΕΛΔΥΚ στις 25 Απρι-
λίου 1965: 

«Η Κύπρος από τον Γολγοθάν πορεύεται 
προς την Ακρόπολιν. Η παρουσία σας καθιστά 
ελαφρότερον τον σταυρόν του μαρτυρίου της, 
και ενισχύει την πίστιν μας εις την εθνικήν 
αποκατάστασιν, την Ένωσιν με την πατρίδα 
των πατρίδων, την αιωνίαν Ελλάδα. Σήμερον 
εκφράζω την βαθείαν πίστιν μου ότι συντόμως 
όλοι οι Έλληνες θα εορτάσωμεν το μέγα Πά-
σχα της Ενώσεως της Κύπρου με την Ελλάδα. 
Ζήτω η Ένωσις! Ζήτω ο Ελληνικός Στρατός!  
Ζήτω η Αιωνία Ελλάς».  

 
Η Σοβιετική Ένωση προτείνει Ομοσπον-

διακή λύση 
 
Ενώ η Κυπριακή ηγεσία κραύγαζε και τασσόταν 

υπέρ της Ένωσης, τον Ιανουάριο του 1965, ο 
Σοβιετικός Υπουργός Εξωτερικών Αντρέι Γκρο-
μίκο μίλησε υποστηρίζοντας μια ομοσπονδιακή 
λύση του Κυπριακού προβλήματος.  (New York 
Times 22 Ιανουαρίου  1965). Η ομοσπονδιακή 
λύση θεωρόταν τότε «ανάθεμα» για την Ελληνο-
κυπριακή ηγεσία, γιατί ερμηνευόταν ως μια άλλη 
μορφή διχοτόμησης. Η πρόταση του Γκρομίκο 
είχε προκαλέσει αντικομμουνιστικό σάλο και υστε-
ρία από όλους του δεξιούς κύκλους στην Κύπρο.  

Εκείνο που ήταν περίεργο σχετικά με την πρό-
ταση Γκρομίκο ήταν το γεγονός ότι λίγες μέρες 
πριν είχε συναντηθεί στην Ευρώπη με τον Εζεκία 
Παπαϊωάννου, το Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, 
και το θέμα αυτό δεν τέθηκε  στις συζητήσεις των 
δύο αδελφικών κομμάτων. Το ΑΚΕΛ λοιπόν εξε-
πλάγη από τα σχόλια του Γκρομίκο για ομοσπον-
δία και, για να διασώσει το γόητρό του ανάμεσα 
στους Ελληνοκυπρίους, εξέδωσε μια δήλωση κα-
ταδικάζοντας την ανακοίνωση του Γκρομίκο. H 
ειρωνεία είναι ότι, μερικά χρόνια μετά την Τουρ-
κική εισβολή του 1974, η ελληνοκυπριακή ηγεσία 
(συμπεριλαμβανομένου και του ΑΚΕΛ) δεν ήταν 
μόνο έτοιμη να δεχτεί μια Ομοσπονδιακή λύση 
(την οποία με τόσο μένος απέρριπτε το 1965), 
αλλά ήταν έτοιμη να δεχτεί κάτι χειρότερο από 
την Ομοσπονδιακή λύση, δηλαδή μια Διζωνική 
και Δικοινοτική Ομοσπονδία! 

 
Η συνάντηση στο Παλάτι στην Αθήνα 
 
Στις 7 Μαΐου του 1965, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος 

προέδρευσε σε μια συνάντηση στο παλάτι στην 
οποία παραβρέθηκαν οι ακόλουθοι: Ο Πρωθυ-
πουργός Γεώργιος Παπανδρέου, οι πρώην Πρω-
θυπουργοί Κ. Πιπινέλης και Π. Κανελλόπουλος, 
ο Υπουργός Εξωτερικών Σ. Κωστόπουλος, ο 
Υπουργός Άμυνας Π. Γαρουφαλιάς, ο Πρόεδρος 
Μακάριος, ο Υπουργός Εξωτερικών Σπύρος Κυ-
πριανού και ο Υπουργός Άμυνας Π. Γιωρκάτζης. 
Σ' αυτή την συνάντηση, οι δύο ηγεσίες συζη-

τούσαν το πολιτικό μέλλον της Κύπρου. Ο Μα-
κάριος, επαναλάμβανε ότι ο κύριος σκοπός του 
ήταν να επιτύχει την Ένωση, αλλά χωρίς εδαφικές 
παραχωρήσεις προς την Τουρκία. Οι μόνες πα-
ραχωρήσεις που ήταν έτοιμος να κάνει ήταν να 
αυξήσει τα μειονοτικά δικαιώματα της τουρκικής 
κοινότητας.  
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...

Μέρος 20ον  
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ 

Μέρος 21ον  
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ΠΕΜΠΤΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 21:35
Αδέκαροι Ερωτευμένοι 
(1958). Κωμωδία με την  
Σπεράτζα Βρανά, Ράλλη  
Αγγελίδη, Παύλο Καταπόδη, 
Κούλη Στολίγκα. Ένας θυρω-
ρός, ο Μισέλ, ένας ανθοπώ-
λης, ο Γρηγόρης κι ένας 
 ταξιτζής, ο Αριστοτέλης, χά-
νουν την ίδια μέρα τη δουλειά 
τους και σε κάποιο παγκάκι, 
όπου καταφεύγουν οι δύσμοι-
ροι, γνωρίζονται και συνδέο-
νται φιλικά μεταξύ τους.  
ΠΕΜΠΤΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 23:00
Άννα Ροδίτη (1948). Περι-
πέτεια με τους Λάμπρο Κων-
σταντάρα, Γιάννη Πρινέα, 
Δήμο Σταρένιο, Καίτη Πάνου, 
Πέρσα Βλάχου. Το 1943, στην 
ιταλοκρατούμενη Ρόδο, μια 
κοπέλα είναι οργανωμένη 
στην Αντίσταση, εν αγνοία του 
πατριώτη πατέρα της, και του 
αποκρύπτει το γεγονός ότι αυ-
τός που έχει πάρει τη θέση 
του Ιταλού αξιωματικού, που 
πρόκειται να φιλοξενήσει ως 
γιο εμπορικού συνεργάτη του, 
είναι στην πραγματικότητα 
Έλληνας αξιωματικός.  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 
21:25 Κορίτσια στον Ήλιο 
(1968). Δράμα με τους Γιάννη 
Βόγλη, Ανν Λόνπερκ, Κώστα 
Μπακοδήμο, Βαγγέλη Καζάν, 

Μιράντα Μυράτ, Ελπίδα 
Μπραουδάκη, Βαγγέλη Σά-
καινα. Ένας βοσκός θα  
θελήσει να δώσει μερικά αμύ-
γδαλα σε μια όμορφη Αγγλίδα 
τουρίστρια. Αυτή θα παρεξη-
γήσει την ενέργειά του, θα  
φοβηθεί και θα αρχίσει να τρέ-
χει. Αυτός θα αρχίσει να τρέχει 
ξωπίσω της και σύντομα θα 
βρεθεί στη φυλακή κατηγο-
ρούμενος για βιασμό. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 
22:45 Ταξίδι στον Έρωτα 
και στον Θάνατο (1972). 
Ερωτική περιπέτεια με τους 
Νίκο Βερλέκη, Σαμάνθα Μπέ-
της, Γιάννη Ξανθογιώργη, 
Τζένη Στεφανάκου, Πέτρο 
Ζαρκάδη, Μαρία Ασσαριώτου. 
Ένας ζιγκολό φτάνει στην  
Ελλάδα με σκοπό να  
εξαπατήσει μια ομάδα αρχαι-
οκαπήλων, και μαζί με την 
ερωμένη του να τους κλέψουν 
ένα φορτίο χρυσού.  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 
00:05 Δώστε την Τσόντα 
στο Λαό (1983). Κωμωδία με 
τους Γιάννη Γκιωνάκη, Νίκο 
Ρίζο, Ηλία Λογοθέτη, Μάκη 
Δεμίρη. Δυο αστυνομικοί προ-
σπαθούν να εντοπίσουν ένα 
κινηματογραφικό κύκλωμα 
που γυρίζει ταινίες τολμηρού 
σεξ. Μόνο στοιχείο που δια-

θέτουν είναι το αποτύπωμα 
των... οπισθίων μιας στάρλετ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 21:15
Σόνια (1980). Αισθηματική 
ταινία με τους Σπύρο Φωκά, 
Αντιγόνη Δουδούμη, Κώστα 
Λαχά, Λίνα Λαμπράκη και  
Κώστα Μάζη. Καλοκαίρι του 
1966. Η Σόνια παρακολουθεί 
εδώ και ένα χρόνο από  
το παράθυρο του σπιτιού της, 
τον καθηγητή μουσικής Τόνιο, 
που μένει στο σπίτι στην  
απέναντι μεριά του δρόμου.  
Κάποια στιγμή που η  
γυναίκα του και η κόρη του  
λείπουν από την πόλη,  
αποφασίζει να του μιλήσει.  
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 22:40
 Ο Πειρατής και η Φιλιπ-
πινέζα (1990). Κωμωδία με 
τους Παύλο Χαικάλη, Λίντα 
Γίγα, Νίκο Κούρο, Ζέτα Απο-
στόλου, Δημήτρη Παπα-
γιάννη, Λένα Παπαδοπούλου, 
Ευδοξία Πεντζάκη. Ο βιντεο-
κλαμπάς της γειτονιάς δεν έχει 
πελατεία γιατί του λείπουν οι 
κασέτες. Μόνο οι Φιλιππινέζες 
παίρνουν τις ελληνικές ταινίες 
για να μάθουν τη γλώσσα. 
Όταν μαθαίνει τους παχυλούς  
μισθούς τους, του έρχεται μια 
ιδέα. ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 
21:30 Η Γυναίκα είναι Σκλη-
ρός Άνθρωπος (2005).  

Κωμωδία με τους Αντώνη Κα-
φετζόπουλο, Φαίη Κοκκινο-
πούλου, Ελένη Αποστολοπού-
λου, Γιώτα Φέστα και Φώτη 
Θωμαϊδη. Ο Τζόνι Μανιάτης, 
είναι ένας επιτυχημένος δια-
φημιστής και... γυναικάς. Η Γε-
ωργία, νυν γυναίκα της ζωής 
του, θέλει επειγόντως να κάνει 
ένα παιδί. Η μητέρα του 
Ασπασία είναι εξαφανισμένη.. 
 ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 21:0
Η Χαρτοπαίχτρα (1985). 
Θέατρο της Δευτέρας με την 
Τζόλη Γαρπή, Γιάννη Βούρο, 
Ανδρέα Μπάρκουλη, Κατερίνα 
Γιουλάκη, Ελένη Φιλίνη, 
Παύλο Χαικάλη. Η Αλέκα είναι 
τόσο παθιασμένη με τα χαρ-
τιά, που δε λογαριάζει τίποτα 
μπροστά στο.."καρέ", και τα 
πάντα γύρω της φιλτράρονται 
μέσα από την εμμονή της με 
την χαρτοπαιξία. 
ΤΡΙΤΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 20:35 
Ελπίδες που Ναυάγησαν 
(1968). Δραματική ταινία με 
τους Τόλη Βοσκόπουλο, Δού-
κισσα, Λυκούργο Καλλέργη, 
Γιώργο Βρασιβανόπουλο, 
Λίλη Μπάστα και Άγγελο Γε-
ωργιάδη. Μια παρέα από 
πλουσιόπαιδα, διασκεδάζουν 
σε μια κρουαζιέρα.  
ΤΡΙΤΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 22:00 
Τρελλός, Παλαβός και 

Βέγγος (1967). Κωμωδία με 
τους Θανάση Βέγγο, Σπύρο 
Μαλούση, Μπασούρη Ταϋ-
γετη, Περικλή Χριστοφορίδη. 
Ο Θανάσης, αν και απλός 
σερβιτόρος, στην πραγματικό-
τητα κρατάει μόνος του ένα 
ολόκληρο κέντρο, κάνοντας  
τα πάντα μόνος του, ακόμα 
και όσα αφορούν στην  
ψυχαγωγία των πελατών.  
ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 20:55
Πολίτικη Κουζίνα (2003). 
Ιστορική ταινία με τους Στέλιο 
Μαϊνα, Γιώργο Χωραφά, Θε-
οδώρα Τζήμου, Ιεροκλή Μι-
χαηλίδη, Ρένια Λουιζίδου, 
Τάσο Μπάντη και Ναταλία Κα-
ποδίστρια. Πρόκειται για την 
ιστορία του Φάνη Ιακωβίδη, 
ενός γοητευτικού σαραντάρη 
καθηγητή αστροφυσικής με 
μεγάλο ταλέντο στη μαγειρική. 
Με αφορμή την επερχόμενη 
επίσκεψη του παππού του 
από την Κωνσταντινούπολη 
και μέσα από την προετοιμα  
ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 22:55 
Αγάπησα μια Πόντια 
(1987). Κωμωδία με τους Πα-
ναγιώτη Σουπιάδη, Βίνα 
Ασίκη, Σταυρίνα Πεβεδώρου 
και Ορέστη Δημητρίου. Σε κά-
ποια γνωστή εταιρεία, μια 
γραμματέας έχει σχέσεις με 
τον οικονομικό διευθυντή της. 

www.hellenictv.net 
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ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ HELLENIC TV

FREEVIEW 
CH.271

ΠΕΜΠΤΗ 3/03 
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 4/03 
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 5/03 
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 6/03 
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 7/03 
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 8/03 
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 9/03 
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 3 ΜΑΡΤΙΟΥ   
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: Αδέκαροι 
Ερωτευμένοι (1958) 
23:00 Ελληνική Ταινία: Άννα Ροδίτη 
(1948) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ    
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: Κορίτσια 
στον Ήλιο (1968) 
22:45 Ελληνική Ταινία: Ταξίδι στον 
Έρωτα και στον Θάνατο (1972) 
00:05  Ελληνική Ταινία: Δώστε την 
Τσόντα στο Λαό (1983) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ     
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:  
Φιλανθρωπική εκδήλωση στο Κυ-
πριακό Κοινοτικό Κέντρο στο Wood 
Green. 
21:15 Ελληνική Ταινία: Σόνια (1980) 
22:40 Ελληνική Ταινία: Ο Πειρατής 
και η Φιλιππινέζα (1990) 
ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ     
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 

20:55 Πρόσωπα με τον Βασίλη Παναγή 
21:30 Ελληνική Ταινία: Η Γυναίκα 
είναι Σκληρός Άνθρωπος (2005) 
ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ    
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:20 Μπλακ Φόρεστ   
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:00  Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Greekstories: Αυγουστίνος  
Γαλιάσσος  
20:25 “Ανάδειξέ το'' με την Άννα Νικο-
λαΐδη και την Ρούλα Σκουρογιάννη 
21:00 Θέατρο της Δευτέρας:  
Η Χαρτοπαίχτρα (1985) 
22:50 Το Ταξίδι της Ζωής με την 
Άντζη Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 8 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: Ελπίδες που 
Ναυάγησαν (1968) 
22:00 Ελληνική Ταινία: Τρελλός, 
Παλαβός και Βέγγος (1967) 
ΤΕΤΑΡΤΗ 9 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: Πολίτικη 
Κουζίνα (2003) 
22:25 Ελληνική Ταινία: Αγάπησα 
μια Πόντια (1987)
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Μένει στην Ελλάδα ο Βαλμπουενά – Η μεγάλη απόφαση του Ματιέ
Τον Σεπτέμβριο θα κλείσει τα 

38 του χρόνια. Και (λογικά) δεν 
θα παίζει ακόμη ποδόσφαιρο. 
Βεβαίως, με τον Ματιέ Βαλ-
μπουενά (περί ου ο λόγος) κα-
νείς δεν μπορεί να είναι βέβαιος 
για το τι μέλλει γενέσθαι. Εξάλ-
λου, ο ίδιος δεν έχει ανοίξει 
ακόμη τα χαρτιά του. Εχει αφή-
σει να εννοηθεί ότι μπορεί να 
σταματήσει το καλοκαίρι. Εχει 
εκφράσει την επιθυμία του να 
συνεχίσει στον Ολυμπιακό. 

 
Γενικώς έχει μεταφέρει προς 

πάσα κατεύθυνση και κάθε τόνο 
ότι θέλει να ριζώσει στην Ελ-
λάδα. Και τα 2,5 χρόνια που 
βρίσκεται στη χώρα μας να είναι 

απλώς η… αρχή της εν Ελλάδι 
παρουσίας του. Το λέει ο Ματιέ, 
το φωνάζει ότι η Ελλάδα είναι 
το δεύτερο σπίτι του και ο Ολυ-
μπιακός η οικογένειά του. Αγα-
πάει τον Ολυμπιακό, είναι η οι-
κογένειά του, και παρά το 
γεγονός ότι είναι σε προχωρη-
μένα ποδοσφαιρικά «γηρατειά», 
με την ποιότητα, την προσωπι-
κότητα και τις ικανότητές του κα-
ταφέρνει διαρκώς να δίνει βαθ-
μούς, νίκες, προκρίσεις. Αυτό 
θέλει να δοκιμάσει να το κάνει 
και από άλλο πόστο. Ξεκινώ-
ντας από χαμηλά και διανύο-
ντας όλη την απαιτούμενη δια-
δρομή έως… όπου σκέφτεται 
ότι μπορεί να βρεθεί. Μάλιστα, 

δεν έχει περάσει πολύς καιρός 
από όταν είχε δηλώσει πως θέ-
λει να ασχοληθεί με το σκάου-
τινγκ και την εύρεση παικτών. 

 
Σε πρώτη φάση, ο πληροφο-

ρίες αναφέρουν πως ο Βαλ-
μπουενά όχι μόνο θέλει να μεί-
νει στην Ελλάδα, αλλά ήδη 
βρίσκεται σε αναζήτηση μόνιμης 
κατοικίας. Αναζητά σπίτι, όχι 
προς ενοικίαση, αλλά προς 
αγορά. Θέλει να έχει κάτι που 
θα τον «δένει» μόνιμα με την 
Ελλάδα. Και γι’ αυτόν τον λόγο 
έχει ήδη αναθέσει σε μεσίτες να 
του προτείνουν σπίτια, με 
σκοπό να αγοράσει. Και για 
επένδυση. Αλλά και γιατί το εν-

νοεί σοβαρά όταν λέει ότι σκέ-
φτεται να μείνει μόνιμα στην 
Αθήνα, ό,τι κι αν αποφασίσει για 
το μέλλον του. 

 
Πάντως, με βάση αυτά που 

έχουν γίνει γνωστά έως τώρα, 
από τη στιγμή που ο Ζοσέ Ανι-
γκό ανέλαβε τη θέση τού επικε-
φαλής της ακαδημίας του Ολυ-
μπιακού, ολοένα και 
φουντώνουν τα σενάρια πως ο 
Βαλμπουενά είναι πιθανό να 
αξιοποιηθεί σε πρώτη φάση 
από τα τμήματα υποδομής του 
συλλόγου του Μεγάλου Λιμα-
νιού. Κάτι που δεν μοιάζει διό-
λου απίθανο.

Η ECA ανέστειλε την ιδιότητα των μελών της
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ECA αποφά-
σισε να αναστείλει την ιδιότητα των μελών 
της Ρωσίας εξαιτίας της εισβολής στην Ου-
κρανία 
 
Οι αντιδράσεις στον κόσμο του ποδοσφαί-
ρου για την εισβολή της Ρωσίας στην Ου-
κρανία συνεχίζονται. 
 
Ακολουθώντας το παράδειγμα της UEFA, 
που απέκλεισε όλους τους ρωσικούς συλ-
λόγους από τις διοργανώσεις της λόγω του 
πολέμου στην Ουκρανία, η Ευρωπαϊκή 

Ένωση Συλλόγων (ECA) αποφάσισε να 
αποκλείσει από τις τάξεις της όλα τα μέλη 
της που προέρχονται από τη Ρωσία, και 
μάλιστα με άμεση ισχύ. 
 
Υπό την προεδρία του διοικητικού ηγέτη 
της Παρί Σεν Ζερμέν, Νασέρ Αλ Κελαϊφί, η 
ECA ενέκρινε παράλληλα, κατά την πρώτη 
συνεδρίασή της για το 2022, που διεξήχθη 
στο Λονδίνο, τη λήξη της εμπορικής συνερ-
γασίας της με την Gazprom. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ECA δεσμεύ-

τηκε να συνεχίσει κάθε προσπάθεια, προ-
κειμένου να παράσχει την απαραίτητη υπο-
στήριξη στους ουκρανικούς συλλόγους και 
τους παίκτες τους κατά τη διάρκεια αυτής 
της δύσκολης περιόδου. 
 
Τόσο το συγκεκριμένο ζήτημα όσο και όλα 
τα άλλα, που δε σχετίζονται με αυτήν τη 
δραματική εξέλιξη, θα συζητηθούν στην 
επόμενη γενική συνέλευση της Ένωσης, 
που είναι προγραμματισμένη για τις 28 και 
29 Μαρτίου στη Βιέννη.

Σαντ-Ρος: «Kάποιοι παίκτες στην 
ομάδα δεν ξέρουν τι χρειάζεται 
για να είσαι ανταγωνιστικός»

Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε απέναντι στη 
Ζάλγκιρις Κάουνας, με τον Χάουαρντ Σαντ-Ρος 
να αναφέρει πως κάποιοι συμπαίκτες του δεν 
γνωρίζουν πως να είναι ανταγωνιστικοί. 
 
Παράλληλα, ο Κουβανός στάθηκε στο κακό 
πρώτο δεκάλεπτο της ομάδας του Δημήτρη Πρί-
φτη, τονίζοντας ότι απογοήτευσαν τους πάντες 
με την εμφάνισή τους. 
 
Οι δηλώσεις του Χάουαρντ Σαντ-Ρος: 
«Θα μπορούσε να είναι και χειρότερα. Αυτή τη 
στιγμή υπάρχει ένας πόλεμος σε εξέλιξη κι αυτό 
είναι πολύ χειρότερο από το να χάνουμε εμείς 

ένα παιχνίδι με τόσους πόντους στην έδρα μας. 
Νιώθουμε ότι τους απογοητεύσαμε όλους με την 
εμφάνισή μας στο πρώτο δεκάλεπτο. 
 
Θα μπορούσαμε να είχαμε δεχτεί λιγότερους πό-
ντους κι εμείς να βάλουμε κάποιους παραπάνω, 
όμως δεν τα καταφέραμε. Νομίζω ότι το θέμα 
είναι πως κάποιοι παίκτες που έχουν έρθει στην 
ομάδα δεν ξέρουν τι χρειάζεται για να είσαι αντα-
γωνιστικός σ’ αυτό το επίπεδο κι αυτό που πρέπει 
είναι το να είσαι σκληρός πνευματικά κάθε 
βράδυ».

Παρελθόν ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος από την 
εθνική βόλεϊ

Οι διαπραγματεύσεις του Δημήτρη Ανδρεόπουλου 
και του προέδρου της ΕΟΠΕ οδηγήθηκαν σε 
ναυάγιο, με τον πρώτο να επιλέγει τον Παναθη-
ναϊκό. 
 
Εδώ και αρκετό διάστημα ο πρόεδρος της ΕΟΠΕ 
Γιώργος Καραμπέτσος και ο Δημήτρης Ανδρεό-
πουλος βρίσκονταν σε επαφές για τη συνέχιση ή 
μη της παρουσίας του στον πάγκο της Εθνικής. 
Η επιθυμία της ΕΠΟΕ ήταν ο ομοσπονδιακός 
προπονητής να ασχολείται αποκλειστικά με το 

αντιπροσωπευτικό συγκρότημα και ουσιαστικά 
απαιτούσε από τον Δημήτρη Ανδρεόπουλο να 
επιλέξει είτε τη μία θέση είτε την άλλη. 
Έτσι ο τεχνικός του Παναθηναϊκού επέλεξε να 
παραμείνει στον πάγκο του τριφυλλιού και έτσι 
ήταν αναπόφευκτο το διαζύγιο μεταξύ των δύο 
πλευρών. 
Η ΕΟΠΕ αναζητά τον διάδοχο του Δημήτρη Αν-
δρεόπουλου που σύμφωνα με την πληροφορίες 
θα είναι από το εξωτερικό.

Τέλος ο Χάκετ από την ΤΣΣΚΑ

Επίσημο το… διαζύγιο του Ντάνιελ Χάκετ με την 
ΤΣΣΚΑ Μόσχας. 
Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία οδήγησε τον 
πρώην παίκτη του Ολυμπιακού στην πόρτα της 
εξόδου. 
 
Η ΤΣΣΚΑ ανακοίνωσε το τέλος, με τον ιταλοαμε-
ρικανό άσο να βρίσκεται πλέον μια… ανάσα από 
τη Βίρτους Μπολόνια. «Είναι ο μοναδικός στόχος 

μας στην αγορά, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η 
κατάσταση» ήταν η ατάκα του CEO της ιταλικής 
ομάδας, Λούκα Μπαράλντι. 
Όπως αναφέρουν στη γειτονική χώρα, ο 34χρο-
νος παίκτης φέρεται να έχει συμφωνήσει με τη 
Βίρτους Μπολόνια για συμβόλαιο μέχρι το καλο-
καίρι του 2023 και απολαβές που αγγίζουν το 1,5 
εκατομμύριο ευρώ.
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Russia captures biggest 
city yet in Ukraine

Russia said it had seized 
its biggest city yet in 
Ukraine on Wednesday, 

while stepping up its lethal 
bombardment of the main cities 
that its invasion force has so 
far failed to tame in the face of 
strong Ukrainian resistance. 

With Moscow having failed      
in its aim to swiftly overthrow      
Ukraine’s government after nearly 
a week, Western countries are 
worried that it is switching to new, 
far more violent tactics to blast its 
way into cities it had expected 
to easily take. 

Apple, Exxon, Boeing and other 
firms joined an exodus of com-
panies around the world from the 

Russian market, which has left 
Moscow financially and diploma-
tically isolated since President 
Vladimir Putin ordered the inva-
sion last week. 

“He thought he could roll        
into Ukraine and the world 
would rollover. Instead, he met 
a wall of strength he could 
never anticipated or imagined: 
he met Ukrainian people,” U.S. 
President Joe Biden said in       
his annual State of the Union 
address to Congress. 

Russia said it had sent dele-
gates for a second round of peace 
talks in Belarus near the border, 
but Ukraine’s President Volodymyr 
Zelenskiy said Russia needed 

to stop bombing Ukrainian cities 
if it wanted to negotiate peace. 

Moscow said on Wednesday 
it had captured Kherson, a provin-
cial capital of around a quarter of 
a million people on the southern 
front. There was no immediate 
word from Ukraine but the regional 
governor had said overnight that 
it was surrounded, under fire, and 
Russian troops were looting shops 
and pharmacies. 

It would be the biggest city to 
fall so far, with a strategic position 
astride the Dnieper River that 
divides Ukraine down the middle. 

Also in the south, Russia is 
putting intense pressure on the 
port of Mariupol, which it says it 
has surrounded in a ring around 
the entire coast of the Sea of Azov. 
The city’s mayor said Mariupol 
had been under intense shelling 
since late Tuesday and was un-
able to evacuate its wounded. 

But on the other two main fronts 
in the east and north, Russia        
so far has little to show for its         
advance, with Ukraine’s two 
biggest cities, Kyiv and Kharkiv, 
holding out in the face of increas-
ingly intense bombardment. 

“We are going to see… his bru-
tality increase,” British Defence 
Secretary Ben Wallace said of 

Putin in a radio interview. “He 
doesn’t get his way, he surrounds 
cities, he ruthlessly bombards 
them at night … and he will then 
eventually try and break them 
and move into the cities.” 

Kharkiv in particular has come 
under intense shelling over the 
past two days, with more pictures 
overnight showing devastation 
in the city centre. 

The regional governor said at 
least 21 people had been killed 
by shelling in the past 24 hours. 
Emergency services said four 
more people were killed on 
Wednesday morning. 

In Kyiv, the capital of 3 million 
people where residents have 
been sheltering at night in the 
underground metro, Russia blas-
ted the main television tower 
near a Holocaust memorial on 
Tuesday, killing bystanders. 

Zelenskiy, in his latest update 
to his nation, said that attack 
proved that the Russians “don’t 
know a thing about Kyiv, about our 
history. But they all have orders 
to erase our history, erase our 
country, erase us all.” 

Close to 700,000 Ukrainians 
have fled the country in less than 
a week, the fastest displacement 
of people in Europe for decades.

In the early hours of the 
morning of Thursday 24 
February, President Putin 

ordered Russian troops to ille-
gally invade Ukraine, violating 
international law and the sov-
ereignty and territorial integrity 
of Ukraine. We unreservedly 
condemn this invasion and we 
firmly oppose acts of secession 
or annexation. Our thoughts 
are with the people of Ukraine 
who are experiencing deep 
suffering as a result of Presi-
dent Putin’s actions. 

President Putin has never 
hidden his intentions towards 
Ukraine and has repeatedly 
threatened major escalation. 
Sadly, inadequate measures 
were implemented in response 
to these threats and President 
Putin was undeterred. Other 
Leaders with advanced milita-
ries at their command will have 
watched this closely and felt em-
boldened. President Erdogan, 
and other Turkish Government 
officials, have a worryingly  
comparable record of terrifying 
threats towards Cyprus – a small, 
democratic, European country. 
Such threats, whether against 
Ukraine, Cyprus, or any other 
sovereign country, can no longer 
go unpunished by the interna-

tional community. They must be 
taken at face value and be res-
ponded to swiftly through mean-
ingful and significant deterrents, 
including sanctions. 

The speed and ease at which 
developments in Ukraine have 
happened has left UK Cypriots 
concerned about the prospect 
of unpunished violations of     
international law against Cyprus. 
Turkey has been given a free 
pass regarding its actions to-
wards Cyprus, despite its illegal 
invasion of the northern part of 
the island in 1974; its ongoing 
occupation by 40,000 Turkish 
troops; its support for a seces-
sionist regime in the north; its 
disregard for ECHR rulings on 
the missing persons and refugee 
rights; its recent incursions into 
Cyprus’ Exclusive Economic 
Zone; and its 2021 ‘opening’ of 
the fenced off area of Varosi in 
violation of UNSC resolutions. 
Turkey’s catalogue of illegal 
actions against Cyprus can no 
longer go unpunished as we  
have now seen the sobering and 
tragic consequences for Ukraine. 

Our thoughts and prayers go 
out to the people of Ukraine. 

The General Membership 
of the National Federation of 

Cypriots in the UK

Federation’s statement 
on invasion of Ukraine

AKEL and DIKO agree on need for change

The leaders of the two 
largest opposition parties 
met on Tuesday to sound 

each other out ahead of the 
2023 presidential elections, 
while other such exploratory 
discussions are scheduled 
for this week. 

Following their tete-a-tete, 
AKEL’s Stefanos Stefanou and 
DIKO’s Nicolas Papadopoulos 
spoke of a “cordial” and “useful 
and constructive” talk that took 
place in an “excellent ambience.” 

They both agreed on the  
general premise for the need of 
a change in government. 

Papadopoulos said his party 
would have contacts with other 
opposition parties “with the ex-
pectation of reaching a common 
political framework on all impor-
tant issues that concern society.” 

The coming elections, he said, 
are different – they will be “a 
contest for the present and the 
future of our country and people.” 

DIKO will also seek out a meet-
ing with the leader of socialists 
EDEK sometime over the next 
few days. Papadopoulos said of 
EDEK that “we feel they are a 
potentially significant partner in 
this endeavour for change.” 

For his part, AKEL boss Stefa-
nou said he did not anticipate 
that the deliberations for election 
alliances would take too long. 

“The electoral and political 
landscape is fluid. We will conti-
nue our contacts. We will have 
meetings with other parties who 
share the belief in the need for 
change. Through dialogue we will 
see how things shape out.” 

Meanwhile, also on Tuesday, 
chairman of ruling DISY Averof 
Neophytou had a one-on-one with 
attorney Achilleas Demetriades, 
who just a day earlier announced 
his presidential candidacy as an 
independent. 

In a brief press release later, 
DISY said an “open discussion” 
took place between the two.   
Demetriades briefed Neophytou 
about his political programme. 

Although Demetriades is run-
ning as an independent, realis-
tically he would need backing 
from the established parties to 
stand any chance. 

Later this week, DISY’s Neo-
phytou will hold a meeting with 
the head of DIPA Marios Garo-
yian. DIPA have floated the idea 

for “a government of national 
unity.” DISY want to hear what 
exactly DIPA mean by that. 

So far, Demetriades and       
Marios Eliades (a former minis-
ter) have openly declared their 
candidacies. Neophytou will be 
the DISY candidate although the 
official announcement of that is 
yet to take place. 

A poll published by Philelefhe-
ros over the weekend found that 
AKEL MP Irene Charalambidou 
had the highest chance of win-
ning the elections in the event of 
a collaboration between AKEL 
and DIKO. This was a projection 
of who could win, rather than a 
question of preference. 

Charalambidou garnered 19%, 
followed by former foreign min-
ister Erato Kozakou-Markoullis 
with 15%, and former health 
minister George Pamborides at 
12%. 

The name of Pamborides – 
who served in the DISY admin-
istration – has been heard as a 
possible candidate for AKEL. 

It’s understood that AKEL will 
almost certainly sponsor a candi-
date from outside their own party. 

On Tuesday 22 February, 
Liberal Democrat Foreign 
Affairs Spokesperson 

and Member of the All Party 
Parliamentary Group (APPG) for 
Cyprus, Layla Moran MP tabled 
an Early Day Motion (EDM), that 
“believes that the internationally 
recommended model of a bi-
zonal, bi-communal federation 
with political equality, with a 
federal government with single 
international sovereignty and 
citizenship” is the best way to 
achieve an agreement on the 
reunification of Cyprus that res-
pects the rule of law and funda-
mental rights of all Cypriots. 

The EDM was promptly co-
signed by all Liberal Democrat 
Members of Parliament (MPs), 
including party Leader Sir Ed 
Davey and the Vice Chair of the 
All-Party Parliamentary Group 
for Cyprus, Christine Jardine MP. 
The Party Leader, Sir Ed Davey 
MP had previously said in meet-
ings with the Federation that 
“Cyprus will best succeed as an 
independent and reunited state, 
in line with UN Security Council 
Resolutions and High Level 

Agreements.” 
On 10 December a controver-

sial, statement was issued by 
the local Liberal Democrat party 
branch of Waltham Forest, sup-
porting the flag raising of the 
so-called “Turkish republic of 
northern Cyprus” (“trnc”) on 15 
November outside the Waltham 
Forest Town Hall. The National 
Federation of Cypriots in the UK, 
in a joint statement with Liberal 
Democrat Councillor Anton Geor-
giou, described the statement as 
“extremely disappointing, unac-
ceptable [and said] it disregards 
international law.” 

Representatives of the National 
Federation of Cypriots in the UK 
also raised the issue with party 
officials and Parliamentarians, 
as part of the Federation’s      
continued engagement with the      
Government, Opposition political 
parties and Parliamentarians on 
the Cyprus issue.  

Following the swift response 
and longer term engagement of 
the Federation, the co-signing of 
this EDM, by all Liberal Democrat 
MPs, serves to reiterate the policy 
of the national Party.  

Lib Dem MPs sign EDM calling for 
bizonal, bicommunal federation



Panny Antoniou was born 
in London on 22 Febru-
ary 1994 into a British 

Cypriot family. The 28-year-old 
third generation Cypriot studied 
history and politics at Brunel 
University and is currently work-
ing in marketing. He has recently 
been selected to stand as a      
Labour candidate for the High-
gate Ward for Camden council. 

I had the pleasure of meeting 
up with Panny last week for an 
introductory interview to our com-
munity, where he speaks about 
his background and shares his 
thoughts on politics and what 
drives his passion for it.  

 
It is almost a given when 

meeting another member of 
the Cypriot community to ask 
which part of Cyprus their 
families originate from, and do 
you still have ties there? 

My father’s family is from 
Achna which is currently within 
the UN Green Line; you can see 

the abandoned village from the 
border and we have family in 
the refugee village Dasaki Achna 
which is located in the Dhekelia 
Base Area. My mother’s family 
are from Kapilio and Agios Theo-
doros which are both located        
in the mountains within the         
Limassol region and we have a 
number of relatives there too. 

 
Having studied history      

and politics, did your interest 
in the political landscape of      
Cyprus drive you to analyse 
the historic events there, and 
if so, tell us what your thoughts 
are on the subject?  

Being Cypriot with family who 
were refugees in recent history 
massively influenced my politics 
both in relation to international 
affairs and in terms of attitudes 
towards refugees fleeing conflict 
and insecurity. I think the Cyprus 
conflict – much like many other 
recent conflicts in the world, is a 
tragic example of what happens 

when nationalism trumps inter-
nationalism. The Greek Nation-
alism of EOKA B and the Turkish 
Nationalism of TMT trumped the 
internationalism of a United and 
multi-ethnic Cyprus. Not only 
this, but it has also informed my 
antiimperialist stance, with both 
the imperialism of the Greek 
junta in engineering the Sampson 
Coup and the Turkish military 
invading and occupying bearing 
responsibility for the political 
landscape today. 

 
Do you foresee a solution 

and what role should the UK 
play on this issue as a guaran-
tor power? 

The UK can play an important 
and powerful role in the reunifi-
cation of Cyprus, returning land 
which is not currently being used 
for military purposes and turning 
both Akrotiri and Dhekelia into 
multinational NATO bases which 
protect Cyprus – with as a demi-
litarised but strategically located 
NATO member – in similar vein 
to fellow island nation Iceland. 
The security guarantee from 
NATO would reassure all ethnic 
groups in Cyprus and the lack 
of separate Turkish and Greek 
Cypriot military forces would 
prevent a return to the pre-1974 
ethnic divisions. 

 
How did you first involve 

yourself in politics? Did a parti-
cular political figure influence 
you? 

I have been politically active 
for a number of years but have 
only been party political since 
2019 when I joined the Labour 
Party. My grandfather was an 
AKEL activist in the 1950s and 
I learned everything I know now 
sitting with him and talking about 
politics and the state of the 
world today while watching the 
news! 

 
You are now an international/ 

outreach officer of the Young 
Fabians - tell us what this       
organisation is all about and 
what kind of duties your role 

entails. 
I help create links between 

the Young Fabians and various 
socialist and social democratic 
groups both within the UK and 
across the world. As part of this 
role I am also a Bureau Member 
for the Young European Social-
ists, working with likeminded 
friends from across Europe to 
achieve our common goals. This 
is even more important post 
Brexit with many UK-European 
links damaged. 

 
You are also a founding 

member of Labour doorstep - 
a grass roots organisation, and 
a co-chair of Open Labour’s 
climate change working group, 
can you please tell us a little 
more about these two organi-
sations? 

Labour Doorstep are one of 
the biggest Labour campaigning 
organisations in the UK, we set 
up as a place for activists to      
organise and share ideas and 
we have run training, events, 

and created campaign collateral 
for over 100 Labour Groups       
across the UK. Through my role 
within Open Labour, I advocate 
for a Green New Deal and a Just 
Transition with Green Jobs and 
a better future for our children 
at its core. 

 
These are impressive orga-

nisations; just how do you 
find time to balance all your 
commitments on top of work-
ing full time?  

Lots of organisation! I am a big 
fan of making lists and planning 
my time so I can tackle my many 
commitments. 

 
The Ukraine-Russia situa-

tion has been dominating the 
headlines for the past 3 months, 
what are your thoughts; are 
we looking at a crisis, is it as 

drastic as some might say, the 
brink of a third world war? 

I think the situation in Ukraine 
is grave and we must stand by 
the Ukrainian people against 
Russian neo-colonialism and 
imperialism. I stand in solidarity 
with the people of Ukraine and 
passionately believe we should 
accept as many refugees as 
possible fleeing this dreadful 
conflict. 

 
We are now coming to the 

end of the pandemic and slowly 
all restrictions implemented 
by the government have been 
lifted. We have witnessed in 
the press a lot of alleged wrong 
doings from senior government 
officials and from the Prime 
Minister himself - what is your 
take on their defence? 

I did not spend Christmas 
with my grandparents this year 
as I usually do. As it turns out, 
Christmas 2020 was my grand-
father’s last. I am not alone in 
this, everyone has a story of loss 

or isolation during the pandemic, 
meanwhile the people making 
the rules were partying in Down-
ing Street and taking us for fools. 
I am angry and everyone else 
should be too, it’s one rule for 
the Tories and another rule for 
the rest of us. 

 
Do you think that that the 

correct strategy was imple-
mented both in regard to the 
pandemic and now as part of 
the endemic?  

No, the government’s approach 
was dangerous and ineffective. 
Rishi Sunak’s Eat Out to Help 
Out scheme created hundreds 
of super spreader events across 
the country and 3 million people 
were excluded from furlough. 
And that’s just on the economic 
side! Their advice on restrictions 
was unclear and confusing, 

especially during the tiers stage, 
I mean what is a substantial 
meal in your opinion? 

 
Labour have been accused 

by the opposition and by sup-
porters that their policies are 
not clear, do you sympathise 
with that view or is it merely 
a ploy; do you see Labour as 
government in waiting? 

Public perceptions towards 
Labour have finally changed       
to the point that many do now   
view us as a party of Government 
again. However, we have to       
articulate our vision for Britain 
far more, it’s not good enough to 
just not be the Tories. We have 
to offer people hope and change. 
We also have to tackle any         
internal issues of bigotry rapidly 
so minorities feel they can trust 
us. Far too often this has not 
been the case and our internal 
processes need to continue       
improving so that minorities trust 
us to deal with issues of bigotry 
justly and quickly. We have made 
lots of progress but we cannot 
rest and must continue on this 
journey so that we can overturn 
the huge Tory majority at the 
next General Election. 

 
You were recently selected 

to stand as a Labour candidate 
for Highgate Ward - there has 
been somewhat of a shuffle 
recently, what part of Camden 
does that fall under? Have you 
started canvassing the area 
and if so, what is the general 
feeling of your constituents; 
are you optimistic? 

Our ward has mostly    
remained the same, we have 
lost some properties in the 
south to the new Kentish Town 
North Ward but on the whole 
boundaries have not changed 
much. We are confident running 
on our record as Highgate       
Labour and are continuing to 
deliver on residents’ priorities 
on the environment and new 
homes. 

 
Interview by  

Bambos Charalambous 
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Introducing Panny Antoniou, Labour Candidate for 
Highgate Ward, Camden Council
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UK Cypriot Zoe Antoniades launches 
third book in children’s series

February 2022 saw the pub-
lication of Cally & Jimmy: 
Twins Together, the third 

book in a series for children 
about London-based siblings      
of Cypriot heritage. Cally has a 
twin brother Jimmy, and he is 
always getting into some kind of 
mischief – which usually means 
double trouble. Thankfully their 
Yiayia is on hand to help – or add 
to the mayhem!  

Author Zoe Antoniades’ own 
Cypriot roots have found their 
way into the stories of Cally & 
Jimmy (Calista and Dimitri), not 
only through the traditions and 
superstitions of Yiayia, but also 
via all sorts of cross-cultural      
experiences and escapades.  

In the second book, Twintastic, 
they go on holiday to Cyprus    
and stay in Deftera, just outside 
Nicosia, where Zoe’s mother, 
Koula Louki is from. Her father 
Emilios Antoniades is from         
Pedoulas (Troodos). Both Zoe’s 
parents moved to England in the 
late 1950s and the books also 
show how second and third gen-
eration Cypriots live amongst a 
culturally and richly diverse 
West London community today. 

Cally & Jimmy are a Book Trust 

Pick and have been described by 
their reviewers as ‘an entertain-
ing collection… full of humour and 
heart.’ The first book in the series, 
Twins in Trouble, has been short-
listed for the Our Best Book 
Award initiative run by Leicester 
Libraries, Schools and Council 
which promotes books which 
‘motivate children to read for 
pleasure’ selecting books that 
‘appeal and [are] accessible to 
as many readers as possible.’ 
Jimmy himself is a neurodiver-
gent character as he has ADHD. 
His challenges and the way in 
which he rises above them are 
championed as well as his many 
strengths and talents. 

The launch of the third book 
also coincides with a poignant 
anniversary for Zoe and her family. 
22nd February 2022 marked 30 
years since Zoe lost her brother 
Andrew. Not quite her twin, but 
just eleven months younger than 
her, Zoe sees the relationship 
between Cally and Jimmy as a 
tribute to her wonderful brother.  

Zoe says, “He wasn’t quite as 
‘lively’ as Jimmy but he shares his 
amazing spirit, kindness, sense 
of humour and spark. Many of the 
stories are inspired by our expe-

riences and the bond we had. 
Andrew was quite the entrepre-
neur too, just as Jimmy is in the 
story, Together in Enterprise. 
These books are just one of the 
many ways I like to keep him with 
us. Because he is always alive 
in our hearts.” 

In February, Zoe ran a special 
campaign to celebrate the launch 
of her latest book Twins Together 
and also the memory of her bro-
ther Andrew, whilst supporting 
local schools and bookshops 
too. All proceeds went towards 
purchasing copies of the book 
to give to local schools: schools 
that she and Andrew attended; 
schools where Zoe has taught; 
schools that have welcomed Zoe 
in as an author; schools with the 
challenge of ever-decreasing 
budgets. You can still contribute 
to the GoFundMe campaign       
by visiting https://gofund.me/ 
154ce2b8 

Zoe grew up and went to school 
in Twickenham and Chiswick 
and currently lives in Isleworth, 
Hounslow. She graduated from 

the University of Hull with a       
degree in English and Drama and 
later trained as a teacher at the 
Institute of Education. She often 
writes collaboratively with young 
people and has published four 
anthologies of short stories:         
Invincible Voices – Long Shorts, 
Medium Shorts and Short Shorts 
which were launched at Water-
stones, Chiswick in 2017. The 
fourth book in the series, Invinci-
ble Voices – Winter Shorts, was 
published in September 2018. 
She has also written a memoir, 
Tea and Baklavas, which won 
the Winchester Writers’ Festival 
Memoir Prize, 2015.  

Now signed with Andersen 
Press, she has written the series 
about twins, Cally & Jimmy. The 
first title, Twins in Trouble was 
released in September 2020 and 
the second book, Twintastic, 
launched in April 2021. Thirdly, 
Twins Together, saw its publica-
tion on 3rd February 2022.  

There are four hilarious stories 
in each book. In the first book, 
Twins in Trouble, they get into 
scrapes together, bake some 
‘unusual’ cakes, almost ruin their 
school assembly and finally have 
a twintabulous tenth birthday 
party. The second book, Twintas-
tic, sees the twins make a splash 
on their beach holiday in Cyprus, 
run into trouble on sports day, 
get spooked while trick or treat-
ing, and uncover a thief at school. 
There is plenty more pandemo-
nium in the third book, Twins   
Together, as they look after the 
school hamster for half term, 
have a competition to build the 
best snowman, raise money with 
a yard sale, and have a roller-
coaster of a time at the local 
theme park. The stories appeal 
to all primary school children, 
especially those aged 6-10 years. 

During lockdown Zoe was 
very busy providing author talks 
online and is now also keenly 
active about getting back into 
schools (including Greek schools) 
and appearing at libraries,   
bookshops, festivals and events      
nationwide and even in Cyprus.

Tony Vourou to stand for 
Labour Councillor in 
Brunswick Park, Barnet

UK Cypriot Tony Vourou 
is to stand for Labour 
Councillor in Brunswick 

Park, Barnet.  
London-born Tony, whose 

parents were from Rizokarpasso 
and Komi Kebir, tells us about 
himself and his passion for  
Barnet… 

“I have lived in the borough of 
Barnet since 1973, in which time 
I have raised two children and 
set up a small local business that 
has allowed me to work with a 
wide cross-section of our commu-
nity and develop an understand-
ing of the challenges we face.  

“As one who has benefited 
from being part of a supportive 

community, I am in favour of 
developing a community centre 
in Brunswick Park which can be 
used by all residents to improve 
community cohesion. Education 
is a passion of mine. I have been 
a Barnet school governor for the 
past 25 years and currently hold 
the post of Chair of Governors 
at one school. I have seen first-
hand the importance of adequate 
and appropriate school funding 
so would actively oppose any 
cuts to this.  

“I would campaign for better 
street lighting and CCTV to im-
prove security in our borough and 
support policies which move us 
towards a greener way of living.”
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Linger longer

A ground-breaking study, 
running non-stop for more 
than 80 years, has unlocked 

the secrets of human happiness. 
It shows that embracing commu-
nity helps us live longer, and be 
happier.  

Scientists tracked 268 Harvard 
graduates from 1938. The Harvard 
Study of Adult Development  
collected a treasure chest of 
physical and mental health data. 
Of the original group, 19 are still 
alive, all in their mid-90s. Among 
the original recruits were eventual 
President John F. Kennedy and 
Washington Post editor Ben 
Bradlee.  

The scientists expanded the 
research to include the men’s off-
spring. Some participants went on 
to become successful business-
men, doctors, lawyers, and others 
ended up as schizophrenics        

or alcoholics. In the 1970s, 500 
Boston inner-city residents were 
enlisted, including women. Re-
searchers studied the participants’ 
health trajectories and broader 
lives, including their triumphs and 
failures in careers and marriage. 

 “The finding is that our relation-
ships have a powerful influence 
on our health,” said Robert Wald-
inger, director of the study, and 
psychiatrist at Massachusetts 
General Hospital. “Taking care of 
your body is important, but tending 
to your relationships is self-care 
too.” 

Close relationships, more than 
money or fame, are what keep 
people happy throughout their 
lives. Those ties protect people 
from life’s discontents, help delay 
mental and physical decline, and 
are better predictors of long and 
happy lives than social class, IQ, 

or genes.  
Those who kept warm relation-

ships got to live longer and hap-
pier. “Loneliness kills,” he said. 
“It’s as powerful as smoking or 
alcoholism.” Researchers found 
that those with strong social 
support experienced less mental 
deterioration as they aged. 

 “Good relationships don’t just 
protect our bodies; they protect 
our brains,” said Waldinger. “And 
those relationships aren’t always 
smooth. Some octogenarian 
couples bicker with each other 
all day, but as long as they could 
count on the other, those argu-
ments didn’t take a toll.” 

Waldinger said that “people start 
to differ in their health trajectory 
in their 30s. By taking good care 
of yourself early on, you can set a 
better course for ageing. The best 
advice is ‘Take care of your body 
as though you were going to need 
it for 100 years’. You just might.” 

Six factors predicted healthy 
ageing: physical activity, absence 
of alcohol, no smoking, having 
mature mechanisms to cope with 
life’s ups and downs, a healthy 
weight, and a stable marriage. 
For the inner-city men, education 
was additionally important.  

The research debunked the idea 
that people’s personalities “set like 
plaster” by age 30 and cannot be 
changed. “Those who were train 
wrecks in their 20s, turned out to 

be wonderful octogenarians.” 
“It’s easy to get isolated, getting 

caught up in work, and not remem-
bering friends that I haven’t seen 
in a long time”, Waldinger said. 
“I try to pay more attention to my 
relationships than I used to.” 

Another study, from Ohio Uni-
versity, found that religious people 
live longer than non-believers. 
Abstinence, meditation and social 
ties, are all factors in longevity 
– a mix of social support, stress-
relieving practices and abstain-
ing from unhealthy habits. 

The study found that religious 
people lived an extra 5.64 years. 
Life expectancy was still 3.82 
years longer in religious people 
when they statistically controlled 
for marriage rates, a factor which 
increases life expectancy and 
staves off disease. Religious par-
ticipation often goes hand-in-hand 
with increased participation in 
activities and social groups, which 
help tackle loneliness and seden-
tary lifestyles that shorten life 
expectancy. 

Psychologist Steven Pinker 
agrees. In his book Hotheads, he 
states, “The numbers show that 
it is not the rich, privileged, robust, 
or good-looking who are happy; 
it is those who have spouses, 
friends, religion, and challenging, 
meaningful work.”  

 
James Neophytou

The Cypriot Community 
Centre (CCC in Wood 
Green (Earlham Grove, 

N22 5HJ) presents a tribute        
to Elvis Presley, performed by 
George Elias, on Saturday 5th 
March 2022, from 8pm till late. 

Enjoy a night of great enter-
tainment, singing along to all  
the hits from the King of Rock 
‘N’ Roll.  

Tickets £25.00 includes a            
3 course meal. For full details 
and reservations, contact Chris 
on: 0208 881 2329 or email: 
Cycc6363@gmail.com 

George Michael Elias was born 
in 1970 in Ilford and grew up in 
Leytonstone where his parents 
owned a fish and chip shop. 

George’s parents came to the 
UK in 1962; his father was from 
Kiti/Pervolia and mother from 
Larnaca. 

George attended Tom Hood 
School in Leytonstone. His   
passion was music and so he 
joined the Diastello band.  

He also worked at Haringey 
Council and later, at the age of 
38, he passed The Knowledge 
and became a black cab driver. 

In 2003, he started the path 
of becoming a Elvis Presley 
tribute artist. He visited the US 
to get made-to-measure King of 

Rock n Roll suits from the original 
Elvis clothiers. He then went on 
to have his first show at Trios 
in Palmers Green. 

He has performed in Memphis, 
Tennessee, and as far as Sydney, 
Australia, and has appeared on 
the BBC’s The World’s Greatest 
Elvis, hosted by Vernon Kay.  

Music runs in his family - his 
father was a psaltis (chanter) 
and turned down an opportunity 
when he was approached by 
agents in Greece to turn to      
professional singing; his  brother 
was a drummer in a funk band. 

George is looking forward to 
performing back at the Cypriot 
Community Centre. 

Elvis night with  
George Elias at the CCC



Georgina Hayden’s Nistisima is the 
secret to delicious vegan cooking 
from the Mediterranean and beyond 

Award-winning cook and food writer Georgina Hayden, who 
writes for publications such as The Telegraph, Delicious Magazine 
and Observer Food Monthly and was awarded the 2021 Fortnum 
& Mason Best Cookery Writer Award for her work in Waitrose 
Food magazine, is launching her new book Nistisima, a celebra-
tion of 120 delicious vegan recipes from the Mediterranean and 
beyond, on 31 March. 

Nistisima means fasting food – food eaten during lent and other 
times of fasting observed by those of Orthodox faith. Mostly this 
involves giving up meat and dairy and instead using vegetables, 
pulses and grains to create easy, delicious dishes that all just 
happen to be vegan.  

In this book, Georgina draws on the history and culture around 
nistisimo cooking in the Mediterranean, Middle East and Eastern 
Europe, to share the simple, nutritious and flavour-packed recipes 
at the heart of the practice.  

Whether you’re vegan, vegetarian, or simply want to eat more 
plant-based food, Nistisima offers you 120 tried and tested        
recipes that celebrate the very best of this tradition – all bursting 
with flavour and all surprisingly vegan. Pre-order now! 
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Andrea Georgiou 

Michael Bublé’s 
new album Higher 
out 25 March 

 
Wondering what to get your 

mum for Mother’s Day this year? 
Look no further! Multi-Grammy 
winning super-star Michael Bublé 
will be releasing Higher, his 11th 
studio album on 25th March.  

Produced by Greg Wells and 
Bob Rock along with Allen Chang, 
Jason ‘Spicy G’ Goldman and Sir 
Paul McCartney, Higher is Bublé’s 
first studio album in three years 
and follows his hugely success-
ful sold out two-year global An 
Evening with Michael Bublé Tour 
as well as the 10th year of the 
massive success of his classic 
Christmas album.  

Standouts on the new album 
include a magical duet with           

Willie Nelson of his song Crazy,      
a Bublé heartfelt version of the 
Sir Paul McCartney penned song 
My Valentine (produced by Mc-
Cartney), the Bob Dylan classic 
Make You Feel My Love, and 
three Bublé penned originals  
including the new single I’ll Never 
Not Love You.  

Other highlights are Bublé’s 
take on the Sam Cooke’s classic 
Bring It On Home To Me, You’re 
The First, The Last, My Every-
thing, and the joyous A Nightin-
gale Sang in Berkeley Square. 
The album closes with a dramatic 
and breath-taking version of Smile 
accompanied by a gospel choir. 

Bublé said, “This time out, I 
opened myself up completely to 
trying new things. I dug deeper 
while working and surrounding 
myself with the greatest music 
makers on the planet with gigan-
tic imaginations.”

Following in his dad’s footsteps, 
Junior Andre is carving out a 
career in the music industry. 

The 16-year-old son of Peter 
Andre and Katie Price has been 
working on his debut project after 
signing to Columbia Records, 
and often takes to Instagram to 
tease fans with his upcoming 
music. 

While he couldn’t be happier 
for his son, Pete has admitted 

his fears over Junior venturing 
into music. 

Speaking to New magazine, 
he explained: "Of course, there's 
a lot of fear, because you get 
thrown into the lion's den. But I'm 
hoping that with everything I'm 
telling him on a daily basis, he will 
be OK. We sit and we talk about 
things, and he knows I'm right 
next to him the whole time. It's 
unbelievable how similar we are."

Junior Andre prepares to make his 
mark on the music industry
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What is the difference 
between escape of water 
and flooding? Andy Patikis 
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When buying home 
cover, it’s important to 
understand the differ-

ence between what insurers 
deem to be ‘flooding’ and what 
they see as ‘escape of water.’ 
Get it wrong, and you could be 
left seriously out of pocket. 

The problem is often one of 
perception; consumers see water 
everywhere in a home and think 
of it as a ‘flood’. But depending 
on the source of the ‘flood’, their 
home insurance may or may not 
cover it as standard. 

When insurers are looking at 
claims involving water damage, 
they usually place them into two 
types. One is for water which 
has entered the home due to 
external sources. This could be 
due to a ‘natural’ event, such as 
torrential rain. However, if the 
cause of the water damage is 
from within the home, such as 
a pipe leaking, then it’s catego-
rized as ‘escape of water’. This 
is also the case if the source is 
a neighbouring property, or flats, 
if you live in a block that are 
above or even below yours. 

It’s the responsibility of the 
person taking out cover to       
answer the insurer’s questions 
truthfully, and to the best of their 
knowledge. This includes any 
questions about whether the 
property being insured is on a 
flood plain, in an area deemed 
‘high risk’ or has experienced 
flooding before. 

If a claim is made and the  
insurer subsequently finds out 

they have not been supplied 
with the correct information, the 
claim could be denied. 

Similarly, an ‘escape of water’ 
event caused by pipes which 
burst due to freezing in the win-
ter, for example, may also cause 
problems when it comes to 
claiming on cover, if suitable pre-
cautions aren’t taken. Insurers 
may expect policyholders to lag 
exposed pipes, or keep heating 
on at a minimal level to prevent 
burst pipes. 

Misconceptions regarding   
insurance terminology covering 
‘escape of water’ and ‘flooding’ 
show just how important it is when 
taking out cover to be aware of 
what is and isn’t covered by a 
policy. 

 
What is does “rebuild cost” 
mean? 

Ask many homeowners what 
their home is worth ‘for insurance 
purposes’ and you’ll get some 
fairly confused answers. 

We often see customers giving 
the market value of their home, 
when asked how much their 
home should be insured for, rather 
than the ‘rebuild’ cost. However, 
the difference between the two can 
be tens of thousands of pounds!  

 
Market value versus rebuild 
value 

If your home were to burn to 
the ground, or be completely 
destroyed in some other way, 
how much would it cost to        
rebuild it? The correct answer is 

not how much someone would 
pay you for it if you were to put 
it on the market.  

 
Completely rebuilding from 
scratch 

The rebuild cost is how much 
it would take to completely re-
build the property from scratch. 

The sum shouldn’t just include 
the building costs themselves, 
but also other factors, such as 
clearing the site, all materials and 
professional fees for architects, 
surveyors and local councils. 

And you don’t need to take into 
consideration the value of the 
land the property stands on as 
this won’t need to be ‘rebuilt’. 

To give an example; a 3 bed-
room Victorian terraced house 
in a commuter town around 
London might cost in the region 
of £250,000 to rebuild. However, 
depending on the town of course, 
it could be worth double that in 
terms of market value, or even 
more. 

However, in places where 
house prices and building costs 
are much lower, such as parts 
of Scotland and the North, the 
rebuild value might be £200,000, 
which could actually exceed the 
market value by quite possibly 
£50,000. 

 
Why is getting the rebuild 
value right important? 

Many home insurance policies 
have a blanket maximum claim 
limit for rebuilding a home of 
£1million, which would cover the 
necessary work to start from 
scratch when building most 
properties. 

However, not all do, and if you 
get it wrong, you might not be 
able to claim the full amount for 
the rebuild and potentially be 
unable to afford to make up the 
difference; a scary thought for 
most people.

Insurance making sense...ADVERTISING FEATURE  
What Enfield Council has 
achieved during the Municipal 
Years 2020/2022

Private rented housing         
licensing schemes (addi-
tional and selective licen-

sing): 
In the last two years we have 

introduced licensing schemes 
for the private rented housing in 
the borough. The purpose of the 
licensing schemes is to address 
the strong evidence and findings 
of poor living conditions in this 
sector in the borough.  

The licensing schemes require 
the landlords of the properties      
to apply for a licence which 
covers the 5 year period of each 
scheme.  

Our private renters experience: 
• poor housing conditions 

which are not being adequately 
managed,  

• factors which make depriva-
tion works (such as poor energy 
ratings and overcrowding) and 
also  

• persistent anti-social behav-
iour 

In September 2020, we            
introduced an additional Licen-
sing scheme across the whole 
borough for HMOs that are        
occupied by 3-4 people and 
share amenities like kitchens 
and bathrooms.  

In September 2021 (following 
approval from the Secretary of 
State for the Ministry of Housing, 
Communities and Local Govern-
ment) we introduced a selective 
licensing scheme which covers 
properties rented by either 1 or 
2 people or a single family 
household.  

The selective licensing scheme 
covers 14 areas in the East a  
nd South of the Borough and 
are currently known as Bowes, 
Edmonton Green, Enfield High-
way, Enfield Lock, Haselbury, 
Jubilee, Lower Edmonton, Palm-
ers Green, Ponders End, South-
bury, Southgate Green, Turkey 
Street, Upper Edmonton and 
Chase. Please note that when 
the ward boundaries change in 
May 2022, these areas are still 
covered by selective licensing; 
it is just that some of the proper-
ties in these wards will come 
under new ward names. 

The cost of a 5 year licence 
under the selective licensing 
scheme is £600. The cost of a 
5 year licence under the addi-
tional licensing scheme is £900. 
The licence fees pay for the 
cost of operating the licensing 
schemes. 

These schemes will improve 
the quality of life and living       
conditions for private renters       
in Enfield and assist landlords 
too. 

As of the 8/2/22, over 11,000 
licence applications had been 
submitted: 

• 11,000 selective licence       
applications 

• 208 additional HMO licence 
applications 

• (also 238 Licence applica-
tions under the mandatory HMO 
licensing scheme) 

A communications campaign 
supports the schemes and          
informs landlords of the need 
to licence their properties, and 
Enfield Council released videos 
to help support this message. 

Enforcement actions to       
identify and enforce against 
landlords who have not licensed 
their properties has commenced 
with several civil penalties and 
prosecutions served. 

 
Other Licensing: 
 

The Licensing team have 
continued to process and grant 
a wide range of licences over the 
last two years such as for alcohol 
licenced premises, gambling, 
beauty treatments and pavement 
licences. 

In particular, in order to support 
businesses during the Covid 
pandemic, we streamlined the 
application process to ensure 
that pavement licences for tables 
and chairs on the highway could 
be administered smoothly. We 
have issued over 66 pavement 
licences, which was amongst 
one of the highest for London. 

We also consulted on the 
Gambling Policy which was        
recently approved. We know that 
Council have very little control 
over gambling premises in their 
area due to how the legislation 
and regime is framed, so myself 
and the Leader took the oppor-
tunity to respond to the Govern-
ment review of the Gambling Act 
and wrote to Ministers to call for 
a change in the legislation. 

 
Covid marshals  
and compliance:   
 

It has been a very challenging 

two years for our businesses and 
residents. The Covid pandemic 
saw many legal restrictions and 
Covid measures put in place to 
keep us all safe.  

We introduced Covid marshals 
during the first peak and then 
again between December 2020 
and July 2021 to help advise and 
support business and the public 
with Covid safety measures such 
as social distancing and wearing 
masks.  

The Covid marshals patrolled 
high footfall areas such as high 
streets and parks. They gave 
advice to businesses and encou-
raged dispersal of gatherings. 
They referred non-compliances 
to Environmental Health and 
Trading Standards Officers to 
follow up with enforcement. In 
the period 19 December 2020 
until 15 June 2021 alone they 
had:  

• Undertaken 44,500 visits to 
businesses  

• Spoken to/dispersed almost 
4,900 groups on high streets  

• Carried out over 2,100      
patrols in parks 

 
Covid Contact Tracing 
 

As we know, the Government 
announced last week the end 
of contact tracing, and it ceased 
last Thursday 24/02/2022. How-
ever, staff in Regulatory Services 
were one of the early adopters of 
locally supported contact tracing 
and since August 2020 have 
been received over 13,000 cases 
to investigate. 

This speedy response enabled 
us to check that the cases and 
their close contacts were self-
isolating, and to follow up any 
premises that were potential 
sources of Covid transmission. 

Officers also signposted cases 
to the self-isolation payment and 
other support if needed (and 
had also called ambulances for 
seriously ill cases). 

 
George A Savva,  

Cabinet Member for Licensing 
and Regulatory Services 

by  
 
George A. 
Savva
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

The Batman 
 in IMAX 

 
Matt Reeves’ striking vision 

creates a dark, dangerous 
Gotham City where daylight 
never dawns. Robert Pattinson 
effortlessly steps into the caped 
crusader’s leather shoes in this 
DC Comics reboot. He is a moody 
presence in a violent, corrupt city 
where it is difficult to know whom 
to trust apart from his loyal butler 
and legal guardian Alfred Penny-
worth (played by the ubiquitous 
Andy Serkis). But when a brutal 
killer begins a series of sadistic 
executions Batman join forces 
with his old ally Lt. James Gordon 
(Jeffrey Wright) and with the feisty 
Selina Kyle/aka Catwoman (Zoe 
Kravitz) in order to piece together 
all the riddles in their quest to 
solve the mystery behind the 
murders…  

It is a nightmarish epic for our 
times, it is far too long, but still 
Reeves delivers the goods in 
grandiose style and keeping the 
fans of the genre begging for 
more. This Batman is a man of 
a few words and is left to the 
strong supporting cast to deliver 
the complex dialogue. Wright is 
as reliable as ever while Kravitz 
was born to play Catwoman - 
she previously lent her voice to 
this amazing character in THE 
LEGO BATMAN MOVIE in 2017. 
There is also an amazing turn 
from an unrecognisable Colin 
Farrell as one of the iconic villains 
of the piece but it is Reeves’       
remarkable vision that will stay 
long in the memory! 

 
Ali & Ava 
 

Clio Barnard sets the action 
of her latest film in Bradford, in 
West Yorkshire and as the title 
suggests she follows the story of 
Ali (Adeel Aktar) and Ava (Claire 

Rushbrook), two lonely souls and 
the total opposites who surpris-
ingly find comfort and tenderness 
in each other’s company despite 
immense opposition from their 
families. Ava is a teacher and      
a grandmother while Ali is still  
trying to heal his wounds follow-
ing a bitter divorce… 

There is a winning chemistry 
between Aktar and Rushbrook 
– both deliver natural, engaging 
performances in this warm heart-
ed love story under Barnard’s 
well observed direction. 

 
The Devil’s Trap 

A remarkable film from Fran-
tisek Vlacil, the first in a trilogy 
of historical epics which also  
includes MARKETA LAZAROVA 
and THE VALLEY OF THE BEES. 
It is set in 16th century Bohemia 
and follows the story of a priest 
who travels to a remote desti-
nation in order to investigate a 
miller and his son accused by 
the Inquisition of working with 
the devil. Their sin was to ques-
tion the local landowner’s deci-
sion to build on unstable land… 

Vlacil is a master of light and 
shade and a true poet. His haunt-
ing film about superstition and 
fear is superbly photographed in 
sparkling black and white and is 
perfectly complemented by eerie, 
deeply atmospheric sounds  
accompanied by a choral score. 
(Blu-Ray disc from Second 
Run) 

The Sanctity  
Of Space 

Here is another brilliant 
mountain climbing documentary 
following the success of SOLO, 
THE ALPINIST and most recently 
TORN. Aerial mountain photo-
grapher Brad Washburn has 
been a true inspiration to many 
climbers since his ground-break-
ing images of the Alaskan moun-
tain ranges from the twenties and 
beyond. Now three celebrated 
climbers embark on two expedi-
tion adventures heading towards 
Denali in Alaska and the Mooses 
Tooth, two dangerous peaks and 
destinations, which were first 
introduced by Washburn’s inno-
vative photographs…  

An ambitious, epic documen-
tary which has taken years to 
complete. It is superbly photo-
graphed and is worth experien-
cing on the big screen. 

 
The Chaperone 

Another period piece from 
Julian Fellows, the writer of 
DOWNTON ABBEY which takes 
place in the early 1920’s in 
Kansas. Norma (Elizabeth Mc-
Govern) is a married woman with 
two grown up sons, who jumps at 
the opportunity to accompany a 
young dancer called Louise 
Brooks (Haley Lu Richardson) 
to New York. Brooks seeks fame 

and she first she enrols at a dance 
Academy while Norma is despe-
rate to find the whereabouts of 
her real parents… 

A fascinating premise but per-
sonally I was eager to know more 
about Brooks’ breakthrough into 
German silent cinema. Still, a 
likeable film with engaging per-
formances and strong production 
values. 

 
Wheel Of Fortune 
And Fantasy 

Japanese director Ryusuke 
Hamaguchi follows his pheno-
menal success of his Oscar 
nominated DRIVE MY CAR with 
another admirable piece of film-
making.  

This is an anthology film of 
three short stories about love 
and desire. In the first story Meiko 
is shocked when she realises 
that the man her best friend is 
dating is her ex-boyfriend. A 
failing  student wants revenge 
and sets a honeytrap for his 
professor and in the last story 
Natsuko is excited after she 
bumps into one of her favourite 
classmates, who never turned 
up at their high school reunion 
the night before.  

All three stories are strong 
character studies told with clarity 
and with clever twists.  

 
THE NIGHT DOCTOR: Elie 

Waieman sets his moody, dark 
feature in a seedy part of Paris 
and his story, which is inspired 
by true events, follows his epony-
mous hero (Vincent Macaigne) 
on night duty prescribing medi-
cine to drug addicts and attend-
ing the needs of the elderly…      
A sharp, dangerous film with a   
remarkable lead performance- 
it reminded me of Pablo Trapero’s 
CARANCHO. (MUBI) 

 
#LIKE: An engaging, angry 

thriller from writer/director 
Sarah Pirozek who follows the 
story of Rosie (Sarah Rich), a 
young woman still grieving for 
her younger sister’s death a year 
earlier. After she manages to 
track down the mysterious man 
(Marc Menchaca), who sexually 
cyber bullied her sister to commit 
suicide, Sarah decides matters 
into her own hands…It is a     
fascinating premise with watch-
able performances similar to 
EXTREMITIES. 

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

George Savvides 

At the end of last year, 
London was home to 
Bring It On, the Musical, 

an adapted celebration of cheer-
leaders, based on the original film 
of the same name. Now we have 
But I’m a Cheerleader (Turbine 
Theatre, Battersea), a variation 
on a theme but again adapted 
from a film in 1999. The former 
focused on competition and rivalry, 
oh yes those pom poms have a 
lot to answer for, whereas this 
latest reincarnation of that glitzy 
world delves into the murky world 
of ‘conversion therapy’, described 
on Wikipedia as the “pseudo-
scientific practice of attempting 
to change an individual’s sexual 
orientation from homosexual…
or their gender identity…using 
psychological, physical or spiritual 
interventions.”  

Controversial and a catalyst 
for many a heated debate this 
production brings to mind the ex-
pression ‘many a true things are 
said in jest’. It follows the story of 
head cheerleader Megan (Alice 
Croft – she/her) whose boyfriend 
is a hunky American football 
player. Teenage life doesn’t come 
much better than that except that 
family and friends suspect she 
is, say it softly, a lesbian. Heaven 
help us. They believe she can be 
‘saved’ and gotten back on the 
“straight and narrow” by sending 
her to True Directions, a rehabili-
tation camp. Of course the obvious 
question is what is she being  
rehabilitated for and why is this 
still happening in 2022. It remains 
legal in the UK with legislation due 
in the Spring of this year to ban it. 

This camp, colourful and joy-
ously irreverent production is great 
fun and speaks from the heart. 
Camp (both meanings) head-
mistress Mary Brown (Tiffany 
Graves – she/her) is a strict dis-
ciplinarian but can do little about 
Megan meeting Graham (Evie 
Rose Lane – she/her), a sexy 
tomboy. And the rest as they say 
is sexual awakening, self-realisa-
tion and a future free from guilt. 
Add in some quirky (good) and 
sentimental (not so good) songs, 
a cast brimming with energy and 
talent, sassy choreography and a 
set so pink and girlie that Barbie 
and Dolly Parton would love it, 
you have all the ingredients of 
the perfect bubble gum musical. 
It’s not that, it makes its point well 
and although it could do with a 
little snip here and there the       
frivolity and ridicule are well used 
to bring another preposterous 
and unethical practice into the 
light. Now for the legislation. Over 
to the government… 

Meanwhile Susanna Rogeriou 
is underwhelmed… 

Abuse is a huge issue in the 
Catholic church and Bernard 
Field’s Shroud (Playground 
Theatre) looks into the hearts and 

minds of the hierarchy as they 
seek to extricate themselves from 
the tragedy of their own making. 
The words and behaviour of 
Bishop Victor (Michael Irwin) bring 
into sharp focus the lengths he 
is prepared to go to in order to 
protect the reputation of both the 
priests and the church. An odious 
character who is more concerned 
about his hunger than the gravity 
of the actions carried out in the 
past by Father Jonathan (Fintan 
Kelly) and in the present by 
Father Martin (Bernard Field).   

Father Martin squirms in      
discomfort throughout with the 
knowledge of what he is hiding 
under the alter. And the mono-
logue of Father Jonathan who 
wants to confess to the gathering 
congregation his abuse of the 
altar boy who subsequently 
committed suicide is certainly 
uncomfortable in its detail, but 
too calm in its delivery. 

I expected it would stir strong 
feelings of anger and sadness, 
but the play is far too prosaic. A 
missed opportunity. 

Finally, Abiola Stavrou is       
enthralled by the magic… 

Dipo Baruwa-Etti’s An    
Unfinished Man (Yard Theatre) 
is a play that will stay with me for 
some time. Kayode (Fode Simbo) 
is a man in a rut, stuck with no 
future. He turns to magic. On a 
set made up of a baptismal pool, 
he is in it throughout sunken  
beneath the other characters.      
It symbolises an African Baptist 
church with a pastor, Matanmi 
(Mark Springer) who is charismatic 
and influential. Kayode blames 
a curse, or mental illness which 
he describes as a White man’s 
invention. As he sinks further into 
despair and desperation so he 
physically sinks too, as his prob-
lems get heavier so does his 
clothing. The pool is used in a lot 
of clever ways and it is beautifully 
lit, the light reflecting the charac-
ter’s moods. The cast of five are 
right on the money keeping you 
rapt without any dull moments 
and Baruwa-Etti’s writing is       
authentic and captivating. A great 
new play. 

 
But I’m a Cheerleader - 

www.theturbinetheatre.com 
 

Shroud – www.theplay-
groundtheatre.london 

 
Unfinished Man – 

www.theyardtheatre.co.uk 

Theatre Reviews 

Barney Efthimiou

Three cheers  
for her truth 
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Nails are made up of a 
hardened protein called 
keratin, the same sub-

stance as hair and also the top 
layer of skin. Nails form from 
behind the cuticle on the fingers 
and toes, just below the skin sur-
face. At the nail root, if the matrix 
is damaged severely by trauma 
of an accident, a nail can grow in 
a deformed way; however a mild 
hit, although may be painful at 
the time, can still often manage 
to grow in a natural way.  

At the nail root, where the cells 
form and eventually become the 
nail plate, the cells gradually die, 
harden and push out of the skin. 
It is the older cells which are 
compacted and pushed out by 
the formation of the new cells, 
that take the hardened, flattened 
form of the fingernail or toenail.  

The nail plate is the visible 
part of the nail. 

The nail bed is where the  
tissues underneath the nail plate 
contain small blood vessels. 

The cuticle layer is the clear 
skin that overlaps and forms a 
semi-circle rim at the base of 
the nail plate. 

The nail folds is the surround-
ing skin that supports and frames 
the nail on all three sides to protect. 

The lanula is the white half-
moon shape at the base of the 
nail, but not always clearly       
visible on every nail. 

It is said that nails are as claws, 
they help by offering a solid tip 
surface for finger pads to press 
against as we grip tightly. They 
work as tools and often make a 
tedious task a little easier. Nails 
in humans can act as claws just 
as they do in cats, they can be 
used in self-defence as protection 
if required.  

Nails are used for survival - 
imagine peeling an orange or 
anoother fruit without use of 
knives; nails can be used for the 
scoring and peeling of many 
foods and it's preparation.  

Our nails can help when digging 

for food, just as we would do in 
the soil of some garden veg, but 
without a trowel, if needed for a 
wild survival situation.  

What's the first thing we do if 
we get itchy? We scratch with a 
nail. Nails also help us in how we 
judge to hold items, assisting in 
detecting pressure changes and 
increase the sensitivity of finger-
tips. We can remove or insects 
landing on our skin with our nails. 
We groom and brush or comb 
our hair with our fingertips. 

The Matrix is where the nail 
originates, the buried part under-
neath the cuticle area which 
contains all the nerve, lymph and 
blood vessels. 

The free edge is the part that 
is usually clipped, trimmed and/or 
filed down. 

Nails should be clipped straight 
across, on toenails especially, 
and the filed round at the corners 
in order to avoid ingrowing toe-
nails that can dig into skin, feel 
uncomfortable and even cut in 

and cause infection. 
Keeping nails well-kept with a 

manicure or pedicure has its 
benefits. Nails can tell a lot about 
health and disorders which is 
why doctors take a look at nails 
and why it is preferred that no 
nail enamel/polish is worn during 
an operation, in order for medical 
staff to visually, as well as with a 
pulse oximeter, measure oxygen 
levels. 

Some common nail disorders: 
Onycholysis - A painless 

separation of the nail from the 
nail bed. It can be a result of an 
injury or skin infection. 

Koilonichia - Visible as a 
spoon shape, nails are soft and 
can be a sign of iron deficiency 
anaemia or a liver condition 
known as hemochromatosis, 

where the body absorbs too 
much iron from food eaten. 

Leukonychia - Where white 
lines or spots appear on finger-
nails or toenails. If they are ran-
dom on some nails and caused 
by injury, they are harmless. 
When white spots are consistent 
in many of the nails, it can be a 
sign of Zinc and Calcium in the 
diet. 

The nutrients required for 
healthy strong nails are like those 
required for hair, as they both 
are of keratin structure. Ensure 
healthy eating intake of protein 
and vitamin  D, include Omega 3 
fatty acids, iron, magnesium, 
zinc, vitamin C, magnesium,  
Biotin and vitamin B variation. 

Foods for protein include meat, 
poultry, fish, eggs and milk. For 

iron, include red meat, liver, 
shellfish, quinoa, legumes and 
spinach. For vitamin B, foods 
such as meat, chicken, turkey, 
fish, bananas, and dark green 
veg such as kale and spinach. 
Vitamin C is found in fruit and 
vegetables. For vitamin D, include 
fish, egg yolks, milk, eggs and a 
dose of sunshine. 

Nails grow at a rate of 3.5mm 
a month on fingernails and 
1.6mm per month on toenails. 

Keep nails strong, well-kept 
and pretty with some tender 
loving care. 

 
Love and Sparkles, 

Samsara x 
 
www.samsarabellydancer.co.uk 
Facebook: Samsara Kyriakou

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

Strong nails

Cooking with Loulla Astin 
Lagana / Λαγάνα

Lagana / λαγάνα is derived 
from the Ancient Greek 
word Layonon meaning thin, 

flat, unleavened bread. The bread 
is a flat, elongated, rectangular 
bread, traditionally only made and 
eaten on one day of the year, to 
mark the first day of Lent, Καθαρή 
Δευτέρα (Clean Monday). 

This day marks the beginning 
of the Greek Orthodox Easter 
fasting period, also known as 
Kούλουμα (koulouma) which  
always occurs 48 days prior to 
Easter.  

Clean Monday is a national 
holiday in Greece and Cyprus; 
families and friends gather toge-
ther in open spaces to picnic with 
vegetarian food, drink, dance, 
and generally have a nice time. 
It is also traditional for the kids to 
fly kites. In Cyprus, this day is also 
known as ‘Να κόψουμε την Μύτη’ 
which translates ‘to cut the nose’, 
meaning to start the first day of 
Lent! The bread has holes all 
over to prevent it from rising. 

 
Ingredients (makes 2): 

700g strong white flour or 
mixed with plain 

4 tbsp fine semolina  
1 x7g sachet dried fast yeast 
1 tsp of salt 
1 tbsp sugar 
4 tbsp olive oil plus extra for 

brushing  
2 tbsp ouzo 
400ml warm water, approx 

For the topping (optional):  
3fl oz water 
2 tbsp honey  
Sesame seeds 
 

Method: 
In a large warm bowl, sieve the 

flour and semolina, then stir in the 
yeast, salt and sugar and rub in 
the olive oil. Make a well in the 
centre, add the ouzo and water 
and gradually incorporate flour 
from the sides into the liquid. 
Knead until the dough becomes 
soft, elastic and easy to handle, or 
use a machine to do this. Cover 
dough and leave for 30 minutes. 

Divide into 2 balls and then 
using a rolling pin or your hands, 
flatten each ball on a floured sur-
face, shaping into elongated oval 
half an inch thick bread and 30cm 
(12 inch) approx long. Place on 

a greased baking sheet, brush 
with olive oil, cover and allow it 
to rise until doubled in size. 

Brush bread with the honey and 
water, press your fingers straight 
down to form dimples all over the 
top, giving the Lagana it's charac-
teristic appearance, and sprinkle 
sesame seeds all over. 

Bake in a pre-heated oven, 
180c/350f/gas mark 4, for 20-30 
minutes or until the bread is nice 
and golden and sounds hollow 
when tapped on the bottom.  

The bread dries out quickly so 
should be eaten the same day, or 
place in large plastic bags to keep 
it soft. 

 
Follow Loulla on Facebook: 

www.facebook.com/groups/ 
1250641761674966



Michael Yiakoumi

Fixtures  
Friday 4th March 2022 
KOPA League v Pro Route Development 19.45pm Haringey  
Borough stadium, White Hart Lane, London N17 7PJ 
Cyprus Football 
Doxa v Olympiakos  
Saturday 5th March 2022 
Premier League 
Leicester City v Leeds United 12.30pm BT Sport 
Aston Villa v Southampton 15.00pm 
Burnley v Chelsea 15.00pm 
Newcastle United v Brighton & Hove Albion 15.00pm 
Norwich City v Brentford 15.00pm 
Wolverhampton Wanderers v Crystal Palace 15.00pm 
Liverpool v West Ham United 17.30pm Sky Sports 
League Two 
Leyton Orient v Stevenage 15.00pm 
National League 
Barnet v Dover 15.00pm The Hive, Camrose Avenue, HA8 6AG 

Isthmian League 
Carshalton v Haringey Borough 15.00pm 
Spartan South Midlands League 
New Salamis v Holmer Green 15.00pm Haringey Borough stadium, 
White Hart Lane, London N17 7PJ 
Combined Counties League 
Wokingham v St Panteleimon 15.00pm 
Cyprus Football League 
Apoel v Aris 
Anorthosis v AEK 
Sunday 6th March 2022 
Premier League 
Watford v Arsenal 14.00pm Sky Sports 
Manchester City v Manchester United 16.30pm Sky Sports 
KOPA League 
Panathinaikos v Komi Kebir 12.00pm Enfield Playing Fields Astro, 
Great Cambridge Road, Enfield EN1 3SD 
Cyprus Football 

Ethnikos Achna v Omonia 
Pafos v Apollon 
Greek Football 
AEK v Asteras Tripolis 
Atromitos v Panathinaikos 
Aris v Olympiakos 
Volos v Giannina 
Ionikos Panetolikos 
Ofi v Apollon Smyrni 
Lamia v PAOK 
Monday 7th March 2022 
Premier League 
Tottenham Hotspur v Everton 20.00pm Sky Sports 
Cyprus Football 
AEL v Paeek 
Tuesday 8th March 2022 
Combined Counties League 
CB Hounslow v St Panteleimon FC 19.45pm
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KOPA League: Olympia need only 
one point for Champions spot

In a very one sided game, the 
top of the table team Olympia 
came up against Pantel who 

really struggled to field a side 
and congratulations to them on 
fulfilling the fixture. 

The final score was 16-1 to 
Olympia with both teams missing 
penalties. 

Olympia only now require one 
point from their remaining games 
to win the league title. 

Olympia’s goals came from 
Elias Katsoloudes 6, Yemi 1, Alfie 

Bartram 3, Zack Uribarri 2, Ali 
Giritli 3 and Ruben Hinkson 1. 
Pantel’s goal came from Chris 
Spyrou. 

What an exciting match the 
Omonia versus Apoel was Apoel 
led in the 23rd minute through 
Luke Lane, Omonia were then 
awarded a penalty just before the 
break on 43rd minute which they 
failed to capitalise on. In the 
second half, Omonia equalised 
on the 53rd minute through      
Antonios Michael but Apoel re-

gained the lead 30-40 seconds 
later through a shot just inside 
the box from Alex Michaelides 
that took a deflection into the 
back of the net for 1-2. Omonia 
had another penalty around 67th 
minute, this time they made sure 
and Harry Kyprianou scored to 
make it 2-2. 

Next it was Apoel’s goal from 
an own goal, Danny Coolridge 
scored the 4th goal for Apoel to 
give them a 4-2 win and are still 
in with an outside chance of the 
championship. 

Nissi got their second win of 
the season beating a weakened 
Komi Kebir team 3-2. Twice they 
failed behind to win. Nissi’s goals 
came from Theo when he got the 
first by creeping round the back 
post to head the ball in the bag. 
And two from Joe, one of the 
goals was a beautifuly hit half 
volley. 

Komi Kebir goals came from 
Vasileios Theologou and Alex 
Georgiou.

KOPA are pleased to have 
secured the services of the 
vastly experienced & well 

respected Haringey Borough FC 
coaches (who have KOPA in their 
DNA) – Tom Loizou - Dave Cum-
berbatch - Johnny Fitsiou - Tucker 
O’Donaghue – Alexie Nicolaides. 

The KOPA shirts and training 
tops will carry the name of Petros 
Michael, a legend within KOPA, 
who sadly passed away in 2020; 
they have been donated in Petros’ 
memory by The Kyprianou family. 

CMB Partners are also spon-

soring the training tops. 
The first game is on Friday 4th 

March and will be against Pro 
Route Academy who showcase 
players released by professional 
clubs, so this will be a good first 
test. Further games will be arran-
ged by the end of the season. 

Please come and support your 
representative side. Haringey 
Borough FC, N17 7JP, Friday 4th 
March 2022, 7.45pm KO. FREE 
ENTRY. (Carpark £1 per hour). 
Everyone is welcome. 

KOPA League Representative 
team match tomorrow, 4th March 

New Salamis players thank outgoing 
Chairman Michalakis Michael

New Salamis players say thank you to the 
outgoing Chairman Michalakis Michael 
who has been a legend to them by beating 

London Colney 3-0 and holding their top spot in 
the Spartan South Midlands Premier League. 

Goals coming from Harrison Georgiou and 

Charlie Georgiou grabbed the rebound from the 
keepers save and slottied it into the goal, and 
Lewis who tagged onto a Derek Asamoah pass 
and tapped it home. 

The players also presented a signed team shirt 
to Michalakis.

Local Football Round Up
St Panteleimon late flurry fails to produce goals

St Panteleimon had a tough 
game versus Spelthorne 
Sports in the Combined 

Counties League. It was a goal-
less first half with both teams 
having their chances and not 
being able to exploit their oppor-
tunities. 

Spelthorne were the first to 
score in the 52nd minute through 
Jelvin Karanja which left the Saints 
chasing the game and they had 
their chances with a late flurry 
where they hit the bar and had 
a shot saved off the line and the 
opposing keeper pulling off      
numerous saves. 

An Adam Morgan goal gave 
Haringey Borough a 1-0 win over 
10 man Merstham in the Isthmian 
premier League match. 

Barnet fell to a narrow defeat 

at The Shay Stadium – losing 
1-0 to FC Halifax Town in the 
Vanarama National League to 
a Maher goal. 

 Theo Archibald was sent off 
as Orient were beaten by Carlisle 
United 1-0 at the Breyer Group 
Stadium, on Saturday afternoon. 

Carlisle opened the scoring 
after five minutes as Omari   
Patrick scored his fourth league 

goal of the season. Patrick was 
picked out with a perfectly timed 
through ball by Kristian Dennis as 
the visitor’s launched a devasta-
ting counterattack.  

Patrick utilised his pace to get 
past the retreating Ethan Cole-
man and the Carlisle forward 
made no mistake as he rolled 
the ball underneath Orient goal-
keeper, Lawrence Vigouroux.
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Liverpool win  
Carabao Cup

Women’s football

Community Youth
U18 
Alexandra Pk 3 Omonia Gold 0 
Alexandra P 3 Omonia Silver 1 
Omonia W 0 Borehamwood 4 
U16 
Cassiobury 5 NewSalamis W 1 
New Salamis R 0 Alexandra 3 
Omonia S 3 HMH 3 
AC Finchley 4 Omonia Gold 3 
U15 
AEK B 2 Whetstone 3 

Hendon 1 Omonia White 3 
Omonia GD 0 Borehamwood 4 
U14 
Omonia Gd 1 London Colney 1 
U13 
Omonia White 3 Southgate 2 
Maccabi 0 Omonia Gold 7 
AEK Eagles 2 Whetstone 1 
Harvesters 3 Omonia Green 1 
U12 
Omonia White 3 Harrow 2

Omonia losing to Apoel 
was the final straw for 
Henning Berg (pictured) 

the Norwegian international and 
former Manchester United and 
Blackburn star.  

He led the team to first place 
in 2019-2020 but were not given 
the title after the season was cut 
short in March 2020 due to the 
coronavirus outbreak. 

But the following season they 
clinched their 21st championship 
title, following an 11-year dry spell. 

“Under his leadership, the team 
regained its former competitive 
glory, reached historical succes-
ses, won titles, played good foot-
ball, filled stadiums and restored 
the fan base’s pride,” said Omonia 
announcing Berg’s dismissal. 

Omonia’s 2020 Europa group 
stage qualification generated €8 
mln, of which €5 mln is a bonus 
for participating in the Champions 
League play-offs after being 

knocked out by Greek opponents 
Olympiacos Piraeus. 

This year, in the Europa Con-
ference League, it cashed €4 mln. 

Apoel led 3-0 at one stage to 
Omonia who made it 3-1; it was 
4-1 before Omonia scored a 
consolation goal to make it 4-2.  

Apoel’s goals came from Kvil-
itaia 2, De Vincent and Souza. 
Omonia goals came from Disk-
erud and Kakoullis. Omonia 
missed a penalty when it was 
1-1 and Apoel missed a penalty 
when they were leading 2-0.. 

In the other games Apollon 
still top after drawing 2-2 with 
Anorthosis. Apollon took an early 
fourth minute lead through Al-
banis and a Diguiny 10th minute 
penalty. Anorthosis reduced the 
score to 2-1 just before the 
break through a Christofi close 
range tap in and an equaliser in 
the 51st minute through a Chris-
todoulopoulos penalty. 

Much improved Ethnikos Achna 
drew 0-0 with Olympiakos. Ten 
man Doxa beat Paeek with a goal 
from Diaz with a shot just inside 
the box. 

 AEL took the lead through a 
Texeira header and held on until 
the 58th minute against AEK  
who equalised through a Romo 
headed goal. Romo scored again 
and Altman a 68th minute penalty 
to beat AEL 3-1. 

Pafos drew with Aris 1-1 
equalising in the 75th minute 
through a Ghaddoui header  in 
the 75th minute to a Sikorski 
penalty. 

Cyprus Football

Manchester City re-
opened a six-point lead 
in the Premier League 

but needed a late goal at Everton 
and a slice of luck to keep their 
destiny in their own hands on 
Saturday. 

Phil Foden struck the only 
goal in the 82nd minute to break 
Everton’s resistance but City 
breathed a sigh of relief when 
Rodri got away with a handball 
soon after with VAR failing to 
award Everton a penalty. 

Manchester United’s top-four 
hopes were dented as they were 
held to a 0-0 draw by relegation-
threatened Watford. 

Denmark international Chris-
tian Eriksen made an emotional 
return to competitive action as 
a substitute for Brentford, eight 
months after suffering cardiac 
arrest at Euro 2020.  

But Brentford went down 2-0 
at home to Newcastle United as 
their transformation continued 
under Eddie Howe. 

Leeds United’s slide continued 
as they suffered a 4-0 home loss 
by a Harry Kane inspired Totten-
ham Hotspur. 

Everton are now only one place 
and one point above third-from 
bottom Burnley who completed 

a good week with a 1-1 draw 
with Crystal Palace at Selhurst 
Park. 

Burnley have 21 points with 
Everton on 22, both teams having 
played 24 games. Leeds have 
23 points in 16th place and have 
played two games more while 
Brentford have 24 but have played 
three games more than Burnley 
and Everton. 

Watford, in 19th place, have 
19 points after battling for a 
point at Old Trafford. 

Leeds fell apart at Elland Road 
as Matt Doherty and Dejan Kulu-
sevski put Spurs in the driving 
seat inside 15 minutes. 

Kane volleyed home a third in 
the 27th minute, making Leeds 
only the second side in Premier 
League history to concede three 
or more goals in five consecutive 
matches in the competition after 
Sunderland in November 2005. 

Son Heung-min completed 
the rout late on. 

Burnley earned a point at  
Palace as home defender Luka 
Milivojevic turned a drive from 
Aaron Lennon into his own net. 

Aston Villa won 2-0 at Brighton 
& Hove Albion thanks to goals 
from Matty Cash and Ollie   
Watkins.

Premier League

Liverpool held their nerve to 
win an astonishing penalty 
shoot-out 11-10 and edge 

out Chelsea in the English League 
Cup final on Sunday after a rip-
roaring contest had somehow 
ended 0-0 after extra time at 
Wembley. 

Even in the penalty shoot-out 
the two heavyweights were        
inseparable with 21 successful 
kicks ratcheting up the tension. 

In the end it came down to an 
unlikely duel between two goal-
keepers with Liverpool’s young 
Irish shot-stopper Caoimhin   
Kelleher belting his penalty past 
Kepa Arrizabalaga who had       
replaced Edouard Mendy for the 
shoot-out. 

Spaniard Arrizabalaga then 
blazed his effort over the bar into 
the massed ranks of Liverpool 
supporters who celebrated the 
club’s first domestic Cup silver-

ware for a decade. 
While Liverpool manager 

Juergen Klopp had won the Pre-
mier League and Champions 
League since arriving at Anfield, 
it was a rare cup success for the 
German who had won only two 
of his previous eight finals with 
Borussia Dortmund and Liverpool. 

For Chelsea manager Thomas 
Tuchel it meant his hopes of a 
fourth trophy in just over a year 
at Stamford Bridge fell just short. 
He won the Champions League 
last season and the European 
SuperCup and FIFA Club World 
Cup this season. 

Klopp’s decision to stay loyal 
to stand-in keeper Kelleher, who 
has featured throughout the run 
to the final, rather than revert to 
Alisson, was ewarded, although 
the Irishman could hardly have 
imagined scoring the decisive 
penalty in a shootout.

AEK U13s v Whetstone 
Wanderers In a pulsating 
match which flowed end 

to end. 
AEK started brightly and began 

to assert themselves against the 
opposition. Moving the ball well 
and creating chances, all that was 
lacking was the finishing touch, 
which meant it was all square at 
half time.  

Whetstone came out with intent 
and against the run of play took 
1-0 lead. This galvanised AEK 
who stepped up a gear, with the 
impressive Tristan causing prob-
lems from the left with his pace 

and crossing. With 10 mins      
remaining, he played a danger-
ous ball in the Whetstone area 
for Savva to tap in the equaliser. 
Showing real character and      
desire, AEK could sense glory 
and kept pushing. With only 2 
minutes of the game left, AEK 
breached the Whetstone defence 
for Savva to grab his second and 
the winning goal with a tidy right 
foot finish for a fully deserved 
victory. Goals – Savva (2) MOM 
– Tristan, a game changing p 
erformance and a real threat 
throughout with his pace, drib-
bling and crossing.

A win for AEK Youth

Omonia Youth cess of 
their Under 18 Girls 
team put on a fantastic 

performance to win their cup tie 
and  progress to the next round 
thanks to a brilliant team effort. 

Sunday the girls made their 
coach proud with their perform-
ance. Even though they only had 
11 players, every player put in a 
monumental effort. Goals from 
Maggie and Christina in normal 

time, and Nehir in extra time, 
was deserved reward for the 
girls’ efforts. With the score level 
after extra time, the team had 
to endure a tense and nervous 
penalty shoot-out.  

The penalty shoot-out included 
one retaken penalty which was 
missed, which made the finale 
even more tense with the      
Omonia Youth Under 18 Girls 
prevailing. 

Omonia Youth U18 Girls win 
cup tie on penalties 

Omonia sack Henning Berg

UK Cypriots mourn 
the loss of football 
legend Peter Stefanou

The UK Cypriot football 
community mourn the loss 
of one of our football greats 

Peter Stefanou who came to the 
UK from the village of Alethrico 
in Cyprus. 

In England he progressed into 
playing football and was one of 
the first Cypriots to play a high 
level of football at Norwich. 

He then decided to go into 
coaching and did his FA coaching 
badges where he met Graham 
Taylor, the former England man-
ager and their friendship grew 

from there. 
He later became player        

manager with KLN Cyprus youth 
who became the unbeatables in 
Sunday football under him. 

Peter also had a spell in the 
KOPA League managing Anemos 
and KLN. 

Outside football he built a 
successful building trade supply 
company with his son Metro, 
called Chris Stevens, in Holloway 
and Muswell Hill. 

Peter sadly passed away on  
Sunday 20th February 2022, 
aged 88. He leaves behind his 
daughter Lia, son Metro, grand-
daughter Krissi and sister Maria.   

The funeral will take place on 
Thursday 10th March 2022 at 
the Greek Orthodox Church of 
St Katherine’s Friern Barnet Lane, 
London N20 0NL, at 12.30pm 
followed by the burial at New 
Southgate Cemetery, Brunswick 
Park Road, London N11 1EZ, at 
2.00pm. 

The wake will take place at 
Ariana Banqueting Hall, Bruns-
wick Park Road, London N11 1GN. 

 Parikiaki extends its condo-
lences to the family.
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†  DEATH ANNOUNCMENT-FUNERAL 

Michael Zacharia (STALI) 

(from Koma tou Yialou, Famagusta, Cyprus) 

IN LOVING MEMORY

“On the 6th of March, it will be exactly 17 years since my 
daughter 

Natasha Anastasiades 
had her fatal car accident. 

Every day she is deeply missed by her father her friends  
and family”. 

Mario Anastasiades 

12.04.1951 - 17.02.2022

†  DEATH ANNOUNCMENT-FUNERAL 

Marinos Theodoulou  
(from Avgorou, Cyprus)

It is with great sadness we announce the death of Marinos Theodoulou,  
who passed away after a brief illness on Thursday 17th February 2022 

 at the age of 70. He leaves behind his wife Kalliopi, son Andreas, daughter  
Panayiota, son-in-law Stuart and grandchildren Christopher and Olivia.  

He was also a beloved brother, uncle, friend and a true gentleman who will  
be sorely missed and remembered for his kindness and generosity. 

The funeral will take place on Friday 11th March 12.30pm at St. Demetrios 
Greek Orthodox Church, 2 Logan Road, London N9 0LP. The burial will follow 

at 2pm in Edmonton Cemetery, Church Street, London N9 9HP.  
The wake will be held at St. Demetrios Greek Orthodox Church Hall. 

Whilst we understand that many people would like to pay their respects, 
 the family have requested no flowers please. There will be a donation box at the 

church for those wishing to contribute and all funds will be donated to Cancer 
Research UK. The family would like to express their gratitude and appreciation 

in advance for all attendances, donations and support.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Μαρίνος Θεοδούλου 

(από Αυγόρου, Κύπρος)  
Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Μαρίνου Θεοδούλου,  

ο οποίος απεβίωσε μετά από σύντομη ασθένεια την Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2022, 
σε ηλικία 70 ετών. Αφήνει πίσω τη σύζυγο του Καλλιόπη, γιο Ανδρέα, κόρη  
Παναγιώτα, γαμπρό Stuart και τα εγγόνια Christopher και Olivia. Ήταν επίσης  
ένας αγαπημένος αδελφός, θείος, φίλος και ένας αληθινός κύριος που θα μας  
λείψει πολύ και θα τον θυμόμαστε για την καλοσύνη και τη γενναιοδωρία του.  
Η κηδεία θα τελεσθεί την Παρασκευή 11 Μαρτίου στις 12.30μμ στην Ελληνική  
Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, 2 Logan Road, London N9 0LP και η 
ταφή στις 14:00μμ στο κοιμητήριο του Έντμοντον, Church Street, London N9 9HP.   
Η παρηγοριά θα γίνει στην Αίθουσα της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του 
Αγίου Δημητρίου. Παρόλο που καταλαβαίνουμε ότι πολλοί άνθρωποι θα ήθελαν  
να υποβάλουν τα σέβη τους, η οικογένεια ζητά να μην υπάρχουν λουλούδια.  

Θα υπάρχει ένα κουτί δωρεών στην εκκλησία για όσους επιθυμούν να  
συνεισφέρουν με όλα τα έσοδα να διατίθενται στο Cancer Research UK.  

Η οικογένεια θα ήθελε να εκφράσει εκ των προτέρων την ευγνωμοσύνη και  
την εκτίμηση της για όλες τις παρουσίες, τις δωρεές και την υποστήριξη.

30.03.1943 – 13.02.2022

It is with great sadness that we announce the death of our  
beloved Michael Zacharia on Sunday, February 13th, 2022,  

at the age of 78. He leaves behind his wife Nitsa,  
sons Zacharias and Simon, daughter-in-law Helen, 

 4 grandchildren, Helen, Alexandros, Michalis, Antoni,  
Details of the funeral will be announced soon. 

 
Μιχάλη Ζαχαρία (ΣΤΑΛΗ) 

(από το Κώμα του Γιαλού Αμμοχώστου, Κύπρος) 
 

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του 
 αγαπημένου μας Μιχάλη Ζαχαρία την Κυριακή 13  

Φεβρουαρίου 2022, σε ηλικία 78 ετών. Αφήνει πίσω του 
τη σύζυγο Νίτσα, τους γιους Ζαχαρία και Συμεών,  

νύφη Ελένη και 4 εγγόνια, Ελένη, Αλέξανδρο, Μιχάλη, 
Αντώνη. Οι λεπτομέρειες της κηδείας θα  

ανακοινωθούν σύντομα. 



 28      | Πέμπτη 3 Μαρτίου 2022

†  DEATH ANNOUNCMENT-FUNERAL 

Kyriacos Savva 

(from Choirokoitia, Larnaca) 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Μιχάλης (Μίκης) Χρήστου 

(από Πυργά Μεσαορίας, Αμμοχώστος, Κύπρος) 

25.11.1945 - 15.02.2022

It is with much sorrow that we announce the  
passing of our beloved Kyriacos Savva, aged 76. 
He fought a courageous battle with cancer for the 
past 2 years and he was our hero until the end,  

and he will live on forever through our family  
and friends who loved him dearly.  

Heaven has gained the most precious angel.  
 

He was a kind, decent, hardworking & humble 
man, loved by all that met him. He was so proud  

of his family; they were his everything.  
He leaves behind his loving wife Anthoulla,  

his children Savvas & Elena, daughter-in-law Fiona 
& son-in-law Antonis and his precious  

grandchildren, Thea, Andrea, Kyri & George.  
 

His funeral will take place on Friday 4th March,  
at 11:00pm, at St Edward Brotherhood Orthodox 

Church, St Cyprian’s Avenue, off Cemetery Pales, 
Brookwood, Surrey, GU24 0BL 

Donations can be made for The Royal Marsden  
& St Christopher’s Hospice. 

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του  
αγαπημένου μας Κυριάκου Σάββα,  

σε ηλικία 76 ετών. Έδωσε μια  
θαρραλέα μάχη με τον καρκίνο τα τελευταία 2 χρόνια  

και ήταν ο ήρωας μας μέχρι το τέλος, θα ζει για 
 πάντα μέσα από την  

οικογένεια και τους φίλους μας  
που τον αγαπούσαν τόσο πολύ.  

Ο Παράδεισος απέκτησε τον πιο πολύτιμο του άγγελο. 
 

Ήταν ένας ευγενικός, αξιοπρεπής, εργατικός  
και ταπεινός άνθρωπος, αγαπητός σε όλους όσους τον 
γνώρισαν. Ήταν τόσο περήφανος για την οικογένειά 

του, ήταν τα πάντα για αυτόν. Αφήνει πίσω την  
αγαπημένη του σύζυγο Ανθούλλα, τα παιδιά του Σάββα 

& Έλενα, νύφη Φιόνα και γαμπρό Αντώνη και τα 
 πολύτιμα εγγόνια του, Θέα, Ανδρέα, Κύρη & Γιώργο. 

 
Η κηδεία θα τελεσθεί την Παρασκευή 4 Μαρτίου,  

στις 11:00πμ, στην Ορθόδοξη Εκκλησία της  
Αδελφότητας του Αγίου Εδουάρδου,  

St Cyprian’s Avenue, έξω από  
το Cemetery Pales, Brookwood, Surrey, GU24 0BL 
Οι δωρεές σας διατίθενται στο The Royal Marsden  

& St Christopher's Hospice. 

https://www.justgiving.com/crowdfunding/kyriacos-savva?utm_term=VE3AQvM7e 
†  DEATH ANNOUNCMENT-FUNERAL 

Michalis (Mikis) Christou  

(from Pyrga Mesaorias, Famagusta, Cyprus)

05.04.1929 -13.02.2022

It is with great sadness that we announce the passing  

of our beloved father and grandfather, Michalis (Mikis) 

Christou, on Sunday 13 February 2022, aged 92.   

Miki leaves behind his son Chris and daughter-in-law 

Anna, daughter Millie (Emily) and son-in-law David 

 and five grandchildren Rebecca, Rhiannon, Charlotte, 

Michaella and Harry. He will also be greatly missed  

by many nieces, nephews, other relatives and friends. 

Mikis came to England in 1956, where he met and  

married his beautiful wife Eva. Together they became 

 a well-known and much-loved couple in North-East  

London in the early 1960s Cypriot community - helping, 

guiding and supporting many relatives and friends  

in their early endeavours arriving in the UK. 

His funeral service will take place at 11.30am,  

on Wednesday 9th March, at the Holy Trinity Church,  

107 South St, Bishop's Stortford CM23 3AR and he will 

be laid to rest at 12.30pm, at the Bishop's Stortford Old 

Cemetery, Bishop's Stortford CM23 3UE. Refreshments, 

and an opportunity to remember Miki, will be available  

at the nearby family home for those wishing to attend. 

Floral tributes may be sent to Daniel Robinson & Sons, 

79-81 South Street, Bishop's Stortford CM23 3AL -  

alternatively donations in memory of Mikis for our chosen 

charity, Alzheimer's Society, can be collected on the day 

or made via In Memory profiles at www.drobinson.co.uk

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του  
αγαπημένου μας πατέρα και παππού, Μιχάλη (Μίκη)  

Χρήστου, την Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2022, σε ηλικία  
92 ετών. Ο Μίκης αφήνει πίσω τον γιο του Chris και τη 
νύφη του Anna, την κόρη του Millie (Emily) και τον  
γαμπρό του David, καθώς και τα πέντε εγγόνια του  

Rebecca, Rhiannon, Charlotte, Michaella και Harry.  
Θα λείψει πολύ και από τα αδελφοτέχνια του,  

τους συγγενείς και τους φίλους του.  
Ο Μίκης ήρθε στην Αγγλία το 1956, όπου γνώρισε και  

παντρεύτηκε την όμορφη γυναίκα του Εύα. Μαζί έγιναν 
ένα πολύ γνωστό και πολυαγαπημένο ζευγάρι στο  

Βορειοανατολικό Λονδίνο στις αρχές της δεκαετίας του 
1960’ στην Κυπριακή κοινότητα - βοηθώντας,  

καθοδηγώντας και υποστηρίζοντας πολλούς συγγενείς  
και φίλους στις πρώτες προσπάθειες τους να φτάσουν  
στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η κηδεία θα τελεσθεί στις 

11.30π.μ. την Τετάρτη 9 Μαρτίου, στον Ιερό Ναό της 
Αγίας Τριάδας, 107 South St, Bishop's Stortford CM23 3AR  

και η ταφή στις 12.30 μ.μ., στο κοιμητήριο  
του Bishop's Stortford Old Cemetery, Bishop's Stortford CM23 

3UE. Αναψυκτικά και μια ευκαιρία να θυμηθούμε  
τον Miki, θα είναι διαθέσιμα στο κοντινό οικογενειακό 

σπίτι για όσους επιθυμούν να παρευρεθούν. Τα λουλούδια 
μπορούν να σταλθούν στο Daniel Robinson & Sons, 79-81 
South Street, Bishop's Stortford CM23 3AL - εναλλακτικά  

οι δωρεές στη μνήμη του Μίκη για την επιλεγμένη  
φιλανθρωπική οργάνωση Alzheimer's Society,  

μπορούν να συλλεχθούν την ημέρα της κηδείας  
ή να γίνουν μέσω του προφίλ  

In Memory στο www.drobinson.co.uk 
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ- ΚΗΔΕΙΑ  

Ανδρέας Γεωργίου Στυλιανού (Πραστίτη) 

(από Πάνω Ζώδια, Κύπρος)

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL 

Andreas Georgiou Stylianou (Prastiti) 

(from Pano Zodia, Cyprus)

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved father, husband, grandfather and father-in-law  
Andreas Georgiou Stylianou on the 13th February 2022, at the age of 81 from a heart attack in Leicester, England. 

His funeral will take place on March 22nd, 2022 at 12:00p.m. at St Nicholas Greek Orthodox Church, Aylestone Road, Leicester,  
LE2 7LN, and will be followed by burial at Saffron Hill Cemetery, Stonesby Avenue, Leicester LE2 6TY, at 1:15p.m.  

Donations and flowers are welcome at the link below 
https://www.dignityfunerals.co.uk/funeral-notices/13-02-2022-andreas-georgiou-stylianou  

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 06.03.2022,  

στη 13:15μμ στο κοιμητήριο του New Souhgate, 

το 9μηνο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα  

και παππού Κώστα Χρυσάνθου και καλούμε όλους όσοι τιμούν  

την μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Οι τεθλιμμένοι: σύζυγος Λέλλα, παιδιά, Δήμητρα, Αντρούλλα και Άκης,  

γαμπροί Αθω, Ευάνθη, εγγόνια, δισεγγόνα και λοιποί συγγενείς.

† 9 Μηνο Μνημόσυνο 

Κώστας Χρυσάνθου  
(από την Αμμόχωστο, Κύπρος) 

20.01.1931 - 07.06.2021

The 9-month memorial services for our beloved husband, father and 

grandfather Costa Chrysanthou will take place on Sunday 06.03.2022,  

at 13.15pm, at New Southgate Cemetery and we invite anyone  

who honours his memory to attend.  

His wife Lella, children Demetra, Androulla and son Aggie, sons-in-law 

Athos, Evanthis, grandchildren, great grandchildren and other relatives. 

28th May 1940 - 13th February 2022

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού και πεθερού ο οποίος απεβίωσε 
στις 13 του Φεβρουαρίου 2022 στην ηλικία των 81 ετών, από καρδιά στο Leicester της Αγγλία.  

Η κηδεία του θα τελεσθεί στις 22 Μάρτιου 2022, στις 12:00 π.μ. στην Ελληνική  
Ορθόδοξη Εκκλησία Άγιου Νικόλαου, Aylestone Road, Leicester, LE2 7LN και θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο  

του Saffron Hill Cemetery, Stonesby Avenue, Leicester, LE2 6TY, στη 1:15μ.μ. Οι δωρεές και τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα 
στον παρακάτω σύνδεσμο https://www.dignityfunerals.co.uk/funeral-notices/13-02-2022-andreas-georgiou-stylianou  

†  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Πέτρος Χριστοφόρου Κανάρη 

(από Μόρφου, Κύπρος)

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 06.03.2022, 
στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, Τown 
Road/Logan Road, London N9 0LP, το 4ον 
ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και 
αξέχαστού μας Πέτρου Χριστοφόρου Κανάρη 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν 
τη μνήμη του όπως παρευρεθούν.  

Ο υιός Πάμπος, νύφη Σκεύη, εγγόνια: 
Andrew, Lucy και Σούλλα, γαμπρός Christian, 
νύφη Sally, δισέγγονα: Elena, Antonio, Charlie, 

Petros, Elena, Juliana, τρισέγγονα Emilia  
και λοιποί συγγενείς.
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† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL 

ELECTRA LOIZIDES                                

(from Limnia Ammochostou)

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL 

Christina (Chapoupi) Kafkarkou 

(Agiou Georgiou, Farangas, Kato Varosi, Ammochostos)

 It is with great sadness that we announce the passing of our beloved 

mum, yiayia and sister Electra Loizides who passed away peacefully  

on Saturday 12 February 2022 at the age 86. Electra was known for her 

love and devotion to her family and friends, she enjoyed the love  

and respect of all who had the good fortune to have known her. 

She leaves behind her son Peter, her daughter in law Marie,  

grandchildren George, Sidney, sister Maroulla and brother Ioanni. 

The funeral service will take place on Tuesday 8 March 2022  

at 10.30am at St. Marys Greek Orthodox Church, Trinity Rd. 

 Wood Green, London N22 8LB and burial at the New Southgate, 

Brunswick Park Road, London N11 1EZ. 

Instead of flowers the family kindly ask for donations to St. Luke’s  

Hospice, there will be a donation box at the church.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ- ΚΗΔΕΙΑ  

ΗΛΕΚΤΡΑ ΛΟΙΖΙΔΗ 

(από Λιμνιά Αμμοχώστου, Κύπρος)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ- ΚΗΔΕΙΑ  

Χριστίνα (Χαπούπη) Καυκαρκού 

(Αγίου Γεωργίου, Φάραγγας, Κάτω Βαρώσι, Αμμόχωστος)

 Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο της αγαπητής μας  
μητέρας, γιαγιάς και αδελφής Ηλέκτρας Λοιζίδη η οποία έφυγε  

ειρηνικά από τη ζωή το Σάββατο 12 Φεβρουαρίου 2022 σε ηλικία 86 
ετών. Η μακαριστή Ηλέκτρα διακρινόταν για την αγάπη και  
αφοσίωση στην οικογένεια της και συνανθρώπους της.  

Έχαιρε απέραντη εκτίμηση από όλους όσοι είχαν την τύχη να  
τη γνωρίσουν.  

Αφήνει το γιό της Παναγιώτη, τη νύφη της Μαρί, τα εγγόνια  
Γιώργο, Sidney, αδέλφια Μαρία και Ιωάννη. 

Η κηδεία της θα γίνει την Τρίτη 8 Μαρτίου 2022 και ώρα 10.30 π.μ. 
από την εκκλησία της Παναγίας, Trinity Road, Wood Green, London 

N22 8LΒ, και η ταφή  στο κοιμητήριο του New Southgate,  
Brunswick Park Road, London N11 1 EZ. 

Γίνεται έκκληση αντί ανθέων θα υπάρχει ένα κουτί στην εκκλησία  
να γίνονται εισφορές  για το St. Luke’s Hospice.  02.09.1935 - 12.02.2022

It is with great sadness that we announce the passing  
of Christina who left this world on 18th February 2022,  

at age 91.  
Christina’s love, wisdom, and companionship are 

sorely missed. Christina was a loving mother,  
grandmother, great-grandmother, sister, aunt, cousin, 
dear friend, and a wonderful long-standing member  

of the communities of East Barnet Village and  
St. Katherine’s church. Christina now rejoins her late  
husband Adamos and leaves behind her sons Nicos  

and Georgios and their cherished families.  
So fortunate are they to have had a mother like Christina. 
Christina also leaves behind her beloved grandchildren, 
Adamos, Iphigenia, Panayiotis, Adamos, Christos, Maria, 
her great-grandson Nicholas, her daughter-in-laws Koula, 

Elena and granddaughter-in-law Zoe. Christina was always 
very active and supportive in her communities.  

Her smile, warmth, humour, and selfless consideration was 
an example to all. Christina was always there for so many 

people to help with support and advice.  
So many turned to Christina for her wisdom.  

Christina was also well known and loved by the  
Tottenham Hotspur community,  

such was her passion for Spurs for more than fifty years. 
May Christina’s memory be eternal. Christina's funeral 

 will be held at 11:00 am Friday, March 11th  
at St. Katherine’s church, Friern Barnet Lane, N20 0NL  

followed by the burial at New Southgate Cemetery,  
Brunswick Park Rd, N11 1EZ.  

There will be collection boxes for 
contributions to the Friend in Need Community Centre 

 in Christina’s beloved East Barnet Village and to  
Christina’s church St. Katherine’s. The wake will be held at 

Ariana Banqueting Hall, Brunswick Park Rd, N11 1GN.

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της Χριστίνας 
η οποία απεβίωσε στις 18 Φεβρουαρίου 2022, σε ηλικία 91 
ετών. Η αγάπη, η σοφία και η συντροφικότητα της Χριστίνας 
μας λείπουν πολύ. Η Χριστίνα ήταν μια στοργική μητέρα, 
γιαγιά, προγιαγιά, αδερφή, θεία, ξαδέρφη, αγαπημένη φίλη 
και ένα μακροχρόνιο μέλος των κοινοτήτων του East Barnet 

Village και της εκκλησίας της Αγίας Αικατερίνης.  
Η Χριστίνα τώρα ξανασυνδέεται με τον αείμνηστο σύζυγο 
της Αδάμο και αφήνει πίσω τους γιους της Νίκο και Γεώργιο 
και τις αγαπημένες τους οικογένειες. Τόσο τυχεροί ήταν που 
είχαν μια μητέρα σαν τη Χριστίνα. Η Χριστίνα αφήνει πίσω 
της και τα αγαπημένα της εγγόνια, Αδάμο, Ιφιγένεια,  

Παναγιώτη, Αδάμο, Χρήστο, Μαρία, δισέγγονο Νικόλαο, 
νύφες Κούλα και Έλενα και την εγγόνησα Ζωή.  

Η Χριστίνα ήταν πάντα πολύ δραστήρια και υποστηρικτική 
στις κοινότητες της. Το χαμόγελο της, η ζεστασιά, το χιούμορ 
και η ανιδιοτελής προσοχή της ήταν παράδειγμα για όλους.  
Η Χριστίνα ήταν πάντα εκεί για τόσους πολλούς ανθρώπους 
για να βοηθήσει με την υποστήριξη και τις συμβουλές της. 

Πολλοί στράφηκαν στη Χριστίνα για τη σοφία της.  
Η Χριστίνα ήταν επίσης πολύ γνωστή και αγαπημένη από 
την κοινότητα του Tottenham Hotspur το πάθος της για τους 

Spurs ήταν τόσο που κράτησε για περισσότερα  
από πενήντα χρόνια. Αιωνία της η μνήμη.  

Η κηδεία της Χριστίνας θα τελεστεί  
στις 11:00π.μ. την Παρασκευή 11 Μαρτίου στην εκκλησία  
της Αγίας Αικατερίνης, Friern Barnet Lane, N20 0NL και  
στη συνέχεια η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate  
Cemetery, Brunswick Park Rd, N11 1EZ. Θα υπάρχει ένα 
κουτί συλλογής με όλα τα έσοδα να πηγαίνουν στο Friend in 

Need Community Center στο αγαπημένο East Barnet  
Village και στην εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης.  

Η παρηγοριά θα δοθεί στην αίθουσα Ariana Banqueting 
Hall, Brunswick Park Rd, N11 1GN.

28.05.1930 - 18.02.2022

†  40ήμερο Μνημόσυνο †  40 Days Memorial

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 06.03.2022,  
στην Ορθόδοξη Εκκλησία του  

Αγίου Δημητρίου, 2 Logan Road N9 0LP,  
το 40ήμερο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου  
και αξέχαστου μας αδελφού, θείου και παππού  

Ανδρέα Πέτρου Μιλτιάδου,  
και καλούμε όλους όσοι  

τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 
Η οικογένεια θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους όσους 
έκαναν δωρεές στο GOSH την ήμερα της κηδείας και 

συγκεντρώσαμε και δωρίσαμε στο όνομα του  
Ανδρέα Πέτρου Μιλτιάδου το ποσό των £2,500.

The 40 days memorial service of our beloved 
brother, uncle and papou  

Andreas Petrou Miltiadous  

will take place on Sunday 6th of March 2022,  
at St. Demetrios Greek Orthodox Church,  

2 Logan Road N9 0LP, and we invite anyone  
who honours his memory. 

The family would like to thank everyone that made 
donations to GOSH at the funeral and we have  

collected and donated on behalf of  
Andreas petrou Miltiadous £2,500.
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† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL 

Zinovia Constantinides  

(from Pyla Larnaca, Cyprus) 

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL 

Peter Stefanou 
(from Alethriko, Cyprus)

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL 

George ‘O Kalamaras’ Skamiotis 

(from Kallithea, Athens) 
Sadly passed away on 20th February 2022 at the age of 73, after suffering with Kidney Cancer. 

He leaves behind his wife Panayiota, children Alex, Demetrios & Anna, daughter-in-law  
Androulla and granddaughter Loukia. He was also a beloved brother, uncle, friend and a true 

gentleman who will be sorely missed and remembered for his kindness and generosity.  
The funeral will be held on Wednesday 9th March, 1.30pm at the Greek Orthodox Church  

of St. Anthony the Great and St. John the Baptist, 1 Sussex Way, London N7 6RT, followed  
by the wake in the church hall as the burial will be held in Athens, Greece. Instead of flowers, 

there will be a donation box for Cancer Research UK for those wishing to contribute.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ- ΚΗΔΕΙΑ  

Ζηνοβία Κωνσταντινίδη 

(από την Πύλα Λάρνακας, Κύπρος)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ- ΚΗΔΕΙΑ  

Παναγιώτης Στεφάνου 

(από Αλεθρικό, Κύπρος)

It is with great sadness that we announce the passing  
of Zinovia Constantinides on Friday 11th February 2022  

aged 87. Zina as she was  
affectionately called by all who knew her was a quiet loving  

person, she is loved by all who knew her. 
 She will be sorely missed by all the family, although Zina has 
passed away, she will be in our hearts and minds forever. God 

rest her soul. Zina leaves behind her daughters Anna, Helen, sons 
Michael and Panicos, 10 grandchildren  

and one great granddaughter.  
The funeral will be on Friday 11th March 2022,  

at St Johns Church, Wightman Road N8 0LY, at 12.00 pm,  
the burial is at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, 
N11 1JJ, at 2.00 pm. There will be a gathering for refreshments  

at St Katherine’s, Friern Barnet Ln, London N20 0NL

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της  
Ζηνοβίας Κωνσταντινίδη την Παρασκευή 11  

Φεβρουαρίου 2022, σε ηλικία 87 ετών.  
Η Ζήνα όπως την αποκαλούσαν χαϊδευτικά όλοι όσοι την  

ήξεραν, ήταν ένα ήσυχο, τρυφερό άτομο  που την αγαπούσαν 
όλοι όσοι τη γνώριζαν. Θα λείψει πολύ σε όλη την οικογένεια, 
αν και η Ζήνα έφυγε από τη ζωή, θα είναι για πάντα στην 
καρδιά και στο μυαλό μας. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή 
της.Η Ζήνα αφήνει πίσω τις κόρες της Άννα και Ελένη,  

γιους Μιχάλη και Πανίκο, 10 εγγόνια και μια  
δισέγγονη. Η κηδεία θα τελεσθεί την Παρασκευή 11 Μαρτίου 

2022, στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή,  
Wightman Road N8 0LY, στις 12.00μ.μ., και η ταφή θα γίνει στο 
κοιμητήριο του New Southgate, Brunswick Park Road, N11 1JJ, 
στις 14.00μμ. Θα υπάρξει συγκέντρωση για αναψυκτικά στον 
χώρο της Αγίας Αικατερίνης, Friern Barnet Ln, London N20 0NL

27.03.1934  – 11.02. 2022

Ο Κήπος του Θεού της Melissa Shreven 
Ο Θεός κοίταξε γύρω του τον κήπο του 

Και βρήκα ένα άδειο μέρος, 
Έπειτα κοίταξε από ψηλά τη γη 

Και είδα το κουρασμένο πρόσωπο σου. 
Έβαλε τα χέρια του γύρω σου 
Και σε σήκωσε να ξεκουραστείς. 

Ο κήπος του Θεού πρέπει να είναι όμορφος 
Παίρνει πάντα το καλύτερο. 

Ήξερε ότι υποφέρεις 
Ήξερε ότι πονούσες. 

Ήξερε ότι δεν θα είσαι καλα 
Να είσαι στη γη ξανά. 

Είδε ότι ο δρόμος γινόταν ανώμαλος 
Και οι λόφοι ήταν δύσκολο να ανέβουν. 

Έτσι σου έκλεισε τα κουρασμένα βλέφαρα 
Και ψιθύρισε, «Ειρήνη μαζί σου». 

Μας ράγισε τις καρδιές να σε χάσουμε 
Αλλά δεν πήγες μόνη σου, 

Γιατί ένα μέρος μας έφυγε μαζί σου 
Την ημέρα που ο Θεός σε κάλεσε σπίτι του. 

God’s Garden by Melissa Shreven 
God looked around his garden 

And found an empty place, 
He then looked down upon the earth 

And saw your tired face. 
He put his arms around you 

And lifted you to rest. 
God’s garden must be beautiful 

He always takes the best. 
He knew that you were suffering 

He knew you were in pain. 
He knew that you would never 

Get well on earth again. 
He saw the road was getting rough 
And the hills were hard to climb. 
So he closed your weary eyelids 
And whispered, ‘Peace be thine’. 

It broke our hearts to lose you 
But you didn’t go alone, 

For part of us went with you 
The day God called you home.

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 06.03.2022, στην 
Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, Τown Road/Logan 
Road, London N9 0LP, το 37oν ετήσιο μνημόσυνο 
του πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας πατέρα 
και παππού Κωστή Χρίστου Κασάπη  

(από Λεονάρισσο) και καλούμε όλους όσοι τιμούν 
τη μνήμη του όπως παρευρεθούν.  
Παιδιά, εγγόνια και δισέγγονα.  

Είναι πικρή η θύμηση,  
είναι βαρύς ο πόνος  

θλίψη της απουσίας σου,  
είναι ο 37ος χρόνος.  

Τούτες τις μέρες σου μιλά,  
σε νιώθει η ψυχή μας,  

είσαι μέσα στη σκέψη μας,  
στην κάθε προσευχή μας.  

Αιωνία σου η μνήμη.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την προσεχή Κυριακή 06.03.2022, στην Εκκλησία της  

Παναγίας, Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB,  
το 12ον ετήσιο μνημόσυνο της πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας 

συζύγου, μητέρας, γιαγιάς και αδελφής,  
Ρεβέκκας Σάββα Μιχαήλ  

(Καλοχωριάτη - το γένος Ερμογένους από την Αραδίππου και 
καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παρευρεθούν.  

Ο σύζυγος Σάββας και οικογένεια.

23.10.1933 – 20.02.2022

It is with great sadness that we announce the passing of our 
beloved Peter Stefanou on Sunday 

 20th of February 2022, aged 88. 
He leaves behind daughter Lia, son Metro,  

granddaughter Krissi and sister Maria.  
The funeral will take place on Thursday 10th of March 

2022, at St Katherines  Friern Barnet Ln, London N20 0NL, 
at 12.30pm and the burial at New Southgate Cemetery, 

Brunswick Park Rd, London N11 1EZ, at 2.00pm.  
The wake will take place at Ariana’s Banqueting Hall,  

Brunswick Park Rd, London N11 1GN. 

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του 
αγαπημένου μας Παναγιώτη Στεφάνου την Κυριακή 

20 Φεβρουαρίου 2022, σε ηλικία 88 ετών. 
Αφήνει πίσω του την κόρη Lia, τον γιο Metro,  
την εγγονή Krissi και την αδερφή Maria. 

Η κηδεία θα τελεσθεί την Πέμπτη 10 Μαρτίου 2022, 
στην εκκλησία της Αγία Αικατερίνης, Friern Barnet 
Ln, London N20 0NL, στις 12.30 μ.μ. και η ταφή στο 
κοιμητήριο του New Southgate Cemetery, Brunswick 

Park Rd, London N11 1EZ, στις 14.00μμ.  
Η παρηγοριά θα δοθεί στο Ariana Banqueting Hall, 

Brunswick Park Rd, London N11 1GN. 
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